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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  وبه نستعني

 حتصيل السعادة

املدن، حصلت هلم ا السعادة الدنيا يف احلياة األوىل،  األشياء اإلنسانية اليت إذا حصلت يف األمم ويف أهل
الفضائل النظرية والفضائل الفكرية والفضائل اخللقية : خرى، أربعة أجناساأل والسعادة القصوى يف احلياة

واليت  ،فالفضائل النظرية هي العلوم اليت الغرض األقصى منها أن حتصل املوجودات. العملية والصناعات
أول أمره من حيث ال  وهذه العلوم منها ما حيصل لإلنسان منذ. حتتوي عليها معقولة، متيقنا ا فقط

حيصل بتأمل وعن فحص  عر وال يدري كيف ومن أين حصلت، وهي العلوم األول، ومنها مايش
املقدمات األول؛ ومنها يصار إىل العلوم اليت  واألشياء املعلومة بالعلوم األول هي. واستنباط، تعليم وتعلم

 .وتعلم حتصل عن فحص واستنباط وتعليم

جمهولة، فإذا فحص عنها  ليت تكون من أول األمرواألشياء اليت يلتمس علمها بفحص أو تعليم هي ا
عن استنباط أو تعلم، اعتقاد أو رأي  فإذا حصل لإلنسان فيما بعد ذلك؛. والتمس علمها صارت مطلوبة

حيصل به احلق اليقني، غري أنه كثرياً ما ال حيصل  وامللتمس من كل مطلوب هو أن. أو علم صارت نتائج
ببعضه اليقني، وحصل لنا يف بعض ما نلتمسه منها ظن وإقناع، ورمبا  نالنا به اليقني؛ بل رمبا حصل ل

 ورمبا عرضت لنا. ورمبا ضللنا عنه حىت تظن أنا قد صادفناه من غري أن نكون صادفناه ،حصل لنا يف ختيل

ا نسلكها عند مصرين فيه حرية؛ إذا تكافأت عندنا املثبتة واملبطلة له، والسبب يف ذلك اختالف الطرق اليت
املطلوبات اعتقادات خمتلفة، بل جيب أن تكون  فإنه ال ميكن أن يكون طريق واحد يوقعنا يف. إىل املطلوب

اعتقادات خمتلفة، طرقاً خمتلفة ال نشعر باختالفها، وال بالفصول  الطرق اليت توقعنا يف أصناف املطلوبات
بغي أن نستعمل يف مطلوب ما طريقاً فين. نسلك إىل كل مطلوب طريقاً واحداً بعينه بينها، بل نظن أنا

خياله، أو  أن يفضي بنا إىل اليقني، ونسلك يف مطلوب آخر طريقاً نصري منها إىل ما هو مثاله أو شأنه
الطريق هو واحد بعينه وأن الذي  ويكون عندنا أن. طريقاً يفضي بنا إىل اإلقناع فيه والظن فال نشعر فيه

جند األمر يف أكثر أحوالنا ويف جل من نشاهد  يف األول؛ وعلى هذهسلكناه يف الثاين هو الذي سلكناه 
مضطرون قبل أن نشرع يف الفحص عن املطلوبات؛ إىل أن  فيتبني من ذلك أنا. من النار والفاحصني

وإىل علٍم منيز به بني هذه الطرق املختلفة بفصول وعالمات ختص  ،نعرف أن هذه الطرق كلها صناعية
تلك الطرق، وأن تكون قرائحنا العلمية املفطورة فينا بالطبع مقومة بصناعة تعطينا  نواحدة منها واحدة م
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شرائط  هذه، إذ كانت فطرا غري كافية يف متييز هذه الطرق بعضها عن بعض، وذلك أن تتيقن بأي علم
حلق بالفاحص إىل ا ،وأحوال ينبغي أن تكون املقدمات األول، وبأي ترتيب ترتب حىت تفضي، ال حمالة

وبأي ترتيب ترتب، فال تعطي يف  وبأي شرائط وأحوال تكون املقدمات األول. نفسه وإىل اليقني فيه
يكون يقيناً، فتضلل الفاحص عن احلق أو حتريه  املطلوب الظن واإلقناع حىت توهم أنه يقني من غري أن

ه، بل إىل مثال احلق مطلوبه، فتفضي بالفاحص ال إىل احلق نفس فيه، حىت ال يدري أميا هو احلق من
 .وخياله

بتعليم  إما بفحصنا حنن بأنفسنا، وإما. هذه كلها، شرعنا حينئذ يف التماس علم املوجودات فإذا عرفنا
وذه القوة . اليت ذكرناها فإننا إمنا ندري كيف الفحص وكيف التعليم والتعلم مبعرفة األشياء. غرينا لنا

وكذلك أيضا . الشيء نفسه أو خياله ومثاله هو يقني أو ظن أو هونقدر أن منيز فيما استنبطنا حنن؛ هل 
 .حنن غرينا منتحن مبا قد تعلمناه من غرينا، وما نعلمه

   
والشرائط اليت تفشي ألجلها  واملعلومات األول يف كل جنس من املوجودات؛ إذا كانت فيها األحوال

وإذا . هي مبادىء التعليم يف ذلك جلنسف بالفاحص إىل احلق اليقني فيما يطلب عمله من ذلك اجلنس
لكثري منها أسباب ا أو عنها أو هلا وجود تلك األنواع  كانت لألنواع اليت حيتوي عليها ذلك اجلنس أو

فهي مبادىء الوجود ملا يشتمل عليه ذلك اجلنس مما يطلب معرفته؛ كانت  اليت حيتوي عليها ذلك اجلنس؛
براهني  ومسيت الرباهني الكائنة عن تلك املعلومات األول. مبادىء الوجودفيه هي بأعياا  مبادىء التعليم

املعلومات اليت فيها  مل الشيء، إذا كانت تعطى مع علم هل الشيء موجود؛ ومل هو موجود؟ وإذا كانت
بوجود ما حيتوي عليه ذلك جلنس من  تلك األحوال والشرائط يف جنس ما من املوجودات أسباباً لعلمنا

التعليم يف ذلك اجلنس من غري أن تكون أسباباً   تكون أسباباً لوجود شيء منها، كانت مبادىءغري أن
وكانت الرباهني الكائنة . يف ذلك اجلنس غري مبادىء الوجود لوجود شيء منها؛ كانت مبادىء التعليم

 .هل الشيء وبراهني إن الشيء، ال براهني مل الشيء عن تلك املعلومات براهني

ومبادا، وكيف وجود الشيء، فإن هذه يعىن به أمر واحد، وعماذا وجوده،  ،ماذا: الوجود أربعةومبادىء 
فتصري  ،وجوده رمبا دل به على املبادىء الفاعلة، ورمبا دل به على املواد. فإن قولنا عماذا .وملاذا وجوده

لوجوده مبدأ أصالً؛ وهو  ومن أجناس املوجودات ما ال ميتنع أن ال يكون. أسباب الوجود ومبادئه أربعة
عندنا مبادىء علمنا له فقط، ومنها ما توجد له  فإن هذا املبدأ إمنا. املبدأ األقصى لوجود سائر املوجودات

ميتنع أن توجد له ثالثة من هذه؛ وهو الذي ال ميكن أن تكون له مادة  هذه األربعة بأسرها، ومنها ما ال
 .فقط من بني املبادىء
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قصدها أوال اليقني بوجود  م اليت يلتمس ا أن حتصل املوجودات معقولة فقط، فإمناوكل علم من العلو
اليقني مببادىء الوجود فيما له منه مبادىء،  مجيع ما حيتوي عليه اجلنس الذي يلتمس عنه علم أنواعه، مث

له هي األربعة فإن كانت املبادىء اليت توجد . املبادىء املوجودة فيه والبلوغ يف ذلك إىل استيفاء عدد
وإن مل يكون فيه األربعة كلها التمس . كلها، ومل يقتصر على بعضها دون بعض بأسرها استوفاها

 مقدار ما جيد له من املبادىء؛ كانت ثالثة أو ثنتني أو واحدة، مث مل يقتصر يف شيء من الوقوف على

املبادىء إىل أن ينتهي   ومبادىءأجناس املبادىء القريبة من ذلك اجلنس بل يلتمس مبادىء تلك املبادىء
الذي هو أقصى مبدأ يف ذلك اجلنس،  ،وإن كان هلذا األقصى. إىل أبعد مبدأ جيده يف ذلك اجلنس فيقف

ويرجىء النظر . آخر؛ مل يتخط إليه بل ختلى عنه مبدأ أيضا ومل يكن من ذلك اجلنس بل كان من جنس
 على ذلك اجلنس، فإذا كان اجلنس الذي فيه ينظر توجد الذي حيتوي فيه إىل أن يبلغ إىل النظر يف العلم

هي بأعياا مبادىء وجود ما حيتوي عليه ذلك اجلنس، استعمل تلك املبادىء وسلك  مبادىء التعليم فيه
 بني يديه حىت يأيت على ما حيتوي عليه ذلك اجلنس، فيحصل له يف كل مطلوب علم هل الشيء إىل ما

 . إىل أقصى ما سبيله أن يبلغ يف ذلك اجلنسومل هو معاً، إىل أن ينتهي

 مبادىء التعليم يف جنس ما من املوجودات غري مبادىء الوجود، فإمنا يكون ذلك فقيما وإذا كانت

وجودها غري مبادىء  مبادىء الوجود فيه خفية غري معلومة من أول أمر، وتكون مبادىء التعليم فيه أشياء
مبادىء الوجود إذا أُبتدىء من مبادىء  لوجود وإمنا يصار إىل علمالوجود، وتكون متأخرة عن مبادىء ا

ضرورة، فتكون النتيجة الكائنة هي مبدأ وجود األشياء اليت  التعليم فرتبت الترتيب الذي تلزم به النتيجة
 التعليم أسباباً لعلمنا مببادىء الوجود، وتكون النتائج الكائنة عنها مبادىء ألفت ورتبت؛ فتكون مبادىء

نرتقي من علوم األشياء  فعلى هذه املثال. وأسباباً لوجود األمور اليت اتفق فيها إن كانت مبادىء للتعليم
ميادىء أقدم وجودا، فإن كان مبدأ الوجود  املتأخرة عن مبادىء الوجود إىل اليقني باألشياء اليت هي

جعلنا ذلك مقدماً، وارتقينا منه إىل أعل منه وأبعد من األول؛  الذي صرنا إليه ذا الطريق له مبدأ آخر
 .على هذا الترتيب أبداً إىل أن تأيت على أقصى مبدأ جنده يف ذلك اجلنس مث نسلك. مبدأ املبدأ

   
أشياء  إذا ارتقينا إىل مبدأ ما عن أشياء معلوم وجودها عن ذلك املبدأ؛ أن تكون أيضا هناك وال ميتنع

استعملنا ذلك املبدأ الذي  ا مل نكن علمنا ا منذ أول األمر، فإذاجمهول وجودها عن ذلك املبدأ، خفية عن
األشياء األخر الكائنة عن ذلك املبدأ أعطانا  حصل معلوما عندنا اآلن مقدمة وصرنا منها إىل معرفة تلك

 فإنه ال ميتنع أن تكون أشياء كثرية كائنة عن مبدأ. ومل هو معا ،ذلك املبدأ يف تلك األشياء علم هل هو

تلك األشياء الكثرية هو املعلوم وحده عندنا عندنا منذ أول األمر، ويكون ذل  واحد، ويكون واحد من
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املبدأ، فيعطينا ذلك  خفية، فنرتقي من ذلك الواحد املعلوم إىل علم وتلك األشياء األخر الكائنة عنه املبدأ
يني تلك األشياء األخر اخلفية الكائنة تب مث نستعمل ذلك املبدأ يف. الواحد يف ذلك املبدأ علم وجوده فقط

وإن كان لذلك املبدأ مبدأ آخر استعملناه أيضاً . معاً عنه فنخطو منه إىل علم وجودها وسبب وجودها
يعطينا يف : علم وجود مبدئه الذي هو أقدم منه، فنكون قد استعملناه يف أمرين يف تبيني أمر مبدئه فيعطينا

كان  وعلى هذا املثال إن. يعطينا يف اآلخر علم وجوده وسبب وجودهاألمرين علم وجوده فقط، و أحد
استعملنا مبدأ املبدأ يف  ،مبدأ املبدأ حاله هذه احلال؛ بأن يكون له أيضا مبدأ، وتكون له أشياء كائنة عنه

علم فيعطينا أيضاً ذلك املبدأ من مبدئه . عنه تبيني مبدئه ويف تبيني تلك األشياء األخر اخلفية الكائنة
 .وجودها وسبب وجودها وجوده فقط، ومن تلك األشياء األخر علم

اإلنسان، وأحرى أن ال تقع فيه حرية  فأول أجناس املوجودات اليت ينظر فيها ما كان أسهل على
املشتمل على جنس األعداد واألعظام هو علم التعاليم،  والعلم. واضطراب الذهن؛ وهو األعداد واألعظام

يف األعداد األعداد اليت ا يكون التقدير، ويعطى مع ذلك كيف التقدير  األعداد؛ فيعطىفيبتدأ أوال يف 
الترتيب  ويعطى أيضا يف األعظام األشكال واألوضاع وجودة. األعظام األخر اليت شأا أن تقدر ا يف

عظام كل ما تلك األ واتقان التأليف وحسن النظام مث ينظر يف األعظام اليت تلحقها األعداد، فيعطى
وحسن النظام فيحصل هلذه األعظام  يلحقها ألجل األعداد من التقدير، وجودة الترتيب واتقان التأليف

من جهة ماهلا من ذلك ألجل : النظام من جهتني خاصة التقدير وجودة الترتيب واتقان التأليف وحسن
ن من األعظام يلحقه العدد، كان وما مل يك. جهة أا أعداد أا أعظام، ومن جهة ما هلا ذلك ولكن من

الترتيب واتقان التأليف وحسن النظام من جهة ما هلا ذلك ألجل أا أعظام  ما يلحقه من التقدير وجودة
 بعد ذلك ينظر يف سائر املوجودات األخر، فما كان منها يلحقه التقدير وجودة الترتيب مث من. فقط

أعظام فيعطيها  وينظر أيضا يف سائر األشياء اليت هلا. اهوحسن النظام من جهة األعداد فقط؛ أعطاها إي
وما . وترتيب وتأليف ونظام من أشكال وأوضاع وتقدير: كل ما يلحق األعظام من جهة ما هي أعظام

األعظام مجيعاً أعطاه ما يوجد يف اجلنسني من  كان منها تلحقه هذه األشياء من جهة األعداد ومن جهة
اليت ميكن أن توجد فيها هذه األشياء من جهة األعداد واألعظام؛  يع املوجوداتذلك، إىل أن يأيت على مج

علوم املناظر وعلوم األكرب املتحركة وعلوم يف األجسام السماوية وعلم املوسيقى،  فيحدث من ذلك أيضا
 .األثقال وعلم احليل وعلم

   
ينظر، فريتبها  ء التعاليم يف اجلنس الذيفيأخذ يف األعداد واألعظام مجيع األشياء اليت هي مبادى ويبتدىء

إعطاء شيء شيء من تلك يف  الترتيب الذي حيصل عن القوة اليت تقدم ذكرها، فيصري إىل ما يلتمسه من
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علم ذلك اجلنس إىل مقدار ما حتصل منه  إىل أن يأيت عليها أمجع، أو يبلغ من. شيء شيء مما ينظر فيه
اجلنس ويلحق هذا العلم؛ الذي نظره يف األعداد   من ذلكأصول الصناعة فيكف، إذ كان ما يبقى
بأعياا مبادىء الوجود فتكون براهينها كلها جتمع األمرين مجيعا  واألعظام، أن تكون مبادىء التعليم فيه

ويستعمل من . الشيء، ومل هو موجود، فتصري كلها براهني إن الشيء ومل هو معاً أن تعطي وجود: أعين
اردتني يف  ماذا ومباذا وكيف ذا وجوده، دون الثالثة، ألنه ليس لإلعداد وال لألعظامالوجود  مبادىء

املبادىء األخر من جهة ما  العقل عن املادة مبادىء من جنسهما غري مبادىء وجوده، وإمنا توجد هلما
 جهة ما مها يف فلذلك ملا كان نظره فيهما ال من .يوجدان طبيعيني أو إراديني، وذلك إذا أخذا يف املواد

 .فيهما من حيث مها ال يف مواد املواد، مل يستعمل فيهما ما ال يوجد

مث إىل سائر األشياء اليت تلحقها األعداد واألعظام  ،فيبتدىء أوالً من األعداد، مث يرتقي إىل األعظام
 واألثقال واحليل، املتحركة، اليت هي األجسام السماوية، مث إىل املوسيقى بالذات، مثل املناظر واألعظام

وتصوره إىل  مث إىل ما من شأنه أن حيتاج يف تفهمه. ابتدأ مما قد يفهم ويتصور بال مادة أصالً فيكون قد
حاجة يسرية جداً، مث إىل ما  مادة ما حاجة يسرية جداً، مث إىل ما احلاجة يف تفهمه وتصوره إىل مادة ما

مث ال يزال يرتقي فيما تلحقه . أزيد قليالً ة ما حاجةاحلاجة يف تفهمه وتصوره، ويف أن يعقل، إىل ماد
يصري ما يعقل منه؛ حمتاجاً يف أن يصري معقوالً، إىل املادة أكثر؛ إىل  األعداد واألعظام إىل ما حيتاج يف أن

استعمال  فيضطر حينئذ إىل. األجسام السماوية، مث إىل املوسيقى، مث إىل األثقال وعلوم احليل أن يصري إىل
ذلك نضطر إىل إدخال  شياء اليت يعسر أن تصري معقولة، إذ ال ميكن أن توجد إال يف مواد؛ فعنداأل

متامخاً، ويف الوسط بني اجلنس الذي ليس  مبادىء أخر غري مبادىء ماذا ومباذا وكيف ذا، فيكون قد صار
ألربعة، فحينئذ تلوح له اجلنس الذي توجد ألنواعه املبادىء ا له من مبادىء الوجود إال ماذا وجوده؛ وبني

ذلك ينبغي أن يشرع يف علم املوجودات اليت توجد هلا مبادىء الوجود األربعة؛  املبادىء الطبيعية فعند
 .الطبيعية املوجودات اليت ال ميكن أن تصري معقولة إال يف مواد، فإن املواد تسمى حينئذ وهو جنس

التعاليم وهي املقدمات  ور اجلزئية من مبادىءفينبغي للناظر عند ذلك أن يأخذ كل ما يف جنس األم
ما يعلم أنه يصلح أن جيعل مبادىء  األول، وينظر أيضا فيما قد حصل له من العلم األول، فيأخذ منه

األجسام، ويف األشياء املوجودة لألجسام وأجناس األجسام؛  التعلم يف هذا العلم، فيبتدىء حينئذ فينظر يف
وباجلملة هي أجناس األجسام احملسوسة، أو اليت توجد هلا . حيتوي عليها العامل وهي العامل واألشياء اليت

وخبار وغري  احملسوسة؛ وهي األجسام السماوية، مث األرض واملاء واهلواء وما جانس ذلك من نار األشياء
الناطق، النبات واحليوان غري  مث األجسام احلجرية واملعدنية اليت على سطح األرض ويف عمقها، مث. ذلك

كل واحد من أنواع كل جنس؛ وجوده  ويعطي يف كل واحد من أجناس هذه، ويف. واحليوان الناطق
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املطلوبات فيه؛ إنه موجود، وماذا ومباذا وكيف  فإنه يعطي يف كل واحد من. ومبادىء وجوده كلها
، بل يعطي وليس يقتصر يف شيء منه على مبادئه القريبة .وجوده وعماذا وجوده وألجل ماذا وجوده

 .مبادئه، إىل أن ينتهي إىل أقصى املبادىء اجلسمانية اليت له مبادىء مبادئه، ومبادىء مبادىء
   

التعليم إىل  وإمنا يصار من مبادىء. التعليم يف جل ما حيتوي عليه هذا العلم، هي مبادىء الوجود ومبادىء
الطبيعية هي أشياء متأخرة  اس األمورعلم مبادىء الوجود وذلك أن مبادىء التعليم يف كل جنس من أجن

أسباب وجود مبادىء التعليم، وإمنا يرتق  فإن مبادىء الوجود يف هذا اجلنس هي. عن مبادىء وجودها
كائنة عن تلك املبادىء، فإن كانت تلك املبادىء قريبة،  إىل علم مبادىء كل جنس أو نوع عن أشياء

ىء القريبة مبادىء التعليم، فارتقي منها إىل علم مبادئها، استعملت تلك املباد ،وكانت للمبادىء مبادىء
مبادىء  صارت تلك املبادىء معلومة صري منها إىل مبادىء تلك املبادىء، إىل أن يتأيت على أقصى مث إذا

 .وجود ذلك اجلنس

ك فحصلت مبادىء الوجود معلومة؛ مث كانت هنا ،وإذا ارتقينا من مبادىء التعليم إىل مبادىء الوجود
سوى األشياء املعلومة األوىل اليت منها كنا ارتقينا إىل املبادىء؛  ،أشياء أخر كائنة عن تلك املبادىء جمهولة

 فنصري منها إىل علم تلك األشياء. املبادىء من مبادىء الوجود، مبادىء التعليم أيضا استعملنا تلك

فحينئذ تصري تلك  ،األشياء املتأخرة عنهااملتأخرة عنها، فحينئذ تصري تلك املبادىء، باإلضافة إىل تلك 
الوجود مجعياً ويسلك هذا املسلك يف كل  املبادىء، باإلضافة إىل تلك األشياء، مبادىء التعليم ومبادىء

وعندما ينتهي بالنظر إىل األجسام . أنواع كل جنس جنس من أجناس األجسام احملسوسة، ونوع نوع من
يضطرة النظر يف مبادىء وجودها إىل أن يطلع على مبادىء  ،السماوية ويفحص عن مبادىء وجودها

موجودات أكمل وجوداً من الطبيعة واألشياء الطبيعية، ليست بأجسام  ليست هي طبيعة وال طبيعة، بل
. فيحتاج يف ذلك إىل فحص آخر وعلم آخر يفرد فيما بعد الطبيعيات من املوجودات ،وال يف أجسام

الفحص  علم الطبيعة وعلم ما بعد الطبيعيات؛ يف ترتيب: ط بني علمنيعند ذلك أيضا يف الوس فيصري
 .والتعليم وفوق الطبيعيات يف رتبة الوجود

   
ذلك  ينتهي بالنظر إىل الفحص عن مبادىء وجود احليوان، يضطر إىل النظر يف النفس ويطلع من وعندما

مبادئه اضطر إىل النظر  فإذا فحص عن. على مبادىء نفسانية، ويرتقي منها إىل النظر يف احليوان الناطق
على العقل وعلى األشياء املعقولة، فيحتاج  فيماذا هو النظر ومباذا وكيف ذا وعماذا وملاذا، فيطلع حينئذ

وكيف هو وعماذا وملاذا وجوده؛ فيضطره الفحص إىل أن  العقل ومباذا حينئذ إىل أن يفحص عن ماذا
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جسام وال يف أجسام، وال كانت وال تكون يف أجسام فيكون بأ يطلع من ذلك على مبادىء أخر ليست
الناطق إىل شبيه ما انتهى إاليه عند نظره يف األجسام السماوية، فيصري إىل أن  قد انتهى بالنظر يف احليوان

املبادىء  على مبادىء غري جسمانية؛ نسبتها إىل ما دون األجسام السماوية من املوجودات، كنسبة يطلع
ويطلع من أمر النفس . السماوي نية اليت اطلع عليها عند نظره يف السماوية؛ إىل األجسامغري اجلسما

. والكمال األقصى الذي ألجله كون اإلنسان والعقل على مبادئها اليت ألجلها كونت، وعلى الغايات

ا إىل الكمال الذي اإلنسان ويف التعليم غري كافية يف أن يصري اإلنسان  ويعلم أن املبادىء الطبيعية اليت يف
ذلك  ويتبني أنه حمتاج فيه إىل مبادىء نطقية عقلية يسعى اإلنسان ا حنو. كون اإلنسان ألجل بلوغه

أن يفحص عما  فحينئذ يكون قد الح للناظر جنس آخر غري ما بعد الطبيعيات، سبيل اإلنسان. الكمال
العقلية اليت فيه، فيبلغ ا  ه عن املبادىءيشتمل عليه ذلك اجلنس؛ وهي األشياء اليت حتصل لإلنسان إرب

ذلك أن هذه املبادىء النطقية ليست إمنا هي  ويتبني مع. الكمال الذي حتصلت معرفته يف العلم الطبيعي
ويعلم مع ذلك أن هذه املبادىء العقلية هي أيضا . ألجله كون أسباب ينال ا اإلنسان الكمال الذي

 وذلك أن. ملوجودات الطبيعية غري تلك اليت أعطتها إياها املبادىء الطبيعيةيف ا مبادىء لوجود أشياء كثرية

هذه املبادىء حنو  اإلنسان إمنا يصري إىل الكمال األقصى الذي له ما يتجوهر به يف احلقيقة، إذا سعى عن
 وإىل أن كثرية من املوجودات الطبيعية؛ بلوغ هذا الكمال؛ وليس ميكنه أن يسعى حنوه إال باستعمال أشياء

ويتبني . نافقة له يف أن يبلغ الكمال األقصى الذي سبيله أن يناله يفعل فيها أفعاالً تصري ا تلك الطبيعيات
العلم أن كل إنسان إمنا ينال من ذلك الكمال قسطاً ما وإن ما يبلغه من ذلك القسط  له مع ذلك يف هذا

 .كثريين له غها وحده بانفراده دون معاونة ناسأزيد أو أنقص؛ إذ مجيع الكماالت ليس ميكن أن يبل كان

ناس غريه، وكل إنسان من  وإن فطرة كل إنسان أن يكون مرتبطاً فيما ينبغي أن يسعى له بإنسان أو
يبلغ من هذا الكمال إىل جماورة ناس آخرين  وإنه كذلك حيتاج كل إنسان فيما له أن. الناس ذه احلال
هلذا احليوان أن يأوي ويسكن جماوراً ملن هو يف نوعه؛  ة الطبيعيةوكذلك يف الفطر. واجتماعه معهم

فيحصل ههنا علم آخر ونظر آخر يفحص عن هذه . واحليوان املدين فلذلك يسمى احليوان اإلنسي
 األفعال وامللكات اليت ا يسعى اإلنسان حنو هذا الكمال؛ فيحصل من ذلك العلم املبادىء العقلية وعن

 .املديناإلنساين والعلم 

ويسلك فيها الطرق اليت سلكها يف الطبيعيات،  فيبتدىء وينظر يف املوجودات اليت هي بعد الطبيعيات
يوجد من املقدمات األول اليت تصلح هلذا اجلنس، مث ما قد برهن  وجيعل مبادىء التعليم فيها ما يتفق أن

نس، وترتب الترتيب الذي سلف ذكره؛ يليق أن يستعمل مبادىء التعليم يف هذا اجل يف العلم الطبيعي مما
أن  فيتبني الفاحص عنها أنه ليس ميكن. يصار إىل شيء شيء مما يف هذا اجلنس من املوجودات إىل أن
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وجوده، ومن أي  يكون لشيء منها مادة أصالً، وإمنا ينبغي أن يفحص يف كل واحد منها ماذا وكيف
ميكن أن يكون له مبدأ أصالً من  ينتهي إىل موجود الفال يزال يفحص هكذا إىل أن . فاعل، وملاذا وجوده

ملاذا وجوده، بل يكون هو املبدأ األول جلميع  ال ماذا وجوده، وال عماذا وجوده، وال: هذه املبادىء
الذي به وعنه وله وجودها باألحناء اليت ال تدخل عليه نقصاً  املوجودات اليت سلف ذكرها، ويكون هو

 .اليت ا يكون الشيء مبدأ للموجودات ءأصالً؛ بل بأكمل األحنا
   

على هذا، فحص بعد ذلك عما يلزم أن حيصل يف املوجودات إد كان ذلك الوجود مبدأها  فإذا وقف
يف الوجود  وجودها فيبتدىء من أقدمها رتبة يف الوجود وهو أقرا إليه حىت ينتهي إىل آخرها رتبة وسبب

النظر اإلهلي يف  وهذا هو. رفة املوجودات بأقصى أسبااوهو أبعدها عنه يف الوجود؛ فتحصل مع
ليست هي أجساماً وال يف أجسام؛ هي  فإن املبدأ األول هو اإلله، وما بعده من املبادىء، اليت. املوجودات

 .املبادىء اإلهلية

ي اإلنسان، ويفحص عن الغرض الذي ألجله كون اإلنسان؛ وهو الكمال الذ مث بعد ذلك يشرع يف العلم
إذ  مث يفحص عن مجيع األشياء اليت ا يبلغ اإلنسان ذلك الكمال. اإلنسان؛ ماذا وكيف هو يلزم أن يبلغه

عن بلوغ ذلك  ينتفع يف بلوغها ؛ وهي اخلريات والفضائل واحلسنات ومييزها عن األشياء اليت تعوقه
وعن ماذا وملادا وألجل  ،ويعرف ماذا وكيف كل واحد منها. الكمال؛ وهي الشرور والنقائص والسيئات

وهو علم . بعض؛ وهذا هو العلم املدين ماذا هو، إىل أن حتصل كلها معلومة ومعقولة، متميزة بعضها عن
ويتبني له أن . ينال السعادة كل واحد مبقدار ما له أعد بالفطرة األشياء اليت ا أهل املدن باإلجتماع املدين

العامل  ن اجتماع املدنيني يف املدن، شبيه باجتماع األجسام يف مجلةواجلملة اليت حتصل م ،اإلجتماع املدين
 .مجلة العامل ويتبني له أيضا يف مجلة ما تشتمل عليه املدينة واألمة نظائر ما تشتمل عليه

وموجودات عن تلك املبادىء، وموجودات  ،وكما أن يف العامل مبدأ ما أوالً، مث مبادىء أخر على ترتيب
تنتهي إىل آخر املوجودات رتبة يف الوجود، كذلك يف مجلة  ملوجودات على ترتيب، إىل أنأخر تتلو تلك ا

 ،املدينة مبدأ ما أول، مث مبادىء أخر تتلوه ومدنيون آخرون يتلون تلك املبادىء ما تشتمل عليه األمة أو
يوجد فيما تشتمل  ىتوآخرون يتلون هؤالء إىل أن ينتهى إىل آخر املدنيني رتبة يف املدينة واإلنسانية، ح

النظري، وهو كما تراه يشتمل على علم  فهذا هو الكمال. عليه املدينة نظائر ما تشتمل عليه مجلة العامل
والذي يبقى بعد هذه أن حتصل هذه . ألهل املدن واألمم األجناس األربعة اليت ا حتصل السعادة القصوى

 .عطتها األمور النظريةواملدن على ما أ األربعة بالفعل موجودة يف األمم

اليت ا ميكن أن حتصل هذه بالفعل يف األمم واملدن أم ال؟ أما  أترى هذه النظرية قد أعطت أيضا األشياء
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فقد أعطتها؛ لكن إن كان إذا أعطيت معقولة فقد أعطيت موجودة، فقد أعطيت  إا أعطتها معقولة
مباذا تلتئم   إن كان إذا أعطيت البنائية معقولة وعقلالنظرية هذه األشياء موجودة بالفعل؛ مثل أنه العلوم

كيف صناعة البناء ، أو يكون إذا  البنائية ومباذا يلتئم البناء فقد أوجدت البنائية يف اإلنسان الذي عقل
 .العلوم النظرية قد أعطت ذلك أعطي البناء معقوال فقد أعطي البناء موجوداً فإن

أعطي معقوال فقد أعطي موجودا؛ لزم ضرورة  د خارج العقل، وإذاوإن مل يكن إذا عقل الشيء فقد وج
وذلك أن األشياء املعقولة من . شيء آخر غري العلم النظري عندما يقصد إجياد هذه األشياء النظر إىل

وهذه . األحوال واألعراض اليت تكون هلا وهي موجوة خارج النفس حيث هي معقولة هي خملصة عن
. دة بالعدد ال تتبدل وال تتغري أصال، ويف اليت ال تدوم واحدة بالنوع تتبدلواح األعراض فيما تدوم

النفس، أن تقرن ا  يلزم يف األشياء املعقولة اليت تدوم واحدة بالنوع، إذا احتيج إىل إجيادها خارج فلذلك
عام يف بالفعل خارج النفس؛ وذلك  األحوال واألعراض اليت شأا أن تقترن ا إذا أزمعت أن توجد

غري أن املعقوالت الطبيعية . ويف املعقوالت اإلرادية املعقوالت الطبيعية اليت توجد وتدوم واحدة بالنوع
 .عن الطبيعة وتقترن ا تلك األعراض بالطبيعة اليت توجد خارج النفس إمنا توجد

   
ا مع   اليت تقترناملعقوالت اليت ميكن أن توجد خارج النفس باإلرادة فإن األعراض واألحوال وأما

شأنه أن يوجد باإلرادة  وكل ما. وجودها هي أقصى باإلرادة، وال ميكن أن توجد إال وتلك مقترنة ا 
من املعقوالت اإلرادية مزمعا أن يوجد  فإنه ال ميكن أن يوجد أو يعلم أوال؛ فلذلك يلزم مىت كان شيء

ا أن تقترن به عند وجوده، وألا ليست من من شأ بالفعل خارج النفس، أن يعلم أوال األحوال اليت
بالنوع أو اجلنس؛ صارت األحوال واألعراض اليت شأا أن تقترن ا  األشياء اليت توجد واحدة بالعدد بل

 تتبدل عليها دائما، تزداد وتنقص ويتركب بعضها مع بعض تركيبات ال حتاط بقوانني أحواال وأعراضاً

أن جيعل هلا  أصال، بل بعضها ال ميكن أن جيعل هلا قوانني، وبعضها مبكنصورية، ال تتبدل وال تنتقل 
قوانني أصال فهي اليت تبدهلا تبدل  واليت ال ميكن أن جيعل هلا. قوانني؛ لكل قوانني تبدل وكلمات تتغري

ل منها وما حيص. قوانني هي اليت تتبدل أحواهلا يف مدد طويلة دائم يف مدد يسرية، واليت ميكن أن جيعل هلا
على حسب ما عليه املريد الفاعل له، ورمبا مل حيصل منه شيء أصال؛ وذلك  موجودا فكثريا ما حيصل

 .آخرين العائقة له اليت بعضها أمور طبيعية وبعضها إرادية كائنة عن إرادة قوم للمتضادات

ا خيالفه يف أعراضها زمان م وليس إمنا ختلف تلك املعقوالت اإلرادية يف األزمان املختلفة حىت توجد يف
أيضا أحواهلا عند وجودها يف األمكنة املختلفة؛  وأحواهلا ملا توجد عليه يف زمان قلبه أو بعده، بل ختتلف

مثل اإلنسان فإنه إذا وجد بالفعل خارج النفس يكون ما يوجد فيه  كما يتبني ذلك يف اإلشياء الطبيعية
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 وكذلك حاله يف. ها يف زمان آخر بعده أو قبلهيوجد له منيف زمان ما خمالفاً ملا  من األحوال واألعراض

يوجد منه يف بالد  األمكنة املختلفة، فإن األعراض واألحوال اليت توجد له؛ توجد يف بالد خمالفة ملا
 .أخرى، واملعقول يف مجيع ذلك من معىن اإلنسان معقول واحد

أن نوجدها   معان معقولة إرادية، وإذا أردنااألشياء اإلرادية مثل العفة واليسار وأشباه ذلك، هي كذلك
يقترن ا من األعراض يف زمان  بالفعل كان ما يقترن ا من األعراض عند وجودها يف زمان ما خمالفا ملا

. يكون هلا من األعراض عند وجودها يف أمة أخرى وما من شأنه أن يوجد هلا، عند أمة ما، غري ما. آخر

ساعة، وبعضها يوما يوما، وبعضها شهرا؛ وبعضها سنة سنة،   عليه؛ ساعةفبعضها تتبدل هذه األعراض
فمىت كان شيء من هذه مزمعا أن يوجد بإرادة، فينبغي . أحقاب أحقاب وبعضها حقبا حقبا، وبعضها يف

 إلجياد شيء من هذه بالفعل خارج النفس قد علم فيما تتبدل عليه األعراض يف املدة أن يكون املريد

اليت سبيلها أن تكون ملا  فيعلم األعراض. ليت يلتمس إجيادها فيها، ويف املكان احملدود من املعمورةاملعلومة ا
شهرا، واليت توجد سنة سنة، واليت توجد حقبا  شأنه أن يوجد باإلرادة ساعة ساعة، ويف اليت توجد شهرا

وإما صغريا وما سبيله من هذا الطول يف مكان ما حمدود، إما كبريا  أو يف مدة أخرى طويلة حمدودة. حقبا
 لألمم كلها أو لبعض األمم، أو ملدينة واحدة يف مدة طويلة، أو مشتركا هلم ي مدة أن يكون مشتركا

 .قصرية، أو خاصا ببعضهم، ينفعهم يف مدة قصرية

 كلها وأحواهلا عند ورود األشياء الواردة يف املعمورة؛ إما مشتركا هلا وإمنا تتبدل أعراض هذه املعقوالت
طبيعية أو  واألشياء الواردة؛ إما واردة. ألمة أو ملدينة أو لطائفة من مدينة أو إلنسان واحد أو مشتركا

فلذلك . باملعقوالت اليت ال تتبدل أصال واردة إرادية، وهذه األشياء ليس حتيط ا العلوم النظرية، إمنا حتيط
ملعقولة اإلرادية من جهة ما توجد هلا هذه األعراض األشياء ا حتتاج إىل قوة أخرى وماهية يكون ا متيز

اليت ا حتصل موجودة بالفعل عن اإلرادة يف زمان حمدود ومكان حمدود عند حمدود  املتبدلة، وهي اجلهات
على املعقوالت اليت  فاملاهية والقوة اليت ا تستنبط ومتيز األعراض اليت شأا أن تتبدل. وارد حمدود عند

اإلرادة يف زمان حمدود ومكان حمدود و  ا أن توجد باإلرادة عندما يلتمس إجيادها بالفعل عنشأن جزئيا
 .القوة الفكرية: املكان أو صغر، هي عند وارد حمدود؛ طال الزمان أو قصر، عظم

   
ض، ما وغر اليت سبيلها أن تستنبط بالقوة الفكرية، إمنا تستنبط على أنا نافعة يف أن حتصل غاية واألشياء

حتصل ا تلك الغاية وذلك  واملستنبط إمنا ينصب الغاية ويقدمها يف نفسه أوال مث يفحص عن األشياء اليت
 .الغرض

تستنبط أنفع األشياء يف حتصيلها؛ ورمبا كانت خريا يف  وأكمل ما تكون القوة الفكرية مىت كانت إمنا
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فإذا كانت األشياء اليت تستنبط هي . تكانت خريات مظنونة أا خريا احلقيقة ورمبا كانت شرا ورمبا
 وإذا كانت الغايات. غاية ما فاضلة، كانت األشياء اليت تستنبط هي اجلميلة واحلسنات أنفع األمور يف

وإذا كانت الغايات  .شروراً كانت األشياء اليت تستنبط بالقوة الفكرية شروراً أيضا وأموراً قبيحة وسيئات
 .مظنونة لنافعة يف حصوهلا وبلوغها خريات أيضاخريات مظنونة كانت األشياء ا

. ما هو أنفع يف غاية ما فاضلة وتنقسم القوة الفكرية هذه القسمة فتكون الفضيلة الفكرية هي اليت تستنبط

غاية هي شر؛ فليست هي فضيلة فكرية، بل ينبغي أن  وأما القوة الفكرية اليت يستنبط ا ما هو أنفع يف
الفكرية اليت يستنبط ا ما هو أنفع يف املظنونة أا خريا؛ كانت   كانت القوةوإذا. تسمى باسم آخر
االستنباط ملا  والفضيلة الفكرية منها ما يقتدر به على جودة. مظنوناً ا أا فضيلة فكرية حينئذ تلك القوة

 أن يقال أنفع يف مشترك، فال فرق بني هو أنفع يف غاية فاضلة مشتركة ألمم أو ألمة أو ملدينة عند وارد
األنفع األمجل هو بالضرورة لغاية فاضلة، واألنفع يف غاية  غاية فاضلة، وبني أن يقال أنفع وأمجل عامة فإن

فهذه الفضيلة الفكرية هي فضيلة فكرية مدنية، وهذه املشتركة رمبا . الغاية ما فاضلة هو األمجل يف تلك
الفكرية اليت  نها ما يتبدى يف مدد قصار، إال أن الفضيلةوم. سبيلها أن تبقى وتوجد مدة طويلة كانت ما

شأن ما يستنبط أن يبقى عليهم مدة  إمنا تستنبط األنفع األمجل املشترك ألمم أو ألمة أو ملدينة إذا كان
فإن كانت إمنا تستنبط أبدا من . فكرية مدنية طويلة؛ أو تكون متبدلة يف مدة قصرية، فهي فضيلة

إمنا تتبدل يف أحقاب أو يف مدد طويلة حمدودة، كانت تلك أشبه  ،و ألمة أو ملدينة مااملشتركات لألمم أ
 .النواميس أن تكون قدرة على وضع

القوة على أصناف التدبريات  وأما الفضيلة الفكرية اليت إمنا يستنبط ا ما يتبدل ف مدد قصار؛ فهي
ال على األمم أو على األمة أو على املدينة، وهذه فأو اجلزئية الزمنية عند األشياء الواردة اليت ترد أوال

 .الثانية تتلو األوىل

املدينة أو ألهل  القوة اليت يستنبط ا ما هو أنفع وأمجل أو ما هو انفع يف غاية فاضلة لطائفة من أهل وأما
. فكرية جهاديةفكرية مرتلية، أو فضيلة  مرتل؛ فإمنا فضائل فكرية منسوبة إىل تلك الطائفة؛ مثل إا فضيلة

 .إال يف مدد طوال وإىل ما يتبدل يف مدد قصار وهذه أيضا تنقسم إىل ما سبيله أن ال يتبدل

من هذه مثل الفضيلة الفكرية اليت يستنبط ا ما هو األنفع واألمجل  وقد تنقسم الفضيلة إىل أجزاء صغار
أقسامها على عدد أقسام صناعة، أو يف غرض عرض حادث يف وقت وقت، فتكون  معا يف غرض صناعة

هو  وأيضا فإن هذه القوة تنقسم أيضا يف أن جيور استنباط اإلنسان ا. عدد أقسام السري الصنائع وعلى
ما هو أنفع وأمجل  وتكون قوة فكرية يستنبط ا. أنفع وأمجل يف غاية ختصه عند وارد خيصه هو يف نفسه

هاتان يف إنسان واحد ورمبا  فرمبا اجتمعت. وريةيف غاية فاضلة حتصل لغريه، فهذه فضيلة فكرية مش
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 .افترقنا
   

يف  الذي له فضيلة ا األنفع واألمجل واألجل غاية ما فاضلة هي خري؛ كان املستنبط خريا وظاهر أن
له وذلك اخلري؛ ليس  احلقيقة يهواه لنفسه أو خريا يف احلقيقة يهواه لغريه أو خلري مظنون عند من يهوى

يهوى إنسان اخلري لغريه، أكان خريا يف   له هذه القوة، أو تكون له فضيلة خلقية من قبل أنيكن أن تكون
وكذلك الذي يهوى لنفسه اخلري . اخلري، إنه خري ال خري فاضل احلقيقة أو خريا مظنونا عند من يهوى له

ا فاضال يف خلقه ليس يكون إال خريا فاضال، ليس خريا فاضال يف فكره بل خري الذي هو يف احلقيقة خري
األنفع  ويشبه أن تكون فضيلته وخلقه وأفعاله على مقدار قوة فكرة؛ على ما له من استنباط ،وأفعاله

القوة مثل األنفع يف غاية  فإن كان إمنا يستنبط بفضيلته الفكرية من األنفع واألمجل ما هو عظيم. واألمجل
إال يف مدة طويلة، فينبغي أن تكون فضائله   يتبدلفاضلة مشتركة ألمة أو ألمم أو مدينة مما شأنه أن ال

فضائله الفكرية إمنا يقتصر ا على األشياء اليت هي أنفع يف  وكذلك إن كانت. اخللقية على حسب ذلك
فكل ما كان من هذه الفضائل الفكرية . خاص؛ ففضيلته أيضا على مقدار ذلك غاية خاصة وعند وارد

 . فضائل اخللقية املقترنة به أشد رياسة وأعظم قوةوأعظم قوة، كانت ال أكمل رياسة

املشترك  الفضيلة الفكرية اليت يستنبط ا ما هو أنفع وأمجل يف الغايات املشتركة عند الوارد وملا كانت
كانت أكمل رياسة وأعظم قوة،  لألمم أو ملة أو ملدينة منها فيما كان منها ال يتبدل إال يف مدد طويلة، ملا

 .قوة ملقترنة ا أكملها كلها رياسة وأعظمها كلهاوالفضائل ا

مشتركة زمنية يف مدد قصرية،  ويتلو ذلك؛ الفضيلة الفكرية اليت جيوز ا استنباط ما هو أنفع يف غاية
 .وبيان الفضائل املقترنة ا على حساب ذلك

أو يف اجلزء  يف اجلزء ااهديالفضائل الفكرية املقتصر ا على جزء جزء من أجزاء املدينة، إما  مث تتلوها
على حسب تلك، إىل أن يأيت  فالفضائل اخللقية فيها. املايل، أو يف شيء شيء من سائر األجزاء األخر

الصناعة ومبرتل مرتل، وبإنسان إنسان يف  على الفضائل الفكرية املقترنة بصناعة صناعة حبسب غرض تلك
اعة ساعة، أو يوما يوما فإن الفضيلة املقترنة ا تكون س ،مرتل مرتل فيما خيصه عند وارد وارد عليه

 .حبسب ذلك

 أين فحص عن الفضيلة الكاملة اليت هي أعظمها قوة أي فضيلة هي؟ هل هي جمموع الفضائل فإذن ينبغي

أن تكون قوا  فأي فضيلة ينبغي. كلها؟ أو أن تكون فضيلة ما، أو عدة فضائل، قوا قوة الفضائل كلها
الفضيلة، هي الفضيلة اليت إذا أراد  ائل كلها حىت تكون تلك الفضيلة أعظم الفضائل قوة؟ فتلكقوة الفض

باستعمال أفعال سائر الفضائل كلها، فإن مل يتفق أن حتصل فيه  اإلنسان أن يويف أفعاهلا مل ميكنه ذلك إال
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عال الفضائل اجلزئية فيه؛ إذا أراد أن يويف أفعال الفضيلة الرئيسة استعمل أف هذه الفضائل كلها، حىت
أو مدن يف  فضيلته اخللقية تلك فضيلة تستعمل فيها أفعال الفضائل الكائنة يف كل من سواه من أمم كانت

اليت فضيلة أشد تقدما منها يف  فهذه الفضيلة هي الفضيلة الرئيسة. أمة أو أقسام مدينته أو أجزاء كل قسم
 .الرياسة

   
فإن صاحب  .ضائل اليت قوا شبيهة ذه القوة، يف جزء جزء من أجزاء املدينةما شاها من الف مث يتلوها

واألمجل فيما هو مشترك  اجليش مثال ينبغي أن تكون له مع القوة الفكرية اليت يستنبط ا األنفع
ة استعمل الفضائل اليت يف ااهدين من جه للمجاهدين أن تكون له فضيلة خلقية إذا أراد أن يويف فعلها

يستعمل ا أفعال الشجاعات اجلزئية اليت يف ااهدين  ما هم جماهدون؛ مثل أن تكون شجاعته شجاعة
اليت يستنبط ا ما هو األنفع واألمجل يف غايات مكتسيب أموال املدينة؛  وكذلك مقتين الفضيلة الفكرية

املدينة؛   يف أصناف مكتسيب أموالتكون فضيلته اخللقية فضيلة يستعمل ا الفضائل اجلزئية اليت ينبغي أن
أصناف مكتسيب األموال من  ينبغي أن يكون فضيلته اخللقية فضيلة يستعمل ا الفضائل اجلزئية اليت يف

الرئيسة اليت ال تتقدمها صناعة أخرى يف  وتلك ينبغي أن تكون حال الصناعات؛ فإن الصناعة. الناس
أفعاهلا مل ميكن دون أن نستعمل أفعال الصنائع كلها؛ وهي  الرياسة هي الصناعة اليت إذا أردنا أن نويف

غرضها تطلب سائر الصنائع كلها؛ وهي الصناعة اليت ألجل توفية غرضها تطلب  الصناعة اليت ألجل توفية
الفضيلة  وتلك. فهذه الصناعة هي رئيسة الصناعات، وهي أعظم الصناعات قوة. الصنائع كلها سائر

فتكون صناعة من جنس   ،مث تتلو هذه الصناعة سائر الصناعات. ائل اخللقية قوةاخللقية هي أعظم الفض
باستعمال أفعال الصنائع اليت من جنسها؛ مثل  أكمل وأعظم قوة مما يف جنسها مىت كانت غايتها إمنا توىف

 باستعمال قود اجليوش منها هي الصناعة اليت إمنا يبلغ الغرض منها فإن صناعة. الصناعات اجلزئية الرئيسة
اليت إمنا  احلربية اجلزئية، وكذلك الصناعة اليت ترأس الصناعة املالية يف املدينة، هي الصناعة أفعال الصنائع

يف شيء شيء من سائر  وكذلك. يبلغ غرضها من املال باستعمال الصنائع اجلزئية يف اكتساب األموال
 .األقسام العظمى للمدينة

. فإما أن يكون أمجل يف املشهور، أو أمجل يف ملة أو أمجل يف احلقيقة ل؛مث ظاهر أن كل ما هو أنفع وأمج

 الفاضلة، إما أن تكون فاضلة وخريا يف املشهور، أو فاضلة وخريا يف ملة ما، أو فاضلة كذلك الغايات

لك اخللقية فضائل يف ت وليس ميكن أن يستنبط األمجل عند أهل ملة ما إال الذي فضائله. وخريا يف احلقيقية
قوة، واجلزئيات اليت هي أصغرها  وتلك حال الفضائل اليت هي أعظم. امللة خاصة، وكذلك من سواه

 .اخللقية اليت هي أعظمها قوة ال يفارق بعضها بعضا فالفضيلة الفكرية اليت هي أعظمها قوة والفضيلة. قوة
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إمنا متيز أعراض  ضيلة النظرية، ألاالفضيلة الفكرية الرئيسة جدا ال ميكن إال أن تكون تابعة للف وبني أن

فإن كان . هذه األعراض مقترنة ا تلك املعقوالت اليت جعلتها الفضيلة النظرية حمصلة من غري أن تكون
يستنبط املتبدالت من األعراض واألحوال يف املعقوالت اليت  مزمعا أن يكون الذي له الفضيلة الفكرية إمنا

نفسه حىت ال يكون ما يستنبطه يستنبطه فيما عسى أن ال يكون صحيحا أن وعلم  معرفته ا تبصرة نفسه
الفكرية الرئيسة  فتكون الفضيلة النظرية والفضيلة. الفضيلة الفكرية غري مفارقة للفضيلة النظرية تكون

وإال اختلت هذه اآلخرة ومل تكن  والفضيلة اخلليقة الرئيسة والصناعة الرئيسة غري مفارق بعضها بعضا
الفضائل اخللقية إمنا ميكن أن حتصل موجودة بعد أن  لكن إن كانت. ملة وال الغاية يف الرياسة كاملةكا

بأن متيزها الفضيلة الفكرية وتستنبط أعراضها اليت تصري معقوالا موجودة  صريا الفضيلة النظرية معقولة
هلا، فالذي له  فإذا كانت سابقة. لقيةتلك األعراض ا، فالفضيلة الفكرية إذن سابقة للفضائل اخل باقتران

توجد منفردة دون الفضائل اخللقية، فإن  الفضيلة الفكرية اليت يستنبط ا الفضائل اخللقية؛ اليت سبيلها أن
مل يكن الذي له قدرة على استنباط الفضائل اليت هي  انفردت الفضيلة الفكرية عن الفضيلة اخللقية؛

فإن مل يكن خريا فكيف التمس اخلري أو هوي اخلري باحلقيقة لنفسه أو  .ةخريات خرياً، وال بفضيلة واحد
 فالفضيلة الفكرية إذن إذا انفردت. يكن هوية فكيف يقدر على استنباطه ومل جيعله غايته فإن مل. لغريه

لفضيلة اخللقية ال تفارق ا فإن كانت الفضيلة. دون الفضيلة اخللقية مل ميكن أن يستنبط ا الفضيلة اخلليقة
الفكرية مث جعلتها مقترنة ا؟ فإنه يلزم، إن  الفكرية؛ وكان وجودمها معا، فكيف استنبطتها الفضيلة

فلذلك، . استنبطتها هي؛ وإن كانت هي اليت استنبطتها فقد انفردت عنها كانت غري مفارقة هلا أن تكون
 فكرية غري الفضيلة اخللقية اليتاحلرية، وإما أن جتعل فضيلة أخرى مقترنة بالفضيلة ال إما أن تكون

تكون الفضيلة الفكرية  فإن كانت تلك الفضيلة اخللقية كائنة أيضا بإرادة لزم أن. استنبطتها القوة الفكرية
الفضيلة الفكرية هي اليت استنبطتها الفضيلة  فإذن يلزم أن تكون. هي اليت استنبطتها فيعود الشك األول

وتكون تلك الفضيلة . ا من له الفضيلة اخلريية والغاية الفاضلة ية، ديالفكرية مقترنة بالفضيلة النظر
بإرادة، وتكون  بالطبع، مقترنة بفضيلة فكرية كائنة بالطبع تستنبطها الفضائل اخللقية الكائنة طبيعية وكائنة

ل له ا األشياء لإلنسان بالطريق الذي حتص الفضيلة الكائنة باإلرادة هي الفضيلة اإلنسانية اليت إذا حصلت
 .اإلنسانية اإلرادية، حصلت حينئذ الفضيلة الفكرية

الفضيلة اإلرادية أم ال؟ لكن ينبغي  ولكن ينبغي أن ينظر كيف هذه الفضيلة الطبيعية، هل هي بعينها هذه
ألسد يف احليوانات غري الناطقة؛ مثل ما يقال الشجاعة يف ا أن يقال إا شبيهة ا مثل امللكات اليت توجد

فإنه ال مينع أن يكون كل . والروغان يف الذئب، والسرقة يف العقعق وأشباه ذلك ،، واملكر يف الثعلب
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من  مفطوراً على أن تكون قوة نفسه يف أن يتحرك إىل فعل فضيلة ما من الفضائل، أو ملكة ما إنسان
إىل حيث تكون  ا يتحركواإلنسان أوال إمن. امللكات يف اجلملة؛ أسهل عليه من حركته إىل فعل ضدها

الناس مفطورا مثال على أن  فإذا كان إنسان من. احلركة عليه أسهل إن مل يقسر على شيء آخر غريه
عنها، فما هو إال أن يتكرر عليه ذلك عدة  تكون حاله فيما نقدم عليه من املخاوف أكثر من إحجامه

فإن . ك امللكة األوىل الشبيهة ذه طبيعيةوقد كانت له تل ،مرار، إال وقد صارت له تلك امللكة إرادية
 اخللقية اجلزئية اليت شأا أن تقترن بالفضائل الفكرية اجلزئية؛ فكذلك ينبغي أن كانت كذلك يف الفضائل

كان كذلك لزم  فإن. تكون حال الفضائل اخللقية العظمى اليت شأا أن تقترن بالفضائل الفكرية العظمى
مقرونة بقوة فكرية بالطبع  ، مكونا بفطرته لفضيلة تشبه الفضيلة العظمىأن يكون إنسان دون إنسان

 .عظمى مث سائر املراتب على ذلك
   

القوة،  كذلك، فليس أي إنسان اتفق تكون صناعته وفضيلته اخللقية وفضيلته الفكرية عظيمة فإذا كان
بالطبيعة أوال مث ثانيا باإلرادة؛  خدمفإن امللوك ليس إمنا هم ملوك باإلرادة فقط بل بالطبيعة، وكذل اخلدم 

فالفضيلة النظرية والفضيلة الفكرية العظمى والفضيلة  ،فإذا كان كذلك. فيكمل ما أعدوا له بالطبيعة
العملية العظمى إمنا سبيلها أن حتصل فيمن أعد هلا بالطبع، وهم ذوو الطبائع  اخللقية العظمى والصناعة

األمم  ا حصلت هذه يف إنسان ما يبقى بعد هذا أن حتصل اجلزئية يفالعظيمة القوى جدا، فإذ الفائقة
فإن الذي له هذه القوى  ،ويبقى أن نعلم كيف الطريق إىل إجياد هذه اجلزئية يف األمم واملدن. واملدن

: وحتصيلها بطريقني أوليني. األمم واملدن العظيمة ينبغي أن تكون له قدرة على حتصيل جزئيات هذه يف

 .تأديببتعليم و

والصناعات  الفضائل النظرية يف األمم واملدن، والتأديب هو طريق إجياد الفضائل اخللقية والتعليم هو إجياد
واملدنيون األفعال الكائنة عن  والتعليم هو بقول فقط، والتأديب هو أن تعود األمم. العملية يف األمم

تلك وأفعاهلا مسئولية على نفوسهم، وجيعلوا تصري  امللكات العملية وبأن تنهض عزائمهم حنو فعلها، وأن
 .فعل الشيء رمبا كان بقول ورمبا كان بفعل وإاض العزائم حنو. كالعاشقني هلا

. وامللوك، وإما أن يعلمها من سبيله أن ستحفظ العلوم النظرية والعلوم النظرية؛ إما أن يعلمها األئمة

 اليت سلف ذكرها؛ بأن يعرفوا أوال املقدمات األولواحدة بأعياا؛ وهي اجلهات  وتعليم هذين جبهات

املقدمات وأصناف  واملعلوم األول يف جنس جنس من أجناس العلوم النظرية، مث يعرفوا أصناف أحوال
يكونوا قد قومت نفوسهم قبل  ويؤخذو بتلك األشياء اليت ذكرت، بعد أن. ترتيبها على ما تقدم ذكره

ويعودوا . بالطبع يف إنسانية هذه املرتبة س األحداث الذين مراتبهماألشياء اليت تراض ا أنف: ذلك
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النظرية كلها، ويؤخذوا بالتعلم من صباهم على الترتيب الذي  استعمال الطرق املنطقية كلها يف العلوم
مث جيعل امللوك منهم يف مراتب . اآلداب أىل أن يبلغ كل واحد منهم أشده ذكره أفالطون، مع سائر

مثانية  من الرياسات اجلزئية ويترقون قليال قليال من مراتب الرياسات اجلزئية إىل أن يبلغوا ةرياسة رياس
هؤالء، ومث اخلاصة الذين  فهذا طريق تعليم. اسة العظمىأسابيع من أعمارهم، مث جيلعوا يف مرتبة الري

 .تركبادىء الرأي املش سبيلهم أن ال يقتصر م يف معلومام النظرية على ما يوجبه

كثريا من النظرية يفهموا بطريق التخييل وهي  وينبغي أن يعلموا األشياء النظرية بالطرق اإلقناعية، وأن
إال بعد أن يعقل معلومات كثرية جدا؛ وهي املبادىء القصوى  اليت ال سبيل إىل أن يعقلها اإلنسان

ثاالا ومتكن يف نفوسهم بطريق فإن تلك ينبغي أن يفهم العامة م. جسمانية واملبادىء اليت ليست هي
وجلميع  ومتييز ما ينبغي أن تعطاه أمة أمة من ذلك، وما سبيله أن يكون مشتركا جلميع األمم ،اإلقناعات

طائفة من أهل مدينة دون  وما ينبغي أن تعطاه أمة دون أمة، أو مدينة دون مدينة، أو. أهل كل مدينة
 .حتصل هلم الفضائل النظرية لة الفكرية إىل أنوهذه كلها سبيلها أن متيز بالفضي. طائفة

أحدمها باألقاويل اإلقناعية : أفعاهلا وذلك بطريقني وأما الفضائل العملية والصناعات العملية؛ فبأن يعودوا
األقاويل اليت متكن يف النفس هذه األفعال وامللكات متكينا تاما حىت يصري  واألقاويل االنفعالية وسائر

يعود وا من  و أفعاهلا طوعا، وتلك ممكنة مبا أعطتها من استعمال الصنائع املنطقية وماعزائمهم حن وض
املعتاصني من أهل املدن  والطريق اآلخر هو طريق اإلكراه ، وتلك تستعمل مع املتمردين. استعماهلا

منهم وكذلك من تعاصى . باألقاويل واألمم الذي ليسو ينهضون للصواب طوعا من تلقاء أنفسهم، وال
 .على تلقي العلوم النظرية اليت تعاطاها

   
 كانت فضيلة امللك أو صناعته هي استعمال أفعال فضائل ذوي الفضائل، وصناعات ذوي فإذن إذا

الصنائع يف تأديب  الصناعات اجلزئية؛ فإنه يلزم ضرورة أن يكون من يستعملهم من أهل الفضائل وأهل
يتأدب منهم طوعا، وطائفة يستعملهم  ائفة يستعملهم يف تأديب منط: األمم وأهل املدن طائفتني أوليتني

ما يوجد األمر عليه يف أرباب املنازل والقوام  وذلك على مثال. يف تأديب من سبيله أن يؤدب كرها
األمم ومعلمها، كما أن رب املرتل هو مؤدب أهل املرتل  فإن امللك هو مؤدب. بالصبيان واألحداث
وكما أن كل واحد من . واألحداث هو مؤدب الصبيان واألحداث ومعلمهم ،صبيانومعلمهم، والقيم بال

كذلك امللك، فإن تأديبهم كرها . يؤدبه بالرفق واإلقناع، ويؤدب بعضهم كرها هذين يؤدب بعض من
يتفاضل يف  وإمنا. مجيعا من أجل ما هية واحدة يف أصناف الناس الذين يؤدبون ويقومون. طوعا وتأديبهم

ويتفاضل يف تقوميهم على قوة  .والكثرة، ويف عظم القوة وصغرها وعلى قدر عظم قوة تأديب األممالقلة 
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كذلك عظم قوة املقومني واملؤدبني الذين . املنازل تأديب الصبيان واألحداث وتأديب أرباب املنازل ألهل
هن اليت ا يكون التأديب يف تأديب األمم واملدن، وإنه حيتاج من امل هم امللوك، ومن يستعمل وما يستعمل

 قوة، ومن اليت يؤدب ا كرها إىل أعظمها قوة، وتلك من املاهية اجلزئية؛ وهي القوة طوعا إىل أعظمها

مغالبة األمم واملدن،  على جودة التدبري يف قوة اجليوش مثال واستعمال آالت احلرب والناس احلربيني يف
 .كون اإلنسان ة اليت ألجل بلوغهاالذي ال يتعادون لفعل ما ينالون به السعاد

. رتبته يف الوجود الذي خيصه وإن كل موجود إمنا كون ليبلغ أقصى الكمال الذي له أن يبلغه حبسب

وما إلنسان إنسان من ذلك حبسب رتبته  فالذي لإلنسان من هذا؛ هو املخصوص باسم السعادة القصوى
واجلزئي الكائن ألجل هذا الغرض هو اجلزئي . نساجل يف اإلنسانية؛ هو السعادة القصوى اليت ختص ذلك

والذين يستعملون . غرضها هذا الغرض هي الصناعة اجلزئية العادلة والفاضلة العادل، والصناعة اجلزئية اليت
 .األمم وأهل املدن طوعا هم أهل الفضائل والصنائع املنطقية يف تأديب

   
يقينية،  النظرية املعقولة اليت قد حصلت معرفتها برباهنيامللك حيتاج إىل أن يعود إىل األمور  وظاهر أن

منها مجيع ما ميكن فيه  ويلتمس يف كل واحدة منها الطرق اإلقناعية املمكنة فيها، ويتحرى يف كل واحدة
يف شيء شيء من األمور؛ مل يعمد إىل تلك  وذلك ميكنه مبا له من القوة على اإلقناع. من الطرق اإلقناعية

يعمد إىل تلك األمور بأعياا فيأخذ مثاالا؛ وينبغي أن  اإلقناع يف شيء شيء من األمور؛ ملالقوة على 
وجيعل املثاالت مبا ميكن أن . ختيل األمور النظرية عند مجيع األمم باشتراك جيعل تلك املثاالت مثاالت

إقناعية  كة وبطرقالتصديق به بالطرق اإلقناعية، وجيتهد يف كل ذلك أن جيعلها مثاالت مشتر يوقع
والصنائع العملية اجلزئية وهي  مث بعد ذلك حيتاج إىل إحصاء أفعال الفضائل. مشتركة جلميع األمم واملدن

وجيعل هلا طرقا إقناعية مشورية تنهض ا عزائمهم  .اليت اشترطت فيها تلك الشرائط املذكورة فيما سلف
 نفسه، واألقاويل اإلنفعالية واخللقية اليت ختشع منها اليت يوطأ ا أمر حنوها ويستعمل يف ذلك األقاويل

تقوى هلا  ويف األشياء املضادة هلا يستعمل أقاويل انفعالية وخلقية. املدنيني وتذل وترق وتضعف نفوس
املشاكلني له واملضادين له ويف الناس  نفوس املدنيني وتعز، وتقسو وحتنو؛ فهذه بأعياا يستعملها يف امللوك

املضادون له، ويف الفاضلني ويف املضادين هلم، فإنه   الذي يستعملهم، ويف الذين يستعملهمواألعوان
. منها النفوس وتذل، ويف املضادين أقاويل تعز ا النفوس وتقسو وتعاف يستعمل فيما خيصه أقاويل ختشع

وتظهر  راءهم وأفعاهلما خمالفي تلك اآلراء واألفعال بالطرق اإلقناعية، وأقاويل تقبح آ وأقاويل يناقض
سبيله أن يستعمل  ويستعمل يف ذلك من األقاويل الصنفني مجيعا، أعين الصنف الذي. نكرها وشنعتها

ويستعمل الصنف اآلخر؛ وهو  .حينا حبني، ويوما بيوم ووقتا بوقت؛ وال حيفظ وال يستدام وال يكتب
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الكتابني اآلراء واألفعال اليت إليها دعوا، من  الذي سبيله أن حيفظ ويستدام متلوا ومكتوبا، وجيعل يف كل
عليهم، ومتكن فيهم ما إليه دعوا، حىت ال تزول عن نفوسهم،  واألقاويل اليت التمس ا أن حتفظ

من ضاد تلك اآلراء واألفعال فتحصل للعلوم اليت يؤدبون ا ثالث رتب، لكل  واألقاويل اليت يناقض ا
 ،وة على جودة استنباط ما مل يصرح له يف اجلنس الذي استحفظقوم يستحفظونه ممن له ق علم منها

ملتمسني جبميع  ،وعلى القيام بنصرته ومناقضة ما يناقضه، ومضادة ما ضاده، وعلى جودة تعليم كل ذلك
 .ذلك تتميم غرض الرئيس األول يف األمم واملدن

 ألمة بالطبع املشترك من امللكاتأصناف األمم أمة أمة، وينظر فيما وطنت له تلك ا مث بعد ذلك ينظر يف

األمم كلهم أن  واألفعال اإلنسانية، حىت يأيت على النظر يف األمم كلهم أو أكثرهم، وينظر فيما سبيل
من كل أمة أن ختص به فيميز هذه  مث ما سبيل كل طائفة. يشتركوا فيه وهو الطبيعة اإلنسانية اليت تعمهم

ا أمة أمة من األفعال وامللكات ويسددوا فيها حنو  سبيلها أن تقوممث األشياء اليت . كلها وحتصل بالفعل
وأي أصناف اإلقناعات ينبغي أن تستعمل معهم؛ وذلك يف الفضائل  ،السعادة، كم عدد ذلك بالتقريب

 فيثبت ما ألمة أمة على حياهلا بعد أن يقسم أقسام كل أمة وينظر هل يصلح أن. العملية النظرية والفضائل

 .النظرية املخيلة طائفة منهم العلوم النظرية أم ال؟ وهل فيهم من يستحفظ النظرية الذائعة أوتستحفظ 
   

 أحدها الفضيلة النظرية اليت حتصل: هذه كلها عندهم، كانت العلوم احلاصلة عندهم أربعة فإذا حصلت

إقناعية، مث العلم  رقا املوجودات معقولة عن براهني يقينية، مث حتصل تلك املعقوالت بأعياا عن ط
اإلقناعية، مث بعدها العلوم املنتزعة عن هذه  الذي حيتوي على مثاالت تلك املعقوالت مصدقا ا بالطرق

املنتزعة على عدد األمم، حيتوي كل علم منها على مجيع األشياء اليت  الثالثة، ألمة أمة؛ فتكون تلك العلوم
  أن يرتب لعلم ما تسعد به أمة أمة، أو قوم قوم أو إنسانفذلك حمتاج إىل. األمة وتسعد تكمل ا تلك

تأديب تلك  إنسان، ويستحفظ ما ينبغي أن تؤدب به تلك األمة فقط، ويعرف األشياء اليت تستعمل يف
تلك األمة إنسان أو قوم له،  وينبغي أن يكون الذي يستحفظ ما ينبغي ان يعلمه. األمة من طريق اإلقناع

بالفعل يف اجلنس الذي استحفظ، وعلى القيام  على جودة استنباط ما مل يعطه أو يعطوهأو هلم أيضا، قوة 
تعليمه لتلك األمة ملتمسا بكل ذل تتميم غرض الرئيس األول يف  بنصرته ومناقضة ما ضاده، وعلى جودة

 األمم فهؤالء هم الذي سبيلهم أن يستعملوا يف تأديب. أعطاه أو أعطاهم ما أعطاه األمة اليت ألجلها
الطوائف يف  واألفضل أن يكون يف كل واحد من هؤالء الذي إليهم تفويض تأديب األمم من هؤالء طوعا

اجليوش يف احلروب إذا  كل واحد منهم فضيلة جزئية وفضيلة فكرية، ينتفعون ما على جودة استعمال
فإن مل يتفق ذلك يف . ابالوجهني مجيع احتاجوا إىل ذلك حىت جتتمع يف كل واحد منهم ماهية التأديب
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املاهية اجلزئية، وتصري سنة من يفوض إليه تأديب  إنسان واحد أضاف إىل الذي يؤدب طوعا من له هذه
ألمة طوعا أو كرها، فيجعل من يستعملهم أيضا تأديب تلك ا كل أة أن يكون له قوم يستعملهم يف

م تلك الطائفة أو الطائفتني إىل أجزائها، أو مث تقس. ماهية يف األمرين مجيعا طائفتني أو طائفة واحدة هلا
املراتب فيها  وجيعل. كل واحدة منها، إىل أن تنتهي إىل أصغر أجزائها، أو أصغرها قوة يف التأديب أجزاء

ا أجزاء، أو فكرية يستعمل  حبسب الفضيلة الفكرية اليت يف كل واحد منهم؛ إما فضيلة فكرية يستعمل
فإذا حصلت هاتان . حبسب قوة فضيلته الفكرية ما ذاك فقريبا وأما هذا فمحاذيافيكون، أ. ا أجزاء أخر

فهذه هي الوجوه و الطرق اليت . ترتبت األجزاء األخر عن هؤالء ،الطائفتان يف كل أمة أو يف كل مدينة
 .واملدن األشياء اإلنسانية األربعة اليت ا ينالون السعادة القصوى منها حتصل يف األمم

   
تأخذ  العلوم كلها؛ هو العلم الذي يعطي املوجودات معقولة برباهني يقينية، وهذه األخر إمنا ل هذهوأو

وذلك أن األمم وأهل  .تلك بأعياا فتقنع فيها أو تتخيلها ليسهل بذلك تعليم مجهور األمم وأهل املدن
 الذي سبيلهم أن يقتصر يقتصرون؛ أو والعامة هم الذين. املدن منهم من هو خاصة، ومنهم من هو عامة
واخلاصة هم الذين ليس يقتصرون يف شيء . الرأي املشترك م يف معلومام النظرية على ما يوجبه بادىء

بل يعتقدون ما يعتقدونه ويعلمون ما يعلمونه . يوجبه بادىء الرأي املشترك من معلومام النظرية على ما
 من ظن بنفسه أنه ال يتقصر على ما يوجبه بادىءتعقبت غاية التعقب، فلذلك صار كل  عن مقدمات

فلذلك صار . عامي الرأي املشترك يف األمر الذي ينظر فيه، ظن بنفسه أنه خاصي يف ذلك األمر وبغريه أنه
حتتوي تلك الصناعة، على ما  احلاذق من أهل كل صناعة يسمى خاصيا؛ لعلمهم أنه ليس يقتصر، فيما

وأيضا فإنه يقال عامي لكل من مل . غاية التعقب ها، بل يستقصيها ويتعقبهايوجبه بادىء الرأي املشترك في
صناعة يرشح ا لرئاسة مدنية، بل إما ال صناعة له أصال، أو أن  تكن له رياسة ما مدنية، وال كانت له

ة واخلاصي كل من له رئاسة ما مدنية، أو كل من له صناع. خيدم ا يف املدينة فقط تكون صناعته صناعة
مدنية،  ولذلك كل من ظن بنفسه أن له صناعة يصلح أن يتقلد ا رئاسة ما. ا لرئاسة ما مدنية يرصد

ذوي األحساب، وكثري  أو حالة حال يظن ا عند نفسه أا حال رئاسة مدنية، يسمي نفسه خاصيا؛ مثل
أين تقلد ا أكمل يف  وأدخل يف اخلصوص كل من كانت صناعته صناعة. من ذوي اليسار العظيم

يكون ذلك ألجل أنه هو الذي ال  فأخص اخلواص يلزم أين كون هو الرئيس األول، فيشبه أن. رئاسة
وبالواجب ما استأهل مبلكته . الرأي املشترك يتقصر يف شيء من األشياء أصال على ما يوجبه بادىء

ا تتميم غرض الرئيس وكل من تقلد رئاسة مدنية قصد  .ومباهيته الرياسة األوىل واخلصوص اخلاص
الغاية من التعقب، إال أنه مل تكن آراؤه اليت ا صار تابعا أو ا يتمكن  األول؛ فهو تابع آلراء متعقبة يف
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يف  أنه ينبغي أن خيدم بصناعته تلك الرئيس األول إال مبا أوجبه بادىء الرأي فقط، ويكون يف نفسه
الرئيس األول،   املشترك؛ فيحصل أن يكون اخلصاي هومعلوماته النظرية على ما يوجبه بادىء الرأي

فالطرق . والباقون عامة ومجهور ،والذي عنده من العلم العلم الذي حيتوي على املعقوالت برباهني يقينية
وطرق الرباهني اليقينية يف أن . ومجهور األمم واملدن اإلقناعية والتخيالت إمنا تستعمل إذن يف تعليم العامة

 .معقولة؛ تستعمل يف تعليم من سبيله أن يكون خاصيا ملوجودات أنفسهاحتصل ا ا

. وأكملها رئاسة، وسائر العلوم األخر الرئيسة هي حتت رئاسة هذا العلم وهذا العلم؛ هو أقدم العلوم

ذلك  العلوم الرئيسة الثاين والثالث مث املنتزع منها، إذ كانت هذه العلوم إمنا حتتذي حذو وأعين بسائر
. يبلغه اإلنسان علم، وتستعمل ليكمل الغرض بذلك العلم وهو السعادة القصوى والكمال األخري الذيال

العراق، مث صار إىل أهل مصر، مث انتقل  غنه كان فيالقدمي يف الكلدانيني، وهم أهل: وهذا العلم كما يقال
كانت العبارة عن مجيع ما حيتوي عليه و. السريانيني، مث إىل العرب إىل اليونانيني، ومل يزل إىل أن انتقل إىل

 وكان الذين عندهم هذا العلم. اليوناين مث صارت باللسان السرياين مث باللسان العريب ذلك العلم باللسان

وملكته الفلسفة  من اليونانيني يسمونه احلكمة على اإلطالق، واحلكمة العظمى؛ ويسمون اقتناءها العلم
فيلسوفا، ويعنون احملب واملؤثر للحكمة   وحمبتها، ويسمون املقتين هلاويعنون به إيثار احلكمة العظمى

ويسموا علم العلوم وأم العلوم وحكمة احلكم وصناعة  ،العظمى، ويرون أا هي بالقوة الفضائل كلها
اليت تستعمل الصناعات كلها، والفضيلة اليت تستعمل الفضائل كلها  الصناعات، ويعنون ا الصناعة

وذلك أن احلكمة قد تقال على احلذق جدا وبإفراط يف أي صناعة . احلكم كلها  اليت تستعملواحلكمة
 ويقال حكمة بشريطة؛ فإن. يرد من أفعال تلك الصناعة ما يعجز عنه أكثر من يتعاطاها كانت، حىت

ها قد واحلثيث في احلاذق بإفراط يف صناعة ما يقال إنه حكيم يف تلك الصناعة، وكذلك النافذ الروية
 .عل اإلطالق يف هذا العلم وملكته إال أن احلكمة. يسمى حكيما يف ذلك الشيء الذي هو نافذ الرؤية فيه

   
. فسلفة ناقصة انفردت العلوم النظرية، مث مل يكن ملن حصلت له، قوة على استعماهلا يف غريه كانت وإذا

قوة على استعماهلا يف كل  ، وتكون لهوالفيلسوف الكامل على اإلطالق هو أن حتصل له العلوم النظرية
اإلطالق مل يكو بينه وبني الرئيس األول فرق،  وإذا تؤمل أمر الفيلسوف على. من سواه بالوجه املكن فه

حتتوي عليه النظرية يف كل من سواه أهل هو أن تكون له القوة  وذلك أن الذي له قوة على استعمال ما
وكلما كانت قوته على هذه أعظم كان أكمل . ادية منها بالفعلإجياد اإلر على إجيادها معقولة وعلى

. يقينية الكامل على اإلطالق هو الذي حصلت له الفضائل النظرية أوال، مث العملية ببصرية فلسفة؛ فيكون

وملا . املمكنني يف كل واحد منهم مث أن تكون له قدرة على إجيادها مجيعا يف األمم واملدن بالوجه واملقدار
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باستعمال براهني يقينية وبطرق إقناعية وبطرق ختيلية؛ إما  ال ميكن أن تكون له قوة على إجيادها إالكان 
 .الفيلسوف على اإلطالق هو الرئيس األول طوعا أو كرها، صار

بتفهيم ذلك الشيء الذي يتعلم وإقامة معناه يف النفس، مث بإيقاع  وإذا كان كل تعليم فهو يلتئم بشيئني؛
 أحدمها أن تعقل ذاته، والثاين بأن: وتفهيم الشيء على ضربني. وأقيم معناه يف النفس ا فهمالتصديق مب

اليقيين، وإما بطريق  إما بطريق الربهان: وإيقاع التصديق يكون بأحد طريقني. يتخيل مبثاله الذي حياكيه
لتصديق ا عن أنفسها وأوقع ا ومىت حصل علم املوجودات أو تعلمت؛ فإن عقلت معانيها. اإلقناع

ومىت علمت بأن ختيلت مبثاالا اليت . املعلومات فلسفة الرباهني اليقينية؛ كان العلم املشتمل على تلك
خيل منها عن الطرق اإلقناعية، كان املشتمل على تلك املعلومات تسمية  حتاكيها، وحصل التصديق مبا

 ها الطرق اإلقناعية مسيت امللكة املشتملةوإذا أخذت تلك املعلومات أنفسها واستعمل في .القدماء ملة

يشتمالن على موضوعات  فامللة حماكية للفلسفة عندهم ومها. عليها الفلسفة الذائعة املشهورة والربانية
تعطيان علم املبدأ األول والسبب األول  فإما. بأعياا، وكلتامها تعطيان املبادىء القصوى للموجودات

ألجلها كون اإلنسان وهي السعادة القصوى، والغاية القصوى  ة القصوى اليتللموجودات، وتعطيان الغاي
وكل ما تعطيه الفلسفة من هذه معقوال أو متصورا؛ فإن امللة تعطيه . األخر يف كل واحد من املوجودات

 فإن الفلسفة تعطي ذات املبدأ األول وذات. ما تربهنه الفلسفة من هذه فإن امللة تقتنع متخيال، وكل

مبثاالا املأخوذة من  بادىء الثواين غري اجلسمانية اليت هي املبادىء القصوى معقوالت، وامللة ختيلهاامل
وحتاكي األفعال اإلهلية بأفعال املبادىء املدنية،  ،املبادىء اجلسمانية وحتاكيها بنظائرها من املبادىء املدنية

قوى وامللكات والصناعات اإلرادية؛ كما يفعل الطبيعية بنظائرها من ال وحتاكي أفعال القوى واملبادىء
 وحتاكي املعقوالت منها بنظائرها من احملسوسات مثل من حاكى املادة باهلاوية. طيماوس ذلك أفالطن يف

أفعال الفضائل  وحتاكي أصناف الصناعات القصوى، اليت هي غايات. أو الظلمة، أو املاء العدم بالظلمة
السعادات، اليت هي يف احلقيقة  وحتاكي. ات اليت يظن أا هي الغاياتاإلنسانية، بنظائرها من اخلري

يف الوجود بنظائرها من املراتب املكاتبة  وحتاكي مراتب املوجود. سعادات، باليت يظن أا سعادات
 وكل ما تعطي الفلسفة فيه الرباهني اليقينية،. هلا من ذواا واملراتب الزمانية، وتتحرى أن تقرب احلاكية

 .اإلقناعات، والفلسفة تتقدم بالزمان امللة فإن امللة تعطي فيه
   

بالفعل  معقوالت األشياء اإلرادية اليت تعطيها الفلسفة العملية، بني أا إذا التمس إجيادها وأيضا فإن
يها بأعياا إذا اشترطت ف اليت ا ميكن أن حتصل موجودة بالفعل، وتأتلف فينبغي أن تشترط فيها الشرائط

النواميس هو الذي له قدرة على أن يستخرج  فواضع. الشرائط اليت ا ميكن وجودها بالفعل يف النواميس
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وبني أنه ليس . بالفعل وجودا تنال ا السعادة القصوى جبودة فكرته شرائطها اليت ا تصري موجودة
 يستخرج شرائطها اليت يسدد شرائطها أو تعقلها قبل ذلك؛ وال ميكن أن يلتمس واضع النواميس استنباط

القصوى أو يعقل السعادة القصوى، وليس ميكن أن حتصل له هذه األشياء معقولة وتصري  ا حنو السعادة
فيمن كان  ،فإذن يلزم. ماهية وضع النواميس رئيسة أوىل؛ دون أن يكون قد حاز قبل ذلك الفلسفة ا

وكذلك الفيلسوف الذي  .أن يكون فيلسوفا -ة على أن ماهيته ماهية رئاسة ال خدم - واضع نواميس 
مل تكن له قدرة على إجيادها يف كل من  اقتىن الفضائل النظرية، فإن ما اقتناه من ذلك يكون باطال إذا

يف املعقوالت اإلرادية أحواهلا وشرائطها اليت ا تكون  وليس ميكن أن يستخرج. سواه بالوجه املمكن فيه
والفضيلة الفكرية اليت ال ميكن أن توجد فيه دون الفضيلة . له فضيلة فكرية ونموجودة بالفعل دون أن تك

وجودة  ال ميكن مع ذلك إجيادها يف كل ما سواه بالوجه املمكن إال بقوة على جودة اإلقناع ،العملية و
 .التخييل

 على الفضيلة اسم الفيلسوف يدل منه فإذن معىن اإلمام والفيلسوف وواضع النواميس معىن واحد؛ إال أن
الفضيلة النظرية على كماهلا األخري من كل الوجوه، لزم  النظرية، إال أا إن كانت مزمعة على أن تكون

وواضع النواميس يدل منه على جودة املعرفة بشرائط املعقوالت . القوى ضرورة أن تكون فيه سائر
 فإن كانت هذه مزمعة أن تكون. دنعلى استخراجها والقوة على إجيادها يف األمم وامل العملية والقوى

 .املتقدم موجودة عن علم، لزم أن تكون قبل هذه فضيلة نظرية على جهة ما يلزم وجود املتأخر وجود

االقتدارات قوة، وأن ال يكون  واالقتدار التام هو أن يكون أعظم. واسم امللك يدل على التسلط واالقتدار
يكون يف ذاته من عظم املقدرة بأن تكون صناعته  ه فقط؛ بل مااقتدارا على الشيء باألشياء اخلارجة عن

وليس ميكن ذلك إال بعظم قوة املعرفة وعظم قوة الفكرة وعظم قوة  ،وماهيته وفضيلته عظيمة القوة جدا
 وإال مل يكن ذا مقدرة على اإلطالق وال ذا تسلط، إذ كان يبقى فيما كان دون هذه الفضيلة والصناعة؛

السعادة القصوى؛  وكذلك إن مل تكن له مقدرة إال على اخلريات اليت هي ون.  قدرتهاملقدرة نقص يف
 . بعينه الفيلسوف وواضع النواميس فلذل صار امللك على اإلطالق هو. كان اقتداره أنقص مل يكن كمال

و املتقبل من يؤمت به ويتقبل، وهو إما املتقبل كماله أ وأما معىن اإلمام يف لغة العرب؛ فإمنا يدل على
جبميع األفعال والفضائل والصناعات اليت هي غري متناهية، مل يكن متقبال على  غرضه، فإن مل يكن متقبال

 وإن مل يكن ها هنا غرض يلتمس حصوله بشيء من الصنائع والفضائل واألفعال سوى غرضه؛ .اإلطالق

وعلمه  ، أعظم الفكرة قوةكانت صناعته هي أعظم الفكر قوة، وفضيلته أعظم الفضائل قوة، وفكرته
وليس ميكن ذلك  ،إذ كان جبميع هذه اليت فيه، يستعمل قوى غريه يف تكميل غرضه. أعظم العلوم قوة

سائر تلك األشياء اليت تكون يف  دون العلوم النظرية ودون الفضائل الفكرية اليت هي أعظمها قوة مث دون
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 .الفيلسوف
   

 وأي لفظة ما. ول، وواضع النواميس، واإلمام معىن كله واحدمعىن الفيلسوف، والرئيس األ فتبني أن

وجدا كلها  ،أخذت من هذه األلفاظ؛ مث أخذت ما يدل عليه كل واحد منها عند مجهور أهل لغتنا
األشياء النظرية اليت تربهنت يف  ومىت حصلت هذه. جتتمع يف آخر األمر يف الداللة على معىن واحد بعينه

التصديق مبا ختيل منها وحصلت األشياء العملية بشرائطها  يلة يف نفوس اجلمهور، وأوقعالعلوم النظرية خم
نفوسهم واستولت عليها، وصارت عزائمهم ال تنهضم حنو فعل شيء آخر  اليت ا وجودها ممكنة يف

 فهياألشياء النظرية والعملية تلك، وهذه بأعياا إذا كانت يف نفس واضع النواميس  غريها؛ فقد حصلت

النواميس بصرية  وذلك أن الذي يبني هذه يف علم واضع. فلسفة، وإذا كانت يف نفوس اجلمهور فهي ملة
النواميس يتخيل أيضا هذه األشياء،  يقينية، واليت متكن يف نفوس اجلمهور متخيل وإقناع، وعلى أن واضع

 املتخيالت واملقنعات ال ليمكن له، وهو الذي اخترع وليست املتخيالت له، وال املقنعات فيه؛ بل يقينية
ملكة له، إمنا على أا متخيل وإقناع لغريه ويقني له، وعلى أا ملة وله  ا تلك األشياء يف نفسه على أا

 .ذه هي الفلسفة باحلقيقة والفيلسوف باحلقيقة .هو فلسفة

لباطل؛ فهو الذي يشع يف أن الزور، والفيلسوف البهرج، والفيلسوف ا فأما الفلسفة البتراء، والفيلسوف
له  فإن الذي سبيله أن يشرع يف النظر ينبغي أن يكون. النظرية من غري أن يكون موطأ حنوها يتعلم العلوم

السياسة؛ وهو أن يكون  بالفطرة استعداد للعلوم النظرية؛ وهي الشرائط اليت ذكرها أفالطن يف كتابه يف
وصبورا على الكد الذي يناله يف التعلم،   مث أن يكون حفوظاجيد الفهم والتصور للشيء وللشيء الذايت؛
وأهله، غري مجوح وال جلوج فيما يهواه، وأن يكون غري  وأن يكون بالطبع حمبا للصدق وأهله والعدل

وأن يكون . عليه بالطبع الشهوات والدرهم والدينار وما جانس ذلك شره على املأكول واملشروب، ون
عند الناس، وأن يكون ورعا سهل االنقياد للخري والعدل عسر االنقياد للشر  كبري النفس عما يشني

 مث بعد ذلك أن يكون قد ريب على نواميس وعلى. يكون قوي العزمية على الشيء الصواب واجلور، وأن

متمسكا باألفعال  ،عادات تشاكل ما فطر عليه، وأن يكون صحيح االعتقاد آلراء امللة اليت نشأ عليها
متمسكا بالفضائل اليت هي يف  وأن يكون مع ذلك. لة اليت يف ملته غري خمل بكلها أو مبعظمهاالفاض

فإن احلدث إذا كان هكذا، مث شرع . املشهور مجيلة املشهور فضائل، غري خمل باألفعال اجلميلة اليت هي يف
 .أن ال يصري فيلسوف زور وال رج وال باطل يف أن يتعلم الفلسفة فتعلمها، أمكن

العلوم النظرية من غري أن يكون له ذلك على كماله اآلخر؛ بأن  والفيلسوف الباطل هو الذي حتصل له
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 ودوالبهرج هو الذي يتعلم العلوم النظرية ومل يرد ومل يع. غريه بالوجه املمكن فيه يوجد ما قد علمه يف

    األفعال الفاضلة اليت حبسب ملة ما، وال األفعال
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