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ملخص البحث
تُع ّي قوى اإلنسان اإلديراكية عني أيرسطو من مجلة اتعلوم اتطبيعية اتيت أهقم هبا ،ال سيما أهنا
متثل حموير املوجودات اتطبيعية عنيه ،واتيت تفقدر إىل أعضاء جسيخة .فاتنفس كوهنا أساس
اتدوى اإلديراكية عني اإلنسان ،فهي أخضاً مبيأ عام تلحياة خشرتك فيه احليوان واتنبات أخضاً
يرغم اخقالف مراتبهم يف سلم اتوجود اتفيزخدي .إال إن هذا اإلنسان عني أيرسطو هو وحيه
من خسقخيم اتفعل املعريف اتذي مبوجب تقمثل معرفقه بثنائية اتصويرة واملادة من خالل امقالكه
تلعدل بشديه "اتعملي املنفعل" اتذي خدبل اتصوير احلسية اتيت ترد إتيه ،وهو مبثابة املادة ،إال
ُ
إنه تيس ته وظيفة إجيابية ،و "اتنظري اتفعال" اتذي به خسقخرج اإلنسان األشياء من حاتة
اتصوير احلسية اتسلبية إىل حاتة املييركات اتعدلية .وذتك عن طرخق اتدوة اتنزوعية وعالققها
ابتلذة واحلركة ،وهذا كله حييث حسب مبيأ اخليال اتذي تقحرك اتدوة اتنزوعية حنوه.

الكلمات املفتاحية :أيرسطو  ،اتنفس  ،اجلسم  ،اتعدل  ،احلس.
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The human perceptual powers of Aristotle
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Abestract
The human perceptual powers of Aristotle are among the natural
sciences that I care about, especially since they are the focus of his
natural assets, which lack bodily organs.The soul, being the basis of
the perceptual powers of man, is also a general principle of life in
which animals and plants also share despite their different ranks in the
ladder of physical existence.However, according to Aristotle, this
human being is the only one who uses the cognitive act according to
which his knowledge of the duality of form and matter is represented
through his possession of the mind in its two parts: The first is
"passive practical" who accepts the sensual images that come to him,
and is like the substance, except that it has no positive function. The
second is the "effective theoretical" by which man extracts things
from the state of negative perceptual images to the state of mental
perceptions, and that is through the motive force and its relationship to
pleasure and movement, and all this occurs according to the principle
of the imagination towards which the motive force moves.
Key words: Aristotle, Soul, Body, Mind, Sense

 املقدمة.1
 فال حياة هلذا،إن جوهر حياة اإلنسان وماهيقه عني أيرسطو خقمثل يف قواه اإلديراكية
اإلنسان مبعزل عن هذه اتدوى بكوهنا هي من هتب ته مدومات االسقمراير يف اتعيش
 وذتك كله ال خقم إال مبوجب وجود اتنفس اتيت هي مبيأ،واتقفاعل مع اتبيئة احمليطة بيه
، فهي كل ما خؤتف بني أجزاء اتكائن احلي وهي منقشرة يف مجيع أحناء اجلسي،احلياة اتعامة
ً ومن مت فهي تيست وقفا،اتذي صلقه ابتنفس صلة جوهرخة تقمثل يف صلة املادة ابتصويرة
9
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على اإلنسان وحيه ،بل تعم اتنبات واحليوان أخضاً ،فاإلنسان خشرتك مع اتنبات واحليوان يف
وظيفة اتنفس اتغادخة ،ومع احليوان دون اتنبات يف وظيفة اتنفس احلاسة ،وخنفرد وحيه
بوظيفة اتنفس اتناطدة أو اتعاقلة اتيت من خالهلا خييرك املاهيات اتكلية ،وذتك حبسب
مرتبقه يف سلم احلياة اتذي به أصبح مبديوير هذا اإلنسان اسقخيام اتفعل املعريف اتذي من
اتفعال ،اتذي خكشف ته املييركات اتعدلية
خفرق بني اتصويرة واملادة عن طرخق عدله ّ
خالته ّ
بعي اسقدباهلا من عدله املنفعل.

 1.1مشكلة البحث
تظهر مشكلة اتبحث يف تعيني اتقساؤالت اآلتية
أـ ما ميى فهم مكوانت قوى اإلنسان اإلديراكية يف صحة معرفة االيرتباط احلاصل فيما
بينها؟
ب .هل جيب أتكيي أن قوى اإلنسان اإلديراكية عني أيرسطو مبيأ عام ،خقحيد حبسب
مفهوم اتنفس اتيت تقصف ابتشموتية واتعموم تقشمل اتنبات واحليوان واإلنسان؟

 2.1فرضية البحث
تقمثل فرضية اتبحث يف ديراسة قوى اإلنسان اإلديراكية ،وبيان ميى أمهيقها وايرتباطها
ابجلسي واتنفس ،من حيث اشقماهلا على مظاهر احلياة اتنباتية واحليوانية واإلنسانية ،ومتيز
كل منها عن اآلخر يف اتقغذخة واحلس واتعدل.

 3.1أمهية البحث
أـ إن معرفة قوى اإلنسان اإلديراكية متثل منذ أقيم اتعصوير ،هاجس ُمدلق تيس فدط
تلفالسفة وحيهم ،بل تإلنسانية مجعاء ،فاتكل خبحث عن معرفة حديدة اتنفس .وهل
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هناك وحية جتمعها .وفيما تقمثل وظيفقها .وأخن خكمن دوير اتعدل يف ذتك .وهل توجي
قوة نزوعية حمركة هلذا.

ب .على أساس أن قوى اإلنسان اإلديراكية عني أيرسطو (وحية اتنفس ووظائفها ،واتعدل
اتفعال واتدوة اتنزوعية) متثل جوهر اتفلسفة األيرسطية اتيت أثرت فيما بعي يف ُجل

اتفلسفات اتالحدة.

 4.1أهداف البحث
أـ إبراز ماهية قوى اإلنسان اإلديراكية عني أيرسطو وبياهنا وفق مشوتية تعرخف اتنفس من
حيث كوهنا غاذخة وحاسة وعاقلة.
ب .إظهاير تفرد اإلنسان بدواه اإلديراكية عن ابقي املوجودات ،بكونه هو وحيه من خقمقع

بدوة عدلية خسقطيع من خالهلا أن خييرك ماهيات اتصوير احلية.
 .2منهجية البحث
خدوم اتبحث على منهجية قائمة على املنهج اتسردي اتقايرخيي يف اتعرض ،واملنهج
اتقحليلي يف املعاجلة ،واملنهج اتنديي يف اإلثبات واتنفي ،واملنهج املدايرن يف املفاضلة .وقي
قسم هذا اتبحث إىل مبحثني يرئيسيني وخامتة

 . 3املبحث األول :وحدة النفس ووظائفها:
 1.3وحدة النفس:
قبل أن خعمي أيرسطو إيل بيان ماهية اتنفس شرع يف اسقعراض أهم مذاهب اتديماء
فيها ،وذتك بطرحه تعيخي اتقساؤالت يف مطلع كقابه عن طبيعة اتنفس واتيت مفادها هل
اتنفس هي إحيى املدوالت اتعامة؟ أم هي ّقوة أم فعل؟ وهل هي قابلة تالندسام أم ال
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مبعىن هل مثة ع ّية نفوس (نباتيّة وحيوانية وانطدة ،أي عاقلة) ،أم أ ّن هذه اتنفوس كلها
أجزاء تنفس واحية .وهل حتقاج إيل عضو جسيي أم ال؟
ومن واقع طرحه هلذه اتقساؤالت خدول أيرسطو أب ّن اتديماء أمجعوا على أ ّن تلنفس
صفقني جوهرخّقني مها احلركة واإلديراك .وهذا عنيه غري صحيح بكون احلركة واإلديراك جيب
أن تُسني إىل اإلنسان صاحب اتنفس ال إىل اتنفس .كما خسقحيل على اتنفس أن تكون
بُعياً ما ،وال هي اتفاق ّحت ّل يف جسي آخر ،وفق مبيأ اتقناس  ،وال أن تكون نغم أو
انسجام بني األضياد اتيت ترتكب منها هذه اتنفس كما زعم بذتك اتفيثاغويرخني وأفالطون.
وعلى أخة حال ،فاتنفس عني أيرسطو" :1عبايرة عن مبيأ احلياة اتعامة ،فهي تيست
وقفاً على اإلنسان ،بل ُتعم اتنبااتت واحليواانت كذتك ،على اترغم من اخقالف مراتبها يف

سلم احلياة "كمال أول جلسم طبيعي آيل" (طاتيس ،2015 ،ص .)43

وتكن تو فعالً أن اتنفس هي مبيأ احلياة اتعامة ،وتقصف ابتشمول اتذي ُخعم
اتنبات واحليوان واإلنسان ،كما خزعم بذتك أيرسطو؟ ..فما هي قواها وأفعاهلا إذن ،وفيما
تقمثل خواصها وأجزائها ،وهل هي قابلة تالندسام ،أو أن هناك يرابط ومؤتف بينها .هذا يف
حال نظران إيل انفعاالهتا مثل اإلديراك واملعرفة واترأي واتشهوة واتنزوع إخل ،وأفعاهلا مثل
احلركة املكانية واتنمو واتقدلّص أو االحنالل؟
وهنا جني أيرسطو جييب عن هذه اتقساؤالت بدوته إن كل ما خؤتف بني أجزاء
قسمنا
اتكائن احلّي هو اتنفس ابملعىن اتيقيق .وهذا عنيه ما ّ
تيل عليه املشاهية .فنحن إذا ّ

احليوان أو اتنبات إىل عية أقسام ،حت ّددنا من أ ّن األجزاء احلاصلة ال ختقلف ابتكيفيّة
 1ولد أرسطو طاليس سنة (  384ق.م ) في مدينة " أسطاغيرا " ،مستعمرة يونانية وميناء على الشاطي الشرقي من ساحل تراقيا ،كان
أبوه " نيقوماخوس " من جماعة االستقالبيين التي كانت تُعرف آنذاك بنقابة األطباء في بالد اليونان ،والتي يرتقي نسبها إلي اله الطب ،مما
أهله ليكون طبيبا ً خاصا ً لبالط الملك " أمينتاسالثتني" جد االسكندر المقدوني ،أما أمه فكانت من "خليقس" التي هي في ضواحي يوبيا
(ستيس  ،1984 ،ص  ) 209؛ ( بدوي  ،1984 ،ص . ) 99
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احلي (فخري،
واحيها عن اآلخر ،فاققضى أن تكون اتنفس منقشرة يف مجيع أحناء اجلسي ّ

 ،1999ص  .)63كما أنه إذا أمعنا اتنظر يف صلة اتنفس ابجلسي أديركنا ،أ ّن اتنفس
واجلسي جوهران مقباخنان ،بيتيل اتقباخن اتواضح بني األجسام احليّة ،وهي ذات نفس،
واألجسام غري احليّة ،وهي ال نفس هلا.

فاتكائن احلي عني أيرسطو إذن ،مركب من كال هذخن اتعنصرخن املقباخنني ،اتنفس
واجلسي ،اتلذخن مها مبثابة اتصويرة واملادة منه (سقيس ،1984 ،ص  .)244هذا إذا قيس
بسائر املوجودات املركبة اتيت تدوم اتصويرة فيها بيوير اتفعل أو اتكمال ،يف حني تدوم املادة
بيوير اتدوة ،اتشيء اتذي به أضحت اتنفس مبثابة اتفعل أو اتكمال من اتدوة اتيت تسقكمل
به (فخري ،1999 ،ص .)63
واتكمال اتذي خدصيه أيرسطو خقضمن معنَـْيني أثنني خقمثل املعىن األول يف حصول

اتدوة
احلي ،بينما خنحصر املعىن اتثاين يف ممايرسة هذه ّ
اتدوة أو االسقعياد يف اتكائن ّ
ابتفعل " .أن احلاصل على اتعلم خُصبح عاملاً ابتفعل حني خسقعمل علمه ،وهذا االنقدال إما
أنه تيس اسقحاتة ضرب آخر من االسقحاتة ،تذتك تيس من اتصحيح اتدول أبن املفكر

حني خفكر خناته تغيري ،وال كذتك اتبنّاء حني خبين فإنه ال خقغري .وإذن فاتفاعل اتذي خندل
ما ابتدوة إىل اتكمال يف حاتة اتكائن اتعاقل واملفكر ،جيب أن خسمى أبسم آخر خالف
اتقعليم " (طاتيس ،2015 ،ص  61ـ .)62
فعنيما كانت اتنفس ال تنعيم يف حاالت اتنوم أو اتغيبوبة ،من حيث توقف بعض
حي ابتدوة .ومثل هذا اجلسم هو ما نعين به
وظائفها ،كانت كماالً ّأول جلسم
طبيعي ّ
ّ
آيل قابل
اجلسم
ّ
اآليل ،اتشيء اتذي به تصبح اتنفس كماالً ّأول جلسم طبيعي ّ
اتعضوي أو ّ

تلحياة (طاتيس ،2015 ،ص  42ـ .)43
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هبذا اتشكل خقبلوير اتقحيخي اتعام تلنفس عني أيرسطو واتذي من خالته نسقطيع أن

نبني اتصلة بني اتنفس واجلسي بيقة .وذتك بكوهنا صلة جوهرخة تقمثل يف صلة املادة
ّ
ابتصويرة ،إذا ايرتفعت طبيعة اتوجود املركبة .اتشيء اتذي به خسقحيل أن تفايرق اتنفس
اجلسي؛ إال يف حال اسقبعيان إحيى قواها اتيت قي توجي مفايرقه.
مدومات احلياة عني أيرسطو بعي أن أقحمنا هذه احلياة يف
واآلن دعوان ،نبحث عن ّ

حتيخي اتنفس كفصل ذايت من فصوهلا؟

وجني هذه املدومات سرعان ما تقبلوير قوته اتذي مفاده إ ّن احلياة تُدال على عية

ٍ
معان فهي قي تعين اتدييرة على اتقفكري أو اإلديراك أو احلركة أو اتسكون أو اتقغ ّذي أو
أي من هذه اخلواص يف كائن ما ،دعوانه حيّاً بكون
اتنمو أو االضمحالل .فإذا وقفنا على ّ
أن اتنشاط اهلييف تلطبيعة خظهر على أوضح ما خكون يف اتكائنات احلية ،حيث أن كل

شيء يف هذا املييان حمسوب منذ اتبياخة اعقبايراً من مبيأ اتنفس ومن اآلاثير اتيت تنقج عنها.
وتكن ملا كان كل فعل هييف ال خقغلب على مداومة املادة إال تييرجيياً ،فإنه
خنقج ابتضرويرة عن ذتك أن احلياة اتعضوخة تيست مقساوخة اتييرجات من حيث اتكيفية.
فحياة اتنبات هي حياة اتقغذي واتقواتي ،وحياة احليوان تزخي عن ذتك ابإلديراك احلسي،
واتقحرك ابتندلة اتذي هو موجود تيى أغلب احليوان ،أما حياة اإلنسان تزخي عليهم ابتفكر
اتذي خنفرد به وحيه دون غريه من سائر املوجودات األخرى (قرين ،ب ت ،ص .)308
إذن ،فأيرسطو خدول بوجود أنواع ثالثة من اتنفوس (اتنفس اتغاذخة اتيت هي نفس
اتنبات ،واتنفس احلاسة اتيت هي نفس احليوان ،واتنفس اتعاقلة اتيت هي نفس اإلنسان)،
وحني جتقمع هذه األنواع اتثالثة يف نفس واحية تكون أجزاء ثالثة تقلك اتنفس ،وتكون
اتعالقة فيما بينها على حنو جيعل اتنوع األعلى ال خوجي إال إذا وجي اتنوع األدىن ابتدياس
https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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إتيه ،وتيس اتعكس ـ فاألدىن قي خوجي بيون األعلى ـ مبعىن أن من طبيعة هذه األنواع أ ّن
بني وحيهتا واألخرى صلة اتشرط ابملشروط ،حبيث ال توجي اتواحية ما مل توجي األخرى.
فاتدوة احلاسة تفرتض اتغاذّخة ،كشرط الزم هلا ،واملخيلة تفرتض احلاسة ،واتناطدة تفرتض
ّ
هذه اتدوى مجيعاً (قرين ،ب ت ،ص 308؛ فخري ،1999 ،ص .)64
وخقطابق اتنحو املطرد يف األنشطة احليوخة مع سلم اتكائنات احلية ،اتذي خصعي من
أكثرها ندصاً إىل أعالها كماالً مؤتفاً بذتك سلّماً مقصاعياً .وتيل أوجه املشاهبات اتيت
جنيها بني خمقلف أجزاء هذا اتسلم على أن ما حيكمها مجيعاً هي قوانني من نفس اتنوع.

 2.3وظائف النفس:
بعي أن عرفنا موقف أيرسطو من وحية اتنفس اتيت خشرتك فيها اتنبات واحليوان
بكوهنا مبيأ احلياة اتعامة اتذي خشمل اتكل من حيث انقشايرها يف مجيع أجزاء
واإلنسانّ ،
اجلسي احلي ،وكيفية عالقة اتنفس ابجلسي اتيت هي مبثابة عالقة اتصويرة ابملادة "اتفعل

واتدوة" ،واتيت تدوم على قوى مقعيدة ذات معان مرتابطة مكملة تبعضها بصلة اتشرط
واملشروط ،مؤتفة بذتك سلماً طبيعياً خبيأ من األسفل وخغّ ُي صعوداً إىل األعلى.
أنيت اآلن تبيان وظائف اتنفس عني أيرسطو واتيت خبيأها بوظيفة اتنفس اتغاذّخّة اتيت

كوهنا شرط احلياة األول
هي أدىن أنواع اتنفس يرغم اشرتاكها مع اتنبات واحليوان واإلنسان ،و ّ

يف مجيع أشكاهلا ،فوظيفة اتنفس اتغاذخة ،اتيت قوامها متثل اجلسم تلغياء ،حبيث خنمو اجلسم
وخقواصل منوه إىل أن خبلغ حاتة اتنضج وخديم عليها ،تقحكم مبنظومة كاملة من األعمال
اجلسمانية اتيت أويردها أيرسطو يف كقابيه "تواتي احليوان" و "يف اتنفس" ،وذتك مثل طهو
اتطعام يف املعية من خالل احلرايرة اتصاديرة عن اتدلب ،واتغياء اتذي جيري يف األوعية
اتيموخة ،وكيفية أتتيف اتلحم  ..وغريها من األموير احليوخة املقعلدة بوظيفة اتنفس اتغاذخة
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اتيت طاملا أسهب أيرسطو يف بياهنا (برهييه ،1987 ،ص  .)297مث أتيت يف اترتتيب بعي

اتنفس اتغاذّخّة يف احليوان دون اتنبات اتنفس احلاسة ،اتيت خقمثل فيها اإلديراك احلسي
(احلواس اخلمس) اتذي هو تغري حييث يف هذه اتنفس بواسطة اجلسم ،أي هو إخصال
صويرة املوضوع املييرك إيل اتذات املييركة ،وال تُعطينا احلواس اتفردخة ،من حيث هي كذتك،
إال معلومات عن صفات األشياء اتيت تقناسب ـ أي احلواس ـ معها ،وما ختربان به هذه
احلواس عن تلك األشياء دائماً ما خكون صادقاً  ،وتكن صفات األشياء املشرتكة اتيت حنن
على ديراخة هبا من خالل كل حواسنا ،واملقمثلة يف (اتوحية واتعيد ،احلجم واتشكل،
اتزمن ،اتسكون واحلركة) ،فكلها حنن ال نييركها من خالل هذا احلس املفرد أو ذاك ،وإمنا
ابحلس املشرتك خقم إديراكها ،وذتك من خالل اخلياالت اتيت تقجمع فيه بعي أن حتيث يف
احلواس املخقلفة (قرين ،ب ت ،ص .)311
وبفضل هذا احلس املشرتك نسقطيع أن ندايرن بني اديراكات احلواس املخقلفة ،وأن
منيز بعضها من بعض ،وأن نربط بني اخلياالت اتيت تندلها واملوضوعات اتيت هي خياالت
هلا ،وأن نكون على وعي إبديراكاتنا من حيث أهنا إديراكات تنا حنن .وجيعل أيرسطو هلذه
احلاسة نوافذ مخس هي (احلواس اخلمس) تييرك من خالهلا اتعامل اخلايرجي ،أدانها
اتدوة ّ
ّ
تنجلي طبائع اجلسم األيربعة (احلاير واتبايرد واترطب واتيابس) ،تذتك
حاسة اتلمس اتيت هبا
ّ
ّ
أي من هذه اتطبائع ،وأن خكون بينهما نسبة ما ،إذا جتاوزها
وجب أن تكون ُّ
خلوا من ّ
أقره أيرسطو
احلي يف مجيع أشكاتهّ ،
امللموس اسقحال اتلمس .وملا كان اتلمس خالزم ّ

تلحي بيوهنا ،اتشيء اتذي خكون يف انعيام اتلمس موت
بـ ّ
(حاسة اتغذاء) اتيت ال وجود ّ
احلي.
ّ
حاسة اتذوق اتيت هبا تييرك طعوم األشياء اتسائلة ابتدوة
مث أتيت يف املرتبة اتثانية
ّ
خقبني اتطعم اجلاف أو اترطب .ويف املرتبة اتثاتثة
حبكم احملسوسات يف اتلسان اتذي ال ّ
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احلاسقني تقفرعان
حاسة اتذوق وتقّصل هبا اتروائح .وكال هاتني ّ
اتشم ،اتيت حتكي ّ
ّ
حاسة ّ
حاسة اتذوق ال تييرك موضوعها ،ما مل تكن مقّصلة به ـ مثلها
حاسة اتلمس .إال أن ّ
عن ّ
اتشم موضوعها عن بُعي ،وتكنها تفقدر مع ذتك
حاسة اتلمس ـ يف حني تييرك ّ
مثل ّ
حاسة ّ

إىل وسط .واتسمع هو املرتبة اترابعة فهو خييرك األصوات اتيت هي حركات حتيث يف اهلواء
عني تصادم جسمني صلبني بشكل سرخع وحاد مما خُصيب األذن هبقزاز صويت.
حاسة اتبصر ،اتيت هي عني أيرسطو تُع ّي أمسى
وأخرياً املرتبة اخلامسة اتيت أتيت فيها ّ

املشف ابتفعل،
حيرك
ّ
احلواس مجيعاً ،بكوهنا تييرك األتوان واألجسام املش ّفة .فاتلون هو ما ّ

املشف
املشف فيه ،بينما
تذتك اسقحاتت يرؤخقه إالّ بواسطة اتنوير ،اتذي حي ّدق قوة حترخك
ّ
ّ
ال خرى إالّ بواسطة ما هو ذو تون .مثال ذتك اهلواء واملاء اتلذان خسقم ّيان إشفافهما من

مشف بذاته ،طبيعقه من طبيعة األثري اتذي ترتكب منه األجرام اتسماوخّةّ .أما اتنوير
جوهر
ّ
املشف أو حتديده ،فهو مبثابة تونه اتذايتّ ،وهو خسقمي طبيعقه من طبيعة األجرام
هو كمال
ّ

اتسماوخة أخضاً .فاسقحال أن خكون اتنوير جسماً أو فيضاً عن جسم؛ إمنا هو عبايرة عن
تكي خقسىن تلباصرة أن تبصر موضوعها ،خلزم
انيري ما يف
ّ
حصول اتناير أو جوهر ّ
املشف .و ّ
متر فيه صويرة اتشيء املبصر ،وإالّ امقنع اإلبصاير ،كما حييث
ابإلضافة إيل اتنوير ،وسط ّ
عنيما تلصق اجلسم بباصرتنا .وذتك أن اتلون ال خؤثر يف اتلعني ،بل يف اتوسط اتذي

خالقيها فيصل بينها وبني اتشيء املبصر.
هبذا اتشكل يرسم تنا أيرسطو ماهية احلواس اخلمس اتظاهرة ،اتيت نييرك هبا صويرة
حس اتنفس
األجسام عن طرخق اتقفاعل بني ّ
احلاسة واحملسوس ،وذتك تكي نصل إيل ّ
كل
اتباطن املُشرتك ،اتذي هو من احلواس اخلمس مبثابة اترقيب أو اتوسيط؛ بكونه ُُييّز بني ّ
من احملسوسات اخلاصة أوالً ،فيييرك أن هذه احملسوسات صوت أو طعم أو تون  ..إخل.
احلاسة إديراكها ،كما تييرك
فاتنفس هنا ُيكن هلا أن تييرك أهنا تييرك ،إذ خسقحيل أن تييرك ّ
https://misuratau.edu.ly/journal/arts
ISSN 2664-1682

17

جملة كلية اآلداب -العدد  17يونيو 2021

قوى اإلنسان اإلدراكية عند أرسطو

________________________________________________________

احملسوس ،وإال تكان اإلديراك ذا تون أو طعم أو يرائحة ،مثله مثل احملسوسات اتيت تييركها

احلواس اخلاصة.
كذتك تييرك اتنفس احملسوسات املشرتكة ـ اتيت ختقلف عن احملسوسات األخرى من
حاسة واحية فدط،
حيث أهنا تقصف بصفات مشرتكة بينها مجيعاً ،فاسقحال أن تييركها ّ
بل جيب إلديراكها تضافر عية حواس ،وذتك كما هو واضح يف احلركة واتسكون واتشكل
واتعيد  ..إخل (فخري ،1999 ،ص .)67
احلس املشرتك خيقلف عن ابقية احلواس اخلمس؛ من حيث أنه تيس
واضح هنا إن ّ

انفعاالً حمضاً ،بل هو ُيثّل اتبياخة األوىل من بياايت اتقجرخي اتذي خرقي حبسه اإلنسان
احلس إىل صعيي اتنطق اتظاهر يف اتفكرة ،مت أييت اخليال اتذي هو وسط
خطوة من صعيي ّ
بني احلس واملنطق ابملفهوم األيرسطي .فهو خفرتض احلس وخُبىن عليه .وما اتقخيل إال ختلّف

مقخلفاً أو البثاً ،ألنه خلبث يف اتنفس
حسياً ّ
اتصويرة احملسوسة يف اتنفس ،مما ُيكن تسميقه ّ

بعي زوال احملسوس .كما خفرتض اتعدل بيويره اخليال ،حبيث ال تنفصل اتصويرة املعدوتة عن
اتصويرة املقخيّلة ،فال غىن تلنفس عن اتصويرة املقخيلة حني تعدل .أي ال تعدل بال ختيل،
ألن اتقخيل هو اهليوىل اتيت خقأمل فيها اتعدل اتكليات (برهييه ،1987 ،ص .)301
اتقخيل إذن هو "اتدوة اتيت هبا ندول إن اتصويرة حتصل فينا ،وإذا ضربنا صفحاً عن
اسقعمال اجملاز هلذا االصطالح ،فإننا ندول إن اتقخيل تيس إال قوة أو حاتة حتكم هبا،
ونسقطيع أن نكون على صواب أو خطأ " (طاتيس ،2015 ،ص .)104
احلس من عية جوانب أمهها (فخري،
كما خيقلف اخليال عني أيرسطو عن ّ
 ،1999ص .)67
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احلاسة ،يف حني تقمثل املخيّلة موضوعاهتا سواء أكانت ماثلة
ـ مثول احملسوسات أمام ّ
أمامها أم ال.
احلاسة يف إديراك موضوعها اخلاص ،فمثالً اتعني ال ختطئ يف إديراك األتوان ،أو
ـ ال ختطئ ّ
خقطرق إتيه اتغلط.
األذن يف إديراك األصوات  ..إخل ،يف حني أ ّن اخليال كثرياً ما ّ

احلاسة صحيحة ،يف
احلاسة وكانت ّ
حتس ،مىت مثل املوضوع أمام ّ
ـ ال خياير تلنفس يف ما ّ
حني أن هلا بعض اخلياير يف ما تقخيّل يف حال اتيدظة.

احلاسة؛ وذتك
وتكننا هنا جني أنفسنا أمام كم هائل من اتقباخن اتواقع بني اخليال و ّ
حاسة ما
حترك ّقوة ّ
خصر على أن اخليال هو حركة أو انفعال انجم عن ّ
بكو ّن أيرسطو ّ

ابتفعل.

احلس املشرتك ،وهذا هو
اتدوة ّ
ومن مت فإن ّ
احلاسة اتيت خدصيها أيرسطو ما هي إال ّ

تلحس املشرتك
اتقأوخل اتظاهر تيا "ابن يرشي" قيُياً " ،ويروس" حيخثاً .فقصبح املخيلة فرعاً
ّ

اتذي هو عني أيرسطو ّقوة احلس األصلية أو األوىل .واتيت هي يف حديدقها حاتة اتذاكرة
اتيت ال ختقلف عن اتقخيّ ـ ـ ـ ـ ـ ـل إال يف نسبقها إىل اتزم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن املاضي؛ بعكس اخليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال اتذي
احلس
ُيقي إىل كال احلاضر واملسقدبل .وهذه اتصوير املسقحضرة قي تكون قي طمست من ّ
املشرتك ،وعنيها حيصل اتقذ ّكر ال اتذاكرة ،اتذي خنطوي على عامل إيرادي .كذتك ُيكن
أن خكون بني هذه اتصويرة شيئاً من االيرتباط اتذي به قي تقوايرى حبسب مبيأ اتقشابه أو
اتقضاد أو اتقجاوير بني اتصوير اتيت تسقحضر ابتقذكر .فإذا حصل هذا اتقوايرد تلدائياً ،يف
ّ
حاتة اتغفلة أو اتنوم ،كان من نوع األحالم ـ وهو من أفعال املخيّلة ،وفق زعم أيرسطو
(فخري ،1999 ،ص .)68
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احلاسة طبيعة خاصة
تلدوة اتناطدة وال تلدوة ّ
كما جيب عني أيرسطو ،أن ال خكون ّ
هبما ،وأن تكوان عبايرة عن ّقوة واسقعياد فدط ،تكي تقم ّكنا من تل ّدي مجيع احملسوسات

املقضادات منها؛ وهذا كله قي حييث من أجل أن تبلغ عمليّة اتقجرد
واملعدوالت ،حىت
ّ
احلس شبه ،من ع ّية وجوه؛
"إديراك اتصوير اتكلية" ذيروهتا يف اتنطق أو اتفكرة .وبني اتعدل و ّ

فكال احملسوس واملعدول خصبحان وموضوعهما ،يف حال احلس واتعدل ابتفعل ،شيئاً

واحياً.
وعلى أخة حال ،أننا يف هذا اتبحث ومن واقع تقبع ما سبق جني أنفسنا أمام عية
احلس واتعدل نسقطيع حبسب اتقصوير األيرسطي أن جنملها يف اتنداط
فروق فاصلة بني ّ
اتقاتية (فخري ،1999 ،ص .)69
خيل
اتدوخة تُضعف احلواس ،يف حني املعدوالت تقاثر ابتعدل ،اتشيء اتذي ّ
ـ إن األحاسيس ّ
جسيي.
على أن اتعدل ال خفقدر إيل عضو
ّ

ـ اترتابط هو اتصفة اتسائية على ملكة احلواس يف اإلنسان من ُذ اتبياخة ،بعكس ّقوة اتنطق
اتيت ال تكقمل يف هذا اإلنسان إالّ بعي أن خكرب ،مع عيم ن ّسياننا تدوة اتعدل اهليوالنيّة ؟

احلس تقمثل يف إديراكه تلموجودات اجلزئية ،اتيت هي اجلواهر ،بيّنما تكمن مهمة
ـ مهمة ّ
اتعدل يف إديراك املاهيات اتكلّية ،اتيت هي اتصوير اتعدلّية ،مبعىن أن اتعدل هو اتذي خنقزع
خلوا من
اتصويرة اتكلّية اتكامنة يف املوجودات ّ
املادخة؛ بعي أن كان قبل فعل اإلديراكّ ،
اتصوير ،فإذا أمت اإلديراك ابتفعل ،أصبح ومعدوته شيئاً واحياً ،وهذا ما قصيه أيرسطو
حينما شبه عملية اإلديراك هذه ،ابيرتسام األحرف على توحة مل خندش عليها شيء (قرين،
ب ت ،ص .)313
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كذتك جيب أن خوجي عني أيرسطو عدل ماهيّقه أن خعدل مجيع األشياء ،على
خالف اتعدل اآلنف اتذكر اتذي سيصبح مجيع األشياء ،يف حال اإلديراك .فمن طبيعة
(مادة أو هيوىل هي ابتدوة موجودة ما
املوجودات أ ّهنا تندسم إىل قسمني أثنني األول ّ
املادة من
بعينه) ،واتدسم اتثاين (علّة فاعلة تفعل ذتك املوجود أو تصنعه) ،مبعىن أهنا ُحتول ّ
مادي أو
حال ات ّدوة إىل حال اتفعل .وهذا هو حال اإلديراك أخضاً ،اتذي فيه عامل ّ
هيوالينّ ،خكمن يف اسقعياد حمض ،وعامل فاعل ،هو مبيأ كمال أو حتديق فيه ،خشبه "
ابتدوة أتواانً ابتفعل ".
اتنوير اتذي جيعل األتوان اتيت ّ

اتدوة واتعدل عني أيرسطو جيب أن خكون هناك طويراً اثتثاً هو طوير اتدييرة
إن بني ّ

على اإلديراك ،تلك اتيت توفّرت آتقها وابتت حاصلة ابتفعل نوعاً ما ،بسبب اكقساب
املعايرف وحصوهلا يف اتذهن – كما هو واضح يف أمر اتعامل اتذي مبديويره مطاتعة معايرفه
ابتدوة مبعىن ما ،وابتفعل مبعىن ما ،وهلذا اتسبب أطلق عليه اسم
مىت شاء ،فيكون إديراكه ّ
اإلديراك أو اتعدل ابمللكة ،وهو اثتث اتعدول اتيت أييت أيرسطو على ذكرها.

القوة النزوعيّة
 .4املبحث الثاين :جوهر العقل و ّ
 1.4جوهرالعقل:
قي تكون مسأتة اتعدل من أكثر املسائل اتيت اثيرا اجليل حوهلا منذ عهي اإلسكنيير
األفرودخسي ( 205ق .م) اتذي خُفسر هذا اتعدل أبنه هللا وقي دخل يف أفكايران؛ أو هللا
ّ
وهو خفكر يف داخلنا .وقي أتبعقه يف ذتك املييرسة األوغسطينية عامة ،يف فرتة اتعصوير
"اتفعال" هو أحي اتعدول
اتوسطى .كما ذهب فالسفة اإلسالم إيل اتدول أبن هذا اتعدل ّ
أو اجلواهر املفايرقة ،اتيت حترك األجرام اتسماوخة.
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أما "اثمسطيوس" ( ،)388 / 317و"اتديخس توما األكوخين" (/ 1225

 )1274فهما خراين أبن اتعدل اتفعال ما هو إال قوة من قوى اتنفس (فخري،1999 ،
ص 70ـ  .)71وعلى أخة حال ،قي خعود هذا اجليل واالخقالف يف أتوخل ماهية اتعدل
عني أيرسطو إىل اتشرح اتذي قيمه " ابن يرشي " ( )1198 / 1126حول نظرخة اتعدل
اتفعال األيرسطية ،ذاك اتذي نرى فيه بوضوح أتثري نظرخة اتعدول يف األفالطونية احمليثة.
اتفعال عني أيرسطو ،فإننا جنيه خصفه اتيرة أبنه علّة
واآلن إذا آتينا إيل بيان ماهية اتعدل ّ
اإلديراك اتفاعلة ،أي مبيأ اتكمال أو اتقحديق تلعدل اهليوالينّ أو اتدابل .أو هو شيمة اتعدل

اهليوالينّ ،غري قابل تالخقالط ألنه كل شيء ابتفعل ،أوشيمة اتعدل اهليوالينّ اتذي هو كل
شيء ابتدوة .ومن مت فهو عاملاً جبميع املعدوالت ،بل هو مجيع املعدوالت؛ وما اتعدل

اهليوالينّ إال قابل هلا فحسب .كما خصفه اتيرة أخرى أبنه مفايرق ،وال خوجي اتصال ته
ابملادة ،بكونه ال خفقدر إىل عنصر جسيي ،وال خشبه اتعدل اهليوالينّ من هذه اتناحية أخضاً
ـ فكالمها برخئان من املادة ،وكالمها ال خصيبهما اتكلل يرغم طول املعاانة .كما أن هذا اتعدل

اتفعال غري ُمنفعل فهو ال خقأثر ابتعوايرض اجلسيخة اتيت قي تصيب سائر اتوظائف احليوخة
يف اتنفس (بيوي ،1980 ،ص .)251
هكذا تظهر ماهية اتعدل اتفعال عني أيرسطو؟ إال أننا سنحاول اآلن أن نققبع ماهيقه
من خالل اتنظر يف وظائف اتنفس وأنواعها ،تلك اتيت كما يرأخنا عني ديراسقنا ملوضوع
"وحية اتنفس ووظائفها" ،أبهنا تندسم إىل أنواع هي (اتغاذخة ،واحلاسة ،واتناطدة أو
اتعاقلة) ،حيث عرفنا أن اتدوة اتغاذخة تدقصر على اتنبااتت فدط ،واتدوة احلاسة هي اتيت
تشرتك فيها مجيع اتكائنات احلية ،واتدوة اتناطدة أو اتعاقلة خيقص هبا اإلنسان وحيه دون
سواه .وخكمن اتفرق بني هذه اتدوى يف كون اتغاذخة تقناول املادة ذاهتا بينما اتدوة احلاسة
واتدوة اتناطدة أو اتعاقلة تقناوالن اتصويرة .ومبا أن احليوان واإلنسان مشرتكان فيهما إال أن
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احليوان خدقصر فدط على معرفة اتفرد واتصويرة اتفردخة ،أما اإلنسان ،صاحب اتعدل ،فهو

اتذي خسقطيع معرفة اتصوير اتكلية.
هبذا خصبح اتعدل عني أيرسطو عنصراً أساسياً يف اتفعل املعريف اإلنساين ،وذتك على
أساس ثنائية (اتصويرة ،واملادة) ،حبيث خكون تعرخف اتنفس مقمثل يف كوهنا صويرة تلجسي
وال جمال السقدالهلا عنه .وما اتعدل إال مسقوى من مسقوايت اتنفس (فخري ،ص.)28
وانطالقاً مما سبق نسقطيع أن ندف على متييز أيرسطو تلعدل إىل نوعني اثنني خقمثل
األول يف كونه منفعل وعملي تكون ته اتدييرة على اتقفكري قبل أن خفكر ابتفعل ،فهو هنا
أشبه بدطعة انعمة من اتشمع تيخها قييرة على تلدي اتكقابة عليها تكنها مل تقلدى اتكقابة
بعي (سقيس ،1984 ،ص  .)247ومن مت فهو خدبل اتصوير احلسية اتيت ترد إتيه .وهو
جمرد انطباع تلصوير احلسية اخلايرجية ،إذ أنه مبثابة املادة ،وخرتكب غاتباً من اتصوير اتيت أتت
من احلس ،وأصبحت صويراً يف املخيلة ،وتيست ته وظيفة إجيابية .وإمنا هو جمرد انطباع
تلصوير احلسية اخلايرجية .وخبيو أن أيرسطو خرى أن هذا اتعدل املنفعل خنشأ من اجلسي وخفىن
بفنائه (قرين ،ب ت ،ص .)313
واتثاين خقمثل يف اتعدل اتفعال اتذي ُيثل اتفاعلية اإلجيابية تلفكر نفسه .وهو
مبحض طبيعقه خاتي وال خفىن ،وتيست ته بياخة وتيست ته هناخة ،وهو أييت تلجسم من
اخلايرج وخفايرقه عني املوت .كما أنه هو املسؤول عن إديراك املاهيات يف أنفسها ،ومن مت
خسمى عدالً نظرايً .وبه نرتفع من هذه احلاتة إىل حاتة اإلديراك اتصحيح ،وذتك عني
اسقخراج األشياء من حاتة اتصوير احلسية اتسلبية إىل حاتة املييركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات اتعدلية اتعامة،
حيث إنه أييت ابتصوير اخلاصة ،فيحيل اتصوير احلسية اتيت هي يف حاتة اتدوة ،إىل حاتة
صوير ابتفعل ،أعين أن مهمة هذا اتعدل أن خندل حاتة اتصوير ابتدوة ،إىل صوير ابتفعل .إذ
أنه خسقخلص املعدوالت من املادايت ،وخطبع هبا اتعدل ،فيخرجه إىل اتفعل .ومن مت
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نسقطيع به أن نفسر أصل معانينا اتكلية ،ونصل بينها وبني اتقجربة املمثلة يف اتصوير

اخلياتية؛ " إننا منيز من جهة اتعدل اتذي خشبه اهليوىل ألنه خصبح مجيع املعدوالت ،ومن
جهة أخرى اتعدل اتذي خشبه اتعلّة اتفاعلة ألنه حييثها مجيعاً كأنه شبيه ابتضوء ألنه،
بوجه ما ،اتضوء أخضاً حييل األتوان ابتدوة إىل أتوان ابتفعل " (طاتيس ،2015 ،ص
.)112
نقبني من هذا اتنص اتصرخح أليرسطو ،أن يف اتنفس عدالً منفعال ،وآخر فعاال ،ومها
ّ

مفايرقان أي يروحيان .واتعدل اتفعال جمرد اتصوير املعدوتة ،وخقيح تلعدل املنفعل أن خقحي هبا
كما خقحي احلس مبوضوعه .فاملنفعل هو املقعدل ،واتفعال هو اجملرد ،وذتك وفق مبيأ اتكلي
اتذي خنص على أن ما هو ابتدوة خصري ابتفعل بقأثري شيء هو ابتفعل .وتكن هذا خفرتض
أخضاً أن اتعدل اتفعال يف هذه احلاتة ما دام فاعالً ،فال بي أن خكون .حاصالً من قبل على
هذه اتصويرة ،وهذه اتصويرة اتعدلية اتصرفة تسقلزم ابتقايل أن خكون هذا اتعدل امل ْخرِج هلا
ُ
واتناقل هلا من حاتة اتدوة إىل حاتة اتفعل ـ صويرة صرفة هو اآلخر .فكأ ّن اتعدل اتفعال
صويرة خاتصة أو ماهية اتمة ،أعين أننا هنا خرجنا كلياً عن منطدة احلواس (بيوي،
 ،1980ص  249ـ .)250
كما جني أخضاً أيرسطو من انحية خدول إن كل معرفة مرتبطة مبعرفة حسية ،وجنيه
من انحية اثنية خؤكي على أن املعرفة صاديرة عن صوير عدلية ،وإن مصيير هذه اتصوير اتعدلية
صوير خاتصة ال تصلها املادة أبي شكل من األشكال .اتشيء اتذي به جني أنفسنا
مضطرخن إىل أن نصنف هذا اتعدل من مييان آخر خكون مغاخر كلياً عن مييان اتعدل
املنفعل .وإن اتنقيجة اتيت من املمكن أن تسقخلص من هذا كله ،تقمثل يف أن هذا اتعدل
اتفعال عدل ٍ
عال ال صلة ته اتبقة ابحملسوس.
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كذتك فإن هناك أخضاً مسأتة يرئيسية تكمن يف آتية اتصال اتعدل اتفعال ابجلسم.

حيث أن أيرسطو كما يرأخنا خدول أن تكل جسم نفسه اخلاصة ،وإنه ال جمال تلقفرقة إطالقاً
بني اجلسم وصويرته أو بني اجلسم وبني اتنفس احلاتة فيه .وتكننا جني هنا أن هذا اتعدل
اتفعال قي أصبح خنقمي إىل نوع آخر من اتوجود ال ُيكن أن خقصل ابجلسم ،وذتك ألنه
صويرة خاتصة ،فكيف خقم إذن االتصال بني اتصويرة اخلاتصة ،وبني اجلسم املادي؟
وعلى أخة حال ،إذا أخيان اتعدل اتفعال كما هو عني أيرسطو فإننا جنيه فعل حمض
ته ابتنفس اتبشرخة اتصال ،إال أن هذا االتصال تيس جوهرايً ،ما دام اتعدل قابالً تلمفايرقة،
حق تنا أن نسأل أهو
وما دام ال خفقدر إىل أي من األعضاء اجلسيخة .فإذا كان ذتك كله ّ
جوهر مفايرق أم جزء من أجزاء اتنفس؟.

وهنا أيرسطو ُجييب أبن يف مجيع األشياء ويف اتطبيعة عامة ،جني عاملني خمقلفني
مادة هي ابتدوة سائر املوجودات اتفردخة اتيت خشقمل عليها اتنوع ،وعلة فاعلة تفعل فيها أو
تصنعها فقكون نسبقها إتيها نسبة اتصناعة إيل املادة املصنوعة ،فهذان اتعامالن املخقلفان
خنبغي أن خوجيان أخضاً يف اتنفس (طاتيس ،2015 ،ص .)115
خظهر يف كالم أبنه من اتصعب األخذ ابتدول أن اتعدل اتفعال هو هللا أيرسطو
أعاله ،كما زعم بذتك اإلسكنيير األفرودخسي ومن أتبعه من املييرسة األوغسطينية ،بكون
هللا عني أيرسطو خعدل ذاته وحسب ،وال أيبه تشأن اتعامل اتسفلي ،خبالف اتعدل اتفعال
خلم جبميع املعدوالت ،وهو مبيأ حتديق إمكانياهتا اإلديراكية .وقي
اتذي هو حال يف اتنفس ّ
خكون مفهوم احللول هذا هو ما جيعل اتدول أبن اتعدل اتفعال هو هللا ،أو جوهر مفايرق

آخر خقوسط بني هللا وعامل اتكون واتفساد ،قوالً مردوداً .فاتطبيعة عني أيرسطو مبيأ فاعل
كاف السقكمال األفاعيل اتطبيعية ،فال تفقدر إيل مؤازيرة عامل من اخلايرج ،إال يف بعض
األحوال اتناديرة (كقكون اجلنني) وملا كانت اتنفس صويرة أو كماالً ملوجود طبيعي هو
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اإلنسان اققضى أن تكون اتنفس قاديرة على اسقكمال وظائفها احليوخة واإلديراكية ،بيون

واسطة ،أو بكالم أكثر حتيخي ،فبوسع اإلنسان أن خييرك ابتنفس ،بيون حاجة إيل فعل
من اخلايرج.
ط أن
أما فيما خيص خلود اتعدل ،فهو أمر اثبقاً تيى أيرسطو ،حيث إنه ال خدول ق ّ
اتنفس خاتية ،وإمنا خدول إن اجلزء اتناطق منها ابق بعي احنالل اجلسي ،وهذا اجلزء اتناطق
هو اتعدل .أما اتشخص جبملقه ٍ
ففان عنيه فال خلود إال تلنوع اتبشري ( كرم،1966 ،
ص.)167
وأخرياً تبدى مسأتة " أصل " هذا اتعدل اتفعال اخلاتي ،واتيت جنيها عني أيرسطو
ُمشاير إتيها يف قوته مبباخنة اتعدل تلمادة ومسوه عليها ،حيث أن اتعدل خلوح متاماً أنه أييت
فينا وهو حاصل على وجود ذايت وغري فاسي .فبينما سائر اتصوير اتطبيعية خترج من " قوة
املادة " وتعود إتيها .وتسنا نسقطيع أن ندول إن اتنفس اتناطدة خملوقة ،ألن أيرسطو مل
خعرف فكرة اخللق ،وال نسقطيع كذتك أن ندول عن هذه اتنفس أهنا آتت ابتقناس ،
فأيرسطو كما نعرف خلح دائماً يف أن اتعلّل اتفاعلية فدط هلا وجود سابق على معلوالهتا ،أما
اتعلّل اتصويرخة كاتنفس فمفايرقة ملعلوالهتا يف اتوجود وكل ما ُيكن اتفحص عنه وقوته هو
بداء اتصوير بعي احنالل املركب ،السبدها على أتتيفه ،مع عيم معرفقنا أبصل هذا اتعدل
تذي خظل مسأتة مغلدة تقعذير على اتفهم واإلديراك (كرم  ،1966 ،ص .)167

 2.4القوة النزوعيّة:
يرأخنا يف اتسابق أن تلنفس ثالث وظائف يرئيسيّة اتغياء واإلديراك (أبشكاته)
احملركة عني
واحلركة .وقي عرفنا ماهية اتدوى اتغاذنـّيّة واملييركة بفروعها ،واآلن سنقناول اتدوة ّ

أيرسطو من حيث منشئها واتدوة اتباعثة هلا يف اتنفس ،حيث جنيه خدول أنه ُيقنع إسناد
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احلركة إيل اتدوة اتغاذّخة ،وإال توجب أن خقحرك اتنبات عن موضعه أخضاً ،مثل احليوان ،وال
احلاسة أخضاً ما دامت بعض احليواانت حتس وال تقحرك؛ وال اتعاقلة كذتك،
إيل اتدوة ّ
بكون اتعدل خدقصر على اتنظر ،وألنه خوعز ابحلركة فال خقحرك احليوان ،إال أننا هنا نعين
ابتعدل اتعملي ال اتعدل اتنظري ،ذاك اتذي خدابل بني اتوسائل املؤدخة إيل غاخة ما وخفاضل
بينها ،وخصبح حاته يف هذا حال اتدوة اتنزوعية اتيت هتيف دائماً إيل غاخة ما ،وهي غرض
اتعدل اتعملي أخضاً .فاتعدل واتنزوع معاً مها ما خوتيان احلركة.
واتفرق بينهما أن اتعدل خطلب اخلري األصيل ،بينما اتدوة اتنزوعية واخليال كثرياً ما
خطلبان اخلري اتظاهر ،وتصرفهما يف ذتك اتشهوة اتيت هي نزوع غري عدلي عن اخلري
األصيل( .فخري ،1999 ،ص  73ـ .)74
مرد كل حركة يف احليوان تقمثل يف اتنزوع بشكلّيه اتعدلي وغري اتعدلي ،هو مبيأ
إن ّ

اتعملي إال هادخة أو يرائية يف ذتك .ومع أن احليواانت اتينيا ال متلك
احلركة؛ وما اتعدل
ّ
اتدوة اتناطدة فهي متقلك اخليال ،اتذي خنطوي على عامل إديراكي .واتذي هو نوعان
األول تديخري ختقص به اتدوة اتعاقلة واتثاين اخليال احلسي متلكه مجيع احليواانت.
وخلزم عن ذتك أن اخليال هو ما ُيثل تلدوة اتنزوعية اتغرض اجلزئي اتذي تقحرك
حنوه ،وهو دوير ال خسقطيع اتعدل اتنظري اتديام به ،ألن من شأنه مطاتعة اتكليات
وحسب .إال أن هذا اخليال خسقعني ابتعدل اتعملي يف احليواانت اتعاقلة ،فيكشف ته عن
حترك اتدوة
سلسلة من اتوسائل اتيت تصلح موضوعاً تلدوة اتنزوعية .أما اتغاايت اتكلية فال ّ
قط ،بكون أن احلركة واتنزوع ضرب من ضروهبا تنطوي على اخقباير ما ،واتغاايت اتكلية

تيست موضوعاً تالخقياير ،فمىت أديركناها سعينا يف طلبها مباشرة .وذتك مثل طلبنا تلخري
احملض اتذي هو اتسعاد.
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 .5اخلامة:
1ـ ال خصح أن تكون قوى اإلنسان اإلديراكية كمبيأ عام خقحيد حبسب مفهوم اتنفس اتيت
هي عني أيرسطو تقصف ابتشموتية بكوهنا عبايرة عن مبيأ احلياة اتعامة ،فاإلنسان هو
املوجود اتوحيي اتواعي بغاايته واتدادير على إديراك املاهيات واتصوير اتكلية.
2ـ احلس هو شكل أدىن تلفعل ،واألدىن حيقوي األيرقى دائماً ابإلمكانية ،بعكس األيرقى
اتذي حيقوي األدىن فعلياً.
3ـ أن صويرة اتشيء هي تنظيمه ،ومن مت فاأليرقى يف سلم اتوجود هو األكثر تنظيماً.
4ـ نشاط اهليوىل اتالعضوخة تيس إال احلركة يف املكان حنو غاخقها اخلايرجية ،فكل عنصر ته
حركقه اخلاصة واتطبيعية ،وغاخقه وإمنا جيرى تصويرها مكانياً فحسب ،فعنيما خصل إىل
غاخقه خسقدر.
5ـ من طبيعة قوى اتنفس أن بني وحيهتا واألخرى صلة اتشرط ابملشروط ،حبيث خقعذير
وجود قوة بيون اتدوة األخرى.
6ـ اتنفس واجلسي جوهران مقباخنان واتكائن احلّي مركب من كال هذخن اجلوهرخن املقباخنني .
7ـ اخليال هو ما ُيثل تلدوة اتنزوعية اتغرض اجلزئي اتذي تقحرك حنوه ،وذتك عن طرخق
اتعدل املنفعل عنيما خكشف عن سلسلة من اتوسائل اتيت تصلح موضوعاً تلدوة
اتنزوعية.
8ـ عالقة اتدوة اتنزوعية " احملركة " ابتلذة تكمن يف اتصلة بني اتعدل اتفعال كدوة مييركة،
وبني اتدوة اتنزوعية كدوة حمركة ،أي اجلمع بني اتناحية اإلديراكية واتناحية اتقحركية.
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