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 يف فلسفة ابو سيها املسؤولية واألخالق والسعادة

 *بثيهة حمنود احملاديود. 

 م2/13/3217م                                 تاريخ قبول البحث: 32/8/3217تاريخ وصول البحث: 

 ملخص

ا ية واألخالؽ والسعادة عند ابف سينا كماإلنسانيدور ىذا البحث حوؿ بياف حقيقة المسؤولية       
وىذه األمور الثالثة مترابطة فيما بينيا. وأظيرت الدراسة أف ابف  ،استخمصيا الباحث مف كتبو المختمفة

ية. وكما رأى أف اإلنسانلديو إرادة وقدرة، واإلرادة ىي األساس في المسؤولية  اإلنسافسينا يرى أف 
 وانقيادىا لو. وجوارحو المختمفة األخرى اإلنسافالفضائؿ تكوف بييمنة العقؿ عمى قوى 

تحصػيؿ  :وىي تتضمف المسػؤولية. كمػا رأى أف السػعادة تكػوف بممارسػة الفضػائؿ بانواعيػا، وأىميػا      
 اهلل، والتشبو بافعالو مف جية أخرى.إلى  الحكمة التي وسيمتيا العقؿ مف جية، والتقرب

Abstract 

      This study shows the truth of human and moral responsibility and happiness in (Ibn 

Sina) as it was figured out by the author from (Ibn Sina) different books. 

      This study showed that (Ibn Sina) sees that human has (will) and (capability). And 

the (will) is the base of human responsibility. And he also sees that the preference one 

by the hegemony of mind over the human strengths and sours and he also sees that 

happiness will be by achievement of wisdom that is controlled by mind from one aspect 

and being near to (Allah) and be like his deeds. 
 

 
 .دقدمةامل

فقد كتب في جميع مباحث ، وأكبر الفالسفة في اإلسالـ بشكؿ خاص، يعد ابف سينا مف كبار الفالسفة بشكؿ عاـ       
 .يةاإلنسانوحقيقتو والمسؤولية واألخالؽ والسعادة  اإلنسافومف جممة ذلؾ بحثو في ، الفمسفة
وىذا البحث يدخؿ عند ابف سينا في ، ضيمة والسعادة عندهوسوؼ يعالج ىذا البحث جانب المسؤولية واألخالؽ والف       

 .سموه وكمالو الالئؽ بو اإلنساف أي الفمسفة التي غايتيا العمؿ والفعؿ حتى ُيَحِصؿ ،سياؽ الفمسفة العممية
نقيض عدـ وىذه األمور الثالثة مترابطة بحسب مفيـو كؿ منيا مف جية، حصوليا في الواقع مف جية أخرى، فالمسؤولية        

لو ىدؼ  ىي فعؿ مسؤوؿ :ىو فعؿ لو ىدؼ وغاية، واألخالؽ التي تقـو عمى ممارسة الفضائؿ :المسؤولية، فالفعؿ المسؤوؿ
 اإلنسافتحقيؽ سعادة إلى  قائمة عمى ممارسة الفضائؿ وعمى المسؤولية، سيؤدي ذلؾ اإلنسافوغاية، وحيف تكوف أخالؽ 
 .في حياتو الدنيا وحياتو العميا

 : ي عنصريف رئيسييفاإلنسانفي الكياف  يميز ابف سينا       
 .الذي يسكف في ىذا العنصر المادي وىو النفس :والعنصر الروحاني، المتمثؿ في الجسد وأعضائو :العنصر المادي

ذا كاف الجسد، أي         ىو الذي تتعمؽ جانب النفس :الجانب المادي يحيا بالنشوء ويبقى بالغذاء فإف الجانب الروحي، أي :وا 
 .باحثة *



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ألخالق والسعادة يف فلسفة ابو سيهاااملسؤولية و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية، مج )11(، ع )1(، 1110 ي /2018م

 

77 

 .بو مسائؿ األخالؽ والفضائؿ والمسؤولية والسعادة
 .لتوضيحيا حسب رأي ابف سينا ؛وىذه المسائؿ ىي ما سيتعرض ىذا البحث       

 
  .يدف البحث

 .ية عند ابف سينااإلنسانبياف حقيقة المسؤولية  .ٔ
 .والفضيمة عنده بياف حقيقة األخالؽ .ٕ
 .ية الحقيقيةاإلنسانسعادة بياف تصور ابف سينا لم .ٖ
 

 .مشكلة البحث وأسئلته
لمبحث إال أننا ال نجد لو مؤلفًا خاصًا  ،مع أف ابف سينا فيمسوؼ موسوعي اىتـ بكؿ جوانب الفكر الفمسفي وقضاياه       

المختمفة، في كتبو  ه في ىذه القضايا مبثوثةءوفي ماىية األخالؽ والفضائؿ ومفيـو السعادة لديو، لكف آرا اإلنساففي حقيقة 
اإلشارة إليو في شارات والتنبييات، وكتاب النجاة، وبعض الرسائؿ القصيرة األخرى مما سترد كتاب الشفاء، وكتاب اإل :مثؿ

 .ىوامش البحث
 .المختمفةوالمستخمص مف كتبو  –المشار إلييا آنفاً  –ليبيف رأي ابف سينا في ىذه القضايا  ؛مف ىنا جاء ىذا البحث       

 

 : جماليا في األسئمة اآلتيةإفيمكن  ،سئمة الدراسةأأما 
ف كاف كذلؾ فما حدود ىذه المسؤولية ؟مسؤوؿ مختار اإلنسافىؿ  .ٔ  ؟وا 
 ؟يةاإلنسانما حقيقة الفضائؿ الُخمقية عند ابف سينا وصمتيا بالمسؤولية  .ٕ
 ؟التامة في نظر ابف سينا اإلنسافسعادة  ؽكيؼ تتحق .ٖ
 

 .خطة البحث
 مباحث:  ثالثةـ ىذا البحث قد ضف       
 عف فعمو  اإلنساف ةحوؿ مسؤولي األول:
 حوؿ ماىية األخالؽ والفضيمة  الثاني:
  اإلنسافحوؿ سعادة  الثالث:

 
 :املبحث األول

 .عو فعله عهد ابو سيها اإلنساىمسؤولية 

 

ات. فالفعؿ بالعرض: يرتبط بالفاعؿ بيف ما يصدر عف الفاعؿ بالعرض وما يصدر عف الفاعؿ بالذ ٔ()يمّيز ابف سينا       
 إرادي. أو طبيعي بواسطة فعؿ أولي. والفعؿ بالذات: يرتبط مع الفاعؿ كارتباط العمة بالمعموؿ. وفي ىذه الحالة يكوف الفعؿ إما

يا ومنلعدـ وجود مانع.  ؛يكوف صدور الفعؿ بالطبع أو عف قوة طبيعية، في حالة تالـز الفعؿ والفاعؿ: والفعل الطبيعي
 األفعاؿ اإلدراكية الصادرة عف قوى النفس الناطقة. وبعض ىذه الفعاؿ :ما يحصؿ التصاؼ الفاعؿ بصفة ذاتية، مثؿ
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خر يصدر لمنفس في ذاتيا وىو فعؿ اإلدراؾ بسبب ارتباطيا بالبدف كافعاؿ الحواس الخمس. وبعضيا اآل ؛تصدر عف النفس
باحدىما انصرفت إذا اشتغمت النفس  :اكية )حسي وعقمي( متمانعة متعاندة، أيإف ىذه األفعاؿ اإلدر  :العقمي. ويقوؿ ابف سينا

 عف اآلخر. 
تحتو إذ يمكف أف تندرج  ؛ولكف ىذا التعريؼ ليس كافياً  .(ٕ)لو" ىو "كؿ فعؿ يصدر عف فاعؿ وغير مناؼٍ  :والفعل اإلرادي

 : أفعاؿ بالطبيعة. ولذلؾ ال بد مف إضافة" شرطيف
فاهلل عاقؿ ومعقوؿ وعقؿ وفعمو عيف . اإلنسافيد شاعرًا بذاتو؛ وىذا الشرط يقتصر عمى اهلل وعمى أف يكوف المر  :األول

 موجود ذو نفس ناطقة، فيو بالضرورة شاعر بذاتو. اإلنسافو  .تعقمو لذاتو
  .ويرى ابف سينا أف الفعؿ والشعور بالذات متالزماف، فإذا قمت فعمت كذا، فقد عبرت عف إدراكي بذاتي       

 أف يكوف مبدؤه عممًا أو ظنًا أو تخياًل، وىذا الشرط يحّدد جية صدور الفعؿ، فإذا كاف عممًا، فيو يشمؿ فعؿ" أما الثاني:
 .(ٖ)"األخرى اإلنساف، أما إذا كانت جية الصدور ظنًا أو تخياًل فيو يشمؿ أفعاؿ اإلنسافاهلل بإطالؽ وبعض أفعاؿ 

 عممي.  :نظري وثانييما :قبؿ أف يقـو بفعمو يصدر حكميف: أوليما إلنسافافي أف  ،ويمكف تمخيص ما سبؽ       
يحصؿ  :عف فعالية العقؿ النظري الذي يتامؿ الكميات أو المقدمات الكبرى كما يسمييا ابف سينا. والثاني :يحصؿ األوؿ       

تقتضي اإلرادة ى األمور الجزئية. ولكف ىؿ عف فاعمية العقؿ العممي الذي ياخذ نتيجة ما ترّوى بو العقؿ النظري ويصدقيا عم
 ؟(ٗ)القدرة عمى الفعؿ

إف الفاعؿ في ىذه الحالة يمكنو االختيار بيف الفعؿ  :صدور الفعؿ بمشيئة الفاعؿ. أي :يعّرؼ ابف سينا القدرة عمى أنيا       
ال يصدر إف الفعؿ  :قوؿ ابف سيناتعني أنو مختار في فعؿ ما شاء؟ في اإلنسافوضده. ويظير سؤاؿ آخر ىو ىؿ القدرة في 

 . (٘)"مف حيث قدرتو فحسب، بؿ يجب "اقتراف القدرة بالمرجح اإلنسافعف 
ىو ما يترتب عمى الفعؿ وجوديًا مف نفع  :ألف المرجح ؛الفعؿإلى  والمرّجح ضروري إلخراج الخيار األمثؿ مف القوة       

ح أف ىذا الخيار يعتمد أيضا عمى الظروؼ المحيطة بالفاعؿ اإلرادي، أو مدح، أو ميتافيزيقيًا مف خير أو شر. ومف الواض
 أنو متى شاء ولـ يكف ىناؾ مانع فعؿ.  :تعني اإلنسافوباختصار القدرة في 

رادة وقدرة ومرجح" أمور كثيرة فييا اإلنسافيسبؽ فعؿ و         ، ولكف األىـ ىو الحكـ (ٙ)"تصور وتصديؽ وشوؽ وا 
ى أمريف: النظرة النفعية والقيمة االجتماعية، وكالىما يرتبط بميتافيزيقية الخير والشر. والنظرة العممي. الذي يعتمد عم

لمفعؿ مف قبح أو حسف، خير أو شر تعتمد  :لما يجب عميو أف يفعؿ. والقيمة األخالقية لإلنسافىي الداعي األوؿ  :النفعية
أو ميتافيزيقية )إدراؾ مجرد(. وىذا يعني أف المسؤولية  عمى اعتبارات اجتماعية تؤلؼ قيميا نظرة وضعية )التجربة(

 ىي معيار الفعؿ اإلرادي الصادر عف حرية التصرؼ.  :االجتماعية
إما  اإلنسافيرتبط بالداعي )أو الغاية( والغرض )أو المرجح(، ويالحظ أف الداعي في  اإلنسافيعتقد ابف سينا أف فعؿ و        

إرادة متوسطة بيف حيث ال يحدث  ؛عف الحيواف اإلنسافغضب( وفي ىذه الحالة ال يختمؼ أف يكوف تصورًا حسيًا )شيوة و 
ما أف يكوف الداعي تصورًا عقميًا )استكماؿ ذاتو( "ألف كؿ متحرؾ باإلرادة  ؛صدور الفعؿ واالعتقاد بالمالئمة أو النفرة. وا 

 .(ٚ)مستكمؿ"
بسبب عدـ وجود  ؛فعؿ األزليات، مف حيث إنو ثابت في حالة األزلياتعف  اإلنسافيمّيز ابف سينا وفقًا لمداعي فعؿ و        

 الداعية، ليبيف الحقًا أف ػػػبسبب وجود اختالؼ بيف اإلرادة والغاي ؛اإلنسافاختالؼ بيف اإلرادة والغرض، ومتغير في حالة 
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 عؿ بالضرورة. ليست شيئا واحدًا. وىذا ال يعني أف وجود الغاية تعني حصوؿ الف اإلنسافوالغاية عند 
ألنو غير متحرؾ وبالتالي غير مستكمؿ، وألف إرادتو غير تابعة لداع  ؛ويرى ابف سينا إف فعؿ اهلل متميز عف فعؿ غيره       

. ويقوؿ ابف سينا . ف ىناؾ نوعيف إ :أو غاية. ولكف األفعاؿ في ىذا النوع مف اإلرادة، تكوف صادرة عف طريؽ المزـو  مف المزـو
 عف طبيعة الفاعؿ كصدور الضوء عف المضيء، أو عف عممو بذاتو، كصدور الموجودات عف الباري كنتيجة بتعقموأما        

 لذاتو ولغيره كما في نظرية الفيض. 
أف الفعؿ الصادر عف مختار بالحقيقة ىو الذي يصدر عف فاعؿ ذي عمـ تاـ. وىذا ال ينطبؽ  ،يتضح مما سبؽو        

ليس صادرًا عف اختيار  اإلنسافبسبب اتصاؿ النفس بالبدف، وبالتالي ففعؿ  ؛ممو مشوب بتخيؿألف ع ؛اإلنسافعمى فعؿ 
، وىذا ما يدعو ابف سينا ليميز بيف الفعؿ (ٛ)"مضطر في صورة مختار" اإلنسافإف  :مطمؽ. وفي ىذا يقوؿ ابف سينا

اعؿ، حتى لو كاف فيو إصالحو. أما في حالة أو باالختيار. حيث يصدر األوؿ عندما يكوف الداعي غير موافؽ لمفباإلكراه 
 . (ٜ)""فيكوف صدور الفعؿ موافقًا ألقوى القوى التي يشعر بيا الفاعؿ االختيار،
جزئي فاسباب حدوث أي حادث  ،إف كؿ ما يصدر عف ذات اهلل مقترف بنظاـ العمة والمعموؿ. وبالتالي :يقوؿ أيضاً و        

رادتو"تتركب وفقا لسمسمة مف "المعموالت  إف  :حيث يقوؿ ابف سينا. (ٓٔ)التي تبدأ مف حركة الفمؾ المقدرة بتقدير الباري وا 
 . (ٔٔ): "الـز مف لواـز ما ساقت إليو األحواؿ الماضية التي ال بد مف وقوعيا وال بد مف وقوع ما يتبعيا"اإلنساففعؿ 
ـَ العقاب؟،  :مسؤوليتو عف فعموويقوؿ ابف سينا عند الحديث عف القيمة األخالقية لإلنساف ومدى         أنو إذا كاف القدر فِم

ويجيب عف ذلؾ بقولو: "إف الفعؿ الحسف الذي يصدر عف النفس وتتوخى منو خيرىا واستكماليا الذاتي، ىو عيف الثواب 
 . (ٕٔ)وأما الفعؿ القبيح الذي يصدر عف النفس وال تتوخى منو خيرىا، فيو عيف العقاب الذي تشقى بو" الذي تسعد بو.

ويعتقد ابف سينا أف "الفضيمة ممكة، ونسبة األفعاؿ الجميمة إلييا كنسبة التامالت بالنسبة لميقيف، فكما التامالت        
واألفكار ال توجد اليقيف بؿ تعد النفس لذلؾ، فكذلؾ األفعاؿ الحسنة تعد النفس لقبوؿ الممكة الفاضمة مف فيض واىب 

 .(ٖٔ)ا الحسنة تصبح فاضمة بالقوة بذلؾ الفيض تصبح فاضمة بالفعؿ"النفس التي بافعالي :الصور. أي
 فإف نظرية ابف سينا في الفعؿ تتكوف مف شقيف: سيكولوجي وميتافيزيقي.  ،وخالصة القوؿ       
يتعمؽ بارتباط الفعؿ بالفاعؿ المتعيف والمتشخص، وبكيفية صدور الفعؿ. وما يسبقو مف فعاليات ذىنية  :األول الشق
والغرض(، ويتعمؽ أيضا بما  ،والغاية ،والقدرة ،والعممي(، وسيكولوجية )كما الشوؽ ،والحكـ النظري ،والتصديؽ ،لتصور)كا

 ي عف الفعؿ اإلليي. اإلنسانيميز الفعؿ 
رادتو وقدرت الميتافيزيقي، فيتعمؽ بحتمية الكوف وما يجري فيو مف أحداث وفقاً  :أما الشق الثاني وبما أف و. ػػػػػلعمـ اهلل وا 

 جبرية. إلى  جزء مف ىذا الكوف فالحتمية تتحوؿ اإلنساف
باف فيض "الصور المعقولة عمى النفس  :يقوؿ ابف سينا ... وفي الحديث عف وجود اتساؽ بيف شقي نظرية ابف سينا       

)واىب الصور( ىو سبب الناطقة تجعؿ العقؿ عقاًل بالفعؿ. وفيض صور الموجودات تجعميا موجودة بالفعؿ. فالعقؿ الفعاؿ 
في مرتبة العقؿ المستفاد  اإلنسافي سواٌء كاف تصورًا أو تصديقًا. ويكوف ىذا العمـ أتـ كمما كاف الفيض أتـ. فاإلنسانالعمـ 

عندما يكوف  :تكوف قوتو قد تشبيت بافعاؿ الباري. ويكوف ذلؾ عندما يكوف الخير الغاية مف الفعؿ واستكماؿ النفس. أي
 . (ٗٔ)اية أمرًا واحدًا"الفاعؿ والغ
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 :املبحث الثاني

 .األخالق والفضيلة عهد ابو سيها

 

ما أف استقرَّت الدولة اإلسالمية، حتى قامت دراسات شتَّى، تناولت العقائد والتشريع، أو اإليماف والعمؿ، وتناولت الخمؽ        
، يؤكده القرآف الكريـ والحديث النبوي، المعرفة اإلسالمية وغيرىما. وبدا الجانُب األخالقيُّ مَتَغْمغال في كؿِّ فروع، والسموؾ

 كتبًا مستقمًة تعنى بالخمؽ والسموؾ.، وبدأ أئمة اإلسالـ منذ القرف الثاني لميجرة يؤلفوف كثيراً 
الكتب واشتممت ، وكاف )الزىد( ىو النوع مف السموؾ الذي تجمَّى بالزىد في الدنيا والرغبة في اآلخرة أكثر مف غيره       

 ليا وزنيا واعتبارىا. ، ومواقؼ سموكية ُمْثمى، عمى جوانب أخرى مف أقواؿ أخالقيَّة
أما البحث الفمسفي في مجاؿ األخالؽ، فمـ يظير إال في عصر متاخر نسبيًا، كوف أفَّ اإلسالـ قد وضع أماميـ الغاية،        

 يخط،، وىو أوامر الشرع ونواىيو ووصاياه وتوجيياتو، مع وأنار ليـ الطريؽ، ووضع في أيدييـ المقياس الذي ال يجور وال
 . اإلنساففيما ال نصَّ فيو، واستفتاء الضمير أو القمب فيما يشتبو عمى  -بشروطو -استعماؿ النظر واالجتياد 

 ، أو غير ذلؾالبحث في مصدر اإللزاـ، أو مقياس الحكـ الخمقي، أو أساس الخير والشرإلى  لـ يشعروا بالحاجة ،ليذا       
 . (٘ٔ)مما ُتعنى بو الفمسفة الخمقية. فقد حؿَّ ىذه الُعَقد إيمانيـ باهلل ورسولو

ونتيجة ، نتيجة لمترجمة مف اليونانية وغيرىا ؛"ولكف عندما اختمطت الثقافة اإلسالمية بغيرىا مف الثقافات األجنبية       
لمقيمة معيـ في كنؼ )دار اإلسالـ( ظيرت اتجاىات ونزعات الحتكاؾ المسمميف بغيرىـ مف الطوائؼ الدينية األخرى ا

وبمقدار فيميا لإلسالـ واستمدادىا ، تختمؼ ىذه االتجاىات باختالؼ المصدر األجنبي الذي اقتبست منو، فكرية شتى
ف كاف الجميع قد تاثروا تاثرًا واضحًا بالثقافة اإلسالمية. وكاف يمثِّؿ ىذه االتجاىات الجديدة "، منو ثالثة اتجاىات ىي وا 

 . (ٙٔ)وبعض االتجاىات العقمية اإلسالمية األخرى"، االتجاه الفمسفي واالتجاه الصوفي
وتجّمى االتجاه الفمسفي في األخالؽ عند المفكريف الكبار الذيف اشتغموا بالفمسفة، وخصوصًا فمسفة المشائييف، أتباع        

: الحكيميفمى بحوثيـ نزعة التوفيؽ بيف ما أعجبوا بو مف الفمسفة عند أرسطو، وعرفوا بػ)فالسفة اإلسالـ(. وقد غمبت ع
أفالطوف وأرسطو وما آمنوا بو مف صدؽ ديف اإلسالـ. ومعظميـ جاء بحثيـ في األخالؽ تبعًا في أثناء عرضيـ لمذىبيـ 

ي في ػػػػػالفارابآراء أستاذه الفمسفي العاـ. وكاف مف أشير ىؤالء ابف سينا، الذي جاءت آراؤه في األخالؽ غير خارجٍة عف 
 السعادة والفضيمة. 

ال إنيا غاية الغايات الكبرى مف الفمسفة، وىو يرى أف األخالؽ  :فكرة األخالؽ في نظر ابف سينا يقوؿ عند استعراضو        
ف السعادة ال ويعتقد ابف سينا أ، تغمب النفس وسيطرتيا عمى البدف :أي، (ٚٔ)تعدو كونيا انقياد البدف لمنفس الناطقة

في ىذه الميمة الحيوية ال يتحقؽ إال  اإلنساففي إصالح الجزء العممي مف النفس، وأف نجاح  اإلنسافإال عندما ينجح تتحقؽ 
 عف طريؽ اجتناب الرذائؿ، وتكتمؿ دعائـ الفمسفة عند "ابف سينا" بمعرفة النفس. 

 باف أعظـ وسيمة :السعادة ىي الغاية القصوى، ويقوؿ دنو يعومف مالمح التوجو في دراسة األخالؽ عند ابف سينا أ       
 .(ٛٔ)لمحصوؿ عمى السعادة ؛وباف الجوانب المادية والبدنية ليست بضرورية، ىي التامؿ والحكمة، لمسعادة
 عالج نفسي، ولذا كاف مف وظيفة عمـ األخالؽ عنده، كما عند الفالسفة المسمميفإلى  ومف يعمؿ الرذائؿ يحتاج       

اآلخريف عالج ىذه األمراض، وحفظ الصحة النفسية، وغايتو تحقيؽ السعادة، فيو فرع مف الحكمة العممية. وال تستقيـ األخالؽ 
وأف اهلل  ،اإللييَّةألفَّ الكماالت العميا تجتمع في الذات  ؛عند ابف سينا إال باإليماف باهلل وصفاتو الحسنى والتخمؽ باخالؽ اهلل
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في تعادؿ وتوازف. وىو ُمجمع أيضًا عمى ، والقوة والجبروت مف جية أخرى، رحمة والمحبة مف جيةتعالى يجمع بيف ال
 لما اجتمع فييا مف محاسف الفضائؿ ومكاـر األخالؽ. ، ووجوب التادُّب بآدابيا، احتراـ أحكاـ الشريعة

الخير، وغايتيا العمؿ  سويغتإلى  ي تسعىىي عمـ يندرج تحت العمـو الفمسفية العممية الت :واألخالؽ عند ابف سينا       
أو عمـ  المدينة وفقًا لممعرفة النظرية، وليا أربعة أقساـ ىي: عمـ األخالؽ، وعمـ تدبير المنزؿ أو عمـ االقتصاد، وعمـ تدبير

استقاـ أمره في الحياة  اإلنساف. وتحدث ابف سينا عف مجموعة مف الفضائؿ إذا تحمى بيا (ٜٔ)السياسة، وعمـ تدبير النبوة
يمة رابعة ىي فضيمة العدالة تنتج عف االلتزاـ بالفضائؿ في وتوجد فض ،الدنيا، وىذه الفضائؿ تضـ ثالث مجموعات

 :القوة الشيوانية وىيإلى  قوة مف قوى النفس، فيناؾ فضائؿ ترجعإلى  المجموعات الثالث وكؿ مجموعة مف الفضائؿ ترجع
 .(ٕٓ)خمود الشيوة والبخؿ والحرص الشديد :العفة والسخاء والقناعة، ومضادات ىذه الفضائؿ ىي الرذائؿ مثؿ

، والعفو، والصفح، والتجاوز، ورحابة الباع، وكتماف السر، والشجاعة         أما فضائؿ القوة الغضبية فيي الصبر والحمـ، والكـر
 .(ٕٔ)ىي أبرز فضائؿ القوة الغضبية

، دؽ والوفاءوالص، والحـز، وأصالة الرأي، وجودة الحس، والفطنة، الحكمة والبياف :وأما فضائؿ القوة الناطقة فيي       
 .(ٕٕ)ىميا جميعًا فضيمة الحكمةأو ، وعظـ اليمة وحسف العيد والتواضع، والرحمة والحياء

ويكوف ذلؾ عندما تستكمؿ كؿ ، بيذه الفضائؿ نتجت عنيا فضيمة عامة ىي فضيمة العدالة اإلنساففاذا اتصؼ        
 فضيمةبحيث ال تطغى فضيمة عمى أخرى وتنسجـ كؿ  ،وجود التوازف بيف فضائؿ النفسإلى  قوة بفضائميا، والعدالة تشير

 .(ٖٕ)مع الفضائؿ األخرى
 :قسميف: القسـ األوؿإلى  إف الخير يقسـ :ومّيز ابف سينا في موضوع األخالؽ بيف الخير والشر فقاؿ في ىذا اإلطار       

 بييا. الجواىر العقمّية وما شا :ومثالو، فيضانو مف األوؿ واجباً  دّ وع، ىو الخير المحض
أف ال يوجد خير كثير  ففيىو الخير الكثير الذي ىو في جممتو أقؿ مف الشّر، وفيضانو واجب أيضا " :والقسـ الثاني       

وضرب لذلؾ المفيـو َمَثَؿ النار، وبّيف أّف طبيعتيا وكماؿ فضيمتيا يقتضياف . (ٕٗ)وال يؤتى بو تحّرزا مف شّر قميؿ شّرا كثيرا"
 ؛الناس وحياتيـ ، فعدـ استخداـ النار في أمور(ٕ٘)وتؤلـ ما يتّفؽ ليا مصادمتو مف أجساـ حيوانّية" "أف تكوف بحيث تؤذي

والخير في ىذا ، معيانسانًا ىو شر أكثر مف الشر الذي ياتي مف النار بالمصادمة وعدـ التعامؿ الصحيح إألنيا قد تؤذي 
 .القسـ يصاحبو شر لكف الخير ىو األعـ

موضع آخر قريبًا مف ىذا االعتراض عمى لساف قارئو: "لعّمؾ تقوؿ: ىاّل أمكف أف يبرأ القسـ الثاني عف  في وافترَض        
وأجاب عف االعتراض إجابة منطقّية، فبّيف أّف ىذا القسـ لو برئ عف أف يمحقو الشّر لكاف شيئا آخر، . (ٕٙ)لحوؽ الشّر؟"

ثير يتعّمؽ بو إاّل وىو بحيث يمحقو شّر بالضرورة عند المصادمات فإّنو "في أصؿ وضعو مّما ليس يمكف أف يكوف الخير الك
 أّف ترؾ خمؽإلى  . وذىب(ٕٚ)الحادثة، فإذا برئ عف ىذا فقد جعؿ غير نفسو، فكاّف النار جعمت غير النار والماء غير الماء"

 ىذا الصنؼ غير الئؽ بالجود اإلليي. 
 :النقص واأللـ، والنوع األوؿإلى  يقسمو -الشر بالذات والشر بالعرضإلى  وتقسيمإلى  باإلضافة -يقّسـ ابف سينا الشر        

المادة وجود إلى  النقص سببو وجود المادة، فالتمثيؿ لو بالجيؿ والضعؼ والتشويو في الخمقة ينبو عمى كونو يرجع :أي
 فيو األلـ وىو ناتج عف إدراؾ النقص.  :العائقة. أما الثاني

 وػأّف الشّر ضروري ونادر وغير مقصود لذاتو في الوقت نفسو. ىو ضروري، فيو يمغي المطالبة ول إلى وذىب أيضاً        

http://www.sauress.com/city/%25252525D8%25252525A7%25252525D9%2525252584%25252525D9%2525252585%25252525D8%25252525AF%25252525D9%252525258A%25252525D9%2525252586%25252525D8%25252525A9


 بثيهة احملاديوـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   م8201/ ي1110، (1)، ع (11)اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية، مج 

 
89 

 وىذا يبّرئ اهلل مف إرادتو. ، تحّممو؛ وىو غير مقصود بذاتو اإلنسافوىذا يجعمو مقبواًل وفي وسع ، تمّنيا بإزالتو؛ وىو نادر
اع الشّر مف حيث عالقتيا بالخير وبياف ما يوجد منيا فعاًل وما تصنيؼ أنو إلى  ومف أجؿ توضيح ىذا الرأي التجا       

عف  اً ػػػػػال يوجد. ولّما كاف الحديث عف الشّر تابعًا لمحديث عف الخير كاف الحديث عف أصناؼ الشّر مف وجو آخر حديث
 أصناؼ الخير. 

وال سيما صفة الجود  ،الصفات اإلليّية استنتج أّف الشّر ضروري وأّف ضرورتو مزدوجة اقتضتيا ،وبناًء عمى ذلؾ       
صّرح  ،إبطاؿ الكثير مف الخير. وتعبيرًا عف ذلؾ كّموإلى  مف جية، ومنفعة العالـ مف جية أخرى، وأّف االستغناء عنو يؤّدي

" لى إ ، وأّكد أّف وجوده في الموجودات "ضرورة تابعة لمحاجة(ٕٛ)ابف سينا باّف الشّر حاصؿ "عمى سبيؿ الوجوب والمزـو
 إذ ال يصّح وجود ذلؾ الخير إاّل بوجود الشّر التابع لو. ؛ (ٜٕ)الخير"
عالـ ما تحت فمؾ القمر،  :وبّيف ابف سينا أّف الشّر رغـ ضرورتو فيو نادر. وأسبابو ال تقع إاّل ضمف العالـ السفمي أي       

إّنما  -فضال عف ذلؾ-والشّر  .(ٖٓ)جود"سائر الو إلى  وىو عالـ اإلمكاف المحض، "وجممة ما تحت القمر طفيؼ بالقياس
يصيب أشخاصا معدوديف مف العالـ السفمي وفي أوقات دوف أوقات، فتبقى األنواع محفوظة. وما يصيبيا منو ليس الشّر كّمو، 

 . بؿ نوع منو. وباالعتماد عمى ىذه المالحظات لـ يجد ابف سينا عناء في تقرير كوف الشّر في أشخاص الموجودات قميالً 
أّف ىذا إلى  وجود الخير والشّر معًا شرطًا ضروريًا النتظاـ أمر العالـ، وذىب َعدَّ أف ابف سينا  ،ويتضح مف كؿ ذلؾ       

. "(ٖٔ)العالـ لوال أّنو "مرّكب مّما ُيحدث فيو الخيرات والشرور ويتحّصؿ مف أىمو الصالح والفساد جميعًا لما تـّ لمعالـ نظاـ
وعالـ الكماؿ ميّما يتمثؿ في تاسيس المقابمة بيف زوجي الوجود، عالـ النقص واإلمكاف والفساد،  إّف لمشّر في نظره دوراً 

 وىو مف ىذه الجية بالذات ضروري لمعالـ.، فيو الذي يعطي لمخير معناه الكامؿ، والفعؿ والبقاء
 الخير فإّف ىذه العناصرإلى  تابعة لمحاجةوفي ىذا اإلطار أّكد ابف سينا أّف وجود الشّر في أفراد الموجودات "ضرورة        

 . (ٕٖ)لو لـ تكف بحيث تتضاّد وتنفعؿ عف الغالب لـ يمكف أف تكوف عنيا ىذه األنواع الشريفة"
وفي السياؽ  -نو إوترى الباحثة أف آراء ابف سينا في الشر ال تتعارض مع رأي اإلسالـ في موضوع وجود الشر، إذ        

اْلُمْمُك َوُىَو تََباَرَك الَِّذي ِبَيِدِه ـ االبتالء الذي مف أجمو خمؽ اهلل الموت والحياة، كما قاؿ سبحانو: ليت ؛ضروري –اإلسالمي
 .َوُىَواْلَعِزيزُاْلَغُفورُ  الَِّذي َخَمَق اْلَمْوَت َواْلَحَياَة ِلَيْبُمَوُكْم َأيُُّكْم َأْحَسُن َعَمًل  * َعَمٰى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ 

 

 :الثالثاملبحث 
 

 .عهد ابو سيها اإلنساىسعادة 

 

العقؿ ألف  ؛ي كي يتمكف مف تادية رسالتو حرًا طميقاً اإلنسانالبحث في تحطيـ القيود عف العقؿ إلى  وّجو ابف سينا عنايتو       
 عالـ العقوؿ المشرقة والتمذذ عمى ضوئو بالسعادة. إلى  يتمتع بقوى تؤىمو إلدراؾ الحقائؽ الكمية والتوصؿ

ىي أقوى  -الماكوالت والمشروبات والمنكوحات :مثؿ- ويرى ابف سينا خطا العامة حيف يعتقدوف "أف المذات الحسية       
القوية األوىاـ العامية أف المذات إلى  "قد سبؽ :، ويصرح بانو(ٖٖ)المذات، وأف ما عداىا لذتو ضعيفة، إف لـ تكف معدومة"

 .(ٖٗ)وكميا خياالت غير حقيقية"، لذات ضعيفةوأف ما عداىا ، المستعمية ىي الحسية
حيث إّنو "بيَّف لمف تحقؽ ، ويرفض ابف سينا ىذا التصور لمسعادة الذي يربطيا بالمذات الحسية والرياسات الدنيوية       

 . (ٖ٘)األمور أف المذات العاجمة ليس شيء منيا سعادة"
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"الخير الحقيقي لإلنساف، وىي الغاية القصوى التي يسعى إلييا  :يويتضح أف مفيـو السعادة عند فالسفة اإلسالـ يعن       
سينا باف ، وىو ما أّكده ابف (ٖٙ)كؿ إنساف مف وراء عممو أو عممو، وىي الغاية المطمقة، وليست وسيمة لتحقيؽ غاية أخرى"

ثرة بعينيا. وما يستاثر لذاتو والمستا، والسعادة الحقيقية ىي المطموبة لذاتيا، ىو بموغ السعادة اإلنساف"الخير الخاص ب
فالسعػػػادة ىي أفضػػػؿ ما سعى الحػػي  ،وسائر األشياء يستاثر ألجػمو ىػو أفضػؿ في حقيقػة ذاتو ممػا يستػاثر لغيػره. إذف

 . (ٖٚ)لتحصيمو؛ ألنيا الخير الحقيقي لإلنساف"
الحقيقية  اإلنسافوربطوا بينيا وبيف لذة ، وقد حاوؿ فالسفة اإلسالـ البحث عف الخير المطموب لتحقيؽ السعادة       

، وأف طريؽ تحقيؽ السعادة لإلنساف يتـ عندما يحقؽ جوىره، يا الخير المطمؽ لإلنسافوصفالتي ىي المعرفة العقمية ب
 والغاية التي ُخمؽ مف أجميا. 

 ىي معرفة اهلل كما ورد في قولو تعالى: أنو كائف عاقؿ، وجوىره ىو العقؿ، والغاية التي ُخمؽ مف أجميا اإلنساففحقيقة        
 ِْنَس ِإَّلَّ ِلَيْعُبُدون ، وأف يكوف إنساًنا ربانًيا، أو كما أسماه الفالسفة أف يكوف حكيمًا. وىذا [ٙ٘الذاريات: ]َوَما َخَمْقُت اْلِجنَّ َواإلِْ

وىو المتحقؽ باحؽ المذات وأفضميا، وىي السعيد بسعادة مطمقة؛ ألنو سعيد بالمعرفة اإلليية،  اإلنسافالحكيـ ىو  اإلنساف
عف  اإلنسافيميز مف حيث ىو إنساف، فيي تتـ عف طريؽ العقؿ، والعقؿ ىو أىـ ما  اإلنسافالحكمة، وىي لذة خاصة بلذة 

 . (ٖٛ)الحيواف
إلى  اإلنسافوؿ بحقيقة واحدة، ىي الوصإلى  وقد اعتمد الفالسفة لتحقيؽ ذلؾ طرًقا متعددة، إال أنيا في النياية تصؿ       

ة ػػػػػالخير المطمؽ لإلنساف، وبيف أف "الحكم بوصفياالربط بيف السعادة والحكمة إلى  السعادة الحقة. وقد سعى ابف سينا
بحسب تحصيؿ ما عميو الوجود؛ لتشرؼ ذاتو وتستكمؿ، وتستعد لمسعادة القصوى  اإلنسافصناعة نظرية يستفيد منيا 

 . (ٜٖ)ية"اإلنسانالطاقة 
اهلل، والتشبو بو بقدر طاقة إلى  الحكمة، والحكمة ىي التقربإلى  بعقمو لموصوؿ اإلنسافوالسعادة ىي أف يسعى        

. ويتمثؿ الطريؽ النظري لتحقيؽ السعادة في أف (ٔٗ)، وذلؾ مف خالؿ طريقيف: أحدىما نظري واآلخر عممي(ٓٗ)اإلنساف
كائف يبحث عف إلى  ممذاتو الجسديةإلى  مف كائف ينصرؼموجود عقالني، إلى  مف موجود حيواني اإلنسافيتحوؿ 

الممذات العقمية. وىذا يتـ مف خالؿ معرفة العمـ اإلليي، فيعرؼ الغاية مف وراء خمؽ ىذا العالـ وخمؽ كائناتو، والغاية مف 
ات التي ىي الصفات التي يستحؽ أف يوصؼ بيا، والصف ، ويعرؼ خالؽ الكوف ذاتو وصفاتو، ويعرؼ مااإلنسافخمؽ 

ينبغي أف ينزه عنيا، ويتصور العناية اإلليية وكيفياتيا، ويعرؼ ترتيب الموجودات في العالـ، "ثـ كمما ازداد الناظر 
 . (ٕٗ)استبصاًرا ازداد لمسعادة استعدادًا"

، سو لمالقاة ربوبطيارة نف اإلنسافوفييا يستعد ، وىذه المعرفة يسمييا ابف سينا بالتعّبد الروحاني والصالة المحضة       
حتى إذا ، لسارعت "إليو جميع الخيرات العموية والسعادات األخروية، عمى ربو بعشؽ واجتيد في تعبده اإلنساففمو أقبؿ 

 . (ٖٗ)وىـ سكاف الممكوت"، ويمتذ بمجاورة جنسو، ويجاور حضرتو، ليشاىد ربو، انفصؿ عف الجسـ وفارؽ الدنيا
أما الطريؽ العممي فيتـ مف خالؿ إصالح الجزء العممي مف النفس وتيذيب األخالؽ.  ىذا بالنسبة لمطريؽ النظري،       

بيف الرذائؿ. ويكوف ىذا عف طريؽ التنزه عف اإلفراط والتفريط في السموؾ والتوسط بينيما؛ إذ إف أكثر الفضائؿ ىي الوسط 
 قمية األبدية، بعد تحصيؿ الطريقيف النظري والعممي. فالسعادة الحقيقية عند ابف سينا تكوف بمشاركة المأل األعمى ممذاتيـ الع

 أبحاثإلى  نجد أنيا نظرية أخالقية تحولت عمى يد فالسفة اإلسالـ فمسفية بوصفيا فكرةالسعادة وعند استعراض فكرة        
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 صوفية. 
االتصاؿ، وسرعاف ما يتبيف أف ولكممة السعادة بديٌؿ عند الفيمسوؼ الفارابي ومف بعده الفيمسوؼ ابف سينا ىي كممة        

 خالقو. إلى  وانجذاب متفاف مف العبد، بعد شوؽ مخمص، ىذا االتصاؿ ىو االتصاؿ باهلل
حيث إلى  مف الكماؿ في الوجود اإلنسافيقوؿ الفارابي في كتابو آراء أىؿ المدينة الفاضمة: "السعادة ىي أف تصير نفس        

وأف ، المفارقة لمموادأف تصير في جممة األشياء البريئة عف األجساـ وفي جممة الجواىر  مادة، وذلؾإلى  ال تحتاج في قواميا
 . (ٗٗ)تبقى عمى تمؾ الحاؿ دائما أبدا"

 ربو واالتصاؿ بو،إلى  وال يبعد مفيـو السعادة لدى ابف سينا عف ىذا المفيـو في شيء، بؿ ىو ىو، إنو شوؽ العبد       
مف االمتزاج بو والحموؿ فيو، ىذا االتصاؿ يكوف بواسطة ضرب مف اإلشراؽ صادر عف العقؿ كما يقوؿ الفارابي، احترازا 
 الفعاؿ أو العقؿ العاشر.

، واتصاؿ بالعالـ العموي، وسمر معنوي، بؿ ىي غبطة روحية، "وليست السعادة مجرد لذة جسمية: ويقوؿ ابف سينا       
وما الشوؽ إال الرغبة الدائمة في ، البتياج بتصور حضرة الحؽوما العشؽ الحقيقي إال ا، ىي عشؽ وشوؽ مستمراف

 ... والنفوس البشرية إذا نالت الغبطة العميا في حياتيا الدنيا، كاف أجؿُّ أحواليا أف تبقى عاشقة مشتاقة كامؿ ىذا االبتياج
 .(٘ٗ)الميـ إال مف الحياة األخرى"، ال تخمص مف عالقة الشوؽ

مؿ مصطمحات العشؽ والوجد والزاىد والعارؼ والعابد وغيرىا في أثناء الحديث عف السعادة والعيش وكاف ابف سينا يستع       
إنو يظير مف خالؿ البحث عف فكرة السعادة الموجودة عند الفارابي وابف سينا وعف  :في البحث عنيا. يقوؿ إبراىيـ مدكور

لى كتاب األخالؽ النيقوماخية إلى  وجب عمينا أف نصعدأصوليا وجذورىا في فمسفتيـ: "إذا شئنا أف نعرؼ ىذا المنبع،  أرسطو وا 
إف األديموفيا األرسطية عماد لنظرية السعادة الفارابية، واألديموفيا ىذه كممة يونانية معناىا السعادة،  :كما يقوؿ. (ٙٗ)بوجو خاص"

ػػادة عند الفارابي وابف سينا وبيف أفموطيف أو وقد أطمقيا أرسطو عمى نظرية الخير األسمى. وأضاؼ إنو يجد شبيا آخػػر بيف السعػ
 الجذب، كما جػػاء عند أفػػموطيف في مدرسة اإلسكندرية؛ وسنورد ىذيف النصيف لممقارنة واإليضاح: فالفارابي يقوؿ: 

فال تسؿ عما ، فاجتيد أف ترفع الحجاب وتتجرد وحينئذ تمحؽ، فضاًل عف لباس مف البدف، "إف لؾ منؾ غطاء       
ف سممت فطوبى لؾ، فإف ألمت فويؿ لؾ، اشرهتب ، وأنت في صقع ممكوت، وأنت في بدنؾ تكوف كانؾ لست في بدنؾ، وا 
و في يوـٍ مف ػػػػأف تاتيإلى  ،فاتخذ لؾ عند الحؽ عيداً ، وال خطر عمى قمب بشر، رى ما ال عيف رأت وال أذف سمعتػػػػػفت

 .(ٚٗ)األياـ فردًا"
بنفسي، وخمعت  الفكرات والتعبير عند استعراض نص مف كتاب الربوبية "ربما خموت أحياناً ويمكف رصد التشابو في        

مف الحسف بدني، لذاتي وراجعا إلييا وخارجًا مف سائر األشياء سواي، وأكوف العمـ والعالـ والمعمـو جميعًا، وأرى في ذاتي 
العالـ إلى  يؼ جزء صغير، وحيف أوقف بذلؾ أرقى بذىنيوالبياء ما أبقى معو متعجبًا، وأعمـ عند ذلؾ أني مف العالـ الشر 

سمعو. ومف اإلليي، ويخيؿ إلي كاني قطعًة منو، عند ذلؾ يممع لي مف النور والبياء ما تكؿ األلسنة عف وصفو واآلذاف عف 
 .(ٛٗ)ومع أنيا تفارؽ البدف"، الغريب أني أشعر باف روحي ممموءةً 

 فيذلؾ في وصفو لمعارؼ حيف يقوؿ: "إف لمعارفيف مقامات ودرجات يخوضوف بيا  فمو ما يقرب مف ،أما ابف سينا       
 ـ،ػػػػػعالـ القدس، وليـ أمور خفية فييإلى  ـ الدنيا دوف غيرىـ، فكانيـ في جالبيٍب مف أبدانيـ قد نضوىا وتجردوا عنياػػحياتي

 .(ٜٗ)يستنكرىا مف ينكرىا ويكبرىا مف يكبرىا"، وأمور ظاىرة عنيـ
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فكرة السعادة ومراحميا والظفر بنعيميا ال بد مف عرض الفرؽ بينيا وبيف االتصاؿ الذي كاف شائعًا إلى  وقبؿ الوصوؿ       
عند المتصوفة وقتيا. فنظرية االتصاؿ ىذه كاف يتزعميا الحالج وجماعة مف أتباعو، وأبرز فارؽ بينيما ىو أف نظرية السعادة 

إنيا تعتمد عمى التامؿ الفكري والتحميؿ العقمي  :في المرتبة األولى، وياتي بعده العمؿ، أي عند الفارابي وابف سينا تجعؿ النظر
واالقتصار عمى الخشف مف لمقضايا والمشاكؿ الفمسفية، أما نظرية االتصاؿ عند الصوفية فتعتمد عمى الزىد والتقشؼ، 

 المباس والماكؿ والتخمي عف الشيوات الجسمانية. 
ند ابف سينا ىو سمو إنساني يحاذي العقؿ الفعاؿ، والعقؿ الفعاؿ ىذا ليس إال العقؿ المفارؽ العاشر الذي واالتصاؿ ع       

 ذو العقؿ المستفاد.  اإلنسافوىي الكائنات األرضية وفي مقدمتيا ياتي ، ويفيض بإشراؽ عمى ما تحتو، يحتؿ القمر
ة كاممة وأسموب منطقي دامغ حيث يقوؿ: "قد يقولوف إف النفس ويتصدى ابف سينا لمرد عمى نظرية الحموؿ ىذه بدراي       

الناطقة إذا عقمت شيئًا فإنما تعقؿ ذلؾ الشيء باتصاليا بالعقؿ الفعاؿ، وىذا حؽ، قالوا واتصاليا بالعقؿ الفعاؿ ىو أف تصير ىي 
يكوف العقؿ المستفاد، وىؤالء بيف أف ألنيا تصير العقؿ المستفاد. والعقؿ الفعاؿ ىو نفسو يتصؿ بالنفس ف ؛نفس العقؿ الفعاؿ

كؿ إلى  يجعموا العقؿ الفعاؿ متجزئًا قد يتصؿ منو شيء دوف شيء، أو يجعموه متصاًل بكميتو بحيث تصير النفس كاممة واصمة
 . (ٓ٘)العقؿ المستفاد حينما يتصورونو قائما"ف النفس الناطقة ىي إ :معقوؿ، وكال الفرضيف باطؿ. أعني أف األصالة في قوليـ

 ؛ولتبسيط نظرية السعادة، يمكف عرض المراحؿ الموصمة إلييا مف خالؿ "أف السعادة عند ابف سينا ىي سمو بالروح       
نيا شوؽ :لالتصاؿ بالعقؿ الفعاؿ. ونضيؼ نيا السعادة الخالدة المطمقة، وا  إلى  إنيا غاية الغايات التي ال غاية بعدىا، وا 

 الجميع، فال تصميا إال األرواح القدسية التي تطيرت مف جميع مفاسد الحياة وانقطعت ذلؾ متعاؿ، وىي ليست في متناوؿ
 التامؿ في صنعة الصانع.إلى 

السعادة وكاننا نراىا إلى  إف السعادة عند ابف سينا كما ىي عند الفارابي شيء واحد، وىذا دفع لمنظر :وقيؿ فيما قبؿ       
لكنو لـ يخرج عف وجية نظر الفارابي، ونتيجة لذلؾ فرأي الفيمسوفيف في السعادة مف وجية نظر واحدة. شرَح ابف سينا و 

يتمثؿ في ىذا النص مف كتاب آراء أىؿ المدينة الفاضمة: فالسعادة "إنما تبمغ بافعاؿ إرادية، بعضيا أفعاؿ فكرية، وبعضيا 
وذلؾ أف  ؛ىيئات وممكات ما مقدرة محدودة أفعاؿ بدنية، وليست باي أفعاؿ اتفقت، بؿ بافعاؿ ما محدودة مقدرة تحصؿ عف

السعادة. والسعادة ىي الخير المطموب لذاتو، وليست تطمب أصاًل وال في وقت مف إلى  مف األفعاؿ اإلرادية ما يعود
أعظـ منيا، واألفعاؿ اإلرادية التي تنفع في  اإلنسافشيء يمكف أف يناؿ  مف ورائيااألوقات ليناؿ بيا شيء آخر، وليس 

غ السعادة ىي األفعاؿ الجميمة. والييئات والممكات التي تصدر عنيا ىذه األفعاؿ ىي الفضائؿ. وىذه خيرات ىي ال بمو 
 . (ٔ٘)ألجؿ ذواتيا بؿ إنما ىي خيرات ألجؿ السعادة، عمى عكس األفعاؿ القبيحة. التي تتكوف عنيا النقائص والرذائؿ

. الفضيمة (ٕ٘)اإلنسافالفضيمة األخالقية والمعرفة العقمية لتحقيؽ سعادة جمع ابف سينا وقبمو الفارابي بيف  ،وىكذا       
فيي أعمى  -معرفة اإللييات-ية. أما المعرفة العقمية اإلنسانوىي السعادة األرضية أو ، األخالقية تعطيو سعادتو األدنى
 سعادة. أعمى درجات الإلى  ومف وصؿ إلييا فقد وصؿ، اإلنسافأنواع المعارؼ التي يصؿ إلييا 

ال يكفيو فقط أف يعرؼ ماىيتيا، وطرؽ الحصوؿ عمييا؛ بؿ إف ىذه المعرفة قد  - السعادة اإلنسافولكي يحقؽ        
في حياتو ال تتـ إال  اإلنسافالسعادة، وفي مقدمة ىذه اآلفات الشقاء والشر. وسعادة إلى  تصادفيا آفات تمنعو مف الوصوؿ

مف لنفسو، وذلؾ باف يحرميا  اإلنسافالخير مفارقة الشر، وأقبح الظمـ ظمـ إلى  مراتبإف أوؿ ال بالتخمص مف الشرور؛ إذ
 ويوقعيا في الشر. ، الخير
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األمر مف ناحية دينية بحتة. فيو يقوؿ إلى  وىذا يقودنا لمحديث عف وجية نظر ابف سينا في الخير والشر، حيث نظر       
الذي يطيع ىذه األوامر وال يخالؼ  اإلنساففلتيذيب النفس ولعمؿ الخير،  ؛وضع األوامر والنواىي إف اهلل  :ما مفاده

أعماؿ الخير وىذبت إلى  النواىي يعتاد عمى حياة الصالح، وأف ىذه العادة إذا استحكمت منعتو عف أعماؿ الشر وصرفتو
اة األخرى، وتذكر حياة واحدة وىي تناسي الحيإلى  ممكات إذا ما تيذبت تسوقو اإلنسافإف في  :نفسو، ويقوؿ أيضًا ما معناه

 . (ٖ٘)الدنياإرضاء الشيوات. ويرى أف كؿ شيء ليس لو قيمة في جنب الحياة إلى  اإلنسافالحياة الدنيا، فينصرؼ 
الطريؽ الّسوي وتحذيرىا إلى  ويجب دائمًا إرشادىا، عمؿ الخيرإلى  إف النفس عمى سجيتيا ميالةً  :ويقوؿ أيضاً        
مغرية بالضالؿ، فإف ىذه الممكات إذا غمبت عمى النفس حرفتيا عف الخط المستقيـ، إال إذا تدارؾ اهلل النفس الممكات المف 
رشاده.  ،وحجبيا عف تمؾ الممكات الشريرة وقواىا  وذلؾ بيدايتو تعالى وا 

 
 : اخلامتة

بؿ ، در عنو مف حيث قدرتو فحسبوأف أفعالو ال تص، في نظر ابف سينا لديو إرادة وقدرة اإلنسافبيف البحث أف        
مسؤوؿ عف أفعالو ونتائجيا  اإلنسافاستنتج ابف سينا أف  ،ال بد مف "اقتراف القدرة بالمرجح"، وىذا المرجح ىو اإلرادة، وعميو

 ."مضطر في صورة مختار" وأنو، لوجود اإلرادة لديو ؛في أفعالو ىو مختاروأنو ليس مجبرًا تمامًا بؿ 
ورأيو ىذا (، العقؿ)انقياد البدف والجوارح لمنفس الناطقة إلى  األخالؽ رأى ابف سينا أف الفضائؿ تقودوفي مسالة        

األخرى وجوارحو ىو  اإلنسافوىيمنة العقؿ أي النفس الناطقة عمى قوى ، حد كبيرإلى  يشبو رأي أفالطوف في الفضائؿ
 اإلنسافف ممارسة الفضائؿ عند ابف سينا تعني أف إف ،ووعمي، يسير عمى الفضائؿ ويجتنب الرذائؿ اإلنسافالذي يجعؿ 

 .تو ليار ادمسؤوؿ عف أفعالو إل
يريد األشياء  وأف اهلل ، كما يرى ابف سينا أف الشر ضروري في الحياة ولكنو غير مقصود لذاتو في الوقت نفسو       

، ير مقتضى بالذات والشر مقتضى بالعرضفالخ، إذ عمـ أنو يكوف ضرورة ؛ويريد الشر أيضًا عمى الوجو الذي بالعرض
 .وكٌؿ بقدر، الخيرإلى  وضرورة اقتضاء الشر تابع لمحاجة

المذات الحسية والعاجمة سعادة بالمعنى الكامؿ، ورأى أف السعادة  عدّ رفض ابف سينا  ،اإلنسافوفيما يتعمؽ بسعادة        
 التقرببتحصيؿ الحكمة وذلؾ يتـ عف طريؽ العقؿ وعف طريؽ  الحقيقية ىي المطموبة لذاتيا وأنيا ال تتحقؽ لإلنساف إال

 .اإلنسافاهلل والتشبو بو بقدر طاقة إلى 
فالسعادة ال تحصؿ إال باألخالؽ واألخالؽ ال ، باف ىذه المسائؿ الثالث مترابطة :القوؿإلى  وقد توصمت الباحثة       

 .تحصؿ إال بالمسؤولية
والنظرة سينا في بيانو لمسائؿ المسؤولية واألخالؽ والسعادة قد جمع بيف اآلراء الفمسفية  أف ابف ،وقد اتضح مف البحث       

 .فكاف في ذلؾ موفقًا وممفقًا بيف الفمسفة والديف، اإلسالمية
 

 .اهلوامش
                                                 

فشنة مف قرى بخارى، أتقف معظـ أفي قرية  ،ـٜٓٛىػ/ٖٓٚبف الحسف بف سينا، ولد عاـ  (ىو أبو عمي الحسيف بف عبد اهللٔ)
عمـو عصره وىو لـ يتجاوز السادسة عشرة مف عمره، فصار في الطب مشيورًا يعالج الناس، وبعد سف الثامنة عشرة بدأ يكتب 
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دولة اليمداني، وكاف مف خواص عالء الدولة في في العمـو الفمسفية. ثـ اشتغؿ بالسياسة وصار وزيرًا مرتيف في عيد شمس ال
أصفياف، وأصيب بالقولنج وىو معو حيف كاف متوجيًا لفتح ىمداف، وعالج نفسو بعد فوات األواف، وتوفي في ىمداف عاـ 

وف، ـ ولبراعتو في الطب والفمسفة، لقب بػ "الشيخ الرئيس"، كاف غزير التاليؼ، مف أشير كتبو في الطب: القانٖٚٓٔىػ/ٕٛٗ
ورسائل في األخلق ، والتنبييات اإلشارات، ولو مختصر ليا بعنواف: النجاة، ولو كتاب: الشفاءوفي الفمسفة موسوعة بعنواف: 

 ، وكتاب الحكمة المشرقية، وكتاب السياسة، وغيرىا كثير.حي بن يقظان، ورسالة رمزية بعنواف: والسياسة
عيون األنباء في طبقات أقدميا ما ورد في كتاب: ابف أبي أصيبعة،  دةكتٍب عديوتفصيؿ سيرة حياة ابف سينا ميسور في 

، حيث أورد ما نقمو عنو تمميذه أبو عبيدة الجوزجاني جانبًا مف سيرتو التي كتبيا ابف سينا بنفسو، ثـ أكمميا الجوزجاني األطباء
 وفاتو. إلى  بعد لقائو لو وارتباطو بو تتمة سيرة حياتو

وغيرىـ، كما اعتمد الباحثوف المحدثوف في الكالـ وفيات األعيان، وابف خمكاف في كتابو تاريخ الحكماء، تابو كما نقؿ القفطي في ك
 ىذه المصادر.إلى  عف حياة ابف سينا عمى ىذه السيرة التي أوردىا ابف أبي أصيبعة، ومف أراد تفصياًل في ذلؾ فعميو الرجوع

 .ٓٚ، صٖ، العدد ٘ٔ، الجامعة األردنية، المجمد دراسات مجمة، "عؿنظرية ابف سينا في الف"البدور، سمماف،  (ٕ)
 .ٔٚ، صالمرجع السابق (ٖ)
 .ٙٔٗضمف: عبد األمير، شمس الديف، ص، مرجع سابؽرسالة في العقول، : ابف سينا، ينظر( ٗ)
 .ٛٚص، مرجع سابؽ ، نظرية ابن سينا في الفعل( البدور، سمماف، ٘)
 .ـٕٙٓٓ/ٜ/ٕٚ، األربعاء، ٜٗ٘ٚ، العدد ، جريدة الغدالعقؿ والفعؿ في الفمسفة اإلسالمية( خضير، محمد جميؿ، تمثالت ٙ)
 .ٕٛص، مرجع سابؽنظرية ابن سينا في الفعل، ( البدور، سمماف، ٚ)
 .نفسوالسابؽ ( المصدر ٛ)
 .ٙٛٔص، مرجع سابؽنظرية ابن سينا في الفعل، ( البدور، سمماف، ٜ)
 .ٚٚٔـ، صٜٛ٘ٔ، القسماف الثالث والرابع، دار المعارؼ، القاىرة، ياتاإلشارات والتنبي( ابف سينا، ٓٔ)
 .ٜٚٔ، صالمرجع السابق (ٔٔ)
أيضًا:  ينظر .ٚٗٗـ، صٜٛ٘ٔ، القسماف الثالث والرابع، دار المعارؼ، القاىرة، ٚٚٔ، صاإلشارات والتنبييات( ابف سينا، ٕٔ)

 ، مرجع سابؽ.جريدة الغدمحمد جميؿ خضير، 
 .ٜٗٗ، صشارات والتنبيياتاإل( ابف سينا، ٖٔ)
 .ٛٛٔص، مرجع سابؽ، نظرية ابن سينا في الفعل( البدور، ٗٔ)
 .ـٖٕٔٓ/ٙ/ٕ٘البحث األخالقي عند العرب عند اإلسالـ، اإلسلم رسالة أخلقية، (موقع العالمة الشيخ القرضاوي، ٘ٔ)
 .ٛٛٔص المصدر السابق،  (ٙٔ)
 .ٕٙٙ، صالفمسفة اإلسلمية: الجبوري، نظمة، ينظر( ٚٔ)
 .ٕٔ٘-ٕٓ٘صنفسو، السابق المصدر : ينظر( ٛٔ)
 .ٕٗٙ-ٕٔٙ، ضمف: شمس الديف، عبد األمير، صفي أقسام العقمية: ابف سينا، ينظر( ٜٔ)
 .ٖ٘ٔ–ٕ٘ٔىػ، رسالة في األخالؽ، صٜٕٛٔ، القسطنطينية، ٔط في الحكمة والطبيعيات، ابن سينا، تسع رسائل: ينظر( ٕٓ)
 .ٖ٘ٔص ،نفسو السابق المصدر :ينظر( ٕٔ)
 .ٗٗٔ–ٖٗٔصرسالة في العيد،  .ٕ٘ٔص ،نفسوالسابق المصدر  :ينظر( ٕٕ)
 .ٜٗٔ–٘ٗٔ، صرسالة في العيدو  .ٕ٘ٔ، صاألخلقرسالة في : المصدر السابؽ، ينظر( ٖٕ)
 رب،ػػػػذخائر الع ث: اإللييات، سمسمةػػػػ، القسـ الثالٖتحرير: سميماف دنيا، دار المعارؼ، طات، ـــــاإلشارات والتنبييف سينا، ػػػ( ابٕٗ)
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 . ٕٔٛ، صٕٕعدد 
 .ٖٖٔ-ٖٓٔ، ص صٖٔٓ-ٖٓٓ، المرجع السابؽ، صاإلشارات والتنبييات( ابف سينا، ٕ٘)
 .ٖٛٓ-ٖٚٓ، صالمرجع السابق (ٕٙ)
 .ٕٕٖصو ، ٖٚٔـ، صٜ٘ٛٔ، ٔط، تحقيؽ: ماجد فخري، دار اآلفاؽ الجديدة، بيروت، النجاة( ابف سينا، ٕٚ)
 .ٙٔص، الرسالة العرشية( ابف سينا، ٕٛ)
 .ٖٔٗ، مرجع سابؽ، صالنجاة( ابف سينا، ٜٕ)
، بانو نادر، وأكد أنو أقؿ مف ٛٔ-ٙٔصالرسالة العرشية، . ووصؼ ابف سينا الشر في ٕٖٙ-ٖٔٙص ،المرجع السابق (ٖٓ)

 . ٖٛٓ-ٖٙٓصاإلشارات والتنبييات، أيضًا:  ينظرالخير وأف الحكمة اقتضتو. 
 .ٕٛصرسالة في سر القدر، ( ابف سينا، ٖٔ)
 .ٖٗٗ، مرجع سابؽ، صالنجاة( ابف سينا، ٕٖ)
 .ٜٗٚ، صٗ، ٖـ، جٜٚ٘ٔ، تحقيؽ: سميماف دنيا، دار المعارؼ، القاىرة، اإلشارات والتنبييات( ابف سينا، ٖٖ)
 .ٜٗٚص سابق،المرجع ال( ٖٗ)
 .ٔ٘ٚص سابق،المرجع ال (ٖ٘)
 .ٔ٘ـ، صٜٗٚٔوالنشر، القاىرة، ، دار الثقافة لمطباعة محاضرات في فمسفة األخلق( إماـ عبد الفتاح إماـ، ٖٙ)
 .ٗ٘ٚمصدر سابؽ، صاَّلشارات والتنبييات، ( ابف سينا، ٖٚ)
 .ٕٔ٘صالفمسفة اإلسلمية، : الجبوري، نظمة، ينظر( ٖٛ)
دار قابس،  ضمف تسع رسائؿ في الحكمة والطبيعيات، تحقيؽ: حسف عاصي،رسالة في أقسام العموم العقمية، ( ابف سينا، ٜٖ)

 .ٖٛ، صـٜٙٛٔبيروت، 
 .ٕٔ٘-ٕٓ٘صالفمسفة اإلسلمية، : الجبوري، نظمة، ينظر( ٓٗ)
حقائؽ األشياء، فغايتو ىي المعرفة فقط، أما الطريؽ العممي فيو بمثابة إلى  ( الطريؽ النظري ىو طريؽ البحث الذي يوصؿٔٗ)

 لعمؿ والسموؾ والفعؿ.التطبيؽ العممي لما جرى الوصوؿ إليو معرفة نظرية بحقائؽ األشياء، فغاية الطريؽ العممي ىو ا
، تحقيؽ: محمد يوسؼ موسى، وسميماف دنيا وسعيد زايد، الييئة العامة لشؤوف المطابع ٕ، اإللييات، جالشفاء( ابف سينا، ٕٗ)

 .ٜٕٗـ، صٜٓٙٔىػ/ٖٓٛٔاألميرية، القاىرة، 
 .ٔٗـ، صٜٛٛٔليدف،  -يرف، نشرىا مرسائل ابن سينا في الحكمة المشرقية" ضمف رسالة في "ماىية الصلة( ابف سينا، ٖٗ)
 .ٗٛٔ، صـٕٕٓٓ، المجمد األوؿ، ٛ، تحقيؽ: ألبير نصري نادر، دار المشرؽ، طآراء أىل المدينة الفاضمة( الفارابي، ٗٗ)
 .ٔ٘، مرجع سابؽ، صرسالة في ماىية الصلة( ابف سينا، ٘ٗ)
 .ٖٕٓص ،ٕجـ، ٜٚٗٔ، عالـ الكتب، القاىرة، في الفمسفة اإلسلمية( مدكور، إبراىيـ، ٙٗ)
 .ٕٚٔ، صنفسوالسابق المرجع  ( نقمو:ٚٗ)
 .ٛٔٔالعدد مجمة دعوة الحق المغربية، ( مقالة بعنواف: وقفة في محراب التصوؼ اإلسالمي، السعادة عند الفارابي وابف سينا، ٛٗ)
 .ٕٖٗ، صنقميا: محمود، عبد القادر في كتابو: الفمسفة الصوفية في اإلسالـاإلشارات والتنبييات، ( ابف سينا، ٜٗ)
 . ٛٔٔ، صٙٔٔـ، صٜٛٓٔ، تسع رسائؿ، مطبعة ىندية، القاىرة، أقسام العموم( ابف سينا، ٓ٘)
 .ٕٚٔ، مرجع سابؽ، صآراء أىل المدينة الفاضمة( الفارابي، ٔ٘)
 ما تقدـ مف نصوص البف سينا وشرحيا التي تبيف التشابو بيف آراء ابف سينا ورأي الفارابي المشار إليو أعاله. ينظر(ٕ٘)
 .ٖٚٚضمف: شمس الديف، عبد األمير، صفي عمم األخلق، : ابف سينا، ينظر( ٖ٘)


