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 عند ابن سينا الحكمة المنطقية والطبيعية واإللهية
 

 عمر فرج زوراب
 جامعة مصراتة –كلية اآلداب 

 

 مقدمة:

لقد انطلق ابن سٌنا فً تمٌٌزه بٌن المعنى اللغوي والمفهوم االصطالحً للماهٌة من المنطق، فماهٌة أي شًء من 
أن الغرض األول من التحدٌد هو الداللة باللفظ على ماهٌة الشًء، فالحدود األشٌاء تكون من خالل الحدود، إذ 

الحقٌقٌة ٌجب "أن تكون دالة على ماهٌة الشًء، وهو كمال وجوده الذاتً، حتى ال ٌشد من المحموالت الذاتٌة شًء 
 .(1)د الجامع المانع"ح"إال وهو مضمن فٌه" من خالل ال

عن طرٌق الحد التام، أي الحد الذي ٌذكر جمٌع ا لصفات  –وهً ما ٌشٌر إلٌه الحد  –وٌتم تحدٌد ماهٌة ما  
األساسٌة للمعرف، من خالل الجنس القرٌب والفصل، والجنس والفصل هما من الكلٌات الخمسة، وأقصد بها 

 .(2)الجنس، النوع، الفصل، الخاصة، والعرض العام

، فهناك جنس عاٍل، وجنس البحثسنشٌر إلٌها فً جزئٌات هذا  وتنقسم األجناس واألنواع إلى أقساماً أخرى 
بعٌٍد، وجنس متوسط، وجنس قرٌب، وتنقسم األنواع كذلك أقساماً أخرى، فهناك نوع عال، ونوع متوسط، ونوع 
قرٌب، وتنحصر هذه السلسلة كلها بٌن جنس األجناس ونوع األنواع، وٌكون الجنس جنساً لألنواع المندرجة تحته، 

دا جنس األجناس، الذي لٌس هناك من جنس أعلى منه، وفً الوقت نفسه ٌكون الجنس نوعاً للجنس الذي ٌعلوه، ما ع
نواع، ألنه لٌس هناك من والنوع ٌكون نوعاً للجنس الذي ٌعلوه، وٌكون جنساً لألنواع المندرجة تحته، ما عدا نوع األ

ناساً أو أنواعاً بذاتها، وإنما بالقٌاس إلى شًء آخر تتشكل درج تحته، بمعنى أن األجناس واألنواع لٌست أجأنواع تن
 .(3)منه القضاٌا والصٌغ والحدود

نس، وإما نوع، وإما فصل، وإما خاصة وإما عرض عام، وهذا الذي جما ٌقول ابن سٌنا: "فكل لفظ كلً إ 
تشترك فٌه، وكذلك النوع لٌس  هو جنس "لٌس جنساً فً نفسه، وال بالقٌاس إلى كل شًء، بل جنساً لتلك األمور التً

هو نوعاً فً نفسه، وال بالقٌاس إلى كل شًء، بالقٌاس إلى األمور التً هو أعم منها، وكذلك الفصل إنما هو فصل 
بالقٌاس إلى ما ٌتمٌز به فً ذاته، والخاصة أٌضاً، إنما هً خاصة بالقٌاس إلى ما ٌعرض لطبٌعته وحده، وكذلك 

 .(4)القٌاس إلى ما ٌعرض له ال وحده"العرض إنما هو عرض، عام ب

استقرار، ٌرتقً من الخاصة )الشخصً( أو الجزئً  هكذا تتسع مستوٌات أو تضٌق تبعاً لمنطلقها 
المحسوس صعوداً إلى جنس األجناس، أو استدالالً من الكلً إلى الجزئً ٌتم التحدٌد والتعرٌف، هكذا ٌأتً التعرٌف 
بالحد التام أو بالحد الناقص، فٌكون األول بذكر الجنس القرٌب مع الفصل، مثل اإلنسان حٌوان ناطق، أما الثانً 

اقص( فٌكون بذكر الجنس البعٌد والفصل، مثل اإلنسان جسم ناطق، ٌضاف إلى هذٌن الشكلٌن من التعرٌفات شكل )ن
بذكر الجنس القرٌب والخاصة،  –بالنسبة للرسم التام  –ثالث هو التعرٌف بالرسم، وهو تام وناقص أٌضاً، فٌكون 

 صة.بٌنما ٌكون التعرٌف بالرسم الناقص بذكر الجنس البعٌد والخا

ولهذا نجد ابن سٌنا ٌبدأ التحدٌد بالتمٌز بٌن المعنى اللغوي واالصطالحً قائالً: "فحد الحد .. أنه القول  
الدال على ماهٌة الشًء، أي على كمال وجوده الذات، وهو ما ٌتحصل له من جنسه القرٌب وفصله، أما الرسم، 

له حتى ٌساوٌهن والرسم مطلقاً هو قول ٌعرف  فالرسم التام هو قول "مؤلف من جنس الشًء وأعراضه الالزمة

                                                           

، 5891ابن سينا، رسالة الحدود )ضمن كتب المصطمح الفمسفي عند العرب، إعداد: عبد األمير األعسم(، مكتبة الفكر العربي، بغداد،  (1)
 .322ص

 .322المصدر السابق، ص (2)
 .575، ص5ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، ج (3)
 .573المصدر السابق، ص (4)
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. وهكذا عد الحد التام من (1)الشًء تعرٌفاً غٌر ذاتً، ولكنه خاص )أو قول( "ممٌز للشًء عما سواه ال بالذات"
مقومات الماهٌة ال من مقومات الوجود، على وفق الصٌاغات السٌنوٌة المعروفة بالتمٌٌز بٌن المعرف وغٌر 

من تلك الماهٌات بسائط وال أجناس لها وال فصول، فال حدود لها، وما لها أجناس، وفصول  المعرف، فما كانت
 .(2)فحدودها التامة تشتمل علٌها دون موضوعاتها

وهذا ٌعنً أننا ال نستطٌع أن نضع حدودا إال لألشٌاء المركبة )الكائنة( والممكنة والطبٌعٌة، أما األشٌاء  
لٌس له حد، وال رسم؛ وألنه لٌس جنس وال فصل  -مثال –البسٌطة فال تعرف، السٌما فً المفارقات. "فواج الوجود 

إال قوال ٌشرح اسمه، وهو أنه الموجود الواجب الوجود  . وال ٌرى ابن سٌنا له(3)وال تركٌب فٌه وال عوارض تلحقه"
 .(4)الذي ال ٌمكن ان ٌكون وجوده من غٌره

ٌح أن ح، ص(5)وهً ذات القراءة التً سٌقف عندها ابن رشد الحقا، فً قراءته، النقدٌة للنص السٌنوى 
لوجود عنده ال ٌقوم ماهٌة الموضوع، ثا للماهٌة، لغوٌاً ومنطقٌا، ما دام اد، لكنه هنا جاء محاالبحثللوجود فً هذا 

بل هو الزم "لها، غٌر داخل فً الماهٌة والماهٌة لٌست مبدعة من حٌث مقرون بها الوجود، " فلٌست الماهٌة إذا 
التفت إلٌها من حٌث هً ماهٌة مجموع ماهٌة ووجود من األول به وجبت، بل الموجود مضاف إلٌها كشًء طارئ 

. وال ٌقصد ابلن سٌنا بالعرض ما ٌعرض للجوهر، بل ما ٌعرض للماهٌة، أو (7)الماهٌة. تلك هً لوازم (6)علٌها"
 ٌضاف إلٌها، أو ٌطرأ علٌها.

  ماهية اإلنسان:

وفً ماهٌة اإلنسان ٌتحدث ابن سٌنا عن انفصال الجنس والفصل داخل ماهٌة اإلنسان قائالً:" ولٌس العالقة  
فالجنس والفصل منفصالن داخل ماهٌة اإلنسان، ووحدتها خارجٌة، وإن بٌن الجنس والفصل عالقة ذاتٌة ضرورٌة، 

كانت وحده الجنس بالنوع وحده ذاتٌةـ. لكن أسبقٌة الماهٌة على الوجود صحٌحة على مستوى التصور الذهنً، أما 
شًء فً الواقع الشخصً، أي فً األعٌان، فال أسبقٌة ألحدهما على اآلخر، ما دام "الوجود والماهٌة، فً ال

. وثمة خاصٌة ثالثة (9). بخالف ما علٌه" ماهٌات األمور الكلٌة"(8)المشخص، ال ٌنفصالن، بل هما هوٌة واحدة"
أكدها ابن سٌنا فً عناٌاته بمسألة الماهٌة واعنً بها مسألة ودة الحد أو الماهٌة، فلقد كان ابن سٌنا كثٌر التأكٌد على 

لو أخذ الحد باالعتبار الذاتً لما أمكن أن ٌتصور وجود اختالف بٌن عنصرٌة ودة الد وٌدافع عنها، اعتقادا منه بأنه 
المكونٌن له، هوما الجنس والفصل والمادة والصورة. بٌد أن ابن سٌنا ٌتبرى أحٌانا للدافع بقوة عن وجود اختالف 

قول "إن الجنس ٌحمل جذري بٌن مبدأي الماهٌة، فقد مٌز بً ن حمل الجنس على النوع، ومله على الفصل، وذلك بال
 .(10)على النوع على أنه جزء من ماهٌته، فً حٌن ٌحمل الجنس على الفصل بوصفه الزما له فقط"

وهذا ما ٌجعل الفصل مختلفا عن الجنس فً ماهٌته، على الرغم من أن الفصل مشترك بماهٌته مع النوع،  
طبعة بٌن الجنس والفصل إلى القول: "بأن اتحاد . وقد أخرى هذا االختالف فً ال(11)الذي ٌشارك بماهٌته مع الجنس

                                                           

األميرية، القاهرة،  عابن سينا، الشفاء )اإللهيات(، تحقيق: محمد يوسف موسى، سميمان دنيا، وسعيد زايد، الهيئة العامة لشؤون المطاب (1)
 .93، ص5891

 المصدر السابق، الصفحة نفسها. (2)
 .527ابن سينا: التعميقات، ص  (3)
 .321، 322ابن سينا: المباحثات، ص  (4)
 .71، ص 3111ل: نقد ابن رشد المهيات ابن سينا، دار الهادي، الطبعة األولى، بيروت، فيصل غازي مجهو  (5)
 .91المردع السابق، ص(6)
 .321، 322ابن سينا: المباحثات، ص (7)
 .2النراقي: في الوجود والماهية، ص (8)
 .321ابن سينا: رسالة في الحدود، ص  (9)
 .2النراقي: في الوجود والماهية ص (10)
 .321سينا: رسالة في الحدود، ص  ابن (11)
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. قال هذا وهو على قناعة بأن الجنس مجرد الزم (1)الجنس بالفصل والمادة بالصورة واتحاد شًء بشًء خارج عنه"
الزم للفصل ولٌس جزءا منه، ومن هنا لم تكن العالقة بٌن الجنس والفصل عالقة ذاتٌة وضرورٌة، فل الحٌوانٌة 

ل( متصالن داخل ماهٌة اإلنسان، أي أن وحتهما خارجٌة، ،إن كانت ودة الحٌوانٌة االعتبار )جنس( والنطق )فص
األنطولوجٌة فً نظرته إلى ودة الد والماهٌة، فطبٌعة الحمل أو نمطه هو الذي ٌتحكم فً نوع العالقة بٌن عنصري 

األمر فً مباحث الطبٌعة حٌث ٌتحدث الماهٌة أو الد، ولٌس الوجود الملموس للجوهر المشار إلٌه، بخالف ما علٌه 
ابن سٌنا عن )المعمول( الذي علته لٌس )عدم( قائال: "فٌكون كل معلول محدثا، أي مستقٌداً  للوجود من غٌر وجود 

فكأن الموجود المعلول فً ذاته عنده إنما ٌنفعل بمؤثرٌن )مرة المعلول  (2)ذاته فً ذاته؛ ألن ال ٌكون موجوداً"
 . للماهٌة عند ابن سٌنا.(3)فً ذاته( وأخرى )بعلته(، وهو بمثابة "منطقة الوسط"الموجود بذاته و

 

  

                                                           

 .322المصدر السابق، ص  (1)
 .325، 321هيات(، صابن سينا: الشفاء )االل (2)
 .81ابن سينا: النجاة في الحكمة المنطقية والطبيعية وااللهية، ص  (3)
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 حقيقة  الماهية على الصعيد المنطقي:

إلى القول "إن لكل شًء حقٌقته  (1)ٌخلص ابن سٌنا فً كتابة "المباحثات" أثناء دٌه عن "الماهٌات الواجبة" 
ذات الصلة بالموجودات التً بها حاجة إلى واجب الوجود بذاته، فود أن "ما كان له ماهٌة ال  (2)خاصٌة هً ماهٌته"

 (4)، وبهذه الكٌفٌة اكتشف العالقة بٌن الماهٌة والوجود، ما دامت الماهٌة "ال محالة نسبة إلى الوجود"(3)ٌعدم "
. توزعت بسببه الماهٌة على (5)وجود"عرضاً "فً األشٌاء التً لها ماهٌات ٌلحقها  أتًٌبخالف الوجود الذي 

. وكما ظهر لنا فً الفصل األول كٌف أن (6)"فبعض الماهٌات هً لغٌرها والبعض اآلخر لٌست لغٌرها مستوٌٌن
إبداعات ابن سٌنا قد فصلت تارٌخ البث الفلسفً فً قضاٌا الماهٌة وعالقتها بالوجود إلى عهدٌن: األول، عام سابق 

. وٌقابله فً بٌت الحكمة البغدادي المشروع المشائً الكبٌر الذي أنجزه أبو (7)سٌنوي خالصعلٌه، والثانً: نتاج 

م( حتى تكامل مثل المعرفة فً الماهٌة والوجود بٌن المنطق 3443هـ/ 435الفرج عبد هللا بن الطٌب البغدادي )ت

 واإللهٌات، الطبٌعة.

لمحسوس منه ال ٌتطابقان إال أن المعقول فً لهذا السبب اعترف ابن سٌنا بأن "المعقول من الشخص وا 
الشخص الذي نوعه مجموع فً شخصه، وإن كان ٌطابق محسوسة فً الوجود، فال ٌمتنع فً العقل أن ٌكون كلٌاً، 

. لقناعته بأن "كل شخص فله معقول، أي ماهٌته مجردة" ال جزئٌة فاسدة من حٌث تكون مقٌسة (8)بأن ٌتصوره كلٌاً"
فً الذهن "من جهة اإلحساس به وإال لم ٌكن له حصول فٌه"، ولكً ٌرسم المسافة بٌن  مقٌسة إلٌه، وٌكون حصل

المعقول والمحسوس ٌرى ابن سٌنا "إن المعقول من كل شًء مجر ماهٌته التً له والتً علٌها وجوده، والمعقول من 
 .(9)هذا الشخص )المحسوس( ما هٌته مع عوارضه"

ً المعقول الكلً، ما ٌكون منه "واجب وممكن وممتع"، التً هً تعزز هذا الفهم حٌن وجد ابن سٌنا ف 
موضوعات ٌمكن تحدٌدها " وتحقٌق ماهٌتها، فتكون فً علم المنطق ال فً ما بعد الطبٌعة هذا إلى جانب الموجب 

، بمعنى أن "ماهٌة الشًء لٌست وجوده " بل "كون الشًء (10)والسالب فً علم ما بعد الطبٌعة فً باب الهو هو"
معقول الماهٌة بالقٌاس ولٌس ماهٌته معقولة بالقٌاس إلى الموضوع" بخالف الشٌئان المتضاٌفان اللذٌن هما "متكافئان 

 .(11)فً اللزوم ال فً الوجود" حٌث ٌكون "الشٌئان متضاٌقٌن، وأحدهما معدوم"

نا المعرفة فً كتاب التعلٌقات وال سٌما فً مباحث الماهٌة والوجود، نراها وعندما نتتبع خطوات ابن سٌ 
تعتمد لدٌه على أسس منطقٌة تمر فٌها عبر العلم الطبٌعً، إلى آفاق ما ورائٌة صاعدة نازلة من الممكن إلى واجب 

 لممكنة على مستوٌٌن:الجنسٌة والنوعٌة، والواجبة وا –الوجود أو العكس، لهذا السبب وزع ابن سٌنا )الكلٌات( 

 ."األول: الكلٌات، التً "ٌنتفع بها فً التصور 

 "(12)الثانً: الواجبة والممكنة ... وغٌرها، "التً ٌنتفع بها فً التصدٌق. 

 وهذان المستوٌان معروفٌن البن سٌنا، الذي حصر من وراء ذلك إلى:

                                                           

 .521ابن سينا: المباحثات، ص (1)
 .391المصدر السابق، ص (2)
 .517المصدر السابق، ص (3)
 .383-385المصدر السابق، ص (4)
 .373المصدر السابق، ص (5)
 .511المصدر السابق، ص (6)
 .523ابن سينا، التعميقات، ص (7)
 .337المصدر السابق، ص (8)
 .337المصدر السابق، ص (9)
 .325المصدر السابق، ص (10)
 .21-22المصدر السابق، ص (11)
 .21ابن سينا، التعميقات، ص (12)
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 إثبات وجود الشًء، على أي نحو من الوجود ٌخصه. . أ

 والجزئً والشخصً موزعة على مثلث المعرفة لدٌه )المنطق، المٌتافٌزٌقٌا، الطبٌعة(. تبٌٌن ماهٌة الكلً . ب

تحدٌد مبادئ العلم بمستوٌات ثالثة، معه وفوقه ودونه، وجمٌع ما ٌتعلق بتعلمً "الموجودات بما هً  . ت
ة )اإلنسان(، . من خالل كشفة للعالقة التً تربط )المفردات ووجودها، وداللتها( باستثناء مفرد(1)موجودات"

ألن اإلنسان عند ابن سٌنا "من حٌث هو إنسان ال ٌتعرض له الكلٌة وال الجزئٌة وال الذاتٌة وال العرضة، وال 
 .(2)من حٌث هو هو موجود فً األعٌان "

وفً مبحث التعرٌف ود ابن سٌنا أن "الحد ٌجب أن ٌكون لموجود، فإن الفصل هو الجزء الذي ٌحققه وهو المقوم 
. لٌخر من ذلك إلى جعل "التصور مبدًءا لتصدٌق، فإن كل ماي صدق به ه فهو متصور أوالً وال ٌنعكس (3)لوجوده"

ٌنعكس ثانٌاً، وفً التصدٌق ٌحتاج إلى العلم )هل(، ألن النسبة بٌن الموضوع والمحمول صحٌة أم ال؟ وهو أمر ال 
. لٌخرج بذلك بنتٌجة مفادها أن الحد (4)حتاج إلٌه فً التصور، لهذا قال إن "غاٌة التصور فً التصدٌق كماله"ٌ

لجالئه، ولما كان ابن سٌنا على دراٌة بالصلة التً علٌها العلوم الثالثة )المنطق، واإللهٌات  (5)"لٌست علٌه برهان"
والطبٌعة( فٌما ٌتعلق بمباحث الماهٌة والوجود، حرص على تبٌان المنظومة المعرفة التً ٌتوصل بواسطتها اإلنسان 

عن الهٌكل العلمً لمثلث الوجود، وأعنً به )هللا، والطبٌعة، واإلنسان( عمد للحدٌث عن دالئل للعناٌة اإللهٌة للكشف 
ب اإلنسان، من خالل هداٌته إلى اكتساب العلوم، "فالهداٌة هً الكمال الذي ٌحتاج إلٌه فً وجوده وبقائه، والخلق هو 

 .(6)الكمال الذي ٌحتاج إلٌه فً وجود وبقائه"

فالحكمة عند ابن سٌنا هً معرفة الموجود الحق )واجب الوجود بذاته(، فالحكٌم هو الذي عنده )علم واجب  
الكمال( وٌعرف "إن كل ما سوي هللا بذاته، ناقص، ومعنى هذا أن اإلنسان فً وجوده ناقص،  –الوجود بذاته 

، ولهذا (7)ألول، إذ هو كامل المعرفة بذاته"وٌنعكس ذلك النقص على علمه وحدود معرفته اإلدراكٌة، فال حكٌم إال ا
، فلٌنتقل بعدها للحدٌث عن المخصص (8)السبب عد ابن سٌنا الحكمة "معرفة الوجود والواجب هو األول تعالى"

 والمشخص والنسبة والحركة، ومفاهٌم أخرى ذات عالقة مع )العلم الطبٌعً(: 

نفرد به عن شبٌهه" و"المخصص ٌدخل فً وجود فالمخصص عنده هو "ما ٌتعٌن له الوجود للشًء حتى ٌ . أ
 .(9)الشًء" أما المشخص فٌدخل " فً تقوٌمه وتكوٌنه بالفعل شخصاً"

، والشخص "ال ٌجوز أن ٌكون علٌه؛ ألنه ال ٌجوز (10)وقوع الشركة به" حأما معنى الشخص فهو "ما ال ٌص . ب
 .(11)أن ٌتساوٌا فً الوجود"

 

                                                           

 .29ص  المصدر السابق،(1)
 .27المصدر السابق، ص  (2)
 .11ابن سينا، التعميقات، ص (3)
 .92المصدر السابق، ص (4)
 .91المصدر السابق، ص (5)
 .251المصدر السابق، ص (6)
 .27-29ابن سينان اإلشارات والتنبيهات، ص(7)
 .512المصدر السابق، ص  (8)
 .591المصدر السابق، ص (9)
 ها.المصدر السابق، الصفحة نفس(10)
 المصدر السابق، الصفحة نفسها.(11)



 Journal of Academic Research Vol. 15 (2020) 647-658        0202, 51مجلة البحوث األكاديمية, العدد 

 
652 

 

راً معناها "حالة وجودها بالقٌاس إلى وجود آخر، أو مع وجود آخر، ومعنى أما النسبة التً ٌرددها ابن سٌنا كثٌ . ت
 .(1)الحاالت أعم من معنى النسبة"

والحركة عند ابن سٌنا هً كمال أول للفلك و"استكمال الفلك، ٌتبعه كمال آخر وهو وجود ما ٌكون عن حركتها  . ث
. بخالف ما علٌه األمر فً (2)لتشبه بالباري"من هذه األشٌاء الكائنة، وهذه الحركة تابعة لطلبها الكمال وا

. لقد وجد ابن سٌنا وهو ٌرسم هندسة (3)الحركة )المطلقة " التً ال تتخصص البتة وال تحصل دفعة واحدة"
فلسفته فً الماهٌة والوجود، عبر العلوم الثالثة أن "كم الحركة فً الوجود، كحكم سائر األعراض التً ال تكون 

ًّ "سببً" بخالل المعقول موجودة كلٌة ونوعه ا، فً شخصها، بل شخص منه بعض شخص"، على أساس عل
 .(4)فً الحركة مطلقاً الذي "ٌصح حمله على كثٌرٌن"

وبالعودة إلى الشبكة )المقولٌة( للمفاهٌم ذات الصلة لمثلث العلوم عند ابن سٌنا وقضاٌا الماهٌة والوجود، وجدنا أن 
مشتركة بالعموم والفصل ٌحمل عن طرٌق ما هو أنه جزء مقوم لماهٌة الشًء، الجنس هو "مقول على كمال ماهٌة 
. (6). وبما عد "الفصل حكمه حكم الماهٌة؛ ألنه مقول على كمال الماهٌة"(5)والنوع مقول على ماهٌة معقولة"

مقول ٌعرض إلى . شأنها شأن )الكلٌة( التً هً معنى (7)فالجنسٌة إذن "معنى مقول على كثٌرٌن مختلفٌن بالنوع "
. ومعنى أن تعقل الحٌوان، حمله على كثٌرٌن شرط أن تنتزعه عن (8)أن ٌكون حٌواناً أو جوهراً أو شٌئاً آخر"

، إن مشخصات (9)األشخاص، "والمقول على كثٌرٌن مختلفٌن لٌس هو الجنس" بل هو الجنسٌة، وكل عارض له
م ألسباب فً مادة اإلنسان، فاإلنسان ال ٌبطل ببطالن الشخص غٌر مقومات الماهٌة، فإن المشخصات أعراض ولواز

 .(10)اإلنسانٌة كما تبطل الحٌوانٌة ببطالن اإلنسانٌة

أما حد "الهو هو" عند ابن سٌنا، فمعناها "الوحدة والوجود بخالف "الغٌرٌة" التً ٌتساوق فٌها )الكثرة  
نت "ماهٌة المثل "ٌمكن إثباتها من "وضع . وإذا كا(11)والالوجود( فهوي سمى رابطة ومعناه بالحقٌقة وجود"

عند ابن سٌنا، فإنه لم ٌجد "العلة فً صدور الفعل عن شخص إنسان دون اآلخر ماهٌة اإلنسان، وغال ما  (12)الدائرة"
على الرغم من قوله إن "كل جسم ٌفعل، فإنه ٌفعل بشخصٌته، وبوصفه، فإن  (13)كان ٌصح صدور هذا الفعل"

نسب إلٌها فعل واحد ولم ٌتعٌن من جهة الماهٌة، والفاعل ما لم ٌتعٌن لم ٌكن صدور فعل  ماهٌته أشخاص كثرة لو
 .(14)عنه"
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وٌقارب ابن سٌنا بٌن الماهٌة والهوٌة حٌن عد "هوٌة الشًء وعٌن الشًء ووحدته، وتشخصه  
أي وجوده المنفرد وخصوصٌته وجوده المنفرد كله واحد" هذا معنى قولنا "إنه هو: إشارة غلى هوٌته وخصوصٌته، 

 فً أي حد من الحدود الصحٌحة. (1)له الذي ال ٌقع فٌه اشتراك"

وٌترسخ معنى الماهٌة منطقٌاً، فً مباحث المقوالت، بعدها "هً جنس األجناس العالٌة، ألنها تكون  
فً األعٌان  . نجده ٌتحدث عن ماهٌة الجوهر بمعنى " الموجودة(2)محمولة على أنواعها وال ٌحمل علٌها جنس آخر"

األعٌان ال فً موضوع، وهذه الصفة موجودة لهن وإذا عقلت نفس منه هذه الصفة، فإنما ٌحصل منه فً النفس 
. أما القول إن "الماهٌة (3)معقول ماهٌته ومعناها ال ذاتها، سواء كانت ماهٌته فً األعٌان "أو فً النفس = األذهان"

ر المغناطٌسً والكف، قائالً عنها تلك ماهٌة من شأنها "أن إذا كانت فً األعٌان، لٌس فً موضوع فمثل له بالحج
توجد فً األعٌان ال فً موضوع، إذا عقلت وحصلت فً العقل لم تتغٌر عن حقٌقتها، "وهذا المعقول منه فً النفس 

 .(4)هو عرض فٌها، وهو أنه إذا وجد كان وجوده ال فً موضوع وٌكون ذلك الزماً من لوازمه ال ماهٌته"

لجوهر من حٌث هو جوهر" فهو عند ابن سٌنا "معنى إذا وجد كان وجوده ال فً موضوع، والمعقول أما "ا 
. ٌنطبق علٌه حكمة، ومثل هذا الحكم ٌنصرف إلى المضاف الذي "ماهٌته (5)منه فً النفس المدرك هو عرض منها"

ه، فإن كم الماهٌة غٌر "ماهٌته بالقٌاس إلى غٌره من حٌث ما هو مضاف، فكذلك حالة فً الوجود بالقٌاس إلى غٌر
حكم الوجود" ومعنى هذا أن المضاف من المعقوالت "معقول الماهٌة بالقٌاس إلى غٌره، وذلك مع وجود ماهٌته، 

. وكذلك الحال فً )المعٌة( والمتقدم والمتأخر مما هو من لواحق المقوالت، أو (6)وإنها معقولة بالقٌاس إلى غٌرها"
 .(7)بالقٌاس إلى غٌره "ما ٌسمى بـ "معقول الماهٌة"، 

لقد كرر ابن سٌنا القول بصدد عرضٌة اإلضافة وغٌرها لكً ٌبٌن لنا الفرق بٌن العقلً والوجودي باحثاً  
. والذي حده بأنه "الموجود فً األعٌان ال فً موضوع، والحاصل (8)عن الجوهر الذي معقولٌته مخالفة لوجودٌته"

عرض فٌها، وهو غٌر ماهٌة الجوهر، ووجود هذه المعقولٌة تابع لوجود تلك فً النفس من هذا المعلول المعقول هو 
. إن هذه المسألة ال تخلو من إشكاالت، ما دام المعقول عنده "من ماهٌة الجوهر هو أثر منها ال نفس (9)الماهٌة

 .(10)الماهٌة"

 الماهٌة فً دائرة اإللهٌات: -3

 اهٌة ولوازمها من خالل )واجب الوجود( بما ٌأتً:ٌتجلى )العلم اإللهً( فً منظور ابن سٌنا للم 

 .(11)واجب الوجود ال ٌكون من لوازم الماهٌة . أ

 .(12)واجب الوجود لٌس بعرض وال جوهر . ب
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 .(1)الوجود ال ٌصح أن ٌكون له ماهٌة ٌلزمها وجود الموجود . ت

. وداخل دائرة (2)والبقاء لٌس للماهٌات، فٌما ٌتصل باألول سبحانه، من الصفات الشرٌفة كالوجود والوحدة والثبات
)اإللهٌات( وجد ابن سٌنا أن انفصال الماهٌة عن الوجود، لواجب الوجود بذاته ٌعنً انفصال بٌن الماهٌة والوجود أو 
عد الوجود عرضاً للماهٌة الذي أكده ابن سٌنا فً أكثر من موضع، ال ٌخص واجب الوجود وإنما ٌخص ما كان 

جب الوجود وجوده، "فال ماهٌة لواجب الوجود غٌر أنه واجب الوجود"، وهو رأي دون واجب الوجود ألن ماهٌة وا
. ولٌس لٌس جنس وال فصل، وبما أنه ال جنس له وال فصل، فال حد (3)كرره ابن سٌنا فً أكثر من موضع من كتبه

له، وال ماهٌة له فال له وال برهان علٌه؛ ألنه علة له  وٌقول: "األول أٌضاً ال نس له، وذلك ألن األول ال ماهٌة 
جنس له، إذ الجنس مقول فً جواب ما هو والجنس من وجه هو ب عض الشًء، واألول قد تحقق أنه غٌر 

 .(4)مركب"

وكأن محاوالت ابن سٌنا كلها تهدف للتمٌٌز بٌن الماهٌة والوجود وصوالً إلى القول: "إن واجب الوجد هو  
ٌس وجوده عارضاً لماهٌته، وإنما ماهٌته وجوده، فواجب الوجود أعلى الوحٌد الذي ال تتمٌز ماهٌته عن وجوده، ول

من األجناس واألنواع، والدود والرسوم فالوجود ٌكون مرادفاً ألن مضاف آخر، أو أي عرض آخر، فكلها تعد 
ك إعراضاً للماهٌة، فباإلمكان أن نفكر بأن شًء أو أن نتصوره بغض النظر عن كل ما ٌتعلق بهن وٌنطبق كل ذل

على أي شًء إال واجب الوجود، وفً هذه الحالة، وبما أن هللا هو الواجب الوجود بذاته، ولٌس هناك من ٌمتاز 
بصفة وجوب الوجود غٌره، فإنه سٌكون الواهب الوحٌد للوجود فاألول ال ماهٌة له، وذوات الماهٌات ٌفٌض علٌها 

صاف عنه، ثم سائر األشٌاء التً لها ماهٌات فإنها الوجود منه، فهو مجرد الوجود بشرط سلب العدم وسائر األو
. فوجود كل ما سواه عرض وهو الذي ٌرتبط كل شًء برباط الوجود، والعالقة بٌن هللا والعالم (5)ممكنة توجد به"

تقتضً القول بعرضٌة الوجود، وإذا ما تغٌرت تلك العالقة فإن النظرة إلى عرضٌة الوجود ستتغٌر أٌضاً تبعاً 
 التً ٌتعذر فً غٌرها التوحٌد بٌن الماهٌة والوجود من دون اإلخالل بمرتكزات النظرٌة األساسٌة. الصدورلنظرٌة 

لقد اعتمد ابن سٌنا التمٌٌز المنطقً بٌن الماهٌة والوجود، بعد أن نقل اإلشكالٌة إلى الجانب األنطولوجً فً  
معالجة هذه المسألة، وهذا التمٌٌز بٌن الممكن والواجب،  . وبهذا ٌكون قد اعتمد الجانب المنطقً فً(6)دائرة اإللهٌات

والواجب، ونظرٌة الصدور نفسها تساعد على االنتقال من التمٌٌز المنطقً بٌن الماهٌة والوجود إلى التمٌٌز 
 األنطولوجً بٌنهما وهً مسألة سنقف عندها الحقاً.

عند ابن سٌنا، فتتجلى فً تقابل المقوم /ا أما أهم مالمح إشكالٌة الماهٌة مع األحدٌة على صعٌد المٌتافٌزٌقٌا  
لالزم بعد أن الحظ ابن سٌنا الحقٌقة العامة والمطلقة السم الواحد، وبعد أن أخذ بعٌن االعتبار الشروط المنطقٌة 
واألنطولوجٌة لقٌام الحد، الذي هو التعبٌر المنطقً عن الماهٌة أو الذات، انتهى إلى فكرة إبعاد الواحد عن الداللة 

لى ذات الشًء، أي أن سكون مقوماً داخالً فً حده؛ ألنه لٌس جنساً وال فصالً، فالماهٌة أو الذات شًء والوحدة ع
 شًء آخر، ٌضاف إلٌها من خارج.

. فهل معنى ذلك أن (7)لذلك سٌقر ابن سٌنا "بأن الوحدة حقٌقتها معنى عرض، ومن جملة اللوازم لألشٌاء" 
واللوازم هو حط من شأنها األنطولوجً والمعرف  أم إعالء له؟ أم هو باألحرى تقلٌل نسبة الوحدة إلى األعراض 

 من شأن األشٌاء الموصوفة بها، أعنً بذلك األشٌاء ذات الوحدة الواردة علٌها من خارج؟

من أجل اإلجابة على ذلك، ٌتعٌن علٌنا أن نحدد الفروق التً تفصل بٌن المقوم والالزم، وهً ثالثة: أن  
المقوم الذاتً ٌشكل جزًء بنٌوٌاً من الماهٌة، أو أنه العلة الصورٌة )الفصل(، والمادٌة )الجنس( للشًء، وهذا معناه، 
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خطوط مثنى مثنى هما اللذان ٌشكالن حقٌقة المثلث، وبدونهما  أنه لو زال المقوم لتالشى الشًء فالسطح والتقاء ثالثة
ال ٌمكن أن تقوم للمثلث قائمة. أما الالزم فهو حكم أو صفة تستلزمها ماهٌة الشًء ضرورة، لكنها تستلزمها من 

 .(1)خارج، كالزوجٌة والفردٌة بالنسبة للعد، والمساواة لقائمتٌن بالنسبة للمثلث المتساوي الساقٌن

اء على هذا التمٌٌز فقد وجد ابن سٌنا أن الوحدة ال ٌمكن بأٌة ال أن تدخل فً ماهٌة األشٌاء كالمقوم لها، وبن 
ولذلك عدها من اللوازم فقط إال أن عالقة الوحدة بالماهٌة لٌست كعالقة الفردٌة والزوجٌة بالعدد، أي لٌست عالقة 

ة مثلث عقلً بمثلث واقعً مشخص، فال ٌستخلص الواحد من تابع بمتبوع، أو عالقة نتٌجة بمقدمات، بل إنها كعالق
الماهٌة، كما ال تستخلص الماهٌة من الواد، ألنه ال أحد منها موجود فً اآلخر، بل هما منفصالن مٌتافٌزٌقٌا، 

 .(2)مصالن واقعٌاً 

هٌة، فالفصل ومعنى أن ٌكون المقوم داخلٌاً هو أنه ٌعد من نفس طبٌعة المقوم اآلخر الذي ٌشكل معه الما 
هو من طبٌعة الجنس، وهو ال ٌعمل سوى على إخراجه إلى الفعل، بخالف الالزم الذي ٌعد مباٌناً للماهٌة، 
"فالمساواة للقائمٌن" لٌست هً المثلث، بل هً أمر نستخلصه بالبرهان من خارج حده، وكذلك حال الوحدة بالنسبة 

كان الشًء هو وحدته لكانت الوحدة ضرورٌة له، وهذا ال  ذ لوللشًء، فالوحدة عند ابن سٌنا مختلفة عن الشًء، إ
 .(3)ٌتأتى إال لواجب الوجود

لكل اإلتٌان من خارج الذات لٌس معناه أن الالزم هو مجرد أمر عابر ٌهم شٌئاً دون آخر، بل بالعكس، إذا  
فإن الالزم هو كذلك أمر ضروري كان المقوم ضرورٌاً للماهٌة، أي بدونه ال ٌمكن أن تقوم الماهٌة بما هً ماهٌة، 

للشًء، إذ الوحدة، وإن كانت الزماً زائد على ماهٌة الشًء، فإنه "لٌس من شأنها أن تفارق الجوهر الذي هً فٌه، 
 .(4)أي أنها تالزم ذوات األشٌاء لزوماً ضرورٌاً، وهذا ما ٌجرها عرضاً ذاتٌاً 

النفصال عن الشًء، فإن معنى امتناع المفارقة ٌختلف إذا كان المقوم والالزم ٌشتركان فً الذاتٌة وعدم ا 
 بٌنهما من أمرٌن:

  فالحٌوانٌة ال ٌمكن أن  –األمر األول: أنه إذا كان مال المقوم ٌهم الماهٌة، أي البنٌة المفهومٌة السكونٌة للشًء
الوحدة بهذا  فإن ال مفارقة الالزم تخص الشًء عندما ٌكون موجوداً، فٌكون الزم –تنفصل عن اإلنسانٌة 

المعنى هو الذي ٌحصل وجود الشًء فً الواقع العٌنً، وٌعرض ابن سٌنا للفرق بٌن ال مفارقة الوحدة وال 
مفارقة مقومات الماهٌة، فٌقول: "ولٌس لقائل أن ٌقول إن هذه الوحدة مما ال تفارق، على سبٌل ما ال تفارق 

نسانٌة الحٌوانٌة، وامتناع هذه المفارقة ال ٌوجب العرضة، المعانً العامة قائمة دون فصولها، كما ال تفارق اإل
 .(5)بل إنما ٌوجب العرضٌة امتناع مفارقة ٌكون للمعنى المحصل الموجود المشخص"

  ،األمر الثانً: الذي ٌمٌز ال انفكاك الماهٌة عن ال انفكاك الوحدة عن الشًء، ٌتعلق بمدى اتساع مجال صدقهما
الماهٌة هو كونها خاصة بدي الماهٌة، أي بنوعه فقط"، فالمنطق مثالً خاص باإلنسان، لذلك قال: إن ما ٌمٌز 

وال ٌعم كل المملكة الحٌوانٌة، أما الزم الوحدة فٌتمٌز على العكس عمن ذلك بالعمومٌة الشاملة، فالموجود 
المقوم الماهوي . ودرجة الشمولٌة هذه ال تفصل الالزم الوحدوي عن (6)والواحد عامٌن لجمٌع الموضوعات

فحسب، بل وتفصله أٌضاً عن األعراض الالزمة األخرى، فهذه األخٌرة تتمٌز بأنها خاصة بطائفة من 
الموجودات، وبأنها تطرأ علٌها عبر طبٌعة ما أو مقولة من المقوالت، فالفردٌة والزوجٌة ال تعرضان إال 

وكذا البٌاض، الذي ال ٌعرض إال للموضوعات للموضوع العددي، أي أنها ال تعرض إال من خالل مقولة الكم، 
الطبٌعٌة، وال ٌحصل علٌها إال عن طرٌق اللونٌة وعبر مقولة الكٌف، أما الوحدة فال ٌوجد شرط النتسابها إلى 

                                                           

 .353، ص5899ابن سينا، البرهان، من كتاب الشفاء، تحقيق: عبد الرحمن بدوي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،  (1)
 .519ابن سينا، الشفاء )اإللهيات(، ص(2)
 المصدر السابق، الصفحة نفسها. (3)
 .518المصدر السابق، ص(4)
 المصدر السابق، الصفحة نفسها.(5)
 .551المصدر السابق، ص (6)
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األِشٌاء، إذ أنها تحمل على كل شًء ومباشرة من غٌر أن تمر عبر مقولة من المقوالت العشر، بعبارة أخرى، 
لموجود بما هو موجود فقط، ال على الموجود بما هو موجود كمً أو كٌفً، وهذا ما ٌحمل الواحد على ا

والكثرة من األعراض الذاتٌة للموجود الذي تعرض له بما هو موجود،  ٌوضحه ابن سٌنا بقوله: "فإذن الوحدة
 .(1)ولوال ذلك لكان الموجود الواحد ال ٌكون إال رٌاضٌاً أو طبٌعٌاً فحسب"

شرط شًء  ذلك بقوله " فهو الحٌوان فً حد وحدته التً بها واحد من تلك الجملة حٌوان مجرد بالوٌضرب مثاالً ل
. نفهم من االستشهاد السابق عند ابن (2)آخر، وإن كانت تلك الوحدة زائدة على حٌوانٌته ولكنها غٌر اللواحق األخرى

ائدة على اللونٌة أو الحٌوانٌة أو اإلنسانٌة سٌنا أن الوحدة الزم زائد على طبٌعة الشًء ومختلف عنه، فالوحدة ز
 –وغٌرها من الكلٌات واألجناس، ولذلك لٌس فهمك ماهٌة شًء من األشٌاء، وفهمك الواحد ٌوجب أن ٌصح لك أنه 

.لكن لٌس معنى ذلك إن هذه (3)واحد، ف الواحدٌة لٌست ذات شًء منها وال مقومة لذاته بل صفة الزمه لذاته"
الماهٌة، ٌمكن أن تكون أو ال تكون، أو أنها أحد معلوالت وتوابع الذات، بل إن الوحدة صفة الزٌادة فضل على 

إٌجابٌة عند ابن سٌنا تفٌض على الذات من وحدة واجبة، أما المقوم فهو لٌس زائداً بل هو عنصر ضروري لقٌام 
 الماهٌة.

ذا كان هذان األخٌران ٌشتركان فً وهناك اختالف آخر ٌمٌز الزم الوحدة عن كل من المقوم والالزم، فإ 
وظٌفة تقسٌم الموجودات، أحدهما ٌقسم الجنس، وهو المقوم، كالنطق والصهٌل اللذٌن ٌقسمان جنس الواحد، واآلخر 
ٌقسم النوع، وهو الالزم كالذكورة واألنوثة، اللتان تقسمان نوع الحٌوان، واالستقامة واالنحناء اللتان تقسمان الخط 

تلف عن اللوازم والمقومات معاص، فً أنه لٌس مقسماً للماهٌات؛ ألنه لٌس الزماً خاصاً، أو فصالً، فإن الواحد ٌخ
بل هو الزم عام، لكنه فً المقابل له كالموجود القدرة على التحصٌل، أي إخراج الموجود من اإلمكان إلى الوجود أو 

ن الواحد سٌنا ال توصف ال بالوحدة وال بالوجود بل من القوة إلى الفعل، بلغة أرسطو، من هنا قال ابن سٌنا إذا كا
 .(4)بالجوهرٌة

بهذه الكٌفٌة عالج ابن سٌنا إشكالٌة الماهٌة على الصعٌد المٌتافٌزٌقً، مستفٌداً من أدواته المنطقٌة، التً  
عرضٌة الواحدٌة تحول دون ما هوٌة واجب الوجود بذاته، بعده واجباً ٌتصف بالواحدٌة، قال ابن سٌنا هذا، لقناعته ب

فً بعضه لواجب الوجود بذاته، نعم لقد قاد تقابل "المقوم والجوهر إلى لزومٌة ضرورة الترابط بٌن الوجود وعلته، 
والموجود ولزومٌته على سبٌل الواحدٌة المتفردة التً ال ٌجدها ابن سٌنا خارج اإلطار المٌتافٌزٌقً لواجب الوجود 

 بذاته.

  

                                                           

 .22، ص5891بيروت،  –ابن سينا: عيون الحكمة، تحقيق وتقديم: عبد الرحمن بدوي، دار القمم، الطبعة الثانية، الكويت  (1)
 .312ابن سينا، الشفاء )اإللهيات(، ص (2)
 .321ابن سينا: النجاة في الكمة المنطقية والطبيعية واإللهية، ص (3)
 .328ابن سينا: عيون الحكمة، ص (4)



 الحكمة المنطقية والطبيعية واإللهية عند ابن سينا

657 
 
 
 

 نتائج البحث

الواحد هو أحد لواحق الوجود، وٌعترف ابن سٌنا بصعوبة تناول مسألة "الواحد" فً كتابة النجاة قائالً بعرضٌة  -1
ٌاء، وال ٌكون الواحد مقوماً لشًء من األِشٌاء الالزمة لألشالواحد لألشٌاء، فطبٌعة الواحد من األعراض 

ثم ٌكون ذلك موصوف بأنه واحد وموجود، ولذلك لٌس تكون شٌئاً إما إنساناً، وإما فرساً وإما عقالً،  فالماهٌة
فهمك ماهٌة شًء من األشٌاء وفهمك الواحد ٌوجب أن ٌصح لك أنه واحد، فالواحدٌة لٌست ذات شًء منها، 
وال مقومة لذاته، كما فهم الفرق بٌن الالزم والذاتً فً المنطق، فتكون الواحدٌة من اللوازم، ولٌس جوهراً 

 .(1)لشًء من الجواهر

كما أن الواحد عند ابن سٌنا من أعراض الماهٌة، وما ٌنطبق على الواحد ٌنطبق أٌضاً على الوجود؛   -2
فالوجود فً )إلهٌات الشفاء( زائد على الماهٌة أو عارض لها، أي أن لكل شًء ماهٌة، هو بها ما هو وهذه 

فٌه صل من جملتها ذات واحدة، هً  الماهٌة هً حقٌقته، وهً ذاته، فاإلنسان مثالً إذا التأمت بعض المعانً
ذات اإلنسان، مثل: أن ٌكون جوهراً وٌكون له امتداد فً أبعاد تفرض فٌه طوالً وعرضا وعمقاً، وأن ٌكون ذا 
نفس وأن تكون نفسه نفساً ٌتغدى بها وٌحس وٌتحرك باإلرادة، ومع ذلك ٌكون بحٌث ٌصلح أن ٌتفهم 

. فالدال على ماهٌة (2)لم ٌكن عائق من خارج، ال من جملة اإلنسانٌة" المعقوالت، وٌتعلم الصناعات وٌعلمها إن
سٌنا، هً التً تحدد  الشًء، هو الذي ٌدل على المعنى الذي به الشًء ما هو، وهذه الصفات التً عددها ابن
 حقٌقة اإلنسان أو ماهٌته؛ واألمر نفسه ٌنطبق على غٌره من الماهٌات، كالحٌوان أو النبات.

سٌنا "أعلم أن كل شًء له ماهٌة فإنه إنما ٌتحقق موجوداً فً األعٌان، أو متصوراً فً األذهان  ٌقول ابن  -3
بأن تكون أجزاؤه حاضرة معه، وإذا كانت له حقٌقة غٌر كونه موجوداً أحد الوجودٌن وغٌر مقوم به، فالوجود 

هٌته، مثل: اإلنسانٌة فإنها فً معنى مضاف إلى حقٌقة الزم أو غٌر الزم، وأسباب وجوده أٌضاً غٌر أسباب ما
. إذا ما نظرنا إلٌه من الناحٌتٌن األنطولوجٌة والمقولٌة، وهو معنى ٌجده الباحث فً (3)نفسها حقٌقة ما وماهٌته

قوله: "فإما الماهٌة المجردة التً هً اإلنسانٌة التً هً نوعها المحمول علٌها وعلى غٌرها، فإنها ال تفسد ال 
فٌه )الفارابً( حٌن قال: "الوجود من لوازم الماهٌات ال من مقوماتها لكن  ىوهو رأي جار .(4)ٌفسد العلم بها"

الحكم األول )سبحانه وتعالى( الذي ال ماهٌة له غٌر اآلتٌة، ٌشبه أن ٌكون الوجود حقٌقته إذا كان على صفة 
ون موجودة فً األعٌان، وقد ٌعبر عنه بتأكٌد الوجود" فالماهٌات قد تك تأكد الوجود الذي هو معنى السم له

تكون موجودة فً األذهان، وال ٌوجب للماهٌة أن تحصل أد هذٌن الوجودٌن، وكل واحد من الوجودٌن ٌلحق 
بالماهٌة خواص وعوارض تكون للماهٌة، عند ذلك الوجود وٌجوز أن ال تكون له فً الوجود اآلخر، وربما 

ون متقررة أوالً، ثم تلزمها هً، فإن االثنٌنٌة ٌلزمها الزوجٌة، كانت له لوازم من حٌث الماهٌة، لكن الماهٌة تك
 .(5)والمثلث ٌلزمه أن تكون زواٌاه متساوٌة لقائمتٌن، ال ألحد الوجودٌن، بل ألنه مثلث

وقد نبهنا نصٌر الدٌن الطوسً، فً شرحه لكتاب اإلشارات والتنبٌهات إلى طبٌعة عالقة الماهٌة بالوجود   -4
أن تكون ماهٌة الشًء، سبباً لصفة أخرى مثل الفصل لخاصة، ولن ال ٌجوز أن تكون الصفة  قائالً: "فقد ٌجوز

التً هً للوجود لشًء إنما هً بسبب ماهٌته التً لٌست هً الوجود أو بسبب صفة أخرى، ألن السبب متقدم 
 .(6)فً الوجود وال متقدم بالوجود قبل الماهٌة"

فً ضوء وضعها وموقعها، وزمانها ومكانها، إن كانت فً عالم ومعنى هذا أن ابن سٌنا ٌنظر للماهٌة   -5
 .(7)اإلمكان وهو وضع ٌختلف عما هو علٌه الحال فً مباحث المٌتافٌزٌقا والمنطق الوارد فً معظم مؤلفاته
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