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هو الشيخ الرئيس علي بن سينا أحد 
كبار فالسفة العرب واإلسالم. إنه من 

النوابغ الذين ال يجود بهم الزمان إال 
قليال. ومعلوم أنه ولد عام 980 م بالقرب 

من بخارى، أي في أوزبكستان الحالية. 
ولكن المنطقة آنذاك كانت تابعة للعالم 
اإليراني لغويا وثقافيا وحضاريا. والدليل 
على ذلك أن اللغة األم البن سينا كانت 

اإليرانية ال العربية. فيما بعد نبغ في 
العربية ودبج معظم مؤلفاته. وعندما 
ولد كان الفكر في المشرق اإلسالمي 

في حالة غليان فكري. فعالم الكالم 
الكبير األشعري مات عام 935 ولكن 

المناقشات الكبرى التي دشنها لم تمت 
بموته.

واأما الفيل�س���وف الكبري الفارابي امللقب باملعلم الثاين 
على اأثر اأر�س���طو فقد مات عام 950 اأي قبل ميالد ابن 
�سينا بثالثني �سنة فقط. واأما املعري فقد ولد يف نف�س 
الف���رة ع���ام 973 ،عبقريان يف نف����س اللحظة! بعدئذ 
تعلم ابن �سينا العربية لغة الإ�سالم والقراآن وبرع فيها 
اإىل ح���د الإتقان الكامل. بل وو�سع فيها معظم موؤلفاته 

كما ذكرنا اآنفا واإن كان قد كتب بالفار�سية اأي�سا.
ث���م انهمك يف درا�س���ة موؤلفات املعلم الث���اين. وبالتايل 
ف���اإن الفاراب���ي مهد له الطري���ق. ومعل���وم اأن ابن �سينا 
حاول قراءة كتب امليتافيزيقيا لأر�سطو مرارا وتكرارا 
دون اأن ي�ستطيع فهمها اأو الولوج اإليها. ولول اأنه وقع 
على �سرح الفارابي �سدفة لظل عاجزا عن الفهم. ولهذا 
ال�سب���ب فاإن قراءة كتب الفارابي كانت مبثابة ال�سدمة 
املعرفية اأو الكت�ساف الكبري بالن�سبة له. وهو يعرف 
بف�سله الكب���ري عليه. وقد اأ�سبح ابن �سينا لحقا املعلم 

الثالث بعد اأر�سطو والفارابي.
كان اب���ن �سينا متفتح املواه���ب والعبقرية منذ �سغره. 
ب���ل واإن عبقريت���ه كان���ت �سارخ���ة متفج���رة ل تناق�س 
ول ت���رد. وق���د در����س العل���وم الطبيعي���ة والطب وهو 
يف الرابع���ة ع�سرة فقط. وعندما اأ�سب���ح يف ال�ساد�سة 

ع�س���رة كانت �سهرته كطبيب قد طبقت الآفاق! ومبا اأنه 
ا�ستطاع اأن ي�سفي اأح���د الأمراء ال�سامانيني من مر�س 
خط���ري، فاإن ه���ذا الأخ���ري اأعط���اه مفاتي���ح مكتبته يف 
الق�س���ر امللك���ي لكي يطلع على ما حتتوي���ه من موؤلفات 
وذخائ���ر. وهذا كل ما كان يطلبه لأنه كان نهما ل ي�سبع 
من املعرف���ة ومطالعة الكتب. وكما قال الأثر: منهومان 

ل ي�سبعان: طالب علم وطالب مال.
ويقال باأنه اأ�سبح ملًما بكل العلوم املعروفة يف ع�سره 
وهو يف الثامنة ع�سرة فقط. لقد ختم العلم قبل هيغل. 
وا�ستطاع تاأليف اأول كتاب فل�سفي له وهو يف احلادية 
والع�سري���ن. ثم ا�سط���ر اإىل الدخ���ول يف اإدارة الدولة 
كموظ���ف بعد وفاة والده ال���ذي كان ي�سرف عليه حتى 
ذل���ك الوقت. وقد ق�سم اب���ن �سينا وقته اإىل ق�سمني: يف 
اللي���ل كان يطالع الكتب ويح�سر نف�س���ه لالأيام القادمة 
واملوؤلف���ات الكربى، ويف النه���ار كان ي�ستغل يف ق�سر 
الأمري كم�ست�س���ار اأو كموظف اإداري مرموق. هذا وقد 
اأ�سب���ح ابن �سين���ا وزيرا ع���دة مرات، واأ�سب���ح نفوذه 
كب���ريا اإىل درج���ة اأنه اأث���ار الغرية واحل�س���د من حوله 
كم���ا ح�س���ل للمتنب���ي �سابقا يف ب���الط �سي���ف الدولة. 
ولذل���ك قال نيت�سه عبارت���ه ال�سهرية: »ينبغي اأن نحمي 

الأقوياء من ال�سعفاء، اأي العباقرة من التافهني« .
ه���ذا وقد تعر�س ابن �سينا للمالحق���ات من قبل اأعدائه 
ب���ل ودخل ال�سجن اأك���ر من مرة. وبالت���ايل فيمكن اأن 
نق���ول دون تردد: نعم لقد دفع اب���ن �سينا ثمن عبقريته 
غاليا. فقد عا����س حياة التخفي وال�سرية �سمن ظروف 
مادية �سعبة. وهذا م���ا ح�سل للمتنبي واملعري وجان 
ج���اك رو�س���و وفيكتور هيغ���و ومعظم عباق���رة الغرب 

وال�سرق. هذه هي �سريبة العبقرية واملجد.
ومل يك���ن يك�س���ب عي�س���ه اإل م���ن ا�ست�سارات���ه الطبي���ة 
ومعاجلات���ه لهذه ال�سخ�سي���ة الهامة اأو تل���ك. واأحيانا 
كث���رية كان يعالج الفقراء جمانا. وهنا تكمن اإن�سانيته 
وعظمت���ه. وكان���ت حياته متنقل���ة، متقلب���ة، حيث كان 
ي�ساف���ر من م���كان اإىل اآخر هربا من الأع���داء اأو ترجيا 
للقاء الأ�سدقاء. كان دائما على �سفر. ويف عام 1023 
التج���اأ اإىل ب���الط اأم���ري اأ�سفه���ان، حي���ث لق���ي بع����س 
الطماأنين���ة وعا�س حياة هادئة ن�سبيا طيلة اأربعة ع�سر 
عام���ا. ويف ع���ام 1037 مات ابن �سين���ا ب�سكل مباغت 
من مر�س يف الأمعاء عندما كان يرافق اأمريه يف حملة 
ع�سكري���ة �سد همدان. فهل �سموه يا ترى؟ هل د�سوا له 
ال�س���م يف الطع���ام اأو يف ال�سراب كم���ا ح�سل لديكارت 
لحق���ا؟ �سوؤال ل ميك���ن حتا�سي���ه ول الربهنة عليه يف 
الوق���ت ذاته. من الن���ادر اأن يعي�س العباقرة اأو ميوتوا 
ب�س���كل طبيعي.. ولكن مما يوؤخذ علي���ه اأنه كان مغرما 

بالن�ساء وعا�سقا ل ي�سق له غبار.
اأم���ا كت���اب »القان���ون يف الط���ب« فيحت���وي عل���ى كل 
املعلوم���ات املتواف���رة يف عهده عن علم الط���ب. ولكنه 
وجتربت���ه  ال�سخ�سي���ة  مالحظات���ه  بوا�سط���ة  اأغناه���ا 
الطويل���ة يف ممار�سة التطبيب و�سف���اء النا�س. ولبن 
�سين���ا كتابات اأخرى ع���ن موا�سيع متفرق���ة. وفل�سفته 
تق���ع على مف���رق الط���رق بني الفك���ر ال�سرق���ي والفكر 
الغرب���ي. فهو كم�سل���م كان يوؤم���ن بالعقائ���د الأ�سا�سية 

لالإ�سالم والقراآن ولكن دون ح�سو اأو تقعر وتزمت.
وه���و كفيل�س���وف كان مطلع���ا ب�سكل وثيق عل���ى الفكر 
اليون���اين ومعجبا به. وقد ح���اول التوفيق بينه وبني 
العقي���دة الإ�سالمي���ة. وبالت���ايل فه���و م�سل���م لي���ربايل 
اأو تنوي���ري قب���ل الأوان. وق���د كان تاأث���ريه كبريا على 

امل�سرق الإ�سالمي �سواء اأكان عربيا اأم اإيرانيا.
فكل الفل�سف���ة الإ�سراقية التي ازده���رت يف اإيران مثال 
ه���ي م���ن �سنع���ه اأو تابع���ة له. ولك���ن الغ���زايل هاجمه 

بعن���ف يف كتاب���ه »تهافت الفال�سف���ة« واتهمه باخلروج 
عل���ى بع����س العقائ���د الإ�سالمي���ة. ث���م كف���ره الفقه���اء 
الالحق���ون على اأث���ر الغزايل كما كف���روا معظم عباقرة 
الع���رب والإ�س���الم. ول ي���زال �سي���ف التكف���ري م�سلط���ا 
عل���ى روؤو�س املثقف���ني العرب حتى اللحظ���ة. وبالتايل 
فق�س���ة التكفري قدمي���ة جدا ولي�ست حديث���ة العهد. من 
هنا �سعوبة مواجهته���ا. اأمل يكفر يو�سف القر�ساوي، 
الأب الروح���ي لالإخوان امل�سلمني، الناقد ال�سهري رجاء 
النقا����س؟ األ يح���اول حالي���ا ب���كل ق���واه عرقل���ة نه�سة 
م�س���ر واإعادتها اإىل الوراء؟ هك���ذا نالحظ اأن الع�سور 
النحطاطية حاق���دة على الع�س���ور الذهبية للح�سارة 
العربية الإ�سالمية. وله���ذا ال�سبب فاإن تاأثري ابن �سينا 
ا�سمح���ل يف الع���امل العرب���ي بع���د الدخ���ول يف ع�سر 

النحطاط.
عل���ى العك�س من ذلك ف���اإن تاأثريه يف الغ���رب الالتيني 

امل�سيح���ي كان كب���ريا يف وق���ت م���ن الأوق���ات. وه���ذه 
ه���ي الكارثة: نح���ن نحتق���ر عظماءن���ا وعباقرتنا وهم 
ميجدونه���م وي�ستفي���دون منه���م ويبنون عليه���م. ملاذا 
تاأخ���ر امل�سلمون وتقدم غريه���م؟ اإذا عرف ال�سبب بطل 
العج���ب.. ب���ل و�سبق اب���ن �سين���ا تاأثري اب���ن ر�سد اإىل 
اإ�سباني���ا واإيطاليا وفرن�سا وبقية اأنحاء اأوروبا. ولكن 

نفوذ ابن ر�سد تغّلب عليه لحقا.
والواق���ع اأنه���م ابتداأوا يرجم���ون موؤلف���ات ابن �سينا 
اإىل اللغ���ة الالتينية منذ الق���رن احلادي ع�سر امليالدي. 
ثم ا�ستمرت عملية ترجمت���ه لفرة طويلة لحقا. وكان 
ذل���ك يف مدين���ة طليطلة، حيث تاأ�س�س���ت مدر�سة كبرية 
للرجم���ة م���ن العربي���ة اإىل الالتيني���ة. وفيه���ا نقل���وا 
موؤلفات علماء الع���رب وفال�سفتهم اإىل اللغة الالتينية. 
ومعلوم اأن اللغة العربية كانت لغة العلم والفكر يف كل 
اأنحاء اأوروبا امل�سيحية يف ذلك الزمان. من كان يعرف 
العربي���ة اآن���ذاك كان كم���ن يع���رف الإجنليزي���ة اليوم. 
كان���ت لغ���ة العومل���ة احل�ساري���ة اإذا ج���از التعبري. نعم 
لقد ترجم���وا كتب الكندي، الفيل�س���وف العربي الأول، 
وكتب الفارابي، وكتب ابن �سينا، وكتب الغزايل الذي 
ظنوه فيل�سوف���ا اأو موؤيدا للفل�سفة. ملاذا؟ لأنهم اطلعوا 
عل���ى »مقا�س���د الفال�سف���ة« ل عل���ى »تهاف���ت الفال�سفة«، 

ففاتهم اأنه عدو لدود للفل�سفة.
ومعل���وم اأن���ه ا�ستعر����س يف الكت���اب الأول نظري���ات 
الفال�سف���ة ب�سكل مو�سوعي دقيق اإىل درجة اأن القارئ 
يتوه���م اأنه من اأتباعها! وهو يف الواقع ما ا�ستعر�سها 
اإل لكي يه�سمها لحق���ا يف الكتاب الثاين ويد�سن بذلك 
ع�س���ر النحط���اط الكبري. فل���م تقم للفل�سف���ة قائمة يف 
اأر����س الإ�سالم بعدئ���ذ. وبالت���ايل فم�سوؤولية الغزايل 
ج�سيم���ة به���ذا ال�س���دد. ث���م ت���اله الفقه���اء الالحقون. 
وكان���ت النتيج���ة كارثة. كانت النتيج���ة كل هذا الوباء 

الداع�سي الذي ن�سهده اليوم.
ث���م ابت���داأ امل�سيحي���ون الأوروبيون بعدئ���ذ يرجمون 
كت���ب ابن ر�سد بعد ابن �سينا ولي����س قبله. ومعلوم اأن 
ترجمتهم لب���ن �سينا تركزت على كت���اب »ال�سفاء« بكل 
اأجزائ���ه عن املنط���ق، والفيزيق���ا، وامليتافيزيق���ا، اإلخ. 
وعل���ى هذا النحو ت�سكل تيار فكري تابع لبن �سينا يف 

جامعات الغرب امل�سيحي.
ومعل���وم اأن اب���ن �سين���ا كان اأقرب فكري���ا اإىل اأفالطون 
ومثاليت���ه الروحاني���ة من اأر�سطو. وبالت���ايل فكان من 
ال�سه���ل اأن يقيم���وا م�ساحلة بني فكره وب���ني فكر كبار 
مت�سوف���ة امل�سيحي���ة وعلمائها. ولكن تاأث���ري ابن ر�سد 
غّط���ى عليه فيما بعد لأن الفل�سف���ة الر�سدية كانت تبدو 
اأك���ر عقالني���ة وواقعي���ة - اأو اأقل �سطح���ات خيالية - 
م���ن فل�سفة ابن �سين���ا. اأقول ذلك بت�س���رع �سديد ورمبا 

باإجحاف.
ولك���ن ينبغي الع���راف باأن ابن ر�س���د كان من جماعة 
اأر�سط���و ل من جماع���ة اأفالطون. ول���ذا اأ�سبح تالمذة 
واأك�سف���ورد،  ال�سورب���ون،  جامع���ات  يف  ر�س���د  اب���ن 
وبولونيا باإيطالي���ا وبدوا اأكر عددا بكثري من تالمذة 
اب���ن �سينا. ولك���ن يبقى �سحيح���ا القول ب���اأن الأ�سماء 
الك���ربى للفل�سف���ة الإ�سالمي���ة الت���ي نقل���ت اإىل اأوروبا 
كان���ت ه���ي: الكن���دي، والفاراب���ي، وابن �سين���ا، وابن 
باجة، وابن الطفيل، وابن ر�سد. هوؤلء هم الذين نقلت 
موؤلفاتهم اأو ق�سم كبري منها اإىل اللغة الالتينية. وبناء 
عليها اأ�س�س���ت اأوروبا نه�ستها املقبل���ة و�سبقت العرب 
ب�سنوات �سوئية.. وبالتايل فنحن اإذ ناأخذ عنهم وعن 
فال�سفته���م الآن ميكن اأن ن�سرخ قائلني: هذي ب�ساعتنا 

ردت اإلينا!
عن ال�سرق االو�سط 

هاشم صالح

ابن سينا.. هاجمه الغزالي بعنف ثم كفره الفقهاء الالحقون

اضمحل تأثيره في العالم العربي بعد 
الدخول في عصر االنحطاط
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الدكتور جواد علي

لقد كان صاحب هذه الثورة ومؤجج 
نارها طبيب سويسري وفيلسوف أوربي 

عاش في مدينة )باذل( عاصمة العلم 
في المقاطعات السويسرية األلمانية 

في أواخر القرن الخامس عشر وأوائل 
القرن السادس عشر للميالد. طبيب 
كانت له نفس تواقة على التنقل من 

مدينة أوربية إلى مدينة أوربية أخرى، 
ومن جامعة أوربية إلى جامعة أوربية 

أخرى في سبيل طلب العلم والحقيقة؛ 
في سبيل إدراك كنه اإلنسان وسر هذا 

الكون وعظمته.

ولكن���ه كان حي���ث هبط يف اأر����س اأو ح���ل يف مدينة يجد 
الكت���ب الالتيني���ة العوي�سة املرجمة ع���ن العربية اأو عن 
اليوناني���ة حتتل املكان الأ�سم���ى يف عامل علم ذلك الزمان؛ 
ويج���د الأطب���اء والعلم���اء يتجادل���ون يف اأبحاثه���م وفق 
القواع���د املنطقي���ة املرجم���ة ع���ن العربي���ة اأو اليوناني���ة 
راأ�س���ًا. يدونون اآراءهم يف الك���ون والإن�سان وفق ما جاء 
يف كت���اب اأبن �سين���ا ول �سيما كت���اب )القانون يف الطب( 
وكت���ب اأر�سطو وجالينو�س. مل يكونوا يحكمون عقولهم، 
اأو ي�ستخدمون التج���ارب يف اأبحاثهم، اأو يجيلون النظر 
يف الأف���ق البعي���د. وهذا ما �س���اءه جدًا ودفع���ه اإىل اإعالن 

ع�سيانه ومترده على كتب العرب واليونان معًا.
وقد عرف ذل���ك الطبيب الفيل�سوف با�س���م الطبيب املتنقل 
)بار�سل����س(؛ اأما اأ�سمه احلقيقي ف���كان يركب يف الواقع 
م���ن ب�سع���ة اأ�سماء �سم���ت بع�سه���ا اإىل بع�س عل���ى عادة 
ذل���ك الوقت كان يدعى اأورويل����س ثيوقرا�ست�س بار�سل�س 

بومبا�ست�س فون هوهن�سهامي
دع���ي بالطبيب املتنقل لأن���ه كان م�سغوف���ًا بالأ�سفار حمبًا 
للتنق���ل م���ن حم���ل اإىل حم���ل ومن م���كان اإىل م���كان. ولقد 
ك���ون فيه ه���ذا امليل عق���اًل يختلف ج���دًا يف ط���راز تفكريه 
واأ�سلوب ا�ستغاله ع���ن طراز تفكري وا�ستغال عقول علماء 
ذلك الوقت. جم���ع يف اأن�سجته وخالياه خال�سة الثقافات 
الأوربية املختلفة والنزعات الثورية التي بعثتها النه�سة 
الأوربي���ة على القدمي البايل، وخال�س���ة النزعات العملية 
الت���ي بعثته���ا التجارب العلمي���ة التي بداأ يق���وم بها علماء 
الط���ب والطبيع���ة يف ذل���ك احل���ني. ف�سك يف مق���درة كتب 
اأب���ن �سين���ا الطبي���ة والفل�سفي���ة، وزل���زل اإميان���ه مبقدرة 
كت���ب اأر�سطو اأو اأبقراط اأو جالينو����س على اإنعا�س حياة 
الإن�س���ان م���ن الناحي���ت الروحي���ة واملادي���ة. ون���ادى يف 
املجتمع���ات العلمي���ة وعلى روؤو�س الأ�سه���اد اأن ع�سر اأبن 
�سينا واليونان يجب اأن يزول، واأن اأيامًا جديدة يجب اأن 

حتل حمل تلك الأيام .

كانت فل�سفة اأبن �سين���ا فل�سفة هادئة؛ وكذلك كانت فل�سفة 
حكم���اء اليون���ان مل يك���ن فيه���ا ما يبع���ث عل���ى املجازفات 
واملغامرات والبحث عن الأ�سرار وجماهل الأر�س. بينما 
كانت اأوربا تتمخ�س عن حركة جديدة، هي حركة ت�سخري 
العلم يف خدمة الإن�سان وال�ستفادة من الطبيعة يف �سبيل 
رفاهي���ة اأب���ن اآدم. كانت كلمة )الأركانا( م���ن اأبرز الكلمات 
واأحاله���ا يف قامو�س علم ذلك الزم���ان. وكلمة اأركانا تدل 
عل���ى معان جمة عميقة تدل عل���ى املادة ال�سرية التي ميكن 
بوا�سطتها حتويل اأي معدن خ�سي�س اإىل معدن ثمني. ول 
ي�ستغ���رب �سدور هذا امليل املادي اجل�س���ع من اإن�سان ذلك 
الوق���ت. فقد قلب الق���رن اخلام�س ع�سر الع���امل راأ�سًا على 
عق���ب. كد����س الذه���ب والف�سة يف ب���الط مل���وك الربتغال 
والأ�سبان، وحرم ال�سع���وب الأوربية الأخرى من م�سادر 
القوة وال���روة. ووجد حمل���ة �سر )الأركان���ا( يف ق�سور 
الأم���راء وملوك اأوربا مرتزقًا ح�سنًا جدًا. كانوا يجوبون 
عوا�س���م اأوربا ليعر�سوا عل���ى �ساداتها اآخر ما و�سل اإليه 
علمهم عن هذه الكلم���ة ال�سحرية مع�سوقة الأغنياء. وكان 
اأبرعه���م واأ�سهرهم الذي متكن بوا�سط���ة ب�ساعته يف علم 
)ال�سيمي���اء( وطالقة ل�سانه، من ال�سيطرة على عقل الأمري 
)فردري���ك( اأم���ري ورمتربك يف ع���ام 1597 م ومن ابتزاز 
اأم���وال الأم���ري بال ح�س���اب، لتحويل النحا����س اإىل املعدن 
الثم���ني الذه���ب. وق���د �سطر لنا ع�س���ر بار�سل����س ع�سرات 

وع�سرات اأمثال هذا العامل ال�سيميائي ال�ساطر.
كان���ت )الأركان���ا( رمز عقلي���ة اجليل اجلدي���د، ذلك اجليل 
ال���ذي �سخ���ر من عقلي���ة من تقدم���ه، لأنها يف نظ���رة عقلية 
قدمي���ة اآ�سن���ة ذات تفكري ق���دمي. كانت توؤم���ن باخلرافات 
وبزخ���ارف القول وما جاء يف الأ�ساطري. وما الأركانا يف 

نظره �س���وى ثورة جديدة على الع�سور القدمية وعلى ما 
اأنتجته تلك الع�سور.

ولك���ن اجلديد يف عقلية الأركان���ا حقا هو ثورة الفرد على 
الطبيع���ة وث���ورة الإن�سان الن�سي���ط على الإن�س���ان املتزن 

الهادئ، ثورة اجلرمانية على العربية والالتينية.
ولك���ي يربهن ذلك الإن�سان اجلديد عل���ى انه اإن�سان جديد 
يف كل �س���يء. اإن�س���ان عملي حريف اأرادت���ه وتفكريه فرق 
بني عل���وم الأوائ���ل وعلوم الأواخ���ر، بني عل���وم الأجيال 
الت���ي �سبق���ت الق���رن اخلام�س ع�س���ر وبني عل���وم الأجيال 
الت���ي ظه���رت بعد هذا الق���رن. �سم���ي علم ال�سح���ر القدمي 
مثال )علم ال�سحر الأ�س���ود( فميزه عن علم ال�سحر اجلديد 
الذي ابتدعه و�سماه )علم ال�سحر الأبي�س(. وعلم ال�سحر 
الأبي����س يف نظ���ر اإن�س���ان ذل���ك الوق���ت علم جدي���د عملي 
جم���رد من الأباطي���ل واخلرافات؛ وقد �سم���ن هذا لإن�سان 
عل���ى القدماء حتى يف م�سدر العل���م فقال: اإن م�سدر علمه 

ال�سماء، اأما م�سدر علم القدماء فكانت الأر�س.
وم���ادام م�س���در ال�سح���ر الأبي����س ال�سم���اء، فل���م ل تكون 
لالأج���رام ال�سماوي���ة ذاتها ي���د يف مقدرات الإن�س���ان؟ اآمن 
اإن�س���ان الأركان���ا بفع���ل ال���ربوج والأف���الك يف م�ستقب���ل 
الإن�سان، ولكنه مل يوؤمن كما اآمن الأولون. نعم اآمن بقدرة 
الربوج والأف���الك، واأيقن باأهمية ليتمكن بوا�سطة اأ�سرار 
هذا العلم من معاك�سة تاأثريات يف ال�سماء، ولي�سخر قوى 
ال���ربوج اخللفية يف �سالح الإن�سان. اأم���ا الإن�سان الأول، 
فقد اآمن بها اإميان رجل م�ست�سلم للم�سيئة والأقدار يرجو 

ر�سا القوى اخلفية لتجلب عليه ال�سعادة والرفاهية.
راأين���ا تاأث���ري ال�سماء عل���ى الإن�سان، فلم ل يك���ون لالأر�س 
نف�س هذا التاأثري عل���ى الإن�سان؟ نعم، لالأر�س اإذا اأثر هام 

عل���ى �سكان الأر����س، ولالإن�سان اإذًا اأن يبت���دع علمًا يقاوم 
تاأثري ه���ذه الأر�س، بل لالأر�س نف����س الأثر، حتى على ما 
يف بط���ون الأر����س، فاإذا ما متك���ن الإن�سان م���ن اكت�ساف 
�س���ر هذه الأر�س، فاإذا ما متك���ن الإن�سان من اكت�ساف �سر 
ه���ذا الأثر، متك���ن من اإيجاد ه���ذا العالج الناج���ح ملقاومة 
تاأثري الأر�س. وقد بح���ث الإن�سان عن املادة ال�سرية التي 
ميك���ن بوا�سطته���ا حتويل املع���ادن اخل�سي�س���ة اإىل معدن 
نفي����س، وتلك امل���ادة املطلوبة ال�سرية ه���ي حجر احلكماء 
اأو الفال�سف���ة كما كانوا يطلق���ون عليها يف القرن اخلام�س 
ع�س���ر للمي���الد توؤثر عل���ى حي���اة الإن�س���ان جمموعة قوى 
اأخ���رى على راأ�سها )روح الإله العالية( التي تخللت جميع 
اأجزاء هذا الكون، وحلت يف كل �سيء، فاأ�سبح الكون هو 
ال�سك���ون؛ وم���ا الإن�سان يف نظر بار�سل����س �سوى )العامل 

الأ�سغر( الذي هو �سورة م�سغرة )للعامل الأكرب(
وق���د اأ�سب���غ �ساحبنا عل���ى نظريته ه���ذه ثوبًا م���ن اأثواب 
احللولي���ة الت���ي ترد يف ال�سوفي���ة الإ�سالمي���ة اأي�سًا ولقد 
كان له���ا �س���دى بعي���د يف اأنح���اء اأوربا، اأثرت عل���ى اأفكار 
فال�سف���ة الطليان والأملان والإنكلي���ز وغريهم اأمثال كيور 
دانو وكامبنيال وتيليزيو وروين�سلني وبرونوميلن�سوتن 
واأكريباف���ون نيتي�سه���امي وهرم���ان لوت�س���ه الفيل�س���وف 
الأمل���اين ال�سه���ري )1817 - 1881 م( يف الق���رن التا�سع 
ع�س���ر للمي���الد ق���ال بار�سل����س ويف الع���امل الأ�سغ���ر وهو 
الإن�س���ان ق���وى بنائي���ة روحي���ة تق���اوم الأرواح اخلبيثة 
الت���ي تكون يف اخلارج وت�ساع���د على بناء اجل�سم ودوام 
ات�ساله بالعامل الأكرب، وما العاملني �سوى وحدة واحدة ل 
تتج���زاأ لذلك، فاأنا للعامل والعامل اأنا وق���د �سمى هذه املادة 
م���ن كلمة اليونانية ومعناها املادة الأ�سا�سية اأو الأ�سا�س. 
وكان الفيل�س���وف اليوناين اأنا ك�سمندد قد ا�ستعملها لتدل 
عل���ى ه���ذا املعن���ى والعلم ال���ذي يبحث يف ه���ذه املادة هو 
اأ�س���رف العلوم؛ وحيث اأن الطب ه���و العلم الباحث عنها، 
لذلك كان علم الطب هو اأ�سرف العلوم طرًا وقد �سرفه حتى 

على علم الالهوت.
ومن واجب الطبيب تنظي���ف هذه املادة مما قد يتعلق بها 
م���ن الأرواح اخلبيثة وذل���ك بوا�سطة العقاق���ري والأدوية 
املفي���دة. وق���د ح�س���ر الطبيب الفيل�س���وف قائم���ة باأ�سماء 
العقاق���ري وامل�سروب���ات املعدني���ة والأدوي���ة ال�سرية التي 
تنف���ع ملقاوم���ة الأمرا����س النف�سي���ة واجل�سمية مع���ًا. وما 
الأمرا����س يف نظره �س���وى �سراع ب���ني الأرواح اخلبيثة 

والقوى اخلارجية املحيطة بالإن�سان.
وبق���درة هذه العقاقري واملواد ال�سحرية ي�ستطيع الطبيب 
ال���ذي ه���و اق���رب خمل���وق اإىل الل���ه م���ن تنظي���ف ال���روح 
واجل�س���د من ال�سادران وم���ن رفع م�ست���وى الب�سرية اإىل 
م�س���اف الأرواح ال�سماوي���ة العلي���ا، وبذلك يت���م الت�سال 
ب���ني )العق���ل الأول( اأو )الروح( وبني العق���ل الثاين وهو 
الإن�س���ان. ولذل���ك له���ذه الفل�سفة �سهرة عظيم���ة بني رجال 
املت�سرف���ة م���ن الأوربي���ني ول �سيم���ا الأملان منه���م، فظهر 
حالجهم وه���و يعقوب وظهر فالنتني واأي���كل وظهر اأمثال 

لهذين املت�سوفني ينادون بالفناء والحتادية.
وبع���د اأن اأمت بار�سل����س و�س���ع قائمة عقاق���ريه ال�سحرية 
اأجج يف ليلة عيد الغفران من عام 1517 نارًا عظيمة يف 
حف���ل رهيب وتقدم يف موكب يتبع���ه تالميذه واملعجبون 
باآرائه يحمل بيديه )اإجنيل الأطباء( وهو كتاب )القانون 
يف الط���ب( لب���ن �سين���ا )لوثر الأطب���اء( كما كان���ت اأوربا 
ت�سمي���ه وبعد خطبة وحفل���ة دينية موؤثرة ن���دد فيها باآراء 
اب���ن �سينا وزعماء الطب من الع���رب اليونان، األقى بكتاب 
القان���ون يف الن���ار معلن���ا بذل���ك دخ���ول اأورب���ا يف ع�سر 
تفك���ريي جدي���د. ولكن���ه قوبل م���ن النا�س ب���ازدراء عظيم 
وا�سط���رت بلدية املدين���ة اإىل اإخراجه م���ن املدينة )باذل( 

لتجا�سره على كرمة اأعظم طبيب عرفته الع�سور.
اجتمعت يف بار�سل����س �سذاجة القدماء وتفكري املحدثني. 
كان زمان���ه زم���ان انتق���ال فطبع���ه بطابع���ه اخلا�س. وجد 
املحدث���ون يف زماننا فيه رمزًا من رم���وز التفكري العنيف 
والإن�ساني���ة الفعال���ة. وعل���ى الأخ�س الكت���اب الأوربيني 
منهم. وجد فيه األفري���د دوزنربك رجاًل اأوربيًا اأعلن حرب 
اجلرماني���ة على ال�سامية والالتينية؛ لذلك اأ�س�ست جمعية 
اأطلق���ت عل���ى نف�سها ا�س���م جمعي���ة بار�سل�س قام���ت بن�سر 

ر�سائله وموؤلفاته لأبناء القرن الع�سرين.
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علي حسين

قب���ل الف عام قرر رجل بلغ اخلم�سني عاما ، واأ�سدر ما 
يقارب مئتي كتاب تنوعت مو�سوعاتها  من  الطب اىل 
الفل�سف���ة  وم���ن  املو�سيقى اىل علم النف�س ، ومن  علوم 
الطبيعي���ات واللغ���ة و الدين والفل���ك  ، ان يدون �سرية 
حيات���ه ، التي اأنتهت بان اأ�سيب مبر�س ال�سرع ، وكان 
قب���ل مر�سة با�سهر كتب ر�سالة عن اأعرا�س هذا املر�س 
، وح���ني و�سف ل���ه بع�س الأ�سدقاء اأدوي���ة لل�سفاء قال 
له���م “: املدبر الذي يف بدين ق���د عجز عن التدبري ، فال 

تنفعني املعاجلة “ .
ول���د ابو علي احل�سني بن عب���د الله بن �سينا عام 980 
ميالدي���ة قرب مدينة بخ���ارى ، وال�سم “ �سينا “ يعني  
بلغ���ة اه���ل بخارى ب�” املقاتل ال�سجاع “ ، كان ابوه من 
اهل بلخ ، اعجب بالأ�سماعيليني ف�سار واحدا منهم  :” 
وكان  والدي ممن اجاب داعي الأ�سماعيلية ، وقد �سمع 
منه���م ذك���ر النف�س والعقل ، على الوج���ه الذي يقولونه 
ويعرفونه هم به ، وكذلك اخي ، وكانوا يتذاكرون فيما 
بينه���م ، وان���ا ا�سمعهم ، وادرك م���ا يقولونه ، ول تقبله 

نف�سي “ .
عندم���ا بلغ العا�سرة ق���ال له اأب���وه :” �ساأر�سلك اىل من 
يعلم���ك احل�س���اب واملنط���ق “  ، كان املعلم رج���اًل يبيع 
الب�س���ل يف النه���ار ، ويلق���ي حما�س���رات ع���ن النف����س 

والعق���ل واحل�ساب يف الليل ، ثم ج���اء اإىل بخارى ابو 
عب���د الله الناتلي ال���ذي كان ي�سمى انذاك ب� “ املتفل�سف 
“ فا�س���ر الأب ان ُي�سيف���ه يف داره م���ن اأج���ل ان يعل���م 
ابن���ه اأ�سول التفل�سف ، اإل اأن الفتى كان قد مر بتجربة 
اخ���رى ، فق���د ا�ستهواه الفق���ه فقرر درا�ست���ه :” ترددت 
عل���ى عل���ى ا�سماعيل الزاه���د ، ل�ستغل بالفق���ه ، وكنت 
اأج���ود ال�سالك���ني ، وقد األف���ت طرق املطالب���ة ، ووجوه 
العرا����س عل���ى املجيب ، على الوج���ه الذي جرت فيه 

عادة القوم به “ .
اأخ���ذ التلمي���ذ ال�سغري يقراأ عل���ى ا�ست���اذه “ الناتلي “ 
كتاب “ اإي�ساغوجي “ يف املنطق و�سعه “ فرفوريو�س 
ال�سوري “  ليكون مدخاًل للمنطق. وكلمة اإي�ساغوجي 
لفظ���ة يوناني���ة مبعني املقدم���ة ، وكت���اب “ ال�سول “ 
يف الهند�س���ة ل���� “ اقليد�س ، وكت���اب “ املج�سطي “ يف 
عل���م الهيئة ، واكت�سف ال�ستاذ ان التلميذ بذكائه احلاد 
يتف���وق  عليه يف ه���ذه العلوم ، ثم  ما لب���ث الو�سع ان 
انقل���ب ، فا�سبح التلميذ معلم���ا ، واملعلم تلميذا ، حيث 
اخذ التلميذ ال�سغ���ري يو�سح ملعلمه  ما غم�س من هذه 
العل���وم ، وي�سع لها تفا�س���ري وتاأويالت مل يكن يعرفها 
من قبل  ، ويفهمه ا�سكالت ليدري لها وجها ،  ويف ذلك 
يقول ابن �سينا :” ثم ابتداأت بكتاب )اي�ساغوجي ( على 
الناتل���ي . وكان���ت اأي م�سالة قاله���ا يل اأت�سورها خريًا 
من���ه ، حتى قراأت مقدمات املنطق علي���ه ، واما دقائقه ، 
فل���م يكن عن���ده منها خربة . ثم اخذت اق���راأ الكتب على 
نف�س���ي ، واطالع ال�سروح ، حت���ى اأحكمت علم املنطق ، 
وكذلك كتاب اأقليد�س الذي توليت بنف�سي حل م�سكالته 

، ث���م اأنتقل���ت اىل املج�سطي ، وملا فرغ���ت من مقدماته ، 
وانتهي���ت اىل ال�سكال الهند�سية ، ق���ال يل الناتلي : “ 
ت���ول قراءتها ، وحلها بنف�سك ، ثم اعر�سها علَي ، لأبنَي 
ل���ك �سوابها من خطئها . وما كان الرجل يقوم بالكتاب 
، واأخذت اأحل ذلك الكتاب .فكم من م�سكلة ما عرفها اىل 

وقت ما عر�ستها عليه ، وفهمتها اياه “ . 
ي�س���ف لن���ا املوؤرخون اب���ن �سين���ا بانه طوي���ل القامة ، 
قوي البنية ، حمبا للطعام وال�سراب ومعا�سرة الن�ساء 
، �سري���ع الق���راءة ، �سري���ع الكتاب���ة ، واذا ح�س���ل على 
كت���اب جديد ، ق�س���د املو�سوعات ال�سعب���ة منه . ما ان 
بل���غ اخلام�سة ع�سر من عمره ، حت���ى كان قد ا�ستوعب 
عل���وم الطب  واملنط���ق  والألهي���ات ، وعندما متكن من 
عالج �سلطان بخارى نوح بن من�سور �سمح له بدخول 
مكتبت���ه ، ولأن���ه كان يتمت���ع بق���وة ذاك���رة ا�ستطاع ان 
يحف���ظ املئ���ات م���ن الكت���ب :” دخل���ت دارًا ذات بي���وت 
كث���رية ، يف كل بيت �سناديق كتب من�سدة بع�سها على 
بع����س ، يف بيت منها كتب العربية وال�سعر ، ويف اآخر 
الفق���ه ، وكذل���ك يف كل بيت علم مف���رد فطالعت فهر�ست 
كتب الأولني ، وطلبت ما اأحتجت اليه منها ، ورايت من 
الكت���ب ما مل يقع ا�سمه اأىل كث���ري من النا�س قط ، وكما 

كنت رايته من قبل ول رايته اي�سا من بعد “ .
يف ال�ساد�س���ة ع�س���ر م���ن عم���ره يع���ر وبال�سدفة على 
خمط���وط يحل له لغز كتاب ما بع���د الطبيعة لر�سطو ، 
كان اب���ن �سينا قد قراأ كتاب ار�سط���و  اأربعني مرة حتى 
حفظ���ه عن ظهر قل���ب ، ولكنه مل يفهم من���ه �سيئا ، ويف 
ي���وم من اليام ذهب اىل �سوق الوراقني ، فعر�س عليه 

احد ن�س���اخ الكتب ، دفرا �سغريا بعنوان �سرح ما بعد 
الطبيع���ة لر�سطو ، ف���رده اىل البائع قائاًل : لفائدة من 
ه���ذا العلم .فقال له ال���وراق ا�سره بثالثة دراهم لأنني 
حمت���اج اأىل ثمنه ، فا�سراه منه ، وما ان فتح ال�سفحة 
الوىل حتى اثار اهتمامه العنوان “ �سروح على كتاب 
ار�سط���و ما بع���د الطبيعة “ املوؤلف ابو ن�سر الفارابي ،   
وكان الفاراب���ي قد مات قبل 46 عاما . ي�سحره الكتاب 
، وي�س���ف لنا �سعوره وهو يقراأ �سروح الفارابي بقوله 
:” اأ�سرعت اىل البيت ، ومل اأخلع مالب�سي حتى اأنتهيت 
م���ن الكت���اب ، فانفتح عل���ي م���ا ا�ستغلق يف اأم���ر كتاب 
ار�سط���و م���ا بع���د الطبيع���ة “ . ويف ال�سابع���ة ع�سر من 
عمره اأهتم بدرا�سة الطب وقراأ كل ما يتعلق بهذا العلم 
:” :” رغبت يف علم الطب و�سرت اقراأ الكتب امل�سنفة 
في���ه ، وعلم الط���ب لي�س من العل���وم ال�سعبة ، فال جرم 
اين ب���رزت فيه يف اقل مدة   ، وتعهدت املر�سى فانفتح 
عل���ي م���ن ابواب املعاجل���ات  املقتب�سة م���ن التجربة  ما 
ليو�س���ف “ .وي�ستدعي���ه �سلط���ان بخ���ارى ن���وح ب���ن 
من�س���ور  ملعاجلتة م���ن مر�س امل به عج���ز الطباء عن 
معاجلت���ه ، وكان �سفاء ال�سلطان مو�سع ده�سة اعجاب 
م���ن اجلميع ، فتقلد ابن �سينا منذ ذلك التاريخ منا�سب 

رفيعة يف الدولة  .
بع���د وف���اة وال���ده حتول���ت حيات���ه اىل �سل�سل���ة م���ن 
املغام���رات الغريب���ة ، تنوعت ما ب���ني الت�سرد والرحل 
من بلد اىل بلد ، وملا كان طوال حياته ، قلقا ، ل ير�سى 
ع���ن �سيء ، متم���ردًا ، فان���ه كان يتلقى املن���ح واملراتب 
العالي���ة حين���ًا ،  واأحي���ان اخرى  يعي����س عي�سة بائ�سة 

ابن سينا ..الطريق الصاعد إلى الحكمة 

“ كنت ارجع بالليل الى داري وأضع السراج بين يدي ، وأشتغل بالقراءة والكتابة ، فمهما غلبني النوم او شعرت بضعف ، عدلت الى سكب المياه على رأسي ، 
ريثما تعود إلي قوتي ، ثم ارجع الى القراءة ، ومهما أخذني أدنى نوم أحلم بتلك المسائل باعيانها ، حتى ان كثير من المسائل اتضح لي وجوهها في المنام “ .
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، مط���اردا او حبي�س���ا يف احد �سجون الم���راء ، يكتب 
ول ديوران���ت ان :” اب���ن �سينا مل يعت���د احلياة الهادئة 
املطمئن���ة ، وهو الدائم التطل���ع اىل العوامل املجهولة ، 

واىل الجواء  والعمال التي تتجدد با�ستمرار “ .
************

يف كتاب���ه تاريخ الفل�سف���ة يكتب امل�ست�س���رق الرو�سي 
“:” حني كانت ت�سود اوربا بالقرون  “ �ستكوف�سك���ي 

الو�سطى نظرية واحدة ، هي نظرية  خلق العامل 
م���ن العدم ، كان الفال�سفة العرب يعاجلون كل الق�سايا 
وكل �س���وؤون الطبيعة . ومل يب���داأ الكالم يف اوربا على 
ق�ساي���ا الطبيعة ، األ بعد ان تعرف���وا على موؤلفات ابن 
�سين���ا . فمنذ ذلك التاريخ اخذوا يطرحون ال�سئلة عن 

احلي واجلامد “ .
يق���ال دائم���ا ان الفل�سف���ة العربي���ة ابتداأت م���ع الكندي 
وازده���رت م���ع الفاراب���ي ور�سخ���ت م���ع اب���ن �سين���ا 
ون�سج���ت م���ع اب���ن ر�س���د ، وق���د اأدرك ابن �سين���ا منذ 
بدايات���ه  ان الأحتياج احلقيقي للفل�سفة هو يف �سياغة 
منهج دقيق لدرا�سة ال�سياء املحيطة بنا ، ومل يكن ابن 
�سين���ا مقل���دا للفل�سف���ة اليونانية على رغ���م �سغفه بها ، 
ول �س���ارح لكتب ار�سطو ، وامنا اأنفرد من بني فال�سفة 
ال�س���الم بان���ه اأول من جت���راأ على نقد فل�سف���ة ار�سطو 

افالطون ، وحاول ان ي�سع مذهبا فل�سفيا م�ستقاًل . 
الفل�سف���ة عن���د اب���ن �سينا ه���ي العلم بالوج���ود مبا هو 
موج���ود ، مبعن���ى العل���م بالوجود املطل���ق دون النظر 
اىل نوع هذا الوجود ، والغاية من الفل�سفة هو تهذيب 
النف����س وا�ستكمالها لتح�سيل ال�سع���ادة . فالفل�سفة :” 
�سناع���ة نظري���ة ي�ستفي���د منه���ا الأن�س���ان ، حت�سيل ما 
علي���ه من الوجود كله يف نف�سه ، وما عليه الواجب مبا 
ينبغ���ي ان يك�سبه فعله ، لت�سرف بذلك نف�سه وت�ستكمل 
وت�س���ري عامل���ا معق���ول ، م�ساهي���ا للع���امل املوج���ود ، 
وت�ستع���د لل�سع���ادة الق�س���وى “ . وفل�سف���ة اب���ن �سينا 
فل�سف���ة عقلية يف ا�سولها ومبادئها ، فهو يوؤمن بالعقل 
الفعال م�سدرا للعلم واملعرفة ، والن�سان  من حيث هو 
كائ���ن مفكر عند ابن �سينا  تنق���ل يف اطوار ثالثة .كان 
يف اوله���ا �ساذج���ا  يت�س���ور ال�سي���اء ، ويعتقد انها يف 
حقيقتها وواق���ع امرها ، كما تبدو له ، وكما يت�سورها 
. وكان يف ثانيه���ا �س���اكا ، او �سبه �س���اك ، يف ان تكون 
لدي���ه القدرة  الكافي���ة لدراك حقائق ال�سياء والطالع 
عل���ى مكنوناتها .وكان يف ثالثها قانعا مبا تبلغه طاقته 

املحدودة را�سيا بها .
وي�ست���ق اب���ن �سين���ا و�س���ف لالن�س���ان ح�س���ب الطور 
احليات���ي ال���ذي مير به  فه���و يف الط���ور الول حكيم ، 
ويف الثاين حمب للحكمة ، ويف الثالث باذل كل ما يف 

و�سعة من اجل احل�سول على احلقيقة . 
وق���د متكن اب���ن �سينا من حتديد تعري���ف للفل�سفة بالغ 
الو�سوح والدقة يقول فيه :” احلكمة ا�ستكمال النف�س 
باحلقائ���ق  والت�سدي���ق  الم���ور  بت�س���ور  الأن�ساني���ة 
النظرية والعملية على قدر الطاقة الن�سانية ، فاحلكمة 
املتعلق���ة بالمور الت���ي نعلمها ولي�س لن���ا ان نعمل بها 
ت�سمى حكمة نظرية وه���ي التي تتعلق مبا يف احلركة 
والتغي���ري ، وي�سميه���ا اب���ن �سينا باحلكم���ة الطبيعية ، 
واحلكم���ة املتعلقة بالمور العملية الت���ي لنا ان نعلمها 
ونعم���ل بها ، ت�سمى حكم���ة عملية والتي تبحث يف يف 

�سوؤون الن�سان واملجتمع والخالق » .
واذا كان الكن���دي اول فيل�س���وف عرب���ي يق���دم ن�سق���ا 
فل�سفي���ا �سام���ال ملباح���ث الوج���ود واملعرف���ة والخالق  
والريا�سي���ات ، فان ابن �سينا ق���دم لنا فل�سفة ذات بناء 
متكامل  منظم يتميز بالوحدة  الع�سوية والديناميكية 

بني  �سائر اجزائه .
ان الل���ه عن���د ابن �سين���ا �سنع الع���امل  ويعني ب���ه ا�سد 
العناية ويريد له اخلري ، اما عن وجود ال�سر يف العامل 
يق���ول :« هذا ال�سر ن�سب���ي  وان لوجود لل�سر املطلق . 
وان عل���ى العاقل ان ينظر اىل الكل  ل اىل اجلزء ، فاذا 
نظر اىل جمموع الج���زاء وجد اخلري غالبا على ال�سر 
لن اخلري مقت�سى الذات ، اما ال�سر فمق�سود بالعر�س 

، وهو عر�س زائل  » .
ام���ا و�س���ف اب���ن �سين���ا للفيل�س���وف فهو :« ه����س ب�س 
، ب�س���ام يبج���ل ال�سغ���ري م���ن توا�سع���ه مثل م���ا يبجل 
الكب���ري ، ويتب�س���ط م���ن اخلام���ل مث���ل م���ا يتب�سط مع 
النبي���ه ، ولفرق عنده بني الكبري وال�سغري لنه يعرف 
احل���ق يف كل منهم���ا وليعرف الطمع �سبي���ال اىل قلبه 
، وه���و ليفرح لوجود ال�سيء ول يح���زن على فواته . 
العارف ليعني���ه التج�س�س والتح�س����س ول ي�ستهويه 
الغ�س���ب عند م�ساهدة  املنكر كم���ا تعريه الرحمة فانه 
م�ستب�س���ر ب�سر الله يف القدر . واذا اأمر باملعروف اأمر 
برفق نا�س���ح  ل بعنف معري . العارف �سجاع وكيف ل 
وهو مبعزل ع���ن تقيثة املوت ؟ العارف جواد وكيف ل 
وهو مبعزل عن حمب���ة الباطل ؟ العارف �سفاح وكيف 
ل وه���و نف�سه اكرب من ان حترجه���ا زلة ب�سر ؟ العارف 

ن�ساء لالحقاد وكيف ل وذكره م�سغول باحلق ؟ » .
والفل�سف���ة عند ابن �سينا يج���ب ان تكون العلم ال�سامل 
ال���ذي ليعني ب�سفة خا�سة بال�سياء اجلزئية ، ولكنها 

ت�سمل كل ما ميكن لالن�سان معرفته .
والفيل�سوف هو الذي يت�سدى ملعرفة ال�سياء ال�سعبة  
، الت���ي لترتق���ي لالن�س���ان العادي . واملعرف���ة احل�سية 
امل�سركة بينن���ا جميعا ، هي معرفة �سهلة ، ولي�س فيها 
�س���يء م���ن احلكم���ة ، وف�سال ع���ن ذلك ف���ان الفيل�سوف 
ال���ذي يع���رف ال�سب���اب على نح���و دقيق ، يك���ون اكر 

قدرة من غريه ، على تلقينها وتعليمها اىل الخرين . 
******

ذكر فال�سفة عديدون ان موؤلفات ابن �سينا فيها اإ�سارات 
وا�سحة اإىل م�ساكل فل�سفية حديثة ل بل وجد البع�س 
ان فال�سف���ة ع�سر النه�سة الوربية تاثروا كثريا بكتب 

الفارابي وابن �سينا وابن ر�سد .
ربط العديد من الباحثني يف تاريخ الفل�سفة بني مفهوم 
العقل يف الفل�سفة احلديثة وو�سف العقل الذي و�سعه 
اب���ن �سينا يف كتب���ه ، ففي عام 1927 ح���اول الباحث 
اليطايل ف���ورلين ان يربط بني ن�س لبن �سينا ُعرف 
با�س���م الرج���ل الطائ���ر وال���ذي ورد يف كت���اب ال�سفاء ، 

وبني مقولة ديكارت ال�سهرية » انا افكر اذن انا موجود » 
التي وردت يف كتابه » التامالت » .

يكت���ب ابن �سين���ا يف ال�سفاء :« يجب اأن ل يتوهم الواحد 
من���ا كاأنه خل���ق دفعة وخلق كاماًل لكن���ه حجب ب�سره عن 
م�ساهدة اخلارجات وخلق يهوي يف هواء اأو خالء هويا 
ل ي�سدمه فيه قوام الهواء �سدمًا ما يحوج اإىل اأن يح�س، 
وف���رق بني اأع�سائه فلم تت���الق ومل تتما�س، ثم يتاأمل اأنه 
ه���ل يثبت وجود ذاته، ول ي�سك يف اإثبات لذاته موجودًا 
ول يثبت مع ذلك طرفًا من اأع�سائه ول باطنًا من اأح�سائه 
ول قلبًا ول دفاعًا ول �سيئًا من الأ�سياء من خارج بل كان 
يثب���ت ذات���ه ول يثبت لها طوًل ول عر�س���ًا ول عمقًا، ولو 
اأن���ه اأمكن���ه يف تلك احلال���ة اأن يتخيَّل ي���دًا اأو ع�سوًا اآخر 
مل يتخيله جزءًا م���ن ذاته ول �سرطًا يف ذاته. واأنت تعلم 
اأن املثبت غري الذي مل يثبت واملقرب غري الذي مل يقرب. 
ف���اإذن للذات التي اأثبت وجودها خا�سية لها على اأنها هي 
بعينه غري ج�سمه واأع�سائه التي مل تثبت. فاإذن املثبت له 
�سبي���ل اإىل اأن يثبته على وجود النف�س �سيئًا غري اجل�سم 
بل غري ج�سم، واأنه عارف به م�ست�سعر له واإن كان ذاهاًل 

عنه يحتاج اإىل اأن يقرع ع�ساه » .
ويوؤك���د ف���ورلين  ان :« ه���ذا هو قول دي���كارت امل�سهور، 
اأن���ا اأفكر فاأنا موجود لن ال�سورة التي يقدمها ابن �سينا 

تربه���ن على اأن نف����س اإن�سان كاملة ولك���ن حمجوبة هي 
التي تظهر له دون و�ساطة اجل�سد اإنه موجود واإنه يفكر 

.  «
يق���ول ديكارت:  » قد اأ�ستطي���ع اأن اأفر�س اأن ل ج�سم يل 
واأن ل ع���امل ول م���كان اأحل فيه، ولكن���ي ل اأ�ستطيع لهذا 
اأن اأفر����س اأين غري موجود، بل على العك�س ينتج قطعًا 
ويف و�س���وح من �سكي يف حقيق���ة الأ�سياء اأين موجود. 
. . فق���د عرفت اإذن اأين جوهر ذاته وطبيعته التفكري، ول 
يحت���اج يف وج���وده اإىل مكان ول يخ�س���ع ل�سيء مادي، 
وعلى ه���ذه ال�سورة الأنا اأو النف����س التي هي اأ�سا�س ما 
اأن���ا عليه متميزة مت���ام التميز من اجل�سم، ب���ل هي اأي�سر 
معرف���ة من���ه، حتى يف حال انعدام���ه ل تنقطع هي عن اأن 

توجد مع كل خ�سائ�سها« .
ول يج���د الق���ارئ �سعوب���ة يف اإدراك وج���وه ال�سبه بني 
مقولة ديكارات وما كتبه ابن �سينا  وقدميًا لحظ اأرن�ست 
بل���وخ  اأن دي���كارت قراأ موؤلفات  ابن �سين���ا ، اذا عرفنا اأن 
ترجم���ة كت���اب ال�سفاء اىل الالتينية، ظه���رت اآخر ترجمة 

منه  قبل ميالد ديكارت بخم�سني عاما  فقط. 
لق���د وجد اب���ن �سينا ومن بع���ده دي���كارت ان احلوا�س 
تخ���دع الن�س���ان با�ستم���رار ، ولذلك م���ن الف�سل عدم 
الثق���ة بها ، ومثلم���ا تذكر ديكارت انه حل���م يف ليلة انه 
يرت���دي عباءته ويجل����س قرب النار ، بينم���ا كان نائما 
يف فرا�س���ه ، فرمب���ا يك���ون يحل���م الن ، وق���د ليك���ون 
عل���ى الط���الق يف املكان ال���ذي يفر�س نف�س���ه فيه يف 
الواق���ع ، وجد ابن �سينا انه من املمكن نظريا ال�سك يف 
�سه���ادة  احلوا�س ، والذاكرة  والفكاره ووجود العامل 
اخلارج���ي ، لكنه وج���د �سيئا لميكن ال�س���ك فيه ، وهو 
وج���وده اخلا����س وال���ذي عرب عن���ه دي���كارت فيما بعد 
بعبارته ال�سهرية :”انا افكر اذن انا موجود” ، وي�ساأل 
دي���كارت مثلما �ساأل اب���ن �سينا نف�س���ه يف احللم :  “ما 
ع�س���اي ان اكون ؟” واجابتهما  ) ديكارت وابن �سينا ( 
انهم���ا �سيء يفكر ، �سيء ي�س���ك ويفهم ويت�سور وينكر 
ويري���د  ويرف�س ويتخيل وي�سع���ر، ان الذي يفعل ذلك 
كل���ه ل ب���د ان يك���ون نف�س���ًا اي جوه���رًا روحي���ا  يكون 
التفك���ري �سفت���ه ال�سا�سية ، يكتب دي���كارت :” ل ميكن 
ان تكون هناك افكار بدون مفكر ، وقبله كتب ابن �سينا 
:” لميك���ن ل�سفة التفكري ان توج���د ، اذا مل يكن هناك 

جوهر يالزمها “ .
وهن���اك حماولة ثانية لربط فل�سف���ة ابن �سينا بتيارات 
فل�سف���ة ع�س���ر النه�س���ة،  فق���د جع���ل ارن�س���ت بل���وخ ، 
الفيل�س���وف العرب���ي من ان�س���ار ما دع���اه “ الر�سطو 
طالي���ة الي�ساري���ة “ ، فاب���ن �سين���ا على حد ق���ول بلوخ 
و�س���ل  ال���ذي  التاريخ���ي  التط���ور  يف  حلق���ة  ي�س���كل 
بالفل�سف���ة الر�سطية اىل فال�سف���ة الع�سر الو�سيط من 
امث���ال جوردانو برونو وتوم���ا الكويني ، فابن �سينا 
عن���د ه���ذا القول ه���و حج���ر زاوية هن���ا لن���ه “ينطلق 
به���ذا الجتاه م���ن مفهوم امل���ادة وال�س���ورة الر�سطي 
معر�س���ا عن القدرة اللهية ذاتها ل�سالح املقدرة الفعالة 
لت���ي للمادة ، وه���ذا هو طريق الي�س���ار الر�سطي الذي 
ي�سكل ابن �سينا قطب���ا فيه ونقطة التحول يف حقبة ما 
بع���د الفل�سف���ة اليوناني���ة “  وتكمن ي�ساري���ة ابن �سينا 
ح�س���ب قول بلوخ يف انه جعل الق���وة الفاعلة اجلامعة 
م���ا ب���ني املادة وال�س���ورة ، اي القوة واهب���ة ال�سور ل 
تتج���ه باجتاة اللوهية ، بل باجتاه الطبيعة والن�سان 
، ف���كل ما كان ين�سب يف الفهم امليتافيزيقي للفل�سفة لله 
حول هذه القدرة ، ا�سبح لدى ابن �سينا للمادة .ذاك ان 
العق���ل واهب ال�سور ، العقل الفع���ال هو خ�سو�سيات 

الن�سانية ولي�س روحا يرفرف فوقها .
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ليس تأثر ابن سينا بأفالطون من األمور 
التي تتطلب إثباتا جديداً، فقد فرغنا منه 

من قديم وأضحى واضحًا وضوحًا ال 
يقبل الشك. وإذا كان شيخ األكاديمية 

قد استطاع أن ينفذ إلى فالسفة اإلسالم 
جميعا بالرغم من تعصبهم ألرسطو 

فان أثره في األستاذ الرئيس اعمق، 
ومالءمته لتفكيره أتم واكمل. وقد بينا 

فيما سبق كيف قال ابن سينا بجوهرية 
النفس على نحو مما ذهب إليه 

أفالطون. ونريد اليوم أن نوضح موقفه 
إزاء روحيتها فنهيئ بذلك فرصة أخرى 
إلظهار ما اشتملت عليه فلسفته من 

نزعات وآراء أفالطونية.

اب���ن �سين���ا روح���ي يف طبيعت���ه فالتغ���ريات الكوني���ة 
ترج���ع يف راأيه اإىل قوى خفية حتدثها وت�سرف عليها؛ 
روح���ي يف طب���ه، اإذ يعت���رب النف�س الإن�ساني���ة مهيمنة 
عل���ى كل الأجه���زة والع�سارات اجل�سمي���ة؛ روحي يف 
فلك���ه فاإنه يذهب اإىل اأن الأفالك والكواكب اإمنا ت�ستمد 
قوته���ا وحركتها من نفو�س خا�س���ة موكلة بها؛ روحي 
يف ميتافيزيق���اه، ول اأدل على هذا من اأن عامل ما وراء 
الطبيعة يف نظره حافل بعقول قدمية اأزلية كلها تفكري 
ونظر وتاأم���ل؛ روحي اأخريًا يف اأبحاثه ال�سيكلوجية، 
بدليل اأن النف�س عنده هي كل �سيء واجل�سم واحلوا�س 
جمرد اآلة لها واأداة. ون�ستطيع اأن نقول اأن فل�سفته كلها 
تتلخ�س يف مذهب روحاين تتجاذب اأطرافه وتتناجى 
نواحي���ه وفيل�س���وف ه���ذه نزعت���ه ل يدخ���ر و�سعا يف 
الربهن���ة على روحية النف�س ول مي���ل حديثًا كهذا، بل 
عل���ى العك�س يعني به ويذهب فيه مذاهب �ستى، فيلجاأ 
ت���ارة اإىل بع�س الأفكار الريا�سية م�ستعينا مبا فيه من 
لباق���ة ومقدرة جدلية ليحمل القارئ على الت�سليم بهذه 
الروحية. ويرك���ن تارة اأخ���رى اإىل معلوماته الطبية. 
ومالحظات���ه ال�سيكلوجي���ة فيتخ���ذ منها اأدل���ة اأخرى ل 

تقل عن ال�سابق اإفحامًا.
فيق���رر اأوًل اأن النف�س جوهر يدرك املعقولت واملعاين 
الكلي���ة وي�ستم���ل عليه���ا؛ وجوهر ه���ذا �ساأن���ه ل ميكن 

اأن يك���ون ج�سم���ا اأو قائم���ا بج�س���م، ذل���ك لأن���ا اإن قلنا 
بج�سميته لزم اأن حت املعقولت يف مكان، وهذا حمال. 
فاإنه���ا اأن �سغلت حيزا فاإما اأن يكون قابال للق�سمة اأوًل، 
وم���ا ل يقب���ل للق�سمة ه���و تلك النق���ط الهند�سي���ة التي 
يتك���ون منها اخلط والتي ل توج���د منعزلة مطلقًا؛ فال 
ميكن اأن تكون حمال ل�سيء ما. وعلى هذا مل يبق اإل اأن 
تكون املعقولت حالة يف مكان قابل للق�سمة. ويف هذا 
الغر����س اأي�سًا �سعوب���ات كثرية ل �سبي���ل اإىل تذليلها 
ومناق�سات ل ن�ستطيع رفعها، واأهمها اأن الكلي ي�سبح 
قاب���ال للق�سم���ة تبعًا للحي���ز الذي ي�سغل���ه في�سري �سكال 
هند�سي���ا اأو كمي���ة عددي���ة ب���دل اأن يكون فك���رة عقلية. 
واإذا قلن���ا بق�سمت���ه فه���ل هو مك���ون من اأج���زاء مكررة 
مت�سابهة اأو غري مت�سابه���ة؟ اإن اأخذنا بالأول قادنا اإىل 
نتيجة وا�سحة البطالن وه���ي اأن يتكون الكل املتنوع 
املمي���زات من جزء واحد مك���رر؛ واإن ذهبنا اإىل الثاين 
كان معن���اه اإن الكلي قابل للق�سمة اإىل مال نهاية، �ساأنه 
يف ه���ذا �س���اأن اجل�س���م الذي ح���ل فيه. ونح���ن نعلم اأن 
الكلي���ات وان ق�سم���ت اإىل اأجنا����س واأن���واع ينبغي اأن 
تق���ف عن���د حد يف ه���ذا التق�سي���م، فهي يف ذاته���ا قابلة 
للق�سم���ة اإىل نهايت���ه، وتبعا للحيز ال���ذي ت�سغله ميكن 
تق�سيمها عقال اإىل مال نهاية، وهذا تناق�س �سريح على 
اأن هن���اك معقولت ب�سيطة ل تقبل الق�سمة بحال فكيف 
نت�سوره���ا �ساغل���ة حليز قاب���ل للق�سم���ة؟ واإذا بطل كل 
ه���ذا فاجلوهر الذي حتل فيه املعق���ولت روحاين غري 
مو�س���وف ب�سفات الأج�سام، وهو م���ا ن�سميه النف�س. 
ووا�س���ح اإن ه���ذه النف�س هي التي جت���رد الكليات عن 
الكم والأين والو�س���ع وت�ستخل�سها من اجلزئيات فال 
ميكن اأن ت�سعها يف حيز جديد؛ ولن ي�سري الكلى كليًا 
ول املعقول معقول بالفعل اإل اإذا انتزع من املكان وفهم 
يف ذاته بعيدًا عن عوار�س املادة هذا هو اعنف برهان 
ي�ستدل ب���ه ابن �سينا على روحي���ة النف�س؛ ويظهر انه 
كان معت���دا ب���ه كل العت���داد، فاإن���ه �ساق���ه يف كل كتب���ه 
ال�سيكلوجي���ة الت���ي و�سل���ت اإلين���ا يف اأ�س���كال واألوان 
خمتلف���ة بع�سها اأغم�س واعقد م���ن بع�س؛ ورمبا كان 
اأو�سحها ن�سبيا ما جاء يف كتاب النجاة. ولي�س القول 
باأن املعقولت ل ت�سغل حيزًا فكرة مبتكرة اهتدى اإليها 
اب���ن �سينا وحده. فاأنا جندها ل���دى الإغريق من قدمي؛ 
واأر�سطو بوجه خا�س يف�سل الكالم يف وجود الكليات 
مبين���ا اأنها موجودة يف اجلزئي���ات بالقوة ويف الذهن 
بالفع���ل. والوج���ود الذهن���ي ه���و الوج���ود احلقيقي؛ 
واإذا كان بين���ه وبني الوجود اخلارج���ي من فارق فهو 
ان���ه جمرد عن املاديات. واأنا ل���رى بني امل�سلمني كذلك 
الفاراب���ي يحاول من قبل الربهن���ة على روحية النف�س 
حماول���ة نظن اأنها التي األهمت اب���ن �سينا برهانه الذي 
نح���ن ب�س���دده، فهو يالح���ظ اإن املعق���ولت تتنافى مع 
احلي���ز بطبيعتها، وم���ا دامت النف����س تدركها وت�ستمل 
عليه���ا فهي جوهر مف���ارق للمادة. بي���د اأن اجلديد لدى 
اب���ن �سينا ه���و ذلك اجلدل املحكم والإل���زام املبني على 
اأقي�س���ة اقرائية وق�سمة ثنائي���ة ل يلبث املرء اأن ي�سلم 

اأمامه���ا باملطل���وب ر�سى اأم مل ير�س. وق���د ل ن�ست�سيغ 
نح���ن الآن كث���ريا هذا الطراز م���ن الإثبات، فاإن���ه اأ�سبه 
باملناق�س���ة اللفظية منه بالبحث العلمي، اإل اأنه كان من 
مميزات الق���رون الو�سط���ى عامة، ولب���ن �سينا بوجه 
خا����س فيه فائقة. ومع هذا فل���ن نعدم احليلة يف اإنكار 
بع����س مقدماته اأو الطعن يف بع����س ق�ساياه، ولكنا ل 
نح���ب اأن ن�سر�س���ل يف اأمر نعتقد اأن���ه قليل اجلدوى. 
ومهم���ا يكن من �ساأن الربه���ان ال�سابق فاإنه يعتمد على 
مب���داأ ل يزال علم النف�س احلديث يق���ره. فان املحدثني 
يفرقون بني الظاهرة اجل�سمي���ة والنف�سية باأن الأوىل 
ه���ي التي ت�سغ���ل حيزا يف ح���ني اأن الثانية جمردة عن 
امل���كان، وكل ما تقا�س به هو الزم���ان الذي حتدث فيه. 
ولئن فات ابن �سينا اأن ينم���ي معلوماتنا ال�سيكلوجية 
بربهانه هذا فاإنه �سيعر�س علينا ذلك برباهينه التالية
ك���م كنا ن���ود اأن جن���د ال�سبيل اإىل مالحظ���ة النف�س يف 
ذاتها لنق���ف على طبيعته���ا ومميزاتها. فاأم���ا ول حيلة 
لنا اإىل ذل���ك فلنلجاأ اإىل اآثارها ووظائفها فاإن فيها خري 
مع���ني عل���ى فهم كنهها. وكث���ريا ما قام الأث���ر دليال على 
واأعان���ت الوظيف���ة عل���ى تو�سيح م�سدره���ا. ومن اأهم 
وظائ���ف النف����س وال�سقها به���ا الإدراك؛ واأن���ا لنلحظ 
في���ه ظاهرة غريبة ه���ي اأن النف�س ت���درك ذاتها وتدرك 
اأنه���ا ت���درك، ويف ه���ذا دلي���ل قاط���ع عل���ى اأن اإدراكه���ا 
مبا�س���ر وبدون وا�سطة. ذلك لأنها ل���و كانت تدرك باآلة 
ج�سدية ل نعدم كل هذا وما ا�ستطاعت اأن تدرك نف�سها 
ول اأن تك���ون �ساع���رة باإدراكها، ب���ل ول اأن تدرك الآلة 
التي ت�ستخدمها. ويكف���ي اأن نقرن هذا الإدراك العقلي 
بالأدراكات احل�سي���ة اأو املت�سلة باجل�سم لنتبني الفرق 
بينه���ا. فبينم���ا النف����س ت���درك ذاته���ا وت���درك اإدراكه���ا 
ل ت�ستطي���ع حا�س���ة م���ا من حوا�سن���ا اأن حت����س نف�سها 
ول اإح�سا�سه���ا ول الع�س���و ال���ذي يو�س���ل اإليه���ا ه���ذا 
الإح�سا����س، الله���م اإل اإن عك�س اإليها مب���راآة ونحوها. 
وكذلك املخيلة ل تتخيل ذاتها ول فعلها ول اآلتها، واإمنا 
تتخي���ل اأم���را خارجا ع���ن كل ذلك. واإذن تك���ون النف�س 

الناطقة من طبيعة غري طبيعة هذه القوى اجل�سمية.
وفوق ذلك فه���ذه القوى تتاأثر مبا تقوم به من جمهود. 
فان عظم جمهودها اأو ا�ستخدمت زمنا طويال بدا عليها 
التع���ب والإعياء وعز عليها اأن تقوم بوظائفها يف دقة. 
فالقراءة الطويل���ة ت�سعف العين���ني، وال�سوء ال�سديد 
ق���د يع�سيهما فال ت���كادان تب�س���ران، والرع���د القا�سف 
ق���د ي�سم الإذنني. ولي�س اأثر ه���ذه الح�سا�سات ال�ساقة 
مبق�سور على وقتها، فقد يبقى بعدها زمنا، فمن اب�سر 
�س���وءًا عظيم���ًا ل يب�سر معه ول عقبه �س���وءا �سعيفا، 
وم���ن �سم���ع �سوتا قوي���ا ل ي�سم���ع معه ول عل���ى اأثره 
�سوت���ا �سئيال، ومن ذاق طعما �سديد احلالوة ل يح�س 
بع���ده خفي���ف الطعوم، وعل���ى عك�س هذا ي���زداد العقل 
ن�سجا كلم���ا ا�ستخدم وقام بوظيفت���ه، واإذا حل م�ساألة 
معق���دة كان يف هذا م���ا يعينه على حل ما هو اعقد منها 
حق���ا انه قد يبدو متعبًا اأحيان���ًا ولكن هذا راجع اإىل ما 
يت�سل ب���ه من ظروف ع�سويه، فاإن���ه ي�ستعني باملخيلة 

كثريا وهي مرتبطة باجل�سم ارتباطا وثيقا.
واأخ���ريًا كل اأع�ساء اجل�سم ت�سع���ف تبعا لتقدم ال�سن، 
ويب���داأ هذا ال�سعف عادة بعد �سن الأربعني. لكن القوة 
الفعلي���ة تخال���ف هذا مت���ام املخالفة، فه���ي ل تكتمل اإل 
ح���ني يج���اوز الإن�سان ه���ذه ال�س���ن. يقول اب���ن �سينا: 
)ل �س���ك اأن اجل�س���م احلي���واين والآلت احليوانية اإذا 
ا�ستوف���ني �سن النمو و�سن الوق���وف اأخذن يف الذبول 
والتنق�س و�سعف القوة وكالل املنة، وذلك عند الأنافة 
عل���ى الأربعني �سن���ة. ولو كانت الق���وة الناطقة العاقلة 
ق���وة ج�سمانية اآلي���ة لكان ل يوجد اأحد م���ن النا�س يف 
ه���ذه ال�سنني األ وقد اأخ���ذة قوته ه���ذه تنتق�س، ولكن 
الأم���ر يف اأكر النا�س على خالف هذا، بل العادة جرت 
يف الأك���ر انه���م ي�ستفي���دون ذكاء يف الق���وة العاقل���ة 
وزي���ادة ب�س���رية؛ ف���اإذن لي����س ق���وام الق���وة النطقي���ة 
باجل�س���م والآلة، واإذن هي هي جوهر قائم بذاته( واأما 
م���ا يبدو م���ن ن�سيان اأو �سع���ف يف التفكري اأو خطاأ يف 
الأح���كام اأثناء ال�سيخوخة فلي����س راجعا اإىل نق�س اأو 
ا�سط���راب يف الق���وة العاقلة، واإمنا م�س���دره موؤثرات 
ج�سمي���ة وع�سوية وبيان ذلك اأن النف�س توؤدي مهمتني 
متباينت���ني ومتعار�ست���ني تقريبا: فه���ي ت�سو�س البدن 
وتدب���ر اأمره، كم���ا تقوم بالتفكري والتعق���ل. وكثريًا ما 
عز عليه���ا اجلمع بني هذي���ن الأمري���ن؛ فيحول احل�س 
دونه���ا وال�سر�س���ال يف النظر والتاأم���ل، كما ي�سرفها 
البح���ث العميق ول���و مدة معين���ة عن حاج���ات الطعام 
وال�سراب، فما نظمه من �سعف التفكري اأو تعطل العقل 
ل���دى ال�سيخ اأو املري����س من�س���وؤه اأن النف�س قد �سغلت 
مبهمتها اجل�سمية، بدليل اأنها ت�سرد كل قوتها العاقلة 

اإذا ما زال املر�س.
ه���ذا جممل الرباهني الت���ي ي�ستدل بها اب���ن �سينا على 
روحاني���ة النف����س، وفيه���ا م���ن غ���ري �س���ك مالحظ���ات 
�سيكلوجي���ة جديرة بالتقدير، فاأن اإدراك القوة الناطقة 
لنف�سه���ا واإدراكها اأنها تدرك اأ�سا����س مو�سوع ال�سفور 
الذي هو من اأهم مباحث علم النف�س احلديث، وميكننا 
اأن ن�سل���م اإىل ح���د م���ا اأن الق���وى الذهني���ة اأق���در عل���ى 
حتم���ل املجهود من الأجه���زة اجل�سمية. ولي�س بغريب 
عل���ى ابن �سينا وه���و الطبيب املع���روف اأن يقوم مبثل 
ه���ذه املالحظ���ات ول �سيما واأ�ست���اذه اأر�سطو قد �سبقه 
اإىل بع�سه���ا ومهد له �سبي���ل تو�سعته���ا. ولكن الغريب 
ه���و اأن ت�ستخ���دم اأف���كار اأر�سطي���ة يف اإثب���ات اأم���ر ل 
يق���ف اأمامه اأر�سط���و موقفًا وا�سح���ًا، فاإنه غري �سريح 
�سراح���ة اأفالط���ون يف القول بف�س���ل النف�س عن البدن 
ومتيزه���ا عن���ه، ف���كاأن اب���ن �سين���ا بربهنت���ه ال�سابق���ة 
ينت�س���ر لأفالطون يف الوقت الذي يزع���م فيه اأنه يردد 
اآراء اأر�سطية. واإذا ما �سئنا اأن نحكم على هذه الربهنة 
يف ذاته���ا، وخا�س���ة يف جزئها الأخ���ري، وجدنا قيمتها 
موقوفة على تف�سري ال�سلة بني اجل�سم والروح، وهذا 

ما �سنحاوله يف الفر�س املقبلة اإن �ساء الله.

جملة املجلة امل�سرية 1956 

النفس عند ابن سينا 
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أحمد الديباوي
 

ك البح���ث العاملي  يف اآب م���ن كّل ع���ام، يحتف���ل حم���رِّ
)جوج���ل( بالفيل�س���وف الطبي���ب، اأبي عل���ي احل�سني 
ب���ن عبد الل���ه، ال�سه���ري بال�سي���خ الرئي�س اب���ن �سينا، 
الذي حت���ّل يف هذا ال�سه���ر ذكرى مي���الده ال�1039، 
اإْذ ُوِل���د عام 370ه�/ 980م يف قرية اأف�سنة، بالقرب 
م���ن بخارى )اأوزبك�ستان حالي���ًا(، وتويّف يف همدان 
وق���ربه  1037م،  427ه����/  ع���ام  حالي���ًا(  )اإي���ران 

معروف بها.
نبوغ���ه يف الط���ّب والريا�سيات والكيمي���اء واملنطق 

واملو�سيقى ل تقل بحال عن �سهرته يف الفل�سفة.
ل ياأتي هذا الحتفاء بهذا الفيل�سوف امل�سلم، املعروف 
يف الغ���رب با�سم���ه الالتين���ي »Avicenna«، م���ن 
فراغ؛ خ�سو�سًا مع وج���ود اآلف الفال�سفة والأطباء 
والعلم���اء ذوي التخ�س�س���ات املختِلفة ح���ول العامل، 
لك���ّن اب���ن �سين���ا مل يكن �ساح���ب اخت�سا����س واحد؛ 
الط���ّب  يف  ونبوغ���ه  ف�سهرت���ه  مو�سوعي���ًا،  كان  ب���ل 
والريا�سي���ات والكيمي���اء واملنط���ق واملو�سيق���ى، ل 
تق���ل بحال عن �سهرت���ه يف الفل�سف���ة؛ لذلك ل غرو يف 
لة له القاع���ة الرئي�سة بكلية  اأن تت�س���ّدر �س���ورة متخيَّ
الطّب يف باري�س، م���ا يعني اأنه كان الأكر تاأثريًا يف 
جم���ال الطّب، ول�سيما اأّن كتابه العظيم “القانون يف 
الط���ّب” كان  ميّث���ل الن����س الطبي املعَتم���د يف العامل 
الإ�سالم���ي واأوروب���ا، لأكر من �ستة ق���رون، فانت�سر 

يف اأوروب���ا ب�س���كل وا�سع، واعتم���ده الأوربيون بعد 
ترجم���ات متعددة ل���ه ليكون معي���ارًا ل�سناع���ة الطّب 
لديهم، ول اأدّل على ذلك من اأّنه، يف �سهر اآذار )مار�س( 
فت ترجمة اأيرلندية، ُتعّد الأوىل، لهذا  املا�س���ي؛ اكُت�سِ
الكت���اب، ما يوؤّكد اأهميته كمرجع طبي تعليمي مل تقّل 

�س. �سهرته يف اأوروبا عن �سهرة الكتاب املقدَّ

فات ابن سينا وفلسفته مؤلَّ
و�سلنا من موؤلَّفات ابن �سينا ٢٤٠ كتابًا، لكن ما يزال 
كثري منه���ا خمطوطًا حتى الآن يف مكتب���ة اإ�سطنبول 
بركي���ا، اأما العدد ال���ذي اأورده الأب ج���ورج �سحاتة 
قنوات���ي يف الالئح���ة الت���ي جمعه���ا ملوؤلفات���ه، والذي 
يبل���غ ٢٧٦ م�سنفًا، فقد �سّم تل���ك الن�سو�س امل�سكوك 
بع����س  وك���ذا  الرئي����س،  ال�سي���خ  اإىل  ن�سبته���ا  يف 
الت�سنيف���ات املنحول���ة علي���ه، ويف ه���ذا اإ�س���ارة اإىل 
ا�ستهاره كعامل مو�سوعي يقب���ل بن�ساط على التاأليف 
والدرا�س���ة، رغ���م اأّن حيات���ه الق�س���رية ن�سبي���ًا )57 
عامًا( حفلت مبمار�سة ال�سيا�سة، والحتكاك بالأمراء 
ورجالت الدول���ة احتكاكًا ل يخلو من تبادل امل�سالح 
وال�سط���راب يف الوق���ت نف�سه، حتى اأّن���ه �ُسجن يف 
قلع���ة )فردقان/ فرجان( ملدة اأربع���ة اأ�سهر، اأجنز فيها 
كتابه “القانون”، وح���ّرر ر�سالته “حي بن يقظان”، 
وهي غري ر�سالة اب���ن طفيل التي حتمل ال�سم نف�سه، 
وبع���د خروجه يلجاأ اإىل ع���الء الدين اأم���ري اأ�سبهان، 

فيالزمه ثالثة ع�سر عامًا حتى وفاته.
مل يعتم���د اب���ن �سينا يف جم���ال الفل�سف���ة على مذهب 
واحد من مذاهب الفل�سفة اليونانية، فلم يكن م�ّسائيًا 
تابع���ًا لأر�سط���و فق���ط؛ ب���ل بن���ى فل�سفته متكئ���ًا على 

مزيج م���ن مذاهب اليون���ان الفل�سفي���ة، كالأفالطونية 
والأفالطونية املحدثة، كم���ا اأفاد من املدار�س الهندية 
والفار�سي���ة القدمي���ة، فج���اء مذهبه الفل�سف���ي خليطًا 
�ساماًل لأكر من راأي، ولأكر من مذهب، واإن مل يخُل 

بالطبع من التلفيق!
مل يتقّي���د اب���ن �سين���ا، اإذًا، ب���اآراء اأر�سط���و وحده، بل 
مل يتقيد ب���اآراء اأحد من الفال�سف���ة الذين �سبقوه، فقد 
كان �ساح���ب ا�ستقالل يف الراأي، وه���و اأمر مل يلتفت 
اإلي���ه كثري من الأ�ساتذة والباحث���ني؛ لذلك قال جورج 
طرابي�س���ي، يف معج���م الفال�سف���ة  )����س 27(، وه���و 
يتح���دث عن اب���ن �سين���ا: “مل يحَظ على ال���دوام مَبن 
يفهمه؛ فقد بذل ال�سهر�ستاين يف مفتتح القرن الثاين 
ع�سر، والغزايل يف خمتتم القرن احلادي ع�سر، مثاًل، 
ق�ساراهما للحّد من تاأثري ابن �سينا، بل للق�ساء عليه، 
طاعن���ني يف اأر�سطوطالي�سيت���ه، الت���ي اأُ�س���يء فهمها، 
ومل يفل���ح دف���اع ن�سري الدي���ن الطو�س���ي، ومرافعات 
اب���ن ر�س���د وتالمي���ذه، يف التخفيف من اأث���ر هجمات 

الغزايل«!
الأ�سباب احلقيقية لتكفريه والت�سنيع عليه

الفار�س���ي واعتناق���ه املذه���ب  اأ�سل���ه  بالتاأكي���د؛ كان 
الإ�سماعيل���ي، اأح���د اأ�سب���اب نقم���ة كث���ري م���ن الفقهاء 
وعلم���اء ال���كالم الأ�ساع���رة علي���ه، والطع���ن يف دينه 
واأخالق���ه، فاتُّهم بالإحلاد والُكف���ر، خ�سو�سًا من ابن 
تيمي���ة والغ���زايل، فهم���ا -وغريهما م���ن مكّفريه- مل 
ينتقدوا فل�سفته فق���ط، ومل يختلفوا مع ب�سع م�سائل 
منه���ا، لكنهم كان���وا ينظرون اإليه على اأّن���ه اأحد اأعالم 
لالإ�س���الم  يكي���دون  الذي���ن  الزنادق���ة  الإ�سماعيلي���ني 
واأ�سول���ه، وبّث الفل�سف���ات الوثنية القدمية يف الفكر 
الإ�سالم���ي، وكاأنه���م مل يق���روؤوا قول���ه: “..كّلما كنُت 
اأحت���رَيّ يف م�ساأل���ة ومل اأكن اأظفر باحل���ِدّ الأو�سط يف 
ْدُت اإىل اجلام���ع، و�سَلّْي���ُت وابتهلُت اإىل  قيا����سٍ ت���رَدّ

ر«. ّ ر املتع�سِ مبدع الكل، حتى فتح يل املنغلق، وتي�َسّ
وبذلك كان �س���وء الفهم واملذهبية عاملني رئي�سني يف 
تكف���ريه والت�سنيع علي���ه ورميه بالزندق���ة والفجور، 
وه���ي اتهامات ملّا تزل متداولة حت���ى الآن، خ�سو�سًا 
من جان���ب التي���ارات ال�سلفي���ة والإ�سالموي���ة، ولعّل 
ه���ذا يف�ّسر �سب���ب وجود اأك���ر م�سنفاته خمطوطة ل 

من�سورة، ف�ساًل عن اختفاء اأكرها.

جذور تقدمية في ِفكره
يحم���ل كتاب���ه “ال�سف���اء”؛ الذي ح���ّرره اأثن���اء اإقامته 
باأ�سفه���ان، ج���ذورًا تقدمية خ�سو�س���ًا على امل�ستوى 
ال�سو�سيولوج���ي، ففيه “يعر�س ابن �سينا اأفكارًا يف 
���ل، ويف ق�سية حرية املراأة، وهي  العم���ل، ويف التعطُّ
كّله���ا اأفكار كان ل بّد م���ن اأن يت�سرم األف���ًا من ال�سنني 
حتى يقبل به���ا غالبية النا�س!”، على حّد قول جورج 
طرابي�س���ي يف معجم���ه، وق���د ناق����س يف كتاب���ه ه���ذا 
وج���وب تاأم���ني الدولة العم���ل لل���كّل، اأو اإعانتهم على 
احلياة، وهو ما ي�سمى اليوم “اإعانة بطالة”، كما اأنه 
نّب���ه اإىل وجوب حتم���ل الدولة اأعب���اء اإعانة اأ�سحاب 
الإعاق���ات اجل�سدي���ة، كم���ا تكل���م يف ه���ذا الكتاب عن 

ق�سية حرية املراأة، وفل�سفتي العدل وال�سعادة.
كما كان اب���ن �سينا بارعًا يف املو�سيقى، فكان اأول من 
علَّل كيفية حدوث الأنغام الغليظة املنخف�سة والأنغام 
ن  ث ع���ن ال�ُسلَّم امللوَّ الرفيع���ة العالي���ة، واأول من حتدَّ
ث  املك���ّون من اأن�ساف نغم���اٍت متتالية، واأول من حتدَّ
عن الفوا�سل املو�سيقية املتحدة، ولالأ�سف، فاإن كتابه 
اإىل �سنعة املو�سيق���ى” مفقود، ومل نعرف  “املدخ���ل 
اآراءه يف املو�سيق���ى �سوى من كتاب���ه “ال�سفاء”، كما 
تنّب���ه فيل�سوفنا اإىل اأثر املو�سيق���ى النف�سي يف عالج 

الأمرا�س، وكذا يف التعليم.
عن موقع ا�ساءات 

ابن سينا.. أفكار كبيرة رغم 
التكفير واإلقصاء!



علي عيد    

هو أبو علي الحسن بن عبد اهلل بن سينا. قال 
عنه صاحب الموسوعة الفلسفية :فيلسوف 
فارس وطبيب؛ وقد نقل اسمه إلى الالتينية 

وهو أكثر الفالسفة أصالة »الفالسفة هم 
المتدينون من فالسفة المسلمين« وأقام 

مذهبا فلسفيا في الوحدانية يقترب إلى أقصى 
حد ممكن من تركيب يؤلف بين مبادئ اإلسالم 

وتعاليم أفالطون وأرسطو.

وقد امتزجت فيه رغبة فار�سية عارمة يف احلياة ب�سعي 
دائ���ب نحو احلقيقة، فاأنتجت ف�سق���ا فل�سفيا يتجلى فيه 

عقل مبدع ناقد مفعم ب�سعور ديني عميق.
وابن �سينا � على خالف الفارابي الذي يدين له بالكثري، 
وعل���ى خالف ابن ر�س���د الذي ينح�سر جه���ده الفل�سفي 
الأ�سي���ل يف �سروح���ه اإىل ح���د كب���ري � ق���د ا�ستط���اع ان 
ي�س���وغ »جمموعة فل�سفية« بناء عل���ى درا�سته لأر�سطو 
درا�سة ناقدة، م�ستعينا يف ذلك مبن ي�سايع الأفالطونية 

احلديثة من ال�سراح وبالرواقيني.
وق���د كان لكت���اب )ال�سف���اء( تاأث���ري كبري عل���ى امل�سلمني 
واليه���ود وامل�سيحي���ني. عل���ى الرغم من اأنه ق���د اأثار مع 
كتابات���ه الفل�سفي���ة الأخ���رى ع���داوة املتكلمني ل���ه، فلقد 
كان كت���اب »تهاف���ت الفال�سفة« للغ���زايل موجها اإىل ابن 
�سينا ب�سفة خا�سة. وهو كتاب دفع التاأمل الفل�سفي يف 
الإ�س���الم اإىل ان يتخ���ذ موقف الدف���اع بحيث مل ي�ستطع 

ابن ر�سد نف�سه ان يعيده اإىل موقفه ال�سابق.
اأم���ا يف مي���دان املنط���ق فقد كان م���ن ج���راء مت�سك ابن 
�سينا مت�سكا �سارما بفك���رة اأر�سطو عن العلة واملعلول 
ان ا�ستب���ك يف �س���راع مع علماء ال���كالم ذلك اأن جربيته 

املنطقية ا�سطدمت بجربيتهم الدينية.
ويف مي���دان عل���م النف�س، م���زج ابن �سينا ب���ني ار�سطو 
واأفالط���ون يف فكرته الت���ي كانت مو�س���ع القبول على 
نط���اق وا�سع، واأغن���ى فكرته عن خل���ود النف�س العاقلة 

التي هي جوهر من حيث هي �سورة.
واأبع���د من ذلك مرمى، ما اأ�سهم ب���ه ابن �سينا يف ميدان 
امليتافيزيق���ا، فهو ككل »الفال�سفة« قد ا�ستعان باأفلوطني 
وفورفوريو����س ال���ذي ح���اول ان يوف���ق ب���ني اأفالطون 
واأر�سطو، وهو بتوجيهه فكر اأفالطون وجهة تقربه من 
الواحدي���ة الدينية قد مك���ن امل�سلمني من اأن يوفقوا بني 

املعتقدات واملعتنقات التقليدية والفكر اليوناين.
ولق���د اأح���رزت فك���رة اب���ن �سينا ع���ن الله ال���ذي يتوحد 
يف ذات���ه الوجود واملاهي���ة. اأقول اإنها اأح���رزت رواجا 
وا�سعا يف الغرب، وخا�سة على يدي مو�سى بن ميمون 

اليهودي، والفيل�سوف امل�سيحي توما�س الكويني.
والأم���ر كذلك فيما يتعل���ق مبا يرتب على ه���ذه الفكرة 
م���ن نتيجة تن����س عل���ى اأن املاهية يف جمي���ع الكائنات 
املخلوق���ة منف�سلة عن الوجود الذي لي�س �سوى عر�س 
م���ن الأعرا�س، وملا كان ابن �سينا قبل فكرة ار�سطو عن 
العامل، وخا�سة فكرة ق���دم املادة، فقد ا�سطدم بامل�سلمة 
الديني���ة »اخللق من العدم« ي�س���اف اإىل ذلك ان اخلليقة 
نتيجة �سرورية تلزم عن وجود الله من حيث هو وحدة 
مطلق���ة ب�سيطة تندمج فيه���ا املعرف���ة والإرادة والقدرة 

مباهيته، والله هو العلة الأوىل التي ل علة لها.
وم���ن هنا كان ه���و اخلال���ق بال�س���رورة، اإل اأن مو�سى 
ب���ن ميم���ون والأكوين���ي يعار�س���ان الفك���رة ال�سينوية 

ويقرران موقف الكتاب املقد�س الذي ين�س علي حدوث 
اخللق من العدم، حدوث���ه يف الزمان نتيجة لإرادة الله 

احلرة.
ولك���ي ي�سد ابن �سين���ا الفجوة بني الوح���ي والعقل لذ 
بنزع���ة �سوفية عقلية يف كتاب���ه »ال�سارات« فال�سويف 
املتاأمل »العارف« الذي بلغ اأعلى مرتبة من املعرفة ي�سل 
اإىل الحتاد العقلي مع الله عن طريق الإدراك احلد�س؛ 
والفل�سف���ة العملي���ة ج���زء م���ن »ميتافيزيقا« اب���ن �سينا، 
لأن بل���وغ ال�سعادة الإن�ساني���ة ل يتي�سر اإل يف جمتمع، 
والنب���وة وال�سريع���ة »القان���ون الإ�سالم���ي املن���زل على 

النبي« ل غنى عنهما لبقاء الإن�سان و�سعادته.
فالنبي امل�س���رع ياأتي للب�سرية بقان���ون اإلهي ي�سمن لها 
الرفاهي���ة يف هذه الدنيا وال�سع���ادة يف احلياة الآخرة، 
وق���د وحد الفارابي النبي امل�سرع بامللك الفيل�سوف عند 
اأفالط���ون؛ اأم���ا ابن �سينا فال يذهب ه���ذا املذهب، واإمنا 
ي�سلم للنبي مبعرف���ة حد�سية تلقائية، وبذلك ي�سعه يف 

مرتبة اأعلى من الفيل�سوف.
والدول���ة الإ�سالمي���ة املثل���ى الت���ي تتخ���ذ م���ن ال�سريعة 
املحمدي���ة د�ست���ورًا ه���ي »يف فل�سفة ابن �سين���ا« ق�سيمة 
»جلمهورية اأفالطون« الت���ي بينت »للفال�سفة« مع كتابه 
»القوان���ني« م���ا لل�سريعة م���ن دللة �سيا�سي���ة، وزودتهم 
بفك���رة العدال���ة والقان���ون، وهم���ا الأ�سا����س امل�س���رك 
بينه���م، الذي اأتاح لهم اأن يحاولوا التوفيق بني العقائد 
الإ�سالمي���ة الأ�سا�سية والأفكار الإغريقية، وهنا مو�سع 
اأ�سالته���م بو�سفهم فال�سفة دين يتخ���ذون من ال�سريعة 

العليا حمورًا لفل�سفتهم واأ�سا�سًا.
ويف �سن���ة مولد اب���ن �سينا خالف حي���ث يدور اخلالف 
ب���ني �سن���ة 3٧٠ و 3٧5 ه، اأم���ا الوف���اة فال خ���الف اأنها 
حدث���ت �سن���ة ثم���اين وع�سري���ن واأربعمئ���ة ودف���ن يف 

همدان، فيكون ال�سي���خ الرئي�س قد عمر ثالثا وخم�سني 
�سن���ة، وزار بلدانا كثرية، وتقل���د منا�سب رفيعة، وذاع 
�سيت���ه يف امل�س���رق اأول، ودوى �س���داه يف املغ���رب من 

القرن الثاين ع�سر للميالد.
واإىل ه���ذا الوق���ت، و�سيبق���ى ذك���ره حيا م���ا دام اإن�سان 
يفقه م���ا يقراأ وحظ���ي باألق���اب علمية عل���ى �سغر عمره 
وق�س���ره � فيم���ا مل يحظ العلماء املعم���رون مثلها، فلقب 
بال�سيخ الرئي�س، وبجالينو�س العرب، وهو يف ريعان 
�سبابه، حيث اعتلى املرتبة الأوىل يف الطب قبل ان يتم 
الثانية والع�سرين من عمره، واغرف من العلم واللغة 
وا�ستوعب ما اغرف يف �سباه، ما مل يتي�سر لغريه قبل 

منت�سف العمر اأو قرب ال�سيخوخة.
وكان اب���ن �سين���ا دون �سريت���ه بنف�سه ثم اأمته���ا تلميذه 
ال���ذي لزم���ه طيل���ة حياته،وهو اأبو عبي���د اجلوزجاين 

الذي تويف بعد وفاة اأ�ستاذه بخم�سة وع�سرين عامًا.
ق���ال ال�سيخ اب���ن �سينا عن نف�س���ه »ان اأبي كان رجال من 
اأه���ل بل���خ، وانتقل منه���ا اإىل بخارى، يف اأي���ام نوح بن 
من�س���ور، وتوىل العمل يف اأثناء اأيام���ه بقرية يقال لها 
خرميث���ن من �سي���اع بخارى، وه���ي من اأمه���ات القرى 
وبقربه���ا قري���ة يق���ال له���ا اأف�سن���ة، وت���زوج اأب���ي فيه���ا 
بوالدت���ي، وقط���ن و�سك���ن � وولدت منها به���ا، ثم ولدت 
اأخ���ي، ثم انتقلن���ا اإىل بخارى واأح�س���رت معلم القراآن، 
ومعل���م الأدب، ومل���ا اأكملت الع�سر من العم���ر اأتيت على 
الق���راآن الكرمي، وعلى كثري من الأدب، حتى كان يق�سي 
م���ن العج���ب، وكان اأبي ممن اأج���اب داع���ي امل�سريني، 
ويعد اأباه من الإ�سماعيلي���ة »فرقة باطنية �سيعية غالية 

يف عقائدها« .
ورغب اب���ن �سينا يف درا�سة الطب، و�س���ار يقراأ الكتب 
امل�سنف���ة فيه، وبرز يف الطب يف مدة ق�سرية، حتى بداأ 

ف�س���الء الطب يق���راأون عليه الطب، ذل���ك لأن علم الطب 
�سه���ل املنال، فه���و يقول: »وعلم الط���ب لي�س من العلوم 
ال�سعب���ة، فال جرم اأين ب���رزت فيه يف اأقل مدة« ويروى 
اأنه در�س الطب على اأبي �سهل امل�سيحي، واأبي من�سور 

احل�سن بن نوح القمري.
كم���ا در����س الفقه وناظر في���ه وه���و يف ال�ساد�سة ع�سرة 
م���ن عم���ره، واأ�سارت بع����س امل�س���ادر اإىل اأن ابن �سينا 
اأتق���ن الفقه واأخذ يفتي على مذه���ب اأبي حنيفة وهو ملا 
ي���زل يف الثانية ع�سرة من عم���ره، واأعاد درا�سة املنطق 

والفل�سفة.
وكان���ت حياة ابن �سينا حياة قلق���ة، وفرة عمره، فرة 
مليئ���ة بالأحداث احلربي���ة والتقلب���ات ال�سيا�سية الأمر 
ال���ذي اأث���ر يف نف�س���ه تاأثريًا بليغ���ًا، فراه حين���ا نا�سكا 
متعبدا، ونراه غارقا يف امللذات حينا اآخر، وقد اأجمعت 
امل�س���ادر على هذا: بل وجاء ه���ذا يف الن�س الذي ذكره 
تلمي���ذه اأب���و عبي���د اجلوزج���اين، فق���د امت���دت حي���اة 
اب���ن �سين���ا اإىل عهد اخللف���اء ال�سعفاء الطائ���ع والقادر 

والقائم، اأي عهد انحطاط الدولة العبا�سية.
ومل���ا م���ات من�سور ب���ن ن���وح ال�سام���اين امللق���ب باأمري 
خرا�سان �سنة 3٦5 ه� خلفه نوح بن من�سور الذي �سار 
اأول ح���ام لبن �سينا. وقد كان لتويل ابن �سينا الوزارة 
اأكر من مرة. ورف�س���ه بع�س الوزارات وات�ساله بعدد 
م���ن الأم���راء، وتاألب اجلي�س علي���ه واأن نعته من بع�س 
ح�سادة بالزندقة والكفر. كما اأن وفاة والده الذي غمره 

برعايته قد حز يف نف�سه.
كل ه���ذه الأم���ور مع ما كان���ت فيه البالد م���ن �سعف يف 
اآخ���ر الدولة العبا�سية جعلته عر�سة للتيارات املختلفة، 
لذلك تلم�س يف حياته فرات ينغمر خاللها يف امللذات.

ومن املوؤرخني م���ن يعترب الفل�سفة مي���دان انت�سار ابن 
�سين���ا وبروزه و�سبقه، ولي�س الط���ب، ولكن فريقا اآخر 
يعت���رب ميدانه الرئي�س هو الطب، ولكن احلق انه �سبق 
وب���رز يف اجلانب���ني، فق���د حل���ت كتب���ه الفل�سفي���ة حمل 
كت���ب اأر�سطو، عل���ى الرغم من اختالفه م���ع اأر�سطو يف 
الإلهي���ات وم���ا وراء الطبيعة، اأما يف الط���ب فقد اأ�سبح 
طبيب���ا ب���ارزا فاق الأطب���اء جميعا يف ع�س���ره وهو يف 

ال�ساد�سة ع�سر من عمره.
ولق���ب بال�سيخ وه���و يف مقتبل العم���ر، وعندما حتداه 
النحوي اأبو من�س���ور اجلبائي نرى ابن �سينا قد عكف 
عل���ى درا�س���ة اللغ���ة والنح���و والبالغ���ة والبي���ان ثالث 
�سن���وات وجاء ب�سف���ر يف اللغة قلما اأتى به اأحد من قبل 
وهو »ل�سان العرب« ونظم ق�سائد �سمنها مفردات اللغة 
العربي���ة، وعندم���ا قدمه���ا اإىل اأب���ي من�س���ور اجلبائي، 
وطل���ب اإلي���ه تف�سريها عجز ع���ن ذلك واأح����س بخطاأ ما 

عمل، واعتذر اإىل ابن �سينا.
كان مم���ن يفكر ويحد����س، اأي كان اإىل جانب تفكريه ذا 
ب�سرية نف�سية: فلقد كان عبقريا عاملا حقًا، وكان يخ�سى 
الله تعاىل: »اإمنا يخ�س���ى الله من عباده العلماء اإن الله 
عزيز غف���ور« »فاطر:٢8« وق���د ن�سرت جمعي���ة التاريخ 
193٧م  ع���ام  ا�سطنب���ول  يف  �سخم���ا  كتاب���ا  الركي���ة 
مبنا�سب���ة م���رور ت�سعمئ���ة �سنة عل���ى وفاة اب���ن �سينا، 
وق���د عال���ج الق�سم الأول م���ن الكتاب »حياة اب���ن �سيناء 
ووطن���ه، وحلالراءه الفل�سفية ونظ���ر الق�سم الثاين يف 
اب���ن �سينا الطبيب وقد ا�س���رك عاملان اجنبيان يف هذا 
الكتاب هما:جوميو م���ن بخار�ست، وتريكو من اإيران، 
م���ع عدد كب���ري من العلم���اء الأت���راك، حيث در�س���وا اأثر 
ط���ب ابن �سين���ا يف الغرب، واخت�س الق�س���م الثالث من 
الكتاب � بالريا�سيات، والرابع بالأ�ساطري التي و�سعت 
حول ا�س���م ابن �سينا يف تركيا واإيران، واقت�سر الق�سم 
الرابع عل���ى ترجمات تركية لبع�س كت���ب �سغرية لبن 
�سينا،ومن بينها الن�س العربي لكتاب »الأدوية القلبية« 
نق���ال عن خمطوط يف مكتبة الف���احت يف ا�سطنبول، مع 
مقابلت���ه وت�سحيحه ب�سبع ع�س���رة خمطوطة موجودة 

يف ا�سطنبول اأي�سا.
وا�ستم���ل الق�س���م الأخ���ري عل���ى قائم���ة مبئت���ني وثالثة 
وع�سري���ن كتاب���ا لبن �سين���ا، توجد يف �س���ت وخم�سني 
مكتب���ة يف ا�سطنب���ول، وقائمة طويل���ة جلميع ال�سروح 

والرجمات لكتب ابن �سينا املكتوبة يف امل�سرق.
عن جريدة البيان 
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