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بسم هللا الرحمن الرحيم

:لالتجاه السياسّي الفلسفي (2)أنموذج

(ابن سينا)



/  م980ولد عام , أبو علّي الحسين بن عبد هللا بن سينا

,  من أشهر األطباء اشتهر بعلمه الموسوعيّ , هـ370

,  (يسالشيخ الرئ)والسيَّما في الطب والفلسفة، لُقَِّّب 

، ألََّف أكثرَ (وأبو الطب, أمير األطباء)ولقبه الغربيون 

.كتاٍب ورسالٍة، أغلبها في الفلسفة والطب200من 

,  وانتقل إلى خوارزم, نشأ في قرية قرب بخارى

وعمل في بخارى عند السلطان , وإلى طوس وجرجان

لمتابعة أعماله المالية؛ , نوح بن منصور السامانيّ 

األدب والفقه : درسَ , وعرف بسرعة بديهته وقوة حفظه

بعد أن عالج, والطب والفلفسة؛ وعمل وزيراً في َهَمدَان

. أميرها شمَس الدولة



أخذ عن, لفكر الفارابي, مثَّل بفكره الفلسفي امتداداً 

من بما فقد آ, والفلسفة الطبيعية, الفارابي فلسفته اإللهية

هُ كفَّرَ ), وللوجود, تصوره للموجودات: قاله الفارابي في

تأنَّ هللا يعلم الكليات ال الجزئيالقوله,(بعض العلماء *
-----------------------------------------

* هذه األشياء له ال لغيره : يفيد الحصر ، والتقدير ( وله ما سكن في الليل والنهار : ) قوله 

وهذا هو الحق ألن كل موجود إما واجب لذاته ، وإما ممكن لذاته ، فالواجب لذاته ليس إال . 

والممكن ال يوجد إال بإيجاد الواجب لذاته ، وكل ما . الواحد ، وما سوى ذلك الواحد ممكن 

حصل بإيجاده وتكوينه كان ملكا له ، فثبت أن ما سوى ذلك الموجود الواجب لذاته فهو ملكه 

( .  وله ما سكن في الليل والنهار ) ومالكه فلهذا السبب قال 



, ونفى أن األجساد تبعث مع األرواح يوم القيامة

ذهب مذهب , وفي كتابه اإلشارات والتنبيهات

,  الذي تحدى به كأرسطو فكرة العقيدة, أرسطو

,  وأنكر المعاد بما وصفته األديان, واألديان, والنبوة

وردَّ عليه الغزالي وعلى أصحاب المنهج المادي 

,  قةمقوالته الساب, "تهافت الفالسفة"الفلسفي في 

(.وعلم هللا), (البعث يوم القيامة)حول 



عبد هللاومنهم " الباطنية"فالسفة  ابن سيناوقد صاحبَ 

الخواجة "ومن أشهر أتباعه , النائري معلم ابن سينا

الذي شرح " نصير الدين محمد بن عبد هللا الطوسي

ً "وأسماها, إشاراته ناً قرآعدَّهُ وكتاب هللا , "قرآناً خاصا

 ً مصارعة ابن "في , وردَّ على الشهرستاني, "عاما

مصارعة ", بكتاب أسماها نصير الدين, "سينا

إنَّ المدبر : "في مرض موتهابن سيناوقال, "عالمصار

,  "جةفال تنفع المعال, عن تدبير بدنيزَ جَ الذي في بدء عَ 

ودفن في , م1038توفي في العام , وقيل أنه اغتسل وتاب

ً )دان بإيرانهم   .(حاليَّا



: من مجاالت تأيفهو

.كالمنطق واللغة والشعر: علوم اآللة= 

ككتب العلم الكلي وااللهي : العلوم النظرية= 

.والنفسي

وتدبير المنزل , كاألخالق: العلوم العملية= 

.والمدينة والتشريع

.والموسيقى, كالطب: العلوم األصلية= 

وهو من أول من وضع كثيراً من التعريفات 

".علم النفس"كتعريف, في بعض العلوم



:أبرز كتب ابن سينا

:أشهرها,  كتب كثيرةبن سيناال

ُل لسب(القانون في الطب)- عة هو المرجُع الطبيُّ األوَّ

قرون؛

.(المختصر األوسط في المنطق)-

(.المبدأ والمعاد)-

.(األرصاد الكلِّّيَّة)-

, (وكتاب النجاة وهما في المنطق, الشفاء)-

.ذهب مذهب أرسطو( اإلشارات والتنبيهات)-

ومختصرات لكتب , واللغة, وله كتب في الموسيقى-

.يونانية كثيرة



-فهي ال تكفي,ى عثمان بن عفانوإن ثبتت المآخذ عل

ُر مطلقاً و,إلسقاط واليته-بحالٍ  و يرى اغتياله؛ فهال تبّرِّ

ا لم  يؤلَفُ , بن عفان في عهدهأنَّ ما أحدثه عثمان  ممَّ

فهو محض , يقدح بواليتهال, عن الخليفتين من قبل

كل مجتهد :"وهنا يحتج القاضي بالقاعدة, لهاجتهاد

دُ القاضي أمراً يحتجُّ به ف, "مصيب وإن أخطأ ي ويؤّكِّ

ال يبطلها , ومن ثبتت إمامته باإلجماع": بقوله, ذلك

,  فموقف القاضي يدين الخروج على عثمان, "الخالف

.وعدم شرعية خلعه

(يتبع إن شاء هللا)


