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جم للـد.  ، ابن سينا  الفذ  والفيلسوف والطبيب العالم حولشامل مدخل  ي د نص متر ور عىل والمنش  ،جوتاسيمتر

ي الموسوعة عىل موسوعة ستانفورد للفلسفة)
جمة هي للنسخة المؤرشفة ف  ي قد  ،هذا الرابط(. ننوه بأن التر

والتر

 عن 
ا

ة بعض التحديث أو التعديل من فينة ألخرى  الدارجةالنسخة تختلف قليًل للمقالة، حيث أنه قد يطرأ عىل األختر

جمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعىل رأسهم د. إدوارد زالتا، عىل تعاونهم،  منذ تتمة هذه التر

جمة والنشر عىل مجلة حكمة.   واعتمادهم للتر
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م( الفيلسوَف والطبيَب البارز 1037-970)حوايل  ابن سيناكان أبو علي احلسني بن عبد هللا 
املتباينة يف العصور  (2). لقد دمج يف أعماله خيوط التفكري الفلسفي/العلمي(1)ييف العامل اإلسالم

ا يف يف نظاٍم علمي صارم ومّتسق، أحاط فيه وشرَح الواقع كلَّه، مب اليواننية القدمية واإلسالم املبكر،
نا، بصياغته وحية ]الصوفية[. ميثِّّل ابن سيذلك مبادئ الدين املوحى به وتفاصيله الالهوتية والر  

املتكامل والشاملة للعلم والفلسفة؛ ذروةً التقليد اهللليين، الذي قضى يف اليوانن بعد القرن السادس، 
ه . لقد سيطر تقليدُ (Gutas 2004a, 2010)د من جديد ابللغة العربية يف القرن التاسع وُولِّ 

نوعة جتاهه من الفعل املت على احلياة الفكرية يف العامل اإلسالمي لعّدة قرون الحقة، وتراوحت ردودُ 
حلتمية يف الفلسفة البِّ ى املتااوِّزة للفلسفة، والتطورا  الَقبول إىل املراجعة إىل النقض إىل استبداله اب

 ترامااها وبْدًءا من القرن الثاين عشر، أثّر  فلسفة ابن سينا يف والعلم والدين والثيولوجيا والتصوف.
الالتينية بشكل كبري على فالسفة وعلماء العصور الوسطى وعصر النهضة، متاًما كما شكَّلت 

الذي نُ قِّّح يف الغالب؛ أساَس التعليم  ،(GMed 1) ،القانونالرتامة الالتينية لكتابه الطّّب: 
ن العرُب يف قَبِّل العلماء اليهود واملسيحيو الطّب يف اجلامعا  األوروبية حىت القرن السابع عشر. 

ن العربي يف ابللغة العربية، واب داللة احلائريناإلسالم معظَم أفكاره )والسيما موسى بن ميمون يف 
مي. يكتبوهنا جملتمعااهم اخلاصة وليس كأعضاء يف اجملتمع اإلسال(، إىل حّد أهنم كانوا زبدة احلكمة

واستخدمت اجلماعا  اليهودية يف أورواب الرتاما  العربية لبعض أعماله، على الرغم من أهنا كانت 
أقلَّ تقب اًل ألفكاره من نظرائهم الكاثوليك الرومان، حيث كانوا يفّضلون ابن رشَد عليه. كان الروم 

ك يف القسطنطينية غرَي ُمبالني متاًما ابلتطورا  الفلسفية يف اخلارج )واملعادية ألولئ األرثوذوكس
الذين يف الداخل(، ومل يعرفوا اسَم ابن سينا إاّل من خالل ظهوره يف الرتاما  اليواننية للنصوص 

اريخ الفكري تالسكوالستية الالتينية اليت بدأ  بعد احلملة الصليبية الرابعة. ومن حيث أتثريه على ال
 للعامل يف الغرب )غرب اهلند وما يليها(؛ حيتل  ابن سينا املرتبة الثانية بعد أرسطو، حيث اعرُتف به

لق عليه ابن طْ بعد أرسطو، الذي أَ  الشيخ الرئيسبصورة واضحٍة يف العامل اإلسالم، وأُطلِّق عليه: 
مَ األولسينا:   .املعلِّّ
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 احلياة واألعمال -1

 احلياة 1-1

يف مرحلٍة ما من سنوا  عمر األخرية، كتب ابُن سينا، أو أملى على تلميذه وصاحبه وانسخه أيب 
لوسطى ، ووصل هبا إىل الوقت الذي التقيا فيه ألول مرة يف املرحلة اسريتَه الذاتية عبيد اجلوزجاين

أستاذه عام  ةمن عمره، لُيكمل اجلوزجاين سريَته الذاتية بعد هذه النقطة بعد وقت قصرٍي من وفا
وغرافيا ، يم(. إن ذلك التأليف يف الرتامة/أو السرية الذاتية، والذي حيتوي أيًضا على ببل1037)

؛ هلو ممثٌِّّل مبكر لنوع من األدبيا  العربية اليت منَّاها (Gohlman 1974)ونُقِّل كوثيقة ُمفردة 
ه أيًضا مصدُران األكثر . إن(Gutas 2015)العلماء والباحثون يف اإلسالم يف عصوره الوسطى 

مشولية حول حياة ابن سينا والعصور اليت عاشها. ُولد ابُن سينا، وفًقا هلذ الوثيقة، يف أَْفَشَنة، من 
القرى اليت تقع يف ضواحي مدينة ُُباَرى الكبرية، يف وقٍت ما يف العقد السابع من القرن العاشر 

وأصل  .(3)املمكن حتديد سنة والدته بدقّة أكرب م(، ومل يكن من964امليالدي، رمبا يف أوائل عام )
والدِّه من بلخ يف أقصى اجلنوب الشرقي، مث انتقل مشااًل عندما كان شاابا للبحث عن عمٍل 

ى األسرة . لقد كان يعمل لدثن القريبةَخْرَميْ  قرية)أفضل(، وكان موظًفا حكومياا، وعمل حاكًما ل
-819السامانية الفارسية اليت حكمت ما وراء النهر وخراسان واختذ  ُباَرى عاصمًة هلا )

م(، حيث انتقلت العائلة عندما كان ابن سينا ال يزال صغريًا. نشأ ابن سينا وتعلَّم هناك، 1005
قريبة من وساط السياسية الالنخبة املتعلمة يف األ كأحد أفرادوبدأ حياته العلمية الفلسفية  

 السامانيني.

هذه  لُ ثْ مِّ كانت و، و رْ التاارية الرئيسة لطريق احلرير بني مسرقند ومَ  املسارا  ىحدإارى على تقع ُبُ 
يف عهد و سالم. عصور ما قبل اإل ذا من وثقافيا طة اقتصادًيا نشِّ  املدن وغريها على طول طريق احلرير

وي الفارسي وكذلك غَ مدروسة لإلحياء الل   والعاشر، الذين اتبعوا أجندةً  التاسع السامانيني يف القرننْي 
 بيئةً وا ر فقد وفّ  ؛الرتويج للثقافة العربية اإلسالمية الرفيعة اليت تنطلق من بغداد وسط العامل اإلسالمي
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ابن ق قصر السامانيني، حيث مُسح للمراه الفنون والعلوم. احتو  مكتبةُ  الزدهار ونقيةرة متطوّ 
مبا يف اجملاال ،  يف اميع على كتبٍ  ؛الناجحة للحاكم املريضمعاجلته زًيرة والدراسة بعد لاب سينا

وال يف عصرها  بلمن ق مل يسبق له مثيلٌ على حنٍو  العربية،اليوانن القدمية مرتامًة إىل ذلك كتب 
(Gohlman 1974, 37 ًكان هذا نتياة ..) ريجي لإلجناز الثقايف والعلمي والفلسفي الذي 

عند اأُلسرُة العباسية ها تلشؤون السياسية واالجتماعية اليت تبنَّ ل العقالنيةيف بغداد بسبب النظرة 
 ;Gutas 1998) العربية املصاحبة هلا-وحركة الرتامة اليواننية م(750)وصوهلا إىل السلطة عام 

Gutas 2014a, 359–62 .) ماءعلمل تكن ُبارى مدينة ريفية، حيث كانت تعج ابلو 
 .واملفكرين الزائرين املقيمني

 دراسته عن احلديث يف الذاتية السرية يف أسهب لكنه ،اجملاال  اميع يف اممتازً  اتعليمً سينا  ى ابنُ تلقَّ 
 القدمية العصور يف لعايلا للتعليم اليواننية املدارس يف به املعمول الفلسفي املنهج أي ،ةالفكري مو للعل

األورغانون( )ف من املنطق كأداة للفلسفة تتألَّ هذه العلوم  اإلسكندرية. كانتاصة يف ُبتأخرة، و امل
(Organon َّوالعلوم الن ،)التعاليم ) (، والرًيضيا العلوم الطبيعيةالفيزًيء )]الثالثة[:  ظرية

يزيقيا ، واملوسيقى(، وامليتاف]اهليئة[: احلساب، واهلندسة، وعلم الفلك quadrivium]األربعة[ 
يشري  )إدارة األسرة(، والسياسة. ]املنزيل[ علم االقتصادو األخالق، ]الثالثة[:  علوم العملية، وال-

من درجٍة تصاعدًيا مته، هبذا الرتتيب، على مستوًي  بنفسِّ  اجملاال إىل أنه درس هذه  ابُن سينا
مُسح له بزًيرة ا يف ذلك الوقت تقريبً و الثامنة عشرة. فيها عند بلوغه ة يالصعوبة، وأنه حقق الكفا

ما تقن أقرأ تلك الكتب، و »، حيث، كما يقول، قريًبا املذكورة أعالهالسامانيني،  مكتبة حاكم
 .Gohlman 1974, 36; transl)« يف علمه رجلٍ  كلِّّ   مِّ أدرك مدى تقد  عَرَف ، و فيها

Gutas 2014a, 18.)  َكتاب يف النفس: هأعمالِّ  لَ أوَّ  بعد ذلك بوقت قصري، كتب، (GP 
ندما كان يف هرته، وعواضح إلذنه بزًيرة املكتبة. منت شُ  حلاكم يف امتنانٍ الذي أهداه إىل ا، (10

يف  «شاماًل  عماًل »أن يكتب  العروضي يسمَّىلب منه أحد اجلريان احلادية والعشرين من عمره طَ 
املوضوعا  املذكورة  اميعَ تناول ، حيث (GS 2، احلكمة العروضيةاميع الفلسفة، وهو ما فعله )



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2019© حكمة  6

 الفلسفة كتبَ رح  أن يشي، كرب الاجلريان اآلخرين، وهو  أحدُ منه طلب . مث أعاله ابستثناء الرًيضيا 
من عشرين  ، فالتزم بكتابة كتابٍ -بصورة أساسية أرسطو واملقصود كتب  –وضوعا  يف اميع امل

الربِّ  هو: ، و ةيّ لِّ مَ لوم العَ العُ يف ن ن جملدي، وكتب كتااًب م(GS 10) احلاصل واحملصول: اهجملداً مسَّ 
َ الَعَملِّ بعد اضطر إىل و (. GPP 1) واإلمث نه مل يف هذه األثناء، لكن من الواضح أوالُده  أن تويّفِّ

 امانيني.يف العثور على وظيفة يف اإلدارة املالية للسَّ  جيد صعوبةً 

ولكْن ضرب التاريُخ ضربَته ليُنهي وجود ابن سينا املثايل يف العمل اآلمن والش هرة الفكرة وإعااب 
م( حداا فعلياا للسامانيني واستولوا على ُبارى. كان 999مواطنيه. وضع القراخانيون األتراك عام )

اإلدارة السامانية،  يف رأي ابن سينا واضًحا بسبب ارتباطه الوثيق ابألسرة احلاكمة وموقعه الرفيع
 سياسيٍّ  ياقٍ س يف السرية الذاتية أيَّ ابن سينا ال يقدم لقد رأى أن من املناسب الفرار من ُبارى. 

–Gohlman 1974, 40)« بخارىاإلحالل بالضرورة إىل  دعتين» لقراره، لكنه يقول فقط
. وهكذا نحنميكن أن خيطئها معاصروه وحىت ال « الضرورة»(، على الرغم من أن طبيعة هذه 41

 Reismanاملصاحب للرعاية والتوظيف ) هوسعيُ  ،لة مدى احلياةاملتاوِّ  ابن سينا بدأ  مسرية
(، لكنه م1012-؟ 999يف خوارزم )]كركانج[ نج ا(. يف البداية، انتقل مشااًل إىل جرج2013

يف جرجان،  ؟( أواًل م1014-1012لفرتة )بقى لي ر يف النهاية إىل املغادرة جمدًدا وسافر غرابً اضطُ 
مهذان (، ويف م1015-؟ 1014ري )القبالة جنوب شرق حبر قزوين، مث انتقل إىل قلب إيران، يف 

اكم احل، عالء الدولة(، يف بالط م1037 -؟ 1024ا يف أصفهان )(، وأخريً م؟1015-1024)
فني ني املختليّ احمللّ  امَ كَّ احلُ  ابُن سيناخدم  (.Gutas 2014b-I, 6–9) يف املنطقةالكاكوي 

ها ابلفعل يف والا، وهي وظائف كان قد تيف هذه املدن بكل أتكيد بصفته طبيًبا ومستشارًا سياسيا 
ثة االخنراط يف العلوم والفلسفة خالل القرون العباسية الثاللقد جرى . مقيم بالده، وأيًضا كعاملٍ 

مة بة احلاكِّ والنخ ،امكَّ ت الرعاية السياسية للحُ ( يف اإلسالم يف الغالب حتم1050-750األوىل )
 م أن يكونَ أمرًا أكيًدا من هيبة احلاكنتاج العلمي. لقد كان لإلأيًضا واملستهلكة اليت كانت الراعية 

العلوم أيًضا  ايةُ رعأنه اعُترب  واألهم من ذلك من الناحية السياسية اطًا بكبار العلماء يف عصر، مُ 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ام ن احلكَّ م يشغله. نتياًة لذلك، أبدى العديدُ الذي  عرشالرعية على حقه يف إضفاء الش مبثابة
ة يف املناقشا  املعرفة واملشاركظهر بدافع الرغبة يف الظهور مبحد ذاته يف  اهتماًما هائاًل ابلعلم

 بعض يف يشاركينا ابن س عادة يف املنتدًي  السياسية. وهلذا السبب، جند أنَّ  حتدثالعلمية، واليت 
 دفاعه يف لسياسيةا خبَ الن   وخياطب فيها، عاش اليت املدن بعض يف الفكرية/السياسية اخلالفا 

–Michot 2000; Reisman 2013, 14) السياسي اخلطاب من بداًل  علميٍّ بطرٍح 
22; Gutas 2014a,  كان العلم أكثر ارتباطًا ابحلياة (503الكتااب  الشخصية املدرجة ص .

شاره السريع يف انت امهما  أيًضا عاماًل  وكان ذلكواخلطاب االجتماعي والسياسي خالل هذه الفرتة، 
 وتطوره يف العامل اإلسالمي.

سينا  ابنُ  عيف بالط عالء الدولة يف أصفهان حيث أمضى آخر ثالثة عشر عاًما أو حنو ذلك، متتّ 
وا  اليت كانت ، حىت خالل هذه السنقط هتُ إنتاجي ّ  مل تتوقَّفْ أنه يستحقه.  ابلتقدير الذي شعر

فاء: الرئيس يف هذه الفرتة كتابَه ا. أكمل وسياسيا مضطربة عسكرًيا  خمتصرا  (، وأربعة GS 5) الّشِّ
 أقصر، وأجرى مراسال  فلسفية قوية مع الطالب واألتباعرسائل  لفلسفة، إىل جانبيف ا خرىأ

عام  بن سيناا األسئلة اليت أاثروها حول نقاط متنوعة يف املنطق والفيزًيء وامليتافيزيقيا. تويف ا علىردا 
 .له نهإ قاليف تلك املدينة اليوم ي ضريحٌ مَهذان. ََثَّة  يف م(1037)

 

 األعمال 1-2

فضاًل عن ، ايف أزمنة ومناطق مضطربة اترخييا  ابن سينا اليت قضاهاة االرحتال على الرغم من حيا
الظروف الشخصية غري املواتية اليت وجد فيها نفسه يف كثري من األحيان )كما روى يف السرية 

بشكل رهيب، حىت ابن سينا ُمنتًاا  (، كانGohlman 1974، أو جاء يف ترامته، الذاتية
يف يقول . طىالكتابة ابللغة العربية يف اإلسالم يف العصور الوسيف اإلنتاج  يمبعايري املؤلفني غزير 

أن يضاف ة دون يسفالفل اجملاال  تقن اميعكان يُ   الثامنة عشرة من عمرهببلوغه إنه  الذاتيةته سري 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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على الرغم من أن السرية  (.Gohlman 1974, 30–39) جديد منذ ذلك احلنيإليه أي  
مل  هذا فإنّ (، قشت يف القسم التايلو توضيحها )نميكن نة فلسفية معيّ  انقاطً قد تضمنت  الذاتية
، دون الرجوع إىل فاءالش: كبرية من أعظم أعماله  تفيد أبنه كتب أجزاءً ََثَّة رواًيٌ  . د تباهٍ جمرَّ  يكن

 ,Gohlman 1974, 58; transl. and analysis Gutas 2014a)أي كتب 
 يف ليلة واحدة كبريومن احلام ال ة صفحةئيف م يقع املنطق مصن ًَّفا يف وأنّه ألَّف ،(115–109

( GS 6) النااة: كتابوألَّف   ،(Gohlman 1974, 76–81) الفارن العشاء إىل م
احلملة  يف أثناء -على ظهر اخليل، بشكل واضح، أو أثناء الراحة من الركوب  - «يف الطريق»

 املبالغة ومع(. Gohlman 1974, 66–67) عالء الدولةده العسكرية اليت رافق فيها سيّ 
رَي القّديسني والطابع ن الواضح أن مالرواًي ، إال أنه  هذه بعضُ  عليه قد تكونالذي  اخلاص بسِّ

إعادة إنتاجه،  ن منومتكَّ ( «حفظ»ال نقول ) صورة بنيويةالفلسفي ب املنهجَ  استبطنقد ابن سينا 
حرى: ابألاهله )ا، حسب الرغبة. هذا واضح أيًضا يف جتواستيعابه بشكل صحيح وإعادة بنائه حتليليا 

 هتكليف عند ،كما جيب أن يكون قد حدث بشكل متكرر  ،من أعماله خٍ سَ نُ ب االحتفاظَ إمهاله؟( 
ه على كان من السهل عليحيث  كان قد عاجله يف وقت سابق،   عن موضوعٍ  منه أو طلب الكتابة

مكان . كان إبعن أن ينسخ نسخًة جديدة من أخرى أقدم منهامن جديد ليف مصنٍَّف ما يبدو أت
 يف ولكن .التحليلي مقالعُ من  شيء أبي يضحيدون أن  كبرية  وبدقة بسرعة يكتب أنابن سينا 

 وجيزة، بفرتة وفاته عدب مارسها اليت اهلائلة الفكرية وسلطته منازع بال هرتهلشُ  ونظراً  نفسه، الوقت
 Reisman) إليه املنسوبة األعمال مضاعفة يف رئيسًيا عاماًل ت الكتااب  املنحولُة أصبح

2004 and 2010 عماله أب قائمةً  يف العصور الوسطىاملصادر  بعض ُتدرج(. بناًء على ذلك
رغم من أن ب من ثالَثئة عنوان، على الما يقرُ فيها  (مستندة إىل املصادر القدمية، ة)وبعضها حديث

لة صفحا  إىل  بني مقاال  قليإىل أقل من مئة كتاب، ترتاوح املتزن ملؤلفاته األصيلة يصل العدد 
 ،Gutas 2014a) وتوثيقإىل تقييم كتب متعددة اجمللدا ، وحتتاج الكتب املنحولة املسّالة 

  القيام به يف هذا الصدد.(. ما زال هناك الكثري من العمل الذي يتعنيَّ 540-387امللحق، 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 عملٌ  ية، وهيسفالفل اخلالصةوضع الرئيس كان  إبداعهخمتلفة، ولكن جماالٍ  يف  ابُن سيناكتب 
والتقاليد كندرية ست يف أواخر العصور القدمية الفَ نِّّ اميع أجزاء الفلسفة كما صُ على مل تشي شاملٌ 

هذا  ت اتبعيتالفلسفي، والطريقة تعليمه كان هذا بسبب لقد  اإلسالمية املبكرة )املذكورة أعاله(. 
ألعمال اليت اهي  كان ال يزال يف ُبارى  ثحيث كانت أوىل املهام اليت اضطلع هبا حياملنهج، 

عة للفرتة اليت الفلسفية الواس الثقافةَ األعمال بعد ذلك تعكس هذه ، إال أنه تشمل اميع الفلسفة
: ته الفلسفية األوىليف أطروح قدَّم ابُن سينا ابلفعلو متكامل.  ر فيها إىل العلم والفلسفة ككلٍّ ظِّ نُ 

 األشكال) النظرية ملعرفةَ ا ؛أعاله ذكر كما  الساماين، للحاكم، اليت خصصها كتاب يف النَّفس
 Gutas) عن طريق النفس العاقلة حبسب تصنيف املناهج الفلسفية بسَ تَ كْ تُ على أهنا ( الواضحة

2014a, 6–8) د هذا املخطط يف أول خالصة أو ، جسَّ احلكمة العروضية: عمله الثاين، ويف
، ترتاوح يف هذه اخلالصا  يف مسريته لِّ ثْ مِّ  من كتابة سبعةٍ راسي. ومضى يف  دِّ  فلسفيٍّ  صٍ ملخّ 

ت يف وق هكتب  إىل كتابه اهلائل الذي (،GS 3، عني احلكمةني صفحة )من ستّ  بٍ طوهلا من كتيِّّ 
ن جملًدا كبريًا يف اثنني وعشريوقد صدر يف يف فرتته املتوسطة.  الشفاءالعلمية: سابق من حياته 

ية اليت أجزاء الفلسفة يف التقاليد األرسط ه اميعَ وتعرض متوًيتُ  (،1983–1952طبعة القاهرة )
 يعيدون إنتاجها وتنقيحها وضبطها وتوسيعها وإعادة عرضها، على النحو التايل:

 املنطق:

 لفورفوريوس( Eisagogeإيساغوجي )إيساجوغي  .1
 ألرسطو( Categoriesاملقوال  )املقوال   .2
 ألرسطو( De interpretationالعبارة )يف التأويل  .3
 ألرسطو( Prior Analyticsالقياس )التحليال  األوىل  .4
 ألرسطو( Posterior Analyticsالربهان )التحليال  الثانية  .5
 ألرسطو( Topicsاجلدل ) .6



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ألرسطو( Sophistical Refutationsالسفسطة ) .7
 ألرسطو( Rhetoricاخلطابة ) .8
 ألرسطو( Poeticsالشعر ) .9

 الفلسفة النظرية:

 الطبيعّيا :

 ألرسطو( Physicsالسَّماع الطبيعي ) .1
 ألرسطو( De caeloالسَّماء ]والعامل[ ) .2
 ألرسطو( De generatione et corruptionالكون والفساد ) .3
 ألرسطو( Meteorology IVاملعادن ) .4
 ألرسطو( Meteorology I–III Ghاآلاثر العلوية ) .5
 ألرسطو( De animaالنفس ) .6
 لنقوال الدمشقي( De plantisالنبا  ) .7
أعضاء  Parts of Animalsاتريخ احليوان،  History of Animalsاحليوان ) .8

 َكْون احليوان، ثالثتهم ألرسطو(  Generation of Animalsاحليوان، 

 الرًيضيا :

 العناصر ]األصول[ إلقليدس( Elements]أصول[ اهلندسة ) .1
 آخرون(يدس، واثبت بن قُ رَّة، و احلساب )نيقوماخس اجلرشي، وديفانتوس السكندري، وإقل .2
 لبطليموس، مع مواّد أخرى( Harmonicsاملوسيقى )معظمها من  .3
 لبطليموس( Almagestاهليئة ]الفلك[ )اجملسطي  .4

 اإلهليا / ]امليتافيزيقا[:



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لالهو  ا: البحث يف املوجود مبا هو موجود، الفلسفة األوىل، [األمور العامةالعلم الكلي ] .1
 .)امليتافيزيقا ألرسطو(الطبيعي 

ا وظائَف )حبُث ظواهر احلياة الدينية واخلوارق ابعتباره الناطقة ]العاقلة[ميتافيزيقا النفس  .2
 (.الناطقةللنفس 

 الفلسفة العملية:

 .س لثالثة أجزاء من الفلسفة العمليةاالتشريع النبوي كأس .1
:  اخلليفة[] املشرِّع النبوي لإلدارة العامة واحلاكم السياسي الذي خيلفه وصاًيالسياسة ) .2

 كتب أفالطون وأرسطو يف السياسة(.
 Oikonomikos)وصاًي املشرِّع النبوي لقانون األسرة: تدبري املنزل  تدبري املنزل .3

 ، والكتب األخرى ذا  الصلة(.Brysonلربوسن 
 .(4))كما شرَّعها اخلليفة: األخالق النيقوماخية ألرسطو( األخالق .4

د مل يُعاجل ابن سينا اميَع هذه املوضوعا  يف كلِّّ خمتصٍر من خمتصراته، لكّنه وزّع متوًياها والتأكي
ملرنة اعليها حبسب الغرض احملدد الذي يؤلِّف ألجله تلك الكتب. لقد وضع منطًا من الكتابة 

معتمدًة  ، مع استكمال املصطلحا  الفلسفية الفنية، اليت ظلَّتللموضوعا  الفلسفيةاملستعرِّضة 
فاءوعقب أتليفه وقياسيًة منذ ذلك احلني.  وعا  ، طُلب منه أن يكتَب عرًضا موجزًا للموضالّشِّ

ادَّ من كتاابته بني مو  –وأحيااًن حىت ابلربط مًعا  –الفلسفية، وهو ما صنعه ابجلمع والتأليف 
. وفعل الشيء نفَسه، ولكن ابلفارسية هذه املرة، ألجل راعيه النااةابقة، لُيخرِّج كتابه: الس

استبعد  (.GS 7، دانشنامه عالئي) الفلسفة إىل عالء الدولةله:  ، ليكتبَ عالء الدولةالكاكوي 
لى يد ع ابُن سينا الرًيضيا ِّ ومباحث الفلسفة العَملِّية من كال الكتابني، واليت اسُتكمِّلت الحًقا

 ، ابلعربية أواًل مث ابلفارسية، وذلك ابلرجوع إىل الكتااب  السابقة البن سينا.اجلوزجاين



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ألول منها، والذي خرْين ابجتاهاٍ  متباينة قلياًل. ففي اآوقرَب هناية حياته، كتب ابن سينا خمتصرْين 
يَّةمسَّاه:  ربى كاإلسالم، حيث خراسان ال، ليعربِّّ عن مكانه يف شرق العامل (GS 8) احلكمة املشرقِّ

 ق والفيزًيءيف املنطفيها، « اختلف أهل البحث»على املسائل اليت  سيناركَّز ابُن  )املشرِّق(؛
ابستثناء الرًيضيا  أو موضوعا  الفلسفة العملية )دون ، ]اإلهليا [وامليتافيزيقيا  ]الطبيعيا [

لقد كانت  .حيث مل يكن فيها سوى خالف يسري مها؛ انظر أدانه(التشريعا  النبوية اليت قدَّ 
أمها  العلم احلق  حيتوي على»: ، كما يقولة، فهو يكتُب كتاابً اترخييّ  ت، وليسمقاربته مذهبيةً 

 ,GS 8)سه أي نف ،«ومل يكن من جودة احلسِّّ بعيًدا نظر كثريًا وفّكر ملياا نْ الذي استنبطه مَ 
p. 2 and 4; transl. and analysis Gutas 2014a, 35–40; Gutas 

ٌر جداا، تباعد ابن سينا بشكل كبري عن األمناط  (.2000 ويف خمتصره الثاين، وهو أيًضا متأخِّّ
 (.GS 9) ا اإلشارا  والتنبيهأطلق عليه: إشارًيا التقليدية يف العرض، وطوَّر أسلواًب موحًيا و 

لقد كان الغرض من هذا األسلوب، الذي استعاره من تقليد الشروح األرسطية املتأخرة اليت توضح 
سبب وضع أرسطو أسلواًب مشّفرًا يف الكتاب؛ هو تدريب الطالب من خالل عدم تقدمي حاج  
كاملة ونظرًي  مفصَّلة متاًما، ولكن فقط بتقدمي إشارا  وتنبيها ، حبيث يكملها الطالب نفُسه. 
يعاجل الكتاب يف جزأيه: املنطق والطبيعيا  يف األول، واإلهليا  وميتافيزيقا النفس الناطقة يف 

هبامه كثريًا يف التعبري عن من إالثانية. لقد لقي الكتاُب شعبيًة كبرية ابعتباره بيااًن موجزًا، على الرغم 
ى مر القرون، املهمة تكررة علفلسفة اتّمة، فكان مفتوًحا على التفسري، وأصبح موضوًعا للشروح امل

اليت كان يبدو أهنا جتب على ابن سينا. إنه كتاٌب صعب، وجيب فهمه دائًما من خالل الرجوع 
ن النادر أن يُقرأ . وتقليدًيا فإنه مالشفاءاملستمر إىل البيان األكثر وضوًحا لنظرًي  ابن سينا يف 

 .(5)نصري الدين الطوسية شرح ، وُباصفخر الدين الرازيإال مع شرٍح، والسيما شرح 

املختصرا ، فقد كتب ابُن سينا بشكٍل شامٍل يتناول اميع مباحث الفلسفة يف ُبالف ما يف 
عملني كبريين وواسعي االنتشار، وكالمها يف حوايل عشرين جملدان، وقد ُفقِّد كالمها اآلن. األول  

ذكور أعاله، ، املالربكيجاره  كان شرحه املبكر على أعمال أرسطو الذي كتبه بناء على تكليف
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، ألَّفه عام (GS 11) اإلنصافوهو: احلاصل واحملصول ]يف الفلسفة[. والكتاب الثاين هو: 
ك  جلميع مدوَّان  أرسطو، مبا يف ذل« الفقرا  الصعبة»م(، وكان شرًحا مفصَّاًل على 1029)

ادس[ ]من الرابع إىل الس التاسوعا ألرسطو املشكوك فيه )هو يف الواقع  الثيولوجيكتاب 
 . ويشري العنوان إىل ُحكم ابن سينا بني التفسريا  التقليدية األرسطية، وآرائه اخلاصة،(ألفلوطني

 العلماءَ  قسمتُ »من خالل تقدمي احلاج لدعم آرائه. وحبسب ما أوضح ابُن سينا عنوان كتابه، 
، ومشرقيني [، واألرسطيني البغدادينيمغربيني ]تقليد الشروح اليواننيةقسمنْي،  ]يف هذا الكتاب[
 وجعلت املشرقيني يعارضون املغربيني، حىت إذا حّق اللداد تقدمُت ابإلنصاف ]آراء ابن سينا[،

 «فأرود حاج املشرقيني على املغربيني، وأحكم بينهما إبنصاف إذا كان مَثَّ خالٌف حقيقيٌّ بينهما
(GS 14, 375; transl. Gutas 2014a, 145.) امل األطروحا  املستقّلة حول تتع

املوضوعا  الفردية اليت كتبها ابُن سينا مع معظم املوضوعا ، ولكن بشكٍل خاّص مع تلك اليت  
كان عليها طلٌب أكرُب من ُرعاته، وتلك اليت كان مهتماا هبا بشكل خاص، والسيما املنطق، 

ح نظريته حول امهور أوسع، فقد شر والنفس، وميتافيزيقا النفس الناطقة. ويف ماولٍة للوصول إىل 
 الطري، و(GM 7; Goichon 1959) حي بن يقظانالنفس الناطقة يف حكايتني رمزيتني، 

(GM 8; Heath 1990)،  :ْعرًا ( بيًتا عن وحدانية 334يف ) اجلُمانة اإلهليةونَظم أخرى شِّ
، وعدًدا من (GL 4)( بيًتا 290يف ) رجوزة علم املنطقوأُ ، (GM 9)هللا وفيض اخللق عنه 

وابإلضافة  .ابن رُشد، اليت شرحها رجوزة يف الطبأُ القصائد حول املوضوعا  الطبية، وُباصة: 
إىل ذلك فقد شارك يف مراسالٍ  مطوَّلة مع علماء سألوه أو انقشوه يف مشكال  مددة، وجتدر 

رحها العبقري  اليت ط هنا اإلشارة إىل إجاابته على األسئلة حول الفيزًيء األرسطية وعلم الكونيا 
، وُباصة اجملموعتني اللتني امعتا بعد وفاته إلجاابته [GP 8] البريوينالعلمي  اآلخر يف عصره: 

كما كتب   (.GS 14) واملباحثا ، (GS 12a) التعليقا ومناقشاته املتداولة حتت عنوان: 
عدًدا من الرسائل املفتوحة يصف فيها اخلالفا  اليت خاضها ويطلب فيها احملاكمَة بينه وبني 

 (.GPW 1–3)خصمه، أو يُنكر فيها اهًما موجّهًة إليه 
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مثقٍف لقد عاش ابُن سينا فلسفَته، وتتاّلى رغبته يف إيصاهلا إىل أبعد مما تتيحه ظروفُه الشخصية، ك
لقد كتَب  يت استعملها.ال اللغوية قوائم املفردا  األساليب التأليفية املتنوعة و اجلمهور؛ يف عنييف 

هبدف الوصول إىل اميع طبقا  اجملتمع )املتعلِّّمة(، ولكن أيًضا بعني األجيال القادمة. لقد كان 
 التاريخ. ي أثبته، وهو األمر الذيف مشوليتهميطًا امتدادُه عاملياا يف طموحاته، مثل نظامه الذي كان 

 

 األهداف الفلسفية -2
 عدًدا ؛الفلسفي النضج مرحلة إىل سينا ابنُ وصل فيه  بت يف وقتٍ تِّ الذاتية، اليت كُ  السريةُ  تتناول

 طريقته إىل شريتُ إهنا من مَثَّ فو  ،رٍ كمفكِّ   تشكيله يف كبرية  أمهية ذا  كانت  أهنا شعر اليت القضاًي من
لفلسفية )أي املعرفة الفكرية(  ا املعرفة هليكل هفهمُ  ،اًل أوّ  ،وهي. ههِّ وتوج   الفلسفية وأهدافه الفلسفة يف

ي جلميع العلوم ا، تقييمه النقداثنيً  ،، وهو ما ينعكس يف تصنيف العلوم اليت درسهادٍ وحَّ مُ  ككلٍّ 
السفة جنازا  وأوجه القصور اليت واجهها الفإليف تقييمه ل حٌ السابقة، كما هو موضَّ  ةوالفلسف

 ة،الفلسف ويرط، مما أدى إىل إدراك أنه جيب تينيماناهم يف مكتبة السبَ ت ُ السابقون بعد أن قرأ كُ 
، يةساب أعلى معرفة عقلكتإمكانية التعل م الذايت ال  امتالك القدرة البشريةه على شري تركيزُ ا، يُ واثلثً 
ملعرفة )نظرية كتسب اتوكيف  [أي العاقلة] الناطقةالنفس ي إىل دراسة شاملة جلميع وظائف ويؤدِّّ 

 اقبتها، وعتها، وأنشطوغاًياهاوكذلك إىل التحقيق يف أصوهلا،  ،(]اإلبستمولوجيا[ املعرفة
 ة ككلٍّ تقدمي والكتابة عن الفلسفالنفسه مهمة ل ابُن سينا (. وفًقا لذلك، حدداإلسخاتولوجي)

 فسُ نّ عرف الودراسة كيف تَ  ،لفلسفةاأو َعَرضية، وكذلك مهمة تطوير  بصورة جُمزَّأةٍ  متكامل وليس
ية، لنظرية املعرفة، واملنهاية املنطقية، والعالقة بني العوامل السماوية واألرض البشرية )العقل( كأساسٍ 

 .اإلنساينو  ياإلهلبني أو 

مل يكن  غم من أنهعلى الر و ، دٍ موحَّ  الفلسفة ككلٍّ اجلة اميعِّ مع وهي املهمة األوىل، تنفيذُ  جرىلقد 
هذه يف بداية ه نفسُ  أرسطولقد كان دون جهد تقريًبا.  ابُن سيناأجنزه  فقد ا،ه اترخييا حتقيقُ ممكًنا 
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ا بشكل منهاي الفلسفة، واليت ميكن تقدميه لوحدة اميعِّ  رٌ ن الواضح أنه كان لديه تصو  فالعملية. م
، (Barnes 1994, p. xii) األوىلالتحليال  على أساس اهليكل املنطقي املنصوص عليه يف 

ما سيكون  (Metaphysics E1 and K7) امليتافيزيقاه للعلوم يف تصنيفُ  ظهريف حني أ
ت وفاته د األصوا  واألنظمة الفلسفية اليت أعقبتعد   ومعالعريضة هلذا العرض املنهاي.  اخلطوطَ 

يف الغالب ؛ ذهبت مقرتحاته ق.م( 31-336نستية )يللاهلقبة وطوال احل (،ق.م 322)عام 
مل يكن احلقبة، إن  يف هناية تلك أندرونيقوس الرودسي إال اومل يتبعهاملشَّائني،  أدراَج الرًيح على يد

 إصدارهدة( يف املوجو  مدوَّانتهأرسطو ) مصنَّفا  مدرسةفقط ألغراض الرتتيب الذي وضع به ذلك 
طونيون مها األفال  فقط،األصوا  لصوتنْي  دُ . يف القرون الالحقة، عندما خضع تعد  هلا األول

ياسية أسباب سسبب من ضمن الذين كان البد من تقدميهم يف هناية املطاف كواألرسطيون، 
إىل  امليلُ  اشتدّ  ؛(وغرابً  الإلمرباطورية الرومانية، شرقً للتنصري السريع هلي" ملواجهة الصو  "اإل)

هي للدفاع عنهما، و  [املصادرالعودة إىل ]أي: ( ad fontes) الفيلسوفنْي العودة إىل نصوص 
ذلك، يف حني استمر ا لحىت قبل سيطرة املسيحية. تبعً بصورة مكثفة اليت كانت قد بدأ  العملية 

كان الشكل الرئيس   ؛ملتمُ  فلسفيٍّ ختصر افرتاضي مل طٍ تصنيف أجزاء خمتلفة من الفلسفة كمخطَّ 
 املوضوعا  ذا  الصلة، ويف أو أكثر من للخطاب الفلسفي هو األطروحة الفردية حول واحدٍ 

لى األعمال عحبلول القرن السادس أيًضا فالطون، و ألعمال "اإلهلية" األعلى  كتابة الشروحالغالب،  
يل دام حوايل قرنني من الزمان )حوا فٍ الفلسفة بعد توق   إحياءُ  جرىرسطو. عندما أل" ة"اإلهلي
 Gutas) ةدر األساسياهذه املرة لنصوص املص صياغةٍ  وإعادةِّ  ( مع ترامةٍ م800 – 600

2004a َّد  االجتماعي الذي وج السياقَ  (، عاد  هذه املمارسا  الرتكيبية إىل الظهور. لكن
ريب والبعيد مون يف الشرق اإلسالمي القان املتعلِّّ كَّ . كان الس  فيه الفلسفة نفسها اآلن قد تغريَّ 

كان من عقالين، و  علمي كل إجيايب حنو الفلسفة كنظامٍ خالل الفرتة العباسية املبكرة مييلون بش
 املعروف على نطاق واسع يف -املنهج الفلسفي  -مع األجزاء املختلفة من هذا النظام املمكن 

 ابنِّ  جار مثل مُ العادي املتعلِّّ  أن يكون الشخصُ ؛ من املتوقع ابلفعلو نطاقه إن مل يكن ابلتفصيل، 
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تحق أن ُيشار ه الكامل ألنه يسامسَ  أَضعُ ) يوضالعر بن عبد هللا  احلسن أمحد يف ُبارى، أيب سينا
املعريف  ديه اهتمام أن حيصل على ويقرأ عرًضا شاماًل للتخص صأن يكون ل ؛إليه يف اتريخ الفلسفة(

 لد أولُ وُ من مَثَّ و  ،ابنُ سينا امتثل .ابَن سينا]الفلسفة[ ابلكامل، وأن يكلِّّف هبذا العمل الشابَّ 
روع املنطق والفلسفة فُ  اميعَ  واحدٍ  كتابٍ غاليف  فلسفي يعاجل بطريقة منهاية ومتسقة ضمن  صٍ ملخّ 

 وتكراره) العمل هذا مثل إنتاج علىالنظرية كما مت تصنيفها يف التقاليد األرسطية. إن قدرة ابن سينا 
 ولكنّ  ،(واآلن آنذاك عاملياً  اهب املعرتف) بقريته لع تكرميٌ  ابلطبع هو( افصاعدً  اآلن من مرا  سبع

 .ابلعلم لقيتع فيما الثقايف موقفه من على دامغ دليلٌ  هو جمتمعه من عليه احلصول طلبَ 

، ولكن روضيةاحلكمة العليس فقط كتابه األول  –لقد كان لتأليف اخلالصا  الفلسفية الشاملة 
شارا  اإل، وكذلك كتابه البارز اجلذاب: الشفاءأيًضا على وجه اخلصوص كتابه الرئيس: 

؛ عواقب مهمة. لقد قّدمت هذه الكتاب ألول مرة رؤيًة شاملًة وموحَّدة ومّتسقة - والتنبيها 
داخلياا للواقع، جنًبا إىل جنب مع األدوا  املنهاية اليت تُثبت صحَة هذه الرؤية )املنطق(. لقد 

صائص التحقق ا، نظًر خلقدَّمت نظاًما علمياا ابعتباره رؤية للعامل، يصعب مقاومتها أو حىت دحضه
الذايت اليت متلكها. وكان هذا جيًدا لدراسة الفلسفة ونشرها. وعلى املنوال نفسه وابلطبيعة نفسها، 

ها سَ بوضوحها وتوثيقها وقدراها على التحقق الذايت من صحتها قد وضعت نف فإّن هذه الرؤية للعامل
ة نت املصّنفا  للعامل. وحىت ذلك الوقت كا ضد األيديولوجيا  األخرى يف اجملتمع برؤًيٍ  متنافسِّ

الفلسفية حول املوضوعا  املنفصلة، والشروح العويصة مها الشكالن الغالبان للخطاب الفلسفي، 
وكما أشران للتو فقد كانت هذه األطروحا  أمرًا خيص املتخصصني، الذين مل يستطيعوا ومل يطلبوا 

، وهو األ بن امر الذي فعلته اخلالصا  الفلسفية. ولقد قصد التأييد أو الوالء من اجملتمع ككلٍّ
ناس. ونتياة ممكن من ال إىل أكرب عدد الوصولَ  ، بوضوٍح؛الذي كتب يف أمناط وأنواع خمتلفة سينا

لذلك فقط سيطر نظاُمه الفلسفي على التاريخ الفكري يف كلٍّ من اإلسالم الشيعي ومعظم اإلسالم 
 ، كما ميكن أنأاثرها فقد حدد اليت، ومن خالل ردود الفعل املتنوعة (Gutas 2002)الس ين 

نشرح اآلن؛ التطورا ، ليس فقط يف الفلسفة، ولكن أيًضا يف الالهو  والتصوف، وأوجد العديَد 
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تعبري لل : فقد استعمل الالهوُ  اخلطاَب الفلسفيَّ (6)من اجملاال  ملا ميكن أن ُيسمَّى شبَه فلسفة
 «الفلسفي» فوأتباعه ومقلديه(، وكذلك التصو   الغزايلاملضمون اإلسالمي )تقليد  عن )أو إخفاء(

لك الذي يُطلق عليه "الشيخ األكرب" يف منافسة البن سينا "الشيخ الرئيس"(، وكذ ابن عريب)تقليد 
 التنايم، وعلم األعداد، واحلروف.

فة. مل تكن املعرفة الفلس حتديثُ  جيريالثانية، وبذلك  املهمةَ  املهمة األوىل ابلضرورةِّ  أداءُ يستلزم 
 إكمال إىل الوصول إمكانية لديه يكن مل. متاانسة وال كاملةً  ابن سينااها الفلسفية اليت تلقَّ 

اليت  ( عام1330ال ) خالل الفلسفية احلركا  عنمنلكها اآلن،  اليتاملليئة ابلفاوا ،  املعلوما 
ينظر كانه أن كان إبم  هذا الرقم الدقيق متاًما(، ولكنابُن سينا نفُسه  تفصله عن أرسطو )يعطي

الف بشكل أساسي. مل يكن أفالطون متاًحا ابللغة العربية ُب أرسطية إىل التقاليد أبكملها على أهنا
أرسطو دى رواًي  اثنوية لويف  تراجم الفالسفة،خمتصرة، يف خالصا  جالينوس، ويف  شذرا 

دارس . املصرف النظر عنه ابن سينا(، وبناءً على ذلك كان إبمكان Gutas 2012a) وسوجالين
ن، الذين مل و الفيثاغوريو والريبيون، ن، و األبيقوريو  ن،و الرواقي -الفلسفية األصغر يف العصور القدمية 

 هم كأمساءٍ ظمَ يعرف معابن سينا كان   -يعد هلم وجود قبل وقت طويل من العصور القدمية املتأخرة 
الطونيني يهم األفسمِّّ أولئك الذين نُ  أما نة مرتبطة هبم.أساسية معيّ  مقوال ٍ جها  نظر أو مع و 

  ؛ فقدوبروكلس نيأفلوطا إىل جنب مع البقية، وحىت ألرسطو جنبً شارحني الذين عرفهم كدثني احمل
اخلري ، و: طوالثيولوجيا ألرسكما يف كتاب: مرتامة حتت اسم أرسطو،   شذرا ٍ  له يف كاان متاحنْي 

تقليد من التنوع اجلوهري والزمين هلذه املصادر يف ال على التوايل. ومع ذلك، فإن كالا  ، هلمااحملض
  احتو يف حني  ة،تارخييالفارقا  املن إذا مل نقل شيًئا ع خطرية واجتاها  متباينة، م تناقضا ٍ قدَّ 

لى ذلك، مل ع عالوةً  لة.غري مكتم ومعاجلا ه على تناقضا  حىت ألرسطو نفسِّ  ةالباقي األعمالُ 
 تالميذه،و  االنتقائي   الكندي   ميثله كان  حيث جتانًسا، أقلَّ اإلسالمي قبل ابن سينا  يكن التقليدُ 

 يه قلياًل، وابعتباره ف يفكر ابنُ سينا كان  الذي) الفريد أيب بكر الرازيوأتباع  بغداد، يف يونرسطواأل
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 املعتزلةلف فروع خمتيف  افلسفيا  املتكلِّّمون املتمرسني الفالسفةِّ  هؤالءِّ  إىل ضافيُ  أن ينبغي(. طبيًبا
 1013 عامي بني يّ رّ ال يف، القاضي عبد اجلبارليهم، أبرز ممثِّّ  أحدَ قد يكون ابن سينا قد التقى )
  ة، كنظامٍ همة مراجعة وحتديث الفلسفمله نفسَ  ابنُ سينا عنيَّ  املوقف، هذا مواجهة يف(. م1015 و

صحيح األخطاء ا، من خالل تمنه منطقيا  قُ وميكن التحق   كلَّه  الواقعَ ميثُِّّل ا تناسق داخليا كامل ومُ 
على  وتركيز االهتمام، اليت ال ميكن دعُمهايف التقليد، وحذف احلاج واألطروحا  املوجودة 

ضافته على إضافة إىل املوضوعا  اليت تتطلب مناقشة. كان اجملال الذي جيب اإلتوسيع و ال، و غريها
من  كلِّّه  لواقعِّ ا كان جيب تغطيةُ   اإذ ،من األجزاء النظرية والعملية للفلسفة وجه االستعاال يف كلٍّ 

وحيق  على َمن » :على حد تعبريهو وارق. واخلاميع مظاهر احلياة الدينية هو  الفلسفة؛ خالل نظام
 ,GS 8)« اهااه، ويفرِّعوا أصواًل أعطبعده ]أرسطو[ أن يلم وا شعَثه، ويرم وا ثلًما جيدونه فيما بن

2–3; transl. Gutas 2014a, 36.) 

 ل متوًي ِّ يت ستشكِّ الالتحق ق  دقة وقابلية، وهي الةً اثلثمهمًة  أداء هذه املهمة الثانية بدورهاستلزم 
بعملية لشخص الذي يقوم لابلنسبة   مرتابطنْي ق على عاملنْي فلسفته احملدثة. تعتمد إمكانية التحق  

 نتائاه. كان وفهما األسلوب الستخدام هذ عقليٍّ  جهازٍ  وامتالك أسلوٍب ُمنتِّجٍ ق: اتباع التحق  
اجلهاُز العقلي  الذي  ان، وكاملنطق علمية هوابلفعل يف بداية حياته الابُن سينا اتبعه األسلوب الذي 

فإن من مَثَّ و  .]العاقلة[ ةالنفس الناطقبواسطته نعرِّف أننا ننخرط يف فهم ودراسة اإلنسان هو 
. لقد كتب بن سينااكان اللذان يقودان فلسفة لنظرية املعرفة مها احملرِّ  كأساسٍ   ونظرية النَّفس املنطقَ 

  أكثر من أي شيء آخر.ن املوضوعنْي عن هذيْ  وبشكل متكررٍ 

 

 املنطق والتجريبية -3
 (التعريف)يق عن طر ( التصو رإما من )العلم كله يتكوَّن هي أن  ابن سينا نقطة االنطالق ملنطق إنّ 
عن  لية( جلملة محَْ التصديق، أو )-ما  لشيءٍ  لصْ الفَ و اجلنسإدراك : دجيّ  أي أبسلوب أرسطيٍّ  -
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ألرسطو  انيةالتحليال  الثبوضوح هو من بداية كتاب:  هناواالستمداد ها. ةاملنطقي ةقيسطريق األ
املنهج  من كلٍّ   على ممل اجلد، ابتباعِّ  هذا الكتابَ  ابنُ سينا(. أخذ Lameer 2006 :)راجع

يب بشر بن أالذي جعله هذا الكتاُب مركزًا للممارسة املنطقية، واتباع سلفْيه املّشائيني البغداديني 
 .راجع) هائلَ فضأذاعا و  االزاوية يف فلسفتهم ن جعال منه حارَ اللذيْ خصوًصا،  الفارايبو مىتّ 

Marmura 1990.) 

القيام به إال من  ُلهفع نوهذا ال ميكِّ التحق ُق من صحتها، ]ملقولة ما[  محليّةٍ جبملة  التصديقُ يعين 
نتهي إىل هذه الذي سي القياس، ومن مَثَّ بناء هذا لقياس نتياةً ه اجلملة ابعتبارها خالل اختاذ هذ

، النتياةيف  رواألصغ األكربمها  منها حّدان القياس املنطقي، يوجديف  حدودهناك ثالثة  .النتياة
احلد حيح ما ص ن بشكلٍ إال إذا اكتشف املرء أو خَّ ه النتياة هذ ينتجالذي  القياسال ميكن بناء 

، «A=C»ملة: اجل من قالتحق   إىل سعينا إذا آخر، مبع ى. احلّدينبني  الرابطة يُظهر الذي األوسط
 على هذا الشكل:  قياسٍ لبناء  مناسبٍ  «B»جيب أن نبحث عن فإنه 

«A=B« + »B=C » «A=C» 

إّن »، أرسطو(، حيث حيدد I.34) التحليال  الثانيةكتاب:   يف األوسط احلدّ أمهية نوقِّشت 
 (.Barnes 1994 trans) «يف وقت ضئيل احلد األوسطالفطنة واملوهبة يف الضرب على 

 لىع العربية النسخة يف احرفيا  وترامه ،احلد األوسطعلى  (موهبة الضرب) مفهومَ  ابنُ سيناالتقط 
 حارَ  علهوج ،(صحيح بشكل على اإلجابة ضربالو  صحيح، بشكل التخمنيأي: ) احلْدس: أهنا

التحقق املنطقي من خالل  جوهرَ  (. جعلت هذه النظريةُ Gutas 2001) املعرفة نظرية يف الزاوية
 وشرحت ،سطاحلد األو ، وهو الفكرية العنصر الوحيد الذي ال غ ى عنه جلميع املعارفالعثور على 

 ابفرتاض نطقيةامل الطريقة هذه تطبيق على قدراهمعلى أنه يرجع إىل مدى  الناس اختالف سبب
 .نسانيةامللَكا  والقدرا  اإل اميع مع احلال هو كما  فعل ذلك،ل خمتلفة مبواهب يتمتعون أهنم
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نصوص حص أن يقوم بف ابن سينادى لقد كان اتباع هذا األسلوب يف التحق ق املنطقي يعين ل
 أما كيفيةُ ل فقرة. ة كحَّ واختبار صِّ وأن يقرأها ابلرتتيب الذي ُوضع يف املنهج اخلاص هبا، أرسطو، 

تضمنة يف من املقاطع اللغوية امل وأشكالهالقياس  أضرب ذلك يف الواقع العملي، واستخالصفِّْعلِّ 
توعب حبلول عامه الثامن عشر، اسو يف مقاطع عديدة يف أعماله.  ايمكن رؤيته؛ فنصوص أرسطو

 الواقع. سر كلَّ منطقي يف ببناءٍ مرتابط  ه كنظامٍ الفلسفي وحتقق منه مبا يرضي نفسَ  املنهجَ 

طو حتت عامل أرسث: حي –الفلسفي  املنهجفيها  لكون يف أًيمه اليت درسل العلمي للتصو روفًقا 
فقد   –وق القمر عاملِّ ف يف ونظرية الفيض األفلوطينية احملدثة ،مع علم الكونيا  البطلمي ،القمر

)أي: اميع املفاهيم الكلية، ومبادُئ اميعِّ اجلزئيا ، أو كما يقول ابن سينا:  العقولكانت اميع 
 ترتيبٍ  يفو ، وبعد ذلك، ملبدأ األولا لتعق لاملوضوع األبدي هي "ُصور األشياء يف حد ذااها"(: 

، العقل الفعّالايةً ب  هن األولالعقل األجرام السماوية املنبثقة من  عقولبواسطة انبثقت  يل،تنازُ  هرميٍّ 
 حليلالت يف أساسٍ  كعنصرٍ   احلد األوسطللضرب على  ابن سينا تعريفُ األرض. أثبت  عاملِّ  عقلُ وهو 

 ومن ،السماوية عقوللا تعق لِّ  طريقةُ  أيًضا هي املعرفة جلميعالقياسية  البنية أنجهٍة،  من ،املنطقي
 ة[]أي املعرف اكتساهبا من املستوًي  األخرى وإدماج توحيد من سينا ابنَ ، فقد مكَّن رىأخجهٍة 

الغموض  إزالة يف حَ جنَ  فقد لذلك، ونتياة. واحد توضيحي منوذجٍ  داخل البشري العقل لبَ قِّ  نمِّ 
 طبيعية كوظائف  ذلكاميَع  وشرح النبوي، والوحي الصوفية والرؤيةوالعشق  اإلهلام مثل مفاهيم، عن

ميضي فيه  أو منطقي[ٌّ  يخطِّّ خطايب ]أي  ألساسي، هناك تفكريٌ ا املستوى على. نفس الناطقةلل
 ملعقوال ِّ ا ُبطوة مبساعدة احلواس الداخلية واخلارجية، ويكتسب خطوةً  األقيسةيف بناء  العقلُ 

صطلحا  م بواسطةيوَصف ما  شيءٌ وهو ) احلدود الوسطى [على لعثورابدس/حبابلضرب على ]
ابلعقل " لاتصاعلى أنه " -وأيًضا وفق املصطلح األرسطي وإن كان ذلك أقلَّ وضوًحا  – الفيض
 غري كريَ التف ابنُ سيناحلَّل ى أعلى، على مستوً و (. اآليت 6انظر اهلامش  ملزيد من املناقشة، الفعّال

 ، والذيالصوري القياسي[ املنطقي]املقصود غري  non-discursive thinkingاخلطايب 
ال  همن خالل ة، على الرغم من أن املعرفة املكتسبمفردٍ تعق لي  لٍ عْ فِّ ب موضوَعهك درِّ ال أيخذ وقًتا ويُ 
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م نظَّ مُ وهو ، مركزِّه يف الالعقل الفعَّ )ألن  الوسطىللحدود ا ، مع استكماهلقياسيٍّ بشكل  تزال مبنيةً 
ع م الذي حيدث االعتياد املوهبة أوأيًضا  سينا ابنُ وانقش (. Adamson 2004) للغاية(
 االتصالعد . إنه حيدث بللمعقوال ( ةهداشاملتاربة )ال، وهو ما أمساه الرؤية املباشرة أو التعق ل
إىل درجٍة ال  ايننساإل العقلُ حىت يصَل  القياسية من خالل الوسائل العقليةل مع التقنيا  املطوّ 

ْلفِّ »أو  االعتياد بعضَ  ويكتسبَ احلواس الداخلية أو اخلارجية ينحبُس معها وراء  مع  «اإلِّ
 عن اليت عدلتُ  املباحثا ]عبارة  «عن احلضور من دون أن ينعدم احلد األوسط»، موضوعاته

]أي احلد الوسط  حمن القوة العقلّية للمعقول، ال يرب  فإلفٌ  املشاهدة أما»نقلها حرفياا لصعوبتها: 
 لية[ واملتعة]العق اللذةعاطفية من  حالةٌ  يرافقه التفكري من النوعُ  هذا. «[لعن التمث  األوسط[ 

(Gutas 2006a,b.)  ظرًا لقدرته نحيث إنّه  هو مستوى النّب،التعق ل ف ى منأعلى مستوً أما
سم فيه الصور فرتت: »النااة]عبارة حدس احلدود الوسطى؛ فإنه يكتسب املعقوال  املتطورة على 

بل برتتيٍب يشتمل على »، «[اليت يف العقل الفّعال إّما دفعًة أو قريًبا من الدفعة، ارتساًما ال تقليدًيا 
 (.GS 6, 273–274; transl. Gutas 2014a, 184) «احلدود الوسطى

مع  ؛وطريقة وجودها األشياَء فيهر فسِّّ يو  ل الواقعَ ثِّّ ميي ذال ا العلُم،هذ، يتوافُق ابنُ سيناوكما يؤّكد 
فة املصنَّ  أكثر حتديًدا مع العلوم الفلسفية أي مع الفلسفة، أو بشكلٍ  أيًضا، ما يوجد يف الكتبِّ 

الواردة املعقوال   لةِّ حا املطلق، يف العلم واملدروسة يف التقاليد األرسطية. ومع ذلك، فإن اهلوية بني
. ليست كاملةً  ؛يف التقليد األرسطي ةٌ لمساّ  يه سبِّ ماحب يف عقول األجرام السماوية، والفلسفةِّ 

؛ ابن سينا يقول ما، كعلى الرغم من أن األرسطية هي التقاليد الفلسفية األكثر جدارة اباللتزام هباف
كتساب من خالل ا  وتوسيُعهاها ، ومهمة الفالسفة هي تصحيحُ مع ذلك ليست مثاليةً إال أهنا 

حلصول من ا ابَن سينا هو الذي مّكن هذا الفهمَ إّن . املعقوال  عرب عمليا  القياس املزيد من
ي ذال العْلمَ غم من أن على الر فملشروعه الفلسفي.  إطارٍ  عِّ لتاريخ الفلسفة ووضْ  ميةٍ تقد   على رؤيةٍ 

 نظامٌ  وه ؛ديةللعقول السماوية األبعايل ذاته وعلى املستوى املت يف حدِّ  هو ه،اكتسابُ الذي جيري 
، من خالل فيلسوفٍ  لَّ كإّن  على املستوى اإلنساين ويف التاريخ. ومن مَثَّ اثبٌت؛ فإنه متطوٌِّر  مغلقٌ 
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 ل عملَ مِّ كْ ويُ  لعدِّ يُ فإنه ، بشكل صحيحٍ  حْدس احلدودِّ الوسطىتفكريه املنطقي وقدرته على 
ل يتحصَّ كما   ،أكثر اقرتااًب من ذي قَ ْبل إىل العامل املعقول هو العلمى من أسالفه، ويصل إىل مستوً 

ها  جديدٍ  ىمستوً  إىل وصل أنه درًكامُ  ابن سينا. كان للعقول السماوية، ومن مَثَّ إىل احلقيقة نفسِّ
 أعماله في، فيًعاام استنفدها أنه يزعم مل لكنه منها، والتحقق الفلسفية احلقيقة وراء السعي يف

همة حتسني ه على مواصلة مءَ ارَّ ق ُ  ثَّ وحَ  ،يةاإلنسان املعرفة قيودبسبب  أسفه عن أعرب الالحقة
 املعرفة. خزَّانضافة إىل اإلالفلسفة و 

الوسطى والذي  دودَ احل ابلرتتيب الذي يتضمن قياسّيةٍ ميكن للعقل اإلنساين أن ينخرط يف عملية 
 ابنُ سينا صرَّ أما ، كمصطلح ابن سينا[يف « األول]» يتطابق مع العقول السماوية للسبب البسيط

. اّدي، فكالمها جوهٌر غري م«جمانِّسان»كالا من العقل اإلنساين والسماوي   مرارًا وتكرارًا على أنَّ 
اإلنساين أييت قل عاملختلفة: فال مالبسااهماخيتلف بسبب علم منهم لل اكتساب كلٍّ  ومع ذلك، فإنّ 

من أجل حتقيق ساد للف ابجلسم القابلالتصال تاج إىل اطلقة، وحيامل القوَّةحالة  إىل حيز الوجود يف
، ائم. ومن مَثَّ بشكل د ةٌ ليّ عْ فِّ وهي  ،ابألجسام األبدية تتصلذاته، يف حني أن العقول السماوية 

تعلَُّم ر و تصوّ ت امتاًما ألهنعقلياا  كونيميكن أن علَم العقول السماوية  فإنوبتحر ره من القيود، 
اجلسدية،  إىل احلواس يف حاجةٍ اإلنسانية  لو ، يف حني أن العقمن خالل ما ُيَسبُِّّبها املعقوال ِّ 

َع اخلارجية والداخلية، من أجل إدراك  أثٍر للمعقول ]أي: أثر حّسي للشيء املعقول[ ميكن أن يرجِّ
 .همسوسِّ  طتوس  ب النفس اإلنسانية تدرك املعقولَ : »التعليقا االستدالل القياسي إىل سببه ]عبارة 

كون لدى . هذا جيعل من الضروري أن ي«[له وأسبابهلَ من عِّ  األّول والعقول املفارقة تدرك املعقولَ و 
فيد منها النفس الطرق اليت تست ياحلواس ه» أن على تنص واليت للمعرفة، جتريبية نظريةٌ  ابن سينا
 اليت املعرفة، دئمبااألولية و  فاهيمامل لتعل م اإلنسان استعداد مدىيتحقَُّق و  ،«املعارف اإلنسانية

؛ يتحقق ذلك نفسه عرب إدراك اجلزئيا   يهإل أتيت  ;GS 12a, 23)من غري سبيل احلسِّّ
Gutas 2014b-VII, esp. pp. 25–27.)  ُابلنسبة للمعرفة اإلنسانية، يعمل العقل  

 اخلارجية والداخلية. من املهم أن ندرك أن هذا ليس ألن رها احلواس  للمعلوما  اليت توفِّّ  جٍ كمعالِّ 
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ه يف وجودَ  مثل األجرام السماوية، ولكن ألنَّ عقلّية مضة،  يتمتع مبعرفةٍ  تكوينليس لديه  العقلَ 
. ان خالل أسباهبِّ م للمعقوال دون فهمه  حيولُ فساد؛ ة القابلة للواملادّ حتت فلك القمر عامل الزمن 
ومع ذلك،  .البد أن يصل إىل تلك املعقوال  من خالل آاثرها احملسوسة ذلكبدالً من حيث إنّه 

 سبتظلَّت يف اجلسد ولكن إذا اكتوحىت إذا  – من اجلسد بعد املو  نفسُ الر مبارد أن تتحرَّ 
من عقوال ِّ ؛ فإنه ميكنها أن تدرك امل - من خالل التدريب الفلسفيتصو ر املعقوال  ل ستعدادَ اال

لحا  الفلسفية ابملصط السماوية، وهي حالة وصفها ابن سيناالعقول  صبح مثلَ وتُ  ا،خالل أسباهب
 .ةنَّ اجلَ على أهنا: السعادة، وابملصطلحا  الدينية على أهنا: 

 

 ميتافيزيقا النفس الناطقة، والفلسفة العملية -4
الضبط الدقيق و  هي السبب الرئيس وراء سعيه يف فلسفته إىل الكمالِّ  البن سيناالعقلية التاريبية إّن 

ر ق من التطو  مسبو  ى غريِّ أخرى لدراسة، على مستوً  ومن انحيةٍ  ،املنطقية من انحيةٍ  يف املنهاية
من خالل تطبيق  عرفةَ امل تقدِّموالعمليا  املعرفية اليت  النفسِّ اإلنسانية )الناطقة ]العاقلة[( ؛قةوالدِّ 
ال  ؛ديد من األعماليف الع ،خرَ إِّْثر آوفصل  اآلخرَ ي لي ي قسمٍ فساليب التاريبية العقالنية. فاأل

زما  ]التقنيا [ يانامليكولكن أيًضا  الصوري فحسُب،مسائل املنطق على حتليل  ابنُ سينايقتصر 
 عملية الوصول إىل يف املؤثِّّرة، وال سيما الظروف ملعرفةَ نفس الناطقُة اتسب من خالهلا الكْ اليت تَ 

ه،  كيف ميكن للمرء  :األوسط احلدِّّ  ]حْدس[  بحث عنه، وما أدوا ُ يوأين أن يصل إىل حْدسِّ
لعمليا   لةً فصَّ مُ  (. استتبع هذا دراسةً Gutas 2001) ؟هبُ اليت جتلِّ  اوعمليااهالنفسِّ الناطقة 

  بتفصيلٍ  مُ يرسُ  نباتية. إنه محيوانية أ مأأكانت انطقة  ويف اميع وظائفها، سواءعمومها،  يف النفسِّ 
مسة املوجودة يف اخل الباطنةاحلواس  اصةٍ ُبو  ،اخلمسة الظاهرةاحلواس : احلواسّ  ا  اميعِّ يَّ كبري عملِّ 
الذي ) الوَْهمُ و ،املتصرِّّفةو(، حُتَفُظ ُصوُر احملسوسا )حيث  اخليالو، املشرتكاحلس  -الدماغ 

احملسوسة ابلنسبة إلينا من األشياء احملسوسة، مثل الصداقة والعداوة، يدرك املعاين والدالال  غري 
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عن  و تُعيَقهأ العقلَ  وكيف ميكن أن تساعدَ  - احلافظةو، ويشمل ذلك أيًضا االستشعار الغريزي(
 ،للتوّ  وصوفةامل العمليا  هذه كل  هناية يفوسط، وتصو ر املعقوال  بصورٍة أعّم. و األحلد ا حْدس

ُل[ ندماع  يكتسب ه؛ فإنقبل منيتعقَُّله  يكن مل معقواًل  يتصورُ  أو احلدَّ األوسط العقلُ  حيدُِّس ]َيصِّ
، «(العقل املستفاد»عق ل ب  هذه املرحلة من الت اء  تسميةُ ج هنا ومن)املعقوَل املراَد يف هذه املسألة 

هو،  العقل الفعَّال ألن أبدًيا وزمنياا؛ يتعّقُلهالذي  العَّ العقل الفَ بواسطة أخرى، يكتسبه  أو، بطريقةٍ 
حيث ال يوَجد مكاٌن آخر للمعقوال  لتكون فيه موجوداٍ  ، مركز اميع املعقوال يف الواقع، 

تفي، خت اولكنه لبعض الوقت،بعض املعقوال   ميكن للعقل اإلنساين أن يفكر يفمتحقِّّقًة دائًما. 
فظه»ر على العقل غري املادي حيث يتعذَّ  [ الالزمة فظةَ احلا، أو ال ميلك الذاكرة ][«ا]ختزينه احِّ

ة التخزين هلا وظيف انتلال ،احلافظةو اخليالوبداًل من ذلك توجد احلاّستان الباطنتان، لذلك، 
فا  )ال ألشياء اجلزئيةل  ابنُ طلق أاملعنوية( ألهنا حتتوي على قاعدة مادية يف الدماغ. ص ور والصِّ

العقل اإلنساين و العقلبني « االتصال»إدراك املعقوال :  أو الكتساب العملية هذهعلى  سينا
 ،الطوين احملَدثاألف التقليد عن ورثها اليت]االنبثاق[  الفيضبلغة  ابنُ سينالقد أشار  .(7)الفعَّال

ا وأنفسها املتعلقة أبفالك الكون مّتحدة املركز بعقوهل الكونيا  لعلم اخلاص هفهمِّ  يف هاجمَ د واليت
الفيض »عتباره األعلى على العقل اإلنساين اب املعرفة من العاملَ  قِّ إىل تدف  تصلة فيما بينها؛ أشار امل

اانسية جلميع اجلوهرية املتساوية والتالطبيعة جوازِّ ذلك كلِّّه مرًة أخرى هو  السبب يفإّن . «اإلهلي
ظرًا نفإن هذه العقوَل سابًقا،  انكر سواء. فقط، كما ذَ  لى حدٍّ العقول، اإلنسانية والسماوية ع

، و  دائمٍ و البسااها املختلفة؛ فإن العقول السماوية منها تتعقل املعقوال ِّ بشكٍل مباشٍر مل يف زمينٍّ
ملناسب من خالل يف الوقت اية إىل التحق ق من اإلمكان نتقليالعقل اإلنساين أن  على حني يتعنيَّ 

 األخرى.ملكا  النفس واجلسد  اميعمبساعدة ، األوسط احلدّ الوسائل التقنية املؤدية إىل اكتشاف 

ي ، أو تلقِّّ «االتصال ابلعقل الفعَّال» -لمعرفة العقلِّ اإلنساين ل ها الكتسابنفسَ  إن الصياغةَ 
 لمعرفة من هللال «الفيض»هذا إىل التفكري يف أن  ابن سينابتالميذ  قد أغرى - «الفيض اإلهلي»

.  ]صويف[أقَدُس من أن يوَصف أو ابطينّ  عمة هللا، أو أنهنِّ  لِّ ضْ وبفَ  تلقائيٌّ نساين؛ إىل العقل اإل
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 ةٌ تاحمٌ قوال  عيعين فقط أن امل. فهو شيء ابطينٌّ  «الفيض»فليس لذلك هذا ال أساس له.  لكنّ 
 ةعملي هناية يف املعقوال  من غريها أو احلد األوسطاليت تبحث عن  نسانيةللعقول اإل دائمٍ  بشكلٍ 
يكون  أن إىل احلاجة بشأن متاًما صريحٌ  سينا ابنَ  إن. واألقيسة املنطقية التاريد طريق عن التفكري
 ،الكتسابِّ معقولٍ  بنشاطٍ  يسعى أن أو ،احلدِّّ األوسطيتطلَّب حْدَس ا وأن دا عِّ ستَ مُ  اإلنساينّ العقل 

ه أجل من لى النفس يفيض ع [العقل الفعال]أي  الفعال املبدأ: »التحديد وجه على يقول. حْدسِّ
انقطع  [العقل الفعال]عن  ب النفس، وأن يكون إذا أعرضت عنهبعد صورة حبسب طلَ  صورةً 

؛  Gutas 2014a  ،377؛ ترامة.  GS 5  ،De anima  ،245–246) «الفيض
 (.Hasse 2013  ،118راجع 

يكتسب اميع فإنه  ،. يف حالة النّبّ الَفوقي لعاملاباألخرى  االتصاله ينطبق على أشكال األمر نفسُ 
نة للعلم، ويستكمل  املعقوال  لنفسه  لعقليةا كما ذكران سابًقا، ألن القدرةَ   احلدود الوسطىاملتضمِّّ

اّسٍة ة حبهذه القدرة مصحوبجداا، و  عاليةٌ املعقوال   واكتساب احلدود الوسطىالناطقة على حْدس 
من  من الدماغ م التاويف األوسطدَّ قَ لها مُ م]قوٌة  املتصرِّّفةاحلاسة  بدرجة عالية من ةمتطور ابطنٍة 

تصور ف يف الصور واملعاين ابلرتكيب والتفصيل، تركب الصور بعضها ببعض، مثل أن يشأهنا التصر  
إنسااًن ذا رأسني أو جناحني، وهذه القوة يستعملها العقل اترًة والوخم أخرى، فباعتبار األول 

منها يف الصور  ، وابعتبار الثاين تسمى: متخيلة؛ لتصرفهاتسمى: مفكرة؛ لتصرفها يف املواد الفكرية
أوحَي  تابٍ إىل لغة وصور )يف شكل كالعقلية رتجم هذه املعرفة تميكن أن [، تعريفا  - اخليالية

، فإن لعقليةامى من البشر بسهولة. لكن ابإلضافة إىل املعرفة ظْ الغالبية العُ  اه( ميكن أن تفهمهب
على  وادثاحلحول  ن أيًضا معلوما ٍ األجرام السماوية تتضمَّ ونفوسِّ  من عقولِّ الفيَض اإلهلي 

بسبب أّن اميَع عقولِّ ، - «الغيب» سينا ابنُ ما يسميه  —األرض واملاضي واحلاضر واملستقبل 
مباشرة. ميكن أيًضا استالم هذه املعلوما  من قِّبل البشر  عنها األجرام السماوية مسؤولةٌ ونفوسِّ 
وذلك على  ،- املشاهدا ، وأخبار املتنبئني، و اليقظة أحالم أو النومكأحالم   -ة خمتلف أبشكالٍ 

باطنة، وقابلية الظاهرة واله ، واألداء الصحيح حلواسِّّ املستلمحسب مستوى توازن اأَلْخالط اليت لدى 
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 أو املتصرّفة طنةباال إفراٌط يف حاسته شخصٍ لدى يكون . على سبيل املثال، قد عقله واستعداده
، يف حني أن أويلَ الته ب أحالمُ ر األحالم حبيث تتطلَّ وَ الواضح لصُ  االستقبالَ  مما يُعيقُ  الومهية

 احلصول ن يرغب يفعلى مَ . فقد حيصل على رسائل أوضح بذلك اإلفراط شخًصا آخر غري مصابٍ 
 خالطه أيف  وبصعوبة من أجل حتقيق هذا التوازنطوياًل  يشَتغِّلَ حول املستقبل أن  على معلوما ٍ 

 ي الرسالة.لتلقِّّ  عْقلِّه إعدادمن مَثَّ اجلهد املبذول، و  من خالل

اه، ن الذي يتلقّ ه ومَ غُ جيري إبالوفًقا ملا الفوقي  الستقبال املعلوما  من العامل اللغة الرمزيةختتلف 
 البشر كلٌّ  اميعِّ  لدىالستالمه.  ومستعِّدااجاهزًا  مُ لِّ يف اميع احلاال  جيب أن يكون املستَ إال أنّه 

زمة للقيام والوسائل الالملعرفة السماوية املعقوال  واالكتساب  الالزم من اجلهاز البدين والعقلي
ذلك، متاًما كما جيب عليهم التحضري لنعيمهم يف حتقيق بذلك، ولكن عليهم العمل من أجل 

لةً متَّ  ]غري القابلة للفساد[اخلالدة  نفوسهم الناطقة ال تزالُ يف حني اآلخرة  جلسم. ال يوجد اب صِّ
 حلقائق األبديةيف ا أخرويٌّ  تفك رٌ  وال، «ةريكاألني على كِّئتَّ مُ » على بشرٍ  معقوال لل اانً جمّ  فيضٌ 
غي املشروع ل(. إن التفكري يف ذلك من شأنه أن يٌ ابن سينا ةنَّ األجرام السماوية )جَ  عكة مرِّ يف شَ  اليت

 األنفس. بشقِّّ  شيَّده ابن سيناالفلسفي أبكمله الذي 

، مع طيةعلى أساس النظرية األرس ةٍ ه بدقّ عُ ضْ وَ جرى الذي للنفس الناطقة، فهم الهذا التحليل و 
 ،الدين يف املقام األول مع اميع جوانب من املشاركة بشكل منهايٍ  ابنَ سينا ميّكنجتاوزها أيًضا؛ 

)التنبؤ  ةارقالظواهر اخليه مع ما ميكن أن نسمِّّ  ميّكنه اسواء، واثنيً  واملعرفة واالجتماع على حدٍّ 
قة املتعلِّّ  سائلامل اميعَ لقد أضاف ، العني الشريرة، إخل(. عن بُعد ابملستقبل، التحريك الذهين

ابجلانب االجتماعي  املتعلقةَ  تلكأضاف إىل احملتوًي  التقليدية للميتافيزيقا، و  ابجلانب املعريف للدين
 Gutas) نفس الناطقةلل ةً ميتافيزيقا حقيقيّ  ابنُ سينا يف احلالة األوىل، ابتكرو إىل العلوم العملية. 

2012b الفلسفة عتبارها: اب(، واليت أضافها إىل املعاجلة التقليدية للميتافيزيقا )على هذا النحو
، أو م اإلهليالعِّل) ]اإلهلي[« الثيولوجي»ى سمَّ إضايف، يُ  األوىل، الالهو  الطبيعي( كموضوعٍ 
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اية اجلزء امليتافيزيقي يف هن املباحث(. ميكن رؤية متوًيته يف معاجلته الواسعة لكل الصناعة اإلهلية
 :على النحو التايل، الشفاءكتاب   من

داها : ]فصٌل يف املعاد[: وفيه غاية النفس الناطقة يف اآلخرة وسعااملقالة التاسعة: الفصل السابع
 استكمال النفس الناطقة بواسطة العلم.وشقاواها، وأن السعادة احلقيقية هي 

: فصل يف املبدأ واملعاد، بقول جممٍل، ويف اإلهلاما ، واملناما ، املقال العاشرة: الفصل األول
 والدعوا  املستاااب ، والعقواب  السماوية، ويف أحوال النبوة، ويف حال أحكام الناوم.

 األخالق، :إىل الفلسفة العملية )ابإلضافة إىلسًما رابًعا على اجلانب االجتماعي للدين، أضاف قِّ 
ناعة الشرعّية»اها والسياسة( واليت مسَّ وإدارة املنزل،   ;Kaya 2012; Kaya 2014) «الصِّّ

Gutas 2014a, 470–471, 497 .) طورة ، من خالل قدرته املتالنّبَّ  ، فإنّ هر كْ ذِّ تقدَّم كما و
وال  الفعلّية من املعق يكتسب كل املعرفة )اميعحْدس احلدود الوسطى لألقيسة؛ فإنه للغاية على 

 ، بل برتتيبٍ رتساما ال تقليدًيا ا»، ويكون ذلك «إمَّا َدفعًة أو قريًبا من دفعة»( العقل الفعَّالخالل 
ا عرف أبسباهبإمنا تُ  األمور اليت يف يشتمل على احلدود الوسطى. فإن التقليدًي ّ 

 ,GS 5, De anima, 249–250; transl. Gutas 2014a) «عقليةً  ةً يقينيّ  ليست
لة،من خالل هذه املعرفة  (.184–183 يكون  اسّية؛صورٍة قيمنها ب قُ التحق   ريواليت جي احلاصِّ

مشروع  يسمح له بتشريع وتنظيم احلياة االجتماعية ابإلضافة إىل أن يكون لديه سببٌ  عٍ ضْ يف وَ  النّب  
أيًضا يف  جيزةٍ و يف مساحة  اميع أجزاء الفلسفة العملية ا ُ عو موض ُغطِّّيت. الَقبولللحصول على 

 ، على النحو التايل:الشفاء: هناية

 ليه.: يف إثبا  النبوة وكيفية دعوة النّب إىل هللا تعاىل واملعاد إاملقالة العاشرة: الفصل الثاين

 : فصٌل يف العبادا  ومنفعتها يف الدنيا واآلخرة.الفصل الثالث

 يف عقد املدينة وعقد البيت، وهو النكاح، والسنن الكلية يف ذلك. : فصلٌ الفصل الرابع
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: فصٌل يف اخلليفة واإلمام ووجوب طاعتهما، واإلشارة إىل السياسا  واملعامال  الفصل اخلامس
 واألخالق.

، Ibn Sina’s metaphysicsملزيد من القراءة، راجع املداخل اآلتية: ميتافيزيقا ابن سينا 
 .Ibn Sina’s natural philosophyا الطبيعية وفلسفة ابن سين

 

 اخلالصة -5
ينية الباقية إىل جانب لالتقاليد اهليل -كر الفلسفي املختلفة اليت ورثها الفِّ  خيوطَ  ابُن سيناامع 

. استند كلَّه  ر الواقعَ سِّّ يفذاتياا سق تَّ علمي مُ  إىل نظامٍ  -اإلسالم  ية يفة والالهوتيالتطورا  الفلسف
يف سياق  احملَدث ويناألفالطفيض اة ابلصرحه العلمي على الفيزًيء األرسطية وامليتافيزيقية املغطّ 

عت وأُعيَد علم الكونيا  البطلمي، وكلها  نقدي من  تقييمها بشكلأُعيد فيها و  النظرُ قد روجِّ
كوينه لعالقٍة واضحة ما يف تسي يان عقالين، والإجنازه يف تنسيقه لألجزاء املتباينة يف كِّ  متثَّلله. بَ قِّ 

 للعامل. رؤيةً كان النظام برانجًما حبثًيا و   ومن مَثَّ . جادل عنها منطقياا بني العاملني األرضي والسماوي

وجوَب العلم، وأن يكون العلُم عقلياا، الذي كان  الصرح. إنّ  األرسطية أساسَ  مت األخالقُ قدَّ 
سطو للسعادة ستند إىل مفهوم أر ؛ ينظامه العلميحتقيقه ل ن مَثَّ ومِّ  ابنِّ سينا روراء تصو  الدافع 

  لعقل من اوالذي أييتالعضوية األخرى اميع احليوا   ز البشر عنالذي مييِّّ ابعتبارها النشاَط 
(Nicomachean Ethics X.7, 1177b19–25:)  :[حنني بن إسحاق]تلك ترامة 
ون له متاٌم إذ كان يستعمل الرأَي وال يشتهي أن يكوكان يَُظن  بفِّعل العقل أنه ينفعل ابالجتهاد، »

هبذه  ابن سيناقال  .(8)«آخر البتة غري ذاتِّه، وأن له لذًة خاّصية، ...، فإنه تكون السعادة التاّمة
ا أساًسا للسعادة ها أيضً لِّ عْ ها جلَ عَ ووسّ بصورٍة كاملة،  السعادة اإلنسانية يف هذا العاملالنظرية حول 
لية . فقط احلياة التأم  آلخرا السعادة يف اليوم لتحقيقِّ  اأساسيا  اا شرطً عليا فِّ لقد جعلها  –يف املستقبل 
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الكتساب الباطنة ظاهرة و ال ستخدم احلواسَّ تَ جيب أن وجودِّها يف اجلِّْسم اهيُِّّئ العقَل؛ أثناء اليت 
من خالل و د املو . علية بمن أجل احلياة التأمّ املعقوال ،  املعرفة واكتساب االستعداد للتفكري يف

 للسعادة األرسطية للرؤية وفيا أخرى مرة سينا ابنُ هبذه الطريقة، كان  اإلنسانيةفهم هدف احلياة 
–Metaphysics XII.7, 1072b18) للعقل والعاقل واملعقول هويةً  ابعتبارها اإلهلية
26.) (Metaphysics XII.7 ،1072b18–26 ،ابستخدام كلما  أرسطو .) ُعيد ي

 :وللذاته؛ مث نق ذ  لَ فإمنا ي َ  الفهم أما» :اآليتصياغة هذا املقطع على النحو ابُن سينا 
جوهر العقل إذا اكتسب  فهو :هذاتَ  مهَ فْ ي َ  ذى هو أفضل بذاته. أما الذيلَّ بذاته فلِّ  مُ املتقدِّ  الفهم وأما

ا واحدً  واملعقول لُ والعاق العقلُ . وإمنا يكون ه مثاًل سُ احلال كما يالمِّ   يفاملعقول، فإنه يصري معقواًل 
، وإن  ايبٌ فذلك ع ؛ما وقتٍ  يف انَ ا كحالِّ أبدً  إن كان اإللهُ ف، ....، هء إىل نفسِّ يبقياس ذا  الش

تابه من ك شرح كتاب الالم]من « ]يعين جيوز له ذلك ألنه إله[ ذلك فله ،اعابً  فأكثرَ  ؛كان أكرب
 .(9)(Geoffroy et al. 2014, 59)[ اإلنصاف

 هذا يفالفلسفي. كان املفهوم األساس  ابن سيناعميق يف نظام  أخالقيٌّ  هناك جانبٌ مَثَّ فومن 
نافُ ن ْ أ -: نظرًا ألن عقولنا النظرية النفس الناطقة هو حياةالنظام الفلسفي  مع العقول  توافقُ ت - سِّ

ف مثل ر  لتصالكاملة وا انا من الوصول إىل إمكااناهعقولِّ  فمن واجبنا الكوين متكنيُ  ؛السماوية
(. وألننا )أي جوهران Lizzini 2009)راجع  أن تفكِّر يف املعقوال  العقول السماوية، أي

املقّيد،   تعق َلنا غريَ نا تُ ادَّ م لُ سًما وتعرقِّ أُْعطِّينا ج( ينا: أي: نفوسنا الناطقةقِّ بْ ي ُ فنا و عرِّّ األساس الذي يُ 
هلينا أن عفإنّه  ؛والكائنا  السماوية األخرى األول[ املبدأ]تمتع به كمثل التعق ل الذي يس  نتَّاِّ

، الدوائيةو املمارسا  الدينية، والسلوك األخالقي( مثل السلوكية )بواسطة اميع الوسائل، إىل اجلسد 
يف هذه احلياة ل التعق   ساعد وظيفةَ يى من التوازن من شأنه أن إىل مستوً  األخالطي اجهزَ لالرتقاء مبِّ 

ذه هي األخالق . ه، يف املستقبلمثل اإللها للتعقل املستمر واملباشر من دون عوائق، واهيئته
 العلمية للعامل. ليها النظرةُ اإلنسانية اليت متُ 
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 اهلوامش

 ”,Gutas 2014a, “Codaمع:  بوضوحٍ ( يعتمد هذا املدخُل، ويتوافق القسم الثالث والرابع منه 1)
pp. 359–386للوقوف على العرض األكمل والتوثيق لألطروحا  املذكورة  ، حيث أحيل القارَئ عليه

هنا. تشري الرموز املوجودة بني قوسني )( بعد اإلشارة األوىل ألعمال ابن سينا؛ إىل الرقم التسلسلي له يف قائمة  
ع املقاط أيًضا يف غالبها من تراما  -]أي االقتباسا [  –كتاابته امللحقة هبذا املدخل، واليت هي مأخوذة 

 املذكورة.

( جيب أن يؤخذ يف االعتبار أنه يف الفرتة اإلسالمية املبكرة، وكذلك يف العصور القدمية )يف معظمها(، 2)
والعصور القدمية املتأخرة: كانت الفلسفة والعلوم مرتادفني. كانت الفلسفة مصطلًحا عاماا ُيشري إىل ما نسّميه 

، وكذلك يّتضِّح من عمل أرسطو نفسه )امليتافيزيقيا واألحياء والطبيعيا العِّلم وأيًضا إىل الُعلوم اإلنسانية، كما 
. لتان ب 1-1السياسة والشعر( ومِّن تصنيف األجزاء املختلفة أو مواضيع الفلسفة الواردة أدانه يف القسم 

، ونطلب بادليف كّل مرة، سنستخدم الكلمتنْي ابلت« الفلسفة/العلم»استخدام املصطلح الثقيل ]يف الكتابة[: 
من القارئ أن يتذكر أن املقصود هبما اميع املوضوعا  اليت نعاجلها يف تصنيفنا الثالثي للعلوم: العلوم اإلنسانية 
)ما نسميها: الفلسفة، واألخالق، واخلطابة، واألدب/ الشعر( والعلوم االجتماعية )السياسة، واالقتصاد(، 

 (.والعلوم الصلبة )البيولوجيا والرًيضيا  وغريها

ع( 3) –Gutas 1987ه( الذي يُقدَّم تقليدًيا يف بعض املصادر إىل سوء تقدير )370م/ 980اتريخ ) يرجِّ
1988/2014b-II.) 

بشكل أساسيٍّ من ، و الشفاءموضوعا ِّ الفلسفة العملية التقليدية على ُعاالة يف هناية:  بن سيناا( عاجل 4)
ٍع  . ويف موضِّ لطريقة آخر، أعطى مؤشراٍ  كثريًة على أنه عاجل املوضوَع ابحيث كوهنا تشريًعا من قَِّبل نّبٍّ

نزيل التقليدية واستخدم الكتَب اليت وضعناها بني قوسني أعاله. لالطِّّالع على التقليد اليوانين العريب للتدبري امل
. لالطالع على آراء ابن سينا حول الفلسفة Swain 2013( انظر اآلن النصوص اليت اَمَعها االقتصاد)

 أدانه. 4الَعَملِّية انظر القسم 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2019© حكمة  31

 الطوسيتوجيها ِّ شرحِّ  Goichon 1951( عن الرتامتني األوروبيتني احلديثتني: تتبع األوىل الفرنسيُة 5)
وإن كانت جديرًة ابلثناء ، Inati 1984 ,1996 ,and 2014عن َكَثٍب، يف حني أن الثانية ابإلجنليزية 

، إال أهنا حتتاج  .على اجلهد املبذولِّ  إىل عملِّ

سباهبا التقليدًّي  يف األمور اليت إمنا تُعرف أب»هو ما فّكر فيه ابعتبار أّن  ابن سينا( وذلك يف عنيِّ 6)
(، ومن مَثَّ فال GS 5, De anima ,250 ;transl. Gutas 2014a, 184« )عقلية يقينية ليست

، اتفق املفكِّرون ور القدمية وحىت يومنا هذاتشكِّل علًما، بصرف النظر عن الكيفية اليت ُتطرَح هبا. ومنُذ العص
البحث العقالين واملفتوح يف الواقع، وليس مربرًا أو مسوًِّغا  -فحسب  –على أن العلم هو  ابنِّ سينامع 

ألطروحا  مدَّدة سلًفا واثبتة وغري قابلة للمناقشة ومقبولة على أساس ُسلطة الوحي. بعض العلماء لديهم 
َلها على أساس الفرق الداليل الذي نتمسَّك به اليتصو ٌر أوسع للفلس وم فة، حبيث ُيَضمَّن بعُض الالهو  داخِّ

ى األقل مصطلًحا ذا مع ى )أو عل« الالهو  الفلسفي»، حبيث يكون «الفلسفة»و« العلم»بني مصطلحي 
امشي؛ سيكون وقف ه، إذا كان ُمراًدا وليس جمرد تعبرٍي عن م«الالهو  العِّلمي»مقبواًل(، يف حني أن مصطلح 

، بن سينااأكثر إشكالية وحيتاج إىل تفصيل. ولكن ابلنسبة للعصور القدمية والوسطى، وابلتأكيد حىت عصر 
، ال ميكن احلفاظ على مثل 1عندما كان العلُم فلسفًة والعكس صحيًحا، كما هو مذكور أعاله يف اهلامش 

ضروري أن يكوَن ، كان من الابن سيناو الفارايبة مثل هذا املفهوم األوسع للعلم/الفلسفة. ابلنسبة للفالسف
نص  الوحي متكيّ ًفا مع العلم )أو خمَتزاًل فيه(، وليس العكس متاًما كما كان احلال بشكل متزايد مع التطورا  

 .ابن سينااملفصلية يف التاريخ الفكري اإلسالمي بعد 

« junction»عن طريق اخلطأ على أنه  سيناابن الذي يستعمله « اتصال»( يرتَجم املصطلح العريب 7)
تعين «(. jonction»، ابلفرنسية Geoffroy et al. 2014 ,p. 96]تقاطع أو التقاء[ )أحدثها 

«junction » االلتقاء أو االلتحاقjoiningوااللتحاق ، joining  :امع األشياء مًعا بشكل »يعين
 لنفسا. وليس هناك أي نص أو إشارة البن سينا يقول فيها إن )تعريف القاموس(« مستمر أو لتشكيل وحدة

 Geoffroy) شرح كتاب الالم، أو كما يف حالة: العقل الفعّالاإلنسانية تصبح واحدة ]أو متحدة[ مع 
et al. 2014, 58 and 96, note 44 النفس الناطقة، فإن هذا يعين أواًل أن املبدأ األول( مع 

(، واثنًيا: أهنا تدرك املبدأ األول)أو بصورة جتديفّية: مع  العقل الفعّالألهنا تتحد مع اإلنسانية تفقد هويَتها 
، غري الناطقة النفس، مبارد أن تتحد معه )فكيف ميكن إذن أن تكون العقل الفعّالاميَع املعقوال ، مثل 
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وال  اليت ال حُيَصى من املعق؛ قادرًة على اكتساب ولو معقول واحد فقط ممّا العقل الفعّالاملتمايزة اآلن عن 
رد أن تتحد مع إهليًة مبا النفس الناطقةأي أن تصبح  –تعقلها الحًقا؟(، واثلثًا: أن َكْوَن ذلك كلِّّه حيدث 

ابن فكار [ ال زالت يف اجلسد؛ فإن هذا حتريٌف ألالنفس الناطقةيف حني أهنا ] – املبدأ األولأو  العقل الفعَّال
 !سينا

عبارٌة جمازية لوصفِّ )وهذا الوصف ممكٌن فقط بصورة جمازية، ألن كالا من « Contact « »االتصال»إن 
« االتصال»جواهر غري مادية، وليست هناك عبارٌة ]حقيقّية[ لوصف  العقل الفعّالو النفس اإلنسانية الناطقة

ا  عندما ُتدرك األوىل ابلعقل الفعّال النفس الناطقةبني جوهرْين غريِّ مادِّّيَّنْي( كيف ترتبط  معقواًل من طبيعته جدا
ختزينه »تم من طبيعتِّه أن ي –إذا استخدمنا جماًزا آخر  –، أو العقل الفعّالأن يتحّقق بصورة غري زمانية يف 

ه واقعياا هو املوقع الوحيد الذي ميكن للمعقوال  أن توجَد في العقل الفعال[؛ ألن العقل الفعّالفيه ]« ]حفظه[
ه الذي استشهد به للتّو من إىل ا رح  شألبد )عندما ال نفّكر فيها(. يشرح ابُن سينا ابلفعل، يف املقطع نفسِّ

أما الذي يفهم ذاته فهو جوهر العقل إذا اكتسب : »أرسطو، إذ يقول وهو يُعيد صياغة عبارة كتاب الالم
، وهو مقتبس  al. 2014, 59Geoffroy et« )مثاًل  يالمسه املعقول، فإنه يصري معقواًل يف احلال كما

كر اآلن هذا هو األمُر. عندما ذ «. االتصال»مع ى « اللمس»أيًضا أدانه يف: اخلالصة(. فهاهنا تشرُح كلمُة 
ه يف  أرسطو أّن التعق ل يف املعقوال  بواسطة العقل  Lambda, 1072b21 كتاب الالميف املقطع نفسِّ

بشكٍل مناسٍب إىل « thigganōn »الكلمة اليواننية  أحدمها اآلخر؛ فقد تُرامت« يلمس»حيدث حينما 
ا أن هذه االستعارة املؤثّرة اليت استعملها ابن سينا، وهذا ما نقله «يلمس» )واليت  رسطوأ. ومن احملتمل جدا

عالقة بني لوصف ال« اتصال»استعملها أيًضا يف موضٍع آخر( قد أوحت إىل ابن سينا أواًل ابستعمال كلمة 
ما يعنيه ذلك اجملاز عند  W.D. Rossعقول يف حلظة التعّقل أو التفكري. لقد وضَّح روّس العاقل وامل

. وتضّمن ذلك 1072b21يف وصف الفهم البسيط ... يف  « يالمس»اسُتعمل اجملاز »أرسطو، إذ يقول: 
المسة. إن  ( أن الظاهر هو ... غياب أي وسيط يف حالة امل2( غياب أيِّّ احتمالية للخطأ ... )1ما يلي: )

 W.D. Ross, Aristotle’s« )تعين اإلدراك املباشر والذي ليس ُعرضة اخلطأ« يالمس»كلمة 
Metaphysics. A Revised Text with Introduction and Commentary, 

Oxford: Clarendon Press, 1958, II.277 الذي   –ابن سينا(. هذا هو بوضوٍح ما فهِّمه
تخدامه، ، وهذه هي كيفية اس-، ولكنه فقط أكثر إبداًعا ابن رشد، وال يقل  عن وألرسطكان تلميًذا ممتازًا 
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حلد اوهذا هو السبب يف أن العلم ابملعقوال  املكَتسب يف النهاية بواسطة العمليا  القياسية عندما يتم حْدس 
؛ يكون -يُعربَّ عنه بشكٍل جمازّي أنه عندما يتصل العقل اإلنساين ابلعقل الفّعال  –بشكل صحيح  األوسط

بصورة صوفية أو غري  ابن سينالدى « unionاحتاد »أو « junctionتقاطع »معصوًما ومباشرًا. إن قراءة 
 وال تفكريه. ابن سيناذلك؛ ال تدعمها لغة 

 Akasoy and، انظر: ابن سيناالعربية، حيث إن هذا هو ما قرأه ( هذه هي ترامة املؤلف للرتامة 8)
Fidora, 2005, pp. 560–561 ترامة دانلوب  –مع تعديال  طفيفة  –. وهي تتبعD.M .

Dunlop .الواردة هناك 

نقل كتاب ما و ]أرسط مليتافيزيقا اسطاث، كما ورد يف ترامة ]الراهب[ ابن سينا( جاء النص  العريب  لدى 9)
، واليت «وقٍت ما فإن كان اإللُه أبًدا كحالِّنا يف»[، اليت يُقرأ فيها النّص على النحو اآليت: عد الطبيعة ألرسطوب

اإلله أبًدا كحالِّنا « حالُ »فإن كان »ينبغي أن ُتستَكمل مبا يلي كي يكوَن النص  مقبواًل من انحية اللغة العربية: 
، «ه حالَتنا أحياانً إذا كان اإلله دائًما ُيشب» ى العبارة ابللغة العربية: )فبدون هذه اإلضافة يكون مع« يف وقٍت ما

على « حال»وحرفياا ليس هلذا مع ًى( ]قلت: من جهة العربية تصح العبارُة على كل حال[. إّن إضافة كلمة 
 εἰ οὖνتكوَن اجلملُة حيَنها مطابقًة متاًما لليواننية األصلية: لكي   οὕτως ἔχειالنص اليوانين 

οὕτως [εὖ ]ἔχει ὡς ἡμεῖς ποτὲ ὁ θεὸς ἀεί اثمسطيوس، وإلعادة صياغة 
Themistius  لنا يف  ا هوماإلهلي دائًما مبنزلة  ما هوفإن كان »بدّقة واليت تقول:  ابُن سينااليت يّتبُعها

 اليت« حال»املتكررة مع كلمة « ما»(، حيث تتوافق كلمة 18-17، صص 1947)بدوي « بعض األوقا 
وذلك على ) اسطاثمفقودٌة يف اميع الشواهد املتاحة على ترامة « حال». وحيث إن كلمة اسطاثيف ترامة 

فرض أن النسخ املتاحة دقيقة(؛ فإنه جيب أن تكون قد سقطت يف وقٍت مبكٍر جّدا من اتريخ نقلِّها )كخطأ 
ق(، بية )ومن مَثَّ فهي ُمقَحَمٌة يف النص العريب فو اليواننية ال ُترتجم إىل العر  εὖأوَّيّل(. وابملقارنة فإن كلمة 

ُع إىل غياهبا يف املخطوطة اليواننية املسَتخَدمة من  ا يف املخطوطة ، كما أهنا مفقودٌة أيضً اسطاثولكن هذا يرجِّ
رتامة أيًضا(، واليت هي التقليُد النموذجي ابلنسبة ل اثمسطيوساليواننية الباقية )وكذلك يف إعادة صياغة 

 راجعًة إليها. اثمسطيوس، واليت ينبغي أن تكون خمطوطا  سطاثا
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 ببليوغرافيا

ظر عن املراجع املوجودة يف النص، تسرد هذه الببليوغرافيا أيًضا العديَد من الدراسا  بصرف الن
بن اإىل جانب بعض األعمال املرجعية. للحصول على قائمٍة كاملٍة ألعمال  ابن سينا،احلديثة عن 

 Gutasابللغتني العربية والفارسية، وإصدارااها، وترامااها، والدراسا  حوهلا، انظر قائمة  سينا
2014a.وأيًضا ملزيٍد من املراجع ، 

 أعمال ابن سينا

GL 4 The Science of Logic, in verse (أرجوزة يف علم املنطق). Text 
in Manṭiq al-mashriqiyyīn wa-l-Qaṣīda al-
muzdawija, taṣnīf al-Raʾīs Abī ʿAlī Ibn Sīnā,  منطق املشرقيني

-1، صص 1910، تصنيف الرئيس أيب علي ابن سينا، القاهرة، والقصيدة املزَدوَجة
18. Modern Latin translation in Aug. 
Schmoelders, Documenta philosophiae Arabum, Bonn 
1836, pp. 26–42. 

GM 7 Alive, Son of Awake ( يقظانحّي بن  ). Text in M.A.F. 
Mehren, Traités mystiques d’Abou Alî al-Hosain b. 
Abdallah b. Sînâ ou d’Avicenne, I, Leiden 1889–1899. 
French translation by Goichon 1959. 

GM 8 The Bird (الطَّري). Text in Mehren (as in GM 7), II,27–
32. English translation in Heath 1990. 

GM 9 The Divine Pearl: On Professing the Unity of 
God (اجلُمانة اإلهلية يف التوحيد). No edition or translation 
available. 
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GMed 1 The Canon of Medicine ( ّالقانون يف الّطب). Text in  إدوارد القش
1413/1993أجزاء، بريو   4، القانون يف الطبوعلي زيعور )حتقيق(،  . For 

various partial translations see Janssens 1991, 30–35, 
and Janssens 1999, 17–18. 

GMed 27 Medicine, in verse ( الّطبّ أرجوزة يف  ). Text and French 
translation in H. Jahier and A. Noureddine, 
eds., Avicenne, Poème de la médecine, Paris 1956. 

GP 8 Answers to Questions Posed by Bīrūnī ( األجوبة عن مسائل أيب
األسئلة سيد حسني نصر ومهدي مقق )حتقيق(،  Text in .(رحيان البريوين

1974ش/1325، طهران واألجوبة  English translation in R. 
Berjak and M. Iqbal, “Ibn Sīnā - al-Bīrūnī 
Correspondence,” Islam & Science 1 (2003) 91–98, 
253–260; 2 (2004) 57–62, 181–187; 3 (2005) 57–62, 
166–170. 

GP 10 Compendium on the Soul (كتاب النفس على سنة االختصار). 
Text and German translation in S. Landauer, “Die 
Psychologie des Ibn Sīnā,” Zeitschrift der Deutschen 
Morgenländischen Gesellschaft 29 (1875) 335–418. 

GPP 1 Piety and Sin (  ّ مثالربِّ واإلِّ ض الشذرا  املشكوك مل يبَق من ذلك العمل إال بع .(
ُنشر جزٌء من املخطوط حتت هذا  .see Gutas 2014a, 498 ;يف أصلها

، 1988، بريو  املذهب الرتبوي عند ابن سيناالعنوان: عبد األمري مشس الدين، 
.368-353صص   

GPW 1 Letter to the Scholars of Baghdad ( رسالة إىل عُلماء بغداد يسأهلم
 ,Text in E. Yarshater .(اإلنصاف بينه وبني رجل مهذاين يدَّعي احلكمة
ed., Panj Resāle, Tehran 1332Sh/1953, pp. 73–90. 
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German translation in R. Arnzen, Platonische Ideen in 
der arabischen Philosophie, Berlin 2011, pp. 355–370. 

GPW 2 Letter to a Friend ( رسالة إىل صديق يسأله اإلنصاف بينه وبني اهلمذاين
 .Text and French translation in Y .(الذي يدَّعي احلكمة
Michot, Ibn Sînâ. Lettre au vizir Abû Sa‘d, Beirut and 
Paris 2000. 

GPW 3 Repudiating Charges of Imitating the Qur ʾān ( رسالة يف
ب إليه من معارضة القرآن  Text and French translation .(انتفاء ما نُسِّ
in Y. Michot, “Le Riz trop cuit du Kirmânî,” 
in Mélanges offerts à Hossam Elkhadem, F. Daelemans 
et al., eds., Archives et Bibliothèques de Belgique, 
Numéro Spécial 83, Brussels 2007, pp. 81–129. 

GS 2 The Compilation / Philosophy for ʿArūḍī ( /اجملموع العروضي
العروضية،  كتاب اجملموع أو احلكمةمسن صاحل،  Text in .(احلكمة العروضية

.2007-1428بريو ،   No full translation yet available. 

GS 3 Elements of Philosophy (عيون احلكمة). Text in ʿA. Badawī, 
ed., Avicennae Fontes Spientiae [Mémorial Avicenne 
- V], Cairo 1954. No translation available. 

GS 5 The Cure (الشفاء).  جزًءا، القاهرة،  22حتقيق جمموعٍة من الباحثني يف
1952-1983.  

 De anima (part of The Cure). Text in F. Rahman, 
ed., Avicenna’s De anima, London: Oxford University 
Press, 1959. No full translation available. For parts in 
English translation see The Salvation. 
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GS 6 The Salvation (النااة). Text in  ،)النااةممد تقي دانش )حتقيق ،
[1985ش/]1364طهران  . English translation of the logic part 

in A.Q. Ahmed, Avicenna’s Deliverance: Logic, 
Karachi: Oxford University Press, 2011. English 
translation of parts on the soul in F. 
Rahman, Avicenna’s Psychology. An English 
Translation of Kitāb al-Najāt,Book II, Chapter VI, 
London: Oxford University Press, 1952. 

GS 7 Philosophy for ʿAlāʾ-ad-Dawla (دانشنامه عالئي). Text in 
، طهران رًيضيا ، جمتىب مينوي، إهليا ، وممد معني، منطق وطبيعيا ممد مشكوة، 

[.1952ش/]1331  French translation in M. Achena and 
Henri Massé, Le Livre de science, Paris: Les Belles 
Lettres / UNESCO, ²1986. 

GS 8 The Easterners; Eastern Philosophy (املشرقيون: احلكمة املشرقية). 
Text in تصنيف الرئيس أيب علي بن سينا،منطق املشرقيني والقصيدة املزدوجة ، 

.1910القاهرة   

GS 9 Pointers and Reminders ( اإلشارا  والتنبيها). Text in J. 
Forget, Ibn Sīnā. Le livre des théorèmes et des 
avertissements, Leiden 1892, and in  ،اإلشارا  جمتّب زارع

.2002ش/1318، ُقم والتنبيها  للشيخ الرئيس ابن سينا  French 
translation in Goichon 1951; English translation in 
Inati 1984, 1996, and 2014. 

GS 10 The Available and the Valid [of Philosophy] ( احلاصل
 .ليس موجوًدا .(واحملصول
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GS 11 Fair Judgment (اإلنصاف). :يوجد منه األجزاء اآلتية فقط 

 (a) Commentary on [Metaphysics] Lambda ( كتاب الالمشرح   ). 
Text and French translation in Geoffroy et al. 2014. 

 (b) Commentary on the Theologia Aristotelis (  تفسري/ شرح
 Text in Badawī 1947, pp. 37–74. French .(كتاب الثيولوجيا
translation in Vajda 1951. 

 (c) Marginal Glosses on Aristotle’s De anima ( التعليقا  على
 .Text in Badawī 1947, pp .(حواشي كتاب النفس ألرسطوطاليس
75–116; no translation available. 

GS 12a Notes ( التعليقا). Text in  ،القاهرة التعليقا عبد الرمحن بدوي، ابن سينا ،
1973.  No full translation available. 

GS 14 Discussions ( املباحثا). Text in  ،قم املباحثا بيدار ،
.1992ش/1371  
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