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 يدل عليل نفس بل إنما ک ير جار فيأن هذا البرهان غ»

«نفس األمر يمعقولة بالفعل ف يه يلتاتجرد العاقلة للصورة 
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 کس لتليل إذ .کن لها ذلکمين ال يقسم ينه إليم مقدار بعيقس... ت إذا أرادت النفس

ه بل يمجعول و مجعول إل کون هناکي يرها حتيمادة قابلة و صورة غب من يکاألمور تر

ن تصور النفس و يالصور ع کاألمور صورة فقط بال مادة قابلة و تل کل واحد من تلک
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قة إنشاءهما يالحق يف کان ذلکن يقسم يإل ياليفإذا انقسم مقدار خ .تها و إرادتهايمش

 ءيابتداء ال من ش
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انت الصور القائمة بها قابلة کل ،مادة من مواد هذا العالم يال حالة فيانت قوة الخکلو »

 «ستلزم بطالن المقدمي يو بطالن التال ماّة بوجه يلإلشارة الحس

ره يل معا تعأثکعة الوضع  و کرها بمشاريان تأثکة ليقوة ماد (ةياليالقوة الخ) انتکلو »

 «هياس إليما له أو لمحله وض  بالقيؤثر إال فة فال تکبمشار

اإلشعارة  ياختالفهعا فعرها وير األشباح و تعدد مقادير تغاکإنا ال نن»

 «اتيعاليالخو اتيعة للجزئکر مدريغ کونهاا أو يون النفس جوهرا مادک کلزم من ذلين ال کة لياليالخ
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 ياالت الحاصلة فيالخ»

 «ءيش يء اليال من شينتقل الخيو  نقط يالنفس ال 

أن »

 «ة ال تقف عند حدودير متناهيرات غيتصو يعل يضا تقويأ ةير عقليغ کونهال م  يقوة التخ

لة يمتخ يتسم يلتاالقوة »

 «اريم  بعض و تفصل بعضه عن بعض بحسب االخت اليالخ يب بعض ما فکشأنها أن تر من ...

منها  بالفاعل المخترع أشبه ةياليالخة ويالحس هامدرکات ياس إليأن النفس بالق»

 «فبالقابل المتص
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 «الوحدة أعرف عند عقولنالنا ويثرة أعرف عند تخکال»
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ون کة و تيعيالطبة ويوانيالح يل سائر القوياالشتغال بأفاع )النفس( رتفع عنهاي فرض أن لو

 اليالخ تتصورها و تفعلها بقوة يلتااألجسام ون الصور وکل والتصور تيفعل التخ يمصروفة الهمة إل

ما کة ير المحسوسات الماديمن تأث يرها أقويون تأثکيد الوجود و کة ما لها من القوام و تأيغا يف

 رامات و خوارق العاداتکعن أهل ال يکحي

 يهد قوم من المرضشايقد »

ون انتقاشها إذن من سبب کيمحسوس خارج ف يصورا محسوسة ظاهرة حاضرة و ال نسبة لها إل نيالممرورو

 «سبب باطن يباطن أو سبب مؤثر ف
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األربعة األسفار يف ةيالمتعال لحکمةا قاتيتعل -

 

ةالحکم ةينها -

 

- 

األربعة األسفار يف ةيالمتعال الحکمة -

 

- 
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 ةيالسلوک المناهج يف ةيالشواهد الربوب -

 

-  
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The implication of Ibn Sina's demonstrations in proving the 

immortality of rational soul to the immortality of Imagination

Abstract 

The immortality of the rational soul is one the main problems of Ibn 

Sina’s psychology and anthropology. He poses many proofs in proving this 

subject. Ibn Sina proves the immortality of rational soul by not having 

relation or position of the intelligible concepts, indefinite power of the 

rational soul in his actions and needless of the rational soul in some of his 

perceptions to sensible faculties. In spite of this, Ibn Sina denies the 

immortality of the Imagination faculty and in his view, this faculty is 

material. In this essay, the author is going to prove by analyzing these proofs 

that they also prove the Immortality of the Imaginary faculty because of the 

not having relation or position of the imaginary concepts, indefinite power of 

the Imagination in his actions and needless of Imagination in some of his 

perceptions to sensible faculties. 
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