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          بعد أطروحة مجيل  ،أعادت 1. كانت تقول إهنا بكتابيها ة غواشون من أكرب دارسي ابن سيناتعترب املستشرق
اإلعادة البن سينا  وبعد تلك"طرد" منها يف العصور الوسطى.  نابن سينا إىل جامعة السوربون بعد أ ،2صليبا

ات اليت اهتمت به من مجيع كثرت الدراس  ،3أطروحة ناقشتها غواشون نفسها ،حبسب قول غواشون ،اليت كّرستها
 .الفلسفة والعلوم الطبيعية والطب ميادينيف  ،بقلم غريب ،يل يقدم تأثري ابن سينا يف الغرب. والنص التاجنباته
بل كان هلا األثر اجلّم يف توجيه الدراسات األوروبية  ،وتعترب ذات ريادة ،للمؤلفةمن بني نصوص أخرى  ،وهي

غواشون بابن سينا ذو صلة بالتيار التومائي احلديث الذي هو واحد من أهم الالحقة عن ابن سينا واهتمام 
يتضحان  ،مليدان السيناوييف ا ،مث إّن موضوعية الباحثة وشهرهتا .يف العامل األورويب اليوموليكية الفلسفات الكاث

 .الت فلسفية أو يف موسوعات عامليةيف أكثر من مكان من دراساهتا العديدة يف جم

األوالد . إن اتكون أوروبا قد نسيت ذلك تقريبً  ومن األشياء املثرية للفضول أن .4أخذت أوروبا كثريًا عن العرب
ذاك ما  ،ملعطى يف مدرسة الطب يف مونبيليهيتعلمون كلهم أن اخلليفة هارون الرشيد أفعم هبداياه الرائعة للتعليم ا

 حتت تأثري ذلك أنه قد عقدت يف الواقع آنذاك أوىل األواصر ؛( للبابا كليمان شارملانbulleيف براءة بابوية )
 مرباطورية الرومانية.الذي شاد النهضة األوىل بعد تفتت اال ،هماع اهلائل لذلك الفكر الواسع النندفاال

ومل تستمر احلياة الفكرية قائمة إال يف األديرة؛  ،انكفأت على نفسها ،بعد رحيل شارملان ،بيد أّن أوروبا
 بل مل تكن تلك احلياة ممكنة احلدوث إال داخل املؤلفات اليت كانت موجودة يف تلك األمكنة آنذاك.

العرب للغرب خدمة ال تّثمن معروفة أقّل بكثري من سخاء اخلليفة؛ وهي أهنم كانوا جيلبون  لقد أّدى
ا من الرتاث اليوناين املشرتك الذي مل يعد جيده الغرب بعد ا كبريً معهم إىل البالد اليت يقيمون فيها ثقافتهم وجانبً 

 ذلك قط.
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فائقة يف جامعة مونبيليه كانت تدين به تساع الذي جرى بسرعة واال ،من ذلك كلهانتفع وسط فرنسا 
ومع ذلك قد أحدثه.  -والذي حافظ عليه اليهود -ا الذي كان الفكر العريبإىل املستوى الثقايف املرتفع جدً 

فإن أول وأهم مركزين للثقافة قد تأسسا يف صقلية ويف إسبانيا. هناك التقيا بالنهوض الفكري الفائق للقرن  ،اأيضً 
وروبا. وذلك الفضول الشغوف والّنهم آنذاك لقي غذاًء جديًدا متّثل يف الرتمجات. فقد كان القرن الثاين عشر يف أ

والشعر والالهوت. وال  ،وحياة ذات أصالة حاّدة متظهرت يف ميدان الفن ،الثاين عشر األورويب عصر حبث ساطًعا
لو أن شيًئا من اخلارج مل يرد  ندري مدى الزمان الذي كان يتوجب على ذلك القرن أن يتلّمس فيه وحياول

 ،! إذ كان ذلك العصر ميتلك الرتاث األفالطوين احلديث بفعل مدرسة اإلسكندرية والقديس أوغسطنيملعاضدته
وكان يعرف من اليونانية ما كان قد احتفظه منها آباء الكنيسة يف كتبهم اليت كان الكثري منها ذا قيمة مرموقة. 

لعقيدة فلسفية. كما كانت تنقصها سائر  "وت مل تكن لتحتوي على أي "جسمالهلكن هذه املؤلفات يف ال
 العلوم. 
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يف البدء أيقظت االنتباه الرياضيات وعلم الفلك فشرع برتمجتها منذ القرن العاشر يف صقلية. وكان الّطب اليوناين 
الذي أضحى راهًبا يف دير كاّسن  ،ألن التونسي املسمى قسطنطني األفريقي ،يسريان مًعا يف إيطالياوالطب العريب 

كان قد ترجم إىل الالتينية قسًما من مؤلفات جالينوس والشروحات اليت أجراها   ،Mon Cassin ]كاسينو[
مركز طيب كان ،عن مون كاّسنغري بعيد  ،بن إسحاق. لقد تكّون شيًئا فشيًئا حول دير بندكتاينحَنني حوهلا 

. وتدين هذه بشهرهتا إىل الدراسة يف ]سالرنو[ومن مث فإنه حتّول إىل مدرسة سالْرن  ،حيّدث عنه منذ القرن التاسع
ولألطباء العرب الذين كانوا هم أنفسهم قد ترمجوا هؤالء وأعملوا فيهم التنقيب  ،رحاهبا لألطباء اليونانني

إال أهنا تدرس يف هذه  ،ال تزال غري مدروسة جيًدا ،تكّونت مدرسة عربية لألطباء واملرتمجني ،والبحث. ويف صقلية
وحىت  ،اآلونة من قبل تونسي هو السيد أبو بكر بن حيىي.إال أن قليال من مؤلفات ابن سينا قد مرت هبذه الطريق

لقد كانت الكتب العربية موجودة .اليت حصلت يف طليطلة بعد ترمجاهتا ،بعد مخسينات من السنني ذلك فقد كان
كان أسقف طليطلة فرنسًيا هو رميون دي سوفيتات   ،ويف بداية القرن الثاين عشر ،يف إسبانيا على اخلصوص

(R: de Sauvetat لقد أخذ هذا األسقف زمام املبادرة يف تشكيله ملدرسة حقيقية من املرتمجني األسبان .)
ن عرّفوا العامل املسيحي بأهم املؤلفات اليونانية والعربية. وبني الذي ،واإلنكليز ،واليهود ،والطليان
واستمرت الرتمجات ترتى حىت املنتصف األول للقرن الثالث  ،جرى يف طليطلة عمل ضخم1150و1130
 عشر. 

وكان املستعربون  ،كان اليهود يعرفون العربية  ،كان بعض اإلسبانيني ثنائّيي اللسان. باإلضافة إىل ذلك      
دائًما تقريًبا اثنني اثنني؛ فيشرك  ،( يعرفون الالتينية. وكان املرتمجون يعملونMozarabesملسيحيون اإلسبان )ا



وهذا ما يفسر  ،اإلسباين أو اإليطايل معه يهوديًا أو واحًدا من املستعربني. وكانت اإلسبانية هي اللغة املشرتكة
يف اللغة اإلسبانية خمتلفتني من حيث املعىن وتتشاهبان من بعض األخطاء اليت كانت ترتكب عندما تكون كلمتان 

   حيث النطق.

إن تأثري ابن سينا مدين بكل تأكيد للطريقة اليت ترجم هبا حينذاك. لقد ناله حظ سعيد إذ إنتقل إىل الالتينية     
شفاء النفس( وهو موسوعته )املقصود هو الشفاء كتاب   ،ال عرب مؤلفاته النزرة وإمنا بواسطة موسوعتيه االثنتني

إاّل أن تفّوق  ،الذي هو موسوعته الطبية. وترمجت له أيًضا كتابات أخرى أقل أمهيةوالقانون في الطب  ،الفلسفية
مؤلّفيه األولني على سائر ما كان حيوزه العامل الالتيين آنذاك جعل من ابن سينا املعّلم الذي ال حيل حمّله واألساس 

 .1لنقاش الضروري للتعليم وا

عندما قّدم  ،ودحض السفسطائيين ،والجدليات ،األنالوطيقا الثانيةمل يكن أرسطو بعد معروفًا سوى بكتبه:    
وأجزاء هامة من املنطق  ،السماء وفي الحيواناتيف  ورساليت ،وكتاب النفس ،الشفاء إلهيات متالمجو ابن سينا
 والعلوم الطبيعية. 

القى محاسة ال مثيل هلا. مث إن الفكر  ،اليت هي حقيقة منظمة ،وهذا اجململ املعروف ألول مرة من العقيدة   
الفلسفي حينذاك تأثر هبا كثريًا إىل درجة يستحيل علينا أن ندرك ما كان ميكن أن يكون عليه بدون هذا 

فكروا حىت بطريقته نفسها عند مناقشته أو وتثقفوا به و  ،التسّرب. مريدون وخصوم تغذوا مجيعهم من ابن سينا
فإن ابن رشد  ،. باإلضافة إىل ذلك1230ليقارعوه. وهبذا فإن تأثري ابن رشد الذي مل تنتشر مؤلفاته قبل سنة 
 ،وعليه فإن أخطاءه أكثر متيزًا. أما ابن سينا ،شرح أرسطو حبيث إنه يعرف جيًدا ما خيص هذا وما يؤوب إىل ذاك

فقد انتفع من  ،سواء أكانت أرسطوطاليسية أم شخصية ،تار أن يعرض أفكاره اخلاصةالذي كان قد إخ
وهكذا فقد أخذت  والذي كان خمصًصا للمعلم اليوناين. ،اإلعجاب الذي مل يكن قد وضح توضيًحا كافًيا

فلسفته على أهنا فلسفة أرسطو وبدرجة أحالوه فيها إىل جمرد شارح له. وطوال قرن واحد تقريًبا كان ابن سينا 
من اليت أضيف إليها الكثري ،موضع ثقة عامة وكان يؤخذ عاى أنه هاد. وعندما برزت أخطار عقيدته الفلسفية

 كان الفكر الغريب كله عند ذاك قد سبق له أن استقّل عن فكره.   ،يهأخطاء الكتابات جمهولة املؤّلف واملنسوبة إل

ومل حيث ذلك إاّل يف القرنني  ،حصل رد الفعل يف الفلسفة على ابن سينا يف منتصف القرن الثالث عشر    
إذ رافق التيار األول  ،اخلامس عشر والسادس عشر يف الطب. وينبغي دراسة كل من هذين التياريني على حدى

 لغليان أو تأجج يف اإلنفعاالت والعواطف مل يعرفها التيار الثاين. ا

                                                           
 la philosophie d'Avicenne et son influence en Europe medieval،ispar،1944،etعرضنا بتفصيل أكثر لتأثيره الفلسفي 1

كتابات أخرى عن ابن سينا ذات شهرة ومتصفة بالموضوعية المرتضاة تاريخًيا  ،وبعده أيًضا ،كما أن المؤلفة وضعت قبل ذلك.1951

 والالتعصب للغرب.



وهي مرحلة  ،نستطيع التمييز بني ثاللث مراحل يف التأثري الفلسفي الذي أحدثه ابن سينا. متتد األوىل منها    
أحدثه غّيوم  من حقبة الرتمجات األوىل حىت رد الفعل القوي الذي ،احلقبة اليت كان اإلعجاب به دون أدىن حتفظ

. كان ابن سينا هنا ينال منزلة متزايدة 1230( والذي بدأ حواىل Guillaume d'Auvergne) ]دوفرنيا[
استعمال كتب أرسطو وشارحيه؛ بل أكثر من ذلك  1210يف املناقشات اخلاصة عندما منعت يف باريس قرارات 

إذا  ،أّن جامعة باريس جلأت إىل استئناف منعها رويب ردي كورسون أيًضا يف السوربون. إاّل 1215 ففي عام 
 .Gرفعته إىل البابا. ولقد دافع عن قضية أرسطو يف روما غّيوم دوكسري ) ،ضد القوانني السابقة ،جاز القول

D'auxerre)، دراسة أرسطو وشارحيه. ،1231يف عام  ،فأجاز غريغوار التاسع مبرسوم بابوي 

مطران  ،هذا ما قاله غّيوم ودوفرنيا ،(Aristoteles et sequaces ejusبعده أيًضا )أرسطو والتالون    
 Al Avicenna et Algaxelباريس. هؤالء التالون كانوا"الفارابيوس والغكسل وأفيسنا " )

،pharabius)،  أي الفارايب والغزايل وابن سينا صاحب اإلسم الذي حرفه الشكل العربي إىل ابن سينا. ورغم
والشيء الرئيسي مما كان قد ارتضاه من ابن سينا حظي مبنزلة هنائية  ،ران كان بوجه عام قد التوايلفإن املط ،عنفه

مع  1260 يف الرتكيب التومائي. كان هذا التحديد على التأثري السيناوي من عمل املرحلة الثالثة اليت بدأت حنو 
 تصنيفات البريوتوس الكبري.

البحث احلثيث عن فلسفة مسيحية إىل املتشاهبات املعروضة من قبل  ،منذ البداية ،نّبه ،يف القرن الثاين عشر  
ومن مثة أيًضا فإن  ،وعلى خلود النفس وحىت على املالئكة ،الفيلسوف العريب. فهذا قد تكلم على اآلخرة

ألرسطو قد  تافيزيقاالميكتاب   ،يف البداية ،املالئكة السيناوية كانت عقوال خاّلقة وأنفس األفالك السماوية. كان
 ،كان الكتابان األخريان مفقودين من تلك الرتمجة. وعلى هذا  ،1210قدم مرتمجًا على وجه غري تام؛ ففي سنة 
 ميتافيزيقاقد داخله الكثري من كتاب  الشفاءأيًضا كانوا يعتقدون أن فإن روجري باكون وعديدين آخرين مثله 

اليت كان باستطاعتهم مراقبتها. إذا كان أرسطو يوجز كثريًا يف حبثه أرسطو مثل ما داخله كذلك من سائر الكتب 
الذي   ،إىل درجة أن الالهوت املسيحي ،أن ابن سينا كان يكمله ،أقّله ،فقد اعتقدوا ،العامل وعن اهلل عن أصل

كله حصيلة أفالطونية مستحدثة كان وجد يف ذلك   ،كان حينذاك رازًحا حتت التأثري الوحيد للقّديس أوغسطني
 على أمّت األهبة لقبوهلا. 

أمل يكن قريًبا من  ،املوجود يف أخر العقول احملضة والذي يشرق على األنفس اإلنسانية ،فالعقل الفعال ،هكذا    
( واملعلم الداخلي لدى القديس أوغسطني؟ لقد كان خطأ ابن سينا  Soleile des espritsمشس العقول )

فاستلهمته كتب  ،النفس السيناوي تأثيًرا عميًقاًنا فقط يف كونه مل يوحد بني اهلل وهذا العقل الفّعال الذي كام
( الذي استعار منه أدلته على المادية Aundisalviكثرية منها كتاب يف النفس ملرتجم امسه غونديسالفي )

يثبت مع ذلك أنه  ،يكون له أدىن متاس مع العاملللرجل املقنع الذي بدون أن النفس وخلودها. إن الصورة الرمزية 



فمن املمكن جًدا أن يكون ديكارت  ،جندها لدى عدد كبري جًدا من املؤلفني يف العصور الوسطى. إذن ،موجود
 ويكون ابن سينا بذلك هو الذي أوحى له ب: "أنا أفكر فإذا أنا موجود".قد عرفها هو أيًضا 

فإن الفلسفة السكوالستيكية توجد كلها يف اجلهد املبذول من قبل هذا اجملموع  ،وبشكل أعمق أيًضا     
دوا تتويج هذا الرتكيب بنظرية الفلسفي املمتاز يف سبيل التوفيق بني العقل واإلميان. ولقد ذهبوا إىل درجة أهنم أرا

ومن رسائل القديس بولس  من املزامري ،تلك الفقرات ،بفضل مساعدة ابن سينا ،يف املعرفة الصوفية؛ ففسروا
قبل أن يصبح البابا  ،(p. d'Espagne) ]اإلسباين[والقديس جاك املتعلقة باإلشراق. وكان بطرس دسبانيه

قد دّرس نظرية يف املعرفة حّل ابن سينا فيها بدياًل عن أرسطو من حيث مجع ما يهم  ،يوحنا احلادي والعشرين
 . الهذا مع قبول فيها بدور العقل الفعّ  ،(ordre mystiqueالصويف ) ]الّسلك[املرتوب 

سببت مع ذلك كله رد الفعل الذي تال فيما بعد. فقد أضاء  ،وهي األوىل اليت شغفت الغرب ،هذه األفكار     
غّيوم دوفرنيا النور يف هذه البلبلة: رأى هذا أنه غري مقبول ذلك اخللق الذي ليس هو  ،مطران باريس ،بعنف بالغ

ولدرجة أن العقل الفّعال يكون هو العّلة  ،وإمنا هو عمل العقول اليت هي خملوقات وسيطة ،عمال إهلًيا فقط
النفس مبوجبها متحدة مع العقل اليت تكون  ،الفاعلة لألنفس البشرية. كما أنه مل يوافق على تلك السعادة األبدية

 فهذا كما رأى غّيوم ما يبدو مضاًدا حلرية اهلل.  ،ال مع اهلل. ليس العامل أبديًا ،الفعال

بالتمييز بني وال سيما ما خيتص  ،بقيمة أطروحات ابن سينا ،يف نقاط أخرى عديدة ،بيد أن غّيوم اعرتف   
فلسفة التومائية. كما أن ألبريتوس الكبري أكتنه هو أيًضا أمهية تلك اليت ستغدو أحد أعمدة ال ،املاهية والوجود

ذلك  ،وهو اإلثبات الوحيد الذي حيفظ هلل البساطة الكاملة ،فاختاره كإثبات على المادية املالئكة ،هذا التمييز
د الذي تلقته هي أقله مرّكبة من ماهيتها ومن الوجو  ،ألن العقول الصافية اليت هي إذن غري مركبة يف مادة وصورة

 من اخلالق.

 ،بوضوح مطلق التمييز بني املاهية والوجود ،سوف جيسد الفاضل توماي األكوينىي ،بعد ذلك بفرتة يسرية   
منذ كتابه  ،ومقّوًما فيها ما كانت حتويه من نقص. بيد أن القديس توما ،مستنًدا يف ذلك إىل حتليالت ابن سينا

كان يؤكد بثبات هذه   ،هي أيًضا لألمر نفسهاليت خصصت  ،وحىت أخر رسالة له ،األول حيث عوجل هذا التمييز
 أكثر من مائتين وخمسين مرة.النظرية حمقًقا هبذا البن سينا اخللود يف الفلسفة التومائية. وقد ذكره 

هو إذن غري منفصل عن  ،يف مصطلحاهتا ويف أفكارها ،إن تكوين الفلسفة املدرسية )السكوالستيكية( الالتينية   
وتشرح. وكان  ،ومجيع تفسرياته وشروحاته تدرس وتناقش ،وكل نظرياته ،فلسفة ابن سينا. فقد كانت مجيع كلماته

ألن التعليم الدومينيكاين أللبريتوس الكبريىوالقديس توما كان قد جرى يف  ،لفرنسا حصة رئيسية يف هذا املضمار
وجان دي ال روشيل  ،(de Halesنسيسكاين ل اسكندر دي  هاليس )وكان خلف هذا التعليم الفر  ،باريس

(de la Rochelle)،  وكان هذان متعلقني خصوًصا بعلم النفس السيناوي وبشرحه للمعرفة. كما أن الفاضل



مؤكًدا  ،دور العقل الفّعال ،وعارض كما فعل يف السابق غّيوم دوفرنيا ،عّلم يف جامعة باريس ،هو أيًضا ،بونافانتور
 أن النفس هي بذاهتا ذلك العقل الفّعال اخلاص هبا.

 ،الرتمجات اليت جرت يف طليطلة مل يكن النقاش أقل احتداًما. كان ميشيل سكوت قد ساهم يف ،يف انكلرتا    
(. ولد ألكسندر دي A.de Sareshalفتخصص يف املؤلفات العلمية مثله يف ذلك كمثل دي ساريشال )

مستشار جامعة أوكسفورد  ،(R.Grosstesteغلوسيسرت. أما روبرتو غروستيت) ]كونتية[ هاليس يف مقاطعة
ألن مدرسة  ،فقد كان متأثرًا جًدا بالسيناوية يف معرض حديثه عن القديس أوغسطني ،واملعاصر ل غّيوم دوفرنيا

أسقف   ،(R.Kildwarbyأوكسفورد الفرنسيسكانية بقيت وفية لألوغسطينية. وكافح روبرت كلدوريب )
 Jeanالتومائية؛ وحاول خلفه جني بكهم )بضراوة األطروحات  ،وهو دومينيكاين مع ذلك ،كنرتبري

Peckhamفلم يصل إاّل إىل نكوص عما كان قد ارتضى  ،( أن يوفق بني علم النفس السيناوي واألورثوذكسية
 به يف السابق. نظرية التجريد.

إّن ابن سينا   ،1268-1267( يف حواىل Opus Majus)الكتاب العظيم قال روجر باكون يف مؤلفه     
كتب عن موضوع العقل الفّعال " أشياء رائعة وذات حقيقة واضحة". إال أنه نّقح ابن سينا حبسب اجتاه 

 وذلك مع احملافظة التامة على املعجمية السيناوية.  ،مسيحي

( تلميًذا البن سينا وذلك يف تدريسه لعلم R.Marstonكان روجر مارستون)  ،يف هناية القرن الثالث عشر   
( يف مونبيليه ويف Vital du Fourكان فيتال دو فور)  ،النفس يف أوكسفورد. ومثله أيًضا يف القرن الرابع عشر

محل الساللة  (M.Ficinأيًضا إن مارسيل فيسن ). بل يقولون 1327قبل ان ميوت وهو كاردينال لعام  ،تولوز
الذي استخرج عقيدة اشرتاك  يناوية حىت القرن اخلامس عشر. واألغرب أيًضا هو خطأ دنْس ْسكوتالروحية الس

الكائن من النصوص نفسها اليت دعمت لدى القديس توما عقيدة التماثل ] /univociteتواطؤ[
وعن  ،وعن الشيء ،من الشفاء: " إن األفكار عن الكائن(؛ كالمها استند إىل هذا النص Analogieأوالقياس)

الضروري ترتسم يف النفس قبل كل شيء". أوقف دنْس ْسكوت انتباهه على املعرفة املكتسبة على ذلك النحو: 
فهذا ألنه ال يعترب كائًنا  ،مبا أن ابن سينا وجد يف ذاته فكرة الكائن ومبا أن هذه الفكرة تلزمه يف إثبات وجود اهلل

واجًدا أن  ،اختار دنْس ْسكوت أن يثبت ميتافيزيقًيا وجود اهلل ،من جهة أخرىخمتلًفا يف اخلالق ويف املخلوقات. 
يكتنه اإلله  ،بينما أن الدليل الفيزيائي الذي يقيم ضرورة وجود حمرك أول ،ذلك حيافظ على الفكرة األرفع عن اهلل

وقال بأن ،للكائنفإن دنس سكوت انطلق من اخلصائص امليتافزيقية  ،على هذا ،( فقطeffetsيف تأثرياته )
شيء ما ال هنائي يستمر  ،من بني الكائنات ،الالهناية؛ مث تساءل إذا كان هناكاألولوية يف هذا النظام تؤدي إىل 

 بالفعل.



تلك هي بالضبط مرحلة الشبه. وبالعكس من  ،حلة من مراحل الربهان لدى ابن سينار أحرق دنس سكوت م    
 الشفاء  فقرب بني النص املذكور من ،فإن الفاضل توما كان قد اكتنه جبالء النمو الكامل للفكر السيناوي ،هذا

ولكن ليس يف اخلالق. رأى القديس توما إذن أن ابن سينا  ،وتلك النصوص اليت متّيز املاهية والوجود يف املخلوق
( خمتلفة etreورة وجود سبب أول ذي كينونة)إىل ضر  ،ينطلق من الكائن ذي املاهية اليت ال تتضمن الوجود

 ،وذلك ألن ماهيته تتضمن الوجود. واستخدم القديس توما هذا النص نفسه الذي أضل دنس سكوت ،متاًما
 ،( القائم على التمييز الذي صاغه ابن سيناDe ente et Essentia" )الوجود والماهيةلكي يفتتح  كتابه "

 مذهب البريتوس الكبري. والذي سبق له أن كان قد سكب يف

فإن كل مذهب  ،منذ دراساته األوىل ،ها هي هنا احلصة اخلالدة من الفلسفة السيناوية. وكما قال جلسون    
 ،(للكائن"analogie) /ينتسب إىل ابن سينا "ينبغي له حكًما أن يفسح يف املكان لشيء من املقايسة

فإن جلسون  ،للكائن فإنه سريتبط بطريقة ما بابن سينا. وفيما بعدكل فيلسوف يتبىن هذه املماثلة وبالعكس فإن  
فإن ابن  ،الوثين والواحدي ،" الحظ أنه بالنسبة إىل الرتاث اليوناينروح العصور الوسطىيف كتابه الرائع عن "

أيًضا.وعكس ابن الذي ابتدأ يف التوراة وتوبع يف املسيحية ويف اإلسالم  ،االهلي ]التسامي[سينا ميثل تراث التعايل 
الذي يسميه  ،وذلك ألن اهلل عنده،فإن ابن سينا "ميثل الرتاث اليهودي الذي هو أشد ما يكون وعًيا بنفسه شدار 

 ،العامل ] etreإنّية،أيسة ،كينونة[إنه األول بالنسبة إىل وجود ،مل يعد األول للعامل ،األول ،بشكل جازم ومطلق
 .1سابق على هذا الكائن وبنتيجة ذلك أيًضا خارج عنه"

إذ يف تلك السنة أيًضا قد جرى إنكار أن يكون ابن سينا  ،فإن عصر املناقشات مل ينقص بعد ،مع ذلك       
فألنه يعرف نًصا أظهره أخريًا السيد عبد  ،إذا كان العصر الوسيط يغزو ذلك إليه 2هو صاحب ذلك اإلكتشاف.

. إاّل أنه ال النص املعزو وال احلاشية الطويلة نوًعا اليت 3(Vajdaالسيد ج. فيدا )وي وترمجه للفرنسية الرمحن بد
إن  ،يف تعميق متييزه بني املاهية والوجود ،اتبعها املرتجم بالنص جييز تأوياًل من هذا القبيل. فعندما يقول ابن سينا

فإنه ال يظهر على أنه  ،ئًنا ممكن الوجود أو كائًنا واجب الوجودكاوليس   ،الكائن املعترب يف ذاته ليش إاّل كائًنا
إّن امليتافزيقا هي علم  ،إثر أرسطو ،الكائن أكثر مما فعله مجيع امليتافيزيقيني الذين قالوا ]تواطؤ [ملصلحة اشرتاك 

 الكائن من حيث هو كائن. 

ولنفسح له يف املكان املرموق الذي منحه إياه شارحو القديس توما. من  ،لندْع له جمًداهو بالحق واحلقيق له   
الوجود ( الذي يذكره غالًبا وكثريًا يف حماضراته عن كتاب"Cajetanالكاردينال املشهور كايتان) ،هؤالء مثاًل 

أيًضا من قبل واليت ما تزال تدرس اليوم  ،1494-1493" امللقاة يف أكادميية بادو يف السنة الدراسية والماهية

                                                           
1 L'esprit de la philo. Medieval; 2 ed،pp،80.-80 
2 Cf. Louis Gardet،la pensee religieuse d'Avicenne ،p.56.  
3 Revue Thomiste،1951 ،406.-pp. 346 



 philosophicus توما يف حماضرات فلسفية تومائية ) مجيع التومائيني. من هؤالء أيًضا جان دي سان 
Thomisticus Curus(املدّرسة يف ألكاال)Alcala)،  واملنشورة يف  ،1643-1630ويف مدريد ما بني

ويف القرن  ،وين ويف روما ويف ليونواليت أعيد طبعها يف القرن السابع عشر يف كول ،1637مدريد ابتداء من 
 . 1930مث يف تورينو ابتداء من  ،اخلامس عشر يف باريس

أما مصري الطب والعلوم السيناوية فقد  إنه ما تزال ميتافيزيقا ابن سينا حمتفظة مبنزلة رفيعة.  ،حىت أيامنا هذه    
وذلك مبا تستطيع  ،طوال عصور ،إاّل أنه امتد إىل الشرق كله وإىل الغرب كله ،كان حمدوًدا أكثر من حيث الزمن

 القول إنه كان عاملًيا.

 ،ألن العلوم الطبيعية كانت تشكل حينذاك قسًما من الفلسفة ،" على أجزاء علمية مهمة جًداالشفاءحيتوي "    
 فكانا ال يؤوبان للفلسفة.  ،تنجيم وعلم الفلكمثل الفيزياء واآلثار اجلوية وعلم املعدن إخل ....أما الطب وال

املعروف يف الغرب  ،هي رسالة يف األمالح أليب بكر الرازي ،كانت أول رسالة يف الكيمياء ترمجت إىل الالتينية    
مدخل إلى تاريخ يف كتابه " ،الحظ سارتون والذي عاش حواىل هناية القرن التاسع. ،(Rhazesبإسم رازيّس)

قائمة على التجارب الشخصية وتقدم طرائق يف  ،أن رسالة الرازي هذه هي كتاب يف الكيمياء التطبيقية ،"العلوم
فقد عارض بشدة  ،بعد قرن من ذلك التاريخ ،أما ابن سينا التحضري. كان الرازي إذن قد إنفصل عن الكيمياء.

طبيعته املميزة  ،كما قال  ،لكل منها ومل يعتقد البتة بتحول املعادن من معدن إىل آخر إذ أنّ  ،علم السيمياء
 ،لقد ابن سينا إذن وبشكل قاطع يف الراي السائد يف زمناخلاصة به. هذا ما سيكون عليه أيًضا رأي البريوين.

 وكان بذلك مصدر تغرّي يف اإلجتاه الذي جرى يف أوروبا.

لفات أخرى البن سينا؛ باإلضافة أيًضا أجزاء علمية من "الشفاء" ومن مؤ  ،بعد رسالة الرازي املذكورة ،ترمجت    
إىل كتب جمهولة . يدين الكثري من هذه الرتمجات بوجوده إىل اإلهتمام الكبري الذي منحه للعلوم اإلمرباطور 

 فريدريك الثاين بربروسا.

وذلك لدى مجيع  ،وعلم املعدن ،ويف علم احليوان ،ويف عامل الفلك ،حيتل ابن سينا مكانًا مرموقًا يف الكيمياء    
( الذي قّيم Vincent de Beauvaisابتداء من فنساند ي بوفيه) ،املؤلفني املوسوعيني يف العصور الوسطى

وخازن مكتبة القديس لويس. وكذلك لدى القديس ألبريتوس الكبري الذي انتفع بشكل خاص من كتابات ابن 
كان يستند إىل ابن سينا يف كل ما يتعلق بسائر العلوم؛   ،سينا يف علم املعادن. مث إنه وحىت هناية القرن الرابع عشر

اليت كان هو يشجبها وبالعكس من  ]علوم السحر والتنجيم[وليس هذا بدون أن يفسح يف اجملال للعلوم الباطنية
 ]من مؤلفات ابن سينا[بالرغم من أهنا أقدم  ،ملناهج الرازي األكثر واقعية واليت هي اقرب الغلوم العصرية ،ذلك

 تأرخيًا. 



. وإذ كان كذلك فهو أدىن من الرازي الذي كان قد ]أرسطًيا[ ًيايسكان إبن سينا أرسطوطال  ،ويف الفيزياء   
 إكتشف الفراغ بينما نفاه ابن سينا. 

 تأثير ابن سينا الطبي في الغرب -2

األرفع سلطة يف الغرب. ففي جامعة مونبيليه كانا يؤخذان على ،كالمها مًعا  ،كان ابن سينا والرازي  ،يف الطب    
 أهنما أرفع من أبو قراط ومن جالينوس. واستمر ذلك األمر منذ القرن الثاين عشر حىت القرن السادس عشر. 

 إن أقدم الربامج الدراسية اليت وصلتنا من برامج مدرسة طب مونبيليه هو قرار ممهور. خبامت البابا كليمانت   
 . 1309أيلول من سنة 8اخلامس ومؤرخ يف 

"وكذا أيًضا  ،يهيب ذلك الربنامج " باملرشحني لشهادة اإلجازة يف الطب" أن حيوزوا مؤلفات جالينوس   
 ". سحاقمؤلفات الرازي وقسطنطني وإ ،عنها بداًل  ،مؤلفات ابن سينا أو

 ،1567كي نلقى برناجًما ال مكان فيه للطبيب ابن سينا مث إنه يف سنة   1557وكان يتعني انتظار حلول عام    
نًصا واضًحا على تفضيل دراسة جالينوس. ومع  ]تنظيم ،تقومي[ ordo Lectuarumنّص القرار القرائي 

 حىت جمرى القرن السابع عشر.  ،أقله من وقت إىل آخر ،ذلك كله فقد استمر تدريس الطبيب العريب

فإننا جند أن مصري ابن سينا قد دام بالضبط طوال دوام الطب النظري. وقد أمكن القول إنه يف  ،عويف الواق   
 ،يف مونبيليه ،1200يف حواىل السنة جمموعة من املعارف التطبيقية" بينما صار  ،artسالرينو" كان الطب فًنا 

 ىل يف كتاب" القانون" البن سينا. بفضل العرض املرموق الذي وجدوه للمرة األو  ،"علًما عقالنًيا حقيقًيا"

وأفضل أيًضا من املمارسة. لكن ابن سينا كان يبزّه من حيث كونه صاحب  ،كان الرازي طبيًبا عياديًا أبرع    
وفاقت شهرته شهرة  ،نظريات ممذهبة. ومن أجل ذلك التنسيق بدا ابن سينا مصبوًغا أكثر بالطابع التعليمي

طبيبنا أدى فيما بعد إىل سقوطه: إذ عندما أصبح الطب جتريبًيا جتاوزأفكار ابن  الرازي. إاّل أن ما حقق جناح
 سينا. 

 ،وكان ذلك(. F. Barberousseيقال إن " القانون يف الطب" ترجم نزوال على رغبة فريدريك بربروسا)   
 (G.de Cremoneمن قبل جريار الكرميوين) ،للمرة األوىل

 ،حظي هذا الكتاب مبا ال يقل عن سبع ومثانني ترمجة ،األحقاب التالية. ويف 1187 و1150 يف ما بني ال
ويف املستوطنات  ،ويف إيطاليا ،جزئًيا. وجرت له عدة ترمجات عربية يف إسبانيا ،يف احلقيقة ،العديد منها كان

 اليهودية القائمة يف وسط فرنسا.



ذ إن الكثري من الكلمات كانت ختفى على إ ،بقيت الرتمجات الطبية أدىن مستوى من الرتمجات الفلسفية   
وإما ألمن  ،إما ألهنا كانت رمسًا أو نسًخا عربًيا للكلمة اليونانية وبالتايل مل يعرفوا هويتها األصلية ،املرتمجني 

 الكلمة العربية النادرة أو الكلمة التقنية رمست بالالتينية بشكل تقرييب ومن مثة فقد صعب إكتناه معناها. 

. معروفة اليوم لرتمجة القانون ،من تلك اليت تعود إىل العصور األوىل للطباعة ،على األقل ،مخس عشرة طبعةإّن    
 . 1473وترقى الطبعة األوىل إىل سنة 

كما ترجم أيًضا كثري من املؤلفات األقصر من كتاب " القانون". وترمجت كذلك قصائد يف الطب عرفت بإسم     
أمراض ورسائله يف " ،والقت رسائله يف النبض Avicennae Canticaأناشيد سيناوية )أفيسيين كانتيكا( 

 ،اليت هي قسم من كتاب "القانون" الحميات"جناًحا منقطع النظري. ومثلها أيًضا القت رسالته يف "القلب" 
أمراض ولكنها غالًبا ما تلقى مرتمجة ومستعملة على حدة. واألمر نفسه يقال كذلك بالنسبة إىل كتابه عن "

 . العيون"

 [إن كتاب " القانون" يف حبثه حول حتضري العقاقري املركبة استمر النص الكالسيكي يف علم الصيدلة    
 نهضة. لقد استمر حبثًا أساسًيا أو نًصا سائًدا على صعيد عاملي ونطاق شامل.حىت عصر ال ]األقراباذين

أجروا جلسات  ،(psychothrapieكان الرازي وابن سينا وغريمها أساتذة أسياًدا يف العالج النفساين )     
شفائية مرموقة بواسطة وسائل نفسانية صرفة. وعزا هؤالء قيمة كربى للمعاجلة بواسطة 

(. وميكننا اعتبار ابن سينا مبثابة املؤسس لعلم دالئل balneotherapieاحلمامات)
( يف الكشف عن signeوذلك نظرًا إىل القيمة اليت أوالها للداللة أو لإلشارة) ،(semeiologieاألمراض)

وذلك أن ابن  (.syllogistiqueويف إثبات حقيقة الفرضية بل حىت يف الربهان القياسي) ،املرض وتشخيصه
على أهنا تربز مبثابة حد أوسط يف الربهان )سيلوجسم(. وأعطى ابن ( signeا جتاوز أرسطو واعترب الداللة)سين

 سينا الداللة قيمة احلجة.

باسم  ،تسمية غري صائب ،يعرف البن رشد" كتاب الكليات يف الطب" الذي هو غالًبا ما يسمى فب الغرب    
مع القسم األول من كتاب القانون البن سينا.  الكتاب ال يتطابق إال(. وهذا Colligetكوليت")/" كولّليجيت

 كما أن تأثريه مل يكن أيضا ليقارن بتأثري هذا األخري.   ،ولشد ما كان ابن رشد بعيًدا عن أن يبلغ شأن ابن سينا

( بابن tributairesمرتبطون ) ،اعتبارًا من القرن الثالث عشر حىت القرن السادس عشر ،مجيع املؤلفني قاطبة   
كابن ميمون؛   ،سيان أكانوا من الشرق أم من الغرب. وهذا حىت عندما يكونون ذوي جتربة شخصية كربى ،سينا

( الذي هو طبيب إسباين مسلم دحض بعض آراء ابن Avenzoarأو عندما يناقشونه كما فعل والد ابن زهر )
 (. les simplesسينا التطبيب بواسطة األدوية املفردة)



طبيب  ،اسم ابن سينا. كما أنه من املعروف أن ابن طفيل ،ذلك العامل الشهري ،غالًبا ما يذكر ابن البيطار    
 قد استعار منه موضوع قصته الفلسفية " حي بن يقظان ".  ،قرطبة

إن أول تأثري البن سينا يف أوروبا قد حلظ وإكتشف يف مؤلف دامناركي هو هنريك     
 .A. مث إن أرنو دي فيلينوف)1244ومات سنة  ،وكان طبيب امللك ،(H.Harpestraengهاربشرتنغ)

de Villeneuveوكان 1282كان قد ترجم كتاب " ـمراض القلب" حواىل   ،( املشهور واملولود يف بلنسية .
ر وحىت عص ،فإن أطباء كبارًا كثريين ،ترجم هذا أيًضا كتب الكندي وكتب عرب أخرين. ومثل هذا الرجل الشهري

لقد بلغ تأثري ابن سينا مداه يف األطباء الفرنسيني واإليطاليني كانوا ميلكون ناصية اللغة العربية.   ،النهضة
 واإلنكليز. 

 ،(G. de Salicetغالًبا ما يورد اسم ابن سينا عدة أطباء إيطاليني. فمن هؤالء هناك غّيوم دي ساليتشيت)  
وأهدى إىل امللك فيليب اجلميل كتابه  ،الذي أسس اجلراحة الفرنسية( Lafrancوكذلك ايًضا تلميذه الْفرانك )

 Gui de(. كما أن الطبيب الفرنسي الكبري )Chirurgia Magna" علم اجلراحة العظيم")
Chauliac يف مؤلفاته ،كان يف تعليمه مزوًجا متحمًسا للمفردات والعقائد العربية. فهو  ،1368( املتوىف سنة، 

مرة. إال أن جهده املبذول ملصلحة العرب كان واحًدا من  661ويورد ابن سينا  ،مرة 890يذكر جالينوس 
يف ذلك املضمار. ويف جامعة بولونيا كان التشريح ما يزال يدرس مبفردات عربية يف القرن الرابع اجلهود األخرية 

 عشر. 

جتاوز اليونان والعرب   ،فور ذلك تقريًبا كما شاؤوا  ،انفسهماراد الغربيون أن يقرأوا اليونانيون  ،يف عصر النهضة  
كي جيروا التجارب. ولقد كان رد الفعل قويًا: فبذل ليوناردو دي فنشي كل ما يف وسعه كي يقّوض التشريح 

واحرق باراسيلس  ،مستخدًما لغرضه كلمات عربية بسبب عدم وجود معجم أخر ،الذي أتى به ابن سينا
(Paracelse كتاب القانون" كي " ) ُيشهد املأل على عواطفه. كما سخر رابْلي من ذلك الكتاب. مث صّوب

 إكتشافه للدورة الدموية اليت كان ابن سينا جيهلها.  ،1628يف سنة  ،إليه هاريف طعنة جنالء بنشره

 ولو أنّ  ،لكن العنف الذي أظهره الغرب يف وقوفه ضد " العرب" كان بعيًدا عن أن يكون له دائًما ما يسّوغه    
أّن  ،من بني أشياء أخرى يلقوهنا عند العرب ،احملدثني كانوا قد غاصوا أكثر وأعمق يف استقصاءاهتم لكانوا وجدوا

 ،قبل هااليف بألربعة قرون تقريًبا ،كان قد إكتشف  -1201املولود بالقرب من دمشق يف سنة  -ابن النفيس
وهي أن مساكة  ،املالحظة عينها اليت أجراها هاريفالدورة الدموية الرئوية. وكان ابن النفيس قد استنتجها من 

احلجاب القائم بني الُبطْينني جتعل أمرًا مستحياًل كل مسامية بينهما. وقد أورد إكتشافه هذا يف معرض شرحه 
 ل"كتاب القانون" إلبن سينا ....



إاّل أنه يبقى مع  ،م والطبلذلك التأثري الواسع يف الفلسفة والعلو رمبا تكون بعض الظروف قد أسدت نفًعا      
 .للعقل الذي أحدثه ،مث إىل اإلمتداد اخلارق ،ذلك تأثريا أياًل قبل كل شيء إىل الوضوح

 تأثير ابن سينا في الغرب ]نظرة الحقة[ -3

قد أنتجا تلك النهضة األوىل  ،إىل الالتينية وترمجة مؤلفات هؤالء  ،إن إنتقال العلم اليوناين بواسطة العرب   
مث  ،وسطعت يف القرن الثاين عشر على طليطلة ،وتلك اليت بدأت فب القرن العاشر يف صقلية ،ألوروبا اجلنوبية

من صاحبهما  ،"الشفاء" و " القانون" ،إثر ذلك بوقت مبكر على فرنسا. لقد جعل مؤلفا ابن سينا الرئيسيان
 أستاًذا بال منازع يف الطب والعلوم الطبيعية ويف الفلسفة. 

. كذلك  مرتكزين على ابن سينا ،منذ القرن الثاين عشر حىت القرن السادس عشر ،كان تعليم الطب وممارسته    
كن كتاب وكان هذا يعترب مبثابة أحسن طبيب عيادي. ل ،كانت مؤلفات أيب بكر حممد بن زكريا الرازي معروفة

ومل يكن كتاب " الكليات يف الطب" البن رشد يتطابق  ،" كان يقدم جمماًل تعليمًيا ال حيل مكانه أخرالقانون"
 ". القانونإاّل مع القسم األول من كتاب " 

إاّل  ،ترمجة 87    ؛ ونال 1187و 1150دي كرميونا فيما بني لقد ترجم " القانون" برمته من قبل جريار     
وكانت معظم تلك الرتمجات التينية. إاّل أن ترمجات له عربية عديدة  أن البعض منها مل يكن غري ترمجات جزئية. 

ويف جنوب فرنسا. والرتمجات الطبية أقل جودة من الرتمجات الفلسفية؛  ،ويف إيطاليا ،كانت قد جرت يف إسبانيا
  ،روف العربية مل تفهم ومل يقدر على حتديد هويتها األصليةذلك أن بعض الكلمات املنقولة عن اليونانية إىل احل

كما أن كلمات تقنية عربية نقلت على وجه تقرييب من حروفها العربية إىل الالتينية وبقيت بذلك كلمات غري 
 قابلة للفهم. 

.  1309العام برنامج معروف مؤرّخ يف  " قاعدة التعليم يف مجيع اجلامعات؛ وهو يربز يف أقدمالقانونكان "    
 ،. وإثر هذا التاريخ بعشر سنني 1557يع الربامج اليت تلت ذلك حىت سنة أيًضا يف مجكما يرد هذا الكتاب 

إن نشر . بقي يدّرس يف اجلامعات حىت القرن السابع عشر جالينوس  يفّضل على إبن سينا. إاّل أّن إبن سينا صار
بقي مكرًسا تبار الذي كان قد يدل على مدى ذالك االع ،1593" يف روما سنة القانونالنص العريب لكتاب "

أنه ال ينبغي ألّي طبيب أن جيهل ابن سينا. ويف الواقع " قصص كانتربري. يورد تشوسري يف مقدمة كتابه "1له 
                                                           

 في موسوعة:  ،وهو مكثف دراسات غواشون في المجال السيناوي ،ظهر هذا البحثMer–Ency. Mensuelle d'Outre ،sept.  
1952.pp.257-261.)المترجم ( 

 الطبعة الجديدة ) المترجم(.  ،ترجمة لما كتبته غواشون في دائرة المعارف اإلسالمية 
 
 انظر:  ،تعليم مؤلفات ابن سينا في الجامعاتعن  1

A. Germain، L'ecole de medicine de Montpellier…، Montpellier، 1880، 71; Stephen d'Irsay،Histoir des 
Universites francaises et etrangeres des origins a nos jours، Paris، 1933،  I. 119;                                       

Cyril Elgood، A medical history of Persia… unitil the year 1932، Cambridge،1951،205-9.                          



؛ " أمراض العيون"" والحّمياتوال سيما قسم " ،"القانونفقد كان األطباء كلهم تقريًبا حيوزون إّما أجزاء من "
 . " أمراض القلب"" أو رسالة يف  في النبضوإّما كتابات أكثر اختصاًرا مثل: رسالة "

تابعون البن  ،السادس عشر /الثالث عشر حىت القرن العاشر /من القرن السابع ،إن سائر املؤلفني العرب    
أو إذا متّموه أو نّقحوه كابن النفيس الذي أورد يف  ،ا يناقشونه كما فعل والد ابن زهرسينا. وذلك حىت وإن كانو 

 كان كل طبيب يستطيع حيازته بطريقة أيسر من حيازة النص األصلي.   ،"القانونشرحه على "

كان العديد من األطباء يعرفون اللغة العربية بسبب مؤلفات ابن سينا ولقد متظهر تأثريه األول   ،يف الغرب    
وقد مات يف  ،( وكان هذا طبيب امللكHarpestraengهو هنريك هاربسرتانغ) ،املعروف يف كتب دامناركيّ 

رسالة كان قد ترجم "  ،املولود يف بلنسية ،(A.de Villeneuve. كما أن أرنو دي فيللينوف)1244سنة 
 وملؤلفني عرب آخرين.  ،". وكذلك فقد ترجم هذا أيًضا كتًبا للكنديفي أمراض القلب

 ،يف إيطاليا ،(G. de Salicetoنا جراحون أيًضا مثل: غوغليلمو دي ساليتشيتو)واستند إىل ابن سي   
املتوىف  ،(G.de Chauliacوغي دي شولياك ) ،( مؤسس اجلراحة يف فرنساLafrancوتلميذه الفرانك )

( وعقائد عربية. ويف جامعة بولونيا كان تعليم termesالذي كان يف تعليمه يلجأ إىل مفردات ) ،1368سنة 
 التشريح مبفردات عربية ما يزال قائًما يف القرن الرابع عشر. 

جلبت النهضة رد فعل عنيًفا على ذلك. فقد نبذ ليوناردي فنشي التشريح حبسب ما جاء به ابن سينا. إاّل أن    
لمات عربية. وأحرق فقد كان يستعمل ك ،دي فنشي بسبب عدم وجود مصطلحات أخرى

( كتاب " القانون" يف مدينة بال. مث كانت الضربة الصاعقة اليت وجهها إليه هاريف بنشره Paracelseباراسيلس)
 اكتشافه للدورة الدموية الكربى.  1628يف عام 

ا وكذلك فعلت أيضً  ،" خدمات جّلى للموسوعيني الوسيطينيالشفاءأّدت العلوم الطبيعية املعروضة يف "    
واستند ألبري  ،يل سكوت " رسالة يف احليوانات"ورسائل أخرى جمهولة املؤلف. لقد ترجم ميش ،رسائل الرازي

أرسطوطاليسًيا؛ وحبكم ذلك فهو أدىن  ،يف الفيزياء ،البن سينا. كان ابن سينا ]يف املعادن[الكبري إىل علم املعادن 
وبالتايل فإنه  ،علي ينفيه. لكنه ناهض نظرية حتّول املعادن بينما كان أبو ،مستوى من الرازي الذي اكتشف الفراغ

 .1عارض إذن علم الكيمياء

والنقاش حوله كان أكثر؛ إاّل أنه كان تأثريًا أكثر دميومة  ،كان تاثري ابن سينا يف الفلسفة اقل ُمطلقية      
 . 2ذلك ألن استعمال توما األكويين له أدغم يف الالهوت الكاثوليكي بعًضا من براهينه  ،واستمرارًا

                                                           
Avicennae de congelatione et conglutinatione lapidume،Paris،1927،7        -6انظر مقدمة هوليما ومندفيل في الترجمة ل:  1

                                                                                            
Goichon،La Philosophie d'Avicenne et son influence en Europe medieval ،ch. III. Paris ،2 194. 



 لوطيقااأنإذ كان معروًف فقط يف كتبه: " ،" يف وقت ال يكاد يكون أرسطو معروفًاالشفاءجاءت ترمجت "      
 ،أما ذلك اجململ )اخلالصة(". دحض السفسطائيينو"  ،" )طوبيقا(  الجدل و " ،" ) التحليلي الثاين(الثانية 

إخل. فقد كان يبدو من ،"في السماء" و"رسالة في النفس"و"الميتافيزيقاالذي كان يقدم كتاب " ،"الشفاء"
ضرب أخر. لكنهم كانوا يعتقدون أن ذلك ليس سوى جمرد شرح. وطوال قرن من الزمن كان ابن سينا يثري 

ة بأرسطو استمروا أيًضا يعتربون أن ابن سينا يكمله فيما يعود إىل وعندما إزدادت املعرف ،إعجابًا بدون أدىن حتفظ
وكانت  ،يف اخلط األفالطوين احملدث واألوغسطيين وقد وضع ابن سيناأصل العامل واهلل والنفس والعقل واملالئكة 

 حماولته يف التوفبق بني الفلسفة واإلميان توافق الرغبة اجلامعة املوجودة عند املدرسيني.  

فطرد ابن سينا من السوربون؛  ،1اللَذين طّبقا على "أرسطووتابعيه" ،1251و1210مث منع مبوجب قراري       
 لكن دوره مل يبخس بفعل ذلك قط يف التحادثات اخلاصة.    

( فس d'Auvergneجاء نقد اإلختالفات الذي شرع به غّيوم دوفرنيا) ،وتلقيهابعد استقبال التشاهبات   
عاد فأجاز دراسة فلسفة ابن سينا.  ،1231يف سنة  ،أن قرارًا بابويًا أصدره غريغوار التاسع. بيد 1230سنة

إىل درجة أننا ال  ،فإن فكر مجيع الفالسفة كان قد تغّذى بفكره ،لكن صار ينظر آنذاك إىل نقائصه. ومع ذلك
الالتينية  ]املدرسية ،ألسكوليةا[وتدين السكوالستية نستطيع أن نعرف ما كان ميكن أن يكون هذا الفكر لواله. 

ذلك التمييز الذي اعتربه غّيوم  ،خلصمه غّيوم دوفرنيا بكوهنا قد تلّقت من ابن سينا التمييز بني املاهية والوجود
 لدى هذا األخري. موجوًدا 

كان قد منا يف السلك الفرنسيسكاين خصوًصا.    ،انطلق من مراكز الدراسات اإلنكليزية ،وهناك تيار فكري آخر
متمًما الفاضل أوغسطني: ذلك أن العقل الفّعال   ،كان هذا التيار يرى يف ابن سينا فيلسوفًا أكثر من أي شيء

ا صوفًيا برمته.  ،كما كانوا يعتقدون  ،كان يشّبه بشمس العقول واملعلم الداخلي. وكان يفتح هلم
ً
 عامل

األخري عقيدته يف تواطئية الكائن سينا كاًل من روجر بيكون ودنس سكوت. فقد أسس هذا وأصاب تأثري ابن    
(univocite de l'etre على املنت عينه الذي كان قد خدم توما األكويين يف سبيل مساندة العقيدة )

 املضادة لذلك. 

فقد تسّنم منزلته النهائية.  ،كويينكان اإلنتقاء جيري شيًئا فشيًئا يف مؤلفات ابن سينا. ومع الفاضل توما األ   
ذلك أنالتمييز بني املاهية والوجود أصبح إحدى قواعد الفلسفة التومائية. وقد أعطى هذا التمييز تفسريًا لالمادية 
املالئكة. وكتاب "الوجود واملهية للفاضل توما مشّرب بالسيناوية. ومبقدار ما كان الالهويت هذا يتملك أحسن 

                                                                                                                                                                                     
 
1 Aristoteles et sequaces ejus. 
  



كايتان   ،؛ لكنه استمر حيرتمه. أّما شارحا الفاضل توما1كان يذكر أقل فأقل ابن سينا   ،خلاص بهفأحسن تفكريه ا
فإهنما حافظا دائما  ،اللذان كتبا يف هناية القرن اخلامس عشر وإبان القرن السابع عشر ،ويوحنا دي سان توما

  مكتسًبا بشكل هنائي.  واليت صارت له حًقا  ،على املنزلة اليت إحتلها ابن سينا يف التومائية

    

    

 

                                                           
 (.Vansteenkinisteفي : " فانشتينكينست") ،شهادات األكويني بابن سيناانظر عن است 1


