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امللّخص 
انتباه  اسرتعت  التي  واألساسية  الجوهرية  النظريات  من  الوحي  نظرية  إّن 

جميع األديان الساموية، وألّن هذه املسألة أو النظرية تشكّل حجر الزاوية والركن 

الوثيق الذي تبتني عليه األديان التوحيدية، لهذا فإّن البتعاد عن فكرة أّن الوحي 

من جهة الله عز وجل إىل األنبياء b أو إنكار ذلك -ل يثبت أي دين إلهي، ومن 

إىل  تابعة  دينية ساموية  املعارف  أو  التعاليم  هذه  يقول:  أن  ثَّم ل ميكن ألحد 

الباري تعاىل، وهذه املسألة الحيوية أخذت اهتامم فاسفة اإلسام بشكل عام 

الظاهرة  الفارايب بشكل خاص يف كيفية تصوير وتأطري هذه  العظيم  وفيلسوفنا 

التي متثل حلقة الوصل بن السامء واألرض.

الضوء عىل هذا املرشوع،  لتسليط  الدراسة  اإلطار جاءت هذه  ويف هذا 

البحث  مفردات  بتحديد  عملنا  ومتّثل  وتحليل،  استقراء  عىل  اعتمدت  وقد 

وعرض مجمل لنظرية الفارايب يف فكرة الوحي، كام قمنا بطرح ما تقوم عليه هذه 

العوامل،  قبيل: معرفة اإلنسان، ومعرفة  بها من أبحاث، من  يتعلق  املسألة، وما 

ومعرفة الوحي، وغريها من مطالب أخرى.

ثم بّينا نظرية الفيلسوف، وقد ذكرنا اعتامد الحكيم عىل البحث األنطولوجي 

يف فهم مسألة الوحي، وبّينا كيفية اتصال النفس النبوية بالعقل الفّعال يف إنتاج 

املعرفة الوحيانية وقد انتهت الدراسة إىل نتائج مهمة، منها:

أثراً يف كتب  لها  الحدس، ومل نجد  يتطرق أصاً إىل قوة  الفارايب مل  أن 

الفارايب، وعىل الرغم من اعتقاده باألفاك والنفوس الفلكية مثل بقية املشائن، 

إّل أنه يؤمن باتصال نفس النبي بالعقل الفّعال فقط. إّن الخيال يف نظر املشائن 

مادية،  قوى  هي  العقل-  قوة  عدا  -ما  اإلنسان  قوى  جميع  إّن  بل  مجرداً،  ليس 

ويعتقد الفارايب أّن النفس تستفيد من الصور الكلية والجزئية يف العقل الفّعال، 

وهو مل ينِب نظام الوحي عىل أساس نظام التكوين.

  الكلمات املفتاحية 
} اإلله، الفارايبّ  ، الويح،الويح اإللهي {
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Al-Farabi as a model

Dr. Hatem Al Jiashi

Abstract

The theory of oracle is considered one of the essential and funda-
mental theories that  attracted the attention of all the divine reli-
gions why?    
Because this issue and theory consider the cornerstone that is 
based on its monotheistic  religions. So to distance from the idea 
that oracle from God Almighty to the prophets )p(  or denial that 
not approving any divine religion, then no one could say: these 
teachings  or the divine religion experiences belong to the God Al-
mighty, this vital issue generally  attracted the Islamic philosophy 
and our great philosophy Al-Farabi in specific in the  way of how 
picturing and framing this phenomenon which considers the link 
between  earth and heaven . 
And from this point this study comes to shed more light on this 
project, and it depends  on investigation and analysis, our study 
represents to identify the keywords of the study  and presents the 
whole theory of Farabi in the idea of the oracle, in addition, we 
present  this issue, and what it is related from those studies, in re-
gard: knowing the human,  knowing worlds, and knowing the or-
acle . 
Then we explained the theory of philosophy,  and we mentioned 
here the wise on the  ontology study to understand the issue of the 
oracle, and we explained the way of  connecting the prophet's soul 
to the active mind to produce the oracle knowledge, and  end this 
study to the results : 
Al Farabi didn’t talk about the power of intuition, and we don’t 
find impact in Farabi's  books, although his belief in Galaxies, the 
astronomical souls, like the other peripatetic  not abstract, the en-
tire human's power except the mind power is physical power. And 
 Farabi thinks that the soul could benefit from the whole and par-
tial pictures of the active mind, which does  not explain the system 
of oracle based on the configuration system.   
Keywords:  the oracle, God, AlFarabi 
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املقدمة :                                                  

مــن املناســب -وكمقدمــة لبيــان املســاعي والجهــود التــي بذلهــا الفارايب 

ــاد  ــري يف إيج ــة الكب ــة وعمل ــفة الوحياني ــة الفلس ــح عملي ــان وتوضي ــل بي ألج

ــة الفلســفة- التعريــج عــىل  ــة واملعرف ــم والتوافــق بــني املعرفــة الوحياني التوائ

شــخصية الكنــدي )185 -252 هـــ. ق( وذكــره بوصفه أّول الفالســفة املســلمني، 

مقدمــاً عــىل الفــارايب.

كان الكنــدي مــن األوائــل املعتقديــن بنظريــة التوافــق بــني الديــن 

ــام بهــا؛ ولهــذا فقــد  ــي ق ــدأ البحــث فيهــا بعــد الجهــود الت ــد ب والفلســفة وق

كانــت عالقــة الفلســفة والديــن مــن القضايــا الجديــة املطروحــة لديــه، ويعتقــد 

ــه يكــن إثبــات حقيقــة الوحــي املحمــدي عــن طريــق القيــاس  الكنــدي بأن

ــط]1[. ــل فق ــل الجاه ــن قب ــا إاّل م ــن إنكاره ــي وال يك املنطق

ــكار دور  ــوال- إن ــن األح ــال م ــن -بح ــه ال يك ــت نفس ــن يف الوق ولك

ــة. ــق الديني ــات الحقائ ــي يف إثب ــاس املنطق القي

ومــع أن الكنــدي هــو الــذي بــدأ املشــوار والســعي يف هــذا املضــامر؛ 

فقــد أوصلــه َمــن بعــده مــن الفالســفة إىل القمــة، ولكــن مــا قدمــه ال يكــن 

قياســه مبــا قدمــه الفــارايب.

وبالطبــع، فــإن الســبب يف ذلــك يكمــن إيجــاده والبحــث عنه يف فلســفته، 

ــول  ــاين العق ــاب مع ــدي يف ب ــة الكن ــول. إن نظري ــة العق ــيام يف نظري وال س

]1[ الكندي، رسائل الكندي الفلسفية، ج1، ص372.
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ــض  ــول بع ــب ق ــة الكندي-وحس ــع كونها-نظري ــان م ــة اإلدراك يف اإلنس وكيفي

ــة رشاح االســكندراين أرســطو]1[. ــا أفضــل أيضــاً مــن نظري املحققــني بأنّه

ــح  ــو واض ــدث بنح ــوف تح ــارايب أول فيلس ــرص الف ــو ن ــم أب كان الحكي

وشــفاف عــن الوحــي والنبــوة بشــكل يعتمــد عــىل األصــول الفلســفية، وقــد 

نــال أســلوبه ونظريتــه يف هــذه املســألة اهتاممــاً واســتقباالً مــن لــدن الحكــامء 

الذيــن جــاؤوا مــن بعــده.

ــع  ــد املواضي ــارايب يف تأيي ــة الف ــرق إىل نظري ــل التط ــا -قب ــن بن ويحس

ــا  ــوث وطبيعته ــذه البح ــات ه ــرص- مبعطي ــكل مخت ــام -بش ــابقة- اإلمل الس

وظروفهــا يف زمانــه؛ لــيك يتضــح لنــا املنــاخ الفكــري يف ذلــك الوقــت، ومــن 

ثـَـّم تتجســد رضورة عملــه وقيمتــه، فــال نتصــور أن هــذا الفيلســوف الكبــري قــد 

ــا  ــب، وإمن ــي فحس ــتقصاء والتق ــه لالس ــث في ــاب والبح ــذا الب ــل يف ه تأّم

الــرضورة االجتامعيــة لعــرصه واألخطــار التــي تهــدده هــي التــي جــرّت ذلــك 

ــدان تلــك البحــوث. ــم إىل مي الحكي

وال شــّك أن فلســفة الفــارايب يف النبــوة هــي إجابــة يف محلهــا ومناســبة 

ــة  ــر لعالق ــوذج زاه ــي أمن ــا ه ــذاك، وإمّن ــة آن ــة الفكري ــبة إىل الحاج بالنس

ــم. ــلمني وعقائده ــاة املس ــع حي ــالمية م ــفة اإلس الفلس

ويكــن القــول بــأن الدخــول لتلــك البحــوث بشــكل دقيــق هــو عمليــة 

لتأســيس الفلســفة اإلســالمية.

وبطبيعــة الحــال فقــد كان املجتمــع اإلســالمي يف فــرتة الحيــاة الفكريــة 

للفــارايب -أعنــي يف نهايــات القــرن الثالــث وبدايــات القــرن الرابــع الهجــري- 

يشــهد إقبــاالً جامعيــاً، وذلــك مــن بــاب التســليم والشــعور الداخــي لإلســالم، 

]1[ الداوري، العقل يف حكمة املشاء، ص232.
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ــيئني  ــداوة املس ــاد وع ــب وعن ــلمني باألجان ــالط املس ــة اخت ــرت -نتيج فظه

واملغرضــني- الشــكوك والشــبهات الكثــرية عــىل ألســن النــاس وبــني الفــرق 

ــبهات  ــك الش ــن تل ــدة م ــت واح ــة، وكان ــد الديني ــوص العقائ ــة بخص الكالمي

ــرص يف  ــألة تنح ــذه املس ــن ه ــي، ومل تك ــدة بالوح ــي العقي ــت ه ــي حدث الت

تلــك الفــرتة، وإمّنــا كانــت مطروحــة مــن قبــل أولئــك املعانديــن منــذ بدايــة 

الوحــي عــىل نحــو انعكســت يف القــرآن الكريــم واملصــادر الروائيــة كذلــك]1[. 

ــام  ــة حين ــي، خاص ــكل منطق ــبهات بش ــك الش ــع تل ــم رف ــدة ت ــد م ــن بع ولك

جــرى إيجــاد الفــرق الكالميــة للدفــاع عــن الديــن.

وكان أغلــب املنكريــن هــم مــن النصــارى واليهــود والزنادقــة واملجــوس 

والصابئــني والرباهمــة، وعــدد قليــل مــن املســلمني]2[، ونجــد أن هنــاك 

أشــخاصاً مــن بــني املســلمني قــد أقحمــوا أنفســهم يف هــذا امليــدان، منهــم 

ــرازي. ــا ال ــن زكري ــدي، واآلخــر محمــد ب ــن الروان عاملــان: أحدهــام أحمد ب

فأّمــا الروانــدي فقــد ترعــرع يف إحــدى العوائــل اليهوديــة يف مدينــة راونــد 

بالقــرب مــن مدينــة أصفهــان، ثــم انتقــل وســكن مدينــة بغــداد والتحــق بفرقــة 

ــا  ــط وإمّن ــة فق ــىل املعتزل ــس ع ــكار لي ــم واإلن ــا بالتهج ــام بعده ــة، ق املعتزل

عــىل أصــول اإلســالم وإرتباطه-الراوندي-بامللحديــن كان قويــاً، وعمــل عــىل 

ــاب »الدافــع« يف  ــة« رداً عــىل كت ــاب »فضيحــة املعتزل تأليــف كتــب منهــا كت

ــالم،  ــرم t واإلس ــي األك ــن بالنب ــد« يف الطع ــاب »الفرن ــرآن وكت ــة الق معارض

وكتــاب »الزمــردة« يف إنــكار الرســل وبطــالن رســاالتهم.

ــران  ــن أيب عم ــه ب ــد الل ــو عب ــامعيليني وه ــاة اإلس ــد الدع ــام أح ــد ق وق

ــرادات  ــل اإلي ــدة« بنق ــس املؤي ــوم بــــ »املجال ــه املوس ــريازي يف كتاب الش

]1[ سورة املؤمنون، اآلية:38-31.

]2[ الشهرستاين، امللل والنحل، ج2، ص46-10.
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ــه  ــا نقل ــة عليهــا، وحســب م ــي جــاء بهــا الشــريازي واإلجاب واإلشــكاالت الت

فــإن الروانــدي يعتقــد أنــه ال حاجــة إىل النبــوة مــع وجــود العقــل، وأن املعاجز 

ــزة  ــي املعج ــا، وأن ناق ــول به ــن القب ــرية ال يك ــة أو كث ــت قليل ــواء كان س

ــن  ــف يك ــه، فكي ــدوا علي ــذب وتعاه ــىل الك ــوا ع ــد جبل ــم قليل-ق -وعدده

للشــخص أن يؤمــن ويصــدق بــأن الصخــرة الصغــرية قــادرة عــىل التســبيح؟! 

أو يتحــدث الذئــب بلســان اآلدمــي؟!]1[ ومــن ثـَـّم يقــوم بنقــل الشــبهة املعروفــة 

ــه كشــف املــراد]2[. ــا العاّلمــة يف كتاب ــي نقله ــع والت ــدى الجمي ل

ــدة،  ــة وش ــوة برصاح ــألة النب ــدت مس ــي انتق ــة الت ــخصية الثاني ــا الش وأّم

فمحمــد بــن زكريــا الــرازي، مــع أن هــذا الرجــل قــد ُعــرف واشــتهر يف ميــدان 

الطــب، ولكنــه يــرى نفســه ليــس أقــّل مــن ســائر الفالســفة واملتكلمــني، بــل 

ــق  ــان هــام: »مخاري ــرازي كتاب ــار الفالســفة والطعــن فيهــم، ولل ــام بنقــد كب ق

األنبيــاء« و»نقــض األديــان«، وكان كتابــه األول مــورداً الهتــامم الزنادقــة، 

وهــو مفقــود يف الوقــت الحــارض، وقــد قــام أبــو الحاتــم الــرازي )322هـــ(-

وهــو مــن الدعــاة اإلســامعيليني- بنقــل قســم مــن ذلــك الكتــاب والــرد عليــه 

يف كتابــه »أعــالم النبــوة«، ويعتقــد الــرازي بــأن األنبيــاء ليــس لهــم امتيــازات 

خاصــة بالنســبة إىل ســائر النــاس، باعتبــار أن الحكمــة اإللهيــة تقتــي العــدل 

ــي اإلنســان]3[. ــازات بــني بن واملســاواة ورفــع االمتي

ــص  ــن القص ــوع م ــي ن ــاء b، ه ــن األنبي ــا م ــم نقله ــي ت ــز الت واملعاج

ــاس]4[. ــداع الن ــل خ ــن أج ــحر م ــة، أو س الديني

تُعــّد األديــان أحــد أســباب وعلــل نشــوب جميــع الحــروب، حيــث كان 

]1[ املدكور، الفلسفة اإلسالمية األسلوب وتطبيقه، ص67.

]2[ الحي، كشف املراد، ص375.

]3[ الرازي، اعالم النبوة، ص221.

]4[ الرازي، نفس املصدر، 210-127.
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اإلنســان ومنــذ القــدم يتعامــل معهــا]1[، وبطبيعــة الحــال فــإّن هــذه اإلشــكاالت 

ــت  ــة، وليس ــوث الجدلي ــة للبح ــاً رحب ــت آفاق ــة وفتح ــت باقي ــرادات كان واإلي

ــل  ــرة النقــض والتعــرض، ب ــوة يف اإلســالم وحدهــا وقعــت يف دائ مســألة النب

ــذا  ــس ه ــكل كي-نف ــابقني بش ــاء الس ــبة لألنبي ــوة -بالنس ــألة النب ــت مس واجه

ــكار والرفــض. اإلن

ــن  ــداً وم ــراً بعي ــه أم ــل يرون ــي ب ــزول الوح ــون بن ــن ال يؤمن  إّن املنكري

ــأ  ــة منش ــرص عملي ــم يح ــرآن الكري ــرى أن الق ــذا ن ــه؛ له ــتحيل حدوث املس

ــوا إِْذ  ــاَس أَن يُْؤِمُن ــَع النَّ ــا َمَن ــول: ﴿َوَم ــألة فيق ــذه املس ــاء يف ه ــب األنبي تكذي

ــولً﴾]2[.  ــرَشاً َرُس ــه بَ ــَث الل ــوا أَبََع ــَدى إِلَّ أَن َقالُ ــُم الُه َجاَءُه

ــل هــذه املناخــات واألجــواء نشــأ وترعــرع الفــارايب، وال ســيام  ويف مث

ــوث،  ــذه البح ــرة ه ــل يف غم ــدي، فدخ ــرازي والروان ــن ال ــكل م ــه ل معارصت

ولكنــه يف مقابــل هــذه اإلشــكاليات َمثَلــه َمثـَـل البقيــة، مل يتطــرق إىل البحــوث 

الســلبية والجدليــة، ومل يكتــف بالــرّد عــىل الشــبهات واملنكريــن فقــط، وإمّنــا 

قــام بالبحــث عــن األســس الفلســفية التــي بإمكانهــا توضيــح وتبيــني فلســفة 

ــة  ــد العقلي ــس والقواع ــا باألس ــّم تعزيزه ــن ثَ ــا، وم ــتدالل عليه ــي واالس الوح

ــة املتفــق عليهــا. واألصولي

وبعــد اتضــاح رضورة مــا قــام بــه الفــارايب واملنــاخ الفكــري الذي عاشــه، 

نتنــاول نظريتــه حتــى يتــم التعــرف عليهــا، لكــن قبــل ذلــك ال بــد مــن بيــان 

بعــض املفاهيــم التصوريــة للدراســة:

الوحــي لغــة: الوحــي: كلمــة عربيــة، فعلــه )َوَحــَي، يَـــِحي( أو )أوحــى( 

ــاٍن  ــريب مبع ــتُعملت يف األدب الع ــد اس ــاء(، وق ــي( أو )إيح ــدره )َوْح ومص

]1[ الرازي، نفس املصدر، ص23-22.

]2[ سورة االرساء، اآلية:94.



د.حاتم كريم اجليايّش 204

كثــرية، إال أنــه يوجــد بــني هــذه املعــاين املختلفــة مفهــوم عــام مشــرتك يقــف 

ــارة  ــو اإلش ــاين؛ وه ــذه املع ــع ه ــالل تتب ــن خ ــث م ــب أو الباح ــه الكات علي

ــة؛  ــب الكالمي ــن الرتاكي ــايل م ــوت الخ ــي أو الص ــكالم الخف ــة أو ال الترشيعي

ولهــذا يقــول ابــن دريــد -أبــو بكــر محمــد بــن الحســن األزدي-)ت: 321 هـــ(: 

))وحــي يف الحجــر إذا كتــب فيــه وحيــاً، ووحــى الكتــاب إذا كتبــه، ووحيــت 

ــه فهــو موحــى((]1[. ــاً أي كتبت ــه وحي ــاب أحي الكت

ــة،  ــن الرسع ــة، ولتضّم ــارة الرسيع ــي اإلش ــل الوح ــب: أص ــال الراغ وق

ــز  ــبيل الرم ــىل س ــكالم ع ــون بال ــك يك ــع. وذل ــٌي، أي: رسي ــٌر وح ــل: أم قي

والتعريــض، وقــد يكــون بصــوٍت مجــرٍّد مــن الرتكيــب وبإشــارٍة ببعــض 

الجــوارح والكتابــة]2[.

ــن  ــاه ِم ــن اصطف ــاىل- َم ــه -تع ــم الل ــاه: أن يُعل ــاً: معن ــي اصطاح الوح

عبــاده كّل مــا أراد إطالعــه عليــه مــن ألــوان الهدايــة والعلــم ، ولكــن بطريقــة 

رّسيــة خفيّــة غــري معتــادة للبــرش، ويكــون عــىل أنــواٍع شــتى؛ فمنــه مــا يكــون 

ــه مــا يكــون  ــه مــوىس تكليــامً؛ ومن ــم الل ــه، كــام كلّ ــد وربّ مكاملــة بــني العب

منامــاً صادقــاً يجــيء يف تحّققــه ووقوِعــه كــام يجــيء فَلَــق الّصبــح يف تبلّجــه 

ــه الســالم-،  ــل -علي ــه مــا يكــون بواســطة أمــني الوحــي جربئي وســطوعه؛ ومن

وهــو مــن أشــهر أنــواع الوحــي وأكرهــا، ووحــي القــرآن كلــه مــن هــذا القبيــل، 

وهــو املصطلــح عليــه بالوحــي الجــي]3[، وبتعبــري أشــمل: الوحــي كالم اللــه 

-تعــاىل- املنــزل عــىل نبــي مــن أنبيائــه، وهــو تعريــٌف له مبعنــى اســم املفعول 

ــة« إىل  ــه »املدرســة القرآني أي: )املوحــى(]4[. ويشــري الشــهيد الصــدر يف كتاب

]1[ ابن دريد األزدّي، جمهرة اللغة، تحقيق: عادل عبد الرحمن البدري، ج2، ص382.

]2[ الراغب االصفهاين، مفردات غريب القرآن، ص515.

]3[ الزرقاين، مناهل العرفان يف علوم القرآن، ص46.

]4[ القطان، مباحث يف علوم القرآن، ص،33.
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هــذا املعنــى فيقــول قــدس: وقــد أطلــق هــذا اللفــظ عــىل الطريقــة الخاصــة 

التــي يتصــل بهــا اللــه تعــاىل برســوله، نظــراً إىل خفائهــا ودقتهــا وعــدم متكــن 

اآلخريــن مــن اإلحســاس بهــا]1[.

ــود، كإمــام مبعنــى  ــوه، أي: معب ــى َمأْل ــه ِفعــال مبعن اإللــه يف اللغــة: اإلل

ــد ِعبــادة، والتأْليــه: التعبيــد، واآللهــة: املعبــودون  ــه إاَلهــة: َعبَ ــّم بــه، وأَلَ ُمؤتَ

ــك]2[. ــد والتنسُّ ــه: التعبُّ ــام وغريهــا، والتألُّ مــن األصن

ــاس،  ــامء األجن ــن أس ــه م ــرشي: اإلل ــال الزمخ ــاح: ق ــه يف الصط اإلل

كالرجــل والفــرس، يقــع عــىل كل معبــود بحــق أو باطــل، ثــم عــىل املعبــود 

بحــق]3[. هــذا يعنــي: ال معبــود بحــق إالّ اللــه، ومعنــى ذلــك أن كل املعبــودات 

ــُه(. ــَه، يَأْلَ ــة مصــدر )أَلَ إمنــا ُعبــدت بغــري حــق. واألُلوهيّ

ــة  ــرض مقدم ــن ع ــد م ــا، ال ب ــي قدمه ــول الت ــن الحل ــم ع ــل التكل وقب

ــارايب. ــد الف ــامل عن ــة الع ــوان: معرف ــت عن ــرى تح أخ

ــوامل:  ــة ع ــودة إىل ثالث ــوامل املوج ــارايب الع ــم الف ــوامل: قس األّول-الع

ــه ]4[: ــيم بقول ــذا التقس ــاس ه ــنّي أس ــة، وب ــاموية، وهيوالني ــة، وس روحاني

ـ  ما ال يكن أاّل يوجد.  1 

ـ  وما ال يكن أن يوجد أصالً.  2 

ـ  وما يكن أن يوجد وأال يوجد.  3 

ــي  ــوع يقت ــو مجم ــام. وه ــط بينه ــث متوس ــان والثال ــاألوالن طرف  ف

]1[ الشهيد الصدر، محمد باقر، املدرسة القرآنية، دار رشيعة، قم، ط3، ص219، 1426ه.

]2[ ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج1، ص127.

]3[ الزمخرشي، الكشاف، ج1، ص6.

]4[ الفارايب، الفصول املنتزعة، ص79-78.
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الطرفــني، واملوجــودات كلهــا داخلــة تحــت اثنــني مــن هــذه األقســام الثالثــة، 

فــإن املوجــودات منهــا مــا ال يكــن أاّل يوجــد، ومنهــا مــا يكــن أن يوجــد 

ــد. وأاّل يوج

فــام ال يكــن أاّل يوجــد فهــو يف جوهــره وطبيعتــه كذلــك؛ ومــا يكــن 

أن يوجــد وأال يوجــد هــو -أيضــاً-يف جوهــره وطبيعتــه كذلــك، فإنــه ال يكــن 

أن يكــون الــذي ال يكــن أاّل يوجــد، وإمّنــا صــار كذلــك ألجــل أن جوهــره 

ــن أن  ــا يك ــك م ــك؛ وكذل ــار كذل ــه أن ص ــرض ل ــك، وع ــري ذل ــه غ وطبيعت

ــد. ــد وأاّل يوج يوج

وأجنــاس املوجــودات ثالثــة: الربيئــة عــن املــادة، واألجســام الســاموية، 

واألجســام الهيوالنيــة، ومــا ال يكــن أاّل يوجــد رضبــان: 

أحدهام: يف طبيعته وجوهره أن يوجد حيناً، وال يكن فيه غري ذلك. 

ــا  ــة له ــالً؛ فالروحاني ــت أص ــد وال يف وق ــن أاّل يوج ــا ال يك ــام: م ثانيه

النصــف الثــاين مــن أصنــاف مــا ال يكــن أاّل يوجــد، والســاموية لهــا النصــف 

األول، والهيوالنيــة لهــا القســم الــذي يكــن أن يوجــد وأاّل يوجــد، والعــوامل 

ثالثــة: روحانيــة وســاموية وهيوالنيــة((]1[.

يقســم الفــارايب -يف موضــع آخــر مــن كتبــه- موجــودات العــوامل الثالثــة 

ــة  ــج اآلتي ــاط الجســمية أو غــري الجســمية، ويصــل إىل النتائ عــىل أســاس من

التــي تحــدد أّن املوجــودات ال تخــرج عــن ثــالث حــاالت:

»1-األجســام التــي هــي عــىل ســتة أنــواع: الجســم الســاموي، الحيــوان 

الناطــق، الحيــوان غــري الناطــق، النبــات، الجســم املعــدين، العنــارص األربعــة.

]1[ الفارايب، أراء اهل املدينة الفاضلة، ص66.
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2- املوجودات الجسمية، ولكن حالّة يف أجسام، مثل: 

أ -النفس.

ب -الصورة.

ج -املادة.

3- املوجودات التي ليست بجسم، وال حالّة يف جسم كاآليت:

1 -السبب األول )الله(.

2 -السبب الثواين )العقل األول، إىل التاسع(.

3 -العقل الفعال«]1[.

والواضــح مــن بــني هــذه املوجــودات أن القســم الثالث هــي املوجودات 

املرتبطــة بالعــامل الروحــاين، التــي يعرب عنهــا الفــارايب بعامل امللكــوت]2[.

ــوامل،  ــذه الع ــن ه ــد م ــل كل واح ــودات داخ ــارايب املوج ــف الف ويصن

فهــو يعتقــد برتتيــب موجــودات عــامل امللكــوت مــن األرشف إىل األنقــص، 

ــول  ــاّم كان كل عقــل معل ــام العقــول، ولـ ــى أّن األول الســبب األول ومق مبعن

ــك كان  ــة، وكذل ــة الحق ــة يف رتب ــة الرشاف ــن ناحي ــو م ــه فه ــذي قبل ــل ال للعق

ــاين]3[. ــامل الروح ــلة يف الع ــذه السلس ــة ه ــل نهاي ــال يثّ ــل الّفع العق

ومن ثَّم رتب املوجودات الساموية بالرتتيب اآليت:

1 -الفلك األول.

2 -الفلك الثاين.

3 -الفلك الثالث... إىل الفلك التاسع]4[.

]1[ الفارايب، السياسة املدنية، ص31.

]2[ الفارايب، نفس املصدر، ص32.

]3[ الفارايب، أراء أهل املدينة الفاضلة، ص66.

]4[ الفارايب، أراء أهل املدينة الفاضلة، ص66.
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ثــم أخــذ يرتــب العــامل املــادي مــن أفضــل موجــود إىل أخــس موجــود، 

وعــىل هــذا األســاس رتــب الفــارايب موجــودات هــذا العــامل كاآليت:

املــادة األوىل، العنــارص األربعــة، املعدنيــات، النباتــات، الحيــوان 

الناطــق. إذن: يف عــامل املــادة ســيكون أرشف  الناطــق، الحيــوان غــري 

املوجــودات هــو الحيــوان الناطــق]1[.

ــوت  ــامل امللك ــادة وع ــامل امل ــني ع ــامم ب ــّم االنض ــارايب يت ويف رأي الف

مــن خــالل االرتبــاط بــني الحيــوان الناطــق )الــذي هــو أعــىل مرتبــة مــن عــامل 

املــادة(، وبــني العقــل الفعــال )الــذي هــو أدن مرتبــة يف عــامل امللكــوت(]2[. 

 الثاين: العقول

مــن الواضــح -عــىل أســاس النظريــة الفلســفية-أّن مبــدع نظريــة الفيــض 

هــو ابــن ســينا، حيــث يقــول: »فيكــون إذن العقــل األّول يلزمــه عنــه مبــا يعقــل 

ــه وجــود صــورة الفلــك األقــى  ــه، ومبــا يعقــل ذات األّول وجــود عقــل تحت

وكاملهــا وهــي النفــس، وبطبيعــة إمــكان الوجــود الحاصلــة لــه املندرجــة فيــام 

ــة ذات  ــة يف جمل ــى املدرج ــك األق ــة الفل ــود جرمي ــه وج ــن ذات ــه م يعقل

الفلــك األقــى بنوعــه، وهــو األمــر املشــارك للقــوة فيــام يعقــل األول يلــزم 

ــي  ــا أعن ــذي يجريه ــرة ال ــة الك ــىل جه ــه ع ــص بذات ــا يخت ــل، وإمن ــه عق عن

ــادة والصــورة«]3[. امل

يعتقد الفارايب أّن العقل العارش هو العقل الفّعال.

 الثالث: العقل الفّعال 

ــو  ــول، فه ــبب األول والعق ــل الس ــع- يتعق ــال -يف الواق ــل الفّع إن العق

]1[ الفارايب، السياسة املدنية، ص62-38.

]2[ جعفر سجادي، حاشيه انديشه اهل مدينة فاضله، ص21.

]3[ ابن سينا، النجاة، ص656.
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يأخــذ الفيــض منهــا ويوصلــه إىل اإلنســان وعــامل الطبيعــة، والجديــر بالذكــر 

أّن الفــارايب يطبــق العقــول العــرشة عــىل املالئكــة اإللهيــة، وأّن العقــل الفّعــال 

ــي أن  ــي ينبغ ــي الت ــواين ه ــدس، »والث ــني أو روح الق ــروح األم ــه ال ــو نفس ه

ــو  ــال ه ــل الفّع ــك... والعق ــباه ذل ــة وأش ــون واملالئك ــا الروحاني ــال فيه يق

ــن مــن  ــروح األمــني وروح القــدس بأشــباه هذي ــه ال ــال إن ــذي ينبغــي أّن يق ال

ــامء«]1[. األس

ــري  ــة غ ــودات املفارق ــارة املوج ــذه العب ــواين( يف ه ــن )الث ــراد م وامل

ــذه  ــراءة ه ــة ق ــد مواصل ــها، وعن ــرشة نفس ــول الع ــي العق ــبب األول، وه الس

العبــارة يتبــني أن الفــارايب يعتقــد بــأن العقــل الفّعــال هــو جربئيــل عليه الســالم، 

ــة صــور  ــول: »املالئك ــول فيق ــة والعق ــاق املالئك ــه انطب ــارايب وج ــني الف ويب

علميــة جواهرهــا علــوم إبداعيــة؛ ليســت كألــواح فيهــا نقــوش أو صــدور فيهــا 

علــوم، بــل هــي علــوم إبداعيــة قامئــة بذاتهــا تلحــظ األمــر األعــىل فينطبــع يف 

هوياتهــا مــا تلحــظ وهــي مطلقــة«]2[. ويؤكــد الفــارايب عــىل أن العقــل الفّعــال 

ــة العقــول وإن كانــت غــري معروضــة للنقــص ولكــن جواهرهــا مســتفادة  وبقي

مــن غريهــا، ومــن هــذه الناحيــة ناقصــة، فجواهرهــا مل تبلــغ يف الكــامل لــيك 

ــرب الواســطة يف وصــول الفيــض لعــامل املــاّدة؛  تتعقــل العقــول، وكذلــك يعت

ــا،  ــود غريه ــع لوج ــا تاب ــا، ووجوده ــن غريه ــتفادة م ــا مس ــك أّن جواهره وذل

وجواهرهــا مل تبلــغ مــن الكــامل إىل حيــث تكتفــي بأنفســها عــن أن تســتفيد 

ــواين  ــوى األّول. الث ــود س ــّم كّل موج ــص يع ــذا نق ــا. ه ــن غريه ــود ع الوج

والعقــل الفعــال أقــل كــامالً مــن اللــه؛ ألنهــا تحتــاج إليــه لتوجــد.

ومــع ذلــك فــإن الثــواين والعقــل الفعــال ليــس واحــد منهــا يكتفــي يف أن 

يحصــل لــه بهــاء الوجــود وزينتــه، وال الغبطــة وااللتــذاذ والجــامل بــأن يقتــرص 

]1[ الفارايب، السياسة املدنية، ص32.

]2[ الفارايب، فصوص الحكم، فص33، ص73.
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ــه  ــل يف ذات ــك إىل أن يعق ــاج يف ذل ــن يحت ــا، لك ــه وحده ــل ذات ــىل أن يعق ع

ــواين  ــه الث ــذي تعقل ــه وأبهــى، هــذا املوجــود ال ذات موجــود آخــر أكمــل من

وتلتــذ بــه هــو اللــه.

فــكأن فضيلــة ذاتــه ال تتــم إاّل بتعــاون كــرة مــا، فلذلــك صــارت الكــرة 

فيــام يتجوهــر بــه الــيء نقصــاً يف وجــود ذلــك الــيء. يحــدد الفــارايب هنــا 

مصــدر التكــر أو ســببه يف املوجــودات التــي تكــّون العــامل.

إاّل أن هــذه ليــس يف طباعهــا أن يكــون لهــا بهــاء الوجــود وجاملــه وزينته، 

بــأن تعقــل مــا هــو دونهــا يف الوجــود ومــا يوجــد عــن كّل واحــد منها-الثــواين 

والعقــل الفّعــال-أو مــا يتبــع وجــود كّل واحــد مــن املوجــودات«]1[.

ــط  ــوس بتوس ــامل املحس ــودات ع ــور موج ــإن ظه ــوال ف ويف كل األح

العقــل الفّعــال - حكايــة أخــرى، فالعقــل الفّعــال واألجســام الســاموية يكمــالن 

ــة. وجــود األشــياء واألجســام األرضي

معرفــة اإلنســان عنــد الفــارايب: خصــص الفــارايب يف أكــر كتبــه مباحــث 

حــول معرفــة اإلنســان، وبالنظــر إىل أّن رشح ظاهــرة الوحــي يف فلســفة 

الفــارايب ترتبــط بقــوى النبــي، لكونــِه مبنزلــة املـُـدرك للوحــي؛ ســنكتفي هنــا 

ــس. ــوى النف ــن ق ــث ع يف البح

ــر  ــة نظ ــن وجه ــانية -م ــس اإلنس ــوى النف ــانية: إّن ق ــس اإلنس ــوى النف ق

الفارايب-عبــارة عــن خمــس قــوى: الحساســة النزوعيــة، واملتخيلــة، والناطقــة 

ــة )العقــل العمــي(]2[. والفــارايب  ــة )العقــل النظــري(، والناطقــة العملي النظري

قــد أضــاف قــوة آخــر إىل جانــب القــوى املتقدمــة املســاّمة بالقــوة الغاذيــة، 

]1[ الفارايب، السياسة املدنية، ص36.

]2[ الفارايب، السياسة املدنية، ص33.
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باعتبــارإذا حــدث اإلنســان، فــأول مــا يحــدث فيــه القــوة التــي بهــا يتغــذى، 

ــايل: فتكــون القــوى كالت

ــرارة  ــل الح ــوس، مث ــس امللم ــا يح ــي به ــوة الت ــة: الق ــوة الغاذي ـ  الق  1

ــا  ــي به ــوم، والت ــس الطع ــا يح ــي به ــوى- الت ــائر الق ــائرها -س ــربودة، وس وال

ــوان  ــس األل ــا يح ــي به ــوات، والت ــس األص ــا ي ــي به ــح، والت ــس الروائ يح

واملعــربات كلهــا مثــل اإلشــعاعات. ويحــدث مــع الحــواس بهــا نــزوع إىل مــا 

يحســه فيشــتاقه أو يكرهــه. فالقــوة الغاذيــة؛ منهــا قــوة واحــدة رئيســة، ومنهــا 

ــا وخــدم. ــوى هــي رواضــع له ق

ــع  ــدن، والرواض ــاء الب ــائر أعض ــن س ــي م ــية ه ــة الرئيس ــوة الغاذي فالق

والخــدم متفرقــة يف ســائر أعضــاء البــدن، والرئيســة منهــا بالطبــع مدبــرة لســائر 

ــع  ــبّه بهــا ويحتــذى بأفعالهــا حــذو مــا هــو بالطب القــوى، وســائر القــوى يُتَش

ــال،  ــد والطح ــدة والكب ــل املع ــك مث ــب، وذل ــذي يف القل ــها ال ــرض رئيس غ

واألعضــاء الخادمــة هــذه، واألعضــاء التــي تخــدم هــذه الخدمــة، والتــي تخدم 

ــرؤس  ــرأس بالقلــب وي ــه يُ ــرأس، فإنّ ــرؤس ويُ ــد عضــو يَ ــإن الكب هــذ أيضاً.ف

املــرارة والُكلْيــة وأشــباههام مــن األعضــاء، واملثانــة تخــدم الُكلْيــة، والكليــة 

تخــدم الكبــد، والكبــد يخــدم القلــب، وعــىل هــذا توجــد ســائر األعضــاء]1[.

2 ـ القــوة الحاّســة: إن املــراد مــن هــذه القوى هــو أّن تدرك املحسوســات 

ــؤذي، وال  ــّذ وامل ــدرك امللِ ــع، وت ــد الجمي ــة عن ــس املعروف ــواس الخم بالح

متيــز الضــار مــن النافــع وال الجميــل مــن القبيــح]2[؛ فالحــس ال يــدرك املعاين 

]1[ الفارايب هنا يقصد من األعضاء منها رئيسه كالقلب وله أعضاء خادمة كالكبد والطحال مثاًل 

لها أعضاء  أعضاء خادمة كاملثانة واملرارة، وهذه بدورها  أيضاً  لها  الخادمة  وهذا األعضاء 

خادمة وهكذا دواليك. الفارايب، أراء أهل املدينة الفاضلة، ص88.

]2[ الفارايب، أراء أهل املدينة الفاضلة، ص88.
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.]1 الرصفة]

ويف القــوى الحاّســة رئيــس وفيهــا رواضــع؛ ورواضعهــا الحــواس الخمس 

املشــهورة عنــد الجميــع، املتفرقــة يف العينــني ويف األذنني ويف ســائرها.

ويف الحقيقــة؛ يتحقــق اإلدراك بواســطة التصــورات الحاصلــة يف الحــس 

ــس  ــن الح ــاً م ــق أيض ــة تتحق ــور الباطني ــارايب أّن الص ــد الف ــرتك، ويعتق املش

ــه اإلرشاف عــىل  ــإن الحــس املشــرتك ل املشــرتك]2[، وعــىل هــذا األســاس ف

الحــواس الظاهريــة]3[، ثــّم إّن الحــد املشــرتك بــني الباطــن والظاهــر قــّوة هــي 

مجمــع تأديــة الحــواس، وعندهــا بالحقيقــة اإلحســاس، وعندهــا ترتســم صورة 

آلــة تتحــرك بالعجلــة، فتبقــى الصــورة محفوظــة فيهــا وإن زالــت حتــى تحــس 

بخــط مســتقيم أو بخــط مســتدير مــن غــري أن يكــون كذلــك، إاّل أن ذلــك ال 

ــا  ــة فيه ــر الصــورة الباطني ــوة أيضــاً مــكان لتقري ــا، وهــذه الق ــه فيه يطــول ثبات

ــن  ــا م ــا ســواء ورد عليه ــا يتصــور فيه ــة م ــإن املــدرك بالحقيق ــوم، ف ــد الن عن

ــإن  ً]4[، ف ــا حصــل مشــاهدا ــاّم تصــور فيه ــا مــن داخــل م خــارج أو صــدر له

ــن  ــر متك ــا الظاه ــن، وإذا عطله ــن الباط ــت ع ــر تعطل ــس الظاه ــا الح أمكنه

منهــا الباطــن الــذي ال يهــدأ فيتثبــت فيهــا مثــل مــا يحصــل يف الباطــن حتــى 

يصــري مشــاهداً كــام يف النــوم.

3-القــوة النزوعيــة : هــي التــي تشــتاق إىل الــيء وتكرهــه؛ فهــي رئيســة، 

ولهــا خــدم. وهــذه القــوة هــي التــي بهــا تكــون اإلرادة، فــإن اإلرادة هــي نــزوع 

]1[ الفارايب، السياسة املدنية، ص33.

]2[ الفارايب، نفس املصدر، فص47، ص77.

]3[ الفارايب، نفس املصدر، فص42، ص84.

مرئياً  كان  فإنّه  مفهوماً،  أو  وأصبح صورة  املحسوسات  من  الذهن  يف  ارتسم  ما  باعتبار   ]3[

ومشاهداً للحواس وإالّ كيف أصبح متصوراً.



213 الويح اإللهّي عند املفّكرين اإلسالمّيني الفارايّب أنموذجًا

إىل مــا أدرك وعــن إدراك، إمــا بالحــس، وإمــا بالتخيــل، وإمــا بالقــوة الناطقــة، 

ولهذاينبغــي أْن يؤخــذ أو يــرتك، والنــزوع قــد يكــون إىل علــم يشء مــا، وقــد 

يكــون إىل عمــل يشء مــا، إمــا بالبــدن بــأرسه، وإمــا بعضــو منــه، والنــزوع إمنــا 

يكــون بالقــوة النزوعيــة الرئيســة.

ــات  ــوم املحسوس ــظ رس ــي تحف ــي الت ــة ه ــة: واملتخيل 4-القــوة املتخيل

ــب بعضهــا إىل بعــض -وتفصــل بعضهــا عــن  بعــد غيبتهــا عــن الحــس، وتركّ

ــا  ــادق وبعضه ــا ص ــالت بعضه ــات وتفصي ــوم، تركيب ــة والن ــض-يف اليقظ بع

كاذب، واملتخيلــة مواصلــة لــرضيب القــوة الناطقــة. وعندمــا تشــتغل املتخيلــة 

ــول  ــإن دخ ــور- ف ــب الص ــرصف وتركي ــة يف الت ــة -املتمثل ــا الخاص بوظيفته

وخــروج معلوماتهــا يقــف بشــكل مؤقــت، فتقبــل القــوة املتخيلــة املعقــوالت 

مبــا يحاكيهــا مــن املحسوســات التــي تركّبهــا هــي، وتقبــل الجزئيــات أحيانــاً 

بــأن تتخيلهــا كــام هــي، وأحيانــاً بــأن تحاكيها-الجزئيــات- مبحسوســات أُخــر، 

ــا تكــون  ــة، وعندم ــني الناطق ــني الحاســة وب ــة متوســطة ب ــوة املتخيل ــإن الق ف

رواضــع الحاســة كلهــا بالفعــل وتفعــل أفعالهــا؛ تكــون القــوة املتخيلــة منفعلــة 

عنهــا، مشــغولة مبــا تــورده الحــواس عليهــا مــن املحسوســات وترســمه فيهــا، 

وتكــون هــي أيضــاً مشــغولة بخدمــة القــوة الباطنــة، وبإرفــاد القــوة النزوعيــة]1[. 

فــإذا صــارت الحاســة والنزوعيــة والناطقــة عــىل كامالتهــا األّوىل-بــأن ال تفعل 

أفعالهــا مثــل مــا يعــرض عنــد حــال النوم-انفــردت القــوة املتخيلــة بنفســها، 

فارغــة عــام تجــّدده الحــواس عليهــا دامئــاً مــن رســوم املحسوســات، وتخلت 

عــن خدمــة القــوة الناطقــة والنزوعيــة.

ــة  ــوة الحاس ــالف الق ــىل خ ــة -ع ــوة املتخيل ــأن الق ــارايب ب ــا الف ويذكّرن

ــدة]2[. ــي واح ــل ه ــر، ب ــاء أُخ ــة يف أعض ــع متفرق ــا رواض ــس له والغاذية-لي

]1[ الفارايب، أراء أهل املدينة الفاضلة،108.

]2[ الفارايب، نفس املصدر، ص89.



د.حاتم كريم اجليايّش 214

5-القــوة الناطقــة: ال رواضــع وال خــدم لهــا مــن نوعهــا يف ســائر األعضاء، 

ــس  ــن كّل جن ــة م ــة؛ والرئيس ــوى املتخيل ــائر الق ــىل س ــتها ع ــا رئاس ــل إمّن ب

فيــه رئيــس ومــرؤوس. فهــي رئيســة القــوة املتخيلــة، ورئيســة القــوة الحاســة 

الرئيســة منهــا، ورئيســة القــوة الغاذيــة الرئيســة فيهــا]1[.

ثــم هنــاك مســألة أخــرى حــول القــوة املتخيلــة تشــتمل يف نحــو ارتبــاط 

ــة  ــارايب يعتقــد أن القــوة املتخيل ــة؛ فالف هــذه القــوة بالقــوى الحســية والناطق

تقبــل املعقــوالت مبــا يحاكيهــا مــن املحسوســات التــي تركّبهــا هــي، 

ــا  ــأن تحاكيه ــاً ب ــي، وأحيان ــام ه ــا ك ــأن تتخيله ــاً ب ــات أحيان ــل الجزئي وتقب

مبحسوســات أُخــر، وأمــا القــوة املتخيلــة بالشــبه ملعقــوالت القــوة الناطقــة، 

ــي  ــة، فه ــوة الحساس ــال الق ــابقة يف قب ــور الس ــس الص ــا نف ــل له ــا ال تقب فإنه

تحــيك عنهــا بواســطة املحسوســات]2[، وتحــايك املعقــوالت الناقصــة بأخــّس 

ــايك  ــك تح ــر، وكذل ــة املنظ ــياء القبيح ــل األش ــا، مث ــات وأنقصه املحسوس

تلــك القــوة ســائر املحسوســات اللذيــذة املنظــر، وهــذه املحكيــات مبيــزان 

متثــل منــاذج مجّســمة للحقائــق املعقولــة. وأمــا مــا تُحــايك بهــا فأشــياء كثــرية 

مختلفــة بعضهــا أقــرب إىل املحــاكاة وبعضهــا أبعــد... واألمــور التــي تُحــاىك 

بهــا هــذه املحسوســات تتفاضــل]3[.

لــذا يعتقــد الفــارايب بــأن القــوى البدنيــة متنــع النفــس عــن إدراك ذاتهــا 

وخــواص إدراكهــا، فهــي تــدرك األشــياء متخيلــة ال معقولــة؛ النجذابهــا إليهــا. 

]1[ الفارايب، أراء أهل املدينة الفاضلة، ص88.

]2[ الفارايب، نفس املصدر، ص111.

ومنها ما هو  أزيد  فمنها ما هو  الّدرجة،  تُحاىك بالتّخيّل تتفاضل يف  الّتي  األمور  باعتبار   ]3[

أنقص، فيكون بعضها أحكم وأتّم تخيّالً وبعضها أنقص تخيّالً؛ وهذا التّفاضل شبيه بتفاضل 

الفهم عن  الّناس يستيرسون  التّشبيه واملامثلة مرّده أنَّ غالبيّة  الفارايب إىل  الّصنائع، ولجوء 

طريق التّمثيل ومحاكاة ما هو محسوس يف الحياة كونه أقرب إىل الفهم والتّصّور. الفارايب، 

فصوص الحكم، فص52، ص15، وأرآء أهل املدينة الفاضلة، تعليق: ألبري نرصي، ص139.
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ــيات؛ فهــي  ــل نشــأت عــىل الحّس ــا، ب ــات ومل تعرفه ــف العقلي ــا مل تأل وألنه

تطمــن إليهــا وتثــق بهــا، وتتوهــم أنــه ال وجــود للعقليــات، وإمنــا هــي أوهــام 

مرســلة]1[. 

وعلــم الــيء قــد يكــون بالقــوة الناطقــة، وقــد يكــون باملتخيلــة، وقــد 

ــوة  ــدرك بالق ــأنه أن ي ــم يشء ش ــزوع إىل عل ــإذا كان الن ــاس، ف ــون باإلحس يك

ــا  الناطقــة، فــإن الفعــل الــذي ينــال بــه مــا تشــّوق مــن ذلــك، يكــون بقــوٍة ّم

ــة  ــة، التــي تكــون بهــا الفكــرة والرؤي أُخــرى يف الناطقــة، وهــي القــوة الفكري

ــاس،  ــدرك بإحس ــا ي ــم يشٍء ّم ــزوع إىل عل ــاط، وإذا كان الن ــل واالرتب والتأم

كان الــذي ينــال بــه فعــالً مركبــاً مــن فعــل بــدين ومــن فعــل نفســاين يف مثــل 

الــيء الــذي تشــوق رؤيتــه، فــإن كان الــيء بعيــداً َمَشــيْنا إليــه، وإن كان دونه 

ــة، واإلحســاس  ــا أفعــال بدني ــك الحاجــز، فهــذه كلّه ــا ذل ــا بأيدين حاجــز أزلن

نفســه فعــل نفســاين، وكذلــك يف ســائر الحــواس. 

وإذا تشــوق تخيــل يشٍء ّمــا، نِيــَل ذلــك مــن وجــوه: أحدهــا يفعــل بالقــوة 

املتخيلــة، مثــل تخيــل الــيء الــذي يرجــى ويتوقــع، أو تخيــل يشء مى، أو 

متنــي يشٍء ّمــا تركبــه القــوة املتخيلــة؛ والثــاين مــا يــرد عــىل القــوة املتخيلــة 

مــن إحســاس يشٍء ّمــا، فتخيــل إليــه مــن ذلــك أمــٌر ّمــا أنـّـه مخــوف أو مأمــول، 

أو مــا يــرد عليهــا مــن فعــل القــوة الناطقــة]2[.

ــوان  ــول: إّن للحي ــة( يق ــة املدني ــه )السياس ــن كتاب ــر م ــع آخ يف موض

الناطــق قــّوة النطــق، والقــوة النزوعيــة، والقــوة املتخيلــة، والقــوة الحساســة. 

ــا  ــات، وبه ــوم والصناع ــان العل ــوز اإلنس ــا يح ــي به ــي الت ــة ه ــوة الناطق فالق

ييــز بــني الجميــل والقبيــح مــن األفعــال واألخــالق، وبهــا يــروي فيــام ينبغــي 

]1[ الفارايب، التعليقات، ص6.

]2[ الفارايب، السياسة املدنية،86-85.
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أن يفعــل أو ال يفعــل، ويــدرك بهــا -مــع هذه-النافــع والضــار وامللــذ واملؤذي. 

ــة؛  ــا مروي ــة ومنه ــا مهني ــة منه ــة، والعملي ــا عملي ــة ومنه ــا نظري ــة منه والناطق

فالنظريــة هــي التــي جــوز بهــا اإلنســان علــم مــا ليــس شــأنه أن يعملــه إنســان 

أصــالً، والعمليــة هــي التــي بهــا يعــرف مــا شــأنه أن يعملــه اإلنســان بإرادتــه]1[. 

والحساســة بــنّيٌ أمرهــا. وهــذا هــو شــأن الناطقــة العمليــة أْن تعملهــا بالرويــة؛ 

فمنهــا حــارضة، ومنهــا كائنــة يف املســتقبل، إاّل أن مــا يحصــل للقــوة املتخيلــة 

ــد  ــك يحصــل يف هــذه األشــياء بع ــة، فلذل ــط رويّ ــال توّس ــا، ب ــن هــذه كله م

ــة مــن  ــوة املتخيل ــال للق ــل الفّع ــه العق ــا يعطي ــة، فيكــون م أن يســتنبط بالرويّ

ــوالت  ــن املعق ــا م ــا يعطيه ــة؛ ومب ــات الصادق ــات والرواي ــات باملنام الجزئي

التــي تقبلهــا بــأن يأخــذ محاكاتهــا مكانهــا بالكهانــات عــىل األشــياء اإللهيــة. 

وهــذه كلهــا قــد تكــون يف النــوم، وقــد تكــون يف اليقظــة. إاّل ان التــي تكون يف 

اليقظــة قليلــة ويف األقــّل مــن النــاس، فأمــا التــي يف النــوم فأكرهــا الجزئيــات، 

وأمــا املعقــوالت فقليلــة]2[.

ــوة  ــك املــزاج يف الق ــع ذل ــدن إذا صــار مزاجــاً شــأنه أن يتب ــزاج الب إن م

ــك املــزاج بأفعــال  ــة( ذل ــالً( - حاكــت )املتخيل ــكاح مث ــة )شــهوة الن النزوعي

النــكاح؛ فتنهــض أعضــاء هــذا الفعــل لالســتعداد نحــو فعــل النــكاح، ال عــن 

ــهوة  ــة الش ــوة املتخيل ــاكاة الق ــن ملح ــت، لك ــك الوق ــة يف ذل ــهوة حاصل ش

ــام  ــا ق ــك رمّب ــاالت، وكذل ــائر االنفع ــك يف س ــهوة، وكذل ــك الش ــال تل بأفع

اإلنســان مــن نومــه فــرضب آخــر، أو قــام ففــّر مــن غــري أن يكــون هنــاك وارد 

مــن الخــارج]3[.

فيقــوم مــا تحاكيــه القــوة املتخيلــة مــن ذلــك الــيء مقــام ذلــك الــيء 

]1[ الفارايب، السياسة املدنية، ص24.

]2[ الفارايب، مصدر سابق، ص113.

]3[ الفارايب، رسائل ابن نرص الفارايب، ص13.
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ــياء  ــل األش ــا، مث ــات وأنقصه ــس املحسوس ــة، بأخ ــل يف الحقيق ــو حص ل

القبيحــة املنظــر، وكذلــك تحــايك تلــك القــوة ســائر املحسوســات اللذيــذة 

املنظــر، فيتثبــت فيهــا مثــل مــا يحصــل يف الباطــن حتــى يصــري ُمشــاَهداً كــام 

ــة  ــتدت حرك ــغله فاش ــّداً يف ش ــاذب ج ــن ج ــْذب الباط ــا َج ــوم، ولرمب يف الن

الباطــن اشــتداداً يتــوىل بســلطانه، فحينئــٍذ ال يخلــو مــن وجهــني: إمــا أن يعــدل 

العقــل حركتــه ويجاريــه، وإمــا أن يعجــز عنــه فيعــزب مــن جــواره، فــإن اتفــق 

مــن العقــل عجــزوا مــن الخيــال.

السؤال املطروح هنا: هل فرّق الفارايب بني الخيال والتخيُّل؟

لقــد تحــدث الفــارايب عــن ذلــك يف كتابــه فصــوص الحكــم، حيــث قال: 

ــن  ــن م ــه الحس ــا يقنص ــاد م ــل الصطي ــرة رشكاً وحبائ ــاعر الظاه إن وراء املش

الصــورة، ومــن ذلــك قــوة تســمى )مصــورة(، وقــد رتبــت يف مقدمــة الدمــاغ 

ــي تثبــت صــور املحسوســات بعــد زوالهــا عــن ُمســامتة الحــواس  وهــي الت

ومالقاتهــا، فتــزول عــن الحســن وتبقــى فيهــا. 

وقــوة تســمى )وهــامً(، وهــي التــي تــدرك مــن املحســوس مــا ال يحــس، 

ــاة فتشــبحت  ــة الش ــب يف حاس ــاة، إذا تشــبح صــورة الذئ ــوة يف الش ــل الق مث

عداوتــه ورداءتــه فيهــا، إذ كانــت الحاســة ال تــدرك ذلــك.

وقــوة تســمى )حافظــة(، وهــي خزانــة مــا يدركــه الوهــم، كــام أن املصورة 

خزانــه مــا يدركــه الحس.

ــي  ــع يف خزانت ــىل الودائ ــلط ع ــي تتس ــي الت ــرة(، وه ــمى )مفك ــوة تس وق

)املصــورة(، )الحافظــة( فيخلــط بعضهــا ببعــض ويفصــل بعضهــا عــن البعض، 

ــتعملها  ــإن اس ــل، ف ــان والعق ــتعملها روح اإلنس ــرة إذا اس ــمى مفك ــا تس وإمّن
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الوهــم ســميت متخيلــة«]1[.

ــام  ــان: األوىل منه ــة قوت ــال واملتخيل ــني أن الخي ــارايب يتب ــن كالم الف م

خزانــة لصــور املحسوســات، والثانيــة قــوة تتــرصف يف هــذه الصــور وتوِجــد 

صــوراً جديــدة، وهــذا يعنــي وجــود بحــث واحــد يتكلــم عــن القــوة املتخيلــة، 

ــا إىل  ــث فيه ــرجئ البح ــة، وس ــوة املتخيل ــال بالق ــل الفّع ــة العق ــو عالق وه

ــال بالنفــس اإلنســانية. ــة العقــل الفّع بحــث عالق

فالقــوة الناطقــة هــي التــي بهــا يحــوز اإلنســان العلــوم والصناعــات، وبهــا 

ييــز بــني الجميــل والقبيــح مــن األفعــال واألخــالق، وبهــا يـُـرّوي فيــام ينبغــي 

أن يفعــل أو ال يفعــل، ويــدرك بهــا مــع هــذه النافــع والضــار، وامللــّذ واملــؤذي 

والقــوة الناطقــة تنقســم عــىل:

1 – القوة الناطقة النظرية.

2 – القوة الناطقة العملية.

فالنظريــة هــي التــي يحــوز بهــا اإلنســان علــم مــا ليــس شــأنه أن يعملــه 

إنســان أصــالً، والعمليــة منهــا مهنيــة ومنهــا مرويــة، واملهنيــة منهــا التــي بهــا 

تحــاز الصناعــات واملهــن، واملرويــة هــي التــي يكــون بهــا الفكــر والرويــة يف 

يشء مــام ينبغــي أن يعمــل أو ال يعمــل]2[، وبهــا يعملــه اإلنســان بإرادتــه.

وكذلــك يقــول: ))إن القــوة الناطقــة التــي بها يكــن أن يعقــل املعقوالت، 

وبهــا ييــز بــني الجميــل والقبيــح، وبهــا يحــوز الصناعــات والعلــوم، ويقــرتن 

بهــا أيضــاً - نــزوع نحــو مــا بعقلــه((]3[.

]1[ الفارايب، رسائل ابن نرص الفارايب، ص12.

]2[ الفارايب، السياسة املدنية، ص24.

]3[ الفارايب، أراء أهل املدنية الفاضلة، ص87.
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ــي  ــكل حقيق ــاين بش ــتطيع إدراك املع ــي تس ــي الت ــانية ه ــروح اإلنس وال

ــري. ــل النظ ــم بالعق ــذا يت ــادي، وه ــع امل ــاط بالواق ــدون االرتب ب

ــأن  ــن ش ــت م ــوص-: ليس ــاب الفص ــه-يف كت ــه الل ــارايب رحم ــول الف يق

املحســوس مــن حيــث هــو محســوس أن يعقــل، وال مــن شــأن املعقــول مــن 

حيــث هــو معقــول أن يحــس، واال يتــم اإلحســاس إال بآلة جســامنية فيها تشــبح 

ــتتم اإلدراك  ــن يس ــة، ول ــق غريب ــاً للواح ــبحاً مصاحب ــات ش ــور املحسوس ص

ــرتك  ــام املش ــوص، والع ــا مخص ــور فيه ــإن املتص ــامنية، ف ــة جس ــي بآل العق

ــوالت  ــى املعق ــي تتلق ــانية الت ــروح اإلنس ــل ال ــم، ب ــرر يف منقس ــه ال يتق في

بالقبــول جوهــر غــري جســامين ليــس مبتحيــز وال بتمكــن يف وهــم، وال يــدرك 

بالحــس ألنـــّـه مــن حيــز األمــر]1[. والنفــوس اإلنســانية إمنـّـا تعقــل ذاتهــا ألنها 

ــة  ــا؛ ألّن عقليّ ــل ذواته ــال تعق ــردة ف ــري مج ــة غ ــوس الحيواني ــرّدة، والنف مج

ــياء  ــطة اآلالت األش ــدرك بواس ــا ت ــس إمّن ــادة، والنف ــن امل ــده ع ــيء تجري ال

املحسوســة واملتخيلــة، وأّمــا الكليــات والعقليّــات فإنّهــا تدركهــا بذاتهــا ونف

سها]2[.                                                       

ــال  ــا ف ــا يف بقائه ــة؛ فأّم ــس ال محال ــود النف ــم رشط يف وج ــم، الجس نع

ــة، كانــت لهــا تكميــالت  ــه ومل تكــن كامل ــا إذا فارقت ــه، ولعلّه حاجــة لهــا إلي

ــا]3[. ــو رشٌط يف وجوده ــام ه ــا ك ــاً يف تكميله ــن رشط ــه؛ إذ مل يك ــن دون م

  عاقة العقل الفّعال بالنفس اإلنسانية:

ــى إىل  ــد انته ــتفاد فق ــل املس ــة العق ــل إىل درج ــل بالفع ــى العق إذا انته

ــي تنســب إىل  ــه تنتهــي األشــياء الت ــذي إلي ــا هــو شــبيه بالتخــوم والحــد ال م

]1[ الفارايب، رسائل ابن نرص الفارايب، ص13.

]2[ الفارايب، التعليقات، ص23.

]3[ الفارايب، نفس املصدر، ص24.
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ــادة. ــوىل وامل الهي

ــة -أي  ــة املوجــودات املفارق ــا فإمنــا يرتقــي إىل أول رتب وإذا ارتقــى منه

ــني اإلنســان وبينهــا يشء  ــي ال يكــون ب ــة الت ــال- تلــك الرتب ــة العقــل الفّع رتب

آخــر كــام يقــول الفــارايب]1[.

 لهــذا عندمــا تنــاول الفــارايب صفــات اللــه تعــاىل أثبــت أنــه تعــاىل ليــس 

ــس  ــيء لي ــه إال ب ــبيل إىل إدراك ــال س ــامً ف ــس جس ــه لي ــا دام الل ــامً، وم جس

بجســم وال هــو قــوة يف جســم، معنــى هــذا أن الــذات التــي أُدرِك بهــا اللــه تعــد 

شــيئاً غــري جســامين وال ينطبــق عليهــا مــا ينطبــق عــىل األجســام.

ولقــد أدرك الفــارايب أنــه إذا مل يثبــت أن حقيقــة ذاتــه يشء غــري جســامين، 

ــي  ــعادة الت ــال إىل الس ــة اإليص ــن كيفي ــم ع ــه أن يتكل ــون بإمكان ــن يك ــه ل فإن

يســعى إليهــا، مــن أجــل ذلــك حــاول الفــارايب أن يثبــت وجــود جوهــر غــري 

ــق  ــة وتحقي ــول املفارق ــال بالعق ــتطاعته االتص ــون باس ــارق يك ــامين مف جس

ــة الخالصــة]2[. الســعادة الروحي

وبعــد ذلــك يقــول الفــارايب: إن الــروح الــذي لإلنســان نفثــة مــن العــامل 

ــق بخلقــه، وال تتعــني بإشــارة وال تــرتدد  اإللهــي، ال تتشــكل بصــورة وال تتخلّ

بــني ســكون وحركــة؛ فلذلــك تــدرك املعــدوم الــذي فــات، واملنتظــر الــذي 

هــو آت.

واإلنســان مركــب مــن جوهريــن: أحدهــام مشــكل مصــور مكيــف مقــدر 

ــن لــألول يف هــذه الصفــات  ــاين مباي متحــرك وســاكن متجســد منقســم، والث

غــري مشــارك لــه يف حقيقــة الــذات، ينالــه العقــل ويُعــرض عنــه الوهــم. وهكذا 

]1[ الفارايب، أراء أهل املدينة الفاضلة، ص94.

]2[ العراقي، امليتافيزيقا يف فلسفة ابن طفيل، ص189.
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ــي  ــامل الطبيع ــني الع ــر أو ب ــامل األم ــق وع ــامل الخل ــني ع ــان ب ــع اإلنس يجم

والعــامل اإللهــي؛ ألن روحــه مــن أمــر ربــه وبدنــه مــن خلــق ربــه]1[.

وبعــد أن أثبــت الفــارايب أنهــا جوهــر مفــارق، يثبــت أن لهــا ســعادة بعــد 

ــوس  ــون للنف ــا يك ــا إمن ــات، وأن أمته ــعادة املفارق ــس س ــة يف جن املفارق

ــة. ــعادة املطلوب ــق الس ــوي لتحق ــامل العل ــال بالع ــك باالتص ــة، وذل الفاضل

ــس  ــت النف ــل لكان ــل بالفع ــع العق ــاً م ــوالين باقي ــل الهي ــو كان العق فل

بــيء واحــد عاملــة وجاهلــة معــاً، وهــذا الكــامل هــو العقــل بالفعــل، أعنــي 

ــل  ــل بالعق ــي تتص ــت، فه ــي الثاب ــارق الباق ــال باملف ــام لالتص ــتعداد الت االس

ــة]2[. ــد املفارق ــل بع بالفع

وهكــذا يتبــني لنــا أن محاولــة الفــارايب إثبــات وجــود جوهــر غــري 

جســامين مفــارق )هــو النفــس( يكــون باســتطاعته االتصــال بالعقــول املفارقة، 

وإمنــا كان يعــرب عــن بُعــد معــريف ميتافيزيقــي؛ ألن النفــس أو الجــزء الناطــق 

هــو األســاس يف هــذا االتصــال وهــي تكتســب خلودهــا بقــدر مــا تــدرك مــن 

ــالكاً  ــرشي -س ــل الب ــك أن العق ــال، وذل ــل الفّع ــودة يف العق ــق املوج الحقائ

ــوق بعــض، فهــو يف  ــا ف ــه وتطــوره- يــر مبراحــل متدرجــة بعضه ســبيل رقي

ــة  ــات العام ــن املعلوم ــرياً م ــدراً كب ــا أدرك ق ــإذا م ــوة، ف ــل بالق ــره عق أول أم

ــالً بالفعــل. ــح عق ــة - أصب ــق الكلي والحقائ

ــمى  ــى إىل أس ــات فريق ــب الكلي ــط بأغل ــره، ويحي ــدى نظ ــع م ــد يتس وق

درجــة يصــل إليهــا اإلنســان، وهــي درجــة العقــل املســتفاد أو درجــة الفيــض 

واإللهــام. ولعلـّـه يف هــذا يــرشف عــىل حركتهــا ومختلــف شــؤونها، وآخــر هذه 

ــو  ــامل األريض، فه ــا والع ــامء الدني ــوكل بالس ــل العارش-م ــو العق ــوى -وه الق

]1[ الفارايب، فصوص الحكم، فص28-27.

]2[ الفارايب، رسالة اثبات املفارقات، ص2.
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ــات  ــعت معلوم ــام اتس ــفي، وكل ــوي والس ــني العل ــني العامل ــال ب ــة اتص نقط

ــول  ــتوى العق ــن مس ــه م ــت روح ــوي ودن ــامل العل ــن الع ــرتب م ــرء اق امل

ــإذا وصــل إىل درجــة العقــل املســتفاد أصبــح عقــالً وعاقــالً يف  ــة، ف املفارق

آن واحــد، وبالتــايل يكــون وعــاءاً لــه متــام االســتعداد لتقبّــل األنــوار اإللهيــة، 

ــارش بالعقــل العــارش]1[. وأضحــى عــىل اتصــال مب

ــالً  ــوة عق ــذي بالق ــا ال ــل عقلن ــذي يجع ــو ال ــال ه ــل الفّع إذن: فالعق

بالفعــل، واملعقــوالت بالقــوة معقــوالت بالفعــل؛ ألنــه بالفعــل دامئــاً كســائر 

ــوة  ــات بالق ــل املرئي ــمس تجع ــل الش ــك َمثَ ــه يف ذل ــالك، وَمثَل ــول األف عق

مرئيــات بالفعــل، فاملعقــوالت موجــودة فيــه يهبهــا للعقــل اإلنســاين إذا وصــل 

ــاً]2[. ــتعل حدس ــه فيش ــل ب ــذي ينفع ــتفاد ال ــل املس ــة العق إىل مرتب

إذن: نســتطيع أن نقــول إن العالقــة بــني العقــل الفّعــال والنفــس اإلنســانية 

هــي إيصالهــا إىل كاملهــا النهــايئ كــام تبــني لنــا يف طيّــات الــكالم، وهــي -أي 

الســعادة القصــوى التــي يصــوب النظــر إليهــا والعمــل، وســعى إليهــا اإلنســان 

بدراســته وســلوكه- الخــري املطلــق وغايــة الغايــات ومنتهــى الرفعــة اإلنســانية 

وجنــة الواصلــني]3[. وإمنــا تبلــغ ذلــك بأفعــال إراديــة، بعضهــا أفعــال فكريــة 

ــدودة  ــال مح ــل بأفع ــت، ب ــال اتفق ــأي أفع ــت ب ــة، وليس ــال بدني ــا أفع وبعضه

مقــدرة تحصــل عــن هيئــاٍت ّمــا وملــكاٍت ّمــا مقــدرة محــدودة؛ وذلــك أن مــن 

ــة مــا يعــوق عــن الســعادة، والســعادة هــي الخــري املطلــوب  األفعــال اإلرادي

ــعادة هــي األفعــال الجميلــة،  ــوغ الس لذاتــه، واألفعــال التــي تنفــع يف بل

والهيئــات وامللــكات التــي تصــدر عنهــا هــذه األفعــال هــي الفضائــل، وهــذه 

]1[ املذكور، الفلسفة اإلسالمية منهج وتطبيقه، ج1، ص48.

]2[ العفيفي، الفلسفة الطبيعية واأللهية عند الفارايب، ص542.

]3[ الفارايب، آراء أهل املدينة الفاضلة، ص47.
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ليســت خــرياً لذاتهــا، بــل لِـــام تجلــب مــن ســعادة]1[.

فالفــارايب يــرى أن العقــل اإلنســان وحــده عاجــز، وأنــه ال يســتطيع العمــل 

ــري العقــل  ــه فحســب. وهكــذا، فتأث ــه ب ــال واتصال إال بقــوة نفــوذ العقــل الفّع

العــايل الفّعــال عــىل العقــل اإلنســاين املنفعــل يحــول العقــل اإلنســاين مــن 

حالــة اإلمكانيــة إىل الحالــة الفّعالــة، ليصبــح عقــالً بالفعــل]2[.

إن النفــس اإلنســانية جوهــر روحــاين بســيط مبايــن للجســد مفــارق لــه، 

وليــس عرضــاً مــن أعراضــه، وهــي ليســت جســامً، وإنهــا ال متــوت وال تفســد 

كــام أثبتنــا]3[.

ثــّم إنهــا مدركــة لذواتهــام، وإدراكهــا لذواتهــا هــو نفــس وجوداتهــا، وإن 

لهــا ســعادة فــوق ســعادة مالبســتها للــامدة، أي ســعادتها حــني تفــارق.

وقد استدل الفارايب عىل مفارقتها برباهني، منها]4[:

ــت  ــو كان ــردة، ول ــاٍن مج ــوالت مع ــوالت، واملعق ــدرك املعق ــا ت 1 - أنه

ــدار،  ــع واملق ــكل والوض ــن الش ــوالت م ــت املعق ــام خل ــامً لَـ ــس جس النف

ــى  ــي تتلق ــس الت ــك فالنف ــات، ولذل ــل جزئي ــوالت ب ــون معق ــذ ال تك وعندئ

ــا؛ فالشــبيه  ــام عقلته ــس هــذه املعقــوالت، وإال لَـ املعقــوالت هــي مــن جن

ــبيه. ــدرك بالش ــا ي إمن

ــدرك  ــت ال ت ــة لكان ــودة يف آل ــت موج ــو كان ــا، ول ــعر بذاته ــا تش 2 - أنه

ــه  ــة؛ فذات ــدرك معهــا آلتهــا، فكانــت بينهــا وبــني آلتهــا آل ذاتهــا مــن دون أن ت

]1[ املدكور، الفلسفة اإلسالمية منهج وتطبيقه، ص47.

]2[ القاسم، النفس والعقل، ص6.

]3[ الفارايب، رسائل ابن نرص الفارايب، ص2.

]4[ الفارايب، مصدر سابق، ص7.
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ــه. ــه بذات ــدرك ذات ــارق ي ــر مف ــس -إذن- جوه ــريه]1[. فالنف لغ

ــك،  ــادة ذل ــون يف امل ــن أن يك ــاً، وال يك ــداد مع ــدرك األض ــا ت 3 - أنه

ــدن. ــر الب ــن جوه ــت م ــس -إذن- ليس فالنف

ــكالل  ــدن بال ــة الب ــع إصاب ــيخوخة م ــد الش ــوى بع ــد يق ــل ق 4 - أن العق

والضعــف، والعقــل -كــام مــر بنــا- هــو كــامل النفــس، ولــوال أنــه مــن جوهــر 

آخــر غــري جوهــر البــدن لضعــف بضعفــه.

ــة دون  ــة ارتباطي ــانية عالق ــس اإلنس ــال والنف ــل الفّع ــني العق ــة ب فالعالق

ــودات  ــذا- أن املوج ــوق ه ــارايب -ف ــرى الف ــر. وي ــام باآلخ ــزج أحده أن يت

ــال الكــامل  ــه مث ــوق بعــض؛ والل ــة مــن طبقــات بعضهــا ف يف تدرجهــا مكون

ــددة]2[. ــل متع ــه فواص ــامل األريض كل ــان والع ــني اإلنس ــه وب ــق، وبين املطل

فنظريــات الفــارايب امليتافيزيقيــة والفلكيــة ال تســمح بــأن يتّحــد الخلــق 

مــع الخالــق، أو أن يتــزج العقــل اإلنســاين بالعقــل الفّعــال.

ــال هــو  وأمــا يف موضــع آخــر مــن كتبــه فيقــول الفــارايب: ))العقــل الفّع

نــوع مــن الفعــل املســتفاد، وصــور املوجــودات هــي فيــه مل تــزل وال تــزال، 

إال أن وجودهــا فيــه عــىل ترتيــب غــري الرتتيــب الــذي هــي موجــودة عليــه يف 

العقــل الــذي هــو بالفعــل؛ وذلــك أن األخــس يف العقــل الــذي بالفعــل كثــرياً 

ــا نحــن إىل األشــياء  ــل أن ترقين ــدم مــن األرشف مــن قب ــب فيكــون أق ــا يرتت ّم

ــد؛  ــه أش ــا ب ــي أن جهلن ــا، أعن ــل عندن ــو أجه ــوداً... ه ــل وج ــي أكم ــي ه الت

ــل  ــذي بالفع ــل ال ــب املوجــودات يف العق ــر إىل أن يكــون ترتي ــك نضط فلذل

]1[ هنا املقصود هو إّن النفس من املفارقات ألنّها من الجواهر البسيطة ليست بجسم وإّن 

كان آلة ألفعالها، إذن ذاته أي الجسم لغريه لكونه آلة لتنفيذ أفعال النفس، فعند مفارقتها له 

فإّن يوت ويتالىش.

]2[ الفارايب، أراء أهل املدينة الفاضلة، ص58.
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ــال يعقــل أوالً  ــال، والعقــل الفّع ــه األمــر يف العقــل الفّع عــىل عكــس مــا علي

مــن املوجــودات األكمــل فاألكمــل((]1[.

ــيء  ــو ال ــال ه ــل الفّع ــن العق ــُه ع ــا تنال ــة م ــوة الناطق ــإنَّ الق ــذا ف وله

الــذي منزلتــه منزلــة الضيــاء مــن البــرص- قــد يفيــض ويرتشــح منــه عــىل القــوة 

ــٌل  ــة فع ــوة املتخيل ــال يف الق ــل الفّع ــون للعق ــا فيك ــرصف فيه ــة، ويت املتخيل

ّمــا، تعطيــه أحيانــاً املعقــوالت التــي شــأنها أن تحصــل يف الناطقــة النظريــة، 

وأحيانــاً الجزئيــات املحسوســات التــي شــأنها أن تحصــل يف الناطقــة العملية، 

ــي  ــات الت ــن املحسوس ــا م ــا يحاكيه ــوالت مب ــة املعق ــوة املتخيل ــل الق فتقب

تركتهــا]2[ هــي، وتقبــل الجزئيــات أحيانــاً بــأن تتخيلهــا كــام هــي، وأحيانــاً بــأن 

ــة أن  ــة العملي ــأن الناطق ــي ش ــي الت ــذه ه ــرى، وه ــات أخ ــا مبحسوس تحاكيه

تعملهــا بالرؤيــة، فمنهــا حــارضة، ومنهــا كائنــة يف املســتقبل، إال أن مــا يحصل 

للقــوة املتخيلــة مــن هــذا كلــه بــال توســط رؤيــة]3[.

نظرية الوحي عند الفارايب:

إن الوحــي يف تعريفــه العــام هــو فكــرة فلســفية معناهــا كشــف الحقيقــة 

كشــفاً مبــارشاً مجــاوراً للحــس ومقصــوراً عــىل مــن اختارتــه الغايــة اإللهيــة. 

والوحــي رشعــاً: كالم اللــه تعــاىل املنــزل عــىل نبــي مــن أنبيائــه، ســواء 

كان ذلــك بواســطة جربائيــل عليــه الســالم، أو مبــارشة إىل مــن اصطفاهــم اللــه؛ 

كتكليمــه مــوىس عليــه الســالم، والرســول t ليلــة اإلرساء واملعــراج]4[.

]1[ الفارايب، املجموع، ص56-55.

]2[ باعتبار أّن املتخيلة التي تقبل املعقوالت مبا تحايك من املحسوسات التي انقطع االرتباط 

بها وال لها اتصال مبارش بها الصورة التي تغيب بنقطاعها بخالف القوة املتخيلة فالصورة وان 

تركتها من حيث االتصال املبارش لكنها باقي.

]3[ الفارايب، أراء أهل املدنية الفاضلة، ص112.

]4[ عبده، رسالة التوحيد، ص46.
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ــوس  ــانية بالنف ــس اإلنس ــال النف ــي اتص ــفية تعن ــرة فلس ــي كفك والوح

ــع عــىل عــامل  ــاً، فرتتســم فيهــا صــور الحــوادث وتطّل ــة اتصــاالً روحي الفلكي

ــال. ــذا االتص ــاص له ــتعداد خ ــفة اس ــاء والفالس ــب، ولألنبي الغي

والعقــل الفّعــال يف نظــر فالســفة اإلســالم هــو مصــدر الوحــي واإللهــام، 

ــال  ــة االتص ــو نقط ــون، وه ــة يف الك ــرشة املترصف ــول الع ــد العق ــو أح وه

ــة  ــاة الخلقي ــة للحي ــني الرضوري ــع والقوان ــدر الرشائ ــه، ومص ــد ورب ــني العب ب

واالجتامعيــة]1[.

لهــذا يقــول املعلــم الثــاين: إنَّ القــوة املتخيلــة إذا كانــت يف إنســاٍن ّمــا 

قويــة كاملــة جــداً، وكان املحسوســات الــواردة عليهــا مــن خــارج ال تســتويل 

عليهــا اســتيالًء يســتغرقها بأرسهــا، وال أخدمتهــا للقــوة الناطقــة، بــل كان فيهــا 

ــه أيضــاً أفعالهــا التــي تخّصهــا،  -مــع اشــتغالها بهذيــن- فضــل كثــري تفعــل ب

وكانــت حالهــا عنــد اشــتغالها بهذيــن وقــت اليقظــة مثــل حالهــا عنــد تحللهــا 

منهــام يف وقــت النــوم، ولـــاّم كان كثــري مــن هــذه التــي يعطيهــا العقــل الفّعال، 

فتتخيلهــا القــوة املتخيلــة مبــا تحاكيهــا مــن املحسوســات املرئيــة؛ فــإن تلــك 

املتخيلــة تعــود فرتتســم يف القــوة الحاســة.

ألنــه إذا قويــت املتخيلــة عنــد امــرئٍ تحللــت أثنــاء اليقظــة مــن ســلطان 

ــا  ــه إياه ــا يعطي ــت م ــال وحاك ــل الفّع ــت بالعق ــة، واتصل ــواس والناطق الح

ــة. ــات املرئي ــوم املحسوس برس

فــإذا حصلــت رســومها يف الحاســة املشــرتكة، انفعلــت عــن تلك الرســوم 

القــوة البــارصة، فارتســمت فيهــا تلــك، فيحصــل عــام يف القــوة البــارصة منهــا 

ــرص،  ــعاع الب ــرص املنحازبش ــل للب ــيء املواص ــواء امل ــك يف اله ــوم تل رس

فــإذا حصلــت تلــك الرســوم يف الهــواء عــاد مــا يف الهــواء فريتســم مــن رأس 

]1[ الفارايب، فصوص الحكم، فص36، ص42.
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يف القــوة البــارصة التــي يف العــني، وينعكــس ذلــك إىل الحــس املشــرتك وإىل 

القــوة املتخيلــة]1[.

ــوالت  ــة معق ــال للمتخيل ــل الفّع ــه العق ــا يعطي ــرى: إذا كان م ــارة أخ بعب

ــال  ــامل - ق ــامل والك ــة الج ــة يف نهاي ــا يف املتخيل ــت متثيالته ــة، وكان رشيف

ــة. ــياء اإللهي ــوة باألش ــه نب ــا: إن ل ــذي يراه ال

ألن النبــوة عنــد الفــارايب هــي جميــع املعــارف الفائضــة التــي تســمو عىل 

ــاوز  ــة تتج ــارض، مبخيل ــتقبل أو الح ــو املس ــع نح ــة، وترتف ــداث الجزئي األح

ــاً.  ــة، وتبقــى مرتبطــة بالنفــس ارتباطــاً فطري حــدود القــدرة اإلنســانية املتعارف

ــني  ــاً ب ــربه تركيب ــن أن تعت ــذي يك ــي ال ــىل الوح ــاً ع ــوة أساس ــد النب وتعتم

ــق  ــع الحقائ ــة ذاتهــا، عــىل أســاس أن جمي ــة النبوي ــة الفلســفة واملعرف املعرف

تفيــض مــن العقــل الفّعــال أو امللــك، إذ يقــول الفــارايب: والوحــي لــوح مــن 

مــراد امللــك للــروح اإلنســانية بــال واســطة، وذلــك هــو الــكالم الحقيقــي]2[.

ورأي الفــارايب يف النبــوة ال يختلــف عــام جــاء بــه اإلســالم، فــإن العقــل 

ــبه  ــاموية يف رأيه-أش ــات الس ــع واإللهام ــدر الرشائ ــو مص ــذي ه ــال -ال الفّع

ــه اإلســالم، كــام فهمهــا- مــا يكــون بامللــك املــوكّل بالوحــي الــذي جــاء ب

الفارايب-واســطة بــني العبــد وربــه، وِصلـَـة بــني اللــه ونبيــه، واللــه هــو املــرشع 

ــي]3[. ــي الحقيق األول واملوح

فالفــارايب يــرى أن املخيلــة هــي ســبيل االتصــال بالعقــل الفّعــال، وذلــك 

ــر مــن  ــا مــن وحــي إال أث ــاء، ومــا إلهاماتهــم ومــا ينقلــون إلين يف حــال األنبي

آثــار املتخيلــة ونتيجــة مــن نتائجهــا، وليــس الوحــي شــيئاً آخــر ســوى فيــض 

]1[ الفارايب، أراء أهل املدينة الفاضلة، ص111.

]2[ الفارايب، فصوص الحكم، ص42، ص47.

]3[ املدكور، الفلسفة اإلسالمية، ج1، ص96.
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مــن اللــه عــن طريــق العقــل الفّعــال]1[. وهــذه النظريــة تقــوم عــىل علــم النفس 

ودعائــم مــا وراء الطبيعيــة، وتتصــل اتصــاالً وثيقــاً بالسياســة واألخــالق، ذلــك 

ــن  ــيلة م ــا وس ــياً، ويعّده ــيكولوجياً نفس ــرياً س ــوة تغي ــرس النب ــارايب يف ألن الف

ــع  ــول يف موض ــذا يق ــامل الســامء؛ ل ــامل األرض وع ــني ع ــال ب ــائل االتص وس

ــة مــن أْن يســمو إىل درجــة العقــل  ــد لرئيــس املدين ــه ال ب ــه: إن آخــر مــن كتب

الفّعــال الــذي يســتمد منــه الوحــي واإللهــام]2[.

ــارايب،  ــد الف ــا عن ــوة وتغريه ــم النب ــم يف فه ــدور مه ــهم ب ــة تس فاملخيل

ــوم، ويف  ــال الن ــني: يف ح ــة بطريقت ــرب املتخيل ــري ع ــة تج ــات النبوي فاإللهام

حــال اليقظــة؛ فاملتخيلــة تعمــل يف وقــت اليقظــة مثــل حالهــا عنــد تحللهــا يف 

وقــت النــوم]3[، فهــي تحصــل عــىل الرؤيــا الصادقــة أو الوحــي، والفــرق بــني 

هذيــن الطريقــني نســبي، واالختــالف بينهــام يف الرتبــة والجوهريــة والــرشف، 

وليــس يف الغايــة والهــدف.

1-الحامــل والقابــل للوحــي: إن الفــارايب عندمــا يتكلــم عــن حامــل وقابل 

الوحــي يصفــه بالرئيــس األّول، واألجــود واألفضــل يف املدن واألمــم الفاضلة، 

أن يكــون ملوكهــا ورؤســاؤها الذيــن يتوالــون يف األزمــان عــىل رشائــط الرئيــس 

األول... إىل أن يبــني كيــف ينــزل الوحــي مــن عنــده -اإللــه ســبحانه- رتبــة رتبــة 

إىل الرئيــس األول، فيدبـّـر الرئيــس األّول املدينــة أو األمــة واألمــم مبــا يــأيت بــه 

الوحــي مــن اللــه تعــاىل، فينفــذ التدبــري أيضــاً مــن الرئيــس األول إىل كّل قســم 

مــن أقســام املدينــة عــىل ترتيــب إىل أن ينتهــي إىل األقســام األخــرية. ويبــنّي 

ذلــك بــأن اللــه تعــاىل هــو املدبــر أيضــاً للمدينــة الفاضلــة كــام هــو املدبّــر 

]1[ املدكور، إبراهيم، مجلة الرسالة، مقالة نظرية النبوة عند الفارايب، العدد 173.

]2[ املدكور، مجلة الرسالة، نظرية النبوة عند الفارايب، العدد173.

]3[ املدكور، مصدر سابق، ص109.
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للعــامل]1[، ثــم بعــد ذلــك يبــنّي -مــع ذلك-كيــف ينبغــي أن يـُـرىّب وكيــف يُنشــأ، 

ومبــاذا يــؤّدب حتّــى يصــري ملــكاً عــىل التــامم. بعبــارة أكــر وضوحــاً مبــا أّن 

الرئيــس األول هــو مــن يتقبــل الفيــض مــن جهــة البــاري تعــاىل، فــال بــّد مــن 

ــِه رئيــس املدينــة الفاضلــة وهــي كــام  توفــر أوصــاف وخصائــص تُليــق بكون

يــي: 

ــذي  ــة: فهــذا الرئيــس ال ــة الفاضل األوصــاف والخصــال يف رئيــس املدين

ال يرأســه إنســان آخــر أصــالً، وهــو اإلمــام والرئيــس األول للمدينــة الفاضلــة، 

وهــو رئيــس األمــة الفاضلــة، ورئيــس املعمــورة مــن األرض كلهــا، وال يكــن 

أن تصــري هــذه الحــال إال ملــن اجتمعــت فيــه بالطبــع اثنتــا عــرشة خصلــة قــد 

فطــر عليهــا]2[.

- أحدهــا أن يكــون تــاّم األعضــاء، قواهــا مؤاتيــه أعضاءهــا عــىل األعــامل 

التــي شــأنها أن تكــون بهــا؛ ومتــى هــّم بعضــو مــا مــن أعضائــه عمــالً يكــون 

بــه أىت عليــه بســهولة، ثــم أن يكــون بالطبــع جيــد الفهــم والتصــور لــكل مــا 

ــل، وعــىل حســب األمــر يف  ــا يقصــده القائ ــاه بفهمــه عــىل م ــه، فيلق يقــال ل

نفســه.

ــد الحفــظ ملــا يفهمــه وملــا يــراه وملــا يســمعه وملــا  - ثــم أن يكــون جيّ

يدركــه، ويف الجملــة ال يــكاد ينســاه.

- ثــم أن يكــون جيّــد الفطنــة، ذكيــاً، إذا رأى الــيء بــأدن دليــل فَطـَـَن لــه 

عــىل الجهــة التــي دّل عليهــا الدليــل.

- ثــم أن يكــون حســن العبــارة، يؤاتيــه لســانه عــىل إبانــة كل مــا يضمــره 

]1[ الفارايب، امللة، ص26.

]2[ الفارايب، أراء أهل املدينة الفاضلة،111.
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إبانــًة تامــة.

- ثــم أن يكــون محبــاً للتعليــم واالســتفادة، منقــاداً لــه، ســهل القبــول، ال 

يؤملــه تعــب التعليــم، وال يؤذيــه الكــّد الــذي ينــال منــه.

- ثــّم أن يكــون غــري رَشٍِه عــىل املأكــول واملــرشوب واملنكــوح، متجنبــاً 

بالطبــع لِلَِّعــب، مبغضــاً للــذات الكائنــة عــن هــذه.

- ثم أن يكون محباً للصدق وأهله، مبغضاً للكذب وأهله.

- ثــم أن يكــون كبــري النفــس، محبــاً للكرامــة؛ تكــرب نفســه بالطبــع عــن كل 

مــا يشــني مــن األمــور، وتســمو نفســه بالطبــع إىل األرفــع منها.

- ثم أن يكون الدرهم والدينار وسائر أعراض الدنيا هيّنة عنده.

ــم  ــه، ومبغضــاً للجــور والظل ــاً للعــدل وأهل ــع محب ــم أن يكــون بالطب - ث

وأهلهــام، يعطــي النََّصــف مــن أهلــه ومــن غــريه ويحــّث عليــه، ويــؤيت مــن 

ــم أن يكــون عــدالً  ــالً، ث ــراه حســناً وجمي ــا ي ــكل م ــاً ل ــه الجــور مؤاتي حــل ب

غــري صلــب القيــاد، وال جموحــاً وال لجوجــاً إذا دعــي إىل العــدل، بــل صعــب 

ــح. ــور وإىل القبي ــي إىل الج ــاد إذا دع القي

ــي أن  ــه ينبغ ــرى أن ــذي ي ــيء ال ــىل ال ــة ع ــوّي العزي ــون ق ــم أن يك - ث

ــس]1[. ــف النف ــف، وال ضعي ــري خائ ــاً غ ــه، مقدام ــوراً علي ــل، جس يفع

ــك هــي  ــس األول أو املل ــي يجــب توفرهــا يف الرئي وهــذه الخصــال الت

يف الحقيقــة كــرشوط وردت عنــد بعــض الفالســفة القدمــاء، فإنّهــا وردت عنــد 

أفالطــون ومل تــرد عنــد أرســطو طاليــس يف كتــاب النفــس املذكــور. لــذا مــن 

ــإن اإلنســان  ــه؛ ف ــه يوحــى إلي ــه إن ــال في ــذي ينبغــي أن يق حــاز عليهــا هــو ال

]1[ الفارايب، أراء أهل املدنية الفاضلة، ص124.
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ــني العقــل  ــه وب ــق بين ــك إذا مل يب ــة، وذل ــغ هــذه الرتب ــه إذا بل إمنــا يوحــى إلي

ــل  ــل املنفع ــىل العق ــال ع ــل الفّع ــن العق ــض م ــٍذ يفي ــطة؛ فحينئ ــال واس الفّع

القــوة التــي بهــا يكــن أن يوقــف عــىل تحديــد األشــياء واألفعــال وتســديدها 

نحــو الســعادة]1[، فهــذه هــي اإلفاضــة الكائنــة مــن العقــل الفّعــال عــىل العقــل 

املنفعــل بــأن يتوســط بينهــام العقــل املســتفاد وهــو الوحــي.

الحــظ كيــف يوفــق الفــارايب بــني الفلســفة والرشيعــة، فيجعل الفيلســوف 

ــه  ــتمد من ــال، ويس ــل الفع ــاطة العق ــه بوس ــل بالل ــي يتص ــل النب ــه مث ــاً؛ ألن نبي

العلــم.

وألن العقــل الفّعــال فائــض عــن وجــود الســبب األول، فقــد يكــن ألجل 

ــل  ــط العق ــان بتوس ــي إىل األنس ــو املوح ــبب األول ه ــال إن الس ــك أن يق ذل

ــات  ــائر الرئاس ــة األوىل، وس ــي الرئاس ــان ه ــذا اإلنس ــة ه ــال]2[، ورئاس الفّع

اإلنســانية متأخــرة عــن هــذه وكائنــة عنهــا، والنــاس الذيــن يُدبَّــرون برئاســة هــذا 

ــة فتلــك  ــوا أم ــإن كان ــار والســعداء، ف ــون واألخي ــاس الفاضل ــس هــم الن الرئي

هــي األمــة الفاضلــة. 

فــإن اإلنســان يحتــاج إىل معلــم يرشــده إىل الســعادة؛ ألنَّ املقصــود مــن 

ــا إىل أن  ــاج يف بلوغه ــه يحت ــغ الســعادة القصــوى، فإن وجــود اإلنســان أن يبل

يعلــم الســعادة ويجعلهــا غايتــه ونصــب عينــه، ثــم يحتــاج بعــد ذلــك إىل أن 

يعلــم األشــياء التــي ينبغــي أن يعملهــا حتــى ينــال بهــا الســعادة، ثــم أن يعمــل 

تلــك األعــامل، وألجــل مــا قيــل يف اختــالف الفطــر يف أشــخاص اإلنســان، 

ــياء  ــعادة وال األش ــه الس ــاء نفس ــن تلق ــم م ــان أن يعل ــرة كل إنس ــس يف فط فلي

ــك  ــد، فلذل ــم ومرش ــك إىل معل ــاج يف ذل ــل يحت ــا، ب ــي أن يعمله ــي ينبغ الت

]1[ الفارايب، السياسة املدنية، ص89.

]2[ الفارايب، السياسة املدنية، ص89.
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يحتاجــون إىل مــن يُعرّفهــم جميــع ذلــك ويُنهضهــم نحــو فعلهــا، وليــس أيضــاً 

يف قــوة كل إنســان أن يرشــد غــريه، وال أيضــاً يف قــوة كل إنســان أن يحمــل غريه 

عــىل هــذه األشــياء.

فالرئيــس هــو مــن يقــدر عــىل إرشــاد غــريه وتعليمــه؛ ألنَّــه مــن مل يكــن 

ــالً  ــياء أص ــن األش ــو يشء م ــريه نح ــض غ ــريه أو يُنه ــرك غ ــىل أن يح ــادراً ع ق

وال أن يســتعمله فيــه، وكان إمّنــا لــه القــدرة عــىل أن يفعــل أبــداً مــا يرشــد إليــه 

ــداً ويف كل  ــاً أب ــون مرؤوس ــل يك ــالً وال يف يشء، ب ــاً أص ــذا رئيس ــن ه مل يك

يشء. والعقــل الفّعــال؛ لـــاّم كان هــو الســبب يف أن تصــري به املفعــوالت التي 

هــي بالقــوة معقــوالت بالفعــل، وأن يصــري مــا هــو عقــل بالقــوة عقــالً بالفعــل، 

وكان مــا ســبيله أن يصــري عقــالً بالفعــل هــي القــوة الناطقــة، وكانــت الناطقــة 

ــأنها  ــي ش ــي الت ــة ه ــت العملي ــاً، وكان ــاً عملي ــاً ورضب ــاً نظري ــني: رضب رضب

ــأنها أْن  ــي ش ــي الت ــة ه ــتقبلة، والنظري ــارضة واملس ــات الح ــل الجزئي أْن تفع

تفعــل املعقــوالت التــي شــأنها أن تعلــم، فالرئيــس مــن زاويــة وصــل بالعقــل 

النظــري؛ إلنَّ الــذي تنالــه القــوة الناطقــة عــن العقــل الفّعــال قــد يفيــض منــه 

ــال يف القــوة املتخيلــة فعــل مــا،  عــىل القــوة املتخيلــة، فيكــون للعقــل الفّع

تعطيــه أحيانــاً املعقــوالت التــي شــأنها أن تحصــل يف الناطقــة النظريــة، فتبلــغ 

مــام عنــد اللــه]1[.

ــن  ــت ع ــة تح ــغلها جه ــة-ال تش ــس الكامل ــية -ذات النف ــروح القدس فال

ــا  ــدى تأثريه ــن، ويتع ــها الباط ــر حس ــس الظاه ــتغرق الح ــوق؛ وال يس ــة ف جه

ــروح  ــن ال ــوالت م ــل املعق ــه، ويقب ــا في ــامل وم ــام الع ــا إىل أجس ــن بدنه ع

ــاس]2[. ــن الن ــم م ــال تعلي ــة ب امللكي

]1[ الفارايب، رسائل ابن نرص الفارايب، فصوص الحكم، فص32، ص9.

]2[ الفارايب، مصدر سابق، ص9.
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ــر،  ــن الظاه ــت ع ــن غاب ــت إىل الباط ــة إذا مال ــة الضعيف واألرواح العامي

وإذا مالــت إىل الظاهــر غابــت عــن الباطــن، وإذا ركنــت مــن الظاهــر إىل يشء 

غابــت عــن اآلخــر.

أما الروح الكاملة -الروح القدسية- فال يشغلها شأن عن شأن.

ملــاذا مييــز الفــارايب بــن النبــي والفيلســوف؟ عنــد الرجــوع إىل عبــارات 

ــارايب  ــابقاً إن الف ــا س ــز، وقلن ــذا التميي ــرس يف ه ــح ال ــه يتض ــارايب وآرائ الف

يعتقــد أن أكــر األفــراد ليــس لهــم قــوة التعقــل وتصــور حقيقــة وذوات األمــور 

وخاصــة مبــادئ املوجــودات والعقــل الفّعــال وبقيــة الحقائــق املرتبطــة بعــامل 

العقــل، فأغلبهــم ليــس كذلــك، أي: أغلبهــم يــدرك هــذه األمــور عــن طريــق 

ــا نســتطيع أن نقــول: إن  ــة لهــذه الحقائــق، ومــن هن ــة املحاكي الصــور الخيالي

النبــي عندمــا يقــوم مِبََهّمــة إلقــاء وإخبــار الحقائــق الُعلْويــة للنــاس ينبغــي أن 

يســتخدم الصــور الخاليــة.

ــاره عــن عــامل  ــار ســؤال مفــاده: ملــاذا يســتخدم النبــي -يف إخب ــا يث فهن

الغيــب- الصــور الخياليــة، أو يســتفيد مــن الصــور الخياليــة؟ والجــواب يكمــن 

يف ســببني اثنــني:

وال  باملحســوس،  مأنوســون  النــاس  ألن  الحقائــق؛  لتجســيم  أوالً: 

يســتطيعون أن يدركــوا إال الــيء املحســوس، فيضطــر النبــي إىل تصويــر هــذه 

الحقائــق الغيبيــة عــىل أشــكال محسوســة، فيجّســمها حتــى يتــم اســتيعابها مــن 

طــرف النــاس.

ــمة، وإاّل  ــدة ومجس ــق مجس ــذا حقائ ــة بهك ــة مأنوس ــا إّن األم ــاً: قلن ثاني

ــك، وأن يصــل إىل املقصــود مــن وجــوده،  ــدرك ذل ال يســتطيع اإلنســان أن ي

ــم الســعادة  ــاج يف بلوغهــا إىل أن يعل ــه يحت ــغ الســعادة القصــوى؛ فإن وأن يبل
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ويجعلهــا غايتــه ونصــب عينيــه، ثــم يحتــاج بعــد ذلــك إىل أن يعلــم الســعادة، 

واألشــياء التــي ينبغــي أن يعملهــا حتــى ينــال بهــا الســعادة، ثــم أن يعمــل تلــك 

األعــامل، وألجــل مــا قيــل يف اختــالف الفطــرة يف أشــخاص اإلنســان، فليــس 

يف فطــرة كل إنســان أن يعلــم مــن تلقــاء نفســه الســعادة واألشــياء التــي ينبغــي 

أن يعملهــا]1[؛ لهــذه األشــياء وغريهــا اضطُــّر النبــي إىل تصويــر هــذه الحقائــق 

عــىل أشــكال محسوســة.

ــا عــن  ــاس تدركه ــور الن ــب األم ــأّن أغل ــاه ســابقاً ب ــا بالنســبة ملــا قلن أم

طريــق األشــياء والصــور الخياليّــة؛ لهــذا تطــرق الفــارايب لذلــك يف موضــع من 

ــون الســعادة إمنــا يَُؤّمونهــا متخيلــة ال  ــن يَُؤّم ــاس الذي ــِه: وأكــر الن ــه بقول كتب

ــم  ــا وتعظ ــدى به ــل ويُقت ــبيلها أن تتقب ــي س ــادئ الت ــك املب ــورة]2[. وكذل متص

وتُجــّل، إمنــا يتقبلهــا أكــر النــاس وهــي متخيلــة عندهــم ال متصــورة، والذيــن 

يَُؤّمــون الســعادة متصــورة ويتقبلــون املبــادئ وهــي متصــورة - هــم الحكــامء، 

والذيــن توجــد هــذه األشــياء يف نفوســهم متخيلــة ويتقبلونهــا ويَُؤّمونهــا عــىل 

ــور  ــول: إن التص ــارايب أن يق ــد الف ــا يري ــون]3[. وهن ــم املؤمن ــك - ه ــا كذل أنه

والتعقــل للموجــودات هــو طريقــة الفالســفة، أمــا التخيــل فطريقــة العامــة.

ــه  ــابقتني يف عرض ــني الس ــر إىل النقطت ــول: بالنظ ــن أن نق ــا يك ــن هن م

ــن  ــم، ويك ــا له ــق، فيبيّنه ــذه الحقائ ــة له ــزم الصوراملحاكيّ ــق، يلت للحقائ

ــذا  ــتوعبوا ه ــى يس ــل حت ــة التمثي ــتخدم لغ ــن- أن يس ــاس آخري ــبة لن -بالنس

املفهــوم، وهــذه املســألة مــن وجهــة نظــر الفــارايب تختلــف باختــالف األمــم 

املخاطبــة بالوحــي؛ ألن بعــض األمــم متلــك قــدرة واســتيعاباً قويــاً يف هــذه 

ــا، لكــن يف مقــام تــرك هــذه الحقائــق واملعــارف مــن النبــي تتفــاوت  القضاي

]1[ الفارايب، السياسة املدنية، ص87-86.

]2[ الفارايب، مصدر سابق، ص97.

]3[ الفارايب، مصدر سابق، ص98.
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فيــام بينهــا؛ لــذا يتطــرق الفــارايب لهــذا الــكالم فيقــول يف أحــد كتبــه: لذلــك 

ــي  ــكل أمــة بغــري األمــور الت ــة ول ــكل طائف أمكــن أن تحــايك هــذه األشــياء ل

ــرى. ــة األخ ــرى أو لألم ــة األخ ــا للطائف ــايك به تح

مــن جهــة أخــرى: النبــي -بالنظــر إىل الوظائــف املوكَلــة إليه-ينبغــي له أن 

ينظــر إىل النــاس ويتحــدث إليهــم ويخربهــم بالحــال واملســتقبل، مــن خــالل 

املعجــزة، أو اإلرشــاد والهدايــة، ومــن البديهــي جــداً أن هــذا األمــر املهــم ال 

يتحقــق مــن خــالل إدراك املعقــوالت الكليــة بواســطة العقــل املســتفاد والقــوة 

ــتفيدوا  ــفة-أن يس ــبة للفالس ــس رضورة -بالنس ــك؛ لي ــم كل ذل ــة... ورغ الناطق

مــن قــوة الخيــال، إمنــا النبــي هــو الــذي ينبغــي أن يســتفيد مــن قــوة الخيــال 

باعتبــار أنــه يخاطــب أناســاً ذوي اســتعدادات مختلفــة، أمــا الفيلســوف فليــس 

بالــرضورة أن يســتخدم قــوة الخيــال، ملــاذا؟ ألن وظيفتــه ليســت تبشــري النــاس 

ــا  ــق واملعــارف مســتقرة يف قواهــم الناطقــة، وهن وإنذارهــم، ولذلــك فالحقائ

يجــدر الذكــر بــأنَّ الفــارايب يذهــب إىل القــول بــأنَّ النفــوس اإلنســانية عندمــا 

ــض  ــتقبال في ــتعدة ال س ــون مس ــا تك ــال أو عندم ــل الفّع ــض العق ــتقبل في تس

ــي،  ــم والنب ــاء الحكي ــب وع ــات بحس ــم الفيوض ــا تنقس ــال، فهن ــل الفّع العق

ــام  ــة، بين ــوة الناطق ــطة الق ــارف بواس ــق واملع ــض الحقائ ــدرك في ــم ي فالحكي

النبــي يــدرك فيــض الحقائــق واملعــارف بواســطة القــوة املتخيلــة لكونِه ُمرســل 

ألنــاس متفاوتــه يف اســتعداداتهم وإّن كان مبــادئ العلــوم إمّنــا تنشــأ باألســاس 

ــق  ــإدراك الحقائ ــع ب ــك يتمت ــىل ذل ــادة ع ــي زي ــإّن النب ــال، ف ــوة الخي ــن ق م

ــه ُمرســل ألنــاس مختلفــي  بالقــوة الناطقــة بخــالف الحكيــم، لكــن نتيجــة إنّ

االســتعدادات لهــذا ينبغــي لــه أْن يســتخدم قــوة الخيــال]1[.

وعليــه فاملقصــود عنــد الفــارايب مــن عــدم احتيــاج الحكــامء إىل القــوة 

املتخيلــة - هــو الــذي ذكرنــاه اآلن، أّن الحكــامء مثــل األنبياء يف مقــام االتصال 

]1[ بيدار، ابن الطفيل، ص32.
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بالعقــل الفّعــال يحتاجــون إىل قــوة الخيــال، فتفــاوت النبــي والحكيــم يكمــن 

ــال  ــد االتص ــامها بع ــة وانقس ــوة املتخيل ــارف إىل الق ــذه املع ــان ه يف فيض

ــر  ــذا األم ــة، وه ــوة الناطق ــطة الق ــق بواس ــد درك الحقائ ــال وبع ــل الفّع بالعق

ــا ســابقاً، مــن  ــم كــام رأين ــي ال يصــدق عــىل الحكي ــذي يصــدق عــىل النب ال

هنــا نجــد يف عبــارات الفــارايب -كــام نجــد يف كالم ابــن الطفيــل]1[، وكذلــك 

ــاء  ــىل األنبي ــون ع ــفة يرجح ــور]2[، أن الفالس ــم مدك ــور إبراهي يف كالم الدكت

ــن  ــى م ــىل حت ــام أع ــفة يف مق ــم أن الفالس ــا يدع ــول- م ــىل الرس ــك ع وكذل

ــة لهــا  ــة الفاضل ــه )فصــول منتزعــة(]3[ يقــول: إن املدين ــاء، فهــو يف كتاب األنبي

خمســة أركان هــي: ))األفاضــل، وذوو األلســنة، واملقــّدرون، واملجاهــدون، 

ــور  ــون، وذوو اآلراء يف األم ــامء واملتعلّق ــم الحك ــل ه ــون؛ فاألفاض واملاليّ

ــعراء  ــاء والش ــاء والبلغ ــم الخطب ــنة وه ــن ذوو األلس ــة الدي ــم حمل ــام؛ ث العظ

وامللّحنــون والكتّــاب ومــن يجــري مجراهــم، وكان يف عدادهــم؛ واملقــّدرون 

ــم؛  ــري مجراه ــن يج ــون وم ــاء واملنجم ــون واألطب ــاب واملهندس ــم الحّس ه

ــم؛  ــدَّ فيه ــم وُع ــرى مجراه ــن ج ــة وم ــة والحفظ ــم املقاتل ــدون ه واملجاه

واملاليّــون هــم مكتســبو األمــوال يف املدنيــة مثــل الفالحــني والرعــاة والباعــة 

ــاء  ومــن جــرى مجراهــم. فالفــارايب قــد ذكــر الرتجيــح للفالســفة عــىل األنبي

ــاه  ــام قلن ــك -ك ــبب يف ذل ــح، والس ــكل رصي ــدم بش ــكالم املتق ــذا ال يف ه

ــر  ــة نظ ــن وجه ــة، إذن: م ــور الخيالي ــؤون إىل الص ــم ال يلج ــابقاً-من أنه س

الفالســفة أو الفــارايب: الفالســفة وصلــوا إىل الكــامل يف القــوة الناطقــة لهــم، 

ــب  ــة إىل مرات ــوة املتخيل ــوا يف الق ــاء وصل ــال، واألنبي ــل الفّع ــدوا بالعق واتح

واســتفادوا مــن الوحــي، هــذا التاميــز بــني الفيلســوف والنبــي إمنــا يعــود إىل 

نطــاق وظائــف وأحــوال النبــي وكذلــك الفيلســوف. إذن: الفيلســوف يف َدْركـِـِه 

]1[ املدكور، الفلسفة اإلسالمية منهج وتطبيقه، ص80.

]2[ الفارايب، فصول منتزعة، فصل57، ص65.

]3[ الفارايب، رسائل ابن نرص الفارايب، ص13.
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للحقائــق الكليــة هــو مــع النبــي، لكــن حقيقــة النبــي مــن الجزئيــات يحــيك 

عــن الجزئيــات يف الحــال وكذلــك يف املســتقبل، وهــو عــامل بهــا يف الحــال 

ــات يف  ــن الجزئي ــيك ع ــذا العلم-يح ــل ه ــوف مث ــام الفيلس ــتقبل، بين واملس

ــي فقــط يلكــه. الحــال أو املســتقبل-ال يلكــه النب

ــس  ــاز بالنســبة للحكــامء، ولي ــاء عندهــم إمتي ــف األنبي مــع هــذا التوصي

ــارايب مــن  ــاء، نعــم؛ يجعــل الف ــل مــن األنبي ــى أنهــم يف درجــة أق هــذا مبعن

ــورون  ــفة يتص ــني؛ ألن الفالس ــة املؤمن ــن بقي ــىل م ــة أع ــفة يف مرتب الفالس

ــول أن  ــل هــذا غــري مقب ــق]1[. ومث ــون هــذه الحقائ ــني يتخيل ــق واملؤمن الحقائ

يكــون جميــع األنبيــاء فالســفة وحكــامء يف نفــس الوقــت، لكــن كل فيلســوف 

ــرى:  ــارة أخ ــه، وبعب ــى إلي ــد يوح ــاً وإن كان ق ــون نبي ــرضورة أن يك ــس بال لي

ــص  ــوة أخ ــاق النب ــق، ونط ــوص مطل ــوم وخص ــي عم ــوف والنب ــني الفيلس ب

ــل  ــي بالعق ــل النب ــل عق ــإذا مل يتص ــارايب، ف ــر الف ــفة يف نظ ــاق الفلس ــن نط م

ــإن  ــارايب]2[: ))ف ــول الف ــذا يق ــي، ل ــن الوح ــتفادة م ــتطيع االس ــال ال يس الفّع

اإلنســان إمنــا يوحــى إليــه إذا بلــغ هــذه الرتبــة، وذلــك إذا مل يبــَق بينــه وبــني 

ــدل عــىل  ــا( ت ــا ذلــك ســابقاً، إذن: كلمــة )إمنَّ ــال واســطة، وذكرن العقــل الفّع

الحــرص يف هــذا الــكالم )إمنــا يوحــى إليــه(، إذن: معنــاه أنَّ ســبب يوحــى إليــه 

ــال  ــني اإلنســان والعقــل الفّع ــاً إذا مل تكــن ب ــه يكــون ممكن ــى العــام ل باملعن

أي واســطة))، وبعبــارة أخــرى: حتــى يحصــل عــىل الحكمــة والفلســفة ال بــّد 

ــا  ــذا م ــوة ه ــو رشط الزم للنب ــال وه ــل الفّع ــارشاً بالعق ــال مب ــون االتص أْن يك

ــم  ــؤدي أو يؤه ــد ي ــامر ق ــذا املض ــه يف ه ــض عبارات ــارايب يف بع ــده الف يعتق

إىل رأي مخالــف، ومــن تلــك العبــارات مــا قالــه يف بعــض كلامتــه، قــال]3[: 

]1[ الفارايب، السياسة املدنية، ص86.

]2[ الفارايب، السياسة املدنية، ص79.

]3[ الفارايب، الفصول املنتزعة، ص99-98.
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وال بــني مــن يوحــى إليــه -وهــو مســتكمل العلــم النظــري- وبــني مــن يوحــى 

إليــه -وهــو ليــس مســتكمالً العلــم النظــري- نســبة وال اتفــاق يف الحقيقــة، بــل 

اتفــاق يف االســم فقــط.

إذن: واضــح مــن هــذا الــكالم أنـّـه يشــري إىل خــالف مــا جئنــا عــىل ذكــره 

ــا -يف االصطــالح العام-يكــن القــول إّن الفــارايب عنــده مــا  ســابقاً، فمــن هن

ــه  ــني كالم ــري ب ــاٍف ظاه ــارض وتن ــا تع ــل، وهن ــس باألوائ ــال النف ــو اتص ه

الســابق وهــذا الــكالم الالحــق.

الفاعــل ومنشــأ الوحــي: إن املتخيلــة إذا تحــررت مــن ســلطان الحــواس 

يف حالــة اليقظــة، تنشــط نفســياً يف أثنــاء النــوم، فتقــوم بعمليــة خلــق لصــور 

ــة، إذ  ــكال مختلف ــىل أش ــة ع ــة قدي ــور ذهني ــرتجاع ص ــوم باس ــدة، أو تق جدي

تحــايك الجزئيــات املحسوســة أو املــدركات العقليــة. فاملخيلة بهــذا املعنى: 

ــة  ــدرة عظيم ــاً ق ــي أيض ــور، وه ــاد والتص ــق واإليج ــىل الخل ــادرة ع ــوة ق ق

ــة  ــري]1[، فاملتخيّ ــال والتأث ــري لالنفع ــتعداد كب ــا اس ــد فيه ــاكاة والتقلي يف املح

ــام  ــال، فكل ــل الفّع ــا بالعق ــث اتصاله ــن حي ــوة م ــم يف النب ــدور مه ــهم ب تس

قويــت املتخيلــة وتحــررت مــن ســلطان الحــواس والناطقــة -ازدادت الرؤيــة، 

ــامل  ــا يف ع ــل له ــوالت ال مثي ــه معق ــت من ــال، وتلق ــل الفّع ــت بالعق واتصل

الحــس، وكان ذلــك طريقــاً ملحــاكاة املعقــوالت، ويحصــل هــذا االتصــال بال 

رؤيــة، بــل بكشــف وإرشاق، إال أن مــا يحصــل للقــوة املتخيلــة مــن هــذه كلهــا 

-بــال توســط رؤيــة]2[.

ــال،  ــل الفّع ــة بالعق ــوة املتخيل ــال الق ــة اتص ــري آلي ــارايب تفس ــع الف ويتاب

ــالً:  قائ

]1[ املدكور، الفلسفة اإلسالمية منهج وتطبيقه، ج1، ص74.

]2[ الفارايب، أراء أهل املدينة الفاضلة، ص108.
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ــات،  ــن الجزئي ــة م ــوة املتخيل ــال للق ــل الفّع ــه العق ــا يعطي ــون م فيك

ــي تقبلهــا  ــا يعطيهــا مــن املعقــوالت الت ــة، إمّن ــات الصادق باملنامــات والرؤي

بــأن يأخــذ محاكاتهــا عــىل األشــياء اإللهيــة، وهــذه كلهــا قــد تكــون يف النــوم، 

ــة]1[. ــون يف اليقظ ــد تك وق

إن مــا يعطيــه العقــل الفّعــال للقــوة املتخيلــة مــن معقــوالت رشيفــة ذات 

متثيــالت متناهيــة الجــامل والكــامل يف املتخيّلــة؛ تجعــل مــن يراهــا يقــول: 

إنَّ لــه نبــوة باألشــياء اإللهية.فــإنَّ هــذه الفاعليّــة للقــوة املتخيّلــة متثــل أعــىل 

مراتــب الرؤيــة، وال تتــأىّت إالَّ لألنبيــاء، وبهــذا رشح عمليــة تلقــي الوحــي مــن 

النبــي عــن اللــه، ومنشــأ الوحــي، ومــا هــو الفاعــل للوحــي، ويف نفــس الوقــت 

ــه عــز وجــل  ــاه الفيلســوف، فيكــون الل ــا يتلق ــي وم ــاه النب ــا يتلق ــني م ــرّق ب ف

ــني أو روح  ــروح األم ــمى بال ــذي يس ــال ال ــل الفّع ــط العق ــه بتوس ــي إلي يوح

القــدس أو جربائيــل عليــه الســالم]2[.

حقيقــة وكيفيــة الوحــي: تقــوم حقيقــة الوحــي والنبــوة عنــد الفــارايب يف 

ــفي(،  ــه الفلس ــزء يف مذهب ــمى ج ــي )أس ــال، فه ــل الفّع ــىل العق ــها ع أساس

تقــوم عــىل دعائــم يف علــم النفــس ومــا وراء الطبيعــة، وتتصــل اتصــاالً وثيقــاً 

ــال]3[. ــل الفّع ــه يف العق بنظريت

ــاً  ــي مكان ــوة والوح ــة النب ــص لحقيق ــوف خص ــارايب أول فيلس ــل الف ولع

ــاً. ــالً عقلي ــا تأوي مهــامً يف نســقه الفلســفي، فحــاول تأويله

ولـــاّم كان الفــارايب قــد جعــل املعقــوالت موجــودة يف العقــل الفّعــال، 

ــل اإلنســاين، غــري أن هــذه التصــور  ــا إىل العق ــة إيصاله ــه َمَهّم ــد أوكل إلي فق

]1[ الفارايب، مصدر سابق، ص108.

]2[ الفارايب، فصوص الحكم، فص32، ص9.

]3[ املدكور، الفلسفة اإلسالمية منهج وتطبيقه، ج1، ص70.
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ــة وعــن  ــا إىل التســاؤل عــن الكيفي ــارايب يدفعن ــه الف ــذي قدم امليتافيزيقــي ال

ــال،  الوســائل التــي يجــري بهــا االتصــال بــني العقــل اإلنســاين والعقــل الفّع

ــي يجــري عربهــا هــذا االتصــال؟ ومــا القــوة الت

ــاين  ــل اإلنس ــال العق ــة اتص ــني يف عملي ــني طريق ــارايب ب ــز الف ــا ييّ هن

ــي  ــر العق ــل أو النظ ــق العق ــو طري ــق األول فه ــا الطري ــال؛ أّم ــل الفّع بالعق

والتأمــل الفلســفي، وهــو منهــج الفيلســوف، وقــد حــدد الفــارايب هــذا الطريــق 

ضمــن حــدود مــا يُفــاض عــىل العقــل اإلنســاين مــن العقــل الفّعــال، فيصبــح 

ــياء]1[. ــالً لألش ــوفاً ومتعق ــامً فيلس ــان حكي اإلنس

وأمــا الطــرق الثــاين فهــو املتخيلــة )أو اإللهــام( وهــو منهــج النبــي. ووفقاً 

ــة- ــوة املتخيّل ــال إىل ق ــل الفّع ــض العق ــق هــو -مبــا يفي ــإنَّ الطري ــارايب ف للف

ــق األول  ــارايب الطري ــا الف ــرس لن ــا يف ــال، وهن ــل الفّع ــة بالعق ــال املتخيّل إتص

بــأنَّ العقــل اإلنســاين ال يســتطيع االتصــال بالعقــل الفّعــال دفعــة واحــدة، بــل 

ــل،  ــل بالفع ــوة إىل العق ــل بالق ــري يف العق ــل النظ ــرب التأم ــي ع ــدرج بالرتق يت

متدرجــاً نحــو األكمــل واألعــىل إىل العقــل املســتفاد، حتــى يصــل إىل العقــل 

الفّعــال، وبــه يصــري اإلنســان الــذي هــو عقــل بالقــوة عقــالً بالفعــل والكــامل، 

ــد  ــه بع ــالً بذات ــري عق ــال، فيص ــل الفّع ــة العق ــن رتب ــرب م ــري يف ق إىل أن يص

ــاً  ــك، ويصــري إلهي ــد أن مل يكــن كذل ــه بع ــوالً بذات ــك، ومعق أن مل يكــن كذل

بعــد أن كان هيوالنيــاً، فهــذا هــو فعــل العقــل الفّعــال، ولهــذا ُســّمي بــ)العقــل 

ــال(]2[. الفّع

ــال -  ــة مــن العقــل الفّع ــق الكلي ــه مــن الحقائ فاإلنســان مبــا يفــاض علي

ــوالت أو  ــه املعق ــع يف ذات ــال يجم ــل الفّع ــوفاً؛ ألن العق ــامً فيلس ــون حكي يك

]1[ الفارايب، أراء أهل املدينة الفاضلة، ص121.

]2[ الفارايب، مصدر سابق، ص121.
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الصــور كلّهــا، ويرســلها إىل العقــل اإلنســاين، فتتولــد فيــه املعرفــة، أي: معرفــة 

الحقائــق الكليــة؛ ألن غايــة العقــل اإلنســاين أن يتصــل بالعقــل الفّعــال ويتشــبه 

بــه، وبذلــك يكــون العقــل الفّعــال واهبــاً للمعرفــة وواهبــاً للصــور أيضــاً.

إن تبيــان الفــارايب آلليــة االنتقــال التدريجــي لتعقــل الفيلســوف للحقائــق 

ــرّب  ــال؛ يُع ــل الفّع ــال بالعق ــرب االتص ــانية ع ــة االنس ــتكامل املعرف ــة واس الكلي

عــن بعــد معــريف ميتافيزيقــي، وقــد أكــد ذلــك يف آراء أهــل املدينــة الفاضلــة 

قائــالً:

ــون  ــال، فيك ــل الفّع ــط العق ــه بتوس ــي إلي ــل يوح ــز وج ــه ع ــون الل فيك

مبــا يفيــض منــه -أي العقــل الفّعــال-إىل عقلــه -أي العقــل اإلنســاين-املنفعل 

حكيــامً فيلســوفاً، ومتعقــالً عــىل التــامم]1[. يظهــر يف هــذا النــص تأثــر الفارايب 

ــة. ــالق النبقوماخي ــه األخ ــيام بكتاب ــم األول، وال س باملعل

إذن: كانــت القــوة الناطقــة هــي األســاس يف هــذا االتصــال عنــد 

الفيلســوف، ويــزداد معرفــًة بقــدر مــا يــدرك مــن الحقائــق املوجــودة بالعقــل 

ــر  ــة يف النظ ــة خالق ــة وبطريق ــواه الذاتي ــال بق ــذا االتص ــز ه ــال، أي: ينج الفّع

ــا  ــوف، وأم ــد الفيلس ــة عن ــوة الناطق ــرب الق ــال ع ــق االتص ــري، فيتحق والتفك

ــق  ــن طري ــري ع ــن أن تج ــال فيمك ــل الفّع ــال بالعق ــة لالتص ــيلة الثاني الوس

املخيلــة )أو اإللهــام(، وهــو طريــق النقــل الــذي يســمى الوحــي عنــد األنبيــاء، 

ــة]2[. ــوة الناطق ــني الق ــة وب ــوة الحاس ــني الق ــطة ب ــة متوس ــوة املتخيل فالق

ــارايب،  ــد الف ــا عن ــوة وتغريه ــم النب ــم يف فه ــدور مه ــهم ب ــة تس فاملتخيّل

فاإللهامــات النبويــة تجــري عــرب املتخيلــة بطريقتــني: يف حــال النــوم، يف حالة 

اليقظــة؛ فاملتخيلــة تعمــل يف وقــت اليقظــة مثــل حالهــا عنــد تحللهــا منهــا يف 

]1[ الفارايب، السياسة املدنية، ص28.

]2[ الفارايب، أراء أهل املدينة الفاضلة، ص108.
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وقــت النــوم]1[، فهــي تحصــل عــىل الرؤيــا الصادقــة أو الوحــي، والفــرق بــني 

هذيــن الطريقــني نســبي، واالختــالف بينهــام يف الرتبــة والجوهريــة والــرشف، 

وليــس يف الغايــة والهــدف.

فالفــارايب يعتقــد أّن أفضــل وأكمــل درجــة يحصــل عليهــا اإلنســان تكــون 

بواســطة القــوة املتخيلــة، ويعتقــد بــأن أفضــل أنــواع الوحــي الــذي يرتقــي بــه 

النبــي إىل أكمــل درجــة - يكــون مــن خــالل قوتــه املتخيلــة.

والنبــوة تختــص يف روحهــا بقــوة قدســية تذعــن لهــا غريــزة عــامل الخلــق 

األكــرب كــام تذعــن لروحــك غريــزة عــامل الخلــق األصغــر، فتــأيت مبعجــزات 

خارجــة عــن الجبلــة والعــادات، وال تصــدأ مرآتهــا عــن انتقــاش مــا يف اللــوح 

املحفــوظ مــن الكتــاب الــذي ال يبطــل وذوات املالئكــة التــي هــي الرســل، 

فتبلــغ مــام عنــد اللــه تعــاىل]2[.

ومــن ناحيــة أخــرى: إن تنــوع الوحــي -مــن خــالل قــوة الكــامل 

والضعــف-ال يرجــع إىل هــذا التنــوع للوحــي، بــل يرجــع إىل كــامل وضعــف 

القــوة املتخيلــة، بــل ســببه يف ذلــك يرجــع إىل إلىتنــوع املحتوى لهــذا الوحي، 

وليــس إىل كــامل وضعــف القــوة املتخيلــة؛ ألن أغلــب املعــارف والحقائــق 

تكــون يف حالــة اليقظــة، وبعضهــا يُعــرض عــىل النبــّي يف حالــة النــوم]3[. ثــم 

ــتفاد  ــال واملس ــل الفّع ــون إىل العق ــن يصل ــراد الذي ــارايب أن األف ــح الف يوض

ــا  ــة، أم ــب مختلف ــم مرات ــتكون له ــال -س ــل الفّع ــك يف العق ــون ذل ويوصل

عامــة النــاس فيســتفيدون مــن إفاضــات العقــل الفّعــال، لكــن بنســب مختلفــة 

ترتبــط باســتعدادهم ومزاجهــم، لذلــك يتحــدث عــن االختــالف بــني النــاس 

]1[ الفارايب، مصدر سابق، ص109.

]2[ الفارايب، مصدر سابق، فص32، ص9.

]3[ الفارايب، أراء أهل املدينة الفاضلة، ص109.



243 الويح اإللهّي عند املفّكرين اإلسالمّيني الفارايّب أنموذجًا

بالتفضيــل مــن خــالل األمــور التــي تفســد مــزاج اإلنســان وِمــن ثـَـّم تؤثــر عــىل 

ــه]1[. تخيالت

النت�اجئ:

1-مل يســتِفد الفــارايب يف بيانــه للوحــي مــن قــوة الحــدس، وال نجــد لهــا 

أثــراً فيــام كتــب.

ــل  ــة مث ــوس الفلكي ــالك والنف ــارايب باألف ــاد الف ــن اعتق 2-عــىل الرغــم م

ــال فقــط. ــل الفّع ــي بالعق ــن باتصــال نفــس النب ــه يؤم ــة املشــائني، إاّل أن بقي

3-إّن الخيــال يف نظــر الفــارايب واملشــائني ليــس مجــرداً، بــل إّن جميــع 

قــوى اإلنســان ماديــة مــا عــدا قــوة العقــل.

ــة يف  ــة والجزئي ــور الكلي ــن الص ــتفيد م ــس تس ــارايب أّن النف ــد الف 4-يعتق

ــال. ــل الفّع العق

5-إن الفــارايب يطبــق الوحــي فقــط عــىل الوحــي املعقــول، وال توجــد لــه 

مراتــب أخــرى.

6- مل يرُِش الفارايب إىل الفارق القائم بني الوحي واإللهام.

]1[ الفارايب، أراء أهل املدينة الفاضلة، ص111.
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التوصيات: 

ــة الدراســات  ــة حــول جدوائي ــف الدراســات بطريقــة موضوعي 1-أن تكثـَّ

الحداثيــة يف إيجــاد حلــول لبعــض مشــاكل التفكــري الفلســفي حــول الظاهــرة 

ــة.  الوحياني

2-تســليط الضــوء عــىل حــدود الوحــي ومدياتــه، فمعرفــة حــدود الوحــي 

ــب  ــمَّ تجني ــن ثَ ــة، وِم ــا الديني ــن القضاي ــري م ــالج كث ــايس يف ع ــا دور أس له

الديــن كثــرياً مــن املشــاكل التــي زُّج بهــا مــن دون أي عــذر. 

3-أن يحافــظ الباحــث عــىل النقطــة الجوهريــة يف دراســة الظاهــرة 

ــب،  ــه بالغي ــي وارتباط ــايل الوح ــألة تَع ــي مس ــة، وه ــورة خاص ــة بص الوحياني

وال يســمح للدراســات الحداثيــة أو غريهــا بنــزع هــذا التعــايل، فــزوال تعــايل 

ــا.  ــة برمته ــة الديني ــب زواٌل للقضي ــه بالغي ــي وارتباط الوح

ــات  ــق ثقاف ــن أف ــتوردة م ــج املس ــتخدام املناه ــرسع يف اس ــدم الت 4-ع

أخــرى مل تولــد مــن رحــم الدراســات اإلســالمية املتّزِنــة واألصيلــة، فكثــرياً ّمــا 

تــؤدي مثــل هــذه املناهــج إىل نتائــج ال متــّت للــروح الدينيــة بصلــة. 

ــة الدينيــة الســائدة؛ إليجــاد نقــاط القــوة،  5-ال بــد مــن النظــر يف التجرب

وإبطــال النظــرة الكليــة التــي يحكــم بهــا الفكــر الحــدايث عــىل التجربــة الدينية 

برمتهــا.
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