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 ن عربياإلدراك احلسي عند حمي الدين ب

 التيجاني عليعلي أمحد 

ة للبنني الدراسات اإلسالمية والعربي كلية    العقيدة والفلسفةقسم: 

 راألزهجامعة       فاقوس: املدينة      شرقية  –بالديدامون 

 مجهورية مصر العربية الدولة: 

 alitijani.sha.b@azhar.edu.egإمييل/ 

 ملخص البحث: 

حياول البحث كشف اللثام عن جانب من جوانب عظمة العلامء املسلمني ،وهو بيان كيف توصل حمي 

الدين بن عريب إىل كشف تفاصيل عملية اإلدراك احليس وكيف تؤدي إىل املعرفة ،مستخدما يف تلك املحاولة 

،وعملية  دراك هو حصول صورة الشئ يف الذهناملنهج االستقرائي واملنهج التحلييل ،وقد انتهى البحث إىل أن اإل

تفاعل مع ت ةس الظاهروااحلاإلدراك احليس متوقفة عىل عمل كال من احلواس الظاهرة واحلواس الباطنة 

ملعاين بعد غياهبا تبقى فيها او احلواس الباطنة  تنتزع املعاين عىل الرغم من تشخصها ،املحسوسات خارج النفس 

 .استخالص املعنى الكيل منها عن احلس ،وحياول العقل

 الكلمات املفتاحية :

اإلدراك احليس /حمي الدين بن عريب / احلواس الظاهرة/احلواس الباطنة/املحسوسات/املعاين / 

 العقل /النفس 
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Sensory perception at Mohiu ddin bin arabi 
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Abstract: 

The research tries to present the areas of progress of Muslim 

scholars, including Muhyiddin Ibn Arabi’s declaration of how to 

make sensory perception with the appeared senses, and how to 

reach knowledge from them . I have used the inductive and 

analytical method  

The research concluded that perception is the presence of the 

image of the thing in the mind  

And this is obtained through the apparent and inner senses

And then finally comes the mind trying to reach the total 

meaning of it .

keywords  
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
ألمني، ااحلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف اخللق أمجعني سيدنا حممد النبي 

 وعىل آله وصحبه أمجعني.

 أما بعد 

نها اللثام تي مل يكشف عالرتاث اإلسالمي زاخر باجلوانب املعرفية ذات القيمة الكبرية ،الفإن 

كشف هذه اجلوانب أمام من يتعمدون  إذ يدرس موضوعه هذا فإنه حياول جاهدا   بعد ،والباحث

 إغفاهلا .

نسب لغري أهلها ،ثم يتهم أهلها ،بأهنم ليس هلم حتى جمرد كام أنه توجد الكثري من األمور التي ت

 إسهامات يف هذا الفن .

ومن هذه األمور الدراسات املتعلقة باجلانب النفيس عند العلامء املسلمني  فعىل الرغم من 

الكبري هبذا اجلانب من الدراسات ،ودراسته وإماطة اللثام عنه نجد بعض مؤرخي علم النفس  اهتاممه

رشد  بن سينا والغزايل وابناأمثال الكندي والفارايب ويغفلون ذكر دور وجهود علامء املسلمني فيه 

 وابن عريب ،ويتخطوهنم إىل ذكر فالسفة اليونان وفالسفة العصور الوسطى .

ساهم يف اظهار بعض ج بعض هذه الدراسات إىل النور ؛ليث أن حياول إخرالذلك رأى الباح

 من جوانب عظمة العلامء املسلمني .

 توضيح جهود ابن عريب يف بيان عملية اإلدراك احليس . –قدر اجلهد والطاقة  –لذلك فإننا سنحاول 

ا ،وفهرسان ،أحدمهومبحثني ،تقفومها اخلامتة  ،،ومدخلوجاء هذا البحث يف مقدمة ،ومتهيد 

 للمصادر واملراجع ،وثانيهام للموضوعات .

 ذكرت أسباب اختيار املوضوع ،وخطة البحث ،ومنهجه.يف املقدمة 

 كانته العلمية .عن ابن عريب ونشأته وم–باختصار  -فيه تحدثت فالتمهيد  وأما
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او  ،العمل لوصف وكيفيةاعن احلواس الظاهرة من حيث  للحديث فخصصتهاملبحث األول  أم 

 ها.لحواس الباطنة وكيفية عملل فخصصتهاملبحث الثاني أّما و

 هرس املوضوعات.ثم ف يليها فهرس املصادر واملراجع، أهم نتائج البحث، تتضمنف ،اخلامتة وأما

ن عريب حيث تتبعت املواضع التي حتدث فيها اب هذا املنهج االستقرائي؛ بحثيوقد اتبعت يف 

تحليل ثم املنهج التحلييل ل ،"الفتوحات املكية "يف مؤلفاته وخصوصا عن عملية اإلدراك احليس 

 النصوص وإظهار النسق املعريف لعملية اإلدراك احليس عنده.
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 ابن عربي )نشأته ومكانته العلمية(
 

 ،ألندليساأبو عبداهلل حممد بن عيل بن حممد بن أمحد بن عيل احلامتي الطائي  هو: ابن عربي

 لكنه اشتهر بابن عريب يف املرشق متييزا له من ابن العامل الفقيه املشهور األندليس ،املشهور بابن عريب

سنة  هـ، وتويف684والذي ولد سنة  بأيب بكر بن العريب املشهور بكتابه عن أحكام القرآن،املعروف 

 عاما.قبل مولد ابن عريب بسبعة عرش  هـ، أي664

 ويلقب بالشيخ األكرب. ،بأيب بكر ويكنى ابن عريب

الثامن والعرشين من هـ املوافق 645السابع عرش من رمضان سنة  ،ولد ابن عريب يوم اإلثنني

 م.6465هـ املوافق 486وتويف سنة  م،6646يوليو 

 .(6) باألندلس مرسيهبمدينة  وكانت والدته

ره، لفكبني مؤيد له ومعارض  ؛عىل الرغم من كونه حمط خالف كبري له مكانة علمية عظيمة،

 فيه.عن الكالم  ومتوقف

ه مع كثرة رحالته وتنقالت ،ودقة استيعابه ،مية راجعة لرجاحة عقله وسعة فهمهومكانته العل

 ومعلميه.كثرة شيوخه  املعرفة، معطلبَا للعلم وسعيا  وراء 

 بعد.ت مل تزل خمطوطا تنرش، وأهناجيد الباحث يف تارخيه أن معظمها مل ومؤلفاته 

لة يتضح من مطالعة رسا العلمي، وذلككام أن أكثر ما طبع منها يف أمس احلاجة إىل التحقيق 

مؤلفا البن عريب ما  864 عريب، وفيهاعن إحصاء مؤلفات ابن "عثامن حيي "الدكتوراه التي قام هبا 

عناوين  عىل حيتوي فيه؛ ألنهالرغم من أن هذا العدد مبالغ  ، وعىلورسائل صغريةبني كتاب كبري 

                                                           

 ،اكسونيةلتي تقع يف إنجلرتا األنجلوسا"مرسية "غري  املتوسط، وهيعىل البحر  إقليم مرسية يقع يف أسبانيا، - 6

)املوسوعة العربية امليرسة /املجلد الثاين /حرف امليم اإلنجليز. التي تتألف عموما من األرايض التي استوطنها 

 حممد شفيق غربال /ط دار اجليل ./ارشاف 6484/صفحة 
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نسبة كبرية من هذه األعامل مشكوك يف نسبتها البن  واحد، وكذلكنسخ متعددة لعمل  مكررة، أو

 بعد التصفية املوضوعية ملؤلفات ابن عريب يظل العىل الرغم من كل ذلك فإن ما تبقى  عريب، لكن

 .(6) عن املحقق منه املطبوعة، فضاليتناسب معه ومع قيمة مؤلفاته 

العظمة ديوان الشيخ  ألزل، كتابا املكية، كتابالفتوحات  كتاب عربي:ؤلفات ابن من م

 النجوم. الصوفية، مواقع احلكم، اصطالحات األكرب، فصوص
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 ل ــــــدخــــم

من أفعال  والعقل، وكليهاماإلدراك احليس هو جزء من العملية اإلدراكية املركبة من احلس 

 النفس.

 وسائط.إال أن عملية اإلدراك العقيل تعمل بال 

 عمليتها.أما عملية اإلدراك احليس فإهنا تستعمل احلواس الظاهرة والباطنة إلمتام 

 ن نعرف العلم عند ابن عريب أقبل احلديث عن اإلدراك الذي هو فرع العلم جيب و

 العلم عند ابن عربي

لم ما يمتنع إدراكه فالع ممتنع، وأماكان إدراكه غري  نفسه، إذادرك املدرك عىل ما هو عليه يف  هو:

 .6"به هو ال إدراكه 

 القلب، والعاملعلم هو الصفة التي توجب التحصيل من ال وقال يف تعريف العلم أيضّا:"

 ."هو القلب واملعلوم هو ذلك األمر املحصل 

 ثة:ثالأقسام العلوم عند ابن عربي 

 والنظر.التي طريق كسبها العقل  العلوم األول:القسم 

 الذوق.التي طريق كسبها  العلوم الثاني:القسم 

 الروع.العلوم التي طريق كسبها النفث يف  الثالث:القسم 

 مراتب:العلوم عىل ثالث  "عريب:يقول ابن 

لعثور عىل وجه ا دليل، برشطعقب نظر يف  رضورة، أوعلم حيصل لك  العقل، وهو علم األول:

قولون ي العلوم، وهلذاعامل الفكر الذي جيمع وخيتص هبذا الفن من  جنسه، يفمن  الدليل، وشبههذلك 

 الفاسد. الصحيح، ومنه النظر: منهيف 

                                                           

 م 6968/ط احللبي /66التعريفات /اجلرجاين /صفحة  6
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يقيم عىل  ده، والجييقدر عاقل عىل أن  بالذوق، فالسبيل إليه إال  األحوال، وال علم الثاني:

 اجلامع، والعشق، والوجد، والتشوق، وما ، ولذةالصرب العسل، ومرارةبحالوة  دليال، كالعلممعرفته 

 ويذوقها، وشبهها علوم من املحال أن يعلمها أحد إال أن يتصف هبا، العلوم، فهذهشاكل هذا النوع من 

ذلك، ك مرا ، وليسالعسل  الصفراء، فيجدأهل الذوق كمن يغلب عىل حمل طعمه املرة  جنسها، يفمن 

 الذي بارش حمل الطعم إنام هو املرة الصفراء  فإن

يف وح القدس رعلم نفث  العقل، وهوالعلم الذي فوق طور  األرسار، وهو الثالث: علوم

 .(6)"به النبي والويل  الروع، وخيتص

 نوعان:وهو 

هذا العلم به مل حيصل له  األقسام، لكنهذه  األول، من بالعقل، كالعلم األول: يدركالنوع 

 هذا.مرتبة هذا العلم أعطت  نظر، ولكنعن 

 رضبني:عىل  النوع اآلخر

 أرشف.بالنوع الثاين لكن حاله  األول: يلحقالرضب 

د أن يكون املخرب ق والكذب، إالالتي يدخلها الصدق  األخبار، وهيعلوم  الثاين: منالرضب 

 .واجلنةخيرب به ويقوله كإخبار األنبياء عن اهلل  املخرب، وعصمته، فيامثبت صدقه عند 

 عربي:اإلدراك عند ابن 

كان  مانفسه، معدوالقلب أمرا  ما عىل حد ما هو عليه يف  بأنه: حتصيليعرف ابن عريب اإلدراك 

 موجودا . األمر، أوذلك 

 عربي:أقسام املدركات عند ابن 

 إىل:يقسم ابن عريب املدركات 

 املحسوس. بذاته، وهويدرك  ما األول:

                                                           

 بريوت./ط صادر 98الفتوحات املكية / ابن عريب / اجلزء الثالث / صفحة  - 6
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 املعقول. بفعله، وهوما يدرك  الثاني:

  قسمني عىل وتعاىل، وجدناهثم إذا نظرنا يف مجيع ما سوى احلق سبحانه ... "عريب:يقول ابن 

 والكثيف.قسم يدرك بذاته وهو املحسوس  -

ذه هباملعقول عن املحسوس  واللطيف، فارتفعقسم يدرك بفعله وهو املعقول  -

 بفعله.يدرك  بذاته، وإنامالتنزه عن أن يدرك  املنزلة، وهي

 يشمل اإلدراك احليس واإلدراك العقيل  نفسه، الذييتفرع اإلدراك احليس عىل قضية اإلدراك 

 س.النفيف  اليشءحصول مثال  الذهن، أويف  ءاليشصورة  هو: حصولواإلدراك يف مجلته 

 وينقسم اإلدراك إىل :

 احلواس.الذي يتحصل بواسطة  حيس: وهوإدراك  -6

 الناطقة.خاصة النفس  عقيل: وهوإدراك  -4

احليس له أدوات منها الظاهرة  املعرفة، واإلدراكومن جمموعهام تتكون  -6

 الباطنة.ومنها 

 خلمس ا هي: احلواساألدوات الظاهرة 

 السمع  -6

 البرص  -4

 الشم  -6

 الذوق  -6

 اللمس  -6

 هي:األدوات الباطنة 

 احلس املشرتك  -6

 اخليال  -4

 الوهم -6
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 املفكرة  -6

 الذاكرة(احلافظة ) -6

 وهذا ما سنعرفه يف السطور القادمة 

 اإلدراك واحلواس

حسوسة، املالتي تستكمل بمعاين األمور  احلساسة، وهييتفرع االدراك احليس عىل النفس 

 مهاالباطنة، ويكون االدراك احليس متحصل بواسطة احلواس اخلمسة الظاهرة واحلواس  وبالتايل

 احليس.وسيلتي االدراك 

 ءاليشأيضا إدراك  الظاهرة، وهواالدراك احليس هو ما يتم حتصيله بواسطة احلواس اخلمسة 

املعلومات املتحصلة بواسطة هذه الوسيلة  اخلارجية، وتكونيف املادة  اهليويل، أيحال كونه يف 

 كلية.االدراك العقيل الذي تكون معلوماته  جزئية، بخالفمعلومات 

 إىل:عىل تقسيم املوجودات  التقسيم قائمةوعلق هذا 

 موجودات عقلية  -6

 موجودات حسية  -4

احلس، دركه ال ي الشهادة، وعاملاملعرب عنه بعامل  احلس، وهويدركه  ثالث، عاملثم  عاملان، مافالعامل 

كان مغيبا يف وقت وظاهرا  يف وقت آخر للحس فال يكون ذلك عامل  الغيب، فإناملعرب عنه بعامل  وهو

 يعلم بالتعقل إما  احلس، وإنامالغيب هو الذي ال يدركه  غيب، وإنام

 بالدليل القاطع  -6

 الصادق.أو  -4

 العلم، وذلكهو عني  العلم، وليسطريق  احلس، وهويدركها  اإليامن، فالشهادةوهو إدراك 

احليس، دراك نفرق بني اإل . وهناعينهيدركه العلم  حيس، والغيبله إدراك  مما تعاىل،خيتص بام سوى اهلل 

 معقول.بناء عىل انقسام العامل إىل حمسوس وإىل عامل  العلم، وذلكاإلدراك الذي هو  وبني
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ينا إىل أن لة يذهب ابن سأهذه املس احليس، ففيهوم اإلدراك وال خيتلف ابن عريب عن غريه يف مف

 .(6)يمكن للنفس حتصيله بواسطة احلواس  هو: مااإلدراك احليس 

 سمني:قتؤملت األعراض الكائنة للنفس وجد أهنا تنقسم إىل  ا: إذ"النفس"وابن رشد يقول يف كتابه 

 العقيل.التصور  بالنفس، وهوقسم يظن أنه خاص  -6

 .(4)احلس والغضب والشهوة  البدن، وهوقسم يظن أن النفس تفعله بواسطة  -4

أيضا يف علة  يتفق غريه، كاموبذلك يتبني لنا أن مفهوم اإلدراك احليس يتفق عند ابن عريب مع 

 يتفقون عىل أن مورد القسمة هو تقسيم املوجودات إىل عقلية وحسية. اإلدراك، فجميعهمتقسيم 

 احلسي:شروط اإلدراك 

 وجودا ذهنيا فقط. صدق( وليسما النفس )أن يكون املحسوس بالفعل له وجود خارج  -6

 احليس.االنفعال  -4

 احلاسة.سالمة  -6

 .(3)احملسوس خارج النفس  أوال: وجود

ن اآللة أ املحسوس، وباموذلك ألن اإلدراك احليس يعتمد عىل احلواس الظاهرة التي تنفعل عن 

ن يصح أ النفس، فالأن يكون املحسوس أيضا ظاهرا بالفعل خارج  ظاهرة، وجباملدركة هي حاسة 

به  تأثرييف حالة وجوده داخل النفس فان الذي  فقط، ألنهوجودا ذهنيا  متخيال، أييكون املحسوس 

 الظاهرة.هي احلواس الباطنة وليست احلواس 
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ان إنام اإلنس" عريب:ابن  النفس، يقوللذا صح الرشط القائل بلزوم وجود املحسوس خارج 

السمع، والبرص، والشم، والذوق،  احلسية، وهيوى اخلمسة يدرك املعلومات كلها بإحدى الق

 ."اللمس

 لخمصوص، وحابوضع  إدراكه، فيكونبل ويلزم أن يكون هذا املحسوس بحد يناسب إمكان 

 .(6)"يناسب إدراك احلاسة  خمصوص، بحيث

 قسمني:عىل  واحملسوس

 بالذات.حمسوس  -6

 مشرتك.حمسوس  -4

 بالذات: األول: احملسوس

 األصوات،السمع  األلوان، وحمسوسحمسوس البرص  بذاهتا، مثالوهو حمسوس كل حاسة 

 ذلك.ونحو  اللسان املطعومات، ومسوس

خرى، أاحلاسة تدرك حمسوسها اخلاص بدون معون من حاسة  بالذات، ألنفهذه تسمى حمسوسا 

 بذاهتا.توفرت الظروف املناسبة أمكن للحاسة أن تدرك حمسوسها  فإذا

 املشرتك: الثاني: احملسوس

ذلك وهذه البد فيها من  الشكل، واملقدار، ونحو حاسة، مثالوهو الذي تشرتك فيه أكثر من 

 بذاهتا.املحسوسات ال ختتص هبا حاسة  حواس، فهذهاشرتاك عدة 

يقسم  حيث الفالسفة؛اتفق فيه معه غريه من  أيضا، بلوهذا املذهب مل يعتنقه ابن عريب منفردا 

 رشد، وغريهم.ابن  التقسيم، وايضا  ينا أيضا  املحسوسات نفس ابن س

 

 احلسي: ثانيا: االنفعال

لك، ذيكون هناك إدراك حيس دون  احلاسة، فالوهو وجود املحسوس بحال يمكن أن تتأثر به 

أللوان، ا إدراكه، فمثاللة إىل أن املحسوس البد أن يكون بحال يمكن أابن عريب يف هذه املس ويذهب
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إلدراك، االبعد بام يتناسب مع إمكان  القرب، أوأن تكون عىل حال من  واملتلونات، واألشخاص، البد

أن هناك أشياء أيضا كثرية ال يمكن  قرب، كامذلك أن هناك أشياء كثرية ال يمكن إدراكها عن  ومثال

 املحسوس، وجودوتأثر احلاسة عن  ،احليس االنفعالذلك يلزم لتحقيق  بعد، وعىلإدراكها عن 

 احلاسة.املحسوس عىل درجة إمكان 

لوان، واملتلونات، األيدرك  البرص"البرصي: يف فتوحاته ضاربا  املثال باالنفعال يقوا ابن عريب 

الذي يدرك منه عىل  ميل، غرييدرك منه عىل  البعد، فالذيعىل حد معلوم من القرب أو  صواألشخا

 يدري هل هو برش ميل، اليدرك منه عىل بعد  يده، فالذيه يف الذي يدرك منه ويد باعا ، غريعرشين 

يدرك منه ويده  أسمر، والذييدرك منه عىل عرشين باعا ال يدرك هل هو أبيض أو  شجر، والذيأو 

 .(6)"سائر احلواس يف مدركاهتا من القرب والبعد  أكحل، وهكذايف يده يدرك هل هو أبيض أو 

حد ممكن  بأهنا أقىص اإلحساس( ويعرفوهناوهذه النظرية تسمى يف علم النفس احلديث )عتبة 

 املحسوس.للحاسة أن تدرك فيه 

 احلاسة: ثالثّا: سالمة

لالزم التفاعل ا واحلاسة، ذلكتعد سالمة احلاسة أساس التفاعل بني املحسوسات اخلارجية 

تستقبل املحسوسات اخلارجية ليصل معنى هذا املحسوس للحس  احليس، ألهنالتحقيق اإلدراك 

سوس كان باحلاسة أي عطب تعثر نقل املح املتباينة، فإذايرتجم معنى املحسوسات  املشرتك، والذي

 احليس.نفقد اإلدراك  سليام، وبالتايل

مع يرى أن حاسة الس السمع، حيثوقد أشار ابن عريب هلذا املعنى يف مثال ركبه عىل حاسة 

 لسمع، حيثاعن هذا الصوت عصب يسمى عصب  اهلواء، ويتأثرتستقبل األصوات املنتقلة إليها عرب 

ذلك  الصوت، وعىلحيمل املتغريات التي حتدث يف اهلواء نتيجة قرع أو طرق أو نحو ذلك من مصادر 
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اك رلو كانت حاسة السمع هبا ما يعيق عن وصول املعنى املحسوس للحس املشرتك الستحال اإلد

 السمع.احليس حلاسة 

 الصوت، وعصبوتتم عملية السمع بانتقال حركة اهلواء بني مصدر  "عريب:يقول ابن 

الل فإن احلركة تنتقل خ ، اهلواء الراكد يف وجويف الصامختصل حركة اهلواء هذه إىل السمع، وعندما

 .(6)"هواء الصامخ إىل عصب السمع ليقوم بنقلها للحس املشرتك 

ملشرتك، امن هذا وغريه يتبني لنا لزوم سالمة احلاسة لسالمة نقل املعنى املحسوس إىل احلس 

 احليس.اإلدراك  ليتم

 وغريه.وال خالف يف هذا بني ابن عريب 

 احلسي:أدوات األدراك 

 خلارجاوأدوات اإلدراك احليس هي اآلالت التي يرشق هبا احلس املشرتك عىل املحسوسات من 

هلا، جم املرت املحسوسات، وهوملتقى  املشرتك، فهوألن مردود معطيات احلواس يكون إىل احلس  ،(4)

الظاهر هي احلواس اخلمسة الظاهرة  الباطن، وأدواتيف  الظاهر، وأدواتذلك فهناك أدوات يف  وعىل

 . اللمس، الشم( ،السمع، البرص، الذوق)

 (" ةالذاكر"، املفكرة، احلافظة املشرتك، اخليال، الوهموأدوات الباطن هي )احلس 

رة يقدم أن البعض تا الفالسفة، وغريهم، إالوال خالف يف كثري من هذه التقسيامت بني مجلة 

 عكسه، وذلكد رش بالبرص، وابن باللمس، وينتهيابن سينا فهو يبدأ  الظاهرة، مثلويؤخر يف احلواس 

 موضعها.لعلل سنوردها يف 

وصل إىل ثامنية عرش  ىتحالظاهرة،  الباطنة، واحلواسزاد اخوان الصفا يف عدد احلواس و

 حاسة.
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أنه خيتلف  إال والغزايل،ويف احلواس الباطنة ال خيتلف تقسيم ابن عريب عن تقسيم ابن سينا 

القوة املتخيلة  أن الومهية؛ إذااستنكر ابن رشد عىل ابن سينا زيادة القوة  رشد، وقدقليال عن تقسيم ابن 

أن ابن سينا يقوهلا باعتبار أهنا تقوم يف  " :"احلاس واملحسوس "يف كتابه  مسدها، وقالتسد 

 ."قال هبا الفارايب من قبل  العقل، وقدناطقة مقام  احليوانات الال
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 الظــــــاهــرة:واس ــاحل

بدأ به ابن عريب ألنه  البرص، وقد اإلمجاع، وهيكام أرشنا سابقا أن عددها مخس حواس عىل 

دها ع لإلنسان، وقداحلواس الظاهرة تركيبا وتعقيدَا وكذلك هو أكثر احلواس أمهية بالنسبة  أكثر

 واإلدراك.أرسطو مع السمع من وسائل التعليم 

ع وانوع من أن البسيطة، وهومن احلواس  اللمس، وهيبحاسة  باملركب، لينتهيوهذا يعد بدأ 

انتهج نفس  ابن سينا الذي باملركب، وخالفخالف أرسطو الذي يبدأ بالبسيط وينتهي  الرتتيب، وإن

 ليه، وعىلعغبار  الرتتيب، والأنه نوع من أنواع  النجاة، إاليف كتابه  الشفاء، وكذلكالنهج يف كتابه 

 النفيس.نفس النهج سار ابن رشد يف كتابه 

نوعا من  اخلارجية، فتجردهاعال عن املحسوسات وهذه احلواس الظاهرة تعمل باالنف

 املشرتك.إىل احلس  التجريد، وتؤدهيا

أما احلواس الباطنة فهي التي تدرك املحسوسات اجلزئية بعد غيبتها عن احلس أو حال غيبتها عىل 

 احلاسة.حسب نوع 

 كتابه ابن رشد يقول يف الفالسفة، فنرىوبني ما سواه من  عريب،وال خالف يف ذلك بني ابن 

 مشرتكة، وذلكمن امرها ان هلا قوة واحدة  رالظاهرة( يظه )احلواسوهذه القوى اخلمسة  "النفيس:

فلام كانت هناك حمسوسات مشرتكة جلميعها كاحلركة  أن كل واحدة من هذه احلواس تدرك حمسوسها،

ير بينها عىل املتغا رتكة، وتقيضاملشأن يكون هناك قوة مشرتكة تدرك هذه املحسوسات  والعدد، لزم

 وغريه. ،(6)ابن سينا  بالتغاير: وكذا
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 الظاهرة:وصف احلواس 

ي: وهاإلنسان إنام يدرك املعلومات كلها بإحدى القوى احلسية اخلمس  "عريب:يقول ابن 

 .(6)"السمع، والبرص، واللمس، الذوق، والشم

  "....حد معلوم من القرب والبعد األلوان، واملتلونات، واألشخاص، عىلفالبرص يدرك 

 البصر:حاسة  -1

اح صورة ما ينطبع يف الرطوبة اجلليدية من أشب املجوفة، تدركوهو قوة مرتبة يف العصبة 

 يف األجسام الشفافة بالفعل إىل سطوح األجسام الصقيلة . األلوان، املنقولةذوات 

 املرئي  ءاليشن وطريقة اإلبصار هي :أن يكو

 .املرئي إىل العني  اليشء الضوئي، منمقابال لعني الرائي مقابلة يمكن هبا وصول الشعاع  -

 املرئي والعني حيمل هذا الشعاع . أن يكون هناك وسط شفاف بني -

 ملجوفة.افإن هذا الشعاع يكون صورة املرئي يف الرطوبة اجلليدية للعني املوجودة يف العصبة 

 اإلحساس.ثم يقوم الروح الذي هو جسم لطيف بنقل الصورة عىل مركز 

قريبة بني  كانت املسافة مستقيمة، وحيثامعىل أن قوة البرص تأخذ مبرصاهتا عىل شكل خطوط 

 أكرب. أقرص، والزاويةاملخروط منها إىل املركز  أكثر، والشكلالرائي واملرئي كانت اخلطوط 

اد البعد ز املناسب، فكلامأي أن الصورة تتناسب تناسب عكسيا مع زيادة املسافة عن املقدار 

 متاما.صغرت الصورة حتى تتالشى 

 الصورة.قلت املسافة عن البعد املناسب كربت  القرب، فكلاموهي بالعكس يف حالة 

 كانت مناسب،وكلام كان املرئي عىل بعد  ،أيضا  أي أهنا تتناسب مع القرب تناسبا عكسيا 

 للعني.الصورة طبيعية ومناسبة 
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 السمع : حاسة -2

ع م التكيف، والتوافقتعترب حاسة السمع من أهم احلواس التي تساعد اإلنسان عىل 

آلخرين، اخالل حاسة السمع يستطيع اإلنسان أن يفهم حديث  به، فمنالطبيعة والبيئة املحيطة 

ألشياء، اأن حيدد أماكن يستطيع اإلنسان من خالل حاسة السمع  معهم، كامأن يتفاعل  ويستطيع

يستطيع  شامال، كاممن حيث الوجهة يمينا أو  والبعد، أومن حيث القرب  ومواضعها، سواء

حيمي نفسه من مصادرها  املختلفة، وأناإلنسان من خالل حاسة السمع أن يميز بني األصوات 

 القاتلة. املفرتسة، والزواحفت الضارة كاحليوانا

الفرد األعمى يعترب معزوال  عن  البرص؛ ألنوتعترب حاسة السمع أهم لإلنسان من حاسة 

  البرش.الفرد األصم فإنه يعترب معزوال  عن عامل  فقط، أماعامل األشياء 

اهلواء  جإليها، بتموما يصل  الصامخ، تدركوهو قوة مرتبة يف العصب املتفرق يف سطح 

 الصوت.املنضغط بينها وبني مصدر 

 امالالسمع، حوتتم عملية السمع بانتقال حركة اهلواء بني مصدر الصوت وبني عصب 

 للصوت.التغريات التي حتدث يف اهلواء نتيجة قرع أو غريه من املصادر املختلفة 

 السمع.وهناك خالف بني العلامء يف شكل عصبة 

كل ش الطبل، عىلممدودة مد اجللد عىل  ،الصامخفمن قائل أهنا عصبة مفروشة يف أقىص 

 املدبوغ.أهنا يف صالبة اجللد  العنكبوت، غرينسيج 

يف جوانب الصامخ تتحرك بتحرك اهلواء  العود، ممدودةومن قائل أهنا أعصاب كأوتار 

 وجوه.الرنني يشابه الصوت احلادث من كل  طنني، أومن حركتها  الصامخ، فيحصلالراكد يف 

 تعلقة بالقوة السامعة ومسموعها:بعض األشياء اهلامة املوهناك 

 اهلواء.أن رشط انتقال الصوت من مصدره إىل حاسة السمع هو  -

 البرص الصوت، بعكسمصدر  دائرة، مركزهاأن الصوت ينتقل عىل شكل حميط  -

 مستقيمة.الذي ينتقل عىل شكل خطوط 
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يف  الفهاصوات، واختاحلروف، واألحسب ترتيب  برتتيبه، عىلأن الصوت ينتقل  -

 والغلظة. والثقل، والدقة الرفع، واخلفض، واخلفة

النافعة، ألن األشياء  السمع، وذلكيف وجود حاسة اإلشارة إىل احلكمة اإلهلية  -

كانت حكمة اهلل يف خلق قوة السمع ألكثر  أصواهتا، ولذلكقد يستدل عليها من  والضارة

 األحياء.

 اللمس:حاسة  -3

بة هبا يدرك احلرارة والربودة والرطو احليوان، وحلمه، وعروقه، وعصبهوهي قوة منبثة يف برشة 

 .(6) والثقلواليبوسة والصالبة والرخاوة واللني واخلشونة واخلفة 

 حيوان. خيلوا منها احليوانات، فالاحلواس انتشارا  يف أنواع  بالبدن، وأوسعوهي أول احلواس اتصاال 

س حاسة اللم هبا، أماحاسة هلا عضو خاص  احليوان، فكلوهي أكثر احلواس انتشارا  يف بدن 

 هلا.فكل البدن يعترب أداة 

الفا بأن يكون خم ويشرتط لإلدراك بقوة اللمس أن يكون املدرك مغايرا  للجسم يف الكيفية،

 الثامنية، وهي:للجسم يف إحدى احلاالت 

 احلرارة. -6

 الربودة. -4

 الرطوبة. -6

 اليبوسة. -6

 الصالبة. -6

 الرخاوة. -4

 اللني. -7

 اخلشونة. -8
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كون ي احلاالت، واليف سائر  منه، وكذلكأقل  احلرارة، أووذلك بأن يكون أكثر من اجلسم يف 

 يساويه.مساويا له إذ قلام يدرك اجلسم ما 

قسمني يف رتيب مدينة  اهلل، جعلهثم لتعلم أن اإلنسان عندما خلقه 5555 "عريب:يقول ابن 

الرأس  يف القسم األعىل الذي هو الشيئني، فجعلبني  القسمني، كالفاصلالقلب بني  جعلبدنه، و

 يدركاللمس، فجعل يف النصف اآلخر من القوى احلاسة إال حاسة  احلسية، والروحية، ومامجيع القوى 

حيث هذه القوة اخلاصة  احلساس، منه حبرو اخلشن، واللني، واحلار، البارد، والرطب، واليابس

 ذلك.السارية يف مجيع بدنه ال غري 

 الشم:حاسة -4

كان  ملاحياته، ويستغني عن الغذاء مدة  اإلرادي، والملا كان احليوان يكتسب طعامه بترصفه 

األطعمة، من  هبا بني املوافق الشم، ليميزأيده اهلل تعاىل بقوة  يوافقه، فقدوما ال  يوافقه،من األطعمة ما 

 األشياء.ألن الروائح تدل داللة قوية عىل  املوافق، وذلك وغري

طبيعي؛ ب ترتي اللمس، وذلكهي التي تيل حاسة كون حاسة الشم لذا فقد كانت احلكمة يف أن ت

 للحيوان.أهنا تليها يف األمهية  إذ

ىل جسم ع ألن اهلواء عندما يمر املختلفة، وذلكالروائح  الدماغ، تدركوهي قوة منبثة يف زائديت 

يمر اهلواء املحمل بتلك الرائحة فإن القوة  معه، وعندماخيتلط هبذه الرائحة وحيملها ذي رائحة فإنه 

 النفس.إىل مركز اإلحساس يف  تدركه، وحتملهالشاملة 

 قوة الذوق : -6

الطعوم املتحللة من األجرام  اللسان، تدركعىل جرم وهي قوة مرتبة يف العصب املفروش 

 اللسان.املامسة هلا واملخالطة للرطوبة العذبة التي يف 

 ليشءاحتيل اجلزء املامس هلا من هذا  طعم، فإهناأنه إذا خالطت رطوبة اللسان شيئا ذا وبيان ذلك 

 اللسان.إىل حالة ختتلط فيها برطوبة 
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عم، طوعندما يتصل العصب احلاس املفروش عىل جرم اللسان هبذا اخلليط املكون من ذي 

 احلاسة.إىل القوة  الطعم، ويؤديهاللسان فإنه يدرك حينئذ  ورطوبة

عد ب األطفال؛ إذيظهر عند والدة  باجلنني، وذلكوحاسة الذوق تيل حاسة الشم يف االتصال 

 امه.طعالوالدة مبارشة يبدأ الطفل يف لعق 
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 ةــاطنــواس البـــاحل

دماغ، الأن احلس املشرتك يقع يف مقدمة  الدماغ، حيثوللحواس الباطنة مواطن ثابتة يف 

هوانية فهي يف الش الدماغ، والقوةاحلافظة التي هي الذاكرة فتقع يف مؤخرة  بعده، والقوةتقع  واملتخيلة

 مدركة.الدم ألهنا غري 

ال ح املحسوسات، واختالفباطنة الختالف تعاملها مع  ظاهرة، وإىلوقسمت احلواس إىل 

من حيث التعامل مع املحسوس فإن احلواس الباطنة ال تتعامل مع  فيها، أماوجود املحسوس 

من حيث الوجود فإن صورة املحسوس يف  التجرد، وأماتتعامل معه بعد  اخلارجي، وإناماملحسوس 

 يف الظاهر عبارة عن انطباع صورة املحسوس يف هناألاحلواس الظاهرة ختتلف عنها يف احلواس الباطنة 

حلواس ويتم حتصيل املعنى العام من خالل ا ،اطنة فإهنا تأخذ معنى أكثر وجريدا  يف الب فقط، أمااحلاسة 

 الباطنة.

مل أنه حي جزئي؛ أيمعنى  الباطنة، هو الظاهرة، واحلواسس يف احلواس وال شك يف أن معنى املحسو

 يمكن انتزاع الكيل منه  أطول، كامأن احلواس الباطنة يمكن االحتفاظ به لفرتة  الشخصية، إالمعنى 

 الباطنة:وصف احلواس 

ن حتدثنا يف املبحث السابق عن احلواس الظاهرة ـوهي القسم األول من القوى املدركة أبعد 

بثوثة يف روح تستبطن االعصاب امل اجلسمية، وحقيقتهااحلواس اخلمسة  اجلسم، والتي آلياهتامن خارج 

 األعضاء.هذه 

 مخسة وهم:،وهي أيضا  (6) نتحدث عن القسم الثاين من القوى املدركة وهي احلواس الباطنة

 املشرتك.احلس  -6

 املصورة.اخليال أو  -4
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 الومهية.القوة  -6

 املتخيلة.القوة املفكرة أو  -6

 الذاكرة.القوة احلافظة أو  -6

 املشرتك:احلس أواّل: 

 ورائحتها، أ طعمها، أو املحسوسات، أووهو القوة التي تؤدي إليها احلواس ما تدركه من صور 

 املشرتك.احلس تسمى ب وجميعها، ولذلكمركز  هبا، يف وتنطبعاحلسية، فتقبلها، غري ذلك من املدركات 

عة خطا  النقطة الدائرة برس مستقيام، ويبرصودليل وجودها أن اإلنسان يبرص القطر النازل خطا  

 مستديرا.

 كل والنقطة يف ،قطرة عليه، قطرةفلو كان املدرك لذلك هو البرص )العني( لرأى القطر كام هو 

ملقابل، االبرص ال يدرك اال  خط؛ النأن تتصل يف شكل  عليها، دوناحلالة التي هي  حال، نقطة، عىل

 خطا. قطرات، وليس قطرة، أو نقطة، أو وهو

صورة املرئي بعض الوقت حتى تأيت صورة  أخرى، مدركة، حتفظفالبد إذن من وجود قوة 

 متصل.فريى اجلميع كأنه خط  أخرى، وأخرى

 ني مواضعهاب اإلدراك، وتفصلويوضح هذا أن النقطة لو أديرت أو حتركت ببطء حتى متيز قوة 

 .نقطا ال خطا   املتعاقبة، لرؤيت

الثانية،  تدرك مل الثانية، والثالثةتدركها  املشرتك، فلموذلك ألن الصورة األوىل انتقلت من احلس 

 حدة.كال  منها عىل  وهكذا، فرتى

كالمه واحدا  مع أن املرئي منه  واحدا ، ويسمعواإلنسان يدرك الشخص الذي أمامه شخصا  

 أمامها.كل عني تنقل صورة الشخص الذي  شخصان؛ ألنبالبرص 

 متامه.ألن كل أذن تنقل الكالم الصادر منه عىل  ؛وكذلك املسموع باألذنني كالمني

د من وجود قوة توح لكالمه، فالبد تانللشخص، وصوفالوارد إىل القوة اإلدراكية صورتان 

 .واحدا   واملسموع كالما   واحدا   رئي شخصا  امل بينهام؛ ليكون
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 يدركها.ثم  ،ع صور املحسوسات من احلواس أوال  س املشرتك أنه جيمومن خواص احل

 .اجلزئياتالكليات العقلية املنتزعة من  فقط، دون اجلزئية، املشخصةغري أن ما يدركه هو األمور 

 املتخيلة.من األمور  الظاهرة، أومن املحسوسات  باللذة، واألمل، سواءكام أهنا مركز اإلحساس 

لطعم، ايمكنك أن حتكم أن هذا  واخليال(املشرتك  )احلسوهباتني القوتني  "عريب:يقول ابن 

 القايض هبذين احلكمني ال يمكنه الطعم؛ فإنلصاحب هذا اللون هذا  اللون، وأنصاحب هذا  لغري

 .(6)"القضاء ما مل حيرضه املقيض عليهام 

 اخليالية:القوة ثانيّا: 

سئل اإلنسان عن يشء كان قد رآه من قبل  غيبتها، فإذاحتفظ مثل املحسوسات بعد  وهي قوة

 أمامه.فإنه يصفه كام لو كان ماثال 

غيبة  بعد اإلنسان، ويتذكرها املصورة، يتمثلها اخليال، أووذلك من صورة ذهنية موجودة يف 

 الظاهر.انرصاف اإلنسان عنه بحسه  بجسده، أواملحسوس 

خليال، االقوة تسمى  غيبتها، وهذهفهذا دليل عىل أن هناك قوة حتفظ صور املحسوسات بعد 

 غيبتها.أيضا  باملصورة حلفظها صور املحسوسات بعد  وتسمى

اجت النفس فإذا احتالنفس بصور املحسوسات  املشرتك، واخليال، حتتفظإذن بواسطة احلس 

انت؛ كللنفس صورة املحسوس كام  اخليال؛ ليعيدإىل املصورة أو  منها، رجعتبعد ذلك احلكم عىل يشء 

 املختلفة.غري ذلك من أوجه احلكم  بينها، أويقارن  عليها، أوحيكم  ليصفها، أو

عىل صورة  إمااحلس، وأما القوة اخليالية فإهنا ال تضبط إال ما أعطاها 555 "عريب:يقول ابن 

 ."عىل صورة عىل أعطاها الفكر  أعطاها، وإماما 

 نظريمهاوفلكه، وثم الكاتب ...."البدن:ويقول أيضا  يف القوة اخليالية عند حديثه عن مدينة 

 .(4)"التي حتس احلسية، واجلوارحالقوة  وفلكه، ونظريمهاالقمر  الدماغ، ثم اخليالية، ومقدمالقوة 
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 الوهمية: ة: القوثالثًا

 اجلزئية.يف املحسوسات  املحسوسة، املوجودة اجلزئية، غريوهي قوة تدرك املعاين 

 س، القايضاملفرتالعداء يف احليوان  عليه، ومعنىباحلنو  االبن، القايضمثل معنى القرب يف 

 حمسوسا .أن كالمها ليس  عنه، معبعد بال

ن هناك قوة أ بسواء، علمنافلام رأينا النفس حتكم يف هذه املعاين حكمها يف املحسوسات سواء 

 الوهم.هذه القوة تسمى الومهية أو  تدركها، وأن

الومهية، القوة  وفلكها، ونظريمهاثم الزهرة 555 "البدن:يقول ابن عريب عند حديثه عن مدينة 

 .(6)"احليواين  والروح

الغاذية، واملنمية، احلاسية، اخليالية، الومهية، واحلافظة، ثم أحدث فيه القوة  ":أيضا  ويقول 

عة: األربأن هذه القوى  فقط، غريبام هو إنسان  حيوان، الكله يف بدن اإلنسان بام هو  والذاكرة، وهذا

اإلنسان  خص احليوان، ثمالذاكرة هي يف اإلنسان أقوى منها يف  احلفظ، قوة الوهم، قوة اخليال، قوة قوة

هذه القوى كلها يف هذا اجلسم آالت  احليوان، وجعلعن  املفكرة، واملصورة، والعاقلة، فتميزبالقوة 

 ."للنفس الناطقة لتصل بذلك إىل مجيع منافعها املحسوسة واملعنوية 

 ملفكرة:او أالقوة املتخيلة : رابعًا

بعض، عن  تفصلها بعضها، أواملفكرة مع  اخليال، أووهي قوة من شاهنا أن ترتب الصور التي يف 

ن بعض تفصلها ع بعض، أوتركب املعاين املوجودة يف احلافظة مع  جزئية، أوصورة كلية أو  لتكون

 جزئي.لتكون معنى كيل أو 

العمل  الن مفكرة؛ وذلكعملت يف املعاين سميت  متخيلة، وإذافإذا عملت يف الصور سميت 

بة إىل عملها يف املتخيلة نسفإهنا تسمى  أفكارا ؛ ولذاالعمل يف املعاين فينتج  فقط، أمايف الصور ختيل 

 املعاين.مفكرة نسبة إىل عملها يف  الصور، وتسمى
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ده، عنيفكر اإلنسان أبدا  إال يف أشياء موجودة  املفكرة، فالوأما القوة 555 "عريب:يقول ابن 

 خر، بينهآفيها يف خزانة اخليال حيصل له علم بأمر الفكر  العقل، ومن احلواس، وأوائلمن جهة  تلقاها

 ." فيها، مناسبةوبني هذه األشياء التي فكر 

املفكرة، ووسط القوة  وفلكها، ونظريمهاومن ذلك الشمس ..."املفكرة:ويقول يف القوة 

  .(6)" الدماغ

 لذاكرة:االقوة احلافظة أو : خامسًا

 احلاجة.حلني تذكرها وقت  اجلزئية، املدركةوهي قوة من شأهنا أن حتفظ املعاين 

 الذاكرة.تسمى القوة  احلافظة، وبتذكرهافهي بحفظ هذه املعاين تسمى القوة 

 كذلكاملشرتك، فصور املحسوسات اآلتية إليه من احلس  املصورة، حيفظ اخليال، أوفكام أن 

 الومهية.احلافظة حتتفظ باملعاين اجلزئية الواردة إليه من القوة 

ن تذكر ما كا باهلل؛ ألهناوأما القوة الذاكرة فال سبيل هلا أن تدرك العلم 555"عريب:قول ابن ي

 .(4)"سبيل له إليه  قبال، فالمل يعلم اهلل  نسيه، وهو عنه، أوغفل  قبل، يعلمه، ثمالعقل من 

 وفلكه،ومن ذلك املشرتى 555"البدن:ويقول أيضا  عن القوة الذاكرة عند حديثه عن مدينة 

 .(6)"الدماغ  الذاكرة، ومؤخرةالقوة  ونظريمها

لعاقلة، االقوة اإلنسانية  متيزه، وهيولكن اإلنسان من بني أنواع احليوان خيتص بقوة أخرى 

 .(6)"القوة العاقلة واليافوخ  وفلكه، ونظريمهاومن ذلك األمحر  555"عريب:قال فيها ابن  التي

 قسمني:وهي تنقسم إىل 

 العاملة. القوةاألول: القسم 
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 العاملة. الثاين: القوةالقسم 

مي أو العل العميل، والعقلالعقل  اللفظي، فيقالويطلق عىل كال منهام العقل باالشرتاك 

 اإلنسان.هبا حاجة من حوائج  تؤدهيا، وتلبي حركتها، ووظيفتها التيمنهام  النظري، ولكل

 العاملة: األول: القوةالقسم 

وجاهات ا يف روية وتفكري يف اإلنسان، وتتموهي أساس حركة البدن إىل األفعال التي ختص 

 خمتلفة.وقوى 

 النزوعية.القوة احليوانية  -6

الضحك اخلجل واحلياء و واالنفعال، مثللرسعة الفعل  ركها يف هيئة وجعل اإلنسان مهيئا  فهي حت

 ذلك.والبكاء وما إىل 

األمور  دبرياألحكام، وتيف استنباط  واملتومهة، وتستعملهاالقوة احليوانية املتخيلة  -4

ا يعني م واملهارات، وكلتعلم الصناعات وأنواع احلرف  وحياته، مثلالالزمة ملعيشة اإلنسان 

 ومعيشته.اإلنسان يف حياته 

آلراء منها تتولد ا العاملة، واالستمدادالقوة  النظري، أوكام أهنا بالتعاون بينها وبني العقل 

 حسن، وغريها.الصدق  قبيح، وأنأن الكذب  العامة، مثل املشهورة، واألمور

 العاملة: الثاني: القوةالقسم 

صلت و املادة، سواءقوة من شأهنا أن تنطبع بالصور الكلية املجردة عن  النظري، وهيأو العقل 

 بتجريدها.قامت هي  جمردة، أوإليها هذه الصور 

ونسبة هذه القوة إىل تلك الصور هلا أحوال متعددة ألهنا إما أن تكون قابلة لالنطباع هبا بالقوة 

 بالفعل.أو 

 أحوال:فإن كانت قابلة هلا بالقوة فلها ثالثة 

مستعدة فقط للقبول من غري أن يكون احلالة األوىل هي التي تكون فيها هذه القوة  -6

 هيوالنية، ومطلقة.هلا حينئذ قوة  ويقالالقبول، ورشائطه، لدهيا متطلبات 
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ائطه، رشهلا  للقبول، وحصلاحلالة الثانية وهي التي تكون فيها هذه القوة مستعدة  -4

 ممكنة.حينئذ  بعد، وتسمىيتم هلا القبول  متطلباته، ومللدهيا  وتوفرت

 رشائطها، ومتطلباتاحلالة الثالثة وهي التي تكون فيها هذه القوة قد حصل هلا  -6

 قوة.حينئذ كامل  بالفعل، وتسمىهلا قبول الصور املجردة  بول، وتمالق

 ة، فذهبالكليوقد اختلف احلكامء يف استعداد النفس لقبول االنطباع بالصور املجردة 

خيتلف  إناماخللقة، والبعض إىل أن هذا االستعداد متشابه يف مجيع أشخاص النوع اإلنساين بأصل 

لتي هذا االستعداد يف نوع معني من العلوم ا التمرين، واستعامليف  القبول، باختالفهمالناس يف 

 وتزيده.تقوي هذا االستعداد 

حسب املزاج اإلنساين  آلخر، عىلخرون إىل أن هذا االستعداد خمتلف من شخص آوذهب 

 الشخص.يف تكوين 
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 جــائــنتـال

 التالية:من البحث نخلص إىل النتائج  –بعون اهلل وتوفيقه  –بعد أن انتهينا 

هذا البحث يربز جانب كبري من عظمة علامئنا املسلمني الذين حاول البعض  -6

 املتميزة.إغفال إسهاماهتم العلمية 

 النفس.يف  اليشءحصول مثال  الذهن، أويف  اليشءدراك هو حصول صورة اإل -4

 أمرين:عىل  ةاإلدراك احليس قائمعملية  -6

 الظاهرة.احلواس 

 الباطنة.احلواس 

زئية اين اجلعنها املع النفس، وتأخذاحلواس الظاهرة تتفاعل مع املحسوسات خارج  -6

 .رشوطها(املتجسدة يف املادة )بعد توافر 

ا املعاين عىل الرغم من تشخصها وتبقى فيها املعاين بعد غياهب الباطنة تنتزعاحلواس   -6

 منها.العقل استخالص املعنى الكيل  احلس، وحياولعن 
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 . م6968احللبي /التعريفات /اجلرجاين /طبعة  -6

 املعجم الفلسفي /طبعة دار قباء -6

 . /النهضة املرصية 6د /حتقيق أمحد فؤاد األهواين /طتلخيص النفس / ابن رش -4

 ./حتقيق عبدالرمحن بدوي /ط دار القلم /بريوت يف النفس /أرسطو طاليس  -7

 أرسطو طاليس"/ حتقيق عبدالرمحن بدوي /ضمن كتاب احلاس واملحسوس /ابن رشد  -8

 . /دار القلم /بريوت /لبنان "يف النفس 

 .م 6985/دار الرشوق /6عثامن نجايت /ط 5ددراك احليس عند ابن سينا /اإل -9

لم النفس العام /د.سهري كامل أمحد /مركز اإلسكندرية للكتاب /ط خمل إىل ع-65
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