
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آراء أهل المدينة الفاضلة ومضاداتها
  

  الفارابي طرخان بن محمد نصر أبو
  

 م950عام  ي الشامفم والمتوفي 870المولود في فاراب عام 



 

  الباب األول
  

  القول في الموجود األول
  

نقص           ع أنحاء ال ريء من جمي ا، وهو ب ائر الموجودات آله ا   . الموجود األول هو السبب األول لوجود س وآل م
  .سواه فليس يخلو من أن يكون فيه شيء من أنحاء النقص، إما واحدا وإما أآثر من واحد

  
دم الوجود، وال يمكن أن يكون وجود أفضل          وأما األول فهو خلو من أنحائه ا آلها، فوجوده أفضل الوجود، وأق

ع المراتب        ي أرف ال الوجود ف ه، ومن آم ذلك ال  . وال أقدم من وجوده، وهو من فضيلة الوجود في أعلى أنحائ ول
  .يمكن أن يشوب وجوده وجوهره عدم أصال

  
ر   ك القم دم . والعدم والضد ال يكونان إال فيما دون فل ه          والع د وال يمكن أن يكون ل أنه أن يوج ا ش هو ال وجود م

م     . وجود بالقوة، وال على نحو من األنحاء، وال إمكان أن ال يوجدن وال بوجه ما من الوجوه   ي، دائ ذا هو أزل فله
ل هو بجوهره       اءه، ب د بق الوجود بجوهره وذاته، من غير أن يكون به حاجة في أن يكون أزليا إلى شيء آخر يم

  .ائه ودوام وجودهآاف في بق
  

ه أو   ون ل ن أن يك ة وجوده وجودن يمك ل مرتب ي مث ل وجوده، وال أيضا ف ود أصال مث ون وج وال يمكن أن يك
  .يتوافر عليه

  
ادة  . وهو الموجود الذي ال يمكن أن يكون له سبب به، أو عنه، أو له آان وجوده فإنه ليس بمادة، وال قوامه في م

ه صورة، ألن الصورة ال           بل وجوده خل. وال في موضوع أصال ادة ومن آل موضوع، وال أيضا ل و من آل م
ه   يمكن أن تكون إال في مادة، ولو آانت له صورة لكانت ذاته مؤتلفة من مادة وصورة، ولو آان آذلك لكان قوام
ه      د وضعنا أن ه، وق  بجزئيه اللذين منهما ائتلف، ولكان لوجوده سبب، فإن آل واحد من أجزائه سبب لوجود جملت

  .سبب أول
  

ك              ان يكون ذل ك الغرض، وإال لك ة وذل ك الغاي تم تل ا وجوده لي ون، إنم ى يك وال أيضا لوجوده غرض وغاية حت
  .سببا ما لوجوده، فال يكون سببا أوال

  
  .وال أيضا استفاد وجوده من شيء آخر أقدم منه، وهو من أن يكون استفاد ذلك مما هو دونه أبعد

  
  الباب الثاني

  
  الشريك عنه تعالى القول في نفي

  
ذا         ا وجوده ه واه، ألن آل م وهو مباين بجوهره لكل ما سواه، وال يمكن أن يكون الوجود الذي له لشيء آخر س
ال يكون               ر أصال، ف ة أصال، وال تغي ذا الوجود مباين ه أيضا ه ين شيء آخر ل الوجود ال يمكن ان يكون بينه وب

ه أن    ط؛ ألن ه،            اثنان، بل يكون هناك ذات واحدة فق ذي اشترآا في ر ال ه غي ا ب ذي تباين ان ال ة آ ا مباين آانت بينهم
فيكون الشيء الذي باين آل واحد منهما اآلخر جزءا مما به قوام وجودهما، والذي اشترآا فيه هو الجزء اآلخر،  

و               ل يك ه، فال يكون أوال ب وام ذات ببا لق ه س د من جزئي القول، ويكون آل واح اما ب ن فيكون آل واحد منهما منقس
  .هناك موجود آخر أقدم منه هو سبب لوجوده؛ وذلك محال

  
اين   وإن آان ذلك اآلخر هو الذي فيه ما باين به هذا، ولم يكن في هذا شيء يباين به ذلك إال بعد الشيء الذي به ب

ا،     . ذلك، لزم أن يكون الشيء الذي به ياين ذلك اآلخر هذا، هو الوجود الذي يخص ذاك ذا مشترك لهم ووجود ه
فليس إذن وجود ذاك هو  . من شيء يخصه، ومن شيء يشارك به هذا: إذن ذلك اآلخر وجوده مرآب من شيئينف

ك منقسم   ه    . وجود هذا، بل ذات هذا بسيط غير منقسم، وذات ذل ا قوام ذلك إذن جزآن بهم فلوجوده إذن سبب   . فل
  .ولىفليس هو إذن من الوجود في الرتبة األ. فوجوده إذن دون وجود هذا وأنقص منه

  
ا ال يمكن          ام هو م ام الوجود، ألن الت م يكن ت وأيضا، فإنه لو آان مثل وجوده في النوع خارجا منه شيء آخر، ل
د عظم             ا ال يوج ي العظم هو م ام ف ان؛ ألن الت ي أي شيء آ ك ف أن يوجد خارجا منه وجود من نوع وجوده وذل

جماله خارجا منه، وآذلك التام في الجوهر هو ما خارجا منه، والتام في الجمال هو الذي ال يوجد جمال من نوع 



 

ال يوجد شيء من نوع جوهره خارجا منه؛ وآذلك آل ما آان من األجسام تاما، لم يكن أن يكون من نوعه شيء  
ك     . آخر غيره، مثل الشمس والقمر وآل واحد من الكواآب األخر م يمكن أن يكون ذل إذا آان األول تام الوجود ل

  .غيره، فإذن هو منفرد الوجود وحده، فهو واحد من هذه الجهةالوجود لشيء آخر 
  

  الباب الثالث
  

  القول في نفي الضد عنه
  

اين للشيء؛ فال يمكن أن       وايضا فإنه ال يمكن أن يكون له ضد، وذلك يتبين إذا عرف معنى الضد، فإن الضد مب
ا لم يمكن أن يكون هو الشيء هو     ولكن ليس آل مباين هو الضد، وال آل م. يكون ضد الشيء هو الشيء أصال

لكن آل ما آان مع ذلك معاندا، شأنه أن يبطل آل واحد منهما اآلخر ويفسده إذا اجتمعا، ويكون شأن آل    . الضد
ي                 ه لوجود اآلخر ف دم من حيث هو موجود في دم اآلخر، ويع واحد منهما أنه أن يوجد حيث اآلخر موجود يع

ي     . في آل شيء يمكن أن يكون له ضد وذلك عام. الشيء الذي آان فيه األول فإنه إن آان الشيء ضدا للشيء ف
ذه الصفة،         . فعله، ال في سائر أحواله، فإن فعليهما فقد بهذه الصفة ا به ا، فكيفيتهم ي آيفيتهم ا متضادين ف إن آان ف

  .وإن آانا متضادين في جوهرهما، فجوهرهما في هذه الصفة
  

ي        وإن آان األول له ضد فهو من ضده بهذه  د، وأن يمكن ف ا أن يفس الصفة، فيلزم أن يكون شأن آل واحد منهم
ي              ك ف ي األول أن يبطل عن ضده، ويكون ذل ي جوهره، وأن يمكن ف ك ف ون ذل األول أن يبطل عن ضده، ويك

ى موجودا؛          . جوهره ي أن يبق ر آاف ف ون جوهره غي ل يك وما يمكن أن يفسد فليس قوامه وبقاؤه في جوهره، ب
ره  وال أيضا يكون  ك بغي ا أمكن أن ال يوجد فال يمكن       . جوهره آافيا في أن يحصل موجودا، بل يكون ذل ا م وإم

ره، فال يكون            ه سبب آخر غي ه أو وجوده، فلوجوده أو بقائ ي بقائ أن يكون أزليا، وما آان جوهره ليس بكاف ف
ى   فعدم ضده إذن هو سبب وجوده، فليس إذ. وأيضا فإن وجوده إنما يكون لعدم ضده. أوال ن هو السبب األول عل

  .اإلطالق
  

د            ه أن يبطل آل واح ا في ى يمكن بتالقيهم ا، حت ل لهم وأيضا فإنه يلوم أن يكون لهما أيضا حيث ما مشترك، قاب
ذلك إذن هو   . منهما اآلخر، إما موضوع أو جنس أو شيء آخر غيرهما؛ ويكون ذلك ثابتا، ويتعاقب هذان عليه فل

  .أقدم وجودا من آل واحد منهما
  

ة    وإن وضع واضع شيئا غير ما هو بهذه الصفة ضد لشيء، ليس الذي يضعه ضدا، بل مباينة أخرى سوى مباين
  .الضد؛ ونحن ال ننكر أن يكون لألول مباينات أخر سوى مبانية الضد وسوى ما يوجد وجوده

  
  .وجودفإذن لم يمكن أن يكون موجود ما في مرتبة وجوده، ألن الضدين هما في رتبة واحدة من ال

  
  .فهو إذن واحد. فإذن األول منفرد بوجوده، ال يشارآه شيء آخر أصال موجود في نوع وجوده

  
  .فهو أيضا واحد من هذه الجهة. وهو مع ذلك منفرد أيضا برتبته وحده

  
  

  الباب الرابع
  

  في نفي الحد عنه سبحانه
  

دل   وأيضا، فإنه غير منقسم بالقول إلى أشياء بها تجوهره، وذلك ألنه ال يمكن أن يكون القول الذي يشرح معناه ي
بابا   ا تجوهره أس ي به ذلك آانت األحزاء الت ان آ ه إذا آ ه، فإن ا يتجوهر ب ى جزء مم ه عل ن أجزائ آل جزء م
ا تكون    لوجوده على جهة ما تكون المعاني التي تدل عليه أجزاء حد الشيء أسبابا لوجود المحدود، وعلى جهة م

  .وذلك غير ممكن فيه، إذ آان أوال وآان ال سبب لوجوده أصال. وجود المترآب منهماالمادة والصورة أسبابا ل
  

زم ضرورة    . فإذا آان ال ينقسم هذه األقسام، فهو من أن ينقسم أقسام الكمية وسائر أنحاء اإلنقسام أبعد ا يل فمن هن
ة، و     ذه الجه ي     أيضا أن ال يكون له عظم، وال يكون جسما أصال، فهو أيضا واحد من ه اني الت ك أن أحد المع ذل

ا     . يقال عليها الواحدن هو ما ال ينقسم ي به ة الت ك الجه فإن آل شيء آان ال ينقسم من وجه ماء، فهو واحد من تل



 

ة              د من جه و واح ه، فه ة آيفيت ان من جه ة، وإن آ ك الجه ال ينقسم؛ فإنه إن آان من جهة فعله، فهو واحد من تل
  .و واحد في جوهره فإذن آان األول غير منقسم في جوهرهوما ال ينقسم في جوهره فه. الكيفية

  
  الباب الخامس

  
  القول في أن وحدته عين ذاته

  
واه من الموجودات ال يمكن أن                ا س ذي ينحاز عم إن وجوده ال اة ف ه حق وحي وحي يم وأن وأنه تعالى عالم وحك

ه  فلذلك يكون انحيازه عن ما سواه توحده في. يكون غير هو به في ذاته موجود اني الوحدة هو     . ذات وإن أحد مع
اني الواحد يساوق الموجود      الوجود الخاص الذي به ينحاز آل موجود الوجود الذي يخصه، وهذا المعنى من مع

  .فاألول أيضا بهذا الوجه واحد، وأحق من آل واحد سواه باسم الواحد ومعناه. األول
  

ه ب    ل بالفعل   وألنه ليس بمادة، وال مادة له بوجه من الوجوه، فإن ال     . جوهره عق انع للصورة أن تكون عق ألن الم
ك    . وأن تعقل بالفعل، هو المادة التي فيها يوجد الشيء ان ذل ادة، آ فمتى آان الشيء في وجوده غير محتاج إلى م

ك حال األول  : الشيء بجوهره عقال بالفعل   ول بجوهره       . وتل ل، وهو أيضا معق ل بالفع و إذن عق انع   . فه إن الم ف
يس   . من أن يكون بالفعل معقوال هو المادة أيضا للشيء ل ل وهو معقول من جهة ما هو عقل؛ ألن الذي هويته عق

ه    يحتاج في أن يكون معقوال إلى ذات أخرى خارجة عنه تعقله؛ بل هو بنفسه يعقل ذاته، فيصير بما يعقل من ذات
اقال       وآذلك ال ي. معقوال بالفعل" يصير"عاقال وعقال بالفعل، وبأن ذاته تعقله  ون عقال بالفعل وع ي أن يك اج ف حت

ي   . بالفعل إلى ذات يعقلها ويستفيدها من خارج، بل يكون عقال وعاقال بأن يعقل ذاته فإن الذات التي تعقل هي الت
ل      ه عاق ول وإن ه معق ل وإن د      . ُتعقل، فهو عقل من جهة ما هو معقول؛ فإنه عق ا ذات واحدة وجوهر واح هي آله

وال          فإن اإلنسان. غير منقسم م صار معق القوة ث وال ب ان معق ل آ ل، ب مثال معقول وليس المعقول منه معقوال بالفع
ول، وال           . بالفعل بعد أن عقله العقل دا هو المعق ه أب ل من ل، وال العق ذي يعق فليس إذن المعقول من اإلنسان هو ال

ا     إن م ل؛ ف ا عق ه       عقلنا نحن من جهة ما هو عقل هو معقول، ونحن عاقلون ال بأن جوهرن ذي ب يس هو ال ل ل نعق
ر               . تجوهرنا د غي دة، وجوهر واح ى واحد، وذات واح ه معن ول في ل والمعق ل والعاق ل العق ذلك، ب يس آ األول ل ف
  .منقسم

  
ه؛      وآذلك الحال في أنه عالم؛ فإنه ليس يحتاج في أن يعلم إلى ذات أخرى يستفيد بعلمها الفضيلة خارجة عن ذات

يئا    . رى تعلمه، بل هو مكتف بجوهره في أن يعلم ويعلموال في أن يكون معلوما إلى ذات أخ ه ش ه بذات وليس علم
  .فهو ذات واحدة وجوهر واحد. سوى جوهره، فإنه يعلم وإنه معلوم وإنه علم

  
ح    . وآذلك في أنه حق ة الشيء هي الوجودن          4فإن الحق يساوق الوجود، وال إن حقيق د تساوق الوجود، ف ة ق قيق

ه               وأآمل الوجود هو  . الذي يخصه ذي صادف ب ول ال ى المعق ال عل د يق إن الحق ق قسطه من الوجود؛ وأيضا ف
ر أن    . العقل الموجود حتى يطابقه ه من غي وذلك الموجود من جهة ما هو معقول، يقال له إنه حق، ومن جهة ذات

ه موجود ال إن ه يق ا يعقل ى م ه أآم. يضاف إل ذي هو ل أن وجوده ال ا، ب الوجهين جميع ه حق ب ال إن األول يق ل ف
ا هو    . الوجودن وبأنه معقول صادف به الذي عقله الموجود على ما هو موجود ا بم وليس يحتاج في أن يكون حق

ا   . معقول إلى ذات أخرى خارجو عنه تعقله الوجهين جميع ه ليست هي    . وأيضا أولى بما يقال عليه حق ب وحقيقت
  .شيئا سوى أنه حق

  
اة    ه حي ذين ع   . وآذلك في أنه حي، وأن دل به يس ي ى ذات واحدة     فل ل عل ين، ب ى ذات ل      . ل ه يعق ى الحي أن إن معن ف

م        وم بأفضل عل م أفضل معل ل، أو يعل درك        . أفضل معقول بأفضل عق ا ن اء أوال، إذا آن ا أحي ال لن ا يق ا أن إنم آم
درآات بأحسن إدراك   ات،      . أحسن الم درك المحسوسات، وهي أحسن المعلوم ا ن اء إذا آن ا أحي ال لن ا يق ا إنم فإّن

ه              باإلحساس ا ا، ألن و أحرى أن يكون حي م، فه والت بأفضل عل م أفضل المعق ل وعل ل إذا عق لذي هو أفضل عق
ه     . يعقل من جهة ما هو عقل، وأنه عاقل وأنه عقل، وأنه عالم وإنه علم، هو فيه معنى واحد ه حي، وأن ذلك أن وآ

  .حياة، معنى واحد
  

ا   وأيضا فإن اسم الحي قد يستعار لغير ما هو حيوان، فيقال على آل موجود آان على آمال األخير، وعلى آل م
ه      أنه أن يكون من ا من ش ذا   . بلغ من الوجود والكمال إلى حيث يصدر عنه ما من شأنه أن يكون منه، آم ى ه فعل

  .الوجه إذا آان األول وجوده أآمل وجود، آان أيضا أحق باسم الحي من الذي يقال على الشيء باستعارة
  



 

م فإ  نا                وآل ما آان وجوده أت ي نفوس ه ف ول من ان المعق م، إذا آ ه أت م من ه ويعل ل عن ا يعق ان م ل آ م وعق ه إذا عل ن
ا لوجوده، وإن     : مطابقا لما هو موجود منه نا مطابق ي نفوس فعلى حسب وجود الخارج عن نفوسنا يكون معقوله ف

  .آان ناقص الوجود، آان معقوله في نفوسنا معقوال أنقص
  

ول       فإن الحرآة والزمان والالنهاية  نا معق ي نفوس ا ف والعدم وأشباهها من الموجودات فالمعقول من آل واحد منه
ها موجودات ناقصة الوجود   ي أنفس اقص، إذ آانت هي ف ي . ن ا ف باهها فمعقوالته ع وأش دد والمثلث والمرب والع

ال أ    ة الكم ى نهاي ونحن  . يضا أنفسنا أآمل ألنها هي في أنفسها أآمل وجودا، أن يكون المعقول منه في نفوسنا عل
ال؛ ولكن               ة الكم ي نهاي ان ف ر معتاص اإلدراك، إذ آ ه غي ه من جهت م أن ك، فينبغي أن نعل نجد أمر على غير ذل
ه    لضعف قوى عقولنا نحن ولمالبستها المادة والعدم، يعتاص إدراآه ويعسر علينا توصره، ونضعف من أن نعقل

وي  ا أن الضوء هو أول         على ما هو عليه وجوده، فإن افراط آماله يبهرنا، فال نق ام، آم ى التم ى تصوره عل عل
وان مبصرة     ي أن صارت األل . المبصرات وأآملها وأظهرها، به يصير سائر المبصرات مبصرة، وهو السبب ف

ا     . ويجب فيها أن يكون آل ما آان أتم وأآبر، آادراك البصر له أتم ه آلم ك، فإن ونحن نرى األمر على خالف ذل
ور          آان أآبر آان أبصارنا له ون من الظه ا يك ة م ى غاي ي نفسه عل أضعف، ليس ألجل خفائه ونقصه، بل هو ف

  .واالستنارة؛ ولكن آماله، بما هو نور يبهر األبصار، فتحار األبصار عنه
  

ي نفسه،    . آذلك قياس السبب األول والعقل األول والحق األول، وعقولنا نحن ليس نقص معقوله عندنا لنقصانه ف
  .لعسرة في وجوده، لكن لضعف قوى عقولنا نحن عسر تصوره وال عسر إدراآنا له

  
ة    : وهذا على ضربين. فتكون المعقوالت التي هي في أنفسنا ناقصة، وتصورنا لها ضعيف ع من جه ضرب ممتن

ه     ة فهم ن جه ذول م وهره، وضرب مب ه وج وده ونقصان ذات ا لضعف وج ل تصورا تام ه أن يتصور فيعق ذات
  .ل ما يكونوتصوره على التمام وعلى أآم

  
ا   ولكن أذهاننا وقوى عقولنا ممتنعة، لضعفها وبعدها عن جوهر ذلك الشيء، من أن نتصوره على التمام وعلى م

ي الطرف األقصى من الوجود            . هو عليه من آمال الوجود ا هو من اآلخر ف : وهذان الضربان آل واحد منهم
  .أحدهما في نهاية الكمال، واآلخر في نهاية النقص

  
د عن الجوهر األول،       ويجب إذ ا جوهرا يبع ا آنا نحن ملتبسين بالمادة، آانت هي السبب في أن صارت جواهرن

ان       . إذ آلما قربت جواهرنا منه، آان تصورنا له أتم وأيقن وأصدق ادة آ ة الم ى مفارق ا أقرب إل وذلك أنا آلما آن
ه    وإذا فار. تصورنا له أتم، وإنما نصير أقرب إليه بأن نصير عقال بالفعل ول من قنا المادة على التمام يصير المعق

  .في أذهاننا أآمل ما يكون
  

  الباب السادس
  

  القول في عظمته وجالله ومجد
  

ي عرض من خواصه     . وإن العظمة والجاللة والمجد في الشيء إنما يكون بحسب آماله، إما في جوهره، وإما ف
ي عرض من              ا ف ا لن ال م ا هو لكم ا، إنم ك فين ال ذل ا يق م، وفي شيء من        وأآثر م ل اليسار والعل أعراضنا، مث

  .أعراض البدن
  

ه       ة ومجد، وآانت عظمت واألول، لما آان آماله باينا لكل آمال، آانت عظمته وجالله ومجده باينا لكل ذي عظم
ه وذا مجد    ومجده الغايات فيما له من جوهره ال في شيء آخر خارج عن جوهره وذاته؛ ويكون ذا عظمة في ذات

  .أجّله غيره أو لم يجله، عزمه غيره أو لم يعظمه، مجده غيره أو لم يمجدهفي ذاته؛ 
  

ر    ه األخي ه آمال ان األول  . والجمال والبهاء والزينة في آل موجود هو أن يوجد وجوده األفضل، ويحصل ل وإذ آ
  .وجوده أفضل الوجود، فجماله فائق لجمال آل ذي الجمال، وآذلك زينته وبهاؤه

  
ا هي     . ي جوهره وذاته؛ وذلك في نفسه وبما يعقله من ذاتهثم هذه آلها له ف ا وبهاءن ا وزينتن وأما نحن، فإن جمالن

ا   ي جوهرن ه سوى ذات        . لنا بأعراضنا، ال بذاتنا؛ ولألشياء الخارجة عنا، ال ف ا في ا هم ال ليس ه والكم ال في والجم
  .واحدة، وآذلك سائرها

  



 

ر  م         واللذة والسرور والغبطة، إنما ينتج ويحصل أآث ن واألت االدراك األتق ن ب درك األجمل واألبهى واألزي أن ي . ب
م       ه بجوهره العل ة، وعلم ي الغاي فإذا آان هو األجمل في النهاية واألبهى واألزين، فإدراآه لذاته اإلدراك األتقن ف

ا إال            دار عظمه دري مق ا وال ن م نحن آنهه ذة ال نفه ا األول ل ذ به ي يلت ذة الت اس   األفضل على اإلطالق، والل بالقي
ا    م، إم ن وأت ا، وأتق ى ادراآ ل وأبه دنا أآم و عن ا ه ا م د أدرآن ون ق دما نك ذة، عن ن الل ده م ا نج ى م واإلضافة إل

العظم،            . بإحساس أو تخيل أو بعلم عقلي ذة ف ي ائق لكل ل ه ف ا نظن أن ذة م ا من الل فإّنا عند هذه الحال يحصل لن
ك غا  اء سريعة          ونكون نحن عند أنفسنا مغبوطين بما نلنا من ذل ا يسيرة البق ك الحال من ة الغبطة، وإن آانت تل ي

ا األجمل واألبهى       . الدثور ا نحن، وإدراآن ى علمن فقياس علمه هو وإدراآه األفضل من ذاته واألجمل واألبهى إل
نا      اط بأنفس ذة والسرور واإلغتب أن ال . عندنا، هو قياس سروره ولذته واغتباطه بنفسه إلى ما ينالنا من الل  وإذن آ

ه      ه؛ وإن آانت ل نسبة الدراآنا نحن إلى إدراآه، وال لمعلومنا إلى معلومه، وال لألجمل عندنا إلى األجمل من ذات
ه  . فإذن ال نسبة إللتذاذنا وسرورنا واغتباطنا ألنفسنا إلى ما لألول من ذلك. نسبة فهي نسبة ما يسيرة وإن آانت ل
ا        فإنه آيف يكون نسبة ل. نسبة فهي نسبة يسيرة جدا ان، ولم ي الزم اه ف ر متن داره غي ا مق ما هو جزء يسير إلى م

  .هو أنقص جدا إلى ما هو في غاية الكمال
  

بته  بته  . وإن آان ما يلتذ بذاته ويسر به أآثر ويغتبط به اغتباطا أعظم، فهو يحب ذاته ويعجب بها إعجابًا بنس ونس
ذي نعجب     إلى عشقنا لما نلتذ به من فضيلة ذاتنا آنسبة فضيلة ذاته هو، ا ال وآمال ذاته، إلى فضيلتنا نحن وآمالن

ه هو المعشوق              ه، والعاشق من ه هو المعجب من ه، والمعجب من وب بعين ه هو المحب . به من أنفسنا، والمحب من
ال والفضيلة   . وذلك على خالف ما يوجد فينا، فإن المعشوق منا هو الفضيلة والجمال، وليس العاشق منا هو الجم

فأما هو فإن العاشق منه هو  . أخرى، فتلك ليست للمعشوق؛ فليس العاشق منا هو المعشوق بعينهلكن للعاشق قوة 
ه، وعشقه         م يحب ره أو ل ه غي وب األول والمعشوق األول، أحب بعينه المعشوق، والمحب هو المحبوب، فهو المحب

  .غيره أو لم يعشقه
  

  الباب السابع
  

  القول في آيفية صدور جميع الموجودات عنه
  
ائر الموجودات      . ألول هو الذي عنه وجدوا ه س ومتى وجد لألول الوجود الذي هو له، لزم ضرورة أن يوجد عن

الحس وبعضه                اهد ب ذي بعضه مش ه من الوجود ال ا هي علي ى م اره، عل إرادة اإلنسان واختي ا ال ب ي وجوده الت
ره     ووجود ما يوجد عنه إنما هو على جهة فيض وجوده لوجود شيء . معلوم بالبرهان ى أن وجود غي آخر، وعل

ة  . فائض عن وجوده هو فعلى هذه الجهة ال يكون وجود ما يوجد عنه سببا له يوجه من الوجوه، وال على أنه غاي
ي أن  . غاية لوجود األبوين، من جهة ما هما أبوان -من جهة ما هو ابن -لوجود األول، آما يكون وجود االبن يعن
ا           الوجود الذي يوجد عنه ال يفيده آما ا بإعطائن ل أن ا، مث ي تكون من ياء الت ك عن جل األش ال ما، آما يكون لنا ذل

األول  . المال لغيرنا نستفيد من غيرنا آرامة أو لذة أو غير ذلك من الخيرات، حتى تكون تلك فاعلة فيه آماال ما ف
، فيكون لوجوده  ليس وجوده ألجل غيره، وال يوجد بغيره، حتى يكون الغرض من وجوده أن يوجد سائر األشياء

ا        ا عم ك خارج ل ذل ه قب سبب خارج عنه، فال يكون أوال، وال أيضا بإعطائه ما سواه الوجود ينال آماال لم يكن ل
ة أو رئاسة أو     ذة أو آرام هو عليه من الكمال، آما ينال من يجود بماله أو شيء آخر، فيستفيد بما يبذل من ذلك ل

ره  شيئا غير ذلك من الخيرات؛ فهذه األشياء  آلها محال أن تكون في األول، ألنه يسقط أوليته وتقدمه، ويجعل غي
ذلك وجوده   . أقدم منه وسببا لوجوده، بل وجوده ألجل ذاته؛ ويلحق جوهره ووجوده ويتبعه أن يوجد عنه غيره فل

ذي ب          ه وجوده ال ه، هو بعين ي ذات ه تجوهره ف ه الذي به فاض الوجود إلى غيره هو في جوهره، ووجوده الذي ب
ه،   . يحصل وجوده غيره عنه وليس ينقسم إلى شيئين، يكون بأحدهما تجوهر ذاته وباآلخر حصول شيء آخر عن

دة       و ذات واح ل ه ة، ب ناعة الكتاب و ص اآلخر، وه ب ب ق، ونكت و النط دهما، وه وهر بأح يئين نتج ا ش ا أن لن آم
ه شيء آخر    ا   .وجوهر واحد، به يكون تجوهره وبه بعينه يحصل عن ي أن يفيض عن وجوده     وال أيضا يحت ج ف

ه، وال    وجود شيء آخر إلى شيء غير ذاته يكون فيه، وال عرض يكون فيه، وال حرآة يستفيد بها حاال لم يكن ل
ا   آلة خارجة عن ذاته، مثل ما تحتاج النار، في أن يكون عنها وعن الماء بخار، إلى حرارة يتبخر بها الماء، وآم

ال، فيحصل     تحتاج الشمس، في أن تسخن ما لدينا  ا من الح إلى أن تتحرك هي ليحصل لها بالحرآة ما لم يكن له
ى    ار حت ى المنش أس وإل ى الف ار إل اج النج ا يحت دينا، أو آم ا ل رارة فيم ة ح تفادها بالحرآ ي اس ال الت ا وبالح عنه

قاق ي الخشب انفصال وانقطاع وانش ه ف ذي . يحصل عن ل من ال ذي بجوهره أآم وده، وال وجوده ال يس وج ول
  .ض عنه وجود غيره، بل هما جميعا ذات واحدةيفي
  

  .وال يمكن أيضا أن يكون له عائق من أن يفيض عنه وجود غيره، ال من نفسه وال من خارج أصال
  



 

  
  الباب الثامن

  
  القول في مراتب الموجودات

  
ه آل وجود       . الموجودات آثيرة، وهي مع آثرتها متفاضلة ك الوجو    "وجوهره جوهر يفيض من ان ذل " دآيف آ

ه لكل         . آان آامال أو ناقصا ا، حصل عن ا بترتيب مراتبه ه الموجودات آله وجوهره أيضا جوهر، إذا فاضت من
م ال   . موجود قسطه الذي له من الوجود ومرتبته منه يال، ث فيبتدىء من أآملها وجودا ثم يتلوه ما هو أنقص منه قل

م يمكن        يزال بعد ذلك يتلو األنقص إلى أن ينتهي إلى الموجود الذي إ ا ل ى م ه تخطى إل ا دون ن تخطى عنه إلى م
ر أن يخص   . أن يوجد أصال، فتنقطع الموجودات من الوجود وبان جوهره جوهرا تفيض منه الموجودات من غي

فهو جواد، وجوده هو في جوهره، ويترتب عنه الموجودات، ويتحصل لكل موجود قسطه      . بوجود دون وجوده
  .دل، وعدالته في جوهره، وليس ذلك لشيء خارج عن جوهرهفهو ع. من الوجود بحسب رتبته عنه

  
ع بعض،          تظم بعضها م رتبط وين أتلف وي ا أن ي ي مراتبه وجوهره أيضا جوهر، إذا حصلت الموجودات مرتبة ف

دة، وتحصل آشيء واحد      ة واح ذه     . ائتالفا وارتباطا وانتظاما تصير بها األشياء الكثيرة جمل رتبط ه ا ت ي به والت
بع أتلف هي ل رتبط  وت أتلف وت ا ت ي به ا هي الت ا وجوده ي به ا الت ى أن جواهره ا حت ي جواهره ياء ف . ض األش

يهم، وليست          ا حال ف اس، فإنه رتبط الن ا ي ي به ولبعض األشياء تكون أحوال فيها تابعة لجوهرها، مثل المحبة الت
ر   وهذه أيضا فيها مستفادة عن األول، ألن في جوهر األول. هي جواهرهم التي بها وجودهم أن يحصل عنه بكثي

  .من الموجودات مع جواهرها األحوال التي بها يرتبط بعضها مع بعض، ويأتلف وينتظم
  

  الباب التاسع
  

  األولى تعالى مجده القول في األسماء التي ينبغي أن يسمى بها
  

م ف    دينا، ث دنا،   األسماء التي ينبغي أن يسمى بها األول، هي األسماء التي تدل في الموجودات التي ل ي أفضلها عن
ي            ال والفضيلة الت ى الكم ه هو عل ك األسماء في على الكمال وعلى فضيلة الوجود، من غير أن يدل شيء من تل
ذي يخصه       ال ال ى الكم ل عل جرت العادة أن تدل شيء من تلك األسماء في الموجودات التي لدينا وفي أفضلها، ب

يس      وأيضا فإن أنواع الكماالت، التي جرت . هو في جوهره رة، ول رة آثي ك األسماء الكثي العادة أن يدل عليها بتل
وهر     ا ويتج م األول إليه رة، ينقس واع آثي رة أن مائه الكثي ا بأس دل عليه ي ي ه الت واع آماالت أن أن ي أن تظن ب ينبغ

  .بجميعها، بل ينبغي أن يدل بتلك األسماء الكثيرة على جوهر واحد ووجود واحد غير منقسم أصال
  

ه، ال من     واألسماء التي  ي ذات تدل على الكمال والفضيلة في األشياء التي لدينا، منها ما يدل على ما هو للشيء ف
ا هو للشيء                 ى م دل عل ا ي ا م د والحي؛ ومنه ل الموجود الواح ه، مث حيث هو مضاف إلى شيء آخر خارج عن

  .باإلضافة إلى شيء آخر خارج عنه، مثل العدل والجواد
  

ه جزءا من          وهذه األسماء، أما فيما لدي ى شيء آخر خارج عن نا فإنها تدل على فضيلة وآمال، تكون إضافته إل
أن             ك االسم، أو ب أن يكون ذل ماء، ب ك األس ه بتل دل علي ا ي ة م ذلك الكمال حتى تكون تلك اإلضافة جزءا من جمل

ا األول،  وأمثال هذه األسماء متى نقلت وس. تكون تلك الفضيلة وذلك الكمال قوامه باإلضافة إلى شيء آخر مي به
قصدنا أن يدل بها على اإلضافة التي له إلى غيره بما فاض منه من الوجود، فينبغي أن ال نجعل اإلضافة جزءا    
ى          ه عل دل ب ل ينبغي أن ن ك االضافة، ب ه تل من آماله، وال أيضا نجعل ذلك الكمال المدلول عليه بذلك اسم، قوام

ك اإلضافة        وعلى. جوهر أو آمال تتبعه ضرورة تلك اإلضافة ى أن تل ذلك الجوهر، وعل أن قوام تلك اإلضافة ب
  .تابعة لما جوهره ذلك الجوهر الذي دل عليه بذلك االسم

  
  الباب العاشر

  
  القول في الموجودات الثواني وآيفية صدور الكثير

  
ل  فهو . يفيض من األول وجود الثاني؛ فهذا الثاني هو أيضا جوهر غير متجسم أصال، وال هو في مادة يعقل ويعق

ا هو متجوهر      . األول، وليس ما يعقل من ذاته هو شيء غير ذاته ث، وبم فما يعقل من األول يلزم عنه وجود ثال
  .بذاته التي تخصه يلزم عنه وجود السماء األولى



 

ي    . وهو يعقل ذاته ويعقل األول. والثالث أيضا وجوده ال في مادة، وهو بجوهره عقل ه الت فما يتجوهر به من ذات
  .خصه يلزم عنه وجود آرة الكواآب الثابتة؛ وبما يعقله من األول يلزم عنه وجود رابعت

  
رة         . وهذا أيضا ال في مادة، فهو يعقل ذاته ويعقل األول ه وجود آ زم عن ي تخصه يل ه الت فبما يتوجهر به من ذات
  .زحل، وبما يعقله من األول يلزم عنه وجود خامس

  
ي م     ل األول    وهذا الخامس أيضا وجوده ال ف ه ويعق ل ذات و يعق رة         . ادة، فه ه آ زم عن ه يل ه من ذات ا يتجوهر ب فم

  .المشتري، وبما يعقله من األول يلزم عنه وجود سادس
  

ل األول         ه ويعق ل ذات ادة، وهو يعق ي م رة          . وهذا أيضا وجوده ال ف ه وجود آ زم عن ه يل ه من ذات ا يتجوهر ب فيم
  .ابعالمريخ، وبما يعقله من األول يلزم عنه وجود س

  
ل األول         ه ويعق ل ذات ادة، وهو يعق ي م رة          . وهذا أيضا وجوده ال ف ه وجود آ زم عن ه يل ه من ذات ا يتجوهر ب فبم

  .الشمس، وبما يعقل من األول يلزم عنه وجود ثامن
  

ه وجود          . وهو أيضا وجوده ال في مادة، ويعقل ذاته ويعقل األول زم عن ي تخصه يل ه الت ه من ذات فبما يتجوهر ب
  .ة، وبما يعقل من األول يلزم عنه وجود تاسعآرة الزهر

  
ل األول ه ويعق ل ذات و يعق ادة، فه ي م وده ال ف ذا أيضا وج رة . وه ود آ ه وج زم عن ه يل ن ذات ه م ا يتجوهر ب فبم

  .عطارد، وبما يعقل من األول يلزم عنه وجود عاشر
  

  .وهذا أيضا وجوده ال في مادة، وهو يعقل ذاته ويعقل األول
  

  .من ذاته يلزم عنه وجود آرة القمر، وبما يعقل من األول يلزم عنه وجود حادي عشر فبما يتجوهر به
  

ذي ال     . وهذا الحادي عشر هو أيضا وجوده ال في مادة؛ وهو يعقل ذاته ويعقل األول ده ينتهي الوجود ال ولكن عن
ادة وموضوع أصال        ى م ك الوجود إل ي      . يحتاج ما يوجد ذل ي هي ف ة الت ياء المفارق ول    وهي األش ا عق جواهره

  .وعند آرة القمر ينتهي وجود األجسام السماوية، وهي التي بطبيعتها تتحرك دورا. ومعقوالت
  

  الباب الحادي عشر
  

  القول في الموجودات واألجسام التي لدينا
  

ذ أول األمر   د  . وهذه الموجودات التي أحصيناها، هي التي حصلت لها في آماالتها األفضل في جواهرها من وعن
ي     . ينقطع وجود هذه" فلك القمر والعقل الحادي عشر"ين هذ د ف ا أن توج ي طبيعته والتي بعدهما هي ليس التي ف

ه،         دىء من ا، فيبت ا أوال نقص وجوداته ون له أنها أن يك الكماالت األفضل في جواهرها منذ أول األمر، بل إنما ش
ي جوهر    ه ف ائر أعراضه     فيترقى شيئا فشيئا إلى أن يبلغ آل نوع منها أقصى آمال ي س م هي ف ذه الحال   . ه؛ ث وه

  .هي في طباع هذا الجنس من غير أن يكون ذلك دخيال عليه من شيء آخر غريب عنه
  

دم   وهذه منها طبيعية، ومنها ارادية، ومنها مرآبة من الطبيعية واإلرادية والطبيعية من هذه توطئة لالرادية، ويتق
ك       وال يمكن وجو  . بالزمان وجودها قبل اإلرادية ل ذل ا قب ة منه ا دون أن توجد الطبيعي ة منه ام  . د اإلرادي واألجس

ر          ها من البخار واللهيب وغي ا جانس اء واألرض، وم واء والم الطبيعية من هذه هي األسطقسات، مثل النار واله
  .ذلك؛ والمعدنية مثل الحجارة وأجناسها، والنبات والحيوان غير الناطق والحيوان الناطق

  
  الباب الثاني عشر

  
  القول في المادة والصور

  
ة السرير       : وآل واحد من هذه قوامه من شيئين ة خلق ه منزل . أحدهما منزلته منزلة خشب السرير، واآلخر منزلت

ة            و الصورة والهيئ ه فه ه خلقت ا منزلت ولي، وم ادة والهي ة الخشب هو الم ذين من     . فما منزلته منزل ا جانس ه وم



 

ادة         األشياء، فالمادة موضوعة ليكون بها قو ر الم وام ووجود بغي ا ق . ام الصورة، والصورة ال يمكن ان يكون له
ادة   ا     . فالمادة وجودها ألجل الصورة، ولو لم تكن صورة ما موجودة ما آانت الم د به ا ال لتوج والصورة وجوده

ة    . المادة، بل ليحصل الجوهر المتجسم جوهرا بالفعل إذا فإن آل نوع إنما يحصل موجودا بالفعل وبأآمل وجودي
ا دام  . وما دامت مادته موجودة دون صورته فإنه إنما هو ذلك النوع بالقوة. حصلت صورته فإن خشب السرير م

وأنقص وجودي  . بال صورة السرير، فهو سرير بالقوة، وإنما يصير سريرا بالفعل إذا حصلت صورته في مادته
  .الشيء هو بمادته، وأآمل وجودية هو بالصورة

  
ة لصورته     وصور هذه األجسام  ا قابل د منه متضادة، وآل واحد منها يمكن أن يوجد وأن ال يوجد؛ ومادة آل واح

  .ولضدها، وممكنة أن توجد فيها صورة الشيء وأن ال توجد، بل يمكن أن تكون موجودة في غير تلك الصورة
ك األسطقس ولضدها   . واألسطقسات أربع، وصورها متضادة ادة آل   ومادة آل واحدة منها قابلة لصورة ذل ز وم

ا            ائر م ماوية، ألن س ام الس ي تحت األجس ام األخر الت ائر األجس ا ولس واحدة منها مشترآة للجميع، وهي مادة له
ا        ترآة لكل م ى المش واد األول تحت السماوية آائنة عن األسطقسات، ومواد األسطقسات ليست لها مواد؛ فهي الم

ا يعطى أوال         وليس شيء من هذه يعطى صورته من أول . تحت السماوية ام فإنم د من األجس ل آل واح ر، ب األم
دا                 ذلك هي أب ط، ول ى فق ه األول ا أعطيت مادت ل، إذ آانت إنم ط، ال بالفع دة فق القوة البعي ا وجوده ب مادته التي به
ا               ي به ه صورته الت ى أن تحصل ل د شيء إل يئا بع ى ش زال يترق م ال ي ساعية إلى ما يتجوهر به من الصورة؛ ث

  .وجوده بالفعل
  

  الباب الثالث عشر
  

  الهيوالنية والموجودات اإللهية القول في المقاسمة بين المراتب واألجسام
  

ذي ال أفضل    وترتيب هذه الموجودات هو أن تقدم أوال أخسها، ثم األفضل فاألفضل، إلى أن تنتهي إلى أفضلها ال
ه م المعد  . من ات ث ا األسطقس ترآة؛ واألفضل منه ى المش ادة األول ها الم ر   فأخس وان غي م الحي ات، ث م النب ة، ث ني

  .الناطق، ثم الحيوان الناطق، وليس بعد الحيوان الناطق أفضل منه
  

ى أنقصها         ى أن تنتهي إل األنقص إل م األنقص، ف . وأما الموجودات التي سلف ذآرها، فإنها تترتب أوال أفضلها ث
ا األول  ة عن األول، فأفضلها بال     . وأفضلها وآمله ياء الكائن ا األش ام وال هي من        فأم ي ليست بأجس ة هي الت جمل

ى            . أجسام، ومن بعدها السماوية ى أن ينتهي إل ى الترتيب إل ائرها عل م س اني، ث ذه هو الث وأفضل المفارقة من ه
وأفضل السماوية هي السماء األولى، ثم الثانية، ثم سائرها على الترتيب، إلى أن ينتهي إلى التاسع . الحادي عشر

ا تسعة   واأل. وهو آرة القمر شياء المفارقة التي بعد األول هي عشرة واألجسام السماوية في الجملة تسعة فجميعه
  .عشرة

  
ره، ألن وجوده إن     ون وجوده لشيء آخر غي ه، وال يمكن أن يك وده ومرتبت رد بوج وآل واحد من العشرة متف

به هذا، فيكون ذلك الشيء،   شارآه فيه آخر، فذلك اآلخر إن آان غير هذا، فباضطرار أن يكون له شيء ما باين
ذا موجود          ه ه ذي هو ب يس هو ال ك الشيء ل ا    . الذي به باين هذا، وهو وجوده الذي يخصه ذل يس وجوده إذن ل ف

ادة        . وجودا واحدا، بل لكل واحد منهما شيء يخصه ه م ه ضد فل ان ل ا آ وال أيضا يمكن أن يكون له ضد، ألن م
ون ل ن أن يك يس يمك ين ضده، ول ه وب ترآة بين ر  مش ا تكث ا، إنم وع م ذي تحت ن ادة، وأيضا ال ذه م ن ه د م واح

وع    ك الن ي نوعه شيء آخر            . أشخاصه لكثرة موضوعات صورة ذل ون ف يس يمكن أن يك ادة فل ه م ا ليست ل فم
  .غيره

  
ي              به ف ه ونس د تكون أحوال ا متضادة، أو من شيء واح ياء جواهره ا من أش وأيضا، فإن األضداد إنما تحدث إم

ين من             موضعه متضادة، مث الين مختلف ى ح ان من الشمس؛ ولكن الشمس تكون عل ا يكون ل البرد والحر، فإنهم
ه متضادة من        . القرب والبعد، فتحدث بحاليها أحواال ونسبا متضادة ه ضد، وال أحوال ون ل فاألول ال يمكن أن يك

ي ا    . الثاني، وال نسبته من الثاني نسبة متضادة ذلك ال ف ه تضاد، وآ ى     والثاني ال يمكن في ى أن ينتهي إل ث، إل لثال
  .العاشر

  
ل       أن يعق وآل واحد من العشرة يعقل ذاته ويعقل األول، وليس في واحد منها آفاية في أن يكون فاضل الوجود ب
ى                 ادة فضيلة األول عل ه ذات السبب األول، وبحسب زي ع ذات ل م أن يعق ة ب بس الفضيلة الكامل ا يقت ل إنم ه، ب ذات

ه  فضيلة ذاته يكون بما عقل األ ل ذات ذاذة    . ول فضل اغتباطه بنفسه أآثر من اغتباطه بها عند عق ادة الت ذلك زي وآ
ه              ه بذات ه، وإعجاب ال ذات ى آم ال األول عل ادة آم ه، بحسب زي ل من ذات ا عق بذاته بما عقل األول على التذاذه بم



 

ادة           ه بحسب زي ل من ذات ا عق ا بم ه وعشقه له ى   وعشقه لها بما عقل من األول على إعجابه بذات ال األول عل آم
ه بحسب       ل من ذات ا عق آمال ذاته، وإعجابه بذاته وعشقه لها بما عقل من األول على إعجابه بذاته وعشقه لها بم
ه           ا هو يعقل د نفسه بم وب أوال والمعجب أوال عن ا؛ فيكون المحب زيادة بهاء األول وجماله على بهاء ذاته وجماله

ه  ن ذات ه م و يعقل ا ه ا بم ن األول، وثاني وب األول  ف. م و المحب رة ه ذه العش ى ه األول أيضا بحسب اإلضافة إل
  .والمعشوق األول

  
  الباب الرابع عشر

  
  القول فيما تشترك األجسام السماوية

  
ى  . واألجسام السماوية تسع جمل في تسع مراتب؛ آل جملة يشتمل عليها جسم واحد آرّي فاألول منها يحتوي عل

دة د ة واح ط، فيتحرك حرآ د فق م واح داجس ريعة ج ة س ا  . وري ام حرآته ى أجس وي عل د يحت م واح اني جس والث
بعة،     . مشترآة؛ ولها من الحرآة اثنتان فقط، يشترك جميعها في الحرآتين جميعا ام الس ى تم ده إل والثالث، وما بع

واع، وال يمكن     . يشتمل آل واحد منها ويشترك في حرآات أخر ي األن وجنس هذه األجسام آلها واحد ويختلف ف
وع         أن  ك الن ي ذل دد، ال يشارآه شيء آخر ف ا إال واحد بالع ي     . يوجد في آل نوع منه ارآها ف إن الشمس ال يش ف

  .وآذلك القمر وسائر الكواآب. وجودها شيء آخر من نوعها، وهي متفردة بوجودها
  

واد الموضوعة لحمل الصور           به الم ا موضوعات تش ك أن له ة، وذل ي "وهذه تجانس الموجودات الهيوالني اء وأش
ك الموضوعات    " هي لها آالصور، بها تتجوهر ي تل ياء ف ا     . وقوام تلك األش إال أن صورها ال يمكن أن يكون له

ا  . أضداد وا منه وألن . وموضوع آل واحد منها ال يمكن أن يكون قابال لغير تلك الصورة، وال يمكن أن يكون خل
ا، فصارت موضوعاتها ال تعوق     موضوعات صورها ال عدم فيها، بوجه من الوجوه، وال لصورها أعدا م تقابله

  .صورها أن تعقل وأن تكون عقوال بذواتها
  

ل           ك الجسم، ويعق ه وجود ذل ذي عن ارق ال ا ذات المف ل به فإذن آل واحد من هذه بصورته عقل بالفعل، وهو يعق
ل آل           . األول و يعق ل؛ فه يس بعق ل موضوعه؛ وموضوعه ل ه يعق ال، ألن ه   وليس جميع ما يعقل من ذاته عق ا ب م

ولي           ارق األول والعشرة المتخلصة من الهي ذا يف تجوهره وتصويره، يعني أن تجوهره بصورة وموضوع؛ وبه
  .ويشارآه اإلنسان في المادة. ومن آل موضوع

  
ذي    ارق ال فهو أيضا مغتبط بذاته ليس بما يعقل من ذاته فقط، ولكن بما يعقل من األول، ثم بما يعقل من ذات المف

  .عنه وجوده
  
ك دون          وي ي آل ذل ه ف ه؛ إال أن اء األول وجمال تفاد من به ا اس شارك المفارق في عشقه لألول وبإعجابه بنفسه بم

ه من األشكال أفضلها وهي             . العشرة بكثير ك أن ل ة أشرفها وأفضلها، وذل ه الهيوالني ا تشارآه في وله من آل م
ئها فاعلة للضياء، وهي الكواآب، وبعض    الكرية، ومن الكيفيات المرئيات أفضلها وهو الضياء، فإن بعض أجزا

ولها من الحرآات أفضلها، وهي   . أجزائها مشفة بالفعل، ألنها مملوءة نورا من أنفسها ومما تستفيده من الكواآب
  .الحرآة الدورية

  
ات  كالها والكيفي ا وأش ذلك إعظامه ا وآ ن أول أمره ا م ا تتجوهر به ا أعطيت أفضل م ي أنه وتشارك العشرة ف

  .التي تخصهاالمرئية 
  

  الباب الخامس عشر
  

  وألي شيء تتحرك القول فيما فيه وغليه تتحرك األجسام السماوية
  
وما إليه تتحرك هو من أيسر   . وتفارقها في أنها لم يمكن فيها أن تعطى من أول أمرها الشيء الذي إليه تتحرك  

ا        ن م ي أي و ف م فه ك أن آل جس وع األ . عرض يكون في الجسم وأخسه، وذل ذا الجسم هو أن       ون ذي هو له ن ال ي
وع . يكون حول جسم ما وع    . وما نوع أينه هذا النوع، فليس يمكن أن تنتقل جملته عن جملة هذا الن ذا الن ولكن له

ل آل جزء     -وليس جزء من أجزاء هذا الجسم أولى بجزء من أجزاء الحول    . أجزاء، وللجسم الذي فيه أجزاء ب
ي      -ن أجزاء الحولمن الجسم يلزم أن يكون له آل جزء م ل ف ت، ب وال أيضا أن يكون أولى به في وقت دون وق

ذي              . آل وقت دائما ه الجزء ال ى أن يكون ل اج إل ا من الحول احت ي جزء م ذا الجسم ف وآلما حصل جزء من ه



 

ه ه قدام ه،   . قدام و في ذي ه ن ال ى م ى أن يتخل اج إل د؛ فيحت ت واح ي وق ا ف زءان مع ه الج ع ل ن أن يجتم وال يمك
ي        . لى ما هو قدامه إلى أن يستوفي آل جزء من أجزاء الحول      ويصير إ يس هو ف ه ل ان في ذي آ وألن الجزء ال

ى أن يكون    . وقت أولى به من وقت، فيجب أن يكون له ذلك دائما ا عل وإذا لم يمكن أن يكون ذلك الجزء بله دائم
ا         ه حين د ل ا وال يوج ه حين أن يوجدل ل النوع، ب م       ث . واحدا بالعدد، وصار واحدا ب وع، ث ي الن بيهه ف ى ش ود إل م يع

ه         ذا ل ع؛ وهك ه راب بيه ل ى ش ود إل يتخلى عنه أيضا مدة، ثم يعود إلى شبيه له ثالث، ويتخلى عنه أيضا مدة، ثم يع
  .أبدا
  

التي عنها يتحرك، ويتبدل عليها، ويعود إليها، هي في نسبتها إلى الجسم الذي يوجد السماء  " األجزاء"فظاهر أن 
ى  ومعنى ال. حوله نسبة أنه يقال هذا لهذا، وهذا من هذا، وما شاآل ذلك من قبل أن معنى األين هو نسبة الجسم إل

فإن نسب أجزائه إلى أجزاء سطح   . وآل جسم سمائي في آرة، أي دائرة مجسمة. سطح الجسم الذي ينطبق عليه
  .إلى أشباه النسب التي سلفت ما تحتها من األجسام تتبدل دائما، ويعود آل واحد منها في المستقبل من الزمان

  
د األعراض عن جوهر الشيء      " عرض"ونسبة الشيء إلى الشيء هي أخس  ه وأبع ولكل واحد من    . ما يوجد ل

رة زحل            ل آ ة األخرى، مث أ من حرآ ا أسرع أو أبط ا، فأم األآر والدوائر المجسمة التي فيها حرآة على حياله
  .زحلوآرة القمر، فإن آرة القمر أسرع حرآة من آرة 

  
  الباب السادس عشر

  
  وفي الطبيعة المشترآة لها القول في األحوال التي توجد بها الحرآات الدورية

  
ذات   ها وبال ذه    . وليس هذا التفاضل الذي في حرآاتها بحسب اضافتها إلى غيرها، بل لها في أنفس والبطيء من ه

ا   را من السماوية أ     . بطيء دائما، والسريع سريع دائم إن آثي ة،       وأيضا ف ا مختلف ا تحته وضاعها من الوسط ومم
ا،          العرض، أن يسرع حول األرض أحيان ذه خاصة ب د من ه وألجل اختالف أوضاعها هذه منها، تلحق آل واح
ة القمر    ى حرآ . ويبطىء أحيانا؛ وهذا سوى سرعة بعضها دائما وإبطاء اآلخر دائما، على قياسء حرآة زحل إل

ا، ويكون بعضها من بعض علىنسب           وأنها تلحقها بإضافة بعضها إلى بعض،  رق أحيان ا وتفت ع أحيان أن تجتم ب
ا    . متضادة ا وتستر أحيان ر بأحيان ا  . وأيضا فإنها تقرب أحيانا من بعض ما تحتها، وتبعد أحيانا عنه، وتظه فتلحقه

وع       ل الطل ك مث بها، وذل ي نس هذه المتضادات ال في جواهرها، وال في األعراض التي تقرب من جواهرها، بل ف
ا، متضادتان   ياء       . والغروب، فإنهما نسبتان لها إلى ما تحته ا أش ي تلحقه والجسمب السماوي أول الموجودات الت

ذه  . وأول األشياء التي يكون فيها تضاد هي نسب هذا الجسمس إلى ما تحته، ونب بعضها إلى بعض. متضادة وه
ياء   فالجسمب ال. المتضادات هي أخس المتضادات؛ والتضاد نقص في الوجود سمائي يلحقه النقص في أخس األش

  .التي شأنها أن توجد
  

ة     ا حرآ ولألجسام السماوية آلها أيضا طبيعة مشترآة، وهي التي صارت تتحرك آلها بحرآة الجسم األول؛ منه
ي     دورية في اليوم والليلة؛ وذلك أن هذه الحرآة ليست لما تحت السماء األولى قسرا، إذ آان ال يمكن أن يكون ف

ة زحل للمشتري، وآل             . اء شيء يجري قسراالسم ل مباين ر تضاد، مث ا من غي ي جواهره اين ف وبينها أيضا تب
ك النسب ومتضاداتها     . آوآب لكل آوآب، وآل آرة لكل آرة دل تل ثم يلحقها، آما قلنا، تضاد في نسبها، وان تتب

تخلت منه بالنوع ال بالعدد، فيكون  وتتعاقب عليها، فتتخلى من نسبة ما وتصير إلى ضدها، ثم تعود إلى ما آانت 
ا أن  . لها نسب تتكرر، ويعود بعضها في مدة أطول وبعضها في مدة أقصر؛ وأحوال ونسب تتكرر أصال  ويلحقه

ك     دا من ذل يكون لجماعة منها نسب إلى شيء واحد متضادة، مثل أن يكون بعضها قريبا من شيء، وبعضها بعي
  .الشيء بعينه

  
  الباب السابع عشر

  
  الصورة األولى والمادة األولى ول في األسباب التي عنها تحدثالق

  
ا،              ا؛ وعن اختالف جواهره ا تحته ى المشترآة لكل م ادة األول ا، وجود الم ي له فيلزم عن الطبيعة المشترآة الت
دل             ن تب ادة؛ وع ور المتض ود الص افتها، وج بها وإض اد نس ن تض واهر؛ وع ة الج رة مختلف ام آثي ود أجس وج

ادات الن ب      متض ن حصول نس ا؛ وع ى وتعاقبه ادة األول ى الم ادة عل دل الصور المتض ا، تب ا وتعاقبه سب عليه
متضادة وإضافات متعاندة إلى ذات واحدة في وقت واحد من جماعة أجسام فيها اختالط في األشياء ذات الصور  

األجسام؛ ويحدث عن   المتضادة وامتزاجاتها؛ وأن يحدث عن أصناف تلك اإلمتزاجات المختلفة، أنواع آثيرة من



 

دة أطول؛      ي م إضافاتها التي تتكرر وتعود، األشياء التي يتكرر وجودها ويعود بعضها في مدة أقصر وبعضها ف
ا سلف،           د آانت فيم ر أن تكون ق ا من غي وعن ما ال يتكررب من إضافاتها وأحوالها، بل إنما تحدث في وقت م

  . تتكرر أصالومن غير أن تحدث فيما بعد األشياء التي تحدث وال
  

  الباب الثامن عشر
  

  القول في مراتب األجسام الهيوالنية في الحدوث
  

اح        وم والري ل الغي ل البخارات وأصنافها، مث ام، مث ا من األجس ها وقارنه ا جانس م م ات، ث فيحدث أوال اإلسطقس
ار  ي اإلسطقسات،   ويحدث  . وسائر ما يحدث في الجو، وأيضا مجانساتها حول األرض وتحتها، وفي الماء والن ف

ر محرك    وفي آل واحد من سائر تلك، قوى تتحرك بها من تلقاء أنفسها إلى أشياء شأنها أن توجد لها أو بها، بغي
ام السماوية،            ا األجس م تفعل فيه ا بعضها فعل بعض؛ ث ل به من خارج وقوى يفعل بعضها في بعض، وقوى يقب

ات، أصناف من االختالطات واإلمتزاجات      ويفعل بعضها في بعضن فيحدث من إجتماع األفعال، من ه  ذه الجه
  .والمقادير آثيرة، مختلفة بغير تضاد، ومختلفة بالتضاد. آثيرة

  
ام ائر األجس ود س ا وج زم عنه رة  . فيل ام آثي ك أجس ن ذل ع بعض، فيحدث م تلط أوال اإلسطقسات بعضها م فتخ

ع بعض  ط، وبعضها م ع بعض فق ذه المتضادة بعضها م تلط ه م تخ ك متضادة، ث ون ذل ع اإلسطقسات، فيك وم
ويحدث في آل واحد من هذه أيضا  . اختالطا ثانيا بعد األول؛ فيحدث من ذلك أيضا أجسام آثيرة متضادة الصور

ره         ا فعل غي ل به وى تقب ي بعض، وق ام  "قوى يفعل بها بعضها ف اء       " من األجس ا من تلق وى تتحرك به ا، وق فيه
ا أ   . نفسها بغير محرآن من خارج    م تفعل فيه ا          ث ي بعض، وتفعل فيه ماوية، ويفعل بعضها ف ام الس يضا األجس

ة اختالطات أخر        ات مختلف ال بجه ذه األفع االسطقسات، وتفعل هي في االسطقسات أيضا؛ فيحدث من اجتماع ه
را  دا آثي ى بع ادة األول ا عن اإلسطقسات والم د به رة تبع ون . آثي ه، فيك تال قبل د اخ ا بع تلط اختالط زال تخ وال ت

م         اإلختالط ا ا جس تلط؛ فيحدث من اختالطه ام ال يمكن أن تخ لثاني أبدا أآثر ترآيبا مما قبله؛ إلى أن تحدث أجس
  .فيقف االختالط. آخر أبعد منها عن االسطقسات

  
ث، وبعضها عن االختالط           اني، وبعضها عن الثال فبعض األجسام يحدث عن اإلختالط األول، وبعضها عن الث

ل  والمعدنيات تحدث باختال. اآلخر . ط أقرب إلى االسطقسات وأقل ترآيبا ويكون بعدها عن االسطقسات برتب أق
ر   ب أآث ات برت د عن االسطقس ا وأبع ا ترآيب ر منه اختالط أآث ات ب دث . ويحدث النب اطق يح ر الن وان غي والحي

  .واإلنسان وحده هو الذي يحدث عن االختالط األخير. باختالط أآثر ترآيبا من النبات
  

ا        ويحدث في آل واحد ل به وى يقب ره وق ي غي ا ف من هذه األنواع قوى يتحرك بها من تلقاء نفسه، وقوى يفعل به
ا      : والفاعل منها في غيره فموضوعات فعله ثالثة بالجملة. فعل غيره فيه ا م ر، ومنه ى األآث ه عل منها ما يفعل في

ى التساوي          ه عل ا يفعل في ا م ل، ومنه ى األق ه عل ره    . يفعل في ل لفعل غي ذلك القاب ة     وآ د يكون موضوعا لثالث ، ق
ى               : أصناف من الفاعالت ه عل ا هو فاعل في ل، ولم ى األق ه عل ا هو فاعل في ر، ولم ى األآث ه عل لما هو فاعل في

  .وفعل آل واحد في آل واحد إما بأن يرفده، وإما بأن يضاده. التساوي
  

د ب       أن ترف ي بعض، ب ا  . عضها وتضاد بعضها   ثم األجسام السماوية تفعل في آل واحد منها مع فعل بعضه ف وم
ال    ترفده فإنه ترفده حينا وتضاده حينا، وما تضاده فإنه تضاده حينا وترفده أيضا حينا آخر، فتقترن أصناف األفع
دا، يحدث           رة ج ا امتزاجات واختالطات أخر آثي السماوية فيها إلى أفعال بعضها في بعض؛ فيحدث من اقترانه

  .هذه هي أسباب وجود األشياء الطبيعية التي تحت السماويةف. في آل نوع أشخاص آثيرة مختلفة جدا
  

  الباب التاسع عشر
  

  القول في تعاقب الصور على الهيولي
  

دوم ى وت بيلها أن تبق إذا وجدت فس ا أوال، ف ون وجوده ذه الجهات يك ى ه ن . وعل ه م ذه حال ا ه ان م ا آ ولكن لم
ذه الصورة         الموجودات قوامه من مادة وصورة، وآانت الصور متضادة، وآل     ا ه د له أنها أن توج إن ش ادة ف م

  .وضدها، صار لكل واحد من هذه األجسام حق واستئهال بصورته، وحق واستئهال بمادته
  



 

ه أن يوجد وجودا آخر مضادا             ه بحق مادت ذي يحق ل ه، وال ذي ل فالذي له بحق صورته أن يبقى على الوجود ال
د   للوجود الذي هو له، وإذ آان ال يمكن أن يوفى هذي رة، فيوج ن معا في وقت واحد، لزم ضرورة أن يوفى هذا م

ى من   . ويبقى مدة ما محفوظ الوجود، ثم يتلف ويوجد ضده، ثم يبقى ذلك، وآذلك أبدا فإنه ليس وجود أحدهما أول
  .وجود اآلخر، وال بقاء أحدهما أولى من بقاء اآلخر، إذ آان لكل واحد منهما قسم من الوجود والبقاء

  
ك               وأيضا فإن  م تكن تل ا، ول وام آل واحد من الضدين به ان ق ين ضدين، وآ المادة الواحدة لما آانت مشترآة ب

ك           زم ضرورة أن تعطى تل د، ل ي وقت واح ا ف المادة أولى بأحد الضدين دون اآلخر، ولم يمكن أن تجعل لكليهم
أن      ا آ ا، فيصير آل منهم د اآلخرن ويكون       المادة أحيانا هذا الضد، وأحيانا ذلك الضد، ويعاقب بينهم ا عن ه حق ل

عنده شيء ما لغيره، وعند غيره شيء هو له؛ فعند آل واحد منهما حق ما ينبغي أن يصير إلى آل واحد من آل  
ا                ك بينهم ذا؛ ويعاقب ذل ك، فتعطى ه ادة ذل د م ك، أو توج ذا، فتعطى ذل ادة ه ذا أن توجد م ي ه . واحد؛ فالعدل ف

دد؛        فألجل الحاجة إلى توفية العدل في هذه ا ه واحد بالع ى أن ا عل لموجودات، لم يكن أن يبقى الشيء الواحد دائم
وع   . فجعل بقاؤه الدهر آله على أنه واحد بالنوع ك الن ويحتاج في أن يبقى واحدا بالنوع إلى أن يوجد أشخاص ذل

  .مدة ما، ثم تتلف ويقوم مقامها أشخاص أخر من ذلك النوع، وذلك على هذا المثال دائما
ا       وهذه منها  ة عن اختالطه ا هي آائن ا م ا هي عن         . ما هي اسطقسات، ومنه ا م ا، منه ي هي عن اختالطه والت

ا     . اختالط أآثر ترآيبا، ومنها ما هي عن اختالط أقل ترآيبا د منه وأما االسطقسات فإن المضاد المتلف لكل واح
ل ت  . هو من خارج فقط، إذ آان ال ضد له في جملة جسمه ي     وأما الكائن عن اختالط أق إن المضادات الت ا، ف رآيب

ين من      ه إال بمع وة، ال يتلف فيه يسيرة، وقواها منكسرة ضعيفة؛ فلذلك صار المضاد المتلف له في ذاته ضعيف الق
رة   . فصار المضاد المتلف له أيضا من خارج. خارج ا، فبكث وما هو آائن فقط؛ والتي هي عن اختالط أآثر ترآيب

ا، ي   ا وتراآيبه ا            المتضادات التي فيه ي فيه وى المتضادات الت ر، وق ة أظه ياء المختلف ي األش ا ف كون تضادها فيه
ا تضاد،     . قوية، ويفعل بعضها مع بعض معا ع أن يكون فيه أيضا فإنها لما آانت من أجزاء غير متشابهة، لم يمن

  .فيكون المضاد المتلف له من خارج جسمه ومن داخله معا
  

إن      وما آان من األجسام يتلفه المضاد له من  ل، ف ارة والرم ل الحج ا، مث خارج، فإنه ال يتحلل من تلقاء نفسه دائم
ياء الخارجة فقط        تحلالن من األش ا ي تحلالن        . هذين وما جانسهما إنم ا ي وان، فإنهم ات والحي ا اآلخر من النب وأم

  .أيضا من أشياء مضادة لهما من داخل
  

ا يكون       فلذلك إن آان شيء من هذه مزمنا، تبقى صورته مدة ما، بأن يخ ا وإنم ل من جمسه دائم لف بدل ما يتحل
م، إال                ذلك الجس ل من جسمه ويتصل ب ا يتحل دل م ل، وال يمكن أن يخلف شيء ب ا يتحل ام م ذلك الشيء يقوم مق
ذى، حيث                  ك هو أن يتغ ه، وذل ذا الجسم بعين ه، ويكتسي صورة ه ي آانت ل ك الجسم صورته الت فيخلع عن ذل

آل ما آان معينا لهذه القوة، حتى صار آل جسم من هذه األجسام يجتذب إلى جعلت في هذه األجسام قوة غاذية و
ى أن           ا، إل ي هو ملتحف به ه، ويكسوه الصورة الت ه بذات نفسه شيئا ما مضادا له، فينسلخ عنه تلك الضدية، ويقبل

ه، ف   رد مثل م    تخور هذه القوة في طول المدة، فيتحلل من ذلك الجسم ما لم يمكن القوة الخائرة أن ت ك الجس يتلف ذل
ه         . فيه؛ فبهذا الوجه حفظ من محلله الداخل ه، بعضها في ي جعلت ل اآلالت الت ظ ب ه حف وأما من متلفه الخارج، فإن

  .وبعضها من خارج جسمه
  

ا               ا تلف منه ام م وم مق ه أشخاص أخر تق ا تلف من ام م وم مق ى أن يق النوع، إل . فيحتاج، في دوام ما يدوم واحدا ب
ذه       إما أن ي: ويكون ذلك ك األول قامت ه ى إذا تلف تل ا، حت كون مع األشخاص األول أشخاص أحدث وجودا منه

ان     ي مك ان أو ف مقامها، حتى ال يخلو في آل وقت من األوقات وجود شخص ما من ذلك النوع، إما في ذلك المك
د   آخر، وإما أن يكون الذي يخلف األول يحدث بعد زمان ما من تلف األول حتى يخلو زمان ما من غ  ر أن يوج ي

ي بعض     . فيه شيء من أشخاص ذلك النوع م تجعل ف وع، ول ا  . فجعل في بعضها قوى يكون بها شبيهه في الن وم
ك؛            ى ذل ه عل دة السطقسات ل دها، إذ هي مراف ماوية وح ام الس ه األجس لم يجعل فيها فإن أشباه ما يتلف منه تكون

وة      ك الق ى تل وع فعل ي الن ه   وما جعل فيه قوة يكون بها شبيهه ف ي ل ماوية        -الت ام الس ك فعل األجس ى ذل رن إل ويقت
دل      -وسائر األجسام األخر ا أن يعت ا، إم إما بأن تفيد، وإما بأن تضاد مضادة ال تبطل فعل القوة بل تحدث امتزاج

ك        د ذل ه؛ فيحدث عن ا ال يبطل فعل به الفعل الكائن بتلك القوة، وإما أن يزيله عن اإلعتدال قليال أو آثيرا بمقدار م
ى التساوي      . ما يقوم مقام التالف من ذلك النوع ا عل ل وإم ى األق ا عل ذا  . وآل هذه األشياء إما على األآثر وإم فبه

  .الوجه يدوم بقاء هذا الجنس من الموجودات
  

ه      ه بحق صورته، أن     . وآل واحد من هذه األجسام له حق واستئصال بصورته، وحق واستئصال بمادت ذي ل فال
ذي     يبقى على الوجود الذي له وال يزول؛ والذي له بحق مادته، هو أن يوجد وجودا آخر مقابال مضادا للوجود ال



 

وفى    . والعدل أن يوفى آل واحد منهما استئصاله. هو له زم ضرورة أن ي وإذ ال يمكن توفيته إياه في وقت واحد ل
  .هذا مرة وذلك مرة، فيوجد ويبقى مدة ما محفوظ الوجود ويتلف ويجد ضده، وذلك أبدًا

  
ي            ه ف ه تخدم ة ل ة مقارن ي جسم آخر هي آل وة ف والذي يحفظ وجوده إما قوة في الجسم الذي فيه صورته، وإما ق
ره،   حفظ وجوده، وإما أن يكون المتولي بحفظه جسم ما آخر يرأس المحفوظ، وهو الجسم السمائي أو جسم ما غي

  .وإما أن يكون باجتماع هذه آلها
  

م هي     . آانت متضادة، آانت مادة آل ضدين منها مشترآةوأيضا فإن هذه الموجودات لما  ذا الجس ي له فالمادة الت
أيضا بعينها مادة لذلك، والتي لذلك هي أيضا بعينها لهذا؛ فعند آل واحد منهما شيء هو لغيره، وعند غيره شيء  

د     . هو له ى آل واح . من آل واحد    فيكون آأن لكل واحد عند آل واحد من هذه الجهة حقا ما ينبغي أن يصير إل
م    ذي بجس والمادة التي تكون للشيء عند غيره إما مادة سبيلها أن تكتسي صورة ذلك بعينها، مثل الجسم الذي يغت

ا مضوا   ك    . آخر، وإما مادة سبيلها أن تكتسي صورة عنه ال صورته بعينها، مثل ناس يخلفون ناس ي ذل دل ف والع
ذا      أن يجد ما عند هذا من مادة ذلك، فيعطى ذلك، وما ك ه ذا، فيعطى ذل ادة ه توفي     .عند ذلك من م ه يس ذي ب وال

ك             د، فيكون ذل ي جسم واح ة بصورته ف ه مقترن وة في ا أن يكون ق الشيء مادته من ضده وينتزع به تلك منه، إم
زع           ي أن ينت ه ف ة تخدم ه مفارق ة ل ك آل الجسم آلة له في هذا غير مفارقة؛ وإما أن يكون في جسم آخر، فيكون ذل

ا صورة نوعه،     مادة من ض ا وإم ده فقط، وتكون قوة أخرى في ذلك الجسم أو في آخر تكسوه، إما صورته بعينه
ا سمائية    وإما أن تكون قوة واحدة تفعل األمرين جميعا؛ وإما أن تكون التي تستوفي له حقه جسما آخر يراسه، إم

ادة ل   . أو غيرها، وإما أن يكون ذلك باجتماع هذه آلها ا يكون م ه صورته       والجسم إنم أن يوفي ا ب م اآلخر، إم لجس
ا        . من صورته وينقص من عزته" جزءًا"على التمام، وإما بأن يكسوه  ما آخر فإنم دم جس ة تخ ه آل والذي يكون ل
ا ال         : يكون آلة بأحد هذين أيضا دار م يال من عزة صورته مق أن يكسوه قل وذلك إما بصورته على التمام، وإما ب

  .يكسر من رعاع العبيد ويقمعهم حتى يذلوا فيخدموايخرجه ذلك من ماهيته، مثل من 
  

  الباب العشرون
  

  القول في أجزاء النفس اإلنسانية وقواها
  

ا           ي به وة الت ك الق د ذل م من بع ة؛ ث وة الغاذي فإذا حدث اإلنسان، فأول ما يحدث فيه القوة التي بها يتغذى، وهي الق
ي   يحس الملموس، مثل الحرارة والبرودة، وسائرها التي ب ائرها الت ها يحس الملموس مثل الحرارة والبرودة، وس

ل    ا مث بها يحس الطعوم، والتي بها الروائح، والتي بها يحس األصوات، والتي بها يحس األلوان والمبصرات آله
ه   . الشعاعات تاقه أو يكره وة أخرى        . ويحدث مع الحواس بها نزوع إلى ما يحسه، فيش ك ق د ذل ه بع م يحدث في ث

ذه  . ارتسم في نفسه من المحسوسات بعد غيبتها عن مشاهدة الحواس لها، وهذه هي القوة المتخيلةيحفظ بها ما  فه
ة        ة، بعضها آاذب ات وتفصيالت مختلف ترآب المحسوسات بعضها إلى بعض، وتفصل بعضها عن بعض، ترآيب

وة الناطق        . وبعضها صادقة؛ ويقترن بها نزوع نحو ما يتخيله ه الق ك يحدث في د ذل م من بع ا يمكن أن    ث ي به ة الت
ا    يعقل المعقوالت، وبها يميز بين الجميل والقبيح، وبها يحوز الصناعات والعلوم، ويقترن بها أيضا نزوع نحو م

  .يعقله
  

ا وخدم   ائر       . فالقوة الغاذية، منها قوة واحدة رئيسة، ومنها قوى هي رواضع له ة الرئيسة هي من س القوة الغاذي ف
ي           أعضاء البدن في الفم؛ والرو وة من الرواضع والخدم فهي ف ائر األعضاء؛ وآل ق ي س اضع والخدم متفرقة ف

ا     به به وى يتش ائر الق وى، وس ائر الق دبرة لس الطبع م ا هي ب ة منه دن؛ والرئيس ائر أعضاء الب ن س ا م عضو م
ال،           د والطح دة والكب ل المع ك مث ب، وذل ي القل ذي ف ها ال رض رئيس الطبع غ و ب ا ه ذو م ا ح ذي بأفعاله ويحت

ذه أيضا          واأل دم ه ي تخ ة، والت ذه الخادم دم ه ي تخ ذه، واألعضاء الت رؤس     . عضاء الخادمة ه د عضو ي إن الكب ف
دم     ة تخ ة، والكلي ويرأس، فإنه يرأس بالقلب ويرؤس المرارة والكلية وأشباههما من األعضاء؛ والمثانة تخدم الكلي

  .الكبد، والكبد يخدم القلب؛ وعلى هذا توجد سائر األعضاء
  

ة    والقوة ا ع، المتفرق د الجمي لحاسة، فيها رئيس وفيها رواضع؛ ورواضعها هي هذه الحواس الخمس المشهورة عن
ي     . وآل واحد من هذه الخمس يدرك حسا ما يخصه. في العينين وفي األذنين وفي سائرها ا هي الت والرئيسة منه

ك، و    ذرات تل ار،     اجتمع فيها جميع ما تدرآه الخمس بأسرها، وآأن هذه الخمس هي من أن هؤالء أصحاب أخب آ
والرئيسة آأنها هي الملك الذي عنده . آل واحد منهم موآل بجنس من األخبار، وبأخبار ناحية من نواحي المملكة

  .والرئيسة من هذه أيضا هي في القلب. تجتمع أخبار نواحي مملكته من أصحاب أخباره
  



 

ل ه       ي أعضاء أخر، ب ة ف ظ        والقوة المتخيلة ليس لها رواضع متفرق ب، وهي تحف ي القل دة، وهي أيضا ف ي واح
ا عن الحس      د غيبته رد         . المحسوسات بع ا تف ك أنه ا، وذل ة عليه ى المحسوسات ومتحكم ة عل الطبع حاآم وهي ب

ا حس،              ة لم ون موافق ي بعضها أن تك ق ف ة، يتف ات مختلف ى بعض، ترآيب بعضها عن بعض، وترآب بعضها إل
  .وفي بعضها أن تكون مخالفة للمحسوس

  
وى           وأما  ائر الق ى س تها عل ا رئاس ل إنم ائر األعضاء، ب ي س ا ف القوة الناطقة، فال رواضع وال خدم لها من نوعه

فهي رئيسة القوة المتخيلة، ورئيسة القوة الحاسة الرئيسة   . المتخيلة؛ والرئيسة من آل جنس فيه رئيس ومرؤوس
  .منها، ورئيسة القوة الغاذية الرئيسة منها

  
ا تكون         والقوة النزوعية، وهي ي به وة هي الت ذه الق دم، وه التي تشتاق إلى الشيء وتكرهه؛ فهي رئيسة، ولها خ

م  . اإلرادة فإن اإلرادة هي نزوع إلى ما أدرك وعن ما أدرك، إما بالحس، وإما بالتخيل، وإما بالقوة الناطقة، وحك
  .فيه أنه ينبغي أن يؤخذ أو يترك

  
ون د يك ا، وق م شيء م ى عل ون إل د يك زوع ق ه والن ا من ا بعضو م ره، وإم دن بأس ا بالب ا، إم ل شيء م ى عم . إل

  .والنزوع إنما يكون بالقوة النزوعية الرئيسية
  

ة      وة النزوعي دم الق وى تخ ون بق ك          . واألعمال بالبدن تك ا تل ي أعضاء أعدت ألن يكون به ة ف وى متفرق ك الق وتل
وان واإلنسان      األفعال، منها أعصاب ومنها عضل سارية في األعضاء، والتي تكون بها زوع الحي ي ن األفعال الت

ي     . وتلك األعضاء مثل اليدين والرجلين وسائر األعضاء التي يمكن أن تتحرك باالرادة. إليها ي ف وى الت ذه الق فه
  .أمثال هذه األعضاء هي آلها جسمانية وخادمة للقوة النزوعية الرئيسية التي في القلب

  
  .د يكون بالمتخيلة، وقد يكون باإلحساسوعلم الشيء قد يكون بالقوة الناطقة، وق

  
ك، يكون          ا تشوق من ذل ه م ال ب ذي ين فإذا آان النزوع إلى علم شيء شأنه أن يدرك بالقوة الناطقة، فإن الفعل ال

  .بقوة ما أخرى في الناطقة، وهي القوة الفكرية، وهي التي تكون بها الفكرة والرؤية والتأمل واالستنباط
  

علم شيء ما يدرك بإحساس، آان الذي ينال به فعال مرآبا من فعل بدني ومن فعل نفساني    وإذا آان النزوع إلى
ذي نتشوق                أن نحاذي أبصارنا نحو الشيء ال ان وب ع األجف ه يكون برف ه، فإن ذي نتشوق رؤيت في مثل الشيء ال

ك الحاجز   . رؤيته دينا ذل ة،      .فإن آان الشيء بعيدا مشينا إليه، وإن آان دونه حاجز أزلنا بأي ال بدني ا أفع ذه آله فه
  .واإلحساس نفسه فعل نفساني وآذلك في سائر الحواس

  
وه  ن وج ك م ل ذل ا، ني يء م ل ش ذي يرجى  : وإذا تشوق تخي يء ال ل الش ل تخي ة، مث القوة المتخيل ل ب دها يفع أح

وة المت          ى الق رد عل ا ي اني م ة؛ والث وة المتخيل ه الق ا ترآب ة من   ويتوقع، أو تخيل شيء مضى، أو تمني شيء م خيل
  .إحساس شيء ما، فتخيل إليه من ذلك أمر ما أنه مخوف أو مأمول، أو ما يرد عليها من فعل القوة الناطقة

  
  .فهذه القوى النفسانية

  
  الباب الحادي والعشرون

  
  نفسا واحدة القول في آيف تصير هذه القوى واألجزاء

  
ة، والحاس   ة الرئيس وة الحاس ادة للق به الم ة ش ة الرئيس ةفالغاذي ي الغاذي ادة  . ة صورة ف به م ة ش ة الرئيس والحاس

ة،          . للمتخيلة، صورة في الحاسة الرئيسة   ي المتخيل ة صورة ف ة، والناطق ة الرئيس ادة للناطق ة الرئيسة م والمتخيل
ة     . وليست مادة لقوى أخرى، فهي صورة لكل صورة تقدمتها ة للحاسة الرئيسة والمتخيل وأما النزوعية فإنها تابع

  .لى جهة ما توجد الحرارة في النار تابعة لما تتجوهر به الناروالناطقة، ع
  

دن عضو آخر  ن الب ه م ذي ال يرأس رئيس ال و العضو ال ب ه يس، . فالقل ا رئ ه أيضا عضو م دماغ، فإن ه ال ويلي
ورئاسته ليست رئاسة أولية، لكن رئاسة ثانية، وذلك ألنه يرأس بالقلب، ويرأس سائر األعضاء؛ فإنه يخدم القلب 

الطبع         في ا هو مقصود القلب ب ائر األعضاء بحسب م ه      . نفسه، وتخدمه س ل صاحب دار اإلنسان، فإن ك مث وذل
وم          ه ويق ه يخلف رين، آأن ي األم يخدم اإلنسان في نفسه وتخدمه سائر أهل داره، بحسب ما هو مقصود اإلنسان ف



 

رئيس، وهو المستولي عل       ه ال ي الشريف من      مقامه وينوب عنه ويتبدل فيما ليس يمكن أن يبدل ة القلب ف ى خدم
  .أفعاله

  
ا            ا ينبث فيه ك بم ترفد، وذل ه تس ائر األعضاء، ومن ي س من ذلك أن القلب ينبوع الحرارة الغريزية، فمنه تنبث ف

ي العروق الضوارب    ا تبقى الحرارة         . عنه من الروح الحيواني الغريزي ف دها القلب من الحرارة إنم ا يرف ومم
ى يكون    . ءالغريزية محفوظة على األعضا والدماغ هو الذي يعدل الحرارة التي شأنها أن تنفذ إليها من القلب حت

  .وهذا أول أفعال الدماغ وأول شيء يخدم به وأعمها لألعضاء. ما يصل إلى آل عضو من الحرارة معتدال له
  

ي : ومن ذلك أن في األعصاب صنفين أن يحس آل    أحدهما آالت لرواضع القوة الحاسة الرئيسة التي في القلب ف
ا أن       أتى له ا يت ب، به ي القل واحد منها الحس الخاص به، واآلخر آالت األعضاء التي تخدم القوة النزوعية التي ف

ة ة اإلرادي أتى   . تتحرك الحرآ ا يت ي به ا الت ه قواه ي ب ا يبق د أعصاب الحس م ي أن يرف ب ف دم القل دماغ يخ وال
ه       والدماغ أيضا يخدم . للرواضع أن تحس محفوظة عليها ي ب ا يبق ة م ة اإلرادي القلب في أن يرفد أعصاب الحرآ

را من   . قواها التي بها يتأتى لألعضاء اآللية الحرآة اإلرادية التي تخدم بها القوة النزوعية التي في القلب فإن آثي
ي النخ       ا ف ا مغارزه را منه اع هذه األعصاب مغارزها التي منها يسترفد ما يحفظ به قواها في الدماغ نفسه؛ وآثي

  .النافذ، والنخاع من أعاله متصل بالدماغ، فإن الدماغ يرفدها بمشارآة النخاع لها في االرفاد
  

دود   دار مح ى مق ب عل رارة القل ت ح ى آان ون مت ا يك ة إنم وةا لمتخيل ل الق ك أن تخي ن ذل وة . وم ر الق ذلك فك وآ
  .لك حفظها وتذآرها للشيءوآذ. الناطقة، إنما يكون متى آانت حرارته على ضرب ما من التقدير، أي فعل

  
ه           ذي يجود ب دال ال ى اإلعت ه، وعل ه تخيل ذي يجو ب فالدماغ أيضا يخدم القلب بأن يجعل حرارته على االعتدال ال

ذآره   ل، وبجزء          . فكره ورويته، وعلى االعتدال الذي يجود به حفظه وت ه التخي ا يصلح ب ه م دل ب ه يع فبجزء من
ذآر       آخر منه يعدل به ما يصلح به الفكر، وب ظ وال ا يصلح الحف ه م دل ب ان     . جزء ثالث يع ا آ ب، لم ك أن القل وذل

ائر            ى س ا يفيض إل ه م ة مفرطة ليفضل من ه إال قوي ي في ينبوع الحرارة الغريزية، لم يمكن أن يجعل الحرارة الت
دل ح    . فلم تكن آذلك في نفسها إال لغاية بقلبه. األعضاء، ولئال يقصر أو يجود ذلك وجب أن يع ان آ ه  فلما آ رارت

ي تخصه             ه الت ه أفعال ذي تجود ب دال ال ى االعت ها عل ي نفس ه ف فجعل  . التي تنفذ إلى األعضاء، وال تكون حرارت
انية         وة نفس ه ق ائر األعضاء، وجعلت في ى س الدماغ ألجل ذلك بالطبع باردا رطبا، حتى في الملمس، باالضافة إل

ا آانت أرضية        واألعصاب ا . تصير بها حرارة القلب على اعتدال محدود محصل ة، لم ي للحرآ ي للحس والت لت
ا "و . بالطبع، سريعة القبول للجفاف، آانت تحتاج إلى أن تبقى رطبة إلى لدانة مواتية للتمدد والتقاصر آانت  " لم

ة أصال    ا "أعصاب الحس محتاجة مع ذلك إلى الروح الغريزي الذي ليست فيه دخاني زي    " ولم روح الغري ان ال آ
دم زاء ال ي أج الك ف ه، و الس ذه حال ا"اغ ه ا  " لم ي به ا الت ل مغارزه م تجع ا، ل رارة ناريه رط الح ب مف ان القل آ

ي           ا ف ا، جعلت مغارزه ا وأفعاله ل وتبطل قواه ا فتتحل اف إليه تتسترفد ما يحفظ قواها في القلب، لئال يسرع الجف
وة تبق ي األعصاب رطب ا ف د منهم ل واح ن آ ذ م دا، لتنف ان ج ا رطب اع ألنهم ي النخ دماغ وف ة، ال ى اللدون ا عل يه

ر           ة غي ة لطيف ا مائي ذة فيه ة الناف ى أن تكون الرطوب ا إل وتستبقي بها قواها النفسانية، فبعض األعصاب يحتاج فيه
ا       ى لزوجة م ا إل اج فيه ة، جعلت           . لزجة أصال، وبعضها محت ر لزج ة غي ة لطيف ى مائي ا إل ا محتاج ان منه ا آ فم
ي       مغارزها في الدماغ؛ وما آان منها محتاجا فيها ا ف ا لزجة، جعلت مغارزه مع ذلك إلى أن تكون رطوبتها فيه

  .النخاع؛ وما آان منها محتاجا فيها إلى أن تكون رطوبتها قليلة، جعلت مغارزها أسفل الفقار والعصعص
  

أنها أن تفعل فعال                   ان ش ي عضو آ وة ف د، وآل ق ك أعضاء التولي د ذل الن وبع ده الطح د، وبع دماغ الكب د ال ثم بع
ك اآلخر                  جسمانيا ي ا أن يكون ذل زم ضرورة، إم ه يل ى آخر، فإن ا ويصير إل ك العضو جسم م ه من ذل نفصل ب

ق ومسيل        ه طري ون ل اع، أو أن يك ا بالنخ ر منه دماغ وآثي ر من األعصاب بال ل اتصال آثي األول، مث متصال ب
م             ل الف ه أو رئيسة، مث ة ل وة خادم ك الق ك الجسمس، وآانت تل ه ذل ة   متصل لذلك العضو يجري في ة والكلي والرئ

زم ضرورة أن   . والكبد والطحال وغير ذلك وآلما احتاجت أو آان شأنها أن تفعل فعال نفسانيا في غيرها، فإنه يل
  .يكون بينها مسيل جسماني، مثل فعل الدماغ في القلب

  
ائر األعضاء، وأعض          ا س م تتبعه ال، ث م الطح د ث م الكب د  فأول ما يتكون من األعضاء القلب، ثم الدماغ ث اء التولي

ة      . متأخرة الفعل من جميعها ا الحرارة الذآري ين وحفظهم ورياستها في البدن يسيرة، مثل ما يتبين من فعل األنثي
  .والروح الذآري الشائعين من القلب في الحيوان الذآر الذي له انثيان

  



 

ب،  . والقوة التي بها يكون التوليد، منها رئيسة ومنها خادمة ي القل د     والرئيسة منها ف ي أعضاء التولي ة ف . والخادم
وة، واألخرى          : والقوة التي يكون بها التوليد اثنتان ك الق ه تل ذي ل وان ال ا الحي ي يتكون عنه إحداهما تعد المادة الت

  .تعطي صورة ذلك النوع من الحيوان وتحرك المادة إلى أن تحصل لها تلك الصورة التي لذلك النوع
  

د     . نثى، والتي تعطي الصورة هي قوة الذآروالقوة التي تعد المادة هي قوة األ ي تع القوة الت ى ب فإن األنثى هي أنث
  .بها المادة، والذآر هو ذآر بالقوة التي تعطي تلك المادة صورة ذلك النوع الذي له تلك القوة

  
ي             ا ف ي أن يعطي الصورة إم ه ف ذي يخدم رحم، وال وان هو ال ادة الحي والعضو الذي يخدم القلب في أن يعطي م

ي         ون المن ذي يكي وان العضو ال ره من الحي ي غي ى فصادف       . اإلنسان وإما ف ى رحم األنث ي إذا ورد عل إن المن ف
ك           ى أن يحصل من ذل ا إل وة يتحرك به دم ق ك ال هناك دما قد أعده الرحم لقبول صورة اإلنسان، أعطى المني ذل

ة صورة اإلنسان         دم الم . الدم أعضاء اإلنسان وصورة آل عضو، وبالجمل ان،       فال ادة اإلنس رحم هو م ي ال د ف ع
  .والمني هو المحرك لتلك المادو إلى أن تحصل فيها الصورة

  
اد    . ومنزلة المني من الدم المعد في الرحم منزلة األنفحة التي ينعقد عنها اللبن ة لإلنعق وآما أن األنفحة هي الفاعل
يس هو ج        ي ل ذلك المن ادة، آ د وال م ادة     في اللبن، وليس هي جزءا من المنعق رحم، وال م ي ال د ف . زءا من المنعق

بن              ا يتكون الرائب عن الل رحم آم ون الرائب من األنفحة، ويتكون عن دم ال والجنين يتكون عن المني آما يتك
  .الحليب، واالبريق عن النحاس

  
ة، ير       د العان ي تحت جل دها  والذي يكون المني في اإلنسان هي األوعية التي يوجد فيها المني، وهي العروق الت ف

ى         . في ذلك بعض اإلرفاد األنثيان ك العروف إل ي القضيب ليسيل من تل ذي ف وهذه العروق نافذة إلى المجرى ال
مجرى القضيب، ويجري في ذلك المجرى إلى أن ينصب في الرحم ويعطي الدم الذي فيه مبدأ قوة يتغير بها إلى 

  .أن تحصل به األعضاء وصورة آل عضو، وصورة جملة البدن
  

  .ي آلة الذآروالمن
  

ه               ة ل ا، والمبضع آل الج به ة للطبيب يع د آل إن الي ب؛ ف ل الطبي ك، مث واآلالت منها مواصلة، ومنها مفارقة من ذل
وة        . يعالج بها، والدواء آلة يعالج بها ه ق ه ويصنعه ويعطي ا يفعل فالدواء آلة مفارقة، وإنما يواصله الطبيب حين م

ثال      . نحو الصحة  يحرك بها بدن العليل مثال، فتحرك بدنه  ا غائب أو ميت م ذي ألقاه ة   . والطبيب ال ذلك منزل وآ
ه من المبضع   " آلة"والمبضع . المني ا  . ال تفعل فعلها إال بمواصلة الطبيب المستعمل له، واليد أشد مواصلة ل وأم

وة  . الدواء فإنه يفعل بالقوة التي فيه من غير أن يكون الطبيب مواصال له ة   آذلك المني فإنه آلة للق دة الذآري المول
دن      . وتفعل مفارقة د مواصلة للب ة اللتولي ان آل ين واألنثي ي من       . وأوعية الم ي تكون آالت المن ة العروق الت فمنزل

ل           دن العلي ا ب ة ويحرك به وة حرآ ه ق ا ادواء ويعطي القوة الرئيسية التي في القلب منزلة يد الطبيب التي يعمل به
دم  فإن تلك العروق التي يستعم. إلى الصحة لها القلب بالطبع هي آالت في أن يعطي المني القوة التي يحرك بها ال

  .المعد في الرحم إلى صورة ذلك النوع من الحيوان
  

ائر          وين س ه تك ون القلب وينتظر بتكوين ا يتك أول م فإذا أخذ الدم عن المني القوة التي يتحرك بها إلى الصورة، ف
و  ادة،            . ىاألعضاء ما يتفق أن يحصل في القلب من الق د الم ا تع ي به وة الت ة الق وة الغاذي ع الق ه م إن حصلت في ف
التي تعطي الصورة، تكون سائر األعضاء  " القوة"فإن حصلت فيه . تكون سائر األعضاء على أنها أعضاء أنثى

ي         دة الت ذه األعضاء المول ى، وتحصل من ه على أنها أعضاء ذآر وتحصل من تلك األعضاء المولدة التي لألنث
  .ثم سائر القوى النفسانية الباقية تحدث في األنثى على مثال ما هي في الذآر. للذآر

  
ا    ات فإنهم وهاتان القوتان، أعني الذآرية واألنثوية، هما في اإلنسان مفترقان في شخصين، وأما في آثير من النب

إن ال           ذر؛ ف ذي يتكون عن الب ات ال ر من النب ل آثي د، مث ادة،    مقترنان على التمام في شخص واح ات يعطي الم نب
ا نحو الصورة         وة يتحرك به ك ق ع ذل ا م وة       . وهي البذر، ويعطي به ول الصورة، وق تعداد لقب اه االس ذي أعط فال

ه   . يتحرك بها نحو الصورة فالذي أعطاه االستعداد لقبول الصورة هي القوة األنثوية، والذي أعطاه مبدأ يتحرك ب
  .نحو الصورة هو القوة الذآرية

  
ا           . ضا في الحيوان ما سبيله هذا السبيلوقد يوجد أي وة م ا ق رن إليه ة، وتقت ه تام ة في وة األنثوي ا الق ويوجد أيضا م

ريح،            ذي يبيض بيض ال ل ال ارج، مث ين من خ ى مع اج إل ذآرية ناقصة تفعل فعلها إلى مقدار ما ثم تجوز، فتحت



 

ا،         ا ذآورته ودع بيضها، فيتبعه م ت ي تبيض ث ة   ومثل آثير من أجناس السمك الت ا رطوب ي عليه ة بيضة   . فتلق فأي
  .أصابها من تلك الرطوبة شيء آان عنها حيوان، وما لم يصبها ذلك فسدت

  
ذلك  ا أعضاء تخصه           . وأما اإلنسان فليس آ ي شخصين، ولكل واحد منهم ان ف ان متميزت ان القوت ل هات وهي  : ب

وما . وى النفس آلها سوى هاتينوآذلك يشترآان في ق. األعضاء المعروفة لهما، وسائر األعضاء فيهما مشترآة
ة     وى حرآ ذآر أق يشرآان فيه من أعضاء فإنه في الذآر أسخن، وما آان منها فعله الحرآة والتحريك، فإنه في ال

ى أضعف           . وتحريكا ي األنث ا ف ل الغضب والقسوة، فإنه وة، مث ى الق ائال إل والعوارض النفسانية، فما آان منها م
وى       وما آان من ال. وفي الذآر أقوى ى أق ي األنث ه ف ة، فإن ة والرحم ل الرأف ى  . عوارض مائال إلى الضعف، مث عل

د           اث من توج اث، وفي اإلن ي اإلن ا ف بيهة بم ه ش أنه ال يمتنع أن يكون في ذآورة اإلنسان من توجد العوارض في
وة الحاس  . فبهذه تفترق اإلناث والذآور في اإلنسان. فيه هذه شبيهة بما هو في الذآور ة   وأما في الق ة وفي المتخيل

  .وفي الناطقة، فليسا يختلفان
  

ع المحسوسات            م تجتم ي هي رواضع، ث وى الحاسة الت ي الق فيحدث عن األشياء الخارجة رسوم المحسوسات ف
ات         ن المحسوس دث ع ة، ويح ة الرئيس وى الحاس ي الق ة ف واس الخمس أنواع الح ة ب اس، المدرآ ة األجن المختلف

ا    الحاصلة في هذه رسوم المتخيالت ف . ي القوة المتخيلة، فتبقى هناك محفوظة بعد غيبتها عن مباشرة الحواس له
ة،        ال نهاي رة ب ات آثي فتتحكم فيها، فيفرد بعضها عن بعض أحيانا، ويرآب بعضها إلى بعض أصنافا من الترآيب

  .بعضها آاذبة وبعضها صادقة
  

  الباب الثاني والعشرون
  

  ذلك القول في القوة الناطقة وآيف تعقل وما سبب
  

وة    ي الق م ف أنها أن ترتس ي ش والت الت والت والمعق وم أصناف المعق ة رس ي الناطق م ف ك أن ترتس د ذل ى بع ويبق
ادة؛   : الناطقة، منها المعقوالت التي هي في جواهرها عقول بالفعل ومعقوالت بالفعل وهي األشياء البريئة من الم

ل    ل، مث ة بالفع ي          ومنها المعقوالت التي ليست بجوارها معقول م أو ف ا هو جس ة آل م ات، وبالجمل ارة والنب الحج
ل   . فإن هذه ليست عقوال بالفعل وال معقوالت بالفعل. جسم ذي مادة، والمادة نفسها وآل شيء قوامه بها ا العق وأم

والت               ل رسوم المعق دة ألن تقب ادة مع ي م ا ف ة م ه هيئ ره، فإن ي أول أم الطبع ف ه ب فهي  : اإلنساني الذي يحصل ل
ادة،      . وعقل هيوالني، وهي أيضا بالقوة معقولة بالقوة عقل ادة أو ذوات م ادة، أو هي م ي م وسائر األشياء التي ف

ل والت بالفع القوة ويمكن أن تصير معق والت ب ا معق القوة، ولكنه وال ال بالفعل وال ب ي . فليست هي عق يس ف ول
ع  وال أيضا ف. جواهرها آفاية في أن تصير من تلقاء أنفسها معقوالت بالفعل ي القوة الناطقة، وال فيما أعطي الطب

وة       ا من الق آفاية في أن تصير من تلقاء نفسها عقال بالفعل، بل تحتاج أن تصير عقال بالفعل إلى شيء آخر ينقله
  .إلى الفعل وإنما تصير عقال بالفعل إذا حصلت فيها المعقوالت

  
ة       والت بالفعل إذا حصلت معقول القوة معق ي ب ل بالفعل   وتصير المعقوالت الت ى شيء آخر      . للعق اج إل وهي تحت

ى أن يصيرها بالفعل      وة إل ى أن يصيرها بالفعل           . ينقلها من الق وة إل ا من الق ى شيء آخر ينقله اج إل . وهي تحت
ادة              ارق للم ل، ومف ا بالفع ل م ا، جوهره عق ى الفعل هو ذات م وة إل ا من الق ل    . والفاعل الذي ينقله ك العق إن ذل ف

ه من   . الذي هو بالقوة عقل، شيئا ما بمنزلة الضوء الذي تعطيه الشمس البصر يعطي العقل الهيوالني، ألن منزلت
ه             . العقل الهيوالني منزلة الشمس من البصر ل أن يبصر في ادة، وهو من قب ي م ا ف ة م وة وهيئ فإن البصر هو ق

  .بصر بالقوة، واأللوان من قبل أن تبصر مبصرة مرئية بالقوة
  

ي   وليس في جوهر القوة البا ة ف صرة التي في العين آفاية في أن يصير بصرا بالفعل، وال في جوهر األلوان آفاي
ا،       . أن تصير مرئية مبصرة بالفعل وان ضوءا تضاء به ه، وتعطى األل فإن الشمس تعطي البصر ضوءا يضاء ب

ذ  لك الضوء،  فيصير البصر، بالضوء الذي استفاده من الشمس مبصرا بالفعل وبصيرا بالفعل؛ وتصير األلوان، ب
يئا       . مبصرة مرئية بالفعل بعد أن آانت مبصرة مرئية بالقوة والني ش ل الهي د العق ذي بالفعل يفي آذلك هذا العقل ال

ا أن البصر بالضوء نفسه     . فمنزلة ذلك الشيء من العقل الهيوالني منزلة الضوء من البصر . ما يرسمه فيه وآم
لتي هي سبب الضوء به بعينه، ويبصر األشياء التي هي  يبصر الضوء الذي هو سبب إبصاره، ويبصر الشمس ا

بالقوة مبصرة فتصير مبصرة بالفعل، آذلك العقل الهيوالني فإنه بذلك الشيء الذي منزلته منه منزلة الضوء من   
ي            ك الشيء ف ام ذل ذي هو سبب ارتس ل بالفعل ال والني العق البصر، يعقل ذلك الشيء نفسه، وبه يعقل العقل الهي

د       العقل ال ال بالفعل بع هيوالني، وبه تصير األشياء التي آانت معقولة بالقوة معقولة بالفعل، ويصير هو أيضا عق
  .أن آان عقال بالقوة



 

ومرتبته من  . وفعل هذا العقل المفارق في العقل الهيوالني شبيه فعل الشمس في البصر، فلذلك سمي العقل الفعال
ل المنفعل  . األول المرتبة العاشرة األشياء المفارقة التي ذآرت من دون السبب وإذا . ويسمى العقل الهيوالني العق

ذ       حصل في القوة الناطقة عن العقل الفعال ذلك الشيء الذي منزلته منها منزلة الضوء من البصر، حصلت حينئ
والت األ        ك هي المعق ة؛ وتل وة الناطق ي الق والت ف ى  عن المحسوسات التي هي محفوظة في القوة المتخيلة معق ول
  .التي هي مشترآة لجميع الناس مثل أن الكل أعظم من الجزء، وأن المقادير المساوية للشيء الواحد متساوية

  
ل         : المعقوالت األول المشترآة ثالثة أصناف ى الجمي ا عل ل يوقف به ة، وصنف أوائ صنف أوائل للهندسة العلمي

أنها أن  والقبيح مما شأنه أن يعمله اإلنسان، وصنف أوائل تستعمل في أ ن يعلم بها أحوال الموجودات التي ليس ش
أنها أن يحدث عن      ا ش يفعلها اإلنسان ومباديها ومراتبها، مثل السموات والسبب األول وسائر المبادي اآلخر، وم

  .تلك المبادي
  

  الباب الثالث والعشرون
  

  القول في الفرق بين اإلرادة واإلختيار وفي السعادة
  

ى    فعندما تحصل هذه المعقوال زوع إل تنباط، ون ت لإلنسان يحدث له بالطبع تأمل، وروية وذآر، وتشوق إلى االس
ة هو اإلرادة   . بعض ما عقله أوال، وشوق إليه وإلى بعض ما يستنبطه، أو آراهته ه بالجمل . والنزوع إلى ما أدرآ

ك      " النزوع"فإن آان ذلك  ان ذل ام وهو اإلرادة؛ وإن آ ة أو عن     عن إحساس أو تخيل، سمي باإلسم الع عن روي
ي  . نطق في الجملة، سمي اإلختيار وهذا يوجد في اإلنسان خاصة، وأما النزوع عن إحساس أو تخيل فهو أيضا ف

وان  ائر الحي تكماله األول     . س و اس ان ه ى لإلنس والت األول ول المعق ه     . وحص ت ل ا جعل والت إنم ذه المعق وه
  .ليستعملها في أن يصير إلى استكماله األخير

  
ادة،       . لسعادةوذلك هو ا ى م ا إل ي قوامه اج ف وهي أن تصير نفس اإلنسان من الكمال في الوجود إلى حيث ال تحت

ك        ى تل واد، وأن تبقى عل ة للم وذلك أن تصير في جملة األشياء البريئة عن األجسام، وفي جملة الجواهر المفارق
دا  ال     . الحال دائما أب ل الفع ة العق ا تكون دون رتب ا ت . إال أن رتبته ال        وإنم ة، بعضها أفع ا إرادي ال م ك بأفع غ ذل بل

ا   ات م درة تحصل عن هيئ دودة مق ا مح ال م ل بأفع ت، ب ال اتفق أي أفع ة، وليست ب ال بدني ة، وبعضها أفع فكري
ا يعوق عن السعادة     . وملكات ما مقدرة محدودة ة م وب     . وذلك أن من األفعال االرادي ر المطل عادة هي الخي والس

ا شيء آخر يمكن أن             لذاته، وليست تطلب أصال وال  يس وراءه ا شيء آخر، ول ال به ات لين في وقت من األوق
ة    . يناله اإلنسان أعظم منها ال الجميل ات والملكات   . واألفعال اإلرادية التي تنفع في بلوغ السعادة هي األفع والهيئ

عادة   وهذه خيرات هي ال ألجل ذواتها بل إنما هي خيرات. التي تصدر عنها هذه األفعال هي الفضائل . ألجل الس
ال القبيحة     ذه       . واألفعال التي تعوق عن السعادة هي الشرور، وهي األفع ا تكون ه ي عنه ات والملكات الت والهيئ

ائس ل والخس ائص والرذائ ال هي النق ت   .األفع دن، وجعل دم الب ت لتخ ا جعل ان إنم ي اإلنس ي ف ة الت القوة الغاذي ف
ة، إذ  . الناطقةالحاسة والمتخيلة لتخدما البدن ولتخدما القوة  وخدمة هذه الثالثة للبدن راجعة إلى خدمة القوة الناطق

ة   . آان قوام الناطقة أوال بالبدن ا نظري ة ومنه ة ال      . والناطقة، منها عملي ة، والنظري ة جعلت لتخدم النظري والعملي
  .لتخدم شيئا آخر، بل ليوصل بها إلى السعادة

  
ة القوة النزوعي ة ب ا مقرون ذه آله ةوالنزوعي. وه دم الناطق ة وتخ دم المتخيل يس . ة تخ ة ل ة المدرآ وى الخادم والق

ة     القوة النزوعي ة والعمل إال ب ي أن تفعل         . يمكنها أن توفي الخدم ة ف ة ليست آافي ل والروي إن اإلحساس والتخي ف
القوة            زع ب ي أن تن م، ألن اإلرادة ه ه وعل ل أو رّوى في س أو تخي ا أح ى م وق إل ك تش ى ذل رن إل دون أن يقت

  .عية إلى ما أدرآتالنزو
  

فإذا علمت بالقوة النظرية السعادة ونضبت غاية وتشوقت بالنزوعية واستنبطت بالقوة المروية ما ينبغي أن تعمل  
ال اإلنسان    حتى تنال بمعاونة المتخيلة والحواس على ذلك، ثم فعلت بآالت القوة النزوعية تلك األفعال، آانت أفع

يئا آخر سواها      فإذا لم تعلم. آلها خيرات وجميلة ة ش السعادة، أو علمت ولم تنصب غاية بتشوق، بل نصبت الغاي
ك               م فعلت تل ة، ث ال الحواس والمتخيل ى تن ا ينبغي أن تعمل حت ة م القوة المروي تنبطت ب وتشوقت بالنزوعية واس

  .األفعال بآالت القوة النزوعية، آانت أفعال ذلك اإلنسان آلها غير جميلة
  
  
  
  



 

  شرونالباب الرابع والع
  

  القول في سبب المنامات
  

ل    ل وتفع ا تحس بالفع ة آله ون رواضع الحاس دما تك ة؛ وعن ين الناطق ة وب ين الحاس طة ب ة متوس وة المتخيل والق
ا    ا من المحسوسات وترسمه فيه ورده الحواس عليه ا ت ا، مشغولة بم ة عنه ة منفعل وة المتخيل ون الق ا، تك . أفعاله

  .لناطقة، وبارفاد القوة النزوعيةوتكون هي أيضا مشغولة بخدمة القوة ا
  

د حال                ا يعرض عن ل م ا، مث أن ال تفعل أفعاله ا األول، ب ى آماالته ة عل ة والناطق فإذا صارت الحاسة والنزوعي
النوم، انفردت القوة المتخيلة بنفسها، فارغة عما تجدده الحواس عليها دائما من رسوم المحسوسات، وتخلت عن   

أن     خدمة القوة الناطقة والنزوع ا ب ة، فتفعل فيه ية، فتعود إلى ما تجده عندها من رسوم المحسوسات محفوظة باقي
ى      . ترآب بعضها إلى بعض، وتفصل بعضها عن بعض ولها مع حفظها رسوم المحسوسات وترآيب بعضها إل

ث  ل ثال ض، فع اة : بع و المحاآ ياء       . وه اة األش ى محاآ درة عل ا ق نفس، له وى ال ائر ق ين س ن ب ة م ا خاص فإنه
ا    المح ة فيه ى محفوظ ي تبق ة الت ات      . سوس ب المحسوس س، بترآي الحواس الخم ات ب اآي المحسوس ا تح فأحيان

  .المحفوظة عندها المحاآية لتلك، وأحيانا تحاآي المعقوالت، وأحيانا تحاآي القوة الغاذية
  

دن   فإنها متى صادف . وأحيانا تحاآي القوة النزوعية، وتحاآي أيضا ما يصادف البدن عليه من المزاج زاج الب ت م
ا     باحة فيه اه والس ل المي زاج    . رطبا، حاآت الرطوبة بترآيب المحسوسات التي تحاآي الرطوبة، مث ان م ى آ ومت

ا اليبوسة        أنها أن تحاآي به ي ش دن بالمحسوسات الت دن     . البدن يابسا، حاآت يبوسة الب ذلك تحاآي حرارة الب وآ
ات       وبرودته، إذا اتفق في وقت من األوقات أن آان مزاجه  ي وقت من األوق ق ف ه، إذا اتف في وقت البدن وبرودت

دن،  . أن آان مزاجه في وقت ماحارا أو باردا وقد يمكن، إن آانت هذه القوة هيئة وصورة في البدن، أن يكون الب
ا       . فيها ذلك المزاج" البدن"إذا آان على مزاج ما، أن يفعل  ا يفعل فيه ا لم ان قبوله انية، آ غير أنها لما آانت نفس

ل المزاجات         ام أن تقب ة األجس ي طبيع ا ف ى حسب م . البدن من المزاج على حسب ما في طبيعتها أن تقبله، ال عل
ل األول       ا مث ة، فصار رطب ذه  . فإن الجسم الرطب، متى فعل رطوبة في جسم ما، قبل الجسم المنفعل الرطوب وه

ل  ة، ب م تصر رطب ة، ل ا رطوب ة أو أدنيت إليه ا رطوب ل فيه ى فع وة، مت ن الق ا م ا تحاآيه ة بم ك الرطوب ل تل تقب
ة  . المحسوسات آما أن القوة الناطقة، متى قبلت الرطوبة فإنها إنما تقبل ماهية الرطوبة بأن تعقلها، ليست الرطوب

تعدادها أن           ا واس ي جوهره ا ف ى حسب م ك عن الفاعل عل نفسها؛ آذلك هذه القوة، متى فعل فيها شيء، قبلت ذل
  .تقبل ذلك

  
ا      فأي شيء ما فع ه آم ا أن تقبل ي جوهره ك ف ل فيها، فإنها إن آان في جوهرها أن تقبل ذلك الشيء، وآان مع ذل

وجهين  ك ب ت ذل ا، قبل ي إليه يء    : ألق ك الش اآي ذل أن تح اني ب ا، والث ي إليه ا ألق و وآم ا ه ه آم أن تقبل دهما ب أح
  .بالمحسوسات التي شأنها أن تحاآي ذلك الشيء

  
ي تصادفها      وإن آان في جوهرها أن ال تقبل ا ك الشيء بالمحسوسات الت لشيء آما هو، قبلت ذلك بأن تحاآي ذل

ى          . عندها مما شأنها أن تحاآي ذلك الشيء ة، مت وة الناطق إن الق والت، ف والت معق ل المعق ا أن تقب يس له وألنها ل
ا تحاآ        ا بم ن تحاآيه ة، لك وة الناطق ي الق ي ف ا ه ا آم م تقبله ديها، ل ي حصلت ل والت الت ا المعق ن  أعطته ا م يه

زاج بالمحسوسات          . المحسوسات ك الم ا، قبلت ذل ي وقت م ه ف ومتى أعطاها البدن المزاج الذي يتفق أن يكون ل
زاج       ك الم أنها أن تحاآي ذل ا ش دها مم ا          . التي تتفق عن ا آم ك أحيان أنه أن يحس، قبلت ذل يئا ش ى أعطيت ش ومت

  .أعطيت، وأحيانا بأن تحاآي ذلك المحسوس بمحسوسات أخر تحاآيه
  

ادفت  ة"وإذا ص ة   " المخيل ا لكيفي تعدادا قريب تعدة اس ة مس وة النزوعي ة"الق ا أو هيئ هوة أو  " م ل غضب أو ش مث
ي             د ف ي توج ة الت ك الملك ون عن تل أنها أن تك ي ش ال الت النفعال ما بالجملة، حاآت القوة النزوعية بترآيب األفع

ا  ذا،    . القوة النزوعية معدة، في ذلك الوقت، لقبوله ل ه ي مث ة       فف وى الرواضع األعضاء الخادم ا أنهضت الق ربم
ال           ك األفع ة تل وة النزوعي ي الق دما تكون ف ك األعضاء عن . ألن تفعل في الحقيقة األفعال التي شأنها أن تكون بتل

به الميت          ا تش ازل، وأحيان به اله ا، تش ل، أحيان ذا الفع ة به ان       . فتكون القوة المتخيل ط، ولكن إذا آ ذا فق يس به م ل ث
د زاج الب وة  م ال الق زاج بأفع ك الم ة، حاآت ذل وة النزوعي ي الق ا ف ال م زاج انفع ك الم ع ذل أنه أن يتب ا ش ن مزاج

ال       ك اإلنفع ل أن يحصل ذل ك من قب وة      . النزوعية الكائنة عن ذلك الإلنفعال، وذل ا الق ي فيه نهض األعضاء الت فت
  .الخادمة للقوة النزوعية، نحو تلك األفعال بالحقيقة

  



 

زاج     ك، أن م اح، حاآت          من ذل ة شهوة النك وة النزوعي ي الق زاج ف ك الم ع ذل أنه أن يتب ا ش دن إذا صار مزاج الب
ة" هوة    " المتخيل ن ش اح، ال ع ل النك و فع تعداد نح ل لإلس ذا الفع نهض أعضاء ه اح؛ فت ال النك زاج بأفع ك الم ذل

ك الشهوة          ال تل ة للشهوة بأفع وة المتخيل اة الق ت، لكن المحاآ ذلك  . حاصلة في ذلك الوق االت،    وآ ائر االنفع ي س ف
اك وارد من خارج         ر أن يكون هن ر من غي ام فف ا   . وآذلك ربما قام اإلنسان من نومه فضرب آخر، أو ق وم م فيق

  .تحاآيه القوة المتخيلة من ذلك الشيء مقام ذلك الشيء لو حصل في الحقيقة
  

ياء ا       والت باألش ن المعق ا م ا حصل فيه اآي م أن تح ة ب وة الناطق ا الق اآي أيض ا   وتح اآي به أنها أن تح ي ش لت
ادة والسموات،             . المعقوالت ة للم ياء المفارق ل السبب األول واألش ال، مث ة الكم ي نهاي ي ف والت الت فتحاآي المعق

نة المنظر  ياء الحس ل األش ا، مث ات وأآمله ات . بأفضل المحسوس أخس المحسوس والت الناقصة ب اآي المعق وتح
  .سائر المحسوسات اللذيذة المنظر" القوة"لك تحاآي تلك وآذ. وأنقصها، مثل األشياء القبيحة المنظر

  
ا هو    والعقل الفعال، لما آان هو السبب في أن تصير به المعقوالت التي هي القوة معقوالت بالفعل، وأن يصير م

ة ضربين   ضربا  : عقل بالقوة عقال بالفعل، وآان ما سبيله أن يصير عقال بالفعل هي القوة الناطقة، وآانت الناطق
ي    نظريا وضربا عمليا، وآانت العملية هي التي شأنها أن تفعل الجزئيات الحاضرة والمستقبلة، والنظرية هي الت
ذي            إن ال ة، ف وة الناطق ة مواصلة لضربي الق وة المتخيل م، وآانت الق شأنها أن تعقل المعقوالت التي شأنها أن تعل

ال      ل الفع ة عن العق وة الناطق ذي من    -تنال الق ه الضياء من البصر    وهو الشيء ال وة       -زلت ى الق ه عل د يفيض من ق
ة ي  . المتخيل أنها أن تحصل ف ي ش والت الت ا المعق ه أحيان ا، تعطي ل م ة فع وة المتخيل ي الق ال ف ل الفع ون للعق فيك

ة "الناطقة النظرية، وأحيانا الجزئيات المحسوسات التي شأنها أن تحصل في الناطقة العملية، فتقبل  " القوة المتخيل
ا         . الت بما يحاآيها من المحسوسات التي ترآبها هيالمعقو ا هي، وأحيان ا آم أن تتخيله ا ب ات أحيان ل الجزئي وتقب

ةب      ا بالروي ة أن تعمله ة العملي ا    . بأن تحاآيها بمحسوسات أخر، وهذه هي التي شأن الناطق ا حاضرة، ومنه فمنه
ياء   . ال توسط رويةإال أن ما يحصل للقوة المتخيلة من هذه آلها، ب. آائنة في المستقبل ذه األش فلذلك يحصل في ه

ة   تنبط بالروي د أن يس ات        . بع ات والرؤي ات، بالمنام ن الجزئي ة م وة المتخيل ال للق ل الفع ه العق ا يعطي ون م فيك
ة   ياء اإللهي ذه  . الصادقة؛ وبما يعطيها من المعقوالت التي تقبلها بأن يأخذ محاآاتها مكانها بالكهانات على األش وه

ي        آلها قد تكو ا الت اس، فأم ل من الن ي األق ة وف ن في النوم، وقد تكون في اليقظة إال أن التي تكون في اليقظة قليل
  .في النوم فأآثرها الجزئيات، وأما المعقوالت فقليلة

  
  الباب الخامس والعشرون

  
  القول في الوحي ورؤية الملك

  
ا من خارج ال       أن القوة المتخيلة إذا آانت في إنسان ما قوية آاملة جدا،: وذلك واردة عليه وآانت المحسوسات ال

ذين، فضل              تغالها به ع اش ا، م ان فيه ل آ ة، ب وة الناطق دمتها للق تغرقها بأسرها، وال أخ تستولي عليها إستيالء يس
ا    د تحلله آثير تفعل به أيضا أفعالها التي تخصها، وآانت حالها عند اشتغالها بهذين في وقت اليقظة مثل حالها عن

ا          " لما آان"وقت النوم، و منهما في  ا تحاآيه ة بم وة المتخيل ا الق ال، فتتخيله ل الفع ا العق ي يعطيه آثير من هذه الت
  .من المحسوسات المرئية، فإن تلك المتخيلة تعود فترتسم في القوة الحاسة

  
ك،  فيحصل   فإذا حصلت رسومها في الحاسة المشترآة، انفعلت عن تلك الرسوم القوة الباصرة، فارتسمت فيها تل

فإذا حصلت  . عما في القوة الباصرة منها رسوم تلك في الهواء المضيء المواصل للبصر المنجاز بشعاع البصر
ى       ك إل نعكس ذل ين، وي ي الع تلك الرسوم في الهواء عاد ما في الهواء، فيرتسم من رأس في القوة الباصرة التي ف

ال من      وألن هذه آلها متص. الحاس المشترك وإلى القوة المتخيلة ل الفع ا أعطاه العق لة بعضها ببعض، فيصير، م
  .ذلك، مرئيا لهذا اإلنسان

  
ك    رى ذل فإذا اتفق أن آانت التي حاآت بها القوة المتخيلة أشياء محسوسات في نهاية الجمال والكمال، قال الذي ي

ع  . ت أصال أن هللا عظمة جليلة عجيبة، ورأى أشياء عجيبة ال يمكن وجود شيء منها في سائر الموجودا  وال يمتن
ات الحاضرة     ال، الجزئي أن يكون اإلنسان، إذا بلغت قوته المتخيلة نهاية الكمال، فيقبل، في يقظته، عن العقل الفع
ريفة،   ودات الش ائر الموج ة وس والت المفارق ات المعق ل محاآي ات، ويقب ن المحسوس ا م تقبلة، أو محاآياته والمس

ا وال  . ويراه ن المعق ه م ا قبل ه بم ون ل ة فيك ياء اإللهي وة باألش ا   . ت، نب ي إليه ي تنته ب الت ل المرات و أآم ذا ه فه
  .المتخيلة، وأآمل المراتب التي يبلغها اإلنسان بقوته المتخيلة

  



 

ا ال     : ودون هذا ياء آله ذه األش من يرى جميع هذه، بعضها في يقظته، وبعضها في نومه؛ ومن يتخيل في نفسه ه
  .يراها ببصره

  
ط  ودون هذا من يرى جمي ه فق وزا          . ع هذه في نوم ة ورم ل محاآي ا أقاوي رون به ي يعب اويلهم الت وهؤالء تكون أق

ط وال       : وألغازا وأبداالت وتشبيهات ثم يتفاوت هؤالء تفاوتا آثيرا ي اليقظة فق ا ف ات ويراه ل الجزئي فمنهم من يقب
ات؛   ل الجزئي ة، واليقب ي اليقظ ا ف والت ويراه ل المعق ن يقب نهم م والت؛ وم ل المعق ل بعضها  يقب ن يقب نهم م وم

ي             يئا ف ل ش نهم من ال يقب ه؛ وم ي نوم ذه ف ل بعض ه ه وال يقب ويراها دون بعض؛ ومنهم من يرى شيئا في يقظت
يئا من            ل ش نهم من يقب والت، وم ل المعق ات وال يقب ه الجزئي ي نوم يقظته، بل إنما ما يقبل في نومه فقط، فيقبل ف

ي  . الجزئيات فقط؛ وعلى هذا يوجد األآثرهذه وشيئا من هذه؛ ومنهم من يقبل شيئا من  والناس أيضا يتفاضلون ف
  .هذا
  

ل عن       . وآل هذه معاونة للقوة الناطقة دا ألن يقب ذلك مع وقد تعرض عوارض يتغير بها مزاج اإلنسان، فيصير ب
ا   وم أحيان ا، وبعض      . العقل الفعال بعض هذه في وقت اليقظة أحيانا، وفي الن يهم زمان ك ف ى ذل ى  فبعضهم يبق هم إل

ه    . وقت ما ثم يزول ا ترآب ياء مم وقد تعرض أيضا لإلنسان عوارض، فيفسد بها مزاجه وتفسد تخاييله؛ فيرى أش
ود      اة لموج ي محاآ ود، وال ه يس وج ا ل وه مم ك الوج ى تل ة عل وة المتخيل انين  . الق رورون والمج ؤالء المم وه

  .وأشباههم
  

  الباب السادس والعشرون
  
  لى اإلجتماع والتعاونالقول في احتياج اإلنسان إ

  
ه      رة ال يمكن ياء آثي ى أش وآل واحد من الناس مفطور على أنه محتاج، في قوامه، وفي أن يبلغ أفضل آماالته، إل

ه   اج إلي وآل واحد من آل     . أن يقوم بها آلها هو وحده، بل يحتاج إلى قوم يقوم له آل واحد منهم بشيء مما يحت
  .واحد بهذه الحال

  
رة         فلذلك ال يمكن أن ة، إال باجتماعات جماعة آثي ه جعلت الفطرة الطبيعي يكون اإلنسان ينال الكمال، الذي ألجل

ة الجماعة لكل          ه جمل وم ب ا يق ع، مم ه؛ فيجتم متعاونين، يقوم آل واحد لكل واحدن ببعض ما يحتاج إليه في قوام
ورة    ولهذا آثرت أشخاص . واحد، جميع ما يحتاج إليه في قوامه وفي أن يبلغ الكمال ي المعم اإلنسان، فحصلوا ف

  .من األرض، فحدثت منها اإلجتماعات اإلنسانية
  

  .عظمى ووسطى وصغرى: والكاملة ثالث. فمنها الكاملة، ومنها غير الكاملة
  

ورة؛ والصغرى،          ي جزء من المعم ة ف اع أم فالعظمى، اجتماعات الجماعة آلها في المعمورة؛ والوسطى، اجتم
  .من مسكن أمة اجتماع أهل مدينة في جزء

  
زل       : وغير الكاملة ي من اع ف م إجتم ي سكة، ث اع ف وأصغرها  . إجتماع أهل القرية، وإجتماع أهل المحلة، ثم إجتم

ة    . المنزل ة للمدين ة؛ والمحل والمحلة والقرية هما جميعا ألهل المدينة؛ إال أن القرية للمدينة على أنها خادمة للمدين
ة أهل        والسكة جزء المحلة. على أنها جزؤها ة جزء جمل ة واألم ؛ والمنزل جزء السكة؛ والمدينة جزء مسكن أم

  .المعمورة
  

ا   ر     . فالخير األفضل والكمال األقصى إنما ينال أوال بالمدينة، ال باجتماع الذي هو أنقص منه ان شأن الخي ا آ ولم
اإلرادة واإل  ون ب ا تك رور إنم ذلك الش ار واإلرادة، وآ ال باإلختي ون ين ة أن يك ي الحقيق ل ف ن أن تجع ار، أمك ختي

عادة         ا الس ال به ة يمكن أن ين ذلك آل مدين ة  . المدينة للتعاون على بلوغ بعض الغايات التي هي شرور؛ فل فالمدين
لة          ة الفاض ي المدين ة، ه ي الحقيق عادة ف ا الس ال به ي تن ياء الت ى األش اون عل ا التع اع فيه د باإلجتم ي يقص . الت

ال       . سعادة هو اإلجتماع الفاضلواإلجتماع الذي به يتعاون على نيل ال ا تن ى م ا عل دنها آله اون م واألمة التي تتع
وغ          . به السعاد هي األمة الفاضلة ى بل اون عل ا تتع ي فيه م الت ا تكون إذا آانت األم وآذلك المعمورة الفاضلة، إنم

  .السعادة
  

يم    ى تتم ا عل ا      والمدينة الفاضلة تشبه البدن التام الصحيح، الذي تتعاون أعضاؤه آله ى حفظه وان، وعل اة الحي حي
يهس ب،          . عل و القل يس وه د رئ و واح ا عض وى، وفيه رة والق لة الفط ة متفاض اؤه مختلف دن أعض ا أن الب وآم



 

ا هو           اء لم ه، ابتغ ا فعل وة يفعل به الطبع ق ه ب وأعضاؤه تقرب مراتبها من ذلك الرئيس، وآل واحد منها جعلت في
يس           بالطبع غرض ذلك العضو الرئيس، وأعضاء أخر في  ي ل ذه الت ى حسب أغراض ه ا عل وى تفعل أفعاله ا ق ه

ذين        -فهذه في الرتبة الثانية -بينها وبين الرئيس واسطة ى حسب غرض هؤالء ال ال عل وأعضاء أخر تفعل األفع
رؤس أصال             دم وال ت ى أعضاء تخ ى أن تنتهي إل ذا إل م هك ة، ث ة الثاني ذه المرتب ا    . في ه ة، أجزاؤه ذلك المدين وآ

  .متفاضلة الهيئات مختلفة الفطرة،
  

ا فعال يقتضي     . وفيها إنسان هو رئيس، وأخر يقرب مراتبها من الرئيس وفي آل واحد منها هيئة وملكة يفعل به
و المراتب األول    . به ما هو مقصود ذلك الرئيس م أول ى حسب       . وهؤالء ه ال عل ون األفع وم يفعل ودون هؤالء ق

ى حسب أغراض هؤالء    ود. أغراض هؤالء، وهؤالء هم في الرتبة الثانية . ون هؤالء أيضا من يفعل األفعال عل
م             ى حسب أغراضهم، فيكون هؤالء ه الهم عل ون أفع ى أخر يفعل ثم هكذا تترتب أجزاء المدينة إلى أن تنتهي إل

  .الذين يخدمون وال يخدمون، ويكونون في أدنى المراتب، ويكونون هم األسفلين
  

ات     غير أن أعضاء البدن طبيعية، والهيئات ا إن الهيئ ين، ف انوا طبيعي لتي لها قوى طبيعية وأجزاء المدينة، وإن آ
ة       ل ارادي ة، ب ة ليست طبيعي الهم للمدين الطبع      . والملكات التي يفعلون بها أفع ة مفطورون ب ى أن أجزاء المدين عل

ا إنسان إلنسان، لشيء دون شيء        ة الفطرة، مت      . بفطر متفاضلة يصلح به م ليسوا أجزاء المدين ر أنه فاضلة  غي
  .الهيئات

  
ا فعال يقتضي     . وفيها إنسان هو رئيس، وأخر يقرب مراتبها من الرئيس وفي آل واحد منها هيئة وملكة يفعل به

و المراتب األول   . به ماهو مقصود ذلك الرئيس م أول ى حسب       . وهؤالء ه ال عل ون األفع ومي فعل ودون هؤالء ق
ى أن     . أغراض هؤالء ة إل ى حسب أغراضهم،         ثم هكذا تترتب أجزاء المدين الهم عل ون أفع ى أخر يفعل تنتهي إل

  .فيكون هؤالء هم الذين يخدمون وال يخدمون، ويكونون في أدنى المراتب، ويكونون هم األسفلين
  

ات      إن الهيئ ين، ف انوا طبيعي غير أن أعضاء البدن طبيعية، والهيئات التي لها قوى طبيعية وأجزاء المدينة، وإن آ
ة       والملكات التي يفعلون ل ارادي ة، ب ة ليست طبيعي الهم للمدين الطبع      . بها أفع ة مفطورون ب ى أن أجزاء المدين عل

ان، لشيء دون شيء ان إلنس ا إنس م . بفطر متفاضلة يصلح به ي له الفطر الت ة ب زاء المدين وا أج م ليس ر أنه غي
ي ه              وى الت اآلها والق ا ش ا، وهي الصناعات وم ي تحصل له ة الت ات اإلرادي ل بالملك دن   وحدها، ب ي أعضاء الب

  .بالطبع، فإن نظائرها في أجزاء المدينة ملكات وهيئات إرادية
  

  الباب السابع والعشرون
  

  القول في العضو الرئيس
  

وآما أن العضو الرئيس في البدن هو بالطبع أآمل أعضائه وأتمها في نفسه وفيما يخصه، وله من آل ما يشارك  
تها دون رياسة األول، وهي تحت        فيه عضو آخر أفضله؛ ودونه أيضا أعضاء أخر  ا، ورياس ا دونه ى رئيسة لم

ه      ا شارك في رياسة األول ترأس وُترأس؛ آذلك رئيس المدينة هو أآمل أجزاء المدينة فيما يخصه، وله من آل م
  .ودونه قوم رؤوسون منه ويرؤسون آخرين. غيره أفضله

  
ا   وآما أن القلب يتكون أوال، ثم يكون هو السبب في أن يكون سا ا قواه ئر أعضا البدن، والسبب في أن تحصل له

ة      ذه المدين يس ه ذلك رئ وأن تترتب مراتبها، فإذا اختل منها عضو آان هو المرفد بما يزيل عنه ذلك االختالل، آ
ي أن تحصل الملكات        ا، والسبب ف ة وأجزاؤه ينبغي أن يكون هو أوال، ثم يكون هو السبب في أن تحصل المدين

  .زائها في أن تترتب مراتبها؛ وإن اختل منها جزء آان هو المرفد له بما يزيل عنه اختاللهاإلرادية التي ألج
  

رئيس    وآما أن األعضاء التي تقرب من العضو الرئيس تقوم من األفعال الطبيعية التي هي على حسب غرض ال
ا هو دون ذل         ال بم وم باألفع ا من األعضاء يق ى أن    األول بالطبع بما هو أشرف، وما هو دونه ي الشرف، إل ك ف

ة          يس المدين ي الرياسة من رئ رب ف ي تق ينتهي إلى األعضاء التي يقوم بها من األفعال أخسها؛ آذلك األجزاء الت
ى األجزاء            ى أن ينتهي إل ي الشرف، إل ك ف ا هو دون ذل م بم تقوم من األفعال اإلرادية بما هو أشرف ومن دونه

  .التي تقوم من األفعال بأخسها
  

ة وفعل          وخسة األفع ل فعل المثان اءس، مث ة الغن ال عظيم ك األفع ال ربما آانت بخسة موضوعاتها، فإن آانت تل
ذلك     دا؛ آ ة  " الحال "األمعاء في البدن؛ وربما آانت لقلة غنائها؛ وربما آانت ألجل أنها آانت سهلة ج ي المدين . ف



 

ا رئي           إن له الطبع، ف ة مرتبطة ب ة منتظم ا مؤتلف ة آانت أجزاؤه ذه       وآذلك آل جمل ائر األجزاء ه ه من س ا حال س
  .الحال

  
ائر  . وتلك أيضا حال الموجودات فإن السبب األول نسبته إلى سائر الموجودات آنسبة ملك المدينة الفاضلة إلى س

ة     . أجزائها ام الهيوالني ماوية األجس ام السماوية، ودون الس . فإن البريئة من المادة تقرب من األول، ودونها األجس
ذي  ذه تحت ل ه ه وآ ود بحسب قوت ل موج ك آ ل ذل ه؛ ويفع ه وتقتفي ذو السبب األول وتؤم ي . ح ا تقتف ا أنم إال أنه

ذلك   الغرض بمراتب، وذلك أن األخس يقتفي غرض ما هو فوقه قليال، وذلك يقتفي غرض ما هو فوقه، وأيضا آ
  .للثالث غرض ما هو فوقه، إلى أن تنتهي إلى التي ليس بينها وبين األول واسطة أصال

  
ا من أول          فع ه وجوده ا ب التي أعطيت آل م لى هذا الترتيب تكون الموجودات آلها تقتفي غرض السبب األول ف

ة         ي المراتب العالي ادت وصارت ف ا حذو األول ومقصده، فع م    . األمر، فقد احتذى بها من أول أمره ي ل ا الت وأم
ا     تعط من أول األمر آل ما به وجودها، فقد أعطيت قوة تتحرك بها نحو ذلك ا ك م ي ذل لذي تتوقع نيله، وتقتفي ف

ة الفاضلة. هو غرض األول ون المدين ذلك ينبغي أن تك ذو : وآ ا ح ذي بأفعاله ا ينبغي أن تحت ا آله إن أجزاءه ف
  .مقصد رئيسها األول على الترتيب

  
يئين        ون بش ا تك ق، ألن الرئاسة إنم كون  أحدهما أن ي : ورئيس المدينة الفاضلة ليس يمكن أن يكون أي إنسان اتف

فليس آل  . والرياسة تحصل لمن فطر بالطبع معدا لها. بالفطرة والطبع معدا لها، والثاني بالهيئة والملكة اإلرادية
ة     ي  . صناعة يمكن أن ُيرأس بها، بل أآثر الصنائع صنائع يخدم بها في المدينة، وأآثر الفطر هي فطر الخدم وف

ا أصال   الصنائع صنائع يراس بها ويخدم بها صنائع أخر، وفي رأس به يس   . ها صنائع يخدم بها فقط وال ي ذلك ل فك
  .يمكن أن تكون صناعة رئاسة المدينة الفاضلة أية صناعة ما اتفقت، وال أية ملكة ما اتفقت

  
ذي        ه هو ال يس األعضاء، فإن ل رئ وآما أن الرئيس األول في جنس ال يمكن أن يرأسه شيء من ذلك الجنس، مث

ة الفاضلة    . يسا عليه؛ وآذلك في آل رئيس في الجملةال يمكن أن يكون عضو آخر رئ رئيس األول للمدين آذلك ال
ل  . ينبغي أن تكون صناعته صناعة ال يمكن أن يخدم بها أصال، وال يمكن فيها أن ترأسها صناعة أخرى أصال  ب

ك    .تكون صناعته صناعة نحو غرضها تؤم الصناعات آلها، وإّياه يقصد بجميع أفعال المدينة الفاضلة  ويكون ذل
وال             ال ومعق د استكمل، فصار عق انا ق ك اإلنسان إنس ا يكون ذل اإلنسان إنسانا ال يكون يرأسه إنسان أصال؛ وإنم

دة           . بالفعل ه مع وة من ذه الق ا، وتكون ه ذي قلن ك الوجه ال ى ذل وقد استكملت قوته المتخيلة بالطبع غاية الكمال عل
ا  ا يحاآيه ا بم ها وإم ا بأنفس ل، إم الطبع لتقب اب ا يحاآيه والت بم م المعق تكمل . ، ث د اس ل ق ه المنفع ون عقل وأن يك

  .بالمعقوالت آلها، حتى ال يكون ينفي عليه منها شيء، وصار عقال بالفعل
  

ه هو       ول من ل، وصار المعق فأي إنسان استكمل عقله المنفعل بالمعقوالت آلها، وصار عقال بالفعل ومعقوال بالفع
ل     الذي يعقل، حصل له حينئذ عقل  ة من العق ادة، ومقارب ما بالفعل رتبته فوق العقل المنفعل، أتم وأشد مفارقة للم

ل    ين العق الفعال، ويسمى العقل المستفاد، ويصير متوسطا بين العقل المنفعل وبين العقل الفعال، وال يكون بينه وب
ل  . الفعال شيء آخر تفاد، والعق ادة والموضوع     فيكون العقل المنفعل آالمادة والموضوع للعقل المس تفاد آالم المس

  .والقوة الناطقة، التي هي هيئة طبيعية، تكون مادة موضوعة للعقل الفعال الذي هو بالفعل عقل. للعقل الفعال
دة ألن يصير عقال بالفعل        ة المع ة القابل ة الطبيعي ذه  . وأول الرتبة التي بها اإلنسان إنسان هو أن تحصل الهيئ وه

ع؛ فبين   ان      هي المشترآة للجمي ال رتبت ل الفع ين العق ا وب ا "ه ل، وأن يحصل      ": هم ل المنفعل بالفع أن يحصل العق
ان             . العقل المستفاد ال رتبت ل الفع ين العق انية وب ة اإلنس غ من أول رتب ذا المبل غ ه ذي بل ذا اإلنسان ال وإذا . وبين ه

يئا     جعل العقل المنفعل الكامل والهيئة الطبيعية آشيء واحد، على مثال ما يكون المؤتل ادة والصورة ش ف من الم
ة   واحدا، وإذا أخذ هذا اإلنسان صورة إنسانية، هو العقل المنفعل الحاصل بالفعل، آان بينه وبين العقل الفعال رتب

ط دة فق تفاد، . واح ادة المس ل، والمنفعل م ال بالفع ذي صار عق ل ال ل المنفع ادة العق ة م ة الطبيعي وإذا جعلت الهيئ
ل         والمستفاد مادة العقل ال ه العق ذي حل في ذا اإلنسان هو اإلنسان ال فعال، وأخذت جملة ذلك آشيء واحد، آان ه

ذا                 .الفعال ان ه ة، آ ه المتخيل ي قوت م ف ة، ث ة والعملي ا النظري ة، وهم ه الناطق ي قوت ي آال جزئ ك ف وإذا حصل ذل
ه   وحي إلي ال، فيكون         . اإلنسان هو الذي ي ل الفع ه بتوسط العق وحي إلي ون اهللا عز وجل ي ا يفيض من اهللا،     فيك م

ه    ى قوت م إل تفاد، ث ل المس ل بتوسط العق ه المنفع ى عقل ال إل ل الفع ال يفيضه العق ل الفع ى العق الى، إل ارك وتع تب
ه           . المتخيلة ى قوت ه إل ا يفيض من ام وبم ى التم تعقال عل ا فيلسوفا وم فيكون بما يفيض منه إلى عقله المنفعل حكيم

ذا اإلنسان هو    . الجزئيات، بوجود يعقل فيه اإللهي " عن"ا بما هو اآلن المتخيلة نبيا منذرا بما سيكون ومخبر وه
ذي  .في أآمل مراتب اإلنسانية وفي أعلى درجات السعادة ن وتكون نفسه آاملة متحدة بالعقل الفعال على الوجه ال

عادة  . قلنا ه الس رئي   . وهذا اإلنسان هو الذي يقف على آل فعل يمكن أن يبلغ ب ذا أول شرائط ال م أن يكون   . سفه ث



 

ى              عادة، وإل ى الس اد إل ى جودة اإلرش درة عل ه، وق ا يعلم القول لكل م ل ب له مع ذلك قدرة بلسانه على جودة التخي
  .األعمال التي بها تبلغ السعادة، وأن يكون له مع ذلك جودة ثبات ببدنه لمباشرة أعمال الجزئيات

  
  الباب الثامن والعشرون

  
  لفاضلةالقول في خصال رئيس المدينة ا

  
  خصال الرئيس األول

  
يس    . فهذا هو الرئيس الذي ال يرأسه إنسان آخر أصال وهو اإلمامن وهو الرئيس األول للمدينة الفاضلة، وهو رئ
الطبع        . األمة الفاضلة، ورئيس المعمورة من األرض آلها ه ب ذه الحال إال لمن اجتمعت في وال يمكن أن تصير ه

ا    د فطر عليه ي           -: اثنتا عشرة خصلة ق ال الت ى األعم ة أعضاءها عل ا مؤاتي ام األعضاء، قواه دها أن يكون ت أح
  .شأنها أن تكون بها؛ ومتى هّم بعضوا ما من أعضائه عمال يكون به فأتى عليه بسهولة

  
ى حسب األمر      - ل، وعل ثم أن يكون بالطبع جيد الفهم والتصور لكل ما يقال له، فيلقاه بفهمه على ما يقصده القائ

  .في نفسه
  
  .ثم أن يكون جيدا الحفظ لما يفهمه ولما يراه ولما يسمعه ولما يدرآه، وفي الجملة ال يكاد ينساه-
  
  .ثم أن يكون جيد الفطنة، ذآيا، إذا رأى الشيء بأدنى دليل فطن له على الجهة التي دل عليها الدليل-
  
  .مةثم أن يكون حسن العبارة، يؤاتيه لسانه على إبانة آل ما يضمره إبانة تا-
  
ال             - ذي ين د ال ه الك يم، وال يؤذي ه تعب التعل ول، ال يؤلم ه، سهل القب ادا ل تفادة، منق ثم أن يكون محبا للتعليم واإلس

  .منه
  
  .ثم أن يكون غير شره على المأآول والمشروب والمنكوح، متجنبا بالطبع للعب، مبغضا للذات الكائنة عن هذه-
  
  .كذب وأهلهثم أن يكون محبا للصدق وأهله، مبغضا لل-
  
ى  : ثم أن يكون آبير النفس، محبا للكرامة- تكبر نفسه بالطبع عن آل ما يشين من األمور، وتسمو نفسه بالطبع إل

  .األرفع منها
  
  .ثم أن يكون الدرهم والدينار وسائر أعراض الدنيا هينة عنده-
  
ا، يعط         - م وأهلهم ه، ومبغضا للجور والظل دل وأهل ا للع الطبع محب ره      ثم أن يكون ب ه ومن غي ي النصف من أهل

ويحث عليه، ويؤتى من حل به الجور مؤاتيا لكل ما يراه حسنا وجميال، ثم أن يكون عدال غير صعب القياد، وال 
  .جموحا وال لجوجا إذا دعي إلى العدل، بل صعب القياد إذا دعي إلى الجور وإلى القبيح

  
ه ين      - رى أن ذي ي ى الشيء ال ة عل ائف، وال        ثم أن يكون قوّي العزيم ر خ داما غي ه، مق ل، جسورا علي بغي أن يفع

  .ضعيف النفس
  

  خصال الرئيس الثاني
  

ل     د الواحد، واألق وإجتماع هذه آلها في إنسان واحد عسر؛ فلذلك ال يوجد من فطر على هذه الفطرة إال الواحد بع
ل    فإن وجد مثل هذا في المدينة الفاضلة ثم حصلت فيه، بعد أن يكبر، تلك . من الناس ذآورة قب الشرائط الست الم

ات،    . أو الخمس منها دون األنداد من جهة المتخيلة آان هو الرئيس وإن اتفق أن ال يوجد مثله في وقت من األوق
ك       باه تل ده وص ن مول ه م ن اجتمعت في ه، إن األول م رئيس وأمثال ذا ال رعها ه ي ش نن الت رائع والس ذت الش أخ

  .ئطالشرائط، ويكون بعد آبره، فيه ستس شرا
  



 

  .أحدها أن يكون حكيما-
  
ك  - والثاني أن يكون عالما حافظا للشرائع والسنن والسير التي دبرها األولون للمدينة، محتذيا بأفعاله آلها حذو تل

  .بتمامها
  
ذيا         - ك محت تنبطه من ذل ا يس ه شريعة، ويكون فيم والثالث أن يكون له جودة استنباط فيما ال يحفظ عن السلف في

  .ألولينحذو األئمة ا
  
ور        - ات الحاضرة من األم ي وقت من األوق والرابع أن يكون له جودة روية وقوة استنباط لما سبيله أن يعرف ف

ك صالح حال          تنبطه من ذل ا يس ا بم والحوادث التي تحدث مما ليس سبيلها أن يسير فيه األولون، ويكون متحري
  .المدينة

  
  .ائع األولين، وإلى التي استنبط بعدهم مما احتذى فيه حذوهموالخامس أن يكون له جودة إرشاد بالقول إلى شر-
ة    - ه الصناعة الحربي ون مع ك أن يك رب، وذل ال الح رة أعم ي مباش ه ف ات ببدن ودة ثب ه ج ون ل ادس أن يك والس

  .الخادمة والرئيسة
  
ة،   فإذا لم يوجد إنسان واحد اجتمعت فيه هذه الشرائط ولكن وجد اثنان، أحدهما حكيم، والثاني فيه- الشرائط الباقي

ي واحد والثالث    . آانا هما رئيسين في هذه المدينة فإذا تفرقت هذه في جماعة، وآانت الحكمة في واحد والثاني ف
اء          م الرؤس انوا ه ين، آ انوا متالئم د، وآ ي واح ادس ف د والس ي واح امس ف د والخ ي واح ع ف د والراب ي واح ف

ة   . األفاضل  م تكن الحكم ا أن ل ي وقت م ى اتفق ف ة     فمت ائر الشرائط، بقيت المدين ا س جزء الرياسة وآانت فيه
ق أن  . وآانت المدينة تعرض للهالك. الفاضلة بال ملك، وآان الرئيس القائم بأمر هذه المدينة ليس بملك فإن لم يتف
  .يوجد حكيم تضاف الحكمة إليه، لم تلبث المدينة بعد مدة أن تهلك

  
  الباب التاسع والعشرون

  
  المدينة الفاضلة القول في مضادات

  
ة الضالة     ة، والمدين ة المتبدل ويضادها أيضا   . والمدينة الفاضلة تضادها المدينة الجاهلة، والمدينة الفاسقة، والمدين

  .من أفراد الناس نوائب المدن
  

  المدينة الجاهلة
  

دوها،   إن ارشدوا إليها فلم . والمدينة الجاهلة هي التي لم يعرف أهلها السعادة وال خطرت ببالهم م يعتق يفهموها ول
وإنما عرفوا من الخيرات بعض هذه التي هي مظنونة في الظاهر أنها خيرات من التي تظن أنها هي الغايات في 

ا          ا ومعظم واه، وأن يكون مكرم ى ه ذات، وأن يكون مخل ع بالل فكل  . الحياة، وهي سالمة األبدان واليسار والتمت
وأضدادها هي الشقاء، وهي  . عادة العظمى الكاملة هي اجتماع هذه آلهاوالس. واحد من هذه سعادة عند أه الجاهلة

  .آفات األبدان والفقر وأن ال يتمتع باللذات، وأن ال يكون مخلى هواه وأن ال يكون مكرما
  

  :وهي تنقسم إلى جماعة مدن، منها
  
I-       وام األ ه ق ا ب ى الضروري مم ار عل ا اإلقتص د أهله ي قص ي الت رورية، وه ة الض أآول  المدين ن الم دان م ب

  .والمشروب والملبوس والمسكون والمنكوح، والتعاون على استفادتها
  
II-              ي شيء وا باليسار ف روة، وال ينتفع وغ اليسار والث ى بل اونوا عل ا أن يتع ي قصد أهله والمدينة البدالة هي الت

  .آخر، لكن على أن اليسار هو الغاية في الحياة
  
ذة  ومدينة الخسة والسقوط، وهي ا -ج لتي قصد أهلها التمتع باللذة من المأآول والمشروب والمنكوح، وبالجملة الل

  .من المحسوس والتخيل وإيثار الهزل واللعب بكل وجه ومن آل نحو
  



 

ذآورين       -د دوحين م رمين مم يروا مك ى أن يص اونوا عل ى أن يتع ا عل د أهله ي قص ي الت ة، وه ة الكرام ومدين
ين    دين معظم م، ممج د            مشهورين بين األم ا بعضهم عن رهم وإم د غي ا عن اء، إم ة وبه ل، ذوي فخام القول والفع ب

  .بعض، آل إنسان على مقدار محبته لذلك، أو مقدار ما أمكنه بلوغه منه
  
دهم      -ه ون آ رهم، ويك رهم غي ومدينة التغلب، وهي التي قصد أهلها أن يكون القاهرين لغيرهم، الممتنعين أن يقه

  .فقطاللذة التي تنالهم من الغلبة 
  
ي           -و واه ف ع ه اء، ال يمن ا ش نهم م والمدينة الجماعية، هي التي قصد أهلها أن يكونوا أحرارا، يعمل آل واحد م

  .شيء أصال
  

واه           ا ليحصل ه ي هو مسلط عليه ة الت دبر المدين ا ي وملوك الجاهلة على عهد مدنها، أن يكون آل واحد منهم إنم
  .ات هي تلك التي أحصيناها آنفاوهمم الجاهلة التي يمكن أن تجعل غاي. وميله

  
  المدينة الفاسقة

  
ل         واني والعق م السعادة واهللا عز وجل والث ي تعل وأما المدينة الفاسقة، وهي التي آراؤها اآلراء الفاضلة، وهي الت
دن              ال أهل الم ا أفع ال أهله ون أفع دونها، ولكن تك ة الفاضلة ويعتق ه أهل المدين الفعال، وآل شيء سبيله أن يعلم

  .جاهلةال
  

ر       -المدينة المبدلة  ا، غي ة الفاضلة وأفعاله ديم آراء المدين والمدينة المبدلة، فهي التي آانت آراؤها وأفعالها في الق
  .أنها تبدلت فدخلت فيها آراء غير تلك، واستحالت أفعالها إلى غير تلك

  
ي اهللا عز      والمدينة الضالة، هي التي تظن بعد حياتها هذه السعادة،-المدينة الضالة    د ف ذه، وتعتق ولكن غيرت ه

ا        لح عليه دة ال يص ال آراء فاس ل الفع ي العق واني وف ي الث ل وف ى"وج يالت   " حت ا تمث ى أنه ذت عل وال أن أخ
ي            د استعمل ف ذلك، ويكون ق ر أن يكون آ ه من غي وحى إلي وتخيالت لها، ويكون رئيسها األول ممن أوهم أنه ي

  .ذلك التمويهات والمخادعات والغرور
  

ا            ائر من فيه ذلك س تهم مضادة للرياسات الفاضلة، وآ دن الفاضلة، ورياس وك الم . وملوك هذه المدن مضادة لمل
د       ك واح أنهم مل نفس واحدة، وآ وملوك المدن الفاضلة الذين يتوالون في األزمنة المختلفة واحدا بعد آخر فكلهم آ

إن         وآذلك إن اتفق منهم جماعة في وقت واحد، إم   . يبقى الزمان آله رة، ف دن آثي ي م ا ف ة واحدة، وإم ي مدين ا ف
م   جماعتهم آملك واحد، ونفوسهم آنفس واحدة، وآذلك أهل آل رتبة منها، متى توالوا في األزمان المختلفة، فكله

ه  ة              . آنفس واحدة تبقى الزمان آل ي مدين انوا ف ة واحدة، وآ ي وقت واحد جماعة من أهل رتب ان ف ذلك إن آ وآ
  .فإن نفوسهم آنفس واحدة، آانت تلك الرتبة رتبة رياسة أو رتبة خدمةواحدة أو مدن آثيرة، 

  
ة وآل            م يخص آل رتب م وعل ياء أخر من عل ا، وأش وأهل المدينة الفاضلة لهم أشياء مشترآة يعلمونها ويفعولنه

ذي       " آل واحد"إنما يصير . واحد منهم ا، وبال ره مع ه ولغي ذي ل يخص  في حّد السعادة بهذين، أعني بالمشترك ال
ا دوام  . أهل المرتبة التي هو منها فإذا فعل ذلك آل واحد منهم، أآسبته أفعاله تلك هيئة نفسانية جيدة فاضلة؛ وآلم

آما أن المداومة على األفعال الجيدة من . عليها أآثر، صارت هيئته تلك أقوى وأفضل، وتزايدت قوتها وفضيلتها
ا      أفعال الكتابة تكسب اإلنسان جودة صناعة الكتاب ي به ر صارت الصناعة الت ة، وآلما داوم على تلك األفعال أآث

ة        ك الهيئ ابع لتل ذاذ الت ون اإللت ا، ويك ر أفعاله يلتها بتكري ا وفض د قوته وى وأفضل، وتزي ال أق ك األفع ون تل تك
  .النفسانية أآثر، وإغتباط اإلنسان عليها نفسه أآثر، ومحبته لها أزيد

  
نفس     : لسعادةوتلك حال األفعال التي ينال بها ا ا، صيرت ال فإنها آلما زيدت منها وتكررت وواظب اإلنسان عليه

ادة، فتحصل  تغني عن الم ى أن تس ال إل د الكم ى أن تصير من ح وى وأفضل وأآمل إل أنها أن تسعد أق ي ش الت
  .متبرئة منها، فال تتلف بتلف المادة، وال إذا بقيت احتاجت إلى مادة

  
ام،    فإذا حصلت مفارقة للمادة، غير م ا هي أجس تجسمة ارتفعت عنها األعراض التي تعرض لألجسام من جهة م

ا تسكن     ا تتحرك وال إنه ال إنه ا أن يق ال يمكن فيه يس    . ف ا ل ق بم ي تلي ل الت ا األقاوي ال عليه ذ أن يق وينبغي حينئ
م م، فينبغي أن يسلب عن األنفس  . بجس ا هو جس م بم ه الجس ان من شيئ يوصف ب ي نفس اإلنس ع ف ا وق وآلم

ا         . وأن يفهم حالها هذه وتصورها عسير غير معتاد. لمفارقةا ا ويعرض له ان يلحقه ا آ ا آل م ع عنه وآذلك يرتف



 

ات        . بمقارنتها لألجسام ين أن الهيئ ان تب ة، وآ ات مختلف ي هيولي ولما آانت هذه األنفس التي فارقت أنفسا آانت ف
و  زاج         النفسانية تتبع مزاجات األبدان، بعضها أآثر وبعضها أقل، وتك ه م ا يوجب ى نحو م انية عل ة نفس ن آل هيئ

ان        ا آ ذي فيه ر ال ايرة ألجل التغي اير    . البدن الذي آانت فيه، فهيئتها لزم فيها ضرورة أن تكون متغ ان تغ ا آ ولم
  .األبدان إلى غير نهاية محدودة، آانت تغايرات األنفس أيضا إلى غير نهاية محدودة

  
  الباب الثالثون

  
  س بعضها ببعضالقول في اتصال النفو

  
اموا    دهم، ق رتبتهم بع ي م رون ف اس آخ م ن عدت؛ فخلفه ها وس دانها، وخلصت أنفس ت أب ة فبطل وإذا مضت طائف

ك الماضين،            . مقامهم وفعلوا أفعالهم ى مراتب أولئ عادة إل ي الس ذه أيضا وخلصت صاروا أيضا ف فإذا مضت ه
ابلغ       وألنها آا. واتصل آل واحد بشبيهه في النوع والكمية والكيفية غ م و بل ا، ول ام صار اجتماعه نت ليست بأجس

يس         بعض ل ا واتصال بعضها ب ة أصال، فتالقيه غير مضيق بعضها على بعض مكانها، إذا آانت ليست في أمكن
  .على النحو الذي توجد عليه األجسام

  
ول        ول بمعق ة اتصال معق ى جه ك عل بعض، وذل ان  وآلما آثرت األنفس المتشابهة المفارقة، واتصل بعضها ب ، آ

من لحق اآلن بمصادفة الماضين، وزادت   1ولكما لحق بهم من بعدهم، زاد التذا. التذاذ آل واحد منها أزيد شديدا
ا      ة م زداد آيفي رة، فت لذات الماضين باتصال الالحقين بهم، ألن آمل واحدة تعقل ذاتها وتعقل مثل ذاتها مرارا آثي

د  ة         يعقل؛ ويكون تزايد ما تالقى هناك شبيها بتزاي ال الكتاب ى أفع ة الكاتب عل ة بمداوم وة صناعة الكتاب وم  . ق ويق
وة وفضيلة             ه ق د آتابت ا تتزاي ي به ال الكاتب الت رادف أفع ام ت د، مق وألن . تالحق بعض ببعض في تزايد آل واح

  .إلى غير نهاية، يكون تزايد قوى آل واحد ولذاته على غابر الزمان إلى غير نهاية" هم"المتالحقين 
  

  .ل آل طائفة مضتوتلك حا
  

  الباب الحادي والثالثون
  

  القول في الصناعات والسعادات
  

  .وذلك شبيه بتفاضل الصنائع ههنا. بالنوع، والكمية، والكيفية: والسعادات تتفاضل بثالثة أنحاء
  

ة        ل الحياآ داها أفضل من األخرى، مث فتفاضل الصنائع بالنوع هو أن تكون صناعات مختلفة بالنوع، وتكون إح
ة    ة والخطاب ل الحكم . وصناعة البز وصناعة العطر وصناعة الكناسة، ومثل صناعة الرقص وصناعة الفقه، ومث

  .فبهذه األنحاء تتفاضل الصنائع التي أنواعها مختلفة
  

ر،             ة أآث م أحدهما من أجزاء صناعة الكتاب ثال، عل ان م ون آاتب ة أن يك وأهل الصنائع التي من نوع واحد بالكمي
ة وشيء من            وآخر احتوى م م شيء من اللغ اع عل ئم باجتم ذه الصناعة تلت ل أن ه ن أجزائها على أشياء أقل، مث

ثال              ى جودة الخط م ذه عل وى من ه د احت الخطابة وشيء من جودة الخط وشيء من الحساب، فيكون بعضهم ق
ى جودة الخط؛ وآخر ع                ة وعل ى شيء من الخطاب ة وعل ى اللغ وى عل ة؛ وآخر احت ى  وعلى شيء من الخطاب ل

  .األربعة آلها
  

ا      وى فيم والتفاضل في الكيفية هو أن يكون اثنان احتويا من أجزاء الكتابة على أشياء بأعيانها، ويكون أحدهما أق
  .فهذا هو التفاضل في الكيفية. احتوى عليه وأآثر دراية

  
  .والسعادات تتفاضل بهذه األنحاء أيضا

  
ى          وأما أهل سائر المدن، فإن أفعالهم، لما آانت ر  ة مت ال الكتاب ا أن أفع ة، آم انية رديئ ات نفس بتهم هيئ ة، أآس ديئ

ة ناقصة          ة أسوأ رديئ ا، تكسب اإلنسان آتاب ة أن تكون عليه ا واظب   . آانت رديئة على غير ما شأن الكتاب وآلم
  .واحد منهم على تلك األفعال ازدادت صناعته نقصا

  



 

ى       وآذلك األفعال الرديئة من أفعال سائر المدن تكسب أنفسه نهم عل ا واظب واحد م م هيئات رديئة ناقصة، وآلم
تفيدونها       . تلك األفعال ازدادت هيئته النفسانية نقصا، فتصير أنفسهم مرضى   ي يس ات الت ذوا بالهيئ ا الت ذلك ربم فل

يس               ي ل ياء الت تلذون األش زاجهم، يس اد م ومين، لفس ر من المحم ل آثي دان، مث ا أن مرضى األب بتلك األفعال، آم
ي       شأنها أن ي ياء الت أذون باألش وم، ويت ا من الطع لتذ بها من الطعوم، ويتأذون باألشياء التي ليس شأنها أن يلتذ به

ذة     أنها أن تكون لذي س،    . شأنها أن تكون لذيذة، وال يحسون بطعوم األشياء الحلوة التي من ش ذلك مرضى األنف آ
ات ا     تلذون الهيئ ادة، يس اإلرادة والع بوه ب ذي اآتس يلهم ال اد تخ ة   بفس ياء الجميل أذون باألش ال، ويت ة واألفع لرديئ

ه صحيح،           . الفاضلة أو ال يتخيلونها أصال ك أن ع ذل يهم من يظن م ه، وف وآما أن في المرضى من ال يشعر بعلت
ان من مرضى األنفس ال يشعر بمرضه              ذلك من آ ول طبيب أصال؛ آ ى ق ويقوى ظنه بذلك حتى ال يصغي إل

  .فإنه ال يصغي أصال إلى قول مرشد وال معلم وال مقوم ويظن مع ذلك أنه فاضل صحيح النفس
  

  الباب الثاني والثالثون
  

  القول في أهل هذه المدن
  

أما أهل المدن الجاهلة، فإن أنفسهم تبقى غير مستكملة، ومحتاجة في قيامها إلى المادة ضرورة، إذ لم يرتسم فيها 
إذا بطلت ا  . رسم حقيقة بشيء من المعقوالت األول أصال  ان          ف ي آ وى الت ا، بطلت الق ان قوامه ا آ ي به ادة الت لم

ه انحلت     ذي إلي شأنها أن يكون بها قوام ما بطل، وانحل إلى شيء آخر، صار الذي بقي صورة ما لذلك الشيء ال
ذي           . المادة الباقية ذلك الشيء ال ا ل ى صورة م ذي يبق ى شيء، صار ال فكلما يتفق بعد ذلك أن ينحل ذاك أيضا إل
  .لى أن ينحل إلى االسطقسات، فيصير الباقي األخير صورة اإلسطقساتإليه انحل، إ

  
ذه     ا انحلت ه ي إليه . ثم من بعد ذلك يكون األمر فيه على ما يتفق أن يتكون عن تلك األجزاء من االسطقسابت الت

ق أن تخ                ان؛ وإن اتف ي إنس ة ف اد قصار هيئ ان، ع ه إنس ا يكون عن ك األجزاء اختالط ق أن تختلط تل تلط فإن اتف
يء   ذلك الش اد صورة ل وان، ع ر الحي وان أو غي ن الحي ر م وع آخ ه ن ون عن ا يك الكون . اختالط م اله ؤالء ه وه

  .والصائرون إلى العدم، على مثال ما يكون عليه البهائم والسباع واألفاعي
  

ي اآتسوبها من اآلراء الفاضلة، فهي تخلص          انية الت ات النفس إن الهيئ أنفسهم من    وأما أهل المدينة الفاسقةس، ف
ى        در األول ى، فتك ات األول ى الهيئ رن إل المادة، والهيئات النفسانية الرديئة التي اآتسبوها من األفعال الرذيلة، فتقت
وتضادها؛ فيلحق النفس من مضاده هذه لتلك أذى عظيم، وتضاد تلك الهيئات هذه، فيلحق هذه من تلك أيضا أذى  

ا     . سفيجتمع من هذين أذيان عظيمان للنف. عظيم ة يتبعه ة هي بالحقيق وإن هذه الهيئات المستفادة من أفعال الجاهل
ه           . أذى عظيم في الجزء الناطق من النفس ورد علي ا ت ذه لتشاغله بم أذى ه اطق ال يشعر ب وإنما صار الجزء الن

ا ع        . الحواس  ادة، ويفرده ات من األذى، ويخلصها من الم ذه الهيئ ع ه ا يتب رد دون الحواس، شعر بم إذا انف ن ف
  .الحواس وعن جميع األشياء الواردة عليها من خارج

  
رد دون          ى إذا انف ه، حت م يشعر ب ه ول ا يغم أذ بم آما أن اإلنمسان المغتم، متى أورد الحواس عليه ما يشغله، لم يت
ا أن     ألم المرض، وإم الحواس، عاد األذى عليه؛ وآذلك المريض الذي يتألم متى تشاغل بأشياء، إما أن يقل أذاه ب

ا        . م يشعر باألذىل اطق، م ذلك الجزء الن ه األذى؛ آ اد إلي األذى أو ع فإذا انفرد دون األشياء التي تشغله، يشعر ب
ا    رادا تام دام متشاغال بما تورده الحواس عليه، لم يشعر بأذى ما يقترن به من الهيئات الرديئة، حتى إذا انفرد انف

ي     . ، فبقي الدهر آله في أذى عظيمدون الحواس شعر باألذى، وظهر له أذى هذه الهيئات ه من هو ف فإن ألحق ب
مرتبته من أهل تلك المدينة، إزداد أذى آل واحد منهم بصاحبه؛ ألن المتالحقين بال نهاية تكون زيادات أذاهم في 

  .فهذا هو الشقاء المضاد للسعادة. غابر الزمان بال نهاية
  

م        ذي أضلهم وعدل به إن ال دن الضالة، ف د           وأما أهل الم ة وق عن السعادة ألجل شيء من أغراض أهل الجاهل
إنهم    . عرف السعادة، فهو من أهل المدن الفاسقة؛ فذلك هو وحده دون أهل المدينة شقي ة أنفسهم ف فأما أهل المدين

  .يهلكون وينحلون، على مثال ما يصير غليه حال أهل الجاهلية
  

ده،          وأما أهل المدن المبدلة، فإن الذي بدل عليهم األمر و قة شقي هو وح دن الفاس ان من أهل الم م، إن آ عدل به
  .وآذلك من عدل عن السعادة بسهو وغلط. فأما اآلخرون فإنهم يهلكون وينحلون أيضا مثل أهل الجاهلة

  
ى فعل شيء،          إن المقهور عل ة، ف ال الجاهلي ى أفع وأما المضطرون والمقهوررون، من أهل المدينة الفاضلة، عل

ات               لما آان يتأذى بما  انية مضادة للهيئ ة نفس به هيئ ه ال تكس ا قسر علي ى م ه عل ك، صارت مواظبت ه من ذل يفعل



 

ره       ي أآ ال الت ذلك ال تضره األفع الفاضلة، فتكدر عليه تلك الحال حتى تصير منزلته منزلة أهل المدن الفاسقة، فل
ى أن    عليها، وإنما ينال الفاضل ذلك متى آان المتسلط عليه أحد أهل المدن المضادة لل مدينة الفاضلة، واضطر إل

  .يسكن في مساآن المضادين
  

  الباب الثالث والثالثون
  

  القول في األشياء المشترآة ألهل المدينة الفاضلة
  

ة السبب األول           ا معرف ياء، أوله ة الفاضلة فهي أش ع أهل المدين فأما األشياء المشترآة التي ينبغي أن يعلمها جمي
ة     وجميع ما يوصف به، ثم األشياء المفارقة للمادة وما يوصف به آل واحد منها بما يخصه من الصفات والمرتب

د   إلى أن تنتهي من المفارقة إلى العقل الفعال، وفعل آل واحد منها؛ ثم الجواهر السماوية وما يوصف به آل واح
ى إحك   ة   منها؛ ثم األجسام الطبيعية التي تحتها، آيف تتكون وتفسد، وأن ما يجري فيها يجري عل ان وعناي ام واتق

ان، وآيف تحدث              م آون اإلنس ا وال نقص وال جور وال بوجه من الوجوه؛ ث ال فيه وعدل وحكمة، وأنه ال إهم
م              ار؛ ث والت األول، واإلرادة واالختي ى تحصل المعق ال الضوء حت ل الفع ا العق نفس، وآيف يفيض عليه قوى ال

م        الرئيس األول وآيف يكون الوحي؛ ثم الرؤساء الذين ينبغ ات؛ ث ي وقت من األوق ي أن يخلفوه إذا لم يكن هو ف
د الموت    : المدينة الفاضلة وأهلها والسعادة التي تصير إليها أنفسهم، والمدن المضادة لها وما تؤول إليه أنفسهم بع

  .أما بعضهم إلى الشقاء بوأما بعضهم إلى العدم، ثم األمم الفاضلة واألمم المضادة لها
  

ين  وهذه األشياء تعرف ب بة            : أحد وجه ا بالمناس م فيه ا أن ترتس ا هي موجودة، وإم ي نفوسهم آم م ف ا أن ترتس إم
ا        ي تحاآيه ا الت ي نفوسهم مثاالته ك أن يحصل ف ذه        . والتمثيل، وذل ون ه ذين يعرف م ال ة الفاضلة ه اء المدين فحكم

م     ومن يلي الحكماء يعرفون هذه على ما هي عليه موجودة ببصائر . ببراهين وببصائر أنفسهم ا له اء اتباع الحكم
ا    . وتصديقا لهم وثقة بهم ى م ا عل والباقون منهم يعرفون بالمثاالت التي تحاآيها، ألنهم ال هيئة في أذهانهم لتفهمه

ان        ا معرفت ادة وآلتاهم ا بالع الطبع وإم ا ب ا       . هي موجودة إم ذين يعرفونه ة؛ وال يم أفضل ال محال ي للحك إال أن الت
االت         بالمثاالت التي تحاآيها، بعض يال، وبعضهم بمث د قل االت أبع ا، وبعضهم بمث ة منه هم يعرفونها بمثاالت قريب

دهم    . أبعد من تلك، وبعضهم بمثاالت بعيدة جدا ي عن االت الت وتحاآي هذه األشياء لكل أمة وألهل آل مدينة بالمث
ة بغ              ذه لكل أم ا بعضه، فتحاآي ه رة وأم ا أآث م أم د األم ا اختلف عن األعرف، وربم ي    األعرف ف ر األمور الت ي

عادة       . تحاآي بها األمة األخرى ون س م يؤم م آله تلهم، فه فلذلك يمكن أن يكون أمم فاضلة ومدن فاضلة تختلف م
  .واحدة بعينها ومقاصد واحدة بأعيانها

  
ى           ول أصال، ال عل اد بق ا موضع عن ون فيه م يمكن أن يك وهذه األشياء المشترآة، إذا آانت معلومة ببراهينها، ل

ه هو        " حقيقة"فحينئذ يكون للمعاند، ال . غالطة وال عند من يسوء فهمه لهاجهة الم ا فهم ي نفسه، ولكن م األمر ف
اد،           . من الباطل في األمر ا مواضع للعن د تكون فيه ا ق إن مثاالته ا، ف ي تحاآيه ا الت فإما إذا آانت معلومة بمثاالته

العناد أآثر، وبعضها يكون فيه مواضع العناد  وبعضها يكون فيه مواضع العناد أقل، وبعضها يكون فيها مواضع
  .أظهر، وبعضها يكون فيه أخفى

  
ك     ي تل اد ف ى مواضع العن ن يقف عل ة، م االت المحاآي ياء بالمث ك األش وا تل ذين عرف ي ال ون ف ع أن يك وال يمتن

ك العن      ه ذل ع   المثاالت ويتوقف عنده، وهؤالء شيء ما رفع إلى مثال آخر أقرب إلى الحق، ال يكون في إن قن اد، ف
ا   . به ترك، وإن تزيف عنده ذلك أيضا رفع إلى مرتبة أخرى، فإن فنع به ترك ة م وإن تزيف عنده مثال في مرتب

ة       ي مرتب رفع فوقه، فإن تزيفت عنده المثاالت آلها وآانت فيه فيه نية للوقوف على الحق عرف الحق، وجعل ف
  .مة، وآان في نيته ذلك، علمهاالمقلدين للحكماء؛ فإن لم يقنع بذلك وتشوق إلى الحك

  
ام، يغلطون               يئو اإلفه ك س ع ذل م م اد، وألنه ا من مواضع العن ا فيه ا لم االت آله وصنف آخر تتزيف عندهم المث

  .أيضا عن مواضع الحق من المثاالت، فيتزيف منها عندهم ما ليس فيها موضع للعناد أصال
  

ه،           فإذا رفعوا إلى طبقة الحق حتى يعرفوها، أضلهم سوء إ   ا هو ب ر م ى غي وا الحق عل ى يتخيل ه، حت امهم عن فه
فيظنون أيضا أن الذي تصوروه هو الذي ادعى الحق أنه هو الحق؛ فإذا تزيف ذلك عندهم، ظنوا أن الذي تزيف  
ه           ه أن ذي يظن ب ه ال حق أصال، وأن ال ك أن هو الحق الذي يدعى أنه الحق ال الذي فهموه هم؛ فيقع لهم ألجل ذل

ك، رئاسة   . مغرور أرشد إلى الحق وأن الذي يقال فيه إنه مرشد إلى الحق، مخادع مموه، طالب، بما يقول من ذل
  .أو غيرها

  



 

د، أو          وح الشيء من بعي ا يل ل م م مث وح له وقوم من هؤالء يخرجهم ذلك إلى أن يتحيروا؛ وآخرون من هؤالء يل
ه أل    اين من ادراآ ى        مثل ما يتخيله اإلنسان في النوم أن الحق موجود ويب ه، فيقصد إل أتى ل ا ال تت رى أنه سباب ي
  .تزييف ما أدرآه، وال يحسبه حينئذ حقا، ثم يعلم أو يظن أنه أدرك الحق

  
  الباب الرابع والثالثون

  
  القول في آراء أهل المدن الجاهلة والضالة

  
  .والمدن الجاهلة والضالة إنما تحدث متى آانت الملة مبنية على بعض اآلراء القديمة الفاسدة

  
رى آل   : منها، أن قوما قالوا إّنا نرى الموجودات التي نشاهدها متضادة، وآل واحد منها يلتمس إبطال اآلخر؛ ون

واحد منها، إذا حصل موجودا، أعطي مع وجوده شيئا يحفظ به وجوده من البطالن، وشيئا يدفع به عن ذاته فعل  
ى     ضده، ويجوز به ذاته عن ضده، وشيئا يبطل به ضده ويفعل منه ه عل در ب جسما شبيها به في النوع؛ وشيئا يقت

  .أن يستخدم سائر األشياء فيما هو نافع في أفضل وجوده وفي دوام وجوده
  

ال،     ذه الح واه به وفي آثير منها جعل له ما يقهر به آل ما يمتنع عليه، وجعل آل ضد من آل ضد ومن آل ما س
ره     حتى تخيل لنا أن آل واحد منها هو الذي قصد، أو أن  ده أفضل الوجود دون غي ه وح ه    . يجاز ل ذلك جعل ل فل

ي وجوده األفضل           ه ف ا ينفع ه م تخدم ب ا يس ه م ا  . آل ما يبطل به آل ما آان ضارا له وغير نافع له، وجعل ل فإن
ك         ع بشيء من ذل ر أن ينتف ا، من غي نرى آثيرا من الحيوان يثب على آثير من باقيها، فيلتمس إفسادها، وإبطاله

ى أن       نفعا يظهر،  ه، عل واه ضار ل ا س آأنه قط طبع على أن ال يكون موجود في العالم غيره، أو أن وجود آل م
رم     . يجعل وجود غيره ضارا له، وإن لم يكن منه شيء آخر على أنه موجود فقط م ي ا، إن ل د منهم ثم إن آل واح

ال،            ذه الح وع به وع من آل ن ه، وجعل آل ن ا ينفع ا جعل آل      ذلك، التمس ألن يستعبد غيره فيم ر منه ي آثي وف
  .ثم خليت هذه الموجودات أن تتغالب وتتهارج. شخص من آل شخص في نوعه بهذه الحال

  
ك         . فاألقهر منها لما سواه يكون أتم وجودا ي طباعه أن وجود ذل ه ف والغالب أبدا إما أن يبطل بعضه بعضا، ألن

تعبده،         تخدم بعضا ويس ا أن يس و، وإم ي وجوده ه ك الشيء أن وجوده       الشيء نقص ومضرة ف ي ذل رى ف ه ي ألن
  .ألجله هو

  
ى    ويرى أشياء تجري على غير نظام، ويرى مراتب الموجودات غير محفوظة، ويرى أمورا تلحق آل واحد عل

ها "غير استئصال منه لما يلحقه من وجوده ال وجود   الوا " لنفس ي الموجودات        : ق ذي يظهر ف بهه هو ال ذا وش وه
ام    فقال . التي نشاهدها ونعرفها ا األجس ي تفعله قوم بعد ذلك إن هذه الحال طبيعة الموجودات، وهذه فطرتها، والت

ا   ة برويته ذلك  . الطبيعية بطبائعها هي التي ينبغي أن تفعلها الحيوانات المختارة باختياراتها واراداتها، والمروي ول
ة أو    رأوا أن المدن ينبغي أن تكون متغالبة متهارجة، ال مراتب فيها وال نظام، وال استئهال يختص به أحد لكرام

ره، وأن     ر هو لغي لشيء آخر؛ وأن يكون آل إنسان متوحدا بكل خير هو له أن يلتمس أن يغالب غيره في آل خي
  .اإلنسان األقهر لكل ما يناويه هو األسعد

  
اط    : ثم تحدث من هذه آراء آثيرة في المدن من آراء الجاهلية ه التحاب وال ارتب ك أن الطبع وال  فقوم رأوا ذل ، ال ب

د          ان إال عن رتبط اثن افر آل واحد آل واحدج، وال ي باإلرادة، وأنه ينبغي أن يبغض آل انسان آل انسان، وأن ين
اهر       ون أحدهما الق أن يك ه ب الضرورة، وال يأتلفان إال عند الحاجة، ثم يكون بعد اجتماعهما على ما يجتمعان علي

من خارج أن يجتمعا ويأتلفان فينبغي أن يكون ذلك ريث الحاجة،  واآلخر مقهورا، وان اضطر ألجل شيء وارد 
ا      افرا ويفترق إذا زال فينبغي أن يتن ك؛ ف داء السبعي من      . وما دام الوارد من خارج يضطرهما إلى ذل ذا هو ال وه

  .آراء اإلنسانية
  

وم  وآخرون لما رأوا أن المتوحد ال يمكنه أن يقوم بكل ما به إليه حاجة دون أن يكون له مو ازرون ومعاونون، يق
ذي               أن يكون ال القهر، ب ك ينبغي أن يكون ب وم رأوا أن ذل اع فق ه، رأوا اإلجتم اج إلي ا يحت له آل واحد بشيء مم

ا    تعبدهم أيض رين فيس م آخ ر به م يقه تعبدهم، ث ا، فيس ر قوم وازرين يقه ى م اج إل ون  . يحت ي أن يك ه ال ينبغ وأن
ه   موازره مساويا له، بل مقهورا؛ مثل أن يكون أقواهم بدنا وسالحا يقهر واحدا، حتى صار ذلك مقهورا له قهر ب

فإذا اجتمعوا له صيرهم آالت  . واحدا آخر أو نفرا، ثم يقهر بأولئك آخرين، حتى يجمع له موازرين على الترتيب
  .يستعملهم فيما فيه هواه

  



 

ا يكون ا       ي به ي الت وا ف ا، واختلف اط وآخرون رأوا ههنا ارتباطا وتحابا وائتالف ي    : الرتب تراك ف وم رأوا أن اإلش فق
رهم،     وا غي ى أن يغلب الوالدة من والد واحد هو اإلرتباط به، وبه يكون اإلجتماع واإلئتالف والتحاب والتوازر عل

د األخص واألقرب          . وعلى اإلمتناع من أن يغلبهم غيرهم ي الوال اين اآلباء،واإلشتراك ف افر بتب اين والتن إن التب ف
د ا اش ى حيث ينقطع يوجب ارتباط د إل وم والبع ن العم غ م ى أن يبل ا أضعف؛ إل م يوجب ارتباط و أع ا ه ، وفيم

ه إال               دهمهم، وال يقومون بدفع ل شر ي ارج، مث واردة من خ د الضرورة ال افرا؛ إال عن االرتباط أصال يوآون تن
أن ينسل       . باجتماع جماعات آثيرة ك ب ي التناسل، وذل تراك ف ذه    وقوم رأوا أن االرتباط هو باالش ورة أوالد ه ذآ

اهر         ك التص ؤالء، وذل اث أوالد ه ن إن ك م ورة أوالد أولئ ك، وذآ اث أوالد أولئ ن إن ة م وم رأوا أن . الطائف وق
رات             ا من خي را م الوا خي ه، ون وا ب ى غلب رهم حت م أوال ودب ذي جمعه االرتباط هو باشتراك في الرئيس األول ال

  .الجاهلية
  

اقين وال     وقوم رأوا أن االرتباط هو باإليمان و افر الب التحالف والتعاهد على ما يعطيه آل إنسان من نفسه، وال ين
  .يخاذلهم، وتكون أيديهم واحدة في أن يغلبوا غيرهم، وأن يدفعوا عن أنفسهم غلبة غيرهم لهم

  
اين يب        ة واللسان؛ وأن التب ي اللغ ة، واإلشتراآن ف اين وآخرون رأوا أن االرتباط هو بتشابه الخلق والشيم الطبيعي

ذه          . وهذا هو لكل أمة. هذه اين به ا تتب م إنم إن األم افرين لمن سواهم؛ ف ابين ومن فينبغي أن يكونوا فيما بينهم متح
  .الثالث

  
ي     تراك ف وآخرون رأوا أن االرتباط هو باالشتراك في المنزل، ثم اإلشتراك في المساآن، وأن أخصهم هو باالش

ة  المنزل، ثم االشتراك في السكة، ثم االشترا ي المحل ي         . ك ف إن الجار هو المشارك ف ذلك يتواسون بالجارن ف فل
  .السكة وفي المحلة؛ ثم االشتراك في المدينة، ثم االشتراك في الصقع الذي فيه المدينة

  
ا طول    وههنا أيضا أشياء يظن أنه ينبغي أن يكون لها ارتباط جزئي بين جماعة يسيرة وبين نفر وبين اثنين، منه

االشتراك في طعام يؤآل، وشراب يشرب، ومنها االشتراك في الصنائع، ومنها اإلشتراك في شر  التالقي، ومنها
ا،    . يدهمهم، وخاصة متى آان نوع الشر واحدا وتالقوا، فإن بعضهم يكون سلوة بعض ذة م ي ل ومنها اإلشتراك ف
  .الترافق في السفر ومنها االشتراك في األمكنة التي ال يؤمن فيها أن يحتاج آل واحد إلى اآلخر، مثل

  
  الباب الخامس والثالثون

  
  القول في العدل أو في عالقات المدن واألمم

  
ة، أو    : قالوا ة عن مدين فإذا تميزت الطوائف بعضها عن بعض بأحد هذه االرتباطات، إما قبيلة عن قبيلة، أو مدين

د عن آل واحد؛ فإ         ز آل واح ل تمي انوا مث ز آل      أحالف عن أحالف، أو أمة عن أمة، آ ين أن يتمي رق ب ه ال ف ن
ا  . واحد عن آل واحد أو يتميز طائفة عن طائفة؛ فينبغي بعد ذلك أن يتغالبوا ويتهارجوا واألشياء التي يكون عليه

ة أن تسلب    . التغالب هي السالمة والكرامة واليسار واللذات وآل ما يوصل به إلى هذه وينبغي أن يروم آل طائف
ذه الحال     جميع ما لألخرى من ذلك، وتج ها    . عل ذلك لنفسها، ويكون آل واحد من آل واحد به ك لنفس وتجعل ذل

ائزة، وهي المغبوطة، وهي         . ويكون آل واحد من آل واحد بهذه الحال ذه هي الف ى ه فالقاهرة منها لألخرى عل
ة ل        . السعيدة ة، وهي تابع ع آل طائف ي طب ه   وهذه األشياء هي التي في الطبع، إما في طبع آل إنسان أو ف ا علي م

ة   دل     . طبائع الموجودات الطبيعي ع هو الع ي الطب ا ف دل إذا التغالب  . فم ا      . فالع ق منه ا اتف دل هو أن يقهر م . والع
يال      ه وبقي ذل ى آرامت والمقهور إما أن يقهر على سالمة بدنه، أو هلك وتلف، وانفرد القاهر بالوجود؛ أو قهر عل

ه    ومستعبدا، تستعبده الطائفة القاهرة ويفعل ما هو تديم ب . األنفع للقاهر في أن ينال به الخير الذي عليه غالب ويس
اهر هو أيضا عدل       . فاستعباد القاهر للمقهور هو أيضا من العدل ع للق ا هو األنف ا   . وأن يفعل المقهور م ذه آله فه

ي، وهي الفضيلة دل الطبيع ة الق. هو الع رات للطائف إذا حصلت الخي ال الفاضلة ف ال هي األفع ذه األفع اهرة وه
ل   ا أق . فينبغي أن يعطى من هو أعظم غناءا في الغلبة على تلك الخيرات من تلك الخيرات أآثر، واألقل غناء فيه

واال أعطي                ر، وإن آانت أم ة أآب ه آرام اًء في ة، أعطي األعظم غن ا آرام وا عليه ي غلب رات الت وإن آانت الخي
  .فهذا هو أيضا عدل عندهم طبيعي. وآذلك في سائرها. أآثر

  
ل أن ال يغضب وال يجور،           : قالوا ع، ومث ل رد الودائ ع والشراء، ومث ي البي ا ف ل م وأما سائر ما يسمى عدال، مث

  .وأشباه ذلكن فإن مستعمله إنما يستعمله أوال ألجل الخوف والضعف وعند الضرورة الواردة من خارج
  



 

اوية    ان مس داهما "وذلك أن يكون آل واحد منهما آأنهما نفسان أو طائفت داوالن      " إح ا يت ا لألخرى، وآان ي قوته ف
ان ويتناصفان،       . القهر ذ يجتمع ا، فحينئ ى حال ال يحتمله فيطول ذلك بينهما؛ فيذوق آل واحد األمرين، ويصير إل

ى                   ا عل د منهم ماته، ويشرط آل واح ى س ا؛ فتبق ه قسطا م ان علي ا يتغالب ا آان ا لآلخر مم رك آل واحد منهم ويت
ي   ا    صاحبه أن ال يروم نزع ما ف ه إال بشرائط، فيصطلحان عليه ي       . يدي ك الشرائط الموضوعة ف فيحدث من ذل

ل،       . البيع والشراء، ويقارب الكرامات ثم المواساة وغير ذلك مما جانسها د ضعف آل من آ ك عن وإنما يكون ذل
ذه الحال فينبغي أن يتشارآا      . وعند خوف آل من آل ي ه وي أحدهما   . فما دام آل واحد من آل واحد ف ى ق  ومت

  .على اآلخر فينبغي أن ينقض الشريطة ويروم القهر
  

ب،              رك التغال ارآة وت ه إال بالمش ى دفع بيل إل ه ال س ى أن يء عل ارج ش ن خ ا م ان ورد عليهم ون األثن أو يك
ه إال         ه ال يصل غلي رى أن ه، في د أن يغلب علي فيتشارآان ريث ذلك؛ أو يكون لكل واحد منهما همة في شيء يري

ذه      . فيترآان التغالب بينهما ريث ذلك، ثم يتعاندان. مشارآة لهبمعاونة اآلخر له وب رق به افؤ من الف ع التك فإذا وق
ذا                  دل هو ه ك، حسب أن الع ان أول ذل در آيف آ م ي ك من ل ى ذل أ عل ك، ونش ى ذل ان عل األسباب وتمادى الزم

ت  . فيكون مغرورا بما يستعمل من ذاك  . الموجود اآلن، وال يدري أنه خوف وضعف ذي يس ياء،   فال ذه األش عمل ه
  .إما ضعيف أو خائف أن يناله من غيره مثل الذي يجد في نفسه من الشوق إلى فعله، وإما مغرور

  
  الباب السادس والثالثون

  
  القول في الخشوع

  
تعمال      ال، واس ع األفع ى جمي وأما الخشوع فهو أن يقال إن إلها يدير العالم، وإن الروحانيين مدبرون مشرفون عل

ي          تعظيم اإلل رات المتشوقة ف را من الخي رك آثي ذه وت ه والصلوات والتسابيح والتقاديس، وأن اإلنسان إذا فعل ه
ه   د موت م يتمسك    . هذه الحياة، وواظب على ذلك عوض عن ذلك وآوفي بخيرات عظيمة يصل إليها بع وإن هو ل

  .في اآلخرة بشيء من هذه، وأخذ الخيرات في حياته، عوقب عليها بعد موته بشرور عظيمة ينالها
  

ذه                  ى ه ة عل د لمن يعجز عن المغالب ل ومكاي ا حي وقم؛ فإنه وم ل ى ق دة عل ل والمكاي واب من الحي فإن هذه آلها أب
دة والصالبة   ى المجاه ه عل درة ل ن ال ق ا م دن به د يكاي دة؛ ومكاي رات بالمصالحة والمجاه ه وصالحه  الخي ببدن

ه الخيرات آلها أو بعضها ليفوز بها آخرون، ممن يعجز  وخبث رويته ومعاونته بتخويفهم وقمعهم ألن يترآوا هذ
  .عن المجاهدة بأخذها وبالغلبة عليها

  
فإن المتمسك بهذه يظن به أنه غير حريص عليها، ويظن به الخير؛ فيرآن غليه وال يحذر وال يتقى وال يتهم، بل 

رات لنفسه؛ فيكون     يخفى مقصده وتوصف سيرته أنها اإللهية؛ فيكون زيه وصورته صورة من ال يريد هذه الخي
ي آل                  واه ف اب ه ر ارتك ه فال تنك ه، فتحب اد النفوس ل رات، وتنق ائر الخي رم ويعظم ويوسل لس ببا ألن يك ذلك س
وال      ى الكرامات والرياسات واألم شيء، بل يحسن عند الجميع قبيح ما يعمله، ويصير بذلك إلى غلبة الجميع عل

  .ما جعلت لهذهواللذات ونيل الحرية، فتلك األشياء إن
  

ذه       ى ه ة عل ذلك الغلب دة، آ ة ومكاي و مخاتل ا ه ه م دة، ومن ة ومجاه و مغالب ا ه ه م وش، من يد الوح ا أن ص وآم
ر  . الخيرات أن تكون بمغالبته، أو تكون بمخاتلته ويطارد بأن يتوهم اإلنسان في الظاهر أن مقصده شيء آخر غي

  .ازع، فيناله بسهولةالذي هو بالحقيقة مقصده، وال يحذر وال يتقي وال ين
  

و   ه، وه ذه ألجل ل ه ذي جع غ الشيء ال ك ليبل ل ذل ا يفع ان إنم ى آ ا، مت ياء والمواظب عليه ذه األش فالمتمسك به
ا         اس مغبوط د الن ان عن ا، آ رات أو بجميعه ك الخي ة    . المواتاة بها في الظاهر ليفوز بإحدى تل ين وحكم زداد بيق في

دوحا؛   ا مم د             وعلم ومعرفة، جليال عندهم، معظم ان عن رات، آ ذه الخي ه ه ال ب ه ال لين ك لذات ان يفعل ذل ى آ ومت
ذموما  را   . الناس مخدوعا، مغرورا، شقيا، أحمق، عديم العقل، جاهال بحظ نفسه، مهينا، ال قدر له، م ر أن آثي غي

ا       ل يترآه رات، ب من الناس يظهرون مديحته لسخرية به؛ وبعضهم يقويه لنفسه في أنال يزاحم في شيء من الخي
ه ل ى طريقت دهم عل ا عن لبهم م ا أن يس ه خوف ه ومذهب دحون طريقت ره؛ وبعضهم يم ى غي ه وعل وفر علي وم . يت وق

  .آخرون يمدحونه ويغبطونه ألنهم أيضا مغرورون مثل غروره
  

ي الموجودات   . فهذه وما أشبهها هي آراء الجاهلة التي وقعت في نفوس آثير من الناس عن األشياء التي تشاهد ف
ك              وإذا حصلت ل ا ذل م يفعل به ا إن ل د، فإنه د وتزي تدام وتم ظ وتس ا، فينبغي أن تحف وا عليه ي غلب هم الخيرات الت

  .نفدت



 

  .فقوم منهم رأوا أن يكونوا أبدا بأسرهم يطلبون مغالبة آخرين أبدا
  

رى   ى أخ اروا إل ة س وا طائف ا غلب ا    . وآلم رهم، فيحفظونه ن غي هم وم ن أنفس ك م دوا ذل رون أن يمت رون ي وآخ
ة،    ويدبرو رهم فبالغلب نها، أما من أنفسهم فبالغاية اإلرادية، مثل البيع والشراء والتعاوض وغير ذلك، وأما من غي

  .وآخرون رأوا تزييدها في غيرهم بالوجهين جميعا
  

البون      : وآخرون رأوا ذلك بأن جعلوا أنفسهم قسمين ما يغ امالت، وقس قسما يرديون تلك ويمدونها من أنفسهم بمع
ة   : ون طائفتين، آل واحدة منفردة بشيءعليهم، فيحصل ة اإلرادي نهم   . إحداهما بالمغالبة واألخرى بالمعامل وم م وق

ورهم ة هي ذآ اثهم، والمغالب ا هي إن ة منه ة المعامل ي . رأوا أن الطائف ل ف ة جع وإذا ضعف بعضهم عن المغالب
ا   وآخرون رأوا أن تكون ال. فإن لم يصلح ال لذا وال لذاك جعل فضال. المعاملة ر م طائفة المعاملة قوما آخرين غي

  .يغلبونهم ويستعبدونهم، فيكونوا هم المتولين لضرورتهم ولحفظ الخيرات التي يغلبون عليها وإمدادها وتزييدها
  

وع    إن الن وآخرون قالوا إن التغالب في الموجودات إنما هي بين األنواع المختلفة، وأما الداخلية تحت نوع واحد ف
البون    . جله ينبغي أن يتسالمهو رابطها الذي أل م يغ انية، ث فاإلنسانية للناس هي الرباط؛ فينبغي أن يتسالموا باالنس

فما آان مما ال ينتفع به ضارا غلب على وجوده،  . غيرهم فيما ينتفعون به من سائرها ويترآون ما ال ينتفعون به
سبيلها أن يكتسبها بعضهم عن بعض، فينبغي  فإذا آان آذلك فإن الخيرات التي : وقالوا. وما لم يكن ضارا ترآوه

ة   أن تكون بالمعامالت اإلرادية، والتي سبيلها أن تكتسب وتستفاد من سائر األنواع األخر، فينبغي أن تكون بالغلب
ا اإلنسان المغالب    . فهذا هو الطبيعي لإلنسان  : وقالوا. إذ آانت األخرى ال نطق لها فتعلم المعامالت اإلرادية فأم

ان،      . ما هو مغالب طبيعيافليس ب ة خارجة عن الطبيعي لإلنس ولذلك إذا آان ال بد من أن يكون ههنا أمة أو طائف
ردون             نهم ينف وم م ى ق ة إل ة الطبيعي ة والطائف ا، اضطرت األم ي به تروم مغالبة سائر الطوائف علىالخيرات الت

ه،       بمدافعة أمثال أولئك إن وردوا عليهم يطلبون مغالبتهم، وبمغالبتهم ع وا علي انوا أولئك غلب لى حق هؤالء إن آ
ا  : فتصير آل طائفة فيها قوتان ا         . قوة تغالب بها وتدافع، وقوة تعامل به ى أنه ا عل دافع ليست له ا ت ي به ذه الت وه

ا من خارج         رد عليه ا ي ك بم ى ذل إن        . تفعل ذلك بارادتها، لكن يضطرها إل ك، ف ه أولئ ا علي ى ضد م وهؤالء عل
وارد من خارج       أولئك يرون أن المسال ة ال ب رون أن المغالب ك    . مة ال بوارد من خارج، وهؤالء ي فيحدث من ذل

  .هذا الرأي الذي للمدن المسالمة
  

  الباب السابع والثالثون
  

  القول في المدن الجاهلة
  

ة          ا الجماعي ة، ومنه ا الكرامي اقطة، ومنه ا الس ة، ومنه ا المبدل رورية، ومنه ا الض ة، منه دن الجاهل ك . الم وتل
ا  : وأما الجماعية فذات همم آثيرة. خرى، سوى الجماعية، إنما همة أهلها جنس واحد من الغاياتاأل قد اجتمع فيه

ا أن تكون      . همم جميع المدن اعتهم، وإم ي جم فالغلبة والمدافعة التي تضطر إليها المدن المسالمة، إما أن تكون ف
ة  : في طائفة بعينيها، حتى يكون أهل المدينة طائفتين ا         طائف يس فيه ة ل ة، وطائف ة والمدافع ى المغالب وة عل ا الق فيه

ك       . فبهذه األشياء يستديمون الخيرات التي هي لهم. ذلك وس، وتل ليمة النف ة، هي س وهذه الطائفة، من أهل الجاهل
وجهين   ك ب ر، وذل ي الخي ة ه رى المغالب ا ت وس ألنه ة النف ى رديئ ة: األول دة ومخاتل ى . مجاه نهم عل در م ن ق فم

  .فعل ذلك، وإن لم يقدر فالبالدغل والغش والمراياة والتمويه والمغالطةالمجاهدة 
  

ا فضائل           إن ههن اة األخرى؛ ف ي الحي ه وف د موت واآلخرون اعتقدوا أن ههنا سعادة وآماال، يصل إليه اإلنسان بع
وت    د الم عادة بع ا الس ال به ا لين ة يفعله ي الحقيق اال فاضلة ف ي ا . وأفع اهدون ف ا يش إذا م روا، ف ودات ونظ لموج

ك       اهد، أوجب ذل ا هو مش الطبيعية ال يمكن أن ينكروا ويجحدوا؛ وظنوا أنهم إن سلموا أن جميعها طبيعي على م
ر        . ما ظنه أهل الجاهلة ال، وجودا آخر غي ذه الح ى ه اهدة عل فرأوا لذلك أن يقولوا إن للموجودات الطبيعية المش

ذي هو           الوجود المشابهد اليوم، وإن هذا الوجود الذي لها ال ذلك الوجود ال ل هي مضادة ل ا ب ر طبيعي له يوم غي
ذي هو        . الوجود الطبيعي لها ك الوجود ال ذا الوجود ليحصل ذل وإنه ينبغي أن يقصد باإلرادة، ويعلم في إبطال ه

  .الكمال الطبيعي، ألن هذا الوجود هو العائق عن الكمال، فإذا بطل هذا، حصل بعد بطالنه الكمال
  

ياء أخر، أفسدتها           وآخرون يرون أن  ا أش ا واختلطت به وم، ولكن اقترنت إليه ا الي وجزد الموجودات حاصل له
اهو       ه إنسان، وبم يس بإنسان أن وعاقتها عن أفعالها، وجعلت آثيرا منها على غير صورتها، حتى ظن مثال بما ل

ه أن                يس بفعل ل ا ل ه، وبم يس بفعل ل ه ل ا هو فعل اإلنسان أن يس بإنسان، وبم ى صار     إنسان أنه ل ه، حت ه فعل ل
  .اإلنسان في هذا الوقت ال يعقل ما شأنه أن يعقل، ويعقل ما ليس شأنه أن يعقل



 

  
  .ويرى في أشياء آثيرة أنها صادقة وليست آذلك، ويرى في أشياء آثيرة أنها محالة من غير أن تكون آذلك

  
إن اإلنسان هو أحد الموجودات       .وعلى الرأيين جميعا، يرون إبطال هذا الوجود المشاهد، ليحصل ذلك الوجود ف

ذا             ذا، وه ر ه ل وجوده الطبيعي وجود آخر غي الطبيعية، وإن الوجود الذي له اآلن ليس هو وجوده الطبيعي؛ ب
  .الذي له اآلن مضاد لذلك الوجود وعائق عنه؛ وأن الذي لإلنسابن هو اليوم من الوجود فشيء غير طبيعي

  
ي     دن ل نفس بالب ران ال ر           فقوم رأوا أن اقت ا مغي ا مفسد له دن إليه ران الب نفس؛ واقت س بطبيعي، وأن اإلنسان هو ال

ي      ا ف دن؛ وأنه ألفعالها، والرذائل إنما تكون عنها ألجل مقارنة البدن لها، وإن آمالها وفضيلتها أن تخلص من الب
الخارجة عن البدن، سعادتها ليست تحتاج إلى بدن، وال أيضا في أن تنال السعادة تحتاج إلى بدن وال إلى األشياء 

ة       ى اإلجتماعات المدني ذي يحوج إل مثل األموال والمجاورين واألصدقاء وأهل المدينة؛ وأن الوجود البدني هو ال
  .فرأوا لذلك أن يطرح هذا الوجود البدني. وإلى سائر األشياء الخارجة

  
ة   ي ليست طبيعي ي الت نفس ه وارض ال ه، ورأوا أن ع ي ل دن طبيع رون رأوا أن الب ان، وأن الفضيلة  وآخ لإلنس

ل الغضب       . التامة، التي بها تنال السعادة، هي إبطال العوارض وإماتتها وارض، مث ع الع ي جمي ك ف فقوم رأوا ذل
هم رأوا أن هذه هي أسباب إيثار هذه التي هي خيرات مظنونة، وهي الكرامة واليسار  8والشهوة وأشباههما، ألن

ا      واللذات، وأن إيثار الغلبة إنما يكون  ذلك إبطاله رأوا ل ذا، ف بالغضب وبالقوة الغضبية، والتباين والتنافر يكون به
ا ي  . آله ك ف وم رأوا ذل ا وق ال إبطالهم هما، وأن الفضيلة والكم ا جانس هوة والغضب وم ي الش ك ف وم رأوا ذل وق

ر        د الوجود الطبيعي غي ذي يفي وم أن ال د   عوارض غير هذه، مثل الغيرة والشح وأشبابهما ولذلك رأى ق ذي يفي ال
ذي            نفس، مضاد لل ائر عوارض ال ه وجدت الشهوة والغضب وس ذي عن الوجود الذي لهما اآلن؛ ثم إن السبب ال

دقليس       . أفاد الجزء الناطق ل أنب اعلين، مث ك تضاد الف ك تضاد      . فجعل بعضهم أسباب ذل وبعضهم جعل سبب ذل
  .المواد، مثل فرمانيدس في آرائه الظاهرة، وغيره من الطبيعيين

  
دماء     و ر من الق ة    : "غير هذه اآلراء يتفرع ما يحكى عن آثي االرادة تحي بالطبيع رون أن الموت    " مت ب إنهم ي ف

ان وت إرادي: موت ي وم وت طبيع هوة والغضب؛   . م ن الش نفس م وارض ال ال ع الموت اإلرادي إبط ون ب ويعن
عا    . وبالموت الطبيعي مفارقة النفس الجسد ال والس ة الكم اة الطبيعي ى رأي من رأى أن    . دةويعنون بالحي ذا عل وه

  .عوارض النفس من الشهوة والغضب قسر في اإلنسان
  

دن الضالة وآخرون،         ر من الم ي آثي ل ف والتي ذآرناها من آراء القدماء فاسدة، تفرعت منها آراء انبثت منها مل
ودا        د موج ا توج ن أنه ناها أوال، م ي اختصص ك الت ة تل ودات الطبيعي وال الموج ن أح اهدوا م ا ش ة لم ت مختلف

ة،            ي هي اآلن محسوسة أو معقول ا، رأوا أن الموجودات الت ا قلن ائر م ا، وس د حين متضادة، وتوجد حينا وال توج
ط، وال        ة وحدها فق ك الطبيع ليست لها جواهر محدودة، وال لشيء منها طبيعة تخصه، حتى يكون جوهره هو تل

ظ شيء    يكون غيرها، بل آل واحد منها جوهره أشياء غير متناهية، مث ذا اللف ل اإلنسابن مثال؛ فإن المفهوم من ه
ا    ة له ياء ال نهاي ناه اآلن من جوهره هو       . غير محدود الجوهر، ولكن جوهره وما يفهم منه أش ا أحسس ر أن م غي

ر   . هذا المحسوس، والذي عقلنا منه هو هذا الذي نزعم أن نعقله منه اليوم وقد يجوز أن يكون ذلك شيئا آخر، غي
ذا             . وغير هذا المحسوسهذا المعقول  يس هو ه إن جوهره ل يس هو موجودا، ف ي آل شيء هو اآلن ل وآذلك ف

ذي هو       ذا ال ان ه ك مك المعقول من لفظه فقط، لكنه هذا وشيء آخر غيره مما لم نحسه ولم نعقله، مما لو جعل ذل
وم     ولكن الذي حصل موجودا هو هذا؛ فإن لم يقل قائل إن. اآلن موجود ألحسسناه أو لعقلناه ة المفه ة طبيع الطبيع

ذا ويجوز ويمكن إذا وضع        ه ه ال إن من آل لفظ، ليس هو هذا المعقول اآلن، لكنه أشياء أخر غير متناهية، بل ق
  .موجودا لم يلزم منه محال

  
زم              ذي تل يس ال ه ل ره، وأن د يجوز أن يكون غي ره، وق م يمكن غي ره أو ل وآذلك في آل ما عندنا أنه ال يجوز غي

ك   ضرورة عن تض يس جوهرة ذل لكن يمكن أن يكون الحادث عن      . عيف ثالثة ثالث مرات وجود التسعة، بل ل
م       م نحسه ول يئا آخر ل ذلك شيئا آخر من العدد، أو ما اتفق من سائر الموجودات غير العدد، أي شيء اتفق، أو ش

ل، أ     م تعق د، ول تحس أو    نعقله، بل قد يمكن أن يكون محسوسات ومعقوالت بال نهايةس، لم تحس بع م توجد ف و ل
ق،        . تعقل ذا اتف ه هك ل ألن ك، ب زم ذل وآذلك آل الزم عن شيء ما، فإنه ليس إنما يلزم ألن جوهره ذلك الشيء أل

ه  ا حصول   .وألن فاعال من خارج ذلك الشيء آون اآلخر عنده أو في زمان آون ذلك أو عند حال من أحوال فإنم
ا باتف     ه موجود، إم ان يمكن أن          آل موجود اآلن على ما هو علي د آ اعال من خارج أوجدهما، وق ا ألن ف ا، وإم ق

ي      ك الت ين تل يحصل بدل ما يفهم عن لفظ اإلنسان شيئا آخر غير ما نعقل اليوم؛ وشاء ذلك الفاعل أن يجعل من ب
دا  ي     . آان يقدر أن يجعلها هذا المعقول؛ فصرنا ال نحس وال نفهم منه غير هذا الوجه أح ذا من جنس راي من وه



 

د أن نجعل        رى أن  ا أوآ آل ما نعقل اليوم من شيء، فقد يمكن أن يكون ضده ونقيضه هو الحق؛ إال أن اتفق لن
ر                يئا آخر غي د يمكن أن يكون ش ان، ق ظ اإلنس وم من لف رى، أن المفه ذي ن ذا اآلن ال في أوهامنا أن الحق هو ه

ك إن     على أن آل واحد من تلك هو طبيع. المفهوم منه اليوم، وأشياء غير متناهية ة، وأن تل ذات المفهوم ذه ال ية ه
آانت هي وهذا المعقول اليوم شيئا واحدا في العدد، فليس المعقول اليوم شيئا واحدا في العدد، وليس المعقول من  

وم   ول الي ة الحدود،           . لفظ اإلنسان بشيء آخر غير هذا المعق رة مختلف ل آثي دد ب إن آانت ليست هي واحدة بالع ف
ا  فاسم اإلنسان يقال عل يهما باالشتراك؛ وإن آانت مع ذلك مما يمكن أن يزهر في الوجود معا، آانت على مثال م

ا،        ا ال يمكن أن يوجد مع ا؛ وإن آانت مم يقال عليهما إسم العين اليوم، ويكون أيضا أشياء بال نهاية في العدد مع
ة وآانت          ة، وإن آانت متقابل ي الجمل ة ف ب، فهي متضادة أو متقابل زم أن      بل آانت تتعاق ة، ل ة أو متناهي ال نهاي ب

ة هو             ي الجمل ه ف ون نقيضه أو ضده أو مقابل ه يمكن ان يك ره أو نقيضه؛ فإن يكون آل ما عندنا أنه ال يجوز غي
ة          . إما بدل هذا أو مع ضده: أيضا حق ا طبيع ه إن وضع شيء م ال أصال، فإن ول يق فيلزم من هذا أن ال يصح ق

وم  شيء ما، جاز أن يكون غير ذلك الذي  ا         . يفهم على لفظه الي دري أي شيء هو مم ا ال ن ا مم ة شيء م وطبيع
وم            دنا الي وال عن يس هو معق ا؛ ولكن ل ل ويصير مفهموم يحس أو يعق ذي ال   . يمكن أن يصير موجودا، ف ك ال وذل

ا أن ال           دنا ممكن اهو محال عن ة، فيكون م ي الجمل ة ف ندري اآلن أي شيء هو، وقد يمكن أن يكون ضده أو مقابل
  .محاال يكون

  
ا تجعل                 ا حق؛ بأنه ى أنه ة عل ياء محال ي النفوس أش ا يرسم ف ة، وتجعل م وبهذا الرأي وما جانسه تبطل الحكم
ا وأعراضها، وال          ي جواهره ة ف ال نهاي ة ووجودات ب األشياء آلها ممكنة أن توجد في جواهرها وجودات متقابل

 .تجعل شيئا محاال أصال
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