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ابن سينا ..اإلنسان بين الله والمعرفة واآلخر
بغداد  -الجورنال

تتو ّقف معظم ال��ق��راءات املعا�رصة مل��ا ق� ّدم��ه الفال�سفة
امل�سلمون ،خا�صة بني القرنني التا�سع والثاين ع�رش ،عند
�رصاعهم مع الفقهاء ،ما قادهم ،يف غالب الأمر� ،إىل التوفيق
ب�ين احلكمة وال�رشيعة يف تنظرياتهم ،وم��دى تقدميهم
�إ�ضافات نوعية �أو تف�سريات مفارقة عن �رشوحاتهم للفل�سفة
الإغريقية.
كان على النخبة املتفل�سفة �أن حتاذر �سلطة مركّ بة ،من خالل
ال�سري يف اجتاهني متعاك�سني معاً� :أولهما �أن تذهب �إىل
ت�أويل الن�ص الديني حتى تخرج عن م�رشوعيته ،وثانيهما �أن
مدونة فل�سفية م�ستقلّة عن
ّ
ت�رص يف الوقت نف�سه على �إنتاج ّ
اخلطاب الفقهي والكالمي يف مرحلة الحقة ،وهو ما مل يكن
مهمة ي�سرية على الإطالق.
ّ
"الإن�سان يف فل�سفة ابن �سينا" عنوان الكتاب الذي �صدر
حديث ًا للباحثة الأردنية بثينة املحادين عن "الآن :نا�رشون

عمان ،وال��ذي تنطلق فيه من اجل��دل بني
ومو ّزعون" يف ّ
فر�ضية عامة ب�أن "ال�شيخ الرئي�س" ( )1073 - 980كان
لديه موقف فل�سفي متميز من الإن�سان ،وفر�ضية تنفي �أن
تكون له فل�سفة نظرية مكتملة.
تلفت امل�ؤلّفة �إىل قلّة املراجع العربية التي تتناول مو�ضوع
بحثها ،لأن �صاحب "ال�شفاء" مل ي�ضع م�ؤلّف ًا م�ستق ًال حوله،
و�إن �صاغ ر�ؤاه يف ع ّدة م�ؤلفات حول حقيقة الإن�سان والغاية
من وجوده ،وعالقته باهلل والكون والآخر ،وم�س�ؤولية الإن�سان
وحدودها ،وكيف يح ّقق �سعادته.
يلفت الكتاب �إىل �أن ابن �سينا �أخ��ذ عن الفل�سفة امل�شائية
اليونانية ،حيث ح��اول اجلمع بني �آراء �أر�سطو و�أفالطون
و�أفلوطني يف تعريف النف�س ب�أنها "ا�سم م�شرتك يقع على
معنى م�شرتك فيه الإن�سان واحليوان والنبات ،وعلى معنى
م�شرتك فيه الإن�سان واملالئكة ال�سماوية".
وتو�ضح املحادين �أن ر�أي ابن �سينا يف مبد�أ النف�س غري
وا�ضح متاماً ،فما ي�ؤكد �أن النف�س حدثت بحدوث اجل�سد،

و�أنها فا�ضت عن واهب ال�صور ،فنزلت �إىل عاملنا لتكت�سب
يف�صل يف ق�صيدته العينية التي
املعرفة بعامل الطبيعة ،كما ّ
يقول فيها" :هبطت �إليك من املحل الأرفع /ورقاء ذات تع ُّزز
ومت ُّنع /حمجوبة عن كل مقلة عارف /وهي التي �سفرت ومل
تتربقع /و�صلت على كُ ره �إليك ورمبا /كرهت فراقك وهي
تفجع".
ذات ُّ
وك��ان��ت اخلال�صة التي ذه��ب �إليها �صاحب "الإ�شارات
والتنبيهات" واختلف حولها مع جمهور الفقهاء �إىل حد
تكفريه كما فعل الغزايل ،بح�سب الكتاب ،هي القول باحل�رش
مق�سم ًا
يف الآخرة والثواب والعقاب للنفو�س ولي�س الأج�سامّ ،
م�صائرها بح�سب قوتها العقلية التي �إذا بلغت الكمال نالت
عليه ال�سعادة الدائمة ،بينما تلك التي ان�شغلت بالبدن فهي
يف �شقاء دائم ،وبينهما تعي�ش نفو�س �شقاوة م�ؤقتة قبل �أن
تعي�ش يف �سعادة.
ينتقل ابن �سينا بعد حتديد ماهية الإن�سان وعالقته باهلل� ،إىل
مقاربة عالقته بالآخر والتي يتناول فيها م�سائل تربوية

تتعلّق بالعائلة و�أهداف ت�أ�سي�سها ،ويف ال�شق الذي يناق�ش
يتوجه تنظريه �إىل
تنظيم �سلوكياته و�أفعاله االجتماعية
ّ
الأخالق التي كان يراها �أ�سا�س العي�ش ال�سعيد ،وفق الكتاب.
يف ف�صل �آخ��ر ،تبحث املحادين تق�سيم �صاحب "النجاة
يف املنطق والإلهيات" للمعرفة كونها ح�سية تعتمد على
متيز بني املو�ضوع و�أعرا�ضه وجوهره،
االنطباعات التي ال ّ
وهي كثرية التداول بني النا�س و�رسيعة التغري بني فرتة
و�أخ��رى� ،أو عقلية حتتل املرتبة العليا بالن�سبة �إليه لأنها
املجردة عن املادة �أو الفوقية
تت� ّأ�س�س على �صور املوجودات
ّ
التي ر�أى �أنها معادل الب�صرية وهي �أعلى درجات معرفة
ويخت�ص بها العارفون.
احلق الأول (اهلل)،
ّ
�أما عن م�س�ؤولية الإن�سان عن �أفعاله ،فيبينّ الكتاب �أن ابن
�سينا ي�ؤكد �أن لدى الإن�سان قدرة و�إرادة ،و�أن الفعل ال ي�صدر
عن الإن�سان من حيث قدرته فح�سب ،بل ال بد من "اقرتان
القدرة باملرجح" وهذا املرجح هو الإرادة ،ولهذا ف�إن الإن�سان
لي�س جمرباً متاماً ،بل خمتار يف �أفعاله لوجود الإرادة.

واتساب

تحيل حادث االختراق األمني
لخاصية التراسل

حظك

7

اليوم

الحمل
مع��ك يف الوقت
بع���ض التح�� ّوالت الكب�يرة قد حت��دث ِ
احل��ايل !ل��ذا ا�ستع��دي لبع���ض الأ�شياء غ�ير املتوقعة،
أ�صدقائك! الأ�شخا�ص
ورمبا املخيبة للآمال من بع�ض �
ِ
الذي��ن يب��د�ؤون دائم�� ًا بو�ضع خط��ط اجتماعية جديدة
عن��ك للأ�سف ،ال حت��زين وال تفكري يف �أنهم
من�شغل��ون ِ
يريدونك يف حياتهم
ال
ِ

الثور
�أن��تِ �إن�س��ان منهج��ي يف كل اجلوان��ب ،حتدي��داً قبل
تنفي��ذ امل�شاري��ع الك�برى ،فك��ري يف كل �ش��يء وال
أن��ك تريدين �أن
تك��وين �ضعيف��ة تتخذي��ن
قرارات��ك ل ِ
ِ
ً
قراراتك ال تعطل
،
ا
أحد
�
تعطل��ي
تق��رري �رسيع ًا لكي ال
ِ
م�صلحتك �أن��تِ  ،ت�أكدي
�أح��داً ،ولكنها ��ضرورة لأجل
ِ
إليك.
من �أهميتها بالن�سبة � ِ

الجوزاء
احلياة تتغري وتتطور ،كوين مواكبة لتلك التطورات
حياتك ،ح��اويل �أن يكون
الكب�يرة التي حت��دث يف
ِ
لدي��ك قدرة على الرتكي��ز يف القرارات التي تريدين
ِ
طريقك
تنفيذها ،حتى و�إن كانت احلياة �صعبة يف
ِ
ت�شعرك بالتوتر يف بع�ض الأوقات
�أو
ِ

الرسطان
حني يح��اول �أحدهم �أن ُي�شه��دكِ على ت�رصف
مار�س��ه �أح��د املقربني لك ،ف�لا جتعلي الأمور
�شخ�صي��ة ،فك��ري يف التفا�صي��ل ب�إطاره��ا
املتج��رد م��ن �أي عاطف��ة لك��ي تتمكن��ي م��ن
الت�رصف بالنحو ال�سليم

االسد

عرف��تِ الكث�ير م��ن الأ�شخا���ص يف ف�ترة ب�سيطة،
عرف��تِ ال�ص��ادق واملخ��ادع ،مل تتوقع��ي �أن تبني
كل تل��ك اخل�برات يف تل��ك ال�سن ال�صغ�يرة ،ولكن
أنك مررتِ بالكث�ير يف فرتة ب�سيطة،
م��ن الوا�ضح � ِ
وعاني��تِ الكثري �أي�ض ًا ،ال حت��زين ،كل ما حدث يف
حياتك له مربراته
ِ

العذراء

ً
أخيرا..

""Apple Pay
تبصر النور

ب��د�أت �رشكة �آبل يف قب��ول خدمتها املالي��ة  Apple Payو�سيلة للدفع يف
متاجرها الإلكرتونية� :آيتونز  ،iTunesو�آب �ستور ،وم�شرتيات خدمة الكتب
 ،Apple Booksبالإ�ضافة �إىل خدمة املو�سيقى "�آبل ميوزيك" Apple
 ،Musicوا�شرتاكات خدمة التخزين ال�سحابي "�آيكالود" .iCloud
وحدث��ت ال�رشكة �صفحة الدع��م اخلا�صة بها ،التي تو�ضح طرق الدفع املتاحة
يف خدماته��ا املختلف��ة يف جميع �أنحاء العامل ،وقد �أ�صبحت تت�ضمن الآن �أنه
ميك��ن للم�ستخدمني يف ع��دد من ال��دول ا�ستخ��دام " "Apple Payكو�سيلة
للدفع.
و�أظه��رت ال�صفح��ة �أن ال��دول الت��ي �أ�صبحت تدع��م خدمة �آبل املالي��ة ت�شمل:
الوالي��ات املتحدة ،وكن��دا ،و�أ�سرتالي��ا ،و�سنغافورة ،وهونغ كون��غ ،وتايوان،
ورو�سيا ،و�أوكرانيا ،ويف ال�رشق الأو�سط دولة الإمارات العربية املتحدة.

هل تعاني من التعب المستمر؟
أمراض قد تكون السبب

كلمات

فيسبوك

تشدد قيود
البث المباشر

�أعلن��ت �رشكة في�سب��وك� ،أنها �ست�ش��دد القواع��د املتعلقة مبيزة الب��ث املبا�رش على
�شبكته��ا االجتماعي��ة ،وذل��ك و�سط دع��وات �إىل احلد من العنف عل��ى الإنرتنت يف
�أعقاب الهجوم الإرهابي يف كراي�ست ت�شري�ش.
وكان م�سل��ح قد قت��ل � 51شخ�ص ًا يف م�سجدين مبدينة كراي�ست ت�شري�ش بنيوزيلندا
يف � 15آذار املا�ض��ي ،وب��ث االعت��داء الإرهابي مبا�رشة عل��ى في�سبوك .وكان هذا
�أ�س��و�أ حادث �إطالق نار يف نيوزيلندا ،و�أثار دعوات حتث �رشكات التقنية على بذل
املزيد من اجلهد ملكافحة التطرف على خدماتها.
وقال��ت في�سبوك يف من�ش��ور على مدونتها �إنها �سوف تبد�أ تطبيق �سيا�سة "الفر�صة
الوحي��دة" ال�ستخ��دام ميزة البث املبا�رش ،ومتنع هذه ال�سيا�س��ة ب�صورة م�ؤقتة كل
م�ستخ��دم �سبق ل��ه �أن واجه �إج��راءات ت�أديبي��ة ب�سبب خرق قواع��د ال�رشكة الأكرث
خطورة يف �أي مكان على موقعها.

ق��ال تطبيق وات�ساب التابع لفي�سبوك� ،إن االخ�تراق الأمني خلا�صية الرتا�سل اخلا�صة به
يحم��ل ال�سم��ات املميزة ل�رشكة خا�صة تعم��ل يف جمال املراقبة و�إنه �أح��ال الواقعة �إىل
وزارة الع��دل الأمريكي��ة .وي�ستخدم نحو  1.5مليار �شخ���ص �شهري ًا تطبيق وات�ساب ،وهو
من �أكرث تطبيقات الرتا�سل �شعبية.
وقال متحدث با�سم وات�ساب �إن الهجوم كان "متطوراً جداً ويحمل" كافة ال�سمات املميزة
ل�رشكة خا�صة تعمل مع احلكومات يف جمال املراقبة.
وق��ال املتح��دث "وات�ساب ي�شجع النا���س على حتديث التطبيق بتنزي��ل �أحدث ن�سخة منه
وحتدي��ث نظ��ام ت�شغيل الهات��ف املحمول نف�سه حلمايته��م من �أ�ش��كال ا�ستغالل موجهة
وم�صممة الخرتاق املعلومات املخزنة على �أجهزة الهاتف املحمول".
وتاب��ع "نعم��ل با�ستمرار مع �رشكائنا يف ال�صناعة على تق��دمي �أحدث التعزيزات الأمنية
حلماية م�ستخدمينا".

متقاطعة

العقرب

�أبق��ي القلي��ل م��ن الأ��سرار لنف�س��كِ حت��ى ع��ن
�أق��رب الأ�صدق��اء ،ح��اويل �أن حتظ��ي بقليل من
اخل�صو�صي��ة ،اخل�صو�صي��ة لي�س��ت �شيئ�� ًا �سيئاً،
ب��ل عل��ى العك�س ،ه��ي �أهم ما متلكي��ه ،ال تظني
�أن ق��ول كل �شيء لكل من حول��كِ ت�رصف ذكي،
�أخفي القليل عن نف�سكِ

الجدي
الته��ور هو �أول خطوة يف طريق الف�شل ،حاويل �أن
تتخل�صي من تلك العادة ال�سيئة ،كل امل�شاكل التي
حيات��ك تقريب�� ًا �سببها الته��ور ،حاويل
حت��دث يف
ِ
ً
التخل���ص من��ه و�إن كان الأم��ر �صعب��ا علي��ك ،ال
توقعي نف�سك يف م�شاكل ال داعي لها.

فقر الدم

الدلو
مهم��ا كان��ت م�شاع��ركِ جت��اه �أحدهم ح��اويل �أن
ت�سيط��ري عليه��ا ح�ين يتعل��ق الأم��ر بالق��رارات
حياتك
الكبرية ،مبعنى �أن��ك ل�ست م�ضطرة لإكمال
ِ
بح��وار �شخ���ص تعرف�ين �أن��ه غ�ير منا�س��ب لأن
م�شاعرك تقودكِ نحوه.

ال�سكري

القلق

ذكريات��ك اللطيف��ة ت�شع��ركِ باحلن�ين لبع���ض
ِ
الأ�شخا���ص الذي��ن �آذوكِ يف املا�ض��ي ،حاويل �أن
نف�سك منه��م� ،أنتِ ال
متنع��ي
نف�س��ك عنهم ،احم��ي ِ
ِ
تريدي��ن �أن تت���أذي م��ن جدي��د ب�سببه��م ،ح��اويل
لدي��ك قدرة عل��ى التمييز ب�ين املحبني
�أن يك��ون ِ
والأ�شخا�ص الذين يحبون �أنف�سهم

ترين التهديدات �أ�سلوب ًا غري ح�ضاري �أو مقبول،
ح�ين يح��اول �أحده��م �أن يه��ددكِ ب���أي �إ�سلوب
ع��ادة ما يكون لكِ ردة فع��ل عنيفة ،ال ت�سمحي
لأحد بالتقليل منك بق�صد �أو دون ق�صد ،احرتام
من حولكِ �أهم ما متلكني ،ال ت�ض ّيعيه من يديكِ .

فق��ر الدم �أو الأنيميا ،هو عبارة عن حالة من نق�ص
الهيموغلوبني املوجود يف كرات الدم احلمراء ،وهو
امل�س�ؤول عن نق��ل الأك�سجني وثاين �أك�سيد الكربون
يف اجل�س��م .بالتايل ،ف�إن نق���ص الهيموغلوبني من
�ش�أن��ه �أن ي�ؤدي �إىل انخفا���ض يف كمية الأك�سجني
الوا�صلة �إىل اجل�سم ،مما ي�سبب �إرهاق اجل�سم ب�شكل
م�ستمر ،وفق ما ذكر موقع "ويب طب".
وم��ن �أعرا���ض الأنيمي��ا ،التع��ب ال�شدي��د والوه��ن،
و�صعوب��ة يف التنف���س ،و�صعوبة يف الن��وم ،وعدم
الق��درة عل��ى الرتكي��ز ،و ت�سارع يف النب���ض ،و�آالم
يف ال�صدر.

عل��ى الرغم من �أننا جميعا ن�شعر بالقلق يف �أحيان
متفاوت��ة ولأ�سباب خمتلف��ة� ،إال �أنه قد ي�شكل حالة
مر�ضية يف بع�ض احلاالت ،مهددا احلياة الطبيعية
للفرد.

امليزان

القوس

يع��اين الكث�ير منا م��ن التعب ،يف ظل من��ط احلياة
ال�رسيع الذي نعي�شه اليوم� ،إال �أن �إح�سا�س ال�شخ�ص
بالتعب امل�ستمر ،قد يعني �إ�صابته مبر�ض معني.
ويف كث�ير م��ن الأحي��ان ،ي�شع��ر الإن�س��ان بالتعب
امل�ستم��ر ،بالرغم من ح�صوله عل��ى �ساعات كافية
م��ن الن��وم ،وذل��ك ب�سب��ب جمموعة م��ن الأمرا�ض،
منها:

يح��دث ال�سك��ري عندم��ا ترتف��ع ن�سب��ة الغلوك��وز
(ال�سكر) يف الدم ،ويقوم هرمون الأن�سولني بتحليل
الكربوهيدرات �إىل �سكر لت�ستطيع اخلاليا �أن تتغذى
عليه.
و�أحيانا ال ي�ستطيع اجل�سم �إنتاج الأن�سولني لوحده،
�أو ينتجه بكميات غري كافية ،مما ي�ؤدي �إىل تكد�س
ال�سك��ر يف ال��دم وبق��اء اخلاليا دون غ��ذاء ،وهو ما
يجعلنا ن�شعر بالتعب امل�ستمر.

ت�ؤمن�ين �أن العالق��ات ه��ي �أهم م��ا اكت�سبتِ طوال
أنك ك ّونتِ �صداقات
إليك هو � ِ
حياتك ،الأمر بالن�سبة � ِ
ِ
حقيقي��ة� ،صداقات �صادقة ب�ين �أ�شخا�ص حمبني،
منك �سوى االهتمام واملحبة املتبادلة،
ال يري��دون ِ
�أن��تِ حمظوظ��ة بتل��ك العالق��ات ،ح��اويل احلفاظ
عليها بكل ما �أوتيت من قوة.

دراسة تكشف «الوصفة السحرية» لتجنب الخرف
ك�ش��ف تقرير حدي��ث �صادر ع��ن منظم��ة ال�صحة العاملي��ة� ،أن
�أف�ض��ل طريقة لتجنب مر�ض اخلرف الذي يعاين منه  50مليون
�شخ�ص حول العامل ،تكون باتباع منط حياة �صحي.
ولتجن��ب اخل��رف الذي يكلّف الع��امل �سنويا ما يق��ارب الـ818
ملي��ار دوالر ،و�ضعت منظمة ال�صح��ة العاملية قائمة توجيهية
لتف��ادي املر�ض الذي لي�س بال��ضرورة �أن يكون نتيجة حتمية
لل�شيخوخة والتقدم يف العمر.
وتو�صل��ت الدرا�س��ة �إىل �أن عوام��ل ذات �صلة بنم��ط احلياة مثل
الن�ش��اط الريا�ض��ي والتدخ�ين والنظ��ام الغذائي غ�ير ال�صحي

والإف��راط يف تن��اول الكحولي��ات ،يزي��د م��ن فر���ص الإ�صاب��ة
باخلرف.
كذل��ك ت�ساه��م �أمرا���ض مث��ل ال�سك��ري وارتف��اع �ضغ��ط ال��دم
والكولي�س�ترول والبدانة واالكتئاب يف رفع احتماالت التعر�ض
للخرف ،وفق ما نقلت �صحيفة “الغارديان” الربيطانية.
ومن نتائج الدرا�س��ة �أي�ضا عدم وجود �صلة وا�ضحة بني تناول
املكم�لات الغذائي��ة وانخفا�ض خط��ر الإ�صابة باخل��رف� ،إذ �أن
بع�ض احلاالت الت��ي �شملتها الأبحاث �أظهرت �أ�رضارا ملكمالت
الربوتني.

م��ن اجلدير بالذك��ر ان االكتئ��اب مر�ضا ع�ضويا ولي���س نف�سيا
فقط ،يتعالج املري�ض منه �أحيانا بالأدوية ك�أي مر�ض �آخر.
و�أكرث ما مييز هذا املر�ض ،هو �أنه يجعل الإن�سان ي�شعر بالتعب
امل�ستم��ر والوه��ن ،بالإ�ضاف��ة �إىل ع��دم املق��درة �أو الرغبة يف
القي��ام ب�أي جمه��ود .ومن الأعرا�ض الأخ��رى لالكتئاب ،فقدان
الرغب��ة يف ممار�س��ة ن�شاط��ات يومي��ة اعتيادي��ة �أو ن�شاط��ات
حمبب��ة ،وا�ضطرابات يف النوم و�صعوب��ة يف الرتكيز و�صعوبة
يف اتخ��اذ الق��رارات والي�أ���س والإحب��اط ب�شكل دائ��م والتفكري
ال�سلبي وعدم الر�ضى عن الذات.

الحوت
ح�سن��ي
�أن��تِ بحاج��ة �إىل امل�شاع��ر الإيجابي��ةّ ،
تفك�يرك �أو ًال ث��م ابحث��ي عن حت�سني م��ا يدور يف
حيات��ك احلقيقي��ة� ،أن��تِ بحاج��ة �إىل فت��ح قلب��ك
ِ
للكون وقته��ا فقط �سيفتح لك الك��ون ذراعيه على
مرحب�� ًا ب��ك و�سي�سعدك
م�رصاعيهم��ا ّ
وي�شعرك بالفخر والراحة.

