نظرية الرجل المعلق في الهواء
عند ابن سينا

م.شيماء غازي اسعد

(*)

الملخص

المقدمة

يتن��اول البح��ث نظري��ة الرج��ل المعل��ق
ف��ي اله��واء عن��د إب��ن س��ينا ،وإن بره��ان
الرج��ل المعل��ق ف��ي اله��واء ه��و م��ن أروع
براهي��ن اب��ن س��ينا خي��االً وأكثرها إبت��كارا ً و
أصال��ةً،وإن ابن س��ينا يثبت م��ن خالله وجود
النفس بصورة حدسية مباشرة فاإلنسان قد يغفل
عن كل شيء إال عن ذاته.

النف��س اإلنس��انية م��ن أه��م الموضوعات
التي ش��غلت ابن س��ينا واحتلت مكانا ً بارزا ً في
فلسفته ويفرد ابن سينا للنفس القصص الرمزية
مثل قص��ة ( حي بن يقظان) وقصة (س�لامان
وأبس��ال) كما أنه يخص النفس البشرية بفصول
عدة في أهم مؤلفاته الفلس��فية كالش��فاء والنجاة
واإلش��ارات .فضالً عن ذلك فإنه ش��رح حنين
النفس إلى مصدره��ا األول في قصيدته العينية
المشهورة.

يتن��اول البح��ث نظرية الرج��ل المعلق في
الهواء البن سينا .ونتناول الموضوع من خالل
مبحثي��ن :المبحث االول نس��تعرض فيه النفس
عن��د ابن س��ينا جوهرها وطبيعته��ا ،والمبحث
الثان��ي :نتناول في��ه نظرية الرج��ل المعلق في
اله��واء عند إبن س��ينا ،التي عبر ابن س��ينا من
خالله��ا عن رأيه في مس��أله النف��س ووجودها
وعالقتها بالجسد.

(*) جامعة صالح الدين-كلية االداب

كان ابن س��ينا عالما ً وطبيبا ً وفيلسوفا ً وأديبا ً
وشاعرا ً وسياس��يا ً كبيرا ً وعالما ً نفسيا ً وقد أجاد
في الطب والفلسفة إجادة جديرة بأن تحوز على
اإلعج��اب والتقدير إلى يومنا ه��ذا ،ويرى ابن
سينا أن معرفة النفس تقودنا إلى معرفة هللا التي
هي مصدر السعادة في الدنيا وفي اآلخرة .وهنا
ن��ود أن نبحث ف��ي نظريته الرج��ل المعلق في
الهواءأو برهان الرجل الطائر.
يتن��اول البح��ث نظرية الرج��ل المعلق في
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اله��واء عن��د إب��ن س��ينا .ونتن��اول الموضوع
من خ�لال مبحثين :المبحث االول نس��تعرض
في��ه النفس عند ابن س��ينا جوهره��ا وطبيعتها،
والمبح��ث الثان��ي نتن��اول فيه نظري��ة الرجل
المعلق في الهواء إلبن سينا ،التي عبر ابن سينا
من خاللها عن رأيه في مسأله النفس ووجودها
وعالقتها بالجسد.

إلينا ،ويقف عليه عدة رس��ائل مس��تقلة .كما أنه
يبين في كتاب ( القان��ون) قوى النفس المختلفة
عل��ى طريقة األطباء ويش��ير إل��ى الصلة بينها
وبين الجسم .ولم يقنع بهذا بل كتب ( رسالة في
القوى النفسانية) أهداها لألمير نوح بن منصور
الس��اماني ،و أخرى في ( معرفة النفس الناطقة
وأحوالها)(  .)4ويرى ابن س��ينا أن معرفة النفس
تقودنا إلى معرفة هللا التي هي مصدر الس��عادة
في الدنيا وفي اآلخرة .ويذكر ابن س��ينا أنه قرأ
عن الحكماء السابقين:

كان��ت عناية إبن س��ينا موجهة دائما ً الى
النف��س ،فعل��م النفس ه��و محور فلس��فته ،وإن
البح��ث في مصي��ر النفس هو بح��ث حيوي ال
يس��تطيع اإلنس��ان أن يع��رض عن��ه ويقيم في
ظ�لام من الش��ك ال يع��رف نفس��ه وال يعرف
ٍ
مصيره��ا وغايتها( .والنفس اإلنس��انية من أهم
الموضوع��ات التي ش��غلت ابن س��ينا واحتلت
مكانا ً بارزا ً في فلس��فته ويفرد ابن س��ينا للنفس
القصص الرمزي��ة مثل قصة ( حي بن يقظان)
وقصة (س�لامان وأبسال) كما أنه يخص النفس
البش��رية بفصول عدة في أهم مؤلفاته الفلس��فية
كالش��فاء والنج��اة واإلش��ارات )((.)1فضالً عن
ذلك فإنه شرح حنين النفس إلى مصدرها األول
في قصيدته العينية المشهورة) (.) 2

(م��ن عجز ع��ن معرفة نفس��ه فأخلق به أن
يعجز عن معرفة خالق��ه .وكيف يرى الموثوق
به في علم ش��يء من األشياء بعدما جهل نفسه)
(.) 5

المبحث االول
 -النفس عند ابن سينا

لقد كان ابن س��ينا ( إمام فالس��فة اإلس�لام
في دراس��ة النف��س .فهو أول فيلس��وف مس��لم
إهتم به��ا اهتماما ال نجد له مثي�لاً لدى أحد من
الفالس��فة الس��ابقين ،حتى أننا ال نكاد نجد كتابا ً
م��ن كتبه يخل��و من ذكر النف��س والبرهنة على
وجوده��ا وخلودها وبيان طبيعته��ا وقواها)(.) 3
وه��و يؤلف فيه ش��اباً ،ثم يعود إلي��ه غير مرة،
ويعرض له في كل كتبه الرئيس��ية التي وصلت
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كذل��ك يدعم ابن س��ينا مصداق ه��ذا الكالم
بقول��ه عز و جل في ذكره البع��داء عن رحمته
من الضالين ( نس��وا هللا فأنس��اهم أنفس��هم)(،) 6
أليس تعليقه نس��يان النفس بنس��يانه (تنبيها ً على
(
تقرين��ه تذك��ره بتذكره��ا ومعرفت��ه بمعرفتها
.)7وقد جرت ع��ادة القدماء أن يب��دأوا بتعريف
العل��م ال��ذي يبحثونه ،ويعرف ابن س��ينا النفس
بأنها :
( كمال أول لجس��م طبيعي آلي)( .) 8وللنفس
ثالث قوى ( :النباتي��ة ووظائفها التغذي والنمو
والتولي��د والحيوانية إدراك الجزئيات والتحرك
باإلرادة ،وتختص النفس اإلنس��انية بأنها تدرك
الكليات ،وتفعل باإلختيار الفكري واإلس��تنباط
بالرأي )(.) 9
ويق��ول ابن س��ينا ع��ن النف��وس الثالث((:
فحصلت لن��ا القوى النفس��انية مترتبة بحس��ب
اعتبار العموم و الخصوص على ثالث مراتب

أوله��ا تع��رف بالق��وة النباتي��ة ألجل إش��تراك
الحي��وان والنب��ات فيه��ا وثانيها تع��رف بالقوة
الحيوانية وثالثتها تع��رف بالقوة النطقية  :فإذن
األقس��ام األول للنف��س بحس��ب اعتب��ار قواه��ا
ثالثة))(.) 10
وق��د ميز ابن س��ينا في كتابه ( رس��الة في
أح��وال النفس ) بين النف��س والعقل وهو تمييز
قلم��ا نصادفه ف��ي كتب��ه األخرى فه��و يقول :
((النفس فإنما نس��ميها نفس��ا ً م��ن جهة وجودها
فعالة في جسم من األجس��ام فعالً من األفاعيل.
فأما بحسب جوهره الذي يخصه ،والذي يفارق
به ،فال نسميه نفسا ً إال بإشتراك اإلسم والمجاز.
واألش��به أن يكون إسمه الخاص به حينئ ٍذ العقل
ال النفس ))( .)11
واألرجح في مذهب ابن سينا هو (أن العقل
ق��وة من قوى النف��س ،وان النفس عند مفارقتها
البدن قد تسمى نفساً ،ولكن األصح أن يقال عنها
العقل)( .)12
يرى إبن س��ينا أن القوة النظرية هي أفضل
قوى النفس .والح��واس الظاهرة والباطنة تنقل
الى النفس الناطقة معرفة هذا العالم .وإبن س��ينا
يفصل بنوع خاص في نظرية الحواس الباطنة،
أو ق��وى التخيل المتوس��طة بي��ن الحس والعقل
()13
والتي مركزها الدماغ.
يعتقد إبن سينا أن في اإلنسان خمسة عقول،
وه��ي القوة الفكرية المادية المطلقة التي توصل
اإلنس��ان للمعرف��ة المطلق��ة ،والعق��ل الممك��ن
المتضم��ن الحقائ��ق البديهي��ة األول��ى ،والعقل
المنفعل المستفاد أي الفاعل ،والعقل السليم وهو
الخاص بفئة من الناس يؤدي بهم الى التصوف
()14
الديني.

ول��م ينكر إب��ن س��ينا أهمية الجس��د بل إنه
يؤك��د أن النف��س بحاجة ال��ى الجس��م( ،كم أن
جميع الظواهر النفس��ية تس��تلزم وج��ود البدن،
فاإلنفعاالت النفسية كالخوف والغضب والحزن
وغيرها ،لها تأثير بدني مش��اهد واإلحساس��ات
إم��ا ه��ي أفعال مش��تركة بين النف��س وأعضاء
الحس الجس��مية ،بل حت��ى التعقل ،ولو أنه فعل
النف��س ،إال أن��ه مفتقر ال��ى التخي��ل ،والتخيل
يستلزم الصور الحسية.)15(.
ويبدأ ابن س��ينا فيقول مع آرسطو ان النفس
ص��ورة الجس��م هبطت إلي��ه من العق��ل الفعال
عند حصول االس��تعدادات له��ا فهي كمال أول
لجس��م طبيعي آلي كما يقول آرسطو .كذلك فإن
النف��س جوهر روحاني كما يقول أفالطون فهي
آن واح��د جوهر وصورة .وقد يبدو في هذا
في ٍ
ش��يء من التناقض ،وإن خففه اختالف الجهة،
ذل��ك ألن النف��س جوهر في ذاته��ا وصورة من
حي��ث صلته��ا بالجس��م.وكأنما ش��اء ابن س��ينا
التوفي��ق بين افالطون وآرس��طو برغم مما في
هذا التوفيق من عس��ر فقال مع األول بجوهرية
النفس ومع الثاني بصوريتها ،ولم يقنع بهذا ،بل
حرص على أن يضيف إل��ى النفس مميزا ً آخر
ه��و روحيتها .فالنفس عنده ف��ي الحقيقة جوهر
روحي وهنا تبدو نزعت��ه األفالطونية واضحة
كل الوضوح(.) 16
تأثر ابن س��ينا بالفلسفة اليونانية تأثرا ً كبيرا ً
إذ ( تعد فلس��فة ابن س��ينا ربيبة الفكر اليوناني)
(  )17وق��د خضع��ت لتأثير أفالطون وآرس��طو
واألفالطوني��ة الحديث��ة .وق��د كان مذه��ب ابن
س��ينا ( مذهب توفيقي جمع فلس��فة آرسطو إلى
فلس��فة أفالط��ون واألفالطوني��ة الحديثة ووفق
بينه��ا وبين العقيدة الدينية )( .) 18إذ أن من يطلع
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على فلس��فة إبن سينا ويمعن النظر فيها يجد أن
هنالك جوانب من فلس��فته آرسطية إلى ح ٍد بعيد
وجوانب أخ��رى أفالطونية وجوانب أفالطونية
حديثة.

ولكن هذا البناء ال يخلو من كونه بنا ًء جميالً

إذ إن لل��روح األفالطوني��ة أث��را ً عميقا ً في
بعض نواحي تفكير ابن سينا وإن فلسفته مفعمة
بال��روح األفالطوني��ة( .) 19ويمك��ن تلم��س أثر
ذلك من خ�لال كتاب الدكتور ناج��ي التكريتي
( الفلس��فة األخالقية األفالطوني��ة عند مفكري
اإلسالم) ،كما أن (ابن سينا لم يعنى بالتفرقة بين
أفالطون وآرسطو وفي فلسفته جانب أفالطوني
واضح)(.) 20

إال أن هذا لم يمنعه كما يقول هو نفس��ه من
مفارقته للمش��ائيين (( ،الظانين أن هللا لم يهد إال
إياهم ول��م ينل رحمته س��واهم))(  )23في مقدمة
كتابه ( منطق المشرقيين).

وذلك ليس باالمر الغريب ،وذلك ألن الفكر
الفلس��في اليونان��ي ال��ذي وصل إلى الفالس��فة
الع��رب كان مزيجا ً م��ن األفالطوني��ه الحديثة
وعلى راسها أفلوطين زعيم األفالطونية الجديدة
وإن الفلس��فة األفالطوني��ة الحديثة جمعت آراء
آرس��طو إلى آراء أفالطون ولكنه��ا أفالطونية
بالذات أرسطية بالعرض( .)21
فضالً عن ذلك نجد ( أن الكثير من الفلس��فة
اليوناني��ة جاءتنا غير واضح��ة المعالم حيث لم
يفرق بين فلسفة آرسطو وأفالطون وتالميذهما
فنس��ب كت��اب  (:أثولوجيا ) خطأ إلى آرس��طو
كما نس��ب إليه كتاب ( بروقلوس ) في الالهوت
ونس��ب كتاب ( الربوبية )إلى آرس��طو وإتضح
فيما بعد أنه تاس��وعية من تاسوعيات أفلوطين.
وإمتزجت على هذه الصورة آراء آرسطو بآراء
أفلوطين وإنضمت إليها آثار الفلس��فة الفارسية
والهندية وآثار العقائد الدينية ولعل ما نجده عند
ابن س��ينا من العناصر اإلشراقية متولد من هذه
التأثي��رات المختلفة التي جعلت ابن س��ينا يبني
بناءا ً أفالطونيا ً بحجارة مشائية)( .)22
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يدل على جهود جبارة وثقة بس��عة نطاق العقل.
كذل��ك فإن ابن س��ينا بالرغم من أنه إس��تند إلى
مبادئ آرسطو

نعم إن ابن س��ينا إستند الى مبادئ آرسطو
وأفالط��ون (ولكن الغاي��ة التي إتبعه��ا تختلف
ع��ن غايات الفالس��فة اليون��ان ومقاصدهم فقد
ينب��ع نهران من جبل واح��د ولكنهما قد يجريان
ف��ي جهتين مختلفتين حت��ى إذا وصل كل منهما
إل��ى مصبه صعب علي��ك أن ترجع م��اءه إلى
أصله .إذ أن معرف��ة الغايات في تاريخ األفكار
والمذاه��ب أكث��ر خطورة من معرفة الوس��ائل
المؤدية إليها(.) 24
ويذكر جميل صليبا في كتابه (من أفالطون
إل��ى اب��ن س��ينا) أن ابن س��ينا كان أق��رب إلى
أفالطون من آرس��طو ،إذ أن ابن سينا كان يميل
ف��ي أغلب المواضيع الت��ي بحثها إلى أفالطون
منه إلى آرس��طو فنجد فلسفته تختلف عن فلسفة
آرس��طو في كثير من المس��ائل  :كفكرة الفيض
وفك��رة خلود النف��س وغيرهما ،وإن ابن س��ينا
متفق مع آرسطو في الطرائق ومختلف عنه في
الغايات والمقاصد (.) 25
وه��و لم يفعل ذلك إال لرغبته في الجمع بين
الدين والفلسفة .فالجمع بين الدين و الفلسفة كما
يقول ( صليبا ) كان من أكبر العوامل التي جعلت
ابن سينا يعرض عن آرسطو ويتبع أفالطون ال
س��يما وإن بعض آراء أفالطون كانت قريبة من

الش��رائع السماوية حيث نجد أفالطون يقول في
مح��اورة جورجياس  (( :إن (رادامانت) يحاكم
النفوس في الحياة الثانية ،فيرس��ل األشرار إلى
( التاتار) أي إلى اعماق الجحيم ويرسل أرواح
الفالسفة إلى الجزر الس��عيدة))( .) 26فهناك إذن
حياة ثانية وبقاء فردي مخالف للخلود الذي تكلم
عنه آرسطو ألن الخلود عند آرسطو ليس فرديا ً
بل هو كلي (.) 27
ونح��ن نعتقد أن جميل صليبا قد أصاب كبد
الحقيقة في تحليله لألسباب التي دفعت ابن سينا
إل��ى الميل الى أفالطون وال س��يما أن من يدقق
في نظرية ابن س��ينا في خل��ود النفس يدرك أن
ابن س��ينا مخالف فيها للمعلم األول ( آرس��طو)
ومتفق مع أفالط��ون .ولكن هذا ال يمنع أن ابن
س��ينا قد اخذ عن آرس��طو وتأثر ب��ه .إذ أن ابن
س��ينا في مس��ألة حدوث النفس يوافق آرس��طو
ويخالف أفالط��ون ،ألن أفالط��ون قد زعم أن
(النفس قديمة)(.) 28
إستنكر إبن س��ينا نظرية التناسخ ،ولم يسلم
بأن النفوس لها وجود قبل أن تحل في األجس��ام
ويسلم بخلود النفس وروحانيتها.)29(.
وإن الصفة الرئيسية التي تمتاز بها فلسفة (
س��قراط ) و ( أفالطون) ه��ي إهتمامها بمعرفة
مصي��ر النفس ،وللمباحث النفس��ية في فلس��فة
(آرس��طو) أثر عظيم ،حتى أن كتابه في النفس
كان المرج��ع األول للفالس��فة الذين طرقوا هذه
المباح��ث بعده .فابن س��ينا قد رج��ع إلى كتاب
آرسطو ،وإقتبس من تساعيات أفلوطين ،وكتب
أفالطون ،أشياء كثيرة ،إال أنه مزجها وصهرها
وك��ون منه��ا نظرية ذات طابع خ��اص تختلف
صورتها عن طبيعة األجزاء المقومة لها.

فمث�لاً نظرية النفس عند (ابن س��ينا ) وهي
نظرية س��احرة( ،جمع فيها الشيخ الرئيس آراء
الفالس��فة إلى اصول الدين ،فإقتبس من آرسطو
ح��دوث النفس ،ومن أفالط��ون خلودها ،وضم
إل��ى ذلك ش��يئا ً من تص��وف الش��رق ومذاهب
الهن��ود)(  .)30وهذا يدل على أن في فلس��فة ابن
س��ينا (عناصر كثيرة) ،ألن الشيخ الرئيس كان
عالما ً وطبيبا ً وفيلس��وفا ً وأديبا ً وشاعرا ً وسياسيا ً
كبيرا ً وعالما ً نفسيا ً وقد أجاد في الطب والفلسفة
إجادة جديرة بأن تحوز على اإلعجاب والتقدير
إلى يومنا هذا.
ونح��ن نس��تنتج م��ن كل ذل��ك أن الش��يخ
الرئي��س قد تأثر وأخذ عن أفالطون وآرس��طو
آن معا ً وإن مذهب ابن
واألفالطونية الحديثة في ٍ
س��ينا هو مذهب إنتقائي ،إذ أن��ه كان ينتقي من
كل فيلس��وف ما يتوافق وأفكاره هو وما يناسب
توجهه الفلس��في وما يتالءم وإطار فلسفته التي
كان يغلب عليها أنها فلسفة ذات طابع ( توفيقي
إنتقائ��ي) ه��دف ابن س��ينا من ورائه��ا التوفيق
بي��ن الدين والفلس��فة .كم��ا إن آراءه عن النفس
وروحانيتها وخلودها تعد واحدة من أهم ماكتب
عن النفس في الفلس��فة اإلس�لامية،خاصة وأنه
كان طبيبا ً ناجحا ً عالج البدن ومش��اكله بالدواء،
وإهت��م بالنفس وقواه��ا وخصص له��ا فصوالً
للحديث عنها في مجمل مؤلفاته الفلسفية.
فالنف��س إذن عند إبن س��ينا جوهر روحاني
واح��د ،ولكن له��ذا الجوهر قوتان في اإلنس��ان
العاق��ل  :ق��وة عاملة تتجه نحو البدن وتسوس��ه
وتدبره وترشده في عمله ويسميها ابن سينا العقل
العمل��ي ،وقوة عالمة يس��ميها العق��ل النظري،
وتتج��ه نحو المعرف��ة النظرية البحت��ة،أي أنها
متجه��ة نحو المب��ادئ العالية .فالنف��س عند ابن
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س��ينا واحدة ولها قوى متع��ددة وإن تعدد قواها
ال يغير ش��يئا ً من كونها جوهرا ً روحانيا واحدا ً
مجرداً.)31(.
وهكذا نجد إن ابن س��ينا يوافق آرس��طو في
إن النف��س حادثة ويخال��ف أفالطون الذي يقول
أن النف��س قديم��ة ،إن ابن س��ينا يق��ول بحدوث
النف��س ويقول بخلودها ،إذ أن النفس تحدث عند
ح��دوث وتوف��ر البدن الصالح له��ا وهذه النفس
عندما تحدث فإنها تبق��ى خالدة ال تموت بموت
الجسد.

المبحث الثاني
 نظرية الرجل المعلق في الهواءتع��د نظرية الرج��ل المعلق ف��ي الهواء او
بره��ان اإلنس��ان الطائر من أكث��ر براهين إبن
سينا إبتكارا ً وأصالة ،وقد كان إبن سينا يعتز به،
وأورده ف��ي الكثير من كتبه .وإن برهان الرجل
المعلق في الهواء هو من أروع براهين ابن سينا
خي��االً وأكثره��ا طرافة وبالرغم من إس��تحالته
تجريبي��ا إال أن ابن س��ينا يثبت من خالله وجود
النفس بصورة حدسية مباشرة فاإلنسان قد يغفل
عن كل شيء إال عن ذاته.
تتلخ��ص نظرية الرجل المعل��ق في الهواء
عن��د إبن س��ينا في أن��ه يفترض أن رج�لاً ولد
مكتمل القوى العقلية والجس��مية ،ثم حجببصره
ع��ن مش��اهدة ماحول��ه من أش��ياء .وت��رك في
الفض��اء كي ال يحس بأي إحت��كاك أو مقاومة،
ويفترض إبن س��ينا أيض��ا ً أن أعضاء بدن هذا
الرج��ل وضعت بحيث ال تتم��اس ،فإنه مع كل
هذا يش��عر بوجود نفس��هن في حي��ن يغفل عن
كل ش��يء آخر ،ويعجزعن إدراك أجزاء بدنه،
ب��ل قد ال تكون لديه فكرة عن جس��مه من حيث
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الط��ول والعرض ونحو ذل��ك ،إذن فإثبات هذا
الرجل لوجوده لم ينش��أ قط ع��ن الحواس ،وال
عن طريق جزء من أجزاء البدن ،ومن ثم فالبد
من إثبات مصدر آخر مغاير تماما ً للجسم ،وهو
النفس.)32(.
وق��د كان اب��ن س��ينا حريص��ا عل��ى تأكيد
وج��ود النفس وإثبات هذا الوج��ود بعده وجودا ً
بديهيا ً ال يحتاج إلى برهان ويرى ابن س��ينا في
النمط الثالث من اإلش��ارات إن أول االدراكات
وأوضحها هي ادراك اإلنسان نفسه فيقول :
(( إرج��ع إل��ى نفس��ك وتأمل ه��ل إذا كنت
صحيحاً ،بل على بعض أحوالك غيرها ،بحيث
تفط��ن للش��يء فطن��ة صحيحة ،ه��ل تغفل عن
وج��ود ذاتك ،وال تثبت نفس��ك ؟ م��ا عندي أن
هذا يكون للمس��تبصر حت��ى أن النائم في نومه،
والسكران في س��كره ،ال تعزب ذاته عن ذاته،
وإن لم يثبت تمثله لذاته في ذكره.ولو توهمت أن
ذاتك قد خلقت أول خلقها صحيحة العقل والهيئة
وف��رض أنها عل��ى جملة من الوض��ع والهيئة،
ال تبصر أجزائه��ا ،وال تتالمس أعضاؤها ،بل
ه��ي منفرجة ومعلقة لحظة م��ا في هواء طلق،
وجدته��ا قد غفلت عن كل ش��يء إال عن ثبوت
آنيتها)).)33(.
ويدل هذا البرهان على أن اإلنسان حتى ولو
إنس��لخ عن بدنه بقي هو ذاته فهويته غير قائمة
على البدن وال على المحسوس وإنما قائمة على
إدراك��ه لذاته .فالرجل المعلق في الفضاء يدرك
ذاته حتى وهو غافل عن الفعل والحركة .ويشير
إبن س��ينا الى أن أول اإلدراكات وأوضحها هو
إدراك اإلنسان لذاته ووجوده.
ان بره��ان الرج��ل المعل��ق ف��ي اله��واء

الب��ن س��ينا ش��بيه بق��ول دي��كارت ف��ي كتاب
(التأم�لات) ،إذ يقول ديكارت  ((:قد أس��تطيع
أن أفترض أن ال جس��م لي ،وال مكان أحل فيه،
ولكني ال أس��تطيع له��ذا أن أفت��رض أني غير
موج��ود .بل على العكس ينتج قطعا ً في وضوح
– من شكي في حقيقة األشياء – أني موجود ))
(  ،)34فديكارت يرى أن معرفة النفس أسهل من
معرفة الجس��م (( النفس ،الذي به أنا ما أنا ،هو
مغاير كل المغايرة للجسد ،بل هو أسهل معرفة
منه ))(  ،)35فتصور ابن س��ينا وتصور ديكارت
من بعده هو إن وجود النفس هو الحقيقة األولى
المؤك��دة والحقيق��ة البديهية الت��ي ال تحتاج إلى
إستدالل وإن ابن س��ينا وديكارت بهذا اإلعتبار
يشتركان في إعتبار وجود النفس حقيقة أولية ال
ينالها الشك.
فاإلنسان قد يستطيع أن يتجرد من كل شيء،
الله��م إال من نفس��ه التي هي عماد ش��خصيته،
وما أصدق س��قراط حين قال  (( :أعرف نفسك
بنفس��ك ))(  .)36فالتفكير الذي هو خاصة النفس
المالزمة لها دليل قاطع على وجودها ( .ويرى
ابن س��ينا أن النفس اإلنسانية واحدة بالرغم من
كث��رة قواها فالنف��س النباتية والنف��س الحيوانية
والنف��س الناطقة ال تؤلف ث�لاث نفوس مختلفة
ب��ل تؤلف ذات��ا ً واحدة جامع��ة لعناصر المزاج
وحافظة لتركيبه)(.)37
إن اب��ن س��ينا يص��رح في الكثي��ر من كتبه
كالنج��اة( ) 38والش��فاء( ) 39ورس��الة ف��ي أحوال
النف��س(  )40أن النفس حادث��ة .وأنها تحدث عند
حدوث البدن الصالح لها .إذ يقول ابن س��ينا((:
إذا حدث بدن يصلح أن يكون آلة للنفس ومملكة
لها أحدثت العلل المفارقة النفس الجزئية))(0)40
فالنف��س عند ابن س��ينا حادثة تح��دث بحدوث
البدن المهيأ لها وليس��ت قديمة س��ابقة عليه كما
يقول أفالطون.
وإذن فالنف��س عن��د إبن س��ينا ه��ي جوهر
مغاي��ر للب��دن والم��زاج وب��ه يك��ون اإلدراك

والحركة ب��اإلرادة ،وهذا الجوه��ر يجب أن ال
يكون جس��ما ً وال جسمانيا ً بل هو جوهر روحي
مجرد ،مغاير للبدن.والواقع أن ابن س��ينا يقول
بثنائي��ة في اإلنس��ان (جوهر عقل��ي مفارق هو
مبدأ حركة الجسم وإدراكه .وجسم هو موضوع
تدبيره ومحل أفعاله وآلته في إكتساب المعارف
والعلوم)(.)41
يذه��ب إب��ن س��ينا إل��ى أن الم��رء إذا كان
كام��ل اإلدراك أوحتى ناق��ص اإلدراك كالنائم
والس��كران ،فإنه ال يغفل ع��ن إدراك ذاته ،في
حي��ن أن اإلنس��ان قد يغف��ل عن جمي��ع أجزاء
بدن��ه ،كما يحدث ذلك عندما يك��ون منهمكا ً في
أم��ر من األم��ور إال أنه دائما ً يس��تحضر ذاته،
وهك��ذا يجوز أن يغفل اإلنس��ان عن كل ش��يء
ف��ي العالم الخارجي بأس��ره ،ولكنه اليغفل عن
إدراك ذات��ه ،ألنه��ا أول اإلدراكات وأوضحها
()42
على اإلطالق
يش��ير إبن سينا في نظريته هذه بشكل اضح
ال��ى فك��رة األنا أو فك��رة الش��خصية التي هي
اإلنس��ان على الحقيقة ،والتي إعتبرها ديكارت
اليقي��ن األول .والتي أصبحت مثار بحث طويل
بين علماء النفس المعاصرين.
الش��خصية أو األنا التي في رأي إبن س��ينا
الترج��ع الى الجس��م وظواهره ،وإنم��ا يراد به
النف��س ،تلك القوة المهيمن��ه على جميع مظاهر
الس��لوك اإلنس��اني ،أو ه��ي الرب��اط بي��ن كل
أحواالإلنس��ان وأفعاله و إنفعاالته ،فنحن نس��ر
ونحزن ،نح��ب ونكره،نتعج��ب حتى نضحك،
ونضجر حتى نبكي ،ونشعر بالخجل او الخوف
أو ما ش��ابه ذل��ك من المش��اعر ،ونحن في كل
ه��ذا ص��ادرون ع��ن ش��خصية واح��دة ،وقوة
عظمى توفق بين أحوالنا النفس��ية وتنسقها ،ولو
لم تك��ن هذه القوة لتضاربت األحوال النفس��ية،
وإخت��ل نظامها.)43(.فالنف��س عند إبن س��ينا هي
الجوهر الحقيقي لإلنس��ان وإن أول اإلدراكات
و أوضحها هي إدراك اإلنسان لذاته ووجوده.
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نس��تنتج م��ن ذل��ك أن تصور ابن س��ينا في
نظري��ة الرجل المعل��ق في اله��واء ،أو برهان
الرجل الطائر ،وتصور ديكارت الذي ذكره في
كت��اب التأمالت من بعده ،ه��و إن وجود النفس
هو الحقيق��ة األولى المؤكدة والحقيق��ة البديهية
الت��ي ال تحت��اج إل��ى إس��تدالل وإن ابن س��ينا
وديكارت به��ذا اإلعتبار يش��تركان في إعتبار
وجود النفس حقيقة أولية ال ينالها الشك .ويشير
إبن سينا في نظريته هذه بشكل واضح الى فكرة
األنا أو فكرة الش��خصية التي هي اإلنسان على
الحقيقة ،والت��ي إعتبرها ديكارت اليقين األول.
وإن التشابه بين نظرية الرجل المعلق في الهواء
إلب��ن س��ينا وآراء ديكارت ح��ول وجود النفس
الت��ي هي اليقين األول هو أم��ر واضح ،ونحن
نعتقد أن ديكارت قد يكون إطلع على فلسفة إبن
سينا وتأثر بها وخاصة أفكاره حول النفس التي
هي جوهر اإلنسان على الحقيقة.
خالصة وإستنتاجات
 نظرية الرجل المعلق في الهواء تعبر عنرأي إب��ن س��ينا في النفس ووجوده��ا وعالقتها
بالجس��د وإدراكها لهذا الوجود .ويرى ابن سينا
أن النفس جوهر روحاني خالد مغاير للبدن وال
يفن��ى بفناء البدن وبه يك��ون اإلدراك والحركة
واإلرادة .النفس عند ابن س��ينا ه��ي علة الحياة
فهي نفس واحدة ذات قوى مختلفة ومتعددة.
 يرى ابن سينا أن معرفة النفس تقودنا إلىمعرف��ة هللا التي هي مصدر الس��عادة في الدنيا
وف��ي اآلخ��رة .إن ابن س��ينا الش��يخ الرئيس قد
تأثر وأخذ عن أفالطون وآرسطو واألفالطونية
آن مع��ا ً وإن مذهب ابن س��ينا هو
الحديث��ة في ٍ
مذهب إنتقائي إذ أنه كان ينتقي من كل فيلسوف
م��ا يتواف��ق وأف��كاره هو وم��ا يناس��ب توجهه
الفلس��في وما يت�لاءم وإطار فلس��فته التي كان
يغل��ب عليه��ا أنها فلس��فة ذات طاب��ع ( توفيقي
إنتقائ��ي) ه��دف ابن س��ينا من ورائه��ا التوفيق
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بي��ن الدين والفلس��فة ،وبما أن أقرب الفالس��فة
اليونان في مس��ألة خلود النفس الى ابن سينا هو
أفالطون الذي عني بالخلود عناية كبيرة فوقف
عليها محاورة كاملة من محاوراته هي محاورة
( الفيدون ) أو ( الفادن) كما يسميها العرب .فلقد
أنكر ابن سينا(كأفالطون) فناء النفس وإنحاللها
ولكن��ه أبطل التناس��خ الذي أخذ ب��ه أفالطون.
ويبرهن ابن سينا على خلود النفس بأنها جوهر
بسيط والبسائط ال تقبل الفساد .وبالتالي ال تنعدم
متى وجدت.
نس��تنتج م��ن ذل��ك إن ابن س��ينا ي��رى أن
الجوهر الذي هو اإلنس��ان ف��ي الحقيقة ال يفنى
بع��د الموت ،وال يبلى بع��د المفارقة عن البدن،
ق لبقاء خالقه تعالى ،وذلك ألن جوهره
بل هو با ٍ
أق��وى من جوهر البدن ،ألن��ه محرك هذا البدن
ومدب��ره ومتص��رف فيه ،والب��دن منفصل عنه
تاب��ع له ،ف��إذن لم يض��ر مفارقته ع��ن األبدان
وجوده فالنفس إذن خالدة ال تموت.
 يرى ابن سينا أن وجود النفس أمر بديهيوأن أول اإلدراكات وأوضحه��ا ه��ي ادراك
اإلنس��ان نفسه ،ويذهب إبن س��ينا إلى أن المرء
إذا كان كام��ل اإلدراك أوحت��ى ناقص اإلدراك
كالنائم والسكران ،فإنه ال يغفل عن إدراك ذاته،
في حين أن اإلنس��ان ق��د يغفل عن جميع أجزاء
بدن��ه ،كما يحدث ذلك عندما يك��ون منهمكا ً في
أم��ر من األم��ور إال أنه دائما ً يس��تحضر ذاته،
وهك��ذا يجوز أن يغفل اإلنس��ان عن كل ش��يء
ف��ي العالم الخارجي بأس��ره ،ولكنه اليغفل عن
إدراك ذات��ه ،ألنه��ا أول اإلدراكات وأوضحها
على اإلطالق.
يش��ير إبن سينا في نظريته هذه بشكل اضح
ال��ى فك��رة األنا أو فك��رة الش��خصية التي هي
اإلنس��ان على الحقيقة ،والتي إعتبرها ديكارت
اليقي��ن األول .والتي أصبحت مثار بحث طويل
بين علماء النفس المعاصرين.

الش��خصية أو األنا التي في رأي إبن س��ينا
الترج��ع الى الجس��م وظواهره ،وإنم��ا يراد به
النف��س ،تلك القوة المهيمن��ه على جميع مظاهر
الس��لوك اإلنس��اني ،أو ه��ي الرب��اط بي��ن كل
أحواالإلنس��ان وأفعاله و إنفعاالته ،فنحن نس��ر
ونحزن ،نح��ب ونكره،نتعج��ب حتى نضحك،
ونضجر حتى نبكي ،ونشعر بالخجل او الخوف
أو ما ش��ابه ذل��ك من المش��اعر ،ونحن في كل
ه��ذا ص��ادرون ع��ن ش��خصية واح��دة ،وقوة
عظمى توفق بين أحوالنا النفس��ية وتنسقها ،ولو
لم تك��ن هذه القوة لتضاربت األحوال النفس��ية،
وإخت��ل نظامه��ا .فالنف��س عن��د إبن س��ينا هي
الجوهر الحقيقي لإلنس��ان وإن أول اإلدراكات
و أوضحها هي إدراك اإلنسان لذاته ووجوده.
 نس��تنتج من ذلك أن تصور ابن س��ينا فينظري��ة الرجل المعل��ق في اله��واء ،أو برهان
الرجل الطائر ،وتصور ديكارت الذي ذكره في
كت��اب التأمالت من بعده ،ه��و إن وجود النفس
هو الحقيق��ة األولى المؤكدة والحقيق��ة البديهية
الت��ي ال تحت��اج إل��ى إس��تدالل وإن ابن س��ينا
وديكارت به��ذا اإلعتبار يش��تركان في إعتبار
وجود النفس حقيقة أولية ال ينالها الشك .ويشير
إبن سينا في نظريته هذه بشكل واضح الى فكرة
األنا أو فكرة الش��خصية التي هي اإلنسان على
الحقيقة ،والت��ي إعتبرها ديكارت اليقين األول.
وإن التشابه بين نظرية الرجل المعلق في الهواء
إلب��ن س��ينا وآراء ديكارت ح��ول وجود النفس
الت��ي هي اليقين األول هو أم��ر واضح ،ونحن
نعتقد أن ديكارت قد يكون إطلع على فلسفة إبن
سينا وتأثر بها وخاصة أفكاره حول النفس التي
هي جوهر اإلنسان على الحقيقة.

وتطبيق��ه ) ،دار المع��ارف ،ط ،3القاهرة،1983 ،
ج ،1ص.131
( )2إنظر مدكور  :المصدر السابق ،ص .131
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Avicenna’s Theory of Flying Man

Lect. Shaymaa Ghazi Asaad

Abstract
The research paper is concerned with Avicenna’s theory of ‘flying man’.
This theory is one of Avicenna’s greatest، highly imaginative، tremendously
innovative، and utterly original proofs whereby he evidenced the existence
of the soul directly and intuitively; humans can overlook everything but their
egos.
This theory will be dealt with in terms of two sections; the first will show
Avicenna’s concept of ‘soul’، its essence، and its nature; whereas the second
will present his theory ‘flying man’ whereby he presents his views about the
soul، its existence as well as its relation with the body.

Keywords: Being of the soul، Body، Ego، Avicenna، Islamic Philosophy
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