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ِاملقدمة
  
      سواء   ،بن سينااالشيخ الرئيس تمزي شجرة العلماء اليت أنبتتها حضارة اإلسالم، يلقطع ب انلاظر إىلإن  

اللاكن من املرتمحني عليه أو ممن يرى كفره واحنرافه                              ، كثري اثلمار، لم يرتك علم ا من                      ، فهو غصن وارف الظ 
    ط  ح من اةننا ارججر ا دون وأىلعاملنقوالت،  الهمإ بابه، فربع باملعقوالت دون عقله طرق علوم األوائل إال
م    ك                                ازج بينها بعقل الطبيب اذلي ي   املعارف والعلوم اليت أداها إيله أسالفه، ثم     ر     ه            بل إنه ص  من قدر ارجأال، 

عض، ثم ب بعضها إىل    ض     ف                                        ، فخرج بفلسفا شاالا ارتابطا األجزاء، ي                            كيب ما يراه نافع ا من دواءازج املواد لرت
                                                             ه تطبيق ا عملي ا لفلسفته، ونظر إىل الرشيعا الغراء بعني الفيلسوف        فةنن طب   صنعا الطب، ر طها بما حذقه من

املسلم، فةننت الرشيعا عماد فلسفته العمليا، واكنت انلبوة أقىص حاالت كمال انلفس اإلنسانيا، ثم إنه دخل 
يض القديس، ي سستقبل الفاذلالعقل  يقدس                                                       ارجصوف من بوابا العقل ال القلب، فةنن تصوفه تصوف ا فلسفي ا 

رأيه، إذ حرص ىلع تآلف املسائل، وعدم  دفا إيله    ه     ج                                               وىلع ذلك فقس لك اسألا اقتحمها بعقله، ولك علم  و  
 .تناقض األقوال بني العلوم

والرت يا إحدى املناطق اليت امتد إيلها سلطان عقل الشيخ الرئيس، فأنفذ فيها بعض أحةنمه وأحال  
 و أوىح به يفأبعضها إىل عقول املتدبرين يف فلسفته يلصلوا إىل ما لم يذكره بارجرصيح وإن أملح إيله يف اواضع 

ب ع   ملواضع من األاور العسرية، فقد بثهاأخرى، ذلا اكن مجع شتات تلك ا  منها                                 الشيخ يف كتبه ورسائله اليت ط 
إىل ذلك ما تقدم من ارتباط مقوالت الشيخ يف               ، فإذا مج  ع  اإلتالف لم تطله نارمما سلم من يد الضياع و      كثري  

لع ىلع لك ما من شأنه ادلخول يف مباحث الرت يا، فيقرر مذهب الشيخ                                    شىت العلوم، فإن ىلع ابلاحث أوال  أن يط  
 .بحث عن اخليط الرفيع الرابط بينها، يك يرسم خارطا فكره الرت وي بصورة واضحا املعالمفيها، ثم ي

رب   فيها فكر ابن سينا، أوهلا املعرفا فيه من املباحث الفلسفيا                                                                                            وقد وقع االختيار ىلع جماالت ثالثا س س 
ألخالق اذلي ثم يأيت جمال ا، يهشتغل ف                                                        الرضوريا، كما أن هلا خطر ا عظيم ا يف ابلحث الرت وي ال خيىف ىلع لك ا

                                                                                         يدرسه الفالسفا ضمن أحباث الفلسفا العمليا والسياسا، وأخري ا املجال ابليولويج ذي األهميا الكربى دلى 
                                                                                           أي فكر تر وي حديث، وهذه املجاالت كما يتضح تنتيم إىل الفلسفا انلظريا والعمليا والطب، ويه علوم بز  

لك مدونته  أغوار فكره فيها سستلزم تقليب     رب                                وتفوق فيها ىلع لك سلف سابق، وس  فيها الشيخ لك قرين معارص، 
 .-ىلع قدر ما توفر من استطاعا–العلميا، وهذا ما اكن يف هذا ابلحث 

" الرت يا"     ح                       لرت يا، سواء  حتت اصطلثم يأيت بعد ذلك دور املواضع املبارشة اليت ذكر فيها ابن سينا أار ا 
                                                                                          أو ضمن اصطلح "السياسا"، إذ إنه يعترب الرت يا فرًع  عن السياسا، وهذا ييلنا إىل ما كتبه يف كتابه ،          و"ارج دبري"

 ،الطيب "القانون" ويف رسارجه املوسوما بـ"السياسا" إذ إنهما املوضعان الذلان أوجز فيهما الشيخ فكره الرت وي
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فكرة، العرض هلذه املواضع ال يوقف ىلع عمق ال، لكن جمرد باإلضافا إىل رسائل متفرقا كتبها يف اواضيع شىت
وال جيدي يف تشكيل صورة الرت يا عنده، ذلا اكن من الالزم ر ط الكمه يف تلك املواضع بما ذهب إيله يف املعرفا 

 واألخالق والطب، و هذا يمكن إظهار فكر الشيخ يف صورة حمكما، و نيا ارتاصا.

ته والعواال حيا                                    تعريف  اوجز بالشيخ الرئيس، للوقوف ىلع وقبل الرشوع يف ابلحث ال مناص من ذكر  
، لك، املؤثرة يف تشكيل فكره، وتكوين فلسفته     ن ا                                                        وترمجات الشيخ يف كتب الرتاجم والطبقات أكرث من أن ت ع د 

، ونضم إيلها بعض وارجحقيق، فيه ترمجا اتسمت بادلقا (1998)ابلجنوردي، ما ذكر يف نستيق فيما نعرضه 
 .                                         نقال  عن تلميذه، باإلضافا إىل االحظاتنا اخلاصا (1995)ابن أيب أصيبعا، انلصوص اليت أوردها 

ِحياةِابنِسينا
ال هلا "أفشنا" يف           يف قريا  يق سينا بن ودل الشيخ الرئيس أبو يلع احلسني بن عبد اهلل بن احلسن بن يلع 

و عد والدة أخيه األصغر امللك الساماين نوح بن منصور،                        ، واكن وادله ًعاال  من قبل 980/  ـه370خبارى، يف ًعم 
 بادلعوة اإلسماعيليا اليت انترشت يف أرجاء بالد فارس إثرانتقلت األرسة إىل مدينا خبارى، وتأثر أبوه وأخوه 

نوا ينكبون ىلع رسائل إخوان الصفا، ويتحاورون يف أقوال اإلسماعيليا يف انلفس والعقل، اتصاهلم بدًعتها، فةن
ونفر من اعتقادات  ،باإلضافا إىل اهتمامهم بالفلسفا وحساب اهلند، فقبل عقله الفلسفا واحلساب

 أيب عبيد اجلوزجاين.ا كما رصح يف سريته اليت أاالها ىلع تلميذه ياالسماعيل

                                                                          لم، فقد ختم يف العارشة حفظ القرآن الكريم وكثري ا من األدب، واكن ذلك مدًعة  لعجب أما طلبه الع 
 اكن جييد حساب اهلند                 يدىع حممود ا املساح                                                         من اكن حوهل، وأمارة ىلع ذاكئه ونبوغه، ثم دفعه وادله إىل بق ال  

، حىت صار يرض جمالس املناظرة واخلالف ، وجيادل (1)وحرض درس الفقه عند إسماعيل الزاهديلتعلمه منه، 
                                                                                              فيها بأسلوب الفقهاء، ويف تلك األثناء وفد ىلع خبارى أبو عبد اهلل احلسني بن إبراهيم انلاتيل، وقد اكن حكيم ا 

غويج" لفرفوريوس، كتاب "إسسايعلم الفلسفا، فاستقبله وادل ابن سينا عنده يف ابليت، ودفع ابنه إيله يك يعلمه 
وهو مدخل ملنطق أرسطو، كما درس عليه كتاب العنارص إلقليدس يف علم اهلندسا، وكتاب "املجسطي" 

هل ضعفه يف  ، إذ تبنيبلطليموس يف علم الفلك، لكنه يف هذه الكتب اثلالثا لم يعتمد ىلع معلمه لك االعتماد
 ل غوااضها ألستاذه. رسارها وي، فأخذ يقرأ تلك الكتب وحده، ويكشف بعض أفهم تلك الكتب ورشحها

                                                             
                                                      علماء املذهب احلنيف، واكن معزتيل املذهب يف الالكم، واكن إمام ا يف هو إسماعيل بن يلع بن احلسني الرازي، من كبار  (1)

 .(1983)الغزي،  القراءات واحلديث والرجال واألنساب والفرائض واحلساب والفقه املقارن وعلم الالكم
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 عاالطبياملنطق ووحني اغدر انلاتيل خبارى، انرصف ابن سينا لطلب العلوم وحده، فقرأ كتب 
ه، واكنت هل معه قصا يرويها بلسان فقرأ كتاب ما بعد الطبيعا ألرسطو اإلهلياتوالرياضيات، ثم توجه حنو 

 :(438، صفحا 1995يب أصيبعا، )ابن أفيقول حسب ما نقله 

ِغرضِواضعه،ِحىتِأعدتِ َِ ِِ"قرأتِكتابِماِبعدِالطبيعةِفماِكنتِأفهمِماِفيه،ِواتلبسِ ِ ِ ِِِ ِ ِِِ ِ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِ  ِ ِِ ِ ِ ِِ ِِِ ِ ِ ِِِ ِِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِِِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِِِِ ِِ ِِ ِ ِِ ِِ ِ ِ
ِِقراءتهِأربعيِمرةِوصارِيلِحمفوِظا،ِوأناِمعِذلكِالِأفهمهِوالِاملقصودِبه،ِوأيستِمنفيسِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِِِ ِِِ ِِِ ِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِِ ِِ ِِ ِِ ِ ِِِ ِِ ِِِ  ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ ِِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِِ ِِ ِِ ِ
يفِيومِمنِاأليامِحرضتِوقتِالعرصِيفِالِوِراقي،ِ أنِا وإذِا كتابِالِسبيلِإىلِفهمهِ، هذِا ِِِوقلتِ: ِ ِ ِ  ِ ِِِِ ِِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِِ ِ ِِِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِِ ِِِِ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِِ ِ ِ ِ ِِ ِِ ِِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ

َِِوب ِيناديِعليه،ِفعرضهِ ِيدِداِلِلِجمَِّلِ  ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِ   ِ ِ ِ  ِ
 ِ ِ ِِ ِِِفرددتهِرِدِِمِتَِبِِم،ِمعتقِداِأنِالِفائدةِمنِهذاِالعلم،ِِ ِ ِ ِ ِِِِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِِِ ِِ ِِ ِِِ  ِ ِ ِ ِ ِ ِِ  ِ   ِ  ِ  ِ ِ  ِ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِ

بِيِعِكِهِبثالثِدراهم،ِوصاحبهِحمتاِجِإىلِثمنه،ِواشّتيتهِ
ِ
ِِفقالِيل:ِاشِّتِمينِهذاِفإنهِرخيصِأ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِِ ِ ِ ِِِ ِِ  ِ ِِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِ ِِِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِ ِِ  ِ  ِ  ِ ِ  ِ
 
ِِِ ِ ِ ِ ِِ ِِِ ِِِ ِ ِِ ِ  ِِ ِ ِِِِ ِِ ِِ ِ

ِفإذاِهوِكتاِبِألبِنرصِالفارابِيفِأغراضِكتابِماِبعدِالطبيعة،ِو ِِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِِِِ ِِ ِِ ِ ِِ ِِ ِ ِِِ ِِ ِِ ِِ ِ ِِِ ِِِ ِ ِ  ِ ِِ ِ ِِ ِ ِِِ عتِرجعتِإىلِبييتِوأرسِِ
ِيفِالوقتِأغراضِذلكِالكتابِبسببِأنهِاكنِيلِحمفوِظاِىلعِظهرِقلب،ِ َِ ِِِقراءته،ِفانفتحِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِِِ ِ ِ ِِِ ِِ ِ ِِِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِ ِِِ ِ ِ ِِِ ِ ِ  ِ ِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِِ ِِ ِِ ِ

ِِِوفرحتِبذلكِوتصدقتِيفِثاينِيومهِبيشِءِكثريِىلعِالفقراءِشكِراِللِتعاىل"ِ ِِ ِِِ ِِ ِ ِ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِ ِِِ ِِ ِ ِ ِ  ِ ِ ِِِ ِ ِ ِ ِِ ِِِِ ِِ ِ ِ ِ ِِ ِِ ِِ ِِِ ِ ِ ِ ِِ

مباحث  ناقشإن هذا اخلرب يضعنا أما المح مهم من االمح فلسفا ابن سينا، فكتاب ما بعد الطبيعا ي
اإلهليات، ويه من املباحث املهما يف الفلسفا، وابن سينا من الفالسفا اذلين وافقوا أرسطو يف كثري من املسائل، 
ودافع عن فلسفته املشائيا، وقد ولج الشيخ الرئيس إىل هذه املباحث من بوابا الفارايب، ذلا تأثر أشد ارجأثر 

ذها ابن سينا اليت أخخه أفالطون، فةننت نظريته يف الفيض، بفلسفته اليت حاولت اجلمع بني أرسطو وشي
                                                                                             ، بل إن املقارن بني فكر ابن سينا والفارايب يرى وجوه التشابه بينهما أكرث من أن ت ع د، ويمكن القول وطورها

 .بأن ابن سينا طور فلسفا الفارايب ورشحها

غ ف   أضاف و ،يرجعون إيله ويتعلمون منهطباء فقرأ كتبه وأحكمها حىت صار األ علم الطبب               ثم إنه ش 
إىل معارفه انلظريا يف الطب معارف عمليا استفادها من جتار ه أثناء معالجا املرىض، ولم يتجاوز عمره يف 

علوم وال يقض انلهار يف غري قراءة ال ،                                                             ذلك الوقت السادسا عرشة، يلقض بعدها سنا ونصف ا ما ينام يللا  اكالا
  راءة املنطق ومجيع أجزاء الفلسفا.ق واالسزتادة منها، فأًعد

ا ىلع ، أوالهما أنه اكن حرييف تلك الفرتة قضيتني هلما داللا يف حتصيله العليم ابن سينا يذكرو       ص 
تدوين املقدمات القياسيا للك اسألا يتناوهلا، وترتيب تلك املقدمات يلنظر ما ينتج عنها، فكأنه اكن يتحرى 

بع ما يقوده إيله ادليلل حسب أحةنم املنطق، أما القضيا اثلانيا فيه ذات         وأن يت                          أن يكون اوضوعي ا يف حبثه، 
يلجأ إىل اجلامع حني تستغلق عليه اسألا من املسائل، ويصعب عليه إجياد احلد األوسط ، حيث اكن         د  روح     ع     ب  

عود ، ثم يما استعرسستغلق، وييرس هل ويبتهل يلفتح هل ا                                      لريتب مقدماتها وصوال  للنتيجا، فيترضع هلل
رأى  -اكن يقاومه برشب قدح من الرشاب اذلي-ىلع املطالعا والكتابا حىت إذا غلبه انلوم     ب     ك     ن              إىل داره وي  
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 ختم مجيع العلوم وادىع أنه -وهو دون اثلامنا عرشة-حل املسألا يف منامه، ومع انتهاء تلك املرحلا من حياته 
                     لم يزدد علم ا بعدها.

                                      بمرض  أعجز األطباء، ونصحوه بعرض نفسه ىلع صيب سلطان خبارى نوح بن منصور وأثناء ذلك أ
ابن سينا، فأحرضه وًعجله، و يق يف خدمته، ثم إنه سأهل السماح هل بدخول دار الكتب يف القرص فوافق، فمكث 

ل العلوم، ويف يفيها يقرأ كتبها انلفيسا اليت لم يرها من قبل وال من بعد، حىت بلغ اثلامنا عرش ففرغ من حتص
تِ"فلماِبلغ                                      ن ا بني ارحلا الطلب وارحلا انلضوج فقال:     ار     ق                                         أواخر حياته وصف رجلميذه اجلوزجاين علمه م  

ثماينِعرشةِسنةِمنِعمريِفرغتِمنِهذهِالعلومِلكها،ِوكنتِإذِذاكِللعلمِأحفظ،ِولكنهِايلومِميعِأنضج،ِ
، ويبدو أنه سشري بقوهل "هذه (439، صفحا 1995)ابن أيب أصيبعا، . وإالِفالعلمِواحدِلمِيتجددِيلِبعدهِيشء"

                                                                                                 العلوم" إىل العلوم الفلسفيا دون غريها من العلوم اليت برع فيها، إذ إن علمه بالطب  ازداد نتيجا ارججارب 
  تبها ثالث سنوات.العلميا، كما أن علمه باللغا تضاعف يف أواخر حياته حني قىض يف قراءة ك

                                                                                   وقد أل ف أوىل اصنفاته يف سن احلاديا والعرشين وهو احلكما العروضيا نسبا إىل أيب احلسني العرويض 
اذلي طلب منه تصنيف كتاب جامع للعلوم، ثم ألف كتاب "احلاصل واملحصول" ورسالا "الرب واإلثم" بطلب 

  .من أيب بكر الربيق

عبد  اريل يف بالط األثم تقلبت به األحوال بعد أن اكن يعم،       ن ًعم اوهو ابن اثنني وعرشيتويف وادله و
امللك بن نوح بن منصور الساماين، واضطر إىل مغادرة خبارى بعد سقوط ادلولا السامانيا ىلع يد إيلك نرص 

مد حماألاري يلع بن مأاون بن فاستقر فيها مدة يف خدما انج" )جرجانج( گرگفتوجه إىل "بن يلع القراخاين، 
خوارزم شاه ووزيره أيب احلسني السهييل، واكن يف بالطه جلا من العلماء منهم أبو الريان ابلريوين، لكن 
السلطان حممود الغزنوي طلب من األاري إرسال بعض العلماء من بالطه، فوافق ابلريوين ورفض ابن سينا، 

ا شمس املعايل قابوس بن وشمكري أاري جرجان، وح ه ني بلغها ثار اجلنود ىلع قابوس فخلعو                                                       فخرج منها قاصد 
ينا املكوث يف تطع ابن ساذلي أعلن تبعيته للسلطان حممود الغزنوي وتزوج ابنته، فلم سسهر چا ابنه منوو ايعو

ني ، وقد أسف ىلع حاهل وضياعه باغدرها بعد أن اتصل به تلميذه واكتب سريته أبو عبيد اجلوزجاينجرجان ، و
 :ادلول املتصارعا فقال

م ت  ف ل ي س  ا       ل م   ظ  ــ                         ا ع  ــــ   ص ــ   ـ ــــ         ر  و اس     ع   ـ
 

ــ   ــ     ل  ي   م
رت  ــم شــــ  ت  ال ــ  م د  ــ  ِ  ع ــ  م ــ  ال  م   ا غــ 
                                

م لكنه ل الري خلدما األاري جمد ادلولا ابلوييه وأمه أم امللوك، م وصل ابن سينا إىل1014ه/404ًعم  ويف 
     اب ا صادلولا أخو جمد ادلولا، واكن ايطل املكث فيها، فخرج منها بعد ًعم إىل قزوين فهمدان، ثم علم به شمس 

بالقولونج ، فمكث ابن سينا يف القرص أر عني يللا يداويه حىت شيف، وأصبح من ندمائه وخاصته، وخرج معه 
 إىل قراسني ملحار ا حسام ادلين عناز، فانكرس جيش شمس ادلولا وتقهقر إىل همدان.
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ه شمس ادلولا الوزارة، لكن العسكر اعرتضوا ىلع توزيره، وهامجوا داره فانتهبوها ويف همدان                                                                            وال 
                   ن سينا يف دار  تعود فاختبأ ابوحبسوه، وسألوا األاري قتله، فرفض واكتىف بعزهل عن الوزارة يك خيفف ثائرة اجلند، 

ه داء القونلج لشمس ادلولا فاستدًع                                                               لرجل اسمه أبو سعيد بن دخدوك أر عني يوم ا، ولم خيرج منها إال حني ًعد 
 وأحسن االعتذار إيله، ثم أًعده إىل الوزارة.

أما حياته يف الوزارة فةننت اليئا باألعمال العلميا والسياسيا، فةنن يقض انلهار يف خدما األاري 
أيت آخرون يوحني يريخ الليل ستاره جيمع إيله طالبه، فيقرأ بعضهم الفلسفا عليه، و شؤون الوزارة، ريوتدب

                                                                         الطب، فإذا فرغ من ادلرس أار باملغنني يلدخلوا، وهي أ جملس الرشاب كما ذكر تلميذه  عليه فيقرؤون
 ، ويف تلك الفرتة رشع ابن سينا يؤلف كتاب القانون يف الطب وكتاب الشفاء يف الفلسفا.يناجلوزجا

، و ويع ودله سماء ادلولا اذلي ه412واستمرت حياته اهلانئا ىلع وتريتها حىت وفاة شمس ادلولا ًعم 
                                                                                             عرض الوزارة ىلع ابن سينا فرفض لشعوره بأن ادلولا ابلويهيا تلفظ أنفاسها، فعني سماء  ادلولا تاج  امللك 
                                                                                             وزير ا بدل ابن سينا، وآثر الشيخ الرئيس االختباء يف دار رجل يدىع أبا اغلب العطار، وراسل عالء ادلولا 

                                                                     طابل ا العمل يف خدمته، ويف م ع زت  هل  بتلك ادلار أكمل أجزاء  كبرية من كتاب  صفهانأاري أ املعروف بابن اككويه
 .الشفاء

أما تاج امللك فقد اتهم الشيخ الرئيس بمراسلا عالء ادلولا، وأخذ يبحث عنه حىت علم بمحل 
اها يف شهر قضفةنن رهني قضبانها أر عا أاختبائه، فقبض عليه وأودعه السجن يف قلعا يقال هلا فردجان، 

تأيلف كتاب اهلدايات وقصا ح بن يقظان وكتاب القونلج، لم خيرج من سجنه إال بعد حرب دارت بني عالء 
ادلولا وتاج امللك انتهت بمصاحلا، فعاد إىل همدان بمعيا تاج امللك واكث فيها مدة، ثم قرر الفرار منها إىل 

 وتلميذه اجلوزجاين وغالمني.                                              أصفهان، فخرج متنكر ا يف زي الصوفيا مع أخيه حممد

ه، استقبله أصدقاؤه وخواصه، ومحلوه إىل دار رجل يدىع عبد اهلل بن يب 414فلما بلغ أصفهان يف ًعم 
 جملسه احلضور يف     يم     د                                                                              يب، واكنت جمهزة بالةنال إلقاما الشيخ، واتصل بعالء ادلولا فأكرمه اغيا اإلكرام، واكن م  

                                                                                             اذلي يضم أكابر العلماء، متمزي ا بينهم يف جمالس انلظر واملناظرة اليت اكنت تعقد يف يلايل اجلمعا، فعاش حياة 
، ولم ينقطع عن ارجأيلف حىت يف األوقات اليت خرج سنا 15هادئا غزيرة اإلنتاج طوال تلك املدة اليت بلغت 

 فيها مع عالء ادلولا حلرو ه.

حروب عالء ادلولا، أصيب ابن سينا بداء القونلج، فحقن نفسه يف يوم واحد ثماين ارات،  ويف إحدى
فتقرحت أمعاؤه، وأعيد إىل أصفهان، واشتغل بمداواة نفسه حىت شيف، وخرج مع األاري إىل همدان فعاوده ادلاء 
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 عا من شهر راضانيف الطريق، وأهمل مداواة نفسه حني وصل إىل همدان فانتكست حاهل، وتويف يف أول مج
 ، وقربه معروف إىل ايلوم.                  ًعم ا، ودفن يف همدان 58م عن عمر ناهز 1037 ـه/ 428من ًعم 
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ِعندِابنِسينااملعرفةِ
ِالِمِدِركِيفِذ"حصولِصورةِعنده  هو، فيف مناقشاته املعرفيا مفهوم اإلدراك منابن سينا  ينطلق  ِ ِ ِ ِ  ِ  ِ  ِ اتِِِ
ِِالِمدِرك"  ِ ِ  ِ م  اإلدراك(91، صفحا 2009)ابن سينا، ِِِ ، ك                             ارة تتمثل حقيقا اليشء يف املدر  فت قسمني: ىلع                        ، ومن ذلك ق س 

ا يف فرق ابن سينوي                                                                          ويف أخرى تتمثل صورته اذلهنيا فيه، ثم يصنف أنواع العلم يف القسمني إىل حيس  وعقيل، 
 : (2014)معليم، حسب  ا من األدىن إىل األىلع، ويه   ب     ت     ر                                         اواضع أخرى بني ثالثا أنواع من اإلدراك، ا  

ِالسية: .1 اليت يتوصل إيلها من احلواس اخلمس، ويه أدىن اإلدرااكت ارتبا ألنها اشو ا  اإلدرااكت
 بالعوارض املاديا اليت تؤثر يف احلواس.

ء من ارججريد عن العوارض املاديا، وهو إدراك لألشياء اليت أدركتها ويه تتمتع بيش اإلدرااكتِاخليايلة: .2
 احلواس لكن بعد غيابها عن احلواس.

ا ، ويه أىلع اراتب اإلدراك. العقلية:اإلدرااكتِ .3                                                           ويه إدرااكت جمردة عن املادة جترد ا تام 

ر املعاين اللكيا من خالل جتريدها من اجلزئيات،                                                   وما يمزي اإلنسان عن غريه من الةنئنات أنه قادر  ىلع تصو  
خصِاخلواصِباإلنسانِ:ِ"وأويقول صدد هذاباإلضافا إىل قدرته ىلع الوصول إىل املجهول من خالل املعلوم، 

ِتصِوِرِاملعاينِاللكيةِالعقليةِاملجردةِعنِاملادةِلكِاتلجريد ِ ِ ِ ِ ِِِ ِِ ِ ِِ ِِِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِِِِ ِِ ِ ِِ  ِ  ِ ِ ِِقاتصديِ،ِواتلوصلِإىلِمعرفةِاملجهوالت...ِِِ ِ ِتصوِراوِِ  ِ ِ ِِ
قوةِختتصِباآلراءِاللكية،ِوقوةِأخرىِختتصِبالرؤيةِيفِاألمورِِإذنِمنِاملعلوماتِالعقليةِ...ِفتكونِلإلنسان

 اللكيات بالعقل انلظري.إدراك وسسيم القوة املختصا ب (184، صفحا 1975)ابن سينا،  "اجلزئية

                                                                                              ومن ذلك يتوصل إىل ارجفريق بني املعرفا والعلم، فاملعرفا إدراك  للجزئيات، بينما العلم إدراك  لللكيات، 
العلوم، وخيلص من ذلك إىل القول بأن احلس يهيئ  وهذا ما يقوده إىل اعتبار اإلدراك احليس من املعارف ال

طريقِإىلِِ"السل يف الوصول إىل اللكيات )العلم(، ويقول األرضيا رجكوين املعارف اليت يعتمد عليها العق
ِِِمعرفةِاليشءِالِعلمه.ِوإنماِنعلمِاليشءِبالفكرةِوالقوةِالعقلية،ِوبهاِِتِقِتِنِصِاملجهوالتِباالستعانةِعليهاِ ِ ِ ِ ِِ ِِِ ِ ِ ِ ِِِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ  ِ  ِ  ِ  ِ  ِ ِِِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِِِِ ِ ِِِِ ِ ِ ِِِِ ِِِ ِِِ ِ ِ ِ ِِ ِِ ِ ِِِِ ِ ِ ِ ِ

 (122، صفحا 2009)ابن سينا،  ل"باألوائ

                                                                                           أما مفهوم اللكيات فهو عنده ما يكون قابال  للصدق ىلع كثريين، فهو أشبه بالقوانني العلميا اليت تنطبق  
صِ"املعقولِمنِلكِيشءِالِخيتىلع لك جتليات الظاهرة، كقونلا : لك معدن يتمدد باحلرارة، ويلخص هذا بقوهل: 

ِِ،ِبلِيكونِلكِياِويشّتكِفيهِكثريونِوجوِداِأوِذهِنا"بشخصِمعيِ  ِ ِ ِ ِِ ِِِ  ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِِ  ِ ِ ِِ ِ ِ ِِِ ، ويف (39، صفحا 2014)معليم،         نقال  عن ِِِِ
هن، يف اذل                                                                                         قوهل وجود ا أو ذهن ا إشارة إىل ما سسىم الوجود اذلهِ، فهو يرى أن العلم إنما هو حضور صورة اليشء 

حلضور يف اذلهن نوع من أنواع الوجود، ويدل هذا ىلع خمالفا ابن سينا للمثايلني اذلين يذهبون إىل عدم اوهذا 
ود ي  انطباق الصور اذلهنيا مع العالم اخلا د يف اذلهن ووجو ن، وجود خاريج واقع،                                   ريج، فهو يعتقد بأن لألشياء و ج 
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ا لكنه يتسم بارججريد، و ما  إاةننيا تكوين معرفا اوضوعيا للواقع بعكسب هذا يقر ابن سينا                                    وهو واقع أيض 
 ذهب إيله املثايلون.

ِمعرفةِالواقعِطرائق
يرى ابن سينا إاةننيا الوصول إىل معرفا واقعيا للموجودات اخلارجيا، ويف سبيل ذلك يدد أدوات  

أثر بالعوارض اليت تتسم باجلزئيا وارجتعلق احلس بتكوين املعارف                                    املعرفا فيحرصها يف العقل واحلس، مبين ا 
، بل إنه يذهب إىل عدم إاةننيا اإلدراك من دون املاديا، وتعلق العقل بالعلوم اليت تتمزي بارججريد واللكيا

ِنفسهِاحلواس فيقول:  ِنلقصان ِوذلك ِحمسوسيتها، ِدونِوساطة ِاألشياء ِيدركِمعقويلة ِأن ِلإلنسان "وليس
ِ(97، صفحا 2009)ابن سينا، ِولةِإىلِتوسطِالصورِاملحسوسة".واحتياجهِيفِإدراكِالصورِاملعق

يمكن إثباته باحلس فقط، إذ قد يعرض ىلع احلس ذهب إىل أن العالم اجلسماين )املادي( ال لكنه 
                                                                                             عوارض جتعله يتهي أ وجود املعدوم، ذلا ال بد من تدخل العقل إلثبات العالم اجلسماين، وسشدد ىلع أن معرفتنا 
بهذا العالم ال تصل إىل حقيقا األشياء فيه، فالعقل يوصلنا إىل اللكيات دون احلقائق، ويقول يف هذا املورد: 

الِيعرفِحقيقةِاليشءِابلتة،ِألنِمبدأِمعرفتهِالس،ِثمِيمزيِالعقلِبيِاملتشابهاتِواملتباينات،ِِ"اإلنسان
ِِ ويعرفِحينئذِبالعقلِبعضِلوازمهِوأفعاهلِوتأثرياتهِوخواصه،ِفيتدِرجِمنِذلكِإىلِمعرفِةِجِمملِةِغرِيِحمققةِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ  ِ ِ ِ  ِ ِ  ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِِ ِِ ِِ ِ ِِ  ِ ِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِِ ِِِ ِ ِِِ ِ ِ ِ ِِِِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِ

 .(118-117، الصفحات 2009)ابن سينا، ِبماِلمِيعرفهِمنِلوازمهِإالِاليسري"

ِاإلدراكِبيِالسِوالعقل
أما اصدر اإلدراك عنده فهو انلفس، إذ إن احلس ليس سوى آلا تنفعل باملحسوسات دون أن تدركها،  

حلواس قد فاو هذا يفرس عدم إدراك املحسوسات اليت تصادف احلواس أثناء انشغال انلفس يف أار من األاور، 
                                                                                              تستقبل صورة اإلنسان الواقف أمامها دون أن يتبعها إدراك، وهذا ما يدث كثري ا عند تركزي اإلنسان ىلع عمل 

 (2009)ابن سينا،  معني سشغله عن األحداث ادلائرة حوهل.

يل، احلقييق ليس سوى اإلدراك العقويف تفسريه لإلدراك ينطلق من مقولا االنزتاع العقيل، فاإلدراك 
إدراكِالعقلِ"أما اإلدراك احليس فهو مقدما ال بد منها للوصول إىل اإلدراك العقيل، ويقول يف هذا الصدد: 

للمعقولِأقوىِمنِإدراكِالسِللمحسوس،ِألنِالعقلِيعقلِويدركِاألمرِابلايقِاليلك،ِويتحدِبهِويصريِهوِ
ِهوِىلعِوجِهِما،ِويدركهِبكنههِال ِِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِِِ ِ  ِ ِ ِ ِِ ِِ ، الصفحات 1383)انليسابوري، ِِبااهره،ِوليسِكذلكِالسِللمحسوس"ِ

 :(222، صفحا 1958)ابن سينا،  أما االنزتاع فيحدث بالطريقا املبينا يف الشلك ارجايل،  (275-276
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 : اراحل تكون ارجصورات عند ابن سينا1رسم توضيح 

 
ِ"لِكِفإذ يقول:  من الشلك السابق تتبني أهميا احلواس يف نظريا املعرفا عند الشيخ الرئيس، ِ  ِ ِِِاقدِحِسِماِِ ِ  ِ ِ ِِ ِ ِ

ِِفإِنِهِفاِقِدِلعلِمِما،ِوإنِلمِيكنِالسِعلِما"  ِ ِ ِ ِِ ِ ِِِ ِ ِِِ ِِِ ِِ ِِِِ ِ  ِ ِ ِ ِ ِ  ِ  ِ ِِ ِ  ِ نقطا ابلدايا، تستقبل  احلواسف، (224، صفحا 1958)ابن سينا، ِِِِ 
ات بتحليلها ونزع العوارض منها للوصول إىل اللكي العقل انلظري، فيبدأ اريج وحتيلها إىلمعطيات العالم اخل

                                                                                    )املعقوالت اثلابتا(، ويمكن ارجمثيل هلذا عند ارجفكري يف معىن "اإلنسان"، فاحلواس تستقبل كثري ا من 
املتعلقا باإلنسان من خالل احتةنكها بأشخاص جتمعهم صفا "اإلنسان" لكنهم خمتلفني يف ابلنيا املعطيات 

ثم يأيت دور العقل انلظري للبحث عن املشرتاكت بني مجيع األفراد واللون والشلك واللغا وغريها من العوارض، 
رتكا خرى يلصل إىل الصفات املشاذلين جتمعهم صفا "إنسان"، فزييل اللون وابلنيا والشلك ولك العوارض األ

و ن ا بهذا تصور ا لكي ا لإلنسان.                                                   بني مجيع األفراد، م ك 

ِطرائقِتكوينِاألحاكمِاملوضوعية
                                                                                     إن تلك السلسا املوصوفا آنف ا تتعلق بتكوين ارجصورات، ويه معلومات أو صور تتكون يف اذلهن دون 

ن ارجصديقات )األحةنم( رجلك ارجصورات، فيه الوصول إىل حكم بتصديقها أو تكذيبها، أما ارحلا تكوي
 كما يف الشلك ارجايل: قائطر بأر عتأيت 

 (1958)ابن سينا،  طرائق الوصول إىل ارجصديق2رسم توضيح 

 
 )السليما من االختالط ويقصد به عمليا ارجفكري اليت تزنع العوارض عن املدراكت احلسيا العرض: .أ

 من ارجصديقات بإحدى طريقتني: األوىل للوصول إىل ارجصورات اللكيا، ويتبع ذلك الوصول إىل واخليال(
، (2)لعقل الفعالا عرب                                                                    خالل ما سسميه أحةنم العقل بالفطرة اذلي يعتربه اتصاال  بنور م فاض  من اهلل 

                                                             
 انلوروزيا.راجع نظريته يف الفيض والعقول العرشة كما بينها يف الرسالا  (2)

إدراك املحسوسات
(بتوسط احلواس)

تسليمها إىل القوة 
اخليايلا

( العقل انلظري)

تقشري 
العوارض

الوصول إىل تصور 
ااملعقوالت اثلابت

طرائق الوصول إىل 
ارجصديقات

ارججر ا االستقراء القياس اجلزيئ العرض
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، أي من خالل ما سسميه املناطقا باحلد األوسط ، فإذا توصل العقل إىل واثلانيا تكون من خالل الربهان
  .اكتسبِاملعقولِاملصدقِبهِاكتسابِاألويلاتِبعينها"" (3)احلد األوسط

                                                                      من خالل امتالك العقل حكم ا لكي ا ىلع اجلنس، يتفرع منه صورة نوعيا، عندها يمل  القياسِاجلزيئ: .ب
ا.                                                    احلكم املراد تصديقه ىلع تلك الصورة انلوعيا فيكتسب معقوال           جديد 

ا   ر           الحظنا ع  وهو االستدالل اذلي ينتقل من اجلزيئ إىل اليلك، فلو  االستقراء: .ج رى من قطعا من احلديد وأخ    ض 
لك املعادن  :م تلك انلتيجا فنقول   م     ع     ن   فإننا                                                      انلحاس وثاثلا من اذلهب، ووجدنا أنها مجيع ا تتمدد بالتسخني،

 اضبوطا غري لك املعادن يف األرض، أي إننا انتقلنا من االحظات جزئيا نالحظتتمدد بالتسخني، دون أن 
 نلصل إىل قانون يلك.

ا من االستقراء، وارج اتلجربة: .د                                                                              جر ا عنده مبنيا ىلع اخللط بني االستقراء والقياس، ويه عنده أكرث تأكيد 
منِجهةِاتلقاطِ-"وليستِاتلجربةِاكالستقراء،ِفإنِاالستقراءِالِيوقعِويفرق بينها و ني االستقراء بقوهل: 

وأماِاتلجربةِفِ-اجلزئيات وإنِاكنِقدِيكونِمنِبِهاِ، ِعلِماِلكِياِيقينِياِ، ِِ ِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِِ ِِ ِ  ِ  ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِِ ِِ ِِ ِ  ِ ِ ِ ِ ِ ِِ  ِ ِ ِِ  ِ ِ ايئِتوقعِ،ِبلِاتلجربةِمثلِأنِيرىِالرِ
ِِوحيسِالاسِأشياِءِمنِنوعِواحدِيتبعهاِحدوثِفعلِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِِ ِ ِِِ ِ ِ  ِ ِِ ِ ِِِ ِِ ِِِ ِ ِِأوِانفعالِ،ِفإذاِتكررِذلكِكثرِياِجِداِ،ِحكمِِ ِ ِ ِِِِ  ِ ِ ِ  ِِ ِ ِ ِِ ِِ ِِ ِ ِ ِِِِ ِِ ِِِِ ِِ ِ ِِِِ ِ

اليشءِوليسِاتفاقِياِعنه، ذايتِهلذِا ِِالعقلِأنِهذِا ِ ِ ِِ  ِ ِ ِِ ِِِِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِِِِ ِ ِ ِِ ِِ ِِ ِ ِ ِِ ِِِ ِ ِ ِ -223صفحات ، ال1958)ابن سينا، ِفإنِاالتفاقِالِيدوم"ِِِ
224). 

ويالحظ ىلع ارجقسيم السابق أن ابن سينا يفرق بني االستقراء وارججر ا، بينما تعترب الفلسفا احلديثا 
                                                                                                    االستقراء ارادف ا للتجر ا، لكن ابن سينا يتبع يف تفريقه بينهما املعلم األول أرسطو، فاالستقراء عنده ال يورث 

الظن، أما ارججر ا فيه توصل إىل العلم العتمادها ىلع معرفا أويلا كما يتضح                               علم ا، إنما يمكن أن يوصلنا إىل 
ِِفإذاِتكررِذلكِكثرِياِجِداِ،ِحكمِالعقلِأنِهذاِذايتِهلذاِاليشءِوليسِاتفاقِياِعنه،ِِفإنِِيف قول ابن سينا: " ِِ ِِِِ ِ ِ ِِ  ِ ِ ِِ ِِِِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِِِِِ ِ ِِ ِِ ِِِ ِ ِِ ِِِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِِِِ  ِ ِ ِ  ِِ ِ ِ ِِ ِِ ِِ ِ ِ ِِِِ ِِ

 ابن سينا اليت تتوزعويمكن فهم ذلك من خالل الرجوع إىل أقسام املعارف العقليا عند "ِ،ِاالتفاقِالِيدوم
 (2007)ادليناين، ىلع قسمني رئيسيني: 

ويه ابلدهيات اليت ال يمكن االستدالل عليها، فيه معارف تنبثق من اذلهن مبارشة  املعارفِاألويلة: .1
دون حاجا إىل إعمال الفكر فيها، وىلع رأس هذه املعارف "مبدأ ارجناقض" اذلي سسىم عنده بأصل 

ِِ"االتفاقِالِيكونِدائمِياِوالِأكرثِيا"األصول ومبدأ املبادئ، ومن أرضب تلك املعارف مبدأ   ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ  ِ ِ ِِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ ، وهو ِِ
ة )س( فالظاهرمبدأ سشري إىل أن الصدفا ال تتكرر بصورة دائما عند احلديث عن ارتباط ظاهرتني، 

                                                             
إذن فعيل ، ويلع اؤمن، اؤمن حسن اخللق  قونلا. "لكيفاحلد األوسط عند املنطقيني هو الرابط بني احلدين األكرب واألصغر. ف (3)

( ويكون حسن اخللق( ويكون احلد األكرب هو حممول انلتيجا )يلع" يكون احلد األصغر هو اوضوع انلتيجا )حسن اخللق
" اذلي اكن حمموال يف املقدما الصغرى واوضوًع يف املقدما الكربى واختىف يف انلتيجا، وهو اذلي اؤمناحلد األوسط هو لفظ "
 القياس. وسسىم علا احلكم. يمثل العالقا بني طريف
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                                                                                        قد تقرتن بالظاهرة )ص( ىلع سبيل الصدفا ارة  واحدة أو ارتني، لكنها إذا اقرتنت بصورة دائما، فةنن 
رتبطتان بمبدأ                                                                       ظهور الظاهرة )س( متبوًع  دائم ا بالظاهرة )ص(، فهذا سشري إىل أن الظاهرتني ا

السببيا، مما جيزي أن نقول إن الظاهرة )س( سبب حلدوث الظاهرة )ص(، واخلروج بمبدأ يلك يمكن 
اختصاره بقونلا : لك )س( ينتج عنه )ص( ، وىلع هذا األساس اعترب ابن سينا ارججر ا من أصول 

         أكرثي ا(.                                                              املعرفا ألن أساسها مبدأ عقيل أويل )قاعدة االتفاق ال يكون دائمي ا وال 
ويه املعارف اليت يتوصل إيلها اإلنسان من خالل املعارف األويلا، كقاعدة "جمموع  املعارفِاثلانوية: .2

زوايا املثلث سساوي جمموع زاويتني قائمتني"، فيه قاعدة ال يمكن الوصول إيلها إال باالستدالل اذلي 
 يوظف قواعد املعارف األويلا.

ستقراء وارججر ا يكمن يف اعتماد ارججر ا ىلع مبدأ عقيل أويل )قاعدة من ذلك يتبني أن الفرق بني اال
                                 ون أن يكون اسنود ا بتلك القاعدة.االتفاق(، أما االستقراء انلاقص فهو جتميع لألمثلا يف قضيا ما د

ِالواسِابلاطنية
ريته ظيتبني ما للتجر ا من اةننا يف فلسفا ابن سينا، ويتضح بصورة أكرب دور احلواس يف نكما 

أن ، بل يذهب إىل القول باملعرفيا، فهو لم ينكر أهميتها فحسب، بل اعتربها مقدما لإلدراك واملعرفا والعلم
لكنه ال  ،(146)ابن سينا، الطبعا األوىل، صفحا  "ابلدنِالصحيحِأقوىِىلعِمجيعِاملدراكتِمنِابلدنِاملريض"

يتوقف عندها كما يفعل ارججريبيون، بل يبِ عليها من خالل إحالا "املعارف" اليت تدركها احلواس إىل العقل 
انلظري، يلصل من خالل جتريدها إىل اللكيات )العلم(، وهنا يظهر دور ارجأال العقيل، اذلي يرتيق فيه اإلدراك 

ا   الصوفيا( يف املعرفا-نلظريته )الفلسفيا                                           من ارحلا املعرفا إىل العلم، يلكون هذا تمهيد 

، الصوفيا(-قبل اخلوض يف نظريته )الفلسفيا                                            لكن ال بد من ارجوقف قليال  عند احلس ابلاطِ وقواه
فقد قسم ابن سينا احلس إىل ظاهري )احلواس اخلمس( و اطِ، وللحس ابلاطِ دور كبري يف عمليا اإلدراك، 

"رسالةِيفِبيانِاملعجزاتِوالكراماتِواألاعجيب"ِا كما ذكرها ابن سينا يف ويمكن اختصار تلك احلواس ابلاطن
 ، يف اجلدول ارجايل:(62 - 61، الصفحات 2007)ابن سينا، ويف  (1988)شمس ادلين،  ونرشها حققهااليت 

 قوى احلس ابلاطن عند ابن سينا:  1جدول 

ِعملهاِموضعهاِالاسةِابلاطنية

ارججويف األول من ِالسِاملشّتك
 ادلماغ

قبول مجيع الصور املنطبعا يف احلواس اخلمس الظاهرة، 
ويه تشبه وظيفا األعصاب اليت تنقل معطيات احلواس 

 إىل ادلماغ.
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حفظ ما قبله احلس املشرتك من صور املحسوسات وإن  ارججويف من ادلماغآخر ِاملصورةِواخليال
 اغبت عن احلواس

نهايا ارججويف األوسط ِالقوةِالوهمية
 من ادلماغ

إدراك املعاين اجلزئيا غري املحسوسا واملوجودة يف 
املحسوسات، كإدراك الشاة معىن العداوة عند رؤيتها 

 يع.اذلئب، ومعىن األلفا عند رؤيتها الرا

ِالافاةِواذلاكرة
ارججويف املؤخر من 

 ادلماغ

حفظ ما أدركه الوهم من معان غري حمسوسا اوجودة يف 
املحسوسات ، ويه خزان املعاين، كما أن اخليال خزان 

 الصور

املفكرة/ِالقوةِ
ِاملتخيلة

ارججويف األوسط من 
 ادلماغ عند ادلودة

ل ااملخزونا يف اخليتركيب الصور املأخوذة عن احلس 
بعضها ببعض، وتفصيل بعضها عن بعض، وكذلك تفعل 

جبناحني،  ا                                         مع املعاين املخزونا يف احلافظا، فتتخيل إنسان  
                                             أو ذئب ا يالئم شاة ، أو تركب استدالال  منطقي ا.

ِتفسريهِللتعلم
يطالعنا الشيخ الرئيس ىلع نظريته يف ارجعلم بصورة اوجزة يف جوابه ىلع إحدى اسائل تلميذه بهمنيار و

  (107)ابن سينا، الطبعا األوىل، صفحا فيقول: 

ِ"الِبدِمنِاستعمالِالقوةِاملفكرةِالطابلةِللحدِاألوسط،ِوذلكِألنِاتِلعلمِىلعِحنوي ِ ِ ِِ ِِ ِ ِ  ِ ِِِ ِ ِِ ِِ ِ ِِِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِِِ ِ ِِ ِ ِِِ ِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِ ِِِ ِِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِِ ِِِ ِن:ِأحدهماِ
ِِ بابلالِمنِغريِطلب،ِفيناهلِوانلتيجةِِىلعِسبيلِالدس،ِوهوِأنِخيطرِالدِاألوسطِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ ِِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِِ ِِ ِمِعا،ِوِِِ ِِِ  ِ اثلاينِِ

ِيكونِحبيلةِوطلب.ِ

ِِإليهِواتصالِعقيلِيكونِبالِكسبِابلتة،ِوقدِيبلغِمنِانلاسِبعضهمِمبلِغاِِوالدسِهوِفيض  ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِِ ِِ ِِِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِِ ِِِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِِ ِ ِِ ِِ ِ ِ
ِانلفسِالقدسية....يكادِيستغينِعنِالفكرِيفِأكرثِماِيتعلم،ِويكونِهلِقوةِ

ِأوِ ِاإلليه، ِالفيض ِنيل ِعن ِوعجزها ِتمرنها ِلقلة ِأو ِانلفس، ِلكدر ِالفكر ِإىل ِالاجة وإنما
ِللشواغل...

                                                                                      من انلص السابق يربز نوع أرىق من ارج علم، نوع  ال يتطلب إجهاد العقل يف ارجفكري واالستدالل، سسميه 
ما انلفوس قبله انلفس اليت استوفت رشائط استقباهل، أابن سينا باحلدس، وينسبه إىل الفيض اإلليه اذلي تست
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يض ، أو تشغلها عن استقبال الفاليت تعاين الكدر، أو الضعف انلاتج عن عدم ارجمرن ىلع ارجأال وارجفكري
قيق ارجصديق حت، فإنها حتتاج إىل ارجعب والكد يف ارجفكري للوصول إىل احلد األوسط واملاديا اإلليه الشواغل

 (358، صفحا 1435)ابن سينا،                                             تصورات، وي ع ر ف  احلدس والفكرة ىلع انلحو ارجايل: العليم لل

ِِ الفكرة:ِيهِحركِةِماِللنفسِيفِاملعاين،ِمستعينةِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِِ ِِ ِ ِِِ ِِ ِ ِ ِ ِِِِ ِ  ِ ِ ِ ِ ِِ ِِِ ِ ِ ِ ِ ِباتلخِيلِيفِأكرثِاألمر،ِِيِطِلِبِبهاِالدِاألوسطِِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِِِِ ِِ  ِ  ِ  ِ  ِ ِِِ ِ ِ ِِِ ِ ِِِ ِِ  ِ ِ ِ ِِِ
ِِأوِماِجيريِجمراهِمماِِيصارِ ِِ  ِ ِِِ ِِ ِِ ِ ِِ ِ ِ ِِِ ِِ ِِِباملجهولِحالةِالفقد،ِاستعراِضاِللمخزونِيفِابلاطنِوماِبهِإىلِالعلمِِ ِ ِِ ِ ِِ ِِِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِِ  ِ ِِ ِ ِ ِ ِِِِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِِ

ِجيريِجمراه،ِفربماِتأدتِإىلِاملطلوبِوربماِاِنِبِتِت.  ِ  ِ  ِ  ِِِِِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِِِ ِِِ ِ ِِِِِ ِ ِ ِ ِِِ ِِ ِ ِِ ِ ِِ

ِِالدس:ِهوِأنِيتمثلِالدِاألوسطِيفِاذلهنِدفعِة،ِإماِعقيبِطلبِوشوقِمنِغريِحركة،ِأوِ ِِِِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِِ ِِِ  ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِِِ ِِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِِِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِِ ِ ِِِ ِ ِ ِ
ِمنِغريِاشتياقِوحركة،ِويتمثلِمعهِماِهوِوسطِهلِأوِيفِحكمه.

أنه يرص الغرض من ارجعلم يف حتصيل احلد األوسط، والفرق بني نويع  نيالسابق ني انلصكما يالحظ ىلع
، فاحلدس يوصلنا إيله بطريقا مبارشة و دفعا واحدة، أما م إنما يكون يف طريقا حتصيل ذلك احلدارجعل

 العقل يف حتصيله.             إيله بعد كد   ارجفكري فيوصلنا

ب ت س  ألوىل، )ابن سينا، الطبعا اباحلدس وما يكتسب بالفكر فيقول :                                   أما فيما خيص الفرق بني ما ي ك 
 :(11صفحا 

"القوةِالعقليةِإذاِاشتاقتِإىلِصورةِعقليةِترضعتِإىلِاملبدأِالواهب،ِفإنِساحتِعليهاِىلعِسبيلِ
وإالِفزعتِإىلِحراكتِمنِقوىِ ِِالدسِِكِفِيتِاملؤونةِ، ِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِ ِِِ ِ ِ ِ ِِ ِِ ِِ ِ ِِ ِ ِ ِِِ  ِ  ِ  ِ ِِ ِ ِ ِ ِشأنهاِأنِتِِخرىِمنِأِ ِِ ِِِ ِ ِِ ِهِلقبولِالفيضِتلأثريِ ِدِِِ ِعِِِ

ِِِماِيكونِيفِانلفسِمنها،ِومشالكةِبينهاِوبيِيشِءِمنِالصورِاليتِيفِاعلمِالفيض،ِوحيصلِهلاِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِ  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ
ِباالضطرابِماِاكنِالِحيصلِإالِبالدس"

حلدس ال القدرة ىلع ا    د     ق                                                                 من ذلك يتبني أن ما يصل باحلدس وما يصل بالفكر قد يتطابقان، فمن ف    
م  القدرة ىلع الفكر، فال فرق بينهما إال يف اجلهد املبذول يف حتصيل احلد األوسط ي سستغرقه ، والوقت اذل                                                                       ي  ر 

                                                                            ، إال أن الفكر قد ال يصل إىل املطلوب حىت مع الكد وارجعب، بينما يصل احلدس دائم ا إىل العقل يف ذلك
 املطلوب.

ِقوىِالعقل
عقل نظري وعقل عميل، ثم يقيم اوازنا بينهما يمكن تلخيصها يف  ىلع قسمني،ل ويقسم قوى العق 

 (185، صفحا 1975)ابن سينا،  اجلدول ارجايل:
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 : املقارنا بني العقل انلظري والعقل العميل عند ابن سينا2جدول 

ِالعقلِالعميلِانلاريالعقلِِوجهِاملقارنة

 عميل نظريِاملجال

 إدراك احلسن والقبح إدراك الصدق والكذبِاإلدراك

 القبيح واجلميل واملباح الواجب واملمكن واملمتنعِاألحاكم

املشهورات واملقبوالت واملظنونات  املقدمات األويلاِاملبادئ
 وارججريبات الواهيا

 حاجا مطلقا حاجا نسبياِالاجةِللبدن

يتضح من املقارنا السابقا أن العقل انلظري عقل خمتص بانلظر يف األاور انلظريا وابلحث عن  
اللكيات، وينشغل بإدراك القضايا من حيث صدقها أو كذبها، فهو خيرج بأحةنم علميا من قبيل األاور الواجب 

 ول إىل الظنون حول األاورواملمكن واملمتنع، أي تكوين ايلقني بوجود اليشء أو عدمه ، باإلضافا إىل الوص
اليت يوظفها يف القضايا املنطقيا للوصول إىل انلتائج، أما عالقته املمكنا، وارجع هذا العقل املقدمات األويلا 

                                                                                            بابلدن فهو يتاج إيله حاجا نسبيا بناء  ىلع أنه يعتمد ىلع معطيات احلس كما بينا سابق ا، لكنه يف كثري من 
 دن، إذ إنه يعمل ىلع جتريد األشياء للوصول إىل إدراك اللكيات.أعماهل غري حمتاج إىل ابل

                                                                    القضايا العمليا واألفعال اإلنسانيا من حيث كونها حسنا أو قبيحا ميدان ا  يتخذ أما العقل العميل فهو 
ا يف ذلك ىلع أدلا                                                                                              لعمله، وخيرج بأحةنم أخالقيا ىلع األشياء من حيث كونها قبيحا أو مجيلا أو مباحا، معتمد 

ونات ت واملظنأقل رتبا من األدلا اليت يعتمد عليها العقل انلظري، فهو سستند إىل املشهورات واملقبوال
                                                                                          وارججارب غري املنضبطا علمي ا، والختصاصه بامليدان العميل يتاج هذا العقل إىل ابلدن حاجا مطلقا يف مجيع 

                              عملياته، إذ إنه يف انلهايا ي  
  زن 
 مه ىلع األفعال الصادرة عن ابلدن، ويكم احلاجات املاديا هل.أحةن    ل    

ِالفيضِوعالقتهِباملعرفة
فهو يذهب إىل أن إيله من حدس أو انسياح أو فيض فهو يكشف عن رأيه يف املعرفا، أما ما أشار  

انلفس جوهر وما سسميه املالئكا العقليا واملالئكا السماويا، وأن  مجيع املعاين اوجودة يف علم اهلل 
، فيمنعها ذلك جلسماإلنسانيا قريب من تلك اجلواهر، وطبيعتها منافرة لطبيعا األجسام املاديا، لكنها مقرتنا با

اجلواهر، فإذا حتررت من سطوة القوى ابلدنيا اجلاذبا هلا إىل األسفل،  يف كثري من األحيان من االتصال بتلك
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العقل الفعال وهو "الك سماوي"، فيفيض املعاين ىلع انلفس، يا استطاعت ارجواصل مع وفرغت إىل األاور العلو
من خالل ارجفكري أو األحالم أو احلدس أو الرؤيا يف ايلقظا اليت إذا  و هذا يفرس الوصول إىل املعاين واألفةنر

 .(1975)ابن سينا، ، كما بني ذلك يف الفصل اثلاين من وصلت إىل ارتبا انلبوة    ت     ل     م     ك  

، فيقول اهلل وىلع ذلك األساس فرس ابن سينا انلبوة اخلاصا، أي اإلنسان اذلي يتلىق الوح من  
 يف هذا الشأن:

ِ وقدِيتفقِيفِبعضِانلاسِأنِخِتِِ  ِ ِِ ِِِ ِِ ِِِ ِ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِ ِِ ِ حىتِإنهاِالِتستويلِِِ ِِقِِ ِلِِِ اغبلةِ، ِِفيهِالقوةِاملتخيلةِشديدةِجِدِا ِ ِ ِ ِِِ ِِ ِ ِِِِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِ  ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ليهاِعِ
ِإىلِالعقلِ ِقويةِالِيبطلِاتلفاتها ِوتكونِانلفسِأيِضا ِاملصورة، ِالواسِوالِتعصيها ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِِ ِِِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ  ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِقِ بلِوما

ِالعقلِانصباِبهاِإىلِال ِِِ ِِِِ  ِِِ ِ ِِِِ ِ ِ ِ ِِِثرِياِماِوكواس،ِفهؤالءِيكونِهلمِيفِايلقاةِماِيكونِلغريهمِيفِاملنامِ....ِِ ِ  ِِ ِ
ِِيتمثلِهلمِشبح،ِويتخيلونِأنِماِيدركونهِخطابِمنِذلكِالشبحِبألفاظِمسموعةُِِتِِفِظِوِتِتَِل،ِ  ِ  ِ  ِ ِ ِ  ِ  ِ   ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِِِِ ِِ ِِ ِ ِِ ِِ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِِِ ِِ ِِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ

ِ.(154 ، صفحا1975)ابن سينا، ِوهذهِيهِانلبوةِاخلاصةِبالقوةِاملتخيلة.

       ك عقال  يف أول أارها تمتلويفرس ابن سينا اسألا الفيض من خالل تفصيله أنواع العقول، إذ إن انلفس 
                                                                            ، وهذا العقل ليس سوى استعداد للتعقل أو قابليا هل، فإذا تف ع ل ت تلك القابليا (4)"العقل اهليوالينيدعوه "

يم   العقل  مال استعداد العقل ، وعند اكتحتصل عنده املعقوالت األوىل، وهو العقل اذلي "           عقال  بامللكا"            س 
                                                     وهو أشد العقول اتصاال  بالعقل الفع ال )املالك السماوي(.، "           عقال  بالفعل"سسىم وكمال تفعيله 

 هب مب خب حبجب  هئ مئ خئٱُّٱويعرب عن تلك العقول من خالل تأويله قوهل تعاىل: 
 خص حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حجمث هت مت ختحت جت
 مك لك خكحك جك مق حق مف خفحف جف مغ  جغمع جع مظ حط مض خض حض جض مص
 فيقول يف إشاراته: ، 35: انلور َّ خم حم جم هل مل خلحل  جل

ِويِلِهاِقوِةِِ)أي انلفس("ومنِقواهاِ
ِ
ِ ِماِهلاِحبسبِحاجتهاِإىلِتكميلِجوهرهاِعقاِلِبالفعل،ِفأ ِ ِ ِِِ   ِ  ِ  
ِ ِ ِِِ ِ ِ ِ ِِِ  ِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِِ ِِِِ ِ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِِِ ِِِ

وقدِيسميهاِقوِمِعقاِلِهيوالِنِياِ،ِويهِالمِِ ِِ استعداديةِهلاِحنوِاملعقوالتِ، ِِِِ ِ ِِِِ  ِ  ِ ِ ِ ِ ِ ِ  ِ ِ ِ ِ  ِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِِِ ِِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ىِة،ِوتتلوهاِقوةِأخرِ اِِكِِ ِِشِِ
ِبهاِالكتسابِاثلواينِإِماِبالفكرة،ِويهِالش

ِ
ُِتصلِهلاِعندِحصولِاملعقوالتِاألوىلِفِتِهِيأ ِِِِ ِ ِِِ ِ ِ ِ ِ ِِِِ  ِ ِِِ ِِ ِ ِِِ ِِ ِ ِ ِ ِِِ ِِ
 
ِ  ِ  ِ  ِ ِ ِِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِِِ ِِ ِ رةِجِ

ِالزيتونيةِإنِاكنتِِضِعَِف،ِأوِبالدِسِفيهِزيتِأيِضاِإنِاكنتِأقوىِمنِذلك،ِفتسَِّمِعقاِلِ  ِ ِ ِ ِ  ِ ِ ِ ِ ِِِ ِِ ِِ ِ ِِ ِ ِ ِِِ ِِ ِِ ِِِ  ِ ِ ِِِ ِ ِ ِِ ِ ِ  ِ ِ ِ ِِِِ ِِِ  ِ  ِ  ِ ِِ ِِ ِِ ِِِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِ

                                                             
: ويه لفظا يونانيا بمعىن األصل ، وعرفها ابن سينا يف رسالا احلدود بقوهل:  (4) ِجوهر،ِووجودهِيه"اهليوىلِاملطلقةِف                                                                                    نسبا  إىل اله ي وىل 

بالفعلِإنماِحيصلِلقبولِالصورةِاجلسميةِلقوةِفيهِقابلةِللصور،ِوليسِهلِيفِذاتهِصورةِختصهِإالِمعىنِالقوة،ِومعىنِقويلِهلاِ
ِِِ"يهِجوهر"ِهوِأنِوجودهاِحاصلِهلاِبالفعلِذلاتها،ِويقالِهيوىلِللكِيشءِمنِشأنهِأنِيقبلِكمااِلِما،ِوأمِراِليسِفيه"ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِِِِ ِ  ِ ِِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِ ِِِ ِِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِِ ِِِ ِ ِ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِِِِ ِِِ ِِ ِ ِ ِ ِِِِِ ِِ ِ ِِ ِِِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِِ ِ ِِِ ِ ِ ِ ِِ )ابن ِ

  (58، صفحا 1298سينا، 
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ِبامللكة،ِويهِالزجاجة،ِوالرِشِيِفةِابلالغةِمنهاِقوةِقدسيةِيكادِزيتهاِييضء ِ ِ ِِِ ِ ِ ِ ِِ ِِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِِِ  ِ ِ  
 ِ ِِِ ِِِ ِ ِِ ِ ِِِِ ِ ِِِ ِ ِ ِ عدِ،ِثمِحيصلِهلاِبِِِ

ِذلكِقوِةِوكماِل،ِأِماِالكمالِفأنِحيصلِهلاِاملعقوالتِبالفعلِمشاهدِةِمتمثل ِ ِ ِ ِ ِ  ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِِِ ِِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِِ ِ ِِِِ  ِ ِِِ  ِ ِِ ِ ِ ِ  ِ ِ ِ ِِ ِِِةِيفِاذلهن،ِوهوِِِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِِِ ِ  ِ

ِِنوِرِىلعِنور،ِوأماِالقوةِفأنِيكونِهلاِأنِحيصلِاملعقولِاملكتسبِاملفروغِمنهِاكملشاهدِمىتِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِِ ِِِِ ِِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِِِ ِِ ِِِ ِ ِِِ ِ  ِ ِ ِ
القوةِ وهذِه الكمالِيسَّمِعقاِلِمستفاِداِ، وهذِا وهوِاملصباحِ، ِِشاءتِمنِغريِافتقاِرِإىلِاكتسابِ، ِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِ ِِ ِ  ِ ِِ ِ ِ ِ ِ  ِ ِ ِ ِِ ِ ِِِ ِِ ِ ِِِِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِ ِِِ ِِ ِ ِِ ِ ِ ِِِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِِ

ِتسَّمِعقاِلِبالفعل،ِواذليِخيرجِمنِامللكةِإىلِالفعلِاتلامِومنِاهل ِِِ ِ ِ ِِ ِِ ِِِ ِ ِ ِ ِِِ ِِِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِِِ ِ ِ ِ ِِِ  ِ ِ ِ ِِ ِ ِيوالينِأيِضاِإىلِامللكةِفِ ِِ ِ ِ ِ ِِِ ِِِ  ِ ِ ِِِ ِ ِ هوِِ
ِالعقلِالفِعال ِ  ِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِ ِ(354-353، الصفحات 1435)ابن سينا، وهوِانلار"ِِِ

                                                                                    يمكن تشبيه العقل الف ع ال بالشمس وانلفس اإلنسانيا بالعني، فيه تفيض شعاعها لتستقبله العني
                                                        يفيض املعارف لتستقبله انلفس حسب تطورها، إذ تبدأ باستعداد  ، وكذلك العقل الفعال حسب استعدادها
، ثم تكتسب املقوالت األوىل )العلوم األويلا(                                  ، وسسىم ذلك االستعداد عقال  هيوالني االستقبال الفيض

القوة ) احلدسبالالزما للوصول إىل املقوالت اثلانيا )العلوم املكتسبا(، واالكتساب يكون بالفكر أو 
                                                                             ويف هذه املرحلا قد يكون العقل ًعجز ا عن الوصول إىل املقوالت اثلانيا يف بعض األحيان مع  ،القدسيا(

ا مىت شاءت قوالت اثلانيثم بعد ذلك تتطور رجبلغ ارتبا حتصل فيها امل توفر اإلرادة، وهذا هو العقل بامللكا،
                              استفاد ا، ألنه استفاد من فيض                                                                  وهذا هو العقل الفعال، وسسىم العقل بعد لك إفاضا من العقل الفعال عقال  

 ال.   ع             العقل الف  

 : قوى انلفس انلظريا )درجات العقل( يف انلفس اإلنسانيا3جدول 

ِصفتهِرمزهِالعقل

 االستعداد نليل املعرفا املشةنةِالعقلِاهليوالين

ارجوصل إىل املعارف                فيكون قادر ا ىلع ينال املقوالت األوىل  الزجاجاِالعقلِبامللكة
 .اثلانيا باحلدس أو الفكر

 دون اكتساببإرادته ينال املقوالت اثلانيا  املصباحِالعقلِبالفعل

 

                                                                                    ويرضب الطويس مثاال  هلذه العقول بتعلم اإلنسان الكتابا، فالطفل الصغري اذلي لم ين أوان تعلمه 
قدرة                                                 )العقل اهليوالين(، فإذا بلغ سن ارجعليم ف ع ل  تلك ال القراءة والكتابا يمتلك يف نفسه القدرة ىلع ارجعلم

                                                                                                فتعلم القراءة والكتابا )العقل بامللكا(، وحني يمتلك ناصيا الكتابا فإنه يكون قادر ا عليها مىت شاء حىت 
  .(1435)ابن سينا،  )العقل بالفعل( لو لم يكتب
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ل يق  راجع إىل نظريته يف أما مدى استعداد                                                                   انلفس رجليق ذلك الفيض فهو يرجع إىل سببني، سبب خ 
ل يق  راجع إىل نظريته يف األخالق، وسنبني ذلك يف اوضعه.                                                                األازجا، وسبب خ 

 األخالقِعندِابنِسينا
ن انلباتيا واحليوانيا واإلنسانيا، ويولك إىل لك نفس جمموعا م قوى : ثالث ىلعيقسم ابن سينا قوى انلفس 

ا والقوة احليوانيا خمتصا بإدراك اجلزئيات )احلواس( واحلركفانلباتيا اولكا بارجغذيا وانلمو وارجناسل، املهام، 
 ف تلك القوى    عر          ، وي  رييلك وتؤدي دورها من خالل ارجفكاإلراديا، أما القوة اإلنسانيا فيه اصدر اإلدراك ال

 (32، صفحا 1975)ابن سينا، و  (58، صفحا 2007)ابن سينا،  ىلع انلحو ارجايل:

ِِانلفسِانلباتية:ِويهِالكمالِاألِولِجلسِمِطبييِعِآيِلِمنِجهةِماِيتودلِوينموِويتغذى. .1 ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِِ ِِ ِ ِ ِِ ِ ِ  ِ ِ ِ  ِ ِ ِ ِ ِ  ِ ِ ِ ِِ  ِ ِ ِِِ ِِ ِ ِِِِ ِ ِِِ ِ ِِِ ِ ِِِ ِ ِ ِِ
ِِاليوانية:ِويهِالكمالِاألولِجلسِمِطبييِعِآيِلِمنِجهةِماِهوِيدركِاجلزئياتِويتحركِباإلرادة.انلفسِ .2 ِ ِِ ِ ِِِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ ِِ ِ ِِِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِِِ ِِ ِ ِ ِِ ِ ِ  ِ ِ ِ  ِ ِ ِ ِ ِ  ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِِِ ِِ ِ ِِِِ ِ ِِِ ِ ِِِ ِ ِ ِِ
ِِاِلِأولِجلسمِطبييِعِآيِلِمنِجهةِماِيفعلِاألفاعيلِالاكئنةِباالختيارِمانلفسِاإلنسانية:ِويهِك .3 ِِ ِ ِ ِ ِِِِ ِ ِِ ِِِِ ِ ِ ِِ ِ ِِِ ِ ِ ِ ِِِ ِِ ِ ِ ِِ ِ ِ  ِ ِ ِ  ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِ ِِ  ِ لفكريِاِ

 .واالستنباطِبالرأيِومنِجهةِماِيدركِاألمورِاللكية
                                                                         ل ابن سينا القوى املتفرعا عن لك نفس، ويولك إىل لك قوة منها وظيفا  ختتص بها وقد     فص                ثم بعد ذلك ي  

 يف الشلك ارجايل: (36، صفحا 1980)جنايت، اخترصها 

 : قوة انلفس عند ابن سينا والوظائف اليت تؤديها3رسم توضيح 
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ِقوىِانلفسِفضائل
 ضائلقوة، وتتفرع عن لك فضيلا جمموعا من الفللك رئيسيا فضيلا و عد هذا ارجقسيم يقرر ابن سينا 

، فالقوة انلباتيا فضيلتها العفا، والقوة احليوانيا فضيلتها الشجاعا، والقوة اإلنسانيا فضيلتها احلكما، الفرعيا
ويضيف إيلها فضيلا رابعا يه العدالا، ويقصد بها استكمال لك قوة لفضيلتها وما يتفرع عنها من فضائل، 

)ابن سينا، رها كما ذك يا املتفرعا عنهاوفضائلها األساسيا و عض الفضائل الفرعوالشلك ارجايل يوضح القوى 
1298): 

 : قوى انلفس وفضائلها الرئيسا و عض فضائلها الفرعيا4رسم توضيح 

 

فالعفةِ"ويذهب ابن سينا يف رسالا العهد إىل أن الفضيلا إنما يه وسط بني رذيليت اإلفراط وارجفريط، 
وسطِبيِالرشهِوماِأشبههِوبيِمخودِالشهوة،ِوالسخاءِوسطِبيِابلخلِواتلبذير،ِوالعدالةِوسطِبيِالالمِ

والقناعةِوسطِبيِالرصِواالستهانةِ والشجاعةِوسطِواالناالمِ، بتحصيلِالكفاءةِويهِاليتِتسَّمِاالحناللِ،
، وهكذا يضع أمام لك فضيلا جمموعا من الرذائل اليت ينبيغ (101، صفحا 1298)ابن سينا، ِبيِاجلنبِواتلهور"

 تركها.

ِطبيعةِاإلنسان
أما يف طبيعا اإلنسان، فيمكن القول بأنه ذو طبيعا حياديا، وأن ما يتصف به من فضيلا أو رذيلا  

إنما هو حاصل عن االكتساب وارجحصيل، وما يكتسبه من صفا قد يتخىل عنها إذا أراد، ويبني ذلك بقوهل: 
 (102 - 101، الصفحات 1298)ابن سينا، 

انلفس

اإلنسانية

الكمة

الوفاء
الرمحة

الياء

ابليان
الفطنة

اتلواضع

اليوانية

الشجاعة

اللم كتمانِالرس

انلباتية

العفة

السخاء القناعة

 العدالا

 )استكمال لك قوة لفضيلتها(
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"لكِإنسانِمفطورِىلعِقوةِبهاِيفعلِاألفعالِاجلميلة،ِوتلكِالقوةِبعينهاِتفعلِاألفعالِالقبيحة،ِ
ِِواألخالقِلكهاِاجلميلِمنهاِوالقبيحِيهِمكتسبة،ِويمكنِلإلنسانِمىتِلمِيكنِهلِِخِلِقِحاصلِ ِ ِِ ِ  ِ  ِ  ِ ِِ ِِ ِ ِ ِِ ِِِ ِ ِِ ِِ ِِ ِِِ ِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِِِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِ

ِ  ِأنِحِيِِ ِِ ِنلفسه،ِومىتِصادفهاِأيِضاِىلعِخلقِحاصلِأنِينتثلِبإرادةِعِِ ِهِِِ ِلِِِ ِِصِِ ِِ ِ ِِ ِِِِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِِ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِِ ِِ  ِ ِ ِِِِ ِ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِِِ ِ ِ  .نِذلكِاخللق"ِ

                                                                                    فاإلنسان ال يودل رشير ا بطبعه حىت ي ق و م  رش ه بالرت يا، وال خري  ا بطبعه حىت حتميه الرت يا من  
قيا بتوجيه وتضطلع الرت يا اخللالرذائل، ب االتصاف                                                     االحنراف، بل يودل ا ز و د ا باستعداد  للتحيل بالفضائل أو

  اخللق املكتسب يف انلفس حىت يغدو أشبه بالغريزة.  االستعداد حنو اجلها املطلو ا، وترسيخ

ِوترسيخهاِاكتسابِاألخالق
كرار الفعل الواحد ارات فيه العادة، ويقصد بها تأما وسيلا اكتساب األخالق الفاضلا أو الرذيلا 

مرناِأولِأ"ذللكِإذاِاعتدناِمنِحول الفعل إىل الكا، وهذا ما عناه بقوهل: حىت يتكثرية عرب مدة زمنيا طويلا 
حصلِنلاِباعتيادهاِاخللقِاجلميل،ِوإذاِاعتدناِمنِأولِأمرناِأفعالِأصحابِِةأفعالِأصحابِاألخالقِاجلميل

 .(102، صفحا 1298)ابن سينا،  األخالقِالقبيحةِحصلِنلاِباعتيادهاِاخللقِالقبيح"

سشدد ابن سينا ىلع أهميا معرفا احلسن والقبح، وتر يا انلاشئا ولضمان رسوخ األخالق يف اإلنسان  
ىلع فعل احلسن وترك القبح منذ الصغر، حىت تتحول تلك املعرفا والسلوكيات انلاجتا عنها إىل ما سشبه الفعل 

ن مالغريزي، وهذا ما يفرق بني اإلنسان وسائر احليوانات، فاحليوان يصدر يف فعله عن الغريزة أما اإلنسان ف
                                                  الواجب أن يكون فعله صادر ا عن األخالق، ويقول يف هذا:

أنِاملصلحةِتدعوِإىلِأنِتكونِيفِ،ِ)أي احلياة االجتماعيا(ِيفِاملشاركةِ)أي اإلنسان("وخيصهِ
ِ ِمجلةِاألفعالِاليتِمنِشأنهِأنِيفعلهاِأفعاِلِ ِِ ِ ِِِِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِِ ِِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِِِ ِِ ِ ِ ِِِ ِ ِِِالِينبيغِهلِأنِيفعلها،ِفِيِعِلِمِذلكِصغرِياِوِيِنِشأِعليه،ِِِ ِ ِ ِ ِِ  ِ  ِ  ِ ِ ِ  ِِ ِ ِ ِِ ِِ ِ  ِ  ِ  ِ  ِ ِ ِِِِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِِ ِِ ِ ِ ِ ِِ

تعودِمنذِصباهِسماعِأنِتلكِاألفعالِينبيغِأالِيفعلها،ِحىتِصارِهذاِاالعتقادِهلِويكونِقدِ
ِواألخرىِمجيلة" ِوتسَّمِاألوىلِقبيحة، ِوأفعالِأخرىِخبالفِذلك، ، 1975)ابن سينا،  اكلغريزة،

 (183صفحا 

الق ىلع حالا األخ ىلع اإلنسان املحافظا                                                و ما أن الفضيلا وسط  بني رذيلتني، يرى ابن سينا أن 
الوسطى، من خالل مفهوم العدالا اذلي يعِ أن تتوسط انلفس بني األخالق املتضادة، فإذا احنازت انلفس إىل 

شجاعا رجفريط جلأ إىل الزيادة، فالاحنازت إىل اطرف اإلفراط جلأ املرء إىل انلقص حىت يصل إىل ارجوسط، وإذا 
                                                                                           مثال  فضيلا  بني رذيلا اجلنب )ارجفريط( ورذيلا ارجهور )اإلفراط(، فمن وجد يف نفسه شيئ ا من اجلنب فعليه 

 بزيادة اإلقدام، وإذا حصل العكس فأفرط يف ارجهور فعليه أن يعيدها إىل ارجوسط باإلحجام.
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ِتعريفهِلألخالق
"هيئةُِتدثِللنفسِانلاطقةِمنِجهةِانقيادهاِللبدنِوغريِاخللق ىلع أنه:  إىل تعريف ومن ذلك يصل

ِ، وسرشح ذلك بقوهل: انقيادهاِهل"

ِِ"فإنِالعالقةِبيِانلفسِوابلدنِتوجبِبينهماِفعاِلِوانفعااِل،ِفابلدنِبالقوىِابلدنيةِيقتيضِ ِ ِ ِِِ ِ ِِ ِ ِِِ ِ ِ ِ ِِِِ ِ ِ ِِ ِِ  ِ ِِ ِ ِ ِِ ِ  ِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِِِ ِِِ ِ ِ ِ ِ ِِِ ِِ ِ
ِأموِرا،ِوانلفسِبالقوةِالعقليةِتقتيضِأموِراِمضادةِلكثريِمنها،ِفتارِةُِت ِ ِ ِ ِِ ِ ِِِِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِِِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِ ِِِِ ِ ِ ِِ ِِِ ِ ِ ِ ابلدنِِملِانلفسِىلعِ

تكررِتسلمهاِهلِحدثِمنِذلكِهيئةِإذاعنيةِ فتقهره،ِوتارةِيسلمِابلدنِفيميضِيفِفعله،ِفإذِا
للبدنِحىتِيعرسِعليهاِبعدِذلكِماِاكنِالِيعرسِقبلِمنِممانعتهِوكفهِعنِحركته،ِوإذاِ

ةِارقتكررِقمعهاِهلِحدثِمنهِيفِانلفسِهيئةِاستعالئيةِاعيلةِيسهلِعليهاِبذلكِمنِمف
 .(104، صفحا 1298)ابن سينا، ابلدنِفيماِيميلِماِاكنِالِيسهل"ِ

تكون فيها انلفس مذعنا ألار ابلدن، ويه عنده  حالني، حالفالعالقا بني انلفس وابلدن ترتدد بني  
                                   ىلع ابلدن حاكما  عليه، وهذه احلال اصدر    ا     ي     ل     ع     ت     س          انلفس ا   ااصدر األخالق الرذيلا، وأخرى تكون فيه

ل  )الفضيلا( األخالق الوسطى                                                             ، فمن تمكن من إخضاع مطالب ابلدن ألحةنم انلفس )العقل(، فقد حص 
                                                      أن للنفس كمالني، كمال نظري يكون بصريورتها ًعلم ا عقلي ا، إىل كمال انلفس وسعادتها، إذ ذهب ابن سينا 

:  وكمال عميل يكون باستعالئها ىلع ءِ"إنِالسعادةِاإلنسانيةِالِتتمِإالِبإصالحِاجلز                       ابلدن، ويرصح بذلك قائال 
ِِالعميلِمنِانلفس،ِوذلكِبأنُِِتِِصلِملكةِاتلوسطِبيِاخللقيِالضدين" ِ ِ ِ ِِِِ ِ ِ ِ ِِِ ِِِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِ ِِ  ِ   ِ ِِ ِ ِِِ ِِ ِ ِِِ ِ ِ ِِِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ  (104، صفحا 1298)ابن سينا،  ِ

ِبسالقصةِسالمانِوإ
إذاِ""اإلشارات وارجنبيهات" إشارة اغاضا إىل حديث سالمان وإبسال، فقال: أشار ابن سينا يف كتابه 

ِِِقرعِسمعكِفيماِيقرعه،ِورِسِِدِعليكِفيماِتسمعه،ِقصِةِلسالمانِوإبسال،ِفاعلمِأنِسالمانِمثِلِرضبِلك،ِ ِِِ ِ ِ  ِ ِ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِِ ِِِ ِ ِ ِِ ِِِ ِِ ِِِ ِِ ِِ ِ ِ ِِ  ِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِ ِِِِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ  ِ   ِ ِ ِِِ ِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ
ِ ِوأِن  ِ ِإنِأطِقِت"ِِ ِالرمِز ِِحِل ِثِم ِإبسااِلِمثِلِرِضِِبِدلرجتكِيفِالعرفانِإنِكنتِمنِأهله،  ِ  ِ ِ ِِ ِ ِِ  ِ ِ ِ ِِِ  ِ  ِ ِ  ِ ِِ ِِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ  ِ   ِ ِ  ِ ِ ِ ِ  ِ ِِ ، 1435)ابن سينا، ِِِ

أثناء رشحه الكتاب ، إذ لم جيد شارح اإلشارات ، وقد أر كت هذه اإلشارة نصري ادلين الطويس (364صفحا 
                                                                           ه تلك اإلشارة، لكنه بعد انتهائه من تصنيف الرشح بعرشين ًعم ا وقع ىلع قصتني إحداهما             ارجع ا يفرس ب

ل إنه رجح ب ترمجها حنني بن إسحاق، لكنه استبعد أن تكون املعنيا رجناقضها مع إشارة ابن سينا، يونانيا 
نسبتها إىل ابن سينا، وحاصلها كما اخترصه     ح     ج                   أما األخرى فقد ر  بأنها من وضع أحد ضعفاء الفالسفا، 

 :بقوهلالطويس 

ِِ بسالِأصغرهماِسنِِإوِاكنِِ،يقيقبسالِاكناِأخوينِشإنِسالمانِوأِالقصة:ِوحاصل ِ ِِِ ِ ِ ِ ِ ِِِ ِِ يِوِقدِترىبِبِ،اِ
ِاعقاِلِِيديِأخيهِونشأِصبيحِالوجه  ِ ِ ِِ ِِمتأدبِِِ ِِ ِ ِِ اِاعلمِِِ ِِ ِِ اِعفيفِِِِ ِ ِ ِ ِ ِاِشجااِعِِِ ِِ ِ التِقوِ،قدِعشقتهِامرأةِسالمانوِ،ِِ

بسالِمنِخمالطةِإوِأىبِِ،فأشارِعليهِسالمانِبذلكِ،اخلطهِبأهلكِيلتعلمِمنهِأوالدكِ:لسالمان
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ِِ أظهرتِعليهِبعدِحِيِودخلِعليهاِوأكرمتهِوِ،أمإنِامرأيتِلكِبمزنلةِِ:فقالِهلِسالمانِ،النساء ِ ِِ ِ ِِِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِ
زوجِأخاكِِ:فقالتِلسالمانِ،بسالِمنِذلكِودرتِأنهِالِيطاوعهاإفانقبضِِ،يفِخلوةِعشقهاِهل
ِِ يلكونِلكِخاصةِِِبسالإإينِماِزوجتكِبِ:وِقالتِألختهاِ،بأخيتِفأملكهاِبه ِ ِِ ِِ ِِِ ِ ِ ِبلِليكِأساهمكِ،دوينِِ

ِِِ ِإنِأخيتِبِِِ:بسالوقالتِإلِ،فيه ِ ِِِ ِِ الِتدخلِعليهاِنهارِِ،ِِ ِةِِِ ِيِِِ ِيِِِ ِحِِِِ ِرِِِ ِكِِِ ِِ ِِِِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِتأنسوالِتكلمهاِإالِبعدِأنِتسِ،اِِِ
ِِ،بك ِالزفاف ِأختهاويللة ِفراش ِيف ِسالمان ِامرأة ِِ،باتت ِنفسهاإفدخل ِتملك ِفلم ِ،بسالِعليها

ِألبكارِاخلفراتِالِيفعلنِمثلإنِاِ:بسالِوِقالِيفِنفسهإفارتابِِ،فبادرتِتضمِصدرهاِإىلِصدره
ِِ تغيِِِوِقدِ،ذلك ِ وخرجِِ،فأزعجهاِ،فالحِفيهِبرقِأبرصِبضوئهِوجههاِ،تِبغيمِمالممِالسماءِيفِالوقِ

ِ،ىلعِذلكِفإينِقادرِ،إينِأريدِأنِأفتحِلكِابلالدِ:وِقالِلسالمانِ،وِعزمِىلعِمفارقتهاِ،منِعندها
ِ ِأخذِجيِشِو ِ ِ ِِ ِ ِِ وِفتحِابلالدِألخيهِبرِِِ،اِوحاربِأمماِ ِِِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِِ اِوِحبرِِِِ ِ ِِ ِ ِرشقِِِ،اِِ ِِ اِوِغربِِِ ِ ِ ِِ ِِ منِغريِمِِِ،اِِ ِِ ِ ِِ لِاكنِأووِ،عليهِِ ِةِِِ ِنِِِ

ِ،اعودتِإىلِاملعاشقةِ،حسبِأنهاِنسيتهوِ،وملاِرجعِإىلِوطنهِ،قرنيِاستوىلِىلعِوجهِاألرضذيِ
ِِ ظهرِهلمِعدوِِوِا،قصدتِمعانقتهِفأىبِوِأزعجهو ِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِِ فوجِِِ،ِ ِ ِبسااِلِإسالمانِِِ ِهِِِ  ِ ِِ ِِ فرِِوِ،ِإيلهِيفِجيوشهِ املرأةِِتِ ِقِِِ

ِيفِرؤساءِاجليشِأموااِلِ  ِ ِِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِوهِجرحيِِوِتركِ،وظفرِبهِاألعداءِ،لريفضوهِيفِاملعركةِففعلواِ،ِ ِ ِ ِ بهِدماءِِاِوِِ
ِِ حسبوهِميتِِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِِ فعطفتِعليهِمرضعةِِِ،اِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِاغتذىِبذلكِإىلِوِ،قمتهِحلمةِثديهاألوِ،منِحيواناتِالوحشِِ

ِ،هوِحزينِمنِفقدِأخيهوِ،وقدِأحاطِبهِاألعداءِوأذلوهِ،ورجعِإىلِسالمانِ،أنِانتعشِوِعويف
ِِ وكِِِ،العدةبسالِوأخذِاجليشِوإفأدركهِ ِِ بدِِىلعِاألعداءِوِِ ِرِِِ ِِ وِسوِِِ،عايمهمدهمِوِأرسِِ ِ ِِ ىِالمِِِِ ِ،ألخيهِِ ِِكِِ ِلِِِِِِ

ِأعطتهماِمااِلِوِه،وطاعمِهثمِواطأتِاملرأةِطاخب  ِ ِِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ واكنِِصِِ،ِفسقياهِالسمِ ِِ ِ ِِ يقِِِ ِدِِِ ِِ اِكبريِِِ ِ ِ نسبِِِِ ِِ ِا ِ ِِ اِوعلمِِِِِ ِ ِ ِ ِعماِلِوِاِِ  ِ ِ ِ،ِ
ِِ واغتمِِ ِ ِ ِِ فوِِوِ،اعزتلِمنِملكهوِ،منِموتهِأخوهِِِ ِِ إىلِبعضِمِِِِ ِِضِِ ِِ ِ ِِِ ِِ ناىجِربهِفأوىحِإيلهِجليِِوِ،عاهديهِ ِ ِ ِِ ِ ِِِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ةِِِ
، الصفحات 1435)ابن سينا، ". ودرجواِاهفسىقِاملرأةِوِالطابخِوِالطاعمِثالثتهمِماِسقواِأخِ،الال
367 - 368) 

اذلي يل وها كما أوىص ابن سينا، فخرج بارجأو عد رسده القصا سرشع الطويس يل الراوز اليت تضمنت
 (1435)ابن سينا،  يف اجلدول ارجايل: خنترصه

ِاتلأويلِالشخصيةِ/ِالدث
 انلفس انلاطقاِسالمان
 العقل انلظري املرتيق إىل درجا العقل املستفاد، وهو درجته يف العرفان.ِإبسال

 ِامرأةِسالمان
 
 القوة ابلدنيا األ
 
 بانلفس.ة بالشهوة والغضب ، املتحدة     ار     م                 

 .                                                                  ميل القوة ابلدنيا إىل تسخري العقل كما سخرت سائر القوى يلكون اؤتمر ا هلاِعشقِاملرأةِإلبسال
 اجنذاب العقل إىل ًعمله.ِإباءِإبسالِورفضهِطاعةِاملرأة يف حتصيل مآر ها الفانيا.
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 ملطمئنا.ا القوة العمليا املسماة بالعقل العميل املطيع للعقل انلظري وهو انلفسِأختِاملرأة
حلولِامرأةِسالمانِماكنِأختهاِيومِ

ِالزفاف
 تسويل انلفس األمارة مطابلها اخلسيسا وتروجيها ىلع أنها اصالح حقيقيا.

لفانيا ، ويه جذبا من اخلطفا اإلهليا اليت تسنح أثناء االنشغال باألاور اِالَبقِالالمعِ
 .جذبات احلق

 .إعراض العقل عن اهلوىِإزاعجهِللمرأة

ِفتحِإبسالِابلَّلان
اطالع انلفس بالقوة انلظريا ىلع اجلربوت وامللكوت ، وترقيها إىل العالم 
اإلليه، وقدرتها بالقوة العمليا ىلع حسن تدبريها اصالح بدنها، ويف نظم أاور 

 املنازل واملدن.

 إىل املألانقطاع القوى احلسيا واخليايلا والوهميا عن انلفس عند عروجها ِختيلِاجليشِعنِإبسال
 األىلع، وفتور تلك القوى لعدم ارجفاته إيلها.

تغذيةِاليوانِالوحيشِ
ِإلبسال

 إفاضا الكمال إيله عما فوقه من املفارقات هلذا العالم.
 .                                            اضطراب انلفس عند إهماهلا تدبريها شغال  بما فوقهاِاختاللِحالِسالمانِلفقدِأخيه

 اصاحلها يف تدبريها ابلدن.ارجفات العقل إىل انتظام ِرجوعِإبسال
 القوة الغضبيا املشتعلا عند طلب االنتقام.ِالطابخ
 القوة الشهويا اجلاذبا ملا يتاج إيله ابلدن.ِالطاعم

                                                                  إشارة إىل اضمحالل العقل يف أرذل العمر مع استعمال انلفس األمارة إي اهما ِإبسالِإهالكاتلواطؤِىلعِ
 والعجز.الزدياد االحتياج بسبب الضعف 

ترك انلفس استعمال القوى ابلدنيا آخر العمر وزوال هيجان الغضب والشهوة ِقتلِسالمانِقتلةِأخيه
 وانكسار هاديتهما.

 .انقطاع انلفس عن تدبري ابلدن، وصريورة ابلدن حتت ترصف غريهاِاعزتالِسالمانِامللك

 غري حتدث عنها ابن سينا يفويتضح من تأويل الطويس أن شخصيات القصا راوز لقوى انلفس اليت  
                                                                                      اؤل ف  من اؤلفاته، أما أحداث القصا فيه راوز رجفاعالت قوى انلفس، والرصاع انلاشب بينها يف سبيل 

لرصاع ، ونتائج احتقيق لك قوة اراميها، فلك واحدة منها تسىع إىل أن تمتلك زمام السلطا ىلع بقيا القوى
نت الغلبا للعقل انلظري )إبسال( املستعني بالعقل العميل، فإن حتدد درجا تريق انلفس اإلنسانيا، فإذا اك

انلفس ترتىق يف كماهلا الروحاين، وتفيض عليها املعارف اإلهليا، أما إذا غلبت القوى ابلدنيا )اارأة سالمان( 
 ىلع العقليا، فإن انلفس تنحط عن كماهلا املرام.
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هما أحوال انلفس ورصاعها مع قواها، األوىل  تناول فيني رازيتنيوجدير باذلكر أن البن سينا قصت
يام، )ابن سينا و اخل، ويمكن االطالع عليهما يف "قصةِالطري"واثلانيا بعنوان  "قصةِيحِبنِيقاان"باسم 
2004) 

ِمراتبِانلفسِاإلنسانية
انلفس عند ابن سينا فيه ثالث، الزهد والعبادة والعرفان، فالزهد هو اإلعراض عن  تريقأما اراتب 

طيبات ادلنيا، والعبادة تتمثل يف العبادات املنصوص عليها اكلصالة والصيام، أما العرفان فيه رتبا يصل إيلها 
 حاالت ارجداخل بني ولم يفت الشيخ بيان، فيه ارتبا عقليا حمضا، ف فكره يف اهلل     رص                اإلنسان حني ي  

                                                                                          تلك املراتب، فالزاهد قد يرصف نفسه عن الشهوات طمع ا يف اثلواب أو خوف ا من العقاب، وكذلك العابد 
                                                                                                  املقبل ىلع العبادة فهو إنما يفعل ذلك طمع ا أو خوف ا، أما زهد العارف فمصدره رغبا العارف يف أن يزنه نفسه 

                   فيه عنده رياضا  هلمم ، وأن يتكرب ىلع لك يشء غريه، وكذلك عبادة العارف                   عم ا سشغله عن احلق 
 (1435)ابن سينا،  .انلفس وقواها يك جينبها الغرور أمام احلق

ِانلبوةِوالطبيعةِاملدنيةِلإلنسان
ضمن جمتمع  فرض عليه أن يعيشابن سينا إىل طبيعا اإلنسان اليت تو عد بيانه تلك املراتب يلتفت  

 يتفاعل فيه مع بقيا األفراد، فجعل من هذه الطبيعا مقدما بليان اةننا ادلين يف فلسفته، فقال:

ِيستقِلِ" ِحبيث ِاإلنسان ِيكن ِلم ِ ِملا ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِِِ ِنفسه ِبأمر ِجنسه،ِإوحده ِبين ِمن ِآخر ِبمشاركة ال
ِوربمعاو ِيِِومعاضة ِبينهما ِجتريان ِِ ضة ِ ِِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِمِِِِ ِغِِِ ِرِِِ ِفِِِ ِعن ِلصاحبه ِواحدِمنهما ِِ لك ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِبنفسهِِِ ِمِِِ ِهِِِ ِتواله لو

ِِ الزدحمِىلعِالواحدِكثريِِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِِِِ ِِ ِ ِ ِ ِ،ِواكنِمماِيتعرِسِِ  ِ ِ ِ ِ ِِِ ِِ ِ ِ ِِ وجبِأنِيكونِبيِانلاسِمعاملةِِِ،ِإنِأمكنِِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِِ ِِِ ِِِ ِ ِ ِ ِِ ِِِ ِ ِ ِوعدِلِِِ ِ ِ ِ،ِ
ِِ حيفاهِرشعِِ ِ ِِ ِ ِ ِِ يفرضهِشارعِِِ،ِ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِ ِِ متمزيِِِِ ِ ِ ِباستحقاقِالطاعةِالختصاصهِبآياِتِِِ  ِ ِِ ِ ِِِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِِِ ِِ ِ ِ ِ ِتدلِىلعِأنهاِمنِعندِِِ

ِِ ءِجزاءِِامليسجبِأنِيكونِللمحسنِووه،ِورب ِِ ِ ِمنِالقديرِاخلبري.ِِِ

ِفوجبِمعرفةِاملجازيِوالشارع.ِومعِاملعرفةِسبِبِ  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِِِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِحافِظِِِ  ِ ِ ِِ ففِِِ،للمعرفةِِِ ِِ ِةِِتِعليهمِالعبادِ ِِضِِ ِرِِِ
ِِ المِِ ِحىتِاستمرتِادلعوةِإىلِالعدلِ،تِعليهمِليستحفظِاتلذكريِباتلكريرِ ِرِِِ ِرِِِ ِكِِللمعبود،ِوِِ ِةِِِ ِرِِِ ِكِِِ ِذِِِِ

ِِ املقيمِلياةِانلوع،ِثمِزيدِملستعمليهاِبعدِانلفعِالعايمِيفِادلنياِاألجرِِ ِ ِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ألخرى،ِثمِاجلزيلِيفِاِِ
ِِ زيدِللعارفيِمنِمستعمليهاِاملنفعةِاليتِخصواِبهاِفيماِهمِمِِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِ ِِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِ إىلِِنارونِوجوههمِشطره.ِفاِ ِلِِِ ِوِِِ

ِثمِإىلِالرمحةِو ِانلعمةِتلحِظِالكمة،  ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِِِ ِجنابِِِِ ِتبِ ِثمِأقمِِا ِِ هركِعجائبه، ِ ِِ ِ ِِ ِِ ِ ِِِ ِ ِ ِ ِ ِِ استقمِِوِِ ِ ِ ِ ِِ ، 1435)ابن سينا، "
ِ.(371صفحا 
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يكشف انلص السابق عن متانا فكرة ابن سينا، فهو ير ط بني خمتلف نواح حياة اإلنسان العقليا 
ص إشاراته وتنبيهاته وهو خمتواالجتماعيا وانلفسيا وادلينيا، فقد جاء بهذا الالكم يف انلمط ارجاسع من 

بمناقشا مقامات العارفني، أي إنه قسم يندرج حتت ارجصوف، وجاء بعد حديثه اذلي تقدم حول الزهد 
والعبادة والعرفان، فكأن الشيخ ملا بني كماالت انلفس، ارجفت إىل أن هذه الكماالت ال يمكن حتقيقها 

 .يصلح املجتمع ويضمن العدل بمعزل عن ارجفاعل االجتمايع، فانتقل إىل بيان ما

ِالسياسةالاجةِمصدرِ
                                                                                         ويرى أن الطبيعا املدنيا لإلنسان تنشأ عن مبدأ احلاجا، وهو املبدأ اذلي فصل  احلديث فيه عند تناوهل 

أن ارجفاوت بني البرش فهو يذهب إىل ، (2007)ابن سينا، احلاجا إىل السياسا يف فصل "رضورة السياسا" ضمن 
                                                                                       اكشف  عن حكما إهليا، إذ لوال اختالف الطبقات يف املجتمع هللك انلاس، ولو اكن انلاس متساوين يف الرتب 
والعقول لفسدت احلياة نتيجا ارجباغض وارجحاسد الذلين أنشأهما تساويهم يف الرتب والعقول، فارجفاضل بني 

ملقدما يأيت بليان رضورة السياسا، فريى أن توايل حاجات اإلنسان ، و عد هذه االبرش رضوري الستمرار احلياة
 يوجب وجود نظام رجدبري األاور وضمان تلبيا احلاجات، ويه عنده تنشأ عن بعضها كما يف الشلك ارجايل:

 (2007)ابن سينا، كتاب السياسا، : احلاجات اليت يتسوى فيها مجيع انلاس عند 5رسم توضيح 

 
ِالرشيعةِواملرشعِوالِمِجازي ِ ِ  ِ  ِ ِِِ ِِ ِ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِ ِِِ

ا العدل ها تتفرع رضورة إقامىلع تلك احلاجات تنشأ الطبيعا املدنيا )االجتماعيا( لإلنسان، ومن      بناء  
يعا ينبيغ ه وحتفظه، والرش    يم     ق                                                        يك ال يبيغ أحدهم ىلع اآلخر يف املعاالا، والعدل يتطلب رشيعا  ت   بني األفراد

ق  للطاعا، وذلك االستحقاق يعتمد ىلع آيات )معاجز( تدل ىلع ارتباط الم رش  ع  ت ح                                                                                                 أن يأيت بها ا رش  ع  ا س 
، و هذا خيلص ابن سينا إىل رضورة بعثا األنبياء، وحاجتهم إىل تقديم املعاجز ادلالا ىلع )انليب( باهلل 

 صدقهم.

 يردع ارجمادي ويمنع                                                 انلاس بالرشيعا ال بد من ثواب سشجع ىلع االلزتام، وعقاب  ولضمان الزتام  
            ين دنيوي      عد                                  ، ىلع أن يكون اثلواب والعقاب ذا ب  االحنراف

 
 وأ
 
ألن بعض قوى انلفس )انلباتيا  ،   ي     و      خر    

احلاجا إىل الطعام
(الكسب)

احلاجا إل ارجخزين
(ابليت)

احلاجا إىل محايا املخزون
( الزواج)

احلاجا إىل األوالد
( العون عند الكرب)

احلاجا إىل األعوان 
واخلدم
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ظري املوصل العقل انل                       فةنن اثلواب دافع ا إلطاعا واحليوانيا( قد حتاول إشباع راغئبها بما خيالف أار الرشيعا، 
                                                             إىل السعادة، والعقاب زاجر ا عن إطاعا قوى ابلدن وتأاريها ىلع انلفس.

                                ( والم رش  ع )انليب(، فاملعرفا أساس من ذلك إىل وجوب معرفا املجازي )اهلل ابن سينا ويتخلص  
 اكررة للمحافظا ىلعودلوام أثر املعرفا يرى وجوب العبادة بمصاديقها املختلفا، ورضورة أن تكون العمل، 

تذكر اإلنسان رجلك املعرفا، واستداما آثارها يف توجيه السلوك الفردي واالجتمايع حنو إقاما العدل وحتصيل 
 اخلري.

من ابليان السابق يمكن استنتاج أن منشأ األخالق عند ابن سينا عقيل ورشيع، فاألخالق العقليا  
ل  إيلها بعد معرفا قوى ا نلفس اثلالث )انلباتيا واحليوانيا واإلنسانيا(، واراًعة ارجوسط يف                                      يه اليت ي ت و ص 

ما أ                                                                                  نزًعتها، فالقبح األخاليق ليس سوى ميل  عن احلالا الوسطى حنو أحد الطرفني اإلفراط أو ارجفريط،
                                                                                 األخالق الرشعيا فيه يف حقيقتها رضب  من رضوب األخالق العقليا، ألن ابن سينا يذهب إىل أن انلبوة 

ت ف اد اذلي تفيض املعارف عليه من  تكون                                                                                         فيمن ك م ل  عقله انلظري وعقله العميل، حىت امتلك العقل الم س 
 .، وألن املصدر واحد فال تعارض بني األخالق العقليا واألخالق الرشعياالعقل الفعال
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 األراكنِواألمزجة
ِاألراكنِاألربعة

رض واملاء األملادة إىل عنارص أر عا رئيسيا يه: ااتبع ابن سينا رأي ايلونانيني يف إرجاع لك أشةنل 
ِِ "أجسامِِوسسميها باألراكن، ويعرفها بقوهل: ، رواهلواء وانلا ِِ ِ ِِزاِءِأويلةِبلدنِاإلنسانِوغريه،ِويهِجماِبسيطة،ِيهِأِِِ ِ ِِِِ ِ ِ ِِ ِِ ِِ ِِِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِِ  ِ ِِ

اليتِالِيمكنِأنِتنقسمِإىلِأجزاءِخمتلفةِالصورة،ِويهِاليتِتنقسمِاملركباتِإيلها،ِوحيدثِبامزتاجهاِاألنواعِ
راكن مفهوم ، من ذلك يمكن أن نستشف بأن األ(17، صفحا 1999)ابن سينا، املختلفةِالصورِمنِالاكئنات"ِ

ارادف ملفهوم اذلرة يف علم الكيمياء، وأنه يرادف مفهوم العنارص الكيميائيا، اليت تتحد ببعضها اكونا سائر 
                                                              إال أنها أر ع أراكن ال غري، وللك ركن طبع  وفائدة كما يف اجلدول ارجايل:املركبات الكيميائيا، 

 (18 - 17، الصفحات 1999)ابن سينا،  : طباع األراكن األر عا وفوائدها يف املوجودات املاديا حسب4جدول 

ِالفائدةِالطبعِالركن

 .والربودة وايلبوسا )اثلقل املطلق( السكونِاألرض
 صعب القبول للهيئات وصعب الرتك هلا.

ارجماسك واثلبات وحفظ األشةنل 
 واهليئات

 اثلقل اإلضايف والربودة والرطو ا.ِاملاء
 سهل القبول للهيئات وسهل الرتك هلا

تسلسل اهليئات اليت يراد يف أشةنهلا 
 التشكيل وارجخطيط وارجعديل

 ارجخلل وارجلطف واالستقالل احلرارة والرطو ااخلفا اإلضافيا وِاهلواء

 اإلنضاج واللطف وازج العنارص اخلفا املطلقا واحلرارة وايلبوساِانلار

ِاألمزجةِاألربعة
                                            يلنتج منها كيفيا  متشابها، أما تلك القوى فيه: أما املزاج فهو تفاعل قوى األراكن األر عا مع بعضها 

د ه احلرارة                                                                                               والربودة والرطو ا وايلبوسا، و اازتاج هذه القوى ينتج املزاج، وللك جسم مادي ازاجه اخلاص به، حت  د 
نسبا ارجفاعل بني القوى األر عا، وهو األساس اذلي يفرق بني األجسام املاديا احليا وغري احليا، كما أن ابن 

ختل                                             باعتباره اكئن ا من الةنئنات ازاجه اخلاص، فإذا ا فلإلنسان سينا يعتمد ىلع املزاج رجعليل اختالف األفراد،
لم تصح نسبته إىل اإلنسان، ثم للك ارحلا عمريا يمر بها اإلنسان ازاجها اخلاص، وهذا منشأ االختالف بني 

 صفات اإلنسان يف لك سن يمر بها.

اإلقليم اذلي تعيش فيه ثم للك أما من أام البرش ازاجها املتمزي عن غريها، ويرجع هذا املزاج إىل  
فمزاج اهلنود خمتلف عن ازاج الرتك، وهكذا ختتلف أازجا الشعوب، فيكون ما يناسب ازاج أما من  األما،

مزية، وطرائق األام غري مناسب ألما أخرى، ومن هذا يكون للك أما أاراضها اخلاصا، ومحيتها الغذائيا املت
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ل إنه ب إىل أن جيعل أهله قادرين ىلع أاور وًعجزين عن غريها، العالج املختصا بها، بل إن أثر اإلقليم يمتد
 فيف معرض حديثه عن املدينا الفاضلا، وتقسيم األعمال فيها يقول:يصل حد العنرصيا يف ذلك الرأي، 

"وإذِالِبدِمنِناسِخيدمونِانلاسِفيجبِأنِيكونِأمثالِهؤالءِجيَبونِىلعِخدمةِأهلِاملدينةِ
ِوكذلكِمنِاكنِ ِمثلِالّتكِالعادلة، ِفهمِعبيدِبالطبع، ِعنِتليقِالفضيلة، ِِمنِانلاسِبعيِدا ِ ِِِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ  ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِِ ِ ِ

يفِغريِاألقايلمِالرشيفةِاليتِأكرثِأحواهلاِأنِينشأِفيهاِأممِحسنةِ والزنج،ِوباجلملةِاذلينِنشأوِا
 (453، صفحا 1960)ابن سينا، األمزجةِصحيحةِالقرائحِوالعقول"ِ

أفراد انلاس فللك واحد منهم ازاجه اخلاص به، ويندر أن سشرتك اثنان يف نفس املزاج، وهذا أما  
ِ"وجيبِأنِتعلمِأنِلكِشخِصِيستِاالختالف هو علا الفروق الفرديا اليت تالحظ بني انلاس، ويف هذا يقول: ِ ِِ  ِ ِ ِ ِِ ِِ ِِِ ِ ِ ِ ِِ ِِِ ِ ِ حقِِ

ِِمزاِجاِخيصه،ِيندرِأوِالِيمكنِأنِيشاركهِفيهِاآلخر" ِ ِ ِِِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِِِ ِِِ ِ ِ ِ ِِ ِِ ِِِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِِ  ِ ِِ  . (21، صفحا 1999)ابن سينا،  ِ

ا به، ومن ذلك يفرس أسباب الصحا واملرض   ا خاص                                                                                 ثم إنه جيعل للك عضو من أعضاء ابلدن ازاج 
                                                                                     والعالج، فالصحا اعتدال  أازجا األعضاء، واملرض خلل يف ازاج عضو من األعضاء، أما العالج بطرقه 

زاجه املعتدل باستخدام املسخنات أو املربدات أو املرطبات أو املختلفا فهو حماولا إرجاع العضو إىل ا
 .(1999)ابن سينا، املجففات، ومجيع األدويا واإلجراءات العالجيا تندرج حتت هذه القسما 

مفهومان يناقشهما الفيلسوف يف قسم الطبيعيات ذلا ًعجلهما الشيخ الرئيس يف  إن األراكن واألازجا 
قسم الطبيعيات من اوسوعته الفلسفيا املسماة بالشفاء، ثم اعتمد ىلع ذلك يف كتابه الطيب املسىم بالقانون، 

ه يف نظريات كما أنه أقام عالقات بني املفهومني و ني املعرفا واألخالق، مما يكشف عن حرصه ىلع انسجام
  مجيع العلوم مع بعضها.

 ألخالقِواملزاجعالقةِاملعرفةِبا
بعد حتديد أبرز املالمح يف فكر ابن سينا املعريف واألخاليق والطبيع، ال بد من ارجوقف ىلع الوحدة 

رت يا، لاجلامعا بني تلك املجاالت، ملا هلا من دور يف فهم طبيعا اإلنسان، وتفسري كثري من القضايا املتصلا با
                                                                                        فقد حرص الشيخ الرئيس ىلع اجلمع بني مقوالته الفلسفيا وصهرها يف بوتقا واحدة يك يكون بعضها مفضي ا 

 إىل اآلخر.

                                                                                   ويف هذا الصدد جند قوال  البن سينا يمكن اعتباره جممع ابلحور اثلالثا )املعرفا واألخالق واملزاج(، 
 وهو قوهل:

ِأع ِ"وجيبِأنِيعلمِأنِأصحِانلاسِأحالِما ِِ ِ  ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِفإنِايلابسِاملزاجِوإنِاكنِحيفظِِ دهلمِأمزجة،
ِِجيِداِفإنهِالِيقبلِجيِدا،ِوالرطبِاملزاجِوإنِاكنِيقبلِرسيِعاِفإنهِيّتكِرسيِعا،ِفيكونِكأنهِ ِِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِِِ  ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِِِ ِِ  ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِ ِِِ ِ ِ ِِِ ِِِ  ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِ ِِ ِِِ ِِ  ِ ِ ِ
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ِِلمِيقبلِولمِحيفظِجيِدا،ِوالارِاملزاجِمتشوشِالراكت،ِوابلاردِاملزاجِبليد،ِوأصحهمِمنِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِ ِِِ ِ ِ ِِِ ِِ ِ ِِِ ِ ِِ ِِ ِِِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ ِ ِِِ ِِ ِِ ِِِ  ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِِ ِِ ِ ِ ِ ِِ ِ
اسدةِجتعلِاخليالِرديءِالراكتِغريِمطاوعِاعتادِالصدق،ِفإنِاعدةِالكذبِواألفاكرِالف

، 1975)ابن سينا،  لتسديدِانلطق،ِبلِيكونِحاهلِحالِخيالِمنِفسدِمزاجهِإىلِتشويش".
 (160صفحا 

لطرف انتج من عالقا بني انلفس واجلسد، أما انلفس فإذا غضضنا إن اإلنسان يف فكر ابن سينا اكئن  
عن قوتيها انلباتيا واحليوانيا املشرتكتني بني اإلنسان وكثري من األحياء، وجدنا أن انلفس اإلنسانيا يه ما يمزيه 

هلا قوتان: العقل انلظري انلاظر يف األاور املعرفيا،  -              كما تبني سابق ا-عن لك الةنئنات، وانلفس اإلنسانيا 
ا، أما عالقا العقل انلظري باجلسد فيه عالقا احلاجا النسبيا، بينما                                      والعقل العميل انلاظر يف األاور اخل ل ق ي  

 .يتاج العقل العميل إىل اجلسد حاجا مطلقا

                                                                                     و ناء  ىلع تلك احلاجا املتبادلا بني انلفس اإلنسانيا واجلسد، تنتج عالقات ارجأثري وارجأث ر بينهما،  
ل ه إذا اكن اجلسد خمتل املزاج، و مقدار اقرتاب املرء من حافيؤثر املزاج املعتدل يف فكر اإلنسان، فال يرىق عقل

                                                                                           االعتدال تكون رتبته انلفسيا، فاألنبياء هم أكرث انلاس اعتداال  يف ازاج أجسامهم، ذلا تكون عقوهلم أقدر 
 ىلع االتصال بالعقل الفعال يلفيض عليها صور األشياء.

ل ح  خيال اإلنسان ويهي ئه الستقبال الفيض فإن صالحه أما األخالق املكتسبا بالعادة وارجكرار                                               ا ي ص 
و فضل كمال أخالق األنبياء وصفاء من العقل الفعال، وفسادها يفسد اخليال ويبعده عن اصدر اإلفاضا، 

نفوسهم، وتأاريهم قواهم العقليا ىلع قواهم ابلدنيا، فإنهم يتمكنون من االتصال بالعقل الفعال يلفيض عليهم 
 العميل. بما يصلح العقل

غري                سواء  من حيث ارج ومن ناحيا أخرى جند ابن سينا يؤكد ىلع دور انلفس يف تغيري ازاج اجلسد، 
سد اكلعزم اذلي يغري ازاج اجل ،أو صدور األفعال يف حال االنفعال يف املزاج املؤدي إىل احلركا اإلراديااملؤقت 

 ادلائم ارجغيريمن حيث قدرتها ىلع إحداث ويدفعه للحركا، والشهوة اليت حترك أعضاء ابلدن حنو إشباعها، أو 
غري ازاج الةنئنات يل       اجلسد                                                                                يف املزاج، فيكون املزاج يف هذه احلال تابع ا للصور العقليا، وقد يتجاوز تأثري العقل  

                                                                          بمعىن أن العالم بظواهره الطبيعيا يكون خاضع ا إلرادة اإلنسان اذلي استكمل القوة  األخرى يف العالم،
 وقد فصل ذلك يف قوهل: انلظريا،

دِجندِهلاِوقالعايلا اليت تفيض منها الصور(،  العقول)"األنفسِاإلنسانيةِقريبةِمنِتلكِاجلواهرِ
ِفعاِلِ  ِ ِ ِيفِابلدنِاذليِللكِنفس،ِفإِنِالصورةِاإلراديةِاليتِترتسمِيفِانلفسِيتبعهاِرضورِةِشلِكِِ  ِ ِ ِ  ِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِِِ ِِ ِ ِِ ِِِ ِ ِِِ ِ ِ ِِ ِ ِِِ ِ ِ ِ ِِِ  ِ ِ ِ ِِِ ِ ِِِ ِِِ ِ ِِِ ِ ِ ِِِ

ِفيرسيِإىلِاألعضاء،ِوُتريِكِ  ِ ِ ِ ِ ِ ِِِ ِِ ِ ِ ِِِ ِِِ ِ ِ ِِوميِلِغريِغريزي،ِتذعنِهلاِالطبيعة.ِ،)إرادي(ِغريِطبييعِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِِِ ِِ ِ ِ ِِِِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ  ِ ِ ِ ِِ
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ِِوالصورةِاجلوفيةِاليتِترتسمِيفِاخليالِحيدثِعنهاِيفِابلدنِمزاِجِمنِغريِاستحالةِعنِختيلِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ  ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِِِ
شبيهِبانلفس،ِوالصورةِالغضبيةِاليتِترتسمِيفِاخليالِحيدثِعنهاِيفِابلدنِمزاجِآخرِمنِطبييعِ

ِِغريِاستحالةِعنِختِيِلِشبيه،ِوالصورةِاملعشوقةِعندِالقوةِالشهوانيةِإذاِِلِمِحتِيفِاخليالِحدثِ ِ ِ ِِ ِِ ِ ِِِ ِِ  ِ  ِ  ِِِِ ِِِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِِِِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِ ِِِ ِِِ ِ ِ ِ ِ  ِ
 ِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِ ِِِ ِ

ِِِِعنهاِمزاِجِحِيِِدِثِرحِياِعنِاملادةِالرطبةِيفِابلدن".ِ ِ ِ ِِِ ِِ ِ ِ ِ ِِِِ ِ ِِ ِِِ ِ ِِ ِ ِ ِ  ِ  ِ   ِ ِ  ِ ِِ ِ ِِِ ِ ِِ 

ِأنِيكونِمنِالقوىِانلفسانيةِماِهوِأقوىِفعاِلِِ"....ِوالِننكر  ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِِِ ِ ِِِ ِِ ِ ِِِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِ ِِوتأثرِياِمنِأنفسناِحنن،ِحىتِالِِ ِِ ِ ِِِ ِ ِِِ ِ ِ ِِِِ ِ ِ  ِِ ِِ ِِ
ِيفِاملادةِاليتِِرِسِمِهلاِوهوِبديقترصِفعلهاِ ِِِ ِ ِ ِِِ ِ  ِ  ِ  ِ ِِ ِ ِِِ ِ ِِ نها،ِبلِإذاِشاءِأحدثتِيفِمادةِالعالمِماِيتصورِبأسبابِِِِ

ِوتَبيدِوتسخي،ِوتكثيفِ ِذلكِإالِإحداثُِتريكِوتسكي، يفِنفسها،ِوليسِيكونِمبدأ
ماِتفعلِيفِبدنها،ِفيتبعِذلكِأنُِتدثِسحبِورياح،ِوصواعقِوزالزل،ِوتنبعِمياهِوتليي،ِك

 - 123، الصفحات 2007)ابن سينا، ِوعيونِوماِأشببهِذلكِيفِالعالمِالبرشيِبإرادةِهذاِاإلنسان".
125)ِ

نا بني املعرفا واألخالق واملزاج، أو بني العقل انلظري من لك ذلك تتضح العالقا اجلديلا عند ابن سي
غباته      للك  رفوالعقل العميل وًعلم املادة، فحياة الفرد ليست سوى رصاع ىلع احلكم بني العقل واجلسد، 

وحاجاته وتطلعاته، فانلفس تتطلع إىل العودة إىل "العالم األرفع" اذلي تنتيم إيله، وال يكون هلا ذلك إال 
مع قوى اجلسد وارجحكم فيها رجعيد ارجواصل بينها و ني العالم األرفع أثناء احلياة حىت تتمكن من  برصاعها

ل ق  هلا العنان،                                                                                                       الوصول إىل سعادتها الكربى بعد مفارقا اجلسد، أما اجلسد فله رغباته وشهواته اليت تريد أن ي ط 
  يكون هلا زمام القيادة.وأن تتحرر من ر قا العقل، واصري اإلنسان معلق ىلع أي القوتني

ِالفروقِالعنرصيةِوالفردية
وبسبب تلك العالقا اجلديلا املوصوفا أعاله، آمن ابن سينا بوجود الفروق العنرصيا بني البرش، 
                                                                                               فليست األجناس البرشيا سواء  يف حتصيل املعارف العلميا، والفضائل اخل ل ق ي ا، فقد تقدم ذكر اعتباره بعض 

ا بالطبع، تميل طبيعتهم عن الفضيلا، وذكر منهم الرتك وا ا ذكره لزنج، ذلا يمكن استنتاج أن م                                                                األجناس عبيد 
من اراتب الرتيق العليم والعميل للنفس ال سشمل مجيع أجناس البرش، بل هو حمصور يف أجناس بعينها ممن 

 دل.أقرب إىل املزاج املعتاعتربهم 

 منها ًعال املزاججا عواال خمتلفا كما أن أفراد اإلنسان خيتلفون عن بعضهم أشد االختالف نتي
                                                                                   ره يف كتابه القانون، ومنها ًعال الرت يا اآليت ذكره، ويذهب إىل أن هذا ارجفاوت اكشف  عن حكما اذلي ذك

ِِمِسِتأِنِفا، فقد قال: بالغا من رب العاملني  ِ"ثمِِمِنِعليهمِبرأفتهِِمِنا  ِ  ِ ِ  ِ  ِ  ِ ِ ِ  ِ  ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ  ِ  ِ ِ ِ ِِ بأنِِِ،ِِ ِ جعلهمِيفِعقوهلمِوآرائهمِِِ
ِِِِمِتِفاِضلي،ِكماِجعلهمِيفِمنازهلمِوِرِتِبهمِمتفاوتي،ِملاِ ِِِ ِِ ِِ ِ ِ ِِ ِ  ِ  ِ  ِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِِِ ِ  ِ ِ  ِ  ِ يفِاستواءِأحواهلمِوتقاربِأقدارهمِمنِالفسادِادلايعِِ 

ِ(57، صفحا 2007)ابن سينا، ِإىلِفنائهم"
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 معالمِفكرهِالّتبوي
ِاملراحلِالعمريةِعندِابنِسينا

سنِيه:  (25-24، الصفحات 1999)ابن سينا،  اراحل نمو اإلنسان ىلع أر عا أقسام الشيخ الرئيسم    س     ق     ي  
ألر عني، وهو ما بني اثلالثني وا سنِالوقوفِ)الشباب(وسستمر منذ الوالدة إىل سن اثلالثني، ثم  انلموِ)الداثة(

رِطاطِمعِظهوسنِاالحن                               ويمتد إىل عمر الستني، وأخري ا يأيت  سنِاالحنطاطِمعِبقاءِمنِالقوةِ)الكهولة(ثم 
  وهو ما بعد الستني إىل الوفاة. )الشيخوخة(ِالضعفِيفِالقوة

م  سن انلمو   مخسا أقسام ىلع انلحو ارجايل:)من امليالد إىل سن اثلالثني(                   وي ق س 

 "وهو أن يكون املولود بعد غري استعد األعضاء للحراكت وانلهوض". سنِالطفولة: .1
 "وهو بعد انلهوض وقبل الشدة، وهو أن ال تكون األسنان استوفت السقوط وانلبات. سنِالصبا: .2
 وهو بعد الشدة ونبات األسنان قبل املراهقا. سنِالّتعرع: .3
 "إىل أن يبقل وجهه" ، ويعِ نمو الشعر ىلع الوجه. سنِالغالميةِوالرهاقِ)املراهقة(: .4
  اثلالثني.، أي إىل سن "إىل أن يقفل انلمو" :سنِالفىت .5

                                                                               وللك ارحلا من املراحل العمريا خصائصها تبع ا ملزاجها، فاملزاج يف املرحلتني األويلني )انلمو 
والشباب( يميل إىل احلرارة والرطو ا، ألن احلرارة رضوريا لعمليات انلمو اكهلضم والشهوة، والرطو ا عنده 

ن ان  األخريان ) شيخوخا( فمزاجهما يميل إىل الربودة وايلبوسا، إذ تبدأ الكهولا وال                                       مهما حلفظ احلرارة، أما الس 
ا ارحلا الشباب                                                                                                  احلرارة والرطو ا بانلقصان شيئ ا فشيئ ا، ويتوقف انلمو يلبدأ االحنطاط، وأعدل املراحل ازاج 

ا من الرجل، ويفرس ة رث             بناء  ىلع ذلك ك                                                                           )ما بني اثلالثني واألر عني(، كما أنه يذهب إىل أن املرأة أبرد ازاج 
 فضول النساء، وىلع هذه الفروق يعتمد يف وصف األاراض وعالجاتها.

ِ)سنِالطفولة(ِراعيةِالطفلِوتربيته
يف الفن اثلالث من كتابه القانون اذلي تناول فيه  ه للمراحل العمريااعتمد ابن سينا ىلع تقسيم

ناقش يف فجمموعا من ارجدابري الالزما للمحافظا ىلع الصحا، و دأه بـ"ارجعليم األول" املختص بالرت يا، 
تدبري املولود منذ والدته إىل أن ينهض، فبني فيه كيفيا تنظيف املولود ساعا والدته،  منه الفصل األول

ا رجقميطه، وإرقاده وغسله، ويالحظ يف بيانه عنايته الفائقا باجلسد الضعيف للمولود، فهو والطريقا الصحيح
         واء  عند س ى مجيع األعمال برفق شديد وحنان كبري، مع االهتمام بالرأس يف مجيع احلاالت              يرص ىلع أن تؤد  

 (1999)ابن سينا،  انلوم أو الغسل أو ارجحريك.
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                                                                    فصال  طويال  يف تدبري اإلرضاع، وشدد فيه ىلع رضورة أن ترضع األم ويلدها من بلنها  بعد ذلك ثم عقد
ىلع أن تكون الرضعا األوىل من غري أمه، ألنه يعتقد أن املرأة حني الوضع خيتل ازاجها ما أاكنها ذلك، 

ليا اإلرضاع، بل  الفوائد الغذائيا لعم، ولم يقترص ابن سينا ىلعيوثر يف الرضيع                       فيسبب ذلك تغري ا يف اللنب
ا للموسيىق والرياضا يف قوهل:  ىل ارجأكيد ىلع رضورة تهيئا الرضيعجتاوزها إ ا وجسد  جبِأنِيلزمِ"منِالوا                                     روح 

ِِالطفلِشيئيِنافعيِأيِضاِتلقويةِمزاجه،ِأحدهماِاتلحريكِاللطيف،ِواآلخرِاملوسيىقِواتللحيِاذليِجرتِ ِ ِ ِِ ِ ِِِ ِ ِ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِِ ِِِ ِ ِ ِ ِِِِ ِ ِ ِ ِ ِِِِ ِ ِ ِ ِِِِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِِ  ِ ِ ِِِ ِ ِ ِِِِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ
ِللرياضةبهِالعادةِتلنويمِاأل ِطفال،ِوبمقدارِقبوهلِذللكِيوقفِىلعِتهيئِة ِ ِِ ِ ِ ِِ  ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ خرِواملوسيىق،ِأحدهماِببدنهِواآلِِ

وهذا يدل ىلع أن الرت يا اخللقيا وابلدنيا تبدأ عند ابن سينا من أول ،ِ(205، صفحا 1999)ابن سينا، بنفسه".ِ
ِ يوم يودل فيه اإلنسان.

أما يف حال عدم تمكن األم من إرضاع ويلدها، فيويص الشيخ الرئيس باالعتناء باختيار املرضع هل، 
سن املرأة، وشلكها، وأخالقها، وهيئا جسدها،  وتشملوسشرتط جمموعا من الرشوط الواجب توافرها يف املرضع، 

فيدة                               ا غذائي ا للمرضع يضم األغذيا امل                                                                وجنس اولودها، واملدة الفاصلا بني والدتها، ونوع بلنها، ثم يضع برناجم  
 ، كما يويص بممارسا املرضع للرياضا املعتدلا.للرضاعا، واألغذيا الضارة بها

ومن املالحظ تأكيد ابن سينا ىلع أخالق املرضع العتقاده بأن الرضاعا قد تعدي، فريث الرضيع 
عن استظئار                                         اكلغضب والغم واجلنب، استدال  يف ذلك بنيه انليب غري حممودة من ارضعته  تصفا

راًعته أو إهمال ا ،، باإلضافا إىل أن سوء األخالق قد يدفع املرضع إىل معاالا الطفل بطريقا سيئا(5)املجنونا
جلةِا"الغرضِاملقدمِيفِمعِويقول ،شؤونه، وهو يذهب إىل أن أصل أاراض الرضيع قد يرجع إىل املرضعوتدبري 

خالل فرتة عالجها من بعض األاراض، أما ، ويويص أن تتجنب املرضع الرضاعا الصبيانِهوِتدبريِاملرضع"
ر ج  فيه، وأن ي ن ف ر  من الرضاعا باستخدام بعض املواد الم    دي.                  ة اليت ي دهن بها اثل   ر                                                                                 الفطام فيويص أن ي ت د 

مل ارجدابري املتخذة يف تر يته من غذاء وألن ازاج الطفل يميل إىل الرطو ا، ينصح بأن يكون جم
 أال                         د  عنه لك يشء حاد أو خشن، و                                                                 ورياضا اراعيا رجعزيز ذلك املزاج، ىلع أن يتجنب احلراكت العنيفا، وي ب ع  

ا يف ارحلا الزحف واحلبو، وال                                                                                       يوضع ىلع األرض مبارشة، بل تفرش بنطع أو أي يشء ناعم امللمس، وخصوص 

                                                             
رئ  من النساء اليت حتنو ىلع ودل غريها وترًعه وترضعه، وقد ر و ي  يف اصادر أهل السنا نيه انليب  (5) عن اسرتضاع احلمقاء                                                                                       الظ 

، باإلضافا إىل خرب زياد السهيم، ومجيع تلك من خرب نس بن مالك وأم املؤمنني ًعئشا وعبد اهلل بن عمر وعمر بن اخلطاب 
، كما أن املصادر الشيعيا نقلت جمموعا من األحاديث هلا نفس املضمون لكن (2018)اوقع حديث، األحاديث ضعيفا أو ارسلا 

"، وتاله بأبواب أخرى تؤكد فكرة والعمشاءكراها اسرتضاع احلمقاء "من طرق أخرى، اكبلاب اذلي وضعه احلر العاايل بعنوان  
 (1414)احلر العاايل، أثر اللنب يف أخالق الرضيع. 
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ه                                                      ال تصاب عظامه بأي آفا، وأن ي ب ع د  عنه أي طعام من شأنيرتك إىل أن يميش بنفسه يك ، بل             جي  رب   ىلع امليش
 .(1999)ابن سينا،  الصلبا. أن يرض بنمو األسنان اكألطعما القاسيا

ِتدبريِالودلِبعدِالطفولةِ)سنِالصبا(
ن اذلي يبدأ وهو السثم ينتقل إىل مناقشا تدبري األطفال عند االنتقال من سن الطفولا إىل سن الصبا، 

من نهوض الطفل واشيه، وتعرب تلك املرحلا من أهم املراحل يف ارجكوين اخلليق لإلنسان، ذلا يؤكد ابن سينا 
ن ب االنفعاالت ىلع رضورة العنايا بأخالق الصيب يف هذه املرحلا، ويكون ذلك من خال                                  ل اراًعة ازاجه، في ج 

                                                                                             احلادة اكلغضب أو خوف أو غم أو سهر، ألن هذه االنفعاالت تؤثر يف ازاج بدنه، فإذا حن  إىل يشء  أو اشتهاه 
ح  بأن يف ذلك منفعتان                                                                     فإنه ي ق ر ب  منه، وإذا نفر من يشء وكرهه ي ب ع د عنه وي ن َّح  عن وجهه،  كشفان ت                           وي رص  

 :                                                           ك ر  سابق ا من عالقا بني األخالق واملزاج، واملنفعتان جندهما يف قوهل        عم ا ذ  

"إحداهماِيفِنفسهِبأنِينشأِمنِالطفولةِحسنِاألخالقِويصريِذلكِهلِملكةِالزمة،ِواثلانيةِ
ِحدثتِعنِالعادةِ ِفكذلكِإذا ِاملزاج، ِتابعةِألنواعِسوء ِأنِاألخالقِالرديئة ِفإنهِكما بلدنه

ِ ِاملناسبِهلا،ِفإنِالغضبِيِِسِخِنِجِدا،ِوالغِمِجِيِففِجِدا،ِواتلِِِاستتبعتِسوءِاملزاج ِِ ِِِ  ِ ِ ِِ  ِ  ِ ِ  ِ ِ ِ ِِ ِِِ  ِ ِ ِ  ِ  ِ  ِ  ِِِ ِ ِ ِ ِِِ ِِ ِِِِ ِِ ِ ِِ ِ ريخِِ ِيِِِبليدِ
ِمِعا". ِفيفِتعديلِاألخالقِحفظِالصحةِللنفسِوابلدنِمجيِعا ِِِالقوةِانلفسانيةِ...  ِ ِ ِ ِ  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِِِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ينا، )ابن س ِ

 (220، صفحا 1999

ورجعديل األخالق وسائل وطرق عديدة، وألن هذا السن مبدأ هجوم األخالق اذلميما، وألن تمكنها 
من نفس الصيب يؤدي إىل رسوخها حىت تغدو صعبا الرتك، اكن من واجب الوادل أن جينب ودله لك خلق قبيح، 

ب فهو وأما الرضارجو يخ، واحلمد و ،واإلعراض واإلقبال ،واإليناس واإلياش ،بالرتهيب والرتغيب         استعين ا 
جيب أن تكون الرض ا األوىل اوجعا، يك ال سسوء ظن الصيب بما بعدها فيستهني بالرضب وال آخر ادلواء، و

أ إيله إال بعد استنفاد الوسائل األخرى.   (2007)ابن سينا،                                                                 يفل به، كما أن الرضب ال ي ل ج 

وم، عب طوال ايلوم، وسستحم ارتني يف ايل    لل      غ     ر     ف                                    ايلويم للطفل يف ارحلا الصبا، فإنه ي  أما الربنامج 
األوىل عند االستيقاظ، واثلانيا قبل الوجبا األخرية، وسستمر هذا إىل بلوغه سن السادسا، فإذا بلغها بدأ سن 

ت اب  دفعا واحدة،  ر ج  يف ذلك من خالل إنقاص أوقات                                                              ارجعليم، في دفع إىل املؤدب واملعلم، وال يلزم الك                                         بل ي ت د 
 (1999)ابن سينا،  اللعب بارجدريج لصالح أوقات ادلرس وارجعب.

ِ(اتلعليمِاألسايس)ِيفِاتلعليمِاملرحلةِاألوىل
 كتاب يف قواعد سياسا الرجل ودلهبني ابن سينا معالم املرحلا األوىل يف ارجعليم ضمن مناقشته 

م، ويكون للتلقني وارجعلي    ه     ئ     ي     ه                                                                     السياسا، وذكر فيه أنها تبدأ حني اشتداد مفاصل الصيب واستواء لسانه وت  
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ا،  القرآن  يه يف هذه املرحلاواملواد اليت يتعلمها الصيب من املعلم واملؤدب                                  ذلك يف سن السادسا كما ذكر سابق 
معالم ادلين، والشعر، ىلع أن يبدأ يف تعلمه الشعر بالرجز لسهولا الكريم، والقراءة والكتابا، وأصول اللغا، و

حفظه الراجعا إىل قرص أبياته وخفا وزنه، كما أن اضمون الشعر جيب أن يكون يف مدح العلم واحلث ىلع 
 (2007)ابن سينا،  األخالق احلميدة.

ا بعضه ا، ا راجعا لطبيعا املعلم، وأخرى ترجع إىل طبيعا ابليئا ارجعليمي                             وسشرتط يف هذه املرحلا رشوط 
                                                                                        فأما املعلم فت شرتط فيه اخلربة من جهتني، جها اخلربة يف تعليم الصبيان وتأديبهم، وجها اخلربة يف خدما 

وما سستقبحونه من أفعال، ويمدحونه  أرشاف انلاس واالطالع ىلع أحواهلم األخالقيا وآدابهم االجتماعيا
ا ما بني اجلمود واخلفا أي أن يكون وقور ا رزين ا،  من خصال، يك ينقل تلك اخلربة                                                                  للصيب، وأن يكون وسط 

 باإلضافا إىل العقل وادلين واملروءة والزناها وانلظافا.

                  ا يف ذلك من تفويت  مل                            تعليم الطفل منفرد ا يف املزنل، أما يف رشوط ابليئا ارجعليميا فينىه ابن سينا عن 
شرتط أن لكنه س                                                         كما أن االنفراد بالصيب مدًعة  لضجره والله ونفوره من ارجعليم، ارجعليم اجلمايع، ملنافع

ع رضورة ارجعليم ايكون مع الصيب يف ارجعليم اجلمايع أبناء اجللا ممن حتسن أخالقهم وآدابهم، و جلمايع                     ي رج 
 إىل الفوائد ارجايلا:

 أخالق الكبار.الصيب يتأثر بأخالق أترابه أكرث من تأثره ب .1
ا  املعلم بني الصبيان أثناء ادلرس تدفع امللل والضجر. .2                                                          ا راو ح 
 خلق روح ارجنافس يف طلب العلم وحتصيله بني الطالب. .3
 تبادل األطفال للحديث يطور الفهم ويعزز احلفظ والروايا. .4
 اكة.واملساجلا واملحاتكوين الصداقات سسهم يف تعزيز اةنرم األخالق من خالل املنافسا واملباهاة  .5

 ثلانيةِللتعليمِ)اتلعليمِاملهين(املرحلةِا
يف الفصل الرابع من املقالا العارشة يف قسم اإلهليات من كتاب الشفاء حتدث ابن سينا عن املدينا 

دينا إال فال فرد يف املالعادلا و عض ما يتصل بها من أحةنم، ومن ضمن تلك األحةنم حتريم ابلطالا وارجعطل، 
وهل عمل يتكسب منه ويفيد به غريه، أما العاطلون عن العمل فهم قسمان، قسم صحيح ابلدن قادر ىلع العمل 

رض والطرد من املدينا، أما القسم اثلاين فهو ًعجز عن العمل فضه، وحكم هذا القسم انليف من األلكنه ير
                                ًعهم ق ي م  يكفل احتياجاتهم ويكيف                                                           ملرض  أو آفا  أصابته، وهؤالء يوضعون يف اوضع مناسب هلم، ىلع أن ير

 (1960)ابن سينا،                                                                املدينا رشهم استعين ا باملال العام اذلي توفره املدينا من اوارد عدة.
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وحتريم ابلطالا ال يعِ إطالق العنان للك وجوه الكسب، فهو يرم جمموعا من املهن واألعمال اليت 
 ، ويصنف وجوه الكسب ىلع قسمني(1960)ابن سينا، العاما اكلقمار والرسقا واللصوصيا والر ا  ترض باملصلحا

نه يفضل م إالصناعا املعتمدة ىلع املهارات، ثاثلاين ارججارة املبنيا ىلع استثمار املال، واألول  يف كتاب السياسا:
ارات ال مه لف، بعكس الصناعا اليت تستند إىلرسيع ارج -عماد ارججارة-ال رججارة، ألن املالصناعا ىلع ا

 يفقدها اإلنسان بسهولا، ثم يقسم صناًعت ذوي املروءة ىلع ثالثا أقسام كما يف الشلك ارجايل:
 (2007كتاب السياسا، )ابن سينا، : صناًعت ذوي املروءة 6رسم توضيح 

 
ويالحظ ىلع ارجقسيم السابق غياب الصناًعت ايلدويا اكنلجارة واحلدادة وغريها، باإلضافا إىل عدم 

اعا والريع والصيد، وال يعِ هذا أن تلك الصناًعت غري املذكورة ال تتمتع بأهميا يف مدينته، لكنه تضمنه الزر
عليا القوم وأهل الرشف والفضل، ذلا لم يفل بها، ولم يتناوهلا ضمن قد يراها من الصناًعت اليت ال تليق ب

كتاب السياسا اذلي يوجهه إىل فئا حمددة من انلاس دون غريهم، كما أنه قد تقدم القول يف اعتباره املهن 
 املنحطا اكخلدما من شأن العبيد.

يم سينا ىلع رضورة ابلدء بارجعلإذن فللمهنا أهميا قصوى يف إقاما املدينا العادلا، وذللك سشدد ابن 
بعد ف املهِ بعد إنهاء الصيب ارحلا ارجعليم األوىل بما تضمنته من اواد القرآن الكريم وأصول اللغا واألدب،

ورجحديدها يقرر مبدأين: األول ميل الصيب إىل صنعا يبها، املناسبا للصيب،  إنهاء ذلك جيب حتديد املهنا
                                                                         ه وقابلياته، فال ي رت  ك  الصيب يلختار مهنا يبها دون أن تناسبه، وهنا يأيت دور واآلخر مدى مناسبتها لطبيعت

 املؤدب املطلع ىلع قابليات الصيب وطبيعته، فيحدد هل املهنا املناسبا ويثه ىلع تعلمها.

ذر يويذر من إجبار الصيب ىلع تعلم مهنا ال تميل إيلها نفسه، وال تناسب قابلياته وطبائعه، بل إنه 
من تدخل الوادل يف حتديد املهنا، وسستشهد بضياع أعمار كثري من الصبيا يف تعلم ما ال يصلحون هل أو ال 
                                                                                               يصلح هلم، ومعها تضيع جهود الوادلين واملر ني، ذلا جيعل مهما حتديد املهنا املناسبا رش  ك ا  بني الصيب واملريب، 

 بات عدم صالحيته للصيب.مع إتاحا املجال رجغيري املسار املهِ يف حال ث

الصناًعت

ما يعتمد ىلع ايلد

الفرسان واجلنود

ما يعتمد ىلع األدب

الكتابا وابلالغا 
وعلم انلجوم والطب

ما يعتمد ىلع العقل

امللوك والوزراء 
والسياسيني
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و عد حتديد املهنا، يدد املؤدب املواد العلميا الالزما إلتقانها، فإذا اختار مهنا الكتابا فإن املؤدب 
ا يف الرسائل واخلط  هل  إىل                                        يضيف إىل درس اللغا دروس 

ا يف احلساب وحتسني اخلط، وي زن         ب واملحاورات، ودروس 
                                            

ل ه إىل ادليوان لريى بنفسه سري العمل، وكذلك احلال يف سائر املهن )الرت يا العمليا( امليدان العميل خ                                                                    ، في د 
 والصناًعت اليت وصفها بصناًعت ذوي املروءة.

                                                                                  فإذا أتقن الصيب شيئ ا من فنون صناعته، فإنه يؤار ببدء ارجكسب منها، يك يذوق حالوة الكسب 
ل باإلضافا إىل تعلمه االعتماد ىلع انلفس قب فيحثه ذلك ىلع إحةنم الصنعا وارجعمق فيها دون ضجر أو الل،

                                                                                         االستقالل بنفسه، إذ إن كثري ا من أبناء األغنياء يفشل يف االستقالل نتيجا عدم تعوده عليه قبل ذلك.

و عد ارجأكد من حتيل الودل باألدب واألخالق، وإحةنمه الصناعا اليت يتكسب منها، فعىل الوادل أن 
لكن هذا ال  ،ملؤدبحياته، وينتيه دور األب وا ك إىل االستقالل ارجام بشؤونسسىع يف تزوجيه، وينتقل بذل

 يعِ أن عمليا الرت يا تنتيه باستقالل الفرد، إذ يأيت بعدها دور الرت يا اذلاتيا.

ِالّتبيةِاذلاتية
يمكن بناء تصور حول الرت يا اذلاتيا عند ابن سينا بمراجعا جممل إنتاجه العليم اذلي بث فيه من 
الوصايا واملالحظات املفيدة يف هذا الشأن، وحاصل ما يؤدي إيله انلظر أن الشيخ الرئيس يرى رضورة انتباه 

االحنراف أو االنتةنس أو االختالل، فبمواصل اإلنسان يأمن املرء  نسان نلفسه وجسده طوال حياته، وأن الاإل
 دبري فيه حسب الشلك ارجايل:تدبري نفسه وجسده يضمن حتقيق الكمال املنشود، أما جماالت ارج

 : جماالت الرت يا اذلاتيا عند ابن سينا7رسم توضيح 

  
ِتدبريِالعقل

ل احلواس                                                                                             ملا بني  ابن سينا تنوع قوى انلفس الواحدة، وقسمها إىل قوى نباتيا وحيوانيا وإنسانيا، وفص 
ا ظاهرة )احلواس اخلمس(                                                          وأخرى باطنا، عقد الكم ا حول غلبا إحدى احلواس ىلع ابلقيا، وذهب                                فةننت حواس 

غلتِ"فإنِانلفسِإذاِاشتل أكرث من قوة يف وقت واحد، ويلخص هذا بقوهل: فيه إىل أن انلفس ال يمكنها تفعي
باألمورِابلاطنةِأنِتغفلِمنِاستثباتِاألمورِاخلارجةِفالِتستثبتِاملحسوساتِحقهاِمنِاالستثبات،ِوإذاِ

 .(152، صفحا 1975)ابن سينا، تغلتِباألمورِاخلارجةِأنِتغفلِعنِاستعمالِالقوىِابلاطنة"ِاش

الّتبيةِاذلاتية
(اتلدبريِاذلايت)

اتلدبريِابلديناتلدبرِالرويحاتلدبريِاخلليقاتلدبريِعقيل
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ا،  ع ف  قوى احلس ابلاطِ عن أداء أعماهلا، والعكس صحيح أيض                                                                                  فإشغال انلفس باملحسوسات ي ض 
فاالنرصاف عن املحسوسات الظاهرة واالنكباب ىلع احلس ابلاطِ يضعف قوى احلواس اخلمس، ولالك 

ال  داء أعماهلا، يكذلا ال بد من تعاضد القوى الظاهرة وابلاطنا، وتدريب لك قوة ىلع أاحلالني مفاسد للعقل، 
اجلزئيا اليت ترد إيله من احلواس الظاهرة نتيجا إهمال احلواس ابلاطنا، وال عارف يكون اإلنسان فرسسا امل

كما يدث عند املجانني  يقع يف فخ توهم أاور ال تطابق املوجودات اخلارجيا نتيجا إهماهل احلس الظاهر،
 واخلائفني وانلائمني وضعاف العقول.

يص بتدريب قوى العقل بقسميها، وكرثة انلقد وارجمحيص لقهر ارجخيالت الةنذبا، وهذا وعليه يو
تقبال ذلا فإن هدف تر يا العقل رفع قابليته السالستقبال الفيض، واكتساب املعرفا، أكرث                   بدوره يهي ئ العقل 

ا                                املعارف والعلوم من العقل الفع ال  ع إىل املزاج و عضها إىل، ويكون ذلك بأاور بعضها راج              كما تبني سابق 
األخالق، وكثري منها ًعئد إىل تدريب قوى العقل واستثمارها بعدل، ذلا فإن األنبياء أكرث انلاس قدرة ىلع 

، ثم إن الفيض ال يقترص ىلع حال استقبال ذلك الفيض العتدال أازجتهم واستقاما أخالقهم وكمال عقوهلم
 .مبل يكون جلميع البرش حسب قدراته دون غريهم، تص باألنبياءايلقظا بل سشمل األحالم واملنامات، وال خي

يا يه اليت نسانوتفسري ذلك عنده أن العقل الفعال ال يبخل يف فيضه وال يتجب، لكن انلفوس اإل
  املعاين الةنئنا يف العالم عند اهلل بعد بيانه وجود مجيع حتتجب عنه، وال تتهيأ لفيضه، ويقول يف ذلك

ِلألجسامِالسماويا: و العقليا واملالئكا ِمنها ِامللكية ِاجلواهر ِتللك ِمناسبة ِأشد ِالبرشية ِاألنفس "إن
ِتلدنسهاِ ِوإما ِاألجسام، ِيف ِالنغمارها ِإما ِللقوابل ِالجاب ِإنما ِخبل، ِوال ِاحتجاب ِوليسِهناك املحسوسة،

ِِهلاِمطالعةِملاِِثِم"ِِباألمورِاجلاذبةِإىلِاجلنبةِالسافلة،ِوإذاِوقعِهلاِأدىنِفراغِمنِهذهِاألفعالِحصل  ِ  ِ ِِِ ِِ ِ ِ ِِ ِ سينا،  )ابنِِِ
 .(159-158، الصفحات 1975

فإذا انشغل فكره بأهله وذويه وحياته االجتماعيا فاض عليه و مقدار هما اإلنسان يكون الفيض، 
كذا يف سائر األاور، ولعل هذا يفرس                                                               من العقل الفع ال ما سشبع ذلك اهلم، وإذا اهتم باملعقوالت الحت هل، وه

حني تستعيص عليه اسألا ما، وترضعه يف املسجد، وعودته  ما تقدم من خرب جلوء الشيخ الرئيس إىل اهلل 
 املسألا.للتفكري حىت يرى يف منامه حل تلك 

، فقد بني الشيخ احن ار هاتني الصفتني ص                                                                            وال بد يف تر يا العقل من استيعاب الفرق بني ارج ذ ك ر وارج ع ل م 
ن  بأن احلفظ هو العلم، ، ، وأنهما ليستا ارتادفتنييف اإلنسان دون سائر الةنئنات مقارنا بينهما  ثم عقد                              يك ال ي ظ 

 (1975)ابن سينا،  نوجزها يف اجلدول ارجايل:
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 وارجعلم: الفرق بني ارجذكر 5جدول 

ِاتلعلمِاتلذكرِوجهِاملقارنة

                                 من أاور تدرك ظاهر ا أو باطن ا إىل          انتقال  ِاتلعريف
 انتقال من معلوم إىل جمهول يلعلم. أاور غريه.

درجةِ
ِاالنطباق

يطلب املتذكر حصول أار باملستقبل 
                            مطابق ا ملا اكن حاصال  يف املايض.

يطلب املتعلم حصول أار جديد يف 
 املستقبل.

العالقةِبيِ
ِاألشياء

ال توجد عالقا رضوريا بني املقدمات 
 وانلتائج أو بني املثري واالستجابا

توجد عالقا رضوريا بني املقدمات 
 وانلتائج أو بني املثري واالستجابا

من املقارنا السابقا يتبني أن ارجذكر وارجعلم سشرتاكن يف صفا االنتقال من أار معلوم إىل أار آخر، 
لكنهما خيتلفان يف طبيعا انلتيجا، فانلتيجا احلاصلا يف ارجذكر يه االنتقال من أار معلوم إىل أار معلوم آخر، 

ك ر يطلب حصول أار يف  ل  يف املايض، أما ارجعلم                                                       وهذا معىن ما ذهب إيله من أن الم ت ذ                                          املستقبل مطابق  حلاص 
 يكون من املعلوم إىل املجهول، فنتيجته جديدة لم تكن معلوما من قبل.فاالنتقال فيه 

ويف ارجذكر ال تكون العالقا بني املقدما وانلتيجا عالقا رضوريا، فاملرء قد يتذكر معلمه حني يتذكر 
                                                     يكون تذكر الكتاب اوجب ا رجذكر نفس املعلم عند مجيع البرش،                                     كتاب ا درسه عليه، وال يلزم من هذا أن 

وضوعيا ا ارجعلم عمليا امال سشرتك يف نتاجئها البرش، بين ،حمضا أن نقول بأن ارجذكر عمليا ذاتيا ويمكن
 تستهدف اكتشاف العالقا الرضوريا بني املقدما وانلتيجا.

فيوضح ابن سينا العالقا العكسيا بينهما، فإذا                                               ويتفرع عن تلك املقارنا مقارنا  بني اذلكر والفهم، 
قوي ارجذكر أضعف الفهم، وإذا قوي الفهم ضعف ارجذكر، ويرجع ذلك إىل أسباب تعود إىل احلاالت انلفسيا 

ا ا يابس  ا رطب ا، ولكن انلفس إذا لم تنشغل بشواغل  ،                                         واألازجا املاديا، فارجذكر يتاج ازاج                                                          والفهم يتاج ازاج 
                                                                              درة ىلع احلفظ رغم رطو تها كما عند الصبيا، وإذا انشغلت عن األار بالشواغل لم تقو  ىلع أخرى اكنت قا

 .(1975)ابن سينا،  ارجذكر كما عند الشباب والشيوخ رغم ميل ازاجهم إىل ايلبوسا.

يف العالم، وقدرته ىلع تغيريه، فإذا ضممنا هذا الالكم إىل ما تقدم من الكم ابن سينا عن أثر العقل 
                                                                                          يمكن الوصول إىل أن اإلنسان برتقيا عقله يكون قادر ا ىلع غلبا طباعه، والرتيق ال يكون إال بتعهد العقل 

، 1975ينا، ن س)ابكما أن اإلدراك ال يكون إال بآلا جسمانيا كما استدل عليه يف  بالرت يا وارجدريب وارجدبري،
 ما دامت انلفس متصلا بابلدن. و دنه وهلذا ال ينفك اإلنسان عن احلاجا إىل تعهد عقله  (170-166الصفحات 
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 علم يف                                                                                      وجي  م ل  القول  يف ذلك عند حديثه عن اتصال انلفس بالعقل الفع ال فيقول يف إشارة من إشاراته
ِلسية،ِويفِاملثلِاملعنويةِاللتيِيفِالِمِصِوِرةِواذلاكرةِباست"كرثةِترصفاتِانلفسِيفِاخلياالتِا: الطبيعا ِ ِِِِ ِ ِ ِِ ِِ ِِ  ِ  ِ  ِ  ِ ِِِِ ِِ ِ ِ ِِِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِِِ ِ ِِِ ِ ِ خدامِِ

ِِ القوةِالوهميةِواملفكرة،ِتكسبِانلفسِاستعداِداِحنوِقبولِجمِرداتهاِعنِاجلوهرِاملفارقِملناسبةِِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِ ِِِ  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ  ِ ِِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِ ِ ِبيِِ نهما"ِما
ِ(367، صفحا 1435)ابن سينا، 

احلديث عن قوى احلس ابلاطِ، ومنها قوة اخليال أو القوة املصورة اليت حتفظ  (1تقدم يف اجلدول )
                                                                                           صورة املحسوسات بعد غيابها عن احلاسا، كصورة "زيد" اليت نتصورها يف اذلهن دون أن يكون زيد  أمامنا، 

ا القوة احلافظا أو اذلاكرة اليت ختزتن املعاين غري املحسوسا كمعىن العداوة والص ومن  عدالا،داقا وال                                                                             ومنها أيض 
ا القوة الوهميا واملفكرة اليت تعمل ىلع املخزون احليس واملعنوي يف  رة، فتترصف املصورة واذلاك                                                                      تلك القوى أيض 

                                              فيه من خالل ارجفكري منتجا  أفةنر ا وصور ا جديدة.

ه نيوضح ابن سينا كيفيا اتصال انلفس بالعقل الفعال لتستقبل م من اإلشارات ويف انلص السابق
، ويكون ذلك من خالل تطوير استعدادها ذللك الفيض، واالستعداد يصل من خالل كرثة فيض العلم

ارجفكري يف صور املحسوسات املحفوظا يف القوة املصورة، فاإلنسان تكون يف ذهنه صورة لزيد وأخرى يف عمرو 
تقبال معىن لك استعدت انلفس الس                                                            وثاثلا ملحمد، فيكرث ارجفكري يف هذه الصور حبث ا عن املشرتك، فإذا حصل ذ

من العقل الفعال، وكذلك احلال يف املعاين غري املحسوسا اليت ختزتنها القوة اذلاكرة، فكرثة ارجفكري  "اإلنسانيا"
 "لصداقا"ا ومملفه يف معىن صداقا زيد وصداقا عمرو وصداقا حممد تهيئ انلفس الستقبال املعىن املجرد اليلك

 من العقل الفعال.

                                                                              وعليه تتبني أهميا الرت يا العقليا، وتدريب اذلهن ىلع كرثة ارجفكري يك يكون أكرث استعداد ا 
ل، وحتصيل املعارف اللكيا، إذ برتك ارجدريب ادلائم تضعف انلفس عن ذلك، وتركن                         الستقبال فيض العقل الفع ا

 إىل املحسوسات، أو تهجم عليها األوهام ابلاطلا. 

ِاتلدبريِاخِلِليق  ِ  ِ ِِِ ِِ ِ ِِ
تأكيد الشيخ الرئيس ىلع أهميا ارحليت الطفولا والصبا يف ارجكوين اخلليق لإلنسان، إال أنه ال  رغم 

ا تتوقف عنده، بل يه عمليا استمرة،  سط،                            انتباه ا دائم ا إىل أخالق الووهذا سستديع                                                       يرى للرت يا اخللقيا حد 
ا ال بد ، والرصاع بينها قائم مدى العمر، ذلفاعليا دائماففاعليا قوى انلفس )انلباتيا واحليوانيا واإلنسانيا( 

ن يف أ                                                                                   من رًعيا  دائما  للنفس يك ال تميل يف وقت من األوقات حنو طرف اإلفراط أو ارجفريط، بل إنه يرى 
ِ"منِأوائلِماِيلزمِمنِرامِسياسةِنفسه،ِأنِيعلمِأِنِ                                                 اإلنسان حر  ا استعرة بني العقل وانلفس األمارة، فقال:   ِ ِِِ ِ ِ ِ ِِ ِِِِ ِ ِ ِِِ ِ ِِ ِ ِِ ِِ ِِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِِ ِِ ِ ِِ ِِِ ِ ِ

ِِِِهلِعقاِلِهوِال ِ ِ  ِ ِ ِ ِِِسائس،ِونفِساِأِمارِةِبالسوءِكثريةِاملعايبِمجةِاملساوئِيفِطبعهاِوأصلِخلقهاِيهِاملسوسة"ِِِ ِ ِ ِ ِ ِِِ ِِِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِِِ ِ ِ ِ ِِ ِِ ِ ِِ ِ ِِِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِِِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِِِ  ِِ ِ ِ  ِ ِِِ  ِ ِ ِِ ِِِ ابن )ِِِ
ِ(65، صفحا 2007سينا، 



 يوسفِحممدِاملحميدِِبنِسينااالفكرِالّتبويِعندِ

42 
 

إذ ال إصالح لفساد انلفس إال بمعرفا الفساد نفسه، ثم إن الرت يا اخللقيا معتمدة ىلع املعرفا،  
بأنه فاسد، وتقدير مدى تمكن ذلك الفساد من انلفس، فهذه مقدمات واجبا يف الرت يا واحلكم عليه 

اخللقيا، فمن رشع يف إصالح نفسه دون إحاطا جبوانب فسادها قد يهمل إصالح بعض اوارد الفساد، فترتسخ 
ك علا يرتيف نفسه، وال تظهر هل إال بعد استفحاهلا بصورة يصعب معها عالجها، كمن يعالج ظاهر املرض و

 احلقيقيا، فإنه إذا شيف بعض الشفاء لم يأمن االنتةنسا من جديد.

عجز عن فاإلنسان املتفرد قد يويتفرع عن ذلك وجوب استعانا اإلنسان بغريه رجظهر هل مفاسد نفسه، 
ا ىلع طبيعا اإلنسان، فالعاال األول ما طبع                                                                                            تشخيص اواضع الفساد بسبب عواال يعددها ابن سينا معتمد 

، والعاال اثلاين هو اساحما اإلنسان نلفسه أي ال يراها النشغاهل عنها يه اإلنسان من "الغباوة عن اساويه"عل
م ه ا يف غريه، أما العاال اثلالث فهو خمالطا اهلوى للعقل مما يمنعه أثناء                                                                                                   املحاسبا، فيهو ن املفاسد يف نفسه وي ع ظ 

ال وجب اعتماد اإلنسان ىلع غريه يف معرفا مفاسد نفسه. عن كشف أحوال نفسه ىلع وجه ادلقا، هلذه العوا
 (2007)ابن سينا، 

امهم ظهر أم، ويبرضورة اختاذ اإلنسان قرناء خري يعينونه ىلع استكشاف معايبه ذلا يويص ابن سينا
ثم إن عليه  ،بنفاقهم عيو ه ون   ن     ي     ز                السوء اذلين ي   االبتعاد عن قرناء         ي  ر ص ىلع ، وادًعء                       بطبيعته دون جت  م ل  أو 

 أن يقبل من أخالئه واملقر ني منه انلصيحا واملةنشفا، وأال يصدر عنه ما جيعلهم يتحااون اصارحته
 واةنشفته، فيخرس بذلك فوائد الصحبا، وتبىق عيو ه دون كشف.

سه أنه أخالق انلاس، وأن يعتقد يف نف ثم إنه يوجب يف الرت يا اذلاتيا لألخالق أن يطلع اإلنسان ىلع
                                                                                                معر ض  ملا يتعرضون إيله من إفراط أو تفريط، فينظر يف مناقبهم ومثابلهم، ثم يقيسها ىلع نفسه، فينظر يف مدى 

ال جيدها يف نفسه فإن عليه أن سسىع إىل ارجحيل بها ألنها غري ممتنعا نقصه وكماهل، فإذا وجد يف غريه فضيلا 
 يف غريه رذيلا غري اوجودة يف نفسه، فإن عليه احلذر من ترس ها إيله. عليه، وإذا وجد

أما وسائل الرت يا اذلاتيا ىلع األخالق، فيه عنده حمصورة يف اثلواب والعقاب اذلاتيني، فإذا أطاعت 
اتها ونفسه العقل أثابها بإكثار محدها وجلب الرسور إيلها وتمكينها من بعض ذلاتها، وإذا أساءت ومالت إىل شه

 وامتنعت عن االنقياد للعقل ًعقبها بإكثار ذمها ولومها واستشعار انلدم واحلرمان من بعض الذلات املباحا.
 (2007)ابن سينا، 

ِتدبريِالروح:
ق   السعادة الروحيا، املعرفا و                                         ، شق  يتعلق بالسياسا الرشعيا، وآخر يتعلق ب   ني                               يرى ابن سينا أن للعبادة ش 

أما األول فقد ار ذكره عند احلديث عن الرشيعا وانلبوة واملجازي، وخالصته أن العبادات رضوريا رجذكري 
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، وتفعيل مبدأ اثلواب والعقاب يف ادلنيا واآلخرة، إذ إن تكرار العبادات يضمن استذاكر انلاس باهلل 
ها، فتشتاق انلفس إىل تلك الفضائل، وكذلك يتذكر اإلنسان للفضيلا وما أعده اهلل من ثواب للمتحلني ب

ع د  للمتصفني بها من عقاب، فرتتدع نفسه عن املعايص اذلاتيا واالجتماعيا، وي  ف ظ  
 
                                                                          اإلنسان الرذائل وما أ
 
                    

 .لرشعيانظام العدل يف املدينا العادلا، وهذا دور العبادة يف السياسا ا

بالعبادة الظاهرة الرياضيا، وسبب اعتبارها من الرياضات  وسسيم الصالة املتعلقا بالسياسا الرشعيا
، وتكون معلوما األعداد أنها متعلقا بابلدن اكلقيام والركوع واذلكر، ويه قاعدة اإليمان باهلل 

وجو ها معلوم ىلع سائر انلاس رجضافر انلصوص الرشعيا ىلع ذلك، ويقول صدد ذلك: ، ووالكيفيات واألوقات
ِِمجيعِانلاسِالِيرتقونِمدارجِالعقلِفالِبدِهلمِمنِسياسةِورياضةِبدنيةِتكليفية،ِخِتالفِوعلمِالشارعِأنِ" ِ ِ  ِ ِِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِِ ِِِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِِ ِِِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِِ ِِ ِِِ ِ ِ

ِِأهواءهمِالطبيعية،ِفسلكِطريِقاِومهدِقاعدةِمنِهذهِاألعدادِويهِأعم،ِويفِالسِأعامِ،ِلّتتبطِباواهرِ ِ ِِ ِ ِِِ ِ ِِ ِِِِِ ِ ِ ِِِ ِ ِِِ ِ ِِِ ِ ِِِ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِ ِِ  ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِِ ِ ِ
:ِصلواِكماِرأيتموينِِِاإلنسان،ِوتمنعهِمنِالتشبهِبابلهائمِوسائرِاليوانات،ِوأمرِبهذاِاألمرِالقاهرِفقال

ِِِأصيل.ِويفِهذاِمصلحةِكثريةِوفائدةِاعمةِالِختَفِىلعِالعاقلِوإنِلمِيقِرِبهاِاجلاهل"ِ ِ ِِ ِِِِ ِِ  ِ ِ ِ ِِ ِِِ ِِ ِِ ِ ِِ ِ ِِِ ِِ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِِ ِ ِِِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِِ ِ ِِِ ِ ، 2004م، )ابن سينا و اخلياِ
  (14صفحا 

ل له يف رسالا الصالة من ضمن الرسائ        فقد فص   ،السعادة الروحياو املعرفا أما دور العبادة يف حتصيل
خلص فيها إىل أن واعتمد فيه ىلع مقدمات حول قوى انلفس اثلالث، ، (2004)ابن سينا و اخليام، املنشورة يف 

اشاهدة احلق بالقلب الصايف وانلفس املجردة املطهرة عن األماين،  يه الصالة احلقيقيا، ويه الصالة ابلاطنيا
وال تكون باحلراكت اجلسديا والقويلا، لكن حبراكت العقل وخواطر انلفس، وعلتها أن انلفس ال تنتيم إىل 

يكون ف ىل ًعلم اجلواهر العقليا املجردة، و مقدار صفائها وجتردها تتصل بتلك اجلواهر العقليا،إًعلم املادة، بل 
لصالة وخيلص إىل أن ايف اتصاهلا سعادتها، باإلضافا إىل أنها بذلك االتصال تفيض عليها املعارف احلقا، 

                ال ي ناَج  باحلراكت  إنما يه الصالة ابلاطنيا، ألن الرب "املصيلِينايجِربه"ِاملقصودة يف احلديث الرشيف 
ه                                                 وازمها، فال ي ناَج  إال حبركا انلفس إيله وارجأال يف عظمتاجلسديا واأللفاظ املنطوقا، فهو جمرد عن املادة ولك ل

                                                                                           وعرفان انلفوس املجردة عن لوازم املادة من زمان واةنن، ذلا هذه الصالة ال وقت حمدد ا هلا، وال حراكت فيها
، ابت قواه الروحانيا قواه ابلدنيوال أقوال، وال جتب هذه الصالة ىلع اكفا انلاس، بل يه واجبا ىلع من غل

 .ها عند هؤالء معصيا، وعند غريهم مباح لعدم قابليا نفوسهم هلا   ك       فرت   

ظام العدل، ، فائدة دنيويا تتمثل يف إقاما ننين للعبادة يف فكر ابن سينا فائدتمن ابليان السابق نرى أ
إلنسانيا اومنع اإلنسان من ارجمادي يف الضالل والظلم نلفسه ولغريه، وفائدة أخرويا تتمثل يف تريق انلفس 

ها ملعادها وسعادتها األخرويا، ذلا اكن رجعهد الروح    د     ع                                              ونيلها درجا استحقاق فيض املعارف اإلهليا، مما ي  
روحيا اصلا الرت يا البالعبادات دور عظيم يف الفكر الرت وي عند ابن سينا، وتكرارها مدى العمر يعِ او
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 سريته اكنت هل أحوال عباديا يترضع فيها إىل اهلل  مدى احلياة، وحياته مطابقا العتقاده، فكما ذكر يف
 لكما دهمته اسألا أعجزته، كما أن هل أدعيا خاصا اكن يدعو بها وذكر بعضها يف رسائله.

ِتدبريِابلدن
                                                                                         يف كتابه القانون خصص ابن سينا جزء  منه يف مناقشا ارجدبري املشرتك للبالغني، وضمنه آراءه يف الرت يا 

                                                                          و ني فيه أن الغرض من الرت يا ابلدنيا هو املحافظا ىلع الصحا، ويرى بناء  ىلع ذلك أن ابلدنيا بارجفصيل، 
م أخذ يفصل ثضا، وثانيها ارجغذيا ، وثاثلها انلوم، ابلالغ حمتاج إىل ثالثا أاور يه عماد حفظ الصحا، أوهلا الريا

 (1999)ابن سينا،  يف لك واحد من هذه املجاالت.

ِالرياضة: -أ
،  ويذهب (222، صفحا 1999)ابن سينا، ِ"حركةِإراديةِتضطرِإىلِاتلنفسِالعايمِاملتواتر"يعرفها بأنها: 

دث                             ثم إنه ازي   بني الرياضا اليت حتإىل أن االعتدال يف ممارستها يغِ عن لك عالج لألاراض املاديا واملزاجيا، 
                                                                                         خالل األعمال الشاقا، والرياضا اخلالصا اليت ت مار س بغرض املحافظا ىلع الصحا، ويبني أن ما يقصده هو 

 انلوع اثلاين.

لصا ىلع درجات تبدأ بالرياضات اللينا اكلرتجيح وركوب الزوارق، ثم ويقسم أنواع الرياضا اخلا
واملصارعا وما إىل ذلك، رياضات أقوى مثل ركوب اخليل واجلمال وغريها من ادلواب، ورياضات شديدة اكجلري 

واعتمد ىلع هذا ارجقسيم يف وصف الرياضات املختلفا للك إنسان حسب عمره، وأحواهل ابلدنيا، وعلله 
لك املهي ئ للرياضااملرض اآليت  ، ودلك االسرتداداملعروف باإلمحاء )دلك االستعداد(                                            يا، ثم إنه لم يغفل أار ادل 

 بعد ممارسا الرياضا رجاليف اإلعياء.

                                                               فصال  حتدث فيه عن االستحمام، وما ينبيغ للك إنسان فعله عند االغتسال يف وأدرج حتت الرياضا 
 ا جسده، وعمره.وعلله وطبيعاحلمامات حسب ازاجه 

ِ:الغذاء -ب
يقسم ابن سينا الغذاء قسمني، القسم األول هو الغذاء األسايس اكللحوم واحلنطا، والغذاء ادلوايئ 

ا ىلع األغذيا ادلوائيا، ثم يوجه بعض انلصائح اكلفواكه والغذاء، وينىه عن أن يكون                                                              الربنامج الغذايئ معتمد 
فيها ازاج الفرد، فللك إنسان ازاج خاص يكم تغذيته، ومن           ، اراعي االغذائيا للمحافظا ىلع صحا ابلدن

   :توجيهاته الغذائيا

 عدم إجبار انلفس ىلع الطعام من دون شهوة. (1
 ارجحذير من جتويع انلفس وعدم إشباع الشهوة للطعام. (2
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 جتنب االمتالء الشديد بالطعام يف مجيع احلاالت. (3
 أكل الطعام احلار يف الشتاء وابلارد يف الصيف. (4
 احلذر من اجلوع الةنذب اكذلي يصيب السةنرى أو املتخمني. (5
 امليش بعد األكل يف حال ارجخما. (6
 يف حال انلوم بعد األكل ترفع الوسادة رجكون األعضاء مائلا إىل األسفل فيسهل اهلضم. (7
 اراًعة املزاج يف اختيار األغذيا. (8
 جتنب خلط بعض األغذيا اكلسمك واللنب. (9
 .بعد الرياضات املتعباك اكلسمجتنب بعض األغذيا  (10
 عدم استمراء األغذيا الضارة واالعتياد عليها. (11
 العمدة يف ارجغذيا ارججر ا، فبارججارب يكتشف اإلنسان ما يصلح بلدنه وما يرضه. (12
عدم تعويد ابلدن ىلع عدد معني من الوجبات، فيقسم حاهل يف األكل حبيث يأكل وجبا واحدة يف يوم، ويف  (13

 يأكل وجبتني إحداهما يف الصباح واألخرى يف املساء، ثم يراوح بني احلالني يف بقيا األيام.ايلوم اذلي يليه 
 تقليل كميا الطعام مع ارجقدم يف السن. (14

ِانلوم: -أ
                                                                                     يرى ابن سينا أن انلوم املعتدل يريح قوى انلفس، وي م ك ن العمليات ابليولوجيا يف ابلدن، ويريح 

اإلعياء انلاتج عن قوى ارجحلل يف ابلدن، ذلا ال بد من االعتدال يف  قوى انلفس، ويعيد نشاط القوى، وخيفف
ساًعت انلوم، وأن ال يفرط اإلنسان فيه أو يف السهر فالكهما ارض للبدن والعقل، ثم يوجه بعض انلصائح يف 

 تدبري انلوم منها:

 جتنب انلوم يف حال امتالء املعدة بالطعام. (1
 من األاراض.                               نوم انلهار ارض للبدن وسسبب كثري ا  (2
 ابتداء انلوم باالضطجاع ىلع اجلانب األيمن ثم االنقالب إىل األسرس، وجتنب االستلقاء ىلع الظهر. (3
 جيب إطالا مدة انلوم عند بلوغ سن الشيخوخا ألن انلوم يرطب ابلدن ويقاوم غلبا املزاج ايلابس. (4
 عدم انلوم يف حال خواء ابلطن من الطعام. (5

ل ب  يف اوضعها.وقد أودع ابن سينا جممل ن                                                                            صاحئه يف الرت يا ابلدنيا يف كتابه القانون، وفيها تفاصيل كثرية ت ط 
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ِاخلالصة
 ا                                    أما انلفس فمجردة ذات قوى نافذ  سلطانهنظر ابن سينا إىل اإلنسان ضمن ثنائيا انلفس واجلسد،  

                    اكونا بدن ا هل ازاجه  بهيئا خاصا، كون من األراكن األر عا بعد اازتاجهااجلسد فمادي يتأما وىلع اجلسد، 
 حبوث ه املادي يف   د     ع                                   ه املعنوي ضمن أحباث الفلسفا، ويف ب     د     ع                                          املتفرد، ومن هذا املنطلق درس اإلنسان  يف ب  

 .، وحرص ىلع اجلمع بني ابلعدين من خالل دراسا ارجفاعل بينهما يف جماالت املعرفا واألخالق والسياساالطب

م                                            بعالم العقول املجردة، وسبيلها يف ذلك ارج ع ل      ه     ب     ش                           تسىع إىل كماهلا من خالل الت  وقد آمن بأن انلفس 
ل ق ويبدأ تعلمها بإدراك املحسوسات )املعرفا(، ثم جتريد األعراض املاديا عنها للوصول إىل األحةنم  ،         وارج خ 

إىل العقل  به تدرك املحسوسات، وحتتاج اللكيا )العلم(، ويه يف ذلك حمتاجا إىل شيئني، فيه حتتاج ابلدن ألنها
                                                                                                     الف ع ال لتستقبل منه فيض العلم، واتصاهلا بابلدن الزم، أما اتصاهلا بالعقل الفعال فهو نتاج ترقيها وتكاالها 

ما تضبط ، كوتسلطها ىلع قوى ابلدن، ومن هنا تنبع أهميا األخالق اليت تهيئ العقل الستقبال ذلك الفيض
 .فال تطىغ القوى املاديا اجلاذبا للنفس حنو ًعلم املادة عالقا انلفس باجلسد

ىلع  ، وتذكر املعاد، وارجعرفتستعني بها ىلع مقاوما قوى املادة ثم إن انلفس حمتاجا إىل العبادة يك
سطوة الشهوات احليوانيا، وكرس حدة الزنًعت املاديا ، وتكرار االتصال به للتخفيف من بارئ العالم 

  س إىل ًعلم املادة، وتعيقها عن حتقيق كماهلا املنشود، وحتصيل سعادتها املطلو ا.اليت جتذب انلف

، من حيث كونه آلا اإلدراك من جها، ومن حيث تأثر انلفس بمزاج ابلدن وللجسد اةننا يف فلسفته
كبري  أثرمن جها أخرى، ذلا درس أنواع املزاج واختالفاته يف املراحل العمريا، وآمن بأن رجدبري صحا ابلدن 

ا و دن ا.يف تريق انلفس ووصوهلا إىل سعادتها ا وعقال  وروح                                                                       ، ذلا شملت الرت يا اذلاتيا عنده جوانب اإلنسان نفس 

                                                                                         و عد دراسته اإلنسان باعتباره فرد ا، انتقل إىل دراسته باعتباره عضو ا يف جمتمع، وحتدث عن املدينا 
وما حتتاجه من ثواب وعقاب يفظان هلا ذلك انلظام، وما ، يف احلكم العادلا وما يلزمها من رشيعا ونظام

 يف     بني  فاب، فربز دور الرت يا يف إعداد األبناء لالستقالل حبياتهم ضمن رشوط املجتمع، يلزمها من أخالق وآد
 مايع للمعرفا واألخالق والعبادة.ذلك ادلور االجت

ذلي رسم ابلناء انلظري ايف معنوي يتمثل                                  لفكره الرت وي ثالثا أبعاد، ب ع د   وعليه يمكن القول بأن
                                                                                            من خالهل صورة انلفس اإلنسانيا، ودرس عالقتها بعالم املادة وًعلم العقول املجردة، و  ع د  مادي درس فيه 

مايع تناول                   وابل ع د  اثلالث اجت فيها كيفيا املحافظا ىلع صحته، وعالجه يف حال ارضه،                     ابلدن دراسا طبيا بني  
املجتمع، وكيفيا العيش يف جمتمع املدينا العادلا، وجيعل اهلدف من لك ذلك حتصيل  سان إىلفيه حاجا اإلن

 السعادة يف ادلارين.



 يوسفِحممدِاملحميدِِبنِسينااالفكرِالّتبويِعندِ

47 
 

 املصادر:
)األب جورج  الشفاء ، الطبيعيات ، الفن السادس ، انلفس.(. 1975احلسني بن عبد اهلل ابن سينا. ) (1

 اهليئا املرصيا العاما للكتاب.( القاهرة: حتقيققنوايت ، سعيد زايد، 

 ( سوريا: بدايات.حتقيق)يلع حممد إسرب،  كتاب السياسا.(. 2007احلسني بن عبد اهلل ابن سينا. ) (2

 القسطنطينيا: دار اجلوائب. تسع رسائل يف احلكما والطبيعا.(. 1298احلسني بن عبد اهلل ابن سينا. ) (3

قم: نرش  ت وارجنبيهات ، اجلزء اثلاين يف علم الطبيعا.اإلشارا(. 1435احلسني بن عبد اهلل ابن سينا. ) (4
 ابلالغا.

م: ق اإلشارات واملتنبيهات، اجلزء اثلالث يف علم ما قبل الطبيعا.(. 1435احلسني بن عبد اهلل ابن سينا. ) (5
 نرش ابلالغا.

( حتقيقيف، )أبو العال عفي كتاب الشفاء ، املنطق ، الربهان.(. 1958احلسني بن عبد اهلل ابن سينا. ) (6
 القاهرة: وزارة الرت يا وارجعليم.

( القاهرة: حتقيق)األب قنوايت ، سعيد زايد،  الشفاء ، اإلهليات.(. 1960احلسني بن عبد اهلل ابن سينا. ) (7
 وزارة اثلقافا واإلرشاد القويم.

 بريوت: دار الكتب العلميا. القانون يف الطب.(. 1999احلسني بن عبد اهلل ابن سينا. ) (8

 ( بارسس: دار بيبليون.حتقيق)أمحد فؤاد األهواين،  أحوال انلفس.(. 2007سني بن عبد اهلل ابن سينا. )احل (9

( داشق: دار حتقيق)حسن العبيدي حتقيق،  كتاب ارجعليقات.(. 2009احلسني بن عبد اهلل ابن سينا. ) (10
 الفرقد.

 قم: انتشارات بيدار. املباحثات.احلسني بن عبد اهلل ابن سينا. )الطبعا األوىل(.  (11

)حممد حسن إسماعيل،  جامع ابلدائع.(. 2004احلسني بن عبد اهلل ابن سينا، و عمر بن إبراهيم اخليام. ) (12
 ( بريوت: دار الكتب العلميا.حتقيق



 يوسفِحممدِاملحميدِِبنِسينااالفكرِالّتبويِعندِ

48 
 

)عبد الفتاح حممد احللو،  الطبقات السنيا يف تراجم احلنفيا.(. 1983تيق ادلين بن عبد القادر الغزي. ) (13
 اض: دار الرفايع.( الريحتقيق

 بريوت: دار الوالء. إطاللا ىلع نظريا املعرفا يف الفلسفا اإلسالميا.(. 2014حسن معليم. ) (14

بريوت:  املذهب الرت وي عند ابن سينا من خالل فلسفته العمليا.(. 1988عبد األاري شمس ادلين. ) (15
 الرشكا العامليا للكتاب.

 بريوت: دار اهلادي. الفلسفيا العاما يف الفلسفا اإلسالميا.القواعد (. 2007غالم حسني ادليناين. ) (16

طهران:  قسم اإلهليات. -رشح كتاب انلجاة البن سينا (. 1383فخر ادلين اإلسفرائيِ انليسابوري. ) (17
 جامعا طهران.

ف طهران: اركز دائرة املعار دائرة املعارف اإلسالميا الكربى ، اجلزء اثلالث.(. 1998اكظم ابلجنوردي. ) (18
 اإلسالميا الكربى.

 .21تفصيل وسائل الشيعا إىل حتصيل اسائل الرشيعا، اجلزء (. 1414حممد بن احلسن احلر العاايل. ) (19
 اؤسسا آل ابليت إلحياء الرتاث: بريوت.

 )اإلصدار اثلالث(. القاهرة: دار الرشوق. اإلدراك احليس عند ابن سينا(. 1980حممد عثمان جنايت. ) (20

)نزار  عيون األنباء يف طبقات األطباء.(. 1995اوفق ادلين أمحد بن القاسم اخلزريج ابن أيب أصيبعا. ) (21
 ( بريوت: اكتبا احلياة.حتقيقرضا، 

(. )اوقع حديث، املحرر( تم االسرتداد من 2018مارس،  8اوقع حديث. ) (22

 

 


