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املؤلف مقدمة

للحركة ِنسبيٍّا بيانًا يتناول وإنما وحَده، سينا ابن مذهب عىل وقًفا الكتاُب هذا ليس
هذا مذهُب فيها بََدا والتي سينا، ابن ووفاة الهجرة بني الرشق يف ظهرت التي الفلسفية،
هذا يف بحٍث موضَع جعلناها التي واملذاهب الِفَرق بجانب ويُوَجد ذُْروة، كأعىل الفيلسوف
السياسية والفرق الكالمية املذاهب أي نطاقه؛ خارَج ظلَّت أخرى ومذاهب ِفَرٌق الكتاب
سياق يف ُقدِّم وقد انطالق، نقطة ِمثل وذلك بُداءته، يف إال الكالم يُعَرضعلم ولم والصوفية،
النَِّطاق ُرسم حيث ِفَقِره يف اإليجاز مع بالسياسة وأُِلمَّ الطبيعة، بعد ما َشْكل تحت َعْرضه
أمَر كثرية، مواضع ويف قليًال، بالبحث تناولنا وكذلك أبطالنا، فيه تََحرَّك الذي التاريخي
التصوف، وأما اليونانية. نَّة السُّ َوْفَق الفلسفة من قسًما معدود منفصل علٍم مثَل السياسة
وعىل فيه، الخوض عن امتناعنا مع ولكن َعتبته، حتى الغالب يف سيسوقوننا مؤلِِّفينا فإن
مثل ندرسه لن فإننا الطبيعة، بعد ما إلتمام كلمات بعض قول من إليه مضطرون نحن ما

. مستقلٍّ مذهب
مكانًا يشغل كان الذي املنطق، علم أوًال: هي؛ خاصًة عنايًة بها نُْعنَى التي والعلوم
بعد وما النفس، وعلم الطبيعيات، ثم أيامنا، يف تُرك وإن الزمن، ذلك فلسفة يف واسًعا
الفصول وستَُمثِّل وثيًقا، ارتباًطا ببعض بعُضها املرتبُط الثالثة العلوم هذه أي الطبيعة؛
وتعُقبها املنطق عن مقدمة ستسبقها والتي — األخرية العلوم هذه عىل سنَِقُفها التي الثالثة،
موضوع منها يتألَّف التي الفكر حركة عن الناشئ املذهب جوهَر — التصوف عن ة تَِتمَّ

الكتاب. هذا
الَحَسن ومن ب، تعصُّ غري من الكتاب هذا بتناول ل يتفضَّ أن القارئ من لنطلب وإنا
لدى قليًال معروًفا يزال ال علميٍّ حقل يف — ينبغي وال ملؤلفينا، كانقيادنا لنا ينقاد أن
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مسائل من يقتضيه وما املوضوع تقسيمات تُوَضع أن — العربية كالفلسفة الجمهور،
الدرس. يف أُوِغَل ُكلََّما نفسها تلقاء من ظهورها يُنْتََظَر أن فاألجدر بداهًة؛

اإلطالق؛ عىل جديٌد نعالجه الذي املوضوع أن تَْعِني ال املالحظة هذه فإن ذلك ومع
ما وهذا عميقة، متينة سابقة جهود إىل يستند ال الكتاب هذا من ِقْسًما تََرى ال العكس فعىل
االختصاص، وسط خارج — الغالب يف — تُِشعَّ لم الجهود هذه أن بَيْد تعليقاتنا، عليه تدلُّ
املادة وتسليم الجْمع بهذا القيام ساعة أن ونعتقد ، َقطُّ مجموع ضمن نتائجها ْع تَتََجمَّ ولم
يَْعِرضاآلن املرشوع هذا أن ونرى َحلَّْت. قد الجمهور إىل االسترشاق مختربات يف أُعدت التي
الشخيص بعملنا اإلشعار عن امتناعنا عدم من كان ما وعىل الكفاية، فيه ما الطمأنينة من
الخاصة، بحياته حيٌّ بذاته، قائم موضوعي أثٌر أنه ذلك، مع نعتقد، فإننا الكتاب، هذا يف
أكثر بطبيعتها وتتسلسل فيه، ع تتجمَّ الجزئيات وأن الخصوص، عىل مؤلفه عن مستقلٌّ

الكاتب. ِبُصنِْع مما
اإلسالمي، الرشق يف األخرى الفلسفة تاريخ أقسام عن ذلك مثِل باطمئناٍن نتكلَّم وال
َم تقدُّ — الصوفية سيما وال — الكالمية املذاهب دراسُة تتقدَّم ولم نطاقنا، خارج ظلت التي
من نتناول أن قبل املثقفني عىل نتائجها عرض عىل نجُرُؤ وال الخالصة، الفلسفية املدرسة
بأفئدتنا. نستدعيها التي الخاصة التمهيدية التصانيف بعَض — أيًضا — املسترشقني أيدي

فو دو البارون
١٩٠٠ مايو باريس،

8



األول الفصل

القرآن الهوتية

– وصفاته هللا ذات – القرآنية املعجزة – اإللهية القدرة تجيلِّ – محمد لدى هللا عيان
واملالئكة. الوحي نظرية – القرآن جربية – هللا وعلم القَدر مشكلة

∗∗∗

مثَل — محمد َلَمَس وإنما َضبًْطا، فيلسوًفا محمد يكن ولم فلسفة، رسالَة القرآن ليس
وقد حماسيٍّا، تعبريًا عنها عربَّ ِعيَانيَّة، حلوًال وَمنََحَها ، الفلسفيِّ النظام من مسائَل — نبيٍّ
النظري البحث يف ثابتًة ِنَقاًطا منها اإلسالمية العقيدة تألفت التي الحلول هذه صارت
الحقيقة، عن البحث عىل العربية الفلسفة يف معِضلٍة أعمُّ تَُقْم لم ولذا العرب؛ لدى الفلسفي
تأييد عىل قامت بل الجوهرية، نقاطها من كثري يف ُعرضت قد الحقيقة هذه دامت ما
لُطرز موافق تعبري وبإقامة عقيل، تحلييل ببيان ِعيانيٍّا وضًعا ُوضعت التي الحقيقة، هذه
ُكالسية.1 السِّ املعضلة يُسمى أن يمكن ما وهذا الحمايس، التعبري ُمقام القديمة الفلسفة
مباالًة أكثر يكونوا وأن املعضلة، هذه غاية يُغِفلوا أن ذلك بعد استطاعوا من ُوِجد أجْل،
يستخدموا وأن فقط، لها صورًة الفلسفُة تظهر أن يجب كان التي بالعقيدة، مما بالفلسفة
تاريخ يف ثانوية حركات غريَ تكن لم األمور هذه أن بيَد العقيدة، لتحريف حتى الفلسفَة
يف تُذَْكَر، أن املهم من فإن ولذا، األولية؛ الحركة هو ُكاليسَّ السِّ البحث وأن العربي، الفكر
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الهوتيَة بَعرضنا نَصنَعه ما وهذا أثرها، عىل الحركة هذه نََمْت التي االعتقاد، مسألُة البُداءة،
القرآن.

الزم ما وأول القادر، الواحد اإلله عياُن هو محمد لدى هللا عياُن عليه قام ما وأوُل
املرشكني. العرب ملعتقدات ِخالًفا اإللهية، الوحدانية مبدأ هو حراء غار يف ُعزلِته منذ النبيَّ
ثم الجاحدين، العرب مقاومة تََجيلِّ بنسبة نفسه يف تََقدََّم فقد اإللهية، القدرة مبدأ وأما

تسليمهم.
القائلة: اإلسالمي الدين صيغة يف كما نصالقرآن يف برهان هللابال َوحدانية ُوكَِّدْت وقد
﴿َوَهْل الُعلَّيَْقة: نار وظهوُر إبراهيم وإلُه اليهود «يَْهَوه» هو الواحد اإلله وهذا هللا»، إال إله «ال
نُوِدَي أَتَاَها ا ﴿َفَلمَّ نَاًرا﴾، آنَْسُت إِنِّي اْمُكثُوا ِألَْهِلِه َفَقاَل نَاًرا َرأَى إِذْ * ُموَىس َحِديُث أَتَاَك
إَِلَه َال هللاُ أَنَا ﴿إِنَِّني ُطًوى﴾، اْلُمَقدَِّس ِباْلَواِد إِنََّك نَْعَليَْك َفاْخَلْع َربَُّك أَنَا إِنِّي * ُموَىس يَا
املعتقدات عىل رفعه حاكًما اإلنساِل قوة الربِّ من محمٌد ونزع 2.(٨–١٤ :٢٠) أَنَا﴾ إِالَّ
ابنًا الُعزيْر من تجعل كانت كالتي الشعبية، املعتقدات من كثري وعىل الثالوثية النرصانية
واحًدا موجوًدا هللا من َجَعَل وهكذا، هلل. بناٍت املالئكة من تجعل أن تحاول كالتي أو هلل،

مطلًقا. انفصاًال العالم عن منفصًال
مما تفصيًال أكثر وهي القرآن، يف الغاية إىل كثريٌة اإللهية بالقدرة الخاصُة والنصوُص
اليهود، كإله املسلمني وإلُه . دفاعيٍّ معنًى ذاَت تُكون كلها وتكاد بالوحدانية، خاص هو

نفسها. قدرته وتَُرى بقدرته، يُثْبَت
واملعجزة العامِّ والتاريخ الطبيعة يف أي أوجه؛ ثالثة عىل اإللهية القدرة وتتجىلَّ

تَْورائية. هذه الثالثة التجيلِّ وأوجه الحارضة،
يف له يقول أن فَكَفى وُمدبِّره، العاَلم خالُق هو الطبيعة يف محمٌد يراه الذي واإللُه
وهو التالل، وتَِثُب البحار أمامه تفرُّ الذي وهو نوٌر.» فكان نوٌر، «ليكن التكوين: ِسْفِر
جميُع له وتَُسبِّح ِقيع، والصَّ والرياح والنجوم والشمس واألرض السماوات تحَمده الذي
ِيف َمْن َلُه يَُسبُِّح هللاَ أَنَّ تََر ﴿أََلْم محمد: يا واسمْع املزامري. مؤلِّف قال كما املوجودات،
واسمْع .(٤١ :٢٤) َوتَْسِبيَحُه﴾ َصَالتَُه َعِلَم َقْد ُكلٌّ اٍت َصافَّ َوالطَّرْيُ َواْألَْرِض َماَواِت السَّ
اْلبَْحِر ِيف تَْجِري الَِّتي َواْلُفْلِك َوالنََّهاِر اللَّيِْل َواْخِتَالِف َواْألَْرِض َماَواِت السَّ َخْلِق ِيف ﴿إِنَّ أيًضا:

.١٨٩١ شاربانتيه، مكتبة باريس، القرآن، محمد، لكازيمريسكي، القرآن ترجمة عىل نعتمد 2
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ِمْن ِفيَها َوبَثَّ َمْوتَِها بَْعَد اْألَْرَض ِبِه َفأَْحيَا َماءٍ ِمْن َماءِ السَّ ِمَن هللاُ أَنَْزَل َوَما النَّاَس يَنَْفُع ِبَما
يَْعِقلُوَن﴾ ِلَقْوٍم َآليَاٍت َواْألَْرِض َماءِ السَّ بنَْيَ ِر اْلُمَسخَّ َحاِب َوالسَّ يَاِح الرِّ يِف َوتَْرصِ َدابٍَّة ُكلِّ
وهذا اإليمان، إىل الباعث عىل الدليل أو الربهان غريُ معنًى التنبيه لهذا وليس 3.(١٥٩ :٢)
آتَيْنَاَها تُنَا ُحجَّ ﴿َوتِْلَك لربهانه: التَّْوَرائيِّ باألصل فيها محمد يعرتف أخرى آية من ظاهر

.(٨٣ :٦) َقْوِمِه﴾ َعَىل إِبَْراِهيَم
انقطاع بال — يَِرنُّ حيث التوراة، يف وافٌر العربي بالتاريخ هللا قدرة عىل والدليل
وفتح مرص، أرض من آباءكم أخرَج الذي «أنا قائًال: يُرصخ وهو يَْهَوه، صوت َصَدى —
فيه وضع ولكنه الدليَل، هذا محمد وتناول إلخ.» … بالسحاب وأرشدهم أمامهم، البحر
العرب نفوس ليهزَّ يُكن لم وحده العربي التاريخ أن بما ثم السابق. يف مما أقلَّ وبالغًة قوًة
بعض كإهالك العرب، جزيرة بتاريخ خاصة أسطورية وقائع إليه أضاف فإنه كافيًا، هزٍّا
زمن من القريبة الصحيحة الوقائع وببعض اإللهي بالغضب الفاسدة القديمة األجيال
َسبْي أو بالخروج قيس ما إذا صغري األخري الحادث وهذا مأرب،4 سد كانهيار اإلسالم؛
فإن ذلك، عن وفضًال القرآن. يف التورائية الدفاع أساليب اتخاذ عىل الداللة فائدة وله بابل،

هوًال. التاريخ يف ما وأشدَّ الطبيعة يف ما خريَ اإلله وجود إلثبات اختار قد النبيَّ
ذلك، منه ُطلب فقد ذلك ومع به، يأتي أنه محمد ادَّعى فقد باملعجزة، اإلثبات وأما
نظر يف القرآن يجعل أن حاول — الخوارق موهبة من خاٍل وهو — أنه املعلوم من أن بَيَْد
لجعل منها بُدَّ ال التي باألحوال يشُعر كان أنه يالَحظ أن الطريف ومن معجزًة. الناس
ِباهللِ ﴿َوأَْقَسُموا : قلبيٍّ باستعداٍد يشاهدونها من بمطالبته وذلك مؤثًِّرا، باملعجزة اإلثبات
َجاءَْت إِذَا ََّها أَن يُْشِعُرُكْم َوَما ِهللا ِعنَْد اْآليَاُت ََّما إِن ُقْل ِبَها َليُْؤِمنُنَّ آيٌَة َجاءَتُْهْم َلِنئْ أَيَْماِنِهْم َجْهَد
ُطْغيَاِنِهْم ِيف َونَذَُرُهْم َمرٍَّة َل أَوَّ ِبِه يُْؤِمنُوا َلْم َكَما َوأَبَْصاَرُهْم أَْفِئَدتَُهْم َونَُقلُِّب * يُْؤِمنُوَن َال

.(١٠٩-١١٠ :٦) يَْعَمُهوَن﴾
القرآن أن يف ِمراءَ وال تقريبًا، وجوهها وأحد لقدرته هللارشٌط ِعلم أن يظهر القرآن ويف
ونُصَّ القرآن، يف هللا علم ُوكِّد وإنما هللا، عند وال اإلنسان َلَدى للِعلم نظريٍة عىل يشتمل ال

بمرص، األمريية املطبعة مصحف يف كما ،١٦٤ وهو مصاحف، من أيدينا بني ما ألكثر مخالف الرقم هذا 3

الغني). (عبد وغريهما العربية الكتب إحياء دار أصدرته الذي واملصحف
بعدها. وما ٣٧٨ ،٣ وطبعهما، دوُكْرتاي وبافه دومينار أربيه ترجمة للمسعودي، الذهب مروج إىل انظر 4
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َواْلبَْحِر اْلَربِّ ِيف َما َويَْعَلُم ُهَو إِالَّ يَْعَلُمَها َال اْلَغيِْب َمَفاِتُح ﴿وَِعنَْدُه كقدرته: مْطلٌق أنه عىل فيه
ِكتَاٍب ِيف إِالَّ يَاِبٍس َوَال َرْطٍب َوَال اْألَْرِض ُظلَُماِت ِيف َحبٍَّة َوَال يَْعَلُمَها إِالَّ َوَرَقٍة ِمْن تَْسُقُط َوَما
أن لإلنسان ينبغي ال بأنه قائل رأٌي — دائًما — املسلمني أتقياءَ ويساور .(٥٩ :٦) ُمِبنٍي﴾
الفضوَل يَُعدُّون يكادون — «التقليد» كمؤلِّف — وهم هللا، أرسار يف كثريًا الخوَض يحاول

للُقدسيَّات. تدنيًسا العلميَّ
يقل لم فهو محمد؛ لدى صفاته من أكثَر ُمنَظٍَّم لبحٍث موضًعا وحياتُه هللا ذاُت وليست
بوحدانيته صلته يف يُبِرصها التي هللا ُروحانيَة بجالءٍ يؤكِّد وإنما ِعيَاني، هو ما غري عنهما
ذا ليس وأنه يشء، كلَّ يُدِرُك وهو يُدَرك، أن يمكن ال هللا أن وعنده وجالله. وعلمه وقدرته
معه يتعذَّر ما العالم فوق العلو من وأنه بطبيعته، يشء وكلَّ اإلنساَن يعلو وأنه بََدٍن، عاهِة
مللكة معظَّمة صورٍة غريَ رشقي، لعاهل ٍع موسَّ مثال غريُ هنالك وليس إليه، النظُر حتى
طريقه، يف الرِّقاُب تنحني الذي القاصية، الُجُزر مليَك حجاب وراء من تستقبل التي سبأ،

النوافذ. وتُْغَلق
كما اإلسالمي، الكالم علم يف َجَدٍل موضَع كانت مسألٌة هللا َجَالل مبدأ يف وترتبط
ذكُره يجُدر ومما اآلخرة. الحياة يف هللا رؤية وهي النرصانية، ُكَالِسيَِّة السِّ يف أمرها اشتهر
َور السُّ يف تقديرها وقع قد وهي الرؤية، هذه نيل يف كبرية صعوبة من القرآن يف يظهر ما
نفَسه، يُظِهر أن غري من آدم نادى هللا أن ذلك ومن تورائية، أقاصيص عىل تشتمل التي
خليَل يُدعى الذي — إبراهيم وأن هللا، يََر لم — وحَده الطوفان من نجا الذي — نوًحا وأن
َخرَّ حتى يلَمُحه يكد فلم هللا، يرى أن طلب موىس وأن مالئكته، غريَ يستقبل لم — هللا
امَلَلك الُقُدس؛ ُروِح غري يََر لم محمًدا األنبياء خاتم وأن إليه، تاب أفاق فلما عليه، مغشيٍّا

جربائيَل. العظيم
والرِّياضومختلف الجميلة املنازل برؤية يتمتَّعون األخياَر أنَّ للجنة القرآن وصف ويف
الفصل يوم ويف هللا. برؤية يتمتَّعون بأنهم َقْوٍل غري من ولكن وإناث، ذكور من النفوس
يُدَرك. وكيف امُلثُول، هذا يَُكون كيف النص من يُعلم أن غري من هللا، أمام بالناس يُؤتَى

األخيار نور وإن «نور»، هللا إن فيها محمد قال الغرابة، من يشء عىل آيات القرآن ويف
ِفيَها َكِمْشَكاٍة نُوِرِه َمثَُل َواْألَْرِض َماَواِت السَّ نُوُر ﴿هللاُ الحساب: يوم يمينهم عن يميش
َال َزيْتُونٍَة ُمبَاَرَكٍة َشَجَرٍة ِمْن يُوَقُد ُدرِّيٌّ َكْوَكٌب ََّها َكأَن الزَُّجاَجُة ُزَجاَجٍة ِيف اْلِمْصبَاُح ِمْصبَاٌح
املفرسون يرى وال .(٣٥ :٢٤) نَاٌر﴾ تَْمَسْسُه َلْم َوَلْو يُِيضءُ َزيْتَُها يََكاُد َغْرِبيٍَّة َوَال ِقيٍَّة َرشْ
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عن صادرًة التعبريات هذه كون عن نتساءل ونحن الغريبة،5 الصور هذه يف تشبيهات غري
األدرية. العوامل بعض

هذا فإن ذلك، عن وفضًال . خاصٍّ إرصاٍر غري من وذلك القرآن، وكَّده مما هللا وِقَدُم
وخارَج العالم خارَج هللا وجوُد يُكونه أن يُمكن عما بالبحث محمد يُعَن ولم يُحلَّْل، لم املبدأ

الزمان.
َخَواءٍ يُناقضوجود لم — التوراة كنصِّ — القرآن ونصُّ تماًما. الخلق مبدأ ْد يُحدَّ ولم
الزمان، نهائية ال فكرة عن محمد يرَض ولم محدود، غريَ أصلُه ويكون عليه الخلُق يُطبَّق
النَّاِر َفِفي َشُقوا الَِّذيَن ا ﴿َفأَمَّ والِعقاب: الثواب أبدية حول كالمه إبهام من نََحاُر ونكاد
َربََّك إِنَّ َربَُّك َشاءَ َما إِالَّ َواْألَْرُض َماَواُت السَّ َداَمِت َما ِفيَها َخاِلِديَن * َوَشِهيٌق َزِفريٌ ِفيَها َلُهْم
َواْألَْرُض َماَواُت السَّ َداَمِت َما ِفيَها َخاِلِديَن اْلَجنَِّة َفِفي ُسِعُدوا الَِّذيَن ا َوأَمَّ * يُِريُد ِلَما اٌل َفعَّ
زمن بعد األبدية فكرة ُعيِّنَْت وقد .(١٠٨–١١٠ :١١) َمْجذُوٍذ﴾ َغرْيَ َعَطاءً َربَُّك َشاءَ َما إِالَّ
تربيته تََزْل وملَّا لها، محمد معالجِة نقص ترى وأنت الفلسفة، بتأثري الكالم علماء ِقبَل من

تَْورائية. غريَ النقطة هذه حول
مدبٍِّر مثَل متغري، غري هللا يتمثَّل محمًدا أن بَيَْد وِقَدمه، لعلمه مالزٌم هللا تغريُّ وعدم
تَبِْديًال﴾ ِهللا ِلُسنَِّة تَِجَد َوَلْن َقبُْل ِمْن َخَلْت َقْد الَِّتي ِهللا ﴿ُسنََّة الخصوص: عىل للعالم
التغري بعدم النبي يُباِل ولم واألدبي. التاريخيُّ التغري عدم هو هنا واملقصود .(٢٣ :٤٨)

. متغريِّ غريَ بقائه مع اًال فعَّ يكون أن هللا إمكاِن كيفية يف َقطُّ يُفكِّر لم وهو الالهوتي،
كان فإنه أدبيٍّا، إياه تمثُّله من الهوتيًة أقلَّ وجٍه عىل هللا يتمثَّل كان محمًدا أن وبما
الَقَدر ُمعِضَلَة فوضع اإللهية، العناية مبدأ عن بجالءٍ عربَّ وقد باإلنسان، لصالِته يكرتث

الجفاء. من خاليٍة غري الهائلَة
فلمجموع غايٍة؛ إىل هللا أعمال وتهدف املستقبَل. وقدرتُه وحكمتُه هللا علم ويشمل
ِليَْعبُُدوِن﴾ إِالَّ َواْإلِنَْس اْلِجنَّ َخَلْقُت ﴿َوَما القائلة: بالكلمة — فقط ُعِرض— َغَرض الخلق
وهو املجموع، أجل من ُصنع قد الطبيعة يف ُجْزئِيٍّ كلَّ أن أضف هذا وإىل .(٥٦ :٥١)
هللا َكْوِن مبدأ من — جهد بال — مشتقة التفاؤل يف نظرية وهذه غايته. إىل نظًرا حَسٌن

عند األساسية النظريات اف. بالكشَّ املعروف املشهور الزمخرشي تفسري يف املذكورة اآلية إىل انظر 5
«امللل». كتاب من املعتزلة – واالختيار والقَدر هللا صفات – املعتزلة
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َمْوُزوٍن ءٍ َيشْ ُكلِّ ِمْن ِفيَها َوأَنْبَتْنَا َرَواِيسَ ِفيَها َوأَْلَقيْنَا َمَدْدنَاَها ﴿َواْألَْرَض لطيًفا: عامًلا قادًرا
َوَما َخَزاِئنُُه ِعنَْدنَا إِالَّ ءٍ َيشْ ِمْن َوإِْن * ِبَراِزِقنَي َلُه َلْستُْم َوَمْن َمَعاِيَش ِفيَها َلُكْم َوَجَعْلنَا *

.(١٩–٢١ :١٥) َمْعلُوٍم﴾ ِبَقَدٍر إِالَّ نُنَزِّلُُه
— مجانٍب مبدأ عىل االتِّكاء إىل وبالكفاح الخاصة بعبقريته ُحِفَز قد محمًدا أن غري
قويٍّ بعزم عليه أَرصَّ قد وهو الَقَدر، مبدأ عىل أي اإللهية؛ العناية ملبدأ — الوجوه بعض من
القرآن آي يف — ابْتَِسار غري ومن — هادئ البرصبروٍح أََجْلنَا ما إذا فإننا ذلك، ومع شديد.
مع — فهي الناس؛ من كثري يعتقد كما محًضا، جربيًة ليست أنها َوَجْدنَا بالَقَدر الخاصة

مطلًقا. عدٍل لكلِّ مخالفًة ليست — هائلًة كونها
يعلم ثَمَّ ومن ًما؛ مقدَّ يشء كل يعلم هللا إن أرى: كما عليها تشتمل التي الفكرَة وإليك
كتاب يف مسطوٌر يشء فكلُّ عليها، والثواَب الحسناِت يَْعَلم كما عليها، والعقاَب السيئات
ليس أنه يف أو خفيٍّا، وجوًدا الكتاب لهذا أن يف كثريًا نُبايل ال وهنا السماء، يف محفوظ
توكيًدا الفلسفية الناحية من يَعِدل — حال كل عىل — فهو بالَغيْب، هللا لعلم رمٍز غريَ
ِيف ُمِصيبٍَة ِمْن أََصاَب ﴿َما أيًضا: لالختيار إنكاًرا ليس الغيب علم توكيد ولكن الغيب، لعلم

.(٢٢ :٥٧) نَْربَأََها﴾ أَْن َقبِْل ِمْن ِكتَاٍب ِيف إِالَّ أَنُْفِسُكْم ِيف َوَال اْألَْرِض
ُموا َقدَّ َما َونَْكتُُب اْلَمْوتَى نُْحِيي نَْحُن ﴿إِنَّا ُظلًما تَِحلُّ املصائب هذه أن يعني ال وهذا
الناس أفعال أن عىل يدل ال وهذا .(١١ :٣٦) ُمِبنٍي﴾ إَِماٍم ِيف أَْحَصيْنَاُه ءٍ َيشْ َوُكلَّ َوآثَاَرُهْم
أي الدنيا؛ لحياة الرسم، أو امِلثال، أو الغيب، علم كتاب كتابني: إىل إشارة وهذه ُمقدَّرٌة،
يأتونها، ما مقدار الناسعىل أعمال فيه الحارضاملسطورِة العلم وكتاِب املوازنة، من رضب
الكتابني هذين من أيٌّ االختيار يُزيل وال حساب، كتاب وهذا الفصل، يوم سيفتح والذي

أيًضا.
َحقَّ َوَلِكْن ُهَداَها نَْفٍس ُكلَّ َآلتَيْنَا ِشئْنَا ﴿َوَلْو هللا: قال تخويًفا؛ أكثر هو ما إليك ولكن
الكلمة عن هذا مثل وُقل .(١٢ :٣٢) أَْجَمِعنَي﴾ َوالنَّاِس اْلِجنَِّة ِمَن َجَهنََّم َألَْمَألَنَّ ِمنِّي اْلَقْوُل
.(٩ :٣٥) يََشاءُ﴾ َمْن َويَْهِدي يََشاءُ َمْن يُِضلُّ هللاَ ﴿َفِإنَّ مرة: غري ُكرِّرت التي اآلتية، املَوكََّدة
َل أوَّ — يريد هللا أن عىل ن يدالَّ أنهما لنا الَح انفراد عىل القولني هذين إىل نظرنا ما فإذا
اآليات قراءة أن بيَد الهالك. هذا من مناص ال وأنه الناس، من فريًقا يُهِلك أن — وهلة
﴿َوَلَقْد أخرى: سورة يف هللا قال فقد محمد؛ فكرة ليست هذه أن عىل بوضوح تدلُّ األخرى
ِبَها وَن يُبِْرصُ َال أَْعنُيٌ َوَلُهْم ِبَها يَْفَقُهوَن َال ُقلُوٌب َلُهْم َواْإلِنِْس اْلِجنِّ ِمَن َكِثريًا ِلَجَهنََّم ذََرأْنَا
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،(١٧٨ :٧) اْلَغاِفلُوَن﴾ ُهُم أُوَلِئَك أََضلُّ ُهْم بَْل َكاْألَنَْعاِم أُوَلِئَك ِبَها يَْسَمُعوَن َال آذَاٌن َوَلُهْم
هللاُ َويُِضلُّ اْآلِخَرِة َوِيف نْيَا الدُّ اْلَحيَاِة ِيف الثَّاِبِت ِباْلَقْوِل آَمنُوا الَِّذيَن هللاُ ﴿يُثَبُِّت أيًضا: وقال

.(٢٧ :١٤) الظَّاِلِمنَي﴾
وهذا تكملة، عىل تنطويان أنهما غري للسابقتني، موازيتان اآليتني هاتني إن أجل،
ممن أي كانوا؛ أناس أي من ليسوا لجهنم هللا خلقهم َمن أن وذلك مهم؛ الدقيق الفرق
َمن وأن النبي، رسالة إىل يستمعوا أن يأبون الذين أولئك هم بل مراديٍّا، اختياًرا اخِتريوا
هذا عىل هللاُ يهديهم الذين هم واألبرار األرشار، هم بل كانوا، أناس أيِّ من ليسوا يُضلُّهم
عقاٍب سوى ليسا وجهنم الضالل أن وحدها اآليات هذه من الواضح من فإن ولذا، النحو؛

َريَْب. ال اختياًرا اقُرتِف سابق ذنٍب عن ناشٍئ
الرأي، من الوجه هذا تؤيِّد وهي كثريٌة، املسألة عنَي تناسب التي األخرى القرآن وآي
— اآلن حتى ناقًصا إدراًكا أُدِرَك الذي — التفسري هذا أن لنا ويبدو أصيلٌّ، هذا أن ونعتقد
يَِرْد ولم َجَربيٍّا، ليس فالقرآن القرآن؛ َجَربية حوَل الطويل النزاع باب لسدِّ الصالح شديُد
كما إدراكه أُريَد الذي — املذهب أن والواقع بََداهًة، إنسان أيِّ وهالَك الرشَّ يُقدِّر هللا أن فيه
— اإليمان حيال األوىل الخطيئة بعد سيما وال — خطيئة أول بعد هللا، أن عىل يقوم — تقدَّم
يَبَْقى وإنما ُمْكَره، مثَل هالكه نحو فيسري فمقداًرا، مقداًرا يه ويَُقسِّ ويُعميه، املجرَم يُضل
النبيِّ َمالل عن تعبري غريَ — أخرى جهة من — املذهب هذا وليس طليًقا، األول الكفر
وكانوا مرات، عدة يَسَمعونه كانوا الذين أن وذلك رسالتُه، القتها التي الطويلة املقاومة من
عقلهم َفَقُدوا أناًسا — بالحقيقة — ُعدُّوا األمر، آخر يف يُذعنوا لم إذا آياته، لجميع شاهدين
اإللهي، للعقاب َهَدًفا محمد، تعبري حسب عىل ُعميًا، ا ُصمٍّ أنعاًما َغَدْوا أناًسا خارجية، بقوٍة
فألنهم الوجه هذا عىل ُطِعنُوا ما فإذا حياتهم، أثناء يف روحهم عىل تستحوذ جهنم فكانت

لعقلهم. مالكني اختيارهم، يف أحراًرا فيه كانوا وقٍت يف يؤمنوا أن أَبَْوا
وهذه .(١٧ :٢) يَْرِجُعوَن﴾ َال َفُهْم ُعْمٌي بُْكٌم ﴿ُصمٌّ هي: املعنى هذا يف اآليات ح وأْرصَ
يُْؤِمنُوا َلْم َكَما َوأَبَْصاَرُهْم أَْفِئَدتَُهْم ﴿َونَُقلُِّب وهي: بها، استشهدنا قد كنا التي األخرى اآلية

يَْعَمُهوَن﴾. ُطْغيَاِنِهْم ِيف َونَذَُرُهْم َمرٍَّة َل أَوَّ ِبِه
بنظرية خاصة كلمات بضُع محمد الهوتية عن البيان هذا إىل يُضاف أن املفيد ومن
الغاية، إىل اإلنسان من االقرتاب صعُب القرآن إله أن بما وذلك املالئكة: ونظرية الوحي
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َوَراءِ ِمْن أَْو َوْحيًا إِالَّ هللاُ يَُكلَِّمُه أَْن ِلبََرشٍ َكاَن ﴿َوَما السبب: لهذا رضوريٍّا ُجعل الوحي فإن
متصويف مخالفة من كثريًا — بعد فيما — الجافية اآلية هذه ت تلقَّ وقد .(٥٠ :٤٢) ِحَجاٍب﴾

عمليٍّا. اإلسالم
العاَلم؛ إدارَة به تمثَّل الذي للوجه مماثل وجٍه عىل نفسه الوحي أمَر محمٌد تمثَّل وقد
للكتاب مثال ويوجد هللا، من رسالة هو والوحي القادر، اإلله بفكرة تتصل ذلك يف فالفكرة
الكتاب، هذا يف امَلَلك ويقرأ هللا، لدى املحفوظ السماوي القرآن من نوع يوجد به، امُلوَحى
حماسة عن نبتعد فهنا تماًما، خارجي أْي ا؛ جدٍّ بسيط جهاز وهذا َقَرأَ، ما النبيَّ ليُبلِّغ ويأتي

وأُنِْحل. مفهومهما ُضيَِّق اللذين وُهيامه التورائي التنبؤ
تتناقض وال .(٣٩ :١٣) ِكتَاٌب﴾ أََجٍل ﴿ِلُكلِّ قال: فقد النبوي؛ ج التدرُّ إىل محمد وذهب
— بنفسها الجميلة الفكرة هذه وتكون وتتكامل، بعًضا بعضها يُوِضح وإنما الكتب، هذه
إىل إضافًة الِفَرق من كثري تناولها فقد باإلسالم؛ ضارًَّة — الفتون من يشء عىل هي والتي

تُقوِّضه. فكانت تفسريه، ستار تحت جديًدا وحيًا القرآن
معنًى أي لها يكون ال عادة الكلمَة هذه أن بيْد هللا»، «كلمة لقب لعيىس القرآن ويحفظ

القرآنية. الوحي فكرة يف معني
لنظريات بيشء تَُسلِّم ال أنها — فقط — ليُذَكر املالئكة نظرية تُذَكر أن ويجب
اإللهية، للوحدانية األساسية النقطة حول ا جدٍّ ثابتًة محمد نفس وكانت األدرية، الفيوضات
الجن مع بهم يقول الذين فاملالئكة الناحية؛ هذه من به ُ تُفاَجأ مجال أيَّ ترتك ال وهي
أنهم ومنها هللا، عند وظائُف ولهم عنه، الناس كانفصال هللا عن منفصلون مخلوقون
الَفَلك، مبدأ محمد وَعَرَف واإلنسان. هللا بني رسل وأنهم الكبرية، الطبيعة حركات يُدبِّرون
عبادة لتحريم كانرضوريٍّا الذي باملقدار إال األفالك إدراك مبدأ عن ِحسٌّ لديه يكن لم ولكنه
بإيضاحها. يبايل أن غري من عليها حكم التي السحرية القوى ببعض قال وقد الكواكب،
معتدل بأنه — فيلسوف مثل — محمد أمر يف يُقَىض أن يمكن أنه القول: ومجمل
عاليًة الهوتيًة أبدََع وبأنه بدرجات، الهوتيٍّا يكون أن من أكثَر ُخلُقي عميلٌّ بصري حكيم
متكلِّمون إليه ساق تطرُّف كل عن شعوره بجمال نُزِّه وقد التوراة، لالهوتيِة محاكيًة ثابتًة
البحث يُثِريُها سوف التي املصاعب من أيٍّا ع يتوقَّ بأن له النسبية يَّتُه أُمِّ تسمح ولم الحقون،

بعده. الفلسفي
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املعتزلة

كتاب يف املعتزلة – واالختيار والَقَدر هللا صفات – املعتزلة عند األساسية النظريات
عطاء بن واصل – املعتزلة قبل االختيار مسألة ظهور – للشهرستاني والنحل» «امللل
عباد بن معمر – والنظَّام العالف – اليوناني بالفكر االتَِّصال – عبيد بن وعمرو
بن ومحمد الكرامية – هاشم وأبو الجبائي – الجاحظ – التناسخ مذهب – السلمي

كرَّام.

∗∗∗

ولذا الهجرة؛ من األول القرن منذ الفلسفي للبحث موضوًعا تكون القرآن الهوتية أخذْت
إليه، اليونانية الفلسفة كتب إدخال قبل اإلسالم يف حدثت تلقائية فلسفيًة حركًة فإن
ومن بنفسه، اليونانيُّ املؤثُر أشعر كلما تركيبًا أكثر ويصري النظري، البحث هذا ص ويُمحَّ
األوائل كتب فيه تُرِجمت الذي الزمن حتى الالهوتية هذه تحوالت تُرَقب أن االطالع ُحبِّ
امتازوا الذين للعلماء، ساللة أهم تألَّفت وقد ُكَالِسية، السِّ املسألة فربزت تماًما، وأُدركت

باملعتزلة. تُعَرف التي الفرقة من الدور هذا يف
ونظرية هللا صفات نظريات هي بالدرس املعتزلة تناولها التي األساسية والنظريات
يف كبري شأن لها كان السيايس النظام من مسألًة مناقشاتُهم تناولت وقد واالختيار. الَقَدر
يُذكر كما — واإلمام الرشعي. اإلمام بها يُعرف التي العالمات ما أْي اإلسالمي؛ التاريخ
املوضوع هذا حول قامت وقد السلطان. أو الخليفة أي اإلسالمية؛ الجماعة رئيس هو —
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ويف خاص.1 سيايس اعتقاد مع الالهوتية املعتقدات بعض يف منها كل ارتبط كثرية، ِفَرق
بغري بالنا نشغل لكيال وذلك؛ جانبًا، سيايس نقاٍش كلَّ — اإلطالق عىل — نَدَع الكتاب هذا
فرعية فرق إىل تقسيمها يمكن واسعًة فرقًة املعتزلة يؤلِّف أجل، الفلسفية. األفكار سياق
الفرقة هذه ويف الحرة، العقلية بمناحيها مجموعها يف تمتاز الفرقة هذه أن غري كثرية،
بجانبها. الُخلَّص الفالسفة ظهور قبل الفلسفية املسلمني حياة من كبري نصيب ع يَتََجمَّ

الدور هذا عن نملك ولكننا سينا، ابن زمن قبل املعتزلة علماء كتب لدينا وليست
والنحل» «امللل عن املشهورة الشهرستاني مجموعة تُعد التي الثانوية، املصادر بعض
بمقاالت املعتزلة من كبريًا عدًدا اإلسالم يف لألفكار املمتاُز املؤرُخ هذا َخصَّ فقد ها،2 أهمَّ
سينا، ابن عن بَيَانَه بها َحبَا التي بالعناية، أمرها يف ُقيض ما إذا وذلك بها، الثَِّقَة تستحقُّ
(املتوىفَّ اإليجي الدين لعضد رسالة يف أخرى معارف تُوَجد وكذلك االنتقاد، يُمكن حيث
أيًضا، الكفاية فيه بما تُدَرس ولم «املواقف»، اسُمها الكالم وعلم الفلسفة يف ٧٥٦ه) سنة
شتَايْنِر وينتفع للجرجاني،3 رشحهما مع األخريين الكتاب هذا ِقسَمي نِْسُن ِرسِ َطبََع وقد

قليل.4 بعد املعتزلة عن جيًدا كتابًا فيَنُْرشُ املهمني، املصدرين بهذين
الُجَهِني َمْعبَد ِقبَل من وذلك املعتزلة، فرقة ظهور قبل االختيار مسألة وُوِضَعْت
الحسن أبي بن الحسن الشهري الفقيه مدرسة إىل ينتسبان كانا اللذين يسار، بن وعطاء
اإلنسان، اختيار ملبدأ نصريان بأنهما حا رصَّ العاملان فهذان .(١١٠ سنة (املتوىفَّ البرصي
أثناء يف اإلسالم يف انترص قد — القرآن يف وجوده نفينا الذي — املعاكس املذهب وكان

من ومقتطفات خالصات املقدمة، هذه دوسالن وترجم اإلمامة، نظرية يف مقدمته يف خلدون ابن أفاض 1
إىل املسعودي ويعود العرشين، والجزء عرش التاسع الجزء من األوىل األقسام الوطنية، املكتبة مخطوطات
والعبقرية السامية والعبقرية «املحمدية كتابنا يف ذلك يف جولة ولنا الذهب»، «مروج يف مرات عدة ذلك

العلويني. عن فيه تكلمنا الذي املوضوع يف ،١٨٩٨ شانبيون، باريس، اإلسالم»، يف اآلرية
الكتاب هذا وكان .١٨٤٧ لندن، جزأين، يف كورتن باإلنكليزية نرشه وقد والفلسفية، الدينية الفرق كتاب 2

الفتح ألبي والفلسفية» الدينية الفرق «كتاب بعنوان هربركر قبل من عليه وعلَّق األملانية، إىل تُرجم قد
(٥٤٨ه /١١٥٣م). سنة الشهرستاني َ تُويفِّ وقد .١٨٥٠ هال، مجلدين، يف وذلك الشهرستاني، محمد

رسنسن، قبل من ُطبع وقد اإليجي، الدين لعضد املواقف كتاب من والذيل والسادس الخامس املوقف 3
وليس فلسفية، رسالة واملواقف بكامله، اآلستانة يف ُطبع قد كان ضخم كتاب واملواقف .١٨٤٨ ليبسك،

التاريخية. املعارف بعض عىل يشتمل وإنما الشهرستاني، ككتاب للفلسفة تاريًخا
.١٨٦٥ ليبسك، اإلسالم، يف الفكر أحرار أو املعتزلة شتاينر: ه. 4
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يُعتََقد كان إنه أي الَجَربية؛ يف — األقل عىل ِضْمنًا — ارتُِبَط قد فكان أمية، بني حروب
آيات وكانت األزلية، هللا أوامر َوْفَق للجنة أو لجهنم ُمَعدٌّ طالح أو صالح اإلنسان أن
فيأمر اضطرابات، إىل الحر معبد مذهب ويؤدِّي تأويل، َمْوِضَع الرأي لهذا املخالفة القرآن
اسمه آخر عالم ويُْصَلُب الهجرة، من الثمانني السنة يف وصلبه بتعذيبه امللك عبد الخليفُة
هذه التِّبَاعه امللك عبد بن هشام الخليفة من بأمر دمشق باب عىل الدمشقي مروان أبو

اآلراء.
يَُمْت ولم القتل من نََجا فقد يسار، بن عطاء وأما الُجْرأَة، بالَغ هذا مروان أبو وكان
ِقبَل من أُْعِتَق قد وكان ِسِنيه، من والثمانني للرابعة ابنًا الهجرة، من ١٠٣ السنة غري يف

َميُْمونة. النبي: أزواج إحدى
التسمية هذه أن بَيَْد «الَقَدرية»، اسم اتخذوا قد األوَّلون اإلرادة حرية أتباع وكان
هللا قدرة عىل — بالتساوي — تدلَّ أن يُْمِكن «الَقَدر» كلمة ألن وذلك ُمبَْهَمًة؛ تُرى كانت
الوقت يف — تدل أن يمكن «الَقَدِرية» كلمة أن كما وحريته، اإلنسان قدرة عىل أو وأمره
حرية بعقيدة املعتزلة قال فلما خصومهم، عىل أو اإلرادة حرية أنصار عىل — نفسه

«العدل». كلمة اإلرادة حرية عىل وأطلقوا القدرية، اسم نَبَذوا اإلرادة
،٨٠ سنة املدينة يف ُولد وقد عطاء. بُن واصل هو الكربى املعتزلة فرقة س ومؤسِّ
عن عجزه مع ولكن خطيبًا، وكان ،١٣١ سنة ومات ضبَّة، بنو أو مخزوم بنو وأعتقه
بيد بالراء، يَْلثَُغ كان إنه فُقل: شئت وإن به، الغني حرف واستبدال الراء بحرف النطق
األلفاظ الجتناب كالمه يف يُوفَّق بحيث اللفظ وسهولة العربية عىل االطالع من كان أنه

القول: عىل الشعراء أحد َحَمَل ما وهذا الراء، عىل املشتملة

واص��ُل ك��أن��ك ح��ت��ى وَق��َط��ْع��تَ��ِن��ي ب��ه تَ��نْ��ِط��ْق ل��م ال��راءَ َوْص��ِل��ي أََج��َع��ْل��َت

جديٍد رأٍي بسبب عنه انفصل ثم البُداءة، يف البرصي للحسن تلميذًا واصٌل وكان
األمة هذه من الفاسق «إن فقال: الكبائر، إحدى يقرتفون الذين املؤمنني حال حول أبداه
مذهب اسم حامًال فرقته، يف الرأي هذا وظلَّ منزلتني.» بني منزلٌة كافر، وال مؤمن ال

املعتزلة. اسم أصُل يَُردُّ الظَّرف هذا وإىل املنزلتني»، بني «املنزلة
تخليَص املذهَب هذا بإبدائه يَْقِصُد وكان أيًضا، هللا صفات بإنكار واصٌل وبدأ
معنًى أَثْبََت «َمْن يقول: وكان صفات، ذي إلٍه وحدانيَة يُدِرك ال فكان امَلْحض، التوحيد
نستطيع بما النظرية هذه يُنِضْج لم أنه يظهر ذلك، ومع إلهني.» أثبت فقد قديمًة وصفًة
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بحرية اإليمان يف الرصاحة كثريَ املعتزلة، كجميع كان وقد كتبه. لِفْقدان فيه نَْحكم أن
عىل يوافق كان وقد يأمر.» ما خالف العباد من الباري يُريد أن يجوز «ال فقال: اإلرادة
والحياة والصحة واملرض والُعْرس واليُْرس الخارجية بالحوادث يتعلَّق فيما اإللهي األمر
الَجَربية يرفض كان ولكنه الفزياوية، الَجَربية عىل يوافق كان إنه فقل: شئت وإن واملوت،

األدبية.
لواصل معاًرصا — للمعتزلة آخر مشهوٌر رئيٌس هو الذي — عبيد بُن عمرو وكان
ويَْظَهُر ممِتع، طبٍع ذا وجيًها وكان البرصي، الحسن مدرسة عن ِمثَله فانفصل عطاء، بن
وقد كابُل، يف املسلمني بيد أرسى وقعوا الذين من جده إن أي ؛ أفغانيٍّ أصل من أنه

.١٤٥ سنة أو ١٤٤ سنة املوت ه َحَرضَ وقد تميم، بنو أعتقه
املعتزلة شيَخ «كان عنه: قائًال عبيد، بن بعمرو كبريًا إعجابًا املسعودي ويُبدي
العدل يف كثريٌ وكالم وُخَطب رسائل وله بعده، َ َطَرأ ملن وكذلك فيها، َل واألوَّ وقته يف
إىل املديح هذا يف املؤرخ هذا ويستند املؤلفات، هذه نعرف وال ذلك.» وغري والتوحيد،

امُلُجون.5 من يشء مع الرفيع الوجيه هذا َطبْع عىل تدلُّ التي األحاديث بعض
تُعطي — املنصور يدي بني أنشدها َعْمًرا أن املسعودي روى التي — اآلتية واألبيات

عالية: فكرًة عمرو عن

واألج��ُل ال��ت��ن��غ��ي��ص ي��أُم��ُل م��ا وُدوَن األم��ُل غ��رَّه ق��د ال��ذي أيُّ��ه��ذا ي��ا
ارت��ح��ل��وا ��َت ثُ��مَّ ح��لُّ��وا ال��رَّك��ب ك��م��ن��زل وزي��ن��تُ��ه��ا ال��دن��ي��ا إن��م��ا ت��رى أال
ُدَوُل وُم��ل��ُك��ه��ا ك��دٌر وص��ف��وه��ا ن��ك��ٌد وع��ي��ُش��ه��ا َرَص��ٌد ُح��تُ��وُف��ه��ا
َج��ذَُل وال ِل��ي��ٌن ل��ه يَ��ُس��وُغ ف��م��ا س��اك��ن��ه��ا ب��ال��رَّوَْع��ات تَ��ْق��َرُع ت��ظ��ل
تَ��نْ��تَ��ِض��ُل ال��ده��ر ب��ن��اُت ف��ي��ه ت��ظ��لُّ َغ��َرٌض وال��ردى ل��ل��م��ن��اي��ا ك��أن��ه
َزَل��ُل ع��ن��ده��ا ِرج��ٍل ع��ث��رِة وك��ل ي��رص��ده��ا وال��م��وت ه��ارب��ٌة وال��ن��ف��س
ال��رَُّج��ُل ل��ه يَ��ْس��َع��ى م��ا وارُث وال��ق��ب��ر ل��وارث��ه ي��ب��ق��ى ِل��َم��ا ي��س��ع��ى وال��م��رءُ

هو كما مذهبه، عن القليل غريَ نعرف ال فإننا شهرٍة، من عبيٍد بن لعمرو ما وعىل
القول. حاصُل

.٢٠٨–٢١٢ :٦ الذهب، مروج 5
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وقد اليونانية، الكتب معرفُة اإلسالم إىل أُْدِخَلْت املعتزلة من األوَّلِني هؤالء وبعد
وصقٍل غنًى وأيَّ مذهبهم، يف الدراسة هذه عنه أسفرت ٍم تقدُّ أيَّ فنُبِرص املعتزلة، درسها
أن يجُدر الفرقة، هذه علماء من طائفًة جيلني أو جيٍل بعد بلقائنا وذلك له، اتََّفَقا
وكان ،١٣٥ سنة الهذيل أبو ُولد وقد رأسهم، عىل البرصي ف العالَّ الُهذَيْل أبا نذُكر
بن واصل تالميذ أحد إدارة تحت بغداد يف الفلسفة وَدَرَس أعتقوه، قد القيس عبد بنو
يف وقعت التي الكالمية املجادالت يف واشرتك مطلًقا، نَمِلكها ال كتٍب عدَّة وألَّف عطاء،
املحاسن أبا أن غري للمائة، ابنًا ٢٣٥ سنة مات أنه الشهرستانيُّ وروى املأمون. عهد

ريب. ال تلك من أرجح الرواية وهذه ،٢٢٦ سنة مات أنه َرَوى
اإللهية، الصفات إنكار يف أسالفه رأِي عىل مطلقًة موافقًة الُهذَيْل أبو يوافق لم
الشهرستانيُّ شبَّه وقد اإللهية، الذات بها تتجىلَّ وجوٌه أنها عىل بالصفات قال وإنما
هذا َرَوى فقد ُمْقِنًعا؛ ليس التشبيه هذا أن بَيَْد النصارى. لدى األقانيم بمبدأ املبدأ هذا
غري لها ليس وأنها هللا، ذات عني هي عنده اإللهية الصفات أن ذلك من بأوضَح املؤرُخ
يَُقْل ولم الذات، مفهوم عليه ينطوي عما — فقط — تَُعربِّ أنها أو ف، ِرصْ سلبيٍّ معنًى
والصيغة ذاته، هو بعلم عالم هللا إن قال: وإنما بالعلم، ال بذاته عالم هللا إن الهذيل أبو
الثانية الصيغة وتقول الصفة، تَنِْفي السابقني املعتزلة صيغة تكون أن يمكن التي األوىل

اتحاًدا. ذاٌت هي بصفٍة أو اتحاًدا صفٌة هي بذاٍت
الُهذَيْل، أبي فلسفة من األخرى القواعد يف املمتازة التحليلية الدقة هذه وتوجد
للعلم، وجٍه سوى ليست هللا يف فاإلرادة ممتعًة؛ والبرشية اإللهية اإلرادة يف نظريتُه وتَُعدُّ
فبعضها اإللهية؛ األعمال أو لإلرادات نوعان ويوجد خري. أنه يَْعَلُم يشء كلَّ يريد وهللا
يف كاإلرادات وذلك بنفسه، املباِرش معلوَله يُحِدُث وإنما مكاٍن، يف يَُكوَّن ألْن رضورَة ال
يف الوقوع إىل يحتاج اآلخر وبعضها «ُكْن»، بكلمة: عنها ُ يُعربَّ ما وهي الَخْلوة، نظام
ونواهيه هللا بأوامر عنها ُ يَُعربَّ التي األدبية اإلرادات هي وهذه معلوله، إلحداث مكان
عىل عاِلمنا، ويقول وجوبًا، حرًة الباطنية والفاعلية اإلرادات تُكون اإلنسان ويف وبالغاته.
اإلرادة حرية عىل دليٌل وهذا آخر، شكٍل عىل ُرها تََصوُّ يُمِكن ال إنه : الشهرستانيِّ رواية
— عادًة — تكون ولكنها بنفسها، ُحرًَّة فليست الخارجية، الفاعلية وأما بها. شعور عن

الُحرَّة. الباطن إلرادات نتيجًة
الفيلسوف هذا أن ويَلُوح الغرابة، من يشءٍ عىل العاَلم حركة عن الهذيل أبي ونظرية
أنه وبما رصاحًة، القرآَن يناِقض أن غري من العاَلم دوام يف اليونانيِّ املذهب قبوَل حاول
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حركة يف هو الَخْلَق إن قال: فإنه نهاية، وال بدايٍة بال دائمة حركة إىل الذهاب يستطع لم
مادًة وإن دوام، هناك يكون فإنه ولذا، السكون؛ يف دخوله هي العاَلم نهاية وإن العاَلم،

األبد. إىل ساكنًة تبقى
هذه اتخاذ ينبغي ال أنه وذلك الالهوتية؛ كثري وجه عىل أُدرك السكون هذا إن ثم
كما املطلق النظام حال هي للعاَلم األبدي السكون فحال العادي، معناها ِضْمَن الكلمة
ٍ تَبَرصُّ ِطبَْق وذلك الزمة، ُسنٍَن َوْفق كلٌّ إليها ينتهي التي الحال هذه هي األَْحَرى، هو
أن يف َريَْب وال حرية، وكلُّ هًوى كلُّ فيها ينقطع حاٌل هذه أنَّ القول وُمْجَمل باٍق.
كما العاَلم هذا غري يف اإلنسان حرية يُدِرك لم وهو الوجه، هذا عىل َقَصَدها قد الهذيل أبا
هي التي اإلطالق حال من ب َرضْ يف يدخلون العالم هذا بعد فالناس الشهرستاني؛ َرَوى

لآلخرين. هائٍل عذاب وحال ألناس، بالغة سعادة حال
قد اليوناني بالذهن االتصال أن وكيف املذاهب، هذه يف الرباعة َمبَْلَغ ترى ثَمَّ ومن

القرآنية. العقيدة بتحريف اإلنذار مع املسلمني لدى الفلسفية العبقرية أيقظ
مما شأنًا أقلَّ ليست الُهذَيْل أبي لدى جريئة ِفكرة وجوُد يالَحظ أن يجب وأخريًا؛
الشهرستاني؛ ِقبَِل من كثرٍي بوضوٍح عنها َ ُعربِّ وقد الطبيعية، نَّة السُّ فكرة وهي تقدَّم؛
بالخري والشعور هللا معرفة إىل يَِصَل أن — وحي كل قبل — يُْمِكنُه اإلنسان أن وذلك
الخري جماَل الخاصِّ بعقله يُميِّز أن اإلنسان فعىل أيًضا. هذا عن مسئول وأنه ، والرشِّ
والظلم؛ الكذب وباجتناب والعدل، الحق وفق العمل يف بالسعي ُمْلَزٌم وهو ، ِّ الرشَّ وُقبَْح
يف النظريَة هذه املعتزلة مدرسة َقِبَلْت وقد العقاب، استحقَّ الواجب بهذا يَُقْم لم فإذا

الطبيعية. نَّة السُّ
الذي النَّظَّام، سيار بن إبراهيَم نجُم — ف الَعالَّ الُهذَيِْل أبي بجانب — تألَّق وقد
عهد يف البرصة بمدرسة الَجَدل رجال أهم وهو املعتزلة، علماء من آخُر كبري عالم هو
يدعوهما فكان األستاذين، هذين تحاُور يسمع أن الخليفة لهذا يَِطيب وكان املأمون،6
البحث حبَّ الجمهور بني ينُرش كان وبهذا األخرى، الفرق من علماءَ مع بَالطه إىل
الشهرستاني، رواية عىل اليونان فالسفة كتب مطالعة من النَّظَّام وأَْكثََر وعادته. النظريِّ

بردي، تغري بن املحاسن ألبي الزاهرة النجوم كتاب ،٢٢٠ سنة ظهر النَّظَّام أن املحاسن أبو روى 6

املراجع. عىل للوقوف الجدول إىل انظر ،١٨٥٢–١٨٥٧ ليدن، ،٢ جزء جوينبول، طبعة
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إىل يصل لم فإنه ذلك، ومع األستاذ. هذا مؤلَّفات لِفْقَدان األسايسَّ مصَدَرنَا بَِقَي الذي
ذا كان أنه يُعتََقَد أن يُمكن وإنما يبدو، كما كثريًا الهذيل أبي فلسفة عن تختلف فلسفٍة
كان وقد الطبيعية، العلوم إىل انرصاًفا أكثَر ذهٍن وذا الطبيعة، بعد فيما دقًة أقلَّ عبقرية

موسوعيٍّا.
التفاؤل، مذهب يف املرتبَط اإللهيِّ العدل مذهَب — اإلمتاع مع — النَّظَّام ل فصَّ وقد
صنع عىل قادٌر هللا أن هو املعتزلة عند الشائع الرأُي وكان ، ِّ الرشَّ فعل قدرَة هللا من فنََزع
ذاتيًة صفًة كان إذا القبح أن إىل النظَّام فذهب قبيح. الرش ألن يفعله؛ ال ولكنه ، ِّ الرشَّ
إن فقل: شئت وإن بالقدرة، هللا من تجويزه يمكن ال بالفعل القبيح فإن بالفعل للقبيح
أبعد هو ما إىل بفكرته النظَّام ويَِسري فعًال. وال قوًة ال هللا من عليه يُقَدُر ال مما الرش
الخري غريَ يريد ال فاهلل هللا، من عليه يُْقَدر مما ليس األقلَّ الخري أن إىل فيذهب ذلك، من
يختاره. ال هللا أن إىل يُذَهب وال الِعَظم بالغ خريٌ يُْفَرتََض أن هللا عىل التجديف فمن األكرب؛
ذاك إذ محدودًة تكون الخالق أعمال جميع إن القائلني اعرتاض عن النظَّام ويجيب
يفعله أن يستحيل عندكم فإن الفعل، يف يلزمكم القدرة يف ألزمتموني الذي «إن بقوله:

الفالسفة. قدماء من املقالة هذه النظَّام أخذ وإنما فرق.» فال مقدوًرا، كان وإن
القائل: املشهور املفهوم األغارقة من يقتبس أن بمحاولته عامِلنا إىل الوهُم تطرَّق وقد
صورة هو البدن أن إىل فذهب الفكرة، فهَم أساء قد فهو البدن، صورة هي النفس إن
بأجزائه للقلب ُمداِخل للبدن، ُمشاِبك لطيف جسٌم فالروح الخارجيُة، والروِح النفِس
أكثر النظَّام كان وهكذا اللبن. يف منيَّة والسَّ مسم، السِّ يف والدهنية الَورد، يف املائية مداخلَة

. الشهرستانيُّ الحظه كما الطبيعة بعد ما علماء إىل منه الطبيعة علماء إىل اتجاًها
أن فعنده اليونان؛ عن أخذه أنه الشهرستانيُّ َزَعَم وإن الَخْلق يف رأيه الطريف ومن
وهذا بالتدريج. إال يُظِهْرَها ولم أخفاها ولكنه واحدة، دفعًة املوجودات جميع خلق هللا
اليوم منذ مًعا ُوجدوا ذريته وجميع آدم أن والحقيقة الوالدة. نُسميه ما هو الظهور
األشياء جميع وتنمو بعده، آخر خلٍق وقوع يتعذَّر واحد خلق غري يحدث لم وأنه األول،

واحدة. مرًة الطبيعي األساس هذا عىل وتبدو
فعنده إليه؛ رشفها يعود رصيحة طبيعية َجَربيٍة إىل النظام عند املذهب هذا ويؤدي
هذا َعَدْوَت فإذا اإلنسان، فاعلية وهي واحدة، حرَّة فاعلية غري الطبيعة يف يوجد ال أنه
الدفع قوة بََلَغْت وإذا اندفع، دفعته إذا «فالحجر وجوبًا؛ تحُدث األشياء جميع أن وجدت

طبًعا.» مكانه إىل الحجر عاد مبلَغها

23



سينا ابن

فأبدى له، نهاية ال ما إىل للتجزُّؤ األجسام قابلية مسألة العاِلُم هذا تناول وكذلك
د ووحَّ الطبيعية، األعراض يف نظريًة أصَدر وقد يتجزَّأ، ال الذي الجزءَ ُمنِْكًرا النهائي رأيَه
عالم النظَّام فإن ولذا أجسام؛ والروائح واأللوان الطُُّعوم إن فقال: األجسام، وبني بينها
عنهما، ُعرف ما إيجاز مع الهذيل، أبي وعمل عمله ويدلُّنا واسعة، جريئة آراء ذو مفكر
الحني. ذلك يف اإلسالمي العالم يف الطبيعيِّ وعلمهم وَخطابتهم األغارقة الهوت تأثري عىل
إليهم تُعَزى آخرون، علماء إليهما املشار الكبريين العاِلَمني إىل يُضمَّ أن ويجب
قصري، وقت يف املفكِّرين، من الطائفة هذه سارت وقد مشهورة. مسائَل يف ممتعة آراء
— حولها يُقال ما سماع عند — معه يُعتقد َسرْيًا تنوًُّعا االتجاهات أكثر إىل بمباحثها
فحثُّ تقريبًا، واحد زمن يف وقعت أنها مع طويل، فلسفيٍّ لتطور منازَل عىل تدل أنها

إذن. بالَعَجب يَقِيض ما القوة من كان اليونانية بالرسائل الرشقي الذهن
من الفاعل فعل انتقال درس عىل تقوم التي «التوالُد»، مسألَة امُلعتَِمر بن ِبرش َوَضَع
فالفاعل مفتاًحا؛ امُلْمِسكة اليد عمل عىل مثاٌل «املواقف» ويف األشياء، من سلسلة خالل
وتنال يحتمل.7 ما عىل أُِريدت قد تكن لم التي املفتاح، حركُة هذا عن فتنشأ يده، يُحرِّك
يُمِكن كما املعتزلة ري متأخِّ لدى النقاش من كثريًا وتُثري األخالق، يف أهميًة املسألة هذه
فاعلية َ تَُغريِّ أن الخارجية الِعَلل إمكان معرفة َحْوَل األمر ويدور «املواقف»، يف يَُرى أن

املتداخلة. العلل عن نظرية وهذه مسئوليته، وتُقلِّل الحر الفاعل
هذا مسائل أصعب من ان تَُعدَّ الالهوت، يف مشهورتني مسألتني ِبْرشٌ أثار وكذلك
ِعْلَم ال التي األمم نحو هللا عناية ومسألة األطفال، نحو هللا عدل مسألة وهما: العلم،
هذا ألن ال األطفال، يَدين أن يمكن هللا كوَن بها فيُنِكر األوىل املسألة فأما بالدين؛ لها
وهذا طفًال، يكون ال وحينئٍذ للَّْوم، أهًال الطفل كون يفرتض هذا ألن بل ضبًطا، ظلٌم

متناقض.
أن يعتقد فهو للمعتزلة، السائد التفاؤل عن ِبْرشٌ يَبْتَِعد فبها الثانية، املسألة وأما
وال النجاة، ون ويستحقُّ الدين إىل الناس جميُع به يُدَعى آخر، عاَلًما يُوِجَد أن يُمِكنه هللا
من أصلَح عاَلٍم وجوُد دائًما يُفَرتَض أن ويمكن هللا، َقه يُحقِّ أن يُمكن الذي للكمال َحدَّ
الصالح يف أحكامنا إن فقل: شئت وإن باألصلح، يتعلَُّق ال هللا فإن ولذا ُمحَدث؛ عاَلٍم كلِّ

«التوالد». مسألة حول «املواقف» من ص١١٦–١٢٥ إىل انظر 7
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األحيان، بعض يف ووحيًا حرة، إرادًة اإلنسان بمنح هللا يَُقوم وإنما عليه، تَُطبَُّق ال والعدل
الطبيعة. ُسنََّة له تكِشُف التي العقل، أنوار هاديًا لإلنسان وجدَت الوحَي َعَدْوَت فإذا

إحكاًما أقلُّ أنها ُرئَِي — الشهرستاني تلخيص َوْفَق — ِبْرش آراء إىل نُظر ما وإذا
السابقني. العلماء آراء من وُسُموٍّا

َوحدة نحو ويتقدَّم عجيبًا، إقداًما املعتزلة مذهب يكتسب َلِميِّ السُّ عبَّاد بن ِر وبُمَعمَّ
هي واألجسام األعراض، ال األجسام، غريَ يَْخلُق لم هللا أن يََرى العاِلُم فهذا الوجود؛
يُحدث الذي وكالقمر اإلحراق، تُحِدث التي كالنار َطبًْعا إما وذلك األعراض، تُحدث التي
والفناء الجسم أن ر ُمَعمَّ وعند الحيوانية. الحياة أمر هو كما اختياًرا، وإما التلوين،
والخالق الخالق، ألفعال مبارشين معلوَلني سوى يكونان ال فإنهما ولذا أيًضا؛ َعَرضان

مالزمة. بقوة املوجودات جميع ُصَوُر عنها تَْصُدُر عامة مادة سوى يُحدث ال
وذلك علمنا؛ متناول خارج يُقصيه فإنه الطبيعة من هللاَ أَبَْعَد قد ًرا ُمَعمَّ أن وبما
أن — مثًال — العلَم يمكن وال اإللهية. الصفات نَْفِي يف اإلطالق البالغ رأيه إىل استناًدا
العاِلم بني تفريٌق يكون وهنالك علمه، موضَع يكون أن إما ألنه وذلك هللا؛ إىل يُسنَد
وهنالك عنه، خارًجا علمه موضُع يكون أن وإما هللا، ذات يف ثنائيٌة ثَمَّ ومن واملعلوم،
إىل النقد هذا ويؤدي مطلق، غريَ يعود وبذلك الخارجي، املوضع بهذا إال عامًلا يكون ال
يُعرف. أن يمكن ال الوجود هذا وأن اإللهي، الوجود عىل تَُطبَّق ال مداركنا بأن القول

اضطهد وقد األرشس، بن ثَُمامة لدى حاصَلها الوجود َوحدة يف ر معمَّ ميول وتجد
وعىل .١٨٦ سنة السجن يف فألقاه املؤرِّخني، عند جيًدا املعروف العاِلَم هذا الرشيُد
التنادر يف موهبة ذا وكان ،٢١٣ سنة مات وقد املأمون. لدى كبرية بُحْظَوة تََمتََّع العكس

8. املسعوديِّ روايات يف جاء مما ظاهر هو كما والتهكم،
أتى أنه معتقًدا املانوية، من جماعة بني انساب الذي الطَُّفيْيل، قصُة املمتع ومن
األصفاد يف ُمَقرَّنِني املانويني ورأى نفسه رأى حينما خطأه أدرك الرجل فهذا َلْهٍو، َجْمَع
ح رصَّ فقد الطفييلُّ، وأما ُقِتلُوا. الخليفة أمام الزنادقة بهؤالء أُِتَي فلما املأمون، أمر كما
الخليفة. عن ي فُرسِّ مخطئًا؛ كان إنه قائًال: صورته، وتدنيس بماني للكفر مستعدٌّ بأنه
ليس العاَلم إن أي الطبيعة؛ َوْفَق هللا َعَمل ِمن العاَلم إن القائل: الرأي يُنَسب ثُمامة وإىل

بعدها. وما ١٢ :٧ جزء الذهب، مروج 8
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العاَلم يكون وهكذا وجوبًا، اإللهية الطبيعة عن يصدر وإنما الخالق، من حر عمل نتيجَة
األلوهية. من ووجًها هللا كِقَدم قديًما

حائط بن أحمد وهما النَّظَّام، فرقة من عاِلَمني لدى ثانيًة التناسخ مبدأ ويظهر
ليسوا أُناٍس عىل — الغلظة من ويشء التحديد مع — طبَّقاه وقد الُحدثي، وفضل
هؤالء فأرواح للنار؛ وال للجنة أهًال ليسوا أناس عىل تماًما، أرشاًرا وال تماًما صالحني
كذلك — ولهما أخرى. َحيََواٍت وتستأنف حيوانات أو أناس أرواح يف ثانيًة تَدُخل الناس
يرون وإنما نفسه، هللا يََروا لن الناس أن وذلك البعث؛ يوم هللا لرؤية مبتكر تأويل —
هذا أن وعندهما املوجودات. إىل َور الصُّ منه ي تَْرسِ الذي ال، الفعَّ العقل أي األول؛ العقل
وهذا البدر.» ليلة القمر ترون كما ربكم سرتون «إنكم قال: حني النبي قصده الذي هو

إسالمي. نصٍّ عىل يونانية فكرٍة تطبيق يف مكانيٌّ مثال
الذي الجاحظ، بحر بن عمرو إىل نَِصُل التأليف؛ كثرِي موسوعيٍّ مؤلٍِّف إىل ونَِصُل
وانتفع دروَسه فالزم للنظَّام؛ خادًما العاِلُم هذا وكان البرصة، مدرسة ملعتزلة رئيًسا كان
ما وعىل الجاحظ، إىل امَلْعُزوَّة املصنَّفات من كبري عدد عىل مكتباتنا وتشتمل بعلمه.
املخطوطات هذه تكون أال املؤسف من فإن غالبًا، شك من النسبة هذه حول يدور
اآلداب تناول أي تنوًعا؛ املوضوعات أكثر الجاحظ تناول فقد كافية،9 عناية موضَع
ويشتمل ، الطبيعيَّ والتاريَخ والجغرافية والفلسفة الكالم وعلم واألقاصيص والَخطابة
قال مديح. بأعىل أثره وفاز زمنه، يف واألدبية واالجتماعية الدينية الحياة جميع عىل أثره
مع الجاحظ وُكتُُب … منه ُكتبًا أكثَر العلم وأهل الرواة من أحٌد يعلم «ال املسعودي:10
نَْظم، أحسن نَظمها ألنه الربهان؛ واضح وتكشف األذهان، َ َصَدأ تجلُو املشهور انحرافه

لفظ.» أجزل كالمه من وكساها رصف، أحسن وَرَصَفها وصف، أحسن ووصفها
واالنتقاديِّ الحرِّ فرقته روح نرش يف فأسهم عظيًما؛ نفوذًا زاول الجاحظ أن ويلوح
، الشهرستانيِّ خالصة من دائًما تُعَرف التي الخاصة فلسفته وأما املؤلفني. من كثري بني

وقوة. دقة من تخلُو ال أنها فيلوح

الكتاب هذا وليس ،١٨٩٨ ليدن، واألضداد»، «املحاسن اسمه الجاحظ إىل معزوٍّا كتابًا فلوتن فان طبع 9

ص١٧٧. ،١٨٩٩ يناير امللكية، اآلسيوية الجمعية مجلة يف هرشفلد بحث إىل انظر خاص. بنوع فلسفيٍّا
.١٣٥ :١ إليه، املعزوَّة الكتب أو الجاحظ، كتب عن العربية، اآلداب تاريخ بروكلمن: إىل انظر

بعدها. وما ٣٣ :٨ الذهب، مروج 10
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غريَ نفسها اإلرادة وليست طبيعي، وجوب عن يصدر والعلم العلم، يف حرية فال
بفاعله، يُعَرف الذي العمل يَُعنيِّ اإلراديُّ والعمُل الَعَرض، من ونوٍع العلم من وجٍه

ميٍل. غري الخارجي العمل إىل بالنسبة اإلرادة وليست
والجواهر باطنية، قًوى عن تَْصُدر التي الطبيعية امليوُل هذه — أيًضا — ولألجسام
املالزمة القوة بسبب — تَُعربِّ وهي واملتحركة، املتقلِّبة هي واألعراض أبدية، وحدها
جيًدا النَِّظام هذا إدراُك أُحسن ما فإذا والروح، األجسام حياة ظهور عن — للجواهر

الحية. الذرات علم من رضٍب إىل يؤدِّي أنه ُوجد
يف يُعذَّبون ال بالعذاب عليهم املحكوم إن القائَل: الغريَب الرأي الجاحظ وأظهر
يُعَزى فإنه الوحي، نظريُة حيث من وأما النار. طبيعة إىل يتحوَّلون وإنما األبد، إىل النار
إنسان إىل ل يتحوَّ أن يُْمِكن مخلوق َجَسٌد القرآن إن قائل: آخر غريب رأٌي الجاحظ إىل

حيوان. إىل أو
أوُل هو الذي ، الكنديِّ عرص إىل — ٢٥٥ سنة املتوىف — بالجاحظ نصل إننا أجْل،
تاريَخ — اإليجاز مع — نَتَتَبَُّع مؤخًرا، املعتزلة إىل نعوَد لكيال ولكننا، الفالسفة، عظماء

األشعري. الالهوتي: العالم زمن حتى امُلْمِتَعة الفرقة هذه
ذات نظريًة أقام فقد ببغداد؛ املعتزلة مدرسة يف — الدور هذا يف — الخياط يمتاز
أي معروف؛ هو ما عىل اليشء اسم يُطِلق فهو االبتكار، من يشء عىل نفساني مظهر
سوى املوجود وليس وجوده، عن مستقلٌة حقيقٌة عنده ولليشء عنه، يَُحدََّث أن يمكن ما
إن فقل: شئت وإن الَعَدم، يف حتى سواد — مثًال — فالسواد اليشء؛ إىل تُضاف صفٍة
اليشء إيجاد وإن وصفاته، ماهيته مع البسيط املعقول يف — قبًال — حقيقي اليشء

الحقيقية. الصفات أو املاهية هذه إىل املوجود صفة بإضافة يُحدَّد
،٣٠٣ سنة املتوىف الجبائي اسم وهما: اسمان، يتغلَّب بالبرصة املعتزلة مدرسة ويف
عىل اإللهية الصفات موضوع يف العاِلمني هذين اختالف وينطوي هاشم. أبي ابنه واسم
يف حتى الصفات جميَع أزال قد الهذيل أبو الكبري العالم كان وقديًما متناهية. دقة
الفراغ، من يشء عىل املحض املعقول هذا أن هاشم أبو فيَِجُد اإللهي، الوجود معقول

حيوية. أكثر هللا عن صورًة منه يجعل وأن يمأله، أن ويحاول
غري كونها مع ولكن الوجود، عن منفصلٌة وجوٌه الصفات أن هاشم أبي وعند
اإللهية؛ باملاهية إال معروفًة موجودًة تكون أن يمكن فال بنفسها، معروفة وال موجودة
التي األحكام وهذه صفاته. بإحدى املعروف واليشء بذاته املعروف اليشء يُميز فالعقل
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األعراض لتوكيد وال وحده املوجود لتوكيد تأتي ال يَفِصلها أو الصفات بها العقل يجمع
يعرف َمن لدى نفسانيٍّ وجوٍد ذات وجوٍه أنواع الصفات فإن ولذا، املوجود؛ بجانب
للجبائي الح وقد الُجبَّاِئي، أنكر مما النظرية هذه نفسانية إن حتى اإللهي، الوجود
نسبية للنفس تصورات عىل وال معقول عىل تنطوي ال أسماءٍ إىل تَُردُّ الوجوه هذه أن

الهذيل. أبي مذهب يلزم يكاد وهو صفات، مثل املباهاة عن عاجزة محًضا،
من الذروة يف يأتي الذي — (٢٦٠–٣٢٤) األشعري املشهور، الالهوتي العاِلم وكان
نريد ال أننا بما ولكن وابنه، للجبائي تلميذًا — املسلمني لدى الفلسفي الالهوت تاريخ

نقف. أن املالئم من فإن الكتاب هذا يف عنه الكالم

الفرق لتاريخ نتعرَّض ال وإننا فلسفًة، اإلسالمية الِفرق أكثر كانوا املعتزلة إن قلنا
املعارضة الفرق عن قليلة أسطر وتكفي والسياسية، والصوفية والفقهية الكالمية
الدور يف ت تمَّ التي الواسعة الفكرية الحركة ولتََمثُّل هؤالء، بأفضلية لإلشعار للمعتزلة

فة. ْ الرصِّ الفلسفة إليه تلتفت ما أكثر أنه ذكرنا والذي له، ُغ نَتََفرَّ الذي
قياُم — اإللهية الصفات بنفي القائلة االعتزالية النظرية مقابل يف — ُرئَِي وقد
عىل — فيُطلق املشبِّهة؛ مذهب يف به تََقُع حدٍّ إىل الصفات هذه تُوكِّد معاكسٍة نظريٍة
َوفق اإللهية الصفات حقيقة يُوكِّدون الذين املسلمني عىل فاتية» «الصِّ اسم — العموم
التي األلوهية عن َحِذَرة نظريٍة إىل الصفاتية بعض لجأ االعتزايل النَّْقد ظهر وملا السنة.
وال له مثيل ال وأنه باإلنسان، شبيًها ليس هللا أن يف ريب ال فقالوا: إدراكها، يتعذَّر
تشتمل التي القرآن آلي الحقيقي املعنى — القول مجمل هو كما — يُجهل وأنه رشيك،
ومن عجيب، إفراط يف — بالعكس — وقعوا آخرون صفاتيٌة وُوجد تشبيهية. صور عىل
الخصوص، عىل سورية يف مهمة لفرقة ٌس مؤسِّ هو الذي َكرَّام، بن محمد نَذكر بينهم
يذهب وهو القدس.11 يف وُدفن ِبُزَغَر ٢٥٦ سنة وتُويف سجستان، من الوجيه هذا وأصل
الكيفية عىل اإللهية الصفات ح يوضِّ وهو املخلوقات، يف ملا مماثًال ووجًها جسًما هلل أن إىل
وجود الشهرستاني ويالحظ الفرقة. هذه عن مطولة تفصيالت الشهرستاني ويف البرشية.

القرائني.12 ِقبَل من تشبيهيٍّا حالٍّ ُحلت أنها يرى حيث اليهودية، يف عنها املسائل

ص٦٥. مقدمة، ،١٨٣٨ باريس، ،٢ جزء الدروز، ديانة يف رسالة دوسايس: سلفسرت إىل انظر 11
ص٦٥. كورتن، طبعة الشهرستاني، 12
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علماء عىل — «الَجْرب» كلمة من املشتقة — «الَجَربية» كلمة تُطَلق العموم، وعىل
الذي صفوان، بن َجْهُم بينهم من يُذَكَر أن ويجب اإلرادة، حرية ملذهب املعارضني الكالم
ومن األموي. العهد أواخر يف ُقتل والذي النهر، وراء ما بالد من ِتْرمذ يف يَُدرِّس كان
هلل؛ بالخضوع يُوَصف أال يمكن ال وأنه أفعاله، عىل لإلنسان سلطان ال أنه جهم رأي
أفعاله جميع يخلق وهللا حرية، وال إرادة وال له قدرة ال وأنه بالحقيقة، ُمْكَرٌه فاإلنسان
يَْجِري، الذي واملاء ينبُت، الذي الشجر يف يخلقها كما األخرى، املوجودات يف يخلقها كما
العقاب أو والثواب ُموَجبٌَة، السيئة أو الصالحة اإلنسان وأعمال يسقط. الذي والحجر

الواجبة. األعمال لهذه نتيجٌة
ومن اللطيف املعتزلة مفكري تحليل من الجافية النظريات هذه تُبِعُدنا كيف وتََرى

الحقيقية. الفلسفة
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الثالث الفصل

املرتمجون

انتشار – الحقيقي الفلسفية العنعنات سري – املنصور عرص يف النقل حركة بدء
الطبيب دور – الرسيان عند اليونانية اآلداب دراسة – اآلراميني عند اليوناني املذهب
صحرائهم حدوَد العرب تجاوز – النرصانية الحرية مملكة – عيني الرأس رسجيس
يف الصابئة دور – النََّقلة من جماعة – وتلميذاه إسحاق بن حنني – الهجرة قبل

سينا. ابن قبل فلسفي أدب ظهور – الرتجمة حركة

∗∗∗

املحمدية الالهوتية أي ُكَالسية؛ السِّ املعضلة قضية األولني الفصلني يف وضعنا لقد
اليونانية الفلسفة إدخال عىل يقوم ما وهو ذلك، يقابل ما نََضُع واآلن املبارشة، وتحوالِتها
اإلسالمية، الفلسفة تمثُّل يجوز وال كثريًا. نطاقنا توسيع إىل نُْضَطرُّ وهنا اإلسالم، إىل
ِمثَْل أم القديمة الكتب اكتشاف بعد ظهر مفاجئ لبعث نتيجٍة أَِمثَْل سواء حًرصا،

التعقيد. من يشء عىل أصلها أن وذلك اليونانية، للفلسفة مباِرشٍة مواصلة
وكانت ،(١٣٦–١٥٨) املنصور عهد يف العربية إىل الرتجمة حركة بدأت وقد
آداٍب، بخمسة الخاصة والدينية والفلسفية واألدبية العلمية املؤلفاُت فُرتجمت موسوعية،
الهندي، واألدب الفاريس، واألدب الرسياني، واألدب العربي، واألدب اليوناني، األدب وهي:
بما كاملًة ألرسطو ترجماٍت العربية تَُحز ولم وهلة، أوَل الفلسفية املؤلفاُت تُْدَرك ولم

الهجرة. من الرابع القرن أوائل يف الفارابي، زمن يف إال الكفاية فيه
اليوناني الفلسفيِّ التعليم تقاليد وجدَت أخرى ناحية من األمر إىل نظرت إذا ولكنك
للدور العظيمة املؤلََّفات كانت وبينما نفسه، الوقت حتى الرشقي العاَلم يف دامت قد
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املنحطِّ للدور الثانوية الكتب كانت سيئًا، فهًما مفهومًة أو منسيًَّة الراقي الكاليس1
يحاَول لم أنه يل ويلوح االنتشار. واسعَة ِسُكالسية صبغة ذات مناهج عىل املشتملة
َعَقَب الذي الزمن منذ الفلسفي التعليم تاريخ ثانيًة ليُقام كبري جهد بذُل — قط —
اإلسالمية ُكالسية السِّ هذه ظهرت فلما اإلسالمية، الكالمية الفلسفة قيام حتى أرسطو
غري نُُظم مجموعة ال الخصوص، عىل بالعنعنات متصًال حيٍّا، وحيًدا ِعْلًما الفلسفة ُعدَّت
ضوء عىل مبارشًة القديمة الكتب بدراسة العرب عند الفلسفي البعُث حدث وقد ملتحمة.

تأثريها. وتحت العنعنات تلك
أعربوا قد — سنرى كما الفارابي، ومنهم — كثريٌ العرب من مؤلفون وُوجد
ودوامه. بالعلم — نظرهم يف — املخلوطة الفلسفة بوحدة القائل االعتقاد عن برصاحة
كيف ذكرنا «كنا ما: موضع يف وقال األسف، مع ُفقد، قد له كتاب إىل املسعودي وأشار
امللُك، أوغسطس وَجَعَل مرص، بالد من اإلسكندرية إىل أثينة من التعليم مجلس انتقل
امللك تيدوسيوس ونقل ورومية. اإلسكندرية بمكانني؛ التعليَم امَلِلكة، قلوبطرة َقتََل ا َلمَّ
اإلسكندرية، إىل إياه ه وردَّ رومية من التعليَم — الكهف أصحاب أيامه يف ظهر الذي —
ثم أنطاكية، إىل اإلسكندرية من العزيز عبد بن عمر أيام يف التعليم نُقل سبب وألي
املحتمل ومن االختصار، من يشء عىل األسطر فهذه املتوكل.»2 أيام يف حران إىل انتقاله
— تشري وإنما الحقيقي، الفلسفية العنعنات َسرْيُ بالغة بدقٍة فيها ُعرض قد يكون أال

ويُقرأ. الفصل هذا به يُكتب أن يجب الذي الروح، من يشء إىل — األقل عىل

بل عربيٍّا، اإلسالمي الفتح قبل الرشق عىل يهيمن كان الذي الساميَّة األرومة فرع يكن لم
وكان باكًرا، اآلراميني يف ب ترسَّ قد اليوناني املذهب وكان ياني، ْ الرسُّ األدب إليه يُردُّ آراميٍّا
سيطرتهم؛ عن العرب جريانهم أزاحهم حينما وذلك نفوذه، ملعاناة الوقت كل هؤالء لدى
يمتُّون قوم عند — زمن منذ — قائمًة الفلسفية العنعنات وجدوا قد العرب يكون ولذا

االنتقال. هذا ح نُوضِّ أن وعلينا َعنَاء، بال القوُم هؤالء فاستقبلهم بالقرابة، إليهم

.Classique 1

الجمعية مجموعة باريس، ص١٧٠، فو، دو كارا البارون ترجمة واإلرشاف، التنبيه كتاب املسعودي: 2
جزء العربية الجغرافية املكتبة غويه، دو ج. السيد قبل من ُطبع قد العربي املتن وكان .١٨٩٦ اآلسيوية،

.١٨٩٤ ليدن، ،٨
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ينترش — امليالدي التاريخ من الثاني القرن أواسط منذ — اليونانيُّ املذهب أخذ
نقل — الزمن ذلك حوايل — وتم والالهوت. بالنرصانية مجلوبًا اآلرامي، العالم يف
اليونانية،3 السبعينية الرتجمة بمعرفة يشهد نقًال الرسيانية إىل العربية من األسفار
قصري وقٌت ويمر الرَُّها،4 يف أتباع ذوي نفسه، الوقت يف والَفلنْتيون، امَلْرقونيون وكان
باملذهب إال ربطها يُْمِكن ال فرقًة س ويؤسِّ املدينة، هذه يف الرسيانيَّ األدب برُدزان فيُقيم
أذعن الثالث، القرن أوائل كانت وملا حديثًا،5 أُثريت التي الرِّيب من الرغم عىل األدري،
بهذا اليونانية6 بالكنيسة الرسيانية الكنيسة فألحق أنطاكية، ألُسقف الرُّها يف أُسقٌف

واليونانية. اآلرامية بني رسمية رابطة الزمن هذا منذ فقامت العمل،
القصوى الغربية االستدارة يف والواقعُة ُمَرض)، (ديار ِوين أُْرسُ من الرها مدينة وظلت
اشتهر مدرسة فيها وأُقيمت طويًال، زمنًا اآلرامية للثََّقافة مركًزا العراق، بغرب الفرات من
هذه عىل يتزاحم وكان أعالمها، من ٣٧٣م) سنة (املتوىف إفريم القديس وكان أمرها،
املعرَّضة فارس وبالد العراق جهات مختلف من يقصدونها النصارى من ٌب ُطالَّ املدرسة
ويُؤخذ الالهوت، علم من فرًعا املعدودة اليونان دراسات عىل يُكب وكان املجوس، ملظالم

برتجمات. القيام يف

ص٢٦٣. ،٢ جزء ،١٨٩١ اآلسيوية، املجلة الرُّها، تاريخ دوفال: روبنس 3

ص٢٦٧. املذكور، املصدر دوفال، روبنس 4

اآلسيوية، (املجلة املنجم» «بردزان عنوانه تعليق يف سيما وال متعددة، نرشات يف نو، ف. مسيو ذهب 5

أغاليط يف وقع وأنه األدري، املذهب عىل واقًفا يكن لم بردزان أن إىل ص١٢–١٩) ،٢ جزء ،١٨٩٩
من يجعل تقريبًا، النية وبسوء بالجهل، إفريم القديس اتهام من الرأي هذا إليه يؤدِّي ما وعىل املنجمني،
ومرقوني، ماني بجانب األدريني أو الثنويني بني بردزان تَُعدُّ التي القديمة، الرواية أمر إيضاحه الصعب
(انظر الرشقية الوسطى القرون جميع يف ُعرفت للربدزانيني، فرقة وجود أيًضا إيضاًحا ذلك من وأصعب
يجدر ومما ص١٩٤). كورتن، طبعة الشهرستاني، وإىل ص١٨٨، واإلرشاف، التنبيه كتاب املسعودي: إىل
قسم عىل يشتمل بل فقط، التنجيم علم ليس بردزان، تفوق فيه يذكر الذي الكلدانيني، كون إليه اإلشارة
عن وفضًال بعدها). وما ص١٨٢ الكلدانية، الفلسفة فصل يف املندائية الديانة براند: (راجع الفلسفة من
وحديثًا عادي، ومنجم مهمة ملدرسة ورئيس كبري فيلسوف بني خلط قد يكون أن املستبعد من فإن ذلك،
يَكِفي ال الكتاب فهذا ،(١٨٩٩ لورو، باريس، البلدان» رشائع «كتاب اسمه لربدزان كتابًا نو مسيو نرش

املسألة. لحسم
ص٢٧٣. املذكور، املصدر دوفال، روبنس 6
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سنة ِزنُون اإلمرباطور ويُغِلقها املدرسة، هذه عىل النسطوري املذهب يتغلب ثم
يف ُعون ويتجمَّ نسطور، بإلحاد متمسكني ظلوا الذين والتالميذ األساتذُة ويُنَفى ،٤٨٩
يف أنورشوان كرسى ويقيم فارسية،7 أرٍض يف الواقعة نصيبني يف سيما وال أخرى، جهات
والطب للفلسفة مجمًعا — ٥٣٠م سنة حوايل وذلك — خوزستان والية من ُجنَْديَْسابور،
وساعد املدرسة، يف َدرَّس قد إيباُس، الرُّها، أُسقف وكان العباسيني،8 زمن حتى دام
فلهذا الوجيه، هذا من تشجيع أكرب الرتجمة لعمل تمَّ وقد النسطوري، اإللحاد نرش عىل
ِديُوُدْرس لكتب اليونانية عن األوىل بالرتجمات َمدينني الرسيان يَُعدُّ وتالميذه األسقف
الكثرية أرسطو كتب لرتجمة فرصًة هذه وكانت امُلبُْسِوْسِتي،9 وتيودور الطََّرُسويس
وأقساًما «العبارات» ورشح بروبوس، املدعوُّ وترجم بعضها، نفُسه إيباس وفرسَّ أيًضا،
رسيان من مشهورين مرتجمني وسنلَقى يحتمل، ما عىل ألرسطو «املنطقيات» من أخرى

العربي. العهد حتى النسطورية
الرسيان عند اليونانية اآلداب دراسَة علمية، عاصمٍة ِمثَْل الرُّها، انهياُر يقطع ولم
لهذه مركًزا كانت األديار أن غري املسيح، يف واحدة بطبيعة القائلة للفرقة التابعني
— املسيح يف واحدة بطبيعة القائل أنطاكية بطريرك وكان الحني. ذلك منذ الدراسة
وقد الُفْرس، مدرسة تخريب عىل اإلمرباطور حرَّضوا َمن أحَد — املنبجي فيلُّوكَسانوس
ُكالسية السِّ بواكري عن كتبه يف يُبَحَث أن يجب إنه ويُقال: مًعا. والهوتيٍّا فيلسوًفا كان
سيميون، أَْرشام بيت أُسقف وهو للمسيح، واحدة بطبيعة قائل آخر رجل وُوجد األوىل،10

الفاريس. ْفَسطيِّ بالسَّ َب ولُقِّ السادس، القرن أوائل يف عاش وقد

ص٤٣٢. املذكور، الكتاب دوفال، روبنس 7

.١٢ جزء بوليس، برتو العلمية، الجمعية رشح جنديسابور، حول مناظرة شولز: 8

سنتكلَّم والذين املسيح، يف واحدة بطبيعة القائلني الرسيان علماء وعىل إيباس، عىل االطالع يريد َمن عىل 9

«اآلداب مجموعة يف الرسياني» «األدب كتاب أي الرائع؛ دوفال روبنس كتاب يطالع أن بعد، فيما عنهم
راجع الطبع، تحت هي الكتاب هذا من الثانية والطبعة ،١٨٩٩ لوكوفر، باريس، القديمة»، النرصانية

.١٨٥٢ باريس، الرسيان»، عند املشائية «الفلسفة الالتينية: رينان رسالة
التي الرسيانية الكنيسة رجال تراجم بنرش وذلك السكالسية، أصول لتاريخ عجيب غني منجم سيُفتح 10

أفرات مواعظ لطبع إعادة عىل يشتمل وهو املهم، الكتاب هذا من واحد مجلد ظهر وقد غرافني، ر. أعدها
.١٨٩٤ ديدو، باريس، ،١ باريزو، دوم قبل من ومقدمة التينية ترجمة مع
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شخصية هي تُهمنا التي النقطة حيث من الفرقة هذه يف شخصيٍة أطرَف ولكن
وال يونانية، كتب ترجمة من يتألف عمله جميُع ويكاد ، عينيِّ الرأس رسجيس العاِلم
نبوغه، سمو يناسب بطبٍع عيني الرأس رسجيس الطبيب األديب مة العالَّ القس يتَِّصف
فمع الدسائس، من مركَّبًا مذبذبًا السيايس سلوكه ويظهر أخالقه، فساد عىل يُالم فهو
وقام امَلْرِوي، تيودور النسطوري لألسقف صديًقا كان املسيح يف واحدة بطبيعة قائل أنه
أتى وقد األرثوذكيس، أنطاكية بطريرك ِقبَل من وذلك أغابه، البابا لدى ِدبْلُِميَّة11 ببعثٍة
تعلَّم وقد ،٥٣٦ سنة أي تقريبًا؛ نفسه العام يف معه ومات القسطنطينية، إىل بالبابا

اإلسكندرية. يف اليونانية
من تَْرَجَم وقد األطباء، هيئة يف األوَل وكان لغويٍّا، بليًغا عينيُّ الرأس رسجيس وكان
وانتهت جالينوس، كتب من قسًما وترجم والطب، الفلسفة يف كتبًا الرسيانية إىل اليونانية
إىل نُسبت التي العاَلم ورسالِة لُفرفريوس، واإليساغوجي أرسطو ملقوالت ترجمة منه
العنوان. عنَي تحمل ألرسطو رسالة عن االختالف كلَّ مختلفٍة النفس، يف ورسالٍة أرسطو،
ائية، املشَّ الفلسفة عىل مثله عاكًفا كان الذي ، املرويِّ تيودور صديقه إىل رسجيُس وأهدى
والفرد»، والنوع «الجنس وحول واإلثبات»، «النفي حول وألف املنطق. يف أصلية رسالًة
مثل عليه الثناء يف والرسيان العرب وتبارى أرسطو»، مبادئ وفق الكون «علل وحول
ل. ِريسِّ فكتور مسيو املعارصين: العلماء أحد رأى كما هذا، يف حق عىل وكانوا مرتجم،
املرتجم؛ فنِّ بدائع من رسجيس ِقبَل من «العاَلم» رسالة َعدُّ يجب أنه العاِلم هذا فعند
مخطوط عىل يعتمد لم رسجيَس َكْوُن األثر وهذا اليونانية املتون مقابلة من ظهر فقد

انتقاديٍّا.12 تدقيًقا فيها َق يُدقِّ أن عرف مخطوطات، عدة عىل عوَّل بل فقط، واحد
أنه العربيِّ ابن وروى السادس، القرن أواخر يف الفلسفة يف الفاريس بولس واشتهر
يف اليونانية تََعلُّم سوق وراج رشوان،13 أنو كرسى إىل َمها َقدَّ املنطق يف عجيبة مقدمًة ألََّف

.Diplomatique 11

والمي، أبلوس طبع الكنيس»، «التاريخ إىل العربي، ابن عيني، الرأس رسجيس عن البحث يف انظر 12
اإلسالمي، العرص قبل ت تمَّ التي الرسيانية الرتجمات عن انظر .٢٠٦ مجموعة ،١ جزء ،١٨٧٢ لوفان
الرتجمات عن خاصة بدراسة هوفمان أتى وكذلك ،١٨٧٠ فينة، حديثة، رسيانية مباحث سخاو كتاب إىل
مباحث الند: كتاب عيني الرأس رسجيس عن البحث يف راجع وكذلك الرسيان، رشح لعبارات الرسيانية

ص٣٥٨. يونانية، رسيانية مباحث وبومسرتاك: ،٢٨٩ ،٣ حديثة، رسيانية
ص٣١٢. ،١ جزء ،١٨٥٢ اآلسيوية، املجلة رينان، 13
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،٦٤٠ سنة َحَواَيلْ وهناك اليرسى، الفرات ة ضفَّ عىل الواقعة ين ِقنَّْرسِ يف السابع القرن أوائل
تلميذان ويواصُل وعباراته، األوىل أرسطو تحليالت سيبوخت ساويروس األسقف َح َرشَ
سنة أو ٦٨٧ سنة (املتوىف البلدي أثناسيوس هما: والتلميذان أثَره، سيبوخت لساويروس
أُسقف بعدهما وظهر .(٧٠٨ سنة (املتوىف الرُّهاوي يعقوب الكبري واملوسوعيُّ ،(٦٨٨
«املنطقيات» فرتجم جورجيوس، الكوفة يف املسيح يف واحدة بطبيعة القائلني العرب

الزوال. إىل الرسياني األدب فمال العربي، الفتح زمن إىل وَصْلنا أننا بيد ألرسطو،
عنعناته، فأساغوا قرون خمسَة اليوناني بالِعْلم اتصال عىل الرسيان كان وهكذا
ُولدت وقد الالهوتية. الفلسفة ميدان يف مهمة آثاًرا وأنتجوا وها، وفرسَّ ُمتُونَه وترجموا
كان ولذا مدارسهم؛ يف املنطق فنون وازدهرت أيديهم، بني ُكَالسية السِّ الفلسفة أشكال
إىل نُِقَلْت قد أموًرا — اإلسالم ظهور حني — وعنعناتهم األغارقة وآثار اليوناني الذهن
املسلمني علماء أن — قليل عما — وسنرى القرابة، بصلة العربي العاَلم إىل يمتُّ عاَلٍم

والنساطرة. واليعاقبة الرسيان إدارة تحت اليونانية الثقافة عىل اطََّلُعوا
النصارى أيدي من العلَم بها العرب ى تََلقَّ التي الكيفية إيضاح قبَل — املناسب ومن
الصحيحة غري االنطباعات إلزالة وذلك عٍل، من ثانيًة املسألة نتناول أن — الخصوص عىل
يؤلف ال كان العربي العنرص أن وذلك القراء؛ بعض بذهن عالقًة تكون أن يمكن التي
فيه رأينا والذي لإلسالم، السابق الطويل الدور أثناء يف اإلطالق عىل ُمْغَلًقا عاَلًما بنفسه

اليونانيَة. والثقافَة النرصانيَة يُسيغ الساميَّة األرومة من اآلرامي الفرع أن
جزيرة جنوب أن — اإلسالمية األصول تاريخ بسبب وذلك — غالبًا لُوحظ فمما
وأنه نرصانية، عناَرص عىل الدور ذلك يف يشتمل كان — اليمن أي — الغربيَّ العرب
كما قليًال ُوكَِّد أمٌر ذلك من وأهم الَحبََشة. النرصانية: األفريقية باململكة صالت ذا كان
تابعة عربية دويالٍت وإقامُة اإلسالم، قبل الشمال نحو العربي العرق ع تََوسُّ وهو يَلُوح،

حدودهما. طول عىل والبزنطية، الفارسية لإلمرباطوريتني؛
العربية القبائل بعَض استخدموا بحيث الرباعة من واألكارسة القيارصة كان
ويروي األعراب. أو البدويني العرب غارات ِحيَال ِمْرتَاًسا منها ليجعلوا الحرضية؛
هنالك الروم إىل ذهبوا وأنهم سورية، إىل جاء من أوُل تنوخ قبيلة َعَرَب أن املسعودي14

ص٢٥١. التنبيه، كتاب ص٢١٥–٢٢٠؛ ،٣ جزء الذهب، مروج املسعودي: 14
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من العرب جميع عىل بالسلطان إليهم عهد القيرص وأن النرصانية، اعتنقوا أن بعد
وتُزاح أيًضا، نرصانيًة وتصري تنوخ، قبيلَة ِليح السَّ قبيلة وتَْعُقُب بسورية، املقيمني الَحَرض
وكان الروم، عن نيابًة العرب يف الحكم عىل داومت التي الغسانية، الدولة ِقبَل من بدورها
واملحالِّ دمشق ُغوطة بني الواقعة األماكن من وغريها بالريموك يُِقيمون غسان ملوك
اإلسالم واعتنق اإلسالمي، الفتح حني اململكة هذه زالت وقد املدينة، لهذه التابعة املجاورة

العرب. من كبري فريٌق
الحرية وكانت الفرس، ملوَك أمراؤها يتبع مهمة، عربيًة مملكًة الحرية مملكة وكانت
يف الكوفة فيه املسلمون أنشأ الذي املكان من بعيدٍة غري الفرات وغرب بابل جنوب واقعًة
للحرية وكان البقاع، بهذه لالستقرار باكًرا عرب جاء قد وكان الهجرة، من األوىل السنني
الحرية مللك وكان ا.15 مهمٍّ دوًرا فيه النرصانيُّ العنرص َمثََّل طويل، تاريخ اإلسالم قبل
قد نرصانية، أمٌّ ،٥٦٩ سنة أو ٥٦٨ سنة حتى عهده دام والذي املنذر، بن عمرو املسمى
أن ويمكن رشوان، أنو كرسى زمن يف الحرية يف َديًْرا أقامت الحرب، سبايا من تكون

أيًضا،16 تنرصَّ األمري هذا أن عىل الكنيسة هذه يف ُوضعت بكتابٍة يُستدلَّ
قليل عدد عىل مشتملًة املدينة هذه فتكون قصري، وقت الزمن ذلك عىل ويَمِيض
اسم عليها ويُطلق نسطور، مذهب عىل األرس هذه وكانت الراقية، النرصانية األرس من

الوثنيني.17 من لها تمييًزا العبادية،
قبيلة من 18، الَعبَاديَّ عديٍّا يُدعى مرتجم الخصوص— عىل — الحني ذلك يف برز وقد
برويز، كرسى لدى الفارسية إىل العربية من املرتجم بمهنة قام هذا فعدي العربية، تميم

زمن يف والعرب الفرس تاريخ نلدكه: إىل انظر الحرية، مملكة بتاريخ الطربي الكبري املؤرخ أفاض 15
.١٨٧٠ ليدن، الطربي، تاريخ من مرتجم وهو الساسانيني،

.١ رقم ص١٧٢، املذكور، املصدر نلدكه، 16
موضوع يف الصالحاني، طبعة الدول، (تاريخ الفرج أبو يقوم ،٤ رقم ص٢٤، املذكور، املصدر نلدكه، 17
رقم ص٢٠٥، التنبيه، كتاب املسعودي، عىل تعليقنا راجع ص٢٥٠، االسم، لهذا بتفسري إسحاق) بن حنني
طبقات أصيبعة: أبي ابن وفق العبادية يقرءوا أن املؤلفني بعض ح ويرجِّ .٣٢٨ ،٢ الذهب، ومروج ١؛
ماك ترجمة األعيان، وفيات االسم: هذا حول خلكان ابن إىل كذلك وانظر ،٩٨٤ ،١ مولر، طبعة األطباء،
ص١٩. ،١٨٩٩ برلني، الحرية، يف اللخميون روتشتاين: غوستاف الدكتور ١٨٨؛ ،١ سالت، دو غوكني

بكتاب املعروفة املشهورة العربية املجموعة أعدت بعدها. وما ص٣١٢ والعرب، الفرس تاريخ نلدكه: 18
دوبرسفال، كوسان ترجمها مخترصة سريًة زيد بن لعدي بعدها) وما ص١٨ ،٢ جزء بوالق، (طبعة األغاني
بعدها. وما ص١٣٥ ،٢ جزء اإلسالم، قبل العرب تاريخ يف كتاب دوبرسفال، كوسان راجع ،١٨٣٨ نوفمرب
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ومعنًى مادًة للثقافة كامًال وعنوانًا وِدبْلُِميٍّا وخطيبًا شاعًرا — ذلك عن فضًال — وكان
لغة كانت التي الرسيانية عىل — أيًضا — واقًفا كان أنه من بُدَّ وال والعرب، الفرس لدى
جلس الذي املنذر، بن النعمان تربية يف عديٍّ إىل ويُعَهد الحني، ذلك يف العرب نصارى
يكون أن املحتمل ومن الفرس، ملك لدى نفوذ من به يتمتع ما بفضل الحرية عرش عىل
عىل دواُمه هذا من أقلَّ وليس نفسه، النفوذ هذا بفعل النرصانية يف دخل قد النعمان
عديٍّا ُمَربِّيَه َقتََل كثريٍة بمكايَد أُْغِوي وقد الوثنية، طباع وفق الزوجات د تعدُّ بمبدأ العيش
أن — الفرس ملوك عند ومنزلته أبيه لذكاء الوارث — عدي ابن عمل من وكان بسببها،

يَْظَهُر. ما عىل ٦٠٢ سنة وُقِتل النعمان، فُغِلب القاتل،19 هذا من ينتقم برويز جعل
معركة سنني عرش بنحو الهجرة قبل فتقع قليلة، سنون األمور تلك عىل وتميض
من وذلك النرصانية، تغلب قبيلة عرب حلفاء كانوا الذين الفرس يُْغَلُب حيث قار، ذي
فارس تجد املرتاس هذا وبسقوط الحرية. مملكة عىل ويُقىض بكر،20 قبيلة عرب ِقبَل
أو ١٥ (سنة الكوفة قيام عام الحرية وتُخرَّب املسلمني، العرب حيال سور بال نفسها

تماًما. املعتضد عهد يف وتزول الهجرة)، من ١٧ سنة
بغريها فَلِحُقوا رهبان، فيها كثرية ديارات املدينة هذه يف كان «وقد املسعودي: قال
والبوم.»21 الصدى إال الوقت هذا يف أَِنيس كلِّ من وأقفرت إليها، الخراب لتداعي البالد من
طويل، بزمن الهجرة قبل صحرائهم حدود جاوزوا قد كانوا العرب أن تََرى ثَمَّ ومن
زمنًا الصحاري بطن يف راقدًة كانت قوٍة بعمل اإلسالمي الفتُح يَُشبََّه أن العادة ومن
هذا إن أجل، عقب. عىل رأًسا أمامها األرض ممالك ثُلث وقلبت بغتًة، فانفجرت طويًال،
إذا ولكنه الفتح، هذا رسعة عن ساطعة فكرة لبيان حًرصا، به أُتي ما إذا مفيد التشبيه
فيقال إليه، يُذهب أن يجب ما هو والعكس خاطئًا، ُوجد الثقافة تاريخ عىل ُطبِّق ما
وإنهم اإلمرباطوريات، من بكثري اتصاٍل عىل — اإلسالم ظهور حني — كانوا العرب إن
كيما العلم أمانة منها ْوَن يَتََلقَّ سوف التي النرصانية، الحضارة تلك باب َطَرُقوا قد كانوا

كثرية. قرون يف نموها يُوجبوا أن بعد إليها يُعيدونها

ص٢٠٥. ،٣ جزء الذهب، مروج املسعودي: يف االنتقام هذا قصة تجد 19
ص٣١٨. التنبيه، كتاب املسعودي: 20

ص٢١٣. ،٣ جزء الذهب، مروج املسعودي: 21
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عىل عيلٌّ ويسري املعتقدات، مختلف من الدين لرجال احرتاًما يُِكنُّ محمد وكان
القرآن فإن ذلك، عن وفضًال النصارى، أديار من كثرٍي عىل بامتيازاٍت فيُنِعم غراره،
ويُطلق ُمنزلة، كتبًا لحيازتهم وذلك اإليمان، ميدان يف بمنزلٍة واليهود للنصارى يعرتف
املرشكني. حياَل يحمل مما أقل هو ما االزدراء من لهم ويَحِمل الكتاب»، «أهل لقب عليهم
النصارى عىل عمر أنعم القدس فتح تَمَّ فلما العلم، لحفظ مالئمة األحوال هذه وكانت
يف وُطبِّق النصارى، من الذمة بأهل الخاصة ملعظم نُُموذًجا اتُِّخذ امتياٍز أو بمرسوٍم
وذلك العبارة، يف قليل اختالف مع االمتياز هذا نَصُّ إلينا انتهى وقد ذلك. بعد اإلسالم
عىل باملحافظة للنصارى ُسمح أجل، الطربي.22 سيما وال املؤرخني، من كثري قبل من
كنائَس إقامة منع ومع املسلمني، من لرقباءَ مفتوحًة تكون أن عىل ولكن كنائسهم،
النصارى عىل ووجب جهًرا، دينية إشارات إظهار وال النواقيس دق يجوز ال وعاد جديدة،
حمل عليهم وُحظر فارقة، كعالمة زنانري وال خواتم يلبسوا وأال بزيِّهم، يحتفظوا أن
أن أو التسامح مع تُفرسَّ أن العامة التدابري هذه يُمكن وكان الخيل، وركوب السالح
التدابري هذه أن بيد السلطات. هوى َوْفَق وذلك أليم، ظلم إىل — العكس عىل — تؤدَي
عن بحظوٍة الكفار بعَض املسلم األمري يحبو حيث خاصة، أحوال يف األهمية قليلَة كانت
ما أكثر هي الخاصة األحوال هذه فإن خاصًة، األفراد عمل من العلم أن وبما مبارش، ُودٍّ

هنا. نا يَُهمُّ
لدى حظوًة بمسلمني ليسوا َمن نيل إىل تؤدِّي املواهب من أربعة توجد وكانت
وكان العلمية. واملواهب اإلدارية واملواهب الطبية واملواهب الفنية املواهب وهي: الخلفاء،
وكان درجته، يف هو ما املسلمني لدى يُوَجد ال ملا الِحَرف، يف النصارى حذق عىل يُثْنَى
الذي لؤلؤة، أبي بوجود العرب جزيرة يف بسماحه للنبي ترصًفا خالف قد عمر الخليفة
قاتل إىل املقرب هذا تحول وقد الحرف، من كثري يف املهارة بالغ صانًعا نرصانيٍّا23 كان

له.

اإلمتاع مع — المنس ه. األب درس وقد ص٢٤٠٦. ،٨ جزء األوىل، السلسلة الكربى، الطربي طبعة 22

تعليقات أمية، بني «شاعر عنوانها: التي مذكرته يف وذلك األولني، الخلفاء عهد يف النصارى وضع —
اآلسيوية، املجلة يف املذكرة هذه ظهرت وقد أدبه». وحول األخطل، النرصاني: العربي الشاعر سرية حول

انفراد. عىل الطبعة من ١١٢ الصفحة يف عمر منحه الذي االمتياز عن فيها بحث وقد ،١٨٩٤
مجوسيٍّا. كان أنه املسعودي ويف املؤلف، هنا تابعه وقد نرصانيٍّا، كان لؤلؤة أبا أن األثري ابن يف 23
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محمد، زمن قبل كثريًا بها العرب يتلذَّذُ التي الفنون من واملوسيقى الشعر وكان
ذوي كانوا الذين أمية، بني خلفاء أن بيَد لهما، املالءمة كثريَ القرآن وعظ يَُكْن ولم
نرصانيٍّا املفضل أمية بني شاعر وكان بإحسانهم. َحبَْوهما للمالذِّ، هاوين غالبًا، ارتياب
بن امللك لعبد معاًرصا وكان العرب، شعراء فطاحل من األخطل وكان األخطل، اسمه
بالكوفة املستقرة النرصانية، تغلب قبيلة إىل ينتسب — أبيه جهة من — وكان مروان،
استقرت التي النرصانية، إياد قبيلة إىل ينتسب — أمه جهة من — وكان وأَذَْرِبيجان،
حول ذهبيٍّا صليبًا حامًال مختاًال، الخليفة بالط يف يظهر األخطل وكان باكًرا،24 بالعراق
النبيِّ تحريم من الرغم عىل الخمر برشب الكوفة يف ى يُتََلهَّ كان ْور الدَّ ذلك ويف عنقه،

األغاني. إىل يُستََمع كان كما لها،
املوسيقيَّ املجاورة، الحرية مدينة من املدينة، هذه يف إليه يَْجِلب امللك عبد أخو وكان
باألزهار.25 الجبني َج ُمتَوَّ بعرشائه، محاًطا منازله، أقايص يف إليه فيخلو ُحنَينًا، النرصانيَّ
وذلك عادًة؛ واليهود الرسيان من عليهم األولون الخلفاء يعتِمد الذين األطباء وكان
الحكم بن مروان فعند فيه. الطب يتعلَّمون ما الوقت من املسلمني لدى يكن لم ألنه
رسالَة الطبيُب هذا ترجم وقد مارسجويه، اسُمه اللغة رسيانيَّ يهوديٍّا طبيبًا نَِجد األموي
انتشار لكتابه فاتََّفَق هرقل، عهد يف إسكندرانيٍّا طبيبًا هذا أهرن26 وكان أهُرن، الكاهن
— الجبار امللك عبد قائد كان الذي — الحجاج بجانب يوجد وكان الرسيان. لدى عظيم

مدرسة.27 خلَّفا اللذان وثيودون، ِتيَادوق وهما االسم، روميَّا طبيبان
الذي إبراهيم، عمه ابَن هندي طبيب يُنَبِّه بأن الرشيد هارون فيأمر زمن ويميض
ماسويه28 بن يوحنا اسمه نرصاني طبيب له يُرتجم كان حني عىل عميق، سبات يف سقط
هو يُرشف هذا ماسويه ابن وكان العربية. إىل الرسيانية من القديمَة الطب ُكتَُب

يُْحتََرض.29 وهو املأمون الخليفة عىل وبُخِتيُشوع

و٧. ص٦ املذكور، املصدر المنس، 24

ص١٦٥. املذكور، املصدر المنس، 25

و١٥٧. ص١٩٢ الدول، تاريخ عربوس): (بار الفرج أبو 26
ص١٩٤. املذكور، املصدر الفرج، أبو 27
ص٢٢٧. املذكور، املصدر الفرج، أبو 28

مبدئيٍّا، الكتاب هذا يف الطب تاريخ نعالج أن علينا ليس ص٩٨، ،٧ جزء الذهب، مروج املسعودي: 29
الفالسفة معظم أن وبما الغالب، يف موسوعي مظهر ذو فيه نعالجه الذي الدور يف العلم أن بما ولكن
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ما النصارى ولوال اإلداري، النظاِم يف عظيمٍة بِخَدم للمسلمني النصارى وقام
عرقهم يف يجدوا لم إذ املسلمني، فاتحي أن وذلك تَنْتَِظم؛ أن الخلفاء دولُة استطاعت
إدارية، عملية معارف أيُة عندهم يكن لم وأمثلتها، الَقبَلية الحياة ذكريات غري الخاص
داهية كان الذي — معاوية وترك النصارى. إىل املناصب من كثري تسليم إىل فاضطروا
النصارى موظفي َفتََح، التي الواليات معظم يف — اإليمان متني كونه من أكثر سياسيٍّا
أثناسيوس املدعوَّ ونرى سنته. عىل خلفاؤه وسار الحاميات، بتغيري مكتفيًا مناصبهم، يف
مروان بن امللك عبد لدى كبرية منزلًة ينال — الرَُّها من وجيًها نرصانيٍّا كان الذي —

أعمال.30 كرجل أهلياته بسبب
— نصارى منهم كثري كان الذين — الدواوين كتبة امللك عبد بن الوليد ومنع
رسجيوس وشغل بالعربية،31 يُمسكوها أن إياهم آمًرا باليونانية، سجالتهم إمساك من
أربعة عند الكاتب بوظيفة قام أنه املسعودي أخربنا الذي الرومي، رسجيوُن أو منصور
وصار شهرًة، أباه فاق ابن هذا لرسجيوَس وكان املسلمني. عند عاليًة مناصَب خلفاء،32

الدمشقي. يوحنا القديس وهو الالهوت، فالسفة أوائل ومن الروم آباء أحد
قد وهم املسلمني، أمراء لدى للمنزلة سببًا ألربابهما والفلسفة العلم غدا وأخريًا؛
رشف يعود املنصور جعفر أبي الخليفة وإىل نهائيٍّا. الِبَالطات بفعل اإلسالم يف دخلوا
أمر فقد العلم؛ بنور اإلسالمية اإلمرباطورية وتزيني الكبري العربية الدراسات عرص فتح
ودمنة»، «كليلة ككتاب األجنبية األدب كتب من كثري العربية إىل يُنَقل بأن املنصور
وكتاب لبطليموس، و«املجسطي» املنطق، يف الكثرية أرسطو ورسائل هند»، و«السند

ورسيانية.33 وفارسية وفهلوية وبزنطية يونانية أخرى وكتب ألقليدس، «املقاالت»

وهما: العرب، أطباء حول ني املهمَّ الكتابني نذكر أن الصواب من فإن أطباء، كانوا عنهم نتكلَّم الذين
وطبيعييهم، العرب أطباء وتاريخ ،١٨٨٤ كونغسربغ، مولر، طبع أصيبعة، أبي البن األطباء طبقات

.١٨٤٠ غوتنغن،
الرها. تاريخ دوفال: روبنس عن ص١٢٢؛ املذكور، الكتاب المنس، 30

ص١٩٥. الدول، تاريخ الفرج: أبو 31
معاوية، بن ويزيد معاوية، هم: املذكورون والخلفاء الفهرس. إىل انظر التنبيه. كتاب املسعودي: 32

مروان. بن امللك وعبد يزيد، بن ومعاوية
يف بيدبا «أمثال أو ودمنة»، «كليلة حول بدراسة دوسايس قام وقد .٢٩١ :٨ الذهب، مروج املسعودي: 33
أو العربية التأليف مكتبة شوفان: إىل الكتاب هذا عن كتب ما أمتع حول انظر، .١٨٣٠ باريس، العربية»،

.١٨٩٧ لياج، ،٢ بالعرب، الخاصة
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ذلك فضالء أشهر من كان الذي ع، املقفَّ ابن ِقبَل من ودمنة كليلة كتاب تُرجم وقد
ويظهر ومرقون.34 وبردزان ماني ُكتَُب والفارسية الفهلوية من تَْرَجَم إنه ويُقال: الزمن،
كمركزين الخصوص، عىل والهند فارَس إىل — الزمن ذلك يف — عيونهم حوَّلوا العرب أن
العاِلُم هذا وكان ألرسطو، «العبارات» خالصة ترجم ع املقفَّ ابن فإن ذلك، ومع للِعْرفان.
آرائه بسبب الخليفة حقد نفسه إىل وَجَلَب البرصة، يف وعاش فاريس، أصل من نفسه

35.١٤٠ سنة فُقتل وذريته؛ لعيل املشايعة
الحساب يف بكتاب ويأتي املنصور، بالط إىل هنديٌّ يدخل الهجرة، من ١٥٦ سنة ويف
الفلكي ِقبل من العربية إىل ويَُرتَْجم السندهند، الكتاب هذا واسم الهندي،36 والفلك
الفلكيُّ ويستلهمه والحسابية، الفلكية العرب لدراسات انطالق نقطَة ويكون الفزاري،
أزياٍج وضع يف وذلك املأمون، عهد يف أي زمن؛ بعد الخوارزمي موىس بن محمد الكبري

اليونانية. والطرَق الهندية الطُُّرَق فيها َمَزَج ورسائل فلكية
بني انترش — سينا ابن ظهور قبل أي — زمنه يف أنه كذلك، املسعودي روى ومما
أقاصيص مجموعة هذا وكان فاريس، ومصدره وليلة» ليلة «ألف اسمه كتاب الجمهور

االسم.37 بهذا لدينا التي للمجموعة مطابقٍة غري
من ا جدٍّ قليًال — فهموا أو — عرفوا أنهم بيد امَلزدكية، الفلسفة العرب َعَرَف أجل،

فيهم. محسوًسا املناهج هذه نفوذَ تَِجْد لم التصوف َعَدْوَت وإذا الهندية، املناهج
األمري هذا كان وقد علمي، عمل من املنصور به بدأ ما أتمَّ الذي الخليفة هو واملأمون
حوايل — أنشأ وقد الدراسات، عىل بقوٍة الناس َفَحثَّ لالطالع، محبٍّا كريًما، الذكاء، كثريَ
املكتب هذا رأس عىل وَجَعَل الحكمة»،38 «دار يف للرتجمة رسميٍّا مكتبًا — ٢١٧ سنة

ذلك ومع حفًظا. أحسَن الرتجمات هذه تكون أال املؤسف ومن .٢٩٣ :٨ الذهب، مروج املسعودي: 34
.١٨٦٢ ومذهبه، ماني الطريفة: فلوغل دراسة إىل العربية، املصادر وفق املانوية حول فانظر،

.١٥١ :١ العربية، اآلداب تاريخ بروكلمان: 35
الذي املهم، املجلد لهذا جديدة طبعة ظهرت .٥٩٧ :١ الرياضيات تاريخ يف دراسات كنتور: مسيو 36

العرب. برياضيي خاصة فصول عىل يشتمل
ليلة «ألف حول دوسايس سلفسرت بحث التكرار مع تقرأ أن يمكن .٩٠ :٤ الذهب، مروج املسعودي: 37

غالن. ترجمة رأس عىل وضع الذي وليلة»،
ألمثال املسلم واملؤلف اليونان ملؤلفي العرب «مرتجمي حول درنربغ مذكرة إىل فيل مقاالت يف انظر 38

.١٨٩٨ فونتموان، باريس، الفالسفة»،
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املأمون: خلفاء عهد يف املنصب هذا حنني فشغل إسحاق، بن ُحننَْيُ اسمه ِمْفَضاًال، عاِلًما
كان حيث بالحرية،39 ١٩٤ سنة يف إسحاق بن حنني وُولد واملتوكل، والواثق، املعتصم،
يف النسطورية أو العبادية األرس إحدى إىل ينتسب وكان الصيدلة، مهنة يمارس أبوه

معروف. طبيب من فيها دروسه ى وتلقَّ بغداد، قصد وقد املدينة. هذه
يجيبه، أن املعلم هذا معه رفض ما معلِِّمه إزعاج من بلغ فقد السؤال كثري كان وملا
تماًما، اليونانية وتعلم عامني، أقام حيث بزنطي، بلد إىل مسافًرا حنني انرصف هنالك
إىل وذهب فارس، يف وساح بغداد، إىل عاد ثم العلم، كتب من مجموعة عىل وحصل
حنني، شهرة واتسعت ، استقرَّ حيث بغداد إىل رجع ثم العربية، معرفة إلتقان البرصة
جيَس ِرسْ سيفوق أنه ووكَّدوا شابٍّا، يزل لم كان أنه مع أجالء، علماءُ أمامه وانحنى
به، املتوكل ك ويتمسَّ كمرتجم، أهلياته تعدل كطبيب مواهبه وكانت صيتًا، عينيَّ الرأس
َفْوِره، من يأمره، ثم درهم، ألف خمسني — يوم ذات — إليه فيدفع امتحانه ويريد
ذلك، حنني ويرفض األعداء، بعض من به يتخلَّص أن يستطيع شديد ُسمٍّ عىل يدلَّه أن

السجن. يف به ويُلقى
حنني فأجابه سلوكه، سبب له ح يُوضِّ أن الخليفة سأله االمتحان، أمد طال وملا
وأما أعدائنا، مع والجميل الخري بفعل فيأمرنا الدين فأما ناعة؛ والصِّ «الدِّين بقوله:
عىل ومقصورة لنفعهم، موضوعة ألنها الجنس؛ بأبناء اإلرضار من فتمنعنا الصناعة

جاًها. ُحنني عىل وأفاض باًال، َ َهَدأ الجواب هذا الخليفة َسِمع فلما مصالحهم.»
عبادِة َحْوَل الحني، ذلك يف حادَّة مسألٍة حول َوَقَع نزاع يف حتَفه العاِلُم هذا ولقي
يحسدونه، كانوا أناس بني ببغداد نرصانيٍّ منزل يف مساء، ذات ُوجد أنه وذلك َور، الصُّ
ُحننٌي فقال ُموَقٌد، مصباح وأمامها للمسيح، صورة النرصاني هذا عند يوجد كان وأنه
أحد فقال صورته»، بل هناك، املسيح ليس الزيت؟ يف تُرسف «ِلَم البيت: لصاحب
وأُذيع فبصق، عليها»، فابصق اإلكرام تستحق ال الصورة هذه كانت «إذا الحارضين:
فيه ليقضوا دينه أبناء إىل العاِلَم ويُسلِّم الخليفة، ويستشري عظيمة، زلًة األمر وُعدَّ الخرب،
أنه بيد الفارقة، النصارى صفة هو الذي ُزنَّاُره، ويُقطع ُحنني، ويُحرم رشيعتهم، وفق

(٢٦٠ه). ُسم أنه ويُعتقد غرفته، يف ميتًا الغد يف ُوجد

بعدها. وما ص٢٥٠ الصالحاني، طبعة الدول، تاريخ العربي: ابن الفرج، أبي يف اآلتية السرية جاءت 39
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إسحاق، ابنه وهما: العظيم، الرتجمات َعَمل عىل معه تعاونا تلميذان، لُحنني وكان
ُحبَيْش. أخته وابن ،٢٩٩ سنة أو ٢٩٨ سنة ومات أبيه، شهرة مثل نال الذي

نقُل األمر أول يف يُذكر أن املالئم ومن ا،40 جدٍّ عظيًما العلماء هؤالء عمل وكان
مؤلِّف أول حنني وليس السبعينية. الرتجمة عن نقًال حنني ِقبَل من العربية إىل التوراة
أخرى، برتجمات ينتفعون اليهود كان فقد العربية؛ إىل التوراة ترجم الدور ذلك يف
وترجمُة ،٣٢٠ سنة املتوىف زكريا، بن يحيى كثري أبي طربية، َربَّانيِّ ترجمة سيما وال
أُعيد والذي للسابق، وتلميذًا ا جدٍّ مشهوًرا ربانيٍّا كان الذي الفيومي،41 الجاءون سعديا

عليه. سنة ألف مرور بسبب حديثًا كتبه طبُع
الكون وكتاَب التحليالت، من وقسًما أرسطو، عباراِت الرسيانية إىل حنني تَْرَجَم وقد
وكتبًا الرشوح، من وكثريًا الطبيعة، بعد مما عرش الثاني والجزءَ النفس، وكتاَب والفساد،
لنيقوالؤس، أرسطو فلسفة وخالصُة فرفريوس، وإيساغوجي وبقراط، جالينوس من
وأرشميدس وجالينوس لبقراط والعلم الطب كتب من كثريًا العربية إىل حننٌي وترجم
طيماؤس وكتاب السياسة كتاب الفلسفة كتب من تَرَجَم كما وغريهم، وأبلونيوس
واملقوالت ألرسطو، الطبيعة بعد مما عرش الثاني للجزء ثامسطيوس ورشَح ألفالطون،
يف الكتب هذه استوحى أصيلة رسائَل بعض ألَّف وقد ألرسطو، واألخالَق والطبيعيات

تأليفها.
ألرسطو، الطبيعة بعد وما أفالطون، َسْفَسِطيَّ العربية إىل حنني بن إسحاق ونََقَل
كثرية رشوح مع وذلك والفساد، الكون ورسالة العبارات، وكتاب النفس، ورسالة

وأمونيوس. وثامسطيوس األفرودييسِّ لإلسكندر
ممن وهو — البطريق بن يحيى اسمه قدير مرتِجم قدَّم قد العظماء هؤالء قبَل وكان
طيماؤس لكتاب عربيًة وترجمًة ألرسطو، الحيوان لكتاب رسيانيًة ترجمًة — املأموُن أعتَق
فال كثرية، أجزاءٍ إىل ويقسمونهما ألفالطون، طيماؤَسنْي يعرفون العرب وكان ألفالطون،

كتاب يكون والعربية، الرسيانية إىل اليونان كتب ترجمة حول الجامع، الرئيس الكتاب فتئ ما 40

اليونان، مؤلفي حول والفارسية واألرمنية والعربية الرسيانية والتفاسري الرتاجم رشح فيزيخ: ج. ج.
يزال ال عظيمة قيمة ذي كتاب من — الخصوص عىل — ذلك فيزيخ استنبط وقد ،١٨٤٢ ليبسك،

القفطي. الدين لجمال الحكماء» «تاريخ كتاب وهو مخطوًطا،
.١٥٩-١٦٠ التنبيه، كتاب املسعودي: 41
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مع لُْقِريَق طيماؤَس الطيماؤس يكون وقد بذلك، يقصدون الكتابني أي بوضوح يُعرف
النرصاني الِحْميص ناعمة ابن وترجم أفالطون،42 فلسفة عىل لجالينوس رشوح بعض
ألجزاء فيلوبنوس يحيى رشح العربية إىل نقل كما السوفسطائيني، رسائل الرسيانية إىل

األربعة. أرسطو طبيعيات
َديِْر من نسطوريٍّا كان وقد كمرتجم، ثمينًة ِخَدًما يونس بن َمتَّى برش أبو وقدَّم
نرش فضل يعود وإليه ،٣٢٨ سنة ببغداد ومات اليعاقبة، من لرهبان وتلميذًا َقنَى،
وصناعة الثانية، التحليالت كتاب الرسيانية من وترَجَم بالرسيانية، السوفسطائيني رسائل
للجزء ثامسطيوس ورشح والفساد، الكون كتاب عىل األفرودييس اإلسكندر ورشح الشعر،
كتاب بالعربية ففرسَّ أيًضا، شارًحا نفسه من وجعل الطبيعة، بعد مما عرش الثاني

لفرفريوس. واإليساغوجي واملحسوس، الحس وكتاب املقوالت،
، بَْعَلبَكَّ من نرصانيٍّا رسيانيٍّا — املعتصم عهد يف ازدهر الذي — لوقا بن ُقسطا وكان
شهرًة نال وقد الكتب، من كثري عىل حصل حيث اليونان، بالد يف للدرس ذهب وقد

الطبيعيات.43 يف الفالسفة آراء عن بلوتارك كتاُب تَْرَجَم ومما ومرتجم، كعاِلم عظيمة
العظيم: املسلم عىل يعقوبي، نرصانيٌّ هو الذي ، التكريتيُّ عديٍّ بن يحيى وتخرج
وقد ،٣٦٤ سنة ومات املطيع، عهد يف نجمه وتألَّق الَجَدليات، يف واشتهر الفارابي،
مع أرسطو ملقوالت ترجمات يف الفضل يرجع وإليه السابقة، الرتَجمات من كثريًا أكمل
الطبيعة، بعد وما الشعر، وصناعة السوفسطائية، والرسائل األفرودييس، اإلسكندر رشح

األخالق. يف ثؤفرسطس وكتاب أفالطون، وطيماؤس والنواميس،
زمن إىل نَِصُل — آخر يعقوبي نرصاني هو الذي — زرعة بن عيىس عيل وبأبي
الرتجمات وفق — العربية إىل ترجم وقد ،٣٩٨ سنة زرعة بن عيىس مات وقد سينا. ابن
الحيوان وأقسام الحيوان، وكتاب السوفسطائية، والرسائَل املقوالِت — السابقة الرسيانية
العموم عىل أرسطو فلسفة يف أصلية لرسائل مؤلًفا وكان فيلوبنوس، يحيى رشح مع

فرفريوس. إيساغوجي ويف

.٢ رقم ص٢٢٣، التنبيه، وكتاب املذكور؛ الكتاب فيزيخ، راجع 42

مكتبة يف وذلك لوقا، بن قسطا إىل املعزوة والنفوس األرواح اختالف لرسالة التينية ترجمة باراك نرش 43
.١٨٧٨ إينسربوك، ،٢ جزء الوسطى، القرون فالسفة

45



سينا ابن

املسلمني أن بَيَْد النصارى، من عنهم تكلمنا الذين املرتجمني، هؤالء معظم كان أجل،
عند — يلوح إنه حتى جهودهم، إىل جهوَدهم وأضافوا علَمهم، أساغوا أن يلبثوا لم
الفالسفة معرفة يف فورهم من النصارى فاقوا دينهم أبناء أن — العرب أمر يف الحكم
املسلَمنْي ذكرناهم، الذين املرتجمني فوق يُوضع، أن الواجب من وأن وتفسريهم، األولني
مدينان العظيمني الرجلني هذين أن فبما ذلك، ومع والفارابي. الكندي املشهوَريْن:
عنهما سنتكلم فإننا كمرتجمني، لنبوغهما مما أكثر كفيلسوفني لعبقريتهما بمجدهما

اآلتي. الفصل يف الصفة بهذه

اإلسالم، إىل وال النرصانية إىل ينتسبوا لم العلماء من بصنف بالنا نشغل أن علينا وبقي
املأمون، عهد بعد نجُمها تألَّق خاصة، ملٍة إىل بل أيًضا، والهند فارس ديانتْي إىل وال

الصابئني. بذلك وأقصد
معضلة من للغيظ إثارًة وأشد بلبلًة، أكثر معضلة الرشقي العلم حقل يف توجد وال
جميَع معها جارًَّة اإلسالم، بجانب حيًة بقيت التي الصغرية، يانات الدِّ أو امللل بعض أصل
اليزيدية وديانتي والصابئية، كاملندائية القديمة، واملعتقدات املذاهب من نوع كلِّ أنقاض
الذين الرجال مزية بُعلُوِّ امللل، هذه جميع بني بالذكر جديرًة الصابئية وتُعد والنَُّصرْيِيَّة،

بها. ك تمسُّ من الرجال هؤالء أظهر ما وبسبب بهم، ازدانت
وبقايا الغاية، إىل قديم بعضها كثرية عنارص الصغرية الديانات هذه يف ويوجد
يهودية وأساطريُ األدرية، ومن الجديدة األفالطونية من وأفكاٌر الكلدانية، الوثنية من
عن نهائية صيٍغ تقديم إىل بعُد يُوَصْل لم ولكنه النرصانية، أصول إىل ترجع وطقوٌس
مرَّت التي التاريخية، األطوار ملختلف مقبول دقيٍق ردٍّ إىل وال الغريبة، املجموعات هذه
الديانات هذه تأثري بأن االعتقاد عىل — ذلك مع — محموًال وأجُدِني امللل، هذه بها
غوًرا وأبعُد وهلة، أوَل يُفرتض مما أعظُم اإلسالم يف — الصابئية سيما وال — الصغرية

به. االعرتاف عىل اإلسالم مؤلِّفو يوافق ال حال كلِّ يف
القرآن، يف ذُكروا الذين الصابئني الصابئة: من نوعني بني العربية اآلداب يف ويُفرَّق
بجانب أي منزًَّال؛ كتابًا الحائزة األمم بني أي الكتاب»؛ «أهل بني محمد وصنفهم
محل وكان املأمون، زمن بعد الِعْلم يف امتازوا الذين والصابئني والنصارى، اليهود
الصابئني عن الضخم كتابه يف ُكْلُسن، انتهى وقد العراق، من َحرَّان يف الرئيُس إقامتهم
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للمندائية ومطابقًة ملًة تكن لم التي والحسيحية، القرآن صابئة تطابُق إىل والصابئية،44
بهم. بَه الشَّ كثرية كانت بل إليه، ذهب كما

العراق بجنوب تاريخنا من الثاني القرن أوائل يف أقيمت قد الَحِسيِحيَّة وكانت
فارس شمال من جاء الحسيح، يُدعى رجل قبل من وذلك والبرصة، واسط مكان يف
والتطهري العماد وكان فارسية، بشعائر وآمًرا خاصًة، زرادشت آراء من ُمْشبًَعا الغربي،
«صابا» كلمة من الصابئي اسم ويُشتق الجوهريني، واملندائية الحسيحية شعاَري باملاء
وكان تقريبًا، العماد معنى االسم لهذا أن ويُرى االغتسال، بمعنى تجيء التي اآلرامية،

مقدسة. كتب — الحسيحية نعلم مما أكثر نعلمهم الذين — للَمنَْدائية يوجد
كتابتها تاريخ وضع يجب التي النصوص،45 هذه من قسًما األملانية إىل براند وترجم
ضبًطا، إليه ننظر الذي الدور يف أي نُْلدكه؛46 يرى كما امليالد من و٩٠٠ ٦٥٠ سنتْي بني
الظالم، وعالم النور عالم بني تعارض ُجعل أي أدري؛ العام النصوص هذه وموضوع
أمري سلطان عىل للقضاء الهوة يف ويغوص النور، ملك من رسول السماء من فينزل

الظالم.
والخالُق الحدين، بني ِلَما والشامل األول، «هو الكلمات: بهذه النور ملُك َد وُمجِّ
… الظاهر غري والخفيُّ بحكمته املحفوظ هو جميل، يشء كلِّ ومصدر الصور، لجميع
نَاءُ والسَّ حياة، كلِّ فوق الحياُة هو … يزول ال الذي والنوُر يتغري، ال الذي الضياء هو
النور أمري من ويخرج نقصان.»47 وال عيب بال بهاء، كلِّ فوق والبهاءُ سناء، كلِّ فوق
هو والثاني املوجودات، عىل ينترش الدين هو «فاألول، طويلة: ضخمة أشعة خمسة هذا
طربًا، تهتزُّ يجعلها الذي العذب الصوت هو والثالث عليها، يُهبُّ الذي الَعِطر النََّفس
تنمو الذي صورته جمال هو والخامس ويربيها، بها يُهذبها التي فيه كلمة هو والرابع

يف ونرش دوغويه، ج. السيد أتم .١٨٥٦ بطرسربغ، سان ،٢ جزء كلسن، الدكتور والصابئية، الصابئة 44
ديانة لدراسة جديدة «وثائق عنوانها موته بعد نُرشت لدوزي، مذكرة السادس املسترشقني مؤتمر قرارات

بعدها. وما ص٢٨١ ،٢ جزء ،١٨٨٣ ليدن، الحرانيني»،
.١٨٨٩ ليبسيك، املندائية، الديانة براند: ف. ١٨٩٣؛ غوتنغن املندائية، الرسائل بداند: ف. 45

ص٢٢. املندائي، النحو نلدكه: 46
ص٨. املندائية، الرسائل براند: 47
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وعاَلم النور عالم بني فما املندائية، يف ماني وُولد بالشمس.»48 الثَّمراُت تنمو كما به
املندائية.49 كتب يف يُقَرأ بما كبرٍي َشبٍَه ذو املانوية، َوْفَق ِعَراك، من الظالم

وهي: املنرية، الخمسة بالعنارص األصيلَّ اإلنسان َسلََّح النور جنة ملك أن ماني فعند
بالعنارص األصيلُّ الشيطاُن ُسلَِّح وقد والنار، واملاء، والضياء، والريح، الَعذْبة، النَّْفحة
ُوِصَف املندائية األسفار ويف والَغيْم، واإلعصار، والَعتَمة، والفحمة، الدخان، وهي املظلمة،
رموز خاللها من تُرى غريبة، وبتنغيمات حماسيٍّا وصًفا الجحيم إىل النور رسوِل نزول

أيًضا. قديمة آشورية
الرئيُس مركُزها كان والتي لها، اسًما الصابئيَة اتخذت التي األخرى امللُة وكانت
دولة لغزو ذاهبًا كان املأمون الخليفة أن ويُْرَوى50 النجوم. تعبد مرشكًة ملًة بَحرَّان،
أناًسا لتحيته أتوا الذين أهلها بني رأى إذ فُدِهَش َحرَّان، من فمرَّ ،٢١٥ سنة يف الروم
الرجاَل هؤالء الخليفة فسأل الشعور، وطوييل ضيقة ثيابًا البسني أي غريب؛ ِزيٍّ ذوي
كال. مجوس؟51 كال. يهود؟ كال. نصارى؟ أنتم هل َحرَّانيون، نحن فأجابوه: أصلهم عن
صارًخا: الخليفة فقال املراوغة، عىل قائم بجواب فأتوه نبي؟ أو مقدٌَّس كتاب لكم هل
يُطيق لن بأنه لهم ح رصَّ فقد الجزية، يدفعوا أن طلبوا أنهم وبما زنادقة. أنتم إذن،
بنيَّ قد النبي كان التي األديان أحَد — األقل عىل — يعتنقوا أو يُسلموا لم ما وجودهم

أبيهم. بكرة عن يُِبيدهم فإنه ذلك يفعلوا لم وإن فيها، املسامحة يمكن أنه
الذي الوقت جميَع — املوضوع يف يقطعون كيما — حران أهَل الخليفة منح وقد
كل يف املسألة إثارة املمكن من كان أنه غري طريقه، يف مات وقد رجوعه، حتى ينقيض
عدد طويًال وتردد والنرصانية، اإلسالم بعضهم فاعتنق ، البتِّ من حران ألهل بُدَّ وال وقت،
بحران، يقيم كان مسلم عالم بفضل الورطة من فنجا بدينه، متمسًكا كان منهم كبري
وهذا به، سمح النبي وإن ا، جدٍّ قليًال معروف دين يوجد «إنه العالم: هذا لهم قال فقد
فعلتم فإذا اسَمهم، فانتحلوا مطلًقا، هو ما يُعرف ال دين وهو الصابئني، دين هو الدين
ظهور املأمون خلفاء زمن يف ُرئي وهكذا مطمئنني.» وعشتم أحد، يعارضكم لم ذلك

ص١٠. املذكور، املصدر براند، 48
ص٢٢٤. املذكور، املصدر براند، 49
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وبني بينها يكن ولم سابًقا، مجهولة كانت أخرى أماكن ويف حرَّان يف صابئية جماعات
كانت. صلة أية املندائية

يف ُوجد أنه وذلك الرشيد؛ عهد يف عظيمة ألخطار تََعرَُّضوا قد حران أهل كان وقديًما
ينفعهم كان ذهب، من بَشَفتنَي مزخرف ف، ُمجفَّ برشي رأس — يُزعم كما — معبدهم

الباليا. من َمذْخًرا املناسبة بهذه فأقاموا استئصالهم، يف فُفكِّر الغيب، َكْشِف يف
عن منهما كلٌّ مستقلٍّ رئيسني، بمصدرين َحرَّان صابئة مذهب عىل اطََّلْعنا وقد
النديم، ألَّفها العلوم تاريخ عن مهمة عربية مجموعة هو الذي الفهرسُت وهما: اآلخر
عىل الديني املذهب هذا أساس ويقوم ُقرَّائنا، لدى مألوًفا صار الذي الشهرستاني وكتاب
البابلية، للوثنية مواصلٌة وهذه له، والسحر التنجيم علم اتباع مع النجوم أرواح عبادة

دوغويه. مسيو قال كما
بأن — األقل عىل العلماء ِقبَل من — االعتقاد إىل يدعو ما هنالك فإن ذلك، ومع
ولم األدرية، أو الجديدة األفالطونية من مستنبطة أفكار عىل قامت قد كانت الوثنية هذه
مذهب وأما ا. حقٍّ مرشكني أو دين، موحِّ حران أهُل كان هل معرفة عىل العلماء يتَِّفِق
فآلهُة التوحيد، نحو ُرتَِّب أنه الواضح فمن خربه، العرب مؤلفو َرَوى الذي الصابئة،
الدعاء ومن تقريبًا، األدريني كأرواح إليه بالنسبة يكونون عاٍل، إللٍه تابعون السيارات
الجميع، خالق فيه وضعها التي القوة باسم الربج هذا استنجاد األكرب الدبِّ بُرج إىل
الجميع بني واألول والخريات اللطف وصاحِب الرفيع البناء «بسيِّد املشرتي إىل ل ويُتََوسَّ

األعىل. اإلله أنها يعني ال وهذا العلل، بعلة الشمس وتُدَعى الوحيد»، واألبدي
والصورة والعنارص الهيويل حول — انتحلوا قد كانوا حران أهَل أن النديم وعند
التابعة األجسام إن فيقولون: ائية، املشَّ اآلراء من كثريًا — والحركة واملكان والزمان
خامس، عنرص من السماوي الجسم ُصِنَع حني عىل العادية األربعة العنارص من مركَّبة
غري الالمعلوم من ٌب َرضْ هللا وأن الجسم، عوارض من خاٍل جوهر الروح أن وعندهم

برهان. وال حكم أي عليه ينطبق أن يمكن فال لصفة، الحائز
هي الحرانيني لدى واملالئكة الناس بني املشرتكة النفس أن الشهرستاني ويروي
وهي بحرية،52 ويتحرك للجسم متمٌّ جسمي، ال جوهر فهي الحيوانية، النفس خالف عىل
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أو وظيفًة العقل ويكون اإلنسان، عند القوة حال ويف املالئكة عند الفعل حال يف تكون
كثري بني — هذا ويكفي للَهيُويل، املجردة األشياء جواهَر تُدِرك التي النفس لهذه شكًال

الكبرية. الفلسفية العنعنات اقتطفوا قد الصابئة كون إلثبات — األنباء مختلف من
النور بني بارز اختالف املندائيني،53 نظام يف كما نظامهم، يف يوجد آخر موضٍع ويف
الروحانيات «إن الشهرستاني: رواية عىل يقولون فهم املانوية، العنعنات َوْفَق والظالم
لغاية العلو الروحانيات فعاَلُم … كثيفة ُظلمانيٌة والجسمانيات لطيفة، علوية نورانية
متقابالن، والعاملان والظالم، الكثافة لغاية السفل الجسمانيات وعالم واللطافة، النور

للظلمة.» ال للنور والفضيلة متقابلتان، والصفتان فيل، للسُّ ال للُعلوي، والكمال
وكان وهرمس. عاذيمون، وهما: مرصي، أصٍل من نبيني بوجود الصابئة ويعرتف
يبسطوها لم وأنهم ملَِّتهم، يف أصيلة الصفة هذه أن وأعتقد متفوقني، أسطوريني الصابئة
الِقَصص إن فأقول: العكس، أرى وإنما أقاصيصهم، يف ُمَغالني فقط، املسلمني إلرضاء
الصابئة، ذهن َوْفَق أُحكمت قد آخر موضع من أو التوراة، من آتيًة القرآن يف تبدو التي
هذا اإلسالمية، الفرق يف النبويِّ التدرج مبدأ انتشار عىل ساعدوا هؤالء أن يف ريب وال
تزال ال العوامل هذه دراسة فإن ذلك ومع اإللحادات. من كثري ظهور إىل أدَّى الذي املبدأ

السابق. يف مما أكثَر جد إىل محتاجًة
التي الِخَدم بسبب أسماؤهم تُحفظ أن يستحقون الذين حران، صابئي وأشهر
سنة واملتوىفَّ الراجح، عىل ٢٢١ سنة املولود ُقرَّة، بن ثابُت هو العلم ميدان يف بها قاموا
حيث حران، يف حياته بدء وكان كبرية، أرسة إىل ينتسب ُقرَّة بن ثابت وكان ٢٨٨ه،
به شاكر بن موىس بن محمد الفلكيُّ فأتى تُوثا، كفر يف عاش ثم افة، الرصِّ مهنة زاول
كبرية منزلٍة ذا بَِقَي ثم العرش، عىل جلوسه قبل املعتضد الخليفة إىل ليقدِّمه بغداَد إىل
َعدَّ وقد ببغداد، صابئية جمعيًة فأقام اعتبار، من نال بما انتفع وقد األمري، هذا لدى

يشء. كل قبل فيلسوًفا قرة، بن ثابت املوسوعية، النفس ذا العرُب
مؤلفاته َضِمنَْت وقد الفلسفية، آلثاره حائزين غري ُعْدنَا أن األسف دواعي ومن
يَْعِرف وكان الرياضيات، تاريخ يف له ا مهمٍّ مكانًا — بعضها نعرف التي — الهندسية
— ُمنِْصًفا َحَكًما ه َعدُّ يمكن الذي — العربي ابن وامتدح واليونانية، والرسيانية العربية
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أصلح أنه ويُروى الرتجمة. يف أهلياته عىل معرش أبو الفلكيُّ ويُثني الرسيانية، يف أسلوبَه
العربي ابن ويعُزو ِخْصبًا، الغاية بلغ وقد السابقة، الرتجمات من كثريًا عجيبًا إصالًحا
ديانته عن كتب قد وكان بالرسيانية، رسالة عرشَة وستَّ بالعربية رسالة ١٥٠ إليه
عىل الُعُكوف بعَض فَعَكَف ملته، ذهنية وفق سار ولكنه لضياعه، يُرثَى أن يجب كتابًا،

األرواح. ومخالطة التنجيم
الخصوص عىل — بالفلسفة يتعلَّق ما وأما الرياضية. الكتب من كثري لثابت وأُحيص
كتاب ترجم كما الذهبية، فيثاغورس وصايا عىل بُرقلُس تفسري من قسًما ترجم فقد —
رسالًة وألَّف ألرسطو، والعبارات األوىل والتحليالت املقوالت يف وبحث لجالينوس، الجوامع
السياسة كتاب رموز َحلِّ يف هذه من أطرَف ورسالًة سقراط، إىل املنسوبة ة الُحجَّ يف

ألفالطون.
وهما: منهم، لديه لني مفضَّ الثنني الشهرة بعض اتََّفَق التالميذ، من كثري ولثابٍت
بني يوجد كان أنه يُرى ثَمَّ ومن ، النرصانيُّ أسيد بن وعيىس اليهودي، الطَّانا أبي ابن
دروًسا يُلقي صابئي عالم تََمثُّل من العجُب فيقيض دين، أيَّ يُناِيف ال حقيقي ُودٌّ العلماء
قرَّة بن ثابت أرسة انفكَّت وما املسلم. الخليفة رعاية تحت لعيىس وتابع ملوىس تابٍع عىل
— الكتب من كثري بني — ثابت بن سنان ألَّف وقد أجيال، عدة عاليًا مكانًا بعده تشغل

للمسعودي. صديًقا هذا ِسنَان وكان أبيه، سرية يف رسالًة
وهو الخصوص، عىل عالٍم ِمثَْل ولكْن أيًضا، كبريًة شهرًة نال آخر، صابئيٌّ وظهر
وقد بالعراق، رسوج» «بتنان من أصلُه كان أْن املحتمل ومن البَتَّاني، جابر بن محمد
يف بعيد صيت الفلكية ألزياجه واتفق ِمفضاًال، وفلكيٍّا رياضيٍّا كان وقد ة، الرَّقَّ يف عاش
يعِرف كان أنه ويُرى ،Albategnus باسم تَذُْكُره كانت التي الوسطى، القرون جميع
ألرشميدس، كثرية وكتبًا املجسطي، وقوَّم لبطليموس، األربَع املقاالت َح وَرشَ اليونانية،
الخليفة بن بجعفر صلٍة ذا وكان ،٣٠٦ وسنة ٢٦٤ سنة بني بأرصاده البَتَّانيُّ وقام

املكتفي.
فلكيٍّا وكان أيًضا، رياضيٍّا روح، بابن يُكنَّى ما وأكثُر الخازن، جعفر أبو وكان
للجزء األفرودييس اإلسكندر رشح العربية إىل الرسيانية من ونََقَل الفلسفة، من يشء وعىل
وكان عدي، بن يحيى ِقبَل من الرتجمة هذه يف النظر وأُعيد أرسطو، طبيعيات من األول

اآلتي. الفصل يف َسنَْلَقاه الذي البلخي، زيد أبي املسلم: للفيلسوف صديًقا روح ابُن
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الفلسفة اتصاُل املمتعة املذكورة الصابئني ملة يف يالَحظ أن يمكن فإنه ولذا؛
كان الظرف هذا إن أََجْل، وثيًقا. اتصاًال والفلكية والرياضية الهندسية العلوم بدراسة
كان أنه بَيَْد وَرَصِدها، النجوم عبادة يف القديمة العلماء هؤالء عادة من الظاهر يف يُشتَقُّ

الجديدة. األفالطونية روح مع اتفاٍق عىل كذلك

— الرشقيني لدى كان أنه — بعد فيما نتائجه تُْكَمل الذي — الفصل هذا من ويظهر
االمتزاج. قليل الغنى كثري فلسفي أدب — سينا ابن زمن قبل

احه: وبُرشَّ الخاصة بكتبه فيه يظهر أرسطو وكان عليه، يسيطر أرسطو وكان
— األخري هذا وكان ِفلبُونُس، ويوحنا وأمونيوس وثامسطيوس األفرودييس اإلسكندر
َعتَبَة حتى اليونانية املدرسة يسوق — النحوي يحيى باسم العرب لدى جيًدا املعروف
يف تمد اإلسالمية القصة إن حتى قليلة، بسنني الهجرة قبل مات أنه والواقع اإلسالم.
يُبقي أن إليه ل يَتََوسَّ كيما العاص، بن عمرو الهائل، مرص فاتح أمام به وتأتي أيامه،

اإلسكندرية. مكتبة
أرسطو، فلسفة من أكثَر فلسفته فهُم يصُعب الذي أفالطوُن، أرسطو بعد ويأتي
اطِّالًعا أقلَّ العرب فكان املدرسية، بالعنعنات حفًظا وأقلَّ ماديًة أقلَّ فلسفته تُعد والذي
من يشء عىل موكب األستاذين هذين دون ويأتي َريَْب، ال َخَلفه فلسفة عىل مما عليها
والفاريس جالينوس، والطبيب فرفريوس، الجديد األفالطوني فيه يُماز االلتحام عدم
فلسفية عنعنات املجموع هذا عن ينشأ وكان أيًضا، غريهم وكثري َمْرُقون، واألَْدري ماني،

الجديدة. األفالطونية من القرب كثريُة توفيقية
سنة تويف (وقد زمنه يف اعتباًرا األكثَر الفلسفة بأن كافيًا ترصيًحا املسعودي ويُرصح
وما املقصودة، هي الجديدة األفالطونية تكون أن ويجب فيثاغورس،54 فلسفة هي ،(٣٤٥
يُوَلُعون الرسيان وكان أعتقد، ما عىل املوكَّد البيان لهذا مؤيًِّدا سيأتي الفارابي عن سنقول
مجموعات فتجد التوفيقية، الجديدة األفالطونية انتشار يالئم الذي الِحْكمي، باألدب
وال كبريًا.55 إقباًال وسكندوس ومناندر وأفالطون فيثاغورس فيها يظهر التي األمثال

.١٧١ التنبيه، كتاب املسعودي: 54
ص٢٩٢. ،١٨٩٩ السنوية، الربع املجموعة النرصاني، الرشق مجلة باريزو: دوم 55
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— يحتمل ما عىل — الدََّهش دواعي ومن يلوح. كما االعتبار ذاك مثل الطراز لهذا يتفق
اليونان مؤلفي رأس عىل تَْحِو— لم للعرب السائدة الجديدة األفالطونية العنعنات كون
أنه والواقع الجديدة، األفالطونية أساتذة أهم من املعدود فلوطني اسم — َعَرُفوهم الذين
بلقب — ذلك مع — يميِّزونه كانوا الذين العرب ِقبَل من فلوطني ذكر النادر من كان

اليوناني»،56 «الشيخ
عادة حسب عىل — العلة حروف من ُجرِّد ما إذا — فلوطني اسم فإن ذلك ومع
أفالطون احتمل أن مرة غري فحدث مؤملة، مشابهًة أفالطون اسَم شابه السامية، املؤلفات
مع ألرسطو، َحَدَث هذا إن حتى َسِميَّه، شبه آراء مسئولية — االثنني أشهر هو الذي —
من مقتطفات غري عىل بالحقيقة يشتمل لم كتابًا، أن وذلك كثريًا، ذلك من أقل السبب أن
فانترش الزمن، ذلك يف تُرِجم لفلوطني، اإلنياد كتاب من السادس والجزء الرابع الجزء
عن الِقَصص أغرب من ذلك أن يف مراء وال الوسطى، القرون يف أرسطو اسم تحت

الفصل. هذا إغالق قبل دقيقًة عنده نقف أن يستحقُّ وهو الفلسفة، يف االختالق
العربية إىل تُرِجم قد الكتاب، عنوان هو وهذا ألرسطو،57 (األُثُولُوجيا) الالهوت وعلم
هذه يف النظَر الشهري الكنديُّ أعاد وقد .٢٢٦ سنة َحَوايل الِحْميص ناعمة ابن ِقبَل من
الرشق، يف كبري َرَواج الكتاب لهذا واتََّفق املعتصم، الخليفة بِن أحمَد أجل من الرتجمة
شيئًا ليس أنه ح يُرجَّ الذي ِبُدالخ، اسم عليه مطِلًقا عزرا، بن موىس اليهودي عنه وتكلَّم
هنا، النهضة عرص يف بالالتينية ُرشح وقد شكلية، نقاط بنقل املحرَّفة أثولوجيا كلمة غري
أرسطو للعالمة الصوفية الفلسفة أو الالهوت «علم عنوان تحت ١٥١٩ سنة برومة وظهر
وقد والتنقيح». التهذيب بعد بالالتينية ونُرشت ًرا، مؤخَّ ُوجدت وقد املرصيني، رواية عىل

.١٥٧٢ سنة بباريس طبعه أُعيد
تسيطر انتظامها سوء عىل وهي «األثولوجيا»، هذه تظهر كيف االختصار، مع وإليك

برسعة. يلوح كما والتعدد، الواحد معضلة عليها
مبدأ هو وإنما األشياء، أحَد ليس وهو األشياء، جميع علة هو الخالص «فالواحد
عنه، يصدر وكلٌّ األشياء»، جميع عىل ينطوي وإنما بنفسه، األشياء ليس وهو يشء، كل

الشهرستاني. به يدعوه ما هذا 56

ليبسيك، ،٢ جزء أرسطو، إىل املنسوب الالهوت علم األملانية، إىل ونقله الكتاب، هذا ديرتييس طبع 57

.١٨٨٢-١٨٨٣
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املعقول العالم يف التي األشياء جميع إن ثم واسطة، بال البداءة يف عنه يصدر فالعقل
العالم أشياء من تخرج األسفل العالم يف التي األشياء إن ثم العقل، هذا عن تصدر األعىل

بوساطتها. الواحد من تخرج وهي املعقول،
املوجود أن وذلك األول، العقل عن الصدوُر هذا اآلتي الوجه عىل يُدَرك أن ويجب
عقًال، يصري فهنالك لرياه، الواحد عىل نََظَراته ويُلقي الواحد، من خروجه بعد يقف األول
الواحد، عىل نظراته يُلقَي أن بعد ألنه وذلك املحض؛ الواحد ألفعال مشابهًة أفعاله وتصري
النَّْفس صورُة تخرج وهنالك كبرية، كثريًة قًوى عليه الواحُد يُِفيض قدرته َوْفَق ويراه
أن غري من املحض الواحد من العقل خرج وكما العقل، يتحرَّك أن غري من العقل من
من الفعل إحداث عن عاجزًة تعود وهي ملعلول، معلوٌل النفس فإن ولذا الواحد؛ يتحرك
بهذه كوا تمسَّ العرب فالسفة أن بعد فيما وسنرى زائًال، تُحدث ما ويكون حركة، غري

النظرية.
معرفة عىل إال عملُها يقوم وال العقل، صورُة هي العقل من تَْخُرج التي والنفس
والنفس كالنار، العام والعقل بَدْوِرها. األشياء عىل تُِفيُض تجعلها التي والحياة، العقل
أرادت ومتى صورًة. النفس عمل ى ويُسمَّ َحْوَلَها، النار من تُشعُّ التي كالحرارة العامة
قوًة تمتلئ النظر بهذا وهي تُنتج، أن تريد الذي اليشء خيال إىل نظرْت تُنتج أن النفس
فإن وهكذا محسوسًة. منها تخرج التي الصورة وتكون األسفل إىل تتحرَّك ثم ونوًرا،
عندما وهي فيهما، مرتبطًة املحسوس والعاَلم العقل عاَلم بني متوسطًة تكون النفس
تُنِْتج أي مراتبهم؛ وفق األفراد تُنِتج السفىل األشياء إىل لتتَِّجه العقل ِل تأمُّ عن تتحوَّل
العالم يف مثاله السفيل العالم يف موجود ولكل األريض. العاَلم وأفراَد الكواكب عاَلم أفراَد
إىل بالنسبة جميلًة — العاملني بني ما رابطة هي التي — النفس تكون أجل، العقيل.
أن بيد باملحسوس، لتعلُّقها العقيل إىل بالنسبة بشعًة وتكون بالعقيل، لتعلُّقها املحسوس

جمالها. عن الطبيعة جماُل ويصُدُر دائًما، جميلٌة النفس صورة
مكانُها والنفس زائلة، هي التي باألجسام خاصة غري وهي بالنفس، خاصة والحياة
املوجودات جميع أن وكما الحيوات. وجميع العقول جميع العام العقل ويف العقل، يف
العام، العقل ضمن هي — الساكن الواحد خال الكلَّ أي — العام العقل دون هي التي
عىل حياة كلُّ وتشتمل النَّْفس، هو الذي العام الحيِّ يف الحية الطبيعات جميع تكون
تسيل، الحياة تنفكُّ وال وأضعف، تقدَّمتها التي من أقلُّ منها كالٍّ ولكنَّ كثرية، َحيََوات
هو وهذا فيها، العامة القوة وتهبط وأضعف، طبيعة من يكون ما أصغر إىل تصل حتى
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الحب ويجمع حب. عن مجتمعٌة َمْرتَبًَة املتباعدِة األشياء جميَع فإن وهكذا الحي، الفرد
وهي واحدة، ويجعلها الحية، املعقولة املوجودات جميع — العقل هو الذي — الحقيقي

خالص. حب هو األعىل فالعالم الحب، هذا يعلو يشء يوجد ال ملا مطلًقا تنفصل ال
أرسطو، إىل يَْعُزونََها الهجرة من الرابع القرن عرب كان التي األفكاُر هي هذه
شكل عىل متباين مركب كلَّ كواحد تَُعلِّمهم أن استطاعت الفلسفة أن كيف يُدَرك واآلن
لها، وجه ألف وجود مع ولكن واحدًة، الفلسفة كانت أجل، مزجيٍّا. إدراًكا يُدَرك موافق
الفيلسوف وكان َحِميًَّة. األكثِر الصوفية إىل وضعيًة األكثِر االختبارية من تمتدُّ كانت وقد
وكانت غريه. من أحسن املختلفة الوجوه هذه َوحدة انسجاَم يُدرك الذي هو الكامل
يكن ومهما القول. مجمُل هو كما الوجه هذا عىل الزمن ذلك يف تُوَضع الفلسفية املعضلة
الذي الرشق، وتََمثُّل الخيال إعماُل أُريد ما إذا فإنه معقولة، غري عدِّها محاولة إمكان من
بأنها — وجوهه جميع من األمر فحص بعد — اعُرتِف والتأليف والرتكيب املزج بََلُد هو

الشكل. هذا تحت َعَظمة، وال شاعريٌة تُعوزها لم
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واملوسوعيون الفالسفة

– والفارابي الكندي – سينا ابن قبل الفالسفة بعض وظهور الفيلسوف معنى
بعد ما – والفلسفي العلمي وأثره الفارابي كتب – البلخي سهل بن زيد أبو
الصفا. إخوان جماعة – املعرفة نظرية – الفاضلة املدينة – الفارابي عند الطبيعة

∗∗∗

يكن ولم مبهم، عام معنًى من لغتنا يف له ما العربي األدب يف الفيلسوف السم ليس
الحقيقة، عن الباحثني جميَع اليونانية عن نَْسًخا «فالسفًة» العرب سماهم الذين أولئك
الفالسفة وأما بالحكماء. هؤالء َدَعْوا فقد والنظريني، والعقالء الفكر مديري جميَع وال
عىل واحدًة املعدودة اليونانية الفلسفية العنعنات ُمَواِصيل كانوا فقد — املعنى بحرص —
أنه يرون وكانوا الوحي، صحَة صحيحًة اليونانية الفلسفة كانت هؤالء فعند الخصوص؛
نظر يف والدين العلم بني كما والعقيدة، الفلسفة بني اتفاق — البداهة عىل — يوجد

أيامنا. يف املؤمنني
املركبة األفكار من جملة عىل بالحقيقة، تشتمل كانت اليونانية الفلسفة أن بيد
النظريات هذه يمكن كيف وهلة، أوَل يُرى، أن — دائًما — السهل من ليس وأنه املتباينة،
قائمًة لعملنا املهمة النتائج إحدى تكون أن يجب ولذا اإلسالمي؛ الكالم علم تالئم أن
واألُرتُُدكسية اليونانية الفلسفة بني ما العلماء هؤالء فيه َق َحقَّ الذي باملدى اإلشعار عىل

فيه. أخفقوا الذي الحدُّ وما االنسجام، من اإلسالمية
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— العربي األدب يف — وا استحقُّ رجًال عرشين بأسماء قائمًة الشهرستاني1 ويُقدِّم
فصل يف رأيناها أسماءٌ القائمة هذه يف وتُْعَرف سينا، ابن ظهور قبل «الفيلسوف» لقَب
هؤالء يكن ولم عدي. بن ويحيى قرة، بن وثابت إسحاق، بن ُحننَي أسماءَ أي املرتجمني؛
وهما: اثنان، أولئك مع الشهرستاني ذكرهم الذين املسلمني وأشهر مسلمني، الحكماء
العميدان هما والفارابي والكندي الفارابي. نرص أبو ومحمد الكندي، إسحاق بن يعقوب
القرنني مدى املمتد العربية للفلسفة التدريجي الدور عىل اسماهما يَُهيِْمن اللذان الكبريان

سينا. البن السابقني
َوَجَدْت ما وعىل الرشق، يف واسعة شهرة من الكندي إسحاق بن يعقوب نال ما وعىل
حاصل هو كما قليلة أمور غري عنه نَعرف ال فإننا الغرب، يف َصًدى من الشهرة هذه

القوة. من يشء مع إليه صورته إعادة علينا يتعذَّر أن نخىش فإننا ولذا القول.
ُساللة واضًعا لكونه اللقب بهذا َمِدين وهو العرب، بفيلسوف الكندي ب لُقِّ وقد
ينتسب وكان مشهورة، أرسة سليل وكان العربي، أصله ولصفاء املسلمني، لدى الفالسفة
به ُعِنَي الذي آله، تاريخ ويدلنا قحطان. نسل من هي التي الكبرية، ِكندة قبيلة إىل
فارًسا سبعني رأس عىل آتيًا — األب جهة من — السادس جده عىل فلوغل،2 املسترشق
وكان النبي، صحابة بني بهذا فُعدَّ اإلسالم؛ يف يَدُخل كيما الهجرة، من السادسة السنة يف
وكان كلدة، إىل األَْدنَْوَن مؤلِّفنا أجداد وهاجر الزمن، ذلك قبل اليمَن يسُكنون كندة آُل
من كثري عىل أمريًا جده وكان والرشيد، املهدي الخليفتني: عهد يف الكوفة عىل أمريًا أبوه
يف الكندي وذهب فيها. ُولد فيلسوفنا أن ويَُرى البرصة، يف املهمة أمالكه وكانت املدن،
شك أي يوجد ال وإنما ج، تخرَّ األساتذة أيِّ عىل يُعرف وال فيها، ليدرس بغداد إىل شبابه

النصارى. من معلِّمني يد عىل تخرجه يف
أبي وابن الِقْفطي قبل من سريته عن وردت التي القصرية، اإلشارات من ونعلم
وكان أديب، مثل خدمتهم يف وَدَخَل بالخلفاء، صلة ذا ذلك بعد صار أنه أَُصيِْبعة
كثريًا إليه أهدى الذي املعتصم، بن أحمد وعند املعتصم عند منزلة من نال ما أخصُّ
الحسد إليه جلبها واضطهادات لحمالت هدًفا حياته أواخر يف صار وقد مؤلفاته. من

.٣٤٨ :٢ كورتن، طبعة الشهرستاني، 1
.١٨٥٧ سنة األملانية، املسترشقني جمعية رسائل يف الكندي فلوغل: 2
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ومعجبًا له، تلميذًا وصار صالحه ثم معرش، أبو الفلكي َمَقتَه وقد ريب. ال والتعصب
عهد يف تْه َحَرضَ الوفاة أن ويُْعتََقد الرياضيون، شاكر بن موىس أبناء له كاد وكذلك به،

.٢٦٠ سنة حوايل املعتمد3
خصبًا. يَْعِدله من وجوُد ينُدر منتًجا، وموسوعيٍّا ا، ُمِهمٍّ مرتجًما الكندي وكان

عىل املشتمَل الضخَم، ٢٦٥ ال رقم بلغت أنها فُوِجد بكتبه، قائمًة فلوغل جمع وقد
ألرسطو، الطبيعة بعد مما عرش الرابع الجزء تَْرَجَم وقد زمنه، علوم من عظيٍم قسم
األبولوجيا وكتاب السوفسطائية، الرسائل وتلخيص والثانية، األوىل التحليالت ح وَرشَ
لإلسكندر الشعر وصناعة ألرسطو، الشعر صناعة َص ولخَّ أرسطو، عىل املدسوس

املقوالت. يف رسالًة وألف لفرفريوس، واإليساغوجي والعبارات، األفرودييس،
ويمكن وتطبيقها، اليونانية الكتب رشح يف الجبَّار عمله عىل كتبه عناوين وتشهد
مذاهبها، وتبسيط وإيضاحه، جوهرها استخالص يف جهًدا يأُل لم أنه إىل يُذَْهب أن
أي أرسطوطاليس»؛ كتب «ترتيب رسائله إحدى موضوع وكان املذاهب. هذه وتنسيق

يَْظَهر. ما عىل به تُدرس أن يجب الذي الرتتيب
ذكرها التي التوافقية، األعداد يف نظريًة فألف السياسية؛ بالفلسفة الكندي ُعني وقد
أيًضا. أعدائه كثرة تَُفرسَّ وبهذا ماهًرا، جدليٍّا الكندي وكان السياسة، كتاب يف أفالطون
ترجم أنه ن ويُخمَّ بمكان، األهمية من — الخصوص عىل — العلمي عمله ويُعدُّ
مقاالت وأحىص سابًقا،4 رسيانية ترجمة له توجد كانت الذي بطليموس، جغرافيَة كتاب
عدد وكثر لبطليموس. املجسطي وعن الهنديس العاِلم هذا كتب عن وألَّف أقليدس،
من نفسه عىل أََخذَ ما بسبب وذلك الُعْلوية؛ باآلثار وُعِنَي والفلك، الرياضيات يف مؤلفاته

والظالم. النور ونظرية السماء تركيب يف املانوية األفكار مناهضة
غريبًا الطب يكن ولم خاص، مؤلف يف املانوية عىل َحَمَل فقد ذلك، عن وفضًال
وعمًال. علًما الفن هذا وعلَّم املوسيقى، َعَرَف إنه ثم يظهر، ما عىل يزاوله لم وإن عنه،
تلك مثل بذل أنه ويظهر عبقريته، مميزات إحدى العلمية الكندي أهليات من ويتألف
وقسًما للفلسفة رضوريٍّا أساًسا إياها ا عادٍّ النظرية، والعلوم الطبيعية بالعلوم العناية

ص١٠. مقدمة، ناجي ألبينو طبعة الكندي، إسحاق بن ليعقوب الفلسفية الرسائل 3
ص٢٣٠. املذكور، الكتاب فيزغ، 4
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أنه يُرى وال الرِّياضة». بعلم إال الفلسفة تُنال «ال عنوان كتبه أحد ويحمل لها، متمًما
اآلخرين. املوسوعيني لكبار خالًفا كثريًا، التصوف إىل التفت

الكندي،5 ألََّفها رسائل لثالث التينيًة ترجماٍت ناجي ألبينو الدكتور نرش وحديثًا
النظريات وتعاِلج والعقل، الخمسة الجواهر عنوان تحمالن الرسائل هذه من فاثنتان
يف النظريات هذه بها تبدو التي الحال إظهار املمتع ومن العربية. ُكَالسية السِّ يف املألوفة
أن األصلح من يُرى التي — الخمسة فالجواهر فيلسوفنا. بقلم الهجرة من الثالث القرن
الجواهر جميع يف توجد التي هي — الخمسة باألشياء أي لزوًما؛ أكثر بكلمة عنها يُعربَّ

واملكان. والزمان، والحركة، والصورة، الهيويل، وهي قيل، كما
وإليك الجمال، من خاٍل غري اإليجاز، كثري متني، الرسائل هذه يف الكندي وأسلوب
ما هي والَهيُويل يُقبل، وال يَقبل ما هي «الهيويل، الهيويل: عن — تها عالَّ عىل — كلمتَه
غريٌ هو ما ارتفع إذا وأما لها، غريٌ هو ما ارتفع ارتفعت إذا والهيويل يُمَسك، وال يُمِسك
فساد، دون األضداد يقبل ما وهي يشء، كل الهيويل ومن ترتفع، ال نفسها فهي لها

بتًة.» حد لها ليس والهيويل
البسيطة املبادئ من ِقسًما يكون وال الجنَس، فيؤلف أحدهما فأما صنفان؛ وللصورة
بالجوهر األخرى األشياء جميع من اليشء لتمييز فيصلُح اآلخر وأما عنها، نتكلَّم التي
«وتوجد يشء، كلَّ تؤلِّف التي الصورة وهناك العرشة، األجناس وبقية والكيفية والكمية
هذا ويف الصورة، هي القوة وتلك الهيويل، من األشياء تكون بها قوة، البسيطة الَهيُويل يف
بسيطتان هما اللتني واليبوسة الحرارة من فمثًال بالقوة، موجودة الصورة أن عىل دليل
أما البسيطتني. واليبوسة الحرارة يف فالَهيُويل وإذن النار، تكون — اجتمعتا إذا —
ناًرا بالهيويل تصري — اجتمعتا إذا — التي تلك هي القوة ولكن النار، فهي الصورة
األخرى األشياء عن يشء ينفصل به الذي الفصل هي الصورة إن — إذن — فأقول …
وال أرسطو، لرأي تامٍّ فهٍم عىل التحديد هذا يدلُّ وال ذلك.» علم هو والبرص بالبرص،
ومع التكوين. طريق يف بنظريٍة هنالك يُشَعُر وإنما ُكَالسية، السِّ للفكرة كاملة حيازة عىل

رديئة. الرتجمة هذه التينية أن يُذكر أن الصواب من فإن ذلك،

نرشها التي الوسطى»، القرون يف الفلسفة تاريخ يف «إسهامات من قسًما تؤلِّف التي املذكورة الطبعة 5
.١٨٩٧ منرش ،٥ كراسة جزء، هرتلنغ، فوك ف. وج. بومكر
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والفساد الكون حركة وهي: ائية، املشَّ العنعنات وفق للحركة أنواع ستَة مؤلُِّفنا ويميُز
كانت مستقيمًة املكان، يف والحركة الصفة، وتغريُّ ونقصانها، الكمية وزيادة الجوهر، يف
املكان، «أما قال: فقد أرسطو، يُزعج كان كما يُزعجه املكان تحديد وكان دائريًة. أو
بتًة، مكان يوجد ال إنه بعضهم: فقال وخفائه، غموضه بسبب الفالسفة فيه اختلف فقد
جسًما.» ليس لكنه موجود، إنه بعضهم وقال أفالطون، قال كما جسم إنه بعضهم وقال
هو املكان «إن وقال: جسم، املكان إن القائل الرأي َفَرَفَض أرسطو، رأي اتِّبَاع ورأى
— الكندي ويالِحظ بُعدين، ذات هيويل املكان ويكون الجسم.» خارج هو الذي السطح
فيه ُجعل الذي املكان إىل يأتي فالهواء الجسم، برفع يزول ال املكان أن — طبيعي كعالم

الهواء. منه ذهب الذي املكان إىل يأتي واملاء فراغ،
الحركة إنه قال فبعضهم الفالسفة، بني اختالفات إىل أدى الزمان مبدأ وكذلك
يف مختلفًة الحركة نرى أننا مؤلِّفنا ويُؤكِّد إياها. ليس إنه آخر بعض وقال بنفسها،
ولهذا، واحد؛ ونمط واحد نوع عىل يكون الكل يف الزمان أن مع وذلك مختلفة، أشياء
يجمع الذي هو الوقت إن يقال: أن الزمان لتحديد يجب وإنما الحركة، ليس الزمان فإن
القبل سوى يشء يف الزمان «وليس بذاته. يدوم ال الوقت كان وإن واملستقبل، املايض
املتصلة. األعداد من العدد وهذا للحركة.» عادٌّ عدد وهو العدد، سوى ليس وهو والبعد،
بعد ملا ما — األسلوب بهذا حتى — املبادئ هذه به ُعرضت الذي الوجه من ويُدرك
قليلني، وضعٍف ارتباك من الفكر ذلك يمازج ما وعىل مبارش، تأثري من ألرسطو الطبيعة

والوضوح. النظام نحو كريم جهد املؤلَّف ذلك يف يالَحظ فإنه
ذات عىل هو املوَجَزة، «العقل» رسالة يف يه يُسمِّ كما ، الكنديِّ لدى النفس وعلُم
ولكنَّ الكفاية، فيه بما وُكثِّف أُوضح قد كان فاملذهب عنده، الطبيعة بعد فيما النقطة
وذلك النقاط؛ من كثري يف الرشاقة وعدم الشفوف عدم من قليًال — بعُد — عرضه مع
النتيجة، حيث من واحد أنه مفرتًضا وأفالطون، أرسطو رأي يروي أنه يزعم املؤلِّف أن
خارجها. منها وواحًدا النفس داخل منها ثالثًة للعقل: درجات، أو أنواع، أربعة ويميز
تمارس وجٍه عىل بالفعل وثانيها بالقوة، هو النفس، يف التي الثالثة األنواع هذه وأول
هذا هو وثالثها الكتابة، فن يمارس الذي كالكاتب وذلك تريد، متى الفعل هذا به النفس

الكاتب. ككتابة وذلك فعًال، االستعمال حال يف هو الذي العقل
العقل لنوع ما وسنرى ال، الَفعَّ العقل فهو النفس، خارج يوجد الذي النوع وأما
الكندي عنه تكلم وقد سينا، ابن وفلسفة الفارابي فلسفة يف الكبري الشأن من هذا
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عاقلة النفُس فإذن بالفعل؛ اليشء ذلك هو بآخر، الفعل إىل يخرج بالقوة كان ما كل «إن
اتحدت ومتى فقال: القوة.» من بيشء الفعال»، «العقل األول بالعقل وخارجة بالقوة
يكونان والعقل الصورة هذه فإن الفعال، العقل إىل نظًرا املعقولة، بالصورة النفس
العقل أي النفس؛ خارج دائًما، بالفعل يكون الذي العقل أن بيَد النفس، يف عينَه اليشءَ

النفس. غري يف املطابقة لهذه مكان وال عينه، املعقول ليس الفعال،
هؤالء من واثنان عظيًما، كان الشخيص نفوذه أن ويظهر تالميذ، للكندي وكان
يذكر الذي ْخيس، َ الرسَّ الطيب بن أحمد فهو أحدهما فأما الذكر؛ ان يستحقَّ التالميذ
رشًحا خليفة حاجي إليه ويعزو املنطق،6 يف وموجًزا الجغرافية يف رسائل له املسعودي
له، نديًما صار ثم للمعتضد، معلًِّما البُداءة يف وكان لفيثاغورس، الذهبية الرسالة عىل
بقتله فأمر عليه؛ األمري هذا ائتمنه ا رسٍّ مع أفىش ما يوم ذات الغفلة من أظهر ولكنه

بارًعا. وكاتبًا ممتاًزا، مفضاًال الرسخيس أحمد كان وقد ،٢٨٦ سنة
أن يف ريب وال البَْلِخي، سهل بن زيد أبو فهو املعترب، اآلخر الكندي تلميذ وأما
إلينا؛ بالنسبة ثروٍة أحسن يُعدُّ وإنما بدرجات، أهميًة أستاذه دون كان البلخيَّ زيد أبا
كليمان مسيو ِقبَل من الفرنسية إىل وتُرجم فنُرش إلينا، انتهى املهمة كتبه أحد أن وذلك

حيًة. زيد أبي هيئة عادت املتن هذا ضوء فعىل هوار،7
للدِّراسة شبابه يف الفيلسوف هذا ذهب وقد بلخ، والية من قرية يف زيد أبو ُولد وقد
العراق يف تََعرَّف ولكنه اإلمامية، إىل االنضمام إىل يسوقه الشوق كان حيث العراق، يف
بقائه مع الفضل بالغ ويغدو والعلم، الفلسفة عىل نفَسه ووقف والزمه الشهري، بالكندي
الرئيس، حاميه بلخ أمري ويكون األقوياء، احرتام نفسه إىل فيجلب ًظا، متحفِّ متواضًعا
ذريته عليها حافظت مهمة، أمالًكا بلخ يف فينال صداقته، بفضل عاملنا حظُّ ويحُسن
الربع إىل — الخصوص عىل — والفلسفة الجغرافية يف كتبه تاريخ ويرجع أجيال. عدة

الرابع. القرن من األول
سذاجة، مع ولكْن طريًفا، رصيًحا زيد أبو وكان وفارس، مرص يف زيد أبو وساح
باستقصاءٍ يقوم كيما سابور؛ «بلد إىل عاد قد ونراه املناهج، من كثري عىل اطََّلع وقد

التنبيه. كتاب املسعودي: 6
الجزء منه ظهر وقد وترجمته. هوار كليمان طبعة البلخي، سهل بن أحمد زيد ألبي والتاريخ البدء كتاب 7

الحية. الرشقية اللغات مدرسة نرشات من قسم الكتاب وهذا ،١٨٩٩ لورو، باريس، اآلن، حتى األول
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ذاته.»8 هللا أنه يزعم وكان اآلخرين، ملذاهب مخالفًة مذاهبه تظهر كانت رجل شأن يف
صان قلب بساطة من عليه كان وما والهنود، واملزدكية واملانوية القرمطية َعَرَف وقد
مؤثرة معارف عىل والتاريخ» «البدء كتابُه ويشتمل بمذاهبهم. إغوائه حياَل أُْرتُُدْكِسيَّتَه

وغريهم. واملعتزلة، والحرانيني، الوجود، بوحدة والقائلني واالثنينية، امُلَشبَِّهة، عن
ال أنه ويزعمون «(ص٧٧) أتباعه: يذكر لم الذي املذهب هذا — مثًال — وْليُالحظ
العقل ودون العقل، ودونه يُذكر، أن يجوز وال يُعلم، وال يُعرف وال صفة، وال له جسم
أو حركة كل ويرون الطبائع، ثم األثري، الهيويل ودون الَهيُويل، النفس ودون النفس،
— انتحلته الذي هو أدريٍّ أصل من هو الذي املذهب فهذا منه.» نامية أو حساسة قوة

زيد. أبو فيه ألَّف الذي الزمن يف ظهرت التي املشهورة اإلسماعيلية فرقة — تقريبًا
بما هذه من والقريبة الوجود، بوحدة القائلة النظريات عن فيلسوفنا أجاب وقد
وال بالعقل وال بالنفس ليس — جالله جل — البارئ أن عىل الدالئل من «(ص٧٥) يأتي:
واألشخاص.» الهياكل بينها فرَّقت قد متجزِّئة األنفس أن ذهب َمن إليه ذهب كما بالروح،
عوارض من وااللتئام التئامه، إمكاُن َر يُتََصوَّ أن غري من ينقسم يشء يوجد ال أنه والواقع
أن أو حائزها، بموت النفس تفنى أن من بُدَّ وال يموت، وبعض يحيا وبعض الجوهر،
عوارض من والرجوع الفناء أن والواقع آخر. إىل ترتحل أن أو العامة، النفس إىل تعود

َريَْب. ال طريف التفلسف من الطِّراز فهذا أيًضا، الجوهر
يُعنى كما كثريًا، املعتزلة أثارها التي اإللهية الصفات بنظرية زيد أبو ويُعنى
نتيجته وتكون أُْرتُُدكِسيٍّا، النقطتني هاتني حول اعتقاده ويظلُّ والقدر، القضاء بنظرية
الَقَدر يف الناظُر قيل: فقد أوساطها، األمور وأعدل «(ص١٠٠) قال: فقد متواضعًة:
نفسه طاوعته ومن ودهًشا، حريًة إال النظر طول عىل يزداد ال الشمس، عني يف كالناظر
الفائزين.» من يكون أن رجوت الكتاب يف ما عىل واالقتصار فيه الخوض عن باإلمساك
املعنى ضمن فيلسوًفا ظهوره من أكثَر ا، جدٍّ ذكيٍّا لنا زيد أبو يبدو أن يجب ولذا
وإن الفالسفة، يشابه أن من أكثَر بوضعه املعتزلة يشابه أنه وعندنا أوضحنا. الذي
بتلك بها ُعني التي املناهج كثرة وتُذكِّرنا الفالسفة، من وَعدَّهم املعتزلة ناهض قد كان
ُكَالسية السِّ العنعنات تَُردُّ الذي الفلسفي االختالط بذلك األفكار، من املبهمة املجموعة

ص١٤. مقدمة، املذكور، الكتاب هوار، كليمان 8

63



سينا ابن

ال ولكنه أخرى، مرًة الرؤيا هذه لنا لترتاءى يُذكر أن املفيد من كان وقد إليه، الكبرية
ننساه أن — بجانبه دقيقًة وقفنا أن بعد — فعلينا نَتَِّبع. الذي النظام َوْفَق تقدًما يُظِهر

الكندي. أستاذه ظل يف
فيلسوف أعظُم هو الذي ، الفارابيُّ نرص أبو َطْرَخان بن محمد بن محمد وكان
وتُدعى فيها، ُولد التي فاراب مدينُة وتََقع تركي، أصل من سينا، ابن ظهور قبل مسلم
اسمه نرصاني لطبيب تلميذًا الفارابي وكان سريداريا، أو سيحون نهر عىل أُطَراَر، اليوم
معرفته. ثمرة من كثريًا فاقتطف املقتدر، عهد يف ببغداد مات الذي حيالن، بن يوحنا
تكلَّمنا كما مرتجًما صار الذي متَّى، برش ألبي درس رفيق كان أنه — أيًضا — ويُروى
َقَصَد وقد الغور. البعيدة املوجزة الُجَمل يف رأيَه بجانبه يجمع أن تعوَّد والذي سابًقا،
الصوفية، بزيِّ حمايته تحت هادئًا عيًشا عاش أنه ويظهر حمدان، بن الدولة سيف بالط
سيف استوىل وملا ذويه. بني كريٍم بَمَقاٍم عليه أنعم الذي األمري هذا تقدير موضَع ويغدو
ويَرِوي ٣٣٩ه. سنة َ تُُويفِّ حيث املدينة، هذه إىل معه الفارابي ذهب دمشق عىل الدولة

واحد. بعام موته قبل مرص إىل برحلة قام الفارابي أن أُصيبعة أبي ابن
أقرانه، عىل «بََرَز عنه: القفطيُّ قال فقد باملدائح؛ الفارابيَّ الرشقيوَن َغَمَر وقد
وقرَّب َها، ِرسَّ وَكَشَف غامضها، وأظَهَر املنطقية، الكتَب َح وَرشَ التحقيق، يف عليهم وأربَى
منبَِّهة اإلشارة، لطيفة العبارة، صحيحة كتب يف منها إليه يُحتاج ما وجمع متناولها،
املنطقية الفارابي كتب «جاءت املديح: ًما معمِّ الفرج أبو ويقول الكندي.» أغفله ما عىل
حائزون أننا بما ولكن الفاضلة.» والنهاية الكافية الغايَة والسياسية واإللهية والطبيعية

بأنفسنا. األمر يف نحُكَم أن ل نفضِّ فإننا للفارابي، مهمة كثرية كتب عىل
بدراسة مؤلفاته حول شناينشنايدر وقام طويلة، التامة الفيلسوف هذا كتب وقائمة
اليونان ملؤلِِّفي وشارًحا ا ً مفرسِّ كالكندي الفارابي ويُعد فضل.9 عىل تَِنمُّ دقيقة مضنية

بمراحل. حقيقيٍّا مرتجًما َعدِّه من أكثَر
طريقة عىل املنطق مخترص وكتاب املنطق، إىل املدخل كتاب الفارابيُّ وألَّف
والعبارات امَلُقوالت وعىل لُفْرفريوس، إيساغوجي عىل الرشوح من وسلسلًة املتكلمني،10

يف للعلوم اإلمرباطورية األكاديمية مذكرات يف وذلك ومؤلفاته، الفارابي سرية شتاينشنايدر: موريتز 9

.١٨٦٩ بطرسربغ، سان ،٤ رقم ،١٣ جزء بطرسربغ، سان
ص١٨. املذكور، الكتاب شتاينشنايدر، 10
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من وتتألَّف الشعر، وصناعة والَخَطابة واملغالطة والَجَدل والثانية، األوىل والتحليالت
إىل األخالق كتاب الفارابيُّ َح وَرشَ أقسام، تسعة إىل مقسومة كاملة منطقيات الجميع

نيقوماخس.
أفالطون، نواميس حاصُل فأحدها عنه؛ نتكلَّم كما مهمة كتبًا السياسة يف وألَّف
الطبيعة، بعد ما يف كثرية مسائل بالبحث وتناول السعادات»، «نَيُْل عنوانه منها وآخر
وقوة والنفس واملعقول، العقل وهي مكتباتنا، يف بعضها يوجد مختلفة مؤلفات يف وذلك
النفس كتاب ورشح واملقدار، والَحيِّز والَخَالء والزمان والجوهر، والوحدة والواحد النفس،
حول وألَّف ذلك، نرى كما وأرسطو أفالطون بني بالتوفيق وُعني األفرودييس، لإلسكندر
ووضع يه، مفرسِّ حيال أرسطو عن ودافع اتفاقهما، وحول وأرسطو أفالطون أغراض
تفسريهما سوءُ حيث من وذلك فيلوبنوس، يحيى عىل والرد جالينوس عىل الرد يف كتابًا

وأرسطوطاليس». جالينوس بني «التوسط يف كتابًا ووضع ألرسطو،
قام ذلك ومع ، الفلسفيِّ بأثره قيس ما إذا ا جدٍّ عظيًما العلميُّ الفارابي أثُر وليس
وبرشح والعالم، السماء رسائل وعىل العلوية، اآلثار وعىل أرسطو، طبيعيات عىل برشوح
رسالًة َوَضَع كما السماوية، األجرام حركة عن رسالًة ووضَع لبطليموس، املجسطي عىل
والتنجيم، السحر بعلوم وُعني ألُقليدس، األصول كتاب يف الغامضة القضايا إليضاح
له مدينني وترانا طبيبًا، يكن ولم والرؤيا. والجن الرمل ورضب السيمياء يف فألَّف
الفارابي وكان بدراستها،11 كوزغارتن قام املوسيقى، يف مهمٍة برسائل الفن ميدان يف
ذكرى لنا اآلداب فحفظت الدولة، سيف إعجاَب فيها برباعته يُثري وكان بارًعا، موسيقيٍّا

ذلك.
ما جمع يف العناية قليُل أنه ويُرَوى عباراته، يف اإليجاز طريقة الفارابيُّ َل وَفضَّ
تلك أو الرسالة هذه أن ذلك ومن لفهمها، مالئمة غريَ األحوال هذه تُرى واليوم بينها،
الرتتيب من الخايل الوجيز الرشح من مجموعة سوى ليست ديرتييس12 نرشها التي
فإننا ذلك ومع الصوفية. االصطالحات من إليه أدخله بما غموُضه يزيد والذي واالرتباط،

.١٨٤٠ غرسفالد، األصفهاني، لعيل األغاني كتاب عىل مقدمته يف وذلك كوزغارتن، ل. ج. ج. 11

ليدن، للفارابي، الحكمة رسائل ديرتيس: ف. ِقبَل، من نُرشت قد بعد فيما ُدرست التي الرسائل كانت 12

.١٨٩٠ بريل
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يُمكن التي البارزة، العبارات بعض املنشورة الفارابي كتب من نستخرج أن سنحاول
القوي. العايل الوجه هذا عن رصيحًة فكرًة تُعطَي أن

أرسطو، هو األول واملعلُم الثاني، باملعلم َب فلُقِّ باملنطق،13 كبريًا عامًلا الفارابي وكان
يف َفَصَل عنها»، ُسئل مسائل عن الجواب يف الثاني للمعلم «رسالة عنوانها رسالة ويف
حول قرََّره ما وإليك الزمن، ذلك يف املنطق علماء بال تشَغل كانت التي املشكالت بعض
ببعٍض، بعضها قياس عند بسيطًة العرشة األجناس كل ليس الرسالة) من ١٩) املقوالت:
العرشة هذه من املحضة البسيطة فأما دونها، ما إىل قياسها عند بسيطة هي وإنما
يَحُدثان مما فهما وينفعل يَْفَعُل ما فأما والوضع. والكيف، والكمُّ، الجوهر، أربعة: فهي
الجوهر بني يحدث وله والكم، الجوهر بني يحدثان وأين ومتى والكيف، الجوهر بني
العرشة. من مقولتني كلِّ بني يحدث واملضاف ببعضه، أو بُكلِِّه به امُلطِبق والجوهر
الكمَّ إن فقال: والتأخر، بالتقدم العالية األجناس عىل يُحَمل كيف العرض عن ُسئل (١٣)
الحامل الجوهر إىل إال ماهيتهما إثبات يف يحتاجان ال َعَرَضان، بذواتهما هما والكيف
أو وجوهر، جوهر بني يكون إنما أنيته إثبات فِألن — مثًال — املضاف وأما فقط. لهما
من أكثر أشياءَ إىل ذاته إثبات يف فحاجته وعرض، عرض بني أو وعرض، جوهر بني

واحد. يشء أو جوهر
أحدهما يوجد أن يمكن لم إذا السائل: قال وينفعل»، «يفعل مقوله عن وسئل (١٨)
نتصور ال وأيًضا يَنَْفِعل، مع إال يَْفعل ر نتصوَّ أن يمكننا ال إنه — مثًال — اآلخر مع إال
يوجد يشء كل ليس ألنه ال؛ فقال: ال؟ أو املضاف باب من هما فهل يفعل، مع إال ينفعل
إال النهاَر وال الرئة، مع إال التنفَس نَِجُد ال ألنا املضاف؛ باب من فهما آخر، يشء مع إال
وال الَعَرض، مع إال الجوهر وال الجوهر، مع إال بالجملة الَعَرَض وال الشمس، طلوع مع
اللزوم، باب يف داخل لكنه املضاف، باب من ذلك من يشءٌ وليس اللسان، مع إال الكالم
طلوع مع النهار وجود مثل فالذاتي ذاتيٍّا؛ يكون ما ومنه عرضيٍّا يكون ما منه واللزوم
ومنه اللزوم، تام هو ما أيًضا ومنه زيد، ذهاب عند عمرو مجيء مثل والَعَرِيض الشمس،
اآلخر اليشء وذلك آخر، يشء بوجود اليشء يوَجَد أن هو والتام اللزوم، ناقص هو ما

الفارابي منطق حول مقالة ص٣٠١–٣١٨، ،٢ جزء الغرب، يف املنطق تاريخ كتابه يف برانتل أفرد 13
الكبري. ألربت كتب من استخرجت التي املقتطفات وفق
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الجانب. وحيدة التبعية هذه تكون عندما هو والناقص األول، اليشء بوجود أيًضا يوجد
الصلة. لفكرة دقيق تحليل وهذا

الشبيه: وغري والشبيه الكمِّ؟ خاصة هي هل امُلساوي: وغري امُلساوي عن وسئل (٢٤)
والصهل كالضحك واحًدا، شيئًا الخاصة تكون إنما فقال: الكيفية؟ خاصة هي هل
ذاته يُقوِّم بما اليشء عن يُعربِّ قول وهو الرسم، يْنَا َسمَّ إذا أنا إال وغريها، والجلوس
واحد كل وكذلك ِلْلَكمِّ، خاصٌة هو املساوي وغري املساوي من واحد كلَّ فإن خاصًة،
للَكمِّ، رسم هو مساٍو وغري مساٍو قولنا وجملة للكيف. خاصٌة الشبيه وغري الشبيه من

للكيف. رسم هو شبيه وغري شبيه قولنا وجملة
عن وسئل (١٧) ،(١٨) اذة. نفَّ مالحظات إىل أدت املتضادات نظرية وكذلك
وبالجملة للسواد، بعدم البياض ليس فقال: ال؟ أو السواد عدم البياض وهل املتضادات،
عدم املتضادات من واحد كل يف لكن اآلخر، للضد عدم هو املتضادات من يشءٌ ليس

اآلخر. الضد
ال؟ أو القضية هذه تَِصحُّ هل واحد، باألضداد العلم قولهم: معنى عن ُسئل (٣٧)
العلم فليس الضدين، ذوات يف ينظر املسألة هذه يف نظر َفَمْن َجَدلية، مسألة هذه فقال:
بالجائر. العلم غريُ بالعادل والعلَم بالبياض، العلم غري بالسواد العلم أن وذلك واحًدا؛ بها
بعض يف نظره يصري حينئٍذ فإنه ه، ضدِّ ضدُّ هو حيث من دِّ الضِّ يف نظر من وأما
باملضافات والعلم املضاف، باب من هو ضدِّه ضدُّ هو حيث من الضد إذ املضافات؛

واحد.
جهة من واحد موضوع يف يُوَجَدا أن يمكن ال اللذان الشيئان هما واملتقابالن (٣٨)
الزوج مثل واملتضادان واالبن، األب مثل املضافان أربع: واملتقابالت واحد، وقت يف واحدة

والسالبة. واملوجبة وامللكة، والَعَدم والفرد،
األشياء عدد عن يُسأل أنه وذلك الريايض؛ لشكله بالذكر جدير اآلتي والجواب
أكثر ُوجد ما فإذا — كافيان وهما — رضوريان فاثنان معلوم، غري ملعرفة الرضورية
اليشء ملعرفة رضوريٍّا ليس االثنني عىل زاد ما أن الدقيق بالبحث يَُرى فإنه اثنني، من

ُقدِّمت. قد كانت التي املعلومات إىل يُردُّ زاد ما أن أو املطلوب،
مع بكلمتني الفارابي فعالجه ُمْعِضًال، يكون بَِرَح ما طريًفا، سؤاًال أيًضا وإليك
محموٍل ذات هي هل موجود، اإلنسان قولنا وهي القضية، هذه عن ُسئل . بنيِّ سليم ذوق
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ذات غري إنها بعضهم: فقال فيها، واملتأخرون القدماء اختلف مسألة هذه فقال: ال؟ أو
بجهة صحيحان القولني كال أن وعندي محمول، ذات إنها قالوا: وبعضهم محمول،
يف نََظُره هو الذي الطبيعي الناظر فيها نََظَر إذا وأمثاَلها القضية هذه أن وذلك وجهة؛
ينبغي واملحموُل اليشء، غريَ هو ليس اليشء وجود ألن محمول؛ ذات غريُ فإنها األمور،
قضية هي ليست الجهة هذه فمن اليشء، عن نفعه أو بوجوده الحكِم معنى يكون أن
قابلٌة وإنها كلمتني، من مركبة فإنها املنطقي، الناظر إليها نظر إذا وأما محمول، ذات

والكذب. للصدق
حول — الفارابي أدىل وقد الطبيعة، بعد ما إىل املنطق من الكليات مسألة وتنقلنا
نظام فهُم يجب كيف (١٤) ويُسأل قليلة. بكلمات العميقة اآلراء بعض — املوضوع هذا
حتى غريها إىل تحتاج ال وهي األفراد، هي األوىل الجواهر إن فيجيب: املتساندة؟ الجواهر
تكون؛ حتى األفراد إىل تحتاج التي واألجناس األنواع فهي الثانية، الجواهر وأما تكون.
أن غري األجناس، من الجوهرية باسم أحقُّ وهي الجوهرية، يف سابقٌة األفراد فإن ولهذا
نظر وجهة من وذلك يلوح، كما به يَتَِّسم الذي املتضادة الُحلُول يف بذوقه يقول، مؤلَِّفنَا
الزائلة. األفراد من الجوهر باسم أحق فهي ولهذا قائمة؛ دائمة ثابتٌة الكليات إن أخرى:
بالفعل، توجد ال الكليات إن فيقول: الكليات، وجود كيفية (١٠) عن يُسأل وهنالك
الكليات أن يَعني ال وهذا َعَرضيٍّا، وجودها يكون وهنالك فقط، باألفراد توجد وإنما
و٤٠) ٣٩) باألعراض. إال يكون أن يمكن ال بالفعل وجودها أن يَعِني وإنما أعراض،
معني؛ موضوع يف الجوهر يكون وال لألشخاص، نوعان يُقابلهما للكليات، نوعان ويوجد
النوع هذا أشخاص تعرف أن يمكن وال بموضوعات، ذاته تُعَرف وال مادة، يف أي
الَعَرض شخص ويُعَرف األشخاص، هذه غري يف الكليات هذه تُوَجد وال بكلياتها، إال

موضوعات. يف تكون التي الَعَرض كُكلِّيَّة وذلك معينة، بموضوعات
الذي الفارابي، منطق أسلوب يف — الكفاية فيه بما — يُحَكم أن يمكن واآلن،
يف ِمْقحاًما ا حادٍّ كان وإن وإيساغوجي، باملنطقيات عميق علم عىل مجموعه يف به يُدل

جزئياته.
نرشها التي الرسالة أعني مؤلفنا، لدى النفس علم لدراسة رئيٌس كتاب وعندنا
نسبيٍّا األسلوب الناضجة — الرسالة لهذه كان وقد العقل، كلمة معنى حول ديرتييس
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عرص يف مرات عدة الالتينية ترجمتها طبعت وقد الوسطى، القرون يف عظيمة أهمية —
لها. تحليًال مُلنْك15 وتَِجُد واملعقول،14 العقل أو العقل، بعنوان النهضة

للكندي، العقل رسالة يف املسألِة ذاَت الفارابي بها يتناول التي الرسالة هذه ويف
مختلف بتحديد الفارابي يُْعنَى بدرجات، هذه يف مما أكثَر ووضوح دقة مع ولكن

الفالسفة. العوامِّ ِقبَل من العقل كلمُة بها استعملت التي املعاني،
أن يجب ما يَعِرف الذي الرأي، الصحيح الفاضل هو العوامِّ عند العاقل فاإلنسان
بل عاقل، إنه الرش يف البارع اإلنسان عن يقال وال الرش، من ويجتنب الخري من يصنع

ماكر. خبيث إنه يقال
هذه يَْقبَل الذي هو إنه العقل عن فيقولون آخر، معنًى إىل الكالم علماء ويذهب
جالءً الجلية الحقائق تَتََقبَّل التي امَلَلكة إىل بذلك يُِشريون وهم تلك، ويرفُض القضيَة
التحليالت يف فتكلَّم االختالف، بعض ذلك عن مختلف معنًى إىل أرسطو وذهب ا. عامٍّ
ويقول الالزمة. العامة املقدِّمات يقنَي — مبارشًة — بها اإلنساُن يَبْلُغ التي امَلَلكة عن
مبادئ يُدِرك والذي فيه، األوىل املعرفة تحُدث الذي النفس قسم هو هذا إن الفارابي:
األخالق، كتاب يف أرسطو ذكره الخلقية، للحقائق عقل يوجد وكذلك النظرية، العلوم
الزمن مع بها، يُتعوَّد التي وهي الُخلُقية، التجربة فيه تحُدث الذي النفس قسم هو وهذا
أن يجب وما يُفعل أن يجب ما اإلرادية األمور يف يَُماَز أن األوىل، املبادئ وبوساطة
املعنى بَحْرصِ العقل هو والذي النفس كتاب يف عنه بُحث الذي العقل يأتي ثم يُجتنب،

عندنا.
فيَْقسم ذلك، من أشدَّ وضوح مع ولكن — الكندي َصنََع كما — الفارابي ويصنع
والعقل املستفاد، والعقل بالفعل، والعقل بالقوة، العقل وهي: درجات، أربع إىل العقل
املفيد من نَِجد ج تََموُّ األقل، عىل قائمته يف أو النظرية، يف فيوجد ذلك ومع ال، الَفعَّ
أو ما نفس هو بالقوة، هو الذي العقل «إن تعبريه: حدِّ عىل مؤلِّفنا قال مالحظته،
تنتزع ألن مستعدة أو ة، ُمعدَّ ذاته ما يشءٌ أو النفس، ُقَوى من قوٌة أو نفٍس، جزء
الصور وهذه لها.» صورًة كلها فتجعَلها موادِّها، دون وصورها كلها املوجودات ماهيات

شتاينشنايدر، راجع و١٥٠٨، و١٥٠٠ ١٤٩٥ الالتينية، سينا ابن طبعات إىل الرتجمة هذه أُضيفت 14
ص٩٠. املذكور، الكتاب

بعدها. وما ص٤٤٨ ،١٨٥٩ باريس، واليهودية، العربية الفلسفة عن مقاالت منك: 15
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إىل — ذاك إذ — ينتقل الذي بالقوة للعقل صوًرا تصري املوضوعات من املستخرجة
أجل، بالفعل. العقل تُطابق التي بالفعل املعقوالت هي الصور وهذه بالفعل. العقل حال
الذي الوجه إيضاح املهم من أن غري النقطة، هذه يف الكنديِّ لدى َجِليًَّة النظرية كانت

ال. الفعَّ العقل شأن إيضاح ثم املعقوالت، وجود الفارابي به أدرك
«فإن بالفعل، معقوالت النفس، خارَج موادَّ يف كانت التي الصور، هذه صارت ومتى
وجوَدها هو — بالفعل معقوالت هي حيث من — وجوُدها ليس بالفعل املعقوالت هذه
يف بالوضعي، ندعوه ما وهو بذاتها، وجودها ويرتبط مواد.» يف صور هي حيث من
معقوالٍت إىل بتحوُّلها وهي والكيفية، والكمية والوضع واملكان الزمان مقوالت مختلف
حينئٍذ صارت بالفعل املعقوالت حصلت «فإذا املقوالت، هذه من كثري من تُْفِلت بالفعل

املوجودات.» جملة يف معقوالت هي حيث من وُعدَّت العالم، موجودات أحد
ذاته.» يعقل إنما بل ذاته، عن خارًجا موجوًدا يَْعِقْل لم بالفعل العقل َعَقَل «ومتى
وقت يف بالفعل العقل عىل الثالثة، العقل حال اسم وهو املستفاد، العقل اسم ويُطلق
به الذي الوجه «فإن بذاتها، وجود املعقوالت ولهذه ُصَوُره، هي التي املعقوالت َعْقِله
الصور تلك يف يقال أن ينبغي املثال ذلك فعىل فينا، إنه عقل بالفعل فينا هو فيما نقول
الحارضة، ُصَوُره هي التي املعقوالت، لهذه كالقوام هو املستفاد والعقل العالم.» يف إنها
بالفعل العقل يكون حني عىل وذلك بالفعل، املعقول إىل بالنسبة كالصورة بذاته ولكنه
العقل إىل بالنسبة وذلك بَدْوره، صورٌة هو بالفعل والعقل والَهيُويل، كالِقَوام إليه بالنسبة
إىل — هذا بعد — ويُهبَط األساس، حيث من كالهيويل هو بالقوة العقل وهذا بالقوة،

واملادية. الجسمية الصور
قًة مفَرتِ األساس يف التي األوىل املادة من بدءًا الصور فيها تصعد سلسلٌة توجد ولذا؛
قوى بالقوة العقل تحت ويوجد متفوِّقًة، املادة صور أصفى وتكون بالتدريج، املادة من
العنارص وصور الطبيعة توجد ثم العقل، من الدرجة هذه دون هي التي األخرى، النفس
املنفصلة، األجسام عقول املستفاد العقل فوق ويوجد الوجود، يف الصور أسفل هي التي

األوىل. املرتبة يف الفعال العقل ويكون
من الثالثة املقالة يف أرسطوطاليس ذكره الذي ال الفعَّ العقل «وأما الفارابي: قال
— الذات تلك جعل الذي وهو مادة، من تكن لم مفارقة صورة فهو النفس، كتاب
معقوالت — بالقوة معقوالٍت كانت التي — املعقوالت وجعل — بالقوة عقًال كانت التي
هي التي العني، إىل الشمس كنسبة بالقوة الذي العقل إىل الفعال العقل ونسبة بالفعل.

النور. يظهر أن بعد بالفعل ناظًرا تصري والتي الظلمة.» يف دامت ما بالقوة برص
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ويجعله بالقوة، العقل عىل النور من رضب الفعال العقل من ينصبُّ هذا ومثل
«والعقل بالفعل، معقوالٍت ذلك بعد فتصري بالقوة موجودًة كانت التي املعقوالت يرى
أنها بيد تزال»، وال تزل لم فيه هي املوجودات وصور املستفاد، العقل من نوٌع الفعال
عقلنا أن والواقع بالفعل. العقل يف لها يكون الذي غري آخر نظام وفق هنالك توجد
هو األكمل ويكون األسفل، هو املعلوم يكون الغالب ويف املجهول، إىل املعلوم من يَنْبَثِق
ما أول هو األكمل إن أي معاكس؛ نظاٍم وفق الفعال العقل وينبثق نجهل، ما األكثر

الفعال. العقل يف متحدًة املادة يف املقسومُة الصور وتكون يشتمل،
لم أنه يف ريب وال الفارابي، إىل الرائعة النظرية هذه رشف يَُردَّ أن اإلنصاف ومن
من إن أجل، وبراعًة. عمًقا مثله َعَرَضها أحٌد — الفارابي قبل — العرب عند يظهر
إىل يرجعها كان وإن ينبغي، كما مشائيٍّا ليس أنه — أخرى جهٍة من — يَُرى أن السهل

الجديد. األفالطوني الفكر من واضًحا طابًعا تحمل أنها غري أرسطو،
ديرتييس له نََرشَ وقد أفالطون، أحبَّها كما السياسية الفلسفة الفارابي وأحبَّ
تشغل ال قصرية فلسفية موسوعًة هذه وتُعد الفاضلة»،16 «املدينة عنوانها مطولة رسالًة
محاولٍة عن الكتاب هذا يف يُبَْحث أن األمل خيبة ومن وضيع. مكان غري فيها السياسُة
الفالسفة من أسبَق الفارابي يكن فلم اإلسالمية، الدولة عىل القديمة األفكار لتطبيق
َصَفَحاٍت يف إلينا، تقويمه عىل فاقترص الجريئة، التجربة هذه مظَهَر منحنا يف اآلخرين
يفتح أن غري من وذلك الفاضلة، املدينة عليه تكون أن يجب ملا وصًفا هادئة، عاليٍة قليلٍة

الوثنيني. أساتذته ضد صعبة ملناقشات بابًا
وجوب عىل يقوم فرأيه إكلريُسيٍّا؛ َمَلكيٍّا تسميته يمكن ما هو السياسة يف والفارابي
أخرى ناحيٍة من — امللكي نظامه ويمكن دينية، وعقيدٍة ملكية لحكومٍة الناس حيازة
هي دولٍة أكمل أن فيلسوفنا ويالحظ بغتًة. أرستوقراطية جمهورية إىل يتحول أن —
— أفالطون صنع كما — َوَضَع أن بعد وذلك املعمورة، األرض جميع عىل تشتمل التي
بحرص القائل — الرأي هذا ويُمكن مجتمع. يف ليعيشوا ُخلقوا الناس إن قائًال: ً مبدأ
وال القراء، بعض نفوس يف الحرية يُلِقَي أن — واحد سيايس نظام ضمن األرض جميع
النفوس بعض يف تنبت أن تستطع لم الفكرة هذه مثل بأن االعتقاد تعوَّدنا فقد غرو،

.١٨٩٥ بريل، ليدن، زد الفاضلة، املدينة أهل يف الفارابي رسالة ديرتييس: ف. 16
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السيايس التطور من البعيد املمكن الحد غري يشء عن تُعربِّ ال وأنها تقدم، أحدث بعد إال
العالم. يف

كانت السيايس الشمول فكرة أن أذكر أن غري من — أنني وذلك كذلك؛ األمر وليس
أُرصح، بأن أكتفي — الكاثوليكي الَكنَيس للمبدأ ثم الروماني، اإلمرباطوري للمبدأ سائدًة
منتًرشا كان وأنه اإلسالمية، الدينية الحكومة مبدأ ِضْمَن — أيًضا — كان بأنه سائر، وأنا
الفارابي فإن ذلك، ومع بمراحل. ُره تصوُّ يحاول مما أكثَر الرشقية الوسطى القرون يف
سذاجة، من بيانه يخُل ولم للمدينة، كامل نظام وصف عىل اقترص وإنما هناك، يقف لم
ثم ومن حكماء؛ بإدارتها يقوم قدِّيسني مدينة هي عليها يُطلعنا التي املدينة أن وذلك
هو بما يشعر أن يُرد وَمن العميل، للتطبيق الصالح قليَل نموذًجا املدينُة هذه تظهر

العامة. العالم بنظرية هو، َصنََع كما يُوِصَلها أن فعليه نظريته يف جميل
والعالم النجوم أن وكما األعىل، هللا سلطان تحت منظَّم منسجم كلٌّ العالم أن وكما
مؤلفٌة البرشية النفس أن وكما اآلخر، أحدهما ويتبع اآلخر برقاب أحدهما آخذٌ األريض
منظٌَّم كلٌّ البرشي الجسم أن وكما قليل، منذ أوضحناها العقل من متوالية درجات من
النماذج لهذه مشابًها تنظيًما منظًَّما كالٍّ املدينة تكون أن يجب فإنه القلب، عليه يسيطر

الكريمة.
التي الصفات أن ويلوح عاٍل. رئيس يَُسودها الُحكَّام، من سلسلة املدينة يف ويُنَْصُب
يرأسه ال «الذي الرئيس فهذا بالحقيقة؛ مفرطة السيد هذا يف وجودها الفارابي يَْطلُب
يقول كما — يكون أن يجب والذي الكامل، املدينة سيد هو الذي اإلمام هذا آخر»، إنسان
بالخصال اتصافه من بُدَّ ال كلها»؛ األرض من املعمورة «رئيَس — مرة غري الفارابي
ٍه، َرشِ غريَ للتعليم، ُمِحبٍّا العبارة، َحَسَن الحفظ، جيِّد الفهم، َجيَِّد يكون: أن أي اآلتية؛
ينبغي أنه يرى الذي اليشء عىل العزيمة قويَّ القياد، صعَب للعدل، محبٍّا النَّْفس، كبريَ

يُفعل. أن
أن بيَد حكَّامه، من أفالطون يطلبها التي الِخصال عني هي هذه فإن ذلك، ومع
َفيَُحلُّ واحد رجل يف الكثرية الفضائل هذه اجتماع يف — أفالطون بعد — يشك الفارابيَّ
رجل يف توجد لم إذا الخصال هذه إن يقول: أنه وذلك ساذجة، برباعة املشكلة هذه
رأس عىل الرجالن هذان نُصب آخر يف األخرى واجتمعت رجل، يف بعضها فاجتمع واحد،
عىل الثالثة هؤالء ُجعل رجال ثالثة غري يف تجتمع لم إذا الخصال هذه وإن املدينة،
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رأسها، عىل فيهم اجتمعت من ُجعل ثالثة من أكثر يف إال تجتمع لم إذا وإنها رأسها،
األرستوقراطية. الجمهورية إىل يؤدِّي نظامه فإن وهكذا

األساسيَة النظريات أن وذلك الفارابي؛ لدى الطبيعة» بعد «ما تلخيص عن ونمتنع
املوجودات وسلسلة الكثرة وانبثاق الوجود، واجب عن النظريات أي — منها تتألَّف التي
تحت — بعد فيما — لدراستها غ نتفرَّ وسوف حًرصا، الفيلسوف بهذا خاصة غري —
الفارابيِّ نهَج نَُعنيِّ أن َلَديْنَا هذا من وأهمُّ بديع، بإيضاح َعَرَضها الذي سينا، ابن إرشاف
صوفيًة. ونتائَج مناحَي تقريبًا الجوهرية أجزائه جميع يف النهج لهذا أن كيف بإظهارنا
فهدف فيلسوفنا، لدى صوفية غاية — هنيهة منذ تناولناها التي — فللسياسة
أن أستطيع وال املوت، بعد السعادَة املواطنني نفوس إنالة هو األرض يف الكاملة املدينة
التي الصالحة، النفوس هذه عىل فيها الفارابيُّ دلَّنا التي بالعبارة االستشهاد رغبة أقاوم

غايتها. نيل إىل انتهت
وسعدت، أنفسها وَخَلَصْت أبدانها، َفبََطَلْت طائفة َمَضْت «وإذا الفارابي: قال
هذه مضت فإذا أفعاَلهم، وفعلوا مقاَمهم قاموا بعدهم مرتبتهم يف آخرون أناس فَخَلَفهم
بشبيهه واحد كل واتََّصل املاضني، أولئك مراتِب إىل السعادة يف أيًضا صاروا وخلت، أيًضا
ما بََلَغ ولو — اجتماعها صار بأجسام ليست كانت وألنها والكيفية، والكمية النوع يف
فتَالِقيها أصًال، أمكنة يف ليست كانت إذ مكانَها؛ بعض عىل بعضها مضيِّق غري — بََلَغ
األنفس كثرت وكلما األجسام. عليه توجد الذي النحو عىل ليس ببعض بعضها واتِّصال
— بمعقول معقول اتصال جهة عىل وذلك — ببعض بعضها واتََّصل املفارقة املتشابهُة
لحق من التذاذ زاد بعدهم َمن بهم َلِحَق وكلما شديًدا. أزيََد منها واحدة كلِّ التذاذ كان
تعِقل واحدة كلَّ ألن بهم؛ الالحقني باتصال املاضني لذَّات وزادت املاضني، بمصادفة اآلن
تُالقي ما تزايد ويكون يُعقل، ما كيفية فتزداد كثريًة مراًرا ذاتها مثل وتعِقل ذاتها،
تالحق ويقوم الكتابة. أفعال عىل الكاتب بمداومة الكتابة صناعة قوة بتزايد شبيًها هناك
قوًة كتابته تتزايد بها التي الكاتب، أفعال ترادف مقاَم واحد كلِّ تزايد يف ببعض بعض
غابر عىل ولِذَاته واحد، واحد كلِّ تزايد يكون نهايٍة غري إىل املتالحقني وألن وفضيلًة،

لها. حدَّ ال الزيادة وهذه مضت.» طائفة كل حال وتلك نهاية، غري إىل الزمان
التي الرسالة من نستخرجها ونحن ا، جدٍّ غريبٌة الفارابي لدى السببية ونظرية
سبب، فله فكان يكن لم ما كلُّ (٤٨)» ديرتييس: نرشها والتي الحكم»، «فصوص ُعنوانها
سببًا صار ثم سببًا يكن لم إذا والسبب الوجود، يف لحصوله سببًا العدم يكون ولن
بها.» علمه ترتيب عىل األشياء أسباب عنه ترتتب مبدأ إىل وينتهي سببًا، صار فلسبٍب
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التي املشهورة، األول السبب نظرية سوى — املوجز بشكله — هذا ليس وكذلك
فقد بوثبة، أتى أن يلبث لم الفارابيِّ رأي أن غري جيًِّدا، العرب فالسفة جميع يَْعِرفها
سبب، عن إال حادثًا اختياًرا أو حادثًا طبًعا والفساد الكون عالم يف تَِجَد «لن قال:
غري من األفعال من فعًال مبتدئًا اإلنسان يكون أن يجوز وال األسباب، مسبِّب إىل ويرتقي
الرتتيب، إىل األسباب تلك وتستند باختياره، ليست التي الخارجية األسباب إىل استناد
وكل األمر، عن ينبعث والقضاء القضاء، إىل يستند والتقدير التقدير، إىل يستند والرتتيب

مقدر.» يشء
اليونانية الفلسفة بني ما أسطر ثالثة يف جاوزنا أننا الواضح من نحن؟ وأين
أن الصعب من إن ؟ َجَربيٍّ مذهب إىل انتهينا هل ولكن فاصلة، من الرشقية والفلسفة
ويختار يفعل أنه ظانٌّ َظنَّ إْن (٤٩)» موضًحا: يقول املؤلف فإن ذلك، ومع ذلك. يُعرف
فإن حادث، غري أو يكن لم بعدما فيه حادث هو هل اختياره عن استكشف يشاء، ما
يكون أن ويلزم وجوده، أوَّل منذ االختيار ذلك يصحبه أن لزم فيه حادث غري كان
غريه، من فيه ُمْقتََىض اختياره بأن القول ولزم عنه، ينفكُّ ال االختيار ذلك عىل مطبوًعا
ومحِدث اقتضاه سبٍب عن اختياره فيكون ُمْحَدث، سبب حادث ولكل حادثًا، كان وإن
أن إما يخلو فال بنفسه هو كان فإن غريه، أو هو باالختيار يكون أن فإما أحدثه،
ال فيه، االختيار وجود يكون أو النهاية، غري إىل يتسلسل وهذا لالختيار، إيجاده يكون
عنه الخارجة األسباب إىل وينتهي غريه، من االختيار ذلك عىل محموًال فيكون باالختيار،
عىل الخارج يف الكلِّ ترتيَب أوجب الذي األزيل، االختيار إىل فينتهي باختياره؛ ليست التي
أن هذا من فتبنيَّ الرأس، إىل الكالم عاد حادث اختيار إىل انتهى إن فإنه عليه؛ هو ما

األزلية.» اإلرادة عن املنبعثة األسباب إىل يستند رش أو خري من كائن كلَّ
ذلك توكيد عىل أجرؤ ال إنني نهائيٍّا؟ الَجَربية إىل القوية الربهنُة هذه أفضت وهل
اإلنسان، حرية أنكر أنه الفارابي أثر من آخر قسم أيِّ يف أجد ال أنني وذلك بالحقيقة؛
املذهب هذا إىل نُِظَر ولو الحر، والعمل باألخالق يؤمن رجٍل لهجَة موضع كل يف له وترى
الفيلسوف عند فاإلنسان مًعا؛ َجَربي وغري َجَربي أنه لُوِجَد األساس، حيث من املزعج،
وقد الحر، للعمل سبب وجود يرى الفيلسوف ولكن إليه، مطمنئٌّ أنا ما وهذا مختار،
من إطالًقا أقلَّ معنًى أي هنا؛ السبب كلمة عىل آخر معنًى يُطَلق أن املناسب من يكون
— الجديد املعنى هذا ضمن ولو — سبب وكل الفزياوية. الحياة يف لها الذي املعنى
عىل خفيٌّ تعارض أو تناقض، هناك يوجد ولذا األسباب؛ سبب هو وهللا أيًضا، مسبَّب

بالتصوف. إال ذلك حل يقِصُد ال الفارابيَّ أن الجيلِّ ومن األقل،
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من مركَّب فأنت (٢٧)» أيًضا، بالتصوف املؤلِّف هذا لدى النفس علم ويزدهر
والثاني منقسم، متحيِّز ساكن، متحرك مقدَّر، مكيَّف ٌر، مصوَّ مشكَّل أحدها جوهرين:
عنه ويُعِرض العقل يناله الذات، حقيقة يف له مشارك غري الصفات، هذه يف لألول مباين
وبدنك ربك، أمر من روحك ألن األمر؛ عالم ومن الخلق عاَلم من ُجِمَعْت فقد الوهم،
تقسيم من فيه يُفَصل ما مقدار العبارة هذه يف بالنظر جدير هو ومما ربك.» خلق من
مع الثالثي التقسيم هو الفالسفة عليه ما وأغلب ثنائيٍّا، تقسيًما وجسم روح إىل اإلنسان

وبََدن. روح من النفس كون عىل والقائم اإليضاح،
فيها ترتسم واملعقوالت كِصقاِلها، النظري والعقُل كمرآة، اإلنسانية فالروح (٣٩)»
صافيًا نفسك رونق كان فإذا الصقيلة.» املرايا يف األشباح ترتسم كما اإللهي الفيض من
والروح (٤١)» العليا»، باللذة واتصلَت األعىل امللكوت «لحظت عائق أي يُداخله وال
بمتحيِّز وليس جسماني، غري جوهر — بالقبول املعقوالت ى تتلقَّ التي وهي — اإلنسانية

األمر.» حيز من ألنه بالحس؛ مدرك وال وهم، يف داخل غري بل بمتمكن، وال
تكثيًفا: أكثَرها إليك والعقل الحس بني املعارضة هذه عن أخرى كثرية صيٌغ وتُعربِّ
األمر.» عالم من هو فيما فه تََرصُّ والعقل الخلق، عالم من هو فيما ُفه تََرصُّ الحس (٤٤)»
األمر فوق هو «وما أيًضا: تصوًُّفا أكثر هي التي النتيجة، بهذه الصيغة هذه أُتِبعت وقد

انكشافه.» غري حجابه وليس والعقل، الحسِّ عن محتَِجب فهو والخلق
تُْعَرف بل إدراكها، إىل سبيَل ال األحدية الذات (٤٥)» هللا: يُعرف أن الفارابي ويََرى
ا: جدٍّ عميقة هللا ونظرية إليها»، سبيل ال بأْن االستبصار إليها السبيل وغاية بصفاتها،
وهو … له ِندَّ وال له، نوع وال له، فصل وال له، جنس ال بذاته الوجود واجب (٨)»
ظاهر، ذاته يف فهو (٥٣)» مًعا، وباطن ظاهر أي وخارج؛ داخل وهو فيٍض»، كل مبدأ
بهذا، خفي وهو يُعِمي، ما الشدة من وهو ظهوره نور إن أي باطن»؛ ظهوره ولشدة
بذاته ظهوره بعد وله الشمس، نور يف كما فيه ظاهر يشء وكل ظاهر»، كل يظهر «وبه
التي األوىل ظاهريته من وتنبعث بالكثرة، تتصل الثانية «وظاهريته بآياته، ثاٍن ظهور

الوحدة.» هي
األول الحق إن يقال: أن يجوز «ال باهلل: باملعرفة تتعلَّق التي يَغ الصِّ بعض وإليك
جهة من املحسوسة األشياء تُدَرك كما األمور تلك جهة من قدرته عن املبِدعة األمور يُدِرك
يُدِرك أن يُعَلم أن يجب بل الحق، لعاملية األسباب هي فتكون فينا، وتأثريها حضورها
القدرة من فلحظ املستعلية القدرة الحظ ذاته الحظ إذا ألنه تقدَّست؛ ذاته من األشياءَ
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بعُض يكون أن يجوز إذ بغريه، علمه سبب بذاته علمه فيكون ، الكلَّ فَلَحَظ املقدوَر،
لعلمه سبب طاعته قدر الذي العبد بطاعة األول الحق علم فإنَّ لبعضه، سببًا العلم
املعلومات كثرة بحسب املتناهية الغري الكثرة هللا علم ويف (٥٥)» رحمته.» ينال بأن
بعد بل الذات، يف كثرة فال املتناهية، الغري والقدرة القوة مقابلِة وبحسب املتناهية، الغري

الوجود.» برتتيب بل بزمان، ال الذات بعد الصفَة فإن الذات،
يعرف ال هللا إن القائلة: الفلسفية النظرية عن يبتِعد الفارابي أن يُرى كله، ذلك ومن
ويُقدِّر يشء، كلِّ عىل قادر اإللهي الوجود إن القائل الصويف الرأي يف يُوِغل وأنه العالم،
الالهوتية الفلسفة ُمْعِضلة الفارابي ويُجاوز يشء، كل ويعلم يشء، كلَّ ويرى يشء، كلَّ
العبارَة وإليك التصوف، إىل الفلسفة حدود يتخطَّى دقيقة كل يف وهو الوجوه، بعض من
العلم فلزم القدرة، فلحظت قدرة، فكانت نفسها األََحِديَّة َلَحْظَت (١٣)» أيًضا: اآلتية
القلم له يجري األمر، عالم يليها الربوبية عالم أُفق وهناك الكثرة، عىل املشتمل الثاني
وهناك والكلمة، الروح ويلقى يَْغَىش، ما السدرَة يغىش حيث الوحدُة فتَتََكثَّر اللوح،17 عىل
يدور ثم بحمده، يُسبِّح كلٌّ فيها وما والسماوات والكريس العرش يليها األمر، عالم أُُفُق

فرًدا.» كلٌّ ويأتونه األمر، عالم إىل منه يلتفت الخلق عاَلم وهناك األمر، عىل
القرآن تََرَك ولكنه الفلسفي، باالصطالح القرآن اصطالح الفارابيُّ خلط وقد
األقل، عىل اآلن إليها نَتْبََعه أن نستطيع ال مناطق ليدخل وذلك بالحقيقة، والفلسفة
إىل انُفذْ (١١)» تقريبًا: البَْسَكاِيلَّ اللوم هذا منه وَسنَتََقبَّل املذاهب، هذه عن وَسنَِحيد

األبدية.» إىل تُْدَهْش األحدية
ُحكم ما إذا اإلمتاع كثري أنه يظهر كتاب عن قليلًة كلمات نقول أن علينا بَِقَي
بعض األمل تُخيِّب مطالعته كون مع ولكن َريْب، ال بمقصده كذلك وأنه بعنوانه، عليه
والواقع وأفالطون». أرسطو آراء «اتفاق يف رسالته عن نتكلم أن نريد إننا أي اليشء؛
فلسفة وجوَد يرى بل سابًقا، إليه أرشنا كما كثرية فلسفات وجود يعتقد ال الفارابيَّ أن
مراء وال يونانيَّنْي، معلَمنْي آراء بني اختالف بوجود — مبدئيٍّا — يُسلم ال وهو واحدة،
العلماء من كثريًا أن بيد تتفق، فلسفاتهما أن التقليدية الزمن ذلك عقائد من أن يف

الكاثوليكي، العلمي املؤتمر محارض يف اإلسالمي» والنرش الحرش علم من «مختارات مذكرتنا إىل انظر 17
وقبة الجنات تظلل التي والسدرة املوجودات، مقادير يكتب الذي القلم حول وذلك ،١٨٩١ بروكسل،

هللا. عليه يجلس الذي والعرش العهد،

76



واملوسوعيون الفالسفة

عدَم يالحظون أنهم املختلفة، أو الصحيحة آثارهما درسوا إذ اعتقدوا، ملؤلِّفنا املعارصين
الرسالة. هذه يف جوابَه الفارابيُّ َه َوجَّ هؤالء فإىل املسائل، من كثري يف االتفاق هذا وجود
واحد، وجه عىل الفلسفَة أدركا قد وأرسطو أفالطون كون الفارابي، ق يُحقِّ ما وأول
عىل وضعهما عىل اللغات مختلف من الناس جميع فاتََّفق وأحوالها؛ املوجودات كعلم
ثم واضح، هو كما التقليدي الرأي هو وهذا يتَِّفَقا، أن يجب ثم ومن الفلسفة؛ رأس
تفسري يف خطأ من يمكن ما أسباب بعض إىل — املنطقية الناحية من — الفارابي يُِشري
يأتي، ما وأرسطو أفالطون بني وجودها إىل يُنَبَّه التي االختالفات بني وكان، آثارهما.
فيبحث يحبها، أرسطو كان حني عىل الدنيوية، األمور عن بمعزل كان أفالطون أن وهو:
بصفاء فيطاِلب واألساطري، بالرموز يتكلَّم كان أفالطون وأن ِنيَّة، السَّ واملراتب الثراء عن
الستعمال فيُوضحها ويُرتِّبها، األفكار يُصنِّف أرسطو كان حني عىل كتبه، لفهم القلب
من وأبعَدها الروح، إىل وأقربََها أفضَلها الجواهر رأس عىل جعل أفالطون وأن الجميع،
بسيط فرق وهذا الجواهر، أول كانت األفراد أن إىل أرسطو ذهب حني عىل الحسيات،
كتاب من عبارات بعض يف — بدا أفالطون وأن الفارابي، رأي عىل النظر وجهة يف
عىل: مقدمتاه تقوم الذي املنطقي، للقياس نتيجة وجود برضورة قائل غريَ — طيماؤس
أرسطو يََرى حني عىل أبًدا»، الطبيعُة تشتاقه واألفضُل وجود، ال من أفضُل «الوجوُد
اختالفات وجود عن قول غري من وذلك املنطقي، القياس هذا مِلثِل نتيجة وجود رضورَة

والسياسة. واملنطق الطبيعيات فصول حول أخرى
يستحقُّ أصيل، رأي إبداء غري من وذلك برباعة، املذكورَة املناَقَضاِت الفارابيُّ ويَُحلُّ
تفسريًا األفالطوني التذكُّر فرضية يُفرسِّ املعرفة نظرية حيث من ولكنه عنده، نَِقَف أن
ال املعارف أن «التحليالت» كتاب يف بنيَّ أرسطو إن قال: فقد بالذكر، جديًرا اختباريٍّا
أن غري من البُداءة يف تأتي املعارف فإن وهكذا الحواس. بطريق إال النفس إىل تأتي
معارَف ن تكوُّ بعَد هذا كان بالعلم ُشِعَر متى ولكنه تذكًرا، العلم يكون وال عنها، يُبَحَث
تعتقد املعارَف هذه تُدرك حينما النفس فإن ولهذا محسوس؛ غري وجه عىل النفس يف
العقل «أن هي الحقيقة فإن ذلك ومع تذكرها. أنها يف وهم ويساورها فيها، دائمة أنها
… عقًال أتمَّ النفس كانت أكثَر التجارب هذه كانت وكلما التجارب، غري شيئًا هو ليس
تكلُّف والتذكُّر العلم، تكلُّف هو التفكر وإن تذكُّر، التعلم إن أفالطون: قاله ما وهذا
وعالمات دالئل طلب معرفته َقَصَد مهما َوَجَد فمهما متكلِّف، مشتاٌق والطالب الذِّْكر،
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هذه بأن يُعَرتََف أن ويجب ذلك.» عند يتذكر فكأنه قديًما، نفسه يف كان ما ومعانَي
بالعجب. ُجرأتُها تقيض التوفيق يف محاولة

كان أرسطو أن يََرْوَن إنهم معارصيه عن الفارابيُّ قال فقد العالم، ِقَدِم مسألة وأما
كان أرسطو بأن الفارابي يُسلِّم وال ذلك، عكس عىل كان أفالطون وأن العالم، ِقَدَم يعتقد
الَجَدل، كتاب يف َوَرَد مثال بسبب إليه ُعِزَي االعتقاد هذا أن يزعم وإنما الرأي، هذا عىل
هو الزمان أن عىل يقوم الحقيقي أرسطو فرأي السماء. كتاب يف جاءت قضية وبسبب
الخالق بأن القول إىل اْضُطرَّ فقد ولذا الحركة؛ بهذه يحُدث وأنه الَفَلك، حركة تعداد

الزمان. أحدثت العالم حركة وأن واحدة، دفعًة زمان بال العاَلَم أظهَر
فيها ُعزيت التي النظريات ألن وذلك تقريبًا؛ عندنا لها قيمَة فال الرسالة بقية وأما

أرسطو». «إلهيات عنوانه الذي امُلْختََلق الكتاب من مستخلصٌة أرسطو إىل
الذي األثر هذا ما وإبداُعه، الفارابيِّ أثر َغَزارُة ما — أرجو كما — يُرى واآلن
عليه كان ما الجرأة من أنفسنا يف نرى ال ملا حلَّها، نفسنا ل نُحمِّ ال قضايا عىل يشتمل
صوفيٍّا، اختباريٍّا، كان الذي — الفارابي أن والواقع اليونانية. نماذجه حيال فيلسوفنا
من جاذبيًة أكثُر أنه وعندي غريب. قوي طبع ذو — شاعًرا منطقيٍّا، زاهًدا، سياسيٍّا،
والرضبات املفاجئة الصولة عىل وقدرًة باطنية حرارًة منه أكثَر كان ألنه سينا؛ ابن
متضاد، بارٌع جدله يف حادٌّ وهو الغنائي، للشاعر ما الَوثَبَات من ولفكره ًعا، توقُّ األقلِّ
الرونق من برضب األسلوب هذا ويسمو النادرين، والعمق اإليجاز بمزية أسلوبه ويتصف

الشعري.
وثوبه مع ولكن ريب، ال الفلسفة دراسة يف عظيمة بخدمة قام الفارابيَّ أن ونََرى

السكالسية. املعضلة فوق
وعلم اليونانية العنعنات بني متنٍي عقيل توفيق عن يبحث أن من بدًال — أنه ويلوح
بكشف لنفسه محتفًظا تماًما، اآلراء ملتحِم غرِي َجْمع عىل اقترص — اإلسالمي الكالم

التصوف. ُربَى يف الغامضة الرابطة
أنهم والواقع عنهم. تكلَّمنا الذين الفالسفة من كالٍّ يالئم املوسوعيِّ لقب أن َجَرَم وال
بوضعنا — فإننا ذلك ومع آثارهم. بطبيعة أم ذهنهم بطبيعة سواء موسوعيِّني، كانوا
الفالسفة من جماعًة الخصوص عىل َقَصْدنَا — الفصل هذا رأس عىل العنوان هذا
للعلوم موسوعة بوضع تقوم أن رصاحة بكلِّ نفسها عىل أخذت النارشين، امُلَوطِّئني
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إخوان أن وبما الصفا». «إخوان عن الكالم نقصد إننا أي الجمهور؛ الستعمال صالحة
جانب وسنلزم عليهم، كبريًة أهميًة نُعلِّق ال فإننا — ضبًطا — موطِّئني كانوا الصفا
الحال هذه يف االختصار هذا عىل عنا يُشجِّ مما فإن ذلك، عن وفضًال شأنهم. يف االختصار
هؤالء خصَّ قد ديرتييس، فردريك وهو اسمه، ذكرنا قد وكنا األملان، مسترشقي أحد كوَن

اآلداب.18 من جامًعا علًما تؤلِّف َلة، املفصَّ الكتب من بسلسلٍة الفالسفة
الفالسفة، بعض أن نعرف وإنما الجماعة، هذه أصل عن دقيق علم لدينا وليس
اجتمعوا األفول، عىل بغداد خالفة أرشفت حني الهجرة، من الرابع القرن أواسط يف
مركًزا ليكون صالح مختلفة، ملؤثراٍت املفتوح الدولة مركز من بعيد مكان يف بالبرصة
لم مغلقة لجمعيٍة النظام هذا أن لُوحظ ومما الجريئة. وللدعاية الحرة النظرية للدراسة
بن واصُل املعتزلة، فرقة ومؤسس بُرد بن بشار الشاعر كان فقد اإلسالم، يف بدًعا يكن
حلفاءَ يُْدَعْون البرصة فالسفة وكان مماثلة،19 جماعة إىل — ذلك قبل — ينتسبان عطاء،

العموم.20 عىل الصفاء وإخوان الصفاء، ونَُدَماء الصفاء،
الصعب ومن هذا. من أكثَر شيئًا كانت بل فقط، سياسيًة الجماعة هذه تكن ولم
به يُماز ما هذا يدع فال الغموض، بعُض حولها ويحوم تماًما، ذلك كان ماذا يقال أن

ضبًطا. عملها وسائل وال شعائرها وال َغَرُضها
هذه إن حتى كتبهم، غري للدعاية أدوات الصفا إخوان لدى كان أنه يف ِمَراءَ وال
سيايس، عمل لهم كان وإنما أرادوا، ماذا وال كانوا، ماذا وال يشء، كلَّ تَُقْل لم الكتَب
أحد دخولها يستطيع ال املنازل من أنواًعا بها يُقيمون التي املدن يف يؤلِّفون وكانوا

َخصَّ فقد ذلك، عن وفضًال .١٨٨٣–١٨٨٦ ليبسك، الصفا، إخوان رسائل من مختارات ديرتييس نرش 18
ليبسك، األكرب، العالم األول، القسم العارش، القرن يف العرب فلسفة وهي: اآلتية، بالكتب الرسائل هذه
العارش، القرن يف العرب عند النفس وعلم املنطق .١٨٧٩ الصغري، ليبسك العالم الثاني، القسم ،١٨٧٦
عند اإلنسان طبائع علم .١٨٦٥ برلني، العارش، القرن يف العرب عند اإلعدادية املدرسة .١٨٦٨ ليبسك،
العارش، القرن يف العرب عند الطبيعية والحكمة الطبيعة مبدأ .١٨٧١ ليبسك، العارش، القرن يف العرب
اإلنسان بني مناظرة .١٨٧٢ ليبسك، العرب، عند العالم بنفس الخاص املذهب .١٨٧٦ الثانية، الطبعة

.١٨٨١ ليبسك، ثانية، طبعة ،١٨٥٨ برلني، ترجمة، عربية، قصة والحيوان،
.٢١٣ :١ العربية، اآلداب تاريخ بروكلمان: 19

.١ رقم ص٩، ،١ إسالمية، مباحث غولدزيهر: 20
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حًرصا؛ بينهم الفالسفة قبول عىل يقترصون ال كانوا فإنهم ذلك، عن وفضًال غريهم،21
وذلك أهلياته؛ وفق دوره ولكلٍّ مبدئيٍّا، املنظَّمة يف يُقبَلُوا أن الناس جميَع يُمكن كان فقد
القرائح ذوي من يكن لم ومن نقوًدا، يُعطون وآخرين دروًسا، يُلقي الناس بعض أن
من مؤلَّفًة عامًة جماعة كانت هذه أن والخالصة وضيعة. بأعمال يقوم كان الغنى أو
قليل، غري عنه نعلم ال وروح نوابضها، نعرف ال إدارة بينها ما تربط متفاوتة، عنارص

الجماعة. هذه مثل زماننا يف نجد أن العسري من وليس
فما أخالق، علماءُ أنهم — وهلٍة أوَل — يعتقد الصفا إخوان دعاية إىل يَنُظر ومن
الدينية، الحقيقَة هي هذه وكانت نفوسهم. تطهري وسائل هو ُمِريديهم عىل يَعِرضون
يُبَرشِّ الذي أي للكلمة؛ — تقريبًا الصويفِّ — الُخلُقيِّ املعنى ضمَن العلَم، هو هذا وكان

للنجاة، بإنجيٍل تَِعَظ أن اإلسالم يف لنفسها تُبيح جمعيٌة ُوجدت قد كانت وإذا بالنجاة.
كون عىل هذا دلَّ يٍة، رسِّ بوسائَل إليها النفوَس فاجتذبت الخاص، نفوذها إىل مستندًة
نعرفه كما — مجموعه يف املذهب هذا إىل نُِظَر ما وإذا ريب. ال اإلسالم عن يبتعد مذهبها
كل عىل ا جدٍّ قليًال إال الفالسفة مذهب عن يختلف ال أنه ُوجد — اإلخوان رسائل من
الفالسفة، ألثر موطِِّئني مثَل الفالسفة بجانب الصفا إخوان يبدو أن يُمكن أجل، حال.
— تَْعِرض األوساط، هذه يف بتوطئتها الفلسفة، أن بيَد الشعبية، األوساط يف له ونارشين
من نََرى املنظر، يف فروًقا — املحرتفني الفالسفة عند به تتجىلَّ الذي الوجه إىل بالنسبة

إليها. نُِشري أن املفيد
وكذلك املستقلني، ممثليها يف مما رسوًخا أقلَّ الجماعة يف الفلسفي املذهب يكون
يف َدْفًقا أسهَل ويكون األساطري، إىل انجذابًا أكثَر ويكون اآلراء، بني توحيًدا أكثر يكون
إال األفكار هذه تظهر ال حني عىل لحظة، كلَّ فيه الصوفية األفكار وتُستدعى التصوف،
وكان الدينية. بالعاطفة ممزوًجا العلم ويكون العلمية، الفلسفة يف حدٍّ ومثَل تكملٍة مثل
الفالسفة. بكتب تسليمهم مع األنبياء من وغريه موىس بكتب يُسلِّمون الصفا إخوان
الُخلُقيَّ العامل أن القول ومجمل معنًى. بأوسع هذه «وغريه» كلمة تُفرسَّ أن ويجب

مجلس لهم يكون أن البالد من كانوا حيث إلخواننا «ينبغي ص٦٠٩: الصفا، إخوان رسائل ديرتييس: 21

فيه ويتحاورون علومهم فيه يتذاكرون غريهم، فيه يداخلهم ال معلومة أوقات يف فيه يجتمعون خاص
أرسارهم.»
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ثَبََت فإذا خريًا، يُوعد املدة هذه يَثْبُت من كل كان سنني عرش كل ففي لتعليمهم، سائد
املالئكي. بالعقل فاز عاًما خمسني

به َوَضَع الذي الوجه هو املذهب هذا موضوع يف إليها يُشار نقطة أطرَف أن غري
ولكن ا، جدٍّ قاطع شكل عىل وضعوها إنهم أجل، الكالمية. الفلسفة معضلَة الصفا إخواُن
قط يحدث ولم — الفالسفة عند يوجد وال املسألة. به ُحرِّفت خطري وجيز تحديد مع
املعضلة وضع كان وقد اإلسالمي. الدين عىل مبارشة حملة بأية الفالسفة َجَهَر أن —
أكثر الصفا إخوان كان وقد والرشيعة. للعلم ا تامٍّ قبوًال لديهم يحتمل الكالمية الفلسفية

فقط. حريًة أكثَر كانوا أن املحتمل ومن بمراحل، الناحية هذه من جرأًة
أو ٣٨٠ سنة املتوىف التوحيدي،22 حيان أبو الصويف به أخربنا كما — رأوا وقد
كانت وأنها كاملًة، تكن لم الدينية الرشيعة أن — أيًضا موسوعيٍّا كان والذي ،٤٠٠ سنة
وقد بالفلسفة. إال ذلك تبلغ أن يمكن ال وأنها منها، تنقيتها إىل تحتاج أغاليَط عىل تشتمل
بالفلسفة العربية الرشيعة بربط الحقيقي املذهبيِّ الكمال إىل يُوَصل أنه يعتقدون كانوا

موسوعتهم. َكتَبُوا الغاية هذه عىل فللحصول وثيًقا، ربًطا اليونانية
علوم مجموع يف رسالًة وخمسني إحدى عىل الصفا إخوان تصانيُف وتشتمل
الفالسفة تعوَّد عما االختالف بعض يختلف شكل عىل فيها العلوم ُجِمَعت وقد اإلنسان،
وعلوم العامة، والفلسفة الرياضيات علوِم عىل تحتوي أصناف أربعة عىل وذلك ُصنَْعه،
قد الرسائل هذه تكون أن ح ويُرجَّ وهللا. والرشيعة والعقل، والنفس واألجسام، الطبيعة
وكان املقديس، سليمان أبو بينهم من يُذَكر الجمعية، أعضاء من كثرٍي ِقبَل من ُكتبت
يف ساح قد — ٣٩٨ سنة أو ٣٩٥ سنة املتوىفَّ — َمْسَلَمة املجريطي األندليس الريايض
واضًعا يحتمل ما عىل إنشائها بتجديد وقام الرسائل، مجموعة وطنه إىل فجلب املرشق،

األحيان. بعض يف إليه املجموعة هذه ُعزيت فلهذا عليها؛ اسمه
التام، الرتكيبي للعلم جامعًة تُعد وكانت اإلخوان، إىل َهًة ُمَوجَّ الرسائل وكانت
فيها:23 قيل وقد األخرى. الكتب جميع من ممزوجة بُزبدٍة القارئ تَُزوِّد أن من بُدَّ فال
الكتب، من كتابًا يهجروا أو العلوم من علًما يُعادوا ال أن إلخواننا ينبغي «وبالجملة،

ص٢٣. ،١٨٥٩ ،١ ،٣ جزء ج، م. د. ز، ومؤلفها، الصفا إخوان رسائل محتويات فلوغل: ج. 22

ص٦٠٩. الصفا، إخوان رسائل 23
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ويجَمع كلها، املذاهب يستغرق ومذهبنا رأينا ألن املذاهب؛ من مذهب عىل بوا يتعصَّ وال
جميعها.» العلوم

هذه طابع لفهم أربعة أو شواهَد ثالثة السابق البيان إىل نُضيَف أن ويكفي
مناٍح من تقدَّم بما إمتاعها من للعلم مستوَدًعا بكونها إمتاًعا أقل هي التي املوسوعة

واجتماعية. فلسفية
ينتسبون أناس فيه يُرى اإلنشاء، مموَّه طويل،24 َمثَل يوَجد الرسائل إحدى ففي
حول والحيوان هم ويتجادلون وعرب، وتََرت، وفرس، وهنود يونان، من مختلفة أمم إىل
جميع أن اإلنسان رأى فلما الجن، تلك أمام وذلك النسبية، والحيوان اإلنسان منافع
قد وِمَهِنه ِحَرِفه وكماِل الحسية مالذِّه دقة من استخالصها إمكان يظن كان التي املنافع
بُخلقيَّته. إال الحيوان عىل له حقيقيٍّا فضل ال بأنه االعرتاف إىل اضُطرَّ العدم، إىل ُردَّت
التي الصفات هذه بأنَّ أخي، يا ِثْق، «واآلن العبارة:25 بهذه النتيجة هذه عن َ ُعربِّ وقد
العلوم هذه التزام عىل تقوم الجن ملك أمام الحيوان أنواع عىل اإلنسان بها انترص
ما واالستقامة اإليجاز مع والخمسني اإلحدى الرسائل هذه يف جمعناها التي واملعارف

. ُخلُقيٍّ أساس عىل الدعاية يف أسلوب إىل إشارة وهذه أمكن.»
راقية فلسفية لنظريات الدنيا املناظر بعَض الرسائل هذه يف تَِجَد أن التسلية ومن
أن ذلك ومن أيامنا. حتى عظيم رواٌج الغليظة األشكال بهذه لها فاتََّفَق بنفسها، ا جدٍّ
الوقت يف الفتيان عىل تُعرض كما فيها، ظهرت األعداد يف العميقة فيثاغورس نظريَة
نوع كل وأن األعداد،26 سلسلة َوْفَق املوجودات نَظَّم الخالق أن وذلك أحيانًا؛ الحارض
والصورة، الهيويل تتَِّصل أي اثنني؛ اثنني تتصل فأشياءُ معينًا، عدًدا يناسب الوجود من
تتَّصل أي ثالثًة؛ ثالثًة تتصل وأشياء واألنثى، والذكر والنهار، والليل واملعلول، والعلة
األمور ووجوه واملستقبل، والحارض املايض الثالثة: الزمن وأقسام الثالثة، الحيز أبعاد
األربع: الطبيعات تتصل أي أربعًة؛ أربعًة تتصل وأشياء والواجب، واملحال املمكن الثالثة:
األربعة، اإلنسان بدن وأمزجة األربعة، والعنارص والرطوبة، واليبوسة، والربودة، الحرارة،

تماًما. الشعبية الفلسفة من وهذا إلخ، … األربع والجهات األربعة، والفصول

والحيوان. اإلنسان بني مناظرة ديرتييس: 24

ص٢١٧. املذكور، الكتاب ديرتييس، 25

بعدها. وما ص٤٣٧ الرسائل، 26
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أصل من وهي الوسطى، القرون يف االنتشار واسعة كانت أخرى نظرية وهنالك
ويكوِّن كبري، إنسان فالعالم الصغري. والعالم األكرب العاَلم نظرية وهي السمو، بالغ
بالنفس حي كاإلنسان والعالم أعضاءه، العالم أجزاء وتؤلف جسَمه الخارجي الفلُك
الطبيعة قوى وتُعد العام، بالعقل العالم يُدار بعقله نفسه يُدير اإلنسان أن وكما العامة،
ويُدِرك الطبيعة، طرفة بََدنُه ويُعد صغريًا، عاَلًما اإلنسان يُعد العكس وعىل املحركة. قواه

األشياء. جميع خالصة فيهما وتنطوي املوجودات، مجموع وعقله خياله
لالعتبارات تَدَْع لم عليها أُِرصَّ ما إذا ولكنها وهلة، أوَل جميلًة املقارناُت هذه وتكون
أفالطوني معنى ضمن عليها إرصارهم وكان عليها، الصفا إخوان أرصَّ وقد مجاًال، العلمية
تكون، أن قبل األشياء بجميع عالم وهو والجالل، الوجود تامُّ هللا أن وذلك بالغ،27 جديد
كما بحكمته، والفضل الفيَض ينرش وهو أراد، متى الوجود إىل دعوتها عىل قادر وهو
وهذا ق، الخالَّ بالسبب عنه يصُدُر الذي السكب هذا بدءُ ويُدَعى النور، الشمس تَنُْرش
صور كوجود يشء كلِّ صور فيهما وتوجد الكمال، ُمتَنَاِهيَا خالص ونور بسيط جوهر
أي السكب؛ من ثانيٌة درجٌة العامَة النفَس وتُحِدث العاِلمة، النفس يف املعلوم اليشء
العامة. املادة يُدعى آخر فيٌض النفس من ويخُرج البسيط، الروحانيَّ الجوهَر تُحدث

التي الثانية املادة وتصري البُعد، صورة هي األصلية املادة هذه اها تتلقَّ صورة وأول
باألجسام، النفس تتَِّحد ثم الفيض، يَِقف النقطة هذه فعند األجسام، مادَة عنها تنشأ
صورة هي الجسم يف النفس توِجدها التي األوىل والصورة والجمال. الكمال وتمنحها
هذا عن يُغيض هللا فإن ولذا ظالًما؛ وأكثرها األجسام أكثف هي واألرض السماوي، الفلك

بالفعل. ويَْعَلُمه يريده، ولكنه الخلق،
بني ما توحيد عىل مثال أطرف يؤلف أتباعهم،28 إىل اإلخوان من نداءً إليك وأخريًا،
التي النجاة، سفينة يف معنا وترَكب تُبَاِدر أن أخي، يا لَك «فهل يقولون: فهم اآلراء،
لك هل أو امُلغَرقني؟ من تكون وال الَهيُويل، بحر أمواج من فتَْسَلم نوح، أبونا بناها
عليه َجنَّ ملا إبراهيم أبونا رآها التي السماوات ملكوت ترى حتى معنا تنظر أن أخي يا
عند امليقات إىل وتجيء امليعاد، تُِتمَّ أن أخي يا لك هل أو املوقنني؟ من تكون حتى الليل

ص٣٤. الكوني، العقل مذهب ديرتييس: 27

ص٩١. األكرب، العالم ديرتييس: 28

83



سينا ابن

لك هل أو الشاهدين؟ من فتكون األمر إليك فيُقىض موىس، يا قيل: حيث األيمن، الجانب
ترى حتى اللوم عنك فيذَهَب الروح، فيك يُنَفَخ كي القوم فيه عمل ما تَْصنََع أن أخي يا
من َحْوله َمن تََرى أو األب، ابن يَُقرَّب كما مثواه َقرََّب قد الرب عرش ميمنة عن األَيُْسوع
النور منه أرشق قد اليزدان ترى حتى أَْهِرَمن، ظلمة من تخُرج أن لك هل أو الناظرين؟
التي األفالك ترى حتى عاديمون، هيكل إىل تدخل أن لك هل أو أفريحون؟ ُفسحة يف

مون؟» املنجِّ إليه يُشري ما ال روحانية، أفالك هي وإنما أفالطون، يحوكها

حركة متتبِّعني قرون، أربعَة رسنا وقد كتابنا، من األول القسم حد إىل انتهينا لقد
املعضلة َوْضِع عىل الزمن هذا عمل قيام رأينا وقد اإلسالمي. العالم يف الفلسفي الفكر
ونحن نقف. واآلن بالتدريج، حلولها استخالص وعىل الخصوص، عىل الفلسفية الكالمية
يد عىل امُلْعِضلة لهذه األول الكبري الحلِّ يف — َمْهل عىل — ق نَُدقِّ ثابتة أرض عىل نُِقيم إذ

سينا. ابن
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الخامس الفصل

كتبه سريته، سينا: ابن

سينا ابن صلة – سينا ابن عرص يف الدولة حال – لنفسه الفيلسوف ترجمة
واألخالق، واملنطق، الفلسفة، يف الرئيس الشيخ مصنفات بعض – بخارى بأمري

والطب. والتصوف،

∗∗∗

بعض من اآلن يتخلََّص أن — املوضع هذا حتى باتِّبَاعنا تفضل الذي — القارئ عىل يجب
يَْفَرتِض مما أن والواقع املوضوع. هذا تناول عند لديه تكون أن يمكن التي املبتََرسات،
الرجال هؤالء كوَن العرب، من عظماء فالسفة عن نتكلم إيانا بسماعهم الناس، بعض
مقارنتهم إىل يُذَهب أن ر التهوُّ فمن وأمتهم، زمنهم إىل بالنسبة إال عظماء يكونوا لم

أخرى. بيئات يف ظهروا الذين املشهورين، والعلماء بالفالسفة
رسجس أمثال من — ذََكْرنَا كالذين ُفَضَالء أن الجيلِّ من إن فنقول: نحن وأما
ون يستحقُّ — والفارابي والكندي، قرة، بن وثابت إسحاق، بن وحنني ، عينيِّ الرأس
بني وا يَُصفُّ أن — كتبهم وقيمة مؤلفاتهم بعدد كما — طبعهم وأصالة الطبيعية بقوتهم
عند أرى فإنني ذلك ومع والزمان. البيئة إىل نظٍر غري من البرشي الذهن أكفياء أحسن
فيه يُوَضَع أن يجب الذي املقام حول شكٍّ أيِّ بقاءَ املمكن غري من أن سينا ابن عن الكالم
مواهبه، ونُْضِج النظري، املنقطع الرأس هذا إىل النظر بعد — وإنه الرجال، أولئك أمثال
التي مؤلفاته، واتساع آثاره، وكثرة فكره، وقوة ذهنه، وجالء عقله، وسموِّ ذكائه، ورسعة
ع وتنوُّ أهوائه صولة وإىل متصل، اضطراب من حياته يساور كان ما أثناء يف َوَضَعها
نشاَط — بمراحل — يفوق حياته مثل يف بُذل الذي النشاط حاصل بأن يُقنَع — ميوله

أيًضا. زماننا يف حتى املتوسطة، البرشية امُلثُل تستطيعه ما
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ترجمة وهذه العربي، األدب يف مثله وجود قلَّ رائع، مصدر من سينا ابِن سريَة نعرف
أَُصيِْبعة أبي ابن حفظ وقد الُجوزجاني، تلميذه ها وأتمَّ فاقتطفها بنفسه الفيلسوف َكتَبَها
فإننا ذلك ومع معَظمها. اقتباس من أصلح هو ما نجد وال الثمينة،1 الوثيقة هذه لنا
اإلسالمي املرشق تاريخ إىل البُداءة يف نَْرِجع أن — بلبلة بال القصة هذه ملطالعة — نرى

سينا. ابن زمن يف العام
ما وإذا والقائم، والقادر الطائع الخلفاء: من كلٍّ عهد إىل فيلسوفنا سرية وتمتدُّ
من مجرََّدًة ُوجدت واملأمون والرشيد املنصور أمثال بأسماء الخلفاء هؤالء أسماء قيست
وذلك العباسية؛ الخالفة انحطاط دور إىل — بالحقيقة — وصلنا أننا وذلك الرونق؛
الجهات، مختلف يف مغامرون َظَهَر وأنه َضُعَف، قد املركزيَّ بغداد خلفاء سلطان أن
الحمدانيَّنْي؛ املوصل أمريي أن سابًقا امُلتَِّقي عهد يف َحَدَث ومما متنافسة. ُدَوًال فأقاموا
خارج والروس البزنطيني إىل املجيد سالحهما َها َوجَّ اللذين الدولة، وسيف الدولة نارص
أن رأينا وقد األمراء. أمري لقب مع الخليفة َحْرَس الرتك أمراء نَاَزَعا اإلسالمي، العالم

الدولة. سيف َلِزَم الفارابي
عىل للسمك صائد فقري أبناء وهم — بويه أوالد أن املستكفي عهد يف َحَدَث ومما
سابور الساساني الفاريس امللك ساللة من أنهم يزعمون فكانوا قزوين، بحر شواطئ
املستكفي، فُخِلَع الديلم، من كتائَب رأس عىل ٣٣٤ سنة يف بغداد َدَخلوا — األكتاف ذي
الجديد، السلطاِن لقَب الدولة معزُّ البويهيُّ الزعيم انتحل وملا به. املطيع واستُبِْدل َي وُعمِّ
يَِميلون البويهيون األمراء وكان الخليفة، اسم إىل املنابر عىل الخطبة يف اسمه أضاف
والسنني ٣٥٢ سنة من عاشوراء يوم يف ببغداَد حتى — َفَسنُّوا الرافضة، معتقدات إىل

به. باالحتفال وأمروا عيل، بن للحسني تذكاًرا الشيعة، عيَد — التالية
سننَي يف الخلفاء بجانب — فيمثِّلون الديلم، أمراء إىل البويهيون السالطنُي ويستَِند
التنزُّل عىل مفلوًجا، صار الذي املطيَع، الضعيَف ويحملون البالط، وزراء َدْوَر — قليلة
يف يُخلع ثم تقريبًا، األمر مجهول سنًة عرشة ثمانَي الطائع عهد ويدوم العرش، عن
غري من سنة وأربعني إحدى عهده ويدوم مكانه، يف القادر ويَْجِلس ويُسجن، األمر نهاية
الفتن نََهَكتها التي بويه، آل دولُة زالت وأخريًا التاريخ. يف بارزة شخصية ذا يكون أن

ص٢–٢٠. قسم٢، مولر، طبعة األطباء، طبقات 1
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التي السلجوقيني، األتراك دولة مقامها لتقوَم إال يََقْع لم هذا ولكن القائم، خلفه عهد يف
وملا سلطانهم، إبَّان يف اإلمرباطورية يف تفرَُّقوا قد بويه آل أفراد وكان شهرًة، أكثر هي
أوالده بني لسلطانه الخاضعة البالد َم َقسَّ مسنٍّا، — الدولة معز أخو — الدولة ركن غدا
ثالثًا وأعطى وأصبهان، الريَّ آخر وأعطى وكرمان، فارس أحدهم فأعطى ٣٦٥؛ سنة يف

املراكز. هذه بني ينتقل كان سينا ابن أن وسنرى وِدينََور.2 همذان منهم
من الثالث القرن أواخر إىل سلطانهم يَْرِجع الذين للسامانيني، بخارى يف امُللك وكان
وَخَلَفه ،٣٦٥ سنة خراسان بأمري امللقُب الساماني، نوح بن منصور مات وقد الهجرة،

سينا. البن حاٍم أول كان فهذا منصور، بن نوح
هذا وكان الخلفاء، إمرباطورية َجنوب يف َظَهَرْت قد الغريبة القرامطة فرقة وكانت
صولُة وكانت آخر،3 كتاب يف الفرقة هذه عن تكلمنا وقد أيًضا، امَلجيد املكتفي عهد منذ
التي — املشهورة الكبرية اإلسماعيلية فرقة ولكن سينا، ابن زمن يف ُوِقَفْت قد القرامطة
وأقامت بمرص، السياسية السلطة زمام عىل قبضت قد — بها ترتبط الفرقة هذه كانت

الغابرة. الدول أنقاض عىل الفاطمية الدولة
كحاِل تتناوله الذي الزمن يف اإلسالمية، اإلمرباطورية حاُل تعرض أن يمكن ولذا؛
تحت وذلك تناوبًا، التابعة السلطات من طائفة ترتفع حيث منظَّمة غري عاصفية إقطاعية
ثم اإلمرباطورية، من قسم عىل السلطات تلك فتسيطر مشوَّشة، خاملة مركزية سلطة ظل
السياسيني املغامرين طالع َوْفَق ر تتأخَّ أو وتتقدم ومعتقدات، شعوب وتتصادم تختفي،
يََقَظات، القديم الفاريس للروح ويكون الزوال، إىل العرب روح ويَِميل صهم، تتقمَّ الذين
التوحش بنََزَوات ذلك من ممنوًعا تماًما، االضطراب من الخالص إىل وصوٍل غري من ولكن
متسكًِّعا مصاِيَره يَتَِّبع العلم فإن ذلك، ومع الخصوص،4 عىل الرتكي العنرص عن الناشئ
ينعكس التي — البيئة هذه مثل ففي وهناك، هنا أمراء بها يحبوه زائلة، حمايات تحت
واضًحا تعبريًا األوىل للمرة الفيلسوف هذا قدَّم — سينا ابن حياة يف وَصْولتها َكَدُرها

السُكالسيَّة. اسم عليه نُطِلق الذي الهادئ، العظيم املنهاج هذا عن كامًال ُمنظًَّما

.٤٩١ :٢ جوينبول، طبعة املحاسن، أبي إىل انظر 2
بعدها. وما ص١٥٠ اإلسالم، يف اآلرية والعبقرية السامية العبقرية اإلسالم، 3

عن غرينارد ف. مسيو مقالة بمطالعة الزمن هذا يف املرشق تاريخ عن صحيحة فكرة تكوين يمكن 4

أفراًدا الرتك أمراء إىل نظر ما وإذا ،١٩٠٠ يناير اآلسيوية، املجلة يف والتاريخ، بغراغان صاتوق أسطورة
الِعرق. عىل يطبق وهو عام هنا حكم من أصدرناه وما األحيان، بعض يف للعلم حماة وجدوا
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عامًة؛ 5Avicenne املدعو سينا بن هللا عبد بن الحسني عيل أبو يُقصُّ ما وإليك
منصور، بن نوح زمن يف بَُخاَرى بالد إىل أتى — أصًال بَْلخ من هو الذي — أباه أن وذلك
الرصافة، مهنَة يزاول حيث َخْرَميْثَن، اسمها بخارى من قريبًة قريًة يسكن كان وقد
شهر يف ُولَِد وقد أكربَهما، فيلسوفنا كان ولدين، منها فُرزق أَْفَشنَة، من امرأًة تزوج وقد

بُخارى. إىل سينا ابن أبوا انتقل االبنني هذين والدة فبعد ،٣٧٥ سنة من صفر
بلغ وملا األدب. ومبادئَ القرآن ليتعلَّم معلم؛ إىل ُوِكَل صبيٍّا سينا ابن كان وملا
جاء الزمن هذا َفَحَواَيلْ العجب، به يُثرِيُ كان ما التقدم من له اتََّفَق سنيه من العارشة
والعقل، النفس يف مذهبهم نظريَة يُعلِّمون كانوا مرص، إسماعيلية من ُدعاٌة بخارى
بينهم، تذاكروا ربما «وكانوا لنا: فيقول فيلسوفنا وأما املذهب. هذا سينا ابن والد فاعتنَق
يُعلُِّمون الدُّعاة هؤالء كان وكذلك نفيس.» تقبَلُُه وال يقولونه، ما وأُدرك أسمعهم وأنا
هذا سينا ابن تعلم وقد الهند، وحساب والهندسة، اليونانية، كالفلسفة الدنيوية العلوَم
زاهد عىل بنجاح فيه والرتدُّد الفقه يف تََخرَّج كما بَْقٍل، تاجِر من الحساب من النوع

إسماعيل. اسمه
ابن أبو وبََلَغ املتفلسف، يُدعى وكان الناِتِيلُّ، اسمه رجل بخارى أتى ذلك، وبعد
هذا معه أنزل ما ابنه تقدُّم عىل الحرص ومن — يلوح كما — بالعلوم الَوَلع من سينا

كثريًا. شيئًا منه الفتى ابنه يتعلَّم أن رجاءَ وذلك داره، الرجل
بجزئيات عالٍم غريَ كان الرجل هذا أن غري منه، املنطق مبادئ سينا ابن تعلَّم أجل،
سينا ابن أخذ هنالك أستاذه. من خريًا التلميذ حلَّها مسألة ُعِرَضْت كلما فكانت العلم، هذا
حيال هذا مثل َفَعَل وقد الرشوح، يف النظر وأنعم املنطق، رسائل فقرأ بنفسه، يدُرس
تََوىلَّ ثم الناِتِيلِّ، عىل أشكال ستَة أو أشكال خمسة أولها من وتعلَّم أُقليدس، هندسة
بسهولة فهمه أنه أخربنا الذي املَجْسِطي، دراسة إىل انتقل ثم الكتاب، بقية حلَّ بنفسه
من الكتب بتحصيل سينا ابن اشتغل ثم كركانج، إىل ًها متوجِّ الناِتِيل فارقه ثم عجيبة،
حد عىل عيلَّ» تنفتح العلم أبواب «وصارت واإللهي، الطبيعيِّ من والرشوح الفصوص

تعبريه.

العربية، Aven Sinâ كلمة من التحريف هذا أتى وقد العربية، سينا ابن لكلمة تحريف Avicenne اسم 5
أيًضا. الرئيس الشيخ بلقب سينا ابن ويُعرف
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كما — الصعبة» العلوم من ليس الطبِّ «علم أن وبما ، الطبِّ علم يف رغب هنالك
يف امُلَصنََّفَة الكتب يقرأ سينا ابن أخذ أن وبعد مدة، أقلِّ يف فيه بََرَز فقد — موكًدا قال
ال ما التجربة من املقتبسة املعالجات أبواب من عليه فانفتح املرىض، د يتعهَّ صار الطب،
ستَّ عىل تزيد ال كانت ِسنَّه أن مع إدارته، تحت للدراسة يَِفُدون األطباء وبدأ يُوصف،

الحني. ذلك يف سنة عرشة
املدة هذه أثناء يف يصنع ولم ونصًفا، سنًة القراءة عىل َر تََوفَّ املرحلة، هذه بََلَغ وملَّا
مسألٍة يف أَتََحريَّ كنت «وكلما سينا: ابن قال تكراًرا؛ والفلسفة املنطق كتب مطالعة غري
ُمبِدِع إىل وابتهلُت وصليُت الجامع، إىل ترددُت قياٍس يف األوسط بالحدِّ أظفر أكن ولم
الرساج وأضع داري، إىل بالليل أرِجُع وكنت ، املتعرسِّ ويرسَّ امُلنغِلق يل فتح حتى الكل،
إىل عدلت بضعف شعرت أو النوم َغَلبَنِي فمهما والكتابة، بالقراءة وأشتغل ، يديَّ بني
أدنى أخذني ومتى القراءة. إىل أرجع ثم قوتي، إيلَّ تعود ريثما الرشاب، من َقَدح رشب
املنام.» يف وجوهها يل اتََّضَح املسائل من كثريًا إن حتى بأعيانها، املسائل بتلك أحلُم نوٍم
والرياضية والطبيعية املنطقية العلوم من سلسلة يف الشابُّ الفيلسوف ر تبحَّ وهكذا،
الحني، ذلك بعد بتقدم يأتي ال عاد أنه ويَْرِوي يبلَُغه. أن الرجل يستطيع الذي الحدِّ إىل
زمنًا عليه املنال صعَب ظل ألرسطو الطبيعة بعد ما ولكن الطبيعة، بعد ما إىل َه تََوجَّ ثم
يباهي التي العمل، عىل املدهشة القدرة وتلك املتناهية األهلية تلك من الرغم عىل طويًال،

التوكيد. مع بها
عيلَّ واْلتَبََس فيه، ما أفهم كنت فما الطبيعة بعد ما كتاب «وقرأت سينا: ابن قال
ال ذلك مع وأنا محفوًظا، يل وصار مرًة، أربعني قراءته أعدُت حتى واضعه، غرض
أنا وإذا فهمه، إىل سبيَل ال كتاب هذا وقلت: نفيس، من وأَِيْسُت به، املقصوَد وال أفهمه
َفَعَرَضه عليه، ينادي ُمَجلٌَّد ل َدالَّ وبيد الورَّاقني يف العرص وقَت ُت َحَرضْ األيام من يوم يف
هذا؛ مني اشَرتِ يل: فقال العلم، هذا يف فائدة ال أْن معتقًدا متربِّم، ردَّ فرددتُه عيلَّ،
كتاب هو فإذا فاشرتيته، ثمنه، إىل محتاج وصاحبُه دراهم بثالثة أَِبيُعَكُه رخيص فإنه
يف وأرسعت بيتي، إىل فرجعُت الطبيعة،6 بعد ما كتاب أغراض يف الفارابيِّ نرص ألبي

ص١٢٤ الفارابي، شتاينشنايدر: راجع كتبهم، من كثري يف وأفالطون أرسطو عن الفارابي كتب 6

وص١٣٣.
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ظهر عىل محفوًظا يل كان أنه بسبب الكتاب ذلك أغراض الوقت يف عيلَّ فانفتح قراءته
تعاىل.» هلل شكًرا الفقراء، عىل كثري بيشء يومه ثاني يف وتصدقُت بذلك، وفرحُت القلب،
األمري، هذا ويمرض الحني، ذلك يف بُخارى سلطاَن يكون منصور بن نوح انفكَّ وما
سينا ابن ويطلُب ذلك. بعد إليه املقربني من سينا ابن ويصري ويَْشِفيه، سينا، ابُن ويُدعى
منقطعة كانت املكتبة هذه أن سينا ابن ويروي مكتبته، بدخول له يَسَمَح أن نوح من
بعض، عىل بعضها د منضَّ كتب صناديق بيت كل يف كثرية، بيوت ذات دار فهي النظري،
الكتب من فيها سينا ابن فاكتشف وهكذا. الشعر، كتب آخر ويف الفقه، كتب منها بيت يف
بعض فزعم حني، بعد املكتبة هذه احرتقت وقد بعد، من وال قبل من يََرُه لم نادر، هو ما
التي للمعارف حائًزا وحده يَُكوَن كيما بنفسه؛ أحرقها الذي هو الفيلسوف أن الحساد

فيها. اكتسبها
قال كلها. العلوم هذه من َفَرَغ عندما سنيه من عرشَة الثامنَة يف سينا ابن وكان
فالعلم وإال أنضج، معي اليوم ولكنه أحفظ، للعلم ذاك إذ «وكنت موكًدا: سينا ابن
صار عمره من والعرشين الحادي سينا ابن بََلَغ فلما يشء.» بعده يل ْد يَتََجدَّ لم واحد
ذلك ومن الغالب، يف قليًال املعروفني الوجوه مختلف لطلب تلبيًة عادًة ألَّف وقد يؤلِّف،
ذلك، َفَفَعَل العلم، يف جامًعا كتابًا يُصنف أن سأله الَعُروِيضَّ الحسني أبا جريانه، أحد أن
رجل جواره يف وكان الَعُروضية». «الحكم وهو الرجل، هذا باسم الكتاب هذا ى وسمَّ
«الحاصل كتاب له فصنف فلسفيٍّا؛ رشًحا يََضع أن فسأله الربقي، بكر أبو له يقال آخر

األخالق. يف كتابًا له َصنَّف كما واملحصول»،
أنه وذلك وضعه؛ َ وتََغريَّ أباه، َفَقَد ِسِنيِه من والعرشين الثانية يف فيلسوفنا كان وملا
إن سينا ابن يقول ثم أعماله. من شيئًا السلطاُن وقلََّده السياسية، الحياة باب دخل
الحسني أبو كان وهناك ُكْرَكانْج، إىل واالنتقال بخارى عن االرتحال إىل دعته الرضورة
الصغري البالط بهذا سينا ابن وأقام مأمون، بن عيلِّ لألمري ووزيًرا للعلوم، محبٍّا ْهِيلُّ السَّ
بادر، إىل ومنها نََسا إىل — قال كما — انتقاله إىل الرضورة دعت ثم الفقهاء، ِزيِّ عىل
تحت نفسه يضع أن قصده وكان ُجْرَجان، إىل ومنها أخرى، مدن وإىل طوس إىل ومنها
يف ومات األخري، هذا اعتُِقل يِّ ِ الرسَّ هذا صحبة يف كان بَيْنَا ولكن قابوس، األمري حماية

السجن.
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واتصل ُجْرجان، إىل وعاد صعبًا، َمَرًضا بها وَمِرض ِدِهْستَان، إىل سينا ابن َمَىض ثم
فيها: جاء قصيدًة حاله يف وأنشأ الجوزجاني، عبيد أبو به

ال��م��ش��ت��ري ع��دم��ُت ثَ��َ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

— العلم حال عليه كانت ما الوجه هذا عىل سينا ابن َوَصَفَها التي الحاُل وتُمثِّل
العرص. ذلك يف — أيًضا

بطلب عمًال َكتَبََها قد يكون أن املحتمل ومن بقلمه، سينا ابن سرية تقُف وهنا
مدينني تََرانا — الفيلسوف لسلوك عياني شاهد هو الذي — األخري ولهذا البوزجاني،

القصة. ببقيَّة
هذا محمد أبو وكان الشريازي، محمد أبو له يقال رجل يوَجد كان جرجان ويف
الشيخ وكان جواره، يف سينا، البن أي للشيخ؛ داًرا الرجل هذا اشرتى وقد للعلوم، محبٍّا
هذا يف وهو — له سينا ابن وصنَّف واملنطق. الفلك يف دروًسا — يوم كل يف — يعطيه

مؤلفاته. من قسًما — املنزل
واشتغل الدولة، َمْجِد وابنها الريِّ بسيدة واتصل ، الريِّ إىل الفيلسوف انتقل ثم
بدر بن هالل قتل بعد ما إىل بالريِّ وأقام بالسوداء، مصابًا كان الذي األمري، هذا بمداواة
واتصاله همذان، إىل ومنها قزوين إىل ينتقل بأن الرضورة فقضت بغداد، عسكر وهزيمِة

أسبابها. يف والنظر َكذْبَانَويه، بخدمة
مريًضا، كان الذي الدولة، شمس همذان، أمري استدعاه أن األثناء تلك يف وَحَدَث
كثرية، بِخَلع األمري من وفاز بلياليها، يوًما أربعني عنده أقام أن بعد وشفاه فعالجه،
إىل الدولة شمس وجهها حملة يف الفيلسوف فيشرتك زمن ويميض ندمائه، من وصار
وخافوا عليه، العسكر ثار ثم الوزارة، ُقلد ثم منهزًما، َهَمذَان إىل ويعود ني، ِقْرِميسِّ
أمواله، جميع عىل واستولوا وَسَجنُوه، عليه وقبضوا داره، وحارصوا أنفسهم، عىل منه
يُرضيهم أن أراد األمري ولكن ذلك، عن األمري فامتنع قتله، عىل األمري يحملوا أن وحاولوا
بن سعد أبو اسمه له صديق دار إىل سينا ابن والتجأ السلطة، عن إقصائه عىل فوافق
وبحث األمري، إىل املرض عاد املدة هذه انقضت فلما يوًما، أربعني توارى حيث َدْخُدوك،

أخرى. مرًة الوزارة وقلَّده سينا، ابن عن
أرسطو، كتب عىل ا عامٍّ رشًحا يؤلِّف أن الشيَخ ليسأل الوقت هذا الجوزجاني واختار
يف منه لريغب يكن لم الجوزجانيَّ ولكن الوقت، ذلك يف ذلك إىل له َفَراغ ال أنه فذكر
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ذلك، سينا ابن ففعل املخالفني، عىل بالرد اشتغاٍل بال آلرائه جامع كتاب تصنيف غري
القانون من األوَل الكتاَب صنَّف قد سينا ابن وكان الشفاء، كتاب من بالطبيعيات وابتدأ
داره يف ليلة كلَّ يجمع وكان العظيمني، السفرين هذين تأليف يُقدِّم وكان الطب، يف
غريُه ويقرأ نَْوبًة، الشفاء من يقرأ الجوزجاني وكان العلم، وطلبة الفضل أهل من لفيًفا
َدْوره، يف قرأ قد واحد كل يكون حتى القراءُة تُتَنَاَوب كانت وهكذا نوبًة. القانون من
كان وهكذا لألمري، خدمًة بالنهار الفراغ لعدم بالليل التدريس وكان الرشاب، يُتناول ثم
علة فعاودته مجاور، أمري ملحاربة ذهب حاميه أن بَيَْد َهَمذَان، يف حياتَه يقيض الشيخ

ومات. الطريق، يف الُقوَلنْج
الوزارة بمنصب يَُقوم أن سينا ابن من ويُْطَلب له، َخَلًفا الدولة شمس بابن ويُناَدى
عىل داوم حيث الوطَّار، غالٍب أبي دار يف اختفى وقد ذلك، سينا ابن ويرفض أيًضا،
خال الشفاء، كتاب من الطبيعة بعد ومما الطبيعيات، فصوَل هناك فألَّف كتبه، تصنيف
غري يف بأنه َشَعَر ثم يوم، كل يف ورقًة خمسني يكتب كان وقد والنبات، الحيوان كتابي
له يسمح أن طالبًا الدولة، عالءِ أصبهان، أمري إىل الرسِّ يف كتابًا فأرسل بهمذان؛ مأمٍن
أمَر — همذان يف السلطة صاحب صار الذي — امللك تاج ويعلُم جواره، يف يكون بأن
ْوه وأدَّ فأخذوه أعدائه، بعض عليه فدل الشيخ، طلب يف َحثَّ وقد ويغضب، الكتاب، هذا

منها: قصيدًة هناك وأنشأ فْرَدَجان، لها يقال قلعة إىل

ال��خ��روِج أم��ر ف��ي ال��ش��كِّ وك��لُّ ت��راه ك��م��ا ب��ال��ي��ق��ي��ن دخ��ول��ي

ذلك يف همذان عىل بحملٍة الدولة عالء وقام أشهر، أربعَة القلعة هذه يف وبقي
القلعة، هذه يف ملجأٍ عن للبحث ويجيء الدولة، شمس ومعه امللك تاج وينهزم الحني.
تاج فيغادر قليل، بعد أصبهان إىل الدولة عالء ويعود فيها، معتقًال سينا ابن كان التي
الكتب من كثريًا ألَّف قد الشيخ هذا وكان معه، بالشيخ آتيًا همذان ويدُخل ملجأه، امللك

سجنه. يف
املدينة هذه من ويخرج الحوادث، تلك عقب َهَمذَان مغادرة يف سينا ابن رغبة وتَِزيد
بعد أصبهان إىل ويَِصَالن الصوفية، زي يف معه وغالمان وأخوه والجوزجاني هو متنكًِّرا
مجلسه يف ويجد الفيلسوف، قبول الدين عالء ويحسن الطريق، يف شدائَد قاسوا أن
الفلسفية املجالس عقد ويف ليًال، العمل يف ويأخذ مثلُه، ه يستحقُّ الذي واإلعزاز اإلكراَم
الُجُمعة. ليايل يف املجالس هذه نفسه األمري ويرأس همذان، يف اتبعه الذي املنهاج َوْفَق
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ه توجَّ التي السنة يف الشفاء فأتمَّ الدولة، عالء صحبة يف كثرية كتبًا سينا ابن ألَّف وقد
كثريًة، كتبًا — أيًضا — الطريق يف صنَّف كما َخواْست، سابور إىل الدولة عالء فيها

«النجاة». سيما وال
يوم ذاَت َحَدَث ومما وفاِته، حتى الدولة عالء بجوار البقاء يف الفيلسوف استمرَّ وقد
اإلسالمية؛ الدولة يف األقدمني لدى بها املعمول الفلكية األرصاد َوْقف أمَر لألمري ذََكَر أن
باملال أعانه أن األمري يَْلبَث فلم إليها؛ يُرَجع أن الصالح من وأن والحروب، للفتن نتيجًة
أن غري اآلالت، نَْصِب عىل باإلرشاف البوزجانيِّ إىل الشيخ َعِهَد وقد العمل، بهذا للقيام

واألسفار. التكاليف كثرة بسبب أُهملت األرصاد
اسم يحمل الذي الكتاب سيما وال مختلفًة، كتبًا سينا ابن ألَّف الزَّمن، هذا ويف
الحظ ومما الفلسفة، عن بالفارسية الكتاب وهذا العالئية»، «الحكمة وهو حاميه،
يره لم فيها بخدمته قام التي سنًة والعرشين الخمس يف أنه الدَّهش مع الجوزجاني
يف بهذا فيحُكم منه، الصعبَة املواضَع يَْقِصد كان وإنما متتابعة، قراءًة جديًدا كتابًا يقرأ

الحارض. الوقت يف َعَجبَنَا تُثري ال عادت الطريقة فهذه الكتاب، أمر
قوُة وكانت كلها، الُقَوى قويَّ الشيخ «وكان فيلسوَفنا: ًرا مصوِّ سريته، كاتب وقال
مزاجه.» يف فأثَّر به، يشتغل ما كثريًا وكان وأغلب، أقوى الشهوانية قواه من املجامعة
جعله ما منه الشفاء إىل امليل شدة من وكان موته، سبَب أصابه الذي الُقوَلنْج وكان
قواه وتَنَْحطُّ ُزحار، به وَظَهَر أمعائه، بعُض فتقرَّح واحد، يوم يف ُحَقن ثماني منه يأخذ
استمرَّ فقد ذلك ومع النهوض، عىل معه يقدر ال ا حدٍّ الضعف من ويبلغ للقولنج، نتيجًة
االنهماك من فأكثر ظ، يتحفَّ لم ولكنه مجدًدا، يميش أن واستطاع نفسه، معالجة عىل
كلَّ ويربأ ينتكس، فكان الربء، كلَّ العلة من يربأ فلم التداوي، يف والتخليط الشهوات يف

وقت.
فَوَضع به، يُحقن ما جملة يف الَكَرْفس ِبْزر من دانَقنْي بوضع يوًما أمر أنه ويُزعم
ودسَّ الكرفس، ة ِحدَّ من مرضه فازداد دوانق، خمسَة بمعالجته يقوم الذي الطبيُب
وكان الرضر، بعض فيه الخادم هذا فأوجب أدويته، يف األفيون من كبريًا مقداًرا خادمه

الشيخ. ُشِفَي ما إذا له أفعاٍل عاقبة يخىش الخادم
وَشَعَر الطريق، يف القولنج فعاوده معه بالشيخ وأتى همذاَن، الدولة عالء َقَصَد ثم
«املدبر يقول: وأخذ أطباءه، ورصف املرض، بدفع تَِفي ال وأنها سقطت، قوته بأن الشيخ
ربه إىل ه توجَّ ثم املعالجة.» تنفع فال واآلن التدبري، عن َعَجَز قد بدني يَُدبر كان الذي
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كل يف يختم وَجَعَل مماليكه، وأعتق الصدقات، من كثريًا ع ووزَّ وتاب، واغتسل بأفكاره،
قليلة. أيام بعد مات ثم َختْمًة، أيام ثالثة

الناس: بعض فيه وقال سنة، وخمسني ثمانَي وعاش ،٤٢٨ سنة تُويف لقد

ال��م��م��اِت أخ��سَّ م��ات وب��ال��ح��ب��س7 ال��رج��اَل ي��ع��ادي س��ي��ن��ا اب��ن رأي��ُت
ب��ال��ن��ج��اِة م��وت��ه م��ن ي��ن��ُج ول��م ب��ال��ش��ف��ا ن��اب��ه م��ا ي��ش��ِف ف��ل��م

لفلسفته كان وما والغرب، الرشق يف سينا ابن لذكرى اتََّفق الذي النصيُب وليس
انطالق. نقطَة ال وصول، نقطَة نهجه نُعدُّ دمنا ما اآلن، كتابنا نابض من نفوذ، من
نظر يف لسيماه ت تمَّ التي الوجوه أحد إىل اإلشارة يف رغبتنا نقاوم أن نستطيع ال ولكننا
يف ويوجد الحقيقي، ُخلُقه سمات بعض يف األسطوري الوجه هذا أصُل كان ما الرشقيني.
مفيد، َهْزيل ساحر أي وهمي؛ سينا ابن الرتكية، اآلداب سيما وال الشعبية، الرشق آداب
من مجموعة وتوَجد مضحكة، وَمَرحيَّات غريبة مغامرات بطَل العامة خيال منه َجَعَل
من مجموعة يف جاءت التي الُفكاهات، هذه إحدى وإليك بها، ُخصَّ الرتكية األقاصيص
حلب، يف ملٌك يوجد «كان فيها: امَلِرح الفيلسوف هذا انهماك وُرئَِي الرتكية،8 األقاصيص
يترضرون األهلون انفكَّ ما التي الفرئان، من عظيم بعدد ُخرِّبَت قد املدينة هذه وكانت
الفرئان، َحْول دار الحديث وأن سينا، ابَن يُكلِّم امللك كان أن يوًما َحَدَث ومما منها،
أن «أستطيع بقوله: الطبيب فأجاب إلبادتها، وسيلة وجود عن الطبيَب هذا امللك فسأل
عند أنت تكون أن عىل ولكن ساعات، بضع يف املدينة يف فأرٍة أيُة معه يَبَْقى ال ما أصنع

ترى».» مما تضحك وأال املدينة، أبواب
وذهب وانتظر، الباب إىل وذهب فرسه، عىل ج ْ الرسَّ وشدَّ مرسوًرا، بذلك امللك فريض
فأرٌة، فجاءت الرقى، إحدى يقرأ وأخذ الباب، إىل املؤدية الطريق إىل ناحيته من سينا ابن
عىل ويداوم لحمله، فرئان أربعة ودعا تابوت، يف ووضعها وقتلها سينا ابن فأمسكها
لحضور كلها املدينة فرئان وتحرض أرجلها، تخبط وهي امليش يف الفرئان وتأخذ ُرَقاه،
ويسري الجنازة، بعضها ويَسِبق امللك، كان حيث الباب إىل مصفوفًة وتتقدَّم الِجنَازة،

أصابه. الذي القولنج أثر من البطن انحباس مرض هنا: بالحبس القصد 7
ص١١٤. الرتك، آداب ويلز: شارل 8
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الحاملَة الفرئان رأى عندما قهقه أن يتمالْك لم ولكنه امللك، وينظر خلفها، اآلخر بعضها
املدينة داخل تزل لم التي وأما حاًال، الباب جاوزت التي الفرئان جميع وتموت للتابوت،
الضحك عن أمسكت لو امللك، «أيها سينا: ابن فقال وفرَّت. بعض عن بعضها انفصل فقد
فندم الناس.» جميع عن الهم ولُكِشَف منها، واحدة املدينة يف بقي ما أخرى دقائق بضع

األوان. بعد نََدم من فائدة ال الحيلة؟ ما ولكن امللك،
نواحي وُصغرى ضخمٌة شعبيٌة — األقل عىل موته بعد — سينا البن اتََّفق وهكذا،

املجد.

ذََكَر وقد كثريًة. مكتباتنا، يف منها يوجد يزال ال وما سينا،9 ابن ألََّفها التي الكتب وتَُعدُّ
فجاء حياته، عن لنا تركها التي القصة غضون يف الفيلسوف هذا كتب الجوزجاني لنا
ذكرها التي الكتب عناوين ننقل أن املهم من وليس فيها. النظر وأعاد أُصيبعة أبي ابن
سهل عمل فهذا أوربة، مكتبات جميع يف املوجودة كتبه قائمة نضع وأن الجوزجاني،
الكتب، هذه أهمِّ إىل نُِشري أن يجب وإنما لقرَّائنا، منه مبارشة فائدة وجود عدم مع ، مملٌّ
ملعرفة اليوم بها يُنتََفَع أن فيمكن الغرب، علماء ِقبَل من درس موضوَع كان أيِّها وإىل
عىل فكرة تكوين ليُستََطاع كافية تفصيالٍت املعارف هذه إىل وسنضيف املؤلِّف، فلسفة

األدبي. العظيم الرجل هذا نشاط عن الضبط من يشء
هذا من هي التي كتبه وأهم الفلسفة، عن عامٌة رسائُل سينا ابن آثار بني توجد
دفعة بعد دفعة ألَّفه سينا ابن أن رأينا وقد «الشفاء». ى املسمَّ الضخم ِسفُره هو النوع

«النجاة». سماه كتاب يف َصه لخَّ ه أتمَّ فلما مختلفة، أماكن يف
والطبيعيات، والرياضيات، املنطق، وهي: األربعة، العلم أقسام عىل «الشفاء» ويشتمل
اللغة، هذه إىل بعضه نُقل أو باكًرا، الالتينية إىل الكتاب هذا وتُرجم الطبيعة. بعد وما
10،Sufficientiae بكلمة «الشفاء» كلمة ترجمُة الحني ذلك يف الصحيح غري من وكان
بعد مما مطوًال قسًما أن البندقية، يف نُرشت سينا، البن واسعٍة التينيٍة طبعٍة يف ويَُالَحُظ
سينا ابن «إلهيات عنوانها التي — الرسالة وهذه ظاهر، هو كما الشفاء من هو الطبيعة

قنواتي، شحاتة جورج األب وضعه الذي سينا»، ابن «مؤلفات كتاب سينا ابن كتب موضوع يف انظر 9
موضوعه. يف ثمني كتاب وهو الرئيس. الشيخ مهرجان بمناسبة ١٩٥٠ مرصسنة املعارفيف دار وأصدرته

الكفاية. 10
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ترجمتها أن ويَْظَهر فصول، إىل مجزَّأَة أبواب عرشة إىل مقسومة — األوىل» فلسفته أو
بارو كلية يف الفلسفة وتايل ماسرياتا، دو َفَرنْسوا الفرنسييس الراهب بها قام التي
فلسفة تُدرس أن أيامنا يف فعله يُْحَمد ومما الرباعة، من خالية غريُ ِفيَسنِْتينُوس، أنطوان

قليلًة. الخطية نَُسُخه تُعد ال الذي «الشفاء» يف سينا ابن
من كبري بتََجرُّد عليها يُِكبُّون من تطالب الشاقة الطويلة الدراسة هذه ولكن
ومن ُكالسية. السِّ سيما وال الفلسفة، ُحْظَوة فيه قلَّت الذي الزمن هذا يف وذلك الَغَرض،
كتاب خالصة من طويل، غري وقت ويف عناءٍ، بال سينا ابن أفكار عىل يُطََّلع أن املمكن
واضح رائع هذا النجاة وكتاُب «النجاة»، كتاب من أي بنفسه؛ صنعها التي الشفاء
طبعة عقب وذلك ،١٥٩٣ سنة برومة ت تمَّ التي طبعته يف املأخذ سهل وهو قوًة، طافٌح
بيار ِقبَل من وذلك الفرنسية، إىل «النجاة» كتاب من املنطق قسم تُرِجم وقد «القانون».
٦٠٠ه. سنة املتوىف الرازي،12 الدين فخر ِقبَل من َح ُرشِ قد النجاة كتاب وكان فاتيه،11
إىل وسنشري الكتابني، ذينك بجانب والتنبيهات» «اإلشارات كتاب يُوضع أن ويجب
عىل وأجوُدها سينا ابن ألََّفها التي الكتب آخر هو وهذا «اإلشارات»، بكلمة الكتاب هذا
عن الحكم هذا صدور ومع كبرية، أهميًة عليه يُعلق مؤلِّفه كان وقد الجوزجاني، قول
اإلشارات تخطيط أن وذلك «اإلشارات»؛ عىل «النجاة» تفضيل لنفيس أُبيح فإنني حجة،
مزاجنا، حسب عىل كبريًا مكانًا يَشَغل فيها املنطق وأن النجاة، تخطيط من كماًال أقلُّ
وهو أهميًة، أقلُّ اإلشارات أن هذا يَْعِني وال قوًة. وأشد إيجاًزا أكثر النجاة إنشاء وأن
وتَِجُد ،(١٨٩٢) بلِيِدن13 فورجه الراهب بطبعة املتعرِّبني متناول يف ُجعل الذي الكتاب
كتاب يف َحَسن ِذْكٌر وللنجاة 14،٦٧٢ سنة املتوىف الطويس الدين نصري بقلم رشًحا له

. الشهرستانيِّ

بالطفاوة الشفا كلمة فنقل قديًرا، ومرتجًما ممتاًزا، كاتبًا فاتيه وكان ،١٦٥٨ باريس، سينا، ابن منطق 11

بالهالل. النجاة وكلمة
.٢٤٣١ رقم باآلستانة، صوفية أيا مخطوطات قائمة راجع 12

يف دنيا سليمان الدكتور وتحقيق الطويس، الدين نصري رشح مع والتنبيهات لإلشارات طبعة صدرت 13

محمد الكتاب، هذا طبعات وأصحُّ أجود وهي بمرص، املعارف دار تصدرها التي العرب» «ذخائر مجموعة
حسن. الغني عبد

ليدن، بمكتبة العربي األساس ومن ،٢٣٦٦ رقم بباريس، الوطنية املكتبة يف الكتاب هذا يوجد 14

.١٤٥٢–١٤٥٧
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رسالته وهي الَعروضية، الحكمة هي: أخرى عامة رسائُل الفلسفة يف سينا والبن
ألَّفها وقد العالئية، والحكمة أُبَْسال،15 مكتبة يف الكتاب هذا ويوجد ذكرناها، التي األوىل
يف صنََّفها وقد الحكمة، يف والهداية الربيطاني،16 املتحف يف موجودة وهي الدولة، لعالء
وعيون الفلسفية،18 الحكمة يف والتعليقات كثري،17 رشح لها اتََّفَق وقد فردجان، سجن
أخرى، أماكن ويف ليدن يف منها نسًخا تَِجُد ا، جدٍّ لطيفة صغرية رسالة وهي الحكمة،

الرشق.19 يف أخرى كثرية رسائل مع الرسالة هذه ُطبعت وقد
ذو رشح يصحبه عنوان عىل الجوزجاني جداول يف نطَِّلع فإننا ذلك، عن وفضًال
الكتاب هذا يف رشح سينا ابن إن السرية: كاتب فيقول اإلنصاف، كتاب وهو غرابة،
أثناء يف الكتاب هذا ضاع وقد واملغربيني، املرشقيني فيه وأنصف أرسطو، كتب جميع
الجوزجاني. إليها أشار التي الجغرافية، القسمة تلك نَْدِري وال مسعود، السلطان غارة
سينا البن وتُماز مهمة، لكتب موضوًعا كثريًا سينا ابن بال َشَغَل الذي املنطق وكان
ألَّفه وقد األوسط، والكتاب املنطق، يف الكبري املوجز كتاب وهي: املنطق، يف كتب ثالثة
ترجمه الذي النجاة منطُق وهو األصغر، والكتاب الشريازي،20 محمد ألبي جرجان يف
شمولدرز، طبعها طريفة قصيدًة املنطق يف َصنََّف سينا ابن فإن ذلك عن وفضًال فاتيه.
نُرشت والعلوم»، الحكمة تقسيم «يف رسالة إليها تضاف أن ويمكن ِقبله،21 من وتُرجمت

اآلستانة.22 يف
فيلسوفنا، إىل معزوًَّة النفس عن ا جدٍّ كثريًة رسائَل مكتباتنا يف نَِجُد النفس، علم ويف
يف عامة كتب من خالصات الرسائل هذه هل وحده بعنوانها يُعرف أن الصعب ومن

.٣٦٤ رقم ص٢٤٢، تورنربغ، قائمة راجع 15

دانش هو الكتاب هذا وعنوان ر١٦. ٨٣٠ أو ص٤٣٣، الربيطاني، املتحف يف الفارسية القائمة راجع 16

والهندسة، والطبيعيات، الطبيعة، بعد وما املنطق، وهي: أقسام، سبعة إىل مقسوم وهو عالئي، نامه
َضاَع. فقد — الرياضيات يف يبحث وهو — الثامن القسم وأما واملوسيقى. والحساب، والفلك،

صوفية. أيا قائمة إىل انظر 17

صوفية. أيا قائمة إىل انظر 18
١٢٩٨ه. اآلستانة، والطبيعيات»، الحكمة «رسائل عنوانها: مجموعة يف 19

القائمة. من ٢١٣ رقم باآلستانة، أحمد جامع مكتبة يف األوسط الكتاب من نسخة توجد 20
ص٢٦–٤٢. ،١٨٣٦ شمولدرز، أغسطس الدكتور 21

.٩٨٠ رقم ص٢١٤، ،١ جزء البودلية، القائمة راجع الحكمة»، يف «رسائل مجموعة يف 22
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النفس علم يف رسالًة َلنُْدوير نََرشَ وقد مستقلة. مؤلَّفات أو النجاة، من سيما وال الفلسفة،
امليالنية. باألنربوازية ومخطوط بليدن مخطوط وفق سينا23 البن

للسلطان إهداءً فلورنسة يف محفوظة الرسالة لهذه قديمة التينية ترجمة وتَحِمل
شبابه، يف سينا ابن َعَمل من الرسالة هذه كون عىل يدلُّ وهذا منصور، بن نوح
املكتبة يف كمخطوط فتوجد الِبلُّوني أندره الالتينية إىل نََقَلها النفس يف رسالة وللفيلسوف
يف سينا البن أخرى رسائل مع ُطبعت قد وكانت ،(٣٦٦ رقم ،٢) بأكسفورد البودلية
كالتي النفس، يف رسائُل أوربة مكتبات قوائم معظم يف وتوجد .١٥٤٦ سنة البندقية
وباإلسكوريال إلخ)، … و١٤٦٧ ١٤٦٤ (رقم وبليدن ،(٢٠٥٢ (رقم بطرسربغ بسان
وبأماكن ص٢٠٩)، القائمة، من الثاني (القسم الربيطاني وباملتحف و٦٦٣)، ٦٥٦ (رقم

أخرى.
أصيبعة أبي ابن نََقَلها النفس)، يف (القصيدة النفس يف صغرية قصيدة سينا والبن
الرشق، يف القصيدة هذه واشتهرت شعرية، ِقَطع وبني الفيلسوف سرية َعْقَب ناقًصا نقًال
وفضًال اآلسيوية.25 املجلة يف وَحلَّلناها وترجمناها نرشناها وقد مرات،24 عدة َحت وُرشِ
«مناظرات ككتاب لفيلسوفنا، النفس علم يف مختلفًة كتبًا يذكر الجورجانيَّ فإن ذلك عن
التي وإدراكاتها»، اإلنسانية القوى «يف ورسالة النَّيَْسابوري، عيل أبي مع النفس» يف

الحكمة». يف «رسائل مجموعة يف باآلستانة ُطبعت
باآلستانة مكتبة يف له وتَِجُد الخصوص، عىل قليلة األخالق يف سينا ابن وتصانيف
رسائله يف الطبيعة بعد ما إيضاح يف أفاض وقد األخالق»،26 يف «رسالة عنوانها رسالًة
األهمية قليلة فنادرة فقط، الطبيعة بعد ما فيها تناول التي كتبه وأما الفلسفة. يف العامة

كبرية. فائدة ذات الصوفيَة مؤلفاِته تََرى العكس وعىل ظاهر. هو كما

ص٣٣٥. ب. ،١٨٧٦ س، م. د. ز. سينا، البن النفس كتاب 23

من أن سينا» ابن «مؤلفات الثمني: كتابه يف ذكر قنواتي شحاتة جورج األب أن نذكر املناسبة، بهذه 24

سنة املتوىفَّ اآللويس، محمود للعالمة الغيبية» «الخريدة باسم املعنون الرشح العينية القصيدة هذه رشوح
عيل اإلمام مدح يف العينية العمري الباقي عبد لقصيدة رشح هي الغيبية الخريدة أن والصواب ١٢٧٠ه.
حسن. الغني عبد محمد خليفة، لحاجي الظنون وكشف رسكيسص٤، معجم انظر — وجهه هللا كرم —

ص١٥٧. ،٢ جزء ،١٨٩٩ اآلسيوية، املجلة النفس، يف سينا ابن قصيدة 25

القائمة. من ٧٢٦ رقم باشا، محمد كوبرولو مكتبة 26
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«حي رسالة ومنها الصوفية،27 سينا ابن رسائل من سلسلًة ِمْهَرن مسيو وَدَرَس
وقد الوسطى، القرون يف كثريًا أمرها واشتهر فردجان، قلعة يف أُلَِّفت التي يقظان»، بن
ورسالة املنجمني، وردُّ بالفارسية، جي ساوه رشحها وقد الطري، ورسالة َعْزرا، ابن قلََّدها
همذان. تركه بعد التجأ حيث أصبهان، يف الفيلسوف ألَّفها التي القدر ورسالة العشق، يف
َدَرَسَها التي وأبسال، سالمان قصة — األفكار هذه سياق يف — نذكر أن املناسب ومن
الدولة، ملجد الري يف ألَّفه الذي املعاد وكتاب سينا، البن تبًعا الطويس28 الدين نصري
الربيطاني املتحف يف بالفارسية تُوجد والتي ألخيه، الفيلسوف ألَّفها التي املوت وفلسفُة

.(٦٥٩ ،١٦ (إضافة
يف يكون أن يجب سينا البن كتاب عن املؤلِّفني من وغريه الجوزجاني تكلم وقد
«الحكمة يُسمى الذي الكتاب هو وهذا عليه، كبرية أهمية تعليق مع خاصًة التصوف
هذا أن الجوزجاني ويروي املرشقية». «الحكمة تسميته يَجُدر والذي عادًة، امَلرشقية»
يجوز ال وهو يقظان»، بن «حي كتابه يف طفيل ابن عنه ويقول كامًال، يوجد ال الكتاب
الشفاء كتاب ألَّف «إنه يأتي: ما أيًضا،29 االسم هذا يحمل الذي سينا ابن بكتاب خلطه
الفلسفة يف بكتابه فعليه فيه َجْمَجَمة ال الذي الحقَّ أراد من وإن ائني، امَلشَّ مذهب عىل

املرشقية.»
واجب ماهية حول النقاش يف وذلك التهافت»، «تهافت كتابه يف رشد ابن ذكره وقد
املرشقية، فلسفته يف أودعه الذي املعنى «أنه يََرْوَن سينا ابن تالميذ إن فقال:30 الوجود،

إىل نُقلت سينا البن تصوف رسالة وهي الطري، سينا. ابن تصوف يف مهرن ف. أ. كتب: عناوين هذه 27

بن حي .١٨٨٧ لوفان، املوزيون، من استُخرجت وقد جي. لساوه الفاريس الرشح وفق لت وُفصِّ الفرنسية،
.١٨٨٦ املوزيون، من استُخرجت وقد منها، قسم وُرشح تُرجمت التصوف يف رمزية رسالة وهي يقظان،
،١ ليدن، بالفرنسية، إيضاح مع عربي متن سينا، بن هللا عبد بن الحسني عيل ألبي التصوف يف رسائل
مالحظات والتنبيهات، اإلشارات كتاب من األخرية الثالثة األقسام ،٢ ،١٨٨٩ التصويف، يقظان بن حي رمز
ماهية يف رسالة العشق، يف رسالة ،٣ ،١٨٩١ التصوفية، الطري ورسالة الصويف، املذهب حول وتعليقات
املوت، خوف من الشفاء يف رسالة عندها، والدعاء وتأثريها وحقيقتها، الزيارة كيفية يف رسالة الصالة،

.١٨٩٩ القدر، يف رسالة ،١٨٩٤
الحكمة. يف الرسائل مجموعة إىل انظر 28

ص١٨. ،١٧٠٠ ثانية، طبعة وترجمته، بوكوك إ. طبعة طفيل، بن جعفر ألبي يقظان بن حي رسالة 29

ص١٠٨. ١٣٠٢ه، بوالق، طبعة رشد، البن التهافت تهافت 30
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عندهم اآللهة أن يََرْوَن فإنهم املرشق، أهل مذهب ألنها مرشقيًة؛ فلسفًة سماها وإنما
إلخ.» … السماوية األجرام هي

— العنوان هذا عليه املشتمل النعت ترجمة أوجب الذي — الخطأ أن ترى ثَمَّ ومن
معنى ِضْمَن مذهبه عن االنحراَف أرادوا الذين سينا، ابن تالميذ إىل يرجع دام ما قديم
ين مفرسِّ التالميذ هؤالء كان أن ا جدٍّ املحتمل ومن . الهنديِّ والتصوف الَكْلِديَّة الوثنية
الفلسفية سينا ابن مؤلفات أن إىل نذهب أن لنا يُبيح يشء وال ألستاذهم، صادقني غريَ
جاء ما غري مذهب عىل تنطوي املرشقية حكمته وأن الحقيقي، رأيه عن ُ تَُعربِّ ال الكربى

له. نَْعِرفها التي الصوفية الرسائل يف
ما حول االحتمال كامل كاشف إيضاح خليفة، حاجي األحوال، ملرتجم عبارة ويف
إىل للوصول طريقان يوجد إنه قال أنه وذلك اإلرشاق»؛ «حكمة من يُْفَهم أن يجب
الطريق هذا يَتَِّبعون من ويُدعى والربهان، ل التأمُّ طريق هو فاألول األشياء؛ بارئ معرفة
بذلك، يؤمنوا لم إذا فالسفًة ويُدعون به، واستمسكوا بالوحي آمنوا ما إذا باملتكلِّمني،
ويُطلق الزهدية. الرياضات طريق هو اآلخر والطريق لذلك. بتجريٍد قاموا ما إذا أو
هؤالء من يكونوا لم فإذا مخلصني، مسلمني كانوا ما إذا يتَِّبعونها من عىل الصويفِّ اسُم
معناها وفق الفلسفية العلوم يف اإلرشاقية الحكمة وتحتلُّ اإلرشاقيني». «الحكماء وا ُسمُّ
اإلرشاقية الحكمة إن فقل: شئَت وإن اإلسالمية، العلوم يف التصوف مرتبة عنَي اليوناني،
حاجي عبارة ترجم عندما — ريب ال — مخطئًا فلوغل يكن ولم اليوناني؛ التصوف هي
األفالطونية «أو تحشية اإلرشاق» «حكمة كلمة إىل مضيًفا آنًفا، ذكرناها التي خليفة،31

الجديدة».32
مؤلََّفاته. ومختلف الطبية سينا ابن كتب عن القصرية اإلشارات بعض وسنضيف
(رقم باريس يف مخطوًطا يوجد الذي — الطبِّ يف القانوُن املشهور، الجليل كتابه وكان
تَِجُد كما ،١٥٩٣ سنة رومة يف بالعربية ُطِبَع قد — أخرى أماكن ويف (٢٨٨٥–٢٨٩١

ص٨٧. ،٣ جزء وترجمته، فلوغل ج. طبعة الظنون، كشف خليفة: حاجي 31

اسمه آخر وكتاب ،٢٤٠٣ رقم سينا، البن املرشقية» «الحكمة اسمه كتاب باآلستانة صوفية أيا يف يوجد 32
هذا عىل الشريازي الدين لقطب ورشح ،٢٤٠٠–٢٤٠٢ رقم السهروردي، الدين لشهاب اإلرشاق» «حكمة
الرازي الدين فخر وألَّف ،٢٣٨٣ رقم األندليس، بكر ألبي املرشقية الحكمة أرسار يف ورسالة األخري، الكتاب

.٥٠٦٤ رقم ص٤٠٣، ،٤ جزء قائمة، بربلني، يوجد الذي املرشقية»، «املباحث كتاب
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كتبه سريته، سينا: ابن

مكتبة يف موجودًة الطب يف بقراط من مقاالت مؤلُِّفنا وأحىص التينية، َطبََعات َة ِعدَّ له
ويف تكملة)، ،٣٧٩٩ (رقم القلبية» «األدوية يف كتاب له ويوجد ،(٣٧٠٦ (رقم صوفية أيا

.(١٣٣٠ (رقم ليدن ويف ،(٣٤٥٦ (رقم عثمانية نُوِر
الرََّجز؛ وزن من القصائد هذه وأكثر الطب، يف القصائد من عدًدا سينا ابن ونََظَم
البُوِدِليَّة املكتبة يف موجودة الطب يف طويلة أرجوزة ومنها السبب. لهذا «أراجيز» فُسميت
الرقم أيًضا، البودلية (املكتبة والُخَراجات الُحميات يف وأرجوزة ليدن، ويف (٩٤٥ (رقم
توجد التي املنظومة، واألرجوزة ،(٢٥٦٢ رقم باريس، (يف املحاجم يف وأرجوزة نفسه)،

و٣٠٣٨). و٢٩٩٢ ١١٧٦ (رقم باريس ويف ،(٣٤٥٨ (رقم بطرسربغ سان يف
وله الجوزجاني،33 رواية عىل الكيمياء» يف «رسالة أيًضا الكيمياء يف مؤلُِّفنا وَصنَّف
اسمها رسالة الفلك يف وله ،(١٠٢٦ (رقم البُوِدلية املكتبة يف محفوظٌة املوسيقى يف رسالة
ذكر وقد ،(٩٨٠ (رقم البودلية املكتبة يف موجودة وهي السماء»، وسط يف األرض «قيام
الرصد آالت يف مقالًة الفيلسوف ألَّف وقد السهيل. محمد بن ألحمد ألََّفها أنه الجوزجاني
أُقليدس سينا ابن َص ولخَّ فلكية، بأرصاٍد القيام من الدولة عالء به أمره ما بمناسبة

. وامَلَجْسطيَّ
إىل أجوبته تكون قد الرسائل، أو الَجَدل يف بمقاالت سينا البن َمِدينني ترانا وأخريًا،

إمتاًعا. أكثرها البريوني34 املشهور الرحالة العالمة

الكيمياء يف رسائل مجموعة بأيدينا وقعت وقد الوسطى، القرون يف كيماوي بأنه سينا ابن اشتهر 33
يف نُرشت وقد الكيمياء. املسمى الذهبي الفن يف األقدمون العلماء أو الفالسفة جماعة عنوانها: بالالتينية
تجميد يف مقالتان وهما: سينا، ابن إىل معزوَّتني رسالتني عىل املجموعة هذه وتشتمل ،١٥٧٢ سنة باسل

سينا. البن الحجارة
للبريوني. مسألة عرشة ست عن آخر جوابًا ذكر كما للبريوني، مسائل عرش عن جوابًا الجوزجاني ذكر 34

وتشتمل املرزبان، بن بهمنيار الحسن أبي تلميذه مسائل عن سينا ابن جواب من ذكره ما القبيل هذا ومن
البريوني. إىل سينا ابن رسائل عىل العربية القائمة من ١٤٧٠ الرقم يف ليدن مكتبة

يف خيوة هي التي خوارزم، ضواحي إحدى يف ٣٦٢ سنة البريوني أحمد بن محمد الريحان أبو وُولد
كانوا الذين اآلل هؤالء حماية تحت أي بخوارزم؛ مأمون بني رعاية تحت البداءة يف وكان الحارض، الوقت
الرشقي، قزوين بحر جنوب يف الواقعة هرقانية أو جرجان يف كثرية سنني عاش ثم للسامانية، تابعني
من البقعة هذه وفتح مأمون األمري قتل شاهد حيث رأسه، مسقط إىل عاد ثم قابوس، األمري بالط ويف
وساح خاصة، بغزنة أقام الحني هذا فمنذ .٤٠٨ سنة أفغانستان إىل به أتى الذي الغزنوي محمود قبل
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إته.36 املسترشق: ِقبَل من فاريس شاعٍر35 ِمثَْل سينا، ابن ُدِرس وقد

من قليل قسم غري عنه نعرف أن نستطيع ال والذي االتساع، ذلك البالغ األثر فإزاء
وذُعر ُدواٍر باستيالء نشعر ًال، مفصَّ عنه نتكلَّم أن نحاول وقت يف وذلك العملية، الناحية
— كانوا القديمة والقرون الوسطى القرون يف الكبرية العقول ذوي أن نعلم لم لو علينا،
باإلبداع مما بالعلم َكَلًفا أكثر كانوا وأنهم للَجْمع، مما لالبتكار اكرتاثًا أقلَّ — الغالب يف
العظماء أولئك — سينا ابن بسبب — هنا نَُحيِّي أن الواجب من أن ونعتقد إخالص. عن
وإن — رَي والسِّ اآلثار فهذه بالتساوي، موسوعيًة وِسرَيُهم آثارهم كانت الذين السابقني،
بأرسه، اإلنساني للنشاط ورمًزا خالصًة كانت — الخلقية الناحية من كامًال مثًال تكن لم
أناس وجود عدَم اعتقادنا عن راضني وترانا مماثلة، وجوًها تَعِرض ال أزمنتنا عادت وقد
رجل دماغ معه يستطيع ال ما االتساع من اليوم بلغ العلم ألن وذلك الطراز؛ ذلك من

يستوعبه. أن واحد
َوحدة ذو اليوم الِعْلم بأن يُْعَرتَف أن اإلنصاف من ولكن هذا، يكون قد أجل،
اِئي املشَّ النظام ظل تحت عليه كان مما بساطًة أقلُّ وأنه املايض، يف مما أقلَّ وانسجام
أكثر أننا وذلك وإخالًصا؛ تواضًعا أقل العلم حيال وضعنا فإن ذلك، عن وفضًال العظيم،
سعيًا أكثر وأننا العلم، من واسع قياس يف نظرنا إنعام من ِصيتنا إذاعة عىل حرًصا
إذ ونحن للمعارف، طلبنا من أكثر األلقاب نطلب وأننا بالدرس، َوَلعنا من املراتب وراء
أضيَق أذهاٍن ذوي نكون أن نوافق االختصاص يف أجدادنا من كماًال أكثر نكون أن نََودُّ

حريًة. أقلَّ ونفوٍس قوًة، أقلَّ وطباٍع أفًقا،

وريايض مؤرخ ومثل جغرايف عالم مثل واشتهر ،٤٤٠ سنة البريوني تويف وقد الخصوص. عىل الهند يف
وعاداتهم. وطبائعهم الهندوس آداب عىل اطالعه بسعة اشتهر كما وفلكي،

سينا. ابن الغنائي الشاعر إته: 35
— مهرجانه بمناسبة سينا بابن الخاص العدد وهو — ١٩٥٢ سنة أبريل عدد الكتاب مجلة يف 36

فؤاد أحمد للدكتور سينا» «ابن كتاب ويف حسن، الغني عبد محمد لألستاذ الشاعر» «الفيلسوف عن بحث
الشاعر». سينا «ابن عن بحث األهواني
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السادس الفصل

سينا ابن منطق

«النجاة» يف املنطق غرض سينا ابن أوضح كيف – القديمة املناهج يف املنطق أهمية
الصوري. لفرفريوس أيساغوجي – املنطق صناعة فائدة –

∗∗∗

املنطق كان نرى! ما عىل ذلك يف للَخَسارة ويا زماننا، ذوق يف مكينًا يكون ال املنطق عاد
بسبب مكانتُه سقطت ثم اإلنسان، ذهن شاد ما أتمِّ ومن مليًحا علًما — مىض فيما —
هذا إصالح السهل من كان أنه ليُعلم ولكن القياسات، يف استعمال سوءِ من أُدخل ما
غري يكن لم وأنه املنطق، جميَع يكن لم القياس وأن القياس، من األسلوب وتنقيُة السوء
علًما القديم الزمن منذ يؤلِّف كان مجموعه يف فاملنطق فيه،1 ما أَْمتََع ال فقط، منه قسم
وطبيعيات، نفس، علم من األخرى؛ الفلسفة أقسام جميع أساس يف قائًما حيٍّا، واسًعا

أيًضا. سياسة ومن وأخالق، وإلهيات،
والقانون تقدَمها، يُِعدُّ الذي واملنهاَج وجهازها، العلوم آلة كان املنطق أن والحق
ما، حد إىل العلوم هذه ببعض يتصل نفسه املنطق وكان الخطأ. من يَُصونها الذي
يؤلِّف ال املتباَدل االتصال هذا وكان الطبيعة. بعد وما النفس علم سيما وال فيها، ويرتبط
ومالءمًة وموضوعها، األداة بني اإليضاح مع توفيًقا يؤلِّف بل بالحقيقة، ُمْفَرغًة حلقًة
العلوم دامت وما العلوم، نتائج تُِعدُّ املنطق مبادئ دامت ما بها الفلسفية الَوحدة ق تتحقَّ

املنطق. ترقب

.١٨٩٨ النرصانية»، الفلسفة «حوليات يف املنطقي القياس يف الرصيح رأينا نُبِْدي أن لنا أُِتيح 1



سينا ابن

بالنا نشغل أن الواجب من فإن القديمة، املناهج يف العلم هذا أهميَة هذه كانت وإذا
الرأي كان مهما عنه قوٍل سماع يَْحتَِمل أن — اتباعنا يف رغبته عند — القارئ فعىل به.
كات، التَمحُّ من َوَحل يف نتورَّط ال فإننا ذلك ومع الحارض. الوقت يف حوله يَْحِمُل الذي
األسلوب، عظيم رصيح واضح فمنطقه أيًضا، سينا ابن به يأِت لم مما والتمحكات
التي الجافية دة املعقَّ األشكال من خاٍل وهو صالح، عرص نسيج املنطق فهذا غرو، وال
سينا ابن فكر تجريد إىل احتياج فال ولهذا ْفَىل؛ السُّ الوسطى القرون يف العلم هذا أظهرها
أثر يف موجود غريَ الحشو هذا دام ما ذوٍق فساِد عىل يَنِمُّ حشوي، زخرٍف كلِّ من

فيلسوفنا.
َغَرُض كان ماذا الفصل هذا يف إيضاحنا عىل — التنبيه هذا بعد — سنقترص وإنا
كانت وماذا مدرسته، يف املهمة العلم هذا أقساُم كانت وماذا سينا، ابن ذهن يف املنطق

العموم. عىل العلم عن لنفسه كوَّنها التي الفكرة
فإما وعلم معرفة «كل «النجاة»:2 يف املنطق َغَرض سينا ابن يُوضح كيف وإليك
مثل مجراه، يجري وما بالحدِّ ويُكتََسب األول، العلم هو والتصور تصديق، وإما تصور
مثل مجراه، يجري ما أو بالقياس يُكتسب إنما والتصديق اإلنسان، ماهية رنا تصوُّ
تَُكون التي املعلومات، تُكتََسب بهما آلتان والقياس فالحدُّ مبدأً، للكل بأن تصديقنا
هو ما ومنه حقيقي، هو ما منه منهما واحد وكل بالرَّوية، معلومًة فتصري مجهولًة،
والفطرة بالحقيقي، مشبَه باطل هو ما ومنه بحسبه، منفعًة نافع ولكنه الحقيقي، دون
العقالء بني وقع ملا ذلك ولوال األصناف، هذه بني التمييز يف كافية غري األكثر يف اإلنسانية

تناقض. رأيه يف منهم لواحد وقع وال اختالف،
بتأليف معقولة معاٍن من ومؤلف معمول فإنه ، والحدِّ القياس من واحد وكل
ليس أنه وكما التأليف. يَتِمُّ بها وصورٌة أُلِّف، منها مادة منهما واحد لكل فيكون محدود،
يتمَّ أن يمكن اتفقت صورة بأي وال كريس، أو بيت يُتََّخذَ أن يصلح اتََّفَقْت مادة أيِّ عن
بعينها وصورة ه تُخصُّ مادة يشء لكل بل كريس، الكريس مادة ومن بيت، البيت مادة من
إىل يُصار منهما تخصه وصورة تخصه، مادة بالروية يُعلم معلوم لكل كذلك تخصه،

تحققه.

ص١. رومة، طبعة النجاة، 2
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صحيحًة، الصورة كانت وإن املادة جهة من يََقع قد البيت اتخاذ يف الفساد أن وكما
كذلك جميًعا، جهتيهما من يقع وقد صالحًة، املادة كانت وإن الصورة جهة من يقع وقد
جهة من يقع وقد صحيحًة، الصورة كانت وإن املادة جهة من يََقع قد الروية يف الفساد

جميًعا. جهتيهما من يقع وقد صالحًة، املادة كانت وإن الصورة
الحدُّ يكون واملوادِّ الصور أيِّ من أنه تَُعرِّف التي النظرية الصناعة هو فاملنطق
برهانًا، بالحقيقة ى يُسمَّ الذي الصحيح، والقياُس ا، َحدٍّ بالحقيقة ى يُسمَّ الذي الصحيح،
أي وعن رسًما، ى يُسمَّ الذي اإلقناعي، الحد يكون واملوادِّ الصور أي عن أنه وتُعرف
شبيًها تصديًقا وأوقع منه َقِوَي ما يُسمى الذي اإلقناعي، القياس يكون واملوادِّ الصور
صورة أيِّ عن أنه وتَُعرف َخطابيٍّا، غالبًا ظنٍّا وأوقع منه ضعف وما جدليٍّا، باليقني
ى يُسمَّ الذي الفاسد، القياس يكون ومادة صورة أي وعن الفاسد، الحد يكون ومادة
عن وأنه كذلك، يكون وال جديل، أو برهاني أنه يرتاءى الذي وهو وسوفسطائيٍّا، مغالطيٍّا
النفس ب يُرغِّ تخييًال ولكن البتَّة، تصديًقا يُوِقع ال الذي القياس يكون ومادٍة صورٍة أي

الشعري. القياس وهو يقبضها، أو يبسطها، أو ويُقزِّزها، يُنفرها أو يشء، يف
والَعروض الكالم، إىل النحو نسبُة الروية إىل ونسبتها املنطق، صناعة فائدة فهذه
والَعروض، النحو تعلُّم عن أغنيا ربَّما السليم والذوق السليمة الفطرة لكنَّ الشعر، إىل
هذه بإعداد التقدم عن الروية استعمال يف بمستغٍن اإلنسانية الفطر من يشء وليس

تعاىل.» هللا عند من مؤيًَّدا إنسانًا يكون أن إال اآللة،
وكيف الحدِّ، عىل سينا ابن يُعلِّقها التي األهمية، مقدار الديباجة هذه من وليُالحظ
عىل الحال هذه وتدل املنطق، لفنِّ أساسيتني وسيلتني مًعا إياهما ا عادٍّ القياس، به قابل
إلدخال ِباْكِرتاثه — كذلك — تقوى مالحظٌة وهي الفن، هذا عن كوَّنها التي الفكرة اتساع
حتى الصارم الربهان من اإلقناع طرق جميع ودراسِة اليقني، درجاِت مختلِف دراسِة

املنطق. موضوع إىل الشعري، اإليحاء
عىل عرَّفه فإنه العلم، لهذا الَغَرض عني «اإلشارات» يف َفَرَض سينا ابن أن ومع
قال فقد هناك، مما أحسن فيها حرصه أراد التي الحدود تُرى حيث وأوجَز، أجفَّ وجه
عن مراعاتها تَعِصمه قانونية، آلٌة اإلنسان عند تكون أن املنطق من «املراد اإلشارات:3 يف

فكره.» يف يَِضلَّ أن

ص٢. فورجه، طبعة اإلشارات، 3
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سلبية؛ منها إيجابيًة أقلُّ سينا ابن عند املنطق قيمة أن البيان هذا من ويظهر
والذهن الحواسِّ خصائص شأن من فهذا الحقيقة، كشف عىل املنطق وظيفة تقوم فال
وعصمتها الخصائص هذه ملمارسة قوانني وضع يف فيتجىلَّ املنطق، شأن وأما الة. الفعَّ
يف بل مطلًقا، القانون يف الحقيقة عىل تحصل التي الفاعلة القوة وليست الضالل. من
أن أردنا وإذا بها. ينتفع الذي العقل يف بل اآللة، يف ليست وهي يَرقبها، الذي الذهن
مكان من الفارس تحمل التي هي الُفُروسة ليست قلنا: مؤلفنا، وصف إىل وصًفا نُضيف
املنطُق ينفع وكذلك الَفَرس، قيادة يف الفارس تنفع الفروسة وإنما الفرس، بل آخر، إىل
يوجد االنتقال يف الوصف هذا فإن ذلك، ومع الزالت، من ويعصمه عقله قيادة يف اإلنسان
منه يُتََعلَّم علم «فاملنطق، بقوله: «اإلشارات» يف تعريفه َختَم فقد نفسه، سينا ابن عند

مستحصلة.»4 أمور إىل اإلنسان ذهن يف حاصلة أمور من االنتقاالت رضوب
عىل يَُرصَّ أن — الفلسفي التعليم تاريخ ناحية من — املمتع من يكون وقد
سينا البن املنطق أنواع أن فمع عنه، فكرٌة السابق بالبيان لنا الذي املنطق تقسيمات
وهلة، أوَل جليٍّا ترتيبها يبدو ال كثرية، فصول إىل َمت ُقسِّ فإنها كبري، بوضوح ُكتبت قد
وذلك اإلحكام؛5 كثريَ تقسيًما ترجمته يف َفَعَرض النقص، بهذا َشَعَر قد فاتيه وكان
ثالث إىل الكتاب م فقسَّ والقياس، الحدِّ بني مقابلة من املؤلِّف أقام ما أهميَة الَحَظ أنه
إىل استند ثم وِفْسطائية. السُّ يف والثالثة الحد، يف والثانية القياس، يف إحداها رسائل:
والحد للقياس ما َوْفَق الرسائل لهذه فرعي بتقسيم فأتى والصورة، املادة بني التفريق
ولكن الرضا، بعَض الذهن يرتضيه مما الرتتيب فهذا وصورة، مادة من والسوفسطائية
أرادها، لو الوضوح بِسَمة وسمه يف لريتَِبك كان ما الذي سينا، ابن لدى جيل غري أنه بما

ذلك. يف االرتباط وجوب نََرى ال فإننا
كبرية ِسُكالِسيَّة تقسيمات وجود هو إليه اإلشارة يف نرغب الذي التاريخي واألمر
تقسيم يف صغرية رسالة ولدينا حرٍّا، إنشاءً العرص ذلك يف املنطق أنواع إنشاء من بادية

وضوح. من يُبْتََغى ما بكلِّ التقسيم هذا ُ تَُعنيِّ سينا،6 ابن إىل معُزوٌَّة العلوم

تحصيلها. مطلوب أي 4
املقدمة. سينا، ابن منطق فاتيه: 5
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أقسام تسعة إىل — الرسالة هذه يف األخرى العلوم خال — املنطق م ُقسِّ لقد
موضوع عن ُعربِّ وقد ُفرُفريوس، بإيساغوجي املسبََّقة الثمانية أرسطو لكتب مطابقة
القسم موضوع إن وهو: اآلتي، الوجه عىل تطابقها التي والكتب التسعة األقسام هذه
القسم موضوع وإن «إيساغوجي». كتاب عليه ويشتمل واملعاني، األلفاظ هو األول
كتاب عليه ويشتمل املوجودات، لجميع بالعموم والشاملة الذاتية املعاني عدد هو الثاني
حتى املفردة املعاني تركيب هو الثالث القسم موضوع وإن «امَلُقوالت». قاطيغورياس
هو الرابع القسم موضوع وإن «العبارة». أرمينياس كتاب عليه ويشتمل قضيًة، تصري
األول أنولوطيقا كتاب عليه ويشتمل املجهول، به يُعرف دليل لتكوين القضايا تركيب

بالقياس». «التحليل
القياس، مقدمتا بها تقوم أن يجب التي الرشوط هو الخامس القسم موضوع وإن
هو السادس القسم موضوع وإن «الربهان». الثاني أنولوطيقا كتاب عليه ويشتمل
طوبيقا كتاب نه ويتضمَّ التام، الربهان وجود عدم عند النافعة املحتملة القياسات
«نقض سوفسطيقا كتاب ويتضمنه املغالطات، هو السابع القسم موضوع وإن «الجدل».
البالغية الخطابية املقاييس تعريف هو الثامن القسم موضوع وإن املغالطني». ُشبَه
موضوع وإن «الخطابة». ريطوريقا كتاب نه ويتضمَّ الجمهور، مخاطبات يف النافعة

«الشعر». أبوطيقا كتاب عليه ويشتمل الشعري، الكالم هو التاسع القسم
— الوسطى القرون يف عظيم نفوذٌ املنطق يف لكتبه اتََّفَق الذي — ُفرُفريوس وأقام
العرَب، معه َراَق وما أرسطو بمنطقيات الصقًة أداًة معه بَِقَي ما اللسان فلسفة من نوًعا
قد والعرب بإيساغوجي. أو للمنطق بمقدمته وذلك الكفاية، فيه بما الخصوص، عىل
بحسٍّ فَحلَّلُوها ا، جدٍّ باكًرا لغتهم بتقديس قاموا قد والعرب ا، جدٍّ بارعني نحويني بََدْوا
العربية، العبارة كانت أي العمل؛ لهذا سبيًال يفتح نفسه لسانهم وكان عميق، فلسفي
ويربط التباس، بال محدَّدة أدوار ذات عنارصها قصرية جمل من املؤلَّفة املرنة البسيطة
وكان السكاليس، للقياس اإلعداد حسنة الحروف، من أُْلُهوٌَّة مختلف شكل مائة عىل بينها
بعدئذ فتدل األمر، أول أصلها يف الفكرة تتناول التي الكلمات اشتقاق طريقة طبيعة من
التحوالت أو الطارئة الحروف من قليل عدد بوساطة املظاهر وجميع الوجوه جميع عىل

وتساعده. الفلسفي الذهن تَْشَحذَ أن اللفظية،
الكوفة ومدرسة البرصة مدرسة أي — العظيمتان العرب نحويِّي مدرستا قامت وقد
وآي القديمة القومية األشعار فَدَرَستا الهجرة، بعد األول القرن منذ وذلك باكًرا، —
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اللسان هذا ترجمته تُجوز أن غري من العرب بلغة املنزَّل القرآني الوحُي وَجَعَل القرآن،
مجده. خدمة إىل هؤالء فبادر األجانب، عند حتى مقدًسا ًال مبجَّ

زمن، بعد ظهرت كتب يف ُكثَِّفت قد األولني النحويني هؤالء أعمال نتيجة تُرى أجل،
قد العالمة هذا دام ما الفاريس، لسيبويه املشهور النحو ككتاب البالغ، القدم مع ولكن
فلسفيٍّا ُدرس العربي اللسان أن ترى ثم ومن الهجرة، من ١٨٠ سنة أو ١٧٧ سنة تويف
— فرفريوس وضع كما — وضعوا النحويني وأن العظيمة، الفلسفية الحركة بدء قبل

بعد. فيما تقع التي للتوسعات مقدمًة أو إيساغوجي من رضبًا
هذه يف املنطق من األول القسم هذا يظهر كيف يُذَكر أن املفيد من يكون وقد
تكون التي القيمة حول — معلوم هو كما — األمر ويدور القديمة. السكالسية املناهج
واللفظ املفرد اللفظ يكون ما هناك فرُيى عليها، تنطوي التي املعاني إىل بالنسبة للكلمات
هناك ويُعرف والجزئي. والكيل واملطلق، وامُلَعنيَّ الَعَريض، واللفظ الذاتي واللفظ املركب،
وكيف عام، وَعَرض وخاصة، وفصل، ونوع، جنس، هي: التي الخمسة األلفاظ تكون ما
مذهب إىل يان يؤدِّ السؤاالن فهذان اليشء؟ هذا ما هو؟ ما السؤالني: عن يُجاب أن يَِجُب
هذا يف ا جدٍّ سطحيٍّ َلْمس غري يُلَمَسا لم املذهبني هذين أن بَيَْد العلل، ومذهب املقوالت

آخر. مكان يف نلقاهما أن من خري عنهما للكالم يُنتظر وَألَْن البدء،
النحوي، التحليل يف القياسات عنارص لتأليف ة املعدَّ القضايا دراسُة ترتبط وكذلك
وهناك «اإلشارات».7 يف سيما وال وتفصيل، عناية بكلِّ الدراسة بهذه سينا ابن قام وقد
ووجوهها، األحكام مادة يف تكلم عندما مؤلِّفنا، ذهن يف يُدور كان ملا إيضاًحا تَِجد ما
وأما الحامل. إىل املحمول نسبة حول الحقيقة يف صحيح هو ما فهي الحكم، مادة فأما
غري أو رضوريني والوجه املادة وتكون النسبة، هذه حول فيه يَُفكَّر ما فهو الوجه
حكًما تؤلِّف لإلنسان محموٍل مثل املعطاَة الحيوان لفظة فإن وهكذا ممكنني، أو ممكنني
ْت َعربَّ ما إذا ولكنني وقت، كل ويف اإلطالق عىل حيوان اإلنسان ألن وذلك رضورية؛ مادتُه
مع ممكنًا يكون الحكم وجه فإن حيوانًا، اإلنسان يكون قد القائل: بالشكل الحكم عن
مفاهيم مقدمة كون إثباته إىل املثال هذا ويميل رضوريًة، تكون تنفكُّ ال مادته َكْوِن
الزيادة. من يشء عىل هي املنطق يف والصورة املادة حول الطبيعة بعد وما الطبيعيات

الكتاب. من ٣–٦ الفصول 7
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يف خاصيتني أو طريفة، يٍَّة خاصِّ إىل لألحكام دراسته أثناء يف سينا ابن أشار وقد
يُعَرف فال التعيني السيئة القضايا بعض عن مثًال يتكلم عندما أنه وذلك العربية؛ اللغة
أن يمكن ال هذا أن فالحظ جزئي، أو كيل بمعنًى أُخذ قد — كالرجل — الحامل هل
التعريف بحرف وذلك فيه، شك ال بما اللغة، هذه يف يُعرف أنه والواقع العربية، يف يكون
ُقِصَد «رجٌل» فقيل: االسم َن نُوِّ فإذا كليٍّا، الرجَل هو املقصود كوُن «الرجل»، كلمة أمام

جزئيٍّا. رجل
الدقة إلثبات يَصلُح فهو هذا؛ املنطق قسم من اقتطفناه آخر ممتًعا مثاًال وإليك
اعتبار عىل — تعلم «أنت آخر:8 شكل عىل نوكِّده أن نودُّ فال كله، َد ْ الرسَّ هذا تسود التي
هذا يقتضيه الذي العامَّ اإلطالَق املطلقة السالبة الكلية يف الواجب أن — لك سلف ما
باملوضوع املوصوفات من واحد واحد كلَّ يتناول ْلب السَّ يكون أن اإلطالق، من الرضب
واحد واحد كل تقول: كأنك يكون حتى والوقت، الحال ِ مبنيَّ غري تناوًال املذكوَر الوصَف
قد نعرفها التي اللغات لكن وحاله، النفي وقت بيان غري من «ب» عنه ينفي «ج» هو مما
السالب للحرص واستعملت عاداتها، يف الصورة هذه عىل الكيلِّ النفي استعمال عن َخَلْت

اإلطالق. من الرضب هذا يقتضيه ما عىل معنًى زيادة عىل يدل لفًظا الكيلِّ
يشء ال أنه عندهم ذلك مقتََىض ويكون «ب»، «ج» من يشءَ ال بالعربية: فيقولون
واحد كل عن سلب وهو «ج»، بأنه موصوًفا دام ما «ب» بأنه البتَة يُوَصف «ج» هو مما
يقال ما وكذلك له، تُوضع ال أن إال له موضوعًة دامت ما «ج» ب املوصوفات من واحد
ورضبًا الرضوري يشمل االستعمال وهذا نيس، «ب» «ج» هيج الفرس، لغة فصيح يف
أيًضا الناس من كثريًا غلَّط قد وهذا املوضوع، يف رشطه الذي اإلطالق رضوب من واحًدا
ما هو به األلفاظ أوىل العام باإلطالق املطلق الكيلَّ الساِلَب لكن املوجب، الكيلِّ جانب يف
وحال، وقت بيان غري من «ب» عنه يَسلُب أو «ب»، ب ليس يكون «ج» كل قولنا: يساوي
«ب» عنه ينفي «ج» كل قولنا: يساوي ما الخاص املطلق وهو الوجوديُّ السالب وليكن
أن بينهما والفرق الجهتني، بني بُعد فال الرضورة، يف وأما دائم، وال رضوري غري نفيٍّا
واحد. واحد عند السلب لحال الرضورة يجعل «ب» ب ليس فبالرضورة «ج» كل قولنا:

ص٣٨. اإلشارات، 8

109



سينا ابن

ا عامٍّ السلب لكون الرضورة يجعل «ب» «ج» من يشء ال بالرضورة وقولنا:
بينهما ليس املعنى اختالف مع فيكون بالقوة، إال لواحد واحد يتعرَّض وال ولحرصه،
اإلمكان.» يف فاقِض القياس هذا وعىل اآلخر، صحَّ أحدها صحَّ حيث بل اللزوم، يف افرتاق
قصد أيُّ لدينا وليس ا، جدٍّ معتدل سينا ابن عند املنطقيَّ القياَس إن آنًفا: قلنا وقد
الحسن البسيط القياس يكون ما يَتََمثََّل أن القارئ عىل السهل فمن عنده، الوقوف يف
مالئم استعمال السابق، املثال يف كما فيه، فُعِجل إسهاب وال ارتباك بال املكتوب الرتتيِب
دراسة إىل أُضيفت وقد القليلة، األمثلة ببعض وأُوِضَح القياس، لحدود َعرًضا للحروف

املركَّبة. بالقياسات املؤلِّف يُسميها التي القياسية الرتاكيب دراسة املنطقي القياس
أسلوبه،9 عىل للداللة اتفاًقا أخذناها صفحًة األخري الفصل هذا من نستخلص وإنا
تُذكر بل النتائج، فيه تُطوى ال أن وهو موصوًال، يكون قد القياس «تركيب أن: وذلك
وكل «ه»، «ج» فكل «ه»، «ب» وكل «ب»، «ج» كل كقولك: مقدِّمًة ومرًة بالفعل، مرًة
أن وهو مفصوًال، القياس تركيب يكون (وقد «د»، «ج» فكل «د»، «ه» وكل «ه»، «ج»
«ج» فكل «د»، «ه» وكل «ه»، «ب» وكل «ب»، «ج» كل كقولك النتائج، فيه تطوى
وأخذوه مركب، قياس هو االستثنائية ِطيَّات ْ الرشَّ يف املحدثون زاده الذي والقياس «د»).
موجوًدا النهار كان وإن موجود، فالنهار طالعًة، الشمس كانت كقولك: مفرد، أنه عىل

يُبرص.» األعىش فإذن طالعة؛ والشمس يُبرص فاألعىش
الواضحة سينا ابن منطق بِسَمة لإلشعار يكفيان قلناه وما به استشهدنا ما وجميع
من وذلك استقالل، بكل وشارحيه أرسطو املؤلِّف يَتْبَع حيث الثابتة، الدقيقة الوجيزة
يف ويقوِّمهم ويكافحهم يُكملهم كان وإنما لتعليمهم، وال لرسمهم عبًدا يبدو أن غري
التقدم هذا أهمية تفوته وأن القارئ، صرب يَفرغ أن نخىش فإننا ذلك ومع األحيان. بعض
هذا قسم إىل إيصاله إىل نبادر فرتانا اليوناني. املنطق يف سينا ابن َقه حقَّ الذي التفصييل

العلم. ونظرية العموم عىل التصديق فن موضوعه والذي حيٍّا، ظلَّ الذي املنطق،
الذي — سينا ابن بنيَّ وقد وتصديق. ٌر تََصوُّ العلم أن املنطق تعريف يف رأينا وقد
هذين أن — منطقه يف وذلك دقيًقا، منطقيٍّا عامًلا منه أقلَّ اذًا نفَّ نفسيٍّا عامًلا يكن لم

فاتيه ترجمة ننقل أن يمكننا وال فاتيه، ترجمة من ١٥٣ والصفحة النجاة، طبعة من ١٤ الصفحة 9
يلوح. كما القدم من يشء عىل ألنها وذلك جميلة؛ أنها مع عالتها عىل الفرنسية
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العمل درجات جميع يف شديًدا تعاونًا يتعاونان وأنهما وثيًقا، اتحاًدا متحدان العنرصين
الذهني.

ويُكتسب ابتداءً.»10 واقع وإما ما، ببحث مكتَسٌب فإما وتصور تصديق «وكل
تصور، بال القياس وقوع يمكن وال بالحد، التصور ويُكتََسب بالقياس، التصديق
هذه أن غري أيًضا، تصورات عىل الحد ويقوم رة»، ومتصوَّ بها مصدَّق أجزاء «وللقياس
تقوم العلم دراسة أوقات من ما وقٍت يف الذهن يستخدمها التي والتصورات التصديقات
نهاية، غري إىل ذلك سلسلة ذهاب يُمكن وال سابقة، وتصورات تصديقات عىل نفسها
«مصدقات إىل األمور تنتهي أن من بُدَّ فال ولذا والعلل؛ املعلوالت سلسلة تذهب ال كما
املنطق ينطلق الذي الحد وهذا واسطة»، بال بها املصدَق ولنُعدَّ واسطة، بال ومتصورات

األوىل. الذهن مبادئ ويف األوىل الحواسِّ تجارب يف — واضح هو كما — يُلقى منه
له فيُتاح للمعرفة، كمبدأ اإلحساس شأَن بالتدريج سينا ابن يتناول املنطق ويف
فائدة، ذات هنا عنه بها تكلَّم التي القليلة الكلمات فإن ذلك ومع بعد، فيما عنه الكالم
قياس. بال محسوس وجود عدم َوكََّد تصور بال قياس وجود َعَدَم الَحَظ أنه كما وذلك
يَُرى ثم ومن القياس»؛ من برشكة الحسُّ بها التصديق أوقع أمور هي «فاملحسوسات
هذه يف الذاكرة تمثِّله الذي الدوَر يُوِضُح وهو ، الحواسِّ ُمَجرَّبات باملحسوسات يريد أنه
للسقمونيا، اإلسهال مثل ليشء، يشء وجود إحساسنا يف تكرَّر «إذا فيقول: التجربة،
الذكر يف ذلك منا تكرَّر وإذا الذكر، يف منا ذلك تكرَّر للسماويات، املرصودة والحركات
كاإلسهال األمُر هذا كان لو أنه وهو بالذِّكر، اقرتن قياس بسبب تجربة منه لنا َحَدثَْت
األمر أكثر يف يكون ال لكان طبيعته، مقتىض عن ال عرضيٍّا، اتفاقيٍّا السقمونيا عن َمثًَال
ِلَما سببًا فطلبت الواقعة، النفس استندرت ذلك يوجد لم إذا إنه حتى اختالف، غري من
أذعنت القياس هذا مع الذكر وهذا اإلحساس هذا اجتمع وإذا يوجد. لم أنه من َعَرَض
صاحبها.» تُْسِهل أن ُرشبت، إذا شأنها من السقمونيا بأن التصديق ذلك بسبب النفس
قياساتنا، مبادئ يف ا مهمٍّ دوًرا سينا ابن عند يَُمثِّل الوهم فإن الذاكرة، عن وفضًال
حقائَق عىل املقدماُت هذه وتنطوي الوهم»، عليها يساعده مقدمات، من يبتدئ «فالعقل
يوثق من قول بها التصديق أوقع آراء «واملقبوالت اإليمان، من هو ما فبعضها متفاوتة،

العربي، املتن من ص١٦ املحسوسات»، يف «فصل عنوانه: الذي «النجاة» فصل يف اآلتية النظرية تجد 10

فاتيه. ترجمة من بعدها وما ص١٨٣ الصفحة هذه ويقابل
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مثل به، تميز قويٍّ وفكر لرأي أو به، يختص سماوي ألمر إما يقول فيما بصدقه
كيل. حسٍّ مقدماُت وأخرى الرشائع»، أئمة عن قبلناها أموًرا اعتقادنا

الكل شهادة إما بها، التصديَق أوجب محمودة، مشهورة وآراء مقدمات «فالذائعات
أو أكثرهم شهادة أو العلماء شهادة وإما األكثر، شهادة وإما — جميل العدل أن مثل —
— أيًضا — املقدمات من النوع هذا ومثل الجمهوُر». فيه يخاِلف ال فيما منهم األفاضل
اإلنسان يكون أهواء عىل القائمة أو الصبا، منذ املكتسبة العادات عىل تقوم التي املبادئُ
ثم مطلقًة، املقدمات هذه مثل حقيقُة فليست الكثري»، «االستقراء عىل أو لها، ُعرضًة
من اإلنسان يف تَحُدث ومقدمات قضايا هي «فاألوليات، (األوَّليَّات)؛ العقل مبادئ توجد
بها يُصدِّق أن فوجب … ذََواتها إال بها التصديق يُوِجب سبب غري من العقلية قوته جهة
من أعظَم الكل كوُن — مثًال — األوَّليات هذه ومن يشعر»، أن غري ومن ابتداءً الذهن

الجزء.
ليس ولكن املقدمات، من النوع هذا تكوين يف — أيًضا — نصيبه للحسِّ إن أجل،
وأما وللجزء. ولألعظم للكل ًرا تصوُّ الحسُّ يُفيده أن يمكن قد «نعم، الرئيس. النصيب

العقل).» (أي ِجِبلَّته من فهو القضية بهذه التصديق
وتوجد الكلية، املقدمات عن تكلَّمنا وقد ومقدمات،11 ومسائُل موضوعاٌت وللعلوم
بعض أو االفرتاضات بعض َخَال وذلك العلم، هذا متعاَرفات هي وهذه علم. لكلِّ مقدماٌت
أُثِبتت االفرتاضات هذه ألن إما وذلك األستاذ؛ فيوِجبها برهان غري من بها املسلَّم املبادئ
يتََعلَّم الذي للتلميذ ألن وإما يُعلِّم، الذي العلم عني يف ستُثبَت ألنها وإما قريب، علم يف
الهندسة يف برهان غري من بها املسلَّم املبادئ هذه ومن يُعاند. ما فيها يجد ال العلَم
واحدة جهة من اللتان الزاويتان فكانت مستقيم خط عليهما َوَقَع إذا الخطني أن مثًال:

الجهة. تلك من يلتقيان الخطني فإن قائمتني، من أقلَّ
مثل الذاتية أعراضها وتُطلب العلوم، يف تُوَضع التي األمور هي العلوم وموضوعات
للعلم ويسكن يتحرك ما جهة من الجسم ومثل للحساب، العدد ومثل للهندسة، املقدار
مثل ه تُخصُّ ذاتية أعراض منها ولكلٍّ اإللهي، للعلم والواحد املوجود ومثل الطبيعي،
االستحالة ومثل للعدد، والفرد الزوج ومثل لها، الشكل ومثل للمقادير، واألصمِّ املنطق

واملقدمات، واملسائل املوضوعات حول النجاة فصول من الخصوص— عىل — اآلتية النظرية استخلصت 11
بعدها. وما ص٢٠٥ فاتيه، راجع املتن، من ص١٧-١٨ واليقينيات، واألوليات والحدود
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والنقصان والتمام والفعل القوة ومثل الطبيعي، للجسم ذلك وغري والذبول والنموِّ
عنها. كلمات بضع فلنقل العلم، موضوعات تَُعنيَّ وبالحدِّ للموجود،

يف لذلك سينا ابن إيضاَح وإليك والرسم،12 الَحدِّ بني العرب فالسفُة يُفرِّق
مقوماته عىل مشتمًال يكون أنه يف شك وال اليشء، ماهية عىل دال قوٌل «الحدُّ اإلشارات:13
جنسه، هي املشرتكة مقوماته ألن وفصله؛ جنسه من مركبًا محالة ال ويكون أجمع،
تتمَّ لم خاص هو وما مشرتك هو ما للمركب يجتمع لم وما فصلُه، الخاص واملقوِّم
عليها يَُدلَّ أن يمكن لم حقيقته يف تركيب لليشء يكن لم وما املركبة، حقيقته لليشء
الربهان «إن النجاة:14 يف سينا ابن قول هذا ومثل املعنى.» يف مركٌَّب محدود فكلُّ بقول،
وإنما ، حدٌّ له يكون وكيف له، َحدَّ فال عليه برهان ال فما األجزاء، يف متشاركان والحدَّ

لها؟» فمشرتكة املقوِّمات فأما املقوِّمة، الغري بالعوارض يتميَّز
الحد، به يُنال الذي الوجه من تعيينًا أقل — الرسم به يُكون الذي — والوجه
ه تُخصُّ التي وخواصه، أعراضه من ُمَؤلَّف بَقْوٍل اليشء ُعرِّف إذا «وأما فيلسوفنا:15 قال
ليُفيد أوًال، الجنس فيه يُوضع ما الرسم وأجوُد برسمه، اليشء ذلك ُعرِّف فقد باالجتماع،
اٌك ضحَّ األظفار، عريض قدميه، عىل اء مشَّ حيوان إنه لإلنسان: يُقال ما مثاله اليشء، ذاَت
بخواصَّ الرسم يكون أن ويجب زوايا، ثالث له الذي الشكل إنه للمثلث: ويقال بالطبع،
يكن لم قائمتني مثل زواياه الذي الشكل بأنه املثلث عرََّف من فإن لليشء، بيِّنة وأعراٍض

للمهندسني.» إالَّ رسمه
موجود هو وهل اليشء، ما معرفِة مسائَل عدا — هي العلوم يف تُوضع التي واملسائل
ومتى اليشء هذا يكون أين معرفة ومسائل والرسم، بالحد عنه الجواب يف يؤخذ ما —
نظريَة تستدعي التي املختلفة، املسائل هذه وتُسوُقنا يَُكون، وملاذا يكون، وكيف يكون،
ما العلم هذا عندها يَْلَمس التي النقطة وإىل املنطق حدود إىل العلل، ونظريَة املقوالت

الطبيعة. بعد

ص٥٧٧. ديرتييس، طبعة الصفا، إخوان رسائل راجع 12

ص١٧. اإلشارات، 13
فاتيه. ترجمة من ص٢٢٧ راجع 14

ص١٩. اإلشارات، 15
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عن الجواب «إن سينا:16 ابن قال ، الحدِّ مسألة يف ارتبطت قد العلل مسألة وكانت
ماهية يف داخل هو بما يكونان الجوابني ألن وذلك متفقان؛ هو؟ ما عن والجواب لَم؟
فانمحى األرُض؛ الشمس وبني بينه َط تََوسَّ ألنه فنقول: القمر؟ انَكَسَف ِلَم مثاله: اليشء،

األرض.» لتوسط القمر نور انمحاء هو فنقول: القمر؟ كسوف ما نقول: ثم نوره،
العلل وتدخل الحارضة، القريبة العلة هو الرباهني يف لم؟ للسؤال: العادي والجواب
تدخل ال األقل االتساع علل ولكن حده، يف لليشء األعىل أو املتساوي االتساع الجوهرية
أحيانًا يحدث ومما بسببه، تُقدَّم التي الرباهني يف إال تُستدعى أن يمكن ال وهي فيه،
حدِّ يف والغائية والفاعلية، والصورية، املادية، وهي: األربع، السكالسية ِعَلُل تدخل أن
كذا، شكلها حديد من صناعية آلة «إنه القدوم: تحديد عند يقال أن مثاله: مًعا، اليشء
عىل والشكُل الفاعل، املبدأ عىل تدل والصناعية جنس، فاآللة نحتًا.»17 الخشب به ليُقطع
ُوِجَد عامًة نظرًة األمر إىل نُظر ما وإذا املادة، عىل والحديد الغاية، عىل والنحت الصورة،
يف إنتاًجا وذلك كاملعلول؛ االتساع ذات من املستدعاة العلل مجموع أو العلة كوِن وجوب

املنطقية. الرباهني
بعض تحت بعُضها ويَُصنَّف بموضوعاتها، بعض يف العلوم مختلف بعض ويَرتبط
يف شائعًة كانت العلوم تصنيف معضلة أن وبما املوضوعات، هذه مراتب سلسلة َوْفَق
سينا، ابن مدرسة يف جاءت كما العلوم عن مخترصًة قائمًة نُقدِّم فإننا الوسطى، القرون
هذا نختم وبذلك املنطق،18 تقسيم منها استخرجنا قد كنا التي الرسالة َوْفَق وذلك

الفصل.
الفلسفة قسمني: إىل الحكمة، علوم مجموع عىل يُطلق اسم هي التي الفلسفة، م تُقسَّ

الَخرْي. هو الثانية وغرض الحقيقة، هو األوىل فغرض العملية؛ والفلسفة النظرية،
الطبيعيات، ى ويُسمَّ األسفل العلم وهي: أقسام، ثالثة إىل النظرية الفلسفة وتقسم
الفلسفة وكذلك اإللهيات، ى ويُسمَّ األعىل والعلم الرياضيات، ويُسمى األوسط والعلم
فرد، ِمثَْل اإلنسان عليه يكون أن يجب ما علم وهي: أقسام، ثالثة إىل م تُقسَّ العملية
االقتصاد وهو وأمواله، وأوالده وزوجه بيته حياَل يسلكه أن يجب ما وعلُم األخالق، وهو

السياسة. وهو والناقصة، الكاملة املدن ونظام الحكومات وعلم املنزل)، (تدبري

ص٢٥٣. فاتيه، ص٢٠، النجاة، 16
ص٢٦٦. فاتيه، 17

بعدها. وما ص٧١ الحكمة، يف رسائل 18
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العلوم من طائفة إىل منها النظرية الفلسفة تتألَّف التي العلوم من كلٌّ ُم ويُقسَّ
الثانية. أو التطبيقية العلوم من طائفة وإىل األوىل، أو فة الرصِّ

العموم، عىل املوجودات علم هي: فة الرصِّ الطبيعيات يف تَُصفُّ التي والعلوم
منها ن يَتََكوَّ التي األوىل األجسام وعلُم األول، واملحرِّك والحركة، والصورة، والَهيُويل،
وعلم العلوية، اآلثار وعلُم والفساد، الكون وعلُم وحركاتها، والعنارص والسماوات العاَلم
أم الحيوان أيف سواءٌ ها، وخواصِّ النفس وعلم الحيوان، وعلم النباتات، وعلم املعادن،
خلود مسألَة الرصِف الطبيعي العلم من األخري القسم بهذا املؤلِّف ويربط اإلنسان، يف

النفس.
األحالم، وتفسري والِفراسة، والتنجيم، ، الطبِّ عىل التطبيقية الطبيعيات وتشتمل

السيمياء. وعلم السحر، وعلِم الطََّالِسم، وعلم
والفلك، والهندسة، العدد، وهي: األوىل، الرياضيات يف علوم أربعُة وُوضعت

واملوسيقى.
علم يف فريتبط مختلفة؛ تطبيقية علوٌم الثانية الرياضيات يف العلوَم هذه وتُطاِبُق
وامليكانيكا، املساحة، الهندسة علم يف ويرتبط والجرب، تُّوني، السِّ الهندي الحساب العدد
واملائيات وامَلَرايا املناظر وعلم الجزئية، اآلالت وعلم واملوازين، األوزان وُصنُع األثقال، وجر
املوسيقى يف ويرتبط والتقاويم، األزياج َوْضع فنُّ الفلك علم يف ويرتبط املياه)، (نقل

أشبهه. وما األرغل، مثل الغريبة اآلالت إنشاءُ
عىل تشتمل التي العامة املعاني علم (١) وهي: أقسام، خمسة األوىل ولإللهيات
والفعل والقوة والتضادُّ والخالف والِوفاق والكثرة والواحد الُهويَّة أي: املوجودات؛ جميع
األول الحق إثبات يف النظر (٣) للعلوم. األوىل املبادئ معرفة (٢) واملعلول. والعلة
األوىل الجواهر علم (٤) الصفات. من ذلك وغري وربوبيته، تفرُّده عىل والداللة وتوحيده،
الروحانية الجواهر وعلم كالَكُروبيني، األول الحق إىل املخلوقات أقرب هي التي الروحانية
اإلله لعرش والَحَمَلة السماوات أمر إليهم امُلوَكِل كاملالئكة األوىل، دون تكون التي الثانية
السماوية الجسمانية الجواهر به تَْخَضُع الذي الوجه علُم (٥) للطبيعة. املدبرين أو

الروحانية. الجواهر لتلك واألرضية
يف والعقاب الثواب أي املعاد؛ وعلم الوحي علم عىل الثانية اإللهيات تشتمل وأخريًا؛

األخرى. الحياة
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السابع الفصل

سينا طبيعياتابن

تحت الرئيس الشيخ عند النفس علم من قسم دخول – القدماء عند الطبيعيات
الزماني القياس – سينا ابن عند القوة ومبدأ الكماالت مبدأ – الطبيعيات عنوان
األجسام قابلية – والحركة الخالء – سينا ابن عند وتعريفه املكان – والرسعة

للتجزُّؤ.

∗∗∗

الفلسفة؛ من قسًما الطبيعيات َعدِّ عىل الوسطى والقرون القديمة القرون يف العادُة جرت
الخصوص، عىل القديم تعريفها َوْفَق وأحوالها املوجودات علَم كانت الفلسفة ألن وذلك
الحتياجها الفلسفة نطاق ِضْمَن تدخل كانت الطبيعيات إن يقال: أن ذلك من وأدقُّ
قدماء نظر يف الطبيعيات وكانت إليها، الطبيعة بعد ما والحتياج الطبيعة، بعد ما إىل
ِلتستغنَي املحسوسة املالحظة كانت وما العقل، وحقل املالحظة حقِل يف تُوَجُد الفالسفة

اإلطالق. عىل الدائرتني بني هوًة تَِجُد كنَت فما ، الحواسِّ عن العقُل وال القياس عن
املوجودات حول بتكوينها اتُِّهَمت أن ُكالِسيَّة؛ السِّ املناهج نحو اإلنصاف عدم ومن
أنه لُرئَِي امُلِسنَّة املذاهب هذه روح إدراك أُْحِسَن فلو للتجربة، اكرتاٍث غري من سابقًة آراءً
البحث وأن ذلك، يف متداخالن واملالحظة القياس أن وذلك ذلك؛ من ً خطأ أكثُر يشء ال
البحث بواسطة ذلك يف منتِظٌم العلم وأن ذلك، يف الوضعيِّ العلم عىل قائم النظريَّ
العقل وبني والعني، املجرَّد وبني واملوضوع الفكر بني انسجام ذلك يف فيوجد النظري،
التوافق، هذا وجوَد يَُوكِّد الذي املبدأ هو هنالك تَِجُدُه الذي الوحيُد السابُق واملبدأ واألشياء.

األشياء. عىل العقل تطبيق بإمكان سابق بيقني الفيلسوَف يطالب والذي
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بأغاليطها مدينة أنها إىل وليُنظْر الوسطى، القرون فلسفة تكوين بدراسة وليُعَن
ألنها ال ناقًصا، يزال ال كان لعلٍم وثيقٍة تابعيٍة ضمن نفَسها لوضعها — ضبًطا —

. الوضعيِّ بالعلم ْت استََخفَّ
علم عن ذلك، بعد نقوله، وما الحارض، الفصل يف األمر هذا عىل نوٍر بإلقاء وسنبدأ

إقامته. يُتِمُّ الطبيعة بعد وما النفس
قسٌم يدُخل سينا ابن ِسُكالسيَّة ويف انقطاع، بال الطبيعيات إىل النفس علُم ويستند
الطبيعيات. عنوان تحت األنُفس، علم َحْول موضوُعه يَُدور الذي وهو النفس، علم من
املوجودات سلسلة ألن وذلك الطبيعة؛ بعد بما ترتبط الطبيعيات فإن ذلك، عن وفضًال
تجمع متباَدلة صالت وجود يُذكر أن املفيد من إن ثم العقل، إىل الَهيُويل من متصلة
املبادئ من كثريًا الطبيعي العالم من يستعري فاملنطق غرو، وال واملنطق. الطبيعيات بني
أخرى، ناحية من املنطق، أن كما والعلل، املقوالت مبادئُ سيما وال إليها، يحتاج التي
تَُطبَّق العقل قوانني بأن نسلِّم دمنا ما قياساته، ونابض مناهجه آلة الطبيعيات يُِعريُ

الطبيعة. عىل
تاريخ ال الفلسفة، فتاريخ سينا، ابن لطبيعيات تامٍّ بعرٍض هنا القيام نَْقِصُد وال
الطبيعيات أن إىل — بالضبط — أرشنا أننا بما ولكن به، بالنا َشْغَل نََرى ما هو العلوم
وهذا بموضوعنا، يتَِّصل ما منها نستخرج أن يجب فإنه فلسفة، عىل تشتمل ُكالسية السِّ

قضاياه. أو الرئيسة العلم هذا مبادئ بعض بدرسنا وذلك بسهولة، سنصنعه ما

والصورة. املادة، الكبريين: الطبيعة بعد ما ملبدأْي طبيعي أساس يوجد أنه الواضح من
الطبيعية األجسام إن «نقول جاء: حيث النجاة1 من الطبيعيات بدء يف يبدوان وهما
نسبة الصورة إىل املادة ونسبة فيه، حالٌَّة هي وصورٍة محل، هي مادة من مركَّبة
الجسم مادة «ويف الطبيعيات، استوحتها مبادئُ املقوالت وكذلك التمثال.» إىل النحاس
ولباب الَكيْف لباب مناسبٌة صور فلها الجسمية، الصورة غري أخرى صور الطبيعي
من اإلطالق عىل أُخذت إذا الطبيعية فلألجسام هذا عىل األمر كان وإذا ذلك. ولغري األَيْن،
الطبيعية األجسام ولواحق الصورة. واآلخر املادة، أحدهما فقط: مبدآن املقارنة املبادئ

ص٢٥. النجاة، 1
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الصور فإن األعراض؛ وبني الصور بني وفرٌق التسع، املقوالت من العارضة األعراض هي
الذي الطبيعيَّ الجسم تحلُّ واألعراض نوعها، طبيعة عىل الذات متقوِّمة غري مادًة تُحلُّ

نوعه.» وحصل والصورة، باملادة تََقوََّم
وهي أوىل، كماالت إما «وذلك هكذا: ُحددت ثانية وكماالت أوىل كماالت ولألجسام
بطالن إىل ارتفاعها يؤدِّي ال ثانية كماالت وإما كماالت، له هي ما بََطَل ارتفعت إذا التي

حاله.» صالح ارتفاع إىل يؤدِّي بل كماالت، له هي الذي اليشء
تحليَله. املفيد من نرى الذي القوة، مبدأ إىل هذا الكماالت مبدأ من سينا ابُن وينتقل
وهذا بنفسه.» يسكن أو يتحرك املوجودة األجسام من يشء «ليس األمر: بدء يف ويقول
«ليس أنه وذلك عمًقا؛ أكثَر صارت أن الفكرة تلبث ولم الجمود، مبدأ عن رصيح بيان
وفيه إال يشء عنه يَصُدر فليس جسم، عن فائضة قوة أو آخر جسم عن يتحرك جسم
تكون القوة بأن قائًال حركيٍّا، مفهوًما بَعدِّها الفكرة هذه تفسري ويمكن مناسبة، قوة»
بأن القائلة الدارجة، السكونية للمفاهيم خالًفا وذلك يتحرك، الذي اليشء يف كامنًة دائًما

يلوح. كما خارجية أشياء عن تتحرَّك القوة
الكماالت غريَ ليست للجسم املالزمة القوى هذه إن رأيه: يُوِضُح سينا ابن أن بَيَْد
األجسام، أفعال تصدر الثانية الكماالت وعن الثانية، الكماالت عنها تَصُدر التي األوىل
الخاصة كماالِتها األجسام يف تحفظ التي هي األوىل فالقوى أقسام: ثالثة وللُقَوى
أعادتها وأشكالها الطبيعية مواضعها عن زالت فإذا الطبيعية، ومواضعها بأشكالها
وسكوناتها بالذات لحركاتها مبدأ وهي طبيعية، ى تَُسمَّ الُقَوى وهذه عليها، وثبَّتتها إليها
من بخاٍل الطبيعية األجسام من يشءٌ وليس بذاتها، لها التي كماالتها ولسائر بالذات،
وغريها تسكني أو تحريٍك من أفعاَلها األجسام يف تفعل قًوى الثاني والنوع القوة، هذه
وال اختيار غري من دائًما ذلك يفعل فبعضها مختلفة؛ ووجوه آالت بتوسط الكماالت من
واملنايف، املالئم وإدراك وتركه، الفعل عىل القدرة ولبعضها نباتيًة، نفًسا فيكون معرفة،

حيوانية. نفًسا فيكون
بحقائق اإلحاطة تستطيع التي اإلنسانية، النفس كماالت النوع هذا ضمن وتدُخل
ُل أوَّ كماٌل بالجملة «والنفس النفس، علم إىل نَِصُل وبهذا الفكرة، سبيل عىل املوجودات
بآالت، ال الفعل هذا مثل تفعل قًوى الثالث والنوع بالقوة»، حياة ذي آيل طبيعي لجسم
إىل نصل النوع وبهذا فلكية، نفًسا وتسمى تتعداها، ال واحدة سنَّة إىل متجهة بإرادة بل

الطبيعة. بعد ما
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الفلسفة جميع به جاوزنا الذي الطبيعي للمبدأ تحليًال — إذن — ترى تقدَّم ومما
املفهوم هذا طبيعة من وإن جميل، التحليل هذا فإن ذلك عن وفضًال كلمات، بضع يف
آخر،2 فصل ويف أيًضا، الحارض الزمن يف األذهان بعض يَُروق أن القوة عن الحركيِّ
فيما فائدتها لها التي املالحظة فيه يَوكِّد وهو الحديثة، كونية السُّ من سينا ابن يدنو
للزيادة قابلًة أحوالها دامت ما متناهية، غري قوة وجود بعدم والقائلة الطبيعة، بعد
املبدأ يذكر وهو األوزان، ورفع األثقال بجرِّ القوة أحوال يعرض إنه ثم والنقصان،
بالقوة يُكسب ما إن نقول: ونحن باملسافة، يُخَرس دَّة بالشِّ يُكَسب ما إن القائل: امليكانيَّ

بالرسعة. يُخرس
ما ُروِح إلدخال وكان امليكانية، للمبادئ َجِيلٍّ إدراٍك ذا كان سينا ابن فإن ولذا؛
للقوة اإلهمال بعَض إهماله عىل َحْمله نتيجُة املسائل من الطائفة هذه يف الطبيعة بعد

ريب. ال شأنًا أرفع هو الذي الحركي، املبدأ عن الكالم يُطيل كيما كونية؛ السُّ
مدرسة روح يف ذلك من أكثَر َخَطْوَت ما وإذا متالزمان، الحركة ومبدأ الزمان ومبدأ
الزمان ر يُتصوَّ «ال سينا: ابن قال الحركة، ملبدأ تابع الزمان مبدأ أن َوَجْدت سينا ابن
امَلْظَهر عىل فيلسوفنا ويَُشدُّ بزمان.»3 يُحسَّ لم بحركة يَُحسَّ لم ومتى الحركة، مع إال
وتقوم الكهف»، أهل قصة يف قيل ما «مثَل القائلة: املقارنة بإثارته الفكرة لهذه النفيسِّ
كهٍف، إىل التجئوا قد كانوا شباب سبعة أن وذلك السبعة؛ النيام خرب عىل القصة هذه
أنهم ظانِّني سنة، ٢٤٠ بعد أفاقوا ثم عجيبًا، نوًما فيه فناموا دقيانوس، ظلم من فراًرا
يف جاءت عبارة يف إلهي وجه عىل الفكرة ذات عن ُعرب وقد واحدة. ليلة غري يناموا لم

سينا.4 البن الحكمة» «عيون رسالة
لو إذ بالَعَرض؛ إال يُقدِّره وال به، يتعلَّق ال فالزمان السكون، «فأما سينا: ابن قال
يقدِّرها األخرى والحركات الزمان، من الجزءَ هذا يطابق لكان ساكن هو ما متحرًكا كان
الذراِع خشبة يُقدِّر الذِّراع يف الذي كاملقدار معها بأنه بل األول، مقداُرها بأنه ال الزمان،
الحركات مقداَر واحد زمان يكون أن يجوز ولهذا بتوسطه؛ األشياء سائَر ويُقدِّر بذاته
الزمان يف تكون ال — املنهاج هذا وفق — الطبيعية األجسام أن والواقع واحدة.» فوق

متناهية». غري قوة وجود إمكان عدم يف «فصل ص٣٤، النجاة، 2
ص٣١. النجاة، 3

الحكمة». عيون من «الطبيعيات وعنوانها: الحكمة، يف رسائل مجموعة من األوىل الرسالة 4
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الفكرة هذه عن ُعرب وقد الزمان. يف تكون التي الحركة يف أوًال تكون وإنما مبارشًة،
الزمان يف الطبيعي «والجسم املذكورة: الكلمة بعد جاءت التي العبارة يف الدقة البالغة

والزمان.» الحركة يف ألنه بل لذاته، ال
املبادئ، هذه معالجة بها وقعت التي السهولة يف — التحليل هذا بَمْطَلع — ويُحكم
يُقاسوا لم وهم الزمن، حول أفكارهم يف االستقالل َكِثريِي الرشق ِسُكالسيُّو كان وقد
الرشط من ُمَحرًَّرا نفَسه تفكريُهم اعتََربَ ما أكثر وما مخلوًقا. َعدِّه يف ُمْحَدثًا، ه َعدِّ يف عًرسا

الحارض. الوقت يف َجَربوتًا أكثََر لنا يبدو الذي الزماني،
سينا: ابن قال ذلك. عن سينا5 ابن بها يتكلم التي البساطة مقدار إىل وانظروا
واملدة، بالزمان محدثه يتقدَّمه ال إبداع حدوث بل زمانيٍّا، حدوثًا محدثًا الزمان «ليس
متقدِّم»، زمان بعد أي يكن؛ لم بعدما حدوثه لكان زماني مبدأ له كان ولو بالذات، بل
فقط»، باريه يتقدَّمه أي مبدع؛ «فالزمان له، أصل بوجود القائلة الفرضية يُنايف وهذا
ل يتفضَّ الذي القارئ ولكن الشأن، رفيعة التأمالت هذه َعدَّ الناس بعض يحاول وقد
أن من أكثَر العقلية ناحيتها من بسذاجتها يَحُكم َغَرض بال مؤلِّفنا سياق إىل باالطمئنان

التحليل. فلنواصل ولذا ذلك؛ يََرى
فيه هو حاٌل كان أنه يكن لم ومعنى كان. ثم يكن، لم أنه الزماني املحدث «ومعنى
أمر هذا ومثل الزمان، يف يحدث لم فإنه الزمان وأما ُوجد». قد أمر الحال وذلك معدوًما،
الفكرة نتعوَّد أن يجب أنه والواقع املستديرة، السماوات حركة بل حركة، كلُّ ال الحركة،
األقل، عىل الخارجي الفلك أو السماوية، األفالك حركة إن — املنهاج هذا يف — القائلة
الزمان أن وذلك حه؛ سنوضِّ الذي الوجه عىل العالم الية فعَّ لجميع مبدأٍ مثل ُوِضَعْت قد
هي وهذه املستديرة». للحركة مقدار «فالزمان الحركة، لهذه الزم خضوع سوى ليس
متصل. فالزمان متصلة الحركة هذه أن وبما الكندي، عند َلِقيناها قد كنا التي النظرية
الحال، يف حادثًة الزمان يف ليست املوجودات جميع إن مواصًال: سينا ابن ويقول
وهي وأطرافه واملستقبل، املايض وهو فأقسامه، أوًال أما الزمان. يف املوجود اليشء «بل
والحركة الحركة، يف املتحركاِت فإن فاملتحركات، ثالثًا وأما فالحركات، ثانيًا وأما اآلنات.
العدد، يف كالوحدات اآلنات وتكون الزمان»، يف ما بوجه املتحركات فتكون الزمان، يف
قد املوجودة املقادير من متصل وكل العدد، يف املعدودات َكَكْون املتحركات وتكون

ص٣١. النجاة، 5
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األصناف يف يدخل ال ما يكون وال الزمان، ُفصل لو َعَجَب فال العدد، عليه فيقع يُفصل
مطابق ثبات له فكان به، واعترب الزمان مع ُقوبل إذا بل الزمان، يف املذكورة، الثالثة
هو الدهر فيكون له، دهًرا االعتبار وذلك اإلضافة تلك يَْت وُسمِّ فيه، وما الزمان لثبات
بواسطة الزمان ضمن ليست التي األشياء عىل الزماني القياس ويُطبَّق بالزمان، املحيط
يف منه بكثري االنتفاع يمكن اذ نفَّ تحليل هذا بأن االعرتاف من بُدَّ وال الثابت. الدهر هذا

األيام. هذه
عنها لكالمه وذلك الرسعة؛ عن سينا ابن قول إىل يُستمع أن امُلمِتع من يكون وقد
مقدار عىل مسافة يف تُفرض حركة كلَّ «أن سينا6 ابن الحظ أن فبعد ِسُكالسية، بروح
«وهذا جوابه: فاسمع املقدار، هذا يُطبَّق عالم قائًال: سؤاًال لنفسه وضع الرسعة»، من
يُفرض جزء فكلُّ كذلك كان وكلما جزء، بعد جزء منه يوجد ألنه مادة؛ يف وجوده املقدار
املادة مجموع ألن مادة؛ عن هذا وليس مادة، عن أو مادة، ففي حادث وكل حادث، منه
مادة، يف مقدار — إذن — فهو والصورة. الهيئة بل أوليٍّا، حدوثًا يَحُدثان ال والصورة
ولكن فيها، الهيئة أو للمادة مقدار يكون أن فإما وموضوع. مادة يف يوجد مقدار وكل
املادة، زيادة بزيادتها لكان بذاتها للمادة مقداًرا كان لو ألنه للمادة؛ املقدار هذا ليس
هو فإذن باطل، فاملقدَّم باطل، والتايل وأعظَم، أكربَ أرسُع ما كلُّ لكان كذلك كان ولو

للهيئة.» مقدار
النتيجة ولكن بأسلوبها، الطرافة من يشء عىل هي التي العبارة هذه ترجمنا وقد
ملادة هيئٍة يف الحركة مبدأ يضع سينا ابن إن القول: وحاصل أيًضا. ممتازة فيها
فمقداًرا، مقداًرا الفعل إىل تنتقل ثم الهيئة، هذه يف بالقوة تكون فالحركة املتحركات،
يسريًا يسريًا الجسم يف قارَّة حاٍل تبدُّل عىل تُقال «الحركة آخر:7 موضع يف سينا ابن قال
متصل، وجه عىل بالفعل ال بالقوة، هو إليه بها والوصول يشء، نحو اتجاه سبيل عىل
الحديث، الحية القوة ملبدأ مماثل مفهوم إىل التعريف هذا ويسوقنا واحدًة.» دفعة ال
نظر وجهة إىل بنا يأتي وهو نفسه، الوقت يف رياضيًة وأقلَّ الهوتيًة أكثَر كونه مع ولكن

تفضيل. عن القوة مبدأ تحليل يف سينا ابن وضع رأينا حيث حركية،

ص٣٠-٣١. النجاة، 6
ص٢٨. النجاة، 7
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يكون ليشء مكاٌن «يقال مؤلِّفنا:8 قال الكندي. عرَّفه كما املكان سينا ابن عرَّف وقد
ة امُلماسَّ الحاوي نهاية هو «املكان آخر:9 مكان يف وقال به.» محيًطا فيكون الجسم، فيه
املحيط.» الجسم فهو الحقيقي، غري املكان وأما الحقيقي. املكان هو وهذا ، املحويِّ لنهاية
يُماز أن يجب الذي الطبيعي، املكان مبدأ من مفيدًة نتائج فيلسوفنا ويَْستَْخِلص
إليه يميل الذي املكان هو وهذا واحد.» طبيعي مكان جسم «لكل فيقول: السابق، من
يكون مكان إىل يميل لنفسه يُرتك جسم كلَّ إن فقل: شئت وإن الطبيعية، حركته يف
وطباَعه10 َ ُخيلِّ إذا «فالجسم، طبيعيان، وموضع شكل للجسم يكون وكذلك دائًما، واحًدا
يقتضيه الذي الشكل يكون أن ويجب معني»، وشكل معني موضع من بُد له يكن لم

مستديًرا. البسيط
الطبيعيات يف به يُنتفع لم الذي امليل، مبدأ النظرية هذه يف مالحظته تَِجُب ومما
يميل شكله عن يُقىص أو مكانه عن يُزاح الذي فالجسم بسيًطا، فلسفيٍّا كونه مع الحديثة
يتحرك ميل تحركه حال يف له «الجسم سينا: ابن قال الحركة. بواسطة إليه العودة إىل
امليل َضُعَف قويٍّا الطبيعي مكانه نحو الجسم ميل كان وكلما املمانع.» به ويُحس به،
مبدأ يعم كما الفلسفة هذه يف هذا امليل مبدأ ويُعمُّ قًرسا، يُعطاه أن يمكن الذي اآلخر،
جاعلًة باملوجودات تذهب التي الحيوية، الحركة عىل برصاحة سينا ابن ويُطبِّقه الحركة،
إىل ميل فيه فاسد كائن «فكل وفسادها:11 كونها بني أخرى إىل صورة من تنتقل إياها
ُشِعَر وقد التالية، الصورة إىل الحارضة صورته من آٍن كل يف تنقله املستقيمة»، الحركة
ملبدأ املالءمة دائمة النظريُة وهذه ًقا، موفَّ إيضاًحا وأُوِضَح عميًقا، شعوًرا هذا بجميع

تقدَّم. فيما عليه أثنينا الذي الَحَركي، القوة
طرح عىل وحَمَلتْه سينا، ابَن خانت خاصة، حال يف ، الطبيعيِّ املكان فكرة أن غريَ
مذهب هو واألمر صحيح، بأنه — حني بعد — واعُرتِف زمانه يف ُعِرض طبيعي، رأي
سينا ابن لنا فقال سينا، ابن زمن يف فالسفة أبرصه الذي واملائي، الجويِّ الضغط

ص٩. الحكمة، عيون 8

ص٣٣. النجاة، 9
ص١٠٩. اإلشارات، 10
ص١١٢. اإلشارات، 11

123



سينا ابن

واألرض بالقرس، فوق إىل تتحرك النار أن رأى من ظنُّ الظنون فساد «ومن نفسه:12
من يظن من ظنَّ خصوًصا أرسع، يتحرك واألعظم وكيف بالقرس، أسفل إىل تتحرك
األرض يعلو واملاءَ املاءَ، يعلو والهواءَ الهواء، تعلو النار وأن ضغط، القرس هذا أن هؤالء
جهة خالف يكون الضغط من واالندفاع وكيف فوق، من للطيف الكثيف ضغط بسبب
األجسام أن َظنَّ َمْن غلط هذا من ٌ فبنيِّ أبطأ؟ األعظم انضغاط ويَُكون نحوه، ال الضاغط

األلطف.» يضغط األكثف ولكن أسفل، إىل تهوي كلها
نظريُة هؤالء عرش الحادي القرن علماء صنع مما بأوضح تُعرض أن املتعذر ومن
عرش، السابع القرن علماء مجد اكتشافها عىل قام التي املائي، والضغط الجويِّ الضغط
ُمتَِّبًعا الرأي هذا صحة أنكر أنه ق نُحقِّ أن — سينا ابن مجد عىل حرًصا — لنأسف وإنا
أنهما عىل أسفل إىل يذهب الثقيل وإن فوق إىل يذهب الخفيف إن القائل: أرسطو تعليم

الطبيعيان. مكاناهما
بعَض الغريبة النتيجة إىل أدَّت سينا ابن فلسفة يف الطبيعي املكان فكرة إن ثم
أن يمكن ال «أنه ذلك وسبب التعدد.»13 يمكن ال وإنه واحد، العالم «إن القائلة: الغرابة
حيِّزها والقوى الصور املتشابهة األجسام فإذن طبيعيان؛ مكانان واحد لجسم يكون
َوَسطني يف أرضان يكون ال أنه هذا من فبنيَّ واحدة، الطبيعية ووجهتها واحد الطبيعي

عاملني.» من محيطني أفقني يف وناران عاملني، من
وهي عرش، السابَع القرن علم حتى الوسطى، القرون يف مشهورة مسألة وهناك
املنهاج حال عن ممتع بمثال يزوِّدنا بتفصيل، سينا ابن تناولها وقد الخالء، مسألة
الخالء، وجود استحالة يُثِبت أنه يزعم سينا ابن أن وذلك العرص؛ ذلك يف السكاليس
خاٍل، خالءٌ ُفرض إن إنه أوًال، «وأقول: قوله:14 فيلسوفنا بدأ لربهانه: مجمًال وإليك
فقد يُفرض، خاٍل خالء كل ألن وجوهر؛ وكم ذات هو بل محًضا، شيئًا ال هو فليس
يوجد ليس والاليشء واملعدوم ذاته، يف متجزئًا ويوجد وأكثر، منه أقل آخر خالء يوجد
فإما كم وكل كم، فالخالء كم؛ فهو كذلك كان ما كل وأيًضا شيئًا، ال الخالء فليس هكذا،
االنفصال يكون أن فإما منفصل كل ألن بمنفصل؛ ليس والخالء متصل، وإما منفصل

ص٤١. النجاة، 12

ص٣٧. النجاة، 13
«املكان». فصل يف النظرية هذه بدء تجد ص٢٨، النجاة، 14
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وإن بالطبع، متصل فهو االنفصال له َعَرَض ما وكل منفصًال، لذاته يكون أو له عرًضا
من واحد فكل كذلك كان ما وكل أجزائه، بني املشرتك الحدِّ عديم فهو لذاته منفصًال كان
فإذن األجزاء؛ متصَل ذاته يف يُقبل أن يمكن فليس كذلك كان وكلما ينقسم، ال أجزائه
للَمَالءِ مطابًقا يُفرض وقد ال كيف الذات. متصل إذن فهو الذات، بمنفصل ليس الخالء
متصل؛ فهو املتصل طابق ما وكل للمتصل، مطابق فهو كذلك كان وكلما مقداره؟! يف
وكل جهات، يف منحازها األجزاء متصل الذات ثابت الخالء وأيًضا متصل، إذن فالخالء

وضع.» ذو َكم فهو كذلك كان ما
مسافة، ذا يكون فإنه موجوًدا كان إذا الخالء أن مثبتًا الربهان هذا سينا ابن ويُتابع
مادة»؛ له ليس «الخالء كون يُوِضح ثم بالذات، للقياس قابًال الثالثة، لألبعاد حائًزا
نقاٍش يف ع يَْرشَ ثم ينفصل»، ال الخالء فإذن مادة؛ فله لالنفصال قابٍل «كل ألن وذلك

إمتاع. من يخلو ال التداخل امتناع حول طويل
يستحيل أي تداخلهما؛ يَْمتَِنع — املتساويني كاملكعبني — الجسمني أن وذلك
بني واقًعا االمتناع هذا كون عن سينا ابن ويبحث اآلخر، منهما واحد كل استغراق
مع منهما واحد كل بني أو واملادة، البعد بني أو البعدين، بني أو الجسمني، من املادتني

التداخل. عن البعدين تمانع إىل فينتهي منهما، واحد كل
يف سهولًة أكثَر شكل عىل ُعِرض قد الُجُدوبة من يشء عىل هو الذي الربهان وهذا
أبعاد دخول يمكن كيف يف البحث حول يدور واألمر الصغرية، الحكمة»15 «عيون رسالة
تَُداِخل الجسم أبعاُد تكون أن «إما الحكمة»: «عيون يف جاء الخالء. أبعاد يف الجسم
خلف؛ وهذا مالءٌ، فكان ممانًعا كان يُداخلها لم فإن ذلك، يكون ال أن وإما الخالء، أبعاَد
أحدهما، مثِل بعُد متساويني بعدين اجتماع من فَحَصَل أبعاد، يف أبعاد َدَخل داخلها فإن
عليها م يُتََوهَّ أن يصحُّ حيث من التداخل عليها يمتنع املحسوسة واألجسام خلف، وهذا
حارَّة، أو بيض ألنها ال التداخل، عن تتمانع أبعاد أنها ألجل فإنها األبعاد، وهي التداخل،
الواحد، من أعظم بعدان يكون أن يجب بل تتداخل، ال لذاتها فاألبعاد ذلك، غري أو
ليس نقطة، من أكثر ونقطتني عدد، من أكثر وعددين وحدة، من أكثَر وحدتني ملجموع

الكثرة.» يف حصة ولها والبُعد، الكرب يف لها حصة ال النقطة ألن نقطة؛ من أكرب

ص٧. الحكمة، عيون 15
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الخالء، إمحاءَ نفسه الوقت يف افرتاضنا من الخالء يف الجسم لوضع بُدَّ ال وهكذا
وإما الخالء، أبعاد يف ال موجود املتمكِّن ا «إمَّ «النجاة»:16 استنتاج يف جاء كما وذلك

فيه.» متمكِّن وال موجود الخالء
فيه؛ حركَة ال الخالء أن األصول هذه من ٌ «فبنيِّ قوَله: سينا ابن أضاف ذلك وإىل
أن وإما محال، ذلك إن قيل: وقد بُعَده، بُعُده يُداخل أن فإما يشء فيه تحرَّك إذا ألنه
حركَة ال فإذن أيًضا، محال ذلك إن ِقيَل: وقد فيه، بالنفوذ مانعه إذا يَْغِلبَه بأن يتحرك

فيه.» سكون ال وكذلك الخالء، يف
املعلِّم قال كما كاسمه، وهو أصًال، موجوٍد غري «الخالء هي: الربهان جميع ونتيجة

األول.»
تقدير يف نَْرَغُب — العنيف الوجيز النقاش هذا بمنهاج ُعنينا أن بعد — وإنا
أفكاَرنا تَْصِدم التي املعيَّنة النقطة أن — عناء بال — فنالحظ عليها، يشتمل التي األفكار
نفوذُها، يمكن ال الخالء أبعاد أن فيها ُوكَِّد التي النقطة هي النظرية هذه من الحارضة
نحن — وعندنا فينا، الَحرْيَة يُلقي الذي االتساع مبدأ مادية من رضب التوكيد هذا ففي
انقطاع بال واالتساع الفضاء عن بل الخالء، عن وال املكان عن يتكلَّمون ال عادوا الذين

املادية. األجسام أبعاُد فيها َد تُنَضَّ أن يُمِكن التي ية الخاصِّ تلك الفضاء ألبعاد أن —
األجسام يف املرتبط املاديَّ االتساع وأن جوهريٍّا، الفضاء نفوذَ املمكن من أن وعندنا
القابل الخايل الفضاء عن املالءمة البالغ املبدأ هذا السكالسية َطَرَحت ولَم ذلك، غريُ
ألن وذلك آنًفا؛ املذكورة العقلية الرباهني عىل مقصوًرا هذا يكون أن ينبغي ال للنفوذ؟
فال امُلبتََرسات، لبعض خالًفا تماًما، تجريبيٍّا منهاًجا كانت — أعتقد كما — السكالسية

التجِربية. املشاهدة به تَْقِيض كما الخايل للفضاء وجود
معضلة سينا ابن بها تناول التي الطريقة يف تكملته السابقة النظريات معظُم ويجد
ما ها أهمَّ نَُعدُّ وجوه، عدة الفلسفة هذه يف املعضلة لهذه وكان األزليَة، املخيفَة الالنهاية
تجزئة يمكن وهل له؟ نهاية ال ماٍض يوجد وهل له؟ نهاية ال خالء يوجد هل يأتي:
حيال ُقدِّم الذي العامَّ الحل إن له؟ نهايَة ال عدد يوجد وهل له؟ نهاية ال ما إال األجسام

بالقوة. موجودة هي وإنما بالفعل، موجودة غري الالنهاية أن هو: األسئلة هذه

ص٣٣. النجاة، 16
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النهاية مسألة حول اآلتَي الجواَب — مؤثٍر بإيجاٍز — يصوغ أن الفارابي عرف لقد
وال َخَالءَ وال يشء، وال جوهر، بورائها وليس متناهية، كلها «األفالك وهو: العالم،17
متناٍه.» فهو بالفعل موجود هو ما وكل بالفعل، موجودة أنها ذلك عىل والدليل َمَالءَ،
فإن ذلك، ومع هذا. من بأحزم كهذه الصعوبة بالغة معِضلٌة تُفَصل أن املتعذِّر ومن
وال الزعم، هذا بمثل يأِت لم سينا ابن أن كما الحل، هذا مصدر أنه يزُعم لم الفارابيَّ
قوله: ذلك إىل أضاف وقد سقراط، إىل يرِجُعه بل أرسطو، إىل بعزوه الفارابي يكتفي
املوجود كان لو فيقول: تالميذه، عقول يمتحن كان أنه سقراط عن أفالطون عن «وُحكي

بالفعل.» ال بالقوة، يكون أن وجب متناٍه غري
النهايٍة وجود استحالَة ليُثبت سينا؛ ابن يُقدمه الذي ، النموذجيَّ الربهاَن وإليك
وأول االختالف، بعض مختلفة أشكال عىل آثاره يف مرة غري الربهان هذا وتجد حارضة،
أنكر الذي املطلب يف سينا ابن صاغه كما هنديس، شكل عىل نُقدِّمه أننا هو نصنع، ما
بانتباٍه، يتتبَّعه أن — هذه والحالة — القارئ فنرجو له، نهاية ال خالءٍ وجود إمكان فيه
هذا ألقى فقد البرشي، الذهن تاريخ عن مهمة وثيقة وهذه نقَصه، يالحظ لكي وذلك

والعلوم. الفلسفة تقدم حيال مستمرٍّا ثقيًال عائًقا الناقص السهل الربهان
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.٣٦ ص٩٩: الحكمة، يف الفارابي رسائل 17
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يكون أن أمكن، إن متناٍه، غري خالءٍ يف مستديرة حركة «لتكن سينا:18 ابن قال
مركزها، عىل املتحركة د»، ج ب «أ كرة مثل املتحرك الجسم وليكن متناٍه، غري خالء
من جهة إىل املركز من ج» «ه وليكن ح»، «ط خط املتناهي الغري الخالء يف ْم وْلنَتََوهَّ
دارت إذا الكرة لكن نهاية، بغري أُخرج وإن «ح»، جهة من ح» «ط َخطَّ يُالقي ال املحيط،
واالنفصال االلتقاء فيكون عنه، وينفصل عليه، ويجري يقاطعه، بحيث الخط هذا صار
«ك»، نقطة قبل تَُساِمتَُها «م» نقطة لكن و«ل»، «ك» وْليكونا محالة، ال نقطتني بُمساَمتَِة
ليس فالخالء موجودة، املستديرة الحركة لكن ُخْلٌف، هذا تَُساِمُت نقطة أول «ك» ونقطة
فإذن ُمشِكل، فهو متناٍه مقدار وكلُّ متناهيًا، مقداًرا كان ُوجد إن والخالء نهاية، بال

مشكل.» الخالء
مالحظتنا إلمكان فاسدة الَفْرضية أن وذلك عناء؛ بال ذلك ونرى فاسدة، والفرضية
أن غري الدائر، الخطُّ بها يلتقي نقطة أول هي التي «ك»، نقطة الثابت الخطِّ عىل
الخالء وهي برهانه، رأس عىل َجَعَلها التي هي الفاسدة الَفْرضية أن اعتقد سينا ابن
الذي الالنهائي، الخالء استحالة نتيجته لكانت صحيًحا الربهان هذا كان ولو الالنهائي،
واستحالة لها، نهاية ال التي الهندسية، املسافة استحالة عن فضًال كثريًا، أمُره يُهمنا ال
عانته وقد سينا، ابن زمن يف قام قد هذا يكن ولم له، نهاية ال الذي الهنديس العلم
— يتعلق كان املسألة هذه تحليل أن يالَحَظ أن اإلنصاف من فإن ذلك، ومع الفلسفة،
عىل العلم يُالم أن فيمكن الريايض، بالذهن تعلقها بمقدار الفلسفي بالذهن — األقل عىل

العلم. تقويمها عدم عىل والفلسفُة الفلسفة، تضليله
موجود متصل كم يكوَن أن يَتَأَتَّى ال إنه «أقول عينه: للربهان آخر شكًال وإليَك
وأعني متناٍه، غري مًعا موجود الذات مرتَّب عدد أيًضا وال متناٍه، غري وضع ذو الذات
يوجد أن يتأتَّى ال أنه ولنربهن ذاته، يف بعض من أقدَم بعضه يكون أن الذات بمرتب
متناٍه غري أو كلِّها األطراف من متناٍه غري يكون أن إما ألنه متناٍه؛ غري وضع ذو مقدار
جزء املتناهي الطرف من منه يُفَصَل أن أمكن طرف من متناٍه غري كان فإن طرف. من
ِحَدة، عىل شيئًا وبانفراده ِحَدة، عىل شيئًا الجزء ذلك مع املقدار ذلك فيؤَخذُ بالتوهم،
مًعا، يمتدان بحيث يكونا أن إما يخلو فال التوهم يف املتناهيني الطرفني بني نطبِّق ثم

ص٣٣. النجاة، 18
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بل يمتدَّ ال أن وإما محال، وهذا متساويني، والناقص الزائد فيكون االمتداد، يف متطابقني
فالكل متناهيًا، املجموع فيكون متناهيًا، كان أيًضا والفضل متناهيًا، فيكون عنه يقُرص

محال.» ذلك يَْلَزم أن فوجب متناٍه، غري أنه مع متناٍه،
وال هذا، قلنا وقد َسْفسطيَّة، الرباهني من األنواع هذه جميع أن اليوَم الواضح ومن
القضايا معظم كون إمكان فنذكر الفرصة، هذه نغتم أن نا ويُرسُّ نفًعا، التوكيد يُْجِدي
الخالص العقل بمبادئ «الَكنِْتيَّة» الفلسفة يف تُدعى ما وهي وأضدادها، املشهورة
— زماننا يف املحتمل ومن تقدم، مما قيمًة أكثَر بالرباهني إثبات لها يتفق لم املتناقضة،
أنه — «َكنْت» زمن يف يكن لم وهذا الرياضيات، يف الالنهائي املبدأ معرفة فيه عمت الذي
مخالُف بها يَُزوِّد كان التي من صوابًا أكثر تَُر لم املتناقضة املبادئ هذه يف بُِحَث ما إذا
برسعة — يُوَصَل أن مطلًقا نفيس، يف الحرية يُْلِقي مما وليس سينا، ابن زمن يف املدارس
وإنه إثباتهما، يمكن ال وضدَّها القضيَة إن املوضوعات، هذه يف القائلة، النتيجة إىل —
ضمن أنفسنا نحرص كيما فإننا ذلك ومع فاسدة، براهنُي بل متناقضة، مبادئ يوجد ال
فلسفة بأن — الحظناه قد كنا ما َوْفَق — قولنا ختم عىل هنا نقترص املؤرخ، نطاق

الِعْلم. َضْعَف عانت ألنها فذلك َضلَّت قد كانت إذا سينا ابن
بإمكان يسلِّم ففيلسوفنا إيجابي، سينا ابن فتعليم املايض، النهائيُة حيث من وأما
إال موجودة تكون ال عادت أنها املاضية السلسالت هذه ا عادٍّ الالنهايات، من سلسالت
الجهود بعض بَذِْل إىل سينا ابن فاضطرَّ وهلة، أوَل جليٍّا الرأي هذا وليس بالقوة.
مالحظَة لنفسنا نُِبيح فإننا هنيهة، منذ «كنت» ذكرى أَثَْرنا قد أننا بما ولكن ليسوِّغه،
التي «كنت»، نظرية وتبدو املتناقضة. للمبادئ الفيلسوف هذا نقد يف ل التََّعمُّ مقدار
الفضاء»، يف محدود وهو الزمان، يف بدءًا للعاَلم «أن وذلك األول، التناقض حول صاغها
بعد الكربى الرشقية ُكَالسية السِّ املدرسة جميع معه يَُسلِّم ال بما واملطابقة املتانة قلة من
إضافتها ومع الفضاء» يف محدود العالم «إن بقولها: وذلك نصفه، بغري القديمة القرون

الزمان.» يف بدءٌ للعالم «ليس القائل التضادِّ نصَف
إلنكار تُتََّخذُ التي املناهج إن تقريبًا: بقوله19 األخرية القضيَة هذه سينا ابن ويدَعم
سوفسطائية، مقدمات عىل وإما فاسد، برهان عىل إما تقوم املايض يف الالنهاية إمكان
بالقوة، الوجود وهو الوجود، من رضب لها بل تتناهى، ال والحركات يتناهى، ال «فالعدد

املتناهية». الغري القوة قبول «عدم فصل ص٣٤، النجاة، 19
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عند تَِقُف فال تتزايد أن تتأتَّى األعداد أن بمعنى القوة بل الفعل، إىل تخرج التي القوة ال
مزاد.» وراءها ليس أخرية نهاية

املايض يف وكانت مًعا، وليست تتناهى، ال األجزاءُ كانت «إذا أيًضا:20 قوله ومن
عدد ذاَت كانت أو مًعا، ال بعَده، أو آخر قبل واحًدا وجودها ممتنٍع فغري واملستقبل،
وجود «وأما أيًضا:21 وقال مًعا.» وجودها من مانَع فال الطبع، أو الوضع يف ُمَرتَتِّب غرِي
فلو كانت، منذ واحدة بعد واحدة كانت وأنها بدء، لها املايض يف يكن لم فبأنه األشياء،

حد.» عند الحساب يَِقِف لم اآلن من تحُسبُها أخذَت
املتناهي غري سلسلة إمكان عىل اعرتاضات من ه يَُوجَّ كان ما سينا ابن يُحدِّد ولم
سلسلًة فلنفرتْض ذلك. عىل الرباعة بالغ اعرتاًضا للغزايلِّ نذكر أن ويمكننا املايض، يف
املايض، يف بالتتابع ُولدت قد — مثًال األرواح كسلسلة — خالدة ملوجودات متناهية غريَ
املتناهي الغريُ العدد يكون ثمَّ ومن الحارض، الوقت يف قائمة املوجودات هذه فجميع

محال. بأنه سينا ابن مدرسة ح ترصِّ ما وهذا بالفعل، موجوًدا
ففيلسوفنا له، نهاية ال ما إىل بالقوة للتجزُّؤ قابلٌة األجسام أن سينا ابن وعند

عقًال. فاسدة أنها عىل الذَّرِّية يرفض
من أن سينا ابن رأى وقد يلوح، كما الزمن ذلك يف أنصار للذَّرِّية كان فإنه ذلك ومع
التجزُّؤ إمكان بأن اعرتض من «ُوِجَد سينا:22 ابن قال لهم، اعرتاضات بعض ذكر املفيد
قابًال محدوًدا، خطٍّا يجاوز متحرًكا أن فلنفرتض مستحيلًة»، الحركَة يَْجَعُل نهاية غري إىل
هذا ونصف النصف، وكذلك مناصفًة، للتجزُّؤ قابل الخط فهذا نهاية، غري إىل للتجزؤ
أنصاًفا محدوٍد زمٍن يف يجاوز املتحرك إن القائلة: النتيجة إىل فننتهي وهكذا. النصف،
كانت فإذا فيها، وحدٍة بال كثرة ال أنه وهو: آخر، اعرتاًضا وإليك محال. وهذا لها، حدَّ ال
قابلة غري بالفعل الوحدة ولكن بالفعل، فيها توجد الوحدة فإن بالفعل موجودًة الكثرُة

للتجزؤ. القابلة غري األوىل أجزاءَه الكثرة ذي للجسم فإن ولهذا للتجزُّؤ؛
االعرتاضات قيمُة هذا من أكثَر وليست االعرتاضات، لهذه قيمَة ال أنه الواضح ومن
الثاني االعرتاض عن جوابَه وإليك الذَّرِّية، إىل — ناحيته من — سينا ابن ُهها يوجِّ التي

النجاة. من السابق الفصل إىل انظر 20
ص٣٤. النجاة، 21
ص٢٦. النجاة، 22
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الجسم وسيكون األجزاء، من معني عدد من جسم تركيَب املمكن من أن لنفرتض املذكور:
إذن للتجزؤ؛ قاِبل البسيط الجسم ولكن كثرية، أجزاء من مركبًا يكون ال جسًما البسيط

فاسدة. والَفْرضية تناقض يوجد
من يستنبطه ما هو نهاية غري إىل التجزؤ قابلية حول ل املفضَّ سينا ابن وبرهان
تنضمُّ مفاصل ذو جسم كل أن يظنُّ من الناس «من سينا: ابن قال 23، التَّماسِّ مبدأ
االنقسام، تقبل ال األجزاء تلك أن وَزَعُموا األجسام، منها تتألَّف أجساٍم غريُ أجزاء عندها
يحُجب الرتتيب وسط يف منها الواقع وأن فرًضا، وال وهًما، وال َقْطًعا، وال ا، َكْرسً ال

«. التماسِّ عن الطرفني
إما األوسط الجزء هذا أن عىل — القول حاصل هو كما — سينا ابن جواب ويقوم
قد يكون أي الطرفني؛ يف هما اللذين الجزأين ِقبَل من واحد وجه عىل ُمسَّ قد يكون أن
يكون أال وإما مطلًقا، حجم يَتََكوَّن وال األجزاء، جميع تداخل فيقع ِقبَلهما، من فيه ُدِخَل
يَُمسُّ الذي الوجه عىل طرٍف يف يَُكون الذي الجزء ِقبَل من ُمسَّ قد األوسط الجزء ذلك
تماس يوجد أن إما إنه فقل: شئت وإن للتجزُّؤ، قابًال فيكون اآلخر، الطرف ِقبَل من به

تجزؤ. وهنالك جزئي، تماسٌّ يوجد أن أو تداخل، وهنالك كامل،
نهاية غري إىل بالقوة للتجزؤ قابلة الحركة أن يوكِّد إذ — سينا ابن يعتقد وأخريًا
القضية يفنِّد أنه — نهاية غري إىل بالقوة للتجزؤ القابلة الخطوط طول عىل ملكانها
يقول: فهو بسكنات،24 منفصلة تتجزأ، ال أجزاءٍ من مركبة الحركة إن القائلة: املعاكسَة،
ال حركات من مركبًة حركاته كانت إن طريانه يف والطائر نفوذه، يف السهم أن «نعلم
تََخلُّل بال منها مركبًة تكون أن إما يخل: لم منها، أَرسَع ال أنفسها يف وهي تتجزأ،
بتخلُّل ال كان فإن الحركات، إىل بالقياس ا جدٍّ قليلة سكنات بتخلل تكون أو سكنات،
أو املرشقية، الشمس لحركة مساويًة والطائر السهم حركة تكون أن فيجب السكنات
أن فيجب الحركات، من أقلُّ وهي السكنات، بتخلل كان وإن محال، وهذا منها، أرسَع
بها.» يعتدُّ نسبٌة بينهما ليس لكن الضعف، من أقلَّ عليها الشمس حركة فضل يكون

ص٩. الحكمة، عيون رسالة ص٣٩٧؛ الشهرستاني، ص٢٦؛ النجاة، ص٣٠؛ اإلشارات، 23
ص٢٩. النجاة، 24
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يدافع ال أنه الَجِيلِّ من إن أيًضا: هنا، نقول أجل، الفرضية. هذه عن يُداَفع ال ولذا؛
عليها أجرينا ما إذا ذلك، غريَ تعود أنها بيد سينا، ابن عرضها كما الفرضية هذه عن

ره. تصوُّ يسُهل تعديًال
العتقادنا وذلك القارئ؛ إتعاب من وجل بال الرباهني هذه جميع عىل أرصرنا لقد
َوَقَف مرحلة عىل لداللتها بل صحيحة، غريَ دامت ما ريب، ال — لذاتها ال — مهمة أنها
يأتون وهم الفالسفة عىل كثرية قرون مرَّت وقد طويًال، زمنًا عندها البرشي الذهُن
َزَعَم وقد ، الريايضُّ الالنهاية مبدأ فيها يدخل كان التي املسائل، لهذه متناقضة بحلول
من أن فعندنا العقل، حساب عىل املتناقضات هذه بطرحه للجدال ا حدٍّ يََضُع أنه «َكنُْت»
ببُطل — ًما تقدُّ أكثََر علٍم ضوء عىل — يُعَرتف أن البالغ الصواب ومن بمكان، السهولة
املسائل من النوع هذا يف وضدها القضية أن إىل فيُذهب املتناقضة، الرباهني هذه جميع

عقلية. رضورة ألية خاضع غري منهما كالٍّ وأن السواء، عىل مقبولتان
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سينا نفسياتابن

– الرئيس الشيخ عند الحيس اإلدراك نظرية – سينا ابن عند والعقل النفس دراسة
واملعقوالت واملوجودات ال الفعَّ العقل – والحافظة والوهم، واملفكرة، املصورة، ُقوى

لروحانيتها. ذلك ونتيجة النفس خلود –

∗∗∗

الرتتيب َوْفَق جديًدا فيبدو ا، ِجدٍّ متني ا جدٍّ رائٌع بناءٌ سينا ابن لدى النفس علم من يتألَّف
املؤلِّفني من أيٍّ عند الجوهرية مميِّزاته بجميع ا تامٍّ يُلَقى ال أنه بذلك وأقصد نَتَِّبع، الذي
القياَم نََودُّ وترانا الكفاية، فيه بما لدينا معلومة غريَ الفارابيِّ آثار دامت ما سينا ابن قبَل
فيلسوفنا. عن صادًقا تعبريًا ين معربِّ نكون حتى تقريبًا، كامٍل املجموع هذا عن بعرٍض
دراسة عىل العقل، ودراسة النفس دراسة عىل سينا ابن عند النفس علُم يشتمل
من الدور هذا يف كانا أنهما مع ولكْن بينهما، التفريَق نُحِسن ال اللذين العنرصين هذين
— والنفُس والنوِع. الجنِس بني الفرق وضوح واضًحا َفْرًقا يقدِّمان ُكاليس السِّ التعليم
املادي، الجسم إىل املضافة القوى أو الخصائص من مجموعًة تكون ما أول — إجماًال

طبيعي.» لجسم أول كمال «النفس سينا: ابن قال اًال، فعَّ ويصري بها يَكُمل الذي
تكون واإلنسانية والحيوانية النباتية األفعال جميَع «إن سينا: ابُن قال ذلك وقبل
أفعال جميع إن فقل: شئَت وإن املزاج.»1 طبيعة وعىل الجسمية عىل زائدة قًوى من
من القضية هذه به تجعُل ما مقدار يُدَرك ومما خصائَص، عن تصُدر الحية األجسام
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القوة من الفعُل ويخُرج ، النفسانيِّ يَّة الخاصِّ ومبدأ الالهوتيِّ القوة مبدأ بني وثيق اتصال
انسجام فيوجد النفس، قوى من األجسام أفعال تخرج كما وذلك العموم، عىل الالهوتية
كلمة غري العربية يف يوجد ال فإنه ذلك عن وفضًال املبدأين. بني ذاتيٍّا، يكون يكاد تام،

«القوة». كلمة وهي املبدأين، عن للتعبري واحدة
والقوة امُلنِْمية، والقوة الغاِذيَة، القوة سينا:2 ابن عند ثالث قًوى النباتية وللنفس
مشاكلة إىل آخر جسًما تُحيل التي القوة وهي الغاذية، «القوة سينا: ابن قال املولِّدة،
يف تزيد قوة وهي امُلنِْميَة، والقوة عنه. يَتََحلَّل ما بََدَل به فتُلِصُقه فيه، هي الذي الجسم
للقدر متناسبًة وعمًقا، وعرًضا طوًال أقطاره يف املتشبه بالجسم فيه هي الذي الجسم
الجسم من تأخذ التي القوة وهي املولِّدة، والقوة النُُّشوء. يف كماله به لتبلغ الواجب؛
به تتشبَّه أخرى، أجساٍم باستمداد فيه فتفعل بالقوة، له شبيٌه هو جزءًا فيه هي الذي

بالفعل.» به شبيًها يصري ما والتمزيج التخلق من
هؤالء منهاج فكان الحيوانية، للنفس ُقًوى سبع َعدُّوا قد الصفا إخوان وكان
لالعرتاف سببًا هذا لنا يكون وقد العالم، منهاج من النقطة هذه يف بساطًة أقلَّ امُلَوطِِّئني
فالسفة أهم يف املهمة املزايا إحدى أنها يظهر سينا، ابن يف للتكثيف قوة بوجود هنا
سبٌع، النباتية النفس «ُقَوى الصفا:3 إخوان مذهب يف النباتية النفس قوى وإليك العرب،
القوة هي: القوى وهذه األخرى، القوة تفعل ما خالَف شيئًا تفعل هذه من قوة وكلُّ
من فيها وما لطينها ها وَمصِّ األربعة، األركان عصارات جذب عىل فعلها ويقوم الجاذبة،
والقوة ذلك، لها وتُمِسك املاسكة، والقوة النبات، أصول من نوٍع لنوع املشاكلة األجزاء
الغاذية، والقوة األطراف، إىل ذلك وتدفع الدافعة، والقوة ذلك، لها وتُنِْضج الهاضمة،
ر وتصوِّ املصورة، والقوة وزيادته، النبات بإنماء وتقوم النامية، والقوة النبات، وتغذِّي

واألصباغ.» األشكال بأنواع النبات
باإلرادة، وتتحرَّك الجزئيات تُدِرك َكْونِها عىل الحيوانية النفس خصائُص وتقوم
اإلنسان يف املتصلة العاقلة، النفُس وتتصف النباتية، بالنفس تَتَِّصل الحيوانات يف وهي
باالختيار، تَْفَعل وبأنها الكلية، األموَر بإدراكها الحيوانية، والنفس النباتية بالنفس

ص٤٣. النجاة، 2
األصلية). العبارة يف ا جدٍّ قليل ترصف (مع ص١٤٢ ديرتييس، طبعة الصفا، إخوان رسائل 3
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من وتتألَّف الفعل، وخصائص اإلدراك بخصائص والعاقلة الحيوانية النفوُس وتتصف
يف — األوىل من وتتألف كثريًا، سينا ابن لها يُفصِّ لم التي التأثرات نظريُة الثانية دراسة
سنُْعنَى ما وهذا العلم، نظريُة العاقلة، النفس ويف اإلدراك، نظريُة — الحيوانية النفس

به.
املذهب، هذا يف العقيلِّ والعلم الحسِّ إدراك نظرية فهم لحسن البال، عن يَِغْب وال
النبات فمواليُد درجات، عىل رسم هو الذي الفلسفة، هذه جميع لرسم العام الرتتيب أمر
مولد إىل األسفل يف مستندًة املوجودات، درجات عىل فيه َدة ُمنَضَّ واإلنسان والحيوان
الخواصِّ من ويتألف الروح، وعاَلم املالئكيِّ باملولِد األعىل يف متصلًة املادة وإىل املعدن
الية َفعَّ حتى الشاعرة غرِي النباتات حياة من يمتد ٌج تََدرُّ الثالثة النفس ألنواع الجوهرية
وإذا هذا، التدرج مبدأ َوْفَق املعنى، بحرص النفس، علم نُظَِّم وقد العقلية، الحرة اإلنسان
الُقَوى، من سلسلًة تَْعِرضان أنهما ُوجد مًعا، واإلنسانية الحيوانية النفس تناوُل وقع ما
الصويفِّ. اإلرشاق عىل غايتها تُقوم التي حتى الجايف اإلحساس تُْعِطي التي من سائرًة

القوى هذه فوق وتكون األوَّلية، الحواسِّ قوى الحيوانية النفس أسفل يف تكون ولذا
قال مبارش. وجه عىل ها ويفرسِّ ويجمعها، املحسوسة، املعطيات يمسك ما القوى من
قوًة منها فإن قسمني، تنقسم املدركة القوة «إن الحيوانية:4 الروح عن ثًا محدِّ سينا ابن
عىل فتشتمل خارج من املدركة فأما داخل»، من تدرك قوة ومنها خارج، من تُدِرك
ل. التأمُّ من أوَّلية درجة وعىل والخيال الذاكرة عىل فتشتمل داخل من واملدركة الحواس،
ثماني َعدُّ ْل يَُفضَّ لم ما وذلك العوامُّ، يعِرفها التي وهي خمس، حواسُّ وتوجد
أن «يشبه فيلسوفنا:5 قال اآلتي، الوجه عىل أربع إىل اللمس ة حاسَّ بتقسيم وذلك ، حواسَّ
فالواحدة كلِّه، الجلد يف مًعا ُمنْبَثَّة قًوى ألربع جنًسا بل واحًدا، نوًعا ال القوة هذه تكون
اليابس بني الذي التضادِّ يف حاكمة والثانية والبارد، الحارِّ بني الذي التضادِّ يف حاكمة
التضاد يف حاكمة والرابعة واللني، الصلب بني الذي التضاد يف حاكمة والثالثة والرطب،

واألملس.» الَخِشن بني
الذي التحليل، هذا أن غري بوظائفها، الحواسِّ قيام طريقَة سينا ابن َدَرَس وقد
فيكفي أرى، ما عىل كبرية فائدة ذا ليس بالفلسفة، مما أكثر الطبيعي بالتاريخ يَتََعلَّق

ص٤٤. النجاة، 4

ص٤٤. النجاة، 5
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«ظن البرص:6 حاسة عن قاله ما — املثال سبيل عىل — َص نَُلخِّ أن — هذه والحالة —
خارج»، من صورته ويأخذ امُلبَْرص، فيُالقي شعاًعا، يسمى يشء من يخرج البرص أن قوم
لون ال جسم وهو — بالفعل اف شفَّ امُلبَرص وبني بينه كان إذا البرص إن آخرون: ويقول
إىل الضوء عليه الواقع اللون ذي الجسم ذلك َشبَُح تأدَّى — البرص وبني بينه متوسط له
ما عىل ا جدٍّ معقولًة األيام هذه يف لنا تبدو الثانية النظرية فهذه البرص، فأدركه الحدقة،

غموض. من فيها
الذي الشعاع إن أخرى: أمور بني قال، فقد بدقة، النظريتني أوىل سينا ابن فنَّد وقد
الطوالنية، الحركة مبدأ عليه يطبَّق أن يمكن ال فإنه جسًما، يكن لم إذا البرص من يخرج
خارًجا ا جدٍّ عظيًما جسًما — الثوابت كرة يالقي حني — يكون فإنه جسًما كان إذا وإنه
لليشء، َشبَح الرؤية يف يوجد بأنه فيلسوفنا ويُسلِّم صغري. جسم هو الذي البرص، من
رسالة يف وهو، آنًفا، فعلنا مما أكثر النظرية هذه يَُعنيِّ ال أنه بيد البارصة، إىل بالنور يُرد
األول الرأي ويعزو أرسطو، إىل يرضاه الذي الرأي يعزو َلنَْدِور،7 نرشها التي النفس

أفالطون. إىل يرفض الذي
يأتي:8 كما الحيس اإلدراك نظرية موضوع أن ُوِجَد عامٍّ بوجٍه األمر إىل نُِظَر وإذا
يف هي املدَرك اليشء فصورة املدِرك.» عند متمثِّلًة حقيقته تكون أن هو اليشء «إدراك

تماًما. العقيلِّ اإلدراك مذهب عنُي هو املذهب هذا فإن ذلك، ومع املدِرك،
املرسلة الصور هذه تُحَفظ كيف وهي: الطبيعة، بحكم ذلك عن تنشأ مسألًة وإليك
الحسِّ إىل تأتي الصور كون — املحسوسات حيث من — هو العام فالجواب األعضاء؟ إىل
من سلسلًة بها تعاني التي القوى مختلف متناول يف الصور تكون فهناك املشرتك،
اإلدراكات تقف مما أكثَر املشرتك الحس عند طويًال سينا ابن نظرية تقف وال األعمال،
وهو قوًة، يكون يكاد ال وهو تماًما، معنيَّ َدْوٌر نفسه الحسِّ لهذا وليس املحسوسة،
من تأتي التي اإلدراكات، منه تُمرُّ مركزيٍّ مكتب مثل أي إدارية؛ وظيفٍة غري له ليس
الحسِّ آلة فإن الترشيحي، املوضع حيث من وأما الباطن. بُقَوى تُنَْضَج أن قبل الخارج

البرص. حاسة عن ا خاصٍّ مطلبًا (ص٤٤) النجاة يحوي 6
ص٣٠٢. ،١٨٧٠ سينا، البن النفس رسالة 7

ص١٢٣. اإلشارات، 8
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وقد امُلَقدَّم،9 الدماغ قسم يف سيما وال العصبي، الجهاز يف املنترش الروح هو املشرتك
نفسها. القوى كهذه القوى مواضع ْت ُصفَّ

الحواس معطيات يف — داخًال — تؤثِّر التي الحيوانية النفس ُقَوى َرْسُم وليس
قسًما َلنَْداِوُر درس وقد اإلطالق. عىل سينا، ابن كتب سيما وال العرب، فالسفة عند ثابتًا
الذي الرسم غري هنا نقدِّم فال أنفسنا، عىل به نَُعرسِّ ال ما بهذا ولنا الفروق،10 هذه من
هو املتبادل القوى هذه شأن فإن ذلك، عن وفضًال وضوًحا. يكون ما أكثر بأنه نحكم
معطيات يف ناقص تجريدي عمل بإحداث مًعا تقوم وهي يَُحدَّد، ال بحيث الدقة من
تقوم وهي بالعقل، خاص هو ما وهذا تماًما، املادة من تجريدها غري من وذلك الحواس،
ُجِيلَ قد الخيال شأن يكون أن غري من الخيايلِّ الرتكيب من بنوع للحواسِّ بجمعها أيًضا
كونها خال وذلك فيه، التباَس ال ٌ بنَيِّ وجود ذلك يف للخيال يكون أن غري ومن تماًما،

الذاكرة. تصنع كما الرتكيب وهذا التجريد هذا نتائج تحفظ
والوهم، واملفكِّرة، رة، املصوِّ وهي: أربع، الباطنية القوى هذه أن يُبنَيَّ أن ويمكن

الذاكرة. أو والحافظة
التي املحسوسة، الصورة تحفظ وهي ، الحواسُّ تدركه ما خزانة هي فاملصورة
اليشء ينقطع أن بعد وذلك والكيف، والكم، والوضع، األين، أحوال من جزئيٍّا تتخلَّص
تدور التي املشتعلة والنقطة تسقط، التي فالقطرة الحواس. يف التأثري عن املحسوس
رؤية عىل نَُداِوم فنحن ولذا نار،11 دائرَة أو سائًال مستقيًما خطٍّا نشاهد تجعلنا برسعة
األوىل الدرجة يف الخيال حفظ حادث يوجد وبذلك فيه، يكون ال عاد مكان يف اليشء
يُرى مما — ريب ال — مًدى أوسع الذاكريَّ رة املصوِّ شأن فإن ذلك ومع الذاكرة، من
حفظه، ال الخيال، تََقبُِّل قوَة للماء إن سينا:12 ابن قال آخر مكان ففي املثال، هذا وفق

ص١٢٤. اإلشارات، 9
سينا ابن نظرية بني الصالت جميع تعليقاته يف لنداور درس لقد ص٤٠٣. نفسه، املصدر لنداور، 10
تطابق ال سينا ابن عند النفس قوى أن تثبت التي املالحظات، هذه إىل القارئ نحيل وإنا أرسطو، ونظرية
مقابلة املفكرة لنداور وجعل جزئية، مطابقًة «اإلشاعة» يطابق الوهم نسميه وما أرسطو، عند النفس قوى
هذا يف ثابتة صالت إىل نهائيٍّا يوصل أن الصعب ومن الجمالية، القوة املتخيلة وتقابل املنطقية، للقوة

املتحرك. املوضوع
ص١٢٤. اإلشارات، 11
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القوة وهذه لحفظه، أخرى قوٍة وجود من بُدَّ ال ولكن الوجه، هذا عىل الحاسة اه وتَتََلقَّ
أن يُرى الطبيعة13 بعد ما إىل أقرب هو ما التعابري من استُْعِمل ما وإذا رة، املصوِّ هي
دفعًة، تزول ال الحقيقة، يف تحتملها التي املادة من انتزاعها عند املحسوسة الصورة
يكن لم إن املادة، من مجردًة تُحفظ وإنما األبد، إىل مستحيًال علم كل يجعل ما وهذا
هذا يف القوة هذه يَْت ُسمِّ وقد رة، املصوِّ هي قوة يف وذلك املادة، لواحق جميع من هذا
«اليشء أخرى:15 عبارة يف سينا ابن وقال (فنطاسيا)،14 الخيال من يُْدِنيها باسم املوضع
رة، املصوِّ نعرض أن يمكننا ولهذا ُمتََخيًَّال.» يكون ثم يشاَهد، عندما محسوًسا يكون قد
القوة هذه مكان ُجعل وقد والخيال، للذاكرة جنينية درجٍة مثَل القول، ُمْجَمل هو كما

الدماغ. من املقدَّم التجويف يف
ليست أنها يُنىس أال يجب كان وإن للعقل، جنينًا تشابه بقوة رة املصوِّ وأُتِبعت
كما «ُمَفكَِّرة»، القوُة هذه وتَُسمى الُقَوى، من الجمع هذا كجميع حيوانية قوة سوى
أول إحداث عىل التحديد السيئ املفكِّرة شأن ويقوم أيًضا، و«املقلدة» «املتخيلة»، ى تَُسمَّ
الحواسِّ معطيات حول والتعميم مِّ والضَّ والَجْمع التجريد يف أيًضا، التعقيد كثري عمل
أي — التالية القوة لخدمة تأتي التي املفهومات تُِعدُّ فاملفكَِّرة رة، باملصوِّ ُحفظت التي
أفكاًرا ليست املفكِّرة مفهومات أن َفْليُعَلم ذلك ومع ُحْكِمه، رضوب لتكوين — الوهم
فيها تؤثِّر التي األشياء ألن وذلك عقليًة؛ أحكاًما ليست الوهم أحكاَم أن كما بالحقيقة،
أحوال عن ا جدٍّ ناقًصا استخالًصا مستخلصًة جزئيات بل كليات، ليست القوى هذه
الوهم. من قريبًا األوسط الدماغ تجويف من املقدَّم القسم يف هو املفكِّرة ومركز املادة،
َجْمِعه، قوُة — األوسط الدماغ تجويف من ر املؤخَّ القسم يف ومكانه — وللوهم
ُمْعَطيَات بمفكِّرة غليًظا تجريًدا مجردًة مفاهيم العمومية، ذات األحكام من رضوٍب يف
واضح، هو كما الحيوانية النفس عىل مسيطرة قوة هي التي القوة، ولهذه الحواس،
يه نَُسمِّ ما القول، مجمل هو كما — تقريبًا — تطابق فهي عظيمة؛ وأهميٌة كبري شأن
ات، وامُلبْتََرسَ واملشاعر اآلراء مجموعة عىل اإلنسان يف تشتمل وهي الحيوان، يف بالغريزة
يَها نسمِّ أن نودُّ وكنا الالشعورية، االندفاعات أو االبتدائية، التجارب بفعل فينا تُوَلُد التي

ص٤٧. النجاة، 13
الالتيني. العربي املعجم يف فريتاغ نقله كما «التعريفات» يف «الخيال» ومعنى ،١٢٤ اإلشارات، راجع 14
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وإذا الحيواني»، «العقل ب القائل ُكاليس السِّ االصطالح َصْدَم نَْخَش لم لو مجردًة تسميًة
اإلدراك وهذا خاص، لذئب إدراًكا للشاة َوَجْدنَا سينا، ابن كتب من مثاًال استخلصنا ما
ارتساًما اْرتََسَمت املحسوسة الصورة من نوع — أفرتض كما — الفيلسوف هذا عند هو
— املفهوم هذا صدد يف — فيُولُِد الوهم، وأما املفكَِّرة،16 بالقوة الشاة نفس يف غليًظا
فيما الشاة، بها تَُحذَُّر الطبيعية لالندفاعات مما العقلية لألحكام مشابهًة أقل مشاعَر
برضورة يشعر الذي الرجل حال ذلك ومثل تفر، كيما الذئَب ترى عندما به، تحذَّر

ٍل.17 تََعقُّ كلِّ قبل وذلك يراه، حينما برفق الصبيِّ معاملة
التي الذاكرة»، أو «الحافظة وهي: رابعة، بقوة القوى هذه مجموع أكمل وقد

الدماغ. من ر املؤخَّ القسم يف هو الذاكرة ومركز أحكام، من بالوهم يُنَْضج ما تحفظ
لتسويغ قطعة مثل بها يُنْتََفع أن يمكن «النجاة»، من اقتطفناها سطوًرا وإليك
بعَض الغامضة النقطة هذه حول إجماًال، تقديمها مع وذلك َعَرضناها، التي النظرية
سينا:18 ابن قال الحيوانية، النفس يف العامة األفكار من رضوب وجود عن الغموض،
والكيف) والكم، والوضع، (األين، لواحقها مع املادة عن الصورَة يأُخذُ (الخارج) «الحس
بحيث املادة، عن بأخذها وذلك ، أشدَّ تربئًة املادة عن الصورة يَُربِّئُ فإنه الخيال، وأما …
بالحسِّ لإلدراك رضوريٍّا ذلك كان (كما مادة، وجود إىل فيها وجودها يف يحتاج ال
إال الخيال، يف الوجود ثابتَة تكون الصورة فإن بََطَلْت، أو غابت وإن املادة، ألن الخارج)؛
وال ا، تامٍّ تجريًدا املادة عن يَُجرِّدها لم فالحسُّ املادية، اللواحق عن مجردًة تكون ال أنها
لم ولكنه ا، تامٍّ تجريًدا املادة عن َجرََّدها قد فإنه الخيال، وأما املادة. لواحق عن جرََّدها
املحسوسة الصور حسب عىل هي الخيال يف الصورة ألن املادة؛ لواحق عن البتة يجرِّْدها
التي املعاني ينال ألنه التجريد؛ يف املرتبة هذه عن قليًال تََعدَّى قد فإنه الوهم، وأما …

… مادة يف تكون أن لها عرض وإن بمادية، ذواتها يف هي ليست
غري أنفسها يف أمور فهي ذلك أشبه وما واملخالف، واملوافق والرش، الخري وأما
يَنَال إنما والوهُم … مادة يف تكون أن لها يعرض وقد املعقوالت)، من (ألنها مادية؛

النعجة يف معنى الكبش وإدراك محسوس، غري الذئب يف معنى الشاة إدراك «مثل ص١٢٤: اإلشارات، 16
يشاهده.» بما الحس يحكم كما به تحكم جزئيٍّا إدراًكا محسوس، غري

ص٤٥. النجاة، 17

ص٤٧. النجاة، 18
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النَّْزعني من البساطة إىل وأقرُب استقصاءً أشدُّ النَّزع فهذا … األمور هذه أمثاَل ويُْدِرك
هو وحده والعقل املادة.» لواحق عن الصورة هذه يَُجرِّد ال — ذلك مع — أنه إال األولني،

لواحقها. جميع وعن املادة عن املجردة الصورة يدرك الذي

فلكيال بإيجاز؛ هنا إليه عدنا فإذا الفارابي، عن الكالم عند العقل نظريَة قدَّمنا وقد
ما جميع أهمِّ من هو املذهب هذا أن مالحظتنا عن فضًال وذلك عرضنا، وحدة نقطع
سينا ابن به يَْعِرضه الذي الوجه وأن وأجمل، عليه تنطوي ما وأبرِز الفلسفة، هذه يف

َسَلفه. عن االختالف بعض به يختلف
الخلق، عالم هو «الحس يذكره: أن غري من ولكن الفارابي، عن نقًال سينا ابن قال
م ويَُقسَّ العقل.» وال الحس يدركه فال االثنني فرق هو الذي وأما البدء، عالم هو والعقل
إليه؛ أرشنا قد كنا كما نظري، وعقل عميل، عقل إىل (العاقلة) الناطقة النفُس أو العقل
أي تحته؛ هو بما اتصال عىل وهو الفعل، عىل تسيطر التي املحركة القوة فهو األول فأما
نُْطِلق التي املدركة، القوة فهو الثاني وأما عليه. يهيمن أن يجب الذي الحيواني بالعالم
أن يجب التي العليا باملبادئ أي فوقه؛ هو بما اتصال عىل وهو حًرصا، العقل اسم عليها

ج. ُمَدرَّ ترتيب من قرائنا نََظَر إليه وجهنا ما — دائًما — وليعلم لها. يَْخَضع
وظائفها نُظَِّمت الخاصة، العقول من ُمَرتَّبَة سلسلة إىل بَدْوِره النظريُّ العقُل م ويقسَّ
إياه َعلََّمنَا قد الفارابي كان ما َوْفَق وذلك والفعل، القوة يف الطبيعة بعد ما مفهوم َوْفَق
الفعل. إىل ينتقل وجعِله القوة، حال يف العقل تناول عىل يقوم املذهب فموضوع سابًقا،
فوقها أقام اإلنسان، نفس يف موضوعٍة َمَراٍق ثالَث السبيل هذا يف اتََّخذَ قد الفارابي وكان
عقًال عٍل من بها لحم مراٍق، بأربع قال فقد سينا ابن وأما النفس. خارَج ال الفعَّ العقَل
العقل إضافة عن يَْغُفْل لم وهو قليًال، النظرية هذه خارَج تََرَكه قد َسَلُفه كان خفيٍّا

الخمسة. العقول هذه إىل ال الفعَّ
لالستعداد قوة هو فاألول أنواع؛ ثالثة للقوة توجد فيلسوفنا:19 ينبثق كيف وإليك
هي وهذه الكتابة، عىل الصبيِّ كقوة وهذه الفعل، إىل يشء منه يخرج ال الذي امُلْطَلق
هذا ق يتحقَّ أن غري من ولكن الفعل، من قريبًا استعداًدا القوة تَُكون ثم املادية، القوة

.١٢٨ اإلشارات، راجع النظرية، القوة يف فصل ،٤٥ الخصوص، عىل «النجاة» وفق يأتي ما كتب 19
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يعرف ال كان إذا الكتابة، عىل الصبي كقوة وذلك املعرفة، أو الواسطة وجود لعدم الفعل
آخرون ويسميها «ممكنة»، قوًة القوة هذه ى وتَُسمَّ موجود، غريَ القلم كان أو شيئًا،
الكتابة عىل كالقدرة وذلك اإلرادة، غريُ يُْعِوُزه وال ا، تامٍّ االستعداد يكون ثم «ملكة»،
يها ويسمِّ «ملكًة»، القوة هذه سينا ابن ي ويَُسمِّ وسائطه، عنده تكون عندما الكاتب لدى

قوة». «كماَل آخرون
قلنا ما والعقل أحوال، ثالث للعقل يوجد للقوة أحواٍل ثالث يوجد كما أنه والواقع
مطلق إمكان سوى ليس الذي الهيوالني العقل هي فاألوىل األساس؛ يف قوة أو خاصية إنه
ليست التي األوىل، بالهيويل تشبيًها هيوالنية سميت بأنها الفيلسوف ح ويرصِّ للعلم،
الطبيعة، بعد ما أساس عىل النفس علم من وهي الصور، لتقبُّل مطلق إمكان سوى
إىل بالنسبة بالفعل يكون الذي بامللكة» «العقل أو املمكن العقل هي الثانية والحال
أعظَم الكلِّ كون مثل الرضورية، األولية كالحقائق أشياءَ عىل يحصل ألنه وذلك السابق؛
يف الدرجتني هاتني تَِجُد وال متساويًة، واحد ليشءٍ املساوية األشياء وكون الجزء، من
والذي التام، االستعداد حال يف يكون الذي العقل درجة هي الثالثة والدرجة الفارابي،
ى وتسمَّ األولية، الحقائق بعد املكتسبة املعقوالت صور وقت كلِّ يف فيه تحصل أن يمكن
العليا. بالقوة» «العقل درجَة بالحقيقة يزال ال كان وإن بالفعل»، «العقل الدرجة هذه
فيه، ق تَتََحقَّ الصور إدراك قوة فإن الوجه، هذا عىل ا مستعدٍّ يكون العقل أن وبما
االصطالَح ولكن ضبًطا، بالفعل» «العقَل يسمى أن يجب ما إىل العقل هذا ويتحوَّل

املستفاد». «العقل اسَم عليه يُْطِلق الناقص
من قليل عدد بني مشرتكًة ثالثة، حاًال العقل من الدرجة هذه فوق سينا ابن ويضع
يُْدَخل وبه مبارشة، األشياء يَْعِرف العقل فهذا ،« القديسَّ «العقل يها يَُسمِّ ما وهي الناس،

التصوف. يف
تفرسَّ والتي «اإلشارات»، من املقتطفة اآلتية، املقارنة عىل باالطالع القارئ يُرس وقد

ِبَحَسب لها، ما النفس قوى «ومن سينا:20 ابن قال املتتابعة؛ العقول هذه أدوار فيها
وقد املعقوالت، نحو لها استعدادية قوة فأوَّلها بالفعل؛ عقل جوهرها، تكميل إىل حاجتها
حصول عند لها تحصل أخرى قوة وتتلوها املشكاة، وهي َهيُوالنيٍّا»، «عقًال قوم يها يسمِّ
إن الزيتونة الشجرة وهي بالفكرة، إما الثواني الكتساب بها فتتهيأ لها، األَُول املعقوالت

ص١٢٦. اإلشارات، 20
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«عقًال فتسمى ذلك، من أقوى كانت إن أيًضا، زيت، فهي بالحدس، أو أضعف، كانت
لم ولو ييضء زيتها يكاد قدسية قوة منها البالغة والرشيفة الزجاجة، وهي بامللكة»،
املعقوالت لها تحصل فأن الكمال أما وكمال. قوة ذلك بعد لها يحصل ثم نار، تمسسه
ل تَُحصِّ أن لها يكون فأن القوة وأما نور. عىل نور وهو الذهن، يف متمثِّلًة ُمَشاَهَدًة بالفعل
وهو اكتساب، إىل افتقار غري من شاءت متى كاملشاَهد منه املفروغ املكتسب املعقول
والذي بالفعل»، «عقًال تسمى القوة وهذه مستفاًدا»، «عقًال ى يَُسمَّ الكمال وهذا املصباح.
ال»، الفعَّ «العقل فهو امللكة، إىل أيًضا الهيوالني ومن التام، الفعل إىل امَلَلَكة من يخرج

النار.» وهو
قال الفارابي، مذهب يف له الذي ْور الدَّ َعنْيُ سينا ابن مذهب يف الفعال وللعقل
بالفعل عقل وجود بسبب إال الفعل إىل يَْخُرج ال بالقوة العقل أن الواضح «من مؤلِّفنا:
والواقع الفاعل. يف اليشء صورة ارتسام عىل يَُقوم العلم أو اإلدراك من نوع وكلُّ دائًما»،
يف حفظها فيجب دائًما، الفاعل أمام تكون ال املعقولة أو املحسوسة َور الصُّ هذه أن
يمكنها ال التي املعقولة الصور ولكن الذاكرة، يف املحسوسة الصور وتحفظ ما، موضع
تُلَقى أن يمكن ال عقلنا، من خروجها مفرتًضا دام ما جسمي، ال جوهر يف إال االستقرار
الناطقة النفس اتََّصلت ومتى بالفعل، عقل هو الجوهر وهذا عنا، خارج جوهر غري يف
استعداده، َوْفَق الصور هذه من الصور تلك أو هذه أو فيه، املعقولة الصوَر أدركت به

الفعال.»21 بالعقل باتصالها إال شيئًا العاقلة النفس تدِرك «وال
ال الفعَّ بالعقل باتصالها — النفس أن يزُعمون الذين الفالسفَة سينا ابن وناهض
دامت ما للتجزُّؤ، قابًال الفعال العقَل يَْجَعل هذا أن الَحظ فقد نفَسه، العقَل هذا تصري —
املعقوالت. لجميع حائزًة الكاملة النفس يَْفَرتِض هذا أن أو أقسامه، بأحد متحدة النفُس
صورة عىل تشتمل إذ النفس أن وهو: اآلتي، الوجه عىل الرأَي هذا قبل من َفنَّد ولقد
عىل اشتمالها بعد «ب» عىل اشتملت ما إذا النفس أمر يف يَُفكَُّر ما سأل: وقد إياها. تصري
«أ»؟ ب اتصالها عقب «ب» عىل تشتمل أن عليها يستحيل إنه أم أخرى، نفًسا أتصري «أ»؟
وظيفة وأن الكليات، إدراك هي الخاصة العقل وظيفَة أن سينا ابن نظرية ويف
إىل تؤدِّي ال الفيلسوف هذا عند الكليات دراسَة أن غري الجزئي، إدراك هي الحواس
وقد فلسفته، من كثرية مواضع يف تابعٍة مثَل النظرية هذه تَْظَهر وإنما مستقلة، نظرية

ص١٧٩. اإلشارات، 21
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— هنا وأما العلل. بنظرية أُْلِحَقت حيث الطبيعة بعد فيما وسنلقاها املنطق، يف َلِقيناها
والعقل. الحواسِّ عن قلناه ما جميع من استنباَطها فنستطيع — النفس علم يف

وهذه والفارابي، سينا ابن كالم يف تكراًرا هذا ُوكَِّد وقد موجودة، واملعقوالت
إن ما:22 مكاٍن يف سينا ابن ويقول القول، حاصُل هو كما بالكليات تختلط املعقوالت
— فيكفي املحسوس، لغري وجوَد ال وأنه املحسوس، هو املوجوَد أن ر يَتََصوَّ العاميَّ
مجرًدا ا حدٍّ مثًال فخذ االعتقاد، هذا بطالن لرُيَى قليًال النظر يُنَْعم أن — هذه والحالة
إما الحدُّ وهذا وعمرو، زيد محسوسني: شيئني عىل يَُطبَّق تَِجْده مثًال، اإلنسان كحدِّ بذاته،
محسوس ككل — له يكون أن فيجب بها أُْدِرَك ما فإذا يدرك، ال أو بالحواس يُْدَرك أن
يشء، هذا من له ليس أنه يُرى ولكنه معينة، وجوٍد وكيفيُة وَكمٌّ، وَوْضع، مكان، —
املفهوم هذا فإن ولذا خاصة؛ كيفية وال مكان وال وضع وال كمية اإلنسان ملفهوم فليس

الكليات. جميع عن هذا مثل وقل رصف، معقول هو وإنما محسوًسا، ليس
منها النفس فتستخرج محسوسة، هي التي بالجزئيات النفَس تأتي والحواسُّ
حيث ال الفعَّ بالعقل باتصالها إال بالفعل تدركها ال ولكنها معقوالت، هي التي الكلياِت
إلدراك قابلٌة — بالحواسِّ إدراكها عن فضًال — فإنها الجزئيات وأما قائمة. املعقوالت
النظريُة هذه تتعلَّق وهنا لعللها. معلوالت أنها عىل بل جزئيات، أنها عىل ال إياها، العقل
أن ينبغي ال عقيل عمل هو الذي الجزئي علم اإلدراك هذا من ويتألف الطبيعة، بعد بما
يكرِّره املنطق، فصل يف مثاٍل َوْفَق األمر يكون وهكذا بالحواس، الجزئي بإدراك يُْخَلَط
أنه فيه يُْدَرك الذي الوقت عني يف الخاص بالُكُسوف يُْشَعر أنه وهو نفسه، سينا ابن
نفسه الوقت يف تدَرك — لها العقل إدراك مع — الكليات إن ثم النجوم. لحركات معلول
ط لتوسُّ معلوٍل مثل يُْدَرك — العموم عىل — فالكسوف وعللها، بمعلوالتها عالقاتها يف

واألرض. الشمس بني القمر
النفس ولكن النفس، أعمال جميع أساس عىل هو الحيس اإلدراك أن والخالصُة
عن تَنَْفِصل ذاتها، يف املعقوالت لتََقبُّل تستعدَّ كيما باملحسوس انتفاعها بعد العاقلة،
سينا ابن أجاد وقد الكلية. الحقائق من — طبيعتها وفق — وتقرتب بالتدريج الحواس
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فشيئًا.» شيئًا ذاتها إىل ترجع — بالحواس تستعني أن بعد — النفس «إن قال:23 حيث
فة. ِرصْ معقولة أحكام إىل تَْرتَِقي كيما فمقداًرا؛ مقداًرا املادة من تتخلَّص إنها أي

تحريَض طبيعتها من أن أََرى فإنني ذلك ومع النظرية. هذه جمال يف ِمَراء وال
بني برباعٍة ق تَُوفِّ وهي سلًفا، مرسومٍة نُُطق إىل املناهج أو األذهان بإعادة يقولون من
النظرية هذه تمتد خالصة، أفالطونية مثالية وإىل متباينًة، َها َعدِّ عىل العادة جرت آراء
أرسطوطاليسيًة فتكون أسايس، شأن من الحواس تعطيه بما أوَّلها يف تجربية هي التي
يُعني أن الصعب ومن األفكار. بعاَلم يتصل أن الفعال العقل يوشك ملا وذلك بهذا،
قيام يف اآلن نشكَّ أن نستطيع أننا أظن وال التوفيق، هذا فضل إليه يَْرِجع َمن بالضبط
الَعنَْعنَات أساس عىل العرب فالسفة ِقبَل من والتنسيق التوفيق حقل يف شخيص جهد
احتمال، كلِّ مع نفسه سينا ابن إىل الجهد هذا من الوافر النصيب ويَْرِجع الفلسفية،
فمن املفكرون، هؤالء عليها سار التي نَّة السُّ وأما الفارابي. العظيم: َسَلِفه َعْقَب وذلك

االنتخاب. يف الجديدة األفالطونية طريقة أنها الَجِيلِّ

سينا ابن َمه َقدَّ ما وهذا خلودها، برهان يف الحقه العاقلة النفس روحانية برهان ويجد
املوضوع. هذا يف قاله ما جوَهِر َعْرَض وسنحاول اإلفاضة، مع

عىل ِبُقواها أو بذاتها، املبارش النفس شعور من للدليل وجٍه أوُل استُْخِلص لقد
يكن ومهما به، بالشعور االختياَر يُثِْبت الذي الدليَل ذلك الربهان هذا ويشابه ، األخصِّ
هذا تخِلط ال وهي واسطة، بال تدركها وهي الخاصَة، ذاتها تُْدِرك النفس فإن أمر من
اإلنسان يشك حال أتوجد «اإلشارات»:24 يف املؤلف ويسأل الحسية، باإلدراكات اإلدراك
أو التأمل يف غارًقا اإلنساُن وليَكن بأمره؟ موقنًا يكون وال الخاصة، ذاته وجود يف فيها
أقسامها وأن الكل، عن منفصلٌة ذاتك أن ْض واْفَرتِ نفَسه، يُْدِرك فإنه سكراَن، أو نائًما
تشغل ال تعود أنها تَِجْد الخالء، يف كامُلَعلَّقة وأنها ملموسة، غري أعضاءها وأن مرئيٍة، غريُ
قوٍة أية إىل احتياج غري من ذاته يُْدِرك وكلٌّ حقيقتها، أمَر توكيدها خال يشء بأيِّ بالها
وال تَْلِمُس، ما وال تََرى ما ليس أنت، كأنه تدرك ما وكل واسطة، أية إىل وال أخرى،
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يشء أي وال املحسوس ليس أنت كأنه تُْدِرك فالذي دماَغك، وال قلبَك وال بدنك، من عضًوا
يشابهه.

إذا ولكنك فعلك، بواسطة ذاتك تدرك أنك — سينا ابن يَُوكِّد كما — إليك يَُخيَُّل وقد
بنفسك موقنًا تكون فإنك اليتك بَفعَّ موقنًا كنت وإذا الفاعل، توكد فإنك الفعل توكِّد كنت
مجموع تدرك التي القوى مبدأ وإن فورك، من بل االستنتاج، بطريق ال فاعل، مثل
يف ينبسط جوهر وهو النفس، يه تسمِّ ما هو وتحرِّكه وتحفظه البرشي الجسم عنارص

ريب. ال أنت هو الجوهر وهذا أغصانَها، تنُرش التي كالساق جسمك
ولهذا آلة، بال تدِرك العاقلة القوة إن القائل: الربهان عن قوي بيان «النجاة» ويف
النفس كون إثبات حول — فقط — يدور ال األمر عاد فقد ثاٍن، برهاٍن قيمة البيان
بآلة ال بذاتها، ل «تتعقَّ العقلية القوة كون حول بل مبارشًة، بنفسها شاعرًة العاقلة
يكون حتى الَجَسَدانية، باآللة تَْعِقُل كانت لو العقلية القوة إن «فنقول:25 جسدية»،
ذاتها، تَْعِقَل ال أن يجب لكان الجسدانية، اآللة تلك باستعمال يتم إنما الخاص فعلها
بينها وليس آلة، ذاتها وبني بينها ليس فإنه عقلت، أنها تعقل أن وال اآللة، تعقل ال وأن

آلة.» عقلت أنها وبني بينها وال آلتها، وبني
هذه وعن ذاتها عن خارًجا شيئًا — بآلة تعقل التي — القوى تُْدِرك العموم وعىل
يَتِمُّ األخرى الحيوانية النفس قوى وإدراَك الخاص الحواس إدراك إن أجل، نفسها. اآللة
وال آالتها تدِرك ال وهي فقط، خارجيًة أموًرا تُْدِرك القوى وهذه الحواسَّ أن غري بآلة،
فهي ولذا الخاصة؛ ماهيتها تُْدِرك التي هي وحدها العقلية والقوة الخاصة، ماهياتها

آلة. بال تُْدِرك
رَّاكة الدَّ القوى أن فيه ويُْقِنع بهذا لنا يَْشَهد مما «وأيًضا، مواصًال: سينا ابن ويقول
إدامُة تُِكلُّها اآلالِت أن ألجل تَِكلَّ أن العمل إدامة من لها يَْعِرض اآلالت يف الصور بانطباع
بالعكس، العقلية القوة يف واألمر … وطبيعتها جوهرها هو الذي مزاَجها وتُْفِسُد الحركة،
بعدها.»26 ملا قبوٍل وسهولَة قوًة يكسبها األقوى لألمور َرها وتصوُّ للتعقل إدامتها فإن
ِسنِّ بعد تضُعف أن لوجب لألخرى، مشابهًة جسمانيًة خاصيًة العقلية القوة كانت ولو
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أدركت، ما تَنَْىس األمراض بعض ويف الهرم َدْوِر يف النفس بأن يُعَرتَُض إنه أجل األربعني.
ما إذا بذاتها، تعمل النفس كون إثبات بعد ألننا وذلك االعرتاض؛ لهذا قيمة ال أنه غري
أن يمكننا ال البََدن، يُْعِوزها عندما العمل عن تنقطع بأنها — ذلك عىل زيادًة — سلَّمنا

إشكاًال. وال تناقًضا ذلك يف نَِجَد
عقيل، غري جوهر املعقوالت مكان أن بيان عىل يقوم لإلثبات آخر وجٌه وهناك
سينا فابن الفعال، العقل عىل يَُطبَّق أن يمكن كما العاقلة النفس عىل الدليل هذا ويَُطبَّق
«إن املؤلف:27 قال نَْقَله، االطالع حب من نرى ، ريايضٍّ شكل عىل «النجاة» يف يَُقدِّمه
صورة أو فيه قوة أنه عىل بجسم قائم وال بجسم، ليس املعقوالت محلُّ هو الذي الجوهر
محل يكون أن فإما املقادير، من مقداًرا أو جسًما املعقوالت محل كان إن فإنه بوجه، له
أنه أوًال ولنمتحن منقسًما، شيئًا منه يَُحلُّ إنما يكون أو ينقسم، ال منه طرًفا فيه الصور
نهاية هي النقطة أن وذلك محال؛ هذا إن فأقول منقسٍم، غريَ طرًفا يكون أن يمكن هل
يشء فيها ينتقش حتى إليها ُمنتٍه هو الذي واملقدار الخط عن الوضع يف لها تَميز ال ما
هي وإنما بذاتها، تنفرد ال النقطة أن كما بل الخط، ذلك من يشءٍ يف يكون أن غري من
يشء فيها يَُحلُّ إنه ما: بوجه يقال أن يَُجوز إنما كذلك، مقداٌر بالذات هو ملا ذاتي طرف
يتقدَّر أنه فكما بالَعَرض، به فيتقدر طرفه، هي الذي املقدار يف حاالٍّ اليشء ذلك كان إذا

النقطة. مع بالَعَرض يَتَنَاهى كذلك بالعرض به
فكانت ذات، لها يتميَّز لكان األشياء من شيئًا تقبل منفردًة النقطة كانت ولو
مخالفة منها وجهة عنه، تميزت الذي الخطَّ تَِيل منها جهة جهتني؛ ذات حينئٍذ النقطة
تلك فتكون يالقيها، غريُها نهاية وللخط الخط، عن منفصلًة حينئٍذ فتكون مقابلة، لها
أن إىل هذا ويؤدي واحد، النقطة هذه ويف فيها والكالُم هذه، ال الخط، نهايَة النقطة
يف لنا بَاَن قد أمر وهذا متناهيٍة، غري وإما متناهيًة إما الخط، يف متشافعًة النقط تكون
ال النقطة أن أيًضا وبان بتشافعها، ترتكَّب ال النقط أن بان فقد استحالتُه، أخرى مواضع
يُطيفان اللتني حينئذ النقطتني إن فنقول: منها، طرف إىل ونشري خاص، وضع لها يتمُّ
ان، يتماسَّ فال بينهما تحجز املتوسطة النقطة تكون أن إما َجنْبَتَيَْها، من واحدة بنقطة
من بيشء يختصُّ منهما واحد كل يكون أن األولية العقلية البديهة يف حينئٍذ فيلزم

ص٤٨-٤٩. النجاة، 27

146



سينا ابن نفسيات

تَحُجُز ال الوسطى تكون أن وإما محال، وهذا الواسطة، حينئذ فتنقسم ه، تَُماسُّ الوسطى
وجميع النقطة، جميع يف حالًَّة املعقولة الصورة تكون فحينئذ ، التَّماسِّ عن املكتنفتني
من فللخط الخط، عن منفصلًة الواحدَة النقطَة هذه وضعنا وقد واحدة، كنقطة النقط
يف لهذه مباينًة تكون النقطة فتلك عنها، ينفصل به غريها طرف عنها ينفصل ما جهة

الوضع. يف مشرتكًة كلها النقط ُوضعت وقد الوضع،
فبَِقَي منقسم، غري شيئًا الجسم من املعقوالت محل يكون أن بََطَل فقد خلف، هذا
معقولًة صورًة فلنفرْض منقسًما، شيئًا جسًما، محلها كان إن الجسم، من حلها يكون أن
تنقسم، أن للصورة عرَّض انقساًما املنقسم اليشء يف فرضناها فإذا منقسم، يشء يف
متشابهني كانا فإن متشابهني، غري أو متشابهني الجزءان يكون أن إما يخلو ال فحينئذ
فيهما يحصل شيئًا اليشء ذلك يكون أن إال اللهم إياهما، ليس ما منهما يجتمع فكيف
حينئذ فيكون الصورة، جهة من ال العدد يف الزيادة أو املقدار يف الزيادة جهة من
حينئذ وتَِصري بمشكلة، معقولٌة صورٌة وليس ما، عدد أو ما شكل املعقولة للصورة
يكون أن يمكن كيف فلننظر متشابهني غريَ كانا وإن … عقليًة ال خياليًة، الصورُة
املتشابهة الغري األجزاء تكون أن يمكن ليس فإنه متشابهة، غري أجزاءٌ املعقولة للصورة
من جزء كلَّ أن منها محاالت هذا من ويلزم والفصول، األجناس هي التي الحد أجزاء إال
والفصول األجناس تكون أن فيجب متناٍه، غري قبوًال القوة يف أيًضا القسمة يَقبَل الجسم

متناهية. غري بالقوة
متناهية، غري القوة يف ليست الواحد لليشء الذاتيَة والفصول األجناس أن صحَّ وقد
ما بل بينهما، تمييًزا والفصل الجنس يفيد القسمة م توهُّ يكون أن يمكن ليس وألنه
التمييَز ذلك أن املحل يف تمييًزا يستحقان وفصل جنس هناك كان إذا أنه فيه يَُشكُّ ال
غريَ أيًضا بالفعل والفصول األجناس تكون أن فيجب القسمة، م توهُّ عىل يتوقف ال
كلِّ من متناهية الواحد لليشء الحد وأجزاء والفصول األجناس أن صح وقد متناهية.
عىل اجتماًعا الجسم يف يجتمع أن يجوز كان َلَما بالفعل متناهية غريَ كانت ولو وجه،
متناهية، غري بأجزاء انفصَل الواحد الجسم يكون أن يُوِجب ذلك فإن الصورة، هذه
فلو فصًال، جانب ومن جنًسا جانب من فأفرزت جهة، من وقعت القسمة ِلتَُكن وأيًضا
الجنس ينقلب كان أو فصل، ونصُف جنس نصُف جانٍب يف منها يقع لكان القسمَة نا غريَّ
الجنس مقاَم يدور الوهمي فرُضنا فكان الجنس، مكان إىل والفصل الفصل مكان إىل
عىل خارج، بدٍن من إرادة بحسب ما جهة إىل منهما واحد كلَّ يُغري وكان فيه، والفصل
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يمكن معقول كل ليس وأيًضا قسم، يف قسًما نُْرِقَع أن يمكننا فإنه يَْفنَى، ال أيًضا ذلك أن
ومبادئَ املعقوالت أبسط هي معقوالٍت هنا ها فإن منه؛ أبسَط معقوالت إىل م يَُقسَّ أن
وال الكم، يف منقسمة هي وال فصول، وال أجناس لها وليس املعقوالت، سائر يف للرتكيب
متشابهة، غريَ فيه املتوهمة األجزاء تكون أن يمكن ليس فإذن املعنى، يف منقسمة هي
يمكن ليس كان فإذن باالجتماع، الكل يحصل وإنما الكل، املعنى يف هو منها واحد كل
من لها بُدَّ وال منقسم، غريَ املقادير من طرًفا تحلَّ أن وال املعقولة، الصورة تنقسم أن
فيَلَحُقه جسم، يف قوًة أيًضا وال بجسم، ليس جوهر املعقوالت محلَّ أن فبنَيَّ فينا، قابٍل

املحاالت. سائُر يَتبَُعه ثم االنقسام، من الجسَم يَْلَحق ما
لتذوُّقه، هندسية روٍح وجود يجُب وقد الربهان، هذا َحْوَل فيه يَُفكِّر ما أدري وال
إن ثم تطويل، من فيه ما عىل كثري طعم من وجدت ِلَما مرسوًرا نقلته بأنني وأعرتف
الذي الشهرستاني، دعاه فقد سينا، ابن عىل كبرية أهمية يَُعلق كان أنه فيه ريب ال مما
إيراده.» يف عذًرا لنا فإن ولذا القاطع»؛ «الربهان ب منه األول القسم تلخيص مع كرَّره
آخر وجه أنه عىل كثريًا منه أقَرص بآخَر الطويل الدليَل هذا سينا ابن أتبع وقد
اآلتي الشكل يبدو فقد السكالسية، الربهنة جفاء متعوِّدة غري النفوُس عادت واليوم له،
فنقول: آخر، بربهان هذا عىل نربهن أن «ولنا سينا: ابن قال ذاك. من أحسَن للربهان
ما وسائِر والوضع، واألين، املحدود، الكمِّ عن املعقوالت تَُجرِّد التي هي العقلية القوة إن
هل عنه، مجرَّدة هي كيف الوضع عن املجرَّدة الصورة هذه ذات يف نَنُْظر أن فيجب قيل،
هذه أن أعني اآلخذ؟ اليشء إىل بالقياس أو منه، املأخوذ اليشء إىل بالقياس التجرُّد ذلك
الجوهر يف ر املتصوَّ الوجود يف أو الخارجي الوجود يف الوضع عن تَتََجرَُّد املعقولة الذاَت
مفارقة هي إنما تكون أن فبقي ، الخارجيِّ الوجود يف كذلك يكون أن ومحاٌل العاقل،
وضع، ذات تكن لم العقل يف ُوِجَدْت إذا فإذن العقل، يف وجودها عند واألين للوضع
أن يمكن فال املعنى، هذا أشبه مما يشء أو انقسام أو تجري إشارة إليها تقع وبحيث

جسم.» يف تكون
املعقوالت أن لنا يصحُّ قد فإنه «وأيًضا قوله: تقدَّم ما إىل املؤلف أضاف وقد
متناهية غري منها واحًدا واحًدا بالفعل تَعِقل أن الناطقة القوة شأن من التي املفروضَة
غري أمور عىل يَْقَوى الذي اليشء أن لنا صحَّ وقد اآلخر. من أوىل واحٌد ليس بالقوة،

جسم.» يف قوًة وال جسًما َمَحله يكون أن يجوز ال بالقوة متناهية
يف مرتسمة غري العاقلة النفس أن وبما لروحانيتها، مبارشة نتيجٌة النفس وخلود
اآللة هذه زوال فإن له، آلٍة سوى البدن ليس مستقل روحاني جوهر أنها وبما البدن،
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بذاتها تُدِرك — الفعال بالعقل اتصالها عند — النفس أن وبما الجوهر. هذا يُِصيب ال
النتائج وهذه ها، يَُرضَّ أن يُمِكن ال األعضاء هذه زوال فإن أعضاء، إىل احتياج غري من
عىل مما العاقلة النفس خلود إثبات عىل إقباًال أقلُّ اآلن هو سينا ابن إن ثم واضحة،28

بالبدن. تََعلُِّقها وجه عن البحث
وتعلق الوجود، يف املكافئ تََعلُّق وهي: للتعلق، أنواع بثالثة سينا29 ابن قال وقد
التعلق هذا وكان املكافئ، تعلُّق بالبدن النفس تعلق كان فإن املتقدم، وتعلُّق املتأخر،
بل جوهران، الحقيقة يف يكون وال ذات، إضافَة صاحبه إىل يضاف منهما كالٍّ فإن ذاتيٍّا،
يزول ال االثنني أحد فإن فقط، َعَرضيٍّا التعلق هذا كان وإن باطل، وهذا واحد، جوهر
وإن انفراًدا،30 يوجدا أن يمكن والنفس، البََدن جوهران: هناك يكون بل اآلخر، بموت
حينئذ، الوجود يف للنفس علًة يكون البدن فإن الوجود، يف املتأخر تعلَُّق التعلُّق كان
لها ُمعِطيًة للنفس، فاعليًة علًة البدن يكون أن املحال فمن معلوم، هو كما أربع والعلل
املحال ومن بُقَواه، يفعل وإنما شيئًا، يفعل ال جسم هو بما الجسم ألن وذلك الوجود؛
الصنم كصورة البدن يف مطبوع جوهر النفس إن قلنا: فقد مادية، علًة البدن يكون أن
النفس تَْدخل برتكيب النفس يف مطبوًعا البدن يكون أن ومحاٌل النحاس، يف املطبوعة
للنفس، كماليًة علًة البدن يكون أن ومحال للنفس، صوريًة علًة البدن فيكون فيه،
ذاتية، بعلٍة معلوٍل تعلَُّق بالبدن النفس تعلُّق ليس ولذا بالعكس؛ األمر يكون أن واألَْوىل
آلة يكونا أن َصَلحا واملزاج البدن حدث ومتى بالَعَرض، علًة البدن يكون أن يمكن وإنما

لها. وملًكا النفس
البدن، عىل للنفس التقدم فيكون املتقدِّم، تعلق فهو التعلق، من الثالث القسم وأما
أن املحال من فإن الزمان، يف التقدم هذا كان فإن الوجود، يف البدن علَة النفس وتكون

ص١٧٦. اإلشارات، 28
ص٥١. النجاة، 29

الطبيعيات من دليًال — املوضع هذا يف وذلك — (ص٣٨٣) لنداور نرشها التي الرسالة يف سينا ابن قدم 30
يستطيع فال حركة، هناك تكن لم للقوى مكافئة كانت إذا العنارص أن فيها جاء فقد الغرابة؛ من يشء عىل
يستطيع ال الجسم إن ثم تغلبه. الربودة ألن األسفل؛ إىل وال تغلبه، الحرارة ألن األعىل؛ إىل يتحرَّك أن الجسم
إىل بالنسبة الطبيعية القوة ألن وذلك عادة؛ العنارص تشغلها التي األوضاع من أيٍّ يف ساكنًا يكون أن
يف وال حركة يف بذلك يكون أن يمكن ال البدن أن القول وحاصل متغلبًا. يكون عليه يكون الذي الوضع

محال. وهذا سكون،
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فإن الذات، يف التقدم هذا كان وإن الزمان، يف َمتْه تََقدَّ وقد البدن بوجود النفس تَتََعلََّق
يُوِجب املتأخر َعَدَم ولكن لزوًما، املتأخرة الذات عن تصُدر املتقدمة الذاَت أن يَْعِني هذا
َعَرَض إذا إال معدوًما يكون أن يمكن ال املتأخر أن مع حينئذ، املتقدم عدم افرتاَض
جوهر يف َعَرَض قد املعدم السبب يكون أن َوَجَب كذلك كان وإذا أعدمه، ما للمتقدم
البدن فساد لكن ه، يخصُّ بسبٍب َفَسَد قد البدن يكون وأال البدن، معه فيفُسد النفس،
بالبدن تتعلَّق النفس تكون أن فباطل الرتكيب، أو املزاج تغري من يخصه بسبب يكون
وإنما بالبدن، النفس يف ذاتي تعلُّق وجود عدم يُستنتج ثم ومن بالذات؛ املتقدم تعلُّق
فإن َعَريض، تعلق غري يوجد ال أنه وبما عاليٍة، مبادئَ من يأتي َعَرِيض تعلُّق يوجد

البدن. بموت تفُسد ال النفس
الوجود ِفعَل نفسها يف تَجَمع أن تستطيع ال فإنها بسيط، جوهر النفس أن بما ثم
التوفيق إمكان وعدم الرشطني، هذين تضادِّ من سينا ابن يرى ملا وذلك الفساد؛ وقوَة
األشياء أو املركبة األشياء غري يف الفساد قوة وجود يمكن وال الجوهر، ببساطة بينهما

املركبة. يف تبقى التي البسيطة
أن يَلُوح وال قطًعا، الطبيعة بعد بما خاصٌة النفس خلود يف الرباهني هذه وجميُع
يف مجهولًة كانت أنها هذا يَْعِني وال الصوفية، أو الخلقية باألدلة كثريًا ُعِنَي سينا ابن
تَِجُد الذين الصفا، إخوان قدَّم وقد الكالم، علماء لدى وجودها يف َريَْب وال الحني، ذلك
نفًعا ظريًفا شعبيٍّا برهانًا الفالسفة، منهاج يف تَِجُد مما أكثر خلقيًة مسحًة ملنهاجهم
التي هي األبداُن وليست موتاهم، يبكون الناس جميع أن يرى إنه فقالوا: للخلود،31
وإنما تحنيطها، من بدًال عادًة يدفنونها داموا وما أعينهم، تحت األبدان دامت ما يبكون

الُجثَث. من بعيًدا َفرَّ آخر، أمٍر عن بكاؤهم نشأ
عند تُخلق نفس فكلُّ البدن، قبل توجد ال اإلنسانية النفس أن سينا ابن مذهب ويف
تُوَجَد أن املستحيل ومن البدن، إىل بالنسبة ا خاصٍّ تكييًفا تكتسب وهي البدن،32 حدوث
ال وهي واحدًة، وال ُمتََكثِّرًة ذلك يف تكون أن يُمِكن ال ألنها وذلك أبدانها؛ قبل األنفس
األشياء تصري أن يُمِكن ال العموم وعىل تتغاير، أن يُمكن ال ألنه متكثِّرًة؛ تكون أن يُمِكن

ص٦٠٨. الرسائل، 31
ص٥١. النجاة، 32
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ال فإنها ذاتها حد يف وأما تحتملها، عينية أخرى بأشياء إال متكثِّرة فة الرصِّ املجردة
األبدان؛ يف دخولها قبل متحدًة آحاًدا ليست النفوَس إن ثم ، تُعنيَّ أن يمكن وال تتغاير
ولكن الوحيدة، النفس لهذه أجزاءً تكون أن إما األبدان يف هي التي النفوس ألن وذلك
هذه تكون أن وإما بالقوة، لالنقسام قابلة غريَ حجم، وال ِعَظم بال واحًدا شيئًا كونها مع

شعوري. بيقنٍي باطل وهذا أيًضا، األبدان يف آحاًدا النفوس
به يناسب إعداًدا تعاني وهي األبدان، والدة عند — إذن — وتكثر النفوس وتَحُدث
هذا به يتمُّ الذي الوجه أن ويظهر عليه، تسيطر أن يجب الذي الجسم منها واحدة كل

سينا. ابن َعنْي عىل الخفاء بعَض خفيٍّا بَِقَي قد اإلعداد
أزمنة اختالف إىل املضاَف األصيلَّ، االختالف هذا فإن األبدان األنفُس تََرَكت ومتى

منفصلًة. ذواٍت فتبقى اختالطها، دون يَُحول األبدان، خارَج وانطالقها حدوثها
تُِحسُّ واحدة، نفس غريُ فيه يوجد ال أنه بشعوره يُْدِرك حي كل أن والحاصل،33
البدن، بهذا تُِحسَّ أن أخرى لنفٍس كان وما اختياريٍّا، البََدن عىل وتسيطر ببدنها، وتعمل
وينتهي البدن، هذا وبني بينها تََعلُّق فال اإلطالق، عىل فيه تَتََجىلَّ أن وال به، تعمل أن وال

التناسخ.34 استحالة إىل هذه الفردية النفس بوحدة سينا ابن
أعتقد كما وذلك األخرية، الرباهني بهذه وسعه بَذََل سينا ابن أن الواضح ومن
وهذا مذهبُه، إليه يَُجرَّ أن يمكن كان التي الوجود، وحدة مناحي مكافحة يف مخلًصا،
ذهن يف — به يتغلَّب الذي الحد به ندرك ألننا وذلك البالغ؛ اإلمتاع من هو الجهد
الكالم علم أمام تنحني أن الفلسفة فعىل الفلسفة، نفوذ عىل العقيدة نفوذ — الفيلسوف
إىل امتداده عند يُنَظََّم، أن — الناحية هذه يف — منهاج كلِّ وعىل الحد، هذا وراء فيما
عائق، بال امَلَجاَز هذا سينا ابُن ويجاوز العقيدة، به يصدم ال وجه عىل النقطة، هذه
شئت وإن باآلخر، أحدهما َلَحَم اللذين واالعتقاد، العلم بني اتصال إلقامة َق ُوفِّ أنه فيُثِْبت

ُكَاليس. السِّ بعمل قام إنه فقل:

ص٥٢. النجاة، 33
وقد ذلك، عىل برهانًا يقدِّم أن غري من التناسخ مبدأ النفس عن قصيدته يف سينا ابن يرفض وكذلك 34

القصيدة. هذه نرشنا
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التاسع الفصل

سينا إهلياتابن

األول املوجود – األول املسبَّب اخرتاع – األفالك انبثاق نظرية – العلوي العالم
– والعلة العقل بني التوحيد – سينا ابن عند وتحليله العلة مبدأ – األول واملسبب

الوجود. واجب – العلل نظرية عن املتفرِّعة الكليات نظرية

∗∗∗

والذي األوىل»، «الحكمة اسَم العرب فالسفُة عليه يُطلق الذي الطبيعة، بعد ما أن اْعَلم
وِهللا، العلوية املوجودات عاَلم علم هو الخصوص عىل «اإللهيات» ب النجاة كتاب يدعوه
مذهبني حول شعاًعا الرئيسة سطوره تُْلِقي كريًما، رسًما سينا ابن منهاج يف يؤلِّف وهو

والسببية. املوجودات، انبثاق وهما: كبريين،
العالم تجاوز درجاتها أن رأينا التي املوجودات سلسلة تتمُّ العلوي العالم ويف
كما وهللا، عاملنا بني املوجودات ترتيب يُبَسط كيف وإليك ، النفيسَّ والعالم الطبيعيَّ
مجموعة يف ونُرشت أُصيبعة، أبي ابن ذكرها التي الطريفة النريوزية1 الرسالة يف جاء
يمكن ال ذات وهو الكلِّ، وُمنشئ املبَدعات مبدع هو الوجود «واجب الحكمة»: يف «رسائل
أن يمكن وال ذاته، يف مباينًا أو ذاته، يف بسبب متقوًِّما أو متحيًزا، أو متكثًِّرا، يكون أن
والحق املحض، الوجود هو … فوقه يكون أن عن فضًال وجوده مرتبة يف وجوٌد يكون

األمري إىل سينا ابن قبل من (نريوز) الجديدة السنة تقدمة هي الرسالة وهذه املجموعة، من ص٩٣ 1

الرسالة هذه موضوعات وأهم مكتبته. يف اشتغل قد سينا ابن كان الذي الرحيم، عبد بن محمد بكر أبي
هذه أن سينا ابن ويفرتض القرآن، سور من كثري رأس عىل هي التي الهجائية الحروف إيضاح هو

الطبيعة. بعد ما مرقاة يف املوجودات درجات تمثِّل الحروف
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أن غري من املحضة والحياة املحضة، والقدرة املحض، والعلم املحض، والخري املحض،
الحكماء عند منها املفهوم بل حدة، عىل منفرد معنًى عىل األلفاظ هذه من واحد بُكلِّ يَُدلَّ
من عدة عىل تشتمل جملة وهو العقل، عاَلم عنه يبدع ما وأوُل … واحد وذاٌت معنًى
ليس باهرة، وصور ظاهرة عقول واالستعداد، القوة عن خالية موادَّ بال قائمٍة املوجودات
واإلظهار به، واالقتداء األول، إىل تشتاق كلها تتحيَّز، أو تتكثَّر، أو تتغري، أن طباعها يف

واحدة. نسبة عىل الدهر َمَد َرسْ منه العقيل بالقرب وااللتذاذ ألمره،
مفارقًة ليست معقولة، ذوات من كثرية جملة عىل يشتمل هو النفيس العالم ثم
سماوية، ثابتة مواد وموادها املالبسة، من نوًعا مالبستها هي بل املفارقة، كلَّ للمواد
للعنرصية، وبواسطتها الفلكية األجرام مدبِّرات وهي املادية، الصور أفضل هي فلذلك
للعالم عشاق وكلها اإلطالق، عىل ال التكثر من ونوع التغري من نوع طباعها يف ولها
املثال عىل عامل فهو العقول، من بواحد ارتباًطا منها جملة يف مرتبطة عدة لكل العقيل،
ويشتمل الطبيعة، عاَلم ثم األول، ذات عن مستفاٌد املفارق مبدئه ذات يف املرتسم الكيل
والسكونات الحركات فيها تفعل التمام، عىل للمادة مالبسة األجسام، يف سارية قًوى عىل
ال، فعَّ كلُّها القوى فهذه التسخري، سبيل عىل الجوهرية الكماالت عليها وترقى الذاتية،
استدارة األثريي وخاصية وعنرصي، أثريي إىل ينقسم وهو الجسماني، العالم وبعدها

املتغايرة.» واألحوال املختلفة لألشكال التهيؤ العنرصي وخاصية … والحركة الشكل
لدى األفالك انبثاق نظرية عليه تشتمل الذي االعتياديَّ الشكل فإن ذلك، ومع
املعروَض الشكَل ليس ظاهر، هو كما العربية الفلسفية املدرسة جميع ويف سينا، ابن
عالم أن ومع املعتاد، بمظهرها جفاءً أكثَر النظريُة هذه وتكون الجميلة، الرسالة بهذه
هذا وإليك برصاحة، منها يُستخلص وال باسمه، فيها يُذكر لم أيًضا فيها موجود العقل
عليه يدلُّون بل باسمه، الفالسفة يدعوه ال الذي هللا يكون الكل وفوق املشرتك: الشكل
والحق األول، والسبب الوجود، وواجب واألول، الواحد، وهي: الطبيعة، بعد ما بتعابري
األول، املسبَّب املحض العقل ى يَُسمَّ الذي وهو ثاٍن، واحد موجود يصدر هللا وعن األول،
وعن عقل، يصدر كما مًعا وجسمه املحدود العالم َفَلك نفس تَْصُدر األول املسبَّب وعن
هذا وعن ثالث، عقل يصدر كما يَّارات، السَّ أبعد هو الذي زحل، نفس تصدر العقل هذا
يكون رابع عقل يصدر كما تالية، سيارة هو الذي املشرتي، نفس تصدر الثالث العقل
وعن النظام، هذا َوْفَق االنبثاق ويدوم السيارات، نظام يف املشرتي يتبع الذي الفلك، عقل
العقل وعن ال، الفعَّ العقل وهو محض، عقل آخر يصدر سيارة آخر هو الذي القمر عقل

. األريضُّ العالم يصدر الفعال
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مجموع الرصفة الكواكب وعقول ال الفعَّ العقل من يتألَّف أنه يُرى البيان هذا فمن
األول. املنهاج يف وضوًحا أكثر كان الذي العقول، عالم

هذه سماع عند سينا ابن ضد سيئ أثر القراء لدى سيكون بأنه نشعر ولكننا
من كثري إنفاق عىل إيانا الئمني — الكتاب إلغالق — لنا يلوح كما فيستعدون، النظرية،
منهاِج أو همجي منهاج عىل نهائيٍّا، ون ينقضُّ لجعلهم ثم إعجابهم، لنيل والتدقيق العلم
املشاعر هذه ِحيَال بطلنا عن نُدافع أن الواجب من أن — هذه والحالة — فنرى ، صبيٍّ
أو غيٍظ دقيقة تؤدِّي أن يمكن الذي القارئ، نساعد أن الواجب من نرى كما الجائرة،

السابق. صربه ثمرة جميع خرسانه إىل خور
هذه عىل مشتملة ِبلَّور من أفالك عىل النجوم تثبيت فكرة أن نزعم ال أننا والحق
اإلشارة نريد وإنما زماننا، يف فائدة عىل تنطوي وعقوًال، أرواًحا األفالك هذه ومنح وتلك،
— أنها ُوجد اإلنسان، معتقدات تاريخ يف مكانها يف ُوضعت ما إذا الفكرة هذه أن إىل
فتستحقُّ جميلًة، ممتعًة مهمًة تعود — اإلنسان ذهن فيه َشَغَلْت الذي الطويل باألمد
حياة اعتقاد أن والحق املايض. يف تغرس التي الجذور عمق بسبب االحرتام من رضبًا
تاريخ يف تسمى التي الطبيعة، حياة العتقاد عجيبة خاصٍة حاٍل غريَ شيئًا ليس النجوم
كانت كما النجوم عىل تسيطر كانت الفطريِّ الرجل عند األرواح وأن بالطبيعية،2 األديان
النجوم أرواح امتازت وإنما النباتات، ونُُموِّ املياه ومجاري والسحب الرياح عىل تسيطر
فوقها وارتقت األرضية، الطبيعة يف الروحية القوى من — باكًرا َكْلَدة راصدي نظر يف —
بني ما تباين ابتدائيًة العلوم أكثر َق حقَّ وقد مظاهرها، يف والتناسق والصفاء بالجالل
الظاهرات مركَّب تََقيصَّ يف والذاهبة والفساد، للتولُّد الخاضعة الدنيا، املوجودات طبيعة
فتقوم واملمات، الوالدة من ناجيًة تبدو التي الفلكية املوجودات وطبيعة املتقلبة، الجامحة
اآللهة يناسبان والخلود الهدوء كان ولو بهيٍّا، قياًما الثابت الفضاء يف املوزونة بحركاتها
أجسامهم فإن — يلوح كما — خالدون اآللهَة أن وبما اآللهة، هؤالء النجوم لكان األعَلنْي

لالنحالل. القابلة أجسامنا مادة غري مادة من صنعت اإللهية
القرون وفلسفة اليونانية الفلسفة يف األفالك روح فنظرية مريبًا، هذا ليس إذن
ويُرفع تماًما؛ الَكْلديني لدى النجوم وعبادة االبتدائية النجوم لعبادة مواصلة الوسطى
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ويكون فيثاغورس، فلسفة عىل فتسيطر األعداد، انسجام عن باعتبارات االعتقاد هذا شأن
وإن أرسطو، كتب يف موجودة أنها العرب شارحو ويزعم أفالطون، فلسفة يف موقع لها
وَغَدْت الجديدة، األفالطونية يف الظهور إىل عادت ثم قليًال، فيها ظاهرة أنها نرى ُكنَّا
إىل أعيدت أنها ُوجد الرشقية ُكالسية السِّ يف بدت ملَّا ثم األدريني، ُسنُوحات يف مادية غري
يف أبصارهم َعلَّقوا قد الناس كان حيث الصايف، الَفَلك ذات َكْلَدة إىل أي األصيل؛ مكانها
فقد الحني؛ ذاك يف موجودًة تزال ال كانت النجوم عبادة إن قلنا: وقد التأمل. مع النجوم
بشكلها البقاع هذه إىل رجعت عندما النظرية فإن ولذا نجوم؛ عبدة َحرَّان علماء كان
دخول يف صعوبًة تلَق فلم الديني، شكلها لنفوذ خاضعًة تزل لم أذهانًا وجدت الفلسفي

الحال. هذه بفضل املفكرين دماغ
ُقِيضَ الفلك علم ل حوَّ الذي االنقالب ذلك — الحديثة القرون أوائل يف — حدث وملا
القديم، مكانها من األرض بإزاحة األفالك نظام َقَلَب الذي العالم ُجرأة من بالعجب
إزاحة فكرة تكن لم الجديدة الفكرة إن يقال: أن الحق من ولكن مقامها، الشمس مقيًما
زمن منذ الباحثني، لذهن تمثلت قد كانت الفكرة هذه ألن وذلك العالم؛ مركز من األرض
سينا ابن ومنهم — الفالسفة من كثري كون مجرد أن وذلك فرضية، شكل عىل طويل،
النظرية قبول إمكان عىل يدل العالم،3 وسط يف واقعة األرض أن ليثبتوا كتبوا قد —
االكتشاف هو الحقيقي الحديثة القرون اكتشاف وإنما األقل، عىل بالعقل ولو املعاكسة،
ال فعاد الطبيعية، يف التاريخ قبل ما بعادات نهائيٍّا صلته اإلنسان ذهن به قطع الذي
كالتي كيماوية، عنارص من مركبة النجوم بأن واعرتف السماوية، األجرام بسمو يعتقد
ابن أن وبما وامليكانية، الطبيعية قوانينه ملثل خاضعة وبأنها عاملنا، عنارص منها ترتكب
زمانه، لعلم مالئًما منهاجه جعل عىل يالم ال فإنه االكتشاف، هذا عرص عىل متقدم سينا

عرصه. يف العلم عيب استنساخ غري يف ليس فلسفته عيب إن قولنا: نكرر وهنا
يف تُوَضُع ما أوَل كانت التي الكربى املعضلة إن عرضنا: مجرى إىل اآلن ولنرجع
معرفة حول يدور واألمر التكثُّر، انبثاق معضلة هي املوجودات النبثاق العامة النظرية
يمكن «ال أنه يف هو القائم واملبدأ الواحد، املوجود عن كثري عالم بها يصدر التي الكيفية
من — إذن — بُدَّ فال األقل. عىل مبارش غري بوجه ولو الواحد»، غري الواحد من يخرج أن

،١ ،١٨٩٥ اآلسيوية، املجلة التخطيطي، األسطرالب حول مذكرتنا عىل تعليق إىل املعنى هذا يف انظر 3
.٤٦٦
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هذا سبيل ففي مبارش، وجه عىل الواحد من املتكثر باستخراج تسمح طريقة اكتشاف
األول. امُلَسبب ر تُُصوِّ الغرض

أيُّ يوجد ال أنه بما وذلك تَبَيُّنُها، يسهل رياضية فائدة األول املسبب الخرتاع كان
األشياء تََكثُّر استخراج املتعذر من فإن انفراد، عىل إليه نُظر ما إذا الواحد يف تََكثُّر
الواحد من َخَرَج قد — واحد هو الذي — األول املسبب أن بما ولكن فقط، الواحد من
نفسية مفاهيم من هنالك وما عالقات، تكثُّر ووقع اثنان، ظهر فقد مرة، ذات األول،
يَُعني كان والواجب املمكن عن الطبيعة بعد ما بمفاهيم ممزوجة واملعرفة الشعور عن
هذا فكان األول، املوجود ويعرف نفسه يعرف األول املسبب وكان العالقات، هذه طبيعَة
كان أنه وبما األول، باملوجود واجبًا بذاته، ممكنًا كان األول املسبب إن ثم اثنينيًة، ن يكوِّ

ثالثية. تحدث كانت وهكذا الوجهني، بهذين نفسه يعرف كان فإنه نفسه يعرف
جدليٍّا، شكًال تتَِّخذ النظرية كانت ولذا املطلوب؛ التكثر إىل ليؤدِّي يكفي هذا وكان
املوجود من تأتيه ال ثالثية األول املسبب يف ويكون تكثر، األول املوجود يف «ليس وإليكه:4
وما ذاته يف إمكانه فيكون األول، املوجود من األول املسبِّب وجوب يأتي وإنما األول،
يعرف وأنه األول، املوجود يعرف كونه عىل — قلنا كما — يقوم ثالثية من عليه ينطوي
للموجود األول املسبِّب معرفة عن ويصدر األول، باملوجود وواجب بذاته ممكن مثل ذاته
لذاته، األول املسبب معرفة عن وتصدر زحل، فلك وهو تحته، واقع أول يَُعدُّ عقل األول
معرفته عن ويصدر املحدود، الفلك نفس هي نفس وجود األول، باملوجود واجب مثل
من نازًال هذا االنبثاق وجه يتكرر ثم املحدود، الفلك هذا جرم وجود ممكن، مثل نفسه،
ويصدر املشرتي، فلِك عقُل هللا، يعرف حيث من زحل، عقل عن ويصدر الفلكية، املرقاة
يستمر الصدور فإن وهكذا، زحل، فلك نفس ذاته يعرف حيث من العقل، عني عن
رضورة أية يوجد ال أنه سينا ابن ويالحظ عنده، فيقف ال الفعَّ العقل إىل يوَصَل حتى

نهاية. غري إىل الصدور الستمرار
بارع، أمر التكثُّر بدء إلحداث األول املسبب ل تدخُّ أنَّ كيف يُرى املنهاج هذا ويف
تؤدِّي التالية والعقول األول املسبب معرفة وجوَه أن كيف األمر أول يف يَُرى ال ولكنه
عقيل إيضاح تقديم بصعوبة أعرتف فهنا ونفوسها، الفلكية املوجودات أجرام حدوث إىل

السماوية والنفوس العقول وجود ترتيب يف «فصل ص٧٥، الخصوص، عىل النجاة من ييل ما كتب 4

العلوية». واألجرام
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عن أو اختصاصنا عدم عن يأتينا ال االرتباك هذا أن نعتقد أن ولنا النقطة، هذه حول
— آخر عربي فيلسوف هو الذي — الغزايل أراد فقد سينا؛ ابن ملنهاج استيعابنا نقص
لدحضها، برهان أو دليل بأيِّ يستعني أن الرضوري من يََر فلم النظرية، هذه ينتقد أن
ذهنًا حملت دواٍع وجود من بُدَّ ال فإنه ذلك ومع تُفهم، ال أنها بترصيحه اكتفى وإنما

املنهاج. هذا التزام عىل والفارابي سينا ابن ذهن مثل قويٍّا
بِقسم روحانيًة جواهَر يُحِدث عقل كل أن إىل موضع5 يف سينا ابن ذهب وقد
تشابه التي املعرفة هذه بقسم جسمانيٍّا وجوهًرا كثريًا الصورة تشابه التي معرفته

أيًضا. برهانًا ليس الدقيق القياس هذا أن بيد الَهيُويل،
إىل تُرد املذهب هذا َقبُول عىل فيلسوفنا َحَمَلْت التي الحقيقية العوامل أن وأرى
العقيدة حدود إىل االنبثاق لنظريات ا ردٍّ املذهب هذا َعدِّ إمكان أوًال: وهما: أمرين،
حتى — الرشق فالسفة عظماءَ بداللته نافًعا أمًرا ُوِجَد االنبثاق أن وذلك اإلسالمية؛
فعل رد عن وذلك بالعالم، له جمًعا اإللهي الوجوَد به يَُحلُّون ما إىل — حكمًة أكثرهم
البساطة. لهذه املعارضة املذاهب إىل باٍد ميٍل وعن هللا، نحو القرآني املفهوم بساطة حيال
الجواهر إن قائل: عميق، مفهوم وقت كلِّ يف الفالسفة هؤالء يساِور كان إنه ثانيًا:
لم وإنه وموجودات، ظاهرات تُحدث كانت املوجود الية فعَّ وإن فعالًة، كانت الحقيقية
موجودات تُحِدث العقول أعىل كون يف طبيعي غري يشء — النتيجة حيث من — يكن

القوية.» الفكرة هذه إىل وسنعود أيًضا. علويًة
جفاء تَبَدُّد بها يُرى التي األفالك تحريك بنظرية األفالك انبثاق نظرية وتَُواَصُل

الشعري. الفيض من برضٍب األوىل
التي الطبيعية، الحركة وهي: للحركة، أنواع ثالثة وجود الطبيعيات يف ذكرنا قد كنا
ابتعاد تُْحِدث التي القرسية، والحركة عنه، تبتعد عندما الطبيعي مكانه إىل الجسم تَُردُّ
الخاصة اإلرادية والحركة إليه، رجوعه من تمنع التي أو الطبيعي، مكانه عن هذا الجسم
هذا من األفالك فحركة للنفس، امُلَحرِّكة القوى يف مبدؤها يقوم والتي الحية، باملوجودات

الثالث. النوع
إىل األجسام تَُردُّ دامت ما وذلك أوضحنا، كما وذلك مستقيمة، الطبيعية والحركة
غري — األفالك كحركة — املستديرة الحركة تكون ال ولذا مبارشة؛ بطريق أماكنها

ص١٧٤. اإلشارات، 5
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هذا من نستنتج فإننا قرسيًة، كونها عىل يدل ما يوجد ال أنه وبما اختيارية، أو قرسية
قوًة القريب األفالك ُمحرِّك «ليس سينا:7 ابن قال اختيارية،6 بحركة تتحرك األفالك أن
القريب السبب هي الفلك ونفس فعقل.» البعيد محركها وأما نفس، بل عقًال، وال طبيعية
والنفس بالنفس، متحرك «والفلك العام، البعيد السبب هو والعقل الحركة، من قسم لكلِّ
إدراك لها أي متوهمة؛ وهي واإلرادة، التصور متجددة النفس وتلك القريبة، حركته مبدأ
… وصورته الفلك جسم كمال وهي بأعيانها، جزئية ألمور وإرادٌة الجزئية ات املتغريِّ

يشابه ما أو وتخيُّالتها صادقًة، األوهام يشابه ما أو أوهامها تكون وبالجملة
كاملة، غري الحيوانية بنفسنا الفلكية النفس مشابهة فإن ذلك ومع حقيقيًة.» التخيالت
الناطقة، نفسنا من الُخلُقي بالقسم أي العميل؛ بعقلنا أخرى مواضع يف يُدِنيها سينا فابن
الخري؛ إىل نظًرا بدننا يحرِّك العميل عقلنا أن كما خلقي، لداٍع الفلك تحرك النفس وهذه

حقيقي.» لخري وإرادًة اختياًرا الحركة هذه مبدأ يكون أن «وجب مؤلفنا:8 قال
من يُستَخَرج إنه عنه؟ الفلكية النفس تبحث الذي الخري هذا يكون أن يمكن وماذا
قائًما خريًا بالحركة املطلوب الخري يكون أن «فبقي ظاهًرا: أزليًة الفلكية الحركة كون
بمقدار به التََّشبَُّه العقُل يطلب فإنما شأنه هذا خرٍي وكلُّ يُنال، أن شأنه من ليس بذاته،
أن ووجب الخري، هذا من قسم بُلَِغ ما ثبات حال يف الفلك يكون أن ووجب اإلمكان»،

املنال. البعيد القسم يبلغ كيما دائًما؛ الفلك يتحرك
إىل املؤلف أضاف وقد الحركة، هذه ودوام الكواكب حركة انتظام ح يوضِّ وهكذا
غري قوة عن محرك محركه أن بان قد السماوي الجوهر أن هو هذا «وتحقيق قوله: ذلك
عليها فيُِسيح األول، تعقل بما لكنها متناهية، الجسمانية لنفسه التي والقوة متناهية،
هو الفلك حركة ُ مبدأ إذن … متناهية غريَ قوًة لها كأن تصري دائًما، ونوره قوته من
هذا ومبدأ املمكن، بحسب األكمل الكمال عىل البقاء يف األقىص بالخري التشبه إىل الشوق
إىل الطبيعي شوقها يف الطبيعية األجسام حاَل لت تأمَّ إذا وأنت منه، يُعقل ما هو الشوق

ص٢٨. النجاة، 6

ص٧١. النجاة، 7

ص٧٢. النجاة، 8
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وضٍع عىل يكون أن إىل شوًقا يَشتاق جسم يكون أن يُتعجب لم أينًا بالفعل تكون أن
متحرًكا.»9 كونه من له ما أكمل عىل يكون أن وإىل له، تكون أن يمكن التي أوضاعه من
فيُستَنْبَط وميًال، رسعًة بينها فيما تختلف األفالك حركات أن عىل املشاهدة وتدل
لكانت وإال كلها، لها واحًدا ليس إليه األفالك شوق يَميل الذي الَغَرض أن هذا من
وتختلف خاص. خالص عقل هو شوقه يف منها واحد كل وغرض متساويًة، حركاتها
وميلها األفالك جميع لحركة األول السبب أن غري العقول،10 هذه باختالف الحركات
لحركاتها، شاملتان صفتان األخري امليل هذا يف االشرتاك عن وينشأ هللا، وهو واحد، البعيد
يمكن وال واحد، األول املحرك هذا جوهر «إن سينا:11 ابن قال والنظام؛ الدوران وهما
كرات من كرة لكل كان وإن واحد، فوق السماء لجملة الذي األول املحرك هذا يكون أن
وَمْن األول املعلم يراه ما عىل يخصه، معشوق ق ومتشوِّ يخصه، قريب محرك السماء

الحكمة.» محصيل من بَعَده
ذهابها تعذر وجدنا املوجودات يف تنتقل التي الحركات سلسلة يف صعدنا ما وإذا
لُوجدت هذا غري األمر كان ولو يَتََحرَّك، ال محرك إىل انتهائها من بُدَّ فال نهاية، غري إىل
له، نهاية ال حجم — مًعا — لها يكون التي املتحركة األجسام من نهاية بال سلسلة
أُثبت التي األمور لجميع حائزًة تكون أي لتتحرك؛ لها نهاية ال قدرًة تستلزم والتي
ذات وهو األجسام، خارج يكون لقدرته نهاية ال الذي األول املحرك فإن ولذا استحالتها؛
للحركة، قابل غريَ دام ما ساكن وغري بنفسه، للحركة فاعًال دام ما متحرك غري روحاني
األول فاملحرك الحركة، تقبل عىل قادرة أجسام من إال أمره يُفهم ال السكون دام وما
نفس هو ال الفعَّ األول املحرِّك أن يُرى تقدم فمما والزمان،12 والحركة األجسام فوق هو
الذي األول املسبب أي عينه؛ الفلك هذا عقل هو البعيَد األوَل املحرك وأن املحدود، الفلك

شوق. عن الفلك هذا يحرك
عىل تالميذه فيلوم عبارتني،13 يف أرسطو إىل النظرية هذه مجموع سينا ابن ويعزو
أعتقد ما عىل — يُذَكر أن يمكن ولكنه مطلًقا، الزعم هذا قبول يمكن وال إياها، تحريفهم

ص١٦٠. اإلشارات، راجع 9

ص٧٥. النجاة، 10

ص٧٣. النجاة، 11
ص١٢. الحكمة»، يف «رسائل مجموعة من الحكمة» «عيون رسالة يف جاء كما 12

ص١٦٧. اإلشارات، ص٧٣؛ النجاة، 13
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عند األول املحرك أن — منترش لتفسري وخالًفا — سينا ابن زعم معنى ضمن وذلك —
هللا. يتلو الذي العقل بل هللا، ليس أرسطو

العقل هذا فعن عاملنا،14 عىل — العقول آخر يأتي الذي — ال الفعَّ العقل ويسيطر
الطبيعة بفعل — يحدث فمما األرضية، املادة تتقبَّلها أن يجب التي الصور تَصُدر
املادي القسم فيتقبل معينة، لصور املادة هذه من قسم كل صالُح — الكواكب وتقلبات
— بالحقيقة — الواضح ومن ال، الفعَّ العقل من صورته — الوجه هذا عىل املستعد —

معينة. لصور تُِعدُّها نوعية استعدادات املادة يف يوجد أنه
بالتناقص تصري نَْت ُسخِّ ما إذا املاء مادة إن املثال سبيل عىل سينا ابن ويقول
الوجه أن بيد النار، صورة لتقبل مستعدًة بالتزايد تصري كما املاء، صورة لتقبل مستعدة
يف هكذا كان األمر أن نعتقد كما نظرنا، يف غامًضا يَبَْقى النوعية هذه به تحُدث الذي
ال التي الطبيعي، العالم دراسة إىل تسوقنا املسألة هذه فإن ذلك ومع سينا. ابن نظر
الخوض نرى ال الذي الفلك، علم مدخل إىل وتجرنا الفصل، هذا موضوع ضمن تدخل
اآلن ولنُعَن الحد، هذا عند املوجودات انبثاق نظرية فلنقف ولذا الكتاب؛ هذا يف فيه

العظيم. العلل بمذهب

قد يكون ما لكل يقال (العلة) «املبدأ ويُحلِّلُه:15 العلة مبدأ سينا ابن يَُعرِّف كيف وإليك
يشء وجود عنه يحصل ثم — غريه عن وإما ذاته عن إما — نفسه يف وجود له استتمَّ
كالجزء؛ يكون ال أو له معلول هو ملا كالجزء يكون أن يخلو ال واملبدأ به.» ويتقوم آخر
هو ما يكون أن بالفعل حصوله عن يجب ليس جزءًا يكون أن فإما كالجزء كان فإن
بالفعل وجوده من يلزم وال موجوًدا العنرص تتوهم فإنك بالفعل، موجوًدا له معلول
بالفعل وجوده عن يجب أن وإما للرسير، كالخشب بالفعل اليشء يحصل أن وحده

للرسير. والتأليف كالشكل الصورة، هو وهذا بالفعل، له املعلول وجود
كان فإن املعلول، لذات مالقيًا أو مباينًا يكون أن فإما كالجزء، املبدأ يكن لم وإن
يُنعت أن وإما للهيويل، كالصورة وهذا به، املعلول يُنعت أن فإما املعلول، لذات مالقيًا

راجع األول»؛ العلل عن االسطقسات ن تكوُّ يف «فصل ص٧٧، النجاة، إىل املوضوع هذا يف انظر 14
ص١٧٥. اإلشارات،

ص٣٦٨. الشهرستاني، راجع ص٥٨؛ النجاة، 15
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يكون أن فإما املعلول، لذات مباينًا كان وإن للعرض، كاملوضوع هو وهذا باملعلول،
الغاية. هو وهذا الوجود، ألجله الذي يكون أن وإما الفاعل، هو وهذا الوجود، منه الذي
للمركب، وصورة للمركب، الهيويل وهي: أنواع، ستة للعلل يوجد أنه القول وحاصل
واملوضوع للمركب الهيويل وتشرتك وغاية، وفاعل، للهيويل، وصورة للعرض، وموضوع
والصورة للمركب الصورة وتشرتك اليشء، وجود قوة فيه الذي لليشء بأنها للعرض

بالفعل. موجوًدا املعلول يكون به ما بأنه للهيويل
املنطق، يف به أُِلمَّ قد كان الذي املشهور، األربع العلل مذهب إىل يوَصل فإنه وهكذا؛

والغائية. والفاعلية، والصورية، الهيوالنية، هي: األربعة العلل وهذه
املؤلِّف يبحث الذي الجزء هو الطبيعة بعد بما اصطباًغا املذهب هذا أجزاء وأكثر
حصول يف ر تتأخَّ فالغاية الغائية، والعلة الفاعلة العلة وجود يف النسبيِّ املكان عن فيه
يف الوجود غري الشيئية أن البنيِّ ومن يْئِيَّة، الشَّ يف العلل سائَر وتتقدم املعلول، عن الوجود
املشرتك وذلك مشرتك، وأمر النفس يف ووجود األعيان، يف وجود له املعنى فإن األعيان،
األعيان يف موجودة هي وبما العلل، سائر تتقدَّم فإنها يشء هي بما والغاية الشيئية، هو
األول واملحرك األول الفاعل فإن ولذا بالغاية؛ إال بالفعل علًال تصري ال والعلل تتأخر، قد
يف املبارش تطبيقه — مًعا الجميل البسيِط — املذهب ولهذا غايته؛ األشياء جميع يف
املحرك هو األول املسبب أن رأينا حيث األفالك، تحريك حول آنًفا َعَرْضناها التي النظرية

مًعا. األفالك حركة وغاية األول
إليها أملعنا قد كنا التي الثالثة العوامل توجد أي آخر؛ يشء يوجد العلل وبجانب
عن الكالم معرض يف — سينا ابن ويالحظ والقرس، واإلرادة، الطبيعة، وهي: آنًفا،
يَبْتَِعُد الجسم دام ما القريَب الحركة هذه سبَب ليست الطبيعة أن — الطبيعية الحركة
هو هذا إن يقال: أن األَْحرى فإن ولذا إليها؛ ليعود يتحرك فهو تََحرُّكه، عند طبيعته عن
الجسِم حركِة علُة هي التي الطبيعية وحاله املتعاقبة أحواله من كلٍّ بني التوافق عدم

نهائية. بعيدة علة غري ذلك يف الطبيعة تبدو ال حني عىل الفاعلة، القريبُة
معناه، يَُعنيِّ وهذا الحركة، أثناء يف بالتدريج متناقًصا يَِسري هذا التوافق وعدم
ثابت، عام، عامل غري عليها تسيطر التي الكلية اإلرادة ليست اإلرادية، الحركة يف وكذلك،
وتتجدَّد تتغريَّ بشيئية يحدث الحركة من جزء كلَّ أن بيد الغائية، العلة اعتبار عىل قائم
من الحركة من ثانية كل يف النفَس يالزم ما عىل اليشء هذا ويقوم املتحرك، بتقدُّم
هذا فيه يتمُّ الذي املبدأ هي النفس أن والحق مختلفة. إرادات ومن خاصة غائية تخيالت
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فإن ولذا بعيد؛ محرِّك سوى ليس املحض العقل كون مع القريبة اإلرادات يف التجدد
لهذا وأما الكيلَّ، الحكَم — النظري العقل أي — لذلك إن أرسطو: «قال يقول: سينا ابن
بمثل االبتهاج سوى يمكن وال العميل.» العقل أي الجزئية، الت والتعقُّ الجزئية فاألفعال

الدقيقة. النظريات هذه
مذهب عىل معينًة تطبيقات السببية مذهب من يجعل أن سينا ابن َحَرَص وقد
من نرى ال التي املحاوالت، من وذلك متني، أساس عىل املذهب هذا فيقيم األفالك انبثاق
وصورته الجسم مادة من كالٍّ إن كاآلتية:16 قضايا يف تلخص وهي عليها، يَُرصَّ أن املفيد
وال السماوية، للنفوس علًال السماوية األجرام تكون أن يُمِكن ال لألخرى، علًة ليس
النفوس وهذه األجرام هذه تكون أن يمكن ال السماوية؛ لألجرام علًال السماوية النفوُس
يظهر كما — كان سينا ابن أن والخالصة علة، محض عقل كل روحانية، معلوالت غري
املناحَي يوافق ما وهذا ذاتها، بطبيعته علًة العاقَل املوجوَد يعد — القضايا هذه من

منهاجه. أقسام من كثري يف صادفناها التي الحركيَة
األول واملوجود العقول أن وبما الكل، علة هو األول واملوجود علة، محض عقل وكل
يف السببية نظرية ب تتشعَّ وهنا حاًال، علة مثَل يتعارفون فإنهم بأنفسهم، شعور ذوو
أن يجوز «ال سينا:17 ابن عنها يتكلَّم كيف وإليك املهمة، األعىل باملوجود العرفان نظرية
يكون ملا وذلك كقصدنا، منه قصد سبيل عىل الوجود واجب عن صادًرا الكلِّ كون يكون
وهذا ذاته، تكثُّر إىل هذا فيؤدِّي عنه، الكل وجود بها يُرى شيئية من الوجود واجب يف
أو القصد بوجوب علمه وهو يَْقِصد، بسببه يشء فيه يكون أنه عن فضًال وذلك محال،
الطَّبْع سبيل عىل عنه الكل كون وليس محال، وهذا ذلك، توجب فيه خريية أو استحبابه
َمْحض عقل وهو هذا يصحُّ وكيف منه، رًضا وال بمعرفة ال عنه الكل وجوُد يكون بأن
محًضا عقًال إال ذاته يعقل ال ألنه عنه؛ الكل وجود يلزمه أنه يعقل أن فيجب ذاته، يَعقل

أوًال. ومبدأ
وال عنه يصدر ما تعلم ذات وكل مبدؤه، أنه عىل عنه الكل وجوَد يَعِقل وإنما
هي التي ذاته يعقل األول إن ثم عنه، الكل بَفيََضان راٍض واألول ما، معاوقة تخالطه
أن ينبغي كيف الوجود يف الخري لنظام عاقل فهو الوجود، يف الخري لنظام مبدأ لذاتها

ص١٧٢–١٧٤. اإلشارات، 16
ص٧٥-٧٦. النجاة، 17
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فإن معقول، إىل معقول من ًال متنقِّ عقًال وال الفعل، إىل القوة عن خارًجا عقًال ال يكون،
نظام من يعقله ما ويَلَزم مًعا، واحًدا، عقًال، بل وجه، كل من بالقوة عما بريئة ذاته
وجود يحصل أن يكون ما أفضل يكون وكيف يمكن، كيف يعقل إذ الوجود يف الخري
— علمت ما عىل — بعينها هي عنده املعقولة الحقيقة فإن معقوله؛ مقتىض عىل الكل
وإرادة حركة وإىل قصد إىل نتصوره ما تنفيذ يف فنحتاج نحن وأما وإرادة، وقدرٌة علٌم
الكل، فاعل وهو االثْنَيْنِيَّة، عن لرباءته يصحُّ وال ذلك، فيه يَحُسن ال وهو توجد، حتى

لذاته.» مباينًا ا تامٍّ فيًضا وجود كل عنه يَِفيُض الذي املوجود أنه بمعنى
أنه كما والعلة، العقل بني َد وحَّ أنه هو البيان هذا يف سينا ابن َصنََع ما وأخصُّ

والعقل. الوجود بني آخر مكان يف د وحَّ
تعرف فأنت ومعقول.» وعاقل، عقل، بذاته الوجود واجب «إن سينا:18 ابن قال
يف كانت إذا تعقل أال لها يَعِرض وإنما تَعِقل، أن عليها ممتِنٍع غري الوجود طبيعَة أن
وإنما متخيَّلٌة، أو محسوسٌة كذلك هي حيث من فإنها املادة، بعوارض مكنوفًة أو املادة
— فهو املادة، وعوارض املادة عن ُمَجرَّد الوجود الواجب «واألول عادًة، معقول املوجود
لذاته، معقول فهو لذاته املجردة هويته أن له يعترب وبما عقل، — مجرَّدة هوية هو بما
وهوية. ماهية األول فاملوجود ذاته»، عاقل هو مجردة هوية لها ذاته أن له يعترب وبما

التامة19 للموجودات مبدأ وهو له، مبدأ هو ما ذاته من الوجود واجب ويعقل
يَُجوز وال بأشخاصها، ذلك وبتوسط أوًال، بأنواعها الفاسدة الكائنة واملوجودات بأعيانها
أنها منها يعقل تارًة يكون حيث من وذلك ها، تََغريُّ مع املتغريات لهذه عاقًال يكون أن
من واحد ولكل موجودة، غري معدومة أنها منها يعقل وتارًة معدومة، غري موجودة
واجب فيكون الثانية، مع تَبَْقى الصورتني من واحدة وال حدة، عىل عقلية صورة األمرين
فاسدة، هي بما تُعَقل لم املجرَّدة باملاهية ُعِقَلت إن الفاسدات إن ثم الذات، متغري الوجود
ومتخيَّلة، محسوسة بل معقولًة، تكن لم مادة وعوارض ملادة مقارنة هي بما أُدركت وإن
هي حيث من ندركها فإنما خيالية صورة وكل محسوسة صورة كلَّ أن بَيَّنَّا قد ونحن

متجزِّئة. بآلة ونتخيَّلها محسوسة،

ص٦٧. النجاة، 18
واألشياء». ذاته يعقل كيف بذاته الوجود واجب أن يف «فصل النجاة، 19
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إثبات أن «وكما األول، املوجود يوافق أن يمكن ال اإلدراك من النوع هذا فإن ولذا
واجب بل التعقالت، من كثري إثبات كذلك له، نقص الوجود للواجب األفاعيل من كثري
شخيص، يشء عنه يعزب فال ذلك ومع ،ٍّ ُكيلِّ نحو عىل يشء كلَّ يعقل إنما الوجود
يُْحِوج التي العجائب من وهذا األرض، يف وال السماوات يف ذرة مثقال عنه يعزب فال

قريحة.» لطف إىل تصورها
يف أظهرها التي بالرباعة شاعًرا كان سينا ابن أن هذه األخرية الكلمات من ويظهر
وذلك ما، شكل عىل التوفيق، إىل — النتيجة حيث من — انتهى فقد املمتع، املذهب هذا
واإلله تقريبًا، العالم يجهل الذي الفلسفي، اإلله بني السببية، ملفهوم دقيق باستعمال
يف وعٍر مجاٍز أقلَّ يكن لم ذلك أن يف ريب وال العالم، يف ذرة آخر يعلم الذي العقدي
سينا ابن حلَّ إنَّ — الفصل هذا نختم ونحن — نقول أن ويمكن السكالسية، املسألة
عبقريتَه يالئم ماهر الحل هذا فإن أمر من يكن ومهما تماًما، ُمرضيًا ليس النقطة لهذه
هللا معرفة إن يقال: بأن — األساس حيث من — الحل هذا تلخيص ويمكن الفلسفية،
النظرية هذه عليه تنمُّ ما يبدو البيان هذا ومن بذاته، لشعوره إطالة سوى ليست بالعاَلم
العموم، حيث من له معلول مثل العالم يعرف وهللا الوجود، َوْحَدة يف خفيفة صبغة من
يشء؛ كل يعرف وهو فيها، حلقة أول هو التي واملعلوالت، العلل سلسلة نظام وفق وذلك
يلزم الذي الرتتيب عىل عنها ينتُُج وما األشياء، مبدأ األول20 «ويعلم يشء، كلَّ يوجب ألنه

الغيب.» مفاتح األشياء هذه فتكون ذلك،

سينا ابن يعرض كيف وسنرى العلل، نظرية عن تفرَّعت التي الكليات نظرية وتوجد
العلل. بمذهب صلتها نوضح ثم إلهياته، يف الجوهرية قضاياها

يشء، إنسان هو بما كاإلنسان ومعنًى طبيعة هو بما الكيل «املعنى مؤلفنا:21 قال
فإنه آخر؛ يشء بالفعل، أو بالقوة له وذلك كثري، أو واحد أو خاص أو عام هو وبما
إنسان، أنه عىل زائد رشط العموم ثم يشء، البتة آخر رشط بال فقط إنسان هو بما
األحوال هذه فرضت إذا وليس كذلك، كثري وإنه كذلك، واحد وإنه كذلك، والخصوص

بالقوة.» أيًضا األحوال هذه فرضت وإذا بل فقط، بالفعل

ص٦٩. النجاة، 20
ص٦–٢١. النجاة، 21
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واحد ألنه ال منها، كل عىل محمول وهو األشياء، يف بالفعل يوجد رشط بال والكيل
الوجود يف ليس والكيل كليٍّا، دام ما به خاص غري هذا ألن وذلك كثري؛ ألنه وال بالذات،
األعراض اكتنفته الذي واإلنسان ما، وقتًا واحد كل عىل محموًال بعينه واحًدا شيئًا
شخص يف بعينه ذلك يكون حتى آخَر شخص أعراض تكتنفه لم بشخص املخصصة
يف هو إنما بالفعل عامٌّ الكيل وجود بل الوجود، يف عامي كيل «فال عمرو، وشخص زيد
واحدة.» واحد كل إىل بالقوة أو بالفعل نسبتها التي العقل يف التي الصورة وهي العقل،
بني التمييز عىل يَحِملُنا الكيل مفهوم أن — معلوم هو كما — هي والخالصة،
مفهوم كان وكذلك الخارجية، الحقيقة يف والوجود الذهن، يف الوجوُد وهما: وجود، نوعْي
نُظر ولو بالفعل، والوجود بالقوة الوجود وهما: وجود، نوعْي تمييز عىل َحَمَلنَا قد القوة
— األساس حيث من — الوسطى والقرون القديمة بالقرون الخاصة املذاهب هذه إىل
نشعر كما دقيًقا، تعيينًا ُمَعيَّنًا أمًرا ليس فالوجود مطلًقا، ليس الوجود مفهوم أن لُرئي
لعدم كثرية ووجوه للوجود كثرية وجوه فيوجد والدِّكارتية، الوضعية عاداتنا َوْفَق به
خفيف ظلٌّ يمتدُّ فكأنه حتًما، متناوبني حدَّين يكونان ال والعدم الوجود وعاد الوجود،

الوجود.22 وعدم الوجود بني
الوجود درجات بني التفريق إىل ُوصل األشياء علل عن البحث يف أُِخذَ منذ فإنه ولذا
انتهى سينا ابن مذهب أن وجدنا التعبري يف دقة زيادة يْنَا تََوخَّ ما وإذا هذه، املختلفة
مفهومه يف — هو بعينه اليشء أي فاملاهية؛ ووجوده؛ اليشء ماهية بني التفريق إىل
لليشء يكون ثم ومن الوجود؛ يف اليشء لهذا الخارجي العيني التحقيق غريُ — وتعريفه

لوجوده. أخرى وعلة ملاهيته علة
يكون وقد وحقيقته، ماهيته اعتبار بحسب معلوًال يكون قد «اليشء املؤلف:23 قال
والخطِّ بالسطح متعلقة حقيقتَه فإن مثًال، باملثلَّث ذلك تعترب أن وإليك وجوده، يف معلوًال

غري «األديان عن مذكرتنا إىل انظر الوجود، وعدم الوجود بني متوسطة أحواًال البوذية إلهيات تعرف 22

عبارة ألفالطون «الجمهورية» من الخامس الباب أواخر يف وتجد ص٤٦، ،٣ جزء قرن، يف النرصانية»،
توضع مكان أصلح وأين األمور؟ هذه حيال الحيلة «ما كثرية: مرات املفهوم ذات عن فيها أعرب طريفة،
الوجود من وضوًحا أكثر وال … العدم من غموًضا أكثر ليست أنها يف ريب ال … والعدم؟ الوجود بني فيه
.(٣١٩ ،٩ كوزان، (ترجمة إلخ.» … الحقيقي والوجود العدم بني تتدحرج … األشياء هذه كثرة إن …

ص١٣٩. اإلشارات، 23
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املادية علَّتاه كأنهما املثلثية حقيقة وله مثلث، هو حيث من ويقوِّمانه ضلعه، هو الذي
علًة هي ليست هذه غري أيًضا أخرى بعلة يتعلَّق فقد وجوُده حيث من وأما والصورية.
علة هي التي الغائية، أو الفاعلية العلة هي وتلك َحدِّها، من جزءًا وتكون مثلثيه، تقوِّم

الفاعلية.» العلة لعلية فاعلية
فقد الوجود، علة تكون أن يمكن ال نفَسها املاهية أن آخر مكان يف املؤلف وأثبت
له صفٌة تكون وأن صفاته، من لصفة سببًا اليشء ماهية تكون أن يجوز «قد قال:24
هي التي الصفة تكون أن يجوز ال ولكن للخاصة، الفصل مثَل أخرى، لصفٍة سببًا
أخرى؛ صفة بسبب أو الوجود، من ليست التي ماهيته بسبب هي إنما لليشء الوجود

الوجود.» قبل بالوجود متقدَم وال الوجود، يف متقدم السبب ألن
والجزئي، للكيل علتني من بُدَّ ال وللوجود للماهية مختلفتني علتني من بُدَّ ال أنه وكما
التي العامة العلل تحت تكون أن من بُدَّ وال علته، النوع من واحد ولكل علته، نوع ولكل
نوعي حد لها التي األشياء أن «اعلم سينا: ابن قال الفرد، تعني خاصة علل النوع تَُعنيِّ
لتأثري القابلة القوة منها الواحد مع تكن لم إذا وأنه أخرى، بعلٍل تختلف فإنما واحد
واحًدا. شخًصا يوِجد أن نوعها حق من يكون أن إال يتعنيَّ لم — املادة وهي — العلل

بعلة.» واحد كل فتعني كثريين، عىل تُحمل أن نوعها طبيعة يف يمكن كان إذا وأما
أي ماهية يف يشرتك ال الوجود وواجب ذاته، تََعنيُّ بحسب واحد الوجود وواجب
أن ُظنَّ «ربما سينا:25 ابن قال فصل، وال جنس لها وليس حد، لذاته وليس آخر، يشء
الجوهر، جنس تحت فيقال الجنس، عموم وغريه األول يعم موضوع يف ال الوجود معنى
الوجود لواجب فليس الوجود، واجب يناسب ال الجنس مفهوم أن وذلك خطأ»؛ وهذا

لغريه». كاملاهية له الواجب الوجود «بل املفهوم، هذا يلزمها ماهية
عندها نقف ال — والكليات والعلة الوجود نظريات تلتحم كيف بَيَّنَّا وقد — واآلن
بعرضنا الطبيعة بعد وما الكبرية املذاهب هذه جميع تركيب نُِتمُّ وإنما صنعنا، مما أكثر

سينا. ابن َوْفَق املشهورَة األوىل العلة نظريَة

ص١٤٢-١٤٣. اإلشارات، 24
ص١٤٥. اإلشارات، 25
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هو الوجود الواجب «إن نفسه: الوجوب موضوع يف ق يَتََعمَّ أخذ الذي املؤلف،26 قال
الذي هو الوجود املمكن وإن محال، منه َعَرَض موجود غريَ ُفرض متى الذي املوجود،

محال.» منه يعرض لم موجوًدا أو موجود غريَ ُفرض متى
هو الذي فأما بذاته؛ واجبًا يكون ال وقد بذاته، واجبًا الوجود واجب يكون وقد
فرض من محال لزم كان يشء أي آخر؛ ليشء ال ِلذَاته الذي فهو بذاته الوجود واجب
واجَب صاَر هو ليس مما يشء ُوِضع لو الذي فهو بذاته ال الوجود واجب وأما عدمه،
واالحرتاق واثنني، اثنني فرض عند ولكن بذاتها، ال الوجود واجبُة األربعة إن مثًال الوجود؛
املنفعلة والقوِة بالطبع الفاعلة القوِة التقاء فرض عند ولكن بذاته، ال الوجود واجب

قة. وامُلْحَرتِ امُلحِرقة أعني بالطبع؛
الوجود واجب وكل مًعا، وبغريه بذاته الوجود واجَب واحد يشء يكون أن يجوز وال
إن — بذاته الوجود ممكن هو ما كل فيكون ينعكس، وهذا بذاته، الوجود ممكن بغريه

بغريه. الوجود واجب — وجوده حصل
الوجود واجب «أ» يكون حتى واحد، وجود واجُب اثنني من يحدث أن يجوز وال
باآلخر واجبًا كان إذ االثنني من كالٍّ أن والواقع مًعا. «أ» ب الوجود واجب و«ب» «ب»، ب
ليس ولكن منه، أقدم وجوده يف علًة بذاته الوجود ممكن لكل وأن بذاته، ممكنًا يكون
فال منهما، وأقدم عنهما خارجة علل — إذن — فلهما اآلخر؛ ذات من أقدَم أحدهما ذاُت

اآلخر. من منهما واحٍد كل لوجود — إذن — وجوب
الوجود واجب منها فيقوم تجتمع، مبادئ الوجود واجب لذات يكون أن يجوز وال
وذلك الحد؛ أو الكمية حيث من وذلك آخر، وجه عىل أو وصورًة مادًة قسمتُه تُْمِكَن حتى
املجتمع؛ ذات وال اآلخر ذاَت هو ليس منه جزء كل فذات صفته هذه كانت ما كل ألن
وجود للمجتمع يصحُّ ال لكنه منفرد، وجود مثًال جزأيه من واحد لكل يصحَّ أن فإما
للمجتمع يصح ال ولكنه لبعضها، ذلك يصح أو الوجود، واجَب املجتمع يكون فال دونها،
واجَب فليس منفرد وجود األخرى واألجزاء املجتمع من له يصح لم فما دونه، وجوٌد
املوجبة العلة فتكون الكل»، من أقدم بالذات األجزاء «إن يقال: أن هذا من وأعمُّ الوجود.
يمكن ال للقسمة قابٍل موجود كلَّ أن تََرى ثَمَّ ومن الكل، ثم األجزاء تُوِجب ما أول للوجد

واجبًا. يكون أن

بعدها. وما ص٦٢ النجاة، من التالية النظرية استخلصت 26
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صورة وال جسم، مادة وال بجسم، ليس الوجود واجب أن هذا من اتَّضح «فقد
له وال معقولة، مادة يف معقولة صورة وال معقولة، لصورة معقولة مادة وال جسم،

الجهات.» هذه من واحد فهو القول؛ يف وال املبادئ، يف وال الكم، يف ال قسمٌة
بها يكون ال جهة ُوجدت فلو جهاته، بجميع الوجود واجُب بذاته الوجود وواجب
العلة، هذه مع بل اإلطالق، عىل واجٍب غريَ ولكان الجهة، هذه من علة إىل الحتاج واجبًا
ممكن هو ما كل بل منتظر، وجوٌد وجوده عن يتأخر ال الوجود الواجب أن هذا من ٌ فبنَيِّ
من صفة وال منتظر، علم وال منتظرة، طبيعة وال منتظرة، إرادة له فليس له، واجب له

منتظرة. لذاته تَُكون التي الصفات
واجب أن أثبت إذ أنه وذلك الُخلُقية، النواحي نحو سينا ابن فكر يسمو هذا وبعد
وحقٌّ محض خري أنه — األفالطوني املذهب وفق — بنيَّ اإلطالق، عىل واحد الوجود
قال املعرض، هذا يف يلقاها التي التفاؤل صيغ يالحظ أن القارئ من فنرجو محض؛
بالجملة والخري محض، وكمال محض خري فإنه بذاته الوجود واجب «وكل سينا: ابن
أو جوهر عدم إما هو بل له، ذات ال والرش وجوده، به ويتم يشء كل يَتََشوَّقه ما هو
الذي والوجود الوجود، خريية الوجود وكمال خريية، فالوجود الجوهر، حال صالح عدم
خري فهو بالفعل، دائم هو بل للجوهر، يشء عدم وال جوهر عدم وال عدم يقارنه ال
فذاتُه الوجود، له يجب ال بذاته ذاته ألن محًضا؛ خريًا ليس بذاته الوجود واملمكن محض،
الرشِّ من بريئًا جهاته جميع من فليس ما بوجه العدَم احتمل وما العدَم، تحتمل بذاته
كان ملا خريٌ أيًضا يقال وقد بذاته، الوجوِد الواجَب إال املحُض الخريُ ليس فإذن والنقص؛
مفيًدا لذاته يكون أن يجب الوجود الواجب أن وسنبنيِّ األشياء، لكماالت ومفيًدا نافًعا
رش.» وال نقص يَدُخلُه ال أيًضا، خري الجهة هذه من فهو وجود، كمال ولكل وجود، لكل
كلِّ حقيقَة ألن محض؛ حق فهو بذاته الوجود واجب «وكلُّ أيًضا: سينا ابن وقال
وقد الوجود، الواجب من أحق — إذن — حق فال له، يَثْبُت الذي وجوده خصوصيُة يشء
الحقيقة بهذه أحق َحقَّ فال صادًقا، بوجوده االعتقاد يكون ملا حق — أيًضا — يقال
لغريه.» ال لذاته، دوامه ذلك ومع دائًما، صدقه ومع صادًقا بوجوده االعتقاد يكون مما
واجب نوَع إن القائلة: بالقضايا وأُكمل الوجود، واجب مفهوم تحليل َ ُعنيِّ ثم
وجوده يف كامل وإنه نوعه، يف وحيد الوجود واجَب وإن كثريين، عىل يقال ال الوجود
تبدو وهنا مباًرشا، إثباتًا الوجود واجب وجود إثبات إىل املؤلف ينتهي ثم السبب، لهذا

َجِليًَّة. الِعلِّيَّة نظريُة
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كان فإن ممكن، وإما واجب فإما وجود وكلُّ وجوًدا، هنا أن شكَّ «ال سينا: ابن قال
املمكن أن نُوِضح فإنا ممكنًا كان وإن املطلوب، وهو الواجب، وجوُد َصحَّ فقد واجبًا

الوجود.» واجب إىل وجوده ينتهي
مقدمات: بثالث اإلثبات ويتم

نهاية. بال ممكنة علل واحد زمان يف ممكن لكل يكون أن يُْمِكن ال األوىل: املقدمة
تكون الجملة هذه فإن املمكنات جملة يف وجود واجب يوجد ال كان إذا أنه والواقع
من واحد كلَّ أن فيما واجبًة كانت فإن ممكنة، أو واجبًة إما — جملة دامت ما —
فجملتها ممكنًة كانت وإن محال، وهذا باملمكنات، يكون الواجب فإن ممكن، حدودها
من خارًجا يكون أن إما اليشء وهذا الوجود، مفيد إىل الوجود يف محتاجًة تكون
وقد واجبًا، يكون الجملة حدود أََحَد فإن واجبًا داخًال كان فإن فيها، داخًال أو الجملة
فإنه ولذا الجملة؛ علة يكون اليشء هذا فإن ممكنًا داخًال كان وإن ممكنة، أنها ُفرض
كان وإن ممكنة، أنها ُفرض وقد واجب، فهو ولذا وجوده؛ وعلَة أقسامها علة يكون
فهو ولذا الجملة؛ يف املمكنات جميع ألن وذلك ممكنة؛ علًة يكون ال فإنه خارًجا اليشء

الواجبة. العلة هذه إىل املمكنات جميُع تؤدِّي وحينئٍذ الوجود، واجب
هذا من واحد كل يكون وأن متناٍه، عدٌد للعلل يكون أن يَُجوز ال إنه الثانية: املقدمة
فيما وكنا َدْوًرا، إليه ينتهي أن إىل باآلخر واجب لكنه نفسه، يف الوجود ممكَن العدد
األوىل، املقدمة أمر يف مماثل بنََمط البيان هذا تعميم ويمكن العلتني، أمَر بَيَّنَّا قد تقدم
ومعلوًال علًة يكون َحدٍّ كل إن القائلة: النتيجة إىل يؤدي هذا بأن القول مع وذلك

محال. وهذا الخاص، بوجوده
الحدوث مع باطًال حادثًا يكون أن يخلو فال حدوثه، يف علة حادث لكل الثالثة: املقدمة
الحدوث بعد يَُكون أن أو زمان، فصل بال الحدوث بعد يَبُْطل أن أو زمانًا، يبقى ال
تتعاقب اآلناِت ألن وذلك محال؛ أيًضا الثاني والقسم ظاهر، محال األول والقسم باقيًا.
جوهره، من وعلًة وجوده من علًة موجود لكلِّ فإن ولذا هذا؛ بََطَل وقد انقطاع، بال
منفصلتني تكونا أن ويمكن املاء، تشكيل يف القاَلب مثل العلتني هاتني اتحاد ويمكن
منه، املتخذة العنرص يُبُوسة تُثَبِّتها والتي الصانع، يُحِدثها التي الصنمية الصورة مثل
يَثْبُت، يجعله الذي علته رشَط بتحقيقه يَثْبُت وإنما أُحدث، ألنه الحادث يثبت وال
برشط، واجبًا املمكن ويصري الرشط، بَِقَي ما الحادث ثَبََت الرشط هذا ق ُحقِّ ما فإذا

170



سينا ابن إلهيات

يكون ما وكل معدوم، الحقيقي واملمكن ذاته، غري آخر بيشء واجبًا حينئذ يكون فهو
ما كل وجوبًا معدوًما يكون وبالعكس واجبًا. يكون املمكن هذا وجود عند موجوًدا

معدوًما. ذلك كون عند معدوًما يكون
هكذا: نصوغها ونحن لها، وتطبيًقا العلية لنظرية تكملًة األخرية املقدمة هذه وتَُعد

مسبِّبة.» علة وكلة علة، حادث «لكل
املمكنات أن وذلك ثانية، يف األول املوجود نظرية الثالث املقدمات هذه اتحاد ويُتِمُّ
نهاية غري إىل تتسلسل ال العلل هذه وأن الثالثة)، (املقدمة علل إىل تحتاج املوجودة
واجب إىل تؤدي فهي ولذا الثانية)؛ (املقدمة نفسها عىل ترتد ال وأنها األوىل)، (املقدمة

الوجود.
وانسجامه إبداعه بنفسه يتذوق القارئ فندع الربهان، هذا بعد هنا نَصُمت لو ونََودُّ
هذا قيادة عن نَتََخىلَّ وأن مؤلفنا، أمام تماًما حي نَمَّ أن نستطيع ال فإننا ذلك ومع وقوَّته،
يشء من نقوله أن علينا بقي ما أن والواقع نتائجه. تعينُي علينا يُفَرض وقٍت يف الكتاب
جوهري أمٍر من ِسْفُرنا عليه يَنَْطِوي فما تكميلية، قيمة غري له ليس التصوف عن قليل

اآلن. منذ تَمَّ قد
رأينا ما هي عندها الوقوف نرى التي النتائج أن — الواقع هو كما — يل ويلوح
السائد املبدأ أن هو نقول: ما وأول التحليل. هذا أثناء يف صفحًة صفحًة وتعززه إرشاقه
إنها يقال: أن هذا من وأصحُّ واحدًة، الفلسفة كون عىل قام العربية الفلسفة ملدرسة
أي للعلم؛ بها نَعَرتِف التي الخصائص عنُي لها فكان علًما، كونها اعتبار عىل قامت
الناس، لجميع واحدة فلسفة غري فيها يوجد أن ليمكن كان وما والتعيني، الشمول
أن لها يجوز ال عاد وأُوضحت الفلسفة هذه ُوجدت فلما واحد، علم غري يوجد ال كما
قلم تحت — الفلسفة نََرى فإننا ولذا األزمان؛ بتعاقب ر تطوُّ أو تغيري ألي عرضًة تكون
بل كال، علميٍّا، مظهًرا نالت قد — القوة بالَغ الريايض نبوغه يكن لم الذي سينا ابن

ُمْحَكًما.27 علميٍّا مظهًرا

العادة انتشار يف السبب أعلم فال تماًما، لهذا مطابقة كانت ديكارت نظر وجهة بأن قانًعا أجدني 27
من له اتفق مما أكثر ألحد يتفق لم أنه فالحق الفلسفة. موضوع يف حر روح ذا كان ديكارت إن القائلة:
إثباتها يتم وأن العلوم، جميع عىل تشتمل أن يقيمها التي الفلسفة عىل كان فقد وعقدية؛ هندسية روح
السكالسية، خارج الخروج إىل ليحتاج يكن لم الفلسفة يف به قام الذي اإلصالح فإن ولذا ونهائيٍّا؛ رياضيٍّا

أصوله. إىل راجًعا السكالسية، من يخرج أن غري من يحدث أن يُمِكنه كان وكذلك
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وذلك صائب؛ — إليه أرشنا كما — الفلسفية للحركة العامَّ الخطَّ أن يل يلوح ثم
الحقيقة الحقيقتني: بني التأليف عىل قامت العربية للمدرسة تبدَّت التي املعضلة أن
بحث يف اليشءِ بعَض ُسِبَقت قد العربية املدرسة وكانت الدينية، والحقيقة الفلسفية
يف االبتكار من العرب فالسفة نصيب ملعرفة بُدَّ وال الرسيانية. املدرسة قبل من مماثٍل
من التاسع القرن حتى الفلسفي التعليم تاريخ يُعرف أن من ضبًطا، املعضلة هذه حلِّ
عمل كون — الدقيقة املعرفة هذه عدم عند — يوكِّد أن ويمكن تامة، معرفًة امليالد
أمًرا كان سينا، ابن عند سيما وال العربية، املدرسة يف القضايا حول والربهنة التنسيق

ا. جدٍّ ا مهمٍّ
يُذَكَر أن َوَجَب املفكِّرون هؤالء عليه كان الذي العامِّ الروح حال إىل نُِظَر ما وإذا
قرون، عدة الرشق يف منترشًة ذهنيًة عادًة ظلَّ التوفيق أمَر أن — مرة غري قلنا كما —
من السكالسية املعضلة يََضُعوا أن استطاعوا اإلسالم مؤلفي كون العادة هذه وتُوِضُح
بالد يف الباحثني أخافت التي املعضلة هذه حلها، إمكان يف شك أيُّ يساورهم أن غري
هذه حدود أحد منه تألَّف الذي السكاليس املنهاج يكن ولم إقدامهم. أخمدت أو أخرى
أو أفالطونيًة، أو فرديٍّا، منهاًجا — أيًضا نتيجة مثل بهذا التسليم ويمكن — املعضلة
تأثري تحت واقًعا العنعنات بطريق قام توفيق مجموع كان وإنما ذلك، غري أو ائيًة، مشَّ
هناك فإن ذلك عن وفضًال القول. برصيح أدريٍة رواسب بعض مع الجديدة األفالطونية
نحو باديًة عاطفية وعوداٍت واألدرية، االثنينة يف مرتبطًة قديمًة دينيًة عقديًة تذكرات
العرب، سكالسيي لدى الحني بعد الحني يف تظهر كانت الوجود، بوحدة القائلة املذاهب
بإيجاز؛ إال األخرية املالحظة هذه إىل يشار ال فإنه ذلك ومع حكمًة. أكثرهم عند حتى

الصوفية. الفلسفة بدراسة تعلًقا أكثر ألنها وذلك
يقال وقد — الذهني العرب فالسفة جهد كان إذا عما نتساءل أن يمكننا وكذلك
فنخىش السكالسية، للمعضلة — تقريبًا — مقبول حل إىل نهائيٍّا َوَصَل قد — العبقري
الذاتية، العوامَل أحسسنا وقد ذاتية، وغري ذاتية لعوامل وهذا بالنفي، الجواب يكون أن
اآلخر، الفالسفة إله كان وماذا جهة، من والقرآني التَّْورائي اإلله كان ماذا نذكر كنا وإذا
يَُعدُّ ال اللذين املفهومني، هذين بني تفصل تزال ال كبريًة مسافًة إن قائل: انطباٌع ساَوَرنا

حتًما. تَمَّ قد النقطة هذه حول بينهما ما توفيُق
وَجَفاٍف، وإيصاٍد، زهٍو، من يكون ما إلصالح هو هناك التصوف أن يف مراء وال
عىل هائلًة أخطاًرا يَعِرض نفَسه التصوف ولكن ، اإللهيِّ الفلسفيِّ املفهوم يف وتجريٍد
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التصوف فليس الوجود، وحدة من آثار عىل ينطوي الطبيعة بعد ما كان فإذا األُْرتُُدكسية،
ناحية من بالخيال عالق هو ما إىل البرص ُرِجَع إذا أنه والواقع منها. يطهره الذي هو
إنجاز عىل يشتمل أنه وذلك مقبول؛ غري مذهل الفالسفة إله أن ُوجد اإلسالمية العقيدة
متقلِّبة، حية الية فعَّ من التوراة إله يف يُعرف ما فيه يُعرف فال الوجود، يف إحساس وعدم
وإلله هائلة، وانتقامات رحيمة، ورأفة واسعة، ومقاصَد ربانيٍة، وَدَعٍة مبدعة، وفضيلة
أن نستطيع ال فُعدنا الحركة، عادم أنه يلوح ما بالفعل، الوجودية القوة ذي الفلسفة،
ونحن األعىل، الحق أنه لنا إثبات من وقع مهما محبته، عىل محمولني غري وعدنا نعرفه،

عقليٍّا. هكذا أنه لنا يُثبَت كان وإن صالح، بأنه نشعر ال
تَتَِّحد — وقدرة وعلم إرادة من — الذاتيَة صفاته نََرى أن هو نخافه ما وأخص
أن غري من وذلك العاَلم، عنها فيصُدر بتصورها، لنا ِقبَل ال القوة من نوع يف وتُسبك
أقول، كما شاعًرا حرٍّا أو للعالم، حرٍّا فاعًال عندها اإلله هذا يبقى التي النقطة نُدِرك
يف ُغنًما نََرى ال ِلَما هذه؛ العالم إحداث يف هللا اختيار مسألة حول تحليلنا يف نشدد ولم
إن يقال: أن فيمكن املوضع، هذا يف مطلًقا خفاءً خفيٍّا هللا ويكون فيها، الغوص محاولة

األول. املوجود يف رأيه ِغَرار عىل هنا يَتََواَرى سينا ابن رأَي
أرشنا الذي الذاتي، غري العامل وهنا الواقع، هو كما — سينا ابن مذهب أثار وقد
اإلسالم يف يمثِّل الذي — الغزايل أن ذلك ومن الدينية، النفوس ذوي َمْقَت — آنًفا إليه
حملًة َحَمَل — الفلسفية السكالسية سينا ابن يمثِّل كما الالهوتية، السكالسية ذُورة
الغزايل، بعد قرن ويَميض املرشق، يف نصيبه عىل وقىض سينا، ابن منهاج عىل عنيفة
النرصاني العاَلم يف ذعًرا فتُلِقي اإلسالم حدود وتجاوز املغرب، يف املذاهب هذه فتُبعث

هائلة. ضاللة نََمَط عىل وذلك الرُّشدية، اسم تحت
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ليس – الرش؟ صدور مصدر يُتصور فكيف محض، خري هللا – الربانية العناية
الرئيس الشيخ عند التفاؤل – القدر عن سينا ابن رسالة – بالعرض إال ا رشٍّ الرش
– وأبسال سالمان قصة – بذاتها كمالها األنفس بلوغ – السعادة؟ تتم كيف –

القصة. لهذه الطويس تفسري

∗∗∗

بنفسه، مستقالٍّ منهاًجا إياه عادِّين التصوف، نتناول ال أننا الكتاب هذا أوائل يف ذكرنا
يُرى أن املفيد ومن الطبيعة. بعد ملا ا متمٍّ كونه يعدو ال األخري الفصل هذا يف نقوله وما
أن وكيف الوجوه، بعض من التصوف يف يتم هللا عن الطبيعة بعد ما مفهوم أن كيف
وسوف والقدر. الرَّبَّانية العناية عن املسائل كربيات يف باإلنسان هللا صلة يَتََمثَّل سينا ابن
وسنرى ا، جدٍّ عاليًة التفاؤل عن عامًة نظريًة يعرض فيلسوفنا أن املوضوع هذا يف نسمع
السابقة الفصول يف قليًال تناولناه الذي املكان هذا ما منهاجه، يف األخالق مكاُن ما أيًضا
َمْلُؤه. يجب فيه َفَراًغا السابقة التفصيالت جميُع تََرَكْت والذي قرائنا، من يُْفِلت فيكاد

علم إحاطُة هي «العناية اإلشارات:1 يف الربانية العنايَة سينا ابن يَُعرِّف كيف وإليك
ذلك وبأن النظام، أحسن عىل يكون حتى الكل عليه يكون أن وبالواجب ، بالكلِّ األول

ص١٨٥. اإلشارات، 1
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غري من النظام، أحسن عىل املعلوم، وفَق املوجود فيكون به، إحاطته وعن عنه واجب
الكلِّ وجود ترتيب يف الصواب بكيفية األول فِعلُم ، الحقِّ األول من وطلب قصد انبعاث

الكل.» يف الخري لفيضان منبٌع
بني توحيٍد من أُِقيَم ما نوع خاصًة مالحظًة العميق التعريف هذا يف نالحظ ولن
فصل يف هذه النظر وجهة َحدِّ عند َوَقْفنَا قد ُدمنا ما ولطفه، وقدرته وإرادته هللا علم
هذا نَتَِّخذ التفاؤل، نظرية عن ًة معربِّ األسطر هذه نَُعدُّ ونحن — اآلن وإنما اإللهيات،
فكيف يكون ما أحسَن له يظهر األمور نظام أن بما قائلني: سينا ابن لسؤال ذريعًة

القدر؟ عن لنفسه يجعل الذي الرأي وما الرش، دوَر يُدِرك
يُتصور أن الكبرية املصاعب من فإن هللا، عن يصدر والكلَّ محض، خري هللا أن فبما
الرش كون عىل العامة مؤلِِّفنا نظرية وتدور الجميع. يف يَْظهر الذي الرش صدور مصدُر
أنواع: ثالثة للرشِّ ويوجد عرًضا، إال فيه يدخل ال وأنه بالذات، اإللهي القضاء يف ليس
ما وإليك سلبي، فهو ولذا بالَعَدم؛ الرش هو بالذات والرشُّ واإلثم، واأللم العدم أو النقص
اليشء طباع ُمْقتََىض عدم بل عدم، كل وال العدم، هو بالذات «الرش سينا:2 ابن عنه يقوله
عن للكمال الحابس أو العدم هو بالَعَرض والرش وطبيعته، لنوعه الثابتة الكماالت من
أرسطوطاليسية هي التي اآلتية، النظرية كانت ثم ومن القوة، يفرتض والرش ه، مستحقِّ
رش، يلحقه فال بالقوة ما فيه وليس األقىص، كماله عىل وجوده يشء «كل وهي: جوهًرا،
يف يحدث الرشَّ إن أو املادة.» ألجل وذلك بالقوة، ما طباعه يف ما الرشُّ يلحق وإنما
كثرية ُسُحٍب كوقوع اليشء يف وجودها يجب التي الكماالت ألحد ا مضادٍّ استعداًدا املادة
من الكمال يُبِْعد الرش إن أو النضج، من الثمار تمنع شاهقٍة جبال وأظالِل وتراكمها،

يَْفُسد.» حتى للنبات الربد كحبس عليه، يَْقِيض أو اليشء
عىل للرش سلطان وال القمر»، فلك تحت فيما يوجد إنما الرش سبب «وجميع

محفوظة.» واألنواع أوقات، ويف أشخاًصا، يصيب إنما «والرش املعقوالت،
محًضا، خريًا األول املدبُِّر يُوِجد أن جائًزا كان وقد قائل: قال «فإن سينا: ابن وقال
كان وإن الوجود، من النمط هذا مثل يف جائًزا يكن لم «هذا فيقال: الرش، عن مربءًا
عليه يطبَّق عالم يف ممكن غري املطلق الخري أن فيلسوفنا وعند املطلق.» الوجود يف جائًزا
عدم إمكان يوجد قوة توجد وحيث والفعل، القوة عالم أي املشائية؛ الطبيعة بعد ما

اإللهي». القضاء يف الرش دخول وبيان العناية يف «فصل ص٧٨، النجاة، 2
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لم ولو بالذات، خري هو الذي الكيل الخريَ ليرتك كان ما الخالق أن غري — رش أي —
ويعود هناك، مختلطًة توجد التي املمكنة الَعَرضية الرشور بسبب وذلك بالقوة، إال يوجد
وال آخر، شيئًا يَكون وإنما بعاملنا، شبيٍه غري الرش إمكان عىل يَنَْطوي ال الذي العالم

خيالنا. عن يعزب ما يُعرف
سبيل يف الخاصة الرشور بضحايا — سهولة كل مع — سينا ابن تفاؤل ي ويُضحِّ
الذي ُّ الرشَّ يكون وال الجحيم، بضحايا حتى املؤقتة، العوارض ضحايا أي الكيل؛ الخري
املواضع، بعض يف دائًما خريًا يكون وهو حسبه، عىل وذلك نسبيٍّا، إال العدم عىل يقوم ال
«وال بالعرض، إال ا رشٍّ ليس فهو بمبدئه، خريًا وقت كل يف الرش لُوجد الدقة يَت تُُوخِّ ولو
رش هو وإنما إليه، الفاعل بنسبة كمال وهو إال باألفعال رش له يقال مما شيئًا نجد
املادة، تلك يف فعله عن يَْمنَع آخر فاعل إىل بالقياس أو له، القابل السبب إىل بالقياس
للنفس رش هو أو ريب، ال للمظلوم رش الظُّلم فإنَّ وهكذا الفعل»، هذا من بها أوىل التي
البداءة يف يكون وإنما عليها، واالستيالء القوة هذه كرس عىل كمالها يقوم التي النُّْطِقيَّة
بطبيعتها، الَغَلبَة تطلب التي الَغَضبيَّة، القوة حيث من أي الفعالة؛ الناحية من خريًا
العرض ومن الطبيعي، العالم يف وافرة وفوائد كثرية منافع فلها بذاتها، خري النار وكذلك

يعانيه. ملن رش هو الذي اإلحراَق تُحِدث أن
النار يبيد أو الغضب قوَة الكلِّ صانع يُِزيل أن الَحَسن من ليس أنه الواضح ومن
الحكمة من «ليس سينا: ابن قال تلك، أو هذه عن ينشأ الذي الجزئي العرض بسبب
غري شخصية أمور يف رشور ألجل واألكثرية الدائمة الثابتة الخريات تُرتك أن اإللهية

دائمة.»
أفضليٍة عىل مقصورًة املذهب، هذا َوْفَق العالم، يف الرشِّ عىل الخري أفضليُة وليست
مؤلِّفنا قال وكمية، عددية أفضليٌة هي بل أوضحنا، كما الطبيعة بعد ما أفضليات من
يكون التي واألمور اإلطالق، عىل ا رشٍّ تكون التي األموَر املوجود غري من «إن موكًِّدا:
فيه، غالبًا الخري يكون أمر وكل والرش.» الخري فيها يتساوى التي واألمور ا، رشٍّ معظمها
ليس ولكنه كثري، الرش إن أجل، الخري. من وقوًعا أكثر الرشَّ إن يقال: أن الخطأ ومن
الرش تأملت وإذا الصحة، من أقل فإنها ذلك ومع كثرية، فإنها كاألمراض وذلك أكثريًة،
نقصانات هي التي الرشور إن نعم، يقابله. الذي الخري من أقلَّ وجدته حددناه الذي
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األوىل، الكماالت يف يرض ال مما بالهندسة اإلنسان جهل مثل وهي أكثرية، الثانية الكماالت
املادة. يف والزيادة الفضل باب من خرياٍت إعدام ولكنها بالحقيقة، رشوًرا ليست وهي

مضيًفا «الَقَدر»،3 عن رسالته يف سينا ابن أوَضَحَها تفاؤلية أفكار توجد وكذلك
يحق ال فنحن نظرنا، يف هي كما هللا عند ليست والرشور الخريات إن قائًال: رأيًا بها
ينشأ رش كل عىل بثواب — القرون خالل من عمله يفيض الذي — هللا نطالب أن لنا
حياتنا أثناء يف آخرين أناس من تصيبنا التي األرضار عىل قياًسا وذلك العالم، رسم عن
كصوابك، وصوابه كأمرك، تعاىل هللا أمر كان لو أنه واعلم «تأمل سينا: ابن قال املحدودة،
الربائن، أحجن األنياب، أعصل4 األشبال أبا َخَلَق ملا كقبيحك، وقبيحه كجميلك، وجميله
الذي الغريض،7 والنحض6 األبيض،5 يقيمه إنما ، الَحبُّ يعيِّشه وال العشب، يغذوه ال
والبَْقر، والوقص،9 بالَفْرس،8 إال إياه يَْطَعم ال ثم حرارته، تربد ولم غريزته، تطفأ لم
والكفِّ الصليب، والناب الهريت14 الشدق من أداه13 وقد والنهس،12 والنهز،11 والنَّْقع،10
والكاهل الَغْلباء،17 والرَّقبة الصم، والعظام امُلدَّمج، والَعَصب األبُوز،16 15 واألَرصِّ اللطوم،

ويرسنا الرتجمة، من ص٩-١٠ يف هنا أوردناها التي العبارة وتجد وترجمته، مهرن، طبعة القدر، رسالة 3

عالم. أجنبي عمل من هي التي الفرنسية الرتجمة هذه من ننقلها أن
األعوج. األعصل: 4
الشحم. األبيض: 5
اللحم. النحض: 6

الطري. الغريض: 7
عنقها. َدقَّ فريستَه: األسُد َفَرَس 8

ودقها. كرسها وقًصا: عنقه وقص 9

القتل. النقع: 10
والدفع. الرضب النهز: 11

ونتفه. أسنانه بمقدم أخذه نهًسا: اللحم نََهَس 12
أوصله. أداه: 13

الواسع. الهريت: 14
األسنان. متقارب األرص: 15

املتوثِّب. األبوز: 16
الغليظة. الغلباء: 17
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والزند األََزل، واملتن الالحق، واإلطل22 امُلجَفر،21 والخبب20 الرحب، واللبان19 املرشف،18
القنص. وَفْرس املجاهد وجدل الشارد لحاق عىل َمَعاِون بها أشدد أدوات األََلف،

أفتخ25 وجناح أشغى،24 وَمنِْرس23 عقف، مخالب ذاَت العنقاء الُعَقاب خلق وملا
كثة وأباهر وكيل، لبدٍة ومناكب مطارقة28 وخوايف جثلة،27 وقوادم َشبْح،26 ومنكب
مسجورة31 وحوصلة سحراء، وَحَدَقًة غائرة ومقلة فطحاء، هامٍة إىل أثيث30 وَشِكري29
وال لحبٍّ الِقطًة َخَلَقها ما مفتول مجتدل وساق محطوط،34 أعصل33 وفخذ أتلع32 وعنق
ًة،37 قادَّ هاتكًة فاتكة مازقة خارقًة خلقها إنما حاسة،36 وال ة35 السَّ وال لعشب، قاصلًة
ِرقبٌة39 أو كرقتك رقة ذلك عن قدرته جلَّت القدير بالعزيز كان ما باريًة، قاطًَّة فاريًة38

اللحم. القليل املرشف: 18
الصدر. اللبان: 19

الرسعة. وقيل والرجلني، اليدين بني مراوحة الخبب: 20
الوسط. أي الجفرة؛ الواسع املجفر: 21

الخارصة. اإلطل: 22
الجارح. لغري كاملنقار للجارح املنرس 23

األسفل. عىل األعىل منقارها لزيادة العقاب الشغواء: 24
العريض. األفتخ: 25
العريض. الشبح: 26

اللينة. الكثرية الجثلة: 27
بعض. فوق بعضها مطارقة: 28

الزغب. الشكري: 29
الكثري. األثيث: 30

اململوءة. املسجورة: 31
املمدود. األتلع: 32

الريش. القليل األعصل: 33
املصقول. املحطوط: 34

فمها. بمقدم نتفته الكأل: الدابة َلَست 35
الجمر. عىل جعله اللحَم: َحسَّ 36

قطعه. اليشء: َقدَّ 37

وشقه. قطعه اليشء: فرى 38

التحفظ. الرقبة: 39
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منه تأثر ولم روايًة، عنه ْقَت َصدَّ إذا عقًال يْتَه َسمَّ ما مثله يف تُراعيه ما يَُراعي ال كرقبتك،
بحكم وأمىض َز َجوَّ بل الَهْرج، نار وإطفاء األذى َكفِّ من شهادة اآلن هواك وفاق، عىل

إماًما. وجعلته عقًال يَْت َسمَّ ما عني تلحظه أن من تواريًا وأشد رساًطا أدق
املفصولة، والفرائص املمزوقة البطون آالم عن املذكورة باألعواض االعتذار عن وإليك
ويسيل الغيظ ويفثأ42 َة،41 الرتِّ ويزهق املضيض40 يُنيس زمان بعد املفروسة واألعناق
يَْفَجع، لم كأن َفَجَع وما يكن، لم كأْن كان ما فيه ويكون 44، بَّ الضَّ وينزع السخيمة43
والجزاء، االبتداء وبني والِحبَاء45 التعويض بني فيه يَُفرَّق ال يُوِجع، لم كأن أوجع وما
اليشء.» وبدأة البدو أنست تحلََّلت إذا والخطوب دارت، إذا واألدواَر طالت، إذا امُلَهل فإن
مبادئ بأن — الكالم حاصل هو كما — القول عىل البليغة التفصيالت هذه وتحمل
لنا التصوُف ويكِشُف فيه، يَنُْفذَ أن اإلنسان عقُل يَقدر ال ِرسٍّ يف تحتجب اإللهية املقاصد

الطبيعة. بعد بما ملحًقا مكانًا له التصوف يَتَِّخذُ وهكذا أحيانًا، ذلك من شيئًا
النفس، بمعاد القائل باملذهب أي أيًضا؛ تصوًفا أكثَر بمذهٍب التفاؤل نظرية وتَتَِّسع
الحياة يف لها ُقِسَمْت ومرسات آالم، من املوت بعد مصايرها إىل برجوعها فقل شئت وإن
«النجاة» يف سينا ابُن تناولها واأللم اللذة يف نظرية عىل املوضوع هذا ويَنَْطِوي األخرى،
مع ذلك عن فيها جاء ما نَْقِل من أحسَن معه نََرى ال ما الشدة من بََلَغ وبفتون بجماٍل
يخصها، ا ورشٍّ وأذًى يخصها، وخريًا لذًة نفسانية قوٍة لكل «إن االختصار:46 من يشء
وأن الخمسة، من مالئمة محسوسٌة كيفيٌة إليها يتأدَّى أن وخريها الشهوة لذة أن مثاله
كل أذى وأن األمور، تذكُّر الحفظ لذة وأن الرجاء، الوهم لذة وأن الظََّفر،47 الغضب لذة
يجعلها ما عىل — عموًما — القوى هذه لذة وتقوم يُضادُّه، ما الُقَوى هذه من واحد

بالفعل.» كاملًة

الوجع. املضيض: 40
بمكروه. اإلصابة الرتة: 41

سكنه. فثأه: 42

الضغينة. السخيمة: 43
الغيظ. الضب: 44
العطاء. الحباء: 45

اإلنسانية». األنفس معاد يف «فصل ص٨٠–٨٣، النجاة، 46
النطاق. ضيقة له سينا ابن دراسة إن قلنا الذي العميل، للعقل ذاتيتان قوتان الغضب وقوة الشهوة قوة 47
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فمنها مراتبها، يف تختلف — املعاني هذه يف اشرتكت وإن — القوى هذه وجميع
يُستَنْتَج هذا ومن أدوم، كماله ما ومنها أكثر، كماله ما ومنها وأفضل، أتمُّ كماله ما
كل أن العاقل َم يَتََوهَّ ال أن «يجب سينا: ابن قال تُنال، التي اللذات درجات يف اختالٌف
عادمة العاملني رب عند املقربة األوىل املبادئ وأن وفرجه، بطنه يف للحمار كما فهي لذة
الذي البهاء يَّة وخاصِّ سلطانه، يف له ليس — وجل عز — العاملني رب وأن والغبطة، للذة
لذًة، ى يسمَّ أن عن نُِجلُّه والطيب والرشف الفضيلة غاية يف أمر املتناهية، الغري وقوته له،
إىل العالية للمبادئ ملا تكون نسبة أي بل كال، ولذيذة. طيِّبة حالٌة وللبهائم للحمار ثم
بالقياس، بل باالستشعار، ذلك نعرف ولم ونشاهده، هذا نتخيَّل ولكنا الخسيسة.» هذه
وهو اللَّْحِنيَّة، اللذة تََخيََّل وال عمره، يف قطُّ يسمع لم الذي األصمِّ، كحال عنده فحالنا

لطيبها. ن متيقِّ
أن يمكن الذي املالئم واألمر بقوة، الخاص الكمال يكون أن أحيانًا يحدث ومما
شاغل، أو بعائق تلقيهما من القوة هذه فتُمنع نفسها، القوة هذه متناول يف لها، ه َ يُيَرسِّ
نفوس تكرهها التي للطعوم وشهوتهم الحلو، للطعم املرىض بعض َكَكَراِهيَة وذلك
بها، االستلذاذ عىل قادر غري يكون وإنما الطعوم، حلو املريض يكره ال وربما األصحاء،
يَصلُح أن إىل فمه بمرارة املريض يُِحسَّ لم وربما األقل، عىل منها الرديء يُطيق وال

له. العارضة الحال عن ينفر فحينئذ أعضاؤه، وتُْشَفى مزاجه
مرتسًما عقليٍّا، عاَلًما تصري أن بها الخاص كمالها الناطقة النفس «إن مؤلفنا: وقال
مبدأ من مبتدئًا الكل يف الفائض والخري ، الكلِّ يف املعقول والنظام الكلِّ صورة فيها
من ما نوًعا املتعلقة الروحانية ثم املطلقة، فالروحانية الرشيفة الجواهر إىل سالًكا الكل،
يف تستويفَ حتى كذلك تستمر ثم وقواها، بهيئاتها العلوية األجسام ثم باألبدان، التعلق
ملا مشاهًدا كله، املوجود للعاَلم موازيًا معقوًال، عاَلًما فتنقلب كلِّه، الوجود هيئَة نفسها
وهيئته، بمثاله ومنتقًشا به، ومتحًدا الحق، والجمال املطلق والخري املطلق الحسن هو

جوهره.» من وصائًرا سلكه، يف ومنخرًطا
يقبح التي املرتبة يف ُوِجَد األخرى، للُقَوى التي املعشوقة بالكماالت هذا قيس وإذا
الفاسد؟ املتغريِّ بالدوام األبدي الدوام يقاس وكيف منها، وأفضل أتمُّ إنه يقال أن معها
قابله، جوهر يف ساٍر هو ما إىل بالقياس السطوح بمالقاة وصولُه ما حال يَُكون وكيف
أو واحًدا شيئًا والعاقل واملعقول العقل دام ما انفصال، بال هو هو كأنه يكون حتى
وأشد الحواس إدراك من أوثق النطقية النفس إدراكات أن يخفى وال الواحد؟ من قريبًا
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باللذات — املعقوالت إدراكها عند — النفس هذه لذَّات تقاس فكيف ولذا، وقوًة؛ تقصيًا
والبهيمية؟ الحسية

النبيهة األمور يف فكيف األشياء، رات محقَّ من األنفس عىل أكرم العقلية والغايات
يف والرشِّ بالخري اإلحساس عن عاجزًة تَُعود الخسيسة النفوس فإن ذلك ومع العالية؟

قلنا. كما الطعوم بطعم اإلحساس عن عاجزين املرىض يعود كما العالية، األمور
لم ما بها، واستلذَّت وبََلَغتْها غايتها نحو ذهبت البدن عن النفُس انفصلت ومتى
تبلغ ال فهنالك مطلًقا، غايتها عن باحثة غريَ املرىض، ذوق كفساد َفَسَد قد ذوقها يكن

وتأَلم. الغاية هذه
أثناء يف الكمال من درجة إىل الخالدة النفس هي التي العقلية، القوة انتهت ومتى
اللذة أي الكمال؛ مع اللذة ونالت للبدن، مفارقتها حني بالفعل الكمال هذا حازت الحياة
وأعىل، الحواسِّ لذة من أكرم فيَُعدُّ املحضة؛ الجواهر عليه تَنَْطِوي ما نوع من هي التي

السعادة. ى يسمَّ وهذا
ق تتحقَّ الذي الحدِّ من تقرتب عندما النفس تَعِرف ما بالضبط يُقال أن الصعب ومن
لصورة حائزًة تكون الوقت ذلك يف اإلنسان نفس أن يَُظنُّ مما ولكن السعادة، هذه به
ال الكلية، الحركات أرسار تعرف وأنها املحضة، العقول أو العقلية املبادئ عن دقيقة
املتبادلة الصلة مع وذلك فيها، تَتََجىلَّ الكل صورَة وأن لها، نهاية ال التي الجزئية جميع

املوجودات. سلسلة يف به تلتحم الذي النظام وبني أقسامها بني
قال األخالق، تَُقوم هذا وعىل النفس، من العميلِّ الجزء بإصالح إال تتمُّ ال والسعادُة
تقدُّم غري من بسهولة ما أفعال النَّْفس عن بها تَصُدر َمَلَكٌة هو الُخلُق «إن سينا: ابن
الصالح، متوسط إال يكون ال حياته أثناء يف اإلنسان ُخلُق أن يكون ما وأغلب َرِويَّة.»
إىل محض شوق للنفس يكون وال كامًال، النظري للعقل العميل العقل إذعان يكون وال
كماٍل إىل الوصول من يمنعها البدنية األشياء إىل بميٍل تحتفظ وهي الروحانية، األمور
كانت التي الفاسدة، امليول هذه بتناقض للبدن املفارقة النفس وتشعر املمات، بعد تام
أنها فبما ذلك ومع لها، شديد ألم سبب التناقض هذا فيكون ، الحقِّ وخريِها لها، عادًة
سوى يكون ال وهو لها، جوهريٍّا رضوريٍّا أمًرا يكون ال األلم هذا فإن ً مبدأ صالحًة كانت

عنها. غريبٍة حاٍل
التي األعمال لقطع املوت يأتي عندما يدوم ال أجنبيٍّا عرضيٍّا يكون ما أن وبما
ويَنُْقص وتزول، ِحي تَمَّ العادات هذه فإن السيئَة، العاداِت هذه النفس يف تكراُرها يغذِّي
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سعادتها، النفس تبلُغ العابر األلم هذا ذهاب فبعد َزَكْت، كلما عنها الناشئ النفس ألم
النفوس وأما هللا. رحمة من سعٍة إىل املوت عند الخالصة الروحانية النفوس وتصري
«ألن البدن؛ بفقد شديًدا عذابًا تَتََعذَُّب فإنها البدن، غري إىل تميل ال والتي تماًما، الرديئة

بقي.» قد بالبدن التعلق وُخلَُق بََطَلت، قد ذلك آلَة
يمكن للبدن املفارقة النفس أن من العلماء بعض يقوله ما قبول يمكن وكذلك
ويتخيَّل موضوعات، مثل املواد بهذه صوٍر تخيُّل وتواصَل السماوية، املواد يف تؤثِّر أن
النفوس سيئ ويتخيَّل الحياة، أثناء يف إليها تاقوا التي السعادة حاالت النفوس صالح
عليها، تزداد بل الحسية، من أضعَف الخيالية الصوُر وليست واآلالم، العقوبات أنواَع
اليقظة، يف يُرى مما أشد هو ما — أحيانًا — يُرى حيث املنام يف ذلك يشاهد كما
ن تتكوَّ التي واالرتسامات ذاتية، علٍة عن تصُدر النفس باطن يف تتكون التي فاالرتسامات

عرضية. علٍة عن تصُدر الخارج من
النظر عن وتتربَّأ الحقيقية، اللذة يف وتنغمس بذاتها كمالها املقدَّسة األنفس وتبلُغ
عن ألجٍل متخلِّفًة بها، الصقًة كانت التي الحسية العوالق آثار من وتطُهر َخْلَفها، ما إىل

علِّيني. درجة

األفالطونية. الطريقة عىل الكتاب هذا سنختم وبقصٍة
تَصلُحان اللتني ، حيٍّ وقصة الطري كقصة سينا ابن آثار بني كثرية قصص توجد
معروفًة سنوردها التي وأبسال، سالمان قصُة وليست التصوف، يف رسالتني ملوضوع
برشح نََقَالت ولنا املؤلف، هذا كتب من موضعني يف ذُكرت وإنما مبارشًة، سينا ابن عن
ما وكثريًا ا، جدٍّ مختلفة أشكال القصة ولهذه «اإلشارات»، عىل الطويس الدين نصري
وأما جامي. الفاريس الشاعر بقلم ملحمة شكل عىل عت ُوسِّ ثم وإصالحها، تناولها َوَقَع
بن ُحننَي قبل من اليونانية من مرتجم أنه عىل إلينا م ُقدِّ فقد اآلن به ننُقلُها الذي الشكل

إسكندراني.48 أصل من بأنها االعتقاد عىل يحمل ما لدينا يوجد أنه والواقع إسحاق،

ص١١٢؛ الحكمة»، يف «رسائل مجموعة يف القصة هذه عن الطويس الدين نصري كلمة نُرشت 48

الرسائل من الثاني الجزء اإلشارات، من األخرية الثالثة لألنماط ترجمته عىل مهرن تعليق إىل وانظر
يف املجموعة املرصية بالقصص الوضع يف كثري شبه ذات القصة هذه أن وسيالحظ ص١١. الصوفية،
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هرقل، بن هرمانوس اسمه َمِلٌك — النار طوفان وقبل — القديم الزمن يف كان
علٍم ذا وكان مرص، وأرض يونان بالد مع البحر ساحل إىل الروم مملكة امللك لهذا وكان

الفلكية. َور الصُّ تأثريات عىل االطالع شديد وكان غزير،
جميع عىل الحائز إقليقوالس اسمه حكيم األمري هذا معارصي بني يوجد وكان
ساريقون، لها يقال مغارٍة يف َدْوٍر منذ معتزًال يعيش الحكيم هذا وكان الخفية، العلوم
أدوار، ثالثة العمر من بلغ وقد األرض، نبات من بيشء يوًما أربعني كل يف يفطر وكان

كثريًا. يستشريه هرمانوس امللك وكان
يلتفت ال األمري هذا وكان الولد، عدَم الحكيم إىل امللك شكا أْن يوٍم ذات حدث ومما
امرأًة يتخذ بأن الحكيم فنصحه بهن، االجتماع ويأنَُف معارشتَهن يكره وكان النساء، إىل
ثالثة عاش قد «امللك» دام ما ذكر، ولد له فيَُكون فلكي، طالع عىل وجمال حسن ذات
َرْصِد غري وارثًا إنالته إىل سبيل يبَق لم إنه الحكيم: له قال هنالك ذلك، امللك فأبَى قرون،
قليل فرُياق النجوم، تقرره الذي الوقت يف صنمي يربوح49 اختيار وغري موافق طالع
اليربوح بهذا العناية أمر الحكيُم ويالزم اليربوح، هذا يف امللك) (أي اللقاحي سائله من

. حيٍّ ولٍد إىل وتحويله
وتوجد بلبنها، لتغذوه امرأة له وتُطلب سالمان، ويسمى الولد، ويولد ُصنع، ما وهذا
أمر املرأة هذه وتتوىلَّ أبسال، لها يقال سنيها، من عرشة للثامنة بنت جميلة امرأة له

امللك. ويفرح تربيته،
عظيمني بناءين — شكره عىل كدليٍل — يقيم بأن الحكيم وعد هرمانوس أن ويروى
البناءان وهذان العلوم، أرسار تُحفظ حيث والنار، املاء طوفانات مقاومة عىل قادرين

الهرمان. هما
من الصبي فجزع املرأة؛ وبني بينه يَُفرِّق أن امللك أراد الرضاع مدة للصبيِّ تَمَّ وملا
اشتدت بلغ فلما الصبي، بلوغ حني إىل تركهما ذلك امللك رأى فلما بها، شغفه لشدَّة ذلك

مسبريو مسيو كتبه ما إىل وانظر ١٨٩٨؛ باريس دوفو، كارا البارون ترجمها التي العجائب»، «مخترص
تعليق إىل أيًضا وانظر ١٨٩٩؛ العلماء، مجلة يف األخري، الكتاب هذا حول وذلك األقاصيص، هذه أصل عن

نفسه. املوضع يف برتلو مسيو
نبات. وهو الربي، اللفاح اليربوح: 49
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إلصالح امللك خدمَة يفارق أوقاته أكثر يف كان حتى لها، عشقه وَقِوَي للمرأة محبته
أمرها.

يف يل وليس ولدي، «أنت قائًال: نصائح إليه ه ويوجِّ ابنه، بإحضار امللك ويأمر
أفلح وما ومصايده، الرش مكايد هن النسوان أن — بني يا — اعلم ولكن غريك، الدنيا
تجعل فال فيهن، خري وال منهن، خريًا لنفسه ل ليُحصِّ أو بهن، العتباٍر إال خالطهن من
مغموًرا، وحياتك برصك ونوُر مقهوًرا عقلك سلطان يصري حتى مقاًما قلبك يف المرأٍة

لني. املغفَّ البُْله شأن من إال هذا أحسب فال
األعىل، إىل األسفل من العروج هو طريق طريقان: الطريق أن — بني يا — واعلم
لك َ يَتَبنَيَّ حتى الحس عالم يف ذلك لك ولنمثِّْل األسفل، إىل األعىل من االنحدار والثاني
والعقل العدل بطريق يأخذ لم إذا بابنا عىل هو َمْن جملة من واحٍد كل أن اعلم الصواب.
قريَب يوم كل يصري والعقل العدل بطريق أخذ إذا بل ، َكالَّ منا؟ املنزلة قريَب يصري هل
أعوانه هي التي البدنية قواه يف ف وترصَّ العقل طريق َسَلَك إذا اإلنسان فكذا منا، املنزلة
منزلًة، منه قريبًا يصري مدة فبعد نوٍر كلَّ يبهر الذي العايل، النور عالم من يَْقَرَب أن عىل
الوسطى بل املنازل، هذه أخسُّ وهذه السفليات، يف األمر نافذ يَِصريَ أن ذلك عالمة ومن
السفيلِّ، بالعالم الدوام سبيل عىل تتصل التي القاهرة، لألنوار مشاهًدا يصري أن هو منها
والحق. العدل وفق عىل فيها منرصًفا املوجودات، بحقائق عامًلا يصري أن منها والعليا

تشتهيه ما لك وتفعل تريد، ما منك تقبل امرأة لك تكون أن أردَت إن إنك لك: أقول
طريقة طارًقا اإليمان، سبيل مالًكا كنت وإن املزار، وبُعد الزاد نَِفَد فقد سعيًا، فهلمَّ
يف لك مصلحَة وال فيها، لك حاجة ال إذ أبسال؛ الفاجرة هذه عن نفسك فخذْ اإليقان
العالم من جاريًة لك أخطب حتى التجرد، بحلية متحلِّيًا رجًال نفسك فاجعل مخالطتها؛

العاملني.» رب عنك ويرىض األبدين، أَبََد إليك تَُزفُّ العلوي
بيته، إىل فرجع امللك، لكالم يُْصِغي ال — بأبسال شغفه لشدة — سالمان وكان
يقرعنَّ «ال املرأة: فقالت املشورة، طريق عىل ألبسال امللك مع له جرى ما كلَّ وحكى
وأجلُّها أباطيل أكثرها بمواعيَد اللذة عليك يُفوِّت أن يريد فإنه الرجل؛ قول سمَعك
وتشتهي، نفسك به تَِطيب ما بكل لك مأمورة امرأة وإني عزمة، باألمر والتقدم مخاييل.
لك.» بتاركٍة ولسُت تاركي لست بأن ك رسِّ عن للملك فاكشف وحزم عقل ذا كنت فإن

بدوره، للملك رواه الذي لوزيره بل للملك، ال أبسال، كالم لينقل الصبي وذهب
ولكن جديدًة، نصائح إليه ه ليوجِّ إليه ودعاه ولده، عىل ف تأسَّ األمُر هذا امللك بلغ فلما
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كان «فإن له: فقال بتسويٍة، يقوم أن له فعنَّ روحه، ينفذ أن يسِطْع لم أنه أبرص امللك
والثاني الحكماء، من باالستفادة تشتغل القسمني أحد قسمني، حظك فاجعل ، بُدَّ وال

لذًة.» تظنه ما منها لنفسك تأخذ
مشغوًال ذهنه كان — الوقت من نصف يف يشتغل وهو — ولكنه ذلك، سالمان فَقِبَل
وكانت أبسال، يُهِلَك حتى الحكماء استشارة عىل ويعزم ذلك، امللك ويعلم اآلخر، بالنصف
إىل لومهم الحكماء فوجه منها، يتخلَّص كيما له بقيت التي الوحيدة الوسيلة هي هذه
غري من عرشه يضعضع القتل هذا كون عىل امللك إىل الوزير جواب وقام الخطة، هذه

الكروبيني. زمرة يف بابًا له يفتح أن
ويبحثان إياه، ليُبلِّغها أبسال إىل أُهرع الذي سالمان، إىل الكالم هذا صدى ويصل
عىل عزُمهما فتقرَّر غضبه، من مأمٍن يف وليكونا امللك، خطط إلحباط السبيل عن مًعا

هناك. ويسكنان املغرب، بحر وراء إىل الفرار
وعليهما ذهب، من قصبتان — السحر علمه بفضل — امللك عند كان أنه والواقع
ذلك من يريده ما عىل فيطَّلع إقليٍم لكل فيها ر يَُصفِّ ارات، فَّ الصَّ من مواضع سبعة
أسوأ عىل فوجدهما وأبسال، سالمان فيه انزوى الذي املكان عىل اطلع وهكذا اإلقليم،
واحد كلَّ يكفي ما بإرسال وأمر األمر، بدء يف لهما فرقَّ الحال، وضيق الغربة من حاٍل
هيامهما، سواء يف بتعذيبهما، فأمر شهوتهما، روحانيات عىل مدٍة بعد غضب ثم منهما،

قضاؤها. عليهما يتعذَّر رغبات عليهما تُجِري أخذت بأرواٍح
معتذًرا امللك باب إىل وجاء فقام أبيه، من تأتيه املكاره هذه أن سالمان وأدرك
أن يستطيع ال أنه له مكرًرا أبسال، يرصف أن منه امللك فطلب أبسال، ومعه مستغفًرا
كامًال، به يطالبان وامُللك املرأة هذه ألن وذلك بها؛ محتفًظا دام ما العرش عىل يجلس
هذا فيحول بيده، به متعلًقا هو يكون حني عىل هو، بِرجله متعلقًة تكون أبسال وأن
الوضع عىل ا تامٍّ يوًما يتعلقا أن وأمر هذا، امللك قال أيًضا، األفالك عرش بلوغه دون
بأنفسهما وألقيا صاحبه، بيد منهما كل فأخذ ُفكَّا الليل كان فلما املثال، هذا يف املذكور

البحر. يف
سالمان تحفظ بأن املاء روحانية فأمر األثناء، تلك يف يرقبهما هرمانوس وكان

تغرق. تركها فقد أبسال وأما عنه، للبحث جماعًة يرسل حتى
كاملجنون، وصار أمًلا املوت عىل يرشف كاد غرقت قد أبسال أن سالمان تحقق فلما
ويحرض ثانيًة، الصبي يرى أن رجائه عن معربًا الحكيم، إقليقوالس امللك فاستشار
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ذلك؟» أريد ال «وكيف الصبي: فقال أبسال، وصال يف رغبته عن الحكيم ويسأله الصبي،
فإن يوًما، أربعني وتدعو أدعو حتى ساريقون مغارة إىل معي «تعاَل الحكيم: فقال
بوعده، لقيامه الحكيم، ووضع مًعا، املغارة إىل ومضيا العمل»، بهذا إليك تعود أبسال
خال أفعاله يف به الصبي يقتدي أن شيئًا، عنه الصبي يكتم أال وهي: رشوط، ثالثة

حيٍّا. دام ما أبسال غري امرأًة الصبي يحب وأال الصوم، أمر يف تخفيٍف
إليه، ترتدد أبسال صورة يوٍم كل يرى سالمان وكان الزهرة، يدعوان أخذا هنالك

وسمع. رأى ما كل للحكيم فيحكي وتكلمه، وتجالسه
وجمال، حسن لكل فائق غريب، وشكل عجيبة صورة ظهرت األربعني يوم كان فلما
أبسال، حب أنساه شديًدا شغًفا الصورة بهذه سالمان فشغف الزهرة، صورة وهذه
قد «ألست الحكيم: له فقال الصورة»، هذه إال أريد وال أبسال، أريد «لست للحكيم: فقال
يُستجاب أن قارب حتى املدة هذه تعبنا وقد أبسال، غري أحًدا تعشق ال أن عليك رشطت

الصورة». هذه إال أريد ال فإني «أغثني، سالمان: فقال إليك؟» أبسال عود يف لنا
يزل ولم وقٍت، كل يف تأتيه كانت حتى الصورة هذه روحانية الحكيم له فسخر

املحبة. كدورة من نفسه وصفت أيًضا، منها تعب حتى كذلك
غري يف يفكر لم العرش عىل سالمان جلس وملا صنع، ما للحكيم امللك وشكر

عجائب. ملكه مدة يف وظهرت عظيًما، مجًدا فنال الحكمة،
يف السبعة الكواكب أدعية وتُكتب ذهب، من ألواٍح سبعة عىل القصة هذه وتُكتب
سالمان، أجداد قبور من بالقرب الهرمني يف الجميع ويوضع أيًضا، أخرى ألواٍح سبعة
عن البحث ويريد أفالطون، اإللهي، الحكيم ويظهر واملائي، الناري الطوفانان، ويقع
فتحهما، عىل يساعدوه لم زمانه ملوك ولكن إليهما، ويسافر الهرمني، يف العلوم ذخائر
أرسطو اغتنم وقد السبيل، هذا يف سعيه يواصل أن أرسطو، تلميذه، وفاته، عند فأوىص،
وقد بها، أوصاه قد أفالطون كان بطريقة الهرمني باب ففتح اإلسكندر، فتوح فرصة

القصة. هذه عليها ُكتبت التي الذهب، ألواح منهما فأخرج اإلسكندر، دخلهما
واضعها ذهن يف تنطوي القصة هذه كانت هل — حًرصا — يُقال أن الصعب ومن
شيئًا إليه يُدخل أن واحٍد كل يمكن واسًعا رمًزا كانت أو معني، فلسفي منهاج عىل
الفلسفة عىل ُطبقت القصة هذه أن هو مالحظته نستطيع ما فإن ذلك، ومع فكره، من
تفسري وإليك سينا، ابن منهاج عىل ذلك من بأرصح طبقت وأنها الجديدة، األفالطونية

187



سينا ابن

الفيض، هو الحكيم وإن الفعال، العقل هو هرمانوس امللك «إن لها: الطويس الدين نصري
الفعال العقل عن الصادرة الناطقة النفس هو سالمان وإن فوقه، مما عليه يفيض الذي
سالمان عشق وإن الحيوانية، البدنية القوة هي أبسال وإن بالجسمانيات، تعلق غري من
هو املغرب بحر وراء ما إىل هربهما وإن البدنية، اللذات إىل النفس ميل هو ألبسال
هو متالقيان، وهما الحرمان مع بالشوق تعذيبهما وإن الفانية، األمور يف انغماسهما
سالمان رجوع وإن االنحطاط، سن بعد أفعالها عن القوى فتور مع النفس ميل بقاء
يف تورطهما هو البحر يف نفسيهما إلقاء وإن والندامة، للكمال التفطن هو أبيه إىل
الزهرة صورة عىل اطالعه وإن البدن، بعد النفس بقاء هو سالمان خالص وإن الهالك،
وصول هو امللك رسير عىل سالمان جلوس وإن العقلية، بالكماالت النفس التذاذ هو
واملادة الصورة هما الدهر مرور عىل الباقيني الهرمني وإن الحقيقي، كمالها إىل النفس

الجسمانيتان.»
التفسري هذا سمعنا أن بعد القصة تحت شخيصٍّ فكٍر إزالق عىل أقدمنا ما وإذا
فُفتحا ا، جدٍّ قديٍم زمن منذ مرص يف أقيما اللذين الهرمني يف الفلسفة رمز رأينا الدقيق،

الدهر. مرور عىل وبقيا وأرسطو، أفالطون ِقبل من

الفصل هذا به نختم إذ وإنا السابق، الفصل آخر يف الكتاب هذا نتائج عرضنا لقد
الذين السابقني، الكرام املوتى أولئك ونودع قراءنا، نودع حني عىل وذلك الكتاب، وهذا
بها تمتعت بلذٍة، للجهر كلمة إضافة غري أُرد لم الدراسة، هذه موضوع فكرهم كان
قوانني وفق وبحثوا بالعقل، آمنوا رجاٍل صحبة يف قضيتها التي الكثرية، الشهور يف
الحقيقة واعتقدوا املعاني، جميع وميزوا صفحة، كل يف الفرضيات جميع وعدوا املنطق،
العلم، من قسم السياسة أن إىل وذهبوا علًما، الفلسفة وعدوا بخلودها، وأيقنوا العامة،
بقلب واتصفوا الغوغاء، قبل من ال الحكماء، قبل من الدول يف الحكم بوجوب وقضوا
فوقه يوجد إنه وبقولهم: محدود، أنه باعرتافهم العقل قيمة نقص معه يروا لم كبري
وقد باألرسار، حافلٍة بقاع يف االنطالق بوسيلة نفوسهم فحبا باملعاينة، للمعرفة إمكان
هواة حسد يثري أن آرائهم تنوع معه يستحق ما الذهن اتساع من الرجال هؤالء بلغ
جميًعا، بينها فيوفقوا املناهج، جميع يدركوا أن بعقلهم جدوا قد داموا ما وذلك عرصنا،
جميع خالل من أحراًرا به ساروا الذي العقيل، البحث حقل يف حاجٍز أي يعرفوا ولم
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سينا ابن تصوف

جميع فارتقوا لهم، مفتحًة النشاط ميادين جميع تكون أن أرادوا قد داموا وما العلوم،
لها تُبيح التي الدرجات، هذه متساوية، بسهولٍة منها ونزلوا املوجودات، مرقاة درجات
ظلمات ومن العليا، األفالك حتى األرض أعماق من تتحرك أن اإلنسان ذهن طبيعة

املحض. العقل أنوار حتى تُدرك ال التي الهيوىل
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املطابقاتبنيالسنني جدول
وامليالدية اهلجرية

هجرية، ٤٨٠ سنة حتى األول الهجري العام من بدءًا
قرن بنصف الرئيس الشيخ وفاة بعد أي

ميالدية هجرية

٦٢٢ ١
٦٢٣ ٢
٦٢٤ ٣
٦٢٥ ٤
٦٢٦ ٥
٦٢٧ ٦
٦٢٨ ٧
٦٢٩ ٨
٦٣٠ ٩
٦٣١ ١٠
٦٣٢ ١١
٦٣٣ ١٢
٦٣٤ ١٣



سينا ابن

ميالدية هجرية

٦٣٥ ١٤
٦٣٦ ١٥
٦٣٧ ١٦
٦٣٨ ١٧
٦٣٩ ١٨
٦٤٠ ١٩
٦٤٠ ٢٠
٦٤١ ٢١
٦٤٢ ٢٢
٦٤٣ ٢٣
٦٤٤ ٢٤
٦٤٥ ٢٥
٦٤٦ ٢٦
٦٤٧ ٢٧
٦٤٨ ٢٨
٦٤٩ ٢٩
٦٥٠ ٣٠
٦٥١ ٣١
٦٥٢ ٣٢
٦٥٣ ٣٣
٦٥٤ ٣٤
٦٥٥ ٣٥
٦٥٦ ٣٦
٦٥٧ ٣٧
٦٥٨ ٣٨
٦٥٩ ٣٩
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وامليالدية الهجرية السنني بني املطابقات جدول

ميالدية هجرية

٦٦٠ ٤٠
٦٦١ ٤١
٦٦٢ ٤٢
٦٦٣ ٤٣
٦٦٤ ٤٤
٦٦٥ ٤٥
٦٦٦ ٤٦
٦٦٧ ٤٧
٦٦٨ ٤٨
٦٦٩ ٤٩
٦٧٠ ٥٠
٦٧١ ٥١
٦٧٢ ٥٢
٦٧٢ ٥٣
٦٧٣ ٥٤
٦٧٤ ٥٥
٦٧٥ ٥٦
٦٧٦ ٥٧
٦٧٧ ٥٨
٦٧٨ ٥٩
٦٧٩ ٦٠
٦٨٠ ٦١
٦٨١ ٦٢
٦٨٢ ٦٣
٦٨٣ ٦٤
٦٨٤ ٦٥
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سينا ابن

ميالدية هجرية

٦٨٥ ٦٦
٦٨٦ ٦٧
٦٨٧ ٦٨
٦٨٨ ٦٩
٦٨٩ ٧٠
٦٩٠ ٧١
٦٩١ ٧٢
٦٩٢ ٧٣
٦٩٣ ٧٤
٦٩٤ ٧٥
٦٩٥ ٧٦
٦٩٦ ٧٧
٦٩٧ ٧٨
٦٩٨ ٧٩
٦٩٩ ٨٠
٧٠٠ ٨١
٧٠١ ٨٢
٧٠٢ ٨٣
٧٠٣ ٨٤
٧٠٤ ٨٥
٧٠٥ ٨٦
٧٠٥ ٨٧
٧٠٦ ٨٨
٧٠٧ ٨٩
٧٠٨ ٩٠
٧٠٩ ٩١
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وامليالدية الهجرية السنني بني املطابقات جدول

ميالدية هجرية

٧١٠ ٩٢
٧١١ ٩٣
٧١٢ ٩٤
٧١٣ ٩٥
٧١٤ ٩٦
٧١٥ ٩٧
٧١٦ ٩٨
٧١٧ ٩٩
٧١٨ ١٠٠
٧١٩ ١٠١
٧٢٠ ١٠٢
٧٢١ ١٠٣
٧٢٢ ١٠٤
٧٢٣ ١٠٥
٧٢٤ ١٠٦
٧٢٥ ١٠٧
٧٢٦ ١٠٨
٧٢٧ ١٠٩
٧٢٨ ١١٠
٧٢٩ ١١١
٧٣٠ ١١٢
٧٣١ ١١٣
٧٣٢ ١١٤
٧٣٣ ١١٥
٧٣٤ ١١٦
٧٣٥ ١١٧
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سينا ابن

ميالدية هجرية

٧٣٦ ١١٨
٧٣٧ ١١٩
٧٣٧ ١٢٠
٧٣٨ ١٢١
٧٣٩ ١٢٢
٧٤٠ ١٢٣
٧٤١ ١٢٤
٧٤٢ ١٢٥
٧٤٣ ١٢٦
٧٤٤ ١٢٧
٧٤٥ ١٢٨
٧٤٦ ١٢٩
٧٤٧ ١٣٠
٧٤٨ ١٣١
٧٤٩ ١٣٢
٧٥٠ ١٣٣
٧٥١ ١٣٤
٧٥٢ ١٣٥
٧٥٣ ١٣٦
٧٥٤ ١٣٧
٧٥٥ ١٣٨
٧٥٦ ١٣٩
٧٥٧ ١٤٠
٧٥٨ ١٤١
٧٥٩ ١٤٢
٧٦٠ ١٤٣
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وامليالدية الهجرية السنني بني املطابقات جدول

ميالدية هجرية

٧٦١ ١٤٤
٧٦٢ ١٤٥
٧٦٣ ١٤٦
٧٦٤ ١٤٧
٧٦٥ ١٤٨
٧٦٦ ١٤٩
٧٦٧ ١٥٠
٧٦٨ ١٥١
٧٦٩ ١٥٢
٧٧٠ ١٥٣
٧٧٠ ١٥٤
٧٧١ ١٥٥
٧٧٢ ١٥٦
٧٧٣ ١٥٧
٧٧٤ ١٥٨
٧٧٥ ١٥٩
٧٧٦ ١٦٠
٧٧٧ ١٦١
٧٧٨ ١٦٢
٧٧٩ ١٦٣
٧٨٠ ١٦٤
٧٨١ ١٦٥
٧٨٢ ١٦٦
٧٨٣ ١٦٧
٧٨٤ ١٦٨
٧٨٥ ١٦٩
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سينا ابن

ميالدية هجرية

٧٨٦ ١٧٠
٧٨٧ ١٧١
٧٨٨ ١٧٢
٧٨٩ ١٧٣
٧٩٠ ١٧٤
٧٩١ ١٧٥
٧٩٢ ١٧٦
٧٩٣ ١٧٧
٧٩٤ ١٧٨
٧٩٥ ١٧٩
٧٩٦ ١٨٠
٧٩٧ ١٨١
٧٩٨ ١٨٢
٧٩٩ ١٨٣
٨٠٠ ١٨٤
٨٠١ ١٨٥
٨٠٢ ١٨٦
٨٠٢ ١٨٧
٨٠٣ ١٨٨
٨٠٤ ١٨٩
٨٠٥ ١٩٠
٨٠٦ ١٩١
٨٠٧ ١٩٢
٨٠٨ ١٩٣
٨٠٩ ١٩٤
٨١٠ ١٩٥
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وامليالدية الهجرية السنني بني املطابقات جدول

ميالدية هجرية

٨١١ ١٩٦
٨١٢ ١٩٧
٨١٣ ١٩٨
٨١٤ ١٩٩
٨١٥ ٢٠٠
٨١٦ ٢٠١
٨١٧ ٢٠٢
٨١٨ ٢٠٣
٨١٩ ٢٠٤
٨٢٠ ٢٠٥
٨٢١ ٢٠٦
٨٢٢ ٢٠٧
٨٢٣ ٢٠٨
٨٢٤ ٢٠٩
٨٢٥ ٢١٠
٨٢٦ ٢١١
٨٢٧ ٢١٢
٨٢٨ ٢١٣
٨٢٩ ٢١٤
٨٣٠ ٢١٥
٨٣١ ٢١٦
٨٣٢ ٢١٧
٨٣٣ ٢١٨
٨٣٤ ٢١٩
٨٣٥ ٢٢٠
٨٣٥ ٢٢١
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سينا ابن

ميالدية هجرية

٨٣٦ ٢٢٢
٨٣٧ ٢٢٣
٨٣٨ ٢٢٤
٨٣٩ ٢٢٥
٨٤٠ ٢٢٦
٨٤١ ٢٢٧
٨٤٢ ٢٢٨
٨٤٣ ٢٢٩
٨٤٤ ٢٣٠
٨٤٥ ٢٣١
٨٤٦ ٢٣٢
٨٤٧ ٢٣٣
٨٤٨ ٢٣٤
٨٤٩ ٢٣٥
٨٥٠ ٢٣٦
٨٥١ ٢٣٧
٨٥٢ ٢٣٨
٨٥٣ ٢٣٩
٨٥٤ ٢٤٠
٨٥٥ ٢٤١
٨٥٦ ٢٤٢
٨٥٧ ٢٤٣
٨٥٨ ٢٤٤
٨٥٩ ٢٤٥
٨٦٠ ٢٤٦
٨٦١ ٢٤٧
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وامليالدية الهجرية السنني بني املطابقات جدول

ميالدية هجرية

٨٦٢ ٢٤٨
٨٦٣ ٢٤٩
٨٦٤ ٢٥٠
٨٦٥ ٢٥١
٨٦٦ ٢٥٢
٨٦٧ ٢٥٣
٨٦٨ ٢٥٤
٨٦٨ ٢٥٥
٨٦٩ ٢٥٦
٨٧٠ ٢٥٧
٨٧١ ٢٥٨
٨٧٢ ٢٥٩
٨٧٣ ٢٦٠
٨٧٤ ٢٦١
٨٧٥ ٢٦٢
٨٧٦ ٢٦٣
٨٧٧ ٢٦٤
٨٧٨ ٢٦٥
٨٧٩ ٢٦٦
٨٨٠ ٢٦٧
٨٨١ ٢٦٨
٨٨٢ ٢٦٩
٨٨٣ ٢٧٠
٨٨٤ ٢٧١
٨٨٥ ٢٧٢
٨٨٦ ٢٧٣
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سينا ابن

ميالدية هجرية

٨٨٧ ٢٧٤
٨٨٨ ٢٧٥
٨٨٩ ٢٧٦
٨٩٠ ٢٧٧
٨٩١ ٢٧٨
٨٩٢ ٢٧٩
٨٩٣ ٢٨٠
٨٩٤ ٢٨١
٨٩٥ ٢٨٢
٨٩٦ ٢٨٣
٨٩٧ ٢٨٤
٨٩٨ ٢٨٥
٨٩٩ ٢٨٦
٩٠٠ ٢٨٧
٩٠٠ ٢٨٨
٩٠١ ٢٨٩
٩٠٢ ٢٩٠
٩٠٣ ٢٩١
٩٠٤ ٢٩٢
٩٠٥ ٢٩٣
٩٠٦ ٢٩٤
٩٠٧ ٢٩٥
٩٠٨ ٢٩٦
٩٠٩ ٢٩٧
٩١٠ ٢٩٨
٩١١ ٢٩٩
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وامليالدية الهجرية السنني بني املطابقات جدول

ميالدية هجرية

٩١٢ ٣٠٠
٩١٣ ٣٠١
٩١٤ ٣٠٢
٩١٥ ٣٠٣
٩١٦ ٣٠٤
٩١٧ ٣٠٥
٩١٨ ٣٠٦
٩١٩ ٣٠٧
٩٢٠ ٣٠٨
٩٢١ ٣٠٩
٩٢٢ ٣١٠
٩٢٣ ٣١١
٩٢٤ ٣١٢
٩٢٥ ٣١٣
٩٢٦ ٣١٤
٩٢٧ ٣١٥
٩٢٨ ٣١٦
٩٢٩ ٣١٧
٩٣٠ ٣١٨
٩٣١ ٣١٩
٩٣٢ ٣٢٠
٩٣٣ ٣٢١
٩٣٣ ٣٢٢
٩٣٤ ٣٢٣
٩٣٥ ٣٢٤
٩٣٦ ٣٢٥
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سينا ابن

ميالدية هجرية

٩٣٧ ٣٢٦
٩٣٨ ٣٢٧
٩٣٩ ٣٢٨
٩٤٠ ٣٢٩
٩٤١ ٣٣٠
٩٤٢ ٣٣١
٩٤٣ ٣٣٢
٩٤٤ ٣٣٣
٩٤٥ ٣٣٤
٩٤٦ ٣٣٥
٩٤٧ ٣٣٦
٩٤٨ ٣٣٧
٩٤٩ ٣٣٨
٩٥٠ ٣٣٩
٩٥١ ٣٤٠
٩٥٢ ٣٤١
٩٥٣ ٣٤٢
٩٥٤ ٣٤٣
٩٥٥ ٣٤٤
٩٥٦ ٣٤٥
٩٥٧ ٣٤٦
٩٥٨ ٣٤٧
٩٥٩ ٣٤٨
٩٦٠ ٣٤٩
٩٦١ ٣٥٠
٩٦٢ ٣٥١
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وامليالدية الهجرية السنني بني املطابقات جدول

ميالدية هجرية

٩٦٣ ٣٥٢
٩٦٤ ٣٥٣
٩٦٥ ٣٥٤
٩٦٥ ٣٥٥
٩٦٦ ٣٥٦
٩٦٧ ٣٥٧
٩٦٨ ٣٥٨
٩٦٩ ٣٥٩
٩٧٠ ٣٦٠
٩٧١ ٣٦١
٩٧٢ ٣٦٢
٩٧٣ ٣٦٣
٩٧٤ ٣٦٤
٩٧٥ ٣٦٥
٩٧٦ ٣٦٦
٩٧٧ ٣٦٧
٩٧٨ ٣٦٨
٩٧٩ ٣٦٩
٩٨٠ ٣٧٠
٩٨١ ٣٧١
٩٨٢ ٣٧٢
٩٨٣ ٣٧٣
٩٨٤ ٣٧٤
٩٨٥ ٣٧٥
٩٨٦ ٣٧٦
٩٨٧ ٣٧٧
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سينا ابن

ميالدية هجرية

٩٨٨ ٣٧٨
٩٨٩ ٣٧٩
٩٩٠ ٣٨٠
٩٩١ ٣٨١
٩٩٢ ٣٨٢
٩٩٣ ٣٨٣
٩٩٤ ٣٨٤
٩٩٥ ٣٨٥
٩٩٦ ٣٨٦
٩٩٧ ٣٨٧
٩٩٨ ٣٨٨
٩٩٨ ٣٨٩
٩٩٩ ٣٩٠
١٠٠٠ ٣٩١
١٠٠١ ٣٩٢
١٠٠٢ ٣٩٣
١٠٠٣ ٣٩٤
١٠٠٤ ٣٩٥
١٠٠٥ ٣٩٦
١٠٠٦ ٣٩٧
١٠٠٧ ٣٩٨
١٠٠٨ ٣٩٩
١٠٠٩ ٤٠٠
١٠١٠ ٤٠١
١٠١١ ٤٠٢
١٠١٢ ٤٠٣
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ميالدية هجرية

١٠١٣ ٤٠٤
١٠١٤ ٤٠٥
١٠١٥ ٤٠٦
١٠١٦ ٤٠٧
١٠١٧ ٤٠٨
١٠١٨ ٤٠٩
١٠١٩ ٤١٠
١٠٢٠ ٤١١
١٠٢١ ٤١٢
١٠٢٢ ٤١٣
١٠٢٣ ٤١٤
١٠٢٤ ٤١٥
١٠٢٥ ٤١٦
١٠٢٦ ٤١٧
١٠٢٧ ٤١٨
١٠٢٨ ٤١٩
١٠٢٩ ٤٢٠
١٠٣٠ ٤٢١
١٠٣٠ ٤٢٢
١٠٣١ ٤٢٣
١٠٣٢ ٤٢٤
١٠٣٣ ٤٢٥
١٠٣٤ ٤٢٦
١٠٣٥ ٤٢٧
١٠٣٦ ٤٢٨
١٠٣٧ ٤٢٩
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سينا ابن

ميالدية هجرية

١٠٣٨ ٤٣٠
١٠٣٩ ٤٣١
١٠٤٠ ٤٣٢
١٠٤١ ٤٣٣
١٠٤٢ ٤٣٤
١٠٤٣ ٤٣٥
١٠٤٤ ٤٣٦
١٠٤٥ ٤٣٧
١٠٤٦ ٤٣٨
١٠٤٧ ٤٣٩
١٠٤٨ ٤٤٠
١٠٤٩ ٤٤١
١٠٥٠ ٤٤٢
١٠٥١ ٤٤٣
١٠٥٢ ٤٤٤
١٠٥٣ ٤٤٥
١٠٥٤ ٤٤٦
١٠٥٥ ٤٤٧
١٠٥٦ ٤٤٨
١٠٥٧ ٤٤٩
١٠٥٨ ٤٥٠
١٠٥٩ ٤٥١
١٠٦٠ ٤٥٢
١٠٦١ ٤٥٣
١٠٦٢ ٤٥٤
١٠٦٣ ٤٥٥
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١٠٦٣ ٤٥٦
١٠٦٤ ٤٥٧
١٠٦٥ ٤٥٨
١٠٦٦ ٤٥٩
١٠٦٧ ٤٦٠
١٠٦٨ ٤٦١
١٠٦٩ ٤٦٢
١٠٧٠ ٤٦٣
١٠٧١ ٤٦٤
١٠٧٢ ٤٦٥
١٠٧٣ ٤٦٦
١٠٧٤ ٤٦٧
١٠٧٥ ٤٦٨
١٠٧٦ ٤٦٩
١٠٧٧ ٤٧٠
١٠٧٨ ٤٧١
١٠٧٩ ٤٧٢
١٠٨٠ ٤٧٣
١٠٨١ ٤٧٤
١٠٨٢ ٤٧٥
١٠٨٣ ٤٧٦
١٠٨٤ ٤٧٧
١٠٨٥ ٤٧٨
١٠٨٦ ٤٧٩
١٠٨٧ ٤٨٠
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