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أنظمة ابن رشد ادلعرفية وتعدد العقول  

  سامي حممود إبراهيم. د.م

 18/3/2009: تاروخ القبول 17/7/2008: تاروخ التقدوم

ادلقدمـــــة 

مف المسائؿ الميمة التي تناوليا ابف رشد مسألة التعدد الداللي ألسـ 
العقؿ، السيما قسمتو إلى عقميف متقابميف ىما العقؿ الييوالني بأسمائو 

.  والعقؿ الفعاؿ (العقؿ بالقوة والعقؿ المستعد والعقؿ المنفعؿ)المتعددة
وىدفنا في ىذا البحث اف نفسر ىذا التعدد عبر مقاربات انطموجية 

وابستيمولوجية وميتافيزيقية، ثـ نقـو بعممية فصؿ المتف الرشدي إلى نصيف، أو 
باألحرى إلى نظاميف داللييف يتولد فييما البلحؽ عف السابؽ، بحيث تنكشؼ لنا 

.  طبيعة العقؿ وآلية عممو في سياؽ المعرفة البشرية
كما سنقـو بإعطاء األبعاد الوجودية التي يتضمنيا معنى العقؿ بيدؼ 

مستخدميف في ذلؾ منيج التحميؿ الفمسفي . فيميا وتصورىا عمى الوجو األمثؿ
.  والمنيج النقدي والموضوعي

إف تسميط الضوء عمى فمسفة ابف رشد خاصة في ىذا الجانب ال يعني 
الموافقة عمى كؿ كممة جاءت فييا، فالرشدية ذاتيا ومنجزات العمـ والفمسفة تؤسس 
نظرية نقدية لممواضيع المطروحة، ومف أكثر المسائؿ التي القت انتقادا لدى ابف 

.  رشد ما عرؼ بدعوتو لفكرة العقؿ الكمي العاـ وخموده كعقؿ يمثؿ اإلنسانية

 النفس وأفعاهلا: ادلقصد األول

دراسة النفس عند ابف رشد تدخؿ في مجاؿ العمـ الطبيعي إذ يقوؿ لنا إف 
.  دراسة النفس تعيف عمى دراسة الموجودات الطبيعية

                                                 
 جامعة الموصؿ/ كمية اآلداب/ قسـ الفمسفة .
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مثؿ . ثـ اف النفس في معظـ الحاالت ال تنفعؿ وال تفعؿ بغير البدف
.  (1)اإلحساسالغضب والشجاعة والنزوع، وعمى وجو العمـو 

 (الييولى)ولما كاف الكائف الحي يقوـ عمى مبدأيف، ىما الصورة والمادة 
.   تحت ىذا العمـندرجفإف دراسة النفس ت كانت النفس ىي صورة ىذا الكائفلما و

 يدرس الموجودات الطبيعية المركبة مف مادة األساسفعمـ النفس عمى ىذا 
كالغضب والشجاعة والخوؼ : واف جميع أحواؿ النفس توجد مع الجسد. وصورة

 يتغير الجسـ، ففي الغضب األحواؿوالشفقة والحب والبغض، فعندما تحدث ىذه 
.  مثبًل نجد اف الذي يحدث ىو انفعاؿ نفسي يصاحبو تغير جسمي

ذا  جسـ طبيعي اإلنساف كاف ابف رشد قد انتيى في مذىبو إلى اف وا 
مركب مف مادة وصورة، فانو يحاوؿ اف يجعؿ مف كؿ قوة مف قوى النفس مادة 

فيو يطبؽ معاني القوة والفعؿ . (2)وصورة، ويجتيد اف يبحث ىذه القوى وصورىا
 في انو يجعؿ أرسطوويتابع ابف رشد . لئلنسافحتى عمى الصعيد النفسي والعقمي 
.  (3)لؤلخرىكؿ قوة مف قوى النفس كالييولى 

 واإلنسافيرى ابف رشد اف العقؿ ليس كالحس، فجميع الحيواف يحس، 
.  (4)وحده ىو الذي يعقؿ

والعقؿ ليس شيئًا بالفعؿ قبؿ اف يفكر، وىو حينما يحصؿ عمى المعقوالت 
.  وىذا العقؿ يكوف بالقوة بنوع ما، ال كما كاف. تصبح ىذه المعقوالت بالفعؿ

ـْ عمى تفصيؿ كؿ ذلؾ يجدر بنا اف نمقي نظرة عامة عمى  وقبؿ اف ُنْقِد
 األجساـمذىب ابف رشد في النفس ولو بصورة موجزة، فيو يرى اف كؿ واحد مف 

 اف الجسـ ينفعؿ بيا بالذات األولىالطبيعية مركب مف مادة وصورة، وخاصية 

                                                 

  21ابف رشد، تمخيص كتاب النفس، ص  (1)
وىنا نجد ابف رشد . 14ص-3 احمد فؤاد االىواني، ص األستاذ، تحقيؽ المصدر نفسو( 2)

.  المصدر نفسو" صورة لجسـ طبيعي آلي "بأنيايعرؼ النفس 
كذلؾ انظر، محمد غبلب، نظرية المعرفة عند . 9ابف رشد، تمخيص كتاب النفس، ص  (3)

.  292، ص اإلسبلـمفكري 
.  65ابف رشد، تمخيص كتاب النفس، ص  (4)
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 بحدتو إنما كالسيؼ الذي ال يقطع بحديده (1)وخاصية الثانية انيا فاعمة ومؤثرة
.  التي ىي صورتو

، (بدنو)وليس بمادتو  (نفسو)غير الحي بصورتو عف  تميَّزوالجسـ الحي ي
وعميو فاف النفس صورة والصورة كماؿ الجسـ الف ىوية الجسـ تتحقؽ بصورتو 

، واألثراف النفس كماؿ، والكماؿ عمى قسميف احدىما مبدأ الفعؿ : فيمكف القوؿ
 مبدأ ألنيا أقسامو والنفس مف األوؿ يسمى الكماؿ واألوؿ، واألثروثانييما الفعؿ 

.  (2)واألثرالفعؿ 
 ومنيا ما ىي لمجواىر لؤلجساـويؤكد ابف رشد اف الكماالت منيا ما ىي 

 منيا ما ىي صناعية ومنيا واألجساـ.  لمجسـأوؿغير الجسمانية، والنفس كماؿ 
 الطبيعية منيا ما واألجساـ. ما ىي طبيعية، والنفس كماؿ أوؿ لمجسـ الطبيعي

 البسيطة، والنفس كاألجساـتنجز أفعاليا بآالت ومنيا ما ال تنجز أفعاليا بآالت 
 وأعضاءكماؿ أوؿ لمجسـ الطبيعي اآللي، أي الذي تدخؿ في تركيبو آالت 

.  مختمفة، مثؿ الحيوانات والنباتات
 لؤلجساـ األوؿالصورة والكماؿ : فالمستخمص في تعريؼ النفس انيا

.  األجساـ الخاصة في ىذه واألفعاؿ اآلثار، وىي المبدأ لظيور (3)اآلليةالطبيعية 

  دور احلواس يف عملية ادلعرفة: ادلقصد الثاني

ال خبلؼ بيف المذاىب الفمسفية في اف لمحواس دورًا ما في عممية 
تأثيرىا و ىو في تقييـ الدور الذي تقوـ بو المحسوسات إنماولكف الخبلؼ . المعرفة

                                                 

.  4 ، ص المصدر نفسو( 1)
.  12، ص المصدر نفسو( 2)
ويبلحظ اف الكماؿ ىنا يعني الصورة، ومعنى . 13ابف رشد، تمخيص كتاب النفس، ص  (3)

.  الكماؿ ىو نفسو معنى الصورة



 سامي حممود إبراهيم. د.أنظمـة أبـن رشـد ادلعرفيـة وتعـدد العقـول                                  م

 4 

. (1)تحميؿ دور الحواس في ىذه العممية مف ناحية أخرىبالحواس مف ناحية، وفي 
.   في مدى اعتماد المعرفة عمى عممية التأثر والتأثير أو القوة والفعؿأخرىوبعبارة 

مرىا انيا قوة منفعمة، إذ كانت توجد أوىذه القوة بّيف مف : "وقوؿ ابف رشد
وىذه القوة منيا قريبة، ومنيا بعيدة فالبعيدة كالقوة التي في . مرة بالقوة ومرة بالفعؿ

. …الجنيف عمى اف ُيحس، والقريبة كقوة النائـ، والمغمض عينيو عمى اف يحس 
وبيف مما تقدـ أف ما بالقوة مف جية ما ىو بالقوة منسوب إلى الييولى، واف خروج 

؛ فمف المسائؿ الجوىرية التي أعانت ابف رشد (2) تابع لتغيرأوالقوة إلى الفعؿ تغير 
في فيـ طبيعة المعرفة الحسية وفروعيا، وعبلقة ىذه الفروع ببعضيا، ذلؾ المنيج 

.  لآلخروتحوؿ كؿ منيما  (جػ)الفعؿ  (ب)القوة  (أ): الذي اتبعو بصدد
حدد ابف رشد ضرورة وجود القوة والفعؿ " تمخيص كتاب النفس"في كتابو 

 عممية المعرفة إلتماـاألوؿ في في مسائؿ النفس، بؿ أكد عمى وجوب تأثير الثاني 
والبف رشد في ىذا الصدد عشرات .. ……التي تبدأ عنده مف الحواس 

المحسوسات بعضيا مماسة لمحواس، : " حسمًا قولووأكثرىاالنصوص، مف أجودىا 
ومبلقية ليا، كمحسوسات الممس والذوؽ؛ وبعضيا غير مبلقية وال مماسة كالبصر 

.  "والسمع والشـ
 في عرِّجلكنو قبؿ ذلؾ يُ ويؤكد ابف رشد عمى ضرورة النظر في األفعاؿ، 

 الذي األوؿدراسة موضوعاتيا، فمثبًل في دراسة القوة الحساسة، المحسوس ىو 
وفي دراسة القوة العاقمة، المعقوؿ ىو الذي يعرفنا بالتعقؿ . باإلحساسيعرفنا 

.  لضرورة التناسب بيف الفعؿ والموضوع

                                                 

ارسطوطاليس )، ضمف كتاب ألرسطوابف رشد، تمخيص كتاب الحاس والمحسوس : انظر (1)
.  192، تحقيؽ الدكتور عبد الرحمف بدوي، وكالة المطبوعات، الكويت، ص (في النفس

لما كاف التغير الكمي الذي ىو مادي بطبيعتو ال يمكف حصولو في النفس، كاف البد إذف  (2)
 . مف حصوؿ تغير في الكيؼ
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وليذا فاف ابف رشد يرى اف عضو الحس ىو الذي توجد فيو القوة عمى 
 بتأثير المحسوس إال قوة وال يخرج إلى الفعؿ فاإلحساس. قبوؿ الصور المحسوسة

.  (1)الخارجي
 بالفعؿ ىو واإلحساس فعؿ، أو اما قوة اإلحساسوينتيي ابف رشد إلى اف 

.  حصوؿ صورة المحسوس التي تخرج الحس مف القوة إلى الفعؿ
كاف ىذا الحضور بالقوة أَأ  حاضر دائمًا في الكائف الحاس سواء فاإلحساس

.   بالفعؿأو
وكذلؾ يقرر ابف رشد اف الموضوع ىو الذي يوجو الذات الحاسة ويفرض 

فالمحسوس يفرض نفسو عمى الحس ليخرج ما فيو مف القوة . عمييا قبوؿ صورتو
فحاسة السمع . ؛ لذلؾ ال يمكف لمحواس اف تستغني عف موضوعاتيا(2)إلى الفعؿ

.   كاف ىناؾ صوت، وكذلؾ سائر الحواسإذا إالمثبًل، ال تعمؿ 
ويتضح لنا ذلؾ عندما يذىب ابف رشد إلى اف تأثير المحسوسات 

 اإلحساس الحواس الظاىرة يظؿ باقيًا فييا حتى بعد انتياء أعضاءالخارجية في 
.  وغياب المحسوس

 العميقة أجزائيا الحس سواء في أعضاءوىذا يفسر استمرار االنفعاؿ في 
 بعد توقفيا عف كذلؾ فقط، بؿ باإلحساس السطحية، ال أثناء اشتغاليا أو

.  اإلحساس
 الباطف ىو بقاء اإلحساسيتضح لنا اف شرط حدوث في ضوء ما تقدـ 

 وصمت ىذه االنفعاالت الحسية فإذا.  الحس الظاىرةأعضاءاالنفعاالت الحسية في 
 اإلحساس صورة المحسوس، فيحدث إليوإلى عضو الحس الباطف، فإنيا تنقؿ 

.  الباطف
                                                 

ىنا نجد اف صورة الشيء تنتقؿ مف المحسوس إلى الحاس، وذلؾ بانفعاؿ عضو الحس  (1)
انظر بخصوص ذلؾ، مقدمة االىواني لكتاب النفس . تمقي صورة المحسوس ال مادتو

.  30-29الرسطوطاليس ص 
نقد ابف رشد لمفبلسفة في "لمتفصيبلت بشأف الموضوع ينظر، رسالتي لمماجستير بعنواف  (2)

.  71، ص "مسائؿ العمـ الطبيعي
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مراتب القوى النفسية : ادلقصد الثالث

بدا لنا مما سبؽ اف ىناؾ فكرة ميمة في مذىب ابف رشد، وىي ترتيب 
 إلى المادة، وأقربياالقوى النفسانية في سمسمة متدرجة تبتدئ مف ابسط القوى 

وتظير ىذه الفكرة بوضوح في ترتيبو .  القوى وأبعدىا عف المادةأرقىوتنتيي إلى 
.  (1)لمحواس مف حيث تجرد موضوعاتيا عف المادة

ومف البيف اف الحس أوؿ مرتبة مف مراتب تجرد الصور الييوالنية، واف 
، بمعنى اف الحار الغريزي ىو (2)"الحرارة الغريزية" ىو لئلحساس األوؿالموضوع 

.  (3) آلة مف آالت النفسأوؿ
اف المعاني التي تدركيا النفس إدراكًا "وبناًء عمى ما تقدـ يرى ابف رشد 

وال يخمو ىذاف . روحانيًا منيا جزئي وىي المحسوسات، ومنيا كمي وىي المعقوالت
ؾ النفس ليما بجية واحدة مف الجيات ادرإالصنفاف مف المعاني أف يكوف 

ولو كانت بجية واحدة لكانت المعاني الكمية والجزئية .  بجيتيفأوالروحانية، 
ذا. واحدة، وذلؾ مستحيؿ  كاف ىذا ىكذا، فيي تدرؾ المعاني الكمية بجية، وا 

، ولذلؾ أصبل غير مشارؾ لمادة إدراكاأما المعاني الكمية فتدركيا . والجزئية بجية
 لؤلمور المعاني الجزئية فتدركيا بأمور مناسبة وأما. ال يحتاج فييا إلى متوسط

الجزئية، وىي المتوسطات؛ ولوال ذلؾ لكانت المعاني التي تدرؾ كمية ال جزئية 
ولكاف وجود الصورة في المتوسطات ىو بضرب متوسط بيف الروحانية 

.  (4)."…والجسمانية
ذا   كاف لكؿ محسوس معيف عضو خاص بو، فيؿ يكوف لممحسوسات وا 

المشتركة عضو حس خاص بيا؟  

                                                 

.  51-50ابف رشد، تمخيص كتاب النفس، ص : انظر (1)
ويبلحظ انو يذىب إلى اف مركز ىذه الحرارة ىو القمب، وىي . 48المصدر نفسو، ص  (2)

.   الحسياإلدراؾوىذه الحرارة ىي المسؤولة عف . عبارة عف بخار حار ينظمو الدماغ
.  9المصدر نفسو، ص  (3)
.  203 – 202ابف رشد، الحاس والمحسوس، ص  (4)
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التي  (أي الحواس الخمس)وىذه القوى الخمس : "يبدأ ابف رشد فيقوؿ
وذلؾ انو لما كانت ىا ىنا . عددناىا يظير مف أمرىا أف ليا قوة واحدة مشتركة

محسوسات ليا مشتركة، فيا ىنا إذف ليا قوة مشتركة بيا تدرؾ المحسوسات 
المشتركة سواء كانت مشتركة لجميعيا كالحركة والعدد، أو الثنيف منيا فقط 

وىكذا، فبل بد أف . (1)"كالشكؿ والمقدار المدركيف بحاسة البصر وحاسة الممس
تنتيي الحواس الظاىرة إلى مركز مشترؾ، بواسطتو يتـ التمييز بيف المحسوسات 

.  (2)في كؿ حس
 يبقى في قوة باطنة ىي الخياؿ، فتستعيده وتدركو في أثرا اإلحساسويترؾ 
وتتميز . (3)فعؿ ىذه القوة ىو الحكـ عمى المحسوسات بعد غيبتيا. غيبة موضوعو

 لـ نحس بيا أموراىذه القوة باف ليا فوائد لنا، فنحف مف خبلليا نستطيع اف نركب 
 بيا يكوف بكونيا مفردة، فضبًل عف اف ىذه القوة ليست إحساسنامجتمعة، بؿ اف 

.   موضوعيا فيو الحس المشترؾوأما نكذب بيا، أنناعقبًل بدليؿ 
ود بالسكوف – (4) كما يقوؿ ابف رشد–وليذا السبب   كاف فعؿ ىذه القوة ُيجَّ

، ويختؿ مع ( فعبًل عند سكوف فعؿ الحواس، كالحاؿ في النوـأتـأي اف ىذه القوة )
عندما تحضره المحسوسات ىو حضور المحسوسات وذلؾ اف الحس المشترؾ 

 . بالفعؿ

النظام ادلعريف للعقل اهليوالني : ادلقصد األول

                                                 

.  27كذلؾ ص . 54ابف رشد، تمخيص كتاب النفس، ص  (1)
.  54المصدر نفسو، ص  (2)
.  59المصدر نفسو ، ص  (3)
.  64المصدر نفسو، ص  (4)



 سامي حممود إبراهيم. د.أنظمـة أبـن رشـد ادلعرفيـة وتعـدد العقـول                                  م

 8 

 المتضاربة والطريفة اآلراءاف ما يميز ابف رشد ىو انفراده بتقديـ جممة مف 
 وبالعالـ، كتوحيده حينًا وفصمو حينًا باإلنساف في عبلقتو (1)بصدد طبيعة العقؿ

 وتارة لئلنسافآخر بيف العقميف الييوالني والفعاؿ، وكجعمو االستعداد تارة صفة 
صفة لمعقؿ الييوالني وتارة أخرى معنى يقذفو العقؿ الفعاؿ في العقؿ الييوالني، 

ولقولو بأف العقؿ مركب تارة وبسيط تارة أخرى، وكتوحيده تارة بيف العقؿ الييوالني 
 ىو اإلنساف أو وفصمو عنو تارة أخرى، وكقولو حينًا باف العقؿ الييوالني واإلنساف

عمة االستعداد الذي يمحؽ العقؿ الفعاؿ بسبب اتصالو بو، وحينًا باف العقؿ 
الييوالني ىو عمة االستعداد الذي يمحؽ العقؿ الفعاؿ بسبب اتصالو بو، وحينًا آخر 

بأف العقؿ الفعاؿ ىو الذي يعطي العقؿ الييوالني االستعداد الذي بو يقبؿ 
.  المعقوالت

، وىو ألرسطو" كتاب النفس"وىنا يجب اف نعود إلى تمخيص ابف رشد لػ 
 معمقة، وبالخصوص منيا أرسطوالكتاب الذي يتضمف رأيو في مسائؿ تركيا 

وُعرؼ " العقؿ بالقوة" بػ أرسطوطبيعة ذلؾ الجزء مف النفس البشرية الذي سماه 
ذلؾ الجزء مف العقؿ : أو المادي، والمقصود" العقؿ الييوالني"عند شراحو بػ 

البشري الذي ىو عبارة عف االستعداد لتقبؿ المعقوالت، أي المفاىيـ والتصورات 
.   التي ليس ليا وجود حسيواألحكاـ

البد لو  (أي وجوده ممكف وليس قائمًا بالفعؿ)وبما اف كؿ ما ىو بالقوة 
، فإف تحوؿ ىذا األرسطيةمف ذات أخرى تنقمو إلى الفعؿ، حسب المنظومة 

يمارس فعالياتو العقمية يحتاج إلى " عقؿ بالفعؿ" إلى اإلنساففي " االستعداد العقمي"
وقد قطع . (2)"العقؿ الفاعؿ"عقؿ مف مرتبة أعمى يقـو بيذه الميمة، سمي بػ 

                                                 

تيافت ".  الموجودة وترتيبيااألشياء نظاـ إدراؾ مف أكثرالعقؿ ليس شيئًا : "يقوؿ ابف رشد (1)
ويبلحظ اف ما يدرؾ مف صور مجردة . 365التيافت، مركز دراسات الوحدة العربية، ص 

".  المعقوالت"وعبلقات وترتيب ونظاـ، ىو ما نسميو 
ويبلحظ اف العقؿ الفعاؿ في مذىب ابف رشد . 88ابف رشد، تمخيص كتاب النفس، ص  (2)

كما ذىب االسكندر، وليس ىو العقؿ المباشر واىب الصور حسب نظرية " اهلل"ليس ىو 
ابف رشد، تيافت التيافت، مركز دراسات الوحدة العربية، : لمتفصيبلت، انظر. الفيض
.  295، ص 1998بيروت 
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، ليس مختمطًا "مفارؽ"، فقاؿ عنو انو األخير في أمر ىذا العقؿ أرسطو
بالمحسوسات أصبًل، وبالتالي فيو ال يفنى بفناء المحسوسات، بؿ مف طبيعتو انو 

.  أزليخالد 
 واالستعداد، فقد " القوة"أما العقؿ الييوالني، أي الذي حالو حاؿ 

 وتحتمؿ العكس أزليتو عنو غامضة تحتمؿ القوؿ بفساده وعدـ أرسطوجاءت عبارة 
.   فيو في الوقت نفسو استعداد وليس استعداداً – في تفسير ابف رشد األقؿ عمى –

العقؿ بالقوة والعقؿ المستعد والعقؿ )العقؿ الييوالني بأسمائو المتعددة 
 وبيف (1) فرقنا بيف االستعدادإذافنحف . عند ابف رشد يشير إلى معنييف (المنفعؿ

الموضوع الذي يقـو فيو االستعداد نستطيع اف نقوؿ اف العقؿ الييوالني وىو 
 وخالدًا، وىو مشترؾ بيف أزلياالموضوع الذي يقـو فيو االستعداد، يجب اف يكوف 

جزء فاسد وىو فعمو، : جزءاففالعقؿ الييوالني فيو . (2) جميعاً اإلنساني النوع أفراد
.  أما ذاتو فيي خالدة أزلية

 العقؿ أفعاؿ ابف رشد مف اف إليوويتضح ذلؾ مف خبلؿ ما ذىب 
، واف كؿ مف القوة والفعؿ (3)اإلنسافالييوالني مشروطة باالستعداد القائـ في 

متدرجاف في حده، فيو بالقوة أواًل وبالفعؿ ثانيًا وعمى ذلؾ يكوف استعدادًا مجردًا 

                                                 

 العقؿ عند إشكاليةمحمد المصباحي، : لمزيد مف التوضيح في موضوع االستعداد، انظر (1)
ابف رشد، تمخيص كتاب النفس، ص : وقارف. 173-168، ص 152-133ابف رشد، ص 

86-87  .
نشير بالمناسبة إلى اف الدكتورة فضيمة عباس مطمؾ قدمت تحميبًل مميزًا ودقيقًا حوؿ ىذا  (2)

 ابف رشد اف يطور المعرفة متابعًا ارسطوطاليس في وحدة العقؿ أراد: "المعنى، فيي تقوؿ
 النفسية الرئيسية عامة مشتركة أي اف الناس ما داموا موجوديف األحواؿالبشري حيث اف 

العمييـ اف يفكروا بطريقة متشابية  ، فمنظري كانساف سيموت معي مع أناسا فمف يكونوا وا 
 مع جيازي العصبي ولكف الحقيقة الموجودة في ذلؾ المنظر ستظؿ خالدة ال أعضائي

فمسفة ابف رشد بيف التراث )، ضمف األندلسالخمفية الفمسفية قبؿ ابف رشد في ". تفنى
.  119، ص1، ج(والمعاصرة

.  138 – 137محمد بيصار، الوجود والخمود في فمسفة ابف رشد، ص : انظر (3)
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 سياف والييوالني اإلنسانيوىكذا ينتيي ابف رشد إلى اف العقؿ . (1)مف الصور
.  بالصورة

 كاف العقؿ الييوالني ليس يمكف اف يكوف الجوىر القابؿ لمقوة التي إذالكف 
فيذا يعني اف ابف رشد يرى اف العقؿ الييوالني يمثؿ النوع . أصبلفيو شيء بالفعؿ 

.   ال العقؿ الشخصياإلنساني
والعقؿ الييوالني كالمكاف لممعاني المعقولة فيو بمثابة المادة ليا، وال يمكف 

.  (2) سيكوف حينئِذ مكانًا لنفسوألنواف يكوف معنى معقواًل، 
 ىذا العقؿ ليس متعددًا بتعدد عددنا إذا آخر يعترضنا إشكاؿوىناؾ 

 ال يمتمؾ اإلنساف عندما يرى اف اإلشكاؿ، لكف ابف رشد يفترض حبًل ليذا األفراد
 باتصاؿ المعقوالت بالعقؿ الييوالني، فيي لو بمثابة إال (3)العقؿ الذي بالفعؿ

 اتحدت المادة بالصورة ينتج عف اتحادىما فإذا. الصورة، وىو ليا بمثابة المادة
تتحد بالعقؿ  (الصور)ولكف بما اف المعقوالت . شيء ثالث ىو المركب منيما

الييوالني كما يتحد الشيء بالمكاف الذي يوضع فيو، فاف المركب منيما يكوف 
.  واحدًا ال متعددًا، إذ ال يمكف اف نفصؿ الشيء عف الحيز الذي يشغمو مف المكاف

وبالتالي فاف اتصاؿ المعقوالت بالعقؿ الييوالني يؤدي إلى وجود عقؿ آخر 
 أفراد مع كؿ واحد مف (الصورة)ومحاؿ اف يتصؿ المعقوؿ . ىو العقؿ بالفعؿ

                                                 

: ميغيؿ كروز ىيرنانديس: ، ولمتفصيبلت انظر151ريناف، ابف رشد والرشدية، ص : انظر (1)
، بيروت، (اإلسبلميةكتاب تاريخ الحضارة العربية )ابف رشد، المعرفة والوجود، ضمف 

 والكماؿ الثاني بالنسبة األوؿوبخصوص الفصؿ بيف الكماؿ . 1113، ص2، ج1998
 العقؿ عند ابف رشد، ضمف إشكالية، جماؿ الديف العموي، تطور إلىلمعقؿ، يمكف الرجوع 

:  وكذلؾ، دي بور1135، ص 2ج (األندلس في اإلسبلميةتاريخ الحضارة العربية )كتاب 
.  262، ص اإلسبلـتاريخ الفمسفة في 

.  162، صاإلسبلـمحمد لطفي جمعة، تاريخ فبلسفة : انظر (2)
يبلحظ اف ابف رشد يفرؽ بيف عقؿ فعاؿ وعقؿ منفعؿ، العقؿ الفعاؿ أزلي، اما العقؿ  (3)

، األفراد وقدرتو عمى المعرفة العقمية، وىذا العقؿ يوجد بوجود اإلنسافالمنفعؿ فيو استعداد 
 106موسى الموسوي، مف الكندي إلى ابف رشد، ص : لمتفصيبلت انظر. ويفنى بفنائيـ

.  فما بعد
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 ويكوف متكثرًا بتكثرىـ مف جية الجزء الذي ىو لو بمثابة المادة، أي العقؿ اإلنساف
.  اإلشكاؿالييوالني وبذلؾ ينحؿ 

 مف األولىويرى ابف رشد اف العقؿ الييوالني مف المعقوالت بمنزلة المادة 
الموجودات، لذلؾ يجب اف يكوف أزليًا أما الصورة الخيالية فيي فاسدة، ذلؾ اف 

ويمكننا اف نعود إلى التشبيو . (1)العقؿ ليس ىو المعقوؿ منا مف جميع الوجوه
 وتابعو ابف أرسطوفكبلىما أزلي وقديـ، ىذا ما نص عميو  (المادة والصورة) األوؿ
 بوجود إال كانت الصورة مفارقة، فالمادة كذلؾ مف حيث انيا ال توجد فإذا. رشد

ذا.  بالمادةإالالصورة، كذلؾ الصورة ال وجود ليا   المفسريف يروف اف أكثر كاف وا 
العقؿ الييوالني باِؽ، فاف ذلؾ يعود إلى اف العقؿ الييوالني يستمد وجوده مف العقؿ 

ثـ اف العقؿ الييوالني لو القابمية عمى تقبؿ . الفعاؿ، لذلؾ ال يمكف اف يفنى
.  (2)المعقوالت اما فعميا فيو ميمة العقؿ الفعاؿ

 فإذا. وىناؾ جانب آخر يحدد لنا العبلقة بيف العقؿ الييوالني والمعقوالت
نناظير لنا اف المعقوالت متكثرة   مضطروف في حصوليا عمى اف نحس ونتخيؿ، وا 

فيي فاسدة مف جية مصدرىا المعرفي، ليذا السبب قاؿ ابف رشد بفساد العقؿ 
، وذلؾ الحتوائو عمى ىذه المعقوالت، إذ اف كؿ ما ليس لو عنصر فانو (3)الييوالني

.  المعقوؿ منو مف العقؿ الييوالنيجزُِّئ يُ 

                                                 

.  1704 وقارف، ص 1701، ص 3 رشد، تفسير ما بعد الطبيعة، جابف: انظر (1)
.  1489، ص المصدر نفسو( 2)
، ولكف ىذا القوؿ مف جانب ابف رشد ال يعني انو يقوؿ بفساد 1489المصدر نفسو، ص  (3)

 الف – وىذا رد عمى االسكندر –فالعقؿ الييوالني ليس استعدادًا فحسب . ىذا العقؿ مطمقاً 
 ال يحمؿ أي معقوؿ ألنو، ذلؾ األخرىاالستعداد في العقؿ يختمؼ عف جميع االستعدادات 

ال بالفعؿ وال بالقوة وىو ليس جسمًا وال قوة في جسـ وال استعدادًا موجودًا في الصور 
 إلى محاالت كثيرة مف بينيا انو سيكوف قوة مف األمر ألدى لو كاف كذلؾ ألنوالخيالية، 

 العقؿ إشكاليةانظر لمتفصيبلت، جماؿ الديف العموي، تطور . جسـ، وسيقبؿ العقؿ نفسو
.  1152، ص 2ج (اإلسبلميةضمف كتاب تاريخ الحضارة العربية )عند ابف رشد 
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وىو . (1)أو مكاف لممعقوالت" قوة"فالعقؿ الييوالني واحد مف حيث ىو 
متكثر مف جية الشيء الذي ىو بمثابة المادة لممعقوالت أي صور المخيمة، بعبارة 

والمعقوالت ىي مجردات .  اف الكثرة البد اف يكوف مصدرىا في المعقوالتأخرى
، وىي متكثرة بتكثر اإلحساسمنتزعة مف الصور التي في المخيمة ومصدرىا 

إذف، فمصدر الكثرة ىو . الموضوعات الحسية التي تختمؼ مف شخص إلى آخر
.  (2)الصور التي في المخيمة

ليست المعقوالت النظرية فاسدة : ويؤكد ابف رشد ىذا المعنى عندما يقوؿ
اما مف جية الفاعؿ .  مف جية الشيء الذي ىو مادة ليا وىي صور المخيمةإال

.   فيي غير فاسدة(أي العقؿ الفعاؿ والعقؿ الييوالني)والقابؿ 
 انو عندما تكوف المعقوالت معقوالت – كما يقوؿ الجابري – إذفواضح 

 في اإلنسانيوىكذا يكوف العقؿ .  المستفادأونظرية يكوف العقؿ ىو العقؿ النظري 
:  (3) درجاتأو مراتب أو أجزاءنظر ابف رشد، ىو جماع ثبلثة 

.  (الييوالني)العقؿ القابؿ  .1
.  الفعاؿ .2
.  المستفاد .3

.  ، اما الثالث فيو كائف وفاسد(4) والثاني أزليافاألوؿ
 واحد في جميع البشر، ولكف يبقى (5)أزليوالنتيجة ىي اف العقؿ الييوالني 

 العقؿ المكتسب، أو عقمو الخاص الذي ىو العقؿ بالفعؿ إنسافمع ذلؾ اف لكؿ 

                                                 

.  بمعنى اف المعقوالت تتصؿ بالعقؿ الييوالني (1)
.  121، ص (الوجود والخمود)محمد بيصار، في فمسفة ابف رشد : انظر (2)
ويبلحظ اف ابف رشد يقسـ العقؿ . 199، ص (سيرة وفكر)محمد عابد الجابري، ابف رشد  (3)

.  85تمخيص كتاب النفس، ص . الييوالني وبالممكة والفعاؿ:  ىيأقساـثبلثة 
.   فما بعد90ابف رشد، تمخيص كتاب النفس، ص : انظر (4)
، أنطواففرح : كذلؾ انظر. 663-262، ص اإلسبلـدي بور، تاريخ الفمسفة في : انظر (5)

.  61ابف رشد وفمسفتو، ص 
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ومف ىنا يبدو العقؿ الييوالني . (1)قوامو ما يكتسبو الفرد، فكٌؿ يعقؿ ما اكتسب
 حسب ما يكتسبونو مف األشخاص، ويتحقؽ في لئلنسافكالصورة النوعية 

 ال يرتبط ُوُجُودِه اإلنساف جوىر مستقؿ عف جسـ أوفيو مادة منفصمة . معقوالت
.  (2)بوُجُوِدهِ 

 التي تحكـ األساسية األصوؿ أووىنا نرى مف الضروري التذكير بالمبادئ 
.  في الموضوع الذي ييمنا ىناإطارىا التي يتحرؾ ابف رشد في األرسطيةالرؤية 

عمومًا، ىي " النفس"و " العقؿ" في أرسطوىذه المبادئ التي تحكـ وجية نظر 
المادة "مفيـو : وجدناىا تحكـ وجية نظره في الوجود، وىيالتي نفسيا تمؾ 

".  القوة والفعؿ"، ومفيـو "والصورة
شكؿ لو .  الوجودأشكاؿ مف آخر شكؿ أماـنحف إذف أماـ عالـ جديد، 

فإذا كاف عالمنا الحسي يتكوف . مقوماتو ومضامينو ويقؼ موازيًا لمعالـ المحسوس
مف ثبلثة جواىر ىي المادة والصورة والمركب منيما، فيمـز أف نضيؼ إلى جانب 

ىذا الوجود وجودًا رابعًا ىو الوجود المعقوؿ، ويتكوف بدوره مف شيء ما يشبو 
 انو غير مركب بالطريقة الموازية في عالـ إال وشيء آخر يشبو الصورة؛ (3)المادة 
.  الحس

آلية ادلعرفة العقلية : ادلقصد الثاني

 تختمؼ عف القوى اإلنسافحاوؿ ابف رشد إثبات وجود قوة ناطقة في 
إذ يدرؾ الحس الصور مف حيث ىي شخصية، وبالجممة .  كالحس مثبلً األخرى

، واف كاف ال يقبميا قبواًل ىيوالنيًا عمى النحو إلييامف حيث ىي في ىيولى ومشار 
أما العقؿ فشأنو انتزاع .  روحانيةأكثرالذي ىي عميو خارج النفس، بؿ عمى جية 

                                                 

 أما العقؿ المنفعؿ فيو يمثؿ العقؿ الذي اإلنسانيالعقؿ الييوالني عند ابف رشد يمثؿ النوع  (1)
.  (العقؿ الفردي البشري)فينا 

.  137، ص (الوجود والخمود)محمد بيصار، في فمسفة ابف رشد  (2)
.  1087تفسير ما بعد الطبيعة، ص ". يقاؿ مادة لمعقؿ باشتراؾ االسـ : " يقوؿ ابف رشد (3)
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، بمعنى انو يحصؿ عمى (1) وتصورىا منفردةإليياالصور مف الييولى المشار 
 . (2)معقوالتو بتجريدىا مف المواد

 تنطمؽ مف الحواس الخمس إلى – كما يصفيا ابف رشد – اإلدراؾوعممية 
 البصرية والسمعية والشمية والذوقية اإلحساساتالحس المشترؾ، الذي تتجمع فيو 

ذا. والممسية التي تتكوف مف مجموعيا صور الشيء في المخيمة  كاف مف السيؿ وا 
 السيما، (3)اإلحساسات كما ترتسـ في المخيمة بكونيا جماع األشياءتفسير صور 

، فإف (صورة البرتقالة في مخيمتنا مثبلً )وىي تحتفظ بالخصائص الحسية لمشيء 
المسألة التي شغمت ابف رشد ىي كيفية تحوؿ الصور الحسية إلى صور عقمية 

  .؟(أي معقوالت)
 واضح جدًا، إذ اف حصوؿ ىذه أرسطوالجواب عند ابف رشد كما ىو عند 

 فيما يتعمؽ السيما يبقى قائمًا واإلشكاؿولكف . الصور العقمية ناتج عف العقؿ
.  بالكيفية التي تجري بيا ىذه العممية العقمية

فالقوة العقمية التي تجعؿ مف العمؿ ومف الجزئي غاية لمعقوالتيا ىي قوة 
أما عندما ينعكس . عممية، وىذا ما قد يجعميا ذات قرابة مع القوى الحسية

 العقؿ أماـ، فإننا نكوف أشخاصيااالتجاه، وتكوف المعقوالت غاية النظر في 
 ىو مف إنما اف الفرؽ بينيما اف نظر الجميور إلى المعقوالت العممية إالالنظري 

 في ذلؾ بالعكس، أي اف األمر المحسوسة، وفي العمـ النظري أشخاصياأجؿ 
.  (4) ىو مف أجؿ المعقوالتإنما األشخاصنظرىـ إلى 

                                                 

.  58ابف رشد، تمخيص ما بعد الطبيعة، ص  (1)
ترتكز نظرية ابف رشد في المعرفة عمى المقارنة بيف الوجود المحسوس والوجود المعقوؿ،  (2)

وجود محسوس إذا : وبذلؾ فاف لمصور وجوديف. والصعود مف المحسوسات إلى المعقوالت
ذا.  تجردت مف الييولىإذاكانت في ىيولى، ووجود معقوؿ   األجساـ كاف الحس يدرؾ وا 

ابف رشد، تيافت : انظر. األجساـالمركبة مف الصورة والمادة، فاف العقؿ يدرؾ ماىية ىذه 
.  202، كذلؾ ص 227ابف رشد، الحاس والمحسوس، ص : وقارف. 90التيافت، ص 

.   فما بعد54ابف رشد، تمخيص كتاب النفس، ص : انظر (3)
محمد المصباحي، :  ولمتفصيبلت انظر92-91ابف رشد، تمخيص كتاب النفس، ص  (4)

.  48 لحداثة ابف رشد، ص اآلخرالوجو 
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وكما يصعد ابف رشد مف الحس إلى العقؿ، يرتفع مف الجزئيات إلى 
الكميات إذ ليس العمـ عممًا لممعنى الكمي، ولكنو عمـ لمجزئيات بنحو كمي يفعمو 

.  (1)الذىف في الكميات عندما يجردىا
، واف ذات اإلنسافذات العقؿ وذات : وبيذا يمكف القوؿ بوجود ذاتيف

وكاف ابف رشد بيف الحيف واآلخر ينبينا إلى الفرؽ .  ىي فعؿ العقؿ فينااإلنساف
، ليس ىو العقؿ عينو، الف اإلنساف ذات إدراؾبينيما، فالمعقوؿ منا، الذي ىو 

 .  ىي فعؿ لمتعقؿ، الذي ىو مبايف لمعقؿاإلنسافذات 

:  (2)كستافاعتوتترتب عمى ىذه المقدمة نتيجتاف ـ
 بالموجودات ىو عممو بذاتو، وجيمو بيا ىو جيمو بذاتو، اإلنسافاف عمـ : األولى

.   بأف الموجودات تقـو الذاتإلينامما يخيؿ 
 بذاتو ىو عممو بسائر الموجودات طالما اإلنسافأما النتيجة الثانية فيي اف عمـ 

المعقوؿ كماؿ العقؿ "وىذا ىو معنى قولو اف . األشياءاف ماىيتو ىي عمـ 
.  (3)"وصورتو

 والمدرؾ اإلحساس والمحسوس، فإف باإلحساسكذلؾ الحاؿ فيما يتعمؽ 
 في رأي ابف رشد ليس تقببًل صرفًا، اإلحساسوعمى ىذا فاف . الحسي شيء واحد

، وىذا الفعؿ اإلدراؾ الحسي تقـو بفعؿ ىو فعؿ اإلدراؾأي اف النفس في حالة 
 اإلحساسفحينما يتصؿ . شيء زائد عمى انطباع صورة المحسوس في النفس

.   مف حالة القوة إلى حالة الفعؿاإلحساس المحسوس، ينتقؿ أوبموضوع الحس 
عف سمـ التصاعد مف حيث درجات مف خبلؿ ما تقدـ ُنعرِّج بالحديث 

 الحسي ثـ يرتفع باإلدراؾ يبدأ اإلنسافقَأرَّىَأا ابف رشد، فيو يقرر اف أالمعرفة التي 
 إالوليذا يقوؿ انو ال معرفة . (4) الماىياتإدراؾ المجرد، اإلدراؾشيئًا فشيئًا مف 

                                                 

.  60ابف رشد، تيافت التيافت، ص : انظر (1)
.  24 لحداثة ابف رشد، ص اآلخرمحمد المصباحي، الوجو : انظر (2)
، تفسير ما بعد الطبيعة، "يتـ استكماؿ العقؿ بالشيء الذي يعقمو "  كما يقوؿ ابف رشد أو( 3)

.  1696، ص 3ج
. الوجود والماىية:  تتكوف مف شيئيف اثنيف– أي الصور الييوالنية – التي ندركيا األشياء( 4)

 البسيطة األشياءاما . بواسطة العقؿ ندرؾ الماىية، وبواسطة الحس ندرؾ الوجود المشخص
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، اإلحساس كاف موضوع المعرفة صالحًا ألف يكوف موضوعًا مف موضوعات إذا
 التي ىي موضوعات ليذه األشياء إلينا فقدت حاسة، فقدت بالنسبة إذاأي انو 
.  الحاسة

 صفات الشيء، ىذه إدراؾ تنصب عمى اإلحساسويبلحظ اف عممية 
 بيف اإلنسافوعف طريؽ التذكر أو التخيؿ يجمع . الصفات ىي الماىيات

الماىيات المختمفة المتصمة بشيء واحد، ويضيفيا إلى شيء واحد بالذات، وبيذا 
 شيئًا فشيئًا بيذا التجريد مف المحسوسات، حتى اإلنسافثـ يرتفع . تتكوف المعرفة

.   درجات التجريدأعمىيصؿ إلى 
فبلسفة المسمميف بالوجود الحسي والعقمي، اؿوبيذا يعترؼ ابف رشد كسائر 

واف الحس والعقؿ كبلىما يشاركاف في . واف المحسوس أو الواقع مصدر لممعرفة
.  عممية المعرفة

إلى " المخيمة"وتفسير المعرفة مف جية المحسوس مبتدئة مف الحواس إلى 
 أعمى فيي أعمىالعقؿ في مراحؿ ومراتب مف التجريد واالنتزاع، وكؿ مرتبة 

فبلسفة اؿوال خبلؼ البف رشد مع سابقيو مف . واشرؼ في الوجود والمعرفة
المسمميف في مسألة االنتزاع والتجريد مف حيث ىي عممية تنتقؿ بيا الصورة مف 

، ولكف أرسطو جميعًا أخذوا ىذه الفكرة مف ألنيـالمحسوس إلى المعقوؿ، ذلؾ 
 السابقة لو، في مصدر الصور العقمية وطريؽ اإلشراؽالخبلؼ بينو وبيف مدرسة 

 عمييا، فبينما كاف مصدر ىذه الصور عقبًل مفارقًا خارجًا اإلنسانيحصوؿ العقؿ 
 الفيض مف ىذا العقؿ المفارؽ أو واإلشراؽ، وبطريؽ الجذب اإلنسانيةعف النفس 
، فاف ىذا المصدر عند ابف رشد قائـ في اإلشراؽ عند مدرسة اإلنسانيعمى العقؿ 

 نفسو مف جية ما ىو ىيوالني مستعد، ومف جية ما ىو فعاؿ ينقؿ اإلنسانيالعقؿ 
العقؿ الييوالني مف القوة إلى الفعؿ بعد عممية التجريد وبطريؽ اتصاؿ العقؿ 

                                                                                                                       

 اف الماىية ىي حقيقة أرسطوويرى . فالوجود والماىية فييا شيء واحد (العقؿ مثبلً )
.  116النفس، نشرة احمد فؤاد االىواني، ص : انظر. الشيء
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 اإلنسانية الذي ىو مظير مف مظاىر النفس (1) بالعقؿ الفعاؿاإلنسانيالييوالني 
.  وليس خارجًا عنيا وال مفارقًا ليا

 تفسير لعممية إال اف نظرية االتصاؿ بالعقؿ الفعاؿ ما ىي أخرىوبعبارة 
 نظرية تجريد المعاني الكمية إال ليست األمرالمعرفة عند ابف رشد، ىي في حقيقة 

 . (2)التي تنتيي بانتقاؿ العقؿ المادي مف القوة إلى الفعؿ
 شيئًا األخرىوكما اف الوجود يكمؿ شيئًا فشيئًا، فيناؾ معرفة تسمو ىي 

وقد شرح ابف رشد ىذه . وكؿ مرتبة في الوجود تقابميا مرتبة في المعرفة. فشيئاً 
" الحاس والمحسوس"النظرية فيما يتعمؽ بالوظائؼ النفسية الدنيا في كتاب 

 جسمانية، ثـ تمييا األولىفتكوف ىا ىنا لمصور ثبلث مراتب، المرتبة : "(3)فقاؿ
المرتبة التي في الحس المشترؾ، وىي روحانية ثـ الثالثة وىي التي في القوة 

ولكونيا أتـ روحانية مف التي في الحس المشترؾ لـ .  روحانيةأتـالمتخيمة، وىي 
 األمر إلى حضور المحسوس خارجًا، بخبلؼ إحضارىاتحتج القوة المتخيمة في 

".  في قوة الحس
، ويجوز (4)اإلنسافيتضح إذف أف العقؿ عبارة عف استعداد قائـ في 

، اما مف ناحية الطبيعة فبل باإلنساف مف المواحؽ ألنيااتصالو بالمادة المنفصمة 
 عند ابف رشد اإلنسانيفالعقؿ . يمكف اف يكوف ىناؾ تبلـز وفقًا لطبيعة المادة

والعقؿ الييوالني عندما يجرد . يدرؾ العقؿ العاـ، أي انو يرفع ذاتو إلى العقؿ العاـ

                                                 

العقؿ الفعاؿ في مذىب ابف رشد ىو أرقى وظائؼ النفس التي تتدرج في عممية التعقؿ مف  (1)
، "صورة الصور " صورة تكوف مادة لصورة فوقيا إلى صورة ليس فوقيا صورة وىي بمثابة 

. وىذا العقؿ الفعاؿ بيذا المعنى يشترؾ فيو جميع الناس كالعقؿ الييوالني وخالد مثمو
.   فما بعد90ابف رشد، تمخيص كتاب النفس، ص : انظر

. النفس النفس غير خاضعة لزماف، يرى ابف رشد اف أفعاؿ( 2)
، وكالة (ارسطوطاليس في النفس)الحاس والمحسوس، تحقيؽ عبد الرحمف بدوي، ضمف  (3)

.  211 وقارف ص 205المطبوعات، دار القمـ، بيروت، ص 
محمد لطفي جمعة، تاريخ : ولمتفصيبلت انظر. 67ابف رشد، تمخيص كتاب النفس، ص  (4)

.  162، ص اإلسبلـفبلسفة 
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وىنا البد مف . (1) المعقولة يبدأ بعدىا بتعقؿ ذاتواألشياءمف ىيوالنيتو ومف صور 
القوؿ باف العقؿ واف كاف مركبًا مف القوة والفعؿ، فاف تركيبو ىذا ليس مف جنس 

.   وال ىو مف جنس القوة في التركيبيف(2) الطبيعيةاألشياءتركيب 
فالقوة عمى الكماؿ العقمي ال تؤدي بالضرورة إلى انبثاؽ موجود جديد، 

نما  تفضي إلى عبلقة جديدة ىي عبلقة االستفادة واالستكماؿ، في حيف اف القوة وا 
عمى الكماؿ الطبيعي تؤدي إلى ميبلد جوىر جديد عند تمقيحيا بالفعؿ المناسب 

وىذه النتيجة تؤدي بنا إلى القوؿ باف االستعداد الذي يمحؽ العقؿ مف جراء . ليا
 ىو استعداد عرضي، واف قوتي العقؿ القابمة والفاعمة تمحؽ باإلنسافاتصالو 
.   عمى نحو عرضيباإلنساف

صبح ىذه المعقوالت بالفعؿ، توالعقؿ حينما يحصؿ عمى المعقوالت 
 وىو كالعالـ (3)( العقؿ بالممكةأو)ويستطيع استعادتيا فيسمى العقؿ المستفاد 

.  أدركياف لو القدرة عمى استعادة المعقوالت التي إالحاصؿ عمى المعمومات، إذ 
 إذاإنو : وقاؿ.  ابف رشد المسألة في حديثو عف الصور المعقولةأثارولقد 

كانت ىذه المعقوالت توجد أواًل بالقوة ثـ بالفعؿ، وكاف كؿ ما ىذا شأنو مما قوامو 
 األمربالطبيعة، فمو محرؾ يخرجو مف القوة إلى الفعؿ، وجب ضرورة اف يكوف 

. عمى ىذا في ىذه المعقوالت، وذلؾ الف القوة ال يمكف اف تصير إلى الفعؿ بذاتيا
وذلؾ اف العقؿ الييوالني .  اف يكوف ىذا المحرؾ عقبًل وغير ىيوالنيأيضاووجب 

اليحتاج ضرورة في وجوده إلى عقؿ موجود بالفعؿ دائمًا،  َـأ يوجد الييوالنيوا  . ؟ ِل

                                                 

.  72، ص المصدر نفسو : أنظر(1)
 رأي االسكندر في الييولى عندما يقوؿ في أتباعابف رشد يخالؼ الفبلسفة المسمميف مف  (2)

، تمخيص كتاب النفس، " شيء كالمادةألنو لست اسميو ىيوالنيا، أنا"العقؿ الييوالني 
.  ومف المبلحظ اف االسكندر ذىب إلى تشبيو العقؿ بالمادة. 33ص

وفي رسالة االتصاؿ البف رشد نجد توضيحًا . 87ابف رشد، تمخيص كتاب النفس، ص (3)
 ينظر إلى العقؿ الفعاؿ الذي ىو عقؿ إنماالعقؿ الييوالني : " ليذا المعنى، فيو يقوؿأكثر

 انو يعقمو أواًل بوجود ناقص، وىو العقؿ الذي بالممكة الذي ىو صور إالبالفعؿ، 
 مف ىذه إليو ننظر إنماويعقؿ بآخره عمى التماـ والكماؿ إذا كاف . الموجودات الييوالنية
.  121ص". الجية سمى مستفاداً 
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فيذا الفاعؿ . وكؿ ما ال يحتاج في فعمو الخاص إلى الييولى فميس بييوالني
.  (1)يعطي طبيعة الصورة المعقولة

 ىي العقؿ الييوالني والعقؿ (2)أقساـوابف رشد يقسـ العقوؿ إلى ثبلثة 
.   والعقؿ الفعاؿ وىو المخرج لو مف القوة إلى الفعؿ(3)بالممكة

ولما كاف العقؿ .  إلى الفعؿباإلضافة تقاؿ إنماويرى اف القوة بما ىي قوة 
 ىو عقؿ بالقوة عمى عقؿ بالفعؿ ليس إنماالييوالني عقبًل بالقوة، وجب اف يكوف 

نو إ ؼ؛(4)ولما كاف العقؿ الذي بالممكة عقبًل بالقوة ال عقبًل بالفعؿ. أصبلفيو قوة 
 ىو بالقوة عمى عقؿ إنمايترتب عمى ذلؾ ضرورة القوؿ بأف العقؿ الييوالني 

ف كاف وقتًا ما بالقوة عمى عقؿ ليس ىو عقبًل إبالفعؿ ليس فيو قوة أصبًل، و
ذا ىو قوي عميو ليكوف بو مستعدًا وقاببًل لمثؿ ىذا العقؿ، فإنما. بالفعؿ  كاف قويًا وا 

عمى مثؿ ىذا العقؿ، وكؿ قوة البد اف تخرج إلى الفعؿ، فبالضرورة ما يمـز اف 
فعممية . (5)يعقؿ بآخره لمعقؿ المفارؽ، أي الفعاؿ، ومف ىذه الجية سمي مستفاداً 

 المعقوالت والمعارؼ فتتـ إيجاد ما بالقوة في العقؿ الييوالني إلى الفعؿ، أي إخراج
".  العقؿ الفعاؿ"عف طريؽ االتصاؿ بػ 

ومف تفسير ابف رشد لمسألة االتصاؿ، يمكنني القوؿ اف ىذا التفسير يقـو 
 العقؿ الييوالني كميا، أي جعمو ممتمئًا تمامًا، حتى يكتسب إمكانياتعمى استنفاد 

، تقـو أخرىبعبارة . قوة جديدة يقتدر بفضميا عمى االتصاؿ بالعقؿ الفعاؿ
 ابف رشد عمى تحويؿ العقؿ الييوالني إلى عقؿ فعاؿ، وىذه ىي لحظة إستراتيجية

 وجوداف، وجود مفارؽ مف حيث ىو جوىر، إذففممعقؿ الفعاؿ . االتصاؿ بالوجود
.  ووجود متصؿ بالعقؿ الييوالني

                                                 

.  89وقارف، ص . 88ابف رشد، تمخيص كتاب النفس، ص  (1)
.  58 وقارف مقدمة االىواني ليذا الكتاب، ص 85تمخيص كتاب النفس، ص  (2)
والعقؿ الذي بالممكة ىو المعقوالت الحاصمة بالفعؿ فيو، إذ صارت بحيث : "يقوؿ ابف رشد (3)

.  87تمخيص كتاب النفس، ص ".  متى شاء اإلنسافيتصور بيا 
.  123ابف رشد، رسالة االتصاؿ، ص  (4)
.  123- 122، صالمصدر نفسو( 5)
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عملية التحقق واالتصال : ادلقصد الثالث

يوضح ابف رشد طريقتو لبلرتقاء والسمو مستخدمًا لذلؾ الغرض النظاـ 
 إلى الصور (1)التسمسمي المتضمف عممية تدرج العقؿ مف الصور الييوالنية

الروحانية التي تنسب لممخيمة والتي تتوسط بيف الصور الييوالنية والمعقوالت، اما 
 فيي المعقوالت، أي االتصاؿ بالعقؿ الفعاؿ بواسطة واألخيرةالمرحمة الثالثة 

.  المعقوالت وبيذا تتحقؽ السعادة
العقؿ الفعاؿ ىو الذي يخرج النفس مف العقؿ الييوالني : "يقوؿ ابف رشد

 وىذا يعني اف ميمة العقؿ الفعاؿ ىي جعؿ المعقوالت التي (2)"إلى العقؿ الفعاؿ
.  بالقوة بالفعؿ
ذا  انو صورة إال عممنا اف العقؿ الفعاؿ واف كاف مفارقًا مف حيث جوىره وا 

فالعقؿ . العقؿ الييوالني مف حيث فعمو، واف لو صمة بالنفس كصمة الصورة بالمادة
 ما إذاالييوالني يبقى فعااًل بالقوة، أي بواسطة ما فيو مف العقؿ الفعاؿ حتى 

وانفصالو ىذا وصيرورتو عقبًل . انفصؿ عف ذلؾ االستعداد صار عقبًل بالفعؿ
 ىو بواسطة العقؿ الفعاؿ، إذ ىو الذي يجعؿ الصور المتخيمة لمنفس إنمابالفعؿ 
.  (3)معقولة

ولما كاف العقؿ الييوالني عقبًل بالقوة، وجب أف يكوف : "وىنا يقوؿ ابف رشد
ولما كاف العقؿ الذي .  ىو عقؿ بالقوة عمى عقؿ بالفعؿ ليس فيو قوة أصبلً إنما

 ىو عقؿ إنمابالممكة عقبًل بالقوة ال عقبًل بالفعؿ، وجب اف يكوف العقؿ الييوالني 
، واف كاف وقتًا ما بالقوة عمى عقؿ ليس أصبلبالقوة عمى عقؿ بالفعؿ ليس فيو قوة 

 ىو قوي عميو ليكوف بو مستعدًا وقاببًل لمثؿ ىذا العقؿ فإنما. ىو عقبًل بالفعؿ
ذا. أصبلالذي ال تشوبو قوة   كاف قويًا عمى مثؿ ىذا العقؿ، وكؿ قوة البد اف وا 

                                                 

، ص (االىواني)حوؿ مراتب الصور الييوالنية، ينظر، ابف رشد، تمخيص كتاب النفس  (1)
73  .

يبلحظ اف الحركة في مسائؿ النفس والعقؿ . 121ابف رشد، رسالة االتصاؿ، ص : انظر (2)
.  ، فيي غير موجودة وجودًا حقيقياً (التصور)قائمة عمى نوع مف التصورات 

وقارف لمتفصيبلت، محمد بيصار، الوجود . 122ابف رشد، رسالة االتصاؿ، ص : انظر (3)
.  137والخمود في فمسفة ابف رشد، ص 
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تخرج إلى الفعؿ، فبالضرورة ما يمـز اف يعقؿ بآخره لمعقؿ المفارؽ، أعني الفعاؿ، 
فما ىو بالقوة البد اف يكوف فيو معنى ما مف . (1)"ومف ىذه الجية سمي مستفاداً 

 لقبوليا وكذلؾ الشأف في مخرج ذلؾ المعنى مف القوة (2)الصورة التي ىو مستعد
وبالتالي . إلى الفعؿ البد اف يكوف فيو ىو اآلخر معنى مما سيخرجو إلى الفعؿ

فالييوالني والفعاؿ ىما شيء واحد مف جية، وىما اثناف مف جية تنوع فعميما 
فعؿ العقؿ الفعاؿ ىو خمؽ المعقوالت وفعؿ العقؿ الييوالني ىو قبوؿ : "واختبلفو

 شيء واحد الف العقؿ الييوالني يستكمؿ بالعقؿ الفعاؿ أنيماىذه المعقوالت، غير 
ذف . ويعقمو  يتعمؽ بالدينامية الداخمية لمعقؿ البشري، فميس العقؿ خارج فاألمروا 

.  (3)"إنسانيةالنفس البشرية بؿ ىو فعالية عقمية 
 ال نياية ليا في المعقوؿ أشياءاف العقؿ الييوالني يعقؿ : "يقوؿ ابف رشد

.  (4)"فمف كاف ىذا جوىره فيو غير ىيوالني. الواحد، ويحكـ عمييا كمياً 
ذا  كاف ىذا حاؿ العقؿ الييوالني مع معقوالتو، وعممنا الكيفية التي يتـ وا 

ف اتحاد العقؿ المبرأ عف إبيا اتحاد ىذه المعقوالت مع ىذا العقؿ، عممنا بالتبعية 
 بداىة مف اتحاد عقمنا المتصؿ بالمادة بمعقولة، وخاصة أكثرالمادة بمعقولة ىو 

، اإلنسانيإف العاقؿ والمعقوؿ ىو شيء واحد في العقؿ : "عندما يقوؿ ابف رشد
.  (5)"فضبًل عف العقوؿ المفارقة

ذا  انو صورة إال عممنا اف العقؿ الفعاؿ واف كاف مفارقًا مف حيث جوىره وا 
بمعنى . العقؿ الييوالني مف حيث فعمو، واف لو صمة بالنفس كصمة الصورة بالمادة

                                                 

.  123-122ابف رشد، رسالة االتصاؿ، ص  (1)
يبلحظ اف العقؿ البشري فيو قوة أو استعداد وكما يقدمو لنا ابف رشد ىو فراغ معرفي مطمؽ  (2)

، القوة ىي االستعداد العدمي لورود أخرىبعبارة . يكاد يكوف فراغًا انطموجيًا شبييًا بالعدـ
 لحداثة اآلخرمحمد المصباحي، الوجو : لمتفصيبلت انظر. شيء مف خارج إلى الذات، 

" المعجـ الفمسفي"، إلىوبخصوص معنى االستعداد يمكف الرجوع . 17ابف رشد، ص 
.  70، ص 1971جميؿ صميبا، دار الكتاب المبناني، بيروت، 

.  203، ص (سيرة وفكر)محمد عابد الجابري، ابف رشد : انظر (3)
.  863، ص 2ابف رشد، تيافت التيافت، ج  (4)
.  48، ص المصدر نفسو( 5)
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، واف (1)اف ميمة العقؿ الفعاؿ ىي قمب الصور التي تتخيميا النفس إلى معقوالت
وعمى قدر ما يكوف استعداد النفس . العقؿ الييوالني ىو الذي يقبؿ ىذه المعقوالت

 ىذه إلييا أشد تكوف درجة المعقولية التي يرفع العقؿ الفعاؿ اإلدراؾوقدرتيا عمى 
.  الصور أعظـ

 الشخصية وىذا العقؿ واحد اإلنساففالعقؿ لو وجود مستقؿ عف نفس 
وىذا ىو المقصود بخمود النوع .  فيواألفراد باشتراؾ إالومفارؽ وال يصبح متكثرًا 

وبيذا يفتح ابف رشد لنا مجااًل . ، وبذلؾ صار العقؿ روحانيًا غير ميتاإلنساني
.  (2)األخرويةواسعًا في مسألة الحياة 

 والنفس تبيف لنا (3)ومعنى ىذا اف ابف رشد يرى اف الصمة بيف العقؿ لفَأعَّاؿ
وحدة النفس "وحدة النفس، ولقد استطاع ابف رشد، بعد ذلؾ، اف يبرز فكرة 

، عندما ذىب إلى القوؿ باف العقؿ الييوالني والعقؿ الفعاؿ ليسا في (4)"اإلنسانية
، ويعني ابف رشد بيذا الشيء الواحد النفس (5) شيئًا واحداً إال األمرحقيقة 

ذامستعدة لممعرفة سميت عقبًل،  "اإلنسانية كانت النفس فإذا، اإلنسانية  أدركت وا 
 سميت عقبًل فعااًل وتسمى ىذه المرحمة لديو – أي انيا ذات مدركة –ذاتيا 

.  (6)"اتصاؿ العقؿ الييوالني بالعقؿ الفعاؿ

                                                 

.  458المعجـ الفمسفي، ص . جميؿ صميبا (1)
 يذىب إلى اف النفوس الفردية تدمج في النفس الكمية بعد الموت، بأنولقد اتيـ ابف رشد  (2)

وليس ىذا مف الحؽ في .  عمى انفرادىاإنسانيةوانو ينكر عمى ىذا النحو خمود كؿ نفس 
شيء، إذ انو يجب اف نميز في مذىب ابف رشد بيف النفس والعقؿ، فالعقؿ مجرد غاية 

 .137تيافت التيافت، ص : انظر. التجريد
 انو مستقؿ ومنفصؿ عف المادة – حسب رأي ابف رشد –مف صفات العقؿ الفاعؿ العاـ  (3)

بالتالي . …اإلنسافوغير قابؿ لمفناء، أما العقؿ الخاص المنفعؿ فيتصؼ بالفناء مع جسـ 
ىو وحده الخالد، بمعنى اف  (الكمي) ابف رشد العقؿ الفاعؿ العاـ دففي مسألة الخمود يع

، ابف أنطواففرح .  ىي الخالدة، اما العقؿ المنفعؿ الفردي فإنو يفنى مع الجسـاإلنسانية
.  76رشد وفمسفتو، ص 

.  167، ص اإلسبلـمحمد لطفي جمعة، تاريخ فبلسفة : انظر (4)
.  884، ص2ابف رشد، تفسير ما بعد الطبيعة، ج: انظر (5)
.  125-124، ص واإلغريؽ اإلسبلـالنفس والعقؿ عند فبلسفة : محمود قاسـ (6)
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 الذي يبغي االتصاؿ عميو اف يزيؿ عف العقؿ الييوالني كؿ ما فاإلنساف
:  الحياتيفتاوبيذا تتحقؽ السعادة العظمى في كؿ. (1)ىو بالقوة ليصبح عقبًل بالفعؿ

حقؽ السعادة  (الكمي) مف العقؿ العاـ اقترابو اإلنساففكمما حقؽ . الدنيا واآلخرة
.  والمعرفة الكاممة، أيًا كاف مذىبو ودينو

 إدراؾ إمكافوفكرة خمود العقؿ عند ابف رشد ينسجـ معيا رأيو في 
 الخالدة األشياء، إذ ليس مف المستحيؿ اف يدرؾ الخالد ذاتو وغيره مف (2)الخالد

كما اف ىناؾ نوعًا .  الذاتي عندهاإلدراؾ أو الحدس العقمي أساسومف ثـ فيي 
، (3)مف التوازي بيف تدرج الوظائؼ النفسية مف جية الوجود، ومف جية المعرفة

 شيئًا فشيئًا وكؿ األخرىفيناؾ وجود يكمؿ شيئًا فشيئًا وىناؾ معرفة تسمو ىي 
.  مرتبة في الوجود تقابميا مرتبة في المعرفة

 اخلامتــــة 
لقد ألزمت صيغ معينة في ابستيمولوجيا أرسطو فيمسوؼ قرطبة عمى 

األخذ بغائية الجوىر المطمؽ، كما أغرتو أشكاؿ أخرى ليا باألخذ بتصور نوع مف 
التحوؿ المتبادؿ بيف العقؿ واإلنساف والعمـ التي عمى أساسيا تتعاقب العقوؿ 
وتتحوؿ مف حالة إلى حالة أخرى لتحقؽ تمؾ الغائية، مما يعني إعطاء أبعاد 

 لتقبؿ جميع ـجديدة لئلنساف تتمثؿ في طبيعة العقؿ المفارؽ واستعداده الدائ
.  الصور العقمية األخرى

كما تبيف لنا مدى الجيد الذي بذلو ابف رشد في إعادة صياغة العقؿ 
البشري لتقبؿ الحقائؽ، وتأتي قيمة ىذا الجيد عمى صعيد المنيج في تجزئتو 

.  لمشكمة العقؿ بغية استقراء أىـ الجزئيات وكشؼ العبلقات المتداخمة بينيا

                                                 

.   فما بعد1489، ص 3ابف رشد، تفسير ما بعد الطبيعة، ج (1)
.   فما بعد503جميؿ صميبا، تاريخ الفمسفة العربية، ص : لمتفصيبلت، انظر (2)
.  60ص  (المقدمة)تمخيص كتاب النفس  (3)
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ف  وختاما اسأؿ اهلل تعالى أف أكوف قد وفقت في ىذا العمؿ المتواضع، وا 
لـ أكف قد وفقت فاسألو تعالى أف يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا ما أسررنا وما أعمنا 

.  انو عمى ذلؾ قدير وباإلجابة جدير
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Ibn-Rushed Knowledge Systems and the 

Patterns of Mind 

Dr. Sami Mahmood

 

Abstract 

 Mind has a special status in the Islamic thinking. Islam 

appreciation of mind has so many patterns. 

 Due to the high status of mind, a research on 

“knowledge systems of mind” as were laid by Ibn-Rushed is 

being presented here, showing his view with regard to the 

reality of mind as it is commonly known, his opinion of its 

status, and whether it uniformed or it differs from one man to 

another according to the depth of man’s thinking. And its 

relation to the spirit and the nature of this relation. 

 It was found out that Ibn-Rushed had a great impact on 

the development of human thinking, particularly his call to 

rely on the mind and experiment, starting from the nature or 

the external world through his foundation of epistemology and 

anthology. 

 Ibn-Rushed’s objectivity appeared clearly in his view of 

knowledge as being relative and not absolute. He believes that 

human sciences are relative not absolute, because he realizes 

that knowledge is everchanging. It starts with sensations and 

then moves to imaginations and to the overall meanings. 

 It can be seen that Ibn-Rushed did not give an absolute 

importance to the abstract rules of mind and disposing them to 

man’s feeling of reality and the surrounding. Instead he 
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realized that man starts to apprehend this reality through his 

senses, thus he recognizes the importance of mind in studying 

reality and making judgment about it. 

 Ibn-Rushed stresses the value of global mind, in 

realizing the material things and the reason behind their 

existence. Mind which realizes the reasons behind the 

existence, knows why do they exist. 

 Knowledge about these material things could not be 

complete, unless the reason behind their existence is known. If 

these reasons are absent or ignored then this is the ignorance 

itself. And this is a significant factor in the formation of 

knowledge frame of human mind. 

 This advanced understanding of the concept of human 

knowledge had undeniable effect on Europe in the modern 

ages to arrive at what is called controlling and bringing nature 

into subjection.   

 

 


