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  2                 ابن رشد-رسالة النفس

 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

 غرض الكتاب

عي، وأليق أنه أشد مطابقة ملا تبني يف العلم الطبي الغرض هاهنا أن نثبت من أقاويل املفسرين يف علم النفس، ما نرى
 .تبني يف هذا العلم ما جيري جمرى األصل املوضوع لنفهم جوهر النفس وقبل ذلك فلنقدم مما. بغرض أرسطر

وأنه ليس وال  أن مجيع األجسام الكائنة الفاسدة مركبة من هيوىل وصورة،. تبني يف األوىل من السماع فنقول إنه قد
اهليوىل األوىل هلذه األجسام ليست  م، وتبني هنالك أنواحد منهما جسماً، وأن كان مبجموعهما يوجد اجلس

خيصها إمنا هو هلا من جهة أا قوية على قبول الصور، ال  مصورة بالذات وال موجودة بالفعل، وأن الوجود الذي
 على أن ذلك تابع جلو هرها وظل مصاحب هلا، وأن سائر ما يقال عليه من األجسام على أن القوة جو هرها بل

ميكن أن يوجد هلا القوة من  إذ كان ليس. دة بالفعل أا قوية على شيء، فإمنا يقال فيها ذلك من جهة املادةاملوجو
 .والقوة متناقضان جهة ما هي موجودة بالفعل بالذات وأوالً، فإن الفعل

ا لكان ما ال يوجد تتعرى عن الصورة ألا لو عريت منه وتبني أيضاً هنالك أن هذه املادة األوىل ليس ميكن فيها أن
 .بالفعل بالفعل موجوداً

األوىل وجوداً أوالً، وال ميكن أن تتعرى  وتبني مع هذا يف السماء والعامل أن األجسام اليت توجد صورها يف املادة
- منها املادة هي األجسام البسيطة األربعة  . واألرض- واملاء - واهلواء -النار  

هذه البسائط أا أسطقسات سائر األجسام املتشاة األجزاء، وأن  د من أمروتبني أيضاً يف كتاب الكون والفسا
 .يكون على جهة االختالط واملزاج تولدها عنها إمنا

 .نظام ودور حمدود هي األجرام السماوية وأن الفاعل األقصى هلذا االختالط واملزاج على

يقي واملزاج يف مجيع األجسام املتشاة األجزاء اليت توجد أن االختالط احلق وتبني أيضاً يف الرابعة من اآلثار العلوية
احلرارة الغريزية اليت  واألرض إمنا يكون بالطبخ، والطبخ يكون باحلرارة املالئمة لذلك الشيء املنطبخ، وهي يف املاء

 .األجزاء إمنا تنسب إىل املزاج فقط ختص موجوداً موجوداً، وأن فصول هذه األجسام املتشاة

وباجلملة فتبني هناك أن يف األسطقسات . واألقصى األجرام السماوية فاعلها األقرب هو احلار املازج هلا،وأن 
منسوبة إىل  كفاية يف وجود هذه األجسام املتشاة وإعطاء ما به يتقوم، وذلك أن مجيع فصوهلا واألجرام السماوية

 .الكيفيات األربع

التركيب الذي يكون من وجود األجسام " فأوهلا: "ثالثة اع التركيباتوتبني ذا كله يف كتاب احليوان أن أنو
التركيب الذي يكون عن هذه البسائط وهي " و الثاين. "هي غري مصورة بالذات البسائط يف املادة األوىل اليت

لكامل كالقلب احليوان ا تركيب األعضاء اآللية وهي أمت ما يكون وجوداً يف" و الثالث. "املتشاة األجزاء األجسام
 .والكبد

 .الذي ليس بكامل ويف النبات أيضاً كاألصول واألغصان وقد توجد على جهة املقايسة والتشبيه يف احليوان
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  3                 ابن رشد-رسالة النفس

 أن املكون القريب هلذه األجسام اآللية ليست حرارة أسطقسية، فإن احلرارة األسطقسية وتبني أيضاً يف هذا الكتاب

املتشاة، بل املكون هلا هو قوة شبيهة   ذلك من األشياء املنسوبة إىل األجسامإمنا فعلهما التصليب والتليني، وغري
أيضاً مع حرارة مالئمة للتخليق والتصوير وإعطاء الشكل، وأن  بقوة املهنة والصناعة كما يقول أرسطر، وذلك

الذي   املتناسل هو الشخصوصورا املزاجية اليت ا تفعل يف احليوان املتناسل والنبات معطي هذه الصورة احلرارة
واحلرارة املوجودة يف البزر  هو من نوع ذلك املتولد عنه أو مناسب له من جهة ما هو شخص متنفس بتوسط القوة

 .فمعطيها هو األجرام السماوية وأما يف احليوان والنبات الذي ليس مبتناسل. واملين

ير والتخليق ليس فيها كفاية يف إعطاء الشكل واخللقة للتصو وتبني أيضاً مع ذلك انه كما أن هذه احلرارة مالئمة
مصورة من جنس النفس الغاذية، كما ال يكون التغذي يف اجلسم إال بقوة غاذية، كذلك  دون أن تكون هناك قوة

املسمى عقالً، وأن كان املكون  القوة الغاذية واحلسية املتكونة يف احليوان عن مثلها هلا فاعل أقصى مفارق وهو هذه
القوة فإن األقرب هي القوة النفسية اليت يف البزر فإن هذه  القريب لألعضاء اآللية والنفس احلادثة فيها هي هذه

إال متنفسة وأن وجدت غري متنفسة فالوجود هلا بضرب من االشتراك، كما يقال اليد  األعضاء اآللية ليست توجد
 .يد امليت ويد احلي على
   

مناسبة للحرارة واملكونة،  أن املوضوع القريب هلذه النفوس يف األجسام اآللية هو حرارةأيضاً مع هذا هنالك  وتبني
املكون وهذه هي احلرارة املشاهدة باحلس يف احليوان  إذ كان ال فرق بينهما إال أن هذه آلة احلافظة وتلك آلة

رارة يف كثري من هذه األنواع وقد توجد هذه احل. احليوان الذي ليس بكامل الكامل يف القلب أو ما يناسبه يف
بذلك،  وذلك لقرب أعضائها من البسائط كاحلال يف كثري من احليوان والنبات والنبات أحرى كالشائعة فيه

 .ولذلك مىت فصلنا غصناً من أغصان النبات وغرسناه أمكن أن يعيش

بالقوة كاحلال يف  الغريزية كثريةهنالك أن قوى النفس واحدة باملوضوع القريب هلا اليت هي احلرارة  وتبني أيضاً
إال أن الفرق بينهما أن هذه أعراض . واحدة التفاحة، فإا ذات قوى كثرية باللون والطعم والرائحة، وهي مع ذلك

الغريزية، فهذه هي األمور اليت إذا حتفظ ا قدرنا أن نصل إىل معرفة جوهر  .يف التفاحة وتلك جواهر يف احلرارة
ضرورة  ا على أمت الوجوه وأسهلها، وهي أمور وأن مل يصرح ا أرسطر يف أول كتابه فهويلحقه النفس وما

 .مصادرة عليها بالقوة على عادته يف اإلجياز

 مبدأ املفارقة

ذلك متشوق من أمرها، وهو هل ميكن فيها أن  ومن هذه األمور بعينها ميكن أن نقف من أمرها على ما هو اكثر
عتيداً قبل هذا الفحص على أي جهة ميكن أن توجد صورة مفارقة يف اهليوىل أن  نبغي أن يكونتفارق أم ال، إال أنه ي

 .أي املواضع والشبل ميكن أن يوقف على ذلك أن كان وجدت، ويف

 توجد يف أشياء منسوبة إىل األمور اهليوالنية بأن تكون نسبتها إليها ال نسبة الصورة فنقول أن املفارقة إمنا تكون أن

الفعال إنه يف املين والبزر، ويقال  كما يقال يف العقل. املادة بل تكون التصاهلا باهليوىل اتصاالً ليس يف جوهرهاإىل 
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  4                 ابن رشد-رسالة النفس

اهليوىل هي نسبة ال ميكن فيها أصالً أن تتصور املفارقة فيها من جهة  إن احملرك األول يف احمليط، فإن نسبة الصورة إىل
بنفسه هو أن  ناقض نفسه ألن أحد ما يضع صاحب هذا العلم على أنه بنيهيوالنية، فإن هذا الوضع ي ما يف صورة

 .حادثة وتابعة يف حدوثها للتغري وطبيعته هذه الصورة الطبيعية بني من أمرها أا تتقوم باهليوىل، ولذلك كانت

من موضع إىل أزلية سواء فرضناها منتقلة من موضع إىل موضع أوالً  وأيضاً فمىت أنزلنا خالف هذا، أعين أا
ذلك  هلذا الوضع، ألا إذا كانت أزلية فما باهلا ال توجد إال يف موضوع، فإنه يلزم عن موضع، وهذا هو احفظ

 .حماالت كثرية

كانت غري حادثة والصورة أيضاً غري حادثة فليس  منها أن يكون املوجود يتكون عن موجود بالفعل، ألن املادة إذا
 .للمحرك والكون بل ال يكون هنالك فاعل أصالً هنالك غناءهاهنا كون أصالً، وال يكون 

وجودها يف اهليوىل املشار إليها فال خيلو أن يكون وجودها تغرياً أو تابعاً لتغري  وأيضاً أن أنزلنا الصورة موجودة قبل
 يف اهليوىل املشار وجودها ال يكون هنالك للصورة مغائرة أصالً، لكن مىت أنزلنا الصورة ليس هلا تغري أصالً وال أو

بعينه قبل التكون كحاله بغد التكون وقبل الفساد  إليها تابع لتغري وكذلك فسادها لزم أن يكون الشيء الواحد
موجودة معاً يف موضوع واحد، كأنك قلت صورة املاء وصورة النار،  كحاله بعد الفساد، حىت تكون األضداد

 .املعقول وهذا كله خالف

هيوىل إىل هيوىل أو من هيوىل إىل هيوىل، كما  دوثها تغرياً، أعين أا تتغري عند احلدوث من الوأن أنزلنا أيضاً ح
 .الصورة جسماً ومنقسمة حسب ما تبني من أن كل متغري منقسم يقول أصحاب التناسخ لزم ضرورة أن تكون

  لتغري على ما يظهر من أمريبق أن يكون حدوثها يف اهليوىل إال على أن وجودها تابع وإذا كان هذا هكذا فلم

لوجود االستحالة املتقدمة يف املاء  وتتكون صورة اهلواء يف هيوىل املاء إمنا هو. الصور الكائنة، فإن أحداً ما يتم به
وجودها يف متغري ال من جهة أا متغرية بذاا، فكانت ليست  حبدوث صورة اهلواء، لكن هذه الصورة من اجل

 .ما قيل إنه ليس حركة يف اجلوهر، وهذا كله قد يظهر يف السماع الطبيعي كولذل. جبسم وال تنقسم
   

صورة أخرى، وال  أنزلنا هذه الصورة غري هيوالنية مل يكن حدوثها يف الشيء يوجب مزيد استعداد لقبول وأيضاً لو
ساسة الغاذية موضوعة للح وبعضها موضوعات لبعض على جهة ما نقول أن كانت بعضها كماالت لبعض،

االستعداد والقوة، إذ كان وجودها الذي خيصها إمنا  واحلساسة كمال هلا، فإن الصورة مبا هي صورة ليس فيها من
 والقوة متناقضتان، وإمنا أمكن أن توجد فيها القوة بضرب من العرض، وذلك لكوا هو هلا من جهة الفعل والفعل

 .تتبني ا جمهول مبعلوم  وجود هذا ال على أا براهنيهيوالنية، وهذه كلها استظهارات تستعمل مع من ينكر

الطبيعة، إذ كانت تلك الصناعة هي الصناعة اليت  ومن شأن هذا النوع من األقوال أن يستعمل يف علم ما بعد
مبادئ وموضوعات، وإذا كان موضوعاً لصاحب هذا العلم أن اكثر الصور  تتكفل نصرة ما تضعه الصنايع اجلزئية

 بني من أمرها، فالذي يفحص عنه صاحب هذا العلم إما هو الصورة املشكوك يف أمرها هل هي ة وأن ذلكهيوالني

املناسبة ذا النظر يف هذا  والسبيل اليت منها ميكن أن تكتسب املقدمات اخلاصة. متقومة باهليوىل أم ليست متقومة
wية مبا هي هيوالنية، إذ كان وجودها يف اهليوىل ليس اهليوالن العلم، فهي أن حتصى مجيع احملموالت اليت تلحق الصور
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  5                 ابن رشد-رسالة النفس

 .فيما تقدم، وسيظهر يف هذا الكتاب بنحو واحد على ما ظهر

كانت اليت يظن ا من بني قوى النفس أا تفارق، فإن ألفيناها متصفة  مث يتأمل مجيعها مثالً يف النفس الناطقة إذ
ال مبا هي صور  احملموالت الذاتية اليت ختص الصور مبا هي، صورتبني أا غري مفارقة، وكذلك تتصفح  بواحد منها

أنه أن وجد للنفس أو جلزء من أجزائها فعل  هيوالنية، فإن الفي هلا حممول خاص تبني اا مفارقة، كما يقول أرسطو
 حىت نصل إىل اليت ميكن أن ننظر منها يف ذلك، فليكن هذا عندنا عتيداً فهذه هي اجلهة. ما خيصها أمكن أن تفارق

النفس بعد  فإن هذا الفحص إمنا يترتب يف جزء جزء من أجزاء. ميكن فيه أن نفحص من هذا املطلوب املوضع الذي
 .حيث بدا املعرفة جبو هره، إذ كان علم ذات الشيء متقدماً على لواحقه، فلنبدأ من

 تعريف النفس

جلسم طبيعي آيل، وذلك أنه إذا كان كل  س صورةفنقول إنه يظهر من قرب عما وضع يف القول املتقدم أن النف
يف احليوان هو النفس والبدن، وكان ظاهراً من أمر النفس  جسم مركب من مادة وصورة، وكان الذي ذه الصفة

 الطبيعي، فبني أا صورة وال الصورة الطبيعية هي كماالت أول لألجسام اليت هي صور أا ليست مبادة للجسم

حتفظاً من االستكماالت  ا قيل يف حد النفس أا استكمال أول اجلسم طبيعي آيل، وإمنا قيل أولهلا، فبالواجب م
استكماالت تابعة لالستكماالت األول، إذ كانت صادرة  األخرية اليت هي يف األفعال واالنفعاالت، فإن مثل هذه

 النفس، وذلك أن قولنا يف الغاذية أامما يظهر انه يقال بتشكيك على مجيع قوى  عنها إال أن هذا احلد ملا كان

القوة الناطقة، وكذلك  استكمال غري معىن قولنا ذلك يف احلساسة واملتخيلة، وأحرى ما قيل ذلك باشتراك على
أجزائها من هذا احلد على التمام، حىت نعرف ما هذا  سائر أجزاء احلد مل تكن كفاية يف تعرف جو هر كل جزء من

الغاذية ويف واحدة واحدة منها وهذه النفس يظهر باحلس من أفعاهلا أن أجناسها   النفساالستكمال املوجود يف
املتخيلة، مث الناطقة، مث الرتوعية،  أوهلا يف التقدمي بالزمان وهو التقدم اهليوالين والنفس النباتية مث احلساسة، مث :مخسة

قوة البصر، وقوة السمع، وقوة : حلساسة مخس قوىواحلساسة، وأن ا وهي كالالحق هلاتني القوتني، أعين املتخيلة
 وقوة اللمس، وسنبني بآخره أن عددها هذا العدد ضرورة، وأنه ال ميكن أن توجد قوة أخرى الشم، وقوة الذوق،

بعضها قد يفارق بعضاً  من قوى احلس غري هذه وليس هذه القوى يوجد هلا التباين من جهة أفعاهلا فقط، بل وألن
واحلساسة من دون املتخيلة يف كثري من احليوان  لك أن النباتية قد توجد يف النبات دون احلساسة،باملوضوع، وذ

األمر فيها بالعكس، أعين أن توجد احلساسة من دون الغاذية أو املتخيلة من  كالذباب وغريه، وأن كان ليس يوجد
 .احلساسة دون

   
وأمكن يف تلك  بعض مل يكن يف ذلك البعض أن يفارق هيوالهذلك أن ما كان منها جيري جمرى اهليوىل ل والعلة يف

جهة ما هي هيوىل لشيء بل من جهة ما هي  القوة اليت تترتل من تلك األخرية مرتلة اهليوىل أن تفارق، لكن ال من
عل ميكن يف اهليوىل األوىل أن تفارق إذ كان ليس فيها صورة بالف ولذلك مل. كمال ومتام للشيء الذي هي له متام

 .لقبول صورة أخرى، وأمكن ذلك يف املركب الذي هو من جهة هيوىل ومن جهة صورة تكون هلا مستعدة
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  6                 ابن رشد-رسالة النفس

اهليوالين والقوة اليت هذه  إمنا نبتدئ من هذه القوى بأشدها تقدماً يف الزمان كما فعل أرسطر، وهو التقدم وحنن
 .صفتها هي النفس الغاذية فلنبدأ من القول فيها

 الغاذيةالقول يف القوة 

حني ليس تفعل كما يقال يف النار أا حمرقة بالقوة إذا مل  والقوة تقال بضرب من التشكيك على امللكات والصور
بالقوة،  لإلحراق، وعلى القوى املنفعلة كما يقال يف اخلرب انه دم بالقوة، ويف الدم أنه حلم حتضرها املادة املالئمة

: الفاعلة، وذلك أن الغذاء ملا كان صنفني ذه القوة الغاذية من جنس القوىوذلك إذا مل حيضر احملرك، وطاهر أن ه

والثاين الذي بالقوة، وذلك قبل أن يستحيل إىل جوهر . جوهر املغتذي أحدمها الذي بالفعل وذلك إذا استحال إىل
إال أن القوة  .ذي بالفعلبالقوة كما قيل يف غري ما موضع إمنا يصري إىل االستكمال من قبل احملرك ال املغتذي، والذي

هلا ضرورة غري النفس الغاذية، كالقوة اليت يف  أيضاً ملا كانت صنفني قريبة وبعيدة والقوة البعيدة يف الغذاء احملرك
القريبة مثل ما نقول يف اخلبز انه غذاء بالقوة فاحملرك هلا هي النفس العأذية  وأما القوة. األسطقسات أن يكون حلماً

 .رة قوة فاعلةهي ضرو ولذلك

احلركة، ويف غريها من احلركات يف األوىل من الكون  وقد قيل كيف يكون الفعل واالنفعال على العموم يف هذه
يلزم أن يكون من جهة شبيهاً ومن جهة ضداً فأما أن االنفعال املوجود يف الغذاء هو  والفساد، وقيل هناك أن املنفعل

آيل، وهي باجلملة إمثا  ذه القوة الغاذية نفس فذلك بني من أا صورة جلسموأما أن ه. اجلوهر فذلك بني بنفسه يف
أن مثل هذا التحريك والفعل ليس منسوباً إىل  بالقوة جِزء عضو آيل بالفعل، وبني. تفعل مما هو جزء عضو آيل

فقت بل حرارة مالئمة القوة االغتذاء فهي احلرارة ضرورة، وليس أي حرارة ات فأما اآللة اليت ا تفعل هذه. النار
أمرها جزء عضو عضو من  الفعل، وهي املسماة احلرارة الغريزية، وذلك أن هذه النفس إمنا تفعل كما يظهر من هلذا

األسطقسات إمنا يصري واحداً على ما تبني باملزاج،  أعضاء املتغذي واألعضاء مركبة من األسطقسات، واملركب من
احلرارة  قيل يف اآلثار العلوية، فإذن احلرارة هي اآللة املالئمة هلذا الفعل، وليس هذه واملزاج إمنا يكون باحلرارة كما

تفعل حنو غاية مقصودة كما يظهر  فإن فعل احلرارة ليس مبرتب وال حمدود وال. هي النفس كما ظن جالينوس وغريه
 .ا كان يرى كثري من القدماءاحلرارة إال بالعرض على م ذلك من أفعال النفس، وال يصح أن ينسب الترتيب إىل

القريب األول هلذه النفس اليت تترتل منها مرتلة اهليوىل، وذلك شيء بالواجب عرض  وهذه احلرارة هي املوضوع
ما هو موجود يف  حمرك ليس جبسم وهو يف جسم إذا حرك جسماً آخر، أعين انه إمنا يكون حتريكه له من جهة لكل

النفس الغاذية، والغذاء يف النفس احملركة  فيه أن حيرك اجلسم اآلخر كاحلال يفجسم هو صورة فيه، وإال مل ميكن 
 .بعد جلسم احليوان يف املكان على ما سيظهر

وذلك أن أجساد . احلفظ فأما السبب الغائي الذي من اجله وجدت هذه القوة يف احليوان ويف النبات فهو
شأا أن خيلف بدل ما حتلل منها أمكن يف املتنفس أن   فيها قوةاملتنفسات لطيفة متخلخلة سريعة التحلل، فلو مل تكن

 كان هذا كله من أمر هذه القوة كما وصفنا فإذن هذه القوة هي اليت من شأا أن تصري يبقى زماناً له طول ما، وإذا

كان إخالل بقاءه ولذلك  باحلار الغريزي، مما هو جزء عضو بالقوة جزء عضو بالفعل، لتحفظ بذلك على املتنفس

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
  7                 ابن رشد-رسالة النفس

 .فعل هذه القوة موتاً
   

توجد خلوا من  قوة أخرى منسوبة إىل النبات هي كالكمال والصورة للقوة الغاذية، إذ كانت ال ميكن أن وهاهنا
القوة هي القوة اليت من شأا عندما تولد  الغاذية، وميكن أن توجد الغاذية خلوا منها وهي القوة النامية، وهذه

أن تنمي األعضاء يف مجيع أجزائها وأقطارها على نسبة واحدة، وهو بني   أكثر مما حتلل من اجلسمالغاذية من الغذاء
فاعلة، فبني مما رمسناها به  فإن فعل التنمية غري فعِل احلفظ، فإن هذه القوة قوة. مغايرة باملاهية للغاذية أن هذه القوة

 .كذلك أيضاً كوا نفساً

له وجدت هذه القوة فإنه ملا كانت األجسام الطبيعية هلا أعظام حمدودة وكان ال اج وأما السبب الغائي الذي من
القوة، ولذلك إذا ما بلغ  يف األجسام املتنفسة أن توجد هلا من أول األمر العظم الذي خيصها احتيج إىل هذه ميكن

 .املوجود العظم الذي له بالطبع كفت هذه القوة

هذه احلركة ومباذا  ية أن آلة هذه القوة هي احلرارة الغريزية، فأما كيف تكونقبل أيضاً يف النفس الغاذ وبني مما
الفعل فقط ينسب هلذه النفس، أعين النمو  تكون فقد خلص القول يف ذلك يف كتاب الكون والفساد، وليس هذا

نقطة وجزء أيضاً حمدودة مرتبة وذلك أا إذا عرضت تعرض يف كل  فإن هذه احلركة. بل وضده وهو االضمحالل
 .فقط املضمحل على السواء وليس مثل هذا االضمحالل ما ميكن أن ينسب إىل ما من خارج حمسوس من أجزاء

وكانت املتناسلة هي اليت ميكن فيها أن  وملا كانت أيضاً هذه األجسام املتنفسة منها متناسلة، ومنها غري متناسلة،
عنها من البزور واملين، فإذن هاهنا قوة أخرى تفعل من الغذاء ما يوجد  توجد مثلها بالنوع أو شبيهاً ا وذلك مبا

 .عنه مثل الشخص الذي توجد له هذه القوة شأنه أن يتكون

نفس، وأن آلتها هي احلرارة الغريزية، إذ كان ال فرق بني هذه القوة والقوة  وبني من هذا أن هذه القوة فاعلة وأا
إمنا تفعل جزء  تفعل مما هو بالقوة شخص من نوعه شخصاً بالفعل، والغاذيةإال أن هذه القوة شأا أن  الغاذية،

جهة الضرورة، كاحلال يف القوة الغاذية  شخص، وإمنا جعلت هذه القوة يف األشياء اليت هي موجودة فيها ال على
فإن اقرب . عهااملوجودات حظ من البقاء األزيل حبسب ما ميكن يف طبا والنامية بل على جهة األفضل لتكون هلذه

الضروري بالشخص هو هذا الوجود، وكانت هذه املوجودات أعطيت من أول األمر وجودها  شيء إىل الوجود
 .حتفظ ا وجودها وقوة

 .أكثر من ذلك وأما غري املتناسلة فلم تعط إال وجودها فقط ألنه مل ميكن فيها

إذ كان قد توجد الغاذية . أعين النامية، واملولدة قوتني،أوهلا الغاذية هي كاهليوىل هلاتني ال: فهاهنا إذن ثالث قوى
أما املولدة فكأا متام القوة النامية، ولذلك ما تصرف الطباع الفضلة من  .دوما وليس توجد أن دون الغاذية

التوليد قد القوة أعين قوة  الذي كان ا النمو عند كمال النمو إىل التوليد فتكون منها البزور واملين، وهذه الغذاء
مفارقة الغاذية فهو موت، فقد تبني من هذا القول ما  وأما. ميكن أيضاً أن تفارق الغاذية، وذلك يف آخر العمر

اليت تتلو  واملولدة، وأي آلة آلتها، ومل كان كل واحد منها يف اجلسم املتنفس فلنقل يف القوة النفس الغاذية واملنمية
w .هذه يف احليوان وهي قوة احلس
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  8                 ابن رشد-رسالة النفس

 ول يف القوة احلساسةالق

توجد مرة بالقوة ومرة بالفعل، وهذه القوة منها قريبة ومنها  وهذه القوة بني من أمرها أا قوة منفعلة، إذ كانت
مما تقدم  اليت يف اجلنني على أن حيس، والقريبة كقوة النائم واملغمض عينه على أن حيس، وبني بعيدة والبعيدة كالقوة

الفعل تغري أو تابع لتغري، وأن كل  ا هو بالقوة منسوب إىل اهليوىل، وأن خروج القوة إىلأن ما بالقوة من جهة م
وإذا كان ذلك كذلك فينبغي أن نتعرف من أمر هذه القوة . جوهره متغري فله مغري وحمرك يعطي املتحرك شبيه ما يف

 .احملرك هلا وعلى أي جهة تقبل التحريك أي وجود وجودها وما

اجلنني فقد تبني أي وجود وجودها يف كتاب احليوان، واحملرك هلا هو  ة البعيدة وهي اليت تكون يففنقول أما القو
 .احليوان للقوة القريبة، إذ كان ذا تكون القوتان اثنني، وقد تبني وجود هذا احملرك يف كتاب ضرورة غري احملرك

ينبغي هاهنا أن نطلب أي وجود وجود هذه   والذيوأما احملرك للقوة القريبة فبني من أمره أنه احملسوسات بالفعل،
 .احملسوسات القوة وعلى أي جهة تقبل التحريك عن

    :فنقول إنه من البني مما تقدم أن القوة تقال على ثالثة أضرب

ما هي الوجود هلا من جهة  بالتقدمي والتحقيق القوة املنسوبة إىل اهليوىل األوىل، إذ كانت اهليوىل األوىل إمنا أوالها
الصورة اليت هي قوية أوالً عليها بل مىت تعرت عن  ولذلك مل ميكن يف مثل هذه القوة أن تفارق باجلنس. قوة حمضة

 .من جنسها، كاحلال يف املاء والنار الصورة اليت فيها تلبست بصورة أخرى

لبسيطة على صور األجسام القوة املوجودة يف صور هذه األجسام ا وباجلملة يف األجسام البسائط، مث من بعد هذه
عليه  وهذه القوة هي متأخرة عن تلك، إذ كان ميكِن فيها أن تفارق صورة الشيء الذي هي قوية املتشاة األجزاء،

يف القوة املوجودة يف األجسام  باجلنس، وهي أيضاً حني تقبل الكمال والفعل ليس ختلع صورا كل اخللع، كاحلال
بالقوة يف اجلسم املتشابه األجزاء على جهة ما نقول أن  ن صور األسطقسات موجودةالبسيطة، ولذلك لسنا نقول أ

 فكأن هذه القوة الثانية شأا فعل. بنحو متوسط على ما تبني يف كتاب الكون والفساد املاء بالقوة هواء أو نار بل

 .دهاوح ما، إذ كان السبب يف وجودها القوة األوىل مقترنة بالصورة البسيطة ال القوة

كالقوة اليت يف احلرارة الغريزية مثالً أو ما  مث تتلو هذه يف املرتبة القوة املوجودة يف بعض األجسام املتشاة األجزاء
م وتفارق هذه القوة القوة اليت يف صور األسطقسات على . للنفس الغاذية يناسبها املوضوعة يف النبات واحليوان

ال قليالً وال كثرياً،  ذا قبلت ما بالفعل مل يتغري املوضوع هلا ضرباً من التغرياملتشاة األجزاء أن هذه إ األجسام
القوة قد شات الفعل أكثر من تلك، ولذلك  ولذلك كان فساد هذه ليس إىل الضد بل إىل العدم فقط، فكأن هذه

إما نفس يف املتناسل : ينشان موضوعها أن تقبل هذا الكمال أحد األمر ما قبل أن معطي الصورة املزاجية اليت ا
فليس  وإما حرارة الكواكب يف غري املتناسل لكن هذه القوة إذا وجدت على كماهلا يف النبات .من ذوات النفوس

 .يوجد فيها استعداد لقبول صورة أخرى

هلا فيها استعداداً لقبول صورة أخرى وهي الصورة احملسوسة، وإمنا عرض  وإما إذا وجدت يف احليوان فإنه يلفي
االستعداد  وهذا. اختالف استعداد موضوعها يف النبات واحليوان، إال من جهة ما هي قوة غاذية ذلك من جهة
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  9                 ابن رشد-رسالة النفس

ليس املوضوع القريب له شيئاً غري  الذي يوجد يف القوة الغاذية لقبول احملسوسات الذي هو الكمال األول للحس
الفعل إال انه ليس على كماله األخري، فإن احليوان النائم شيء ما ب النفس الغاذية، وهذه القوة وهذا االستعداد كأنه

 .حساسة بالفعل قد يرى أنه ذو نفس

يستعمل علمه، لكن ليست هِي بالقوة من جهة ما هي  ولذلك ما يشبه أرسطو هذه القوة بالقوة اليت يف العامل حني ال
 وي عليه، بل أن كان شيئاً ما بالفعل فال من جهة ماليس هو شيئاً ما بالفعل مما هو ق فإمنا هي بالقوة شيئاً ما. بالفعل

أن توجد إما فعل ما غري تام،  لكن ملا كانت القوة ال تعرى من الفعل لزم. هو قوي، إذ كان الفعل والقوة متناقضتني
ذا قوية عليها من غري أن تكون هي يف نفسها شيئاً، وإ وإما أن توجد مقترنة بصورة أخرى مغايرة للصورة اليت هي

تكون الصورة اليت يف املوضوع مضادة للصورة الواردة فتفسد صورة املوضوع عند  كانت القوة ذات صور فإما أن
البسائط عند حلول  إما فساداً تاماً كاحلال يف صور البسائط، وإما فسادا ما غري حمض كاحلال يف صور ورودها

 .صور املتشاة األجزاء فيها

 أصالً وال مغايرة بل مناسبة تامة، فيبقى املوضوع عند االستكمال على حاله قبل دةوإما أن ال تكون بينهما مضا

كاحلال يف القوة اليت يف  االستكمال، بل ال ميكن وجود االستكمال إال أن يبقى املوضوع على حاله قبل االستكمال
صورة هي موجودة إال بالعرض، حيتاج يف وجودها إىل  املتعلم على التعلم، وهذه القوة اليت هي فعل غري تام ليس

 .اليت هي الكمال األول كاحلال يف النفس الغاذية مع احلسية
   

إذ كان املوضوع  .هذا أن هذه القوة، أعين الكمال األول للحس مباينة بالرتبة لتلك القوى اليت تقدمت وبني من
ليس من جنس قبول القوى اهليوالنية اليت هلا  هلا نفس ما، ولذلك ما كان قبول هذه القوة كماهلا األخري عن احملرك

احملرك هنالك إمنا يعطي اهليوىل صورة شبيهة بالصورة املوجودة فيه وعلى احلال  فإن. عددنا كماالا عن احملركني هلا
املوضوع صورة شبيهة  توجد فيه، ومثال ذلك أن النار إذا كونت ناراً أخرى وصريا بالفعل، فإمنا يعطي ذلك اليت

 .الصورة الفاعلة يف هيوالها ا ويكون حال وجودها يف اهليوىل هي هي بعينها حال وجودبصور

اللون مثالً يف هذه القوة هو بعينه وجوده خارج النفس،  وأما قوة احلس فليمس األمر فيها كذلك فإنه ليس موجود
 .النفس وجود هو به منقسم بانقسام اهليوىل فإن وجوده يف هيواله خارج

مبنقسم أصالً بانقسام هيواله، ولذلك أمكن أن يستكمل باجلسم الكبري جداً  وده يف القوة احلساسة فليسوأما وج
الفلك  حالة واحدة ومبوضوع واحد، حىت يكون مثالً الرطوبة اجلليدية على صغرها تقبل نصف كرة والصغري على

االستكمال منقسماً بانقسام اهليوىل مل يكن  ذاوتؤديه إىل هذه القوة، كما تقبل صورة اجلسم الصغري جداً ولو كان ه
 .ذلك فيه

 تستكمل باملتضادين معاً يف موضوع واحد، فنحكم عليهما كالقوة املبصرة اليت تدرك وأيضاً فإنا جند هذه الصورة

. هيوالها خارج النفس ولذلك يصري للمحسوسات ذه القوة وجود أشرف مما كان هلا يف. السواد والبياض معاً

جمرداً من هيواله، لكن بوجه ما له نسبة شخصية  ن معىن هذا االستكمال ليس شيئاً غري وجود معىن احملسوساتفإ
wكان عقالً على ما سنبني بعد عند القول يف القوة الناطقة، وهذا أول مرتبة من  وإال. إىل هيوىل ا صار معىن شخصياً
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مبعاين األمور احملسوسة،  هي القوة اليت من شأا أن يستكملفهذه القوة إذن . جترد الصور اهليوالنية فيه مراتب
 .أعين القوة احلسية من جهة ما هي معان شخصية

تارة، وما بالقوة من  قلنا أن مثل هذه الصورة احلسية كائنة فاسدة، إذ كانت توجد بالقوة تارة وبالفعل وبني مما
وأيضاً لو كانت أزلية لكان مثالً . احلدوث خص أسبابجهة ما هو بالقوة فهو حادث ضرورة، إذ كانت القوة هي أ

األعراض مفارقة، ومل يكن للمحسوسات غناء يف اإلدراك حىت كان يكون  هذا اللون موجوداً قبل وجوده فتكون
 وأيضاً فهي بوجه ما تستعمل آلة جسمانية إذ كان. وحضورها حبال واحدة، وهذا كله شنيع اإلحساس يف غيبتها

فعلها إال بأعضاء حمدودة،  ل هلا، أعين النفس الغاذية صورة يف مادة ولذلك يلحقها الكالل وال تتماملوضوع األو
 .فإن اإلبصار إمنا يكون بالعني والسمع باألذن

 قوى النفس احلساسة

ل فنقو. أن نصري إىل القول يف واحدة واحدة من قواها وإذا قلنا ما هي النفس احلساسة بإطالق فقد ينبغي بعد هذا
بالزمان هي قوة اللمس ولذلك قد توجد هذه القوة معراة عن سائر احلواس، كما يوجد  أن أقدم هذه القوى وجوداً

سائر القوى معراة منها  يف اإلسفنج البحري وغري ذلك مما هو متوسط الوجود بني النبات واحليوان، وال توجد ذلك
احليوان من سائر قوى احلس، إذ لوال هي لكانت  ودوإمنا كان ذلك كذلك ألن هذه القوة أكثر ضرورية يف وج

 .عند النقلة ستفسده األشياء اليت من خارج وخباصة

القوة اليت ا خيتار احليوان املالئم من الغذاء من غري  مث من بعد هذه القوة قوة الذوق فإا أيضاً ملس ما، وأيضاً فإا
 .املالئم

يف النمل  كثر ما يستعملها احليوان يف االستدالل على الغذاء كاحلالأيضاً إذ كانت هذه القوة أ مث قوة الشم
 .احليوان والنحل، وباجلملة فهذه الثالث القوى هي القوى الضرورية أكثر ذلك يف وجود

الضرورة، ولذلك كان احليوان  وأما قوة السمع واإلبصار فموجودة يف احليوان من أجل األفضل ال من اجل
 .صر لهاملعروف باخللد ال ب

 القول يف هذه احلواس أن نقدم من أمر احملسوسات ما يتوصل به إىل القول يف واحدة وجيب قبل أن نشرع يف

األعرف عندنا إىل األعرف  فإنا، إمنا نسري أكثر ذلك يف هذا العلم كما قيل غري ما مرة من. واحدة من هذه القوى
 .عند الطباع

   
معدودة فيها بالعرض،  ة، ومنها بعيدة، والقريبة معدودة فيها بالذات، والبعيدةاألمور احملسوسة منها قريب فنقول أن

من حاسة واحدة، فاخلاصة هي مثل األلوان  والذي بالذات منها ما هي خاصة حباسة حاسة ومنها مشتركة ألكثر
تركة ألكثر من والرائحة للشم، واحلرارة والربودة للمس، وأما املش للبصر، واألصوات للسمع والطعوم للذوق،

 .والسكون والعدد والشكل واملقدار خاصة واحدة فاحلركة

 وأما الشكل واملقدار فمشتركان للبصر 0وذلك بني بن أمرمها أما احلركة والعدد فيدركهما مجيع احلواس اخلمس
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  11                 ابن رشد-رسالة النفس

 يف النهر يقع أكثر ذلك للحواس يف هذه احملسوسات املشتركة كمن خييل إليه حني يسري واللمس فقط، والغلط إمنا
وهذا عمرو،  الشطوط تتحرك، وأما احملسوسات بالعرض فمثل أن حيس أن هذا حي وهذا ميت، وهذا زيد أن

متيزها أن يستعمل يف ذلك اكثر من حاسة  وهذه احملسوسات الغلط فيها أكثر منه يف املشتركة، ولذلك قد حيتاج يف
 فإم قد يقصدونه مرة ومرة جيعلون مرآة عند أنفه العروق، واحدة كما يستعمل ذلك األطباء فيمن به انطباق

 .التنفس ليظهر هلم فيها أثر

القوى اليت ختص حمسوساً حمسوساً من  وإذ قد تبني ما هي احملسوسات اخلاصة واملشتركة فلنبدأ أوالً بالقول يف
روفة باحلس املشترك، ولنبدأ القوة اليت حمسوساا مشتركة، وهي املع احملسوسات اخلاصة مث نسري ذلك إىل القول يف

 .القول يف البصر على عادم من

 احلواس اخلمس

 القول يف قوة البصر

جمردة عن اهليوىل من جهة ما هِي معان شخصية، وذلك بني مما  وهذه القوة هي اليت من شاا أن تقبل معاين األلوان
 .املتضادين معاً كما قلنا تقدم إذ كانت تدرك

وبأي شيء يكون، وباجلملة مجيع األشياء اليت تتقوم   أمرها أن نبني كيف يكون هذا القبولوالذي بقي علينا من
احملسوسات بعضها مماسة للحواس ومالقية هلا كمحسوسات اللمس والذوق، وبعضها  هذا اإلدراك فنقول ملا كانت

هلا من القوة إىل   واملخرجةمالقية وال مماسة كالبصر والسمع والشم، وكانت احملسوسات هي احملركة للحواس غري
مياس احملرك، وأن كان بعيداً فإمنا حيركه بتوسط جسم  الفعل، واحملرك كما تبني إذا كان حمركاً قريباً فإمنا حيرك بأن

 واحد، وذلك بأن حيرك هو الذي يليه مث حيرك ذلك األخر الذي يليه إىل أن ينتهي آخر،، إما واحد وإما أكثر من

 .ريالتحريك إىل األخ

أو مل يكن، كاحلال يف هذا التغري، فبالواجب ما  وأعين هاهنا بالتحريك التغري على العموم سواء كان يف زمان
به يكون قبوهلا للمحسوسات وليس بأية حالة اتفقت حىت يكون هو  احتاجت هذه احلواس الثالث إىل متوسط

ريك عن احملسوسات حىت تؤديه إىل احلواس، أن يكون حبال ميكنه ا أن يقبل التح املتوسط، بل يلزم ضرورة
احملسوسات، حىت يكون ال  هذه احلال شيئاً أكثر من أن يكون يف نفسه عادماً هلذه املعاين اليت يقبلها عن وليست

أعين أن ال يكون قبوله هيوالنياً بل بضرب من  لون له وال رائحة وبكون قبوله هلا بوجه مناسب لقبول احلاسة،
أيضاً أحد ما اضطر إىل وجود املتوسط، فإن الطبيعة إمنا تفعل بتدريج،  هليوالين والروحاين، وهذاالتوسط بني ا

بتوسطهما  احملسوسات إذا ألقيت على آلة احلس مل تدرك، وهذه حال املاء واهلواء اللذين تدرك ولذلك كانت هذه
املتوسط، وبأي صفة ينبغي أن  اس إىلفقد ظهر من هذا القول ضرورة احتياج هذه الثالث احلو. هذه احملسوسات

من هذه اإلدراكات باخنالء على ما كان يرى كثري  يكون على العموم، وإنه ليس ميكن أن يكون إبصار وال واحد
 .ممن سلف من القدماء

ذي لون هو  نرجع إىل ما خيص األبصار فنقول أن اجلسم الذي شأنه أن يقبل اللون من جهة ما هو غري وينبغي أن w
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يف األلوان يف هيوالها، وإما  كاحلال. إما قبول هيوالين: املشف من جهة ما هو مشف، وهذا القبول ضربانجسم
وهذا النحو من القبول هي اجلهة . األلوان يف اهلواء واملاء قبول متوسط بني اهليوالين والروحاين كاحلال يف ارتسام

الغالب على  ب بعينه ما كانت آلة هذا اإلدراك وهي العنيوهلذا السب. األسطقسان اإلبصار فقط اليت ا خيدم هذان
تقبل األلوان حني هي مشفة بالفعل أي  أجزائها املاء واهلواء، لكن هذه األجسام املشفة يظهر من أمرها أا إمنا

 .وإمنا تكون مشفة بالفعل عند حضور املضيء مستضيئة، ولذلك ال ميكن أن يبصر يف الظالم
   

هذه القوة فقد  لكن أما اجلهة اليت ا ختدم هذان األسطقسان.  األبصار ذين األسطقسني وبالضوءيتفق فإذن إمنا
نلخص أوالً كم هي األجسام املضيئة  تبينت وأما على أية جهة يفعل ذلك الضوء فقد ينبغي أن نبني ذلك بعد أن

 .وما الضوء واملستضيئ

وبالعرض للنار  سم اإلهلي والنار، إال أن ذلك بالذات للجسم اإلهلياجل:املضيئة بالتقدمي فنوعان فنقول أما األجسام
ما من شأنه أن يقبل الضوء من غريه مث  وقد يقال املضيء أيضاً بتأخري على كل. ولذلك مل تكن مضيئة يف مكاا

عكاس، ما كان حبيث جيعل غريه مرئياً ومل تكن صورة بان وأحرى ما قبل له مضيء من هذا. يضيء هو يف نفسه
تضيء يف نفسها فقط وليست جتعل غري مرئية فكثري من األصداف اليت تضيء بالليل  وأما اليت. كاحلال يف القمر

 .الذي يظهر على ااذيف واملاء

طبيعة نارية بشيء كما حكى ذلك ثامسطيوس عن املعلم  من قبل أن هلا. وليس ما قبل يف هذه األشياء أا تضيء
يف املمتزج من جهة ما هو لون ولذلك ليست هذه ألواناً إال باشتراك االسم،  ء إمنا يوجداالسكندر، ألن املضِي

 .أكثر يف كتاب احلس واحملسوس وسنبني

كانت إمنا تبصره يف الظلمة واأللوان يف الضوء فقط، حىت قيل  وأيضاً فقد يظهر من أمر هذه أا خبالف األلوان، إذ
طبيعة  فعل واألوىل ذه أن يظن أا تضيء من جهة أا تقبل االنعكاس ألا يفللمشف بال أن خاصة اللون أن حيرك

احليوان تضيء يف الظالم، أو  املرئي، وأن كان ليس ميكن أن تضيء غريها، وعلى هذه اجلهة ترى عيون كثرية من
 .مثل هذه الرؤية نقول أنه يتحلل عنها يف الظالم خبار شأنه أن يعرض عنه

 .األشياء هو يف كتاب احلس واحملسوس  ليس بالئق ذا املوضع، فإن استقصاء القول يف هذهوالفحص عن هذا

انه مشع بكلية يف كلية األجسام املشفة وحيدث يف غري زمان، ومل  وأما الضوء فإنه ملا كان غري جسم أصالً بدليل
 واملستضيئ هو الذي يقبل. مشفأن يفارق مل يكن الضوء شيئاً غري كمال املشف مبا هو  ميكن فيما هذا شأنه

 .حمدود الضوء، والضوء إمنا يفعل اإلضاءة يف املستضيئ إذا كان منه ذا وضع حمدود وقدر

حاصلة يف زمان، لكن إذا كان هذا  وهذا بني أن اإلضاءة من الكماالت اليت ليست منقسمة بانقسام اجلسم، وال
 .تتميم هذا اإلدراك كله هكذا فعلى أي جهة ليت شعري يكون للضوء مدخل يف

الذي يعطي اجلسم املتوسط االستعداد الذي به  إما أن يكون الضوء هو: وذلك ميكن أن يتصور على أحد وجهني
إىل احلاسة وهو اإلشفاف بالفعل حىت يكون اللون إمنا حيرك املشف من جهة  ميكن أن يقبل األلوان فقط حىت تؤديها

w . هذا موجودة بالفعل يف الظالمبالفعل، وتكون األلوان على ما هو مشف
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موجودة يف  على جهة ما نقول يف العامل إنه معلم بالقوة إذا مل يكن له متعلم أو تكون األلوان وبالقوة حمركة لإلبصار
فنقول إنه قد تبني يف كتاب احلس . الفعل الظالم بالقوة احلقيقية، حىت يكون الضوء هو احملرك هلا من القوة إىل

بالفعل، وهو النار مع اجلسم الذي ال ميكن فيه أن يستشف وهو  اللون هو اختالط اجلسم املشفواحملسوس أن 
 .األرض

 .فاللون ضوء ما وهو يستكمل ضرورة على حنو ما بالضوء الذي من خارج وتقوى وإذا كان كذلك

عليها   السحابذلك من أنا مىت نظرنا إىل األلوان الواحدة بعينها يف الظل والشمس وعند مرور وقد يظهر
تستكمل بالضوء الذي من خارج  وانكشافها رأيناها بألوان خمتلفة يف الزيادة والنقصان، وذلك مما يدل على أا

 .لإلبصار استكماالً ما، ولذلك ما قبل أن الضوء هو الفاعل

 .تدرك فقد تبني من هذا القول ما هي هذه القوة وبأي شيء تدرك وكيف

  0هي األلوان فأليق املواضع بذلك كتاب احلس واحملسوسوأما القول يف مدركها و

 القول يف السمع

احلادثة يف اهلواء من مقارعة األجسام بعضها بعضاً املسماة  وهذه القوة هي اِلقوة اليت شأا أن تستكمل معاين اآلثار
 الذي به يكون فنحن نقولفإما بأي شيء يكون هذا اإلدراك وعما يكون والنحو . مما تقدم أصواتاً، وهذا كله بني

 .فيه
   

بأي نوع  عنه يكون فهي مقارعة األجسام بعضها بعضاً، لكن ليس عن أي جسم أتفق حيدث الصوت وال أما الذي
القارع إىل املقروع أسرع من  أتفق، بل حيتاج يف أن يكون القارع واملقروع كالمها صلدان، وأن تكون حركة

جسم آخر يف غاية من الصالبة أيضاً برفق ومبهل مل حيدث  اً يف غاية الصالبة منفإنا إذا أدنينا جسم. تشذب اهلواء
 .أيضاً أن مل تكن األجسام القارعة واملقروعة صلدة عن ذلك صحوت له قدر، وكذلك

فأما أن حدث فبشدة حركة كما يعرض ذلك عن السياط اليت يضرب ا، وقد تعني  فإما أن ال حيدث صوت أصالً،
 .صوت أشكال املقروعات مثل أن تكون جموفة أو عريضة، وسنبني سبب هذا كلهال على حدوث

من احملسوسات اليت  به يكون هذا اإلدراك فهو املاء واهلواء، وذلك انه قد تبني أن هذا احملسوس هو ضرورة وأما ما
 واحداً من هذه احلواس خيدم هذا املتوسط واحداً تدرك مبتوسط إذ كانت غري مالقية للحاس، إال أن اجلهة اليت ا

كلها جيتمع يف أن هذا املتوسط خيدمها من جهة ما هو عادم للمعاين اليت يقبل  غري اجلهة اليت ا خيدم األخرى، وهي
 .فيؤديها، إذ هذه هي صفة القابل وأن كانت ختتلف جهات ذلك منها

 .ختدم األبصار فهو اإلشفاف، وقد تبني ذلك أما اجلهة اليت ا

الذي هو السمع فهو سرعة يف له للحركة والتشكل ا وأن تبقى احلركة فيه،  جلهة اليت ا ختدم هذا اإلدراكوأما ا
فيه باحلجر، فإن  املتحرك ويبقى ذلك الشكل احلادث عنها فيه زماناً كاحلال اليت تعرض للماء عندما يلقى وقد كف

 .هذه احلال بعينها تعرض للهواء من القرع
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باحلركة  وملا كان املتوسط إمنا يؤدي القرع. املوضع كيف تكون هذه احلركة يف املاء واهلواء  هذاوقد قيل يف غري
. ما عليه األمر يف األبصار اليت تعرض فيه وكانت كل حركة يف زمان كان هذا اإلدراك أيضاً يف زمان خبالف

 .تبني يف اآلثارواحد على ما  ولذلك ما يسمع الرعد بعد رؤية الربق والسبب الفاعل هلما

الصلدة فألا إذا تالفت بسطوحها مل يتطامن بعضها عن بعض  فأما العلة اليت من أجلها يكون الصوت عن األجسام
 .ولذلك ما كان منها أعرض كان صوته أعظم ألنه يلقى من اهلواء أكثر فيطفو اهلواء عنها بشدة،

فيحدث هنالك  ن اهلواء يندفع من جوانبها مراراً كثريةاألشكال اوفة فاألمر يف ذلك بني، وذلك أ وأما ذوات
من انعكاس اهلواء عن اجلسم  الصوت طول لبث ومن هذا اجلنس هو حدوث الصداء، وذلك أنه ليس شيئاً أكثر

اهلواء املرتب يف األذنني الذي هو اآللة القريبة  الذي يلقاه حافظاً لذلك الشكل الذي به عن القرع حىت حيرك
ومرتلة هذا اهلواء من السمع مرتله الرطوبة اجلليدية من اإلبصار، ويشبه أن   يقول أرسطو مرة ثانية،للسمع كما

يسمع اإلنسان  األمر كما يقول ثامسطيوس انه ليس هاهنا قرع إال وحيدث عنه انعكاس ما، ولو ال ذلك مل يكون
يبصر يف الظل، لكن أليق املواضع  ك ملولو ال ذل. صوت نفسه، كما أنه ليس حتدث رؤية إال عن انعكاس الشعاع

وكذلك أيضاً القول يف ماهية التصويت املوجود  .بذكر هذه اللواحق وتفصيلها هو كتاب احلس واحملسوس
بذكره هو ذلك الكتاب وكتاب احليوان، وأن كان يظهر من قرب  للحيوان، وبأي شيء وجوده أليق املواضع

عن األجسام، فإن التصويت وهو املسمى نغمة هو الذي يكون عن احليوان اليت حتدث  الفرق بينهما وبني األصوات
 .حيوان، وذلك إمنا يكون عن ختيل ما وشوق وبآلة حمدودة وهي آالت التنفس مبا هو

نتنفس  على أن التصويت حيدث عن قرع آالت التنفس اهلواء الذي به يكون التنفس إنا ال نقدر أن والدليل
 .مة ال حتدث إال عن ختيل ال يسمى السعال نغمةونصوت معاً، ولكون النغ

. فإمنا يصوت حبرقة احليوانات اليت تصوت وهي غري متنفسة كاحليوان املعروف بصرار الليل أو صرار اهلواجر، فأما

 .وكيف يكون فقد قلنا ما هي هذه القوة وما يدركها وبأي شيء يكون هذا اإلدراك

 القول يف الشم

املشمومة وهي الروائح، وليست فصول الروائح عندنا  ليت من شاا أن تقبل معاين األموروهذه القوة هي القوة ا
نسميها من فصول الطعوم حىت نقول رائحة حلوة ورائحة طيبة، ولشبه أن  بينة كفصول الطعوم، وإمنا نكاد أن

 .الشم  احليوان القويفينا اضعف منها يف كثري من احليوان كالنسر والنحل وما أشبههما من تكون هذه احلاسة
   

واهلواء، فان احليتان قد  به يكون هذا اإلدراك فهما األسطقسان اخلادمان للحاستني املتقدمتني، أعين املاء فأما ما
على أي جهة ختدمان هذه احلاسة فذلك يظهر إذا تبني ما  وأما. يظهر من أمرها أا تشم، وذلك أيضاً بني مما تقدم

 .هي الرائحة

مبرتلة السطح  الرائحة إمنا توجد لذي الطعم من جهة ما هو ذو طعم، وهو موضوعها األول الذي هو نفنقول أ
 .باالستقراء ولذلك يستدل كثرياً من الرائحة على الطعم وذلك طاهر. للون
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  15                 ابن رشد-رسالة النفس

باجلوهر الرطب بضرب من النضج يعتد  وقد قيل يف كتاب احلس واحملسوس أن الطعم هو اختالط اجلوهر اليابس
لألجسام من جهة ما هي ممتزجة وليس لكل املمتزجة بل ملمتزجات  فإذا كان ذلك كذلك فالرائحة إمنا توجد. به

 .فإن لكل واحد منهما وجوداً يف هيواله ووجوداً يف املتوسط. والصوت ما، وليس كذلك اللون

ضرورة لذي  ، إذ كانت تابعةفإنه يلزم أن يكون وجودها يف املتوسط هو بعينه وجودها يف موضوعها وأما الرائحة
واهلواء قبوالً أوالً أعين بذاته، ولو كان ذلك  الطعم والطعم مبا هو طعم تابع للممتزج وما هذا شأنه فليس يقبل املاء

 .حمال البسائط ذوات طعوم وذلك. كذلك لكانت

 املشمومات من اجلوهر اهلوائي يتحلل من وإذا تقرر هذا فلم يبق وجه خيدم به هذا اإلدراك املتوسط إال بأن حيمل ما
ذلك باحلس من أمر كثري من ذوات الروائح، أعين إين مما إمنا تشم  املناسب له حىت توصله حاسة الشم، كما يظهر

ما حيتاج  تلقى يف النار، وباجلملة عندما يتولد فيها مثل هذا البخار الذي شأنه أن يشم، ولذلك عندما تفرك باليد أو
من خارج كاملسك وغريه، وبعضها   شأا أن تشم يف أن تكون مشمومة بالفعل إىل احلرارة اليتذوات الطعوم اليت

وبعضها ليس يشم ذلك فيه حبرارة النهار للطافة جوهره بل  ليس يكتفي بذلك حىت يلقى يف النار كالعود اهلندي،
 .اخلريي، وتفصيل هذه يف كتاب احلس واحملسوس حبرارة الليل، كاحلال يف

البخار أن املتنفس من احليوان إمنا يشم باستنشاق اهلواء وإدخاله، وقد يشهد  الدليل على أن املشموم من جنسومن 
ما هي هذه القوة  فقد مللنا. الرياح تسوق الروائح اليت تكون من ناحية جهتها وتعوق اليت تأيت مقابلتها لذلك أن

 .وما يدركها وبأي جهة يكون إدراكها

 القول يف الذوق

الطعوم، وهذه القوة كأا ملس ما إذ كانت إمنا تدرك  هذه القوة هي تدرك ا معاين الطعوم وقد تلخص قبل ما هيو
ولذلك ما يرى االسكندر أن هذه القوة ليست حتتاج إىل متوسط على ما سيظهر  .حمسوسها بوضعه على آلة احلاسة

اليت يف الفم وخباصة   إمنا تدرك الطعوم بتوسط الرطوبةاللمس، إال أنا جند هذه القوة اليت آلتها اللسان من أمر
وكذلك يعرض ملن . الطعوم، وأن أدركها فبعسر األشياء اليابسة، وذلك انه يعرض ملن عدم هذه الرطوبة أال يدرك

 .مزاج ما أن جيد الطعوم كلها على غري كنهها فسدت هذه الرطوبة يف فمه باحنرافها حنو

إدراك هذه احلاسة هو هذه الرطوبة، ولذلك جعلت النغانغ دائماً لتوليد هذه  ا يتقوم بهوباجلملة فيظهر أن أحد م
هذه احلاسة إمنا  وجعل هلا فيها مسلكان مفضيان إىل اصل اللسان، فمن هذه األشياء كلها قد نظن أيضاً أن الرطوبة

 .يف كتابه يف النفس وثامسطيوسالصائغ  تدرك حمسوساا مبتوسط وهي هذه الرطوبة، وقد صرح بذلك أبو بكر بن

إما أن يكون املتوسط هو : املتوسط قد تبني فيما سلف أا أحد أمرين وينبغي أن ننظر يف ذلك فنقول أن احلاجة إىل
ير  احملسوس آللة احلاسة لكون احملسوس غري مماس هلا، كاحلال يف احملسوسات الثالث اليت الذي يؤدي حتريك

فقط بل يف أن يكون وجود  وإما أن تكون الضرورة الداعية إىل املتوسط ال يف هذه. ئحاأللوان واألصوات والروا
 .احملض وبني وجودها يف النفس، كاحلال يف األلوان الصور احملسوسة فيه بضرب من التوسط بني وجودها اهليوالين

املتوسط باملعىن األول، وهو احلاجة إىل املتوسط فبني أن الذوق ليس حيتاج إىل  وإذا كان هذان مها جهتا ضرورة
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  16                 ابن رشد-رسالة النفس

 .هلا املعاين الداعية إىل التوسط، إذ كان احملسوس منها بتحرك آلة احلس مبماسة أشهر

موضع نظر، فإنه قد نظن أنه إمنا ميكن تصور  وأما اجلهة الثانية من جهيت احلاجة إىل املتوسط ففي إجياا هلذه احلاسة
اليت يقبلها املركب والبسيط كاأللوان اليت يقبلها اهلواء بضرب من  تهذا النحو من املتوسط يف لوجود للمحسوسا

 .اهليوالين وبني وجودها يف النفس التوسط بني وجودها
   

واملقروع يف حاسة السمع،  يشبه أن يكون األمر يف احلركة اليت يف اهلواء واحلركة اليت هي يف نفس القارع وكذلك
 .فيه ليس تتعاوق الدوائر احلادثة عنها  املاء عن وقع احلجارةولذلك ما نرى احلركتني املتضادتني يف

فقط، أعين املمتزج فإما أن ال توجد هلا احلاجة إىل هذا املعىن من  وأما احملسوسات اليت يقبلها اجلسم املركب
 وجد هلا فبجهة أخرى، وكانت حاجة هذه إىل املتوسط مع حاجة تلك مع هذه بضرب من التوسط، وأما أن

انه يعرض للمطعومات  ولذلك األشبه أن نقول يف هذه الرطوبة أا إمنا تعني على هذا الفعل من جهة. شكيكالت
اللوك واملضغ يعني على درك كثري من  اليابسة أن تترطب ا بضرب من النضج يعتريها يف الفم، ولذلك جند

 هذه كاحلال يف بعض املشمومات اليت تدرك يف الفم، واحلال يف املطعومات، وخباصة اليت إمنا ندركها بعد لبثها
 .الصنفني من املطعومات هي حمسوسة بالقوة بالفرك، وكان هذين

فإما أن ال حتتاج إىل هذه الرطوبة يف الفم، وأما إن احتاجت فحاجة يسرية،  وأما املطعومات اليت هي رطبة بالفعل
متوسطة وأن هذه  دراك للذوق من أن نقول إااألوىل أن نقول يف هذه الرطوبة إا من بعض آالت اإل ولذلك

 .والسمع والشم ونطلق القول يف ذلك كإطالقه يف البصر. احلاسة مما حتتاج إىل متوسط

حاسة املتوسط إمنا هو أن يكون احملسوس غري  وهلذا نرى أن اإلسكندر فيما قال أحفظ لوضعه، إذ كان األشهر من
يف حفظ بقاء احليوان أن ال حيس فقط باحملسوسات اليت مياسه بل  ألفضلمالق آللة احلس، وذلك أنه ملا كان ا

 خارج وعلى بعد منه ليتحرك حنوها أو عنها بالضرورة ما كانت احلاجة يف هذه ماسة إىل وباحملسوسات اليت من

 .متوسط

 واجب فيه أن ال هو بالقوة شيء ما وملا كانت هذه اآللة إمنا تدرك الطعم من جهة ما هو رطب أو مترطب كان ما
 .هذا اإلدراك يابسة يكون بالفعل شيء من ذلك الذي هو قوي عليه كانت آلة

تدركها هذه احلاسة هي كاملوصل بوجه ما  وملا كانت هذه الرطوبة اليت تترطب ا احملسوسات اليابسة حىت
 احلاسة على كنهها كما يعرض نفسها، وإال مل تتأدا الطعوم إىل بالواجب ما لزم فيها أن يكون غري ذات طعم يف

 .فعل هذه الرطوبة أقرب ما تشبه به إىل املتوسط ذلك للمرضى، وهذا من

 اإلبصار يدركان حمسوساما يف موضوعاما األول اشتركتا يف إدراك الشكل وملا كانت هذه احلاسة وحاسة

 .واملقدار

موضوعاا األول مل يوجد هلا هذا  عنوأما حاسة السمع والشم فلما كانت تدرك حمسوساا وقد انفصلت 
لكن قولنا جرى يف . االستقصاء يستدعي قوالً أبسط من هذا بكثري احملسوس املشترك والقول يف هذه األشياء على

w األمر الضروري فقط، وأن فسح اهللا يف العمر وجلى هذه الكرب فسنتكلم يف هذه األشياء هذه األشياء حبسب
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  17                 ابن رشد-رسالة النفس

الضروري يف الكمال  قصاء من هذا كله، لكن القدر الذي كتبناه يف هذه األشياء هوبقول أبني وأوضح وأشد است
الوقوف عليه حبسب زماننا هذا كثري، فقد قلنا ما  وهذا القدر ملن أتفق له. اإلنساين وبه حيصل أول مراتب اإلنسان

 .تدرك حمسوساا هي هذه القوة وما آلتها وبأي جهة

 .واحملسوس ها فأليق املواضع بذلك هو كتاب احلسوأما القول يف الطعوم وتفصيل

 القول يف اللمس

امللموسة، وامللموسات كما قيل يف كتاب الكون  وهذه القوة هي القوة اليت من شأا أن تستكمل مبعاين األمور
واللني، والرطوبة واليبوسة، وإما ثوان وهي املتولدة عن هذه كالصالبة  والفساد إما أول وهي احلرارة والربودة

والرطوبة  كانت إمنا تدرك هذه امللموسات على حنو ترتيبها يف وجودها فهي تدرك احلرارة والربودة وهذه القوة ملا
وهلذه العلة بعينها لزم من تكون  واليبوسة أوالً وبالذات، وتدرك الكيفيات األخر املتولدة عن هذه بتوسط هذه،

وذلك أنه ملا كانت إمنا تدرك هذه . األمر يف البصر والسمع ا عليههذه القوة تدرك أكثر من تضاد واحد خبالف م
وجودها وكانت كل واحدة من هذه الكيفيات تقترن به كيفية أخرى كاحلرارة اليت  امللموسة على حنو كنهها يف

 .ا اليبوسة والرطوبة كان إدراكها هلذه القوى معاً تقترن
   

أعين احلرارة والربودة  الرطوبة واليبوسة ملا كانت كاهليوىل للقوى الفاعلة،فإن القوى املنفعلة فيها، أعين  وأيضاً
ولو كان إدراك احلرارة والربودة بقوة . تدركها معاً والفاعلة هلا كالصورة، كان من الواجب أن تكون هذه القوى

 وليس كذلك األمر يف أخرى مل تدرك وال واحدة منها هذه املتضادات على كنهها، واحدة والرطوبة واليبوسة بقوة
يقترن بذلك  فإن حاسة البصر إمنا تدرك تضاداً واحداً وهو األبيض واألسود من جهة أنه ليس. والبصر السمع

احلاسة أكثر من تضاد واحد، وهو  تضاد آخر وكذلك احلال يف إدراك السمع الثقيل واخلفيف، وقد تدرك غري هذه
اخلشن واألملس الذي هو موضوع الصوت، ومثال إدراك  ك السمعاملتضادات املوضوعة حملسوسها األول كإدرا

 .موضوعهما األبيض واألسود البصر الرباق وال براق اللذين

 .واحدة أن كانت تدرك أكثر من تضاد واحد وذه ينحل الشك الذي يظن به أن هذه القوة أكثر من قوة

أن أحد ما تتعدد به هذه القوى هي آلتها، إذ كنا القوة واحدة وذلك  وقد يظهر ذلك أيضاً إذا تبني أن آلة هذه
اآللة وهل  ولذلك ما ينبغي أن نفحص أوالً ما هذه. القوة الواحدة هلا آلة واحدة وأن هذا منعكس نرى ضرورة أن

وإن كان هذا الفحص أليق بكتاب  هي واحد أو كثري، فإنه ليس األمر يف ذلك بيناً كبيانه يف احلواس األخر
 .احليوان

األعضاء آلة للنفس وإا إمنا اختلفت خلقها الختالف أفعال النفس، حىت  قول إنه مما تبني يف ذلك الكتاب أنفن
وهي اليت لعس  مثالً إمنا وجدت مركبة من ماء وهواء من أجل اإلبصار، وهذا بني يف األعضاء املركبة تكون العني

 .تشبه أجزاؤها بعضها بعضاً

لشبه بعضها بعضاً فيظهر يف كثري منها إمنا كونت من أجل املركبة كاليد  ليت أَجزاؤهاوأما األعضاء البسيطة وهي ا
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  18                 ابن رشد-رسالة النفس

ومركب من  عظام وأوتار وغري ذلك، وقد يظهر أيضاً يف بعضها أا إمنا وجب أن تنقسم إىل بسيط اليت تأتلف من
 .اء آليةأعض اجل انقسام قوى النفس، وذلك أن القوى األربع اليت تقدم ذكرها إمنا توجد يف

األعضاء وجب ضِرورة أن يكون العضو الذي  وأما حس اللمس فلما كان شائعاً يف مجيع اجلسد ومشتركاً جلميع
أيضاً هذه القوة ليس خيلو منها حيوان لزم ضرورة أن ال خيلو حيوان من  وملا كانت. خيصه مشتركاً بسيطا غري آيل

إذا غمز ناعليه  صفة غري اللحم، وذلك انه العضو الذي يرى أناوليس يف احليوان شيء يرى أنه ذه ال هذا العضو،
 .أحسسنا مع أنه مشترك جلميع احليوان

به أن اللحم لعلة ليس بآلة هذه القوة، وأن مرتلته مرتلة املتوسط، كما يظهر ذلك  ومن هنا ينحل الشك الذي نظن
ليس يف وجود اللحم  فإنه كما قيل. احليوانقول ثامسطيوس وأرسطر يف كتابه يف النفس خبالف قوله يف كتاب  من

فإنا لو . اآللة تكون من داخله ويكون هو كاملتوسط حيس باألشياء اليت تلقاه كفاية يف أنه آلة هذا اإلدراك، بل لعل
 .وجدناه حيس لبسنا احليوان جلداً مث غمزنا عليه

آلة هذه القوة جيب أن تكون بسيطة ومشتركة  أنوذلك انه إذا حتفظ مبا تبني يف كتاب احليوان وما قلناه أيضاً من 
بالتشريح، وهو أنه ليس يوجد يف جسد احليوان عضو ذه الصفة يرى أنه  جلميع احليوان، وأضيف إىل هذا ما يظفر

 .تبني باضطرار أن آلة هذا احلس هي اللحم حيس غري اللحم

ات شكل وجتويف حمسوس يف بعضها، كاحلال يف احلس فهي إذا كانت ذ فأما األعصاب اليت يرى جالينوس أا آلة
 وأيضاً فليست مشتركة جلميع اجلسد، ولو كان. يكون إليه منها أن تكون بسيطة كاللحم العروق، فهي أقرب أن

هلا مدخل يف وجود احلس  األمر كما ظن ملا كان حيس جبميع أجزاء اللحم احليوان، لكن إذا تؤمل األمر فيها وجد
من األعضاء إذا اعتل العصب الذي يأتيها أو انقطع  ا إذا وضعنا ما يظهر بالتشريح من أن كثرياًبوجه ما، وذلك أن

 .عسر حسها

أفعال  الطبيعة ال تفعل شيئاً باطالً وإن كان هذه األعصاب ملكان فعل ما أو انفعال، أعين من وأضفنا إىل هذه أن
وذلك أن استعمال طريقة  ل ما يف وجود احلس،النفس أو انفعاالا ظهر من جمموع هذا أن العصب له مدخ

علم املنطق اختالله على ما من عادة جالينوس أن  قد تبني يف. االرتفاع جمردة يف استنباط أفعال هذه األعضاء
مدخل يف وجود احلس فعلى أي " من"املشرحني، لكن أن كان وال بد للعصب  يستعمل ذلك، وكثري ممن سلف من

 .كيكون ذل جهة ليت شعري
   

احلرارة الغريزية  إذا حتفظ مبا تبني يف كتاب احليوان أن املوضوع األول هلذه القوة ولسائر قوى احلس هي فنقول إنه
الشرايني النابتة من القلب، وأن الدماغ إمنا وجد  اليت هي يف القلب بذاا ويف سائر األعضاء مبا يصل إليها من

ة احلس، وذلك أنه ما كان ميكن أن تدرك هذه القوة األشياء اخلارجة عن يف آل ألجل تعديل هذه احلرارة الغريزية
األطراف اخلارجة  إىل الكيفيات املفرطة إال أن تكون آلتها يف غاية من التوسط واالعتدال، حىت تدرك االعتدال

، نرى ذلك يف حس باطن الكف عنها وهذه حال اللحم، ولذلك كلما كان اللحم اعدل كان أكثر حساً كما
w .إذ كان بارداً يابساً والعصب بعيد مزاجه من مزاج املتوسط ولذلك كان حسه عسرياً
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جالينوس، وإمنا هو ينبوع القوى املعتدلة، وإمنا احتيج  وذا تبني أن الدماغ ليس هو ينبوع فذه احلاسة كما اعتقد
 اليت.  أن يكون خلواً من احملسوساتمعتدلة بني أطراف الكيفيات، ألنه مل يتفق فيها يف آلة هذه احلاسة أن تكون

األلوان، وكذلك لسائر القوى  تدركها وال موجودة فيها بالقوة احملضة، كما اتفق يف آلة اإلبصار أن كانت خلوا من
آلة هلذا اإلدراك من حيث هي ممتزجة واملمتزج ال بد فيه  وإمنا كان ذلك كذلك ألن هذه اآللة إمنا صارت. األربع

 .األربع ياتمن وجود الكيف

احليوان، وإذا وضعنا هذا كله هكذا  وأما منفعة هذا التربيد الذي للدماغ يف حاسة حاسة فقد فحص عنه يف كتاب
ألنه شبيه جبوهره، حصل مِن جمموع هذا كله أن اللحم إمنا حيس  وأضفنا إىل هذا أن العصب إمنا ينبت من الدماغ

 .فيه حساً تاماً باحلرارة الغريزية اليت

أن تكون هذه األعصاب إمنا هي موجودة يف  ما إذا تعدلت حرارته باألعصاب الواصلة إليه من الدماغ ويشبهفأ
الضعيف احلرارة كاحليوان املخزز وما أشبهه فإنه ال غناء لوجود  احليوان الكامل من اجل األفضل وإال فاحليوان

وغري  ى احلس غري هذه القوة كاإلسفنج البحريوخباصة يف احليوان الذي ليس يوجد له من قو هذه األعصاب فيه،
 .ذلك

فصلت تبقى زماناً تتحرك وحتس األجزاء  ولذلك نرى كثرياً مِن احليوانات اليت ليست أعضاؤها كثرية اآللية إذا
األعضاء اآللية، بل يكفي يف وجود كثري من هذه احليوانات وجود  املقطوعة فيها خبالف احلال يف احليوان الكثري

أليق  وقد مجح بنا القول عما قصدنا له، إذ كان الفحص عن هذه األشياء. ما ترتل مرتلتها ب والدماغ فقط أوالقل
هذه القوة ليست حتتاج يف إدراكها  املواضع به كتاب احليوان، فقد تبني من هذا القول ما آلة هذه القوة، وأما أن

أحدمها تكون :  احتيج إليه يف احلواس ألحد أمرينإمنا إىل متوسط فهو بني مما قلناه فيما سلف أن املتوسط
الطبيعة  والثاين ملكان الترقي من الوجود اهليوالين إىل الوجود الروحاين، إذ كانت. احلس احملسوسات غري مالقية آللة

 حتتج إىل حتس ا وهي مالقية آللتها، مل إمنا تصري إىل األضداد أبداً مبتوسط وهذه القوة من جهة أن حمسوساا إمنا
إمنا تقبل هذه احملسوسات قبوالً هيوالنياً، وذلك أا تسخن وتربد ومل  متوسط ذه اجلهة، ومن جهة أيضاً أن آلتها

 .املتوسط باملعىن الثاين حتتج إىل

هذه احلاسة وأن كانت تلقى حمسوساا ومتاسها فإنه ليس  فأما ما يراه ثامسطيوس ويعطيه ظاهر كالم احلكيم من أن
هواء أصالً، كما ليس ميكن السمك ينعاش يف املاء دون أن يكون بينهما ماء، وجيعل  كن أن تتماس وليس بينهمامي

األمر على هذا وال  حجة على أن هذه احلاسة قد حتتاج بوجه ما إىل املتوسط الذي من خارج، فيشبه أن كان هذا
فقد تبني ما هذه القوة وما . به هذا احلس يتقومبد أن يكون ذلك الحقاً حلق هذه احلاسة، ال أن ذلك أحد ما 

 .إىل متوسط باجلهة اليت حتتاج إليها احلواس األخر حمسوساا وأي آلة آلتها وأا ليست حتتاج

تدرك تضاداً آخر ليس منسوباً إىل املتضادات األربعة، وهو الثقل واخلفة، وليس  وقد نرى مع هذا أن هذه القوة
. حتس بالكالل واإلعياء ولذلك. ا تدرك التحريك املضاد للقوة احملركة املوجودة يف احليوانشيئاً اكثر من أ ذلك

حنسه مبتوسط إحساساً باحلركة، واحلركة كما  وقد يظن أن الثقل واخلفة من احملسوسات املشتركة، وذلك إنا قد
إذ . ثقل واخلفة فكثرياً ما نغلط فيهأن سائر احليوان وأن كانت تدرك ال قيل من احملسوسات املشتركة، لكن من جهة w

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 
  20                 ابن رشد-رسالة النفس

ولذلك قد نرى أا  بالبطيء احلركة أنه ثقيل وبالسريع احلركة أنه خالف ذلك، ورمبا كان األمر بالعكس، كنا نظن
 .هلا مشتركة

   
غري اجلهة اليت  اللمس فهو يدرك هذه املتضادة من غري غلط الحق له يف إدراكها، فكان جهة إدراكها له وأما حس

 .يدركها سائر احلواس، ولذلك قد نرى أيضاً انه خاص ا

أصدق يف  ليس خيلو األمر فيه إما أن يكون من احملسوسات املشتركة لكن يكون مع هذا حاسة اللمس وباجلملة
ا يدرك أيضاً سائر احلواس الثقل  فإن اجلهة اليت. متيزه أو يكون من جهة خاصة هلذه احلاسة ومن جهة مشتركاً

 .هلا الغلط فيه كما يعرض لتلك وهي السرعة والبطوء فة وقد ندركها من تلك اجلهة حاسة اللمس ويعرضواخل

 لدرك هذه القوة املتضادة، وهي جهة إحساسها بامليل احملرك فليس يعرض هلا فيه غلط وأما اجلهة اخلاصة اليت منها

للملموسات قد نرى أنه ليس، ينبغي  جهة ما مشتركةأصالً لكن هذه املضادة، أعين الثقل واخلفة ملا كانت أيضاً من 
وأيضاً فإن اآللة اليت ا تدرك هذه . اللمس، حىت تكون قوة سادسة أن جنعل القوة املدركة هلا قوة أخرى غري قوة

ا أن تكون آلته والربودة والثقل واخلفة هي آلة واحدة، وقد قلنا أن أحد ما يكون به القوة واحدة هي القوة احلرارة
سينا وال هاهنا حمسوسات غري هذه اليت  فأما تفرق االتصال فليس جنساً آخر من احلس على ما يراه ابن. واحدة

األذى الالحق عن تفرق االتصال مبا حيدث عنه من احلرارة  عددناها، وإمنا حتس هذه القوة، أعين قوة اللمس
ما كانت األجسام اليت تفعل ذلك ألطف وأقل اجلسم الذي يفرق االتصال ولذلك كل واليبوسة التابعني حلركة

 ..كان تفرق االتصال أقل حساً، وكلما كانت أغلظ وأخشن كان األمر بالعكس خشونة

إدراكها تفرق  هذا كله ما يراه جالينوس من أن هذه القوة إمنا تدرك حمسوساا اخلاصة ا بتوسط وابعد من
التفرق ليس حيدث عنه وجع كما ظنه  احملسوسات املشتركة ونفساالتصال، فإن التفرق ضد االحتاد، وهذه هي من 

جالينوس، وجالينوس نفسه جند يسلم هذا املعىن يف موضع  جالينوس، لكن األمر يف هذا كما قلناه بعكس ما ظن
أنه لو كان اجلسم مؤلفاً من أشياء من طبيعة واحدة ملا كان يأمل عندما يغمز  آخر، وذلك عند شرحه قول أبقراط

تعرض للمركب  تفرق أجزاءه، وإذا كان ذلك كذلك فإذن تفرق االتصال إمنا حيس من جهة االستحالة اليت بشيء
فقد قلنا ما هذه القوة وما  .املتصل من جهة اجلسم املفرق التصاله، وذلك من جهة الضدية املوجودة فيه

 .يف احلس املشتركإىل القول  حمسوساا، وباجلملة ما به تتقوم بأوجز ما أمكننا فلنسر

 القول يف احلس املشترك

قوة واحدة مشتركة، وذلك أنه ملا كانت هاهنا حمسوسات  وهذه القوى اخلمس اليت عددناها يظهر من أمرها أن هلا
مشتركة ا تدرك احملسوسات املشتركة، سواء كانت مشتركة جلميعها كاحلركة  هلا مشتركة فهاهنا إذن هلا قوة

 .منها فقط كالشكل واملقدار املدركان حباسة البصر وحاسة اللمسالثنني  والعدد أو

التفاحة أا  كنا باحلس ندرك التغاير بني احملسوسات اخلاصة حباسة حاسة حىت نقضي مثالً على هذه وأيضاً فلما
اإلدراك لقوة واحدة، وذلك أن  ذات لون وريح وطعم وأن هذه احملسوسات متغايرة فيها، وجب أن يكون هذا
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ضرورة قوة واحدة، فإن القول بأن القوة اليت ا ندرك  القوة اليت نقضي على أن هذين احملسوسني متغائرين هي
 ليست بقوة واحدة مبرتلة القول بأين أدرك املخالفة اليت بني احملسوس الذي أحسسته أنا التغاير بني شيئني حمسوسني

 .نفسهواحملسوس الذي أحسسته أنت وأنا مل أحسه وهذا بني ب
   

اخلمس،  أيضاً على وجود هذه القوة من فعل آخر هاهنا ليس ميكننا أن ننسبه إىل واحد من احلواس وقد يوقف
فهي حتس اإلحساس، وكان  وذلك أنا جند كل واحد من هذه احلواس تدرك حمسوساا وتدرك مع هذا أا تدرك

القوة نسبة احملسوسات إىل حاسة حاسة،  نفس اإلحساس هو املوضوع هلذا اإلدراك، إذ كانت نسبته إىل هذه
واحدة من احلواس اخلمس، وإال لزم أن تكون احملسوسات  ولذلك لسنا نقدر أن ننسب هذا الفعل إىل حاسة

له للقوة الباصرة إمنا هو اللون واملوضوع هلذه القوة هو وذلك أن املوضوع مث أنفسها هي االحساسات أنفسها،
فإذن باضطرار ما  إدراك اللون فلو كان هذا الفعل للقوة الباصرة لكان اللون هو نفس إدراكه وذلك حمال، نفس

واحدة أو من جهة كثرية، أما كثرا  يلزم عن هذه األشياء كلها وجود قوة مشتركة للحواس كلها هي من جهة
عنها حركات خمتلفة، وأما كوا واحدة فألا تدرك التغاير بني  هة ما تدرك حمسوساا بآالت خمتلفة وتتحركفمن ج

 ولكوا واحدة تدرك األلوان بالعني واألصوات باألذن، واملشمومات باألنف، واملذاقات اإلدراكات املختلفة،

احملسوسات املشتركة بكل   عليها، وكذلك تدرك مجيعباللسان، وامللموسات باللحم، وتدرك مجيع هذه بذاا وحتكم
والعني واللحم واألنف، وهي باجلملة واحدة باملوضوع  واحدة من هذه اآلالت فيدرك العدد مثالً باللسان واألذن

كثرية باآلالت، واحلال يف تصور هذه القوة واحدة من جهة وكثرية من أخرى،  كثرية بالقول وواحدة باملاهية
تنتهي إىل احمليط  هذه اخلطوط كثرية باألطراف اليت اخلطوط اليت خترج من مركز الدائرة إىل حميطها فإن واحلال يف

احلركات اليت تكون عن هذه احملسوسات ير  واحدة بالنقطة اليت جتتمع أطرافها عندها وهي املركز، وكذلك هذه
 .ة واحدة واحدةأا تنتهي إىل قو من جهة احملسوسات واآلالت كثرية، وهي من جهة

أرسطو ومن دونه من املفسرين أن يأخذوه يف تفهم وجود هذه  وهذا املثال قد جرت عادة املتكلمني يف النفس من
التعليم الذي يؤخذ فيه يف تفهم جوهر الشيء بدل الشيء، وذلك إما شبيه كما  القوة، وهو وإن كان من جنس

اجلهة   ذلك بضار إذا تقدم فعرف جوهر هذه القوة وعلمتفليس. أو غري ذلك وهو التعليم الشعري فعل هاهنا
التعليم الربهاين يف األشياء اليت تصعب  اليت ا وقعت احملاكات بينهما، وكان هذا النحو من التعليم إمنا يدخل يف

طئة إىل أوالً يف تفهيمها بدل جوهر الشيء تلك األشياء على جهة التو على الذهن أن يتصورها أوالً بذاا، فتؤخذ
نفصل  من حماكي الشيء إىل الشيء بعينه ألن املقصود من ذلك تصور الشيء مبا حياكيه فقط، كما أن ينتقل الذهن

 .ذلك بداية يف التعليم الشعري

فذلك بني مما قلنا يف احلس بإطالق، وذلك إنا قد كنا عرفنا هنالك  فأما جوهر هذه القوة ما هو وأي وجود وجوده
هلا أن  سائر القوى اهليوالنية وعرفنا أن قبوهلا للمحسوسات ليس قبوالً هيوالنياً، وذا صح  منمرتبة هذه القوة

واحداً واحداً من هذه احلواس  فهذا هو القول فيما خيص. تدرك املتضادات معاً يف أن واحد وبقوة غري منقسمة
w .اخلمس، وكيف خيصها، وفيما يشترك وكيف يشترك
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أخرى غري هذه  أحدها أنه لو كان هاهنا حاسة: وجد حاسة سادسة فذلك ظاهر من جهاتأنه ليس ميكن أن ت فأما
اخلمسة فقط، وذلك أن احملسوسات  اخلمس لكان هاهنا حمسوس آخر وهو بني بالتصفح أن احملسوسات اخلاصة هي

رك بتوسطها وير روائح أو ملموسات أو ما يتبع هذه ويد ضرورة إما أن تكون ألواناً أو أصواتاً أو طعوماً أو
 .هذا بينا بنفسه ومل يكن هاهنا حمسوس آخر فليس هاهنا قوة حسية أخرى احملسوسات املشتركة، وإذا كان

مالقية  كان هاهنا حاسة أخرى لكانت هاهنا آلة أخرى ومتوسطات آخر أن فرضنا هذه احلاسة غري وأيضاً لو
حمسوساً آخر غري اجلهات اليت  توسطات جهة ختدم احملسوسها، وذلك أنه يظهر بالتصفح أنه مل يبق يف هذه امل
فإن اآللة الواحدة كما قلنا حملسوس واحد، وإذا كان  .سلفت، وال ميكن أن تدرك بآلة واحدة حمسوسني خمتلفني

حاسة أخرى أن توجد آلة أخرى فقط أن فرضناها مالقية حملسوسها أو آلة أخرى  هذا هكذا ألزم أن وجدت هاهنا
 .فرضناها غري مالقية حملسوساا ومتوسط أن

   
أنه ليس ميكن أن  أيضاً يظهر بالتأمل انه ليس يتأتى هاهنا وجود آلة أخرى وال هاهنا متوسط آخر فبني وإذا كان

آلة أخرى وال متوسط آخر تقدم، وذلك  فأما من أن يظهر إنه ال ميكن أن توجد هاهنا. توجد هاهنا حاسة أخرى
فيها أن يكون متوسطاً والنار ال . أن األرض جبساوا ال ميكن خر غري املاء واهلواء، وذلكأنه ليس يوجد متوسط آ

 وذلك أن كل. حيوان فضالً عن أن يكون متوسطاً، وكذلك ال ميكن أيضاً أن توجد آلة أخرى ميكن أن يوجد فيها

االعتدال من األسطقسات  على غايةآلة إما أن تكون مركبة من ماء كالعني، وهواء كاحلال يف األذنني، أو ممتزجة 
 .تكون مناسبة للمتوسط فإن اآللة بوجه ما جيب أن. األربعة على ما هو عليه اللحم

حليوان آخر غري اإلنسان فيوجد لألنقص ما  وقد يظهر ذلك أيضاً من انه أن وجدت هاهنا حاسة أخرى فتوجد
 اجل القوى اليت هي كماالت هلا وخباصة النطق القصد األوىل من ليس يوجد لألكمل، ولذلك كانت احلواس على

وقد تلخص يف كتاب احليوان كيف نسبة األعضاء اليت توجد للحيوان من غري أن توجد  على ما سنبني من أمره،
وجودها يف اإلنسان بوجه  اليت تقوم مقامها يف اإلنسان، وأن مثل هذه األعضاء. بأعياا لإلنسان إىل األعضاء هي

أمت فعالً من هذه واشرف، وقد توجد تتلو هذه القوة،  وم للفيل، واجلناح للطائر فإن اليد يف اإلنساناشرف كاخلرط
وهو الذي يتحرك إىل احملسوس بعد غيبته عنه أو يتحرك إليه قبل حضوره قوة  أعين قوة احلس يف احليوان الكامل

 .املدعوة بالتخيل، وينبغي أن نقول فيها أخرى، وهي

 يلالقول يف التخ

عن وجودها، فإن قوماً ظنوا أا القوة احلسية بعينها،  وهذه القوة ينبغِي أن نفحص من أمرها هاهنا عن أشياء أوهلا
فعالً، وأن  الظن، وقوم رأوا أا مركبة منهما، مث هل هي من القوة اليت توجد تارة قوة وتارة وقوماً ظنوا ا أا قوة

وما املوضوع هلذا االستعداد والقوة،  ا هي هذه اهليوىل وأي مرتبة مرتبتها،كان األمر كذلك فهي ذات هيوىل، فم
 .الفعل وأيضاً فما احملرك هلا واملخرج من القوة إىل

اما وأن اتفقتا يف أما يدركان  فنقول أما أن هذه القوة مغايرة للقوة احلسية فذلك يظهر عن قرب، وذلك
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احملسوسات بعد غيبتها، ولذلك كانت أمت فعالً عند سكون فعل   حتكم علىاحملسوس فهما خيتلفان يف أن هذه القوة
 وأما يف حال اإلحساس فإن هذه القوة يكاد أن ال يظهر هلا وجود، وأن ظهر فيعسر ما احلواس كاحلال يف النوم،

وذوات والذباب  يفترق من احلس، ومن هذه اجلهة نظن أن هذه القوة ليست توجد لكثري مجن احليوان كالدود
احملسوسات، ويشبه أن يكون هذا الصنف،  األصداف، وذلك إنا نرى هذا الصنف من احليوان ال يتحرك إال حبضور

مفارق للمحسوس، والفحص عن هذا يكون عند النظر يف القوة  إما أن ال يوجد له ختيالً أصالً وأن وجد فغري
 فإنا كثرياً ما نكذب ذه القوة ونصدق بقوة. ة احلس،وقد تفارق أيضاً هذه القوة قو .احملركة للحيوان يف املكان

 .ختيالً احلس، وال سيما يف حمسوساا اخلاصة ولذلك ما تسمى احملسوسات الكاذبة

أحسسناها مفردة فقط كتصورنا غزايل والغول  وأيضاً فقد ميكننا أن نركب ذه القوة أموراً مل حنس ا بعد بل إمنا
خارج النفمس، وإمنا تفعلها هذه القوة ويشبه أن يكون هذا من فعل  اليت ليس هلا وجودوما أشبه ذلك من األمور 

يف هذه  وسنبني يف كتاب احلس واحملسوس األمور اليت ا يباين اإلنسان سائر احليوان. لإلنسان هذه القوة خاصاً
ضرورية لنا وليس كذلك التخيل بل ال القوى وحيوان حيواناً، واألمور اليت فيها تشترك وأيضاً فإن حنس من األمور

وذلك أن الظن ضروري لنا، وقد . تفارق به هذه القوة قوة الظن لنا أن نتخيل الشيء وأن ال نتخيله، وهذا أحد ما
نعلم بعد  الظن إمنا يكون أبداً مع تصديق، وقد يكون ختيل من غري تصديق مثل ختيلنا أشياء مل تفارقها أيضاً من أن
قوة احلس والظن فليس ميكن فيها أن  وإذا مل تكن هذه القوة وال واحد من هاتني القوتني، أعينصدقها من كذا 

من الشيء إذا مل يكن على جهة االختالط يلزم فيه ضرورة  تكون مركبة منهما كما رأى ذلك بعضهم، ألن املركب
 .منه أن، حتفظ خواص ما تركب

ذلك باملعقوالت، ونكذب ذه  قالً إذ كنا إمنا نصدق أكثروكذلك يظهر هاهنا من قرب أن هذه القوة ليست ع
 .القوة

   
نكذب، أن  بني التصور النطقي والتصور اخليايل وأن كان كالمها جيتمعان يف أنا لسنا نصدق ا أو والفرق

ن كان نتخيل ألواناً إال مع عظم وأ املتخيالت إمنا نتصورها مِن حيث هي شخصية وهيوالنية، ولذلك ال ميكن أن
 .الشخصية سيظهر من أمرها أا أرفع رتب املعاين

شخصية هيوالنية يف جوهره، بل أن كان  وأما تصور العقلي فهو جتريد املعىن الكلي من اهليوىل ال من حيث له نسبة
تتعدد بتعدد األشخاص وأن توجد له نسبة هيوالنية، وسيظهر  والبد فعلى أن ذلك الحق من لواحق الكلي، أعين

 .يف القوة الناطقة ا على التمام عند القولهذ

بني، وذلك أا يف فعلها مضطرة أن يتقدمها احلس  فأما أن هذه القوة توجد تارة قوة وتارة فعالً فذلك من أمرها
قبل حادثة، وإذا كان ذلك كذلك فهذه القوة إذن هيوالنية بوجه ما  كما سنبني بعد، واإلحساسات كما تبني

 .وحادثة

أبداً مع قوة احلس وقد  وضوع هلذه القوة الذي فيه االستعداد فهو احلس املشترك بدليل أن التخيل إمنا يوجدامل وأما
w .يوجد احلس دون التخيل
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احلسية،  احلساسة أا متقدمة بالطبع على هذه القوة وأن نسبتها إليها نسبة الغاذية إىل وباجلملة يظهر من أمر القوة
األول الذي للقوة احلساسة، وعلى احلقيقة  ال األول الذي يف القوة اخليالية إىل االستكمالونعين ذا نسبة االستكم

االستعداد لقبول احملسوسات وقبول املتخيالت هي النفس الغاذية، إذ كان كما  فاملوضوع هلذين اإلستعدادين، أعين
هي استعدادات  فعل، واالستعدادات مباأمر هذه القوة أن الوجود هلا من أول األمر إمنا هو من حيث هي  تبني من

التشبيه، مبعىن أن بعضها يتقدم يف  إمنا توجد مقترنة مع ما بالفعل، وليس بعضها موضوعاً لبعض إال على جهة
االستعداد اخليايل مع االستعداد احلسي، فإنا لسنا نقدر أن  املوضوع وجود بعض، وهكذا ينبغي أن يفهم األمر يف

هي املوضوعة هلذا االستعداد اخليايل على جهة ما نقول أن النفس الغاذية موضوعة  بالفعلنقول أن االحساسات 
حال فإن من الظاهر  احلسية، إذ تبني أن االحساسات هي احملركة هلذه القوة اليت تستكمل ا، لكن على كل للنفس

 الرتبة الثانية وبعد حصول كان حصوله يف أن هذه القوة واالستعداد أكثر روحانية من االستعداد احلسي، إذ
 .اهليوىل بتوسط القوة احلسية االستعداد احلسي، وكأنه إمنا ينسب إىل

بالفعل من خارج النفس بل من اآلثار احلاصلة عن احملسوسات يف  عن احملسوس وأيضاً فإن هذه القوة انفعاهلا ليس
 .سنبني بعد وما هذا شأنه فهو أكثر روحانية القوة احلسية على ما

القوة، وأي هيوىل هيوالها وما مرتبتها، وملا كان بالقوة، كما قيل يف غري ما  فقد تبني من هذا القول وجود هذه
 .القوة إمنا يصري إىل الفعل مبحرك خيرجه من القوة إىل الفعل، فما احملرك ليت شعري هلذه موضع

هذه القوة فلما كان استكماهلا إمنا هو  وأماأما احملرك يف قوة احلس فاألمر يف ذلك بني وهي احملسوسات بالفعل، 
وكان أيضاً يظهر من أمرها أا مضطرة يف أن توجد على كماهلا  .باحملسوسات أيضاً بوجه ما، وذلك بعد غيبتها

يكون  وذلك أنا إمنا ميكننا أن نتخيل الشيء بالذات وعلى كنهه بعد أن حنسه فال خيلو أن األخري إىل احملسوسات،
 .ا أحد أمريناحملرك هل

الوجه هذه القوة حس ما، وذلك انه ليس يكون فرقاً بينها  أما احملسوسات بالفعل خارج النفس فيكون على هذا
 .احلس تدرك احملسوسات وهي حاضرة وهذه تتمسك ا بعد غيبتها فقط وبني قوة احلس إال أن قوة

املشترك فإنه  نفس بل اآلثار الباقية منها يف احلساحملرك هلذه القوة ليست احملسوسات اليت خارج ال وأما أن يكون
ولذلك مىت . وال سيما احملسوسات القوية قد يظهر انه تبقى آثار ما من احملسوسات يف احلس املشترك بعد غيبتها،

 .مل ميكن أن حيسها انصرف عنها إىل ما دوا من احملسوسات بسرعة

وحفظها لكن مىت أنزلنا نفس التخيل إمنا هو يف  ار احملسوساتوباجلملة ففي احلس املشترك قوة على التمسك بآث
املشترك بعد ذهاب احملسوسات، ال بأن تكون هذه اآلثار هي احملركة لقوة التخيل  وجود هذه اآلثار الباقية يف احلس

 كثرية مبلغ معاً أشياء يكون هلا يف هيوىل التخيل وجوداً اكثر روحانية منها يف احلس املشترك لزم أن نتخيل حىت
 .عددها كمبلغ عدد األمور اليت أحسسناها

   
التخيل لنا من األمور  فما كان ميكننا أن نتخيل مىت شئنا بل كنا نكون يف ختيل دائم، وباجلملة كان يكون وأيضاً

w شئنا إذن يف ختيلها وقتاً بعد وقت إال أنا مىت الضرورية كاحلال يف احملسوسات، وإذا كان ذلك كذلك فليس السبب
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يف احلس املشترك ولذلك كان فعل هذه القوة جيود بالسكون وخيتل مع حضور  نظرنا ذه القوة إىل اآلثار الباقية
فإذا  وذلك أن احلس املشترك عندما حتضره احملسوسات بالفعل هو عنها أكثر ذلك متحرك فقط، احملسوسات،

فعل هذه القوة مع النوم أكثر،   احملسوسات، ولذلك كانغابت عنه عاد هو حمرك هذه القوة باآلثار الباقية فيه من
عنها يف احلس املشترك حترك هذه القوة، أعين قوة التخيل  فاحملسوسات إذا حترك احلس املشترك واآلثار احلاصلة

إال أن هلذه القوة يف تلك اآلثار تركيباً وتفصيالً، ولذلك كانت . بعضها عن بعض على مثال ما تتحرك األشياء
 .بوجه منفعلة بآخر علةفا

لكنها مع ذلك من جنس احلس، إذ كان احملرك هلا  ومن هنا يظهر أن هذه القوة كما قلنا اكثر روحانية من احلس
 يعطيه احملرك، واحملرك إمنا يعطي شبيه ما يف جوهره، وأما املتحرك الذي يوجد عنه شخصياً والقابل إمنا يقبل شبيه ما

 .ذا، إذ كان حتريكه غري متناه على ما سنبني بعدالكلي فهو أرفع رتبة من ه

بالفعل، والقوة كما قلنا  هذه القوة من قوى النفس كائنة فاسدة فهو بني من أا توجد بالقوة أوالً مث توجد فأما أن
 .ضرورة غري ما مرة هي أخص أسباب احلدوث، واحلادث كما قيل فاسد

احملسوسات، وهذه اآلثار ضرورة حادثة عن  قية يف احلس املشترك عنوأيضاً فإن استكماهلا إمنا هو باآلثار البا
 .احملسوسات فهي إذن حادثة

األول للحس،  االستعداد األول هلذه القوة هو موجود كما قلنا يف النفس الغاذية بتوسط االستكمال وأيضاً فإن
 .وكالمها حادثان فاالستكمال األول إذن هلذه القوة حادث

مع هذا من أمرها  القول وجود هذه اآلثار وأي هيوىل هيوالها؟ وما مرتبتها؟ وما احملرك هلا؟ وتبنيهذا  فقد تبني من
الشوق الذي يكون عنها إذا اقترن إىل هذه  فأما مل وجدت هذه القوة يف احليوان فذلك من أجل. أا كائنة فاسدة

 يتحرك احليوان إىل طلب امللذ وينفر عن الضار، التخيل مقترناً ا الشوق القوة احلركة يف املكان، وذلك أن بقوة
 .هذا على التفصيل عند القول يف القوة احملرك للحيوان وسنتكلم يف

القوة  هذه القوة فلنقل يف القوة الناطقة، إذ كانت هي اليت يظهر من أمرها أا تلي هذه وإذ قد فرغنا من القول يف
املتخيلة إال يف اإلنسان هي القوة  وجد فيه قوة أرفع من هذه، أعينيف املرتبة، وذلك أن احليوان ليس ميكن أن ت

 .الناطقة

 القول يف القوة الناطقة

إمنا حيصل على التمام بأن يتقدم أوالً فيعلم وجود الشيء إن مل  إنه ملا كان العلم بالشيء كما قيل يف غري ما موضع
اليت قوامها  ليت ا قوامه، مث يطلب بعد ذلك معرفة األموريطلب تفهم جوهره وماهيته باألشياء ا يكن بيناً بنفسه مث

هذه األشياء بأعياا يف هذه القوة،  بذلك الشيء، وهي اللواحق الذاتية له واألعراض، فقد ينبغي أن نفحص من
 نفحص من بوجود هذه القوة ومباينتها لسائر القوى اليت تقدمت، ٍمث فنبتدئ أوالً فنرشد إىل اجلهة اليت توقع اليقني

أفعاهلا يف الصيب  قوة؟ وتارة فعل؟ أم هي فعل دائما على ما يرى كثري من الناس، وأا إمنا تتعطل أمرها هل هي تارة
يفحص عنه من أمرها وهو املعىن الذي فيه  فإن هذا اسم شيء. ألا مغمورة بالرطوبة أم بعضها قوة وبعضها فعل
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 .اختلف القدماء كثرياً

من  على ما هو اكثر ذلك متشوق من أمرها، أعين هل هي أزلية؟ أم حادثة فاسدة؟ أم هي مركبة ومن هاهنا توقف
اهليوىل؟ وما مرتبتها؟ وما  شيء أزيل وحادث؟ وأن كانت تارة قوة وتارة فعالً فهي ذات هيوىل ضرورة، فما هذه

فس أو عقل؟ وأيضاً ما احملرك هلذه وهل ذلك جسم أو ن املوضوع هلذا االستعداد والقوة؟ فإن القوة مما ال يفارق،
وإىل أي مقدار من التحريك ينتهي إليه بالذات؟ فعلى هذا احملرك فيها فإن بذلك  القوة؟ واملخرج هلا إىل الفعل؟

كماهلا األخري وأا يف  على كماهلا األقصى، فإنه من الظاهر أا ليست فينا هذه القوة أوالً معشر الناس على نقف
فإن الطباع تأىب ذلك فهذه هي مجيع املطالب اليت ينبغي  .كن ليس ميكن أن مير األمر فيها إىل غري ايةتزيد دائم، ل

 .القوة، فإن مبعرفتها حتصل لنا معرفتها على التمام أن نفحص عنها من أمر هذه
   

فيما سلف من هذا  نتاليت نأخذها، مقدمات يف بيان هذه األشياء هي أحد أمرين إما نتائج أقيسه قد تبي واألمور
املستعملة يف ذلك مؤلفة من هذين الصنفني من  العلم، وإما أمور يقينية بأنفسها هاهنا وإما أن تكون األقاويل

 .نستعمله املقدمات وسنرشد إىل صنف صنف منها عندما

 وأن هذين املعنيِني يف .إما كلي، وإما شخصي :فنقول إنه من البني مما قيل يف مواضع كثرية أن املعاين املدركة صنفان
. املعىن العام جمرداً من اهليوىل وإدراك الشخص هو إدراك املعىن يف اهليوىل غاية التباين، وذلك أن الكلي هو إدراك

احلس والتخيل  ذلك كذلك فالقوة اليت تدرك هذين املعنيني هي ضرورة متباينة، وقد تبني فيما تقدم أن وإذا كان
ما تقدم،،و لذلك لسنا نقدر أن نتخيل اللون جمرداً   اهليوىل، وأن مل يقبالها قبوالً هيوالنياً علىإمنا يدركان املعاين يف

حنسه، وباجلملة لسنا نقدر أن نتخيل احملسوسات جمردة من اهليوىل، وإمنا ندركها  عن العظم والشكل فضالً عن أن
جنرده باهليوىل جتريداً وأكثر  فإنا. اهية خبالف ذلكهيوىل وهي اجلهة اليت ا تشخصت، وإدراك املعىن الكلي وامل يف

والنقطة، فهذه القوة إذن اليت من شأا أن تدرك املعىن جمرداً عن  ما تبني ذلك يف األمور البعيدة من اهليوىل كاخلط
من  قوة أخرى غري القوة اليت تقدمت وبني أن فعل هذه القوة ليس هو أن تدرك املعىن جمرداً اهليوىل هي ضرورة

أفعال هذه القوة يسمى  والفعل األول من. اهليوىل فقط، بل وأن تركب بعضها إىل بعض وحتكم لبعض على بعض
قسمت ترى النفس هذا االنقسام النقسام املعاين  وهو من الظاهر هاهنا أن بالواجب أن. تصوراً والثاين تصديقاً

وذلك أنه ملا كانت .  نافعة يف وجوده غري هذه القوىقوة أخرى للحيوان املدركة، وأنه ليس ميكن أن توجد هاهنا
فبالواجب ما  واحملسوسات إما حاضرة وأما غائبة،. أن يتحرك عن احملسوسات أو إىل احملسوسات سالمته إمنا هي

حيتاج احليوان إىل إدراكه غري هذين  إذ كان ليس هاهنا جهة ما يف احملسوس. جعلت له قوة احلس وقوة التخيل فقط
 .املعىن احملسوس غري هاتني القوتني أو ما حيدث منهما نيني، ولذلك مل تكن هاهنا قوة أخرى تدركاملع

 وهو اإلنسان ليس ميكن وجوده اتني القوتني فقط، بل بأن تكون له قوة يدرك ا وملا كان أيضاً بعض احليوان

ذلك صنائع كثرية هي  ض حىت تلتئم عناملعاين جمردة من اهليوىل ويركب بعضها إىل بعض ويستنبط بعضها عن بع
بالواجب ما جعل يف اإلنسان هذه القوة،  وذلك إما من جهة اضطرار فيه وإما من جهة األفضل. نافعة يف وجوده
wفقط، أعين أن تعطيه مبادئ الفكرة املعينة يف العمل، بل ويظهر أا  ومل تقتصر الطبيعة على هذا. أعين قوة النطق
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جهة  يست معدة حنو العمل أصالً، وال هي نافعة يف وجوده احملسوس ال نفعاً ضرورياً وال منل أعطته مبادئ آخر
 .األفضل، وهي مبادئ العلوم النظرية

وجوده احملسوس،  من جهة الوجود األفضل مطلقاً ال األفضل يف وإذا كان ذلك كذلك فإمنا وجدت هذه القوه
 وكان هذا. أحدمها يسمى العقل العملي واآلخر النظري: سمنيالقوة تنقسم أوالً إىل ق ومن هنا يظهر أن هذه

. واستكماهلا مبعان صناعية ممكنة االنقسام هلا عارضاً بالواجب النقسام مدركاا، ولذلك أن إحدامها إمنا فعلها

 .اختيارنا والثانية مبعان ضرورية ليس وجودها إىل

وتبني أيضاً مع هذا أا تنقسم قسمني فقد  اليت عددناها،وإذ قد تبني أن وجود هذه القوة مغايرة لسائر القوى 
ونبتدئ . اليت عددناها يف كل واحد منها، وأن كانت أكثرها مشتركة هلا ينبغي أن ننظر بعد ذلك يف األمور املطلوبة

قوة املشتركة ال فإن األمر يف ذلك أسهل وليس فيه كثري نزاع، وأيضاً فهذه القوة هي. القوة العملية أوالً بالقول يف
 .واألكثر جلميع األناسي اليت ال خيلو إنسان منها، وإمنا يتفاوتون فيها باألقل

يف بعض الناس وهم املقصودون بالعناية أوالً يف هذا  وأما القوة الثانية فيظهر من أمرها أا إهلية جداً، وأا إمنا توجد
 ت معقوالت قوى أو مهن حادثة وموجودة فينا أوالً بالقوةاملعقوالت العملية، سواء كان أما أن هذه: فنقول. النوع

منها إمنا حتصل بالتجربة  احلاصلة. وثانياً بالفعل، فذلك من أمرها بني، فإنه يظهر عند التأمل أن جل املعقوالت
ودها كان ذلك كذلك فهذه املعقوالت إذن مضطرة يف وج وإذا. والتجربة إمنا تكون باإلحساس أوالً والتخيل ثانياً

 .حبدوثها وفاسدة بفساد التخيل إىل احلس والتخيل فهي ضرورة حادثة
   

البقايا اليت يف احلس  تترتل اخلياالت مرتلة املوضوع هلذه القوة أو مرتلة احملرك على ما هو عليه األمر يف فأما هل
وضوع، وذلك أن املعىن املتخيِل منه ليست مرتلة امل املشترك من احملسوسات مع القوة املتخيلة فقد يظهر أن مرتلتها

كانت  ألن الكلي مباين بالوجود للتخيل ولو. مبرتلة احملرك، إال أنه ليس كافياً يف ذلك هو املعىن املعقول نفسه فهو
وسنبني هذا أكثر عند القول  .اخلياالت هي احملركة له فقط لكان ضرورة من نوعها، كاحلال يف احملسوس واملتخيل

وكان . وإذا مل تكن اخلياالت هي احملركة فقط هذه وهنالك نقول يف وجود هذا احملرك وما هو. يف العقل النظري
إذ كانت باالستعداد والقوة الكلي وهو مرتبط ا، . ما تشبه املوضوع الكلي أحد ما يتم به إدراك الكلي فهي جبهة

النفس الغاذية يف احليوان   احليوان كما تبايناالستعداد تباين النفس املتخيلة من اإلنسان النفس املتخيلة من وذا
احليوانية لقبول احلس، وهذا االستعداد ليس بشيء أصالً اكثر  النفس الغاذية يف النبات باالستعداد الذي يف الغاذية

 .املعقوالت خبالف األمر يف قوة احلس من التهيؤ لقبول

أا كائنة فاسدة، وهذا مما مل خيتلف أحد من املشائني فيه، املعقوالت  وإذا كان هذا كله كما قلنا فظاهر من أمر هذه
يف أن  أن هذه اخلياالت ليست موضوعة جبهة ما هلذه القوة بل كمال هذه القوة وفعلها إمنا هو وذلك أنه يظهر

فس وجدت هذه املعقوالت دون الن توجد صوراً خيالية بالفكرة واالستنباط، يلزم عنها وجود األمور املوضوعة ولو
الصور اخليالية قد يوجد لكثري من احليوان كالتسديس الذي  املتخيلة لكان وجودها عبثاً وباطالً، وهذا النوع من

wتوجد للعناكب، لكن الفرق بينهما أا يف اإلنسان حاصلة عن الفكر واالستنباط، وهي  يوجد للنحل واحلياكة اليت
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صوراً ما حمدودة،  اً فيها بل إمنا يدرك منها حيوان حيواناحليوان حاصلة عن الطبع، ولذلك ال توجد متصرف يف
 .وهي الضرورية يف بقائه

وذه القوة حيب اإلنسان ويبغض ويعاشر ويصاحب، وباجلملة عنها توجد  ومن هنا ظن قوم أن احليوان قد يعقل
هذه  عنها تتحرك إىلوذلك أن وجود هذه الفضائل ليست شيئاً اكثر من وجود اخلياالت اليت  .الفضائل الشكلية

 .حيب وباملقدار الذي حيب األفعال على غاية الصواب، وذلك أن يشجع مثالً يف املوضع الذي حيب والوقت الذي

والقناعة يف الديك، فهي مقولة بنوع من التشكيك مع  وما يوجد من هذه الفضائل يف احليوان كالشجاعة يف األسد
ولذلك كثرياً ما يفعلها يف املوضع الذي ال ينبغي، والعقل الذي . حيوانطبيعة لل الفضائل اإلنسانية، وذلك أا

 .يف العقل العملي أرسطو يف السادسة من نيقوماخيا هو أيضاً منسوب هلذه القوة بوجه ما، فهذا هو القول يذكره

وحنن . إىل هلمفيه املشاؤون من لدن أفالطون  وأما القول يف النظري فهو مما يستدعي بياناً أكثر، وقد اختلف
 .الواقعة يف ذلك ممن تقدم نفحص عن ذلك حبسب طاقتنا وحبسِب املعونة

املعقوالت النظرية هل هي دائماً فعل أم توجد أوالً بالقوة مث توجد  فنقول أن أول ما ينبغي أن ننظر فيه من أمر هذه
. السقوط بنفسه عالً وبعضها قوة قول بنيفإن القول بأن بعضها يوجد دائماً ف. فتكون توجد هيوالنية ثانياً بالفعل،

للصور من جهة اهليوىل، أعين من جهة ما  فإن الصور ليست تنقسم بذاا وال بعضها موضوعة لبعض وال يوجد هذا
 .يف هذا العلم وهذا بني عند من ارتاض أدىن ارتياض. هي شخصية

بنا اتصال شبيه باتصال األمور املفارقة باملواد،  اوالسبيل إىل ذلك كما قلنا يف أول هذا الكتاب أن ننظر هل اتصاهل
بنا يف حني االستفادة، حىت تكون هذه املعقوالت ال فرق بني وجودها لنا منذ  كما يقال يف العقل الفعال إنه يتصل

 .وعند الكهولة يف كوا موجودة بالفعل، إال أا كانت يف الصيب مغمورة بالرطوبة الصيب

 الصور اهليوالنية

   
على استعداده  فال بد أن نقول إنه كانت فينا حالة تعوقنا عن إدراكها، فلما حصل املوضوع القابل هلا وباجلملة

حتصل لنا معقوالت إىل حمرك من جنسها،  األخري ظهرت فيه هذه املعقوالت وإدراكها، وعلى هذا ليس حيتاج يف أن
أن الذي يزيل الصدأ عن املرآة تكون بوجه ما سبباً فبالعرض، مثل  أعين أن تكون عقالً، بل وأن كان وال بد

اهليوالنية، بل  وال يكون أيضاً قولنا فيها إا موجودة لنا بالقوة منذ الصىب، على معىن القوة .الرتسام الصور فيها
نقول أن اتصال هذه املعقوالت بنا  أو. بوجه مستعار يشبه املعىن الذي يطلق اسم القوة عليه أصحاب الكمون

وذلك بأن حنصي األمور . على ذلك يكون من هذه اجلهة اتصال هيوالين، وهو اتصال الصور باملواد والوقوف
 .هيوالنية، مث نتأمل هل تتصف هذه املعقوالت ببعضها أم ال الذاتية للصور اهليوالنية مبا هي

نوع من  فأول. ادات مرتبة بترتبهاتقدم أين للصور اهليوالنية مراتب والقوى أيضاً واالستعد فنقول إنه قد ظهر مما
الثقل واخلفة، مث بعد هذه صور  أنواع الصور اهليوالنية هي صور البسائط اليت املوضوع هلا املادة األوىل، وهي

احلساسة مث املتخيلة، وكل واحدة من هذه الصور إذا تؤملت وِجد  األجسام املتشاة األجزاء، مث النفس الغاذية مث
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واحدة من  ما هي هيوالنية بإطالق وأشياء ختص واحدة منها أو أكثر من. وتشترك فيها، من جهة هلا أشياء تعمها
إحدى الصورتني املتقابلتني كالبارد  فما ختص الصور البسيطة أن اهليوىل ال تعرى فيها من. جهة ما هي هيوالنية ما

اة األجزاء أا منقسمة بانقسام موضوعاا البسيطة والصور املتش واحلار والرطب واليابس، ومما تشترك فيه الصور
. وجودها حقيقي، وقد تشاركهما الصور الغاذية يف هذين املعنيني، وأن كانت تباينها يف نفس وحصوهلا فيها بغري

أا غري منقسمة بانقسام اهليوىل،  ولقرب هذه النفس من الصورة املزاجية ظن ا أا مزاج، وختص الصور احلسية
أمكن فيها أن تقبل الكبري والصغري يف موضوع واحد على حالة  ولذلك.  الذي به تنقسم الصور املزاجيةباملعىن

آلة  الغاذية يف أا تستعمل آلة آلية، وختص النفس املتخيلة أا ال حتتاج يف فعلها إىل واحدة، وتشترك مع النفس
 .آلية

أحدمها أن وجودها : هيوالنية مطلقة أمران اثنان جهة ما هِيوتعم هذه الصور اهليوالنية على مراتبها وتفاوا من 
 .وذلك إما قريب أو بعيد كاحلال يف الصور املزاجية ويف النفسانية اليت تقدم ذكرها إمنا يكون تابعاً للتغري بالذات،

معىن احلدوث، يصح عليها  فإن اتني، الصفتني. والثاين أن تكون متعددة بالذات بتعدد املوضوع ومتكثرة بتكثرة
وهذا املعىن من تعدد النفس بتعدد . الكتاب وإال مل يكن هنالك كون أصالً، وقد أطلنا يف من هذا يف أول

بالتناسخ، فهذه مجيع احملموالت الذاتية اليت توجد للصور اهليوالنية من جهة  موضوعاا هو الذي ذهب على القائلني
مركبة من شيء جيري  يوالنية مبا هي هيوالنية أمر ثالث وهو أاوقد يوجد للصور اهل. ومن جهة ما خيص ما يعم

اهليوالنية أمر رابع وهو أن املعقول منها غري  منها جمرى الصورة، وشيء جيري منها جمرى املادة، ويعم الصور
 بالوجود لسائر وجدنا هلا أشياء ختصها كثرية يظهر ا ظهوراً كثرياً مباينتها فإذا حنن تأملنا املعقوالت. املوجود
متكون فاسد إذ كان ذا  فإن كل. النفسانية، ومن هذه األشياء ظن ا أا موجودة بالفعل دائماً غري متكونة الصور
يف الوقوف على أا ليست هيوالنية دون أحد  لكن من البني أن هذه األحوال اليت ختصها ليست بكافية. هيوىل

اخلاصة بالصور اهليوالنية مبا هي هيوالنية يف مسلوبة عنها، وإما أن نقف  وراألمرين، وذلك إما بأن يلقى مجيع األم
املنطق، وحنن فلنعدد  وهذا بني بنفسه ملن زاول صناعة. األشياء اليت ختصها مما ختص األمور املفارقة على أن بعض

، وإن كان ليس خباص فهل األمور املفارقة أم ال باألمور اخلاصة ذه املعقوالت ونتأمل هل واحد منها مما خيص
 .اهليوالنية مبا هي هيوالنية ما أم ليس توجد مع هذه األمور العامة للصور توجد هلا

 الصور املعقولة

فيه على حنو مباين لوجود سائر الصور النفسانية  فنقول إنه قد يظهر من أمر وجود صور املعقوالت لإلنسان أا
عها املشار إليه غري وجودها املعقول، يف ذلك أا واحدة من حيث هي موضو فيه، إذ كانت هذه الصور وجودها يف

 .ومتكثرة من حيث هي شخصية ويف هيوىل معقولة
   

منها غري  املعقوالت فقد يظن أن وجودها املعقول هو نفس وجودها املشار إليه، وأن كان املعقول وأما صور
منها غري املعقول، إال أنه أن كأن املعقول  ر الصور أن املوجوداملوجود فعلى جهة هي غري اجلهة اليت ا نقول يف سائ
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كاذبة فاسدة، وأن كان املعقول منها هو املوجود فهي ضرورة مفارقة أو  منها غري املوجود على أي وجه كان فهي
خيالف املعقول  إال أنه ليس يلزم من وضعنا أن املعقول خيالف املوجود منها جبهة غري اجلهة اليت ا فيها شيء يفارق،

القول، أو انه ليس هلا نسبة خاصة إىل  من سائر الصور املوجودة منها أن تكون مفارقة، إذ كان مل يتبني من هذا
نسبة فهي غري النسبة اليت لتلك الصور، ولعل تلك النسبة ختص بعض  اهليوىل بل أمنا تبني من ذلك أنه أن كان هلا

 .اهليوالنية الصور

إدراكها غري متناه على ما تبني من أمر الكلي وسائر   فيه هذه املعقوالت سائر الصور النفسانية أنومما يباين أيضاً
 .القوى إدراكها متناه

بالكل، إذ كان التصور للقوة  أيضاً من هذا أا غري هيوالنية أصالً، وليس يف هذا كفاية يف أا أيضاً مفارقة وقد ظن
وذلك أن التصور بالعقل إمنا هو جتريد الصورة من اهليوىل،  ما فعلني متباينني،الناطقة غري احلكم والتصديق لكو

اهليوالنية  اهليوىل ارتفعت عنها الكثرة الشخصية، وليس يلزم عن ارتفاع الكثرة الشخصية وإذا حتررت الصورة من
 الصور من كثرة حمدودة أا جترد فإنه ممكن أن تبقى هنالك كثرة بوجه ما، لكن من جهة. ارتفاع الكثرة أصالً

هذا الفعل لقوة غري هيوالنية، ألنه أن كان واجباً أن  وحلكم حكماً على كثرة غري متناهية، وقد جيب أن يكون
 وإذا كان. لغري متناه وجب أن يكون إدراك الصور اهليوالنية ملتناه وحكمها على متناه يكون إدراك الصور املفارقة

إذ كان احلكم على  ناه فما هو حكم على غري، متناه فهو ضرورة غري هيوالين،حكم الصور اهليوالنية على مت
 .الشيء إدراك له أو من قبل طبيعة مدركة له

املعقوالت  أن هذه القوة اليت فينا غري هيوالنية، إال أنه مل يتبني بعد أن هذا احلكم هو هلذه فمن هذا يظهر لعمري
 .ه املعقوالت مرتلة الصورةالكلية، بل لعلة لقوة أخرى تترتل من هذ

املعقول بعينه، والسبب يف  خيص أيضاً هذا اإلدراك العقلي أن اإلدراك فيه هو املدرك، ولذلك قبل أن العقل هو ومما
اهليوىل ويقبلها قبوالً هيوالنياً يعرض له أن يعقل ذاته، إذا  ذلك أن العقل عندما جيرد صورة األشياء املعقولة من

. النفس املعقوالت يف ذاته من حيث هو عاقل ا على حنو مباين لكوا معقوالت أشياء خارج كانت ليست تصري

حيس ذاته حىت يكون احلس هو  وليس األمر يف احلس كذلك، وإن كان يتشبه باحملسوسات، فإنه ليس ميكن فيه أن
 يصري املعىن املنتِزع يف القوة ولذلك. يقبله يف هيوىل احملسوس، إذ كان إدراكه للمعىن احملسوس إمنا هو من حيث

 لوجوده يف احملسوس، ومقابالً له على ما شانه أنه يوجد عليه األمور املتقابلة يف باب احلسية مغايراً بالوجود

 .املضاف

هيوالنياً شخصياً، لكن أن كان هاهنا العقل هو  وبني أن هذا إمنا عرض له من جهة أن قبول املعقول مل يكن قبوالً
على ما يظن به األمر يف املفارقات حىت ال تكون له نسبة إىل اهليوىل بوجه  نفسه من مجيع الوجوه على مثالاملعقول 
أن هذا مل يتبني  النسب ا، يتصور أن يكون العاقل غري املعقول بوجه ما كان ضرورة فعالً دائماً، وبني من اوجه

 .بعد مما وضع هاهنا من مباينة للحس

قوياً مث  يكون بانفعال كاحلال يف احلس، وهلذا مىت أبصرنا حمسوساً. أيضاً أن إدراكها ليس والتومما خيص هذه املعق
w .ذلك انصرفنا عنه مل نقدر يف احلني أن نبصر ما هو أضعف واملعقوالت خبالف
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عنه آثار ما شبيهة بالصور  والسبب يف ذلك أن احلس ملا كانت تبقى من صور احملسوسات فيه بعد انصرافها
تلك الصورة وتذهب، وهذا أيضاً إمنا عرض له من جهة  هليوالنية مل ميكن فيه أن تقبل صورة أخرى حىت متحى عنها

 .النسبة الشخصية
   

باملعقوالت إذا  وأكثر هذه األحوال اخلاصة. العقل يتزيد مع الشيخوخة وسائر قوى النفس خبالف ذلك ومنها أن
اليت توجد لسائر قوى النفس، وهي أن  عقوالت عامة النسبة الشخصيةتؤملت ظهر أن السبب يف وجودها كون امل

على ما عليه األمر يف الصور الشخصية، وهلذا مىت استعملنا هذه  ال تكون للمعقول، منها يف غاية املقابلة للموجود
املعقوالت فعالً  هذهوأما مىت أردنا أن جنعلها دالئل على وجود . بنا إىل أكثر من هذه املعرفة اخلواص دالئل مل تفض

يلزم عن وجودها وجود املتقدم، مبرتلة من قال  حمضاً ودائماً كنا قد استعملنا يف ذلك املطلوب املتأخرات اليت ليس
كل ما هو بالفعل دائماً قد عدم صورة النسبة الشخصية اليت توجد لسائر  وذلك أن. أن الكواكب نار ألا مضيئة

زاول  ىت يلزم أن كل ما عدم هذه النسبة فهو موجود بإلفعل، وذلك بني ملنوليس ينعكس هذا ح قوى النفس،
 .صناعة املنطق

 .موضع الالحق فإذن الذي غلط من قال من هذه األشياء مبفارقة املعقوالت هو

ظر هل ما تبني ا أا موجودة دائماً فعالً فلنن وإذا كان هذا هكذا وظهر أنه ليس يف هذه األمور اخلاصة باملعقوالت
أحدمها أن يكون وجود الصور : اهليوالنية بإطالق أم ال، وقد قلنا أن ذلك شينان تلحقها األمور اخلاصة بالصور

ذاتياً ال تكثراً عرضياً، بل  لتغري بالذات وبذلك تكون حادثة، والثاين أن تكون متكثرة بتكثر املوضوعات تكثراً تابعاً
 .التكثر  مات أوجهما يتومهه أصحاب التناسخ بأي وجه اتفق

تلتئم منها املقدمات التجربية ظهر أنا  فنقول إنه إذا تؤمل كيف حصول هذه املعقوالت لنا وحباصة املعقوالت اليت
ولذلك من فاتته حاسة ما من احلواس . وحينئذ ميكننا أخذ الكلي مضطرون يف حصوهلا هلا أن حنس أوالً مث نتخيل،

أشخاص  درك معقول اللون أبداً، وال ميكن فيه إدراكه، وأيضاً فإن من مل حيساألكمه ليس ي فإن. فاته معقول ما
هاتني القوتني إىل قوة احلفظ  وليس هذا فقط بل حيتاج مع. نوع ما مل يكن عنده معقولة، كاحلال عندنا يف الفيل

صل لنا يف زمان، وهلذا صارت هذه املعقوالت إمنا حت .وتكرر ذلك اإلحساس مرة بعد مرة حىت ينقدح لنا الكلي
اجلنس اآلخر من املعقوالت اليت ال ندري مىت حصلت وال كيف حصلت إال أن  وكذلك يشبه أن يكون احلال يف

يف التجربية،  أشخاصها مدركة لنا من أول األمر مل نذكر مىت اعترتنا فيها هذه احلال اليت تعترينا تلك ملا كانت
مباين للتجربية، ولذلك ما جيب أن يكون   جنساً آخر من املعقوالتفإن هذه املعقوالت ليست. وهذا ظاهر بنفسه

 .حصوهلا جبهة واحدة

ما تتبع  وجود هذه املعقوالت تابعة للتغري املوجود يف احلس والتخيل تباعداً ذاتياً على جهة وباجلملة فيظهر أن
من غري أن حنسها، فكأن يكون التعلم  الصور اهليوالنية التغريات املتقدمة عليها، وإال أمكن أن نعقل أشياء كثرية

 .تذكراً كما يقول أفالطون

لقبوهلا،  املعقوالت مىت فرضناها موجودة بالفعل دائماً، وحنن على الكمال األخري من االستعداد وذلك أن هذه w
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 . بعلم أويلاألشياء كلها لنا معلومة وذلك مثالً يف الكهولة، فما بالنا ليت شعري إال يكون يف تصور دائماً وتكون

ما مث أدركناه أن إدراكه تذكر ال حصول معرفة، مل تكن قبل بالفعل لنا  وغاية ما نقول يف ذلك مىت فأتنا منها معقول
لتغري بالذات  احلكمة عبثاً، وهذا كله بني السقوط بنفسه، ولذا كان وجود هذه املعقوالت تابعاً حىت يكون تعلم

فاسدة، إذ كل حادث فاسد على ما تبني يف   بالقوة وثانياً بالفعل، وحادثةفهي ضرورة ذات هيوىل، وموجودة أوالً
 .آخر األوىل من السماء والعامل

الصور اهليوالنية مبا  أيضاً أا متكثرة بتكثر املوضوعات ومتعددة بتعددها، وهو األمر األخر الذي ختص وقد يظهر
نستند إىل موضوعاا خارج النفس، ولذلك ما كان   حيثهي هيوالنية من أن هذه املعقوالت إمنا الوجود هلا من

يستند كلية إىل صورته املتخيلة، وما مل يكن له موضوع كغزايل وعنقا  هنا صادقاً كان له موضوع خارج النفس
 .بالكون الصور املتخيلة منه كاذبة مغرب كان كاذباً

   
صارت الكليات  ت أشخاصها اجلزئية إضافة ما افيظهر ظهوراً، أولياً أن بني هذه الكليات وخياال وباجلملة

أن األب إمنا هو أب من حيث له ابن،  موجودة، إذ كان الكلي إمنا الوجود له من حيث هو كلي مبا له جزئي، كما
أمساؤمها تدل عليهما من حيت مها مضافان، ومن خواص املضافني كما  واتفق هلما مع أن كانا من املضاف أن كانت

 معاً بالقوة أو بالفعل، ومىت وجد أحدمها وجد اآلخر، ومىت فسد أحدمها فسد. أن يوجدا  ما موضعقيل يف غري

االبن مبا هو ابن ما كان  اآلخر، وذلك ظاهر بالتأمل فإن األب إمنا هو أب بالفعل ما كان له ابن موجود، وكذلك
انت موجودة بالفعل خارج النفس، على ما موضوعاا لو ك له أب، وإمنا كان ميكن أن ال تستند هذه الكليات إىل

 البني أن هذه الكليات ليس هلا وجود خارج النفس مما قلناه، وأن الوجود منها خارج كان يراه أفالطون، وهو من

 .النفس إمنا هو أشخاصها فقط

ت أشخاصها هذا الوضع وباستناد هذه الكليات إىل خياال وقد عدد أرسطو فيما بعد الطبيعة احملاالت الالزمة عن
 فإن معقولة عندي إمنا أشد إىل. معقول اإلنسان مثالً عندي غري معقول عند أرسطو صارت متكثرة بتكثرها، وصار

املعقوالت بالصور  خياالت أشخاص غري األشخاص اليت استند إىل خياالا معقولة عند أرسطو، وباتصال هذه
ويلحقنا حنن عندما نفكر ا الكالل وخيتل إدراك من  ور اخليالية،اخليالية اتصاالً ذاتياً يلحقها النسيان لذهاب الص

يقول  اجلهة تلحق املعقوالت األمور اليت ترى ا أا هيوالنية ال احملاطة اليت يزعم من وباجلملة فمن هذه. فسد ختيله
للواحق املقدار الذي تفيده سبب هذه ا بوجودها فعالً دائماً، فإن هذا القول إمنا شأنه أن يفيد من التصور يف إعطاء

 .األقاويل الشعرية

أن  الكليات غري متكاثرة بتكثر خياالت أشخاصها احملسوسة للزم عن ذلك أمور شنيعة، منها وأيضاً لو أنزلنا هذه
أنت ومىت نسيته أنا نسيته  يكون كل معقول حاصل عندي حاصالً عندك حىت يكون مىت تعلمت أنا شيئاً ما تعلمته

وكانت تكون علوم أرسطو كلها موجودة بالفعل مل يقرأ  ، بل ما كان يكون هاهنا تعلم أصالً وال نسيانأنت أيضاً
 .والتطويل فيه عناء كتبه بعد، وهذا كله ظاهر بنفسه

wمتكثرة بتكثر موضوعاا، لكن على غري اجلهة اليت تتكثر  فقد تبني من هذا القول أن هذه املعقوالت تابعة لتغري وإا
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 أا ذات هيوىل وإا حادثة فاسدة لكن من جهة أا هيوالنية ومشار إليها قد يلزم الصور الشخصية، وتبنيا 

فأما الشيء الذي جيري  .ضرورة أن تكون مركبة من شيء جيري منها جمرى املادة وشيء جيري منها جمرى الصورة
 .د وذلك بني مبقدماتفاس منها جمرى الصورة فإنه إذا تؤمل ظهر منه أنه غري كاين وال

 .هيوالنية أن كل صورة معقولة فهي إما هيوالنية وإما غري: إحداها

 .وإال فهي معقولة بالقوة أن كل صورة هيوالنية فإمنا هي معقوالت بالفعل إذا عقلت،: والثانية

 .أو مل تعقل أن كل صورة غري هيوالنية فهي عقل سواء عقلت: والثالثة

معقولة بأن تعقل فهي هيوالنية وأن كل صورة   هاتني املقدمتني، وهي أن كل صورة تكِونعكس: والرابعة واخلامسة
 .هيوالنية تكون يف نفسها عقالً وإن مل تعقل فهي غري

هذه الصورة اليت هي صورة املعقوالت  فإذا تقررت لنا هذه املقدمات وهي بينة من طبيعة العقل واملعقول، قلنا
إذ كانت صورة الشيء . يف نفسها سواء عقلناها حنن أو مل نعقلها هيوالنية، ألا عقلالنظرية واجب أن تكون غري 

 أنزلناها معقولة بالفعل من جهة وبالقوة من جهة يلزم أن يكون هنالك عقل آخر متكون هرب يف وجوده عقل ولو

ضاً يف هذا العقل هل هو أي فاسد، وهو الشيء الذي صارت به معقولة بالفعل بعد أن كانت بالقوة، فيعود السؤال
أن يكون هنالك عقل ثالث، فيعود السؤال أيضاً  معقول بالفعل من جهة وبالقوة من جهة، فإن فرضناه كذلك لزم

يكون املعقول من العقلي الذي بالفعل هو املوجود منه نفسه ال غري  ولذلك ما جيب أن. يف هذا العقل الثالث
 .متناهية  اليت هي معقولة بالقوة، وإال وجدت عقول إنسانية غريالصور اهليوالنية املوجود، كاحلال يف

املعقوالت جزءاً فانياً وجزءاً باقياً، ولذلك  فأما أن تصورها ممكن فذلك سيبني من قولنا بعد، فمن هنا يظهر أن يف
 .اضطرب نظر الناظرين فيها

جوهر هذه اهليوىل وأي  كاين له هيوىل فلننظر ماتبني أن يف املعقوالت جزءاً باقياً وجزءاً فانياً وكان كل  وإذ قد
 .رتبة رتبتها

   
والتجوز، إذ  من يضع هذه املعقوالت موجودة بالفعل دائمة وأزلية فليس هلا هيوىل إال على التشبيه فنقول أما

ليس يكون شيئاً أكثر من  وذلك أن معىن اهليوىل على هذا الرأي. كانت اهليوىل هي أخص أسباب احلدوث
وندركها ال على أن هذا االستعداد هو أحد ما تتقوم به  ستعداد احلادث الذي به ميكن أن نتصور هذه املعقوالتاال

حادثاً  ولذلك قد ميكن أن نتصور هذا االستعداد. كاحلال يف االستعداد اهليوالين احلقيقي هذه املعقوالت إذن قبلها،
ا كل من يضع هذه املعقوالت  ي اجلهة اليت ينبغي أن يقولواملعقوالت اليت تقبلها أزلية على هذه اجلهة، وه

 .موجودة دائماً ويتصل ا

 قدماء املفسرين فهم يضعون هذه القوة اليت يسموا العقل اهليوالين أزلية، ويضعون وأما ثامسطيوس وغريه من

مما حنا حنو ابن سينا وغريه فإم  هموأما غري. املعقوالت املوجودة فيها كائنة فاسدة لكوا مرتبطة بالصور اخليالية
يناقضون، وذلك أم يضعون مع وضعهم أن هذه املعقوالت  يناقضون أنفسهم فيما يضعون وهم ال يشعرون أم

w .ذات هيوىل أزلية أيضاً موجودة أزلية أا حادثة وإا
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ورة حادث فاسد، اللهم إال أن وجد بالفعل فهو ضر ولست أدري ما أقول يف هذا التناقض فإن ما كان بالقوة مث
فيما تقدم وهو كون املعقوالت مغمورة بالرطوبة فينا ومعوقة عن أن نتصورها ال  يعين بالقوة هاهنا املعىن الذي قلناه

لكن جندهم يرومون أن يلزموها  أا يف ذاا معدومة اصالً،، فيكون قولنا فيها إا ذات هيوىل باملعىن املستعار، على
وملا كان كل ما هو بالقوة شيئاً واجباً أال يكون فيه  يوىل احلقيقية وخباصة ثامسطيوس، وذلك أنه يقولشروط اهل

 عليه، كاحلال يف األلوان والبصر، فإنه لو كان البصر ذا لون ملا أمكن فيه أن تشبه شيء من الفعل الذي هو قوي

العقل اهليوالين شيء من الصور  م يلزم أن ال يكون يفولذلك زع. باأللوان ويقبلها، إذ كان يعوقها اللون اخلاص فيه
 .اليت توجد فيه بعد بالفعل

ال،  اهليوىل املوجود فيها، هذا االستعداد لقبول املعقوالت هل يزعمون، أا شيء ما أم وأنا أقول ليت شعري هذه
ضوع كما تلخص يف األوىل من مو وال بد هلم من ذلك، فإن نفس اإلمكان واالستعداد احلادث مما حيتاج ضرورة إىل

املوضوع الذي ليس فيه شيء من الفعل أصالً هي املادة األوىل،  السماع، وإذا كانت شيئاً ما يف ضرورة فعالً، إذ
جسم  وإذا كانت شيئاً ما بالفعل فهي ضرورة إما. املادة األوىل هي القابلة هلذه املعقوالت وليس ميكن أن تفرض

أن يكون جسماً مما تقدم من  ان سيظهر فيما بعد أنه ليس هاهنا وجود رابع وهو ممتنعوإما نفس وإما عقل، إذ ك
ضرورة كائنة فاسدة، وإذا كانت هي فاسدة فاالستعداد  القول يف أمر هذه املعقوالت، وأن فرضناها نفساً فهي

يظهر من قوهلم، لكن أن مل يكن جسماً وال نفساً فهي ضرورة عقل، وهو الذي  املوجود فيها أحرى بالفساد، وإذا
 .متناقضان فهي بالفعل موجودة من نوع ما هي قوة عليه وهذا مستحيل، فإن القوة والفعل كانت عقالً

فإن الصورة غري منقسمة الوجود، اللهم  وليس ينجي من هذا اإللزام أن نضع بعض هذه اهليوىل قوة وبعضها فعالً،
من باب التغري يف الكمية وهذا مستحيل، فلذلك ما يلزم من يضع  هرأو يضع واضع أن التغري يف اجلو. إال بالعرض

هاهنا  إال على جهة االستعارة، فضالً عن أن يضعها أزلية، وال حيتاج. ال يضع هلا اهليوىل هذه املعقوالت أزلية أن
 .أيضاً إىل إدخال حمرك من خارج هو من نوع املتحرك على أنه غريه

وجدوا أرسطو يضع  ملا أرادوا اجلمع بني مذهب أفالطون وأرسطو، وذلك أم. لطإمنا عرض هلم هذا الغ وكأم
بامللكة وهو كمال هذا اهليوالين، والثالث  أن هاهنا ثالثة أنواع من العقول، أحدها عقل هيوالين، والثاين الذي

واعتقدوا مع . مور الطبيعيةالفعال على ما جيري األمر عليه يف سائر األ املخرج له من القوة إىل الفعل، وهو العقل
ولذلك ملا حتفظ  املعقوالت أزلية راموا أن يناولوا قول أرسطو ويصرفوه إىل هذه األمور املتناقضة، هذا أن هذه

هذا ملن تفرغ للفحص عن مذهب أرسطو يف  اإلسكندر بأقاويله ظهر أن رأيه يف ذلك خمالف آلرائهم، وحنن فلندع
 .ذلك ونرجع إىل حيث كنا

   
االستعداد مما ال يفارق  إذ قد تبني أن هذه املعقوالت حادثة فهنالك ضرورة استعداد يتقدمها، وملا كان نقول إنهف

حسبما تبني من أن هذه املعقوالت ليست  لزم أن يوجد يف موضوع، وليس ميكن أن يكون هذا املوضوع جسماً
ن أيضاً أن يكون عقالً، إذ كان ما هو بالقوة شيئاً ما هيوالنية، وال ميك هيوالنية بالوجه الذي به الصور اجلسمانية

w .شيء ما بالفعل مما هو قوي عليه فليس فيه
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  35                 ابن رشد-رسالة النفس

ضرورة هو نفس، وليس يظهر هاهنا شيء اقرب إىل أن يكون  وإذا كان ذلك كذلك فاملوضوع هلذا االستعداد
 بني أا إمنا توجد مرتبطة ا وأاقوي النفس سوى الصور اخليالية، إذ كان قد ت املوضوع هلذه املعقوالت من بني

 .توجد بوجودها وتعدم بعدمها

املعقوالت هو العقل اهليوالين األول، والعقل الذي بامللكة هو  فإذن االستعداد الذي يف الصور اخليالية لقبول
يعلم، وهو إمنا   ملبالفعل فيه إذا صارت، حبيث يتصور ا اإلنسان مىت شاء، كاحلال يف املعلم إذ املعقوالت احلاصلة

 .النظرية حيصل بالفعل على متامه اآلخر، وذه احلال حتصل العلوم

التمامات األربعة اليت عددت يف كماالت  توجد لإلنسان الذي ذه احلال يف مجيع الصنايع النظرية وذلك أن
 .الصنايع يف كتاب الربهان

احليوان، كما   تفارق نفسه املتخيلة النفس املتخيلة منالذي توجد لإلنسان يف الصورة اخليالية وذا االستعداد
فيها لقبول احملسوسات، لكن الفرق بينهما أن  تفارق النفس الغاذية يف النبات الغاذية يف احليوان باالستعداد الذي

 ملا أمكن فيه املعقوالت هو غري خمالط للصورة اخليالية، ألنه لو كان خمالطاً االستعداد الذي يف الصور اخليالية لقبول
هو معىن قوهلم إن  الصور اخليالية، كما أنه لو كانت احلاسة ذات لون ملا أمكن فيها أن يقبل اللون، وهذا أن يقبل

. أحرى أن تكون حمركة له من أن تكون قابلة العقل اهليوالين لو كان ذا صورة خمصوصة ملا قبل الصور اخليالية هي

اهليوالين هو استعداد فقط جمرد من الصور يريد أنه ليس صورة من الصور  فلذلك ما يقول اإلسكندر أن العقل
 .املعقوالت، وإمنا هي شرط يف وجوده فقط ال يف قبوله شرطاً يف قبوله

القوة  املفسرين جعلوا العقل اهليوالين جوهراً أزلياً من طبيعة العقل، أي وجوده وجود يف وإلشكال هذا املعىن على
أن يستكمل به يف الكون جسم   املعقوالت نسبة اهليوىل إىل الصورة، لكن ما هذا شأنه فليسحىت تكون نسبته إىل

اإلنسان، إذ هو كائن فاسد لكن يدخل هذا على اإلسكندر  كائن فاسد، وال أن يكون املتسكمل به عاقالً به، أعين
 بني املذهبني قول أبسط من هذا يف آخر كونه بفعل مفارق، ولذلك يستدعي احلكم يف تسليمه أن اإلنسان يستكمل

 .حيتمله هذا املختصر، فنرجع إىل حيث كنا ال

 الصور بالقوة والصور بالفعل

فيها جزء هيوالين وجزء غري هيوالين، وتبني مع هذا ما هذه اهليوىل  فنقول قد تبني من هذا القول أن هذه املعقوالت
توجد أوالً بالقوة  ه ملا كانت هذه املعقوالت كما تبني من أمرهافنقول إن. فلننظر ما احملرك هلذه القوة وما ترتيبها،

حمرك خيرجه من القوة إىل الفعل وجب ضرورة أن  مث ثانياً بالفعل، وكان كل ما هذا شأنه مما قوامه بالطبيعة فله
انت إمنا هي عدم فإن القوة ليس ميكن فيها أن تصري إىل الفعل بذاا، إذ ك يكون األمر على هذا يف هذه املعقوالت،

أن يكون هذا  ما على ما تلخص قبل، وملا كان أيضاً احملرك إمنا يعطي املتحرك شبه ما يف جوهره وجب الفعل جبهة
اهليوالين حيتاج ضرورة يف وجوده إىل أن يكون  احملرك عقالً وأن يكون مع ذلك غري هيوالين أصالً، وذلك أن العقل

يوجد اهليوالين، وذلك بني مما تقدم من األصول الطبِيعية، فإن كان ما ليس  ال ملهاهنا عقل موجود بالفعل دائماً وإ
 .فعله اخلاص إىل اهليوىل فليس يوالين أصالً حيتاج يف
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أشرف من اهليوالين وأنه يف نفسه موجود بالفعل عقالً دائماً سواء عقلناه حنن  ومن هذا يظهر أن هذا العقل الفاعل
وتبني هاهنا أنه فاعل،  ل فيه هو املعقول من مجيع الوجوه، وهذا العقل قد تبني قبل أنه صورةنعقله، وأن العق أو مل

صورة لنا، ويكون قد حصل لنا ضرورة معقول  ممكن لنا بآخرة، أعين من حيث هو. ولذلك أمكن أن يظن أن عقله
 من جعلنا كاحلال يف املعقوالت حنن أو مل نعقله، ال إن وجوده عقالً أزيل، إذ كان يف نفسه عقالً سواء عقلناه

 .احلال هي اليت تعرف باالحتاد واالتصال اهليوالنية، وهذه
   

هذا االتصال بناء،  اإلسكندر أن الذي يعنيه أرسطو بالعقل املستفاد هو العقل الفاعل من جهة ما يوجد له ويرى
 هو ممكن لإلنسان أم ال، فإن آخر ما ينتهي هل ولذلك ما مسي مستفاداً أي إنا نستفيده، وحنن ننظر يف هذا االتصال

الكماالت األخرية املوجودة لألمور الطبيعية مبا هي طبيعية ومتغرية، كما أنه  إليه صاحب هذا العلم هو الفحص عن
 .األوىل بالفحص عن السبب األقصى هلا يف التحريك واملتحرك، وهو الفاعل األقصى واهليوىل ينتهي

الصورة من املوضوع وكان ينتزع  ن يف ذلك أن العقل النظري ملا كان من طبيعة انتزاعفنقول أن القوم يعتمدو
املفارقة، أعين إذا نظر يف هذه املعقوالت احلادثة مبا هي  الصورة غري املفارقة فهو أحرى أن تنتزع هذه الصورة

األخري  أنه ملا مل تصر على كماهلاعقالً بالفعل وعلى كماهلا األخري، أعين اهليوىل وذلك  معقوالت، وذلك إذا صارت
الكمال األخري لإلنسان والغاية  فهو عقل متكون، وفعل الكائن مبا هو كائن ناقص، وإذا تقرر هذا فهذا التصور هو

 .الناطقة  وهاهنا انقضى القول يف القوة-املقصودة 

 القول يف القوة الرتوعية

وأا مباينة بوجودها لتلك، وذلك أنا لسنا نقدر أن نقول إا  توهذه القوة بني من أمرها أا غري القوى اليت سلف
ونتخيل من  واملتخيلة، ألن كل واحدة من هاتني القوتني قد توجد خلوا من هذه وذلك أنا قد حنس القوة احلساسة

ا ولذلك ما نرى أ. التخيل واجلس غري أن نرتع، وإن كان ليس ميكن أن نرتع دون هاتني القوتني، أعين قوة
بالطبع، وهلذا السبب عينه عدم إنبات هذه القوة ملا عدم احلس  متقدمة هلذه القوة، أعين الرتوعية التقدم الذي

متقدمة هلا يف  القوتان تتقدم هذه القوة فقط، أعين الرتوعية، بل قد توجد القوة الناطقة أيضاً والتخيل ليس هاتان
نرتع أيضاً عن الصورة املتخيلة، بالفكر  ر الذي يكون بالعقل وقداملعارف النظرية، وذلك أنا قد نرتع عن التصو

هذا هكذا وكانت هاتان القوتان، أعين قوة احلس والتخيل متقدمة  وإذا كان. والروية، وذلك يف األمور العملية
الرتوع  ين قوةاألمر يف ذلك من أحد شيئني، أما أن ون هاتان القوتان موضوعة هلذه القوة، أع هلذه القوه فال خيول

قوة الرتوع يف ذلك املوضوع  ما اهليوىل موضوعة للصور، أو يكون املوضوع هلا واحداً ويكون وجود. على جهة
هذا إن كان يوجد نزوع . اللواحق األشياء اليت هي هلا لواحق تابعاً لوجود قوة التخيل أو احلس على جهة ما تتبع

وأما إن كان ال يوجد . يف احليوان غري املتخيل كالذباب والدودعلى ما يظهر ذلك  دون ختيل بل عن احلس فقط
يكون فقط عن نسبة  دون ختيل ما فاملتقدم بالطبع هلذه القوة إمنا هو قوة التخيل فقط، والفحص حينئذ إمنا نزوع

 .االستكمال هذه القوة إىل قوة التخيل، هل ذلك نسبة الالحق أو نسبة
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ولذلك ما ينبغي أن نفحص أوالً من أمر . الناطقة ل تبني ضرورة نسبتها إىل النفسوإذا تبني كيف نسبتها إىل التخي
يوجد نزوع دون ختيل، وأن مل يوجد فعلى أي حال ينسب إىل التخيل، مث  هذه القوة عن هذا املعىن، أعين هل

املكانية،  ركةأمرها هل هي واحدة أو كثرية، وعلى أي جهة يوجد احليوان متحركاً عنها احل نفحص بعد ذلك من
جبهة متحركة بأخرى على جهة مما يوجد  هل ذلك على أا احملرك األقصى له يف هذه احلركة أم هي حمركة للحيوان

وإمنا كان الفحص من هذه احلركة يف هذا . ا تلتئم هذه احلركة احملرك األوسط، وباجلملة فنفحص عن األشياء اليت
  احلركة هي هذه القوة، أعين قوة الرتوع وأا وأن كانت إمنا حتركأخص أسباب هذه الوضع، إذ كنا نرى أن

من أمرها يكون قد  فإذا وقفنا على هذا كله. احليوان مبعاضدة غريها من القوى فهي السبب األخص فتحريكه
 .حصل لنا العلم جبوهرها على التمام

أمرها بني بنفسه،  وينفر عن املؤذي، وذلك منهذه القوة هي القوة اليت ا نزع احليوان إىل املالئم  فنقول إن  
. مسي غضباً، وإن كان عن رؤية مسي اختياراً وإرادة وهذا الرتوع أن كان إىل امللذ مسي شوقاً، وإن كان إىل االنتقام

ل فأما ه. فذلك مما ال يشك فيه. يف احليوان املتخيل التخيل، وحينئذ يكون الرتوع فأما أن هذه القوة يتقوم وجودها
ففيه موضع نظر،  هذه القوة عن احلس مفرداً دون التخيل، وذلك يف احليوان الذي يظن به أنه غري متخيل توجد

كان ال يكفي متحركاً إال حبضور احملسوس،  .وذلك أنه قد يظن باحليوان غري املتخيل أنه إمنا يتحرك عن احلس فقط،
 حبضور احملسوس مل يلزم على ذلك أنه تلقي حركة من غري يتحرك إال لكن مىت سلمنا هذا أعين أن بعض احليوان ال

ولو . بالفعل إمنا يتحرك إال حبضور احملسوس نتخيل معىن فيه هو حمسوس بالقوة ليحصل حمسوساً ختيل، ألن احليوان
وإذا كان ذلك كذلك فال . وباطالً كانت حركته من احملسوس مشاة ما هو حمسوس بالفعل لكانت حركته، عبثاً

بالقوة من جهة ما هو متخيل له، فتكون حركته حيوانية أو  لو احليوان أن تكون حركته حنو ذلك املعىن املوجودخي
ال من جهة ما هو متخيل له، فتكون حركته طبيعية ال حيوانية، وهذا ممتنع فباضطرار  تكون حركته حنو ذلك املعىن

احملسوس، ومن هنا يظهر   لكنه ختيل غري حمصل ال يفارقيكون القسم األخري، أعين أنه إمنا يتحرك عن ختيل ما أن
 .أصالً أنه ليس ميكن أن تلفي حيوان متحرك عادم للتخيل

النطق، وكان قد تبني من أمر هاتني القوتني  وإذا كان ذلك كذلك وتبني أن هذه القوة إمنا تلفي أبداً مع التخيل أو
بنفسه أن قوة التخيل ليست نسبتها إىل هذه القوة نسبة . اهرمن الظ أما متقدمتان عليها بالطبع، وكان أيضاً

الناطقة،  التخيل إدراكاً والرتوع شيء يتبع اإلدراك كما يتبع القطع احلدة، وأحرى بذلك القوة املوضوع، إذ كان
الغريزي، ضرورة هلذه القوة هو احلار  فمن البني أا تابعة هلما على جهة ما يتبع اللواحق ملحوقاا، واملوضوع

اجلسمية كحمرة الغضبان وصفرة الوجل، والكون ذه القوة  ويشهد لذلك ما يعتري عند الرتوع من االنفعاالت
اليت هي تابعة هلا، وكان الرتوع يقال  قوى النفس، نرى أا متكثرة بتكثر القوى تابعة ألكثر من قوة واحدة من

تأملنا ما يدل عليه قولنا   واملتواطئة وهي املشككة، وخباصة إذامجيعها بضرب من التوسط بني املشتركة أمساؤها على
 .نزوع يف احليوان ونزوع يف املطلوبات النظرية

األحناء من الرتوع قد  املتشوقات الصناعية فقال بنوع متوسط بني هذين، ولكون هذا االختالف الذي بني هذه وأما
wكثرياً ما يضاد الرتوع احليواين، وذلك بني ما جنده  ع الفكرييوجد اإلنسان متحركاً ا حركات متضادة، فإن الرتو
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 .فينا

 فقد. القوة كيف نسبتها إىل قوة التخيل، وبني مع هذا على أي جهة تلفي فيها الكثرة وإذ قد تبني من أمر هذه

 .املكانية ينبغي أن نقول على أي جهة توجد عنها احلركة للحيوان، وبكم شيء تلتئم هذه احلركة

أول، وهو الذي ال يتحرك أصالً عندما  ل إن كل متحرك كما تبني يف األقاويل العامة فله حمرك واحملرك منهفنقو
احلركات اليت تلتئم من أكثر من حمرك واحد، وهو من البني أن هذه  حيرك ومنه ما حيرك بأن يتحرك، وذلك يف مجيع

احملركات،  أكثر حمرك واحد، وأن فيها هذين اجلنسني منيف املكان من احلركات اليت تلتئم من  احلركة اليت للحيوان
احملركني هلذه احلركة اليت ا يلتئم  أعين احملرك الذي ال يتحرك أصالً إال بالعرض واحملرك الذي يتحرك، وإن

 .وجودها منها أجسام، ومنها قوى نفسانية

 .املكانية احليواناألجسام اليت منها تلتئم هذه احلركة فستفحص عنه يف كتاب حركات  إما

إمنا توجد للحيوان عن قوتني من قوى  وأما القوى فلنفحص عنها يف هذا املوضع، وهو من الظاهر أن هذه احلركة
 .الرتوعية النفس، وهي القوى املتخيلة، والقوة

 إليه من غري ويرتع مما يتبني عن قرب ضرورة تقدم هاتني القولني هلذه احلركة، إال أنه قد يتخيل الشيء وذلك أنه  
بني هاتني القوتني ا يكون احليوان متحركاً  أن يتحرك ولذلك ما حيتاج ضرورة يف هذه احلركة إىل وجود نسبة ما

الصورة املتخيلة حمركة للنفس الرتوعية، والرتوعية متحركة عنها، وقابلة  ضرورة، وليس ذلك شيئاً اكثر من كون
ولذلك . احلركة للنفس حترك الرتوعية احلار الغريزي فيحرك هو سائر أعضاءعندما حيرك الصورة املتخيلة  هلا، فإنه

 .احلركة مىت حنت عن نفس الرتوعية عن التحريك أو مل تكف بينهما هذه النسبة كفت

نتخيلها، فإذا حصلت هذه املالزمة  وذلك أن الرتوع ليس شيئاً اكثر من تشوق حضور الصور احملسوسة من جهة ما
ضرورة إىل أن حتصل تلك الصورة املتخيلة حمسوسة بالفعل، فإذن  وتني من الفعل والقبول حترك احليوانبني هاتني الق

احملرك  احملرك األقصى يف هذه احلركة، والقوة الرتوعية متحركة عنها على طريق اإلدراك، هي الصورة املتخيلة هي
واحلال اليت إذا حصلت . الرتوع ة اليت هي علةاألول يف املكان ولذلك نسبت إليه هذه احلركة دون النفس املدرك

الغريزي األعضاء هي اليت يسميها املفسرون باإلمجاع،  يف النفس الرتوعية حركت احلار الغريزي، وحرك احلار
املتخيلة والرتوع دون هذه احلال لك يكن هلا جدوى يف حتريك ذلك احليوان، إذا  ولذلك مىت وجدت هذه الصورة

الصورة املتخيلة  يالية إمنا وجودها من أجل احلركة، وعدم قبول النفس الرتوعية للتحريك عنالصورة اخل كانت
 .نشاطاً يسمى ملالً، وبطوء قبوهلا يسمى كسالً، كما أن ضده يسمى

 .وجدود النفس الرتوعية وماهيتها فقد قلنا مباذا تلتئم هذه احلركة وكيف تلتئم ومىت تلتئم وقلنا مع ذلك يف

 .النفس حسب ما جرت به عادة املشائني ى القول يف األقاويل الكلية من علموهنا انقض

والذكر والتذكر وما يلزم عنها من اإلدراكات، وباجلملة سائر  فأما القول يف سائر القوى اجلزئية مثل احلفظ
 .فالقول فيها يف كتاب احلس واحملسوس، واحلمد هللا حق محده اإلدراكات النفسانية،
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