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  ملخص البحث:

ا ظهري الدين البيهقي يف كتابه "تاريخ البحث حول رسم صورة للحكيم املسلم كما عرضه يركز هذا
 .، وأهم مالحمهامنوذجا للحكيم املسلم ابن سينال عربز األسباب اليت توفرت جلوي ،"حكماء اإلسالم

به يف ، لذا اهتم البيهقي وسعيها يف حتصيل كماهلا اإلنساينواقعية حلاهلا البشري  ابن سيناجاءت شخصية و
  .به وسط أجيال املشتغلني باحلكمةحىت يقتدى للحكيم املسلم من غري إطراء أو مبالغة  امنوذجتقدميه 

  

  ، منوذج، احلكيم املسلم، تراجم، ظهري الدين البيهقيابن سينا ة:الكلمات املفتاحي
  

Abstract 

This research focuses on drawing picture of a Muslim sage as presented 

by Zaheer Al-Deen Al- Bayhaqi in his book “ Tareekh hukma al-Islam” 

and highlights the available reasons that make Avicenna a model of 

Muslim sage. Ibn Sina had realized his human condition and its pursuit in 

attaining the human perfection; therefore, Bayhaqi interested in him and 

introduced him as a model of a Muslim sage without any flattery and 

exaggeration so he would be followed by those who are busy in learning 

and doing philosophy.  

Key words: Ibn Sina, Model, Muslim sage, Zaheer Al-Deen Al- Bayhaqi 

Abstrak 

Kajian ini memberi tumpuan kepada melukis gambar seorang 

cendikiawan Islam seperti yang dibentangkan oleh Zaheer Al-Deen Al-

Bayhaqi dalam bukunya “Tareekh hukma al-Islam” dan menyerlahkan 

sebab-sebab yang menjadikan Avicenna, seorang model cendikiawan 

Islam. Ibn Sina menyedari keadaan manusia dan usaha mereka dalam 

mencapai kesempurnaan; oleh itu, Bayhaqi berminat dengan beliau dan 
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memperkenalkan beliau sebagai model cendikiawan Islam tanpa 

sebarang pujian dan keterlaluan supaya dia akan diikuti oleh mereka 

yang sibuk dalam pembelajaran dan menjalankan falsafah.  

Kata Kunci: Ibn Sina, Model, Cendikiawan Islam, Zaheer Al-Deen Al- 

Bayhaqi 

 

  املقـدمة 

تاب هو ما غرض كو ،هذا البحث يتوخى اإلجابة عن سؤال مركزي           
فإن كانت اإلجابة األولية أن  ؟ماء اإلسالم لظهري الدين البيهقيتاريخ حك

لقية الغرض هو التأريخ هلؤالء احلكماء وحفظ ذكرهم وتدوين مآثرهم اخل
 -بعد طول تأمل يف تلك التراجم-  فإن اإلجابة العميقة العلمية،والتنويه مبراتبهم 

أن يرسم لنا صورة لذلك احلكيم النموذجي، وأنه من  قول: إن البيهقي أرادت
لذلك املنصب الرفيع وتلك الرئاسة  ابن سينامجلة أولئك احلكماء قد انتخب 

الرئاسة  قد قصر عن حتصيل تلك ابن سينالكنه وجد أن  ،العلمية العظيمة
بسبب سلوكه العملي حسب املقاييس اليت ارتضاها أهل احلكمة أنفسهم، 

أن جيد املسوغات العقلية والنفسية لتغري ذلك  بن سيناولذلك أراد يف ترمجته ال
  لتلك الرتبة. ابن سيناوبيان أنه مل يقدح يف نيل  ،التقصري

بأن على ما ذهبنا إليه يف بيان غرض الكتاب  البعض ضوقد يعتر  
: اثنان قبل إن احلكماء أربعة" :البيهقي قد ذكر يف ترمجة الفارايب بأنه قد قيل

مث  .1واثنان يف اإلسالم ومها أبو نصر وأبو علي" ،بقراطاإلسالم ومها أرسطو وأ
مث ذكر منها على  .2لتصانيفه" ا"وكان أبو علي تلميذً :عقب على ذلك بقوله

                                                           

)، م1946حتقيق حممد كرد علي، (دمشق: الترقي، ، تاريخ حكماء اإلسالمالبيهقي، ظهري الدين،  1
  .30ص

  .30لسابق صاملرجع ا 2
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وكيف  ،يمن يريد الشروع يف علم احلكمةما ينبغي أن يتوفر ف 3لسان الفارايب
قد  ابن سيناأن  اويبدو واضح ،تكون سريته إن بلغ الغاية القصوى يف احلكمة

وأنه من األوىل اختاذ  ،أخلّ جبزء غري يسري من تلك الشروط اليت وضعها الفارايب
4اخلري احلسن بن بابا وقد يقال: إن منوذج أيب ا للحكيم املسلم.الفارايب منوذج 

ام يف املن �اهللا  نه أسلم على يد رسولإحيث  ،أقرب إىل الوفاء بتلك الشروط
وأنه كذلك قد قيل  ،ونقلها البيهقيحسب تلك القصة اليت رويت عن إسالمه 

مساه يف  �وحق له ذلك فإن النيب  ،"وقيل أليب اخلري بقراط الثاين :يف وصفه
وقد يضاف  يده على ذلك املعىن،تأكويستفاد من تعليق البيهقي  .5منامه عاملاً"

هو الفيلسوف أبو الفرج بن الطيب و ،آخر إىل أيب اخلري فيلسوفًا وحكيما
وقد أبدى البيهقي  ،علي على أشدها كانت املنافسة بينه وبني أيب ،6اجلاثليق

باإلضافة هلذين أليب علي بسبب جينه لكتبه ،  اصرحي اه نقدووج ،معه اتعاطفً
حكيمني آخرين من  قام البيهقي بترمجة ،من طبقة أيب علي لذينالاحلكيمني 

مها: حممد بن حممد بن عبد اجلليل العمري الكاتب، والسيد اإلمام و ،معاصريه
 ترمجة األول زين الدين إمساعيل بن احلسن احلسيين اجلرجاين الطبيب، وجاء يف

ونقل آثاره يف  وقد توسع يف الترمجة له ،يف بيان مناقبهأشبه بالشعر  كالم
مما يدل على  ،التاريخ احلكمة يف كتابه مشارب التجارب وغرائب الغرائب يف

فقد وصفه بأنه "أحيا  8أما يف ترمجة الثاينو .7احتفاله به وعظيم تقديره له
وهي  ،الطب وسائر العلوم بتصانيفه اللطيفة ... وسارت بتصانيفه الركبان
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حسن األخالق  ن لطيف املعاشرة،من أثق به أنه كاومسعت  ،كتب مباركة
رسالة له ونقل عنه  ،ترامجه للحكماء به 10وقد ختم البيهقي .9يف ذاته" اكرمي

  فيها مجلة من احلكم تبني لنا منوذج احلكيم املسلم.
م للحكي امنها منوذج ن هذه النماذج ميكن أن يتخذ أيال شك أ  

الفرج بن الطيب اجلاثليق رمبا  اأن الفيلسوف أب لكن الناظر املتأمل يرى ،املسلم
خركان قد متيز عليه يف الطب كما ذكر  ابن سيناوأن  ،ج بسبب عدم إسالمهي

البيهقي، وأن أبا اخلري على جاللة قدره يف الطب فهو مل يصل يف النبوغ يف 
ن ان اآلخراأما النموذجو يف هذا اال. ابن سيناه اإلهليات واملنطق ما حصلّ

ابن ه ري البيهقي، وكالمها مل يؤثر عنه ذلك النبوغ الذي حصلفهما من معاص
ل ا علوم احلكمة، اإلضافات اليت كمكذلك و ،يف مجيع أجزاء احلكمة سينا

قد قصر  ابن سيناوال ينفي ذلك أن  وجعلها جزًءا أصيالً من العلوم اإلسالمية،
قي ينبهنا إىل يف جانب العمل رغم كماله يف جانب العلم والنظر، لكن البيه

اهللا قد قيضا وأن علمه وتوفيق  قبل موته، ابن سينا انتهى إليها حسن اخلامتة اليت
 رؤيةولبيان ما ذهبنا إليه ال بد من النظر يف تفاصيل له ذلك املآل احلسن ، 

الوزير شرف امللك أبو علي احلسني بن احلكيم البيهقي يف ترمجة ( ظهري الدين
املتأمل يف  ذإ "تاريخ حكماء اإلسالم") يف كتابه ريالبخا ابن سيناعبداهللا 
ومل يسبق هلا  ،ومنهج البيهقي يف عرضه هلذه التراجم جيدها فريدةالكتاب 

عن بقية منهاج املترمجني  الكون املنهج الذي سلكه مؤلفه خمتلفً ،املترمجون بعده
بل ترجم  ،ومل يقتصر على املسلمني منهم ،واملؤرخني، فالبيهقي تناول احلكماء

 ،من األطباء واملهندسني ومن اشتغل بالوزارة لكل من اعتىن باحلكمة والفلسفة
                                                           

  .172املرجع السابق، ص 9
  .174، 173املرجع السابق، ص 10
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ولو كانوا من غري املسلمني كاليهود والنصارى وغريهم ممن أقام وتأثر 
والذين عرفوا ا والذين هلم أقوال مأثورة، مركزا على  ،باملسلمني وبالدهم

الذي يكاد الكتاب  ابن سينالم شخصية الشيخ الرئيس الفيلسوف احلكيم املس
لذا حرص البيهقي أن ،  للحكيم املسلم امنوذج ابن سيناعارضا  ،منصبا حوله

وعبقرية فذة أنتجها من عمالقة الفلسفة يف اإلسالم وحكمائها،  اعمالقً يربز لنا
حىت قدم للمكتبة العربية  ،اا ومنتجومفكر عاش حياته عامالً ،احمللق الفكر العريب

ا لزمنه فكان نتاجه املائدة مث كان سابقً ،عاملية خالصة ما سبقه من علم وفنوال
 ،العلمية واجلامعات العاملية تنهل منها ادميياتفتلقفتها األك ،علومالشهية بشىت ال

اكتسبه من اشتغاله  لقب الرئيسولعل ،  احلكمة والعلموتأخذ من أفكارها 
الرئيس يدالن على مجعه بني بالسياسة، ولقب الشيخ لقب علمي، والشيخ 

  . 11فهو أشبه باحلاكم الفيلسوف ،شتغال بالعلم والسياسةاال
 ابن سينالذا سوف نقف يف هذه الدراسة على ترمجة الشيخ الرئيس 

 ،واألسباب اليت توفرت له دون غريه من العلماء ،كنموذج للحكيم املسلم
ؤية اليت تناوهلا من مركزين على دراسته يف تراجم ظهري الدين البيهقي والر

سواء ما  ،معرجني على أهم مالحمها، وبني من ترجم له من العلماءخالل كتابه 
نقلها عنه تلميذه أبو عبيد  واليت ،الرئيس عن نفسه اذكرهو ،حكاه عن نفسه

عيون األنباء يف طبقات األطباء،  صيبعة يفابن أك ، وبقية من ترجم لهاجلوزجاين
  .أو بقية من ترجم له

                                                           

. ولقد اختلف بشأن تفسري لقب 19عارف)، ص، (مصر: دار املابن سيناعصر أمحد فؤاد ، ،األهواين  11
"، فقد قيل (سينا) لقب، وقيل اسم، واألشهر أنه لقب له، مث اختلفوا هل هي ابن سينا"الشيخ الرئيس

 "سيما"من أصل عريب مبعىن الثناء؟ أم أصل مصري قدمي مبعىن احلكيم الكامل؟ أم من أصل تركي مثل 
مفيد العلوم ومبيد "مث انقلبت الشني سينا. ويف كتاب اخلوارزمي  "شينا"أم من أصل عرباين، أو سريياين 

، ومل خيرج "ابن سينا"أن أبا علي بن احلسني كان بقرية خبارى يقال هلا سينا فسمى نفسه  "اهلموم
  الباحثون برأي فاصل.
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لناظر يف كتاب "تاريخ حكماء اإلسالم للبيهقي" جيده من أغىن او
ومل ينهج  ،أخذ مؤلفه فيه منهجا خاصا متيز فيه والذي ،كتب التراجم والتاريخ

أوال أن نقف على بنا لذا حيسن ،  الطريق اليت عرفت ا كتب التراجم األخرى
والذي  ،والعلمأوال باحلكمة عجالة عند الفيلسوف احلكيم البيهقي الذي عرف 

هو ظهري " :قائالعلى إبراز نسبه املوسوم باحلكمة والعلم حمقق الكتاب حرص 
بن ثابت امللقب بذي بن زيد  يعل فريد خراسان، ابن فندقالدين أبو احلسن 

  .ساللة خزمية بن ثابت األنصاريمن وهو  ،الشهادتني
 ،مشارب التجارب: مولدي يف يوم السبتيف  كما قال عن نفسهولد 

 اونشأ فيه ،12ه499نواحي بيهق من أعمال نيسابور عام سابع عشرين شعبان 
وكان والده من كبار العلماء مع والده إىل ششتمذ من قرى نيسابور، مث رحل 

، ولكنه انتقل 13وأمه من حفظة كتاب اهللا عاملة بتفاسريه ،ىف نيسابورواحلكماء 
 يف األف كتبومللك بن صاعد، ا فقرأ على حيىي بن عبد ،بعد وفاة والده إىل مرو

اعمالقً االفارسية، وأتقن اللغة العربية، فأصبح كاتب، اوواعظً ،اقًحملِّ اوشاعر 
كتبه  يقد عدد ياقوت احلموو .كل علم وفن يف ،امؤلفً اوعاملً ،امفهوم

ومنها ما هو أكثر من  ،جملدين منها ما هو يف ،اكتاب 74فكانت  ،ومؤلفاته
األدب  العلوم الدينية، ومنها ما كان يف املؤلفات يف وأغلب تلك ،ذلك

مث وضع ، احلكمة واألدب والتاريخ ومن هذه املؤلفات ما هو يف والتاريخ،
، ولعل من أشهر ما ألفه البيهقي ومنها تاريخ بيهق ،بضعة كتب بالفارسية

                                                           

، وابن 208ص ،5ج )،م1991 ،دار الكتب العلمية: ( بريوت،معجم األدباءيف  ،حكاه عنه ياقوت 12
، 3ج)،بريوت: دار صادر(، حتقيق الدكتور إحسان عباس، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمانلكان، خ

    يف ترمجة الباخرزي. 387ص
  .3، صمقدمة تاريخ حكماء اإلسالم 13
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، "كتاب السموم"و "،كتاب أسرار احلكم وأطعمة املرضى واملعاجلات"
كتاب جوامع "و "،كتاب شرح ج البالغة"و "،ام القراءاتكتاب أحك"و

وغريها الكثري، ولقب حبجة الدين كما جاء يف بعض كتبه  "،أحكام النجوم
ظهري الدين" كما جاء يف مقدمة "ولكنه اشتهر بـ ،كجوامع أحكام النجوم

وأما وفاته فكانت يف  .تتمة صنوان احلكمة" أليب سليمان السجستاين" كتاب
ومن بعدهم، ومل  الصفديوباالتفاق، ذكرها ياقوت والذهيب  ه565سنة 

ا يف بلدة أكثرها ينعاش البيهقي سو .يذكر أحد منهم يوم الوفاة والشهر
 ،زو الترك لبالد خراسان وال سيما نيسابور دار العلمغمتشيعة، وشهد أيامه 

  ها.، ويقتلون علماءفكانوا حيرقون كتبها
م البيهقي شغلته احلكمة من كل جوانبها، الباحث أن احلكيجيد و

تاريخ حكماء يم امسا يستحق التأمل والتوقف "اختار لكتابه القف ،واحتضنته فنوا
مبعناها الواسع لدى  14"احلكمة"إذ  ،"تاريخ فالسفة اإلسالم" :ومل يقل ،اإلسالم"
ن علم يبحث فيه ع" :هيكما بينها حمقق كتاب البيهقي واحلكمة ، 15الفالسفة

                                                           

يف العصر اليوناين القدمي احلكمة مرادفة للفلسفة، وهي صناعة نظر، يستفيد منها اإلنسان حتصيل ما  14
ه يف نفسه، وما عليه الواجب مما ينبغي عليه الواجب، مما ينبغي أن يكسبه فعله لتشرف عليه الوجود كل

بذلك نفسه، وتستكمل وتصري عاملا معقوال مضاهيا للعامل املوجود، وتستعد للسعادة القصوى باآلخرة، 
ملعارف، (مصر: دار ا ،أقسام العلوم علي بن احلسني، ،ابن سيناوذلك حبسب الطاقة اإلنسانية. رسائل 

 يشاُء من الْحكْمةَ ﴿يؤتي : يقولاهللا تعاىلو، واحلكمة تعلم حقائق األشياء، 104صم)، 1980، 1ط
  ].269كَثريا﴾ [البقرة: خيرا أُوتي فَقَد الْحكْمةَ يؤت ومن

قيل فيلسوف،  الفلسفة مشتقة من كلمة يونانية، وهي فيالسوفيا، وتفسريها حمبة احلكمة، فلما أعربت 15
مث اشتقت الفلسفة منه، ومعناها علم حقائق األشياء والعمل ا مبا هو أصلح، تتناول أبعادا وتصورات 

تق     عميقة، وليست خمتصة مبعىن واحد، ونقل البيهقي يف ترمجة أيب الفتح حيى بن علي البسيت قوله: 
  اهللا والزم عرى دينـه        وبعدمها فاعرف الفلسفة

  هـا        ففلسفة املرء قل السفـوا يعيبودع عنك قوم                           
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فهي علم نظري  ،حقائق األشياء على ما هي عليه يف الوجود بقدر الطاقة البشرية
وإن كان احلكماء عند بعض العلماء هم الذين يكون قوهلم وفعلهم  .16"غري آيل

فقد ،  أو كما فسرها ابن عباس أا يف القرآن بتعلم احلالل واحلرام ،موافقا للسنة
) اقتصاره احلكمة على يف باب (البيان الرابعرمحه اهللا جاء يف الرسالة للشافعي 

وفيما كتبنا يف كتابنا  ،كل ما سن رسول اهللا مما ليس فيه كتاب" :السنة فقال
دليل على أن  ،من ذكر ما من اهللا به على العباد من تعلم الكتاب واحلكمة ،هذا

ع من البيهقي أكد أن احلكمة تتناول مفهوما أوسلكن ، 17"احلكمة سنة رسول اهللا
اثنان قبل اإلسالم  :احلكماء أربعة" :غري خمتصة باملسلمني قائالأيضا وأا  ،هذا

ابن نصر الفارايب وأبو علي  ثنان بعد اإلسالم مها أبواو ،ومها أرسطو وأبو قراط
أراد الشروع  نينبغي مل" :كما نقل البيهقي قول الفارايب يف احلكمة قائال، 18"سينا

قد تعلم القرآن  ،دبا بآداب األخيارمتأ ،صحيح املزاج يف احلكمة أن يكون شابا
معرضا عن الفسق  ،ويكون صيتا عفيفا متحرجا صدوقا ،واللغة وعلم الشرع أوال

 ،وأن يكون فارغ البال من مصاحل معاشه ،والفجور والغدر واخليانة واملكر واحليلة
   .19"آداب السنةوال خمل ب ،ل بأركااغري خم ،مقبال على أداء الوظائف الشرعية

                                                                                                                                   

التشبه باإلله حبسب  ":قوله )دار الكتب العلمية :بريوت، (التعريفعلي بن حممد، يف  ،ونقل اجلرجاين   
لقوا بأخالق خت"دق عليه الصالة والسالم يف قوله: الطاقة البشرية لتحصيل السعادة األبدية كما أمر الصا

، والقفطي، مجال الدين 75ص ."اهللا أي تشبهوا به يف اإلحاطة باملعلومات والتجرد عن اجلسمانيات
، ونقل البيهقي عن السيد اإلمام 50ص (القاهرة: مؤسسة اخلاجني، د.ب)، ،تاريخ احلكماءعلي، 

  .132، ص"الصناعات الفيلسوف شرف الزمان حممد اليالقي قوله فيها: "الفلسفة علم الكل، وصناعة
  .15مقدمة احملقق، ص 16
 ،ه)1403(بريوت: دار الكتب،  ، حتقيق حممد سيد الكيالين،الرسالةالشافعي، حممد بن إدريس،  17

  .22ص
  .30، صتاريخ حكماء اإلسالمالبيهقي،  18
 
  .34املصدر السابق، ص19
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سحاق بن زرعة بيهقي يف ترمجة أيب علي عيسى بن إويف املقابل نقل ال
من زعم أن احلكمة ختالف الشريعة " :وصف احلكمة قوله أنه نقل عنه قال يف

 :بردي قولهاحلسن األ يب، كما نقل البيهقي عن احلكيم أ20"فهي مفسدة هلا
 ابن سيناوهذه لفتة أن  ،21"من أكثر استماع احلكمة أوشك أن يتكلم ا"

وسرد ترامجه  ، الدين البيهقيريهاحلكمة مبفهومها العام والواسع اإلمام ظ هشغلت
بل مل يقتصر البيهقي احلكمة على ،  22.شخصية تناوهلا ذا املنحىلكل 

فقد بدأ ترمجة كتابه بأول حكيم وهو  ،املسلمني فقط جعلها وصفا لغريهم
  23حنني بن اسحاق

يهقي يف عرضه أن يبني أن كتابه جاء ليعرض جانبا من سري راد البلذا أ
بوصفه أحد  ابن سينامركزا على شخصية احلكيم  ،احلكماء ناقال أهم حكمهم

والذي توفرت له أسباب احلكمة اليت بعضها من كسبه  ،حكماء املسلمني
  بسبب توفيق اهللا له. واآلخر ،الشخصي ومهته العالية

                                                           

شريعة، وكل ما هو خمالف وقال مقدمة غري كلية وتقريرها: احلكمة خمالفة لل .75نفسه، ص املصدر 20
لشيء مفسد له، والكربى غري كلية فإن احلالوة ختالف البياض وال تفسده، والصور ختالف املادة وال 

  تفسدها، فإذا كانت الكربى غري كلية ال ينتج القياس.
 ، ولنا يف دراسة احلكمة عربة فقد نقل البيهقي حكمة أيب الرحيان البريوين يف134املصدر السابق، ص 21

. "عرض ترمجته واليت يقول فيها:" مدارسة أخالق احلكماء حتي السنة احلسنة، ومتيت البدعة السيئة
  .74ص ،املصدر السابق

حاشية  يف أول ترامجه عن كل شخصية تناوهلا بالتعريف أن يقول يف بداية الترمجة هو احلكيم فالن  22
  .دماء احلكماء وغري ذلك من العبارات... أو كان حكيما أو كان حاذقًا بعلوم احلكمة أو من ق

ويكىن أبا زيد،كان عاملاً باللغات  م):877/ه264 –م 809/ه194حنني بن إسحق العبادي ( 23
األربع (العربية والسريانية واليونانية والفارسية) وهو تلميذ يوحنا بن ماسويه الذي عينه هارون الرشيد 

احلكمة ا) مسؤوالً عن الترمجة عندما أنشأ دار(أمين ،كان املأمون معجبا به، مقدا لعلمه وفضله، ر
وقال عنه البهيقي:، افاختاره لتقلد رياسة بيت احلكمة، وكان يتقاضى من املأمون وزن ترمجاته ذهب 

تاريخ حكماء البيهقي،  "ومل يوجد يف هذه األزمنة بعد اإلسكندر أعلم منه باللغة العربية واليونانية".

  .30، صاإلسالم
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  : اخلاصةمنهج الكتاب وأهم مالحمه  .1

فيه  جأنه نس تاريخ حكماء اإلسالم"" هكتاب مقدمةيف ذكر البيهقي 
سليمان حممد بن طاهر بن رام  أليب "صوان احلكمة" على منوال كتاب

السجزي الذي يرد امسه يف موضع آخر يف كتاب البيهقي املذكور على هذا 
رض البيهقي يف النحو: أبو سليمان حممد بن طاهر بن رام السجستاين، ومل يتع

كتابه هذا حلكماء اليونان، ولكنه قصره على حكماء اإلسالم كما يؤخذ من 
  عنوان الكتاب وموضوعه.

مث أنه مل يورد فيه تراجم مجيع حكماء اإلسالم الذين وردوا يف غريه 
من كتب تواريخ احلكماء وسريهم، ولكنه اقتصر على ما يقرب من مخسني 

طرين، ولعل ذلك يرجع إىل أنه جعل كتابه متمما ترمجة، منها ما اليزيد عن س
وكل من ذكره وأثبت " :هقال البيهقي يف مقدمة تارخي ."صوان احلكمة" لكتاب

صوان احلكمة"، فأنا ما سقيت مشارخيه، وما ذكرت " امسه مصنف كتاب
نه أنصف يف ذكرهم وبالغ يف حقهم، ونشر أردية جلهم إفوائده وتوارخيه، ف

   .24"ودقهم
ميزه عن بقية كتب التراجم  ،سلكه يف كتابهالذي نهج املهذا  ولعل

 نابن سيناولكنا جند أن الترمجة اليت حازت على اهتمامه هي ترمجة  ،األخرى
حلياته العلمية والفكرية  ، فهو إما عارضحنوه اوكأن الكتاب كله منصب

يف معرض حديثه عن بعض  ابن سيناملواقف وإما متناول  ،والسياسية
كانوا من شيوخه أو طالبه أو من العلماء الذين أسواء  ،لشخصيات اليت تناوهلاا

  أو خصومات أو مناظرات أو غري ذلك.دار بينه وبينهم مقابالت 

                                                           

 .16ص ،تاريخ حكماء اإلسالمالبيهقي،  24
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   :أهم املالمح البارزة اليت متيزت ا رؤية البيهقي يف عرض ترامجه .2
 ء اليونان، ولكنه قصره علىمل يترجم حلكماكتابه هذا ن البيهقي يف إ .1

 .اإلسالمحكماء 

مث أنه مل يورد فيه تراجم مجيع حكماء اإلسالم الذين وردوا يف غريه من  .2
كتب تواريخ احلكماء وسريهم، ولكنه اقتصر على ما يقرب من مخسني 

 بعكس كتب التراجم األخرى. رمجة، ت

تعد أكرب التراجم اليت  بن سيناالترمجة اليت أوردها البيهقي يف كتابه ال .3
 وف، وأغزرها مادة وأقدمها أيضا.لسذكرت للفي

ووفاة  متيز منهج البيهقي يف عرضه للتراجم أنه مل يعرض سري ومولد .4
 . بذكر أشهر أقواهلماكتفى الشخصية اليت ترمجها، و

متيزت ترمجة البيهقي أنه اكتفى بالعناية بترمجة أهل القرن اخلامس  .5
كالصابئة  والسادس من مجيع احلكماء املسلمني منهم وغري املسلمني

واوس واليهود واملسيحيني ممن نشأوا يف ديار اإلسالم وكتبوا تآليفهم 
 بلغته بعكس كتب التراجم األخرى.

ابن ترجم اإلمام البيهقي لكثري على سبيل اإلجياز، وتوسع يف ترمجة  .6
 . سينا

وال  ،ال حبسب حروف املعجم ،حبسب القدم رتب البيهقي كتابه .7
 حبسب أقطار العلماء. 

و نظرنا إىل الذين اقتصر عليهم البيهقي جندهم من بعض حكماء ل .8
خراسان وفارس والعراق والتتمة يف كتاب يف الفلسفة ذكر فيه تراجم 
حكماء اليونان خاصة، ومل يترجم البيهقي ألحد من أهل الشام وإفريقية 
واألندلس لبعده عن الشام وما وراءها، وشدة احلروب الصليبية يف 

  طاع املواصالت بني أبناء الشرق والغرب. نقأيامه، وال
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اخلامس  نيلذا جند أن معظم من ترجم هلم البيهقي كانوا من أهل القرن
والسادس، وبعضهم من الصابئة واليهود واليعاقبة والنساطرة ممن نشأوا يف ديار 

  .اإلسالم وكتبوا تآليفهم بلغته
 "ابن سينا" رمجةوتوسع يف ت ،لكننا جند أن البيهقي ترجم لكثري بإجياز

كما أن ارايب والبريوين والرازي وغريهم،وأوجز يف ترمجة الكثري كالف ،خاصة
األخبار يف هذه التراجم خمتصرة ما ال جند من ترامجهم يف كتب السري املطولة، 

وال يعىن بتحقيق امسه كما أنه  ،وكان البيهقي يكتفي أحيانا بذكر كنية الرجل
وأقوال فقط، فلم حيرص على تدوين سنيت والدم  اعتىن مبا أثر عنهم من حكم

ولقد بني احملقق يف مقدمة الكتاب ، ا هو دأب كتب التراجم املعروفةووفام كم
وبني كتب التراجم  "تاريخ حكماء اإلسالم للبيهقي" ولو أردنا املقارنة بني" :قوله

ماء للقفطي فمثال نرى طبقات احلك ا اختالفا يف املنهج والطريقةاألخرى لوجدن
وكتاب البيهقي لكل منه مزية ومنهجا خاصا، فالقفطي ألف كتابه بعد البيهقي 
مبئة سنة، وباملقابل جند أن البيهقي ترجم لعظماء من فالسفة اإلسالم مل يتعرض 

وإن كان ال يغين كتاب عن كتاب فكتاب تاريخ حكماء اإلسالم  ،"25هلم القفطي
مي يف زمن يكاد يكون خامتة مسو العقل رسم ناحية من نواحي التفكري اإلسال

ولذلك كان حرصه واضحا إلدراج احلكمة مبعناها  ،ومبدأ تراجع العلم يف اإلسالم
  الواسع يف سياق الثقافة العربية اإلسالمية، وبيان النموذج الشخصي الذي ميثلها. 

  

  د ــمتهي

من ال يكاد خيلو مؤلف حديث يتعرض لذكر اإلسالم ومدينته الفكرية 
مع ذكر ترمجة له تقصر أو تطول بقدر ما يتسع له  ابن سينااإلشارة إىل 

                                                           

  .9ص  تاريخ حكماء اإلسالمالبيهقي،  25
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 ،26احلديث كثري من املستشرقني املؤلف، فقد ترجم له يف أوروبا يف العصر
، وبالعربية: جورجي زيدان، 27وترجم له من الشرقيني بالتركية: كرمي أفندي

  .28وخري الدين الزركلي، وفريد وجدي، ولطفي مجعة، وغريهم

                                                           

تنمان، ومهرن، وليربت، ولوبون، ومونك، وهويار، ولوكلرك، ودي كوننج، وهم كثري منهم:  26
  وغري هؤالء من املستشرقني. وجوتيه، وكارادي فو، وماسينون،

، 2ع الة األسيوية، السلسلة السادسة، ج"، راجتصوير أفكاري "ظهرت هذه الترمجة جبريدة 27
البن  "وفيات األعيان" . وظهرت بعد ذلك كتب مهمة يف التاريخ والسري، منها كتاب229ص

 :الدكن- بادأحيدر س الدين حممد، (مشللشهرزوري،  روضة األفراح ونزهة األرواح ومنها، خلكان
 ). م1976، دائرة املعارف العثمانية

 ابن سيناقيمة كبرية يف فن التراجم والسري، إال أما ال يفيدان شيئًا جديدا عن حياة هلما ن والكتابا   
على وجه اخلصوص؛ فإن ابن خلكان يورد ما أورده القفطي حبذافريه، اللهم إال نبذة صغرية عن 

 ، والشهرزوري أورد ما أورده البيهقي من غري زيادة أو نقصان.ابن سينااختالف اآلراء يف وفاة 
وهي أن بعض املترمجني خلط بني البيهقي ظهري الدين وغريه ممن  ،لعلي أشري هنا كذلك إىل مسألة 28

مثال  الذهيبكاحملدث األصويل القاضي صاحب التصانيف يف الشريعة أبو بكر البيهقي، ف عرفوا بالبيهقي
لبيهقي الوزير، (ا :وقال 585ص ،20ج ،سري أعالم النبالء، فترجم للبيهقي صاحبنا يف بينهما خلط

(شرف الدين أبو احلسن علي بن  خلط بينهما العماد الكاتب وقال: كما ،...) العالمة ذو التصانيف،
خلط بينه وبني و ).احلسن البيهقي، من أفاضل خراسان، وأماثل الزمان، وأعيان األنام، وأعوان الكرام

فضله ويقول: إنه مل ينظر قط إىل صاحبنا البيهقي علي بن زيد فقال: (وكان يثين أبدا والدي على 
نظريه، وال مثلت لعينه عني مثله، فالبيهقي الوزير مل يوصف بالعلم والفضل والتأليف، وقد مات قبل 

هو رجل آخر يشترك  الدين امللقب بشرف البيهقي البيهقي صاحبنا بنحو ثالثني سنة، والتحقيق: أن
شرف أبو احلسن علي بن احلسن  امللك ظهري و:معه يف عصره وبلده ونسبته، ويف امسه وكنيته، وه

تاريخ البيهقي، مؤلف لذا أراد الزركلي يف كتابه األعالم أن يؤكد أن صاحبنا ظهري الدين  ،الدين
ىل بيهق من العلماء واألدباء إوقد نسب  ،هو غري البيهقي احملدث والبيهقي األديب حكماء اإلسالم،

. ظهري الدين أبو احلسن علي بن زيد من ساللة خزمية بن ثابتهو  -حمل الدراسة -بنا وصاح، كثريون
. ولقد بني ذلك صاحبنا يف تاريخ بيهق وذكر أكثر 157ص، معارج ج البالغة ،ظهري الدين البيهقي

، وتناول همامن العلماء واألدباء ممن رمبا خيلط على أي مترجم بين ،البيهقينيمن أربعني من مجلة 
  .137ص .ر بإسهابالقاضي احملدث املشهو
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واحلقيقة كل هذه التراجم املختلفة إمنا ترجع يف احلقيقة إىل ترمجتني تتم   
إحداها األخرى وتكملها، وأهم هاتني الروايتني وأوفامها ليست على حال 
واحدة يف املراجع املختلفة اليت وردت فيها فتارة جندها موجزة وخمتصرة، وتارة 

ا الفيلسوف على تلميذه جندها صافية ومطولة، وأحيانا تعرض كما أماله
اجلوزجاين، ومعها ما أضافه هذا التلميذ، وأحيانا يتصرف فيها الكاتب، 

والواقع أن ، قد أملى جزئها األهم ابن سيناأن فيعرضها من قبله حبيث ال نشعر 
قد أملى  ابن سيناهذه الرواية ترجع إىل عصر الفيلسوف نفسه، فهي تنبئنا أن 

فكان هذا حوايل  ،جبرجان اجلوزجاين عندما لقيهنصفها األول على تلميذه 
، أو عندما بلغ الفيلسوف ثالثة وثالثني ربيعا من حياته، وكتب قسمها ه403

 ه450، وقبل ه428اآلخر تلميذه املذكور، وذلك بعد وفاة الفيلسوف عام 
  الذي توىف فيها ذلك التلميذ. 

دتا للفيلسوف، لذا يظهر أن هذه الترمجة أصدق الترمجتني اللتني وج
واألصل األول الذي تفرعت عنه التراجم الالحقة، قدميها وحديثها، أوربيها 

الرواية ب وميكن تسميتها- راجع اليت وردت فيها هذه الروايةوأقدم امل ،وشرقيها
ة اليت هي الترمجو - العربية متييزا هلا عن الرواية األخرى اليت كتبت بالفارسية

 ،فهو أكرب كتب التراجم "تاريخ حكماء اإلسالم" أوردها البيهقي يف كتابه
نقف عند ترمجته  معاصر له ولعلنالكون البيهقي  اوأغزرها مادة وأقدمها أيض

ولكن هذا البحث يعىن بدراسة  ،كما أراد البيهقي أن يرويها ويورد أحداثها
ام ، وأن تلك الرؤية كانت تعىن يف املقابن سينارؤية البيهقي يف عرضه لسرية 

األول بتقدمي منوذج للحكيم املسلم من خالل تلك الترمجة، بل أن الكتاب كله 
  .ابن سيناقد خصص لبيان هذا النموذج بالتركيز على سرية 
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   :وحياته وأخالقه ابن سيناترمجة  .3

كما هي طريقة كتب  بن سيناة البيهقي مل يرد أن يترجم الكعاد
مبتدأ احلديث عن الشخصية اليت  ،نفرد فسلك طريقا جديداولكنه ا ،التراجم

وهي أبوه  بن سيناة والعلمية اليكانت البداية يف صناعة العقلية الفكرية والفلسف
 إىل خبارى أبوه رجل من رجال أهل بلخ من الكفاءة والعمال، وانتقل" :29قائال

يف أيام األمري احلميد ملك املشرق نوح بن منصور، واشتغل بالتصرف، وتوىل 
وولد أبو علي ذه القرية يف صفر سنة  ،خبارى ة خرميتن من ضياعالعمل بقرب
والقمر على درجة  ،والطالع [السلطان] درجة شرف املشتريمثائة، سبعني وثال

والعلوم اليت  م أهل عصره وتأثره بالرؤيةويظهر هنا تأثر البيهقي بعلو، 30"شرفه
السؤال الذي يطرح و، "اليت منها "علم الفلك والتنجيمو ،انتشرت يف وقته

فيه دون غريه من  بذكر مطلعه والتفصيل ابن سينانفسه هنا ملاذا أفرد البيهقي 
وميكن اجلواب عن هذا بأن البيهقي ركز كتابه على شخصية ؟ التراجم األخرى

 ومل يكتفي بإفراد ترمجة له ولكن كان يعرض ملواقفه وأحواله يف ابن سينا
  .التراجم لغريه

                                                           

  .52ص ،تاريخ حكماء اإلسالمالبيهقي،  29
الطوالع بأا ترسم الشخصية  مهية معرفةأهو الربج الذي كان يف األفق ساعة الوالدة، وتكمن  الطالع 30

التنجيم وجود ارتباط بني أوضاع علم الفلك ووقد بين  ، الظاهرية للفرد وكيفية تعامله مع اآلخرين
لوليد ومهنته يف املستقبل، لذلك فإن دراسة أوضاع وحركة األجرام السماوية يف الكواكب وطبيعة ا

إىل نوع من التنبؤ حول مستقبل الوليد وخصائص طبعه وسلوكه  حلظة والدة اإلنسان تتيح الوصول
والتنجيم علة نوعني تنجيم بالرجم بالغيب وهو من الذنوب العظام، والتنجيم القائم على  االجتماعي،

ترجم هلم  ،فة العلمية وهو علم كبري له أصوله ومعارفه اليت اشتهر ا كثري من احلكماء واملهندسنياملعر
أبو عيسى و، 29ص .ومنهم: حيي بن منصور صاحب الرصد أيام اخلليفة املأمون ،البيهقي يف كتابه

  .171ص .، واحلكيم علي بن شاهك الضرير البيهقي110ص .حيى بن علي
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هو برج  ابن سيناأن طالع  بن سينايف ترمجته ال البيهقي ذكرويف املقابل 
 ،بهمعروف بأن صاحبه مزاجي حساس يبدي اهتماما باحمليطني  السرطان وهو

جيد هذا األثر على شخصيته وتكوينه وعالقاته  ابن سيناوالناظر يف سرية وترمجة 
ات وأكثر من ملذ ،توسع يف شرب النبيذ ابن سيناف ،وحىت علومه ومصنفاته

بل بعض  ،من الورود على احلكام وجمالستهمومن ناحية أخرى توسع  ،احلياة
ويوضح هذا تأثره قف بينه وبني علماء عصره امصنفاته كانت ردة فعل ملو

الرتباط الطالع  ابن سينامن هنا حرص البيهقي على ذكر طالع  ،باحمليطني به
جوانب احلكمة  اليت أراد التمحور حوهلا وعرضها وعرض ابن سينابشخصية 

ال مساه "علم اهليئة ولقد عقد ابن خلدون يف مقدمته فص. والفلسفة عنده
وهو  ،وهو العلم الذي ينظر يف حركة الكواكب الثابتة واملتحركةواألزياج" 

الت اليت ترصد حركة الكوكب علم عرفه اليونان واعتنوا بالرصد واختذوا له اآل
ه إال قليال وكان يف أيام املأمون شيء ب واإلسالم مل يعنت ،)ذات احللق(وتسمى 

وهي صناعة شريفة تعطي أن الصور لألفالك لزمت " :يقول ابن خلدون ،منه
ومن أحسن التآليف كتاب اسطي وقد اختصره األئمة من  ،عن حركات

من هنا ندرك ملاذا ، 31"وأدرجه يف تعاليم الشفاء ابن سيناحكماء اإلسالم ك
الذي كان عاملا به وبعلم األزياج  ابن سيناطالع حرص البيهقي على إيراد 

لذا حتول التأليف يف هذا اجلانب من جمرد خترصات ورجم  .32املنتشر يف عصره
بالغيب إىل علمٍ دقيق ينبأ عن رصد علمي حلركات الكواكب، وحتويل ذلك 

                                                           

، )2بريوت: دار املعرفة، ط( حتقيق درويش اجلويدي،، قدمةاملاحلضرمي،  يد عبد الرمحنابن خلدون، أبوز 31

  بتصرف يسري. 473ص
من فروع علم اهليئة والفلك وهو صناعة حسابية على قوانني عددية فيما خيص كل كوكب من طريق  32

  .473ص ،املقدمةحركته وما أدى برهان اهليئة يف وضعه. 
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إىل معادالت حسابية تفتضي إىل استنتاجات علمية حول النماذج املمكنة 
  نساين، وارتباطه بتلك احلركات الفلكية.للسلوك اإل

خبمس  مث ولد أخوه حممود بعده" :قائال ابن سينال البيهقي ترمجة مويك
فلما  ،، وأحضر أبو علي معلم القرآن ومعلم األدبسنني، مث انتقلوا إىل خبارى

بلغ عشر سنني حفظ أشياء من أصول األدب، وأبوه كان يطالع ويتأمل رسالة 
وهنا نلحظ حرص األب على تعلم  .33"ملهاوهو أيضاً أحيانا يتأإخوان الصفا  

 يف الصغر،  اولده بدايات علوم احلكمة حبرصه على العلم والتعلم واالشتغال
وهذا جنده واضحا حني أبرز طلب علوم احلكمة والعلم، والسفر من أجل 
وقد سبق  ،ليمث توجه تلقاء خباري احلكيم أبو عبد اهللا النات" :البيهقي ذلك قائال

ذكره فأنزله أبوه وآواه وأكرمه، وكان أبو علي خيتلف يف الفقه إىل إمساعيل 
ويتلقف مسائل اخلالف ويناظر وجيادل، مث ابتدأ أبو علي بقراءة كتاب  ،الزاهد

حىت أحكم عليه املنطق، مث ابتدأ بكتاب أوقليدس مث  34إيساغوجي على الناتلي
حضرة  اتعليمه توجه تلقاء خوارزم قاصدفلما أفرغ الناتلي من  ،35اسطي

                                                           

ابن عن القفطي يف أخبار احلكماء  أن  -حممد علي كرد- حكماء اإلسالمتاريخ نقل حمقق كتاب  33
قال كان أيب ممن أجاب داعي املصريني أي من اإلمساعيلية، وقد مسع منهم ذكر النفس والعقل  سينا

وكذلك أخي وكانت نفسي ال تقبله، يقول احملقق: والغالب أن أبا علي بن سينا مل يدخل فيما دخل 
ومل يتمذهب مبذهب اإلمساعيلية، وكثريا ما كان األبناء خيالفون اآلباء، وقد ذكر  ،فيه أبوه وأخوه

بن حصني ابن شيعي، وابنة الثعاليب يف املضاف واملنسوب عن ابن عائشة قال: كان للحسن بن قيس 
أراين وإياكم طرائق قددا.  :وهو سين مجاعي، فقال هلم ،وأخت مرجئة ،مرأة معتزليةحرورية، وا

  .53ص
قال أبو علي يف احلكيم أبو عبداهللا الناتلي:  حاشية ترجم له البيهقي قائال: كان حكيما عاملا متخلقا، 34

ارتبطه والدي وكنت استفدت منه قوانني املنطق وانتهيت إىل غوامض يتعجب الناتلي منها فلما انتهيت 
  .37ص ،السابقيف تعلم الرياضيات إىل املعطيات. املصدر 

  ألفه بطلميوس ونقله العرب إىل لغتهم. كتاب يف الفلك 35
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وهذا دليل على أن علوم  ،36"خوارزم شاه مأمون بن حممد موىل أمري املؤمنني
وحرص والده عليها وتشبعه  ابن سينااحلكمة كانت املشوار األول يف حياة 

ومعرفته بأسرارها وأثرها وأا ال تقتصر على علوم الدين واألدب بل  ،بأمهيتها
نا نقف هنا حول جوانب من حياته العلمية لولع، اسة املنطق والطبامتدت لدر

  .والسياسية وأخالقه كما حكاها البيهقي يف كتابه
 ابن سيناحرص ذكر البيهقي يف كتابه مجلة من األحوال اليت تدل على 

اشتغل أبو علي بتحصيل العلوم " :37ومنها أنه قال ،ه فيهعلى طلب العلم وذكائ
ي، ونظر يف النصوص والشروح، وانفتحت عليه أبواب هلمن الطبيعي واإل

 ابن سيناوكان  ،العلوم، مث رغب يف علم الطب وتأمل الكتب املصنفة فيه
كما يؤكد البيهقي تفوقه ، 38"وعلم الطب ليس من العلوم الصعبة" :يقول

حىت صار فضالء الطب خيتلفون إليه، ويقرؤون " :ونبوغه وكمال حكمته بقوله
ات املقتبسة من التجربة، وهو مع ذلك خيتلف يف الفقه إىل إمساعيل عليه املعاجل

فلما جاوز " :ه وطلبه للحكمة قالئولتأكيد البيهقي على ذكا .39"الزاهد الفقيه
اثنيت عشرة سنة من مولده أقبل بعد ذلك سنة ونصف سنة على العلوم، وأعاد 

                                                           

"واشتغل أبو علي بتحصيل العلوم من الطبيعي واإلهلي، ونظر يف النصوص  من هنا علق البيهقي قائال: 36
". املصدر لم الطب وتأمل الكتب املصنفة فيهوالشروح، وانفتحت عليه أبواب العلوم مث رغب يف ع

  .54ص ،السابق
  .54ص، سالمتاريخ حكماء اإلالبيهقي،  37
فال جرم صار فيه مدة قليلة عدمي املثيل؛ فقيد القرين " قال البيهقي معلقا: 54ص  ،املصدر السابق 38

  والنظري".
على الفقهاء هو دليل عناية بأطراف احلكمة من مجيع  ابن سينا، ولعل تردد 54ص ،املصدر السابق 39

من«قال:  �اإلدراك والفهم واالستنباط فالنيب  زلة، وملا حيققه من قوةجوانبها ملا للفقه من مكانة ومن 
 به اهللا يرد من باب ،كتاب العلم، صحيحهيف  ريمام البخاأخرجه اإل. »يرد اهللا به خريا يفقه يف الدين

  .69، رقم احلديثالدين يف يفقهه خريا
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م ليلة واحدة بطوهلا، وال قراءة املنطق ومجيع أجزاء الفلسفة، ويف هذه املدة ما نا
من القراطيس،  ااشتغل يف النهار بشيء سوى املطالعة، ومجع بني يديه ظهور

 .40"يف تلك الظهور وكل حجة ينظر فيها يثبت مقدماا القياسية، ويكتبها
: واحلكمة قال البيهقي ب العلمعلى طل ابن سيناوأيضا مما يدل على حرص 

اءته أربعني مرة، كتاب ما بعد الطبيعة، وأعاد قرأقبل على العلم اإلهلي، وقرأ "
، ومع ذلك ال يفهمه وال املقصود منه، ويأس من نفسه وقال: وصار له حمفوظًا

من  اواتفق أنه كان يوم" :ومنها أيضا قوله .41"هذا كتاب ال سبيل إىل فهمه
 ينادي افعرض عليه دالل يقال له حممد الدالل كتب ،األيام يف سوق الوراقني

اشتر  :فقال الدالل ،أال فائدة يف هذا العلم اعليه، فرده أبو علي رد متربم، معتقد
وصاحبه حمتاج إىل مثنه، فاشتراه فإذا هو كتاب  ،مين فإنه رخيص بثالثة دراهم

أليب ناصر الفارايب الفيلسوف الذي هو املعلم الثاين يف أغراض كتاب ما بعد 
ح علي يف الوقت أغراض فانفت ،عت قراءتهفرجعت إىل بييت وأسر :قال ،الطبيعة

فلما " :ولعل البيهقي يف موضع آخر يدلل على ذكائه قائال، 42"ذلك الكتاب
ومل يتجدد له بعده  ،بلغ أبو علي عشرة من عمره فرغ من العلوم كلها

ابن الذي برع فيه  وأما الذاكرة احلاضرة والتوقد الذهين والذكاء الفذّ .43"شيء
                                                           

  .54ص ،املصدر السابق 40
فاستكملت  ابن سينا،كتملت عند . فالذكاء واملعرفة وقوة اإلرادة عناصر ا55ص ،املصدر السابق 41

  .عنده جوانب احلكمة
، فشاب حيفظ القرآن ويدرس ابن سينا، ويف هذه الرواية برهان على ذكاء 55ص ،املصدر السابق 42

اللغة واألدب وهو دون العاشرة، مث يأخد يف دراسة احلساب واملنطق بفترة زمنية قصرية، مث يكون 
بالنبوغ والعبقرية، مث يبلغ يف الطب درجة رفيعة من غري معلم، ويقرأ  استاذا ملعلمه الناتلي الذي شهد له

لدليل على ذكائه ويكفي بذلك  ،مشاكل الفلسفة من غري مرشد وهو يف السادسة عشر من عمره
  .دليالً

، ويف موضع آخر يروي البيهقي عن تلميذه أبو عبيد قوله: ومن عجائب 75ص ،املصدر السابق 43
عبيد صحبه ثالثني سنة قال إنه ما رآه ينظر يف كتاب جديد دعى الوالء بل يقصد  أحوال الشيخ أن أبا
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ث به تلميذه اجلوزجاين يف مناسبة تدليل كتاب الشفاء ما حده يفيدل عل سينا
قال وقد أخذ يكتب فصوله من غري أن يستعني مبرجع مما استقى منها معارفه 

فأقام يف دار أيب غالب  ،وكان عال الدين سأل الشيخ املصري إليه" :البيهقي
يات من وصنف فيها بال كتاب يطالعه مجيع الطبيعيات واإلهل ،العطار متواريا

  .44"منه اوابتدأ باملنطق وكتب جزًء ،شفاءكتاب ال
  : تدل على عبادته ومنهاذكر البيهقي عنه مجلة من املواقف اليتكما 

وصلى  ،تردد إىل اجلامع ،وما ظفر فيها باحلد األوسط ،وإذا حتري يف مسألة"
كل ليلة إىل  وكان يعود ،وابتهل إىل اهللا تعاىل حىت يفتح اهللا تعاىل له املنغلق منها

ومن شواهد قوه اميانه  .45"ويشتغل بالقراءة والكتابة ،داره، ويضع السراج
: قال ابن سيناوعبادته ما نقله البيهقي يف ترمجة أيب نصر الفارايب حوله أن 

أيست من معرفة غرض ما بعد الطبيعة حىت ظفرت بكتاب أليب نصر الفارايب "
من هذه الشواهد ف .46"عندي تعاىل وصمت وتصدقت مبا كان فشكرت اهللا

فتلمسه  ،ابن سيناأراد البيهقي أن يؤكد أن زوايا احلكمة ومثارها حاضرة عند 
 اللَّه واتقُوا﴿ :بيل النفتاح احلكمة واحلق يقولشتغال ا سملواضع العبادة واال

كُملِّمعيو 282:البقرة[ ﴾اللَّه.[  
                                                                                                                                   

املواضع الصعبة، واملسائل املشكلة منه، فينظر ما قاله املصنف فيها. فتتبني عنده مرتبته يف العلم. 
. كما يؤكد حمقق الكتاب على ذلك يف ترمجته ألحد علماء عصره وهو الربقي 64ص ،املصدر

ابن . وجوانب حياة ابن سيناناقال عن ابن مأكوال رأيت له ديوان شعر أكثره خبط تلميذه  اخلوارزمي
تظهر جوانب مضيئة فكما ذكر البيهقي ذلك من أنه قرأ كتاب ما بعد الطبيعة ألرسطو أربعني  سينا
  مرة.

ن يف عهد ظل طول حياته يتفلسف وميارس الطب مبا أتق ابن سينا، والواقع أن 63املصدر السابق، ص 44
  الطلب.

  .54ص ،املصدر السابق 45
  .31، صاملصدر السابق 46
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واحد من  عرض جانبب ابن سيناذكر ترمجة البيهقي يف  مل يكتف
 ،وعدم وفائه بعلوم احلكمة ،بل تناول جانبا آخر من هلوه ،مناقبه وإشراقاته
 :ما نقله البيهقي إذ يقول منها ،بعض أقرانه، أو علماء عصره وسوء تصرفه مع

بل قال عنه  .47"من النبيذ اشرب قدح ،وابتدره ضعف مزاج ،فإذا غلبه النوم"
رب اخلمر، واستفراغ القوى الشهوانية، مث اقتدى بش انه كان مشغوفًإ :البيهقي

أن أبا علي " :ويف موضع آخر يذكر البيهقي ،به يف الفسق واالماك من بعده
 ،وكان يشتغل باستفراغها ،وكانت قوة اامعة عليه أغلب ،كان قوي املزاج

أن جملس العلم إىل ويف موضع آخر يشري البيهقي  .48"فأثر ذلك يف مزاجه
فكان جيتمع كل ليلة يف داره ": فيقولبه  خيلو من الشراب الذي ولع الأحيانا 

املعصومي من  يقرأ من كتاب الشفاء نوبةً، ويقرأ 49وأبو عبيد ،طلبة العلم

                                                           

  .54ص ،املصدر السابق 47
من الشرب وغريه كان  ابن سينا، واحلقيقة أن مثل هذا الوضع الذي فنت به 68ص ،املصدر السابق 48

هي من غالبا يف عادة أهل عصره، فبعض احلنفية رمحهم اهللا كان هلم رأي يف النبيذ وشربه وإباحته، و
املسائل اليت مل حتظ جبدل واسع كمسألة اخلمر، ويف املقابل فورود أبواب السالطني له فتنته ومصائبه، 
وأخرج أمحد يف مسنده، والبيهقي بسند صحيح، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، قال: قال رسول اهللا 

السلطان افتنت، وما ازداد من بدا جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب « صلى اهللا عليه وسلم: 
  . "أحد من السلطان قرباً، إال ازداد من اهللا بعداً

بالترتيب وبني مكانتهم وقدر  ابن سينا، ترجم البيهقي يف كتابه ألبرز تالميذ 62ص ،املصدر السابق 49
  وهم:  ،كل منهم

ابن ن زيلة، من خواص : قال عنه البيهقي مترمجا هو احلكيم أبو منصور احلسني بن طاهر ببن زيله. 1   
رفا بعلوم العرب، ومن تصانيفه ومن بطانته، كان عاملا بالرياضيات وماهر يف صناعة املوسيقى، عا سينا
سنة،  12 ابن سينابعد موت  404ختصار من طبيعيات الشفاء، كان قصري العمر مات يف سنة اال

املصدر  تيك منها وما ال يأتيك.دري ما يأال تتفكر يف األمور املستقبلية فإنك ال ت" ومن حكمه:
  .99، صالسابق

قال عنه البيهقي هو احلكيم أبو عبيد عبدالواحد اجلوزاين من خواص أيب علي وأحالس  :أبو عبيد. 2   
على مجع كتاب الشفاء، وفسر مشكالت القانون  ابن سيناجملسه وندمائه وخدمه وهو من أعان 
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القانون نوبة، وابن زبلة يقرأ من اإلشارات نوبة، ومن يار يقرأ من احلاصل 
وكان التدريس  ،رابواحملصول نوبة، فإذا فرغوا حضر املغنون واشتغلوا بالش

قصر يف الوفاء مبا جيب  ابن سينامن هنا جند أن . 50بالليل لعدم الفراغ بالنهار
عليه العامل احلكيم املسلم العامل بعلمه مقارنة مبا كان عليه األئمة احلكماء كأيب 

كما ذكر البيهقي يف مواضع أخرى من كتابه مناذج ، حنيفة ومالك واألشعري
ما ذكره البيهقي يف ترمجة الفيلسوف : ومنها - رمحه اهللا-دل على سوء خلقه ت

كان يعترف يف تقدمه يف صناعة  ابن سيناأبو الفرج بن الطيب اجلاثليق أن 
ويقول يف  ،الطب مث يعترض على بعض رسائله ويذمه ويتهجن تصانيفه

    .51ويترك عليه مثنه ،من حق تصنيفه أن يرد على بايعه :املباحث
وهو أمر طبيعي  ،التحاسد يكون بني أهل العصرباب  ولعل هذا من

ولقد نقل البيهقي قول احلكيم ظهري احلق حممد بن مسعود األديب  ،معروف
احلسد الزم " :الغزنوي الذي ذكر أن احلسد بني العلماء شيء طبيعي فقال

                                                                                                                                   

ائال: ومل يوجد يف تالميذ أيب علي أحد أقل بضاعة منه وشرح رسالة حي بن يقظان، وصفه البيهقي ق
ثالثة أشياء القليل منها كثري: صحبة السلطان والنساء واملال، املصدر  "وكان أهم حكم أيب عبيد قوله

  .101ص ،السابق
: قال عنه البيهقي هو أبو عبداهللا حممد بن أمحد املعصومي احلكيم، كان من أفضل تالميذ املعصومي. 3   
زلة أرسطو يف شأنه: هو مين مبن ابن سينايب علي وهو الذي صنف أبو علي بامسه كتاب العشق. قال أ

 ،املصدر السابق وية يف اجلواب بعد استيعاب الفهم.من أفالطون، ومن حكمه قوله: دأب احلكيم التر
  . 102ص

  .62ص ،املصدر السابق 50
رمحه  -ابن اجلوزي  قالو .43ص ،صدر السابققال البيهقي معلقا: وليس هذا من دأب احلكماء. امل 51

ال ون ويتواد ؛ فإنَّ علماء اآلخرةماء فرأيت منشأه من حبِّ الدنياتأملت التحاسد بني العل" :-اهللا 
صيد ﴾". ابن اجلوزي، وال جيدون يف صدورهم حاجة مما أوتوا﴿وجل:  كما قال اهللا عز يتحاسدون

   .25ص)، دار ابن خلدون :وتبري( ،حتقيق شعيب األرنؤوط، اخلاطر
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ونقل البيهقي حادثة يف  .52"خلوف احلسد وشره أحكم بترك العلمفأنا  ،للعلماء
دخل على احلكيم أيب  ابن سينارأيت يف بعض الكتب أن " :الهذا الصدد ق

فرمى أبو علي  ،والتالميذ حوله ،علي بن مسكويه صاحب كتاب جتارب األمم
فرفع ابن مسكويه أجزاء يف  ،ن مساحة اجلوزة بالشعرياتبي :وقال ،جوزة

، أوال حىت : أما أنت فأصلح أخالقكوقال ابن سيناورماها إىل  ،ألخالقا
وأنت أحوج إىل إصالح أخالقك مين إىل مساحة  ،خرج مساحة اجلوزةستأ

فأجاب  بن سيناالبيهقي كذلك أن البريوين بعث مسائل ال ونقل، 53.اجلوزة
وخاطب  ،ه وأذاقه مرارة التهجني، وهجنواعترض البريوين على أجوبته ،عنها

و الفرج فلما تأمل أب ،فضال عن احلكماء ،أبا علي مبا ال خياطب به العوام
ويف ترمجة  .54أبو الرحيان ناب عين ،من خنل الناس خنلوه :األسئلة واألجوبة قال

القاسم  وبني احلكيم أيب ابن سينااحلكيم الكرماين نقل البيهقي أنه جرت بني 
ونسبه أبو علي إىل قلة  ،الكرماين مناظرة أدت إىل مشاجرة لزمها سوء األدب

وكتب  ،القاسم أبا علي إىل الغلط واملغالطةونسب أبو  ،العناية بصناعة املنطق
ابن هذه املنظرة أبو علي إىل الشيخ الوزير األمني أيب سعيد اهلمذاين الذي صنف 

  .55حويةبامسه الرسالة األض سينا
                                                           

  .152ص، تاريخ حكماء اإلسالمالبيهقي،  52
  .44ص ،املصدر السابق 53
  .45ص ،املصدر السابق 54
بنفسه، فهو يتكلم منذ  ابن سينا، ولعل هذه املواقف تظهر يف جمملها اعتداد 48ص ،املصدر السابق 55

ال ": بن سيناوقال الكرماين الغري معلم، يتعلم الطب والفلسفة من الصغر عن أستاذه الناتلي وحياول أن 
 ويتمثل دائما بقول الشاعر:  ". يقدر ما عندك بتهجني ما عند غريك فإن احلق أبلج واإلنصاف مل ينعدم

  ملا عظمت فليس مصر واسعي       ملا على مثين عدمت املشتري
وهي حادثة حصلت يف الري  ،وهو هيئته ومجاله ،ولقد ذكر البيهقي جانبا ساهم يف اعتدداه بنفسه    

قال له الشيخ: وكيف عرفتين؟ فقال الشاب: كنت أمسع بينه وبني أحد الشبان الذين القاهم حني 
  .71جبمالك وحسن هيئتك وفطانتك. ص
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هي مشهورة اء، وولعل كل هذه الروايات حتصل من حتاسد العلم
علماء إىل ومرد حسد ال ،ولو أا تنقص من حكمة العامل وعلمه ،معروفة

ومهما يكن من هذه ، لبذل اجلهد تفاضلهم يف االجتهاد، وتفاوم يف االستعداد
الروايات إال أن احلكمة والتعامل مع احلكماء وطلب االستفادة منهم له 
حضوره فقد نقل البيهقي يف ترمجة احلكيم أبو اخلري احلسن بن سوار أن أبا علي 

ون إما فائدة أو  لعل اهللا يرزقنا لقاءه فيك" وأما أبو اخلري:قال يف بعض كتبه عنه
  "56استفادة.

نقل البيهقي جانبا مهما من مواقفه مع علماء عصره أو موقف كما 
مساعيل اهلروي كان ال خيوض يف تصانيف أيب "أن إ :العلماء عليه ومنها

مد الشهرستاين صاحب كتاب "امللل وعلى هذا النحو كان حمل .57علي"
بل كان كما يقول البيهقي  ،ابن سينافقد كان يعرف حق  ،" موقف منهوالنحل
 :قال البيهقي معلقافي كتاب املناهج واآليات ف "،يهجن كالمه" :تهيف ترمج

مع أن البيهقي يقف  ،58سبيل احلكماءيف تصانيفه الشهرستاين مل يسلك و"
شارة إىل أصول ورأيت له جملسا مكتوبا عقده خبوارزم فيه إ" :مستغربا فيقول

ونه وحيفظون ويف النقيض كان بعض العلماء جيلّ .59"كمة فتعجبت منهاحل

                                                           

وكان أبو احلكيم األديب أبو الفرج علي بن احلسني بن هندو مقتبسا من . 27املصدر السابق، ص 56
  .93، صن بن سوار. املصدر السابقفوائد احلكيم أيب اخلري احلس

   .104، صاملصدر السابق 57
ولعل هذا ليس دقيقا من البيهقي إذا ما قورن مبا ذكره الشهرستاين يف  .142ص ،املصدر السابق 58

فعقد له  ،ه وفلسفته وحكمته، واليت حرص فيها على عرض آرائيف امللل والنحل بن سيناالترمجة ال
  واإلهليات والطبيعيات. فصال وعرض كالمه يف املنطق

رمبا ملا وقع بني البيهقي  ابن سيناولعل استطراد البيهقي يف نقل هذا عن  .142املصدر السابق، ص 59
  والشهرستاين من املخاصمة واادلة.
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ومن ذلك أن البيهقي نقل يف ترمجة احلكيم ميمون بن النجيب الواسطي  ،علمه
، 60بن سيناهليات من كتاب الشفاء الأنه كان حيفظ املنطق والطبيعيات واإل

ت يف كيانه من احلكمة اليت أثر ابن سيناوهذا دليل على األثر الذي تركه 
أن  فالبيهقي مل ينس ،وأثرت يف تالميذه ومعجبيه ،واتسمت ا مؤلفاته ،وفكره

نقل يف ترمجة األديب الفيلسوف أيب فقد  ،يسجل جوانب من هذه احلكمة
"كان تلميذ من يار، ومن يار  الذي نقل يف ترمجته قائال:العباس اللوكري 

 .61"نتشرت علوم احلكمة خبراسانعباس اوعن األديب أيب ال ،تلميذ أيب علي
 :مد األفضل عبد الرزاق التركيالقاضي الفيلسوف حمويقول البيهقي يف ترمجة 

لكن مل يتعمق  ،عاملا مبطالب مصنفاته ،ابن سينانه كان حافظا ألكثر كتب إ"
   .62"فيها علماء عصره

كما نقل البيهقي يف ترمجة امللك العادل عالء الدولة علي بن فرامرز 
ما تقول يف اعتراضات احلكيم أيب الربكات " :الري أنه قال لعمر اخليام ملك

 ،الربكات مل يفهم كالم أيب علي وأب :فقال له عمر ؟على كالم أيب علي
فكيف يكون له رتبة االعتراض عليه وإيراد  ،وليست له رتبة اإلدراك لكالمه

تحيل أن يكون أمن املس :فقال له امللك عالء الدولة ؟!!الشكوك على كالمه
ليس من  :؟ فقال اإلمام عمرعلي؟ أم من املمكنحدس أقوى من حدس أيب 

ليست له  :! أنت تقولساواك عبد غريك :فقال له امللك عالء الدولة .املستحيل
له رتبة اإلدراك  :وغالمي الدوايت يقول[ ،رتبة اإلدراك واالعتراض

وال متيل  ،على كالم مملوك والزيادة تتكلم مبا ال يزيد به كالمك ،]واالعتراض
فقال له امللك عالء  ،ر اإلمام عمرفتشو ،غالمي أقدر عليها منك ،إىل سفاهة

                                                           

  .105املصدر السابق، ص 60
  ."وكان عاملا بأجزاء علوم احلكمة"قال البيهقي معلقا:  .126املصدر السابق، ص 61
  .130السابق، ص املصدر 62
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 ،واجلديل السفيه بالوقيعة والبهتان ،ن كالم غريه بالربهاناحلكيم يهج :الدولة
، فقام اإلمام عمر ملجما وال تقنع بأخس الرذيلتني ،فاطلب أعلى الدرجتني

 ،عند العلماء وعلو مكانته ابن سيناوهذا موقف يدلل على حظ  .63"بالسكوت
على موضع وهنا إشارة ونكتة لطيفة دللت  ،فاألمري مل يكترث برأي عمر اخليام

كان قائما بالربهان ال  ابن سينامن مواضع احلكمة أن التهجني الذي مارسه 
ال تعرف  وهي يف املقابل لو كانت فإا ،وهي درجة عرفها األمراء ،باهلوى

  .باخلسة من العامل احلكيم
باحلكام وأمراء  ابن سيناالبيهقي جانبا يدلل من خالله ارتباط  نقلكما 

لعلمية ورسوخ قدمه يف عصره وشدة افتخارهم به واعترافهم بعلمه ومكانته ا
وعليه قباء داري  ،: "كان أبو علي حيضر جملس عالء الدولةيقول ،الطب

منه، وكان يتبني أثر السرور  الس بني يديه قريبوعمامة خيش وخف أدم، وجي
يف وجه األمري إذا حضر، لتعجبه من مجاله وفضله وظرفه، فإذا تكلم استمع له 

  .64"أهل الس، ال ينبسون حبرف حىت ينتهي
وكان " :من احلكام قائال ابن سينايف عرضه قرب  البيهقي أيضاويؤكد 

عرض له مرض مري نوح بن منصور ذلك الزمان األملك املشرق وخراسان يف 
فسألوا األمري  ،وكان امسه اشتهر يف التوفر على العلم والقراءة ،أعجز األطباء

قال البيهقي  .65"إحضار أيب علي فحضره وشاركهم يف معاجلته فوسم خبدمته
                                                           

إبراهيم اخليام: قال عنه البيهقي: هو حجة احلق الفيلسوف،  بن ، عمر117املصدر السابق، ص 63
 ال أنه كان سيء اخللق، ضيق الطعن.نيسابوري كان تلو أيب علي بن سينا يف أجزاء علوم احلكمة، إ

  .119املصدر السابق، ص
كان يلقبه الوزراء متييزا هلم  ،ن األلقاب السياسية، لذا نلمس أن الرئيس لقب م70املصدر السابق، ص 64

  وتعظيما، ولعل هذه الشهرة ترجع إىل عصره نفسه واتباطه باحلكام.
  .56املصدر السابق، ص 65
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وكان احلكماء قبل أيب علي  ،وصار أول حكيم توسم خبدمة امللوك" :معلقا
الثابت من أئمة  إن :وأقول .66"ربون أبواب السالطنيوال يق ،ن ذلكيترفعون ع
ابن هنا ينقد البيهقي  ، والظاهر أنكانوا يترفعون عن العطاء والقضاءالفقه أم 

عمال الدولة العباسية، ، ولكن التأريخ شهد أن الكندي قبله كان من سينا
اقترب  ال يضر العامل احلكيم لولفارايب يف حاشية بين محدان، إذ أنه وكذلك ا

دعو احلكيم العامل لقبول ولكن هذا ال ي ،نصحهماحلكام إذا الزمه  من
 :وكان اإلمام أمحد يقول ،رب اإلمام مالك من هارون الرشيد، فقد اقتمناصبهم

 ،لذا ال ينقص  بالعامل احلكيم ذلك ،"لو أن يل دعوة مستجابة لوهبتها األمراء"
حلكيم مكانته عند األمري ليعرف بل رمبا يكون من احلكمة أن يكون للعامل وا

    الناس مكانتهم وقدرهم.
 نوح بن منصور بذكر قصة األمرييستطرد البيهقي يف بيان ذلك كما 
فنال  ،أبو علي اإلذن له يف دخول دار له فيها بيوت الكتبحينما سأل 

فرأى  ،وطلب ما احتاج إليه ،فطالع من مجلتها فهرست كتب األوائل ،اإلجياب
فقرأ تلك  ،ما مل يقرع أمساع الناس امسه أليب نصر الفارايب وغريهمن الكتب 

فاتفق  ،وعرف مرتبة كل رجل يف علمه من املتقدمني ،وظفر بفوائدها ،الكتب
وينقل البيهقي أن بعض  .67احتراق تلك الدار، واحترقت الكتب بأسرها

س إىل خصماء أيب علي امه بأنه أحرق تلك الكتب ليضيف تلك العلوم والنفائ
نفسه، ويقطع أنساب تلك الفوائد عن أرباا واهللا أعلم، ولو صحت هذه 

أن يفعل  ابن سيناوال يظن ب ،الرواية لكان ذلك قدحا يف خلقه وخلق احلكماء
ورأيته عند اإلمام حممد احلارثان السرخسي رمحه ، ذلك وهو املقرب من احلكام

مث مات والده وسن أيب  ،مائةاهللا خبط رديء مقرمط يف سنة أربع وأربعني ومخس
                                                           

  . 56ص ،املصدر السابق 66
  .. 56املصدر السابق، ص 67
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وتصرفت (به) األحوال، وتقلد عمالً من أعمال  ،علي اثنتان وعشرون سنة
   .68السلطان

لترمجة اليت أوردها البيهقي أن مواقفه السياسية هلا وهنا يلحظ قارئ ا
يف كثرة  افكان قربه من احلكم واحلكام سبب ،رتباط كبري برحالتهجانب من اال

امه " :ومنها ما نقله البيهقي قائال ،ه اليت سببت حبسه وتعذيبهتنقالته ورحالت
وبقى فيها أربعة  ،فأخذه وحبسه يف قلعة نردوان ،تاج امللك مبكاتبة عالء الدولة

ع وبه مهذَان واستوىل عليها. مث رجأشهر. مث قصد عالء الدولة أبو جعفر كاك
ومحال  ،لعة إىل مهذانعالء الدولة وعاد تاج امللك وابن مشس الدولة من الق

   .69"معهما الشيخ
وإن كان مقربا من احلكام خادما  ؛ابن سيناوهي أن  ،وهنا وقفة مهمة

هلم ومطبابن فقد تأذى  ،إال أن بعض احلكام ال يعرف للحكيم والعامل قدره ،اب
 :لذا أراد البيهقي أن يعرض جانبا من ذلك فقال ،وهذا وارد ،من بعضهم سينا

طاه األمري عالء الدولة منطقة مفضضة مذهبة مع السكاكني، مث "واتفق أن أع
 :من أين هذه املنطقة؟ فقال :رآها األمري مع غالم من خواص غلمانه، فقال له

ه ورأسه وأمر بقتله، فطلبوه أعطانيها احلكيم. فاشتد غضبه عليه، وصك وجه
 .70"ه واحد من أصحاب األمري فخاله حىت هرب، وقد غري ثيابه وزيهفوجد

وخراجه العلمي املتنوع يلحظ  ابن سينايف إيراد البيهقي لعرض مصنفات و
                                                           

بت أمور السامانية وملا اضر" ، يكمل البيهقي قائال يف قربه من مناخ السالطني:58املصدر السابق، ص 68
واالختالف إىل خوارزم شاه علي بن  ،واالنتقال إىل كركانج دعته الضرورة إىل اخلروج من خبارى،

وكان أبو علي على زي الفقهاء  سهلي احملب هلذا العلم ا وزيرا،وكان أبو احلسن ال ،مأمون بن حممد
  ة مثله.بطيلسان وعمامة (حتت احلنك)، فأثبتوا له مشاهرة تقوم بكفاي

  .63املصدر السابق، ص 69
  .70ص ،املصدر نفسه 70
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القارئ أمرم كثرية كالفلسفة كانت يف علو ابن سيناوهو أن تصانيف  ،اا مهم
ويف املقابل جند أن  ،متنوع حىت نال الشعر وبرع فيه فإنتاجه ،والطب واللغة

ردة  وبعضها كانت ،بهبعض تصانيفه كان بسبب طلب من طلبة العلم وطال
وبعضها اآلخر يكون  ،-ال خيلو من غرية العلماء وحتاسدهم- فعل ملوقف 

   .لنضوج الفكرة والعلم لديه
وكان أبو ": يقول ،سفية كانت أو الطبيةالفل ،وإضافة لعلم من العلوم

عبيد خيتلف إليه كل يوم يقرأ اسطي ويستملي املنطق، فأملى عليه املختصر 
وصنف أليب حممد  ،املنطق، لذلك يقال له األوسط اجلرجايناألوسط يف 

 رصاد الكلية، وصنف يف جرجان كتباالشريازي كتاب املبدأ واملعاد وكتاب األ
  .71"من الرسائل والكتب اوكثري ،سطيواملختصر من ا ،كثرية كأول القانون

 طلبا ا يف تأليفه لبعض مؤلفاته، ما كانومن األحوال اليت كانت سبب
: "مث سأله الفقيه أبو عبيد شرح ما ذكره البيهقي قائال منه ،يذهمن بعض تالم
فذكر أنه ال فراغ له، ولكن إن رضيت مين بتصنيف كتاب  ،كتب أرسطو

أورد فيه ما صح عندي من هذه العلوم بال مناظرة مع اخلصوم، وال اشتغال 
بيعيات من كتاب قال أبو عبيد: فرضيت بذلك، فابتدأ بالط ؟بالرد عليهم فعلت

وأيضا نقل البيهقي يف عرض  .72وقد صنف الد األول من القانون ،الشفاء

                                                           

، جيد الناظر للطريقة اليت تناوهلا البيهقي يف عرضه لكتبه أنه تناوهلا ومل يذكر 59املصدر السابق، ص 71
بل ذكر املصنف وعدد جملداته، معرجا أحيانا على الفترة الزمنية اليت ألف فيها بعض  ،ترتبها يف التأليف

 .ومسائل جرت بينه وبني فضالء العصر"" اثها، وذكر يف ختام عرضه ملؤلفاته قوله:مؤلفاته وأحد
. وحنسب أن البيهقي مل يتناول كل مؤلفات الشيخ الرئيس ابن سينا كما ذكرها الذين ترمجوا 60ص

  وال نستطيع ىف هذه العجالة أن حنيط بكل مؤلفات ابن سينا. البن سينا كالقفطي وابن خلكان وغريه.
ومؤلفاته هلا ارتباطها  ابن سيناوهنا أراد أن يؤكد البيهقي أن تصانيف  .62ص ،ملصدر السابقا 72

 ،قال: بعدما رجع تاج امللك وابن مشس الدولة من القلعة إىل مهذانما ومنه  ،باحلكام وأحوال سفره
لشفاء، واشتغل بتصنيف املنطق من كتاب ا ،ل يف دار علويزفن ،-ابن سينا-محال معهما الشيخ 
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 ا: "وكان يف جواره أيضرفا من سبب تأليف بعض كتبه قائالط ابن سيناترمجة 
رجل يقال له أبو البكر الربقي اخلوارزمي فقيه زاهد مفسر مائل إىل هذه العلوم، 

احلاصل واحملصول. وكان يف بيت كتب فسأله شرح الكتب فصنف له كتاب 
وأمت كتاب احلاصل واحملصول يف عشرين جملدة،  ،بوزجان منه نسخة فقدت

مبجالس  ابن سيناوالرتباط  .73"الرب واإلمث"ومساه  ،يف األخالق اوصنف له كتاب
كان الشيخ يف ليايل ه وتعلقهم بعلومه قال البيهقي: "احلكام واستفادم من

وإذا تكلم استفادوا منه يف  ،الس عالء الدولة مع علماء البلدةاجلمعات حيضر جم
  " 74.كل فن

ما كان ردة  ابن سيناومن املواقف اليت كانت سببا يف تنوع مصنفات 
: "وكان قولي ،تدل على ذلك فقد أورد البيهقي حادثة ،فعل ملوقف معني

ضر، فجرت الشيخ جالسا يوما بني يدي األمري، واألديب أبو منصور اجلبان حا
يف اللغة مسألة تكلم الشيخ فيها مبا حضره، فقال له أبو منصور: إنك حكيم، 
ولكنك مل تقرأ من اللغة ما يرضى به كالمك، فاستنكف الشيخ من هذا 
الكالم، وتوفر على درس اللغة ثالث سنني، وكان ينظر يف كتاب ذيب اللغة 

 ة طبقة قلما يتفق مثلها،فبلغ الشيخ يف اللغ ،من تصنيف أيب منصور األزهري
غريبة، وكتب ثالث رسائل على طريق ابن  وأنشأ ثالث قصائد وضمنها ألفاظًا

                                                                                                                                   

وكتاب القولنج، فأما اَألدوية  ،ورسالة الطري ،وكتاب حي بن يقظان ،وصنف يف القلعة كتاب اهلداية
للشيخ التوجه تلقاء أصفهان، فخرج متنكر ومعه االقلبية فقد صنفها يف أول وروده مهذان. مث عن ،

ىل الطربان على باب أصفهان لوا إالمان له يف زي الصوفية، فلما وصأخوه حممود والفقيه أبو عبيد وغ
استقبله خواص اَألمري عالء الدولة، ومحل إليه الثياب واملراكب اخلاصة، وأنزل يف دار عبد اهللا بن بايب 

  .63املصدر السابق، صيف حملة كونكنبذ. 
  .57املصدر السابق، ص 73
74
  .63املصدر السابق، ص  
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مث سأل األمري  ،وأمر بتجليدها وأخالق جلدها ،العميد والصاحب والصايب
وذكر أن ظفرنا ذه الدة يف  ،عرض تلك الدة على أيب منصور اجلبان

فنظر فيها  ،تنتقدها وتقرر لنا ما فيهاالصحراء يف وقت الصيد، فيجب أن 
إن ما  :فقال له الشيخ أبو علي ،الشيخ أبو منصور، وأَشكل عليه كثري منها

معروفة يف  اجتهله من هذا الكتاب مذكور يف موضع كذا وكذا، وذكر له كتب
فتنصل  ،إنشاء أيب علياللغة، ففطن أبو منصور أن هذه القصائد والرسائل من 

   .75"واعتذر إليه
أن يؤكد على تفوق  بن سينامل يغفل البيهقي يف عرض ترمجة الكما 

، وهو فيه وبيان أهم كتاب له ،وأسرار معاجلاته ،ونبوغه فيه ابن سيناالطب عند 
، فتصور أن اأنه صدع يوم": هومن هذه املواقف قول ،76)القانون يف الطبكتاب (

صل فيه، فأمر بإحضار ثلج حي اوأنه ال يأمن ورم ،مادة نزلت إىل حجاب رئته
وامتنع عن نزول تلك ولفه يف خرقة وغطى رأسه ا حىت تقوى املوضع،  ،كثري

أن امرأة مسلولة خبوارزم حضرته، فأمرها أال تتناول : "ومنها أيضا .77املادة وعويف
حىت تناولت على مر اَأليام منه مائة منٍّ، وشفيت  ،من األشربة إال جلنجني السكر

  .78"املرأة
                                                           

ومساه لسان العرب، مل يصنف مثله، ومل ينقله  يف اللغة . مث صنف الشيخ كتابا65ص ،املصدر السابق 75
  أثر. ل هذا الكتاب فقد ومل يوجد لهإىل البياض فبقي على مسودته، ال يهتدي أحد إىل ترتيبه. ولع

الشرق والغرب على السواء، بزاد  العصور الوسطى زودت األطباء، يف أكرب موسوعة طبية يفيعد  76
وبدأ هو نفسه بتأليف كتاب ، فر لعامل أو طبيب من قبلمل يتوا يوتشرحي يوجراح يوعالج معريف

فطلب الشيخ واشتغل مبعاجلته، بعدها  "القولنج" القانون يف الطب، بعدما عاد لألمري مشس الدولة مرض
له: لو رضيت  ابن سيناأنه ال فراغ له بذلك، وقال  ابن سيناسأله أبو عبيد شرح كتب أرسطو، فذكر 

تاريخ  . البيهقي،فابتدأ باملصنف األول من القانون ،ه وال خصومة فرضي لهمين بتصنيف ال مناظرة في

  .62ص ،تصرف يسريبحكماء اإلسالم 
  .66املصدر السابق، ص 77
  .66املصدر السابق، ص 78
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ولكنه كان  ،مهنة اختذها وتكسب منهاعلم الطب مل يكن ، ويف املقابل
ما عاود األمري مشس الدولة : "حينومن املواقف قوله ،ء من غري مقابليطبب األمرا

فاعتذر إليه األمري فاشتغل  ،وحضر جملسه ،ابن سيناطلب الشيخ  ،القولنج"مرض "
   .79"أعيدت الوزارة إليهو ،وأقام عنده مكرما مبجال ،الشيخ مبعاجلته
معاجلة نفسه رغم براعته يف  ابن سينامل يستطع  ،ومع تقدم سنه ،لكن

يف السنة اليت ضعف فيها البيهقي رواية تدل على ذلك فيقول: "فقد ذكر  ،الطب
فتقرح  ،العباس تاج فراش على باب الكرخ وعالء الدولة األمري حسام الدولة أب

وكان ال بد له من املسري مع عالء الدولة، فظهر  وظهر له سحج، ،بعض أمعائه
باختاذ دانقني من بزر الكرفس يف  لذي يتبع علة القولنج، فأمر يومابه الصرع ا

ا طلب لكسر ريح القولنج، فقصد بعض اَألطباء الذي  امجلة ما حيقن به، وخلطه
، اسهو فعله أم كرفس مخسة دراهم، وال يدري أعمدايعاجله، وطرح من بزر ال

فازداد السحج به من حدة بزر الكرفس، وكان يتناول مثروديطوس ألجل 
 ،من األفيون وتناوله اكثري اوطرح يف مثروديطوس شيئً ،فقام بعض غلمانه ،الصرع

يف الطريق إىل أن  مث قصد عالء الدولة مهذان ومعه الشيخ، فعاد الشيخ القولنج
     .80"وصل إىل مهذان

واألحداث والتراث العلمي  ،ئة باهلمة واحلكمةبعد حياة مليو ،لذا
 ابن سيناعلم  ،والسياحة الفكرية والعالقات السياسية واجلوالت املختلفة ،الزاخر

وعلم أن قوته قد سقطت، وأا ال تفي بدفع  ،أن حياته أزفت على الرحيل
 بدين املدبر الذي يف": سه، ونقل البيهقي كلمته املشهورةاملرض، فأمهل من أداة نف

عجز عن تدبري بدين، فال تنفعين املعاجلة، مث اغتسل وتاب، وتصدق مبا بقي معه 

                                                           

  .61املصدر السابق، ص 79
  .69ص السابق، املصدر 80
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وكان حيفظ  ،ن عرفه من أرباا، وأعتق غلمانهعلى الفقراء، ورد املظامل إىل م
مث مات يف اجلمعة األوىل من رمضان سنة مثان  ،القرآن فيختم يف كل ثالثة أيام

 ابن سينااستفادة وهذه احلادثة تدل على  .81ودفن يف مهذان ،وعشرين وأربعمائة
وبزغ يف آخر  وأثرها احلقيقي الذي برز ،يف حتصيل كماله اإلنساينمن احلكمة 

ونطقت ا أعماله  ،ن شعوره باملوت جعل احلكمة تستنطق من كيانه؛ إذ إحياته
  .82وجوارحه

  
   ةـاخلامت

بأننا قد  ولحيق لنا الق -عند البيهقي- ابن سينابعد استعراض ترمجة 
واليت متثل املستوى العميق  ،تعرفنا على معامل تلك الرؤية اليت صدر عنها البيهقي

قد  ابن سينايف بيان الغرض الذي ألجله كتب البيهقي تلك التراجم. وملا كان 
يمكننا القول بإنه النموذج املثايل للحكيم تلك املساحة املميزة يف الكتاب ف شغل

عتراضات اليت متنع من أن كان عاملاً بتلك اال -قبل غريه- ولكن البيهقي ،املسلم
ولذلك فقد قام بذكرها بصورة مفصلة يف  ،لذلك احلكيم امنوذج ابن سينايتخذ 
وركز على  ،وحاول أن جيد املسوغات العقلية والطبيعية لتفسريها ،ابن سيناترمجة 

  .ابن سيناان حسن اخلامتة يف حياة بي
                                                           

حتقيق نزار  ،ات األطباءعيون األنباء يف طبق يف وقد نقل ابن أيب اصيبعة، 69املصدر السابق، ص  81
  أن بعض الشعراء هجوه بقوله:، )بريوت: دار احلياة(رضا، 

  يعادي الرجال          وباحلبس مات أخس املمات ابن سينارأيت 
  بالنجاة  موته ومل ينـج من   ا        ــفلم يشف ما ناله بالشف

  . احنباس البطن من القولنج الذي أصابه، والشفاء والنجاة أمساء لبعض كتبه وقوله باحلبس يريد      
"كان من حكماء اإلسالم  وهذا يذكرنا حبكمة نقلها البيهقي عن أبو زيد البلخي وصفه قائال: 82

ويقول البلخي يف  ."وفصحائهم، له تصانيف من أمهها وجوه احلكمة يف األوامر والنواهي الشرعية
د من املوت فال ختف، وإن كنت ختاف مما بعد املوت فأصلح شأنك قبل موتك، وخف "ال ب حكمته:

  بإصالح حاله فلجأ لفعل الصاحلات والطاعات. ابن سينا، لذا بزرت احلكمة عند "سيئاتك ال موتك


