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ا، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعىل رأسهم د  جمة. وختاما . إدوارد من فينة ألخرى منذ تتمة هذه التر

جمة والنشر عىل مجلة حكمة.   زالتا، عىل تعاونهم، واعتمادهم للتر
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وخصوصا الفكر كعنصر حاسم من هذا السعي. ولذا  للمعرفة أمرا إهليا، ومعرفة النفساملسلمون السعي اعترب 
وفر احرتاف هذا املوضوع هيكلة ميكن من خالهلا شرح ودمج آليات وطبيعة أحاسيسنا وأفكاران، كما وفر 

اآلراء املناسبية للمتكلمني، الالهوتيون املسلمون، ميدان آخر للبحث. فعلى عكس  أليأساسا أبستمولوجيا 
رفتهم عن العامل يف واقع متجسد اثبت ومتوقع. تضمن هذا تطبيع النفس ذاهتا، خط أراد الفالسفة ترسيخ مع

العالقة بني حواسها اخلارجية والداخلية وبني ملكاهتا اخليالية والعقالنية. غري أن اهلدف النهائي من هذا 
 املوضوع، اقرتان الفكر ابحلقيقة الكونية، امتلك بال ريب جانبا ميتافيزيقيا وروحانيا.

هي النموذج للفالسفة املسلمني، كما ُعدلت من قبل كانت اآلراء النفسية اليت حددها أرسطو 
املتغريات اهليلينية املعربة عن منظور أفالطوين. إن القرون التاسعة إىل الثانية عشر هي احلقبة ذات التفلسف 

ي هتتم به هذه املقالة واملقسمة الدقيق الذي ميز الفلسفة اإلسالمية الكالسيكية، وهي احلقبة واملوضوع الذ
 كما يلي:

 التعابري األوىل: الكندي والرازيصادر و امل .1
 الفارايب .2
 ابن سينا .3
 ابن رشد .4
  راجعامل •

  يةمصادر أول -
 مصادر اثنوية -

 تمصادر أخرى من اإلنرتن •
 مواد ذات صلة •

 

 

 التعابري األوىل: الكندي والرازيصادر و امل .1

ألرسطو يف الفلسفة اإلسالمية مجع ملا نسميه اليوم علم النفس والفيسيولوجيا، وليست حمصورة  عقلإن فلسفة ال
" أو الفكر مهما، بكل جوانبه العملية والنظرية، فهو جمرد جزء عقللبحوث ملكتنا العقالنية. ومهما يكن "ال
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 Deعن النفس )مصادرهم الرئيسية موجودة يف ثالث أطروحات أرسطية: إن من فلسفة "علم النفس." 
anima( عن احلس واالحساس ،)De Sensu et Sensibiliواالستذكار ) ذكر(، وعن الDe Memoria 

et Reminiscentia إىل سلسلة من تسع أطروحات فيزايئية، مسماة وفقا لذلك بـ (. تنتمي األخرييتني
املواضيع املتعلقة ابألحالم  وتشمل اثنتني تتعامالن مع(، Parva Naturalia"أطروحات قصرية عن الطبيعة" )

 والتنبؤ عرب تفسري معاينها.

، جزئيا أطروحات قصرية عن الطبيعةرمجت كامال إىل العربية يف القرن التاسع، وتُ  عن النفسرجم تُ 
لتعليقات اهليلينية على تلك األعمال لالرتمجات العربية  إىل وصولالملتعلقة مبوضوعنا. كان األطروحات امبا فيها 
للكّتاب املسلمني، خاصة تلك اليت علق عليها ألكسندر األفروديسي )تويف يف القرن الثالث( و = متاحا 

عكست آراء الفالسفة املسلمني تلك املصادر املتعددة، وبذا هم  1اثميسطوس )تويف يف القرن الرابع(.
 العقالنية. قوة"أرسطيون" حبس خمفف، خصوصا فيما يتعلق بدور واستلزام ال

بن يعقوب قافة اهليلينية الغنية ابلعلم واليت كان اإلسالم وريثها جلية يف عمل أبو يوسف تبدو الث
(. كان 932أو  925-865وأبو بكر حممد بن زكراي بن حيىي الرازي )( 870إسحاق الكندي )تويف سنة 

الرتمجات العربية  الكندي الذي ُعرف بـ "فيلسوف العرب" ألصوله العربية، نشطا مع آخرين يف دائرته، يف حترير
املعاد صياغتها لكل من النصوص األرسطية واألفالطونية اجلديدة. كان على دراية ابلفروع األخرى من العلوم 

أطروحات عن مواضيع شىت. تشكلت آرائه عن علم النفس بشكل أساسي عرب التعرف على اإلغريقية، وكتب 
 اإليضاح يف كتابأفلوطني( و اتسوعات )خمتصر ثيولوجيا أرسطو ، عن النفسالصياغات اليت أعدت من 

(. كما Liber De Causisألبرقلس، واملعروفة يف الالتينية ابسم مبادئ اإلهليات )خمتصر اخلري احملض 
رسالة يف يف تطوير نظريته عن النظر، املشروحة يف إقيلدس  بصرايتالنسخة العربية من الكندي ساعدت 

وأطروحتني أصغر منها )موجودة ابلعربية فقط(. لألسف، ال يدمج  (De Aspectibus) اختالف املناظر
فس لديه، فتلك األجزاء ال تصل بشكل متكامل، كنظام الكندي فهمه للنظر مع اجلوانب األخرى من علم الن

مكتمل. إذ منلك عوضا عن ذلك تقريرا متجزائ يشري لالجتاهات اليت كان الكندي يسريها، ومصادر حمتملة 
 لك بعض املعرفة فيه.ملا كان مي

ة متتد أبن الكندي فضل نظرية االنبعاث للنظر، حيث األشعرسالة يف اختالف املناظر لذا تظهر 
إقليدس هناية األمر، مينح الكندي بصرايت ومتبعا  2من العني لتسقط على اجلسم، متيحة للمرء أن يراها.

 تصهر االنبعاث مع االنعكاس؛ وهي آراء نظرية "االنعكاس"، والنظرية اليتمعروضات هندسية ضد كل من 
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ألفالطون تباعا. إال أنه ويف أطروحات أخرى، قد يكون طيماوس ألرسطو وعن النفس تنسب غالبها إىل 
الكندي أكثر تعاطفا مع فهم أرسطو للنظر، ممزوجا مبعرفة حمتملة ألطروحات ذات صلة لبطليموس ويوحنا 

 النحوي.

والصياغات املعادة اليت حاولت أن توفق بني  الشروحات من خالل أتثر الكندي أبفالطون وأرسطو
 3حتديدا األفالطونية اجلديدة. –على اجلذع األفالطوين  هرمسيةآرائهم، واليت غالبا ما زرعت ثيمات غنوصية و 

، والذي مفاده منح خالصة آلراء "أرسطو، أفالطون، وفالسفة آخرين،" القول يف النفسوبذا فإن ما كتبه يف 
شدد على الطبيعة اخلالدة للنفس؛ إذ تنشأ كمادة ثالثية موحدة خلقها هللا، واليت تعود عرب عن املوضوع، 

ملكتها العقالنية. يف  امراحل مساوية متعددة لتكون ابلقرب من اخلالق، لكوهنا عاشت حياة حيكمها فيه
يتجنب رغباته اجلسدية ويسعى للحكمة والعدل واخلري واحلق )الذين ينسابون اإلنسان الفاضل الذي واقع، ال

ظهر أرسطو يو  6هذا الشبه يتناسب يف موضع آخر مع أفعال هللا، وليس جوهره. 5من املعرفة(، يشبه اخلالق.
نفس على معرفة أشياء ال ميلكها هذا الفصل اجلوهري بني اجلسد والنفس، وقدرة العلى أنه على اتفاق مع 

 التحقيق التجرييب.

حني يوضح آليات يف الفلسفة األوىل،  ينزع الكندي إىل الفلسفة التقليدية أكثر يف أعظم ابداعاته،
ويذكر  7.ذكرواخليال وال ( إىل احلس الكلياحملسوس )عرب أعضاء احلواس ى أهنا متضي من الغرضاإلدراك عل

يتعامل العقل مع (. Ivry, 135اخليال يف كل من جتريد وتقدمي الصور بعيدا عن مادهتا )يف موضع آخر دور 
جلزئيات، ( مع اذكروال كذلك اخليالمن احملتمل  )، بينما تتعامل احلواس يف الفلسفة األوىلالكليات، كما ذُكر 

 املادية.  األغراض

شرح املعلقون  8.يف العقلإن املصادر املتفرقة الظاهرة عند الكندي تتجلى اثنية يف أطروحته القصرية 
وبينوا مراحل اإلدراك اليت تركها املعلم ضبابية جدا ألن يقبلوها. عن النفس، اهليلينيون منذ زمن كتاب أرسطو 

للكندي منوذجا من أجل خمططه عن أنواع العقل األربعة يف حالة الكندي، بدا أن يوحنا النحوي قد وفر 
(Jolivet, pp. 50–73; Endress, 197) . العقل األول الذي يفعل أبدا، مبدأ منفصل من العقالنية الذي

مينح عقولنا  9حيتوي على األجناس واألنواع، أي الكليات لعاملنا. هذا العقل األول، مثل ذاك ليوحنا النحوي،
عقل )اثلث( مستحدث  العقل الثاين(، األفكار اجملردة القابلة على استقباهلا؛ واليت تغدو جزءا مناملستقبلية )

ولكنه غري فاعل. إال أنه حني ينشط، يبزغ العقل الرابع كذلك متاما، عقل فاعل، حيث تتحد الذات فيه مع 
 ميا.الغرض. وبذا، العقل األول والرابع يتشاهبان ظاهراي، غري أهنما خيتلفان ك
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ال يتحد العقل األول مع الرابع، فمع أن الكندي سيجعل النفس املثالية تصعد إىل خالقها، إال أنه 
ابملثل متحفظ فيما خيص العالقة بني اخليال والعقل؛ على الصيغ املتخيلة، اليت تُعرف أبهنا مستخرجة جزئيا 

كليا أبن تلك الصيغ تقوم بذلك. ميكن الستنقاص من املادة، أن توفر املادة اخلام للعقل، لكن ليس من الواضح  
 احلس األفالطوين أن يكون قد أثر على الكندي هنا، اتركا علم النفس لديه ثنائيا يف حمصلة األمر.

نظور ملولذا ُيشار إليه عادة رازي، فكان ابملثل منجذاب  (رازيسالالتيين بـ )أما الرازي، املعروف للغرب 
أفالطون عن  معىنالصوفية عن اخللق واخلالص. فبينما اتفق مع  نفس، ملوان ابملعاينونيا عن المستلهم أفالط

ة أنفس، تلك العقالنية أو اإلهلية املطوِّعة للمشاعر العليا ما تكلم عن ثالث النفس الثالثية التقسيم، إال أنه غالبا
تقليد اهلليين، حيدد موقع النفس النباتية ومتبعا ال 10ة.م ابلشهوات األساسية للنفس النباتيلتتحكللنفس احليوانية 

ما العضوين اجلسديني للنفسني اخلاضعتني فييف الكبد، والنفس احليوانية يف القب والنفس العقالنية يف الدماغ. 
يُعد جمرد  – ذكرمقعد اإلحساس واحلركة اإلرادية واخليال والفكر وال –نشاطيهما، فإن الدماغ  عىنيكفيان مل

 أداة للنفس العقالنية، غري جسدية واخلالدة.

ميضي الرازي يف مقدمة رسالة طبية إىل تفصيل وظيفي أعمق يتعلق مبسئوليات األعضاء النفسية 
املتعددة. إذ يتم التعرف على امللكات اخلاصة املطلوبة للدماغ كي ميارس سيادة نفسه ابلوهم )مصطلح سيتبناه 

 ه(؛ الفكر؛ واحلفظ.ابن سينا ويتوسع ب

أسطو، إال أنه ذكر جالينوس و ه ابستعارات خمتارة من أفالطون و بينما بىن الرازي علم النفس اخلاص ب
سرمدية، أحدها كانت نفس العامل اليت  عموميةأبنه مضى بعيدا يف امليتافيزيقيا. إذ أعتقد بوجود مخس مبادئ 

كان ذلك مشاهبا للرسالة اليت قدمها يف  11وي واملدنس.احتاجت لتدخل إهلي لتحريرها من أمر العامل املغ
، أبن على النفس العقالنية اخلالدة للفرد أن جتاهد لتحرير نفسها من الورطات اجلسدية، خمافة الطب الروحاين

 أن تتلبس آخر، ليس ابلضرورة جسدا بشراي.

تناسخ األرواح وعدم اكرتاث جريء  قادت ميتافيزيقيا الرازي املبنية على األسطورة واملقرونة إبميانه يف
إىل هتميشه ضمن املؤمنني والفالسفة ابملثل. ومع هذا، خط الرازي والكندي كذلك  للعقيدة اإلسالمية املعروفة

 مكوانت اإلدراك اليت سيطورها الفالسفة الحقا.
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 الفارايب .2

(. تبىن الكاتب 950 -870ايب )طرخان الفار يدين هذا التطور بقدر كبري إىل عمل أبو نصر حممد بن حممد بن 
كما ُيشار إليه غالبا ابإلجنليزية، وعّلق على الكثري من جمموعة أرسطو املنطيقة،   (Farabi) فارايبالاخلصيب، 

بينما رجع إىل أفالطون من أجل فلسفته السياسية. أما ميتافيزيقياته وعلم النفس اخلاص به فقد كاان مزجيا من 
 أو أفالطونية جديدة تبنتها الحقا أجيال وأتقلمت معها. كال التقليدين، مؤسسا أرسطية معدلة

فالنفس . فلسفة أرسطويف خالصة ما خطه يف كتاابته اليت قدمها يف  ةرسطو جليإن معرفة الفارايب أب
ختدم الوظيفة  12على أنه جوهر،" –أعين الذي يقر ابحلياة  –وهر احلي هبا اجل يُعقلاليت على أهنا "  معرفة

( 125الذي يتخذ داثر اجلوهر )مهدي  العقلالثالثية بكوهنا سببا رمسيا وكفء وهنائي. والوجود عند البشر، 
، والعقل النظري حتديدا هذا الوضع ميلك العقل(. 122"مبدأ حيدد كنه اإلنسان،" عنصر وسببا هنائيا )مهدي 

قيق هذا العقل النظري، يف أن يكون جوهره مطابقا العملي خاضع له. يكمن الكمال النهائي للشخص يف حت
 لفعله.

 يعقل)ابلرغم من أن الفارايب ال يسميه كذلك( متجاوزا العقل النظري. و  الفعالعمومي العقل اليقع 
يف العقل املستقبلي كل من املسلمات الفكرية والقدرة على استقبال ى أنه املبدأ الرمسي للنفس، مولدة هذا عل
جتره إىل نفسه عرب فعل الذكية. كما أهنا تسهل عمليات الفرد العقلية، كوهنا مثال للكائن املثايل،  عاينكل امل

يف النشاط النظري، كلما عظم تراكم املعرفة العلمية؛ جتلبه كل  الفعالالعقلنة. كلما انغمس العقل الفردي 
 .لالفعاخطوة أقرب إىل تلك الكلية للمعرفة والوجود اجلوهري يف العقل 

العقل الفردي للفارايب، حىت وإن غدى مثاليا، ال ميكنه سوى أن يقرتب من االنضمام ملادة العقل 
. يقتنص ذلك ثيمة مسموعة يف ميتافيزيقيات أرسطو، حيث عقول العوامل السماوية، راغبة أن تكون الفعال

 قة للشخص يف مقاربة املثايل.تقمصه قدر اإلمكان. فللفارايب، توجد السعادة املطل، تكتلك للمحرك الرئيسي

قطعته األثرية الواسعة املدى، " آراء أهل املدينة يشرح الفارايب هذا ومسائل أخرى ختتص ابلنفس يف 
ميل أو نزعة مركزا على وجود عن النفس، يسرد امللكات املتعددة للنفس، متبعا منوذج أرسطو  13الفاضلة."

وهبذا، حتب احلواس أو تكر ما تتلقاه على التو، بناء على ما هو جذاب أو منفر هلم.  14مصاحبني لبعضهما.
 التخيلية ومع العقل العملي كذلك، الذي خيتار مسار فعله وفقا لذلك. قوةيرتافق هذا التفاعل املؤثر مع ال
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اس واخليال، حمفزة اإلرادة هي املسئولة عن تلك الرغبات واملنفرات اليت حتصل يف اإلحس قوةفللفارايب، 
(. يفرق الفارايب بني ما هو مؤكد على Walzer, 171–173يف النهاية السلوك االجتماعي والسليب للفرد )

يف أحاسيسهم وخياهلم، وبني ردة الفعل الواعية واملدركة أنه ردة فعل تلقائية للحيواانت جتاه التأثريات الناشئة 
 (.Walzer, 205الالحقة للـ "اختيار". ) العقالنية. تُعزا ردة الفعل السابقة إىل "اإلرادة" قوةللبشر، مستعينة ب

العقل الذي يعترب غري مادي ابلكامل، ال ميلك عضوا جسداي الحتوائه، على العكس من امللكات 
وفر  15جسد.األخرى للروح. ومثل ألكسندر األفروديسي، يعرف الفارايب القلب على أنه "العضو احلاكم" لل

، أي الغاذية قوةواألعضاء األخرى احلرارة الغريزية املطلوبة من قبل ال القلب مبساعدة الدماغ والكبد والطحال
 (.Walzer, 175–187احلواس واخليال )

. مسئولة كذلك عن الفروقات بني اجلنسني ن املفرتض أن هذه احلرارة الغريزيةميكون الفارايب أبن 
)والقوة كذلك( يف أعضاء وأطراف الرجال كلما جعلتهم عموما أكثر غضبا وأعنف قوة من كلما زادت احلرارة 

إال أن كال اجلنسني متساويني مع  16النساء اللوايت يف املقابل يتفوقن يف اخلصال "األضعف" من الرأفة والرمحة.
 هذا فيما خيص اإلحساس واخليال والفكر.

مشكلة يف رؤية أن كال اجلنسني متساويني يف ملكاهتما يبدو من هذا أبن الفارايب مل يكن لديه 
اإلدراكية وقدراهتما. يبدو أبن هذا جزء من اإلرث األفالطوين وهو منظور يتشارك به ابن الرشد يف إعادة 

(. وبذا نظراي، يترب الفارايب النساء قادرات على أن يصبحن Walzer, 401, note 421) مجهوريةصياغته لل
 )وكذلك نبيات(، قادرات على احلصول على السعادة والكمال الذي جيلبه هذا.فيلسوفات 

ومع احتمالية ذلك، وضرورته حىت نظراي، إال أن الفارايب ال يتوسع يف هذا املنظور، مراعاة بال شك 
يف للقناعات اإلسالمية. هو أكثر وضوحا فيما خيص عملية العقلنة، وهو موضوع يغطيه هنا بتفصيل ابلغ 

 يف العقل.الة منفصلة، رس

أو "املادي"، كما أمساه ألكسندر، على أنه  اهليوالين، يصف الفارايب مسبقا العقل املدينة الفاضلةيف 
(. تنشأ تلك الرسوم على شكل هيئات حسية تُنقل للخيال وحتور به Walzer, 199"رسوم املعقوالت" )

غري قادر على االستجابة لتلك البنيات اخليالية بنفسه، إذ حيتاج إىل  اهليوالينقبل أن تُقدم للعقل. يعترب العقل 
عامل يفعله، حيركه من االحتمالية إىل الفعلية. هذا هو عقل أرسطو الناشط، الذي ينزعه ألكسندر األفروديسي 

(، Walzer, 203السماوي العاشر ) كروين الوجود. إذ يرتبط اآلن ابلة عمنفصل كرويةمن نفس الفرد إىل  
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( وكقوة يف كل الناس الذين Walzer, 221كونه مادة منفصلة تعمل كمصدر مطلق للهيئات يف نبوءة )
ة كذلك. يقارن الفارايب قوهتا بضوء الشمس الذي يسهل الرؤية اهليوالنية واملعقوالت اهليوالنييفعلون العقول 

 (.Walzer, 201عرب إضاءة كل من الذات وموضوع اإلبصار )

 على تلقي كل اهليئات املعقولة، ابتداء من " اهليوالين، يقدر العقل فعالا العقل الومبساعدة هذ
(. متثل Walzer, 205" يف جماالت املنطق واألخالق والعلم )املعقوالت األوىل اليت هي مشرتكة جلميع الناس

املعقولية  عايناكتسابه من املكه ما ميكن ، بينما االستكمال األخري متلاملعقوالت األوىل استكمال اإلنسان األول
، الفعالقدر املستطاع. خيلق هذا السعادة اليت يسعى البشر لنيلها، إذ جتلبهم أقرب إىل احلالة السماوية للعقل 

 كوهنا ارتبطت به قدر املستطاع. 

املدركة سابقا  " اهليئات احملسوسةعلى أهنا متلك قدرة احملاكاة، "حتاكي 17يرسم الفارايب القوة املتخيلة 
. متتد قدرة احملاكاة على كل القوى األخرى للنفس، مبا فيها املعقوالت عقلولكن الغائبة حىت يستذكرها ال

، يف تنبؤ ولدرجة أقل من األلوهية، التأكيد 18والقوة العقالنية. يتبين الفارايب هذا يف األساس من فكرة أرسطية
املعقولة مباشرة من العقل الفعال وحتويلها إىل متثيالت متخيلة. يؤمن  أبن ميكن خليال الفرد أن يستقبل األفكار

 ى فرد معني، معربا عن أحداث حاضرةالفارايب أبن العقل الفعال يطلق املعقوالت املخصوصة والعامة كذلك عل
 (.Walzer, 221–23ومستقبلية كذلك، وحتديد املعرفة ابحلقيقة السرمدية عند النيب "أشياء إهلية" )

يؤقلم الفارايب التنبؤ عرب جعل اهليئات املنطلقة واملستقبلة يف اخليال متر على احلواس ومنها إىل اهلواء. 
هناك تتخذ هيئة حسية بيد أهنا غري مادية ومن َثم تنطلق يف رحلة عودة تقليدية إىل احلواس الداخلية 

(Walzer, 223). 

يبدأ إبظهار  19".رسالة يف العقللة املعنونة جبدارة "ميكن إجياد أكثر دراسات الفارايب تفصيال يف الرسا
العقلنة". إذ يشري أبن أرسطو يستخدم املصطلح يف "العقل" و "هيئات النصوص املتنوعة اليت ُوظفت هبا 

األطروحات املنطقية واألخالقية والنفسية وامليتافيزيقية. ويف كل جمال، العقل هو املسئول عن استيعاب املبادئ 
وللفارايب، فإن تلك العبارة أو وعود الشخص، ولتمكني الشخص من الستكمال معرفته أو معرفتها به. األوىل 

احلميدة جيب أن تستخدم للتوصية مبنهجيات أرسطو اإلبستيمية على التحليل منزوع الطبيعة وحمدود املنطق 
يزية، متولدة هناك من قبل العقل للمتكلمني. بيد، وكما ينبثق يف الرسالة، هذه املبادئ األوىل اليت تبدو غر 

وذاك العقل العمومي، بكل خاصيته األنطولوجية، هو آخر (. Bouyges, 29; Hyman, 219الفعال )



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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العقول األربعة اليت يناقشها الفارايب رمسيا يف الرسالة. هو عقل منفصل، غري مادي ابلكامل وخارجي عن العقل 
هار أتثري فهم ألكسندر األفروديسي ألرسطو، يطرح الفارايب عملية اإلنساين. وعرب مراجعة ختطيط الكندي وإظ

إدراكية حيث ينقل فيها عقل اإلنسان من حالة اهليوالنية إىل الفاعلية، مكتسبا يف العملية مجعا قليال من 
 املعقوالت اليت ميكنه الوصول إليها حني يريد.

يصف الفارايب العقل اهليوالين على قوة العقالنية هنا، وبتجاهل دور اإلحساس والتخيل قبل نشاط ال
بيد أن اجلاهزية الديناميكية للعقل اهليوالين  20أنه معد وميل الستخالص املاهيات وهيئات األشياء من جوهرها.

 حتتوي كل األنواع، معتربة إايهم معقوالت هيوالنية،للفعل هي بسبب العقل الفعال. العامل الغري قمري هبيئات 
 (. Bouyges, 24, 29; Hyman, 218, 219هم )يعقلوتغذي عقلنا اهليوالين لكي 

حيول استقبال املعقول العقل اهليوالين من كونه جمرد ميل للتفكري إىل تفكري فعال ابملعقول؛ عملية 
(. يظل العقل اهليوالين نفسه غري Bouyges, 15; Hyman, 216حيث يغدو "العقل ابلفعل" معقوله )

مبوضوعية. وكلما زاد متأثر هبذا التحول مع هذا؛ ويبقى هيوالنيا خالصا، قادرا على استقبال أفكار معقولة 
عدد املعقوالت اليت يضعها العقل ابلفعل يف "العقل املستفاد"، كلما فكر العقل بنفسه يف تفكريه هبم. وبفعل 

 د العقل الفعال، والذي يتزايد يف الشبه.هذا، حياكي العقل املستفا

اهلرمية األفالطونية اجلديدة للوجود، يصف الفارايب الرتتيب العقلي لعاملنا حتت العقلي وبرتديد صدى 
كالتايل، العقل الفعال يف األعلى واجلوهر األساسي يف األسفل. عقلنة املواد املنفصلة والال مادية للسموات، 

فعال هو أعلى إدراك ُمراد، غري أن الفارايب ال يعتقد إبمكانيته. وال حىت اكتساب خصوصا عقلنة العقل ال
سيويف الفارايب؛ إذ أن تشكيل معقوالتنا خيتلف عن ترتيبها يف معرفة كلية أو مقاربة للكلية لكل شيء يف عاملنا 

رضى مبحاكات وأشباه العقل الفعال، وهناك اختالف نوعي بني حضورها فيه وما هو معلوم لنا؛ علينا أن ن
 (.Bouyges, 29; Hyman, 219املعقوالت اخلالصة )

ومع هذا، فإن تشكيل كم واٍف من املعرفة، أو مبصطلحات الفارايب، تشكيل مادة حتاكي يف عدم 
 ;Bouyges, 31ماديتها العقل الفعال. ميثل هذا "السعادة القصوى" وحىت "احلياة اآلخرة" وما شابه )

Hyman, 220.) 

، متعرفا إليها عرب العقل الكلي ابلنفس كاملة اآلن، حيمل الفارايب وجهات نظر متباينة عن اخللود
(. Davidson 1992, 56–57تربيره بوضع نفس خالدة للفرد أو عقل خالد يعد ضعيفا )أن ابلرغم من 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اآلخرة، وهو معتقد ُمتممسك  أفرد حبذر االعتقاد الديين يف ابحلياةومبعاجلة أكثر تفصيل للنبوءة، لعل الفارايب 
 يف جمتمعه. –وبشكل خمتلف جدا  –به بشدة 

 

 ابن سينا .3

ج املنتِّ الفيلسوف املتعدد املواهب و (، 1307 هللا ابن سينا املتويف سنة طرح ابن سينا )أبو علي احلسني بن عبد
فيها عن نفس مستقلة االستثنائي الذي كان لعمله األثر األعظم ضمن املفكرين اإلسالميني، فكرة ال لبس 

فالطون بدال من ، وشدد على خلودها. كان ابستطاعة ابن سينا فعل ذلك متبعا أوواعية بذاهتا ومهمة وخالدة
بني اجلسد والنفس. يستهل ابن سينا فصله عن النفس يف عمله املوسوعي  أرسطو يف طرح فصل جوهري

يعرض ابن  22،النجاةنفسه وموجزه  الشفاءن وعقبها يف كل م 21مؤكدا على هذا الوجود املنفصل. الشفاء
 سينا حججا كي يدعم زعمه.

الفاين بكل أجزائه، مبا فيها العناصر املشكلة، هو بال شك خمتلف عن آرائه أن اجلسدي، اجلسد 
النفس اخلالصة اخلالدة، مثلما األخرية ال ميكنها أن تكون هيئة جوهرية من السابق. بل النفس يف عالقة عرضية 

من أجل تنظيم مركزي ومبدأ مستمر. تدار النفس مع جيل هذا اجلسد وحاجاته  متناسبةمع جسد معني، 
متتلك نزعة طبيعية للجسد الذي ومنبعثة منها على اجلسد و  تفسها من قبل معقوالت منفصلة يف السماوان

 23أضحى موجودا.

تُفردن النفس عرب طبيعة خمصوصة جلسدها املوكلة إليه، واليت تسعى جللبه إىل كمال أخالقي وفكري. 
تعود لفردانيتها، أي الصور واألفكار العقالنية ولكوهنا غري مادية أساسا، ال تفىن النفس مع اجلسد، بل حىت 

هلا إدراك ذايت  سينا الوعي الذايت إىل النفس، أنيعزو ابن  24تة على األرض.قاليت كدستها خالل إقامتها املؤ 
(. ختترب النفس اخلالدة، اعتمادا على كمية املعرفة Rahman 1952, 66وال تُعّرف أبحادية مع قوة العقل )

 25بشكل رئيسي وعلى احلياة اليت عاشها الشخص بفضائلها ورذائلها، سعادة أو شقاء سرمدي.اليت مجعتها 

وهبذا املنحىن، فلسفيا ودينيا، يتجاوز ابن سينا أسالفه األرسطيني واملسلمني. يفعل ذلك عرب مجع 
 26مواضيع أرسطية وأفالطونية جديدة يف أبستمولوجيته.
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ية جلي يف التجربة الفكرية الشهرية اليت صاغها ابن سينا، نيوالأنطولوجية أرسطو اهل إن االحنراف عن
الغاية من هذه التجربة هو إظهار  27تصور رجل معلق يف اهلواء مبعزل اتم عن أي جتربة جسدية أو حسية.

سبة أو التخيلية أو املادية عقالنيا، دون عون من قوى احلقدرة اإلنسان على االستدالل على وجود النفس 
. إذ يثبت هذا البن سينا أبن النفس مادة مستقلة عقالنيا، قبل االخنراط يف العامل وكذلك بعد أن تفىن للنفس

 األعضاء املشاركة اليت ختدم الروح.

تستقبل احلواس النفس، كتاب أرسطو ليتبع توصيف ابن سينا للقوى اخلمس اخلارجية للروح تلك 
اإلرسال الداخلي. إال أن ابن سينا يف نقاشه عن احلواس الداخلية االنطباعات من األغراض احلسية املوكلة عرب 

 حاد عن أرسطو يف اجتاه أفالطوين. يعدل من التقليد األرسطي الذي تلقاه. إذ كلما فكر يف األمر، كلما

حدد ابن سينا احلواس الداخلية يف ثالث حجرات يف الدماغ، واضعا اثنني يف كل حجرة بقوى إدراكية 
يشكل املنطق و)جانب واحد من( القوة التخيلية الزوج األول الواقع يف احلجرة األمامية من  28عا.تبا وحفظية

الدماغ. ينسق املنطق االنطباعات اليت تتلقاها حواس الفرد من إنتاج صورة موحدة للغرض احلسي. يشمل 
االنطباعات ابإلحساس  ذكرظاهرة تربط  29هذا، كما قال أرسطو، االنطباعات املرتبطة عرضيا ابلغرض،

 احلاضر. يشري هذا إىل قدرة معينة يف جعل األحكام حاضرة مسبقا يف املنطق.

تنقل الصيغ احلسية اليت يتلقاها املنطق ويوحدها بعد ذلك إىل القوة اخليالية، كما قال أرسطو؛ عدا 
فظ هذه الصيغ كاملة، وبذا إهنا حتأن ابن سينا يقسم هذه القوة، مسميا الظهور األول قوة مصورة أو خيال. 

 30تسمى ابإلجنليزية تبعا للعربية، اخليال "احلفظي" كما "التشكيلي" أو "التصوري".

واللذين احلجرة الوسطى هي موقع الزوج الثاين للحواس الداخلية، كما أدركهما ابن سينا أول مرة.  
مل خياليا )يف احليواانت والبشر( وعقالنيا يشكالن قوة غري مسبوقة من "الوهم"؛ وقوة اثنية متلونة النوع. تع

)يف البشر وحدهم( على السواء. وكجانب آخر من القوة اخليالية، يسميها ابن سينا ببساطة املتخيلة، ولكنها 
تُعرف بسبب وظيفتها على أهنا "التخيل الرتكييب." إال أنه حني تتعامل هذه القوة مع مفاهيم حمددة ومادية 

 ينا يسميها القوة املفكرة.البناء، فإن ابن س

( فيها البشريطرح ابن سينا وجود قوة ومهية من أجل شرح القدرة الفطرية يف كل احليواانت )مبا 
مدرك من قبل الذات. املعاين بذلك خواص خارج احلس يعرضها لإلحساس مبعىن غري حسي داخلي لغرض 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عر السلبية اليت حيسها املعاين على املتلقي بقوة كاملشا الغرض على حيوان أو إنسان يف حلظة اإلدراك. تؤثر هذه
 31الذئب أو املشاعر اإلجيابية احملسوسة يف إدراك صديق أو طفل. يعقلاخلروف حني 

ولكن أدركه بشكل أعرض، مؤثرا  32د ابن سينا الوهم ابحليواانت كما أعتقد ابن رشد الحقا،ال جي
نواة ما مييز كل غرض مادي طفيف، عتقد أن الوهم يقبض على ء. ااملنطقية واملادية على السوا الذواتعلى 

 املعىن الذي يفرق بينه وبني كل غرض آخر.

القريبة هلا يف كوهنا فطرية تعرف ابن سينا، مع أرسطو، على قوة احلدس ابإلضافة إىل قوة الوهم، 
القدرة اليت على الشخص التفطن وتلقائية واليت هي خطوة رئيسية يف احلصول على معرفة معينة. تلك هي 

يتعرف ابن سينا على  33فجأة للمصطلح املتوسط للقياس املنطقي املظنون، الطرح الذي يرسي حجة معينة.
والذين حسهم املعنوي قوي فطراي للغاية حبيث ميكنهم االستغناء عن كثري من اخلربة وجود أفراد مذهلني أحياان 

ذكاء، نية. ويف حاالت مفرطة واندرة، هناك أفراد، كاألنبياء، مبعىن فطن، السابقة سواء التجريبية أو العقال
عرفية، يف التو. وابلرغم من أهنا ليست جزءا من األبستمولوجيا امل ةمعين ميكنهم من معرفة موضوع مسألة علمية

ة حلاسة داخلية وإمنا إال أن ابن سينا حياول أن يوائم هذه الظاهرية علميا، ابلنظر إليها ليس على أهنا قوة فطري
 ل. فاعتعبري، مهما كان اندرا، لقوى الغية للعقل ال

يعتقد ابن سينا أبن املعاين اليت حتصل عليها قوة الوهم تستقبل يف احلجرة الثالثة واخللفية من الدماغ 
 اهزة لالستذكار. اجلتتشارك احلافظة احلجرة الثالثة مع قوة الذكر اليت حتتفظ ابملعاين الومهية ، احلافظة. ذكريف ال

ية للمعاين الومهية على صعيد، الفكر البن سينا يف التجميع من قبل القوة التخيلية/  تذكروبذا يتشكل ال
وهلذا السبب، يشار إىل اجلانب والصيغ احلسية املناسبة احملفوظة يف التخيل التشكيلي على الصعيد اآلخر. 

"الثاين" من القوة التخيلية "التخيل التجميعي؛" إذ يتعامل هو والقوة العقلية مع صيغ ومفاهيم حسية معينة 
عات اليت يتلقاها على التوايل، مقدما إايهم كما هم ابلضبط وابلكامل. يفعالن ذلك من خالل مجع االنطبا

 ذي عالقة ابملوضوع.، وفصل ما هو غري املنطق والقياس

ية بشكل رئيسي على املسائل العملية املتجذرة يف الكائن املادي، مشكلة أحكاما الفكر تتعلق القوة 
للطرح والفطنة املنطقية. فيما ميكن أن يكون إمياءة ابملوافقة بناء على بياانت جتريبية مبساعدة القوى الفطرية 

متنح هلا النفس قبوال على اعتبار شدة التواتر كمصدر موثوق قدما على الرتاث، يعترب ابن سينا األخبار اليت 
 34لتشكيل األحكام العملية.
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وفقا البن سينا، طورت احليواانت هذه القوة التخيلية فقط. إذ تسمح هلم ألن يعرضوا ألنفسهم ذلك 
ية للبشر على الصعيد اآلخر، الفكر الذي يذكرونه، كما ميكنهم من القدرة، مثل البشر، على احللم. بينما القوة 

اول العقالين احملصور بشكل رئيس على التدتسمح هلم أبن يتجاوزا التذكر احلدسي، وتقدم هلم عنصرا من 
 35ألفعال واألغراض الفردية والدقيقة اخلالصة.ا

التأثري ية يف إعادة بناء مفهوم حمدد ومادي األساس. وميكنه الفكر يعترب ابن سينا القياس متعلقا ابلقوة 
 Blackعلى تلك القوة، وحني يكون مفرطا، سيغدو مسئوال عن اخلياالت واألوهام يف أحالمنا وأفكاران )

أن متد نفسها إىل املسائل املنطقية عرب استخدام القياسات  (. وابملثل ميكن للقوة القياسية28–227 ,2000
املنطقية اليت ساعدت يف خلقها لتمرير أحكام على الكائنات غري املادية، بذا مؤدية ألحكام مغلوطة يف 

 36امليتافيزيقيا.

ة، يالفكر وكما ُشرح، تعمل العديد من احلواس الداخلية، خصوصا النشاطات املمتدة للقوة القياسية و 
بطرق تتخطى خمزون القوة العقالنية وهتدد ابلتفريط مبوضوعيتها وفصل الطبيعة غري املادية ضارة ابلنفس يف 
رحلتها للنعيم اخلالد. وكعاقبة، ابعد ابن سينا يف كتاابته الالحقة احلدس عن أي قاعدة مادية ضمن القياس 

فاهيم مفاهيمية مبلقوة الداخلية للتأمل يف التفكري والدماغ، واضعا إايه بال هيئة يف النفس كفيض إهلي؛ وحصر ا
 37معينة فقط.

تطور  س الداخلية يف معاجلة ابن سينا ملراحلتردد صدى هذه احملاولة لفصل القوة العقالنية عن احلوا
العقل. إذ ينظر لكامل عملية اإلدراك حيث كانت احلواس الداخلية مشغولة كحالة ضرورية )ملعظم الناس( غري 
أهنا غري كافية المتالك املعرفة احلقة. تُرى جهود احلواس الداخلية يف بعض من كتاابته الكربى على أهنا متلك 

املطلق واهتمامها  اليت هي هدف النفس عموميةال املعقولة عاينالستقبال امل اهأتثريا متهيداي على النفس، معدة إاي
ليست مستخلصة من اخليال، كما أراد أرسطو، لكنها أتيت من عامل  يف النهاية. هذه األفكار املعقولة الوحيد

لة من اإلدراك، حيث هذه حالة فاع 38عقلي كوين، حموال االحتمال اخلالص والعقل السليب إىل عقل مستفاد.
يف النهاية هذا االرتباط هو مع العقل الفاعل، مصدر كل الصيغ على فاعلية مع الغرض املعقلن. قل مرتبط بالع

 األرض.

مرحلة متوسطة من االحتمالية، مسميا إايها  ديطرح ابن سينا أيضا، كما فعل أرسطو ابألصل، وجو 
إال أن  39"العقل ابمللكة". يف هذه املرحلة، ال تستخدم املعقوالت اليت اكتسبها العقل، وابلتايل هم احتمال.
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التعامل مع املعقوالت املكتسبة الفاعلة كاحتمال يبدو متناقضا البن سينا، لذا يعود هبم إىل العقل الفاعل، 
ملعقوالت املكتسبة لكنه وبذا ال خيزن هذا العقل اينتظرون االستذكار من قبل العقل ابمللكة. حيث يوضعون و 

 40لتسهيل اسرتدادهم من العقل الفاعل. جمرد خادم

إذا العقل الفاعل هو مصدر صيغ املعقوالت على األرض ومصدر أن وجودان قادر على ادراكها. 
املعقول، وموجود يف كل مرحلة من تطور عقل املرء املوضوع يعمل تقريبا كما الشمس، مضيئا على الذات و 

 (.Davidson 1992, 86, 87, 92الفردي )

بينما يتطلب غالب الناس تدريبا أوليا على احلواس إلعداد نفسهم لإلدراك العقالين، الذي يهبه العقل 
ميكن لبعض األفراد حبدس إعجازي كما رأينا أن يقبضوا على املفاهيم العقالنية واألطروحات  41الفاعل تلقائيا،

 42سمي العقل الفاعل "روح القدس."لقدسي"، وي"العقل ا عقول أفراد منعم عليها حدسيافورا. يسم ابن سينا 

. لروح القدسل الصيغ املعقولة ميلك األنبياء هذه احلاسة إىل درجة مفرطة، متلقني انبعااثت من كل أو تقريبا ك
املعقولة املنبعثة  عموميةيقول ابن سينا وال يبعد أن القوى التخيلية ألشخاص كهؤالء قادرة على تصوير الصيغ ال

 43يف هيئات حسية خمصوصة.

حدث طبيعي، إذا ما كان استثنائي، يوارب على مسألة العناية اإلهلية كوبذا فإن النبوة البن سينا  
ومهما كان الرب السبب النهائي للعقلنة، فإنه غري منخرط مباشرة يف العملية كاملة، كون روح  الشخصية.

 املفاهيم الدينية التقليدية. حماولة ابن سينا توفيق فلسفته مع القدس وسيطه لإلنسان. وهنا كما دائما، نرى

الطبيعة غري املادية واخلالدة  قدم ابن سينا الرابطة الطبيعية بني اخليال والعقلنة، من أجل احلفاظ على
 للنفس. هي معتمدة على العقل الفاعل متاما، مع جوهرية النفس املستقلة فاصلة إايها من كوهنا ممتصة فيها.

 

 ابن رشد .4

التقليد األرطوطاليسي عن أقرب إىل دراب ( 98-1226يشق ابن رشد )أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد 
ما بعد ثالث مرات وكتب ملخصا عن النفس  عرب شروحاته ألرسطو. علق عنرواب رف يف أو أسالفه، وعُ 

بشكل أصح تلخيصا، كوهنا خالصة عمل أرسطو عوضا عن شروحات  النفس . وشروحاته القصرية يفالطبيعة
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عد ابن رشد يف الشروحات القصرية، يُ  44حمددة وأدبية أكثر كما يف شروحاته املتوسطة والطويلة والضخمة.
تعاليمه الرئيسية يف الفيزايء والقياس وعلم الوظائف. مغلف بلوصف أرسطو للنفس عرب منح ملخص املسرح 

تعتين تلك بشكل رئيسي ابلرتكيب اهليلوموريف لكل األجسام؛ طبيعة العناصر األربعة؛ والدور املولد يف الكائن 
 ابن رشد أبن النفس نتاج ريوبذا يش 45اجلسم. لسماوية وابحلرارة الفطرية أو النفس يفاليت تسببها األجسام ا

العقل القدسي الذي عالقته ومساوية على السواء. يكمن ضمن األخري أسباب طبيعية، قصية وقريبة، دنيوية 
 مع األجسام عرضية مثل العقول السماوية األخرى، مبا أنه أساسا "منفصل" عنهم بكونه غري مادي.

الغاذية اليت ختدم كركيزة للقوى احلسية، مادهتم يشدد ابن رشد على اهليكل الرتاتيب للنفس، بدائ ابلقوة 
لقوة احلسية، ماحنة تلك القوة " الستقبال اإلدراكات احلسية. هذه الرتاتبية هي أول كمال أو واقعية ا"مرنبة

 األعلى حاضرة، ولو احتماال، يف األسفل منها.وبذا القوى حتمالية حالة وجود واقعية وإن مل تكن مدركة. اال

كل قوة ابملثل حمافظ عليها مبادة واحدة، أو بقوة أقل "روحانية" منها: ختدم احلواس كركيزة للمنطق 
وهبذا يتبع التخيل احلواس يف توفري العقل بصور  46الذي هو ركيزة للخيال وتلك القوة ركيزة للقوة العقالنية.

اعدا. تلك املعاين ، أو "معاين"، املصطلح الذي يستخدمه ابن رشد بتوسع من اآلن فصمتلك أبعادا معقولة
ة املقدمة للحواس، ولكن جيب أن تنتظر عقال ليقدرها، كوهنا ُقدمت أوال على أهنا معاين حاضرة يف الصيغ

الغرض املدرك كما حسية َث خيالية إىل احلواس والتخيل تباعا. وبذا يوظف ابن رشد "املعاين" ليس لنقل هيئة 
 هو، ولكن كما ُحس أو خُتيل أو تُذكر أو ُعقل من خالل القوى املستقبلة للنفس.

نشاطات احلواس ابألساس يف حماولته تعريف وإعادة تعريف  عقلتقع مسامهة ابن رشد يف فلسفة ال
الداخلية، ولتحديد طبيعة العقل اهليوالين أو املادي. إذ يناقش دور احلواس الداخلية بشكل أساسي يف شروحات 

كما يف ملخصاته عن احلواس والذاكرة. يبين عمله على أرسطو والكتاابت النفسية لسلفه األندلسي   النفس
عمل ابن رشد كذلك رده يف كما يدخل  47بيس.(، واملعروف ابلغرب ابسم أفين1138ابن ابجة )تويف 

من ضمن أشياء أخرى، تصعيده للوهم إىل درجة حس داخلي إضايف. إذ البن  تعاضه من ابن سينا، رافضاوام
 رشد، ميكن للتخيل والذاكرة القيام بعمل قوة الوهم البن سينا.

. إذ رأى أن االثنني يتعلقان واالستذكار ذكرابلتفريق بني أفعال ال عن الذاكرةبدأ أرسطو أطروحته 
  48ا.نية ابلرغم من أهنما يفرقان عنهابحلواس الداخلية )املنطق والتخيل( والقوة العقال
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تبطن وينسخ التخيل غرضا ُقدم ابألساس إىل احلواس ونُظم إىل إحساس مفرد عن سففي منظور أرسطو، ي
كصورة"، "نوعا من االنطباع" لذلك املدرك   وتستقبل القوة التذكارية "بعضا من ذلك الشيءطريق املنطق؛ 

التذكار هو فعل مقصود جيمع االنطباع احملفوظ يف الذاكرة مع املدرك كما خُتيل  49)املنقول عرب التخيل(.
 ابألصل.

مصنوعة من قبل عملية مستمرة من التجريد وكأهنا الذاكرة  صيل نص أرسطو، يعترب ابن رشدويف تف
 ه اليت تقرأ بشكل خمصوص. َث يتلقاها ابلصيغة اخلارجية للغرض بداية مع العديد من قشور أو "الروحانية." حُيس 

التعامل مع القوة )تبين مقصود( هلذه الصيغة أبسلوب غري مادي متصاعد، ليعقبها  50املنطق والقوة التخيلية 
التخيل والعقل، متعاملة ختدم هذه القوة كجسر بني  51ية على أهنا حس داخلي آخر.الفكر املفرقة أي القوة 

تقصي أكثر جانب فارق من كل مدرك. إهنا أتيت بعملية التنقية لذكر مغلق يتلقى لمع صور معينة يف طريقها 
  52ُجعل أساسي أو معىن ملدرك معني. معىن

على أن يذكرهم عند الرغبة عرب  اقادر يغدو واليت ُجعلت أساسية و  ةتذكر املغري خيزن الذكر هذه الصور 
مع صور كاملة تربز السمات املادية للغرض املسعى إليه. ية الفكر فعل اإلرادة. أما التذكر فيعيد مجعهم يف القوة 

وكما وصف، هناك توازي بني نشاط الذكر وذلك للعقل الكامن كما طوره ألكسندر األفروديسي، إذ كالمها 
تشكل تباعا حمتوايت مفهومة ملدرك معني معطى )دور الذكر( أو مفهوم عام )العقل األولية اليت  عاينحيتفظ ابمل
 الكامن(.

يف حني حيصر ابن رشد بشكل عام القوة الذكرية على املعاين لصيغة متخيلة معطاة، فإنه يقر أبهنا 
كرة مبساعدة املعىن ية، رابطة العمومي مع صورة معينة ما، مستذ الفكر مرتبطة ابلعموميات. يكون هذا عرب القوة 

أي القول أبن املرء يذكر فكرة عامة  53املخزن يف قوة الذكر: أي املعىن هي السمة الفارقة أو طبيعة الصورة.
 54رب ذكر الصورة اليت تتضمنه. ومثلما يقول أرسطو، "دون صورة، التفكري مستحيل."ع

لصيغة متخيلة ية املعاين الفكر وبذا يفهم أرسطو التذكر على أنه عملية من ثالثة طيات: توظف القوة 
تشابه هذا  55حمفوظة يف الذكر، وجتمعهم مع الصورة احلسية األصلية لتستنبط تذكرا كامال للمدرك املراد.

 شحا.ر املخطط مع ذلك الذي طوره ابن رشد صادم، ابلرغم من أن خمطط ابن رشد أكث
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يتعرف ابن رشد مع ابن سينا على أن احليواانت متلك حسا معنواي حادا وقادرة على التعرف عل 
هذه وظيفة التخيل، أبن يل حتسني جناهتم. يعترب ابن رشد اخلصائص غري احلسية يف طبيعة اآلخرين فورا، وابلتا
  56ثر مما فعل أرسطو.لعدم رغبته مبضاعفة قوى النفس أك حيرضها الذكر، وال متنحها حالة مستقلة لقوة الوهم،

إال أن ابن رشد يتبع جالينوس و "امجاع الرأي" بدال من أرسطو يف حتديد موقع احلواس الداخلية 
ية يف الوسط والذكر الفكر ق والقوة التخيلية يف الفص األمامي والقوة طوالذكر يف أجزاء متعددة من العقل: املن

قيل إن الذكر اجليد يعتمد على جفاف مقدمة وخلفية الدماغ، والذكر السيئ نتيجة الرطوبة اليت  57يف اخللف.
أفضل قابلية، واليت تظهر يف الشباب، هي من النوع إن متنع الصور واألفكار من أن حتافظ على قوامها. 

 لة. الوسط، ممكنة كل من سرعة الفهم )الفائدة اإلجيابية من الرطوبة( والذاكرة الطوي

وبينما متلك احلواس الداخلية، كما احلواس اخلارجية ابلطبع، مواقع متجسدة يف أعضاء اجلسم، فإن 
فيزايء  ط هيوالين متتاز بهمن رشد من إدراكها على أهنا مبنية علىالقوة العقلية تفتقر ذلك. هذا ال مينع ابن 

القوة الفاعلة، هي اليت حتوي أوال ية، املسماة هناك الفكر القوة  ، إنالنفسأرسطو. وكما ُعرب عنه يف تلخيص 
معاين حسية وختيلية ومتارس خيار وتشاور ضمن خطوط عقالنية استقرائية واستثنائية على السواء. ختدم القوة 
الفاعلة بعدها كمادة أو ركيزة لنظريتها النظرية، اليت جترد الفكرة العمومية أو الطرح من موضوع معني مت التوجه 

 59ه سابقا.ل

ا ابن رشد السعي املعقوالت النظرية الساعية للحقيقة العمومية هي ذروة كمال النفس اليت يسميه
سعى إليها هي تلك  60اإلهلي املطلق،

ُ
ابلرغم من أنه يعتقد أبن أفرادا قلة جنحوا فيه نسبيا. املعرفة املطلقة امل

للعقل الفاعل نفسه. مل تصل البشرية ككل هلذا املستوى، لكنها ستفعل يوما ما، مبا أن "الطبيعة ترفض" 
 61عمومية سرمدية(. حمن أال تُعقل يف النهاية )ومُتنابلسماح لكل االحتماالت احلقة )واملتناهية( 

ل اعتقاد ابن رشد ، إال أنه يظالنفسويف حني ال يُعاد هذا التصريح يف شروحاته االثنتني األخر يف 
و فعل للتعرف على الذات والغرض، العقل الفاعل راسخا. كل أتمل ملعقول هيف الكمال الفردي عرب معرفة 
فة العقل الفاعل مع هذا تثبط كل شيء عداها، إذ إال أنه يعتقد أبن معر  62ال وجود حلاجز مادي بينهما.

حمتواها شامل بشكل متفرد وابلكامل. توجد أنواع الصيغ على األرض موحدة فيه بطريقة تقدمه كوجود معقول 
 واحد.
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بيد أن فهمه للعالقة بني امتلك ابن رشد منظور العقل الفاعل كصيغة للصيغ )األرضية( طيلة حياته، 
ائ أبن العقل الفاعل مادة منبعثة فّعلت صيغ يف حني كان يفكر بدالعقل والصيغ على األرض خضع للتغيري. 

أرسطية كسبب كفء للعقلنة ببساطة، "مضيئا"  تعلى كل املواد حتت الشمس، إال أنه اعتربه الحقا مبصطلحا
إال أنه، كغرض مطلق يف سعي اإلنسانية للمعرفة،  63لغرض املعقول.أو مفعال كال من احتمالية الذات العاقلة وا

 منح السعادة اليت ميكن لنفس اإلنسان امتالكها.  لفاعل كسبب هنائي للعقلنة، وابحتاده معهخدم العقل ا

حتمالية العقلنة البن رشد، كأسالفه، واملمثلة من قبل العقل اهليوالين، إىل الواقعية عرب العقل ا أتت
الفاعل. خيلق هذا حفظا كامنا لألفكار، أي العقل ابمللكة، والذي يصبح من خالل العملية العقل املستفاد. 
يف هذه املرحلة األخرية من تطور العقل حيث جيرب االتصال مع العقل الفاعل ويصبح االحتاد للذات 

 64والغرض.

، يقدم النفس دي". ففي تلخيصاحملتمل أو "املا كابد ابن رشد أكثر من أسالفه مع معىن العقل
يا يرى العقل املادي كنزعة يف اجلسم أو القوة التخيلية؛ ومن ابجه -راييف األول منظورا الكسندمتبعا موقفني، 

، ولضمان موضوعيته غري املادية، كمادة خارج النفس أساسا.  هذا املنظور الالحق، وبتأمل قبض عليه   65َثم
حات الطويلة، اليت حيول القارئ فيها ملا هو توصية جلية للموقف الذي حيمله اثميسطوس، هو املقدم يف الشرو 

 66هناك.ابن رشد 

إال أن البن رشد موقف اثلث من طبيعة العقل املادي. وهو املنظور املقدم يف الشروحات املتوسطة 
امتلكت  67األوىل منها.واليت كان من املمكن أن كتبها يف الشروحات الطويلة، أو على األرجح، عقب املسودة 

الالتينية الغربية الشروحات الطويلة فقط مرتمجة، وجهلت املنظور الفلسفي البديل للعقل املادي املقدم يف 
أمهية فقط لليهود الفالسفة املهتمني اببن الرشدية، الذين يقرأون  . ابلرغم من أهنا ذاتالشروحات املتوسطة

ية للشروحات الطويلة، إال أن موقف الشروحات املتوسطة متتلك اتساقا يستحق الرتمجة العربية وافتقروا لرتمجة عرب 
 املالحظة.

ادي يف الشروحات املتوسطة كما يف تقدميه األويل يف الشروحات القصرية، يعترب ابن الرشد العقل املف
وة املادية. إال أنه يشدد اآلن ملعاين املعقولة اليت متيل إليها تلك القمرتبطا مباشرة ابلقوة التخيلية، أو ابألحرى اب

أبن هذه العالقة مع القوة التخيلية "عرضية" ابلنسبة لطبيعة العقل املادي، كون عالقته األساسية مع العقل 
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الفاعل. العقل املادي مؤقت، جتلي طفيف يف البشر للعقل الفاعل السرمدي والفعلي دائما. إنه "أول كمالنا"، 
 68النا املطلق، أو "الصيغة النهائية" لنا.بينما ميثل العقل الفاعل كم

صهر أفكار ألكسندر األفروديسي واثميسطوس. مع  لشروحات املتوسطة العقل املادي عربتصمم ا
اعتقاد ألكسندر أبن العقل املادي أو احملتمل هو ميل أو قدرة متلكها النفس لتمثيل الصيغ التخيلية كمعقوالت 

بينما مع اثميسطوس، يرى ابن رشد العقل املادي كمادة غري مادية منفصلة. إال أنه عند ابن رشد  69جمردة؛
 يف الشروحات املتوسطة جمرد ركيزة هلذه املادة املنفصلة، كون العقل الفاعل تعبريها التام والفعلي دائما. 

 أي غري املاديني مع يف الشروحات الطويلة، حيتفظ ابن رشد ابلعقلني املادي والفاعل املنفصلني
طبيعتهما البالغة، وعالقتهما مع العقلنة من احملتملة إىل الواقعية. إال أنه يعاملهما كمادتني منفصلتني، وليس 

ملادي، مبعاملته "ككائن رابع"، املبدأ الكوين للمادة بصفة جانبني من نفس العقلنة. وبذا يفرتض أن العقل ا
 االحتمالية، ومبعية املبدأ الرمس

ُ
كلة حىت شم ي الذي يقدمه العقل الفاعل، يشرح طبيعة ونشاط الصيغ املعقولة؛ امل

 70كأغراض حمسوسة مببادئ هيلومورفية مشاهبة.

 اتبيةوبذا ترى الشروحات الطويلة العقل املادي على أنه "العقل األخري من العقول املنفصلة يف الرت 
املوضعة اجلسدية هذه للعقل املادي انعدام فساده وموضوعيته قد تولد إعادة  71،" بعد العقل الفاعل.ةالسماوي

ابلنسبة البن رشد، لكنها ال تفسر وجود القوة املنطقية يف البشر وهو وجود يقر به ابن رشد. وهلذه الغاية، 
بال كقوة مادية تقع يف الدماغ وقادرة على استق  اإلدراكية. وكما ذكر آنفا، يراه يوسع من دور الفكر يف العملية

للتخيل، وابلتايل منشئة عملية من التجريد ومترير كل من املعاين التخيلية املوجودة يف احلس واملعاين العقالنية 
كما يقدم ابن رشد يف الشروحات الطويلة "عقال حساسا" ميلك  72والعمومية يكملها العقلني املادي والفاعل.

 73ابلعمومية للصور واملعقوالت. طبيعة ووظيفة مادية مشاهبة لربط اجملاالت املخصوصة

بيد أنه وابلرغم من كل حماوالته يف الشروحات الطويلة ملباعدة العقل املادي من اجلسم الفاين للفرد 
ل يف التطور عرب ما ميكن رؤيته على أهنا قوي عقالنية بديلة، إال أنه يشمل العقل املادي وحىت العقل الفاع

ساسي لسعي اإلنسان خلف الكمال العقالين، مهما كانت غري أساسية ا أن وجودمهالعقالين للشخص. إذ أ
من منطلق املواد العمومية نفسها. موقع تلك القوى غري املادية يف النفس ليس جليا على اإلطالق، سواء يف 

ابملثل. يُكمل الفرد عقله أو  حاضرةالشروحات املتوسطة أو الطويلة، ولكن عملها وديناميكيتها الداخلية 
كلما قل "انتمائه" لذاك ردة، كلما قل متيز عقله وتفرده و قلها، وكلما كمل أي كلما جتمعت احلقائق اجملع
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درا على أن يتحد مع العقل الفاعل وتزال كل الشخص. يف النهاية يكون العقل املدرك ابلكامل للشخص قا
 آاثر الفردانية.

الذين وصلوا إىل الكمال العقالين أي الرباعة يف لندرة إن مل يكن انعدام األفراد كان ابن رشد مدركا 
كل ما يُعرف، وحىت ذلك الشخص ال ميكنه احلفاظ على حالة من االحتاد لألبد، لكونه بشر وحيتاج الطعام 

ينتفص ابن رشد، يف كل شروحاته وكتاابته األخرى عن املوضوع، ال  إن والشراب واملساعي غري العقالنية.
ية ذات التفرد العقالين. ظن الكثري أبن نظرية ابن رشد للطبيعة الواحدة أنكرهتا، حيث حلالوجود يف الكائنات ا

 ال وجود إال ملادة واحدة وعقل فاعل كذلك.

واملدرك متاما للشخص العقل املستفاد يف واحدة من مقاالته املصغرة عن املوضوع،  ،يصور ابن رشد
على أنه متشرب متاما فيه. ميكن أن حيصل  74 ،العقل الفاعل أثناء فقدانه هلويته إابن احلصول على احتاد مع

نونة حينها. إابن فناء اجلسم، حُيتوى العقل غري من الكيهذا للفرد النادر فيما هو حي، مع أهنا حالة مؤقتة 
واملادية اليت  الظروف املناطة كثريا أو قليال، ضمن عقل فاعل. إذ ال حتتملمهما كان  املادي لكل شخص، 

هذا االحتواء، وال متلك  جلبت الفرد إىل التعرف على احلقائق العمومية واليت أثرت على الرتكيب اخلاص لنفسه
  املعقوالت العمومية املستفادة مادة كي تبقى يف مكان عدا العقل الفاعل، حيث مُتثل دائما. 

ة املسلمني التقليديني منقسم بني اإلدراك يف اخلتام، ميكن للمرء القول أبن علم النفس لدى الفالسف
طبيعانية ألرسطو ال ت إبدراك أو آبخر. غالبا ما ُنسفتنُكهاألرسطي واألفالطوين اجلديد، مع حماولة مبتكرة 

 جانبا يف السعي خلف معرفة عن حقائق عمومية تعد ابلنعيم األبدي، وإن ثبت صعوبة هذا املفهوم فلسفيا. 
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