
129

Fī munāhaḍat Ibn Sīnā wa as-sīnawiyya: ʿAbd-Allaṭīf
 al-Baghdādī wa iṣlāḥ al-falsafa fī al-qarn at-thālith ʿashar

 al-mīlādī

يف مناهضة ابن سينا والسينوية:
عبد اللطيف البغدادي وإصالح الفلسفة يف القرن الثالث عرش امليالدي 

فؤاد بن أمحد
مؤسسة دار احلديث احلسنية، الرباط1 

مقدمة
أن  يكفي  الوسيط،  للعرص  واإلسالمية  العربية  السياقات  يف  للفلسفة  التأريخ  زاوية  من 
قد  629هـ/1231م)  (ت.  البغدادي  اللطيف  عبد  الدين  موفق  واملوسوعي  الفيلسوف  يكونَ 
عاش جزءاً من حياته الفكرية يف القرن السابع اهلجري/الثالث عرش امليالدي حتى تظهر أمهية 
صدر  الذي  واحلكمية،  الطبية  النصيحتني  بـكتاب  املوسوم  عمله  ومنها  الفلسفية،  مؤلفاته 

حديثا يف نرشة كاملة.2 
يف  الفلسفة  بمصري  املتعلق  التارخيي  اإلشكال  عىل  أضواء  الكتاب  هذا  يُلقي  جهة،  فمن 
السياقات املذكورة أعاله بعد كالم أيب حامد الغزايل (ت. 505هـ/1111م) يف هتافت الفالسفة. 
ومن املثري لالنتباه حقا، أن البغدادي وعىل خالف ما فعل الفيلسوف أبو الوليد ابن رشد (ت. 
الغزايل  تب  كُ ذكر  قد  أنه  مع  التهافت،  ذكر  عىل  النصيحتني  كتاب  يف  يأيت  ال  595هـ/1198م) 

ب إىل  األخر يف الفلسفة واملنطق. وهو األمر الذي يدعونا إىل مراجعة التأثري الكبري الذي يُنسَ
هذا الكتاب، خاصة بني الفالسفة؛ هذا مع أننا نميل إىل أن البغدادي يستحرض صداه بشكل 
1. مل يكن هلذا املقال أن يأخذ صورته التي هو عليها اآلن إال بفضل مالحظات وانتقادات الزمالء واألصدقاء: حممد 

أبطوي (جامعة حممد اخلامس)، و يونس أجعون وحممد الصادقي ونظرية فدواش وحممد أبركان (جامعة سيدي حممد 
بن عبد اهللا)؛ هذا فضال عن تصحيحات املحكمني واقرتاحاهتم؛ فإىل كل هؤالء أتوجه بالشكر واالعرتاف، لكني أظل 

وحدي املسؤول عام قد يرد فيه من أخطاء.
2. موفق الدين عبد اللطيف البغدادي، كتاب النصيحتني من عبد اللطيف بن يوسف إىل الناس كافة، حتقيق فؤاد بن 

أمحد، ضمن األعامل الفلسفية الكاملة، اجلزء األول، حتقيق وتقديم وتعليق وفهرسة نظرية فدواش ويونس أجعون وفؤاد 
بن أمحد (الرباط، بريوت، اجلزائر: دار األمان، ضفاف، منشورات االختالف، 2018)، 87-3.
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أو بآخر؛ متاما كام ينقل لنا رد فعله جتاه مسعى أيب حامد يف أعامله األخر إىل إدماج املنطق يف 
العلوم الرشعية. ومن جهة ثانية، جيمع البغدادي بني تقديم شاهدٍ الزدهار الفاعلية الفلسفية 
يف القرن السابع اهلجري/الثالث عرش امليالدي، خالفاً ملا تروج له حكاية موت الفلسفة،3 وبني 
ينوية؛  تقديم مثال لفيلسوفٍ خارج عام يُعترب التيارَ املهيمن يف الفلسفة يف عرصه، أعني تيار السِّ

ينوية وضد ابن سينا نفسه (ت. 428هـ/1037م).4  فقد قرر البغدادي أن يكتب ضد السِّ
إىل  بالنسبة  ورهاناتِه  أمهيتَه  ونُربز  النصيحتني  كتاب  نُقدم  أن  الدراسة  هذه  يف  نا  غرضُ
صورةً  منها  األوىل  الفقرة  يف  ونعرض  أعاله.  تفاصيله  بعض  ذكرنا  الذي  النظري  السياق 
أولية عن سرية البغدادي وعن الكتاب موضوع دراستنا؛ ثم نقدم، يف بقية الفقرات، اخلطوط 
العريضة للقسم الثاين من الكتاب، وهو النصيحة الفلسفية، مع الرتكيز عىل بعضٍ من املسائل 
التي تُظهر انخراط البغدادي يف إصالح وضع الفلسفة يف عرصه وتظهر األثر املفرتض البن 
رشد يف عمله. وما ننتظره من هذه الدراسة هو أن تُسهم، إىل جانب دراسات أخر سبقتها، 

يف موضعة البغدادي يف تاريخ الفلسفة العربية اإلسالمية.
أوال: موجز يف سرية البغدادي وتاريخ االهتامم به

ولد الفيلسوف والطبيب واملؤرخ والرحالة موفق الدين أبو حممد عبد اللطيف بن يوسف 
557هـ/1162م،  العام  بغداد  يف  اللّباد،  بابن  املشهور  البغدادي،  سعد  أيب  بن  عيل  بن  حممد  بن 
وتُويف فيها العام 629هـ/1231م. والظَّاهر أن الرجل قد عاش حياة حافلة بالسفر والتنقل؛ لكن 
األهم بالنسبة إىل ما نحن بصدده، هو جتربة التدريس الطويلة التي خاضها، واملدارس العديدة 

سهم.5 سها، والتالمذة الكثر الذين درَّ رَّ س فيها، واملواد املختلفة التي دَ التي دَرَّ

3. ألخذ فكرة أولية عن هذه احلكاية، كام تبلورت يف دراسات املسترشقني ومؤرخي الفلسفة يف القرن التاسع عرش 

أمحد،  بن  فؤاد  التاليتني:  املقالتني  إىل  العودة  يرجى  ”العربية،“  الدراسات  عىل  انعكست  وكام  العرشين،  القرن  وبداية 
 ،2018-12-4 بتاريخ  روجع  أفكار،  مركز  منشورات  االسترشاق،“  نقد  يف  اإلسالمية (1):  السياقات  يف  الفلسفة  ”موت 

converted.pdf-3-يف-نقد-االسترشاق/https://afkaar.center/wp-content/uploads/2018/10

وانظر أيضا، ”موت الفلسفة يف السياقات اإلسالمية (2): سؤال الرتاكم وصد االسترشاق يف الدراسات العربية،“ 
منشورات مركز أفكار، روجع بتاريخ https://afkaar.center/wp-content/uploads/2018/10 ،2018-12-4/يف-نقد-

converted.pdf-اإلسترشاق-3-معدل
4. انظر متهيدنا للكتاب املذكور يف اهلامش السابق، viii-vii. ونضيف إىل ما سبق قولَ ابن أيب أصيبعة الذي يفيد ما 
ندعي: ”وكان البغدادي يستنقص الفضالء الذين يف زمانه وكثريا من املتقدمني. وكان وقوعه كثريا جدا يف علامء العجم 
ومصنفاهتم، وخصوصا الشيخ الرئيس ابن سينا ونظرائه،“ انظر عيون األنباء يف طبقات األطباء، رشح وحتقيق نزار رضا 

(بريوت: منشورات دار مكتبة احلياة، د. ت.)، 683. 
وقد   .xi-xxiv ،الكاملة الفلسفية  األعامل  به  صدرنا  الذي  التقديم  البغدادي،  اللطيف  عبد  حياة  بخصوص  انظر   .5

اعتمدنا يف هذه الفقرة عىل ما سبق أن أوردناه يف ذلک التقديم.
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والفلسفة  والعربية  الرشيعة  علوم  البغدادي  اللطيف  عبد  س  درَّ فقد  شديد،  وباختصار 
والطب يف مراكز علمية عدة: يف املوصل، ومرص، ودمشق، والقدس وحلب وغريها. وحتى 
أن  إال  يكفي.  بام  فيه  رصحيا  يكن  مل  البغدادي  فإن  النصيحتني،  كتاب  من  هذا  يُفهم  كان  إن 
معرض  يف  عنه  أوردها  التي  واألخبار  أصيبعة  أيب  ابن  ذكرها  التي  سريته  من  األطراف  تلک 
غريها.   أخر وعلوما  األوائل  علوم  س  دَرَّ قد  الرجل  أن   ، جمتمعةً تُفيد،  آخرين  لنظار  ذكره 
ودار  املعلقة  مهاجر  ابن  ”بمدرسة  كان  تواله  تدريس  منصب  أول  أن  نفسه  البغدادي  ويذكر 
احلديث التي حتتها“؛ وذلک باملوصل بني العامني 585-586هـ/1189-1190م. ومع أنه مل يذكر 
س،6 فالظاهر أهنا كانت علوم النقل والسامع، وما يتعلق هبا من علوم النحو  رِّ دَ أي علوم كان يُ
أَ يف مسجد احلاجب لُؤلؤ،7 حيث أتيحت له فرصة  رَ واللغة. وبعد دخوله مرص أولَ األمر، أَقْ
اللقاء بأيب القاسم الشارعي (ت. حوايل 600هـ/1203م)، الذي كان مدخله إىل كتب القدماء، 
وإقراء  االشتغال  ”عىل  أكَب  الشام،  إىل  البغدادي  اللطيف  عبد  عودة  وبعد  أدناه.  سنظهر  كام 
س، بعد ذلک،  الناس باجلامع،“8 أي جامع دمشق. وهناک ازداد تعلقه بكتب القدماء. كام درّ
سرييت  ”وكانت  أصيبعة:  أيب  ابن  لنا  ينقل  كام  البغدادي،  وحيكي  القاهرة.  يف  األزهر  باجلامع 
يف هذه املدة أنني أُقرئ الناس باجلامع األزهر، من أول النهار إىل نحو الساعة الرابعة. وسط 
آخرون.  قوم  فيقرأ  األزهر  اجلامع  إىل  أرجع  النهار  وآخر  وغريه،  الطب  يقرأ  من  يأيت  النهار 
مرص  غادر  قد  البغدادي  أن  إىل  أيضا،  أصيبعة،  أيب  ابن  ويشري  نفيس.“9  مع  أشتغل  الليل  ويف 
مرة  راجعا،  قَفَل  ومنها  األقىص،  باجلامع  العلوم  من  كثريا  درس  حيث  القدس،  إىل  متجها 
س باملدرسة العزيزية.10 وإىل ذلک، فقد ”أقام  أخر، العام 604هـ/1207م إىل دمشق، حيث درَّ
الشيخ موفق الدين بحلب، والناس يشتغلون عليه، وكثُرت تصانيفه.“11 وقد كان ذلک العام 
626هـ/1229م. وجيدر بنا أن نضيف، إىل ما سبق، أن ابن أيب أصيبعة يذكر أن أباه، سديد الدين 

القاسم (ت. 649هـ/1251م)، وعمه رشيد الدين عيل بن خليفة (ت. 616هـ/1219م) كانا قد 
أيب  ”وكان  يقول:  حيث  املرصية،  الديار  يف   ، واحلكمةِ األدب  كتبَ  البغدادي  يدي  عىل  درسا 
وكان  أرسطوطاليس.  بكتب  أيضا  عمي  عليه  واشتغل  األدب.  بعلم  عليه  يشتغالن  وعمي 

6. ابن أيب أصيبعة، عيون األنباء، 686.

7. نفسه، 687.

8. نفسه، 688.

9. نفسه، 689.

10. يقول ابن أيب أصيبعة: ”توجه الشيخ موفق الدين إىل القدس وأقام هبا مدة. وكان يرتدد إىل اجلامع األقىص ويشتغل 

الناس عليه بكثري من العلوم، وصنف هناک كتبا كثرية. ثم إنه توجه إىل دمشق ونزل باملدرسة العزيزية هبا، وذلک يف سنة 
أربع وستامئة، ورشع يف التدريس واالشتغال، وكان يأتيه خلق كثري يشتغلون عليه ويقرؤون عليه أصنافا من العلوم؛ 
ومتيز يف صناعة الطب بدمشق. صنف يف هذا الفن كتبا كثرية وعرف به. وأما قبل ذلک، فقد كانت شهرته بعلم النحو.“ 

عيون األنباء، 689.
11. نفسه، 690.
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س رشيدَ  الشيخ موفق الدين كثري العناية هبا والفهم ملعانيها.“12 والظاهر أن البغدادي قد درّ
الدين الفلسفةَ يف دمشق؛ إذ نجد ابن أيب أصيبعة، يف املدخل الذي خص به هذا األخري يف عيون 
األنباء، يشري إىل أنه قد ”اشتغل أيضا باحلكمة يف ذلک الوقت عىل موفق الدين عبد اللطيف بن 
يوسف البغدادي، ألنه كان أيضا عاد إىل الشام،“13 من مرص، العام 597هـ/1200م. ويضيف 

ابن أيب أصيبعة أن البغدادي قد ”أقام هبا [الشام] مدة؛ وكثُر انتفاع الناس بعلمه.“14 
العربية  علوم  يف  أعامال  ترک  فقد  شتى.  فنونا  تُغطي  كثرية  أعامال  البغدادي  خلَّف  وقد 
العلوم.  من  وغريها  الطبيعة  بعد  ما  ويف  الطبيعيات  ويف  التاريخ  ويف  الطب  ويف  احلديث  ويف 
ونجد يف القائمة التي أعدها ابن أيب أصيبعة 170 عنوانا. وإذ ليس القصد هنا أن نحيص أعامله، 
فإننا قد تعرضنا يف موضع آخر-كام تعرض غرينا من قبل-إىل ذكر قوائم أعامله، املفقود منها، 

واملخطوط، واملنشور.15
األعامل  هذه  من  كثرية  جوانب  فإن  وأعامله،  البغدادي  شخصية  أمهية  من  الرغم  وعىل 
أن  عليه  كان  الرجل  أن  أخبار،  من  اليوم  لدينا  مما  ويبدو  احلديث.  العرص  يف  إال  تُستكشف  مل 
الدوائر  بعض  قبل  من  خاصة  عناية  تراثه  من  هام  جانبٌ  ليشهد  عرش  السابع  القرن  ينتظر 
العلمية يف انجلرتا،16 ونعني حتديدا عمله الشهري، كتاب اإلفادة واالعتبار يف األمور املشاهدة 
 Edward) واحلوادث املعاينة بأرض مرص؛ فقد اكتشف املسترشق اإلنجليزي إدوارد بوكوک
عىل  وعملَ  املؤلف؛  توقيع  من  أهنا  ويبدو   ،1665 عام  العمل  خمطوطة   (Pococke, d. 1691

نرشها يف الثامنينيات من القرن نفسه. ومل يُرتجم العمل كامال إىل الالتينية إال يف العام 1800، 
بعدَ حماوالت، من قبل، استمرت ملَِا يقرب من قرن ونصف.17 

غري أن جانبا آخر من متن عبد اللطيف البغدادي عرف طريقه إىل دائرة الضوء يف القرن 
 Paul E.) اثة بول كراوس العرشين. وأول ما جيدر بنا ذكره، يف هذا الصدد، هو اكتشاف البحّ
Kraus, d. 1940) يف ثالثينيات القرن العرشين خمطوطة حتمل كتاب البغدادي يف علم ما بعد 

12. ابن أيب أصيبعة، عيون األنباء، 683.

13. نفسه، 737.

14. نفسه، 683، حيث يشري املؤلف اىل تدريس البغدادي الطب أيضا.

 .lii-l  ،xxviii -xxvi الكاملة،  الفلسفية  األعامل  به  صدرنا  الذي  التقديم  البغدادي،  أعامل  بخصوص  انظر   .15

الدين  موفق  ضمن  وفلسفته،“  ومؤلفاته  حياته  البغدادي:  اللطيف  عبد  الدين  ”موفق  بدوي،  الرمحن  عبد  أيضا  وانظر 
عبد اللطيف البغدادي: يف الذكر املئوية الثامنة مليالده، تنسيق سليامن حزين (القاهرة: املجلس األعىل لرعاية الفنون 

واآلداب والعلوم االجتامعية، 1964)، 17.
16. ال نقصد هبذه املالحظة سو االهتامم احلديث، وإال فإن البغدادي قد عرف امتدادا معتربا يف العامل اإلسالمي، 

خاصة بوصفه مؤرخا ولغويا وحمدثا. 
17. Gerald. J. Toomer, Eastern Wisdom and Learning: The Study of Arabic in Seventeenth-Century England 

(Oxford University Press, 1996), 272-73, 275.
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بعنوان  له  هامة  مقالة  يف  هلا  وصفا  قدم  وقد   .(117 حكمة  املرصية،  الكتب  دار  (مخ.  الطبيعة 
”أفلوطني عند العرب.“18 ويف العام 1959 حصل اكتشاف آخر هام، عىل إثر رحلة علمية قام 
هبا صمويل مكلوش سرتن (Samuel, M. Stern) إىل تركيا، حيث وقف عىل جمموع يتضمن 
أعامال فلسفية وطبية وعلمية للبغدادي (مخ. بورصة، جمموعة حسني جلبي 823). وقد قدم 

سرتن وصفا تفصيليا للمجموع وملحتوياته يف مقالة رائدة نرشها العام 1962. 19
يتكون املجموع من 11 رسالة، مرتبة كام ييل:

1. كالم عىل يشء مما قاله ابن خطيب الريّ عىل بعض كتاب القانون يف الطب البن سينا: 

1ظ-19ظ؛ 28و-34و [وقع هذا االضطراب بسبب خلط يف أوراق املجموع أثناء التجليد]؛

20و-23و  34و-38ظ؛  اإلخالص:  سورة  تفسريه  يف  الري  خطيب  ابن  حال  عىل  قول   .2

[وقع هذا االضطراب بسبب خلط يف أوراق املجموع أثناء التجليد]؛
3. يف الرد عىل ابن اهليثم يف املكان: 23ظ-27ظ؛ 39و-52و [وقع هذا االضطراب بسبب 

خلط يف مجع أوراق املجموع أثناء التجليد]؛
4. مقالة يف املزاج لعبد اللطيف بن يوسف بن حممد: 52ظ-62ظ؛

5. كتاب النصيحتني إىل الناس كافة: 62و-100ظ؛

6. رسالة يف جمادلة احلكيمني الكيميائي والنظري: 100ظ- 123ظ؛

7. رسالة يف املعادن وكشف شبه أهل الكيمياء:20 124و-132و؛

8. فصول حكمية منتزعة: 133ظ-135ظ؛

9. رسالة لإلسكندر يف الفصل خاصة وما هو: 136و-137ظ؛21

18. Paul Kraus, “Plotin chez les arabes: remarques sur un nouveau fragment de la paraphrase arabe des Ennéades,” 
Bulletin de L’Institut d’Egypte, XXIII (1941), 268-79. 

19. Samuel Stern, “A Collection of Treatises by ʿAbd al-Laṭīf al-Baghdādī,” Islamic Studies 1 (1, 1962), 53-73. 

وقد أعاد ألربت ديرتيش العام 1964 وصف هذا املجموع يف عمل ال حييل عىل مقالة سرتن؛ انظر:
 Albert Dietrich, “Die arabische Version einer unbekannten Schrift des Alexander von Aphrodisias ueber die 

Differentia specifica” in Nachrichten der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Philologisch-Historische 
Klasse (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1964), 101-8.

وبسبب جهل رشدي راشد بوجود مقالة سرتن، اعتقدَ أن عمل ديرتيش هو أول ما نُرش يف وصف خمطوطة حسني 
جلبي، انظر:

 Roshdi Rashed, Les Mathématiques infinitésimales du IXe au IXe siècle, volume IV (London: Al-Furqân Islamic 
Heritage Foundation, 2002 ), 906.

20. يقع عنوان هذه الرسالة عىل غالف املجموع؛ وقد ورد عند بداية الرسالة بالصيغة التالية: رسالة يف املعادن وإبطال 

الكيمياء؛ وكذلک يرد يف الرتمجة التي خصه هبا ابن أيب أصيبعة، انظر عيون األنباء، 696. وجيب التنبيه إىل أن العنوان 
الذي ورد عند بداية الرسالة إنام أضيف الحقا بخط خمتلف عن اخلط الذي نُسخ به املجموع بام يف ذلک عناوين حمتوياته. 
كتب  الذي  الناسخ  بخط  منسوخة  وهي  النقل.  فضل   سو فيها  للبغدادي  وليس  لإلسكندر؛  الرسالة  هذه   .21
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10. كلامت طبية: 138و-140و؛

11. مقالة يف املرض املسمى ديابيطس: 140ظ- 149و.

وكام يظهر من قائمة حمتويات املجموع، وباستثناء رسالة واحدة لإلسكندر األفرودييس، 
وهي التاسعة، فإن مجيع الرسائل من تأليف عبد اللطيف البغدادي. وقد أصدرنا مخس رسائل 
من  األول  للجزء  نرشتنا  ضمن  املجموع  هذا  من   (7  ،6  ،5  ،3  ،1 األرقام:  حتمل  التي  (وهي 
كتاب  أما  قريبا.  األجزاء  بقية  إصدار  عىل  ونعمل  للبغدادي؛22  الكاملة  الفلسفية  األعامل 
وكان  100ظ.  إىل  62و  من  ورقة:   48 حوايل  يف  فيقع  هنا،  دراستنا  موضوع   ،(7) النصيحتني 
سرتن قد قدم حتليال أوليا مفيدا له23 ووعد بنرشه، لكنه مل يتمكن من ذلک؛24 وقد صدر، كام 

قلنا، ضمن نرشتنا املذكورة للتو. 
وبطبيعة احلال، فقد تواصل البحث يف أعامل البغدادي منذ ستينيات القرن املايض، وإن 
وبخاصة  والعلمية،  الفلسفية  بأعامله  االهتامم  يف   الكرب الطفرة  أن  إال  منتظمة.  غري  بوترية 
كتاب النصيحتني وما بعد الطبيعة، إنام هي تلک التي حصلت يف السنوات األخرية؛25 ويمكن 
وبيرت  گوتاس،27  وديمرتي  بوناديو،26  مرتيني  سيسليا  األقل:  عىل  دارسني  أربعة  إىل  اإلشارة 

جويس،28 ويونس أجعون.29 
ونُرجح أن يكون هذا العنوان، أعني كتاب النصيحتني من عبد اللطيف بن يوسف إىل 
دَ اسم عبد اللطيف بن يوسف  رَ الناس كافة، من وضع املؤلف نفسه، إذ لو كان من الناسخ ملا وَ
املجموع الذي توجد فيه أعامل البغدادي التي نتحدث عنها هنا. ولعل هذا ما يفرس ملاذا قال ابن أصيبعة إن البغدادي قد 
نقل أعامل اآلخرين؛ حيث نقرأ: ”والذي وجدته من خطه أشياء كثرية جدا؛ بحيث أنه كتب من مصنفاته نسخا متعددة، 
وكذلک أيضا كتب كتبا كثرية من تصانيف القدماء،“ عيون األنباء، 683. والبغدادي نفسه يؤكد ذلک، حيث يذكر أن أبا 
القاسم الشارعي ملا كان يأتيه بكتب القدماء كان هو يكتب منها ما يكتب ويشرتي ما يشرتي: ”وصار يؤنسني بكتبهم، 
يأتيني هبا شيئا فشيئا بعدما يشوقني إليها، فأكتب منها ما أكتب وأشرتي ما أشرتي،“ ابن أيب أصبيعة كتاب النصيحتني، 

67؛ وانظر أيضا عيون األنباء، 685.   

22. وقد ذكرنا معطيات ببليوغرافية بخصوصها يف هامش سابق.
23. Stern, “A Collection of Treatises by ʿAbd al-Laṭīf al-Baghdādī,” 59-66.

24. Ibid., 61. 25. هناک دراسات عديدة عن البغدادي، لكن يمكن العودة إىل املقال التمهيدي اجليد: 
Cecilia Martini Bonadeo, “ʿAbd al-Laṭīf al-Baghdādī,” The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2015 

Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/fall2015/entries/al-baghdadi/>.
26. Cecilia Martini Bonadeo, ʿAbd al-Laṭīf al-Baghdādī’s Philosophical Journey. From Aristotle’s Metaphysics to 

the ‘Metaphysical Science’ (Leiden-Boston: Brill, 2013); Id, “God’s Will and the Origin of the World: ʿAbd al-Laṭīf 
al-Baghdādī’s Sources and Arguments,” in The Muslim World 107 (July, 2017), 482-95.

27. Dimitri Gutas, “Philosophy in the Twelfth Century: One View from Baghdad, or the Repudiation of al-
Ghazālī,” in In the Age of Averroes: Arabic Philosophy in the Sixth/Twelfth Century, ed. by P. Adamson (London 

Turin: The Warburg Institute-Nino Aragno Editore, 2011), 9-26.
28. Peter Joosse, The Physician as a Rebellious Intellectual. The Book of the Two Pieces of Advice or “Kitāb 

al-Naṣīḥatayn” by ʿAbd al-Laṭīf ibn Yūsuf al-Baghdādī (1162-1231), Introduction, Edition and Translation of the 
Medical Section (Frankfurt am Main- New York: Peter Lang Edition, 2013). يونس أجعون وحققه  قدم له  الطبيعة،  بعد  ما  البغدادي (557هـ-629هـ)،  بن يوسف  اللطيف  عبد  الدين  موفق   .29

(بريوت: دار الكتب العلمية، 2017).
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عند  واملفهرسني  والقراء  اخ  النسَّ عادة  عليه  جرت  ما  عىل  حتلية،  أو  نعت  أو  صفة  دون  حافا، 
ذكرهم أسامء املؤلفني. وإىل ذلک، فإن يف النص ما يدل عىل أنه العنوان املختار من قبل صاحبه؛ 
إذ يقول البغدادي يف هناية النصيحة الطبية: ”فهذا آخر ما أريد أن أقوله يف هذه النصيحة للناس 
ضتُ  كافة، وللمشتغل بصناعة الطب خاصة.“30 ويقول يف مستهل النصيحة الطبية: ”وبعد ما حمَّ
حكمية.“31  نصيحة  احلكامءَ  أحمض  أن  عىل  عازم  فأنا  الطبية،  النصيحة  كافة  والناسَ  األطباءَ 
واحلكامء.32  لألطباء  النصيحتني  كتاب  اآليت:  العنوان  للعمل  اختار  فقد  أصيبعة  أيب  ابن  أما 
والنصيحة  النصيحتني،  كتاب  أي  خمترصا،  العنوان  بذكر  الدراسة،  من  ييل  ما  يف  وسنكتفي، 

الطبية أو النصيحة الفلسفية، متى اقتىض األمر ذلک. 
أي  عىل  نقف  ومل  بعينه،  تاريخ  بأي  البغدادي  يمدنا  فال  الكتاب،  تأليف  تاريخ  عن  أما 
أُلِّف  التي  الزمنية  الفرتة  ضبط  عىل  يساعد  مضامينه  فحص  أن  غري  ذلک،  حيدد  آخر  مصدر 
فيها. وأهم اإلشارات أن البغدادي يذكر يف الكتاب جمموع املالبسات التي أدت إىل وفاة امللک 
الظاهر غازي عام 613هـ/1216م،33 مما يعني أنه قد ألف كتابه ذاک بعد هذا احلدث الذي يُعد 
أن  وبام  زمنه.34  يف  الطبية  الصناعة  فساد  إلظهار  ذكرها  عىل  أتى  التي  املحورية  األمثلة  أَحدَ 
البغدادي، أيضا، قد كان العام 618هـ/1221م يف أرض الروم (أرزن)، كام حيكي يف أطراف من 
سريته الذاتية التي مل يبق منها سو ما احتفظ لنا به شمس الدين الذهبي،35 فإننا نخلص إىل 
القول بأن كتاب النصيحتني قد أُلف يف فرتة ما بني عام 613هـ/1216م وعام 618هـ/1221م، 

عىل أقىص تقدير.36 
أما بخصوص كتاب النصيحتني نفسه، فهو يعلن عن هويته من عنوانه وبدايته. فالنص 
عبارة عن نصيحتني، إحدامها طبية، والثانية حكمية أو فلسفية؛ وغرضه التنبيه عىل آفة التقليد 
ن  بُه يف النصيحة األوىل هو األطباء أو مَن مِ والعصبية وعىل رضورة استعامل النظر والنقد؛ خماطَ
ن الناس أراد أن  بُه يف النصيحة الثانية هو الفالسفة أو مَن مِ الناس أراد أن يصري طبيبا، وخماطَ
يصبح فيلسوفا. ومضمون الدعو أو لنقل فحو اخلطاب هي أن صناعتي الطب والفلسفة 
مواضع  عىل  التنبيه  فوجب  إليهام؛  املنتسبني  قبل  من  واإلفساد  للفساد  تعرضتا  قد  عرصه  يف 

30. البغدادي، كتاب النصيحتني، 42.

31. نفسه، 43.

32. انظر ابن األبّار، عيون األنباء، 696.

33. نفسه، 22، 24.

34. نفسه، 25-22.

35. شمس الدين الذهبي، تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم، حتقيق بشار عواد معروف، اجلزء 13 (بريوت: 

دار الغرب اإلسالمي، 2003)، 297 .
يعد رسالة  الذي  يونس أجعون  الباحث  مع  لنقاش  ثمرة  النصيحتني  البغدادي لكتاب  تاريخ تأليف  ضبط  جاء   .36

جامعية عن السرية البيبليوغرافية لصاحبنا؛ فإليه أتقدم بالشكر.
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هذا  يف  ”وقصدي  كتابه:  ديباجة  يف  البغدادي  ذلک  عن  ويعرب  إصالحهام.  قصد  الفساد  هذا 
الكتاب إىل خلصائي، أرشدهم اهللا وكثرهم وأحسن توفيقهم، أن أنحلهم النصيحة وأوقظهم 
من رقدة الغفلة وسنة اإللف والعادة، وأنبههم عىل بلية انترشت يعم رضرها النفوس واألبدان 
”وهذه  وموضوعها:  نصيحته  لطبيعة  تأكيدا  البغدادي  ويزيد  فيها.“37  الوقوع  من  وأحذرهم 
البلية العظمى والفادحة الكرب التي قصدت األجرَ يف التنبيه عليها وقعت يف الطب املوضوع 
خلالص األبدان من األسقام، ويف احلكمة املوضوعة خلالص النفوس من آالم اجلهل إىل سالمة 

املعرفة وصحة إدراک احلق.“38 
والفلسفية،  الطبية  الصناعتني  إصالح  إىل  احلاجةَ  ويُظهر  دعواه،  البغدادي  حيفظَ  ولكي 
والفالسفة،  لألطباء  الشخصية  السري  إىل  جلأ  فقد  ومتنوعة.  كثرية  جاجيَّة  حِ عنارص  استثمر 
الطبية  املامرستني  يف  واجلدية  االهتامم  نقص  إظهار  وإىل  صناعتيهم،  يف  أخطائهم  إحصاء  وإىل 
بالتقليد  والرىض  النظار  قبل  من  النقدي  العقل  ملكة  إعامل  عدم  وإىل  زمانه،  عىل  والفلسفية 
واالتباع؛ كام جلأ إىل رسد أطراف من سريته الذاتية، هو نفسه، ليظهر كيف عاين بنفسه فساد 
الصناعتني عىل يد أهل زمانه ممن ينتسب إليهام؛39 كام جلأ إىل إبراز أمهية الرجوع إىل صورتيهام 
األصليتني، كام مها يف األصول الطبية والفلسفية: أبقراط (ت. حوايل 370 ق. م.) وجالينوس 
(ت. حوايل 216 م) من جهة، وأفالطون (ت. حوايل 348 ق. م) وأرسطو (ت. 322 ق.م) من 

جهة ثانية. 
اجي للنصيحتني كان عبارة عن مسارٍ للكشف عن مكامن الفساد  جَ ويظهر أن املسار احلِ
من  متنع  التي  والعوائق  احلجب  لكشف  ومسارٍ  والفلسفية،  الطبية  الصناعتني،  مس  الذي 
: ”أيُّ آفة هي أعظم من عدم  إدراک تلک املكامن. ويف هذا يقول البغدادي: ”فإن سألتَ وقلتَ
احلكمة؟“ فأقول: ”اسمع مني وافهم عني، واعلَم أن اقتناء احلكمةِ املموهةِ أشدُّ آفةً وأعظمُ 
ر باخلُلو عنها والفراغ منها واحلاجة  ا شعَ نْ عدم احلكمةَ رأسً ؛ فإنَّ مَ ةِ مرضةً من عدم احلكمةِ احلقَّ
، فإنه يظن  تهدا يف اقتنائها؛ فأما من عنده حكمةٌ مموهةُ رص جمُ قها ويَطلبها وحيَ وّ إليها، فكان يتَشَ
أنه غني وهو أفقر الفقراء، ويؤهل نفسه للتعليم واإلصالح وهو أحوج إىل التعلم والصالح.“40 

37. البغدادي، كتاب النصيحتني، 7-6.

38. نفسه، 8. 
39. Cf. Cecilia Martini Bonadeo, ʿAbd al-Laṭīf al-Baghdādī’s Philosophical Journey, 144-96; Peter Joosse, “ʿAbd 

al-Laṭīf al-Baghdādī as a Philosopher and a Physician: Myth or Reality, Topos or Truth?,” in In the Age of Averroes: 
Arabic Philosophy in the Sixth/Twelfth Century, ed. by P. Adamson (London Turin: The Warburg Institute-Nino 
Aragno Editore, 2011), 27-43; Peter Joosse and Peter Pormann, “Archery, Mathematics, and Conceptualizing 
Inaccuracies in Medicine in 13th Century Iraq and Syria,” Journal of the Royal Society of Medicine, 101 (2008): 
425‒27.

40. البغدادي، كتاب النصيحتني، 8.
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جب حقيقة الفساد الذي  يتعلق األمر يف هناية املطاف بكشفٍ عن أشكال الزيف والتمويه التي حتَ
ول من ثَم دون إصالحهام. وهذا ما سنقف عليه بتفصيل يف  مس الطب والفلسفة يف زمنه، وحتَ

القسمني املواليني.
ثانيا: قولٌ يف إصالح الفلسفة

تكمن أمهية كتاب النصيحتني،41 يف تقديري، يف مخسة أمور عىل األقل،42 أوهلا أنه نص 
هام يف حد ذاته، أعني يف طريقة كتابته ويف مضمونه، فالنص غني جدا بثقافته الطبية والفلسفية؛ 
، من بني وثائق أخر، لرصد  وثانيها أن للنص أمهية تارخيية واضحة، إذ يمكن اعتامده وثيقةً
الوضعية التي وصلت إليها صناعتا الطب والفلسفة يف القرن الثالث عرش يف اجلانب الرشقي 
التارخيي  اإلشكال  عىل  أضواء  يلقي  النص  أن  األمور  وثالث  العريب؛  اإلسالمي  العامل  من 
املتعلق بمصري الفلسفة يف العامل املذكور بعد ”محلة“ أيب حامد الغزايل، وقد أرشنا إىل هذا من 
قبل؛ ورابع األمور أن النص بمثابة ”بيان“ ضد السينوية يف زمن كانت هتيمن فيه عىل املتعاطني 
للعلوم، رشعية دينية كانت أو عقلية؛ واألمر اخلامس، وهو أن النص، وخاصة يف اجلزء األخري 
من شقه الفلسفي، حيمل شهادة عىل تلقي فكر ابن رشد وانتقاله. ولن نقف بيشء من التفصيل، 
يف ما ييل، إال عند األمور األربعة األخرية، باالعتامد أساسا عىل النصيحة الفلسفية عىل أن نعود 

يف مناسبة الحقة إىل النصيحة الطبية.
1. مكتبة البغدادي

تكشف القراءة األولية لنص النصيحتني عن غنى خزانة صاحبه؛ فالنصوص التي حييل 
عليها، إن ترصحيا أو تعريضا، تُظهر ذلک، وحيث اإلحاالت عىل أبقراط وجالينوس وأيب نرص 
ِمنا أن ننبه يف  الفارايب (ت. 339هـ/950م) وابن سينا وغريهم من النظار كثرية العدد... لكن هيُ
هذه الفقرة إىل أمرين، أوهلام اطالع البغدادي املبكر عىل أعامل ابن سينا وأعامل بعضِ تالمذته؛ 

والثاين، تبنيه الكامل جلوامع فلسفتي أفالطن وأرسطوطاليس أليب نرص الفارايب.

41. يعترب ص. م. سرتن كتاب النصيحتني أهم النصوص التي حتتوهيا املجموعة التي اكتشفها، انظر:
 Stern, “A Collection of Treatises by ʿAbd al-Laṭīf al-Baghdādī,” 59.

42. هناک جوانب أخر هامة، غري هذه التي نذكرها، يف نص النصيحتني. ومن هذه اجلوانب التي جيدر بنا أن نشري 

إليها هنا، اعتامد البغدادي جنس الكتابة السري-ذاتية يف احلكي والرسد. ملزيد من التفاصيل بخصوص هذه النقطة يمكن 
العودة إىل:

Shawkat Toorawa, “The Autobiography of ʿAbd al-Laṭīf al-Baghdādī (1162-1231),” in Interpreting the Self. 
Autobiography in the Arabic Literary Tradition, ed. by D.F. Reynolds (Berkeley- Los Angeles-London: University 
of California Press, 2001): 156-64; id, “A Portrait of ʿAbd al-Laṭīf al-Baghdādī’s Education and Instruction,” in Law 
and Education in Medieval Islam. Studies in memory of Professor G. Makdisi, ed. by J. E. Lowry, D. J. Stewart, and 
S. M. Toorawa (Oxford: E.J.W. Gibb Memorial Trust Series, 2004): 91-109. 
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القانون  هو  عيل  أليب  قرأ  ما  أول  أن  البغدادي  حيكي  وتالميذه،  سينا  ابن  فبخصوص 
والتنبيهات،  واإلشارات  النجاة،  قراءة  إىل  انتقل  ثم  ورشحها؛  املنطق  يف  وأرجوزة  الطب  يف 
فـالشفاء؛ ثم بقية أعامل الشيخ الرئيس صغريها وكبريها. ونفهم من كالم البغدادي أنه مل يأت 
العمل  وميزان  النظر  وحمک  الفالسفة  ومقاصد  العلم  معيار  قرأ  أن  بعد  إال  سينا  ابن  قراءة  إىل 
الفالسفة  مقاصد  كتاب  تزييف  عىل  رته  أَقْدَ قد  النجاة  قراءة  كانت  وإذا  الغزايل.43  حامد  أليب 
والوقوف عىل قصوره، فإن قراءة الشفاء قد ولّدت لديه إشكاالت نظرية استدعت منه البحث 
ضه.“44 وهو أمر سنعود إليه. وإىل جانب ابن سينا  امِ عمن/ما ”حيل له مُشكله ويعينه عىل كَشف غَ
والغزايل، فقد قرأ البغدادي كتاب التحصيل45 يف املنطق وما بعد الطبيعة وأعيان املوجودات 
لبهمنيار بن املرزبان (ت. 458هـ/1066م)، وهو أحد أكرب تالمذة ابن سينا وأوهلم.46 وحوايل 
العام 585هـ/1189م، عندما انتقل عبد اللطيف موفق الدين من بغداد إىل املوصل، اتصلَ بالعامل 
الريايض والفلكي كامل الدين ابن يونس (ت. 639هـ/1242م)؛47 وبواسطة هذا األخري اطلع 
(ت.  السهروردي  الشهاب  وهو  السينوية،  املدرسة  عىل  حمسوب  آخر  فيلسوف  أعامل  عىل 

586هـ/1191م)، ومنها التلوحيات، واللمحة، واملعارج واملطارحات.48

والراجح أن اطالع البغدادي عىل كتب ابن سينا، وعىل بعض أعامل تالمذته، قد حصل يف 
بغداد وقبل أن يقرأ كتب القدماء. ويبدو أيضا، أنه مل يتمكن من الرشوع يف قراءة كتب هؤالء إال 

43. وهذا ما نجده يف سرية البغدادي التي احتفظ هبا ابن أيب أصيبعة، حيث يقول: ”هجرت النوم وامللذات، وأكببت 

عىل كتب الغزايل: املقاصد واملعيار وامليزان وحمک النظر. ثم انتقلت إىل كتب ابن سينا صغارها وكبارها، وحفظت كتاب 
عيون  أصيبعة،  أيب  ابن  سينا،“  ابن  تلميذ  لبهمنيار،  التحصيل  كتاب  عىل  وحصلت  فيه،  وبحثت  الشفاء  وكتبت  النجاة 

األنباء، 685.
44. البغدادي، كتاب النصيحتني، 66.

45. انظر ابن أيب أصيبعة، عيون األنباء، 685. 

46. انظر حممد حممود اخلضريي، ”سلسلة متصلة من تالميذ ابن سينا يف مائتي عام،“ ضمن الكتاب الذهبي للمهرجان 

األلفي لذكر ابن سينا ببغداد من 20 إىل 28 مارس 1952 (القاهرة: مطبعة مرص، 1952)، 54-55. ويقول هبمنيار يف مفتتح 
هذهبا  التي  احلكمة  كتاب  أيزديار  بن  خورشيد  بن  هبرام  منصور  أيب  للخال  الرسالة  هذه  يف  حمصل  فإين  ”وبعد  كتابه: 
تصنيفاته،  بعامة  املعاين  استيعاب  ويف  العالئية،  باحلكمة  الرتتيب  يف  مقتديا  اهللا؛  رمحه  سينا  بن  عيل  أبو  الرئيس  الشيخ 
وبام جر بيني وبينه حماورة، ومضيف إليه ما حصلته بنظري من الفروع التي جتري جمر األصول. [...] وينقسم هذا 
الكتاب إىل ثالثة كتب: فالكتاب األول يف املنطق [...] والكتاب الثاين يف [...] العلم املوسوم بعلم ما بعد الطبيعة [...] 
مرتىض  شهيد  وتعليق  تصحيح  التحصيل،  املرزبان،  ابن  هبمنيار  املوجودات،“  أعيان  إىل  اإلشارة  يف  الثالث  والكتاب 

مطهري (هتران: انتشارات دانشكاه وجاب هتران، 1375)، 2-1.
47. يقول البغدادي عن كامل الدين بن يونس: ”دخلت املوصل فلم أجد فيها بغيتي، لكن وجدت الكامل بن يونس 

جيدا يف الرياضيات والفقه، متطرفا يف باقي أجزاء احلكمة، قد استغرق عقله ووقته حب الكيمياء وعملها، حتى صار 
يستخف بكل ما عداها،“ ابن أيب أصيبعة، عيون األنباء، 686. 

كتاب  البغدادي:  ذكرها  التي  السهروردي  أعامل  بخصوص  وانظر  686؛  األنباء،  عيون  أصيبعة،  أيب  ابن  انظر   .48

اللمحات، حققه وقدم له إميل املعلوف (بريوت: دار النهار للنرش، 1969)؛ ومنطق التلوحيات، حققه وقدم له عيل أكرب 
فياض (هتران: انتشارات دانشكاه هتران، 1955). ومع أن الفهارس والبيوغرافيات تذكر لنا كتابا للسهروردي بعنوان 
املعارج واملطارحات، فإننا مل نعثر عليه؛ ولعل املقصود هو املشارع واملطارحات، تصحيح مقصود حممدي وأرشف عايل 

بور، ط. 2 (بغداد: منشورات اجلمل، 2011).



Fī munāhaḍat Ibn Sīnā wa as-sīnawiyya: ʿAbd-Allaṭīf al-Baghdādī wa iṣlāḥ 139

عند زيارته مرص حيث اطلع عىل أعامل اإلسكندر األفرودييس (ت. حوايل 200م) ثامسطيوس 
(ت. 390م)49 وكتب القدماء عامة. وإىل ذلک، ال يذكر لنا البغدادي يف كتاب النصيحتني متى 
األخر قد  فلسفتي أفالطن وأرسطوطاليس للفارايب، وال أي الكتب  رشع يف قراءة جوامع 
مل  أنه  فالراجح  ا،  سينويً قضاها  التي  الطويلة  الفرتة  بخصوص  بروايته  سلمنا  إذا  لكن  له؛  قرأ 
يقرأها هي أيضا، قبل قراءة أعامل ابن سينا املذكورة يف الفقرة السابقة. ويتأكد هذا يف السرية 
التي يروهيا عنه ابن أيب أصيبعة، حيث كان اللقاءُ يف مرص بأيب القاسم الشارعي املناسبةَ التي 
األفرودييس  اإلسكندر  أعامل  عن  فضال  نرص،  أيب  تب  كُ إىل  كثب  عن  البغدادي  فيها  ف  تَعرَّ
وثامسطيوس، ومها من أفضل رشاح أرسطو.50 وأبو القاسم الشارعي هذا هو أحد املشتغلني 
االثنني بعلوم األوائل بمرص، الذي كان يرغب البغدادي يف لقائه، إىل جانب موسى ابن ميمون 
(ت. 1204م). وهذا أيضا معروف بانتصاره لفلسفة أيب نرص الفارايب ومنطقه؛ ويبدو أنه كان 
.51 وكالم البغدادي يفيد أيضا،  عىل معرفة بفلسفة ابن سينا، وإن كان يعتربها دون األوىل قيمةً
الفلسفة  تب  كُ قبل  من  واسعا  ا  اكتساحً عرفت  قد  بكر  وديار  واملوصل  بغداد  كانت  إذا  أنه 
السينوية ألوساط املتعلمني وندرةً لكتب القدماء فيها، وربام لكتب الفارايب أيضا، فإن مرص، 
يف املقابل، قد ظلت بفعل جهود ابن ميمون وأيب القاسم الشارعي حمال لرواج كتب القدماء 

والفارايب، وربام لكتب ابن رشد أيضا، مادام أهنا قد وصلت إىل ابن ميمون.52 
49. ابن أيب أصيبعة، عيون األنباء، 688.

50. يقول البغدادي عن أيب القاسم الشارعي: ”وصار يؤنسني بكتبهم، يأتيني هبا شيئا فشيئا بعدما يشوقني إليها، [...] 

ويقفني عىل نصوص القوم وفصوص معانيهم؛ وكلام أنست إليها وفقهت ما فيها زادين حتى تنبهت شهويت واستيقظت 
مهتي، وانعطفت إليها كل االنعطاف،“ عبد اللطيف البغدادي، كتاب النصيحتني، 67. ويروي ابن أيب أصيبعة عنه أنه 
قال: ”ثم الزمني [أبو القاسم] فوجدته قَيام بكتب القدماء وكتب أيب نرص الفارايب، ومل يكن يل اعتقاد يف أحد من هؤالء 
نرص  أيب  كتب  من  يشء  بعد  شيئا  حيرضين  فصار  كتبه [...]  وحشاها  سينا  ابن  حازها  كلها  احلكمة  أن  أظن  كنت  ألين 
واالسكندر [و] ثامسطيوس يؤنس نفاري ويلني عريكة شاميس حتى عطفت عليه أقدم عليه رجال وأؤخر أخر،“ ابن 

أيب أصيبعة، عيون األنباء، 688.
51. ويمكن القول، دون خوض يف التفاصيل، إن موسى ابن ميمون كان أحد الفالسفة الذين قاوموا املد السينوي 

يف املرشق، ويف مرص خاصة. فقد كان يعترب نصوص ابن سينا دون نصوص الفارايب وابن باجة (ت.533هـ/1138م)، 
مع أنه يعرتف هلا بقيمتها. يف رسالته إىل شموئيل بن تيبون (ت. 1232م)، مرتجم داللة احلائرين إىل اللسان العربي، يديل 
هي  أرسطو  أعامل  إن  مثال،  يقول  له.  واملعارصين  القدامى  الفالسفة  جتاه  التقويمية  املواقف  من  بمجموعة  ميمون  ابن 
األصل يف كل العلوم، لكن ال جمال إىل فهمها إال بمعونة الرشاح كاإلسكندر األفرودييس وثامسطيوس وابن رشد. أما 
بخصوص املنطق، ففي كتب الفارايب الكفاية واالستغناء، بالنظر إىل جودهتا وخلوها من األخطاء. وأما كتب ابن سينا 
فعىل الرغم من أهنا قد تكون مثار اعرتاضات وأهنا ليست يف جودة كتب أيب بكر ابن الصائغ وأيب نرص الفارايب فإن ابن 

سينا يظل فيلسوفا كبريا، وكتاباته رفيعة املستو، انظر: 
Shlomo Pines, “Translator’s Introduction: The Philosophical Sources of The Guide of the Perplexed,” in Moses 

Maimonides, The Guide of the Perplexed, tr. S. Pines, lvii-cxxxiv. Chicago: The University of Chicago Press, 1963), 
lix-lx.

52. يبدو من كالم ابن ميمون يف بعض مراسالته املذكورة يف اهلامش السابق إىل أنه كان عىل معرفة كاملة بأعامل ابن 

رشد. وانظر أيضا بخصوص هذه النقطة:
Herbert A. Davidson, Moses Maimonides: The Man and His Works (New York: Oxford University Press, 2005), 

109-10.
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رتن عن أعامل البغدادي، يعرفون بتبني هذا األخري  ارسون، منذ صدور مقالة سْ وقد صار الدّ
ألطراف واسعة من جوامع فلسفتي أفالطن وأرسطوطاليس53 واستعادته له عىل نحو حريف يف 
النصيحة الفلسفية، إىل درجة أن نص البغدادي يمكن أن يُعني يف املقابلة بني هذا اجلزء من هذه 

النصيحة ونرشة كل من فرانز روزنتال وريتشارد فالترس54 وحمسن مهدي وجعفر آل ياسني.55 
عشوائيا  يكن  مل  النصيحتني،  كتاب  يف  الفارايب،  نص  إىل  البغدادي  جلوء  أن  والظاهر 
تصورا  يقدم  كونه  عن  فضال  حقيقية،  علمية  سلطة  نظره،  يف  نرص،  أبا  ألن  وإنام  عفويا،  وال 
نسقيا ومنهجيا لفلسفتي أفالطون وأرسطو؛ وهو تصور فلسفي بديل للتصور السينوي الذي 
يرفضه البغدادي مجلة وتفصيال. ومن هذه اجلهة، يمثل البغدادي نموذجا متميزا، يف تقديرنا، 
للفالسفة والنظار الذين وقفوا يف وجه املد السينوي يف القرن الثالث عرش امليالدي يف اجلانب 
53. وكام صار معروفا، فإن هذا الكتاب للفارايب هو الذي يتألف من كتب درجنا، من قبل، عىل التعامل معها وكأهنا 

ثالثة كتب مستقل بعضها عن بعض، واحلال أهنا كتاب واحد حيمل عنوان كتاب حتصيل السعادة، أو جوامع فلسفتي 
”وقد  الفلسفة:  عن  يقول  حيث   ،69 النصيحتني،  كتاب  البغدادي (انظر،  ذلک  عىل  حييل  كام  وأرسطوطاليس،  فالطن 
علمت رشف هذا اجلزء من احلكمة ومرتبته من اقتصايص عليک جوامع فلسفتي فالطن وأرسطوطاليس“). ويتكون 
من مقدمة طويلة اشتهرت بني الناس بكتاب حتصيل السعادة، ومن قسم أول هو فلسفة أفالطون وأجزاؤها ومراتب 
أجزائها من أوهلا إىل آخرها، وقسم ثانٍ وهو فلسفة أرسطوطاليس وأجزاء فلسفته ومراتب أجزائها واملوضع الذي منه 
ابتدأ وإليه انتهى. وجيدر بنا أن نشري بخصوص عنوان الكتاب، إىل أنه قد ورد عند صاعد األندليس بعنوان: كتاب يف 
أغراض فلسفة أفالطن وأرسطاطاليس، انظر: طبقات األُمم، نرشه وذيله باحلوايش وأردفه بالروايات والفهارس األب 
لويس شيخو اليسوعي (بريوت: املطبعة الكاثوليكية لآلباء اليسوعيني، 1912)، 53. أما ابن رشد فقد كان يُطلق عليه 
عنوان كتاب يف الفلسفتني أو الفلسفتني فقط. انظر تفسري ما بعد الطبيعة، حتقيق موريس بويج (بريوت: دار املرشق، 
1990) اجلزء الثاين 2، 886؛ اجلزء الثالث، 1499. بينام يرد يف برنامج مؤلفات الفارايب (خزانة اإلسكوريال، رقم: 884، 

وعنوانه  الكتاب  هذا  بخصوص  إضافية  تفاصيل  وانظر  وأرسطوطاليس.  أفالطون  فلسفة  كتاب  بعنوان:  ورقة82 و) 
وهويته وأجزائه، حمسن مهدي، الفارايب، فلسفة أرسطوطاليس وأجزاء فلسفته ومراتب أجزائها واملوضع الذي منه ابتدأ 
املرحوم  فعل  وحسنًا   .9-29 ص   (1961 شعر،  جملة  دار  مهدي (بريوت:  حمسن  عليه  وعلق  له  وقدم  حققه  انتهى،  وإليه 

مهدي عندما ترجم هذه األجزاء الثالثة التي يتكون منها الكتاب إىل اإلنجليزية يف جمموع واحد، انظر:
Muhsin Mahdi, Alfarabi’s Philosophy of Plato and Aristotle (Ithaca NY: The Free Press of Glencoe, 1962; reprint 

in Cornell University Press, 2001). 
ونلفت االنتباه إىل أن سرتن ذهب، خالف ما فعل مهدي وما هو معروف اليوم، إىل استعامل العنوان اآليت: كتاب 
حتصيل السعادة بوصفه املجموع الذي يتضمن التقديم واجلزأين اآلخرين اخلاصني بفلسفتي أفالطون وأرسطو؛ وهو 

ما نميل إليه، انظر:
Stern, “A Collection of Treatises by Abd al-Laṭīf al-Bag̱hdādī,” 63. 

وريتشارد  روزنتال  فرانتس  حتقيق  آخرها،  إىل  أوهلا  من  أجزائها  ومراتب  وأجزاؤها  أفالطون  فلسفة  الفارايب،   .54

فالترس، ضمن: 
Franciscus Rosenthal et Richardus Walzer, Alfarabius De Platonis philosophia, in aedibus Instituti Warburgiani, 

London, 1943 (Millwood, N. Y: Reprint Kraus, 1980).

وقد استدرک الراحل عبد الرمحان بدوي عىل هذه النرشة. انظر: أفالطون يف اإلسالم: نصوص، حققها وعلق عليها 
عبد الرمحن بدوي (بريوت: دار األندلس، 1997 [كانت الطبعة األوىل قد صدرت يف هتران العام 1974])، 28-33. وأعاد 
حتقيق النص ضمن الكتاب نفسه، 25-27. وقد قابلنا فعال يف نرشتنا املذكورة بني تلک النرشات والنسخة اخلطية لنص 

البغدادي.
55. الفارايب، فلسفة أرسطوطاليس؛ والفارايب، كتاب حتصيل السعادة، ضمن األعامل الكاملة، اجلزء األول، حتقيق 

وتقديم وتعليق جعفر آل ياسني (بريوت: دار املناهل، 1992): 225-119.
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الرشقي من العامل العريب اإلسالمي. ولذلک، فقد كانت الدعوة إىل الرجوع إىل األصول الطبية 
وهذا  نظره.56  يف  السينوية  انزياحات  من  املنقذ  بمثابة  الفارايب،  بواسطة  األوىل،  والفلسفية 

املوقف، كام سنر، يلتقي يف غايته مع توجه ابن رشد يف الغرب اإلسالمي.57
 2. مشكلة الغزايل ومصري الفلسفة اإلسالمية

هنا،  ر  كِّ نُذَ أن  بنا  وجيدر  وتداعياهتا؛  املشكلة  هذه  تفاصيل  إىل  آخر58  موضع  يف  تعرضنا 
عىل سبيل االختصار، بأن الدراسات، يف العقدين األخريين، قد بدأت تركز عىل فكرة مفادها 
أن حيوية الفلسفة يف العامل اإلسالمي مل تتأثر بانتقادات الغزايل وهجوماته عىل الفالسفة، كام 
كان يسود االعتقاد من قبل؛ بل من الدراسات ما ذهب إىل التأكيد أن عرص ابن رشد، والذي 
بَرشة يف جمملها تبدو  هبي.“59 لكن هذه الفكرة بقدر ما تبدو مُ بعده، إنام كان ”عرص الفلسفة الذّ
لنا اختزالية، عىل األقل من الزاوية التي ننظر منها إىل تاريخ الفلسفة يف السياقات اإلسالمية. 
املدارس  وعىل  تالمذته  وعىل  سينا  ابن  إرث  عىل  حرصيا،  تُركز،  املقاربة  هذه  ألن  وذلک 
غدا  قد  العامل  هذا  يف  الفلسفة  تاريخ  أن  درجة  إىل  وغربه،  اإلسالمي  العامل  رشق  يف  السينوية 
سينويا بتلوينات طفيفة هنا وهناک.60 وهي فكرة اختزالية أيضا، ألن أغلب هذه الدراسات 
تَربِ اجلهودَ النظرية البن رشد  عْ التي تركز عىل هذا العرص الذهبي السينوي لتلک الفلسفة ال تَ
56. هذا املوقف الذي يلتقي فيه البغدادي بابن رشد بخصوص ابن سينا ليس يف تقدير ديمرتي گوتاس سو موقف 

رجعي وحمافظ يف وجه اإلنجازات العظيمة للعلوم والفلسفة، انظر:
Dimitri Gutas, Greek Thought, Arabic Culture. The Graeco-Arabic Translation Movement in Baghdad and Early 

‘Abbasaid Society (2nd-4th/5th-10th c.) (London & New York: Routledge, 1998), 153-154.

وباختصار شديد، إن تقسيم تاريخ الفكر يف العرص الوسيط إىل ما هو رجعي يف مقابل ما هو تقدمي، وهو ما يمثله 
ابن سينا يف تقديره، أمر يصعب الدفاع عنه؛ إذ يبدو أنه حصيلة هواجس إيديولوجيية خاصة بصاحبها اليوم. وباجلملة، 
فقد أظهرت دراسات أكثر حتررا من هذه الثنائية أن البغدادي مل يكن حرفيا يف دعوته إىل أرسطو، وال كانت نصوصه 

أرسطية وفقط، انظر مثال: 
Peter Joosse, “ʿAbd al-Laṭīf al-Baghdādī as a Philosopher and a Physician: Myth or Reality, Topos or Truth?,” 41.

57. وهذا املوضع يف حاجة إىل دراسة مستقلة،وانظر معاجلة الدراسات التالية جلوانب من هذه املسألة يف:
 Cecilia Martini Bonadeo, “ʿAbd al-Laṭīf al-Baghdādī’s Reception of Book Beta of Aristotle’s Metaphysics 

against the Background of the Competing Readings by Avicenna and Averroes,” Documenti e studi sulla tradizione 
filosofica medievale, 21 (2010): 411-431; id, ʿAbd al-Laṭīf al-Baghdādī’s Philosophical Journey. From Aristotle’s 
Metaphysics to the ‘Metaphysical Science.’
58. انظر فؤاد بن أمحد، ”موت الفلسفة يف السياقات اإلسالمية (1): يف نقد االسترشاق“؛ وأيضا ”موت الفلسفة يف 

يف  الغزايل  أثر  عن  دراسة  ونُعد  العربية،“  الدراسات  يف  االسترشاق   وصد الرتاكم  سؤال   :(2) اإلسالمية  السياقات 
تاريخ الفلسفة يف اإلسالم.

59. Dimitri Gutas, “The Heritage of Avicenna: The Golden Age of Arabic Philosophy, 1000-ca.1350,” in Avicenna 
and his Heritage. Acts of the International Colloquium, Leuven–Louvain-La-Neuve September 8-September 11, 
1999, ed. by J. Janssens and D. De Smet (Leuven: Leuven University Press, 2002), 81-97.

60. انظر مناقشتنا لدعو ديمرتي گوتاس يف:”موت الفلسفة يف السياقات اإلسالمية: يف نقد االسترشاق (1).“ وقد 

ساير العديد من الدارسني دعو گوتاس. انظر مثال موقف سيامس الدين عارف الذي يقرر بكل اطمئنان أن ”الفلسفة 
السينوية قد غدت، بفضل تأثريها القوي يف العامل اإلسالمي، هي الفلسفة نفسها.“ 

Syamsuddin Arif, “Al-Āmidī’s Reception of Ibn Sinā: Reading al-Nur al-bāhir fī al-hikam al-zawāhir,” in 
Avicenna and his Legacy: A  Golden  Age  of Science and Philosophy, ed. Y. T. Langermann (Turnhout: Brepols, 
2009), 218.
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اتِه يف غرب العامل اإلسالمي، ناهيک عن رشقه. ولعل موفق الدين البغدادي مما قد  وال امتدادَ
يعني فعال يف استعادة واقع التنوع يف املشهد الفلسفي يف العامل املذكور، والذي تظاهرت عىل 

طمسه اخلالصات املترسعة والنقص يف الوثائق.
3.  نقد ابن سينا: السينوية عائقا أمام التفلسف

عىل خالف ما هو معروف اليوم من أشكال النقد التي دأب املتكلمون يف اإلسالم عىل 
أو  معتزليًا  أو  ا  أشعريً متكلامً  سينا  ابن  فلسفة  نقده  يف  البغدادي  يكن  مل  للفالسفة،  توجيهها 
سلفيًا، بل كان فيلسوفا يضع قدميه عىل أرض ير فيها أهنا األصل يف الفلسفة؛ لذلک، أيضا، 
الذي  النقدي  املوقف  هلذا  يؤسس  ولكي  ينويني.  السِّ من  قريبا  وال  سينويا  فلسفته  يف  يكن  مل 

أراده، فقد ارتأ أن يمهد له بمجموعة من اخلطوات واملقدمات.
رسم  يف  تتمثل  النصيحتني  كتاب  من  الثاين  القسم  يف  البغدادي  يسجلها  خطوة  وأول 
صورة ”قامتة“ عن وضع الفلسفة يف عرصه؛ وهي صورة مقصودةٌ خدمةً لغرضه من القول. 
م أردأ حاال مما رشحنا [يف النصيحة  يقول يف ذلک: ”وملا تصفحتُ املتعاطني للحكمة وجدهتُ
لغموضها،  ثم  فيها،  الراغب  لقلة  ثم   ، أهلها  لقلة  أوال،  جدا:  جدا  األطباء  حال  من  الطبية] 
ثم لفساد االرتياض فيها وتعذر املعلم هلا، ثم لفساد الكتب املشهورة فيها التي هي عمدهتم، 
وإعراضهم عن كتب احلكامء القدماء ومن يليهم ممن هنج هنجهم؛ ولقد هجروها حتى عادت 

نسيا منسيا؛ وصار من ينقل عنها ويذكرها كأنه أتى منكرا وشيئا فريا.“61 
قد يقول البعض إن ما يدعيه البغدادي يف هذا النص يتعارض مع واقع االزدهار الذي 
قد  األسامء  عرشات  إن  إذ  امليالديني؛  عرش  والثالث  عرش  الثاين  القرنني  يف  الفلسفة  عرفته 
اشتهرت بتعاطيها للعلوم الفلسفية. أقول إن البغدادي ال جيهل وجود هذا االنتشار لتالمذة 
يف  الفساد  عني  هو  وإنام  ازدهار،  أي  عىل  دليال  ليس  تقديره  يف  هذا  لكن  ولفلسفته،  سينا  ابن 
الفلسفة، وأصل املشكل، ”فإن أكثر الناس إنام هلكوا بكتب ابن سينا وبالكيمياء.“62 إن هيمنة 
يقول:  وكام  نظره؛  يف  الصناعة  هذه  ضمور  عىل  لدليلٌ  والفلسفة  العلم  طالب  عىل  السينوية 
”إن اقتناء احلكمة املموهة أشد آفة وأعظم مرضة من عدم احلكمة احلقة.“63 ويف الوقت الذي 
احلرصي  واعتامدهم  الفلسفة  يف  الفاسدة  الكتب  عىل  للمتعاطني  إقباال  البغدادي  فيه  يسجل 
تبَ ”من  تبَ أفالطون وأرسطو، وكُ عليها، يسجل إعراضا عن كتب احلكمة احلقة، ويعني هبا كُ

61.البغدادي، كتاب النصيحتني، 43.

62. ابن أيب أصيبعة، عيون األنباء، 688.

63. البغدادي، كتاب النصيحتني، 7. ويستعيد الكالم نفسه يف موضع آخر من النصيحة الفلسفية، حيث يقول: ”عدم 

احلكمة أفضل من حكمة مموهة،“ نفسه، 43.



Fī munāhaḍat Ibn Sīnā wa as-sīnawiyya: ʿAbd-Allaṭīf al-Baghdādī wa iṣlāḥ 143

نضيف  أن  من  يمنع  يشء  وال  هو؛  تُبَه  وكُ الفارايب  كتبَ  هنا  ويعني  هنجهم،“64  هنج  ممن  يليهم 
تُب ابن رشد أيضا.  كُ

وباجلملة، فإن البغدادي يقدم ثالثة طرق للتفلسف: طريق أفالطون، وطريق أرسطو، 
وطريق ابن سينا. ويف الوقت الذي ير فيه الطريقَ الثاين مكمال لنواقص الطريق األول، فإنه 
ا، بل وأصل الوضع الفاسد الذي تعرفه الفلسفة يف  ا وفاسدً ا منحرفً يعترب الطريقَ الثالثَ طريقً
زمنه. وعىل الرغم من ذلک، فإن هذا الطريق األخري هو األكثر انتشارا ورواجا بني املتعلمني، 

بينام الطريقان األول والثاين مهجوران. 
ه يف القسم الثاين من كتاب النصيحتني عىل مسألة يف غاية األمهية  يضع موفق الدين يدَ
ة“ تصبح يف غاية اخلطورة  مَ عمَّ يف تقديرنا، وهي أن الفلسفة عندما تتحول إىل ”أيديولوجية مُ
عىل فعل التفلسف ذاته. والظاهر أنه عندما قرر أن يكتب ضد السينوية فإنه قد كان يعي جيدا 
أنه ليس بمواجهة فلسفة كبقية الفلسفات، وإنام بمواجهة مد أيديولوجي كاسح، أي السينوية 
وقد صارت ”تقليدا أيديولوجيا“65 يتقلد به طيف من الناس ال جيمعهم االنتامء، بالرضورة، 
وفالسفة  (مناطقة  تقليديون  سينويون  منهم  كان  فقد  املعهود.  الصناعي  باملعنى  الفلسفة  إىل 
اح)، كام كان منهم متكلمون أشعرية وشيعة، ومتصوفة إرشاقيون، بل وأصوليون أيضا.66  رشُ
التي  السينوية  األيديولوجية  تلک  نقد  يف  ”بيانا“  النصيحتني  كتاب  نعترب  أن  لنا  حق  لذلک 

صارت عائقا، يف نظره، أمام التجديد الفلسفي؛ لذلک وجب التخلص منها بأي وجه. 
اشتغال  لكيفية  حتليال  عمله،  من  املواضع  بعض  يف  البغدادي،  لنا  يقدم  لذلک،  ومتهيدا 

هذه ”األيديولوجية.“67
وحدها  شيخهم  فلسفة  عىل  إقباهلم  منعهم  ولقد  نظره؛  يف  مقلدون  قوم  فالسينويون 
وتعلقهم هبا من العودة إىل النصوص املؤسسة، ويعني نصوص أفالطون وأرسطو يف الفلسفة 
بل التفلسف. بل منهم من  ونصوص أبقراط وجالينوس يف الطب، ومن ثم من التجديد يف سُ

64. البغدادي، كتاب النصيحتني، 43.

65. يقول حييى [جان] ميشو: ”إن ابن سينا كان وراء أحد أكرب التطورات اإليديولوجية يف العامل البرشي، حيث ما 

يزال يشعر بآثاره إىل اليوم.“
Jean R. Michot, “La pandémie avicennienne au VIe/XIIe siècle: Présentation, editio princeps et traduction de 

l’introduction du Livre de l’advenue du monde (Kitāb ḥudūth al-ʿālam) d’Ibn Ghaylān al-Balkhī,” Arabica, T. 40, 
Fasc. 3 (Nov., 1993): 292.

66. نعالج هذا املوضوع يف بحث منفرد. وقد ذكرنا أعاله بعضا من األسامء التي وردت عند البغدادي يف ثنايا هذه 

الدراسة، وسنأيت عىل ذكر أخر أدناه.
الفكر  سياق  يف  ”اإليديولوجية“،  قبيل  من  حديث،  مفهوم  إعامل  يثريها  قد  التي  الصعوبات  عن  غافلني  لسنا   .67

الوسيط. وفضال عن أن دارسني آخرين قد استعملوه، فإننا نقصد به اإلشارة إىل القول الفلسفي عندما يتحول مذهب 
فكري معمم يأخذ به األتباع دون مساءلته وتبني حدوده.
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قىض عمره يف تلخيص ورشح نصوص ابن سينا أو نصوص تالمذته دون أن يطمح إىل قراءة 
أرسطو مبارشة.68

وقد دفعت السلطة التي كانت البن سينا األتباعَ والطالبَ واملتعاطنيَ للفلسفة إىل البحث 
عن تربيرات لتنكبهم االطالع عىل كتب األصول واملصادر يف الفلسفة؛ ويورد البغدادي اثنني 
كم وأراح  يَّ احلِ فِ نا قَ مَ قَ من تلک التربيرات: ”ولعل الواحد منكم يقول: ”إن ابن سينا تَعِبَ وأَلْ
خواطرنا من كدِّ التعب“؛ وآخر يقول: ”أُيد بقوة مل يُعطَها أحد وال يطمع أن يناهلا غريه، وإنه 
غري عىل املتقدمني وبلغ ما مل يبلغه أحد منهم، وإنه قد استدرک عليهم ما هفوا فيه أو غفلوا 
عنه ومل يفطنوا له.“ 69 وعليه، فقد أدرک هؤالء األتباع ومن نحى نحوهم أن ال حاجة هبم إىل 
العودة إىل أصول الفلسفة ألحد أمرين: إما ألن ابن سينا قد خلص جيدا تلک األصول، ومن 
ثمَّ ما عاد هناک من داعٍ لبذل جهد يف فعل ذلک من جديد؛ وإما ألن فلسفة ابن سينا أفضل 
من تلک األصول، طاملا أنه قد انتقدها وأكمل نواقصها لتميزه وموهبته الفائقة. ويف موضع 
الحق من النصيحة الفلسفية، يضيف البغدادي سببا آخر يُفرس به إعراض معارصيه من أتباع 
قد  وكأهنم  هلم،  ضةٌ  رَّ عَ مُ وهي  عنها  عرضون  مُ ”هم  قائال:  الفالسفة  كتب  قراءة  عن  سينا  ابن 
وأوضح  منها  أبني  املتأخرين  كتب  أن  منهم  ظنا  وهجروها،  هتيبوها  أو  وحشةٌ  منها  أخذهتم 

لِكة“ عند البغدادي.  هْ وأرشح وأصح وأفصح.“70 واحلال أهنا ”كتب فاسدة مُ
بنواقص  الترصيح  عىل  البداية،  منذ  جيرؤ،  أن  عليه  سهال  يكن  مل  نفسه  والبغدادي 
يستحيل  عندما  عامة  بالفكر  املرتبطني  النفسيني  العاملني  إىل  ينبه  نجده  وهنا  سينا.  ابن  أعامل 
”رسوخ  أي:  النقد،  ملكة  تفعيل  دون  حيوالن  ما  عادة  اللّذان  العامالن  ومها  ”أيديولوجية،“ 
 اإللف“ و”شدة االعتقاد.“71 وحيكي يف السرية التي نقلها ابن أيب أصيبعة كيف أنه مل يكن ير
من كتب فلسفية غري كتب ابن سينا؛ ويعرب عن هذا قائال: ”ومل يكن يل اعتقاد يف أحد من هؤالء 
[الفالسفة غري ابن سينا]، ألين كنت أظن أن احلكمة كلها حازها ابن سينا وحشاها كتبَه.“72 
ويرصحَ  عيل،  أيب  الشيخ  سطوة  من  ليتخلصَ  أكثر  أو  عاما  عرشين  احتاج  فقد  يقول،  وكام 
يف  الشباب  زمن  إهدار  من  بسبب  ذاته،  وينقد  بل  نقدها،  يف  القول  ويبسطَ  فلسفته  بأعطاب 

االشتغال بـ”باطل“ الكالم، حسب عبارته (البغدادي، كتاب النصيحتني، 68). 

68. البغدادي، كتاب النصيحتني، 44-43.

69. نفسه، 44.

70. نفسه، 63.

71. نفسه، 67.

72. ابن أيب أصيبعة، عيون األنباء، 688.
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ويظهر أن عاملني حاسمني ساعدا البغدادي عىل االنعتاق من السينوية: كتبٌ توسع من 
أفقه، وأستاذٌ يرشده إىل هذه الكتب. وسنقف أدناه عىل هذه األخرية وكيف أدت ذلک الدور، 
البغدادي  العبارة-  جازت  صاحب-إن  الذي  األستاذ  دور  عىل  سنقف  الفقرة،  هذه  يف  لكننا 
ابن  رواية  ومن  النصيحتني  كتاب  من  والظاهر  السينوي.  التقليد  عن  االنفصال  عملية  يف 
اجلدل  طريق  عن   ، يَرسّ من  هو  ذكره،  بنا  مر  الذي  الشارعي  القاسم  أبا  أن  معا،  أصيبعة  أيب 
واملحاورة، عملية التحول يف موقف البغدادي من النفور من كتب القدماء واإلعراض عنها 
إىل األنس هبا واإلقبال عليها. فقد صار الرجل يشوقه إىل كتب القدماء ويؤنسه هبا، ويؤنس 
إليها  وانعطفتُ  مهتي،  واستيقظتْ  شهويت  ”تنبهتْ  أن  إىل  شامسه“  عريكةَ  ويلني  منها  ه  ”نفارَ
مجعتهام  قد  الشارعي  القاسم  وأبا  البغدادي  أن  من  الرغم  وعىل  تردد.  بعد  االنعطاف،“73  كل 
يقدم  كام  ه،  ومرشدَ ه  أستاذَ بوصفه  األخري  هذا  يقدم  األول  فإن  قوية،  وجمادالت  حماورات 
أبو  صار  ولذلک  ذكرنا؛  التي  املصاحبة  تلک  هو  والسببُ  وأتباعه.  تالميذه  من  بوصفه  نفسه 
نبه عبد اللطيف  القاسم يستحق املدح والشكر عنده.74 وباجلملة، فقد توفق هذا األخري يف أن يُ
بينه  نقدية  مسافة  وضع  عىل  قادرا  صار  وبفضله  القدماء،  لكتب  التعاطي  أمهية  إىل  البغدادي 

وبني كتب ابن سينا.75
ويف الواقع، فإن عبد اللطيف البغدادي قد انتهج كل أشكال النقد جتاه فلسفة ابن سينا 
ه نقدا داخليا لتلک الفلسفة بإظهار نواقصها، عن طريق مقارنتها بأعامل  والسينويني. فقد وجّ
أرسطو وحنني بن إسحاق وبأعامله هو نفسه؛ كام وجه سهام النقد إىل منهج ابن سينا يف الكتابة 
وأثره عىل الناس وعىل الصناعة، قبل أن يتوقف، يف األخري، بالنقد عند سرية أيب عيل وأتباعه. 

73. البغدادي، كتاب النصيحتني، 67؛ ابن أيب أصيبعة، عيون األنباء، 688.

74. وعن هذا يقول البغدادي: ”ولذلک صار األستاذ الفاضل يستحق الشكر التام واملدح الباذخ . وأقل منافع األستاذ 

الفاضل أن يدل عىل الكتاب الصالح والطريق الصحيح . وهذا من إرشاده أعظم يشء مع قلته وخفة مؤونته؛ وإنه لو 
قال لک األستاذ: ”اشتغل هبذا الكتاب وارفض هذا الكتاب ، فقد أفادک فائدة جليلة ونبهک عىل فضيلة استحق هبا 
منک الشكر عىل األبد . وهبذا املقدار يستحق رئاسة األستاذية، ويوجب عليک حق التلمذة ، وتصري من أتباعه.“ ولو مل 
ک يف الكتاب شيئا أصال سو الداللة عليه لكفى ذلک رشفا وحقا واجبا؛ ولو رصت يف فهم الكتاب أكمل منه ملا  فِدْ يُ
خرجت أن تكون من أتباعه وتالميذه،“ البغدادي، كتاب النصيحتني، 68. ولقد خلط حممد كامل جاد بشكل غري مفهوم 
وال مربر بني أيب القاسم الشارعي وابن سينا، عندما اعترب هذا األخري هو املعني باملدح. ومع أن البغدادي ال يكف عن 
توجيه النقد أليب عيل والتعبري عن ندمه عىل قراءة كتبه يف شبابه، خاصة بعد اكتشافه نصوص الفارايب، فإن حممد جاد 
يذهب إىل القول إن البغدادي: ”مع شدة اختالفه مع ابن سينا ونقده له، وندمه عىل التعلق بكتبه يف مقتبل العمر- مل ينس 
له دور األستاذ، الدال عىل مواطن احلكمة، وإن اختلف معه عىل مضموهنا، فيقول يف النصيحتني: ”ولذلک صار األستاذ 
الفاضل يستحق الشكر التام واملدح الباذخ...“ وكأين بجاد يريد أن خيفف من غلواء النقد والسباب اللذين كاهلام موفق 
الدين أليب عيل، فاضطر إىل االستشهاد بكالم للبغدادي لألول ال يقصد به ابن سينا، وإنام أبا القاسم الشارعي، انظر 
بن  اللطيف  عبد  حممد  أيب  الدين  موفق  تأليف  واحلكامء،  لألطباء  النصيحتني  كتاب  ضمن  ”دارسة،“  جاد،  كامل  حممد 

يوسف البغدادي، ت 629هـ/1231م، حتقيق ودراسة حممد كامل جاد (القاهرة: معهد املخطوطات العربية، 2017)، 38.
75. البغدادي، كتاب النصيحتني، 67. 
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األخري  هذا  أعامل  بني  إما  املقارنةَ  سينا  ابن  نقده  عىل  يعرتض  قد  ممن  البغدادي  يلتمس 
وأعامل أرسطو، وإما بني أعامل األول وأعامل الفارايب؛ فيدعوه إىل مقارنة أوىل قائال: ”قايِس 
ما  وافعل  نفسک  انصح  ثم   ، سينا  ابن  كتب  من  تفهمه  ما  وبني  منه [=أرسطو]  تفهمه  ما  بني 
بدا لک، واحلكم بعد ذلک إليک.“76 ويف حالة عدم توفر نصوص أرسطو يدعوه إىل مقارنة 
كتب أيب عيل بكتب أيب نرص ”أوال يف العبارة والفصاحة ، ثم يف األلفاظ التي تويف الداللة عىل 
املعاين، ثم يف املعاين وحتريرها، ثم احكم لک ال يل، فإنک إن نصحت فلنفسک، وإن غششت 
فعليها.“77 والنتيجة أن الناس كافة لو وقفوا عىل كتب الفالسفة، غري ابن سينا، لوجدوها ”أبني 
وأوضح وأرشح وأصح وأفصح“ من كتب هذا األخري وأتباعه، هذا إن مل جيدوا يف هذه الكتب 
”أضداد“ تلک األوصاف، كام أرشنا أعاله.78 وباجلملة، فحتى وإن كان البغدادي غري متيقن 
من أن معرتضه سيعدل عن اعرتاضه، فإنه، يف أسوء األحوال، سيفتح له، عن طريق جتريب 
عىل  إما  منهام،  ليطل  اثنتني  نافذتني  سينا،  ابن  كتب  وبني  بينها  واملقارنة  الفالسفة  كتب  قراءة 

كتب أرسطو وإما عىل كتب الفارايب. 
بصفة  بَه  خماطَ أو   ، املعرتضَ البغدادي  يدعو  الفلسفية،  النصيحة  من  متقدم  موضع  ويف 
عامة، إىل مقارنة ثالثة، هذه املرة بني كتب ابن سينا وكتبه هو، حيث يقول: ”ودع املقايسة بني 
هذا الرجل وبني القدماء وقايس بني كتبه وكتبي، وأنا أقل اجلامعة قدرا وآخرهم زمانا، واقرأ 
كالمه وكالمي يف الزمان واملكان والالهناية وغري ذلک مما يتضمنه السامع الطبيعي، وقايس بني 
ما تفهمه من هذا وبني ما تفهمه من ذاک. وكذلک، فاصنع يف كتاب إيساغوجي واملقوالت 
والعبارة والقياس له ويل، واحكم بيننا بام أراک اهللا وال تتبع اهلو فيضلک.“79 وخيتم البغدادي 
ذلک  تَكرر  ولقد  تصانيفي.“80  عىل  للناس  تنبيها  هذا  أقول  ”وال  خماطبه:  بتنبيه  تلک  دعوته 
يُظهر  أن  يقصد  ال  كان  وإن  البغدادي  أن  والواقع  النصيحتني.  من   أخر مواضع  يف  التنبيه 
فضيلة تصانيفه بالقياس إىل تصانيف ابن سينا، فإهنا دعوة غري مبارشة - لكنها واضحة - إىل 
قراءهتا واإلقبال عليها بدل االكتفاء بكتب خصيمه. وإن حصل للقارئ املفرتض أن وقف عىل 

76. البغدادي، كتاب النصيحتني، 44.

77. نفسه، 44.

78. يقول: ”وكذلک مجيع الكتب املنسوبة إىل القوم، ال أجد بيانا عنها أحسن منها، وإنام آفة الناس أهنم غائبون عنها، 

وهي حارضهتم، وهم معرضون عنها وهي معرضة هلم، وكأهنم قد أخذهتم منها وحشة أو هتيبوها وهجروها، ظنا منهم 
اخلمسة  األوصاف  هذه  فيها  لوجدوا  عليها  وقفوا  ولو  وأفصح،  وأصح  وأرشح  وأوضح  منها  أبني  املتأخرين  كتب  أن 
ذلک  يف  عليه  فليس  أقول،  مما  شيئا  جرب  لو  إخواين  يا  منكم  الواحد  يرض  وما  أضدادها؛  املتأخرين  كتب  يف  ووجدوا 
سبأ:   ،29 هود:   ،72 يونس:  ِ﴾ [اآلية،  اهللاَّ ىلَ  عَ إِالَّ  يَ  رِ أَجْ ﴿إِنْ  أجرا  ذلک  عىل  أبتغي  وال   ، ماله  يف  وال  نفسه  يف  خسارة 

47].“ نفسه، 63.

79. نفسه، 77، وهذه الكتب ليست بأيدينا اليوم.

80. نفسه، 77.
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فضيلة ما أو جودة لتلک التصانيف فإنام ليدرک أن هذه الفضيلة أو اجلودة ما كانت لتحصل 
وتصانيف  تقاليد  عىل  لالطالع  أفقه  ع  سّ وَ وإنام  سينا،  ابن  بتقليد  يكتف  مل  البغدادي  ألن  إال 

.فلسفية وعلمية أخر
وابن  وأرسطو  أفالطون  الثالثة،  الفالسفة  طرق  البغدادي  اقتصاص  كان  فقد  وهكذا، 
سينا، من أجل حتقيق أغراض عدة، منها تقريب مصادر الفلسفة وأصوهلا من املتعاطني هلذه 
الصناعة؛ ومن ثم محل هؤالء عىل االتصال املبارش هبذه األصول واملصادر بدال من االنحسار 
يف ضيق الفلسفة السينوية. لكن املالحظ أن ال واحد من هذه الطرائق الثالث قد عرضها عبد 
اللطيف البغدادي عىل نحو مبارش واعتامدا عىل كتابات صاحبها. فكام عول عىل كتاب الفارايب 
املعروف بجوامع فلسفتي أفالطن وأرسطو، فقد ركز عىل حكاية سريته مع طريق ابن سينا أكثر 

من التفصيل يف ما يعتربه نواقص يف فلسفة هذا األخري.81 
والظاهر من أقوال البغدادي أن ما يقدمه من أطراف سريته مع ابن سينا إنام هو بمثابة 
تذ. وما كان هلذه التجربة أن حتكى وترو إال ألهنا  شهادة، أو باألحر جتربة يمكن أن حتُ
ت ناجحة يف تقدير صاحبها عىل األقل؛ وهي لذلک قادرة، إن هي اتُّبعت وانتُهجت،  دّ قد عُ
أن تنجح بمتبعها ومنتهجها يف اخلروج من ربقة التقليد وتأليف أعامل تفوق يف اجلودة ما ألفه 
ابن سينا. وباختصار، إن قراءة أعامل القدماء ال ختلو من فوائد، فهي تؤهل قارئها إىل أن يقف 
عىل احلكمة احلقة، ومن ثم أن يقدر عىل أن يؤلف كتبًا يف الفلسفة تضاهي ما وضعه ابن سينا، 
عى له من إعجاز وقدرات خارقة  كام تؤهله إىل اكتشاف نواقص أعامل هذا األخري، وأن ما يُدَّ

ليس سو نتيجة حلجاب التقليد. 
يشري البغدادي إىل اكتساح كتب ابن سينا ورشوحها أنحاء بغداد واملوصل وديار بكر، 
وإىل أن املتعاطني للفلسفة يف هذه األصقاع مل يكونوا يشتغلون إال بكتب الشيخ الرئيس نقال 
ورشحا. غري أننا نفهم من كالمه، أيضا، أنّ ال واحد من النظار، ممن هو حمسوب عىل التيار 
السينوي، قد كتب شيئا ذا بال. وإلظهار ذلک، يأيت عبد اللطيف البغدادي عىل ذكر جمموعة 
قبيل  من  أعامال،  ألف  مثال  الغزايل  حامد  فأبو  العلم.  من  مكانتها  ليظهر  الفكرية  النامذج  من 
ها عندما اطلع  مقاصد الفالسفة ومعيار العلم وحمک النظر، رسعان ما تبني البغدادي قصورَ
يَاس إىل  لَّ ما فيها بالقِ يَّفت عندي كتب الغزايل، وقَ عىل بعض كتب ابن سينا؛ إذ يقول: ”فتَزَ
يطنب  الذي  السهروردي  والشهاب  القدماء.  كتب  عىل  اطالعه  قبل  حتى  أي  اةِ،“82  النَّجَ
81. يقول البغدادي: ”ويف عزمي أن أقتص عليک طريق فالطون وطريق أرسطوطاليس يف فلسفتيهام؛ ثم طريق ابن 

سينا ؛ وأقتص حايل معه ليقوم عذري عندک. وعيل الرشح والبيان وعليک االنتقاد واالعتقاد،“ عبد اللطيف البغدادي، 
كتاب النصيحتني، 45؛ ويضيف: ”وأما اقتصاص طريق ابن سينا، فإهنا تتضح باقتصاص حايل معه،“ نفسه، 64.

بني  فعال -  لالنتباه  املثري  التوافق -  من  نوع  وجود  هنا  بالذكر  اجلدير  من   .66-65 النصيحتني،  كتاب  البغدادي،   .82
البغدادي والفيلسوف األندليس املعارص له، أبو احلجاج يوسف بن حممد ابن طملوس (ت. 620هـ- 1123م)، وفيلسوف 
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للبغدادي  انكشف  ما  رسعان  كلهم“83  الناس  عىل  ويفضلونه  وتعظيمه  مدحه  ”يف  الناس 
قارص  نقل  واإلشارات  التنبيهات  من  سينا  ابن  كالم  من  ”ينقل  مثال  اللمحة  كتابه  أن  أيضا 
.“84 ثم شخص ثالث ال  هٍ َوِّ أخرسَ ممُ نَ  كَ لْ ، كالم أَ ثَبجٍ مقرص، ويوصل بني الفصول بكالم مُ
”إن  قوله:  منها  ”مواضع،  فيه  وعاب  عليه  وقف  الذي  بكتابه  وال  هبويته  البغدادي  خيربنا 
ذلک  يقول  ”كيف   : فقلتُ الطبيعة.“  بعد  ما  كتاب  يتضمنه  مما  الطبيعة  وجود  عىل  الربهان 
قبل.  احلكيم  فلسفة  اقتصاص  يف  تبني  كام  بآثارها،  البينة  األمور  من  احلكيم  عند  والطبيعة 
ما  نص  منه  فاستخرج  الشفاء  كتاب  عىل  منهم  واحد  فبات  حجة؛  السامعني  عند  يكن  فلم 
قال ذلک الرجل يف كتابه، فعذرته ورصفت العتب إىل األول،“85 الذي كان سببا يف ضالله، 
واملقصود أيب عيل ابن سينا. وال نحتاج هنا أن نعرج عىل ذكر فخر الدين الرازي، ”وهو من 
كتب  ويف  النصيحتني  كتاب  يف  الالذع  النقد  من  له  كال  قد  البغدادي  ألن  سينا،“  ابن  أتباع 

أخر،86 كام رماه بالعجز عن فهم الفلسفة، بل عن فهم فلسفة شيخه ابن سينا نفسه.87
الحق، هو ابن خلصون، عىل قصور كتب الغزايل يف املنطق والفلسفة. يقول ابن طملوس: ”فاطلعت عىل هذه الكتب 
املذكورة من كتب أيب حامد الغزايل [ومنها حمک النظر] وفهمت ما فيها، فلم أجد فيها شيئا يُنكر يف الرشع ، بل وجدهتا 
املخاطبات شبيهة بالقوانني التي تعطيها صناعة النحو يف  الناس يف أصناف  يستعملها  إنام تعطي قوانني يف املعاين التي 
األلفاظ . إال أين فهمت من كتب أيب حامد أهنا قارصة يف هذه الصناعة ، وأن هذه الصناعة قد كانت كملت قبل اإلسالم 
بزمان [...] غري أنه حقق عندي أن أبا نرص الفارايب معه فيها كتاب يلقب باملخترص الكبري [...] غري أن الذي وجدته 
املنطق،  يف  املخترص  طملوس،  ابن  الزيادة،“  هبذه  فرسرت  بكثري؛  الغزايل  كتب  يف  وجدته  مما  أكمل  نرص  أيب  كتاب  يف 
ابن  كتابنا،  ضمن  ونرشناه  حققناه  الذي  الكتاب  صدر  من  العبارة  نقلنا  وقد  4و-ظ.   ،649 رقم:  األسكوريال  خمطوطة 
طملوس الفيلسوف والطبيب 620هـ/1223م: سرية بيبليوغرافية (بريوت-الرباط-اجلزائر-تونس: منشورات ضفاف- دار 
الغزايل  أعامل  قصور  عىل  ذاته  التأكيد  ونجد   .349-347  ،(2017 االختالف،  منشورات  والتوزيع-  للنرش  كلمة  األمان- 
عند فيلسوف آخر ال نتوفر اليوم، من أعامله، إال عىل رسالة له حفظها ابن اخلطيب يف اإلحاطة بأخبار غرناطة، ونقصد 
املتفلسف والطبيب أبو القاسم حممد بن يوسف ابن خلصون، وهو معارص للسان الدين. وقد يكون هذا ممن انفرد برتمجة 
له. يقول ابن خلصون عن الغزايل يف تلک الرسالة: ”إن باعه يف الفلسفة كان قصريا، وإنه حذا حذو الشيخ أيب عيل بن 
سينا يف فلسفته التي نقلها يف املقاصد، ومنطقه الذي نقله يف معيار العلم، لكن قرص عنه،“ ابن اخلطيب، اإلحاطة يف أخبار 

غرناطة، حتقيق بوزياين الدراجي، اجلزء الرابع (اجلزائر: دار األمل للدراسات، 2009)، 28-27. 
يف  هيرجون  الناس  ”وسمعت  أصيبعة:  أيب  ابن  نقلها  التي  سريته  يف  ويقول   .66 النصيحتني،  كتاب  البغدادي،   .83

حديث الشهاب السهروردي املتفلسف، ويعتقدون أنه قد فاق األولني واآلخرين، وأن تصانيفه فوق تصانيف القدماء.“ 
ابن أيب أصيبعة، عيون األنباء، 686، وانظر اهلامش الالحق.

84. البغدادي، كتاب النصيحتني، 66. ويقول يف سريته التي نقلها ابن أيب أصيبعة: ”فوقعت عىل التلوحيات، واللمحة، 

هذا  كالم  من  خري  هي  أرتضيها  ال  كثرية  تعاليق  يل  ووجدت  الزمان،  أهل  جهل  عىل  يدل  ما  فيها  فصادفت  واملعارج، 
األنوک. ويف أثناء كالمه يثبت حروفا مقطعة يوهم هبا أمثاله أهنا أرسار إهلية،“ ابن أيب أصيبعة، عيون األنباء، 686.

85. البغدادي، كتاب النصيحتني، 73. وهذا نص كالم ابن سينا يف السامع الطبيعي: ”وإنام إثباهتا [أي الطبيعة] عىل 

صاحب الفلسفة األوىل، وعىل الطبيعي حتقيق ماهيتها،“ حتقيق سعيد زايد، ضمن كتاب الشفاء (القاهرة: اهليئة املرصية 
العامة للكتاب، 1983)، 31-30.

86. البغدادي، كتاب النصيحتني، 73؛ وانظر عينةً أخر هلذا النقد يف مقالته التي حتمل عنوان: ”كالم عىل يشء مما قاله 

يِّ عىل بعض كتاب القانون يف الطب البن سينا،“ حتقيق يونس أجعون، ضمن عبد اللطيف البغدادي،  ابن خطيب الرَّ
مخ.  اإلخالص،“  سورة  تفسريه  يف  الري  خطيب  ابن  حال  عىل  ”قول  أيضا:  وانظر   .235-191 الكاملة،  الفلسفة  األعامل 

بورصة، جمموعة حسني جلبي 823: الورقات 34و-38ظ؛ 20و-23و.
87. وال ندري عىل أي أساس بنى ديمرتي گوتاس حكمه القائل بأن البغدادي بالكاد يذكر فخر الدين بوصفه من 

أتباع ابن سينا. ويستخلص من هذا أمرا يف غاية اخلطورة، وهو أن العاملني الناطقني بالعريب والفاريس قد رشعا يف السري 
يف طريقني منفصلني يف ما يتعلق باملوضوعات النظرية التي اهتم هبا نظار كل عامل عىل حدة؛ وأن شعورا قد بدأ يتنامى 
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ويف الواقع، يتوسل البغدادي كل الوسائل للنيل من فلسفة ابن سينا وأتباعه. وباجلملة، 
فإن نص النصيحة الفلسفية يقدم ثالثة انتقادات مركزية: أما االنتقاد األول، فيتوجه به إىل كتب 
الشيخ الرئيس، وإىل ترتيبها ومضامينها؛ وأما االنتقاد الثاين، فيتوجه به إىل أثر تلک الكتب عىل 
الناس وعىل الفلسفة؛ وأما االنتقاد الثالث، فيتوجه به إىل سرية أيب عيل نفسه. وسنقف هنا عند 

االنتقاد األول، بينام سنقف يف العنوان الالحق عند االنتقادين الثاين والثالث.
حييص البغدادي جمموعة من ”النواقص“ التي رآها يف كتب ابن سينا، نكتفي باستعراض 

بعض منها عىل سبيل التمثيل واالختصار.
عىل  والدليل  احلكمة؛  أجزاء  تستوف  مل  ناقصة  وكبريها،  صغريها  سينا،  ابن  كتب  أوال، 
ذلک أن ”الفلسفة العملية مل يعرض هلا، وكأنه يف ما يظهر من كالمه وكتابه أنه مل يصل إليها ومل 

تصل إليه،“88 هذا مع ظهور ”رشف هذا اجلزء من احلكمة ومرتبته.“89
فيقدم  احلكمة  أجزاء  إىل  ”يأيت  أنه  والدليل  الرتتيب؛  سوء  سينا  ابن  كتب  تعاين  وثانيا، 
مؤخرها ويؤخر مقدمها؛“90 وذلک ”إما لإلغراب والتمويه ، وإما ملعنى آخر“؛ ومثال ذلک أنه 
لِم أن القوم يقدمون  ”قدم كتاب النفس عىل كتاب احليوان ظنا منه أنه يقدم األرشف، وما عَ

األسهل األعرف ليرتقوا منه إىل األصعب األنكر.“91
بعضها  مأخوذ  كتبه  ”أكثر  ألن  وذلک  التكرار؛  من  رضبا  سينا  ابن  كتب  تعاين  وثالثا، 
من بعض ومنسوخ بعضها من بعض.“ 92 ويضيف يف موضع آخر: ”من اآلفات الطَّارئة عىل 

الَـم من هذا الرجل أنه كثَّر التصانيف، وولَّد بعضها من بعض.“ 93 العَ
رابعا، أتى ابن سينا أمرا عجبا عندما زعم يف إيساغوجي أنه ”يقدر أن حيد أحد املضافني 
واألب  انفراده،  عىل  والنوع  انفراده،  عىل  اجلنس  فيحد  اآلخر،  املضاف  عىل  تعريج  غري  من 
عىل انفراده واالبن عىل انفراده. ويقول يف حد األب: ”إنه حيوانٌ خيلق من نطفته حيوانٌ آخر 

عند هؤالء، أو عىل األقل عند نظار العامل العريب، باالستغناء عن متابعة ما حيصل من تطورات يف العامل اآلخر، انظر:
Gutas, “Philosophy in the Twelfth Century,” 11-12. 
ر گوتاس بأن فخر الدين الرازي قد حظي باهتامم  كِّ ذَ وال ندري، أيضا، إىل أي حد تظل هذه اخلالصة مؤسسةً عندما نُ
كبري من قبل عبد اللطيف البغدادي، وقد أفرد له عملني كاملني عىل األقل من أعامله املعروفة اليوم. وأن الرجل ما كان 

يف حاجة ليقول ما قال لو أنه طالع املجموع الذي يوجد به كتاب النصيحتني.
88. البغدادي، كتاب النصيحتني، 69.

89. نفسه.

90. نفسه.

91. نفسه.

92. البغدادي، كتاب النصيحتني، 69.

93. نفسه، 77.
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مثله.“94 ففر من إضافة واحدة ووقع يف أربع إضافات مع أسامء مشرتكة يف هذا احلد وأصناف 
أخر من الفساد يف هذا الذي زعم أنه حد وإنام هو حد عن احلد.“95

وخامسا، إقرارُ ابن سينا بالشكل الرابع من أشكال األقيسة احلملية، من غري أن يبسطه 
ه عن ذلک بأنه بعيد عن الطباع.96 وكيفيةَ تأليفه وإنتاجه، واعتذارُ

والتنبيهات،  اإلشارات  كتاب  يف  للمنطق  سينا  ابن  يقدمه  الذي  احلد  أن  يبدو  وسادسا، 
وهو ”املراد من املنطق أن يكون عند اإلنسان آلة قانونية تعصمه مراعاهتا أن يضل يف فكره،“97 

ال يعدو أن يكون متألفا من ”ألفاظ خطبية مشرتكة ومقنعة.“98
هذه باجلملة، بعض من نواقص فلسفة ابن سينا التي أحصاها البغدادي، ونحن مل نأت 
عىل ذكرها كلها تفاديا للتطويل. والظاهر أن استعراضها، من قِبَله، مل يكن مقصودا لذاته وإنام 
من أجل ما قد ختلفه تلک االنتقادات من أثر حمفز لألذهان وللقلوب التي ما اعتادت عىل نقد 

أَت عليه.  ابن سينا وال جرُ
سينا  ابن  طريق  مع  حاله  اقتصاص  من  البغدادي  غرض  فلعلَّ  أيضا،  اجلهة  هذه  ومن 
ومقارنة أعامل هذا األخري بأعامل القدماء وبأعامله، وقد وقفنا عندها أعاله، إنام هو أيضا ”تنبيه 
ر  للناس عىل كتب القوم [=القدماء] ، وشهادة عىل أن من قرأها، وكان عنده أيرس بصرية قَدَ
ى له فيها اإلعجاز واالخرتاع، أو أفضلَ  عَ دَّ أن يضع مثلَ كتب هذا الرجل [=ابن سينا] التي يُ
اشتغل  لو  الناس  من  كثريا  إن  أقول  وإنام  وضعت،  ما  يف  ببدع  أتيت  إين  أقول  فلست  منها. 
ثلها، مثل الغزايل وابن  عْ مِ بكتب القوم ، عوض اشتغاله بكالم ابن سينا ، لوضع خريا منها دَ
سهالن99 وغريمها، ممن أخذ عنه من أرباب اهلمم العالية والفهوم الصافية.“100 وأبو حامد وابن 
سهالن ليسا سو عينة ملن هم قادرون عىل اخلروج من ربقة التقليد املتحكم يف عقول الناس. 
الناظرين،  هذين  بمؤهالت  املرء  يكون  أن  مبارش  غري  بشكل  يستنكر  هنا،  بالبغدادي  وكأين 
مثال، ويظل مقلدا البن سينا. فلعل الذي كان ينقص نظارا مثل هؤالء ويدفعهم إىل التخلص 
من التقليد هو تلک اجلرعة من اجلرأة التي ليس هلا من مصدر غري كتبِ األوائل وأستاذٍ ينبه 

عىل ذلک. 

94. ابن سينا ، اإلشارات والتنبيهات، حتقيق سليامن دنيا، اجلزء األول (القاهرة: دار املعارف، 1960)، 265.

95. نفسه، 71.

96. نفسه، 71.

97.  نفسه، 167.

98. البغدادي، كتاب النصيحتني، 75.

99. يقصد القايض زين الدين عمر بن سهالن الساوي (ت. 540هـ/1058م) صاحب كتاب البصائر النصريية.

100. البغدادي، كتاب النصيحتني، 77.
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ثم إن ابن سينا نفسه، كام بينا أعاله، كان عرضة للزلل وللخطأ، مثله يف ذلک مثل بقية 
النظار؛ لكن خطأه غري خطأ أتباعه الناتج عن تقليده. وعن هذا يعرب البغدادي بغري قليل من 
القوة يف العبارة: ”وهذا ابن سينا قد كان له مهة وحرص وفهم، وطالع كتب القدماء واستخرج 
منها شيئا بقدر قوته وبحسب ما يرس عليه ووفق له، وأصاب وأخطأ، وأساء وأحسن، وقرص 
ورد،  الذي  املورد  تردوا  مل  عجزة  يا  فأنتم  تُدفع.  ال  الفضيلة  من  مرتبة  نال  وباجلملة  وبرز، 
وتكرعوا من البحر الذي كرع، وتنظروا ما فاته وفاتكم، فام منكم إال تكلة ضجعة نومة، البحر 
نِق؛  عاق الرَّ زون الزُّ اخُ بني أيديكم وتتمرّ الفرات إىل جانبكم وتشرتون التعب بالذهب، والنُّقَ

هذا هو احلرمان.“101 
دون  شيخهم  فات  وما  فاهتم  ما  عىل  الوقوف  سينا  ابن  ألتباع  يمكن  ال  ذلک،  من  أكثر 
العناية بكتب القدماء. وكأين بالبغدادي متوجها إىل من انتصب، من بني أتباع ابن سينا، إىل الرد 
عىل هذا األخري وتزييف أقواله بالقول إن املدخل إىل ذلک إنام هو كتب القدماء. ويف هذا يقول 
البغدادي: ”ومن بلغ منهم الدرجة العليا عند نفسه تصد للتصنيف، وردَّ عىل أستاذه وكتابه، 
طَّأ رأيه. والعجب أن الواحد منهم يعيش مخسني سنة يعلم ويتعلم وال تشتاق  وزيَّف أقواله وخَ
من  وحيكي  عنه  ينقل  من  يسمع  ذلک  مع  وهو   ، أرسطوطاليس  كتب  عىل  يطلع  أن  إىل  نفسه 
ثه نفسه بأن يقف عىل كالم هذا الرجل املسند إليه املروي عنه. إن هذا  دِّ َ امَ فيهم من حتُ كتبه، فَ
لغفلة وعدم توفيق وعمى بصرية وقلة مهة.“102 فكيف، مثال، للنقد عىل اإلشارات والتنبيهات 

أن يتوجهَ من غري إطالع عىل كتب القدماء؟
ه قبل أن جيرؤ عىل انتقاد أعامل ابن  أرشنا أعاله إىل الصعوبات التي عاناها البغدادي نفسُ
دون  حاال  اللذين  االعتقاد،  وشدة  اإللف  رسوخ  النفسيني،  العاملني  إىل  أيضا،  ونبهنا  سينا، 
لظهور  مدعاة  سينا  البن  النجاة  كتاب  عىل  اطالعه  كان  وكام  فلسفته.  نواقص  عىل  الوقوف 
نواقص كتب الغزايل وقصورها، فقد كانت قراءته لكتب القدماء مدعاة إلدراک ”نقص كالم 
بصرية  ازددت  كلام  ”رصت  ويضيف:  املعنى.“103  ويف  اللفظ  يف  وقصوره  وسخفه  سينا  ابن 
بكالم القوم ازددت زهدا يف كالمه ورغبة عنه. ويظهر يل كل يوم من نقصه ما مل أكن أظن أن 
مثله يغلط فيه وأن مثيل ال يتفطن له.“104 فالدرس املستفاد من هذا الكالم هو أن البغدادي ما 
ر أن يقف عىل نواقص فلسفة ابن سينا إال بفضل نظره يف كتب القدماء. هذه الكتب  دِ كان ليقْ

هي الشفاء إذن، من األمراض التي سببها ابن سينا.105
101. نفسه، 44.

102. نفسه، 43-44، عاش الغزايل ثالثا ومخسني سنة، والرازي واحدا وستني سنة.

103. البغدادي، كتاب النصيحتني، 67.

104. نفسه، 67- 68. ويروي عنه ابن أيب أصيبعة، أنه قال: ”وكلام أمعنت يف كتب القدماء ازددت فيها رغبة، ويف كتب 

ابن سينا زهادة،“ عيون األنباء، 688.
سينا  ابن  [كتب  موبقني  عظيمني  ضاللني  من  ”خلصت  القدماء:  كتب  بفضل  أنه  أصيبعة،  أيب  ابن  عنه  يروي   .105
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شدية البغدادي؟ 4.  رُ

 األمر الرابع الذي يدفعنا إىل التأكيد عىل أمهية نص النصيحتني هو تأثر البغدادي بالدعو
الرشدية القائلة بوحدة احلقيقة واقرتان احلكمة والرشيعة ودعم إحدامها األخر، فضال عام 
تتضمنه هذه األخرية من آيات تشري إىل ما يف احلكمة من براهني، وما يف هذه من براهني تشري 
إنام  الفلسفية  النصيحة  آخر  يف  نجدها  التي   الدعو وهذه  اإلشارة.  من  ا  رضبً الرشيعة  إليها 
تستعيد اخلطوط العريضة لتعريف ابن رشد للفلسفة أو احلكمة، ولدعواه التي ضمنها عمليه: 
فصل املقال وتقرير ما بني الرشيعة واحلكمة من االتصال والكشف عن مناهج األدلة يف عقائد 

امللة.
ما  وهو  الواقع؛  يف  بط  حمُ أمر  وهذا  رشد.  ابن  اسمَ  البغدادي  يذكر  ال  احلال،  وبطبيعة   
إىل  گوتاس  ديمرتي  يذهب  السياق،  هذا  ويف  األثر.  هذا  مع  الدارسني  تعامل  عىل  انعكس 
االعرتاف فعال بأن مقاربة البغدادي يف دفاعه عن الفلسفة شديدة الشبه باملقاربة التي كان قد 
تبناها معارصه األكرب من األندلس، ابن رشد، يف استعامله احلجج ذاهتا واإلحاالت القرآنية: 
فالرشيعة والفلسفة تقصدان األشياء ذاهتا، غري أن الفلسفة تقدم أدلة برهانية عىل تلک األشياء، 
ولكنها عويصة وحتتاج زمنا، بينام حتملنا الرشيعة عىل االعتقاد يف اليشء الصواب وعمله منذ 
مِّن اخلالصَ ملن ال قِبَل هلم بالفلسفة.106 ويضيف گوتاس: ”[يف نص  الصغر؛ ومن ثم فهي تُؤَ
ابن  عنه  دافع  الذي  اخلط  مع  كبري  توافق  يف  احلقيقة،  وحدة  بنظرية  بقوله  يشهد  ما  البغدادي] 
سيسليا  وتستعيد  رشد.“107  ابن  يعرف  كان  البغدادي  اللطيف  عبد  أن  يبدو  ال  أنه  غري  رشد، 
مراجعته؛  أو  تأكيده  اجتاه  يف  جديدة  حجة  تقدم  أن  غري  من  گوتاس108  حكم  بوناديو  مرتيني 
لكنها يف املقابل، تشري يف هامش دراستها إىل أن الراحل مارک جوفروا (Marc Geoffroy) قد 
أخربها أن ثمة مقطعا يف النصيحة الفلسفية يكاد يكون متطابقا مع الكشف عن مناهج األدلة 
يف عقائد امللة. وتستنتج قائلة: ”وإذن، فإن إمكان معرفة عبد اللطيف البغدادي بابن رشد ربام 
جيب مراجعته.“109 هذا دون أن حتصل اإلشارة إىل ذلک املقطع من الكشف الذي يتوافق مع 
نص النصيحة الفلسفية، والذي بنت عليه سيسليا مرتيني دعوهتا إىل مراجعة زعم گوتاس.110

وكتب الكيمياء]. وتضاعف شكري هللا سبحانه عىل ذلک، فإن أكثر الناس إنام هلكوا بكتب ابن سينا وبالكيمياء،“ عيون 
األنباء، 688.

Gutas, “Philosophy in the Twelfth Century,” 23. .106 وگوتاس يعرب هنا بلغته عام يقوله البغدادي يف النص الثاين 

أدناه.
107. Gutas, “Philosophy in the Twelfth Century,” 24.
108. Martini Bonadeo, ʿAbd al-Laṭīf al-Baghdādī’s Philosophical Journey, 194.
109. Ibid.,194 , n. 328.

110. انظر أدناه.
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وجوه  عن  احلديث  يف  رشع  حيث  املوضع  يف  الكالم  عن  فجأة  حيجم  مل  البغدادي  ليت 
التوافق بني الرشيعة واحلكمة عىل الطريقة الرشدية، وليته يف املقابل أفصح عن وجوه االقرتان 
بينهام؛ لكن الواقع أنه مل يفعل. ومهام يكن، فإن قراءة اجلزء األخري من النصيحة الفلسفية يف 
شدي. يقول البغدادي:  ضوء نيص الفصل والكشف ومقارنته هبام تظهر تبنيا رصحيًا للموقف الرّ
أليست الرشيعة تأمرنا أن نتفكر يف خلق السموات واألرض وما بث فيها من دابة، 
عىل  وتنبهنا  ومؤمترات،  وعالمات  آيات  وأهنا  والكواكب  والقمر  الشمس  عىل  وتنبهنا 
 ،(21 اريات:  (الذّ تبرصون﴾  أفال  أنفسكم  ﴿ويف  بقوله:  النفس  وعىل  اخلالئق  أصناف 
وأمثال ذلک كثري. وليست احلكمة سو الفحص عن ذلک ومعرفة أسبابه وعلله؛ فقد 
اآلن  قصدي  من  املعنى  هذا  كان  ولو  العملية.  واحلكمة  العلمية  باحلكمة  الرشيعة  أتت 
من  شيئا  شيئا  تُ  وطبّقْ صناعيا  نظام  ذلک  يف  الرشيعة  قالت  ما  ونظَمتُ  القول  تّبتُ  لرَ
ذلک عىل يشء يشء مما يف كتب احلكامء، وكنتُ أفعل ذلک يف احلكمة العلمية والعملية، 

(كتاب النصيحتني، 83).
ويقول أيضا: 

لِيَّة مل جتد ما فيهام خيرجُ عام جاءت به  مَ يَّة والفلسفة العَ لْمِ وإذا نظرت يف الفلسفة العِ
ر  غَ تِ منذ الصِّ بِالَّ يعة تغرسُ ذلک غرساً وترسمه رسامً وتعجنه يف اجلِ يعة، وكأن الرشَّ الرشَّ
مراتبهم.  وتفاوت  طبقاهتم  اختالف  عىل  الناس  مجيع  فيه  يشرتک  أن  يصلح  وجه  عىل 
معدود  فهو  ذلک  عن  منهم  خرج  ومن  منهم؛  مهر  وملن  لبعضهم  تصلح  احلكمة  إن  ثم 
حتى  إالهاً  لنا  أن  عندنا  يعة  الرشَّ ثْبت  تُ مل  فلو  للبهائم.  احلكمة  توضع  ومل  البهائم،  من 
ألفنا ذلک ووثقنا به العتصنا عىل احلكمة زماناً طويالً حتى تلني هلا شكيمتنا يف ذلک. 
يعة إنام هو توطئة للحكمة. وقد بني أفالطن وأرسطوطاليس  وكذلک مجيع ما أتت به الرشَّ
يعة توطئة للحكمة، وكيف جتعل  يعة من احلكمة، وكيف جتعل الرشَّ كيف تستخرج الرشَّ
تعاونتان عىل تكميل النَّوع اإلنساين، حتى  تَان مُ نتان أُخْ قرتِ يعة وأهنام مُ ا للرشَّ دءً احلكمة رِ

يبلغ كل واحدٍ منهم الكامل الذي يمكن فيه ويليق به، (كتاب النصيحتني، 82).
خلصه  ما  تفاصيل  والكشف  الفصل  من  املواضع  بعض  يف  جيد  أن  املرء  عىل  يسهل 
معرفة  من  أكثر  شيئا  ليست  فـ”احلكمة  وباجلملة،  تلخيصا.111  االقتباسني  هذين  يف  البغدادي 
أي  أهنا،  عن  فضال  البغدادي؛  اللطيف  عبد  عند  كام  متاما  رشد،  ابن  عند  اليشء،“112  أسباب 

111. ابن رشد، كتاب فصل املقال وتقرير ما بني الرشيعة واحلكمة من االتصال، حتقيق جورج فضلو احلوراين (ليدن: 

الوحدة  دراسات  مركز  حنفي (بريوت:  مصطفى  حتقيق  امللة،  عقائد  يف  األدلة  مناهج  عن  الكشف  5-6؛   ،(1959 بريل، 
العربية، 1998)، 122-118، 192.

112. ابن رشد، الكشف، 113. وكام يظهر، فهذا التعريف للحكمة يتطابق تقريبا مع التعريف الذي جاء به البغدادي، 

يف النص أعاله، ولعل هذا ما كان يقصده الراحل جوفروا.
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املتحابتان  بالطبع  املصطحبتان  ومها   [...] الرضيعة  واألخت  الرشيعة  صاحبة  هي  ”احلكمة، 
باجلوهر والغريزة.“113

هو  وأشمل،  أطول  وقفة  يستدعي  إذ  باختصار،  إليه  اإلشارة  نود  الذي  الثاين  واألمر 
ذلک التحول يف تفاعل البغدادي مع مسعى أيب حامد الغزايل إىل إدماج املنطق يف علوم الرشع 

وغريها من العلوم املرتبطة هبا كعلوم العربية، يقول عبد اللطيف البغدادي:
توافق  أشياء  فيه  ووجدت  فحفظته،  الغزايل  حامدٍ  أليب  العلم  معيار  يل  وقع  ثم 
املقدمات  ومثل  وأقسامها،  وحدودها  واألداة  والكلمة  االسم  يف  الكالم  مثل  النحو، 
وأشباه  ومتى  وكيف  وكم  واللزوم  والرشط  والعدول  والسلب  واإلجياب  والقضايا 
إىل  فانتقلت  النحو؛  علم  من  أرفع  علامً  وعلمت  بذلک  ختصصت  قد  فوجدتني  ذلک. 
هُ  لَ [كذا]،  النَّظَرِ  انَ  يزَ ومِ النَّظَرِ  َکَّ  حمَ طالعت  ثم  وحفظتها؛  بخطي  فنسختها  له  دِ  اصِ املَقَ
 اب النحوي. فوقع يل أن النَّحوي إنام يتخصص ويقو طِّ ابن اخلشَّ أيضاً، وقرأته من خَ
هبذا العلم وبه يرجح عىل غريه من أهل النحو. ولبثتُ عىل ذلک مدة، فسمعتُ بكتب 
يَاس إىل  لَّ ما فيها بالقِ اةَ وحفظتُها؛ فتَزيّفَت عندي كتب الغزايل وقَ ابن سينا، فكتبتُ النَّجَ

، (كتاب النصيحتني، 66-65). اةِ النَّجَ
املنطقية، وكيف أن كتب  هذا النص استعامل النحويني للصناعة  البغدادي يف  يصور لنا 
ابن سينا قد محلته عىل تغيري موقفه بخصوص مرشوع الغزايل املشار إليه أعاله؛ بل كيف بطلت 
أعاله.  بتفصيل  هذا  عند  وقفنا  وقد  عيل؛  أيب  بكتب  مقارنة  قصورها  بَنيّ  وتَ األخري  هذا  كتبُ 
علوم  بني  خلطٍ  من  الناس  عليه  أقدم  ما  مسؤولية  سينا  ابنَ  ل  َمِّ حيُ البغدادي  فإن  ذلک،  ومع 

املنطق وعلوم الرشع والنحو، وإقحام األوىل عنوة يف الثانية:
بعضها  وولَّد  التصانيف،  كثَّر  أنه  الرجل  هذا  من  العامل  عىل  الطَّارئة  اآلفات  ومن 
أهلها؛  من  ليس  َّن  ممِ كثريٌ  واحلكمة  املنطق  قراءة  عىل  أَ  فتجرَّ العامل.  يف  وبثَّها  بعض  من 
فإن أهل احلكمة هم الذين نشؤوا عىل الرشيعة واعتادوا أفعاهلا وألفوا السرية الفاضلة؛ 
فِ من  الَ ثم كان هلم مع ذلک طِباع فاضلة وفِطر فائقة. ثم تطاول إليها أهل اجلدل واخلِ
وا من مبادئها اليشء النزر، ومل يعرفوا كيف يستعملونه وال كيف يستعينون  دَ ، وشَ اءِ هَ قَ الفُ
بصناعة املنطق يف جدهلم ونظرهم، وال أي جزء من صناعة املنطق هو خاص بالفقه، وال 
رأيتُ ابن سينا بنيَّ ذلک هلم. فصاروا يظنون أن صناعة املنطق بأرسها هلم ونافعتهم.114 

113. ابن رشد، كتاب فصل املقال، 39.

114. يلتقي البغدادي هنا بموقف ابن تيمية من دور املنطق؛ بل يمكن اعتبار النقد الذي يتوجه به األول ملسعى النظار 

يف اإلسالم إىل إقحام املنطق عىل العلوم الرشعية بمثابة متهيد للثاين. واألمر يف حاجة إىل دراسة مستقلة. وجتدر اإلشارة 



Fī munāhaḍat Ibn Sīnā wa as-sīnawiyya: ʿAbd-Allaṭīf al-Baghdādī wa iṣlāḥ 155

والنتائج،  واملقدمات  واحلملية  الرشطية  باألقيسة  املناظرة  جمالس  يف  حون  يرصِّ وصاروا 
منهم  أطول  كانوا  قبلهم  كانوا  الذين  والفقهاء   . اخلَبَالِ  وأقو الفساد  أعظم  من  وهذا 
ةِ  ذِمَ ْ الرشِّ هذه  إىل  حيتاجوا  فلم  هذا  ومع  جدالً،   وأقو حجة  وأثبت  ذراعاً  وأبسط  بَاعاً 
تصنيف  وال  فاضل  إمام  فيهم  يظهر  مل  ظهرت  ذْ  ومُ هؤالء.  هبا  حُ  يتبجَّ التي  املنطق  من 
بالغ كالذي كان قبلهم. فإن من شأن احلكامء الفضالء أن يَستعملوا يف مثل صناعة الفقه 
النحو  ال  النحو  قوة  الكالم  يف  يُستعمل  كام  نفسه،  املنطق  ال  املنطق  قوة  والنحو  والطب 
عىل  مبني   ناد مُ اسم  وهذا  ورسوله،  اهللا  أطيعوا  الناس  ”أهيا  اخلطيب:  قال  ولو  نفسه، 
من  الفقهاء  من  أعرفُ  وال  اخلطباء.  درجة  عن  ط  قَ وسَ به  ئ  زِ وهُ منه  حک  لضُ  “، مِّ الضَّ
استعمل قوة احلكمة إال املاوردي قايض البرصة، صاحب األحكام السلطانية وصاحب 
،115 وال أعرف من النُّحاة بعد اخلليل ابن أمحد إال أبا بكر بن  رِ يلِ الظَّفَ هِ تَسْ ِ وَ يلِ النَّرصْ تَعْجِ
ه، ولكن يف أوله كفاية وداللة عىل  اقِ ومل يتمَّ تِقَ شْ ولِ وصاحب االِ اج صاحب األُصُ الرسّ
ادِ  هَّ الزُّ من  أعرف  وال  العربية.  قوانني  يف  كتاب  له  وكذلک  املنطق؛  صناعة  عىل  اطالعه 
وكالمه   116، قِيَّ ارِ الفَ إال  كالمه  عىل  يظهر  ومل  النفس  يف  باحلكمة  استعان  من  املتصوفة 
وال  فيه  ملكة  غري  من  فقط  املجالس  يف  بذكره  قون  فيتشدَّ املتشبّعة  هؤالء  وأما   . مشهورٌ
معرفة بام حيتاجون إليه منه وال كيف استعامله. وقد هنى احلكامء عن بثِّ املنطق وتعليم 
احلكمة كلّ من اتفق؛ فإنه ليس كل أحد يصلح لكل علم وال كل أحد يصلح للعلوم، 

(كتاب النصيحتني، 78-77). 
اجلمع  فكرة  عىل  الناس  إقبال  عن  األول  املسؤولَ  سينا  ابنَ  البغدادي  يَعترب  وباجلملة، 
بني هذين املجالني املعرفيني، دون أن يكونوا عىل دراية كافية باملنطق وباحلكمة. ويف الواقع، 
ال نقدر عىل منع أنفسنا من الذهاب إىل أن موقف البغدادي هذا إنام هو استعادة لروح املوقف 
بني  اجلمع  الغزايل  ملذهب  الرافض  الرصيح  فعله  رد  يف  كتاباته،  يف  رشد  ابن  عنه  عرب  الذي 
العلوم، وهو اجلمع الذي يعزو البغدادي أصوله، عىل غرار ما فعل ابن رشد، إىل أيب عيل ذاته. 

هنا أيضا إىل أن أفضل الدين ابن غيالن، وهو يأيت زمنا بعد الغزايل وقبل عبد اللطيف البغدادي، كان قد انتبه إىل ظاهرة 
إقبال طلبة العلوم الدينية عىل علوم املنطق والفلسفة، انظر: 

Jean R. Michot, “La pandémie avicennienne,”: 338-39.

إحسان  حتقيق  األديب،  معرفة  إىل  األريب  إرشاد  األدباء:  معجم  احلموي،  ياقوت  الكتاب  أورد  العنوان  هبذا   .115

أيبک  بن  خليل  الدين  صالح  ويف  822؛  سرية   ،1956  ،(1993 اإلسالمي،  الغرب  دار  (بريوت:  األول  اجلزء  عباس، 
الصفدي، الوايف بالوفيات، اجلزء 21، حتقيق أمحد األرناؤوط وتركي مصطفى (بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، 2000)، 
298، سرية 310؛ ونرش بالعنوان اآليت: تعجيل النظر وتسهيل الظفر، حتقيق حميي هالل الرسحان (بريوت: دار النهضة 

العربية، 1981).
116. لعله يقصد أبا عبد اهللا حممد بن عبد امللک الفارقي (ت. 564هـ/1069م).
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وهكذا فقد سبق أليب الوليد يف خمترص املستصفى، وهو من كتاباته األوىل، أن حذر من اخللط 
بني صناعتي املنطق واألصول، حيث يقول: 

نظر  ذلک  يف  القول  إىل  أداه  أنه  زعم  منطقية  مقدمة  ذلک  قبل  قدم  حامد  وأبو 
املتكلمني يف هذه الصناعة يف أمور ما منطقية، كنظرهم يف حد العلم وغري ذلک. ونحن 
فلنرتک كل يشء إىل موضعه، فإن من رام أن يتعلم أشياء أكثر من واحد يف وقت واحد 

مل يمكنه أن يتعلم وال واحد منها.117 
ا  كام محّل ابن رشد، يف كتاب فصل املقال ويف هتافت التهافت، الغزايل118 وابن سينا119 معً

مسؤولية إفشاء احلكمة للجمهور، إذ يقول عن األول: 
الطرق  فيها  واستعمل  الربهان  كتب  غري  يف  الربهانية]  [التأويالت  أثبتت  إذا  أما 
الشعرية واخلطابية أو اجلدلية كام يصنعه أبو حامد، فخطأ عىل الرشع وعىل احلكمة وإن 
كان الرجل إنام قصد خريا، وذلک أنه رام أن يكثر أهل العلم بذلک؛ ولكن كثر بذلک 

أهل الفساد بدون كثرة أهل العلم. 120 
واملثري لالنتباه فعال أنه عىل الرغم من القرب الزماين واملكاين الذي جيمع عبد اللطيف 
البغدادي الذي درس لبعض شيوخ املدرسة النظامية ببغداد،121 وأيب حامد الغزايل الذي كان 
خطأً،  إليه،   يعز ما  عادة  الذي  الفالسفة،  هتافت  ذكر  عىل  يأيت  ال  األول  فإن  شيوخها،  أحد 
يذكر  املقابل،  يف  لكنه،  حقا؛  لالنتباه  مثري  أمر  وهو  اإلسالمي،  العريب  العامل  يف  الفلسفة  موت 
عَت لفكرة إدماج املنطق يف العلوم الرشعية وعلوم العربية (معيار العلم،  َّ كتبه األخر التي رشَ

وحمک النظر)، كام يذكر عمله التمهيدي مقاصد الفالسفة. 
ويمكن أن نَفهم عدم ورود أي ذكر رصيح لـهتافت الفالسفة يف كتاب النصيحتني عىل 

وجهني:
السينوية  الفلسفة  جتاه  الفالسفة  هتافت  يف  الغزايل  قدمه  الذي  النقد  أن  الوجهني  وأول 
حتديدا ربام مل يعرف، يف أوساط املشتغلني بالفلسفة، الشهرة ذاهتا التي عرفتها دعوته إىل إعامل 
ذلک  شهرة  عىل  الدعوة  هذه  شهرة  غطت  وقد  هلا؛  اخلادمة  والعلوم  الرشيعة  علوم  يف  املنطق 
اجلهة،  هذه  ومن  األشاعرة.  املتكلمني  نظر  وجهة  عن  ا،  حرصً يعرب  كان  أنه  يبدو  الذي  النقد 
دار  (بريوت:  العلوي  الدين  مجال  وحتقيق  تقديم  املستصفى،  خمترص  أو  الفقه  أصول  يف  الرضوري  رشد،  ابن   .117

الغرب اإلسالمي، 1994)، 38-37.
118. ابن رشد، هتافت التهافت، حتقيق موريس بويج (بريوت: املطبعة الكاثوليكية، 1930)، 108-107.

119. انظر مثال، ابن رشد، هتافت التهافت، 27، س 11-12؛ 182، س 5؛ 246-245.

120. ابن رشد، كتاب فصل املقال، 27. 

Gutas, “Philosophy in the Twelfth Century,” 12-8. :121. انظر بخصوص هذه النقطة
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فحتى وإن كان البغدادي يعرف هبذا الكتاب، وهو ما نرجحه، فإنه ربام اعترب نفسه غري معني 
ثانيا  يتوجه،  وأنه  أوال،  كالمية،  مقدمات  من  ينطلق  أنه  طاملا  دفتيه،  بني  محله  الذي  بالنقد 

وأساسا، إىل ابن سينا، خصم البغدادي األول.
سعي  وأن  فعال،  الغزايل  رسالة  التقط  يكون  قد  البغدادي  أن  وهو  الثاين،  الوجه  وأما 
هذا األخري، يف كتابه، إىل ختسيس صورة الفالسفة يف أعني الناس قد بلغ مراده؛122 ومن ثم، 
الصورة  تلک  إصالح  أجل  من  النصيحتني  كتاب  إىل تأليف  البغدادي  اللطيف  عبد  بادر  فقد 
بالذات، ومن أجل القول إن السينوية ليست سو صيغة ”منحرفة“ من صيغ التفلسف. وهذا 
”أهل  أن  إذ  الفاضلة،  الفلسفية  السرية  عىل  البغدادي  اللطيف  عبد  تركيز  يفرس  ما  تقديرنا  يف 
هلم  كان  ثم  الفاضلة؛  السرية  وألفوا  أفعاهلا  واعتادوا  الرشيعة  عىل  نشؤوا  الذين  هم  احلكمة 
مع ذلک طِباع فاضلة وفِطر فائقة.“ ومعروف يف هذا الباب اشرتاط ابن رشد، يف املقبلني عىل 
ومن  اخللقية.“123  والفضيلة  الرشعية  والعدالة  الفطرة  بـ”ذكاء  التحيل  واملنطق  الفلسفة  كتب 
هذه اجلهة، فإن كتاب النصيحتني إنام هو، مثل هتافت التهافت وغريه البن رشد، رفض لنهج 

ابن سينا الفلسفي بقدر ما (بل أكثر مما) هو رفض لكتاب الغزايل، هتافت الفالسفة.124 

يف  اعتقاده  حسن  من  تنبيه  املقصود  أن  ”ليعلم  قائال:  الفالسفة،  هتافت  تأليفه  من  املقصود  عن  الغزايل  يُعرب   .122

الفالسفة وظن أن مسالكهم نقية عن التناقض ببيان وجوه هتافتهم،“ هتافت الفالسفة، 13. وقد عرب ابن رشد بطريقته 
عن غرض أيب حامد يف كتابه املذكور، فقال عنه إنه هو ”أن ينفر بذلک النفوس عن أقوال الفالسفة، وخيسسهم يف أعني 
النظار،“ هتافت التهافت، 253. وقد انصب التخسيس يف جانب منه عىل سرية الفالسفة وصورهتم. انظر مقدمات هتافت 

الفالسفة حيث االستهزاء من الفالسفة ومن طالب الفلسفة. 
123. ابن رشد، كتاب فصل املقال، 11.

124. وإىل ذلک فإن الغزايل يتعرض يف أحد أعامله اهلامة إىل سرية ابن سينا بوصفه من ”الفالسفة اإلهليني“ ”املتجملني 

باإلسالم،“ مسلطا الضوء عىل مثال تعاطيه للخمر؛ انظر املنقذ من الضالل واملوصل إىل ذي العزة واجلالل، حققه وقدم 
له مجيل صليبا وكامل عياد، الطبعة السابعة (بريوت: دار األندلس، 1976) 20-119؛ ويقول: ”إن ابن سينا ذكر يف وصية 
له كتب فيها: أنه عاهد اهللا تعاىل عىل كذا وكذا، وأن يعظم األوضاع الرشعية، وال يقرص يف العبادات الدينية، وال يرشب 
تلهيا بل تداويا وتشافيا فكان منتهى حالته يف صفاء اإليامن، والتزام العبادات، أن استثنى رشب اخلمر لغرض التشايف. 
فهذا إيامن من يدعي اإليامن منهم، وقد انخدع هبم مجاعة، وزادهم انخداعا ضعف اعرتاض املعرتضني عليهم،“ املنقذ 
ابن  به  عرف  الذي  للخمر  التعاطي  مثال  عىل  أساسا  ركز  قد  البغدادي  أن  هنا  نضيف  أن  بنا  وجيدر   .120 الضالل،  من 
سينا؛ إذ يقول يف هذا املعنى: ”ثم إن املشتغلني بكالم ابن سينا، املعتقدين فيه، ينقلون عنه أنه كان يرشب اخلمر ويرتكب 
يف  اخِ  رَ واإلِمْ اللذات  نيل  إىل  وسيلةً  بذلک  جيدون  فصاروا  منتش،  أو  سكران  وهو  يصنف  كان  إنام  وأنه  الفواحش، 
دمٌ مل يرق  يٌّ فَ امِّ ص وهو نتيجة احلكمة، وأن املتعفف املتشدد املتقيِّد بالرشيعة عَ الفواحش. ويرون أن ذلک هو التَّخصُّ
ين  درجة احلكمة، ومل ينل منزلة اخلاصة. فسقط لذلک اعتقاد العامة فيهم ويف حكمتهم. ومن كان من العامة رقيق الدِّ
ر منها،“ كتاب النصيحتني،  ل حكمتهم وحذَّ رهم ورذَّ فَّ تبعهم يف حاهلم تقليداً هلم، ومن كان من العامة متشدداً يف دينه كَ
79. والظاهر أن ذكر هذه السرية التي انتهجها ابن سينا وأتباعه أمر مل ينفرد به البغدادي بل كانت قد عرفت عنه واشتهرت 

بني الناس. ومن املفيد أن نذكر هنا ما يرد يف املدخل الذي أفرده له ظهري الدين البيهقي (ت. 565هـ/1170م) يف تاريخ 
حكامء اإلسالم [=تتمة صوان احلكمة]: و”كان [أبو عيل] يعود كل ليلة إىل داره ويضع الرساج ويشتغل بالقراءة والكتابة 
فإذا غلبه النوم أو أنذره ضعف مزاجه رشب قدحا من النبيذ. وكان احلكامء املتقدمون، مثل أفالطن وغريه، زهادا وأبو 
عيل غري سنتهم وشعارهم وكان مشغوفا برشب اخلمر واستفراغ القو الشهوانية؛ ثم اقتد به يف الفسق واالهنامک من 

كان بعده.“ عني بنرشه وحتقيقه حممد كرد عيل (دمشق: منشورات املجمع العلمي العريب، 1946)، 55.
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نظرنا،  يف  هي،  بل  رشد؛  ابن  أقوال  مع  املواضع  من  كثري  يف  البغدادي  أقوال  تلتقي 
النظار.  قبل  من  وتلقيها  املرشق  إىل  ونصوصه  قرطبة  فيلسوف  أفكار  انتقال  عىل  شهادة 
وثائق  انعدام  إىل  بالنظر  معلقا،  رشد  ابن  نصوص  عىل  البغدادي  تعرف  وجه  يبقى  ولكن 
تشهد-اليوم- بذلک. فاملعروف أنه قد درس بعض علوم احلكمة يف بغداد عند عبد اهللا ابن 
لكننا  بنا؛  مر  الذي  الشارعي،  القاسم  أيب  يد  عىل  مرص  ويف  587هـ/1191م)،125  (ت.  نائيل 
احلكمة  عالقة  بخصوص  رشد  ابن  رأي  إىل  تعرف  قد  البغدادي  يكون  أن  نُرجح  احلقيقة  يف 
اليهودي  املشائي  الفيلسوف  طريق  عن   ،أخر فلسفية  مواقف  وبخصوص  والرشيعة، 
يف  واألمر  587هـ/1191م.126  سنة  من  ابتداءً  مرص،  يف  مدة  جالسه  الذي  ميمون  ابن  موسى 

كل األحوال يف حاجة إىل مزيد نظر ووثائق.
خامتة

هي  اليوم  الشهرية  الكتابات  وأغلب  سينا؛  ابن  فلسفة  ضد  النظار  من  الكثري  كتب  لقد 
مع  عاشق  بخصام  أشبه  السينوية  مع  خصامهم  كان  أشاعرة،127  متكلمني  عن  الصادرة  تلک 
كانوا  وهؤالء  أصال.  نقدها  عىل  جترأ  إن  هذا  حضنها،  إىل  ليعود  إال  ينتقدها  ال  معشوقته، 
ينتقدون السينوية، بل ويرموهنا بطرف من الكفر، لكنهم ظلوا سينويني يف املبتدأ واملنتهى، وما 

125. وحسب رواية ابن أصبيعة، يقول البغدادي عن ابن نائيل: ”وقال: إنه ورد إىل بغداد رجل مغريب جوال يف زي 

التصوف له أهبة ولسن، مقبول الصورة، عليه مسحة الدين، وهيئة السياحة، ينفعل لصورته من رآه من قبل أن خيربه، 
ويعرف بابن نائيل، يزعم أنه من أوالد املتلثمة. خرج من املغرب ملا استوىل عليها عبد املؤمن. فلام استقر ببغداد. اجتمع 
إليه مجاعة من األكابر واألعيان، وحرضه الريض القزويني، وشيخ الشيوخ ابن سكينة. وكنت واحدا ممن حرضه فأقرأين 
بصورته  القلوب  جيلب  وكان  عجيب. [...]  التعليم  يف  طريق  له  وكان  النحو.  يف  بابشاذ  ابن  ومقدمة  حساب،  مقدمة 
ا إىل العلوم كلها،“ عيون األنباء، 685. فقد تويف عبد املومن عام 558هـ/1163م، أي سنة  ومنطقه وإهيامه. فمأل قلبي شوقً
بعد ميالد عبد اللطيف البغدادي؛ وتويف ابن نائيل عام 587هـ/1191م. ونتصور أن البغدادي قد درس عنده خالل عقده 

الثاين. ويف هذا الوقت كانت كتابات ابن رشد قد عرفت؛ ولكننا ال نستطيع أن نجزم بيشء هبذا اخلصوص.
126. لدينا شهادتان، إىل اآلن، يف حق ابن ميمون من قبل البغدادي. األوىل أوردها عىل لسانه ابنُ أيب أصيبعة، ويقول 

فيها: ”وجاءين موسى فوجدته فاضال يف الغاية قد غلب عليه حب الرئاسة وخدمة أرباب الدنيا،“ عيون األنباء، 687؛ 
ويقول يف آخر النصيحة الفلسفية: ”فاصعدت إىل مرص، فوجدت فيها رجلني يشتغالن بكتب األوائل: أحدمها هيودي 
مغريب يدعى موسى بن ميمون، وكان له اطالع وفيه انطباع، إال أنه كان باركاً مشغوالً بالدنيا وعامرة داره وزيارة الرؤساء 
واألكابر. وأما اآلخر فكان يعرف بأيب القاسم،“ كتاب النصيحتني، 67. وكنا قد أرشنا يف ما مىض إىل معرفة ابن ميمون 
بأعامل ابن رشد؛ ونضيف هنا إىل أن سارة سرتومسا قد أظهرت أن ابن ميمون كان عىل بينة من مواقف ابن رشد يف فصل 
املقال ويف الكشف عن مناهج األدلة واستعمل اآليات القرآنية ذاهتا التي استعملها ابن رشد، لكن مقاربته كانت خمتلفة؛ 

بل إن داللة احلائرين ”قد يعترب بجهة ما رد فعل وجوابا عىل ابن رشد،“ انظر:
Sarah: Stroumsa, Maimonides in His World: Portrait of a Mediterranean Thinker (Princeton- Oxford: Princeton 

University Press. 2009), 73,74; id, “The Literary Corpus of Maimonides and Averroes,” Maimonidean Studies 5 
(2008), 193- 210.

ويقرب جدا أن يكون ابن ميمون قد حتدث والبغدادي عن كتب ابن رشد املذكورة وعن تصوراته بخصوص احلكمة 
.والرشيعة ومسائل أخر

موضع  يف  املسألة  عاجلنا  وقد  سينا؛  ابن  عىل  الرد  يف  وغريها  معتزلية  كالمية  كتابات  وجود  عنا  يغيب  وال  هذا   .127

منفرد، يظهر قريبا.
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عاد بالوسع التمييز يف مقاالهتم بني ما هو كالم وما هو فلسفة، سينوية كانت أم ما شاء اهللا أن 
تكون؛ أما البغدادي فلم يكن سينويا وال أشعريا وال متكلام؛ وأمهية النقد الذي وجهه أليب عيل 
مل يكن صادرا عن عدو للفلسفة، وإنام من فيلسوف يغار عىل وضع هذه الصناعة وما آلت إليه، 

وعىل سرية الفيلسوف بني الناس وما انتهت إليه يف زمنه.
كان طموحنا يف هذه الدراسة أن ننجز أمرين اثنني: أوهلام أن نُقدم للقراء، صورة جمملة 
عن كتاب النصيحتني ملوفق الدين عبد اللطيف البغدادي، عن وضعيته املادية وعن مضامينه؛ 
القرن  يف  اإلسالمية  العربية  للفلسفة  للتأريخ  بالنسبة  الفلسفية  النصيحة  أمهية  ثانيا،  ونُظهر 
للفلسفة  فيه  املبالغ  املوت  إشكال  جتاوز  يف  العمل،  أفادنا  فقد  وهكذا،  امليالدي.  عرش  الثالث 
اإلسالمية، سواء بعد الغزايل الذي حتمله أدبيات االنحطاط وزر ما حصل للفلسفة، أو بعد 
ابن رشد الذي مل يرتک، حسب القراءات االسترشاقية، أي مدرسة أو تالمذة يطورون فكره؛ 
ومن هذه الزاوية فإن كتاب النصيحتني يفرغ تلک النهاية املزعومة من حمتواها. لكن الكتاب، 

إىل ذلک، يثري انتباهنا إىل أن الفلسفة بعد ابن سينا مل تكن سينوية فحسب. 
يف  الفلسفية  الفاعلية  الزدهار  شاهد  تقديم  بني  البغدادي  مجع  كيف  بينّا  فقد  وهكذا، 
القرنني املذكورين، وذلک خالفا ملا تروج له أدبيات االنحطاط، وبني تقديم مثال لفيلسوف 
خارج عام يعتربه بعض الدارسني تيارا حموريا يف الفلسفة يف السياقات اإلسالمية العربية، وهو 
لط العلمية  تيار السينوية. فقد عمد البغدادي إىل أن يكتب ضد ابن سينا، ويعيد االعتبار للسّ
احلقيقية التي هي أفالطون وأرسطو، معتمدا يف ذلک عىل أعامل الفارايب اعتامدا رصحيا، وعىل 
زنا طرفا منه وبيناه. ولكن الظاهر أن هذا االعتبار كان  أعامل ابن رشد اعتامدا مضمرا، وقد برّ
للفلسفة  مفرتضة  أصلية  صورة  عن  وللدفاع  السينوي  التقليد  أرس  من  لالنفكاک  غطاء  جمرد 
إىل  االنتباه  إىل  دعوة  كان  النصيحتني  كتاب  إن   ،أخر بعبارة  أو  فاضلة.  فلسفية  سرية  وعن 
خارج  التفلسف  ملامرسة  عمليا  مثاال  بوصفها  نفسه  البغدادي  يمثلها  التي  الفلسفية  السرية 
التقليد السينوي. ومن هذه اجلهة، فقد كان الكتابُ إسهاما يف غنى املشهد الفلسفي وتنوعه يف 

العامل اإلسالمي يف العرص الوسيط.
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ملخص: يف مناهضة ابن سينا والسينوية: عبد اللطيف البغدادي وإصالح الفلسفة يف القرن الثالث 
عرش امليالدي

رشد  ابن  الفيلسوف  وفاة  بعد  أُلفت  التي  الكثرية  الفلسفية  األعامل  من  واحدا  الدراسة  هذه  يف  نُقدم 
(ت.595هـ/1198م)، والتي تذهب يف اجتاه ال يتوافق والفكرة القائلة بموت الفلسفة يف العامل اإلسالمي من 
جهة، والتصور الذي يقول بسينوية -نسبة إىل ابن سينا املتوىف عام 428هـ/1037م- الفكر الفلسفي بعد هذا 
املوت املزعوم من جهة ثانية. والعملُ املقصود للفيلسوف عبد اللطيف البغدادي (ت.629هـ/1231م)؛ وهو 
بعنوان كتاب النصيحتني؛ وينقسم، كام يظهر من هذا العنوان، إىل نصيحتني، أوالمها طبية، والثانية فلسفية. 
ونركز يف دراستنا هذه عىل النصيحة األخرية مربزين دالالهتا وأبعادها النقدية واإلصالحية، ومظهرين فيها 

مواطن التالقي والتأثر بابن رشد.
اإلسالمية  السياقات  الفلسفة،  إصالح  الرشدية،  الفلسفة،  موت  السينوية،  نقد  املفتاحية:  الكلامت 

العربية.

Resumé: Remise en question d’Ibn Sīna et de l’avicennisme. ʿAbd al-Laṭīf al-
Baghdādī et la réforme de la philosophie au XIIIème siècle

Kitāb an-Naṣīḥatayn (le Livre des deux conseils) de ʿAbd al-Laṭīf al-Baghdādī 
(629/1231) est une des nombreuses œuvres philosophiques écrites après la mort d’Ibn Rushd 
(595/1198). L’œuvre nous invite, d’une part, à revisiter la mort exagérée de la philosophie 
dans le monde musulman, et à reconsidérer, d’autre part, la perspective qui identifie l’histoire 
de la tradition d’Ibn Sīnā (428/1037), après la mort prétendue, comme étant l’histoire de la 
philosophie islamique elle-même. Comme le titre l’indique, le traité de ʿAbd al-Laṭīf est 
divisé en deux parties, l’une médicale et l’autre philosophique. Cette étude se concentre sur la 
seconde, en soulignant ses implications philosophiques et son contenu critique et réformiste, 
et en fournissant de nouvelles informations sur les endroits où al-Baghdādī est influencé par 
Ibn Rushd.

Mots clés:Critique de l’avicennisme, mort de la philosophie, philosophie d’Ibn Rushd, 
réforme de la philosophie, les contextes arabo-musulmans

Abstract: Challenging Ibn Sīna and the Avicennism. ʿAbd al-Laṭīf al-Baghdādī 
and the Reform of Philosophy in the 13th Century

Kitāb an-Naṣīḥatayn (Book of Two Pieces of Advice) by ʿAbd al-Laṭīf al-Baghdādī 
(629/1231) is one of the numerous philosophical works written after the death of Ibn Rushd 
(595/1198). The work invites us, on one hand, to revisit the exaggerated death of philosophy 
in the Muslim world, and to reconsider, on the other, the perspective that identifies the history 
of Ibn Sīnā’s tradition (428/1037), after the alleged death, as being the history of Islamic 
philosophy itself. As the title shows, ʿAbd al-Laṭīf’s treatise is divided into two pieces, 
one medical and the other philosophical. This study focuses on the second, highlighting its 
philosophical implications and its critical and reformist contents, and bringing new insights 
to the places where al-Baghdādī is influenced by Ibn Rushd.

Keywords: Criticism of Avicennism, death of philosophy, Ibn Rushd’s philosophy, 
reform of philosophy, Muslim and arabic contexts.
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Resumen: Desafiando a Ibn Sīna y el avicennismo. Abd al-Laṭīf al-Baghdādī y la 
reforma de la filosofía en el siglo XIII

Kitāb an-Naṣīḥatayn (Libro de dos consejos) de ʿAbd al-Laṭīf al-Baghdādī (629/1231) 
es una de las numerosas obras filosóficas escritas después de la muerte de Ibn Rushd 
(595/1198). El trabajo nos invita, por un lado, a revisar la exagerada muerte de la filosofía 
en el mundo musulmán, y a reconsiderar, por otro lado, la perspectiva que identifica la 
historia de la tradición de Ibn Sīnā (428/1037), después de la supuesta muerte. Como siendo 
la historia de la misma filosofía islámica. Como muestra el título, el tratado de Abd al-Laṭīf 
se divide en dos partes, una médica y otra filosófica. Este estudio se centra en el segundo, 
destacando sus implicaciones filosóficas y sus contenidos críticos y reformistas, y aportando 
nuevas perspectivas a los lugares donde al-Baghdādī está influenciado por Ibn Rushd.

Palabras clave: crítica del avicenismo, muerte de la filosofía, filosofía de Ibn Rushd, 
reforma de la filosofía, contextos musulmanes arabes.


