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في االّتجاه النقدّي عند أبي البركات البغدادّي

الدكت�ر خنجر حميرّة

جة
مح

ال مل يـــاأِت نقـــد اأبي البكات البغـــدادي للفل�صفـــة امل�صائية يف م�قع املعـــاداة للفل�صفة 

كفل�صفـــة اأو املعـــاداة للفكر الي�ناين؛ بل ه� َنَقَدها من م�قـــع الفيل�ص�ف الذي راأى فيها 

ا و�صعت له اأ�صاًل، بعد اأن اأغرقت يف الرتميز والتعقيد واللغ� اللفظي. انحرافًا عمَّ

وليرّة اأو اأوائل  يـــه باملعرفة الأ ويرتكـــز منهج اأبي البكات يف كل معاجلة على ما ي�صمرّ

الذهـــن ولكن اأي�صًا على اعتبار اأهمية ما ينتجـــه ال�هم دومنا تبخي�ض بدور العقل. ثثم 

ر�صطي فال يقـــرتف يف معاجلة فن امل�صاء بل هـــ� يقرُّ املنطق  عندمـــا يعالج املنطـــق الأ

ه يعتب اأن املنطق مل ي��صع لكلِّ النا�ض، ر�صطي كما ه� لكنرّ الأ
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1- متهيــــد ومـــدخــــل

اهاتهـــا - م�قفني متعار�صني يف  د منابعها واجترّ �صادَفـــِت الفل�صفة الي�نانيرّة - علـــى تعدرّ

�صالميرّة، عند اأولئك الذين ات�صل�ا بالعلم الي�ناين يف اأول عهد الرتجمة،  البيئـــة العربية الإ

م�قفًا ات�صم بالقب�ل والت�صليم، وه� كان يف العم�م م�قف اأولئك الذين ا�صته�تهم جدة هذه 

ـــة، وجذبهم اإليها اعتقادهم مبا ميكن اأن تفتحه  العلـــ�م ودقتها وما تنط�ي عليه من معق�ليرّ

ة  د يف اأف�صـــل �ص�رة يف ردرّ لعلـــ�م الدين من اآفـــاق. وم�قف الرف�ـــض واملعار�صة، الذي جت�صرّ

له هـــذا العلم من خطر.  فعـــل الفقهـــاء واملتكلرّمني وعلماء ال�صريعة، ممـــن اعتقدوا مبا ي�صكرّ

�صعريرّ وروافده،  كرث تنظيمًا يف حركة الـــكالم الأ و�صـــع والأ ولقـــد اترّخـــذ هذا امل�قف مداه الأ

فـــة مندفعة مع ابن تيميرّة  كمـــا جتلرّـــت مت�ازنة يف اأعمال الفخر الـــرازيرّ والغزايل، ثم متطررّ

واحلنبليرّة اجلديدة عم�مًا.

رًا، وتق�ميًا ملعانيه خاليًا من امل�اقف  ولـــن جند ان�صغاًل بالعلم الي�ناينرّ م�صتقاًل ومتحـــررّ

، بالرغم من �صدوره يف تفكريه عن 
�1�

ـــة وامل�صلرّمـــات اإل عند اأبي البكات البغـــدادي املذهبيرّ

رث املعريف، فقد  نزوع م�صائيرّ وا�صح ورا�صخ، وبالرغم من حر�صه على تاأكيد انتمائه لهذا الإ

�صالم ح�ل هذا الرتاث من  مه فال�صفة الإ وجد اأنرّه ل بدرّ من اإعادة تق�مي �صامل جلماع ما قدَّ

�صعريرّ من جهة، وال�صروحات و التف�صريات  نتاج خ�ص��صًا نتاج ابن �صينا، يتجاوز التقليد الأ

رة. ائيرّة املتاأخرّ والردود التي حاولت اأن تنت�صر له يف تراث امل�صرّ

مكان من اأيرّ م�قف م�صبق اأو من اأيرّ  د قدر الإ ولقـــد اأخـــذ هذا الرجل على نف�صه اأن يتجررّ

ده الفطرة  راأي جاهـــز اأو فكـــرة را�صخة، اللهـــم اإل ما تفر�صه عليه بداهة العقـــ�ل اأو ما ت�ؤكرّ

ة  يف اأ�صـــدرّ م�اقفها �صفاًء واأكرثها و�ص�حًا، اأو ما يعر�صه ال�ج�د اأمام وعيه من معارف عامرّ

د اأو ت�صكيك. يقبلها العقل بال تردرّ

نرّ اأبـــا الـــبكات كان يطمـــح اإىل احلقيقـــة دون �ص�اها، ويرغـــب يف املعرفة واحلكمة  ولأ

ائني  ، فاإنرّه مل يكن يجد حرجـــًا يف تفنيد مزاعم امل�صرّ دة عـــن اأيرّ دافع مذهبـــيرّ اأو دينيرّ جمـــررّ

جل ذلك كلرّه اأي�صًا  ة اأو يع�زه البهان؛ ولأ واأقاويلهم يف كلرّ م��صع وجد اأنرّه يفتقر اإىل احلجرّ

ر عنه،  ا �صبقه من نقـــد اأو تاأخرّ كان نقـــد اأبـــي الـــبكات خمتلفًا اأ�صدرّ ما يكـــ�ن الختالف عمرّ

�صعريرّة وامتداداتها تقليـــدًا ل حتيد عنه. فهذا كان ينه�ض على دوافع دينيرّة  خته الأ ـــا ر�صرّ ممرّ

ق�صاء والنبذ، وحمايـــة الذات واله�يرّة يف  ـــة خال�صة، هدفها الت�هـــني والزخرفة، والإ جدليرّ

... وكان يطمح نقـــد اأبي الـــبكات اإىل تنقية الفل�صفـــة من روا�صب 
�2�

جمابهـــة علـــم دخيـــل



المحجة )العدد الثامن ع�صر(

173   

ا حلقه من ت�ص�يه اأو  التاريخ، بالرج�ع بها اإىل ينابيعها ال�صافية، واإىل تخلي�ض منهجها ممرّ

ا ق�صد منه النت�صار جل�هر  حتريف اأو تزيرّد فر�صه تطاول الزمن وتباعده. فنقده اإذن اإمنرّ

كها علـــى مدى الزمن، والرج�ع بهـــا اإىل اأ�ص�لها  الفل�صفـــة، واإعادة اإحيـــاء الروح الذي حررّ

جيال وتراكم  زمنة وتعاقب الأ ال�صافية وبداياتها الن�صرة الغنيرّة... قبل اأن ي�ص�رّهها تقلرّب الأ

�ص�ء الفهـــم والتف�صري. ومن مثل هذا امل�قف بالذات تنبع اأ�صالة اأبي البكات، وتكمن قيمة 

مه من فكر، وما اأبدعه من نتاج. ما قدرّ

نرّه كان يدرك اأن اأيرّ جهد نقديرّ يطمح اإىل الت�ص�يب والت�صحيح والتق�مي ل يكفي فيه  ولأ

الهدم والتق�ي�ض، بل ل بدرّ معه من التاأ�صي�ض والت�صييد، فلقد كان حري�صًا كلرّ احلر�ض على 

�ض فكُره وينه�ض  �صرّ
اأن يعر�ـــض لنا، ول� باإيجاز واخت�صار، املنهـــج الذي يق�م عليه جهُده ويتاأ

م�صروعه، واملنطق الذي يحكم روؤيته للمعرفة وطريقته يف امتحان العلم.

ٍة وا�صحة وطريقة بيرّنة خالية من  علـــى اأنرّ هـــذا اجلهد على �صعته مل يكن يجري على �صنرّ

ى ذلك هـــا هنا تارة يف حماولة  طـــالق، ولقد كان يتبدرّ ُنـــه �صاأن كلرّ فكر على الإ الهنـــات، �صاأ

�ص�ض، واأخـــرى يف تطبيق ذلك يف كلرّ خط�ة من  التاأ�صي�ـــض للمنهـــج وبناء الطريقة وتبيان الأ

ى لنا يف ما ياأتي يف مطاوي هذه  ل. كما �ص�ف يتبدرّ مرّ
خطـــ�ات الفكـــر ومرحلة من مراحل التاأ

الدرا�صة.

2- املنهـــــج الفل�سفـــــّي عنـــــد اأبــــي البـــــركات

اأواًل – الرتاث واحلقيقة الفل�سفّية »التاأ�سي�ض للمنهج«

ـــار النقدي الذي بلـــغ ذروته مع  مل يكـــن اإذن نقـــد اأبي الـــبكات البغـــداديرّ امتدادًا للتيرّ

ائيرّة ذا نزعة فل�صفيرّة  ًا على الفل�صفة امل�صرّ الغزايل، بل منطًا اآخر من النقد، وان�صغاًل ا�صتثنائيرّ

خ زمنًا يف البيئـــة الفكريرّة للم�صلمني، والذي قام اأ�صا�صًا  خال�صـــة، تتجاوز التقليد الذي تر�صرّ

علـــى مبـــداأ الت�فيق بني الدين والفل�صفـــة، اأو بني ال�حي والعقل، اأو بـــني ال�صريعة واحلكمة، 

 وه� مل ي�صته�ه، يف كلرّ مراحل تفكريه ال�صتغراُق 
�2�

»باعتبارهما مظهرين حلقيقة واحدة.«

يف تاأويـــل م�صائل اخلالف بني الدين والفل�صفة ول التنظري ل�حدة منطلقهما، وما يق�صدان 

م  اإليه من اأهداف. ومل يكن يجد اأنرّ �صرف اجلهد يف �صبيل ذلك ياأتي بالنفع اأو يفيد، اأو يقدرّ

�ض عليه اأو ي�صتلهم. �صرّ
للدين وللفل�صفة كليهما ما ميكن اأن ي�ؤ
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ته، حترّى ذاك الذي  ولقـــد كان الرجـــل م�قنًا - من جانب اآخر - اأنرّ الرتاث الفل�صفيرّ برمرّ

ا ه� يف اأح�صن اأح�اله جتربة اإف�صاد م�صتمر  ورثـــه العرب عن الي�نان يف جممل مراحله، اإمنرّ

زمان و�ص�ء تاأويل الب�صـــر لها وتعاملهم معها، يف  للحقيقـــة الفل�صفيرّة، التـــي �صاهم تعاقب الأ

راء الفا�صدة، وا�صتتارها وراء العبارات  قاويل والآ احتجابها خلف كمٍّ هائٍل من ال�صبهات والأ

الة ل�ج�ه من املعاين كثرية ومتباينة، وعليه فلقد كانت نقطة البدء يف جتربة  امل�همـــة احلمرّ

اأبي البكات هي الرتقاء بالنقد الفل�صفيرّ ف�ق حدود البحث عن تاأويل يخدم وحدة الفل�صفة 

رًا من اأيرّ غر�ض �ص�ى البحث عن احلقيقة  والدين، ويطمح اإىل تاأكيدها، لي�صبح نقدًا متحررّ

ته يف دائرة امل�صاءلة وال�صك،   من جهة؛ وو�صع الرتاث الفل�صفيرّ برمرّ
�3�

الفل�صفيرّة يف حدرّ ذاتها

وحماولة التحقق من مقدار ما يحت�يه اأو ينط�ي عليه من هذه احلقيقة من جهة اأخرى.

ق  نرّ اأبـــا البكات كان يطمح اإىل نقـــد فل�صفيرّ متجاوز يخدم الفل�صفة ومنهجها، ويحقرّ ولأ

، فلقد  نرّه مل يكن ي�صدر يف نقده عن م�قـــف دينيرّ اأو مذهبيرّ اأغرا�صهـــا وما ت�صب� اإليـــه، ولأ

نه من  ـــة اكت�صاف منهج للفل�صفـــة خمتلف متامًا، وروؤيـــة جديدة متكرّ و�صـــع نف�صـــه اأمام مهمرّ

حرى طريقة هذا التعليم،  جتـــاوز ما اآل اإليه النظر الفل�صفـــيرّ التقليديرّ من اإخفاقات، اأو بالأ

�صًا، ويف غياب احلقيقة  التي �صاهمت يف و�ص�ل الرتاث الفل�صفيرّ القدمي اإلينا م�صطربًا م�ص�رّ

الفل�صفيرّة واحتجابها خلف كم كبري من ال�صروحات والتفا�صري والتعليقات الغام�صة امللتب�صة 

ـــة. ذلك اأنرّ التعليـــم الفل�صفيرّ يف الع�ص�ر الذهبيرّة للحكمـــة كان يتمرّ ب�صكل مبا�صر  وال�صبابيرّ

�صتاذ يف مثل هذا النمط من التعليم ياأخذ بيد تالمذته  ي. ولقد كان الأ عـــب امل�صافهة والتلقرّ

ي  مراعيـــًا ما يتمترّع�ن من طاقـــات وقدرات، اآخذًا بعني العتبار منا�صبة ال�قت وقابليرّة املتلقرّ

فـــال يلقـــي عليه من احلكمـــة، اإل ما ميلك قدرة فهمـــه فينقله بهدوء وي�صـــر من مرحلة من 

جيال وفق  مراحـــل الفهـــم اإىل اأخرى اأعلـــى واأعمق، ما يجعل حكمـــة احلكماء تنتقـــل يف الأ

نظـــام، فال ي�صل علمها اإىل غري اأهلها ول ينقل يف غري وقته، ول على غري ال�جه الذي يليق 

بهذا العلم وباأهله.

يقـــــ�ل اأب� البــــركـــــات مفتتحــــاً كتابــــه املعتبـــــر:

»اإنرّ عـــادة القدمـــاء من العلماء احلكماء كانت جارية، يف تعليم العل�م ملن يتعلرّمها منهم 

وينقلها عنهم، امل�صافهة والرواية دون الكتابة والقراءة، فكان�ا يق�ل�ن ويذكرون من العلم ما 

يق�ل�نـــه ويذكرونه ملن ي�صلح من املتعلرّمني وال�صائلني يف وقت �صل�حه كما ي�صلح، وبالعبارة 

مني، فال ي�صل علمهم اإىل غري  الالئقـــة بفهمه وعلى قدر ما عنده مـــن العلم واملعرفة املتقدرّ
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اأهلـــه، ول اإىل اأهلـــه يف غري وقته، ول على غري ال�جه الذي يليق بعلمهم ومعرفتهم وذكائهم 

.
�4�

وفطنتهم«

عمار،  وىل للفل�صفة كثريي العدد ط�يلي الأ ولقد كان احلكماء وتالميذهم يف الع�ص�ر الأ

ما �صمح للعلم اأن ينتقل من جيٍل اإىل جيٍل على اأكمل وجه واأمترّ �ص�رة، و�صاهم يف اأن حتافظ 

جهـــا، ل تعدو عليها ع�ائد ال�صيـــاع ول تط�يها اآفات  ـــة على �صفائها وت�هرّ احلقيقـــة الفل�صفيرّ

.
�5�

الن�صيان، ثم ل يقع منها �صيء اإىل غري اأهله ح�صب تعبري اأبي البكات

زمان ال�صالفة من قبل  نـــت يف الأ ومل يكـــن اأبـــ� البكات وحده من افرت�ض اأنرّ احلكمة دورّ

�صارة والتلميح، �صنًا بها على غري اأهلها، و�ص�نًا لها عن اأن تقع  احلكماء باأ�صل�ب الرمز والإ

ة يف الرتاث الفل�صفيرّ القدمي واحلديث، ولقد وردت يف  يف غـــري حملرّها. فذلك يكاد يك�ن �صنرّ

ر فيها من تدوين العل�م اإل بطريقة الرمز ون�صب الفارابي ذلك  فالط�ن مقالة يحـــذرّ ن�ـــض لأ

يام عن تدويـــن العل�م واإيداعها  ظ فقال: »اإنرّ اأفالطـــ�ن كان مينع يف قدمي الأ اإليـــه بـــال حتفرّ

َر وق�فه عليه...  ا خ�صي على نف�صه الغفلة والن�صيان وذهاب ما ي�صتنبطه، وتع�صُّ الكتب... فلمرّ

لفاظ ق�صدًا منه لتدوين عل�مه وحكمته على ال�صبيل الذي ل يطلع عليه اإل  اختار الرم�ز والأ

�6�
حاطة بها طلبًا وبحثًا وتنقريًا واجتهاداً.« امل�صتحق�ن لها، وامل�صت�جب�ن لالإ

عـــى ابـــن �صينا كذلك: »اأن اأجلرّة فال�صفة الي�نان كانـــ�ا ي�صتعمل�ن يف كتبهم املراميز  وادرّ

 ون�صب اإىل 
�7�

�صـــارات التـــي ح�ص�ا فيها اأ�صرارهـــم كفيثاغ�رث و�صقـــراط واأفالطـــ�ن.« والإ

اأر�صط� اأنرّه قال يف اإحدى ر�صائله اإىل اأ�صتاذه اأفالط�ن: »لقد تركت يف كتبي مهاوي كثرية ل 

�8�
يقف عليها اإل القليل من العلماء العقالء.«

ولقـــد كان مثل هذا النمط مـــن التعامل مع الرتاث عند الفال�صفـــة امل�صلمني دلياًل على 

اعتقادهم ببقاء احلقيقة الفل�صفيرّة يف التاريخ منق�لة يف بط�ن الكتب، بلغة رمزية، فال يقع 

عليها اإل اأهلها القادرون على النفاذ اإىل دللت عبارات احلكماء واألغازهم، امل�ؤهل�ن لفهم 

اه خمتلف،  �صـــرار امل�دعـــة خلف حجاب األفاظهم. لكنرّ اأبا الـــبكات ا�صتثمر ذلك يف اجترّ الأ

نت يف الكتب بلغة غام�صة واأ�صل�ب مبهم م�صتغلق، وحجبت  وافرت�ض اأنرّه ملرّا كانت الفل�صفة دورّ

ت احلاجـــة عند من و�صلتهم هذه  حاجي، فلقد م�صَّ لغاز والأ معانيهـــا خلف كمرّ هائل مـــن الأ

الكتـــب اإىل و�صع �صروحات عليها وتفا�صري، تطمع اإىل فك األغازها وك�صف اأ�صرارها واإي�صاح 

ـــات واملعتقدات  راء والنظريرّ دللتهـــا ومعانيهـــا، فرتاكمـــت جياًل بعد جيـــل اأكدا�ض مـــن الآ

رات التي كانت تعبرّ يف احلقيقة عن انطباعات اأ�صحابها واأفكارهم، فاختلط فيها  والت�صـــ�رّ
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ـــة واحتجابها، و�صياع  احلـــق بالباطـــل والعلم باجلهل، ما زاد يف غم��ـــض احلقيقة الفل�صفيرّ

معاملهـــا واختفـــاء مالحمهـــا، وذوبانهـــا يف �صل�صلة ط�يلة مـــن الب�صط والتف�صيـــل والتكرار 

�9�
والتط�يل، حترّى اأ�صبحت يف الع�ص�ر املتاأخرة اأثرًا بعد عني ح�صب تعبري اأبي البكات.

ر هذا احلكم اخلطـــري اأن يكتفي مب�قف جممل  بـــي البكات وه� يقررّ ومل يكـــن ممكنًا لأ

ته من غري اأن يع�د اإليه تف�صيـــاًل ليدلرّل على زيفه يف كلرّ م��صع من  مـــن تـــراث الفل�صفة برمرّ

اته، وليحاكمـــه يف معظم ما عبرّ عنه من نظريرّات واآراء  م�ا�صعـــه، ويف كلرّ حمطة من حمطرّ

نًا زيفه كا�صفًا عقمه وخ�اءه مدلرّاًل على ف�صاده وتهافته،  وم�اقف، وليفنرّد خط�ًة بخط�ة، مبيرّ

بعد اأن ي�صعه اأمام حمكرّ النقد والختبار، م�صتندًا اإىل ما قاده اإليه نظره من منهج واأر�صده 

له من طريقة. على اأنرّ مثل هذا امل�قف من اأبي البكات كان يقت�صي منه رف�ض كلرّ  مرّ
اإليـــه تاأ

الرتاث الفل�صفيرّ بال ا�صتثناء، واإعادة ا�صتئناف ق�ل فل�صفيرّ جديد مبتكر، له منهجه اخلا�ض 

نا حينما نفح�ض نتائج الرجل  واأدواتـــه ومنطقه، وه� م�قـــف ل يقبل م�صاومة اأو جتزئة. لكنرّ

جنده ي�صت�صهد يف م�اطن كثرية بن�ص��ض كان يفرت�ض اأنرّها مرف��صة، اأو هي على اأقلرّ تقدير 

ة ما  م��صع حذر و�صك، خ�ص��صًا اأنرّه كان ي�صتعملها ا�صتعمال امل�ؤمن مب�صم�نها ال�اثق ب�صحرّ

راء  ثرّر مبـــا تك�صف عنه من م�صامني واآفاق. فالآ رات ومعتقدات، املتاأ حتت�يـــه من اآراء وت�ص�رّ

ا عرفه العرف من كتب اأفالط�ن  ـــة املتناثرة يف كتابه املعتب، والتي ا�صتقاها ممرّ فالط�نيرّ الأ

�صالميرّة،  احـــه اأو مـــن الكتب الكثرية التي انت�صـــرت من�ص�بًة اإليه يف البيئـــة العربيرّة الإ اأو �صررّ

راء املن�ص�بة اإىل يحيى النح�ي اأو يحيى بن عدي، والف�ص�ل الكاملة التي نقلها عن ابن  والآ

ر  بي البكات، والذي قررّ �صا�صي لأ �صينـــا من كتابه ال�صفاء، كلرّ ذلك يخلرّ بامل�قف املنهجيرّ الأ

ثرّر يف ما يعر�صه من فكر باأيرّ نظـــر فل�صفيرّ �صابق عليه، ول يقلرّد يف ما  نرّه ل يتاأ مـــن خاللـــه باأ

ره من م�اقف اأيرّ نتاج فل�صفيرّ مهما عال �صاأنه وجلرّت مكانته. قررّ

نهـــا تت�افق مع مذهبه، اأو  ـــا ي�صت�صهد مبثل هذه الن�ص��ض؛ لأ واإذا كان اأبـــ� البكات اإمنرّ

ـــة ومعتقده، فاإنرّه كان  ره واآمن به اأو تتـــالءم مع روؤيته الفل�صفيرّ تن�صجـــم مع منهجه الـــذي قررّ

بعاد احلقيقيرّة التـــي اأوجبت عليه ال�صت�صهاد  ينبغـــي عليه اأن يبنيرّ ذلـــك، واأن يك�صف عن الأ

بهـــا ونقلها وال�صتنـــاد اإليها، ليك�ن ذلك من�صجمًا مع قاعدة فكره متالئمًا مع احلقيقة التي 

�10�
يطمح اإىل ك�صفها والإعالن عنها.

علـــى اأنرّ مثل هذا الن�صغال كان يقت�صي منه اأن يكـــ�ن حذرًا اإزاء الرتاث الفل�صفيرّ الذي 

له  ر دع�ى عامة حتمِّ بـــني يديه، فال يطلق عليه حكمـــًا كليًا ي�ِصُمه بالزيف والف�صاد، ول يقـــررّ
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وليرّة �صياع احلقيقة الفل�صفيرّة واندثارها، ثمرّ يع�د في�صتند اإليه وي�صت�صهد به 
يف جمملـــه م�ص�ؤ

وي�صتثمره. اأفال يك�صف هذا عن اأنرّ الرتاث الفل�صفيرّ مل يكن مبجمله كما و�صفه اأب� البكات 

ـــز؟؟ واأنرّ يف هذا الرتاث  عنـــد تقرير منهجه وتبيـــر ا�صتئناف ان�صغال فل�صفيرّ جديد ومتميرّ

�صيئًا من احلقيقة وبع�صًا من علم ي�صتفاد منه وينتفع به؟ وكيف كان فاأب� البكات، بالرغم 

ثرّرًا ب�صكٍل  ات فكـــره متاأ ، جنده يف كثري من حمطرّ مـــن م�قفـــه املنهجيرّ من الرتاث الفل�صفـــيرّ

ا احت�اه من اآراء  اأو باآخـــر بالـــرتاث الفل�صفيرّ ال�صابـــق عليه، منتفعًا به، م�صتلهمًا الكثـــري ممرّ

وت�صـــ�رات واأفـــكار. فل يباأ فيل�ص�فنا كلية كمـــا يبدو من اأثر هذا التقليـــد الذي طغى على 

م عليه من اأزمان. ع�صره، وعلى ما تقدرّ

ثانيـــــًا – خطوات املنهج عند اأبي الربكات

ه نقد اأبي البكات للفل�صفة - م�صافًا اإىل اعتقاده ب�صياع احلقيقة الفل�صفيرّة  ولقد كان ي�جرّ

�ض- ميلـــه اإىل الب�صاطة وال��ص�ح، ونزوعه التجريبيرّ الذي  يف خ�صـــم تراث م�صطرب وم�ص�رّ

ل الداخل �صدرّ كلرّ  مرّ
دة، وانت�صـــاره للتاأ م عامل ال�جـــ�د الطبيعيرّ على عامل الفكرة املجررّ يقـــدرّ

فراط  ظـــه على الإ د اأبدًا يف اإظهار حتفرّ جله فه� مل يـــرتدرّ ـــة �صارمة، ولأ نزعـــة عقليرّة منطقيرّ

فكار وي�صتند اإليها كلرّ  راء والأ يف اللجـــ�ء اإىل العقـــل كمرجعيرّة وحيدة حتاكم من خاللهـــا الآ

ة التي متلك اأهليرّة  . فمثل هذا الحتكام للعقل يجعل الفل�صفة حكرًا على اخلا�صرّ ن�صق فل�صفيرّ

ـــة نعمة العلم، ويحجب عنها ن�ر احلكمة، ويح�ل بينها وبني  البحـــث والتدقيق، ويحرم العامرّ

احلقيقة.

بـــ� الـــبكات مل يكن يق�صد يف احلقيقة اأن يقف �صدرّ العقـــل، اأو �صدرّ كلرّ نزعة عقليرّة،  واأ

ه كان يرغب يف التخفيف  ر للمكانة التي يحتلرّها وللدور الذي ي�صطلع به، لكنرّ وه� مل يكن يتنكرّ

مكان من غل�اء النزعة العقليرّة ال�صارمة، والتجريد املفرط اللذين ا�صتم�صكت بهما  قـــدر الإ

ة وعنف �صديدين، ليف�صح يف املجال اأمام طرائق اأخرى للمعرفة ل تقلرّ اأهميرّة  ائيرّة يف ق�رّ امل�صرّ

، وثانية احلد�ض، وثالثة العتبار، وه� كان  ـــل الذاتيرّ مرّ
عـــن العقل، اأطلق عليها تارة ا�صم التاأ

ُثل احلقيقة �صافية اأمام ال�عي من غري  يق�صد بها اللتقاء املبا�صر مب��ص�ع املعرفة؛ حيث مَتْ

دة اأو حجج متكلرّفة، وحيث يتمرّ اإدراكهـــا يف م��ص�عات العامل الب�صيطة  ـــط براهـــني معقرّ ت��صرّ

واأ�صيائه العاديرّة.

، ول اإىل ن�ع من ال�صتبطان، 
�11�

ـــة ومثـــل هذا امل�قـــف ل يحيل اإىل نزعة اإ�صراقيرّة �ص�فيرّ
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ل العقليرّ ال�صخ�صـــيرّ الذي ينكفئ علـــى املعرفة يف اأب�صط  مرّ
بـــل هـــ� يحيل على منط مـــن التاأ

ل جنده  مرّ
اأ�صكالهـــا واأو�صح �ص�رها، كما تتجلرّى على �صفحة ال�ج�د. ومثل هذا الن�ع من التاأ

ـــة على اختـــالف نزعاتها، وه� كان يف ما يبدو مـــن اأثر الدين على  يف كلرّ املذاهـــب الفل�صفيرّ

فالط�نيرّة التي تغلغلت يف كلرّ حنايا التفكري  التفكـــري الفل�صفيرّ من جهة ومن اآثار النزعـــة الأ

. والكالم هذا ح�ل املنهج الفل�صفيرّ عند اأبي البكات 
�12�

الفل�صفيرّ للم�صلمني من جهة اأخرى

ر اأبـــ� البكات ا�صتغنـــاءه يف بناء مذهبه  عـــام يحتـــاج اإىل اأن نفح�ض خط�اتـــه، بعد اأن قرَّ

نات الفل�صفة وكتبها، فما هي هذه اخلط�ات  خه الرتاث الفل�صفيرّ قبله واحت�ته مدورّ ـــا ر�صرّ عمرّ

ـــز به ال�ص�اب عن اخلطاأ، واحلق عن  التـــي حم�صها اأب� البكات ثقته واعتبها معيارًا مييرّ

الباطل، والعلم عن اجلهل، وافرت�صها طريقًا اإىل احلقيقة و�صبياًل اإىل املعرفة؟

التاأّمــــل الذاتــــــي

ل الذاتي اأو الفكر  مرّ
ـــى اأب� البكات منهَجه، الذي يرت�صيه طريقـــًا اإىل املعرفة، بالتاأ �صمرّ

ال�صخ�صيرّ اأو احلد�ض، ولقد عر�صه يف ن�ضٍّ مقت�صب من املعتب فقال: »وكنت اأجتهد بالفكر 

والنظر يف حت�صيل املعاين وفهمها والعل�م وحتقيقها في�افق يف �صيء منها لبع�ض، ويخالف 
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يف �صيء اآخر لبع�ض من القدماء يف اأقاويلهم«.

ولقـــد اأ�صـــار اإىل مثل هذا امل�قـــف املنهجي يف ن�ضٍّ اآخـــر با�صم العتبـــار، الذي ل يبعد 

نرّني  يته كتاب املعتب لأ ل الذاتيرّ اأو التفكـــري ال�صخ�صيرّ فقال: »و�صمرّ مرّ
كثـــريًا يف معناه عن التاأ

مته، ل ما نقلته عن  غري فهم اأو فهمته  قت النظر فيـــه ومترّ نتـــه ما عرفته واعتبته وحقرّ �صمرّ

راء واملذاهب كبريًا  وقبلته من غري نظر واعتبار، ومل اأوافق على ما اعتمدت عليه فيه من الآ

لكـــبه، ول خالفت �صغريًا ل�صغره، بل كان احلقرّ من ذلـــك ه� الغر�ض، واملخالفة وامل�افقة 

�14�
فيه بالعر�ض«.

ان ل يـــكادان يك�صفان لنا �صـــ�ى اأنرّ فيل�ص�فنا قد ارتـــدرّ اإىل الذات مترّخذًا  وهـــذان الن�صرّ

منها مقيا�صًا اأو منهجًا يت�صلرّح به يف حماولة نقده للفكر الفل�صفيرّ وتق�ميه مل�صامينه، بعد اأن 

نا ل نكاد نعرث فيهما على ما ير�صدنا  اأعر�ـــض عن كتب الفال�صفة ومذاهبهم واأفكارهم. لكنرّ

اإىل معرفته ج�هر مثل هذا الرتداد ومعناه، اأو فهم ما يق�صده من التاأمل الذاتيرّ اأو النظر 

رها على نح� جممل يف  ق لنا ذلك اإل يف �ص�ء مفاهيم ثالثة قررّ اأو العتبار. و�ص�ف لن يتحقرّ

�صياق مناق�صاته مل�صكالت فل�صفيرّة طبيعيرّة وميتافيزيقيرّة.
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ذهان، وليرّة اأو العرف العامـــي اأو اأوائل الأ ل هـــذه املفاهيـــم، ه� مفه�م املعرفـــة الأ اأورّ

ة ال�هميرّة، والثالث �صحيفـــة ال�ج�د. واملفاهيم الثالثـــة هذه - والتي  والثـــاين اأحكام القـــ�رّ

�صنعر�ـــض روؤية اأبي البكات لها - تك�صف بال اأدنـــى التبا�ض عن اأنرّ اأبا البكات كان يق�صد 

ل ال�صخ�صيرّ  مرّ
ل الذاتيرّ اأو الفكر اأو النظر والعتبار، والذي ارت�صاه منهجًا لفكره، التاأ مرّ

بالتاأ

ة ال�هميرّة،  لية ل يرقى اإليها ال�صك، اأو امل�صتند اإىل اأحكام الق�رّ ة اأورّ القائـــم على معارف عاميرّ

اأو املطابق ملا ينك�صف اأمام ال�عي من اأ�صياء العامل الطبيعيرّ وم�ج�داته.

ذهان، فهي �صرب من املعرفة لها �صفة العم�م وال�صم�ل،  ا املعارف العامية اأو اأوائل الأ اأمرّ

نرّها  نرّها قدر م�صرتك بني كافة العق�ل النقية، ولها �صفـــة الب�صاطة وال��ص�ح، لأ مـــن جهـــة، لأ

ـــد جهد. فهي اإذن مبثابـــة البديهيرّات التي تـــدرك باملبا�صرة  ة اأو تكبرّ تـــدرك بـــال تكلرّف م�صقرّ

نرّها من  ة و�ص�حهـــا يف نف�صها، ولأ والرجتـــال، والتـــي ي�صتند اإليها النا�ض عفـــ� اخلاطر ل�صدرّ

الب�صاطة مبكان بحيث يترّخذها النا�ض �صبياًل اإىل احلقيقة مهما تفاوتت حظ�ظهم من العلم 
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ودرجاتهم من املعرفة.

هت - يف العم�م - فكـــر اأبي البكات يف  فكار العامية هي التـــي وجرّ ولقـــد كانت هـــذه الأ

، اأعني يف امل�صكالت التي تترّ�صل مبا ا�صطلح عليه  اجلانـــب الفيزيقيرّ مـــن م�صروعه الفل�صفيرّ

ائي ملفه�م املكان من  ـــة. فعلى اأ�صا�صها مثاًل يرف�ض الفهم الفل�صفـــيرّ امل�صرّ بالفل�صفـــة الطبيعيرّ

ـــه »ال�صطـــح الداخل من اجل�صـــم احلاوي املحيـــط بال�صطح اخلارجـــيرّ من اجل�صم  حيـــث اإنرّ

بعاد مفرت�صًا اأنرّ املكان بح�صب  ر اأنرّ املكان ه� الف�صاء الثالثيرّ الأ «. وا�صتنادًا اإليها يقررّ املح�يرّ

 
�17�

ا تعارف عليه اجلمه�ر. التعارف العام واخلا�ضرّ ه� هذا، من غري حاجة اإىل حت�يله عمرّ

فللمـــكان يف الفهـــم العامي معنى ب�صيـــط غاية الب�صاطة، وا�صح مبـــا ل مزيد عليه، وه� من 

م له تعريف يك�صف عن حقيقته  ى يف الذهن من غري حاجة اإىل اأن يقدرّ البداهـــة بحيـــث يتبدرّ

ويبنيرّ معناه.

م نقا�صه  فكار العاميـــة اأو اأوائل العق�ل املرتكـــز الذي على اأ�صا�صـــه قدَّ و�صـــ�ف تكـــ�ن الأ

ره ومعرفة ماهيرّته  ا ت�ص�رّ ائية، حيث يق�ل: »واأمرّ ر الزمان يف الفل�صفة امل�صرّ املف�صلي ح�ل ت�ص�رّ

، ويف التعريف التامرّ املنطقيرّ من الغام�ض  امل�ج�دة، فاإنرّه يف العرف العامي من البنيرّ اجلليرّ

ية وجنعلها م��ص�عًا ملا نحكم به عليه وفيه  ن نهتدي مبعرفته العامرّ ، فنحن الآ امل�صتبه اخلفيرّ

�18�
من حم�ص�ل املعرفة النظريرّة العقليرّة.«

ج�صام واحلركات، ما اأ�صبغ عليه اإطارًا ح�صيًا  ائي الزمان بعامل الأ ولقـــد ربط الفكر امل�صرّ
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ى  . لكنرّ اأبا البكات يتخطرّ ماديًا، وح�صر معرفـــة حقيقته ومفه�مه بالعقل م�صتعينًا باحل�ضرّ

�صه يف عامل اآخر  يف حماولـــة فهـــم الزمان اأمر احل�ضرّ واأمر العقل كليهما، ويحـــاول اأن يتفحرّ

خمتلف كلرّ الختالف ه� عامل ال�صع�ر، اأعني اأنرّه يحيل اإدراكه اإىل املبا�صرة واملعاينة وال�صع�ر 

الداخلـــي، حيـــث تدركه النف�ض وتعيه وعيـــًا مبا�صرًا ل تكاد حتتاج معـــه اإىل اأقي�صة اأو حتليل 

�صياء ومقارنتها  ق من خالل مالحظة الأ م ول يتحقرّ  اإنرّه �صع�ر مبا�صر اأ�صيل ل يتق�رّ
�19�

عقلي.

ا  خر، ول يرتبط بب�اعـــث اأو مثريات مادية... فال�صع�ر هذا بالزمان اإمنرّ بع�صهـــا بالبع�ض الآ

ر يف  ـــق مبعـــزل عن كلرّ ذلـــك ويف ا�صتقالل تـــامرّ عنـــه. وكاأنرّ اأبا البكات يريـــد اأن يقررّ يتحقرّ

ا يدرك ب�صع�ر فطريرّ اأورّيل، ي�صبـــه اإدراك الذات لذاتها واإدراكها  خ�ص��ـــض الزمـــان اأنرّه اإمنرّ

ـــة ل حتتاج اإىل و�صائـــط اأو اأدوات. وتلك طريقة يف  ة اأوليرّ لل�جـــ�د، فهي معرفـــة ذاتيرّة فطريرّ

خ اأب� البكات دعائمه وارت�صاه ركيزة لتفكريه،  التفكري حتيلنا ب��ص�ح على املنهج الذي ر�صَّ

�صياء وال�عـــي امللت�صق النابع  دراك املبا�صر ال�صـــاذج لالأ والـــذي يحـــلرّ ال�صع�ر الب�صيـــط والإ

على على ح�صاب التحليل العقليرّ واملبالغة يف  مـــن م�اجهة النف�ض مل��ص�عاتها، يف املكانـــة الأ

�ض عنه ال�صع�ر ه� اأكرث �صدقًا ويقينًا مما ت�صفر عنه  التجريد، مقامًا على فكرة اأنرّ ما يتمخرّ

ب�صط اأ�صدق على الدوام  . �صرورة ب�صاطة ال�صع�ر وتعقد الفكرة، والأ عمليرّات التحليل العقليرّ

�20�
واأ�صدرّ و�ص�حًا.

ة ال�هميرّة فهي عند اأبي البكات طريـــق م�ث�ق به ملعرفة احلق. وبديهة ال�هم  ـــا الق�رّ اأمرّ

عنـــده كبديهـــة العقل التي يعتدرّ بها امل�صاوؤون �ص�اء ب�ص�اء. ل فرق يف ذلك عنده بني اأن يك�ن 

يًا... ولقد رف�ض امل�صاوؤون اعتبـــار ال�هم طريقًا اإىل املعرفة  ـــًا اأو ح�صرّ دراك عقليرّ م��صـــ�ع الإ

ة ال�هم. ر �صدق الق�صايا التي تن�صاأ عن ق�رّ روا اأن ل اأ�صا�ض منطقيًا يبرّ اليقينيرّة، وقررّ

فـــاإذا جتاوز ال�هم دائـــرة املح�ص��ض اإىل دائرة املعق�ل َفَقَد قيمتـــه. ومل ي�صحرّ ال�صتناد 

ا تنح�صـــر يف دائرة احل�ضرّ ل  ح�ال. فمنفعته اإمنرّ اإليـــه كطريـــق اإىل املعرفة باأيرّ حـــال من الأ

تتجاوزهـــا ول تعدوها. وهـــ� يحتاج على الدوام من اأجل ت�صحيـــح ت�ص�راته اأو تزييفها اإىل 

ك اأبي البكات  حكـــم العقل.. واإل ل� تـــرك ونف�صه فه� مكمن اخلداع والت�صليل. ولعـــلَّ مت�صرّ

ية واعتداده باآراء اجلماهري  فكار العامرّ ا ن�صاأ من انحيـــازه اإىل الأ ة ال�هميرّة اإمنرّ باأحـــكام الق�رّ

التـــي تترّ�صـــم يف عم�مها بال��صـــ�ح والب�صاطة، وتبتعد عـــن الغم��ض والتعقيـــد... وال��ص�ح 

والب�صاطة هما عنده مقيا�ض ال�ص�اب وميزان احلقرّ اللذان ل ياأتيهما الباطل من بني يديهما 

ول من خلفهما.
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ائني  ة ال�هميرّة يف مناق�صتـــه للكثري من اآراء امل�صرّ ولقـــد جلاأ اأب� الـــبكات اإىل اأحكام الق�رّ

يف م��ص�عـــات تنتمـــي يف جمملها اإىل حـــدود الفل�صفة الطبيعيرّة، كم�صكلـــة اخلالء والنهاية 

والالنهايـــة يف املكان وغريها من امل�صكالت. فقد اأثبت على �صبيل املثال الالنهاية يف املكان 

ة رف�صها امل�صاوؤون ل�صتنادها  م �صهم نافذ خارج كرة العامل، وهي حجرّ ة قامت على ت�هرّ بحجرّ

اإىل حكم ال�هم، وه� عندهم ل يفيد علمًا، ول ينتج يقينًا.

ثبات الالنهاية، ما دام مل يقم عليها  لكنرّ اأبا البكات مل يجد حرجًا يف ال�صتناد اإليها لإ

ة وهميرّة  ر ذلـــك قائاًل: »فاإْن قال )املعرت�ض(: اإنرّ هذه احلجرّ دليـــل عقلي بديهي يبطلها. وقررّ

تك يف اخلط�ط وهي اأوهـــام بطلت بالنظر العقليرّ من حيث  ت حجرّ اأي�صـــًا... قلنـــا كيف تكرثرّ

�21�
ها«. ها، ول وجد العقل �صبياًل اإىل ردرّ م �صدرّ مها ومل يكن ت�هرّ مت، وهذه قد ت�هرّ ت�هرّ

وثالـــث املفاهيم التي تك�صـــف طبيعة منهج اأبي البكات الفل�صفيرّ ه� ما اأ�صماه ب�صحيفة 

�صياء  ال�جـــ�د. واأغلب الظـــن - كما اأ�صرنا �صابقـــًا - اأنرّه يق�صد من هذا امل�صطلـــح عامل الأ

نه العقل من اأفكار وت�ص�رات. �صا�ض يف ما يك�رّ الطبيعيرّة الذي ه� الأ

مة كتاب املعتب جمماًل من غري تف�صيل ومبهمًا من  تني يف مقدرّ ولقد ورد هذا امل�صطلح مررّ

فكار(  ل باإ�صباع النظر يف �صحيفة ال�ج�د من ذلك )الأ وىل: »وحت�صَّ غري تعريف. قال يف الأ

وىل،  �صلي، وال�صحيفة الأ ويف الثانية: »وقابلت جميع ذلك بالكتاب الأ
�22�

ما مل ُيَقل اأو ينقل«

�23�
اللتني اإذا نقل الكاتب منهما اأ�صاب اأو قابل بهما �صح الكتاب.«

لكنرّ الذي يتبني من جممل اللفتات املنهجيرّة التي بثرّها اأب� البكات يف مطاوي اأبحاثه يف 

كتابـــه املعتب ه� اأنرّ املق�ص�د من �صحيفة ال�جـــ�د اأو ن�صخة ال�ج�د العامل الطبيعيرّ اأو عامل 

فكار، وه� يرى اأنرّ  �صيـــاء الطبيعيرّة، الذي يقع يف قبـــال العامل العقليرّ اأو عامل املفاهيم والأ الأ

ا العامل العقليرّ فه�  ، وه� حم�ض احلقرّ و�صريح ال�صـــ�اب، اأمرّ �صليرّ هـــذا العامل ه� العـــامل الأ

عامل املفاهيم وال�ص�ر املنعك�صة من هذا العامل، املتمثرّلة حلقائقه ووقائعه.

فـــكار واملعتقدات؛ ليعرف  ومـــن ثـــمرَّّ كانت �صحيفة ال�ج�د معيارًا تـــ�زن به املفاهيم والأ

ر يف  ن�صان وتب�صرّ له الإ مرّ
ها من باطلها، والعامل الذي اإذا مـــا تاأ �صحيحهـــا مـــن فا�صدها، وحقرّ

راء ما ل تفيده الكتـــب ول تك�صف عنه  معانيـــه ودللتـــه اكت�صف يف هديـــه من املفاهيـــم والآ

ق�ال. الأ

لكـــن اإذا كانـــت �صحيفة ال�ج�د هي التي يقراأ منها اأب� الـــبكات وينتفع، وعلى اأ�صا�صها 
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ـــة طريقة ُتقراأ، وكيف ي�صتطيع املـــرء اأن يفهم ما فيها، واأن  يرّ
راء، فباأ فكار ويزن الآ يقيـــم الأ

ي�صب غ�رها، ويك�صف عن معانيها؟

، اأو من خالل الترّ�صال بالع�امل  ل الذاتـــيرّ مرّ
ية، اأو عب التاأ هـــل من خالل التجربة احل�صرّ

القد�صيرّة التي تنك�صف فيها هذه ال�صحيفة انك�صافًا تامًا؟

ي  ل الذاتي امل�صتند اإىل الختبار احل�صرّ مرّ
 بني التاأ

�24�
تك�صف ن�ص��ض اأبي البكات عن فرق

�صراقيرّة. املبا�صر واملعاينة امللت�صقة واحلميمة، وبني ل�ن من املعرفة الإ

ل مع ال�ص�رة اجل�صم الطبيعيرّ  فه� يف نقده لبن �صينا يف ق�له بج�هريرّة املادة التي ت�صكرّ

ـــل الذاتي امل�صتند اإىل احل�ضرّ فيق�ل: »ويترّ�صح لك هذا  مرّ
ي�صتعمـــل هذا ال�صطالح مبعنى التاأ

ج�صام الطبيعيرّة، وقابلت الكلرّي املعق�ل  لت ال�ص�ر ال�ج�ديرّة يف الأ مرّ
امل��صـــ�ع من العلم اإذا تاأ

مـــر امل�ج�د، ومل جتعل الكتاب املنق�ل عن قائل عامٍل اأ�صاًل تقابل به ن�صخة ال�ج�د، كما  بالأ

ل ملـــا وقع له من مفه�م كالم القدماء يف  فعـــل هـــذا القائل )يعني ابن �صينا( حني اأخذ يتمهرّ

ال�صـــ�رة ورد حكـــم ال�ج�د اإليه، فلم ي�صتتبرّ له ذلـــك يف كلرّ �صيء مع كلرّ �صيء، ول اترّ�صق ول 

ر بح�صب مـــا اترّ�صح لك هاهنا...، وجتعل  ق النظر، بل تنظرّ ل الكالم ودقرّ ـــق، مع اأنرّه طـــ�َّ حتقرّ

ق  م ال�جـــ�د، وتقاِبل به الكتاب املنق�ل، فيق�صر عليـــك التط�يل، ويترّ�صق املختلف، ويتحقرّ الأ

�25�
امل�صتبه من اأمر ال�ص�رة الطبيعيرّة.«

بـــ� البكات ين�ضرّ على ابن �صينا واأمثاله يف هـــذا الن�ض اأنرّهم يجعل�ن الكتاب املنق�ل  فاأ

اأ�صا�صـــًا ينطلق�ن منه، ثم يحاول�ن فهم العامل امل�ج�د اأو ن�صخة ال�ج�د من خالله، فيقع�ن 

د. وهـــ� يرى اأنرّهم ل� جعلـــ�ا ال�ج�د ه�  يف التناق�ـــض، وي�صقطـــ�ن يف مهـــاوي احلرية والرتدرّ

حالة اإليه، واأن يحاكم�ا ما فيها من  �صا�ض ثم حاول�ا اأن يفهم�ا ما يف الكتب بالإ �صل اأو الأ الأ

دهم،  له و�صب اأغ�اره وا�صتيعاب م�صامينه، لزال ا�صتباههم وانتفى تردرّ مرّ
اأق�ال على �ص�ء تاأ

ول�صلمـــ�ا من احلرية وال�صيـــاع. ومثل هذا امل�قف منه ين�صجم مـــع منهجه العام الذي يعلي 

مـــن �صاأن املعارف العامية، وينت�صر لل��صـــ�ح والب�صاطة اللذين يتمترّع بهما ال�ج�د الطبيعيرّ 

واأ�صياوؤه املبا�صرة.

لكنرّ اأبا البكات يك�صف لنا يف ن�ضرّ اآخر اعتقاده باأنرّ �صحيفة ال�ج�د هي كتاب خا�ض ل 

ن �صفت فطرتهم وارتقـــت ذواتهم وارتفعت عق�لهم  ه اإل اأربـــاب النف��ض ال�صريفة ممرّ
يقـــروؤ

نبياء ومن هم على �صاكلتهم من اأهـــل الب�صرية والقل�ب، يق�ل يف  وا�صتنـــارت قل�بهـــم، كالأ
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�صـــدد ذلـــك: »واأنت اإذا اأن�صفت نف�صـــك علمت اأنرّ ال�ج�د الكتاب الـــذي ل غلط فيه، وعلم 

اهلل بـــه اأمرّ الكتاب، وال�ج�د كن�صخة من�ص�خة من علم اهلل مل يغلط نا�صخها، فقراءتها عند 

ذوي الب�صـــرية اأ�صهل من قراءة ال�صحيفة عند ذوي الب�صر، و�ص�اهدها ل تكذب، ودلئلها 

ه يف علمه ك�نه ل يكتب ول يقراأ،  ل تخطيء، فمن كانت له ب�صرية فقراأ فيها فعلم، فال ي�صررّ

�26�
فها ول ين�صف.« حترّى يقراأ يف ن�صخة الن�صخة التي يغلط كاتبها وي�صحف، ويجهل م�صنرّ

د حنني  ى يف هذا الن�ـــضرّ ه� جمررّ ولعـــلرّ مثل هذا النـــزوع العرفاينرّ ال�صـــ�يفرّ الذي يتبدرّ

 وه� عن�صر جديد يف منهج اأبي 
�27�

ـــة العرفانيرّة كما اأ�صار اإليه بع�ـــض الباحثني، اإىل اليه�ديرّ

�صا�صية لهذا املنهج التـــي التزمها اأب� البكات يف  ه ل يـــكاد يخلرّ بالعنا�صر الأ الـــبكات، لكنرّ

�صياق نقده للم�صائية التزامًا �صارمًا و�صار على هديها يف كلرّ خط�ات تفكريه.

3- املنطـــق واملعرفــــــــة

اأواًل: املنطـــق وبع�ض م�سكالتــــــــــه

يعرتف اأب� البكات البغدادي يف مفتتح بحث املنطق من كتابه املعتب، باأنرّ ما ُنِقل اإلينا 

، هي اأكمـــل ما ُنِقل عن  عـــن اأر�صطـــ� من مباحـــث، تترّ�صل بهذا اجلانب مـــن الفكر الفل�صفيرّ

غرا�ـــض التي تق�صد منها وتطلب  ريـــن والفال�صفـــة. وهي تكاد حت�ي - بنظره - كلرّ الأ املفكرّ

نرّ اأبـــا الـــبكات مل يكـــن يتعاطى مع الـــرتاث الي�ناينرّ يف عم�مـــه من منظ�ر  ب�ا�صطتـــه. ولأ

ر�صطيرّ ويعاجله،  مذهبـــيرّ ومـــن خالل خلفيرّة معرفيرّة م�صبقـــة يفنرّد على اأ�صا�صها املنطـــق الأ

مة �ص�ى تلك  ـــة مقدرّ يرّ
م له باأ م لهذا العـــامل باأيرّ متهيد، ومل يقدرّ ـــد لعر�صه املنظرّ ـــه مل ميهرّ فاإنرّ

�صا�ض الذي ت�صتمدرّ منه قيمتها  التـــي تبنيرّ لنا م�قفه املبدئيرّ والعام من اآلة الفكـــر، اأو من الأ

�28�
وتكت�صب م�صروعيرّتها.

�سا�ض املعريف مل�سروعّية املنطق اأ- االأ

ر�صطيرّ م�صروعيته املعرفيرّة ا�صتنادًا اإىل م�صروعيرّة غايته، اإذ املفرت�ض  �ـــض املنطق الأ �صرّ
ي�ؤ

بنا اخلطاأ يف الفكر،  م لنا اإدراكاتنا ويجنرّ ـــه العلم الذي ير�صدنا يف خطـــ�ات تفكرينا وينظرّ نرّ اأ

حكام. راء وال�ص�اب واخلطاأ من الأ ننا من التمييز بني احلقرّ والباطل من الآ وميكرّ

قها وينجزها  نرّ مثـــل هذه الغاية حاجـــة �صروريرّة وطم�ح اأكيد، فاإنرّ العلم الـــذي يحقرّ ولأ

جلها، وي�صتمدرّ م�صروعيرّته منها وم�صتندًا اإليها. ي�صبح مطل�بًا لأ
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 يف تعليـــل م�صروعيرّة املنطق على نف�ـــض الطريقة التي جرى 
�29�

ولقـــد جرى اأب� البكات

م�ن فافرت�ـــض اأنرّ الذين يطلب�ن العلم بامل�ج�دات مـــن العلماء ويطمح�ن اإىل  عليهـــا املتقدرّ

ى اإليـــه تفكريهم، ول يتميرّز  بلـــ�غ احلقيقـــة واإدراكها، يختلف�ن يف نتائـــج اأنظارهم وما يتاأدرّ

عندهـــم ال�صـــ�اب من اخلطـــاأ، ول ال�صدق من الكـــذب، ول احلقرّ من الباطـــل، وت�صطرب 

اأمامهـــم طـــرق املعرفة وم�صالكهـــا، فتختلـــف مذاهبهم، وتتعار�ـــض قناعاتهـــم، وتت�صارب 

ن�صان يعجز  معتقداتهـــم. ومثـــل هذه احلقيقة تك�صف - ح�صب اأبي البكات - عن واقع اأنرّ الإ

ر عليه  عـــن ال��صـــ�ل ب�ا�صطة فكـــره اإىل احلقرّ الذي يح�صل له بـــه اطمئنان اليقـــني، ويتعذرّ

مـــن خالل ال�صتناد اإىل قدراتـــه العقليرّة بل�غ احلقيقة؛ اإذ ل� كان مبقـــدور الب�صر اأن ي�صل�ا 

د اإعمال عق�لهم ملا ا�صتمـــر الختالف بينهم يف اأعلى مراتبه  اإىل غاياتهـــم مـــن احلقرّ مبجررّ

ـت  واأبلـــغ �صـــ�ره، حترّى ل يـــكادون يترّفق�ن على مذهـــب اأو يجتمع�ن على راأي. مـــن هنا، م�صرّ

لة التي ي�صتعين�ن بها  روا الآ ، واأن ي�فرّ ل�ن اإىل احلقرّ احلاجة اإىل اأن يطلب العلماء ما به يت��صرّ

ر لهم اكت�صاب املعرفة من اأ�صلم �صبلها واأقرب  لتنظيم خط�ات تفكريهم، وال��صيلة التي تي�صرّ

مداخلهـــا واأ�صهل اأب�ابها، والتـــي ت�صاعدهم على التمييز بني احلـــقرّ والباطل من املعتقدات 

�30�
وال�ص�اب واخلطاأ من الفكر، وال�صادق والكاذب من النتائج.

ـــر لها املناطقة  �صا�ض الـــذي مينح املنطـــق م�صروعيرّته املعرفيرّة، كما نظَّ هـــذا ه� اإذن الأ

م لنا  د لنـــا طرق املعرفة ال�صحيحة، وتنظرّ لة التي حتدرّ ال�صابقـــ�ن على اأبي البكات، فه� الآ

ن ا�صتثمار ما منلكه من معارف ومدركات، وت�صع بني اأيدينا الق�اعد والركائز  فكرنا لنح�صرّ

ننـــا - بعد ذلك - من متييز اخلطاأ  التـــي تر�صـــد عمليرّة التفكري يف كلرّ خط�اتها، ثم هي متكرّ

�صا�ض يقت�صي يف ما يقت�صيه الإميان بافتقاد  مـــن ال�ص�اب واحلقرّ من الباطل. ومثل هذا الأ

دراك والعتقاد، واأنرّه  به اخلطاأ يف الفكر، والزلل يف الإ ن�صـــان يف اأ�صل ج�هره اإىل ما يجنرّ الإ

يحتـــاج ليبلغ ذلك اإىل اآلـــة م�صن�عة ي�صعها بنف�صه، ويدبرّر طرائقهـــا على �ص�ء جتربته، ل 

رها، اأو اكتمال  فرق يف ذلك بني فرد وفرد، مهما تفاوتا فيما بينهما يف �صفاء الفطرة اأو تكدرّ

امللـــكات اأو نق�صانهـــا. فاملنطق حاجـــة اإذن لكلرّ فكر، وميـــزان لكلرّ اعتقـــاد وتدبرّر واإدراك، 

ي�صت�ي الب�صر يف احلاجة اإليه، والفتقاد اإىل ع�نه.

�صا�ض الذي تق�م عليه م�صروعيرّة املنطق  واإذا كان اأب� البكات التزم ب��ص�ح مثل هذا الأ

فهـــ� مل يقبلـــه على اإطالقه؛ اإذ املنطـــق عنده حاجة �صروريرّة لكن لي�ض لـــكلرّ فكر، فالنف��ض 

ن�صانيرّة، بنظره، خمتلفة يف طبائعها وغرائزها. الإ



المحجة )العدد الثامن ع�صر(

185   

ها عن اخلطـــاأ والزلل - وهي غاية  ذهـــان اإىل حقائق املعارف والعلـــ�م، وردرّ وهدايـــة الأ

ولية هي احلكمـــة الغريزيرّة امل�ج�دة  املنطـــق - منهـــا ما ه� اأورّيل ومنها مـــا ه� تعلرّمـــي، والأ

بالفطـــرة لنف��ض دون غريهـــا، بها مييرّزون احلقرّ من الباطل، و�صائب الفكر من خطئه، بال 

ا التعليميرّة فهـــي الهداية التي  ـــق لهم ذلك وتعينهم عليـــه. اأمرّ حاجـــة اإىل اآلـــة م�صن�عة حتقرّ

تكفلهـــا ق�انني م�صن�عة يبتكرهـــا الب�صر م�صتندين اإىل هداية الفطرة، اأو بعبارة اأخرى هي 

الهداية التي يبلغها اأولئك الذين ل ميلك�ن احلكمة الغريزيرّة، م�صتندين اإىل من ميلك هداية 

�31�
الفطرة. فمثل هذه الق�انني يتعلرّمها فاقد الغريزة من واجدها.

والذيـــــن يلكـــ�ن احلكمــــة الغريزيـّة ق�سمــــــان  - ح�ســـب اأبــــي البـــــــــركات:

ا  وا بها عمرّ ول: يتمثرّل يف اأولئك الذين حافظ�ا على �صفاء فطرتهم ونقاء غريزتهم وناأَ الأ

ه �صفاءها. يدنرّ�صها وي�ص�رّ

ـــل يف اأولئـــك الذين تدنرّ�صت فطرتهـــم مبا طراأ عليها من عـــادات وتعاليم  والثـــاين: يتمثرّ

لني ليقابل�ا  ورّ خرون يحتاج�ن اإىل الأ نف�صهم ولغريهم، والآ ل�ن قدوة لأ ورّ ومعتقدات باطلة. والأ

م في�صلح�ن ما طراأ عليها مـــن ف�صاد، ويبوؤونها  غريزتهـــم بغريزتهم مقابلة الن�صخـــة بالأ

�32�
م�ن اع�جاجها. مما خالطها من �ص�ائب، ويق�ِّ

ـــا الفاقدون، فهـــم ق�صمان كذلك: من يقبـــل الهداية ومن ل يقبـــل. والقابل ه� الذي  اأمرّ

ها املانع من تعلرّمهـــا، فيهتدي بالتعليم،  �صليرّة، وينعـــدم كذلك �صدرّ تنعـــدم عنده الغريزة الأ

�صليرّة وامل�صتنبطة منها.  وي�صتفيـــد منه بقدر ما يتعلرّم من الق�انني امل�صتنـــدة اإىل الغريزة الأ

ق فيه �صدها فيك�ن بطبعه  ا الثاين وه� غري القابل، فه� الذي تنعدم عنده الغريزة ويتحقرّ اأمرّ

خارجًا عن احلكمة الفطرية، ومثله ل ي�صتفيد من التعلم، ول ينفعه الك�صب، ول يقبل الهدى 

�33�
ملانٍع من طبعه وغريزته.

واإذا كانـــت هذه هي اأ�صناف الب�صر باعتبار ح�صـــ�ل هداية الفكر لهم وعدم ح�ص�لها، 

ل منها - اأعني �صاحب الغريزة ال�صافية، والفطرة ال�صليمة - ل يحتاج اإىل املنطق،  ورّ فاإنرّ الأ

ـــة اآلة اأخـــرى، ول يفتقر اإىل ق�صاياه وم�صائله، ول على طرقـــه وم�صالكه وق�انينه،  يرّ ول اإىل اأ

ـــة ما يغنيه عن تكلرّـــف طرق م�صن�عة  وليرّ نرّ لـــه من غريزته الأ ل�صتغنائـــه بفطرتـــه عنه، ولأ

مبتدعة تق�ده اإىل احلق، وتر�صده اإىل ال�صدق.

ا من تنعدم فيه غريزة احلكمة ول قابلية عنده للتعلم والك�صب، فال ينفعه املنطق باأيرّ  اأمرّ
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نرّ طبعه مينعه من  �صل اإىل احلكمة، وخلل�رّ فطرته منها، ولأ ح�ال، لفتقاره يف الأ حال من الأ

اكت�صـــاب الهدى فال تفيده اآلة ول تنفعه طرق ول تنجيه ق�انني. والثاين والثالث - وهما من 

ه قابل  ه دنرّ�صها مبا �صابها مـــن تعاليم ومعتقدات، ومن ل ميلك غريزة لكنرّ ميلـــك غريزة لكنرّ

للتعلـــم – ينتفعـــان من املنطق بتفاوت، ويحتاجان اإليه كلرّ ح�صب مرتبته، مبعنى اأنرّ احلاجة 

ول يحتاجه لتقـــ�مي ما ميلكه بالطبـــع والفطرة،  نرّ الأ هـــا متفاوتـــة، لأ عندهمـــا متحققـــة لكنرّ

والثـــاين يحتاجه لتق�مي مـــا يكت�صبه ويتكلرّفه باجلهـــد وامل�صقة والتعلرّـــم. فحاجة الثاين اإذن 

�34�
. اأق�ى، وانتفاعه منه اأكب واأ�صدرّ

بـــ� البكات اإذًا، ل ي�ؤمـــن باأنرّ احلاجة اإىل اآلة الفكر حاجة عامـــة �صاملة يف كلرّ فكر،  فاأ

ة يف مذهبـــه واعتقاده من ل ينتفع من املنطق  وبـــاأنرّ املنطـــق يع�د بالنفع على كلرّ فرد؛ اإذ ثمرّ

ة كذلك  هليرّة التعلرّم والكت�صاب ولقابليرّة الهداية، وثمرّ البتة من جهة، وهم اأولئك الفاقدون لأ

مـــن ل يحتاجه على وجـــه مطلق، وهم اأولئك الذيـــن �صفت فطرتهـــم، وا�صتغن�ا بغريزتهم 

�35�
�صليرّة عن كلرّ طريق م�صن�ع للمعرفة. الأ

ر له ال�صهروردي، حينما افرت�ض اأنرّ املنطق حاجة  رنا مب�قـــٍف نظرّ ومثـــل هذا امل�قف يذكرّ

ـــة  - اأعني للتعلرّم والكت�صاب - عند اأولئـــك الذين يحتاج�ن يف ال��ص�ل اإىل  للبحـــث �صروريرّ

ه لي�ض حاجـــة للمتاألرّهني  لـــ�ا اأ�صاليـــب النظر والفكـــر وال�صتدلل، لكنرّ احلقيقـــة اإىل اأن يت��صرّ

الذيـــن ارتقت ذواتهم و�صفـــت فطرتهم، بحيث يبلغـــ�ن املعرفة وينالـــ�ن احلقيقة باإ�صراق 

رنا كذلـــك مب�قف ابن تيمية - وه� هنا  . وه� يذكرّ اين، وبانك�صاف روحيرّ باطنيرّ داخلـــي جـــ�رّ

م�صتفيـــد من اأبي الـــبكات منتفع من م�قفه وراأيـــه، متاأثرّر مبذهبه وفكـــره - الذي يرى اأنرّ 

املنطق ل ينتفع به الذكي، ول ي�صتفيد منه البليد.

ب- الت�ســــّ�ر، الفهــــم واملعرفـــــــــــة

ا تدلرّ علـــى املعـــاين اأوًل وتدلرّ على  لفـــاظ  - ح�صـــب اأبـــي الـــبكات - اإمنرّ واإذا كانـــت الأ

عيـــان ب�ا�صطتها، فـــاإذا ح�صر معنى اللفظ يف الذهن ثـــمرّ ح�صرت العني التي  م�جـــ�دات الأ

كان ذلـــك املعنـــى مثاًل لها و�ص�رة عنها قيل حينئٍذ: اإنرّ هذا ه� ذاك، ول�ل ذلك مل يكن ملن 

ل، و  ورّ ة ثم غاب عنه �صبيل اإىل اأن يعلـــم اإذا �صاهده مرة اأخرى اأنرّه ذلك الأ راأى �صخ�صـــًا مـــررّ

ة �صبيل ملن راأى �صخ�صًا اأو  وىل والثانية. بل مل يكن ثمرّ ـــه لي�ض هناك فـــرق بني امل�صاهدة الأ نرّ اأ

ا معرفته  نرّه اإن�صان. واإمنرّ اأ�صخا�صـــًا من اأفراد النا�ـــض اأن يرى �صخ�صًا اآخر غريهم فيعرفه باأ
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رت  ول م�افقة لل�ص�رة التي تقررّ رة يف الذهن مـــن الأ لذلـــك تن�صاأ من اأنرّه يجد ال�ص�رة املقررّ

مـــن الثـــاين. ومعرفـــة اأنرّ ال�ص�رة املنطبعة مـــن ال�صخ�ض امل�صاهد ثانيًا هـــي نف�ض ال�ص�رة 

ا تن�صاأ من مطابقة �ص�رته التي كانت متثلت يف الذهن  لل�صخ�ـــض امل�صاهد اأوًل وتطابقها اإمنرّ

�36�
اأوًل ملا اأدرك منه ثانيًا.

فلكلرّ �ص�رة حا�صرة يف الذهن ثالث حالت من احل�ص�ر. فال�ص�رة التي تتمثل يف الذهن 

لفاظ من  عيان هـــي عند اأبي البكات ت�ص�ٌر. وما يح�صـــل من دللت الأ مـــن م�صاهدات الأ

لفاظ ملا  يه اأب� البكات فهمًا. وم�افقة ال�ص�رة احلا�صلة من دللة الأ املعاين واملفاهيم ي�صمرّ

�37�
يه معرفة. عيان ي�صمرّ يح�صل من م�صاهدات الأ

طـــالق اإىل ال�اقع الطبيعي  نرّ اأبـــا الـــبكات مييل اإىل ال�صتنـــاد يف كلرّ معرفة على الإ ولأ

م رتبة على الفهم واملعرفة؛ اإذ املُخاطب بلفظ ما، اإذا  ر عنده متقدرّ ذهان، فالت�ص�رّ واأوائل الأ

مل يكن �صبق اإىل ذهنه ت�ص�ر معناه، فاإنرّه ل يفهم ما يخاطب به ول يدلرّ عليه ما ي�صمعه من 

ر املعنـــى ومعرفته، فاإذا �صمع لفظه انتقل منه  م ت�ص�رّ ق ذلك فقط عندما يتقدرّ لفـــظ. ويتحقرّ

ر معنـــاه، ل ُيقال: اإنرّه قد عرفه،  اإليـــه. ومن �صاهـــد �صيئًا - كذلك- ل يك�ن قد �صبق له ت�ص�رّ

ر معنـــاه ثم �صاهده ثانيًا،  ا حت�صل لـــه معرفته اإذا كان �صبق له ت�ص�رّ ره، واإمنرّ بـــل ُيقـــال ت�ص�رّ

ره منه اأوًل، فُيقـــال حينها: اإنرّه قد  ف�افـــق مـــا اأدركه مـــن امل�صاهدة ما كان �صبق لـــه اأن ت�ص�رّ

عرفه. ومثاله من يرى زيدًا فيح�صل له منه �ص�رة، ثم يغيب عنه، ثم ي�صاهده ثانية، فت�افق 

وىل. فيقال  �ص�رتـــه الثانية - اأعنـــي ال�ص�رة احلا�صلة مـــن م�صاهدته الثانية - �ص�رتـــه الأ
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حينئٍذ: عرف.

دراك ثانيــــًا: املعــرفـــــــــــة والإ

اأ- مــــدخــــــــــل

يًا اأم  دراك - �ص�اء كان ح�صرّ يبنـــي اأب� البكات البغداديرّ روؤيتـــه الفل�صفيرّة ح�ل طبيعة الإ

ائية ب�ا�صطتها  ـــة التي علرّلت الفل�صفة امل�صرّ ل لنظريرّة الق�ى النف�صيرّ ـــًا - على نقا�ض مف�صرّ عقليرّ

رت على اأ�صا�صها انق�صام  ـــي، وبيرّنت من خاللها طبيعته وكيفيرّة ح�ص�له، وقررّ دراك احل�صرّ الإ

وىل وظيفة احل�ا�ـــضرّ الظاهرة  ـــة، وجعلـــت اإدراك الأ ية وعقليرّ املـــدركات واملعـــارف اإىل ح�صرّ

ة اأخرى من ق�ى  ـــة ق�رّ يرّ والباطنـــة، واإدراك الثانيـــة وظيفـــة العقل - وحده - ل ت�صاركه فيها اأ
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نرّ اأبـــا البكات �ص�ف يذهب بعيدًا يف خمالفته ملا قامت  ن�صانيرّة على الإطالق؛ ولأ النف�ـــض الإ

�صت عنها  ائيـــة، ويف معار�صتـــه للنتائج التـــي متخرّ دراك يف الفل�صفـــة امل�صرّ ـــة الإ عليـــه نظريرّ

ـــة، يف فرو�صها وما  م م�جزًا لهـــذه النظريرّ وخل�صـــت اإليهـــا، فاإنرّه وجـــد لزامًا عليـــه اأن يقدرّ

عيـــه، ويف اخلط�ات التي قامت عليها، واحلجج والبيرّنات التي ارتكزت اإليها، ليك�ن ذلك  تدرّ

متهيدًا �صروريًا ملناق�صة هذه النظريرّة خط�ة خط�ة، بغية اإثبات ف�صادها وتهافتها وعجزها 

دراك، وليك�ن ذلك  ـــة والإ �صكاليرّات التي حتيـــط باملعرفة الب�صريرّ عـــن تف�صري الكثري مـــن الإ

دراك واأق�صام املدركات واأن�اعها ويف عالقة  مة لزمة لعر�ض وجهة نظره يف املعرفة والإ مقدرّ

النف�ض بالعامل.

ونحن ل يعنينا هنا ما يف روؤيته من ج�انب ال�ص�اب اأو اخلطاأ، ول ما تتمترّع به من اإحكام 

دراك. ما  �ض عنهـــا تفكريه يف ق�صايا املعرفـــة والإ ، ول النتائج التي متخرّ ومتا�صـــك منطقـــيرّ

ت يف معاجلته لنظريرّة الق�ى النف�صيرّة،  يعنينـــا على وجه خا�ض ه� نظراته الثاقبة التي تبـــدرّ

دراك، واآراوؤه القيرّمة ح�ل عالقة النف�ـــض بالعامل، والكيفيرّة  ولـــدور هـــذه الق�ى يف عمليـــة الإ

راء املبث�ثة يف  التـــي حت�صـــل بها املدركات، �صـــ�اء كانت ح�صية اأم عقلية، وغري ذلك مـــن الآ

حنايا مناق�صاته، والتي �صنعر�ض لها يف م�ا�صعها من هذه الدرا�صة.

دراك احل�سي، ورف�ض فكرة الق�ى النف�سّية »بني امل�ّسائني واأبي الربكات«   ب- االإ

ائية، وفق عر�ـــض اأبي البكات امل�جز لها-  دراك احل�صـــي - يف النظريرّة امل�صرّ يتحقـــق الإ

وفق نهجني:

دراك يف �ص�رة خارجيرّة، وه� يح�صـــل عب اأدوات احل�ضرّ الظاهر،  ّول: يكـــ�ن فيه الإ االأ

اأعني احل�ا�ض اخلم�ض الظاهرة، وهي ال�صمع والب�صر والذوق وال�صمرّ واللم�ض.

ن�صان،  دراك يف �ص�رة داخليرّة، عب ق�ى واآلت مرك�زة يف باطن الإ الثان: يك�ن فيه الإ
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ى احل�ا�ضرّ الباطنة - وهي تطابق يف مذهب ابن �صينا احل�ا�ضرّ الظاهرة يف عددها وت�صمرّ

ر اأو اخليال، التفكري اأو التخيرّل، ال�هم، احلافظة اأو الذاكرة. وهي احل�ضرّ امل�صرتك، الت�ص�رّ

يها عب احل�ا�ض  ح�صا�صات التي يتم تلقرّ واحل�ض امل�صرتك، ح�ضٌّ باطني تلتقي عنده كلرّ الإ

د والختالف، وعليـــه فهذا احل�ضرّ هـــ� كاملركز  الظاهـــرة، مهمـــا بلغـــت من الكـــرثة والتعـــدرّ

تيـــة اإليه من اأدوات  نرّه يقبـــل �ص�ر املح�ص��صات الآ بالن�صبـــة اإىل �صائـــر احل�ا�ض الظاهرة؛ لأ

وىل  ة ال�اهمـــة؛ اإذ الأ ة امل�ص�رة والق�رّ احل�ـــضرّ الظاهـــر. وللح�ضرّ هـــذا عالقة مبا�صرة بالقـــ�رّ
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حتفـــظ ال�ص�ر احل�صية الـــ�اردة اإىل احل�ضرّ امل�صرتك وتختزنها، مبعنـــى اأنرّ ال�ص�ر ل ت�صل 

ن فيهـــا اإلَّ بعد ورودها على احل�ضرّ امل�صـــرتك، وح�ص�لها فيه قبل  رة لتخزرّ ة امل�صـــ�رّ اإىل القـــ�رّ

ية، وبالتايل  ا ال�اهمـــة ف�ظيفتها اإدراك املعاين اجلزئيرّة امل�ج�دة يف ال�ص�ر احل�صرّ ذلك. اأمرّ

فهـــي تتعامل مع ال�ص�ر التي ح�صلت �صابقًا يف احل�ـــضرّ امل�صرتك. وللح�ض امل�صرتك - كذلك 

ا حتفظ املعاين اجلزئيرّة  وىل منهما اإمنرّ نرّ الأ لة؛ لأ - عالقة بكلرّ من احلافظة الذاكرة واملتخيرّ

نرّ الثانية جتمع  التـــي يدركها ال�هم من ال�صـــ�ر املح�ص��صة املنبثقة يف احل�ضرّ امل�صـــرتك. ولأ

ـــا له اأوثق ال�صالت باحل�ضرّ  ق بـــني ال�ص�ر املح�ص��صة واملعاين اجلزئيرّة، وكالهما ممرّ اأو تفـــررّ

امل�صرتك.

رهما ابن �صينا بق�له: »األي�ض قد  ة، واملبداأ الذي يحترّم وج�دها فيقررّ ا وظيفة هذه الق�رّ اأمرّ

ر القطر النازل خطًا م�صتقيمًا؟ والنقطة الدائرة ب�صرعة خطًا م�صتديرًا؟ كلرّ ذلك على  تب�صرّ

ا ترت�صم فيه �ص�رة  ـــر، واأنت تعلم اأنرّ الب�صر اإمنرّ �صبيـــل امل�صاهدة. ل على �صبيل تخيرّل اأو تذكرّ

املقابـــل واملقابـــل، النـــازل اأو امل�صتدير، كالنقطـــة ل كاخلط، فقد بقـــي يف بع�ض ق�اك هيئة 

ة قبل )وراء( الب�صر،  ب�صار احلا�صر، فعندك قـــ�رّ مـــا ارت�صم فيـــه اأوًل، وات�صل بها هيئة الإ

ي الب�صر، كامل�صاهدة، وعندما جتتمع املح�ص��صات فتدركها، فهي امل�صمارّة باحل�ضرّ  اإليهـــا ي�ؤدرّ
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امل�صرتك.«

فنحـــن حينمـــا نب�صر اخلطرّ امل�صتقيـــم ل نكاد ن�صـــكرّ يف اأنرّه خط م�صتقيـــم، لكنرّ ال�اقع 

ا ه� نقـــاط ح�صل بع�صها يف اإثر بع�ض. لكـــنرّ احل�ضرّ امل�صرتك الذي  اأنرّ مثـــل هـــذا اخلطرّ اإمنرّ

ترت�صـــم فيه �ص�رة م�صاهدتـــي لنقطٍة ما يف مكان بعينه، ترت�صم فيـــه �ص�رة م�صاهدة نقطة 

وىل مرت�صمـــة فيه، وهكذا ترت�صم �ص�رة النتقالت  اأخـــرى يف مكان تاٍل مع بقاء ال�ص�رة الأ

املتالحقـــة للنقطة؛ ليح�صل اإح�صا�ض بـــاأنرّ هذا اخلطرّ امل�صتقيم ممتدرّ يف اله�اء ل على �صكل 

نقاط متتابعة.

وللح�ّض امل�سرتك وظائف اأخرى ت�ساف اإىل هذه ال�ظيفة اأو تكّملها.

تيـــة عن طريق احل�ا�ضرّ الظاهرة،  - منهـــا: اإدراك املح�ص��صات اخلارجيرّة، امل�صرتكة الآ

مـــع ما يحيط بها مـــن مالب�صات واأح�ال، ومع مـــا بينها من عالئق ال�صـــكل واملقدار والعدد 

واحلركة وال�صك�ن... اإلخ.

دراك؛ اإذ لـــ�ل احل�ضرّ  ـــق الإ دراك، اأو بعبـــارة اأخـــرى ال�صعـــ�ر بتحقرّ - ومنهـــا: اإدراك الإ
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ن�صان اأن يتثبرّت من نف�صه حـــني يك�ن يف حالة روؤيٍة اأو �صماٍع اأنرّه راٍء اأو  امل�صـــرتك ملا اأمكن لالإ

نرّها ل تدرك ذاتها، اأو ل تنعك�ض على نف�صها،  �صامٌع. فاحل�ا�ضرّ وحدها ل متنح هذا ال�صع�ر؛ لأ

نرّ اأفعـــال احل�ا�ضرّ غـــري م��ص�عاتها. فالعني تب�صر م��ص�عها، الذي ه� ال�صكل اأو الل�ن اأو  لأ

دراك اأو امل�صاهدة. فـــال بدرّ حينئٍذ من اأن ينبعث  هـــا ل تب�صر فعلها الذي ه� الإ املقـــدار، لكنرّ

�صع�ري باإدراكي، من مكان اآخر، ه� احل�ضرّ امل�صرتك الذي تنتهي اإليه جميع املح�ص��صات.

ر ب�ا�صطتها امل�صاوؤون امل�صلم�ن املعرفة  ـــة، التي ف�صَّ وعلـــى اأيرّ حال فنظريرّة الق�ى النف�صيرّ

ـــة بامتيـــاز، كان للم�صلمني ف�صل �صرحهـــا وت��صيحها،  ـــة اأر�صطيرّ ـــي، نظريرّ دراك احل�صرّ اأو الإ

لها. وا�صتخال�ض اأبعادها، واإ�صافة عنا�صر اإليها تكمرّ

ولقد ن�صاأت هذه النظريرّة -يف ما يظهر- يف حماولة لتبير العالقة بني النف�ض التي يعتقد 

دة خمتلفة ومتباينة،  دهـــا وب�صاطتها ووحدتها، وبني مـــا ي�صدر عنها من اأفعاٍل متعـــدرّ بتجررّ

ولتاأكيد اأنرّ العالقة بني النف�ض وبني اأفعالها ت�صبه عالقة التاأثري املتبادل، فالنف�ض من خالل 

ـــة مبتعلرّقاتها،  ثرّر بق�اها فتهتـــزرّ مثاًل عند تعلرّق القـــ�ى الغ�صبيرّة اأو ال�صه�يرّ هـــذه العالقـــة تتاأ

، كما ل� ا�صت�صعرت يف نف�صك جانب اهلل،  وت�ؤثرّر يف ق�اها عندما ينعك�ض �صع�رها عليها فتهتزرّ
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رت يف جبوته، فيق�صعررّ جلُدك ويقف �صعرك، ح�صب تعبري ابن �صينا. وفكرّ

فعـــال املختلفة  لكـــن ما املانع مـــن اأن ت�صدر عـــن النف�ض ال�احـــدة الب�صيطة كلرّ هذه الأ

املتن�رّعة؟ ومل نحتاج من اأجل تبير مثل هذه العالقة اإىل و�صيط كالق�ى النف�صيرّة مثاًل؟ هنا 

اوؤون اأنف�صهم اأمام مبداأ اأر�صطيرّ را�صخ، مفاده اأنرّ ال�احد ل ي�صدر عنه اإل ال�احد،  يجد امل�صرّ

د، فكيف ت�صدر عنه اإذن  ب فيه ول تعدرّ فـــاإذا كانت ه�يرّة النف�ض ب�صيطة، واأمرًا واحدًا ل تركرّ

مبا�صرة كلرّ اأفاعيلها، على ما بينها من �صروب الختالف والتعار�ض؟ ثمرّ اإنرّ النف�ض ل� كانت 

دراك - وجب اأن يقت�صر تاأثريها يف �صدور فعل واحد  فعالها - ومنها الإ هي املبداأ املبا�صر لأ

ر �صدور اأفعال اأخرى كثرية عنها يف وقت واحد بعينه؟ عنها بعينه. فكيف نف�صرّ

ـــة لتق�م بـــدور ال��صيـــط بني النف�ـــض ال�احدة،  دراكيرّ مـــن هنـــا، ن�صـــاأت فكرة القـــ�ى الإ

ومدركاتها الكثرية املتن�رّعة، الظاهرة والباطنة.

 يف وجه نظريرّة القـــ�ى النف�صيرّة، التي ترتكز 
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ل مـــا يثـــريه اأب� البكات البغـــدادي، واأورّ

ائية، ه� ال�صـــرورة التي حتترّم علينا النتهاء اإىل مثل  دراك يف الفل�صفة امل�صرّ اإليهـــا نظريرّة الإ

ر املنطقي الـــذي ي�جب علينا ح�صرهـــا يف خم�ض ل تزيد  د للقـــ�ى، واملبرّ هـــذا العدد املحدرّ
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ة من داٍع لالقت�صار على مثـــل هذا العدد، ولي�ض  عليهـــا ول تنق�ـــض. والذي يـــراه اأن لي�ض ثمرّ

ة �صريحة  م امل�صاوؤون -ح�صب نظره - حجرّ هناك تبير منطقـــيرّ ي�جبها ويقت�صيها. ومل يقدرّ

اأو م�صمـــرة على ذلك، ول دلياًل معتبًا ي�ؤيرّد دع�اهم، وي�صهد لها ويدلرّل على �ص�ابها، فمن 

املمكـــن اأن نزيـــد هذا العدد اأو اأن ننق�ض منـــه بال اأدنى التبا�ض اأو اإ�صـــكال، ومن املمكن اأن 

فاعيل، وتك�ن وا�صطة بني النف�ض  ة عنها ت�صدر الأ جنعل يف كلرّ ع�صلة من ع�صالت ج�صمنا ق�رّ

�43�
وبني العامل.

ولي�ـــض هناك ح�صب اأبي البكات من معنى ملقابلـــة احل�ا�ض الباطنة اأو الق�ى باحل�ا�ض 

وىل خم�صًا كذلك؟  خرية خم�صًا ح�صـــب ال�صطالح، فلَم تكـــ�ن الأ الظاهـــرة، فـــاإذا كانت الأ

دوا يف اأمر احل�ا�ض الظاهرة مـــن غري اأن ي�صتقررّ راأيهم فيها  ائـــني اأنف�صهم تردرّ علـــى اأنرّ امل�صرّ

ة واحدة، بل هي اأ�صبه بجن�ض  ة اللم�ض لي�صت ق�رّ على حال. فابن �صينا، مثاًل، افرت�ض اأنرّ حا�صرّ

ة حتكم يف الت�صادرّ الذي ي�جد بني احلاررّ والبارد، واأخرى بني الياب�ض  ربع ق�ى خمتلفة، ق�رّ لأ

�44�
مل�ض. والرطب، وثالثة بني ال�صلب واللني، ورابعة بني اخل�صن والأ

ب عليـــه بالق�ل: اإنرّه مَل مْل يجعل�ا  وينقـــل اأب� الـــبكات هذا الن�ضرّ عن ابن �صينا، ثم يعقرّ

ق بني احلل� واملر، واأخرى بني احلام�ض واحلريف. للذوق ق�ى عدة كذلك، واحدة تفررّ

د ابن  ومثل هذا الكالم من املمكن اأن يجري يف كلرّ احل�ا�ض الظاهرة بال ا�صتثناء. فرتدرّ

د ا�صطالح، ول ي�جب  �صينـــا اإذن كا�صف عن اأنرّ ح�صر احل�ا�ض الظاهرة يف خم�ض ه� جمررّ

�45�
ذلك اأن تك�ن ح�ا�ض الباطن خم�صًا كذلك على طبقها.

د يف اأمر ح�ا�ض الباطن، فاحتار يف اأنرّ  د ابن �صينا يف اأمر احل�ا�ض الظاهر، تردرّ وكما تردرّ

ده،  تان، ثم يطالعنا يف ن�ضرّ من ال�صفاء يح�صم فيه تردرّ ة واحدة اأو ق�رّ رة ق�رّ احلافظـــة واملتذكرّ

ة ال�هميرّة هي  دة فيق�ل: »وي�صبه اأن تك�ن القـــ�رّ ة واحدة ذات وظائف متعـــدرّ ليختـــار اأنرّها قـــ�رّ

رة، وهـــي بعينها احلاكمة، فتك�ن بذلك حاكمة بحركاتها  لة واملتذكرّ رة واملتخيرّ بعينهـــا، املتفكرّ

رة مبا ينتهي  اإليه  رة مبا تعمل من ال�ص�ر واملعاين، ومتذكرّ رة، متفكرّ لة ومتفكرّ واأفعالها، متخيرّ

�46�
ة خزانتها.« ا احلافظة فهي ق�رّ عملها. واأمرّ

ول يكتفـــي اأبـــ� الـــبكات ببيان ف�صاد َح�صر القـــ�ى النف�صيرّة يف خم�ـــض - من جهة عدم 

ائني اأنف�صهم ا�صطربـــ�ا يف كيفيرّة بيانها بعد ح�صرها - بل  نرّ امل�صرّ قيـــام دليـــل على ذلك؛ ولأ

�صا�ض الذي قامت عليه الق�ى مـــن اأ�صا�صه، وه� الق�ل باأنرّ ال�احد ل  هـــ� يحـــاول اأن يهدم الأ
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ي�صـــدر عنه اإل واحد، مفرت�صًا اأنرّه مبداأ زائـــف ل يق�م على اأيرّ �صند منطقيرّ من جهة، وه� 

ـــة التي ن�صاأت ح�ل  �صكاليرّ نرّ نف�ض الإ ائية نف�صها مـــن جهة اأخرى؛ لأ منق��ـــض باملقايي�ـــض امل�صرّ

ة  عالقة النف�ض باأفعالها ا�صتنادًا اإىل هذا املبداأ تبقى قائمة. وتنبثق من جديد، ذلك اأنرّ الق�رّ

النف�صيرّة اأمٌر ب�صيط ووحداينرّ الذات فكيف تتكرثرّ اأفعالها كذلك؟

ا  ا واحد باجلن�ض، واإمرّ �صا�ض؟ اإذ ال�احد اإمرّ ثـــمرّ اإنرّه ما املـــراد من ال�احد يف هذا املبداأ الأ

ا واحد بالعدد. واحد بالن�ع، واإمرّ

وح�صب هذا املبداأ يلزم اأن يك�ن ال�احد باجلن�ض ل ي�صدر عنه اإل واحد باجلن�ض، وعن 

ال�احـــد بالنـــ�ع اإل واحٌد بالن�ع، وعن ال�احـــد بالعدد اإل واحد بالعـــدد. ويلزم من ذلك اأن 

ر لها اإل اأن تفعل فعـــاًل واحدًا فقط ثم تبطل  ة النف�صيرّة ال�احـــدة بالعدد ل يت�ص�رّ تكـــ�ن الق�رّ

ة نف�صيرّة هي  نرّ املبداأ هنـــا يلزمنا باأن ل ي�صدر عن ال�احد اإل ال�احـــد. وكلرّ ق�رّ بعـــد ذلك، لأ

 وعليه 
�47�

دة ل تقع حتت ح�صر؟ واحدة بالعدد ل ريب، فكيف اإذن �صدرت عنها اأفعال متعدرّ

فلي�ـــض من ال�صـــروري اأن تن�صاأ كرثة يف الق�ى ب�صبب كرثة ما ي�صـــدر عنها من اأفعال واآثار. 

ثار الكثرية  ة واحدة بالعدد، فلت�صدر الآ فعال الكثرية بالعدد عن ق�رّ واإذا اأمكن اأن ت�صدر الأ

ثار عن  فعال والآ ة واحدة ل تكرثرّ فيهـــا ل بن�ع ول بعدد، ولت�صدر كلرّ هـــذه الأ بالنـــ�ع عـــن ق�رّ

ط ق�ى بينها وبني اآثارهـــا، وعليه فلي�ض ها هنا اإل  النف�ـــض مبا�صـــرة من غري حاجة اإىل ت��صرّ

�48�
ط بينها وبني اآلتها. ية دون ق�ى باطنة تت��صرّ النف�ض واآلتها من الق�ى احل�صرّ

دراكيرّة، ليفتح املجال  �صا�َض الذي قامت عليه فكرة الق�ى الإ وهكذا ي�صقط اأب� البكات الأ

دراكيرّة،  ية الإ لت احل�صرّ ط فيها اإل الآ اأمـــام عالقة مبا�صرة بني النف�ض وعامل ال�اقع، ل تت��صرّ

من غري اأن يخلرّ ذلك ب�حدة النف�ض وب�صاطتها، كما �ص�ف ياأتي يف ما بعد.

فالنف�ـــض اإذن حا�صرة اأمـــام اأفعالها ب�صكل دائم، ولها معها عالئـــق �صع�ريرّة، ت�صت�ي يف 

دراكيرّة، لكنرّ �صع�رها باأفعالهـــا الطبيعيرّة �صع�ر م�صمر  ذلـــك اأفعالها الطبيعيرّة واأفعالهـــا الإ

ة ع�ر  ـــة متفاوت بني مدرك ومدرك. فثمرّ دراكيرّ غـــري وا�صح ول متميرّز، و�صع�رها باأفعالها الإ

للنف�ض باأفعالها ن�صتثبت فيه امل�صع�ر به وندركه يف متيرّز وو�ص�ح، و�صع�ر اأ�صعف من ال�صابق، 

دراك ميررّ  ـــز ول و�ص�ح. و�صبب تفاوت هذين ال�صع�ريـــن، ه� اأنرّ الإ ق فيه متيرّ بحيـــث ل يتحقرّ

ر عند  ل ما ُي�صتثبت ال�صيء باملالحظة، ثم يحفظ بعدها، ثم يتذكرّ دة، فاأورّ عـــب مراحل حمـــدرّ

دراكيرّة، اأما اأفعالها الطبيعيرّة  دراك بهذا الرتتيب ل يكاد يبلغ اإل اأفعال النف�ض الإ احلكم. والإ

فعال  كاجلذب وامل�صك.. واله�صم اإلخ، فال ت�صتثبته النف�ض يف متيرّز وو�ص�ح، ذلك اأنرّ هذه الأ
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، فهي على وترية دائمـــة واحدة، �ص�اء يف  ا جتري علـــى نهج الترّ�صال امل�صتمـــررّ خـــرية اإمنرّ الأ

حركاتهـــا اأو اأماكنهـــا، وال�صيء الذي ل تفاوت يف حركته ول تتغـــريرّ حركته ب�صرعة اأو ببطء، 

ول ينتقل من حدرّ احلركة اإىل حدرّ ال�صك�ن اأو بالعك�ض، ل نعرث فيه اإل على ا�صتمرار متجان�ض 

مر  ـــة يت�صابه الأ ـــز اأو اختالف. ومن ثمرّ نحـــاء مت�صابـــه احلـــدود، بحيث ل يالحظ فيه متيرّ الأ

ـــا تفعل مثله عن �صع�ر،  دراك، وت�صت�ي حياله اأنحـــاوؤه واأرجاوؤه... مع اأنرّ النف�ض اإمنرّ علـــى الإ

فعال الطبيعيرّة يجري يف بع�ض  ه �صع�ر غري وا�صح ول متميرّز. ومثل هذا الذي يجري يف الأ لكنرّ

نحاء، فاأنت »ل ت�صعر -  ـــة، التي ل نعرث فيها اإل على ا�صتمرار متجان�ـــض الأ دراكيرّ فعـــال الإ الأ

ه، ما مل تكن يف حركته وقفة،  َ ما تت�صاَبه حالُته وي�صتمررّ تغريرّ مثاًل - بب�صرك ول تعرف تغريرّ

اأو طفـــرة، اأو �صرعـــة، اأو بـــطء، وت�صتثبت منه حـــاًل �صبقت يف ذهنـــك فتقابلها بحال اأخرى 

خمالفـــة لها وتدركها فيه، فاإنرّ ال�صم�ض يف حركتها ل ي�صعـــر بها من ا�صتمر على م�صاهدتها 

ة  ا يدرك فيه حركتها، فيحفظـــه ويتذكره بعد مدرّ لهـــا، حتى ي�صتثبت م��صعـــًا معيرّنًا ممرّ مرّ
وتاأ

متتد، وم�صافة ط�يلة تنقطع، يقي�ض فيها بني امل��صعني فيجد الفرق بينهما، وي�صعر باحلركة 

دراكات   ف�صع�رنا اإذن مبثل هذه الإ
�49�

خر �صع�رًا معق�ًل ل حم�ص��صـــًا.« مـــن اأحدهما اإىل الآ

�صعـــ�ر غـــري متميرّز ول وا�صح، مثله مثل �صع�رنـــا باأفعالنا الطبيعيرّة، وبالتـــايل ي�صتح�صن اأب� 

يه  ، يف قبال �صع�ر النف�ـــض ال�ا�صح الذي ي�صمرّ الـــبكات ت�صميته بال�صع�ر العقلـــيرّ اأو النف�صيرّ

ن�صان ُيعطى قدرًا من اأمل �صديد يف �ص�رة �صديدة  ي. وميثرّل للفرق بينهما بالإ بال�صعـــ�ر احل�صرّ

مل  ج، فال ي�صعر باأمله حينئٍذ، يف حني اأنرّ نف�ض املقدار من الأ البطء، وعلى حدود �صديدة التدررّ

�50�
ل� باغته جملة ل�صعر به �صع�رًا وا�صحًا متميرّزًا، اأعني �صع�رًا ح�صيًا. 

ره امل�صاوؤون من و�صائط بني  ولقـــد اترّ�صـــح من كلرّ ما مررّ اأنرّ اأبا البكات ل يرت�صي مـــا قرَّ

دراك وفاعله وم�صدره،  دراك، فالنف�ض عنده هي اأ�صل الإ النف�ـــض وبني اأفعالهـــا يف عمليرّة الإ

ية، اأعني احل�ا�ضرّ الظاهرة،  وهي تلتقـــي بامل��ص�ع املدَرك التقاء مبا�صرًا عب اآلتهـــا احل�صرّ

د ح�امل واأدوات، تدِرك بها النف�ض مدَركاتهـــا، من غري اأن يك�ن لها اأيرّ دور  التـــي هـــي جمررّ

. اإدراكيرّ اإيجابيرّ

ره  تـــه ه� ال�صع�ر الذاتيرّ وهـــ� �صيء قرَّ ثبات نظريرّ ل مـــا ي�صتم�صـــك به اأبـــ� البكات لإ واأورّ

راء من فا�صدها -كما مرَّ معنا �صابقًا-  جـــزءًا من منهجه الذي يعتمده ليميرّز به �صحيـــح الآ

ا ه� الذي يب�صر  د، بـــاأنرّ ال�احد منرّ قًا ل ي�ص�به تردرّ ذلـــك اأنرّنا ن�صعر يف نف��صنـــا �صع�رًا حمقرّ

د فيها ول  ر وي�صتهـــي ويكره وير�صى...اإلخ، واأنرّه ه� بذاته ال�احـــدة التي ل تعدرّ وي�صمـــع ويفكرّ
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انق�صـــام وراء كلرّ ما ي�صدر عنـــه من اأفعال واآثار وما يالب�صه من اأح�ال. وه� اإذ يدرك ذلك 

ب�صعـــ�ر ذاتيرّ وا�صح، فاإنرّه ي�صعر كذلك بـــاأنرّ ذاته هذه ل تنق�صم ول تتغريرّ ول تختلف، حينما 

يح�صل ذلك كلرّه يف اأفعالها واآثارها واأح�الها. فالذات واحدة. وهي بالرغم من تغريرّ اآثارها 
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د. ، ول تلحقها كرثة، ول ي�صيبها تعدرّ دها، ل يعرتيها تغريرّ واختالفها وتعدرّ

دراك، ل دور لها اإل ك�نها اآلة،  مـــر هنا يدور اإذن؛ بني نف�ض مدِركة واآلـــة اأو حملرّ لالإ فالأ

لت  دراك فاعل، وكلرّ امرئ ل� خلرّي و�صع�ره الداخليرّ ل ي�صعر باأنرّ يف الآ فالعني مثاًل حملرّ لالإ

ب�صـــار يف اآلة هي العني  دراك، بـــل ي�صعر باأنرّ ذاته هـــي الفاعلة لالإ هـــذه قـــ�ى تفعل فيها الإ

مثـــاًل وللذوق يف اآلة هي الل�صان، »فيك�ن البا�صر الذي اأعرفه واأ�صعر به ه� اأنا، اأعني نف�صي 

ا حامـــل اأو م��صل، كالعني والـــروح )يعني احلياة(  التـــي هـــي ذاتي وه�يرّتي، ومـــا �ص�اها اإمرّ

ة با�صـــرة، فاإينرّ ل اأنتفـــع باإب�صارها، بل بقب�لها  التـــي فيها، ولي�صت هـــذه الروح امل��صلة ق�رّ

�52�
وات�صالها.«

دراك وو�صع النف�ض  ـــة الإ طة بـــني النف�ض واآلتها اخلارجيرّة يف عمليرّ واإلغـــاء الق�ى املت��صرّ

ائني خالفـــًا بعيدًا  مبا�صـــرة اأمـــام مدركاتها، يجعـــل اخلالف بني اأبـــي البكات وبـــني امل�صرّ

دراك فح�صب، بل كذلك يف �ص�رة ح�صـــ�ل املدَركات كذلك. فاإذا  وجذريـــًا، ل يف طبيعـــة الإ

ية الباطنة والفاعلة،  ائني عب ق�اها احل�صرّ ا ت�صل اإىل مدركاتها عنـــد امل�صرّ كانـــت النف�ض اإمنرّ

فاإنرّها عند اأبي البكات تلتقي مبدَركاتها من غري و�صائط فاعلة اأو ق�ى مدركة، ول يبقى ها 

لت القابلة. هنا اإل الآ

دراك؛ اإذ  ـــب على هذا اخلالف افرتاٌق ل ريب فيه، بـــني الفل�صفتني ح�ل طبيعة الإ ويرتترّ

فـــه ابن �صينا فيق�ل: »اإدراك ال�صيء ه� اأن تكـــ�ن حقيقته متمثلة عند املدرك ي�صاهدها  يعرِّ

دراك ه� قب�ل املدِرك ل�ص�رة املدَرك، ومثل هذا القب�ل   وهذا معناه اأنرّ الإ
�53�

مبا به يدرك.«

ي، وقد يك�ن قب�ًل ل�ص�ر  دراك احل�صرّ ، وه� الإ قد يك�ن قب�ًل ل�ص�ر املح�ص��صات يف احل�ا�ضرّ

دراك اأو احل�ص�ر بانطباع  ق مثل هـــذا الإ . ويتحقرّ دراك العقليرّ املعقـــ�لت يف العقل، وهـــ� الإ

ال�صـــ�ر يف الق�ى املدِركة، التي هـــي احل�ا�ضرّ الباطنة اأو الظاهـــرة. والنف�ض تدرك ذلك اأو 

تعرفه حني ت�صت�صرف هذه الق�ى، وت�صتطلع ما فيها من �ص�ر وُمُثل.

دراك عند اأبي البكات لي�ض انطباعًا ل�صـــ�رة املدَرك يف الق�ى املدِركة، بل ه�  لكـــنرّ الإ

�54�
اإ�صافة لل�صيء املدِرك اأوًل وبالذات اإىل ال�صيء املدَرك.
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ة مدِركة اأو  مـــر اإذًا، اأمَر �ص�ٍر ترحل عن اأ�صيائهـــا اأو م��ص�عاتها لتنطبع يف ق�رّ فلي�ـــض الأ

ل  ورّ مر هنا يدور بني مدِرك ومدَرك، وحالة ثالثة بني هذين، تن�صاأ حني يترّجه الأ ة، بل الأ حا�صرّ

ًل اإىل املـــدِرك اأعني اإىل النف�ض،  دراك، وهي حالة ترجع اأورّ ى بـــالإ اإىل الثـــاين، وهي ما ي�صمرّ

دراك وح�ص�لـــه، واإل كانت النف�ض  دراك معـــًا غري كاٍف لنبثاق معنـــى الإ ف�جـــ�د طريف الإ

ـــة تدرك كلرّ م�ج�د، ول يعزب عنها حال من اأحـــ�ال امل�ج�دات على الإطالق، فال  ن�صانيرّ الإ

�صياء. واإذا كانت  ة بـــني النف�ض وبني الأ �صافيرّ بـــدرّ اإذن مـــن وج�د اأمٍر ثالث ه� هذه احلالة الإ

دراك ل يك�ن اإل بني طرفني  �صافـــة تق�صي بال�صرورة ب�ج�د م�صاف وم�صاف اإليـــه، فالإ الإ

�55�
م�ج�دين، ومن ثمرّ يغدو الق�ل باإدراك املعدومات عبثًا حم�صًا ل طائل حتته.

�صافيرّة هذه بني النف�ض ومدركاتها، حني تلفت احل�ا�ض الظاهرة النف�ض  وتن�صاأ احلالة الإ

عيان من اأ�صياء ووقائع واأح�ال. فثمة اإذن عالقة حميمة بني  اإىل �صيء مما يزخر به عامل الأ

ة  مر الذي ينتج عنه دائمًا ن�ص�ء حالت اإ�صافيرّة متكرثرّ ن�صـــاط النف�ض وبني هذه احل�ا�ض، الأ

بني النف�ض ومدركاتها.

اإذن يرف�ض اأب� البكات كلرّ الق�ى النف�صيرّة التي جعل لها امل�صاوؤون فعاًل م�ؤثرًا يف �صميم 

ا احل�ا�ضرّ  مر بني النف�ض من جهٍة ومدركاتها من جهٍة اأخرى. اأمرّ دراك، ويح�صر الأ عمليرّة الإ

دراك. الظاهرة، فلي�صت �ص�ى اأدوات اأو ح�امل لالإ

دها-   من  واإذا كانت ق�صيرّة العتبارات املادية التي حتيط باملدَرك فتمنع النف�ض - لتجررّ

دراك  لت حجر عرثة يف بنـــاء نظريرّة الإ اأن تنـــال امل��ص�عـــات اخلارجيرّة ب�صـــكل مبا�صر، �صكرّ

نرّ ال�ص�رة  ة اأبي البكات تختفي اختفـــاء مطلقًا؛ لأ ائني، فاإنرّهـــا تكاد هنا يف نظريرّ عنـــد امل�صرّ

ية امل�ج�دة يف اخلـــارج، اأو فقل للم��ص�ع  خر لل�صـــ�رة احل�صرّ املدركـــة ها هنـــا هي ال�جه الآ

�صكال الذي تثريه طبيعتها املادية  ، ومعنى ذلك اأنرّها لي�صت حم�ص��صة حترّى ين�صاأ الإ اخلارجيرّ

ية، بل هي �ص�رة معق�لة. وهي مبعق�ليرّتها حت�صل يف النف�ض مبا�صرة دون  ومالب�صاتها احل�صرّ

ج فيها من احل�ضرّ اإىل العقل كما ترى النظريرّة  ية، تتدررّ اأن متـــررّ عـــب �صل�صلة من الق�ى احل�صرّ

دراك العقليرّ - فعامل النف�ـــض حينئٍذ ه� عامل  ائيـــة -كمـــا �صياأتي عند احلديث علـــى الإ امل�صرّ

ة ومالب�صاتها، فال عجب حينئـــٍذ، اإذا ما نظرنا اإىل اجلبل، اأن  ال�صـــ�ر، وهـــ� بريء من املادرّ

ترت�صـــم يف اأنف�صنـــا �ص�رة هذا اجلبل بكلرّ ما حتكيه اأو تعك�صه مـــن اأبعاد واأحجام ومقادير. 

ي يرحل عنه وينطبع يف النف�ض،  ية للجبل ول هي �صبح مادرّ فال�صـــ�رة لي�صت هي الـــذات املادرّ

�صياء، وه� عامل ت�صقط فيه العتبارات  بـــل انعكا�ض عقليٌّ تق�م به النف�ض حني تك�ن اأمام الأ
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ية، فال حـــرج اأن تتكاثر ال�ص�ر وتتعاظم. فالنف�ض اإذن تدرك ال�صيء يف ذاته  يـــة واملادرّ احل�صرّ

�صياء يف اأو�صاعها  على ما ه� عليه من جهة ومقدار وم�صافة ومكان، ل �ص�رًا منتزعة من الأ

ا ي�صعر به  ن ممرّ ًا عن ذلك: »ويبقى الذي ل �صكرّ فيه الآ ومالب�صاتها. يق�ل اأب� البكات معبرّ

ن�صان نف�ُصه التي هي ذاته التي  ن�صـــان، وما اأو�صحته امل�صاهـــدة والبيان، اأنرّ املب�صر من الإ الإ

ذن،  ي�صعـــر بها �صع�رًا ل يرتاب بـــه اأنرّها هي التي اأب�صرت، ولكن بالعـــني، و�صمعت، لكن بالأ

ق اأنرّه ه� الرائي ل غريه، وال�صامع ل غريه، ولي�ض الرائي فيه غري ال�صامع، مع اأنرّه يرى  ويتحقرّ

�56�
ال�صيء يف مكانه وعلى مقداره ل مثاله يف داخل دماغه.«

دراك العقليرّ  ي، فما ه� حـــال الإ دراك احل�صرّ واإذا كان هـــذا ه� تف�صري اأبـــي البكات لالإ

لة ل يت�صـــع لها املقام، ولعلنـــا ن�فق اإىل متابعة  عنـــده؟؟ وهـــ� اأمر يحتـــاج اإىل معاجلة مف�صرّ

البحث يف حمل اآخر.
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