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 موازين اإلدراك

 
إّن موووازين اإلدراك برة ووغ ر كموور  مووا  ووو معووّلن  وورا   قووق بّن إدراك حاووا   ا  وو اء إّقمووا  

   ون بهذه الموازين ا رة غ:
 

فا ّول ممزان الحّس، و ّل ما مدرك  ال من وا ذن والّ ن والّذوق والّلمس  عّمى محعوعوا،،  
ّن فالعووفغ بورو ووا المووون   هبوورون  وو ذا بهووّن ممووزان و اولووون إّن الحووّس بعزوون الموووازين و  هبروقوور وا 

ماّدعا،، والحال بّن ممزان الحوّس قوا أل  ّقور م، وث، موثال، إّن ال وور و وو بعزون  وود الحوّس  ود 
موورد الّعووراء موواء، ويوورد الّوووور المر ّ ووغ فووق الموورآة حا اووغ مويووودة، وا يعووان ال بموورة ووو مرة، 

رد ا رض عا قغ والّ مس مهحر غ إلوى كمور ذلوك مون ال، وك فوق  ثمور والّقا غ اليّوالغ دا رة، وي
 من ا مور، فلهذا ر ميوز ارعهماد عل را

 
والثّوواقق ممووزان ال اوول و ووان ممووزان اإلدراك لوودد الفالعووفغ ا ول بعووا من الح مووغ، ف ووواقوا  

غ، ومو  ويوود  وذا فاود  عهدّلون  ال ال ويه ّبثون  الوّدر ل ال الّ وغ،  ّن اعوهدررههن يم  هوا عالّ و
ا،هلفوووا  ثموورا، و اقووت آرات وون م،هلفووغ، حهّووى  وواقوا   ّموورون ف وور ن   قووق بّقهوون  وواقوا  عووهدّلون علووى 
ويووود معووكلغ موووا  الووّدر ل ال الّ ووغ موووّدة ع وورين عوووقغ، و  د ووذ مقفوقهووا  الوووّدر ل ال الّ ووغ، حهوووى بّن 

وحر وووغ الّ ووومس، ثووون بثبوووت   ووود ذلوووك  بفال وووون بثبوووت فوووق البدا وووغ  ا دّلوووغ ال الّ وووغ عووو ون ا رض
 الووّدر ل ال الّ ووغ بّن الّ وومس مر ووز وا رض مهحّر ووغ، و  ووده ا ووههرت قزرّيووغ   لمموووس وقعوومت 
قزرّيغ بفال ون  ال ّلّ غ و د بح ا الّراود اليدمود ب،مورا،  وذا الوّربّ موّرة ب،ورد، وحموض بّن حضورات 

ّلون  الووّدر ل ال الّ ووغ، وحمووض بّقهوون  وواقوا مثبهووون الّرياضووّممن ا،هلفوووا حووال بّقهوون يم  ووا،  وواقوا  عووهد
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، مثوووال ذلوووك بّن معوووكلغ  الوووّدر ل ال الّ وووغ فوووق فهووورة مووون الوووّزمن ثووون مقفوقهوووا ب ضوووا،  الوووّدر ل ال الّ وووغ
فملعوفا،  ان ثابها، على ربّ مّدة و او ن ا دّلوغ والبورا من عل ور و  ود مضوق فهورة مقوور  عون ذلوك 
الووّربّ ويقف وور  الووّدلمل ال الووّق، إذا، هبووّمن بّن ممووزان ال اوول لوو س ممزاقووا، هاّمووا،،  ّن ا،ووهال  الفالعووفغ 

ال اول كمور هواّن، إذ لوو  وان مموزان ال اول ا ول وعدن ث اههن وهبدمل بف وار ن دلمول علوى بّن مموزان 
 هاّما، لويء بن   وقوا يم  ا، مّهفامن فق الّربّ مّهحدمن فق الف را

 
والممزان الّثالض ممزان الّقال و و الّقووأل الهق مقالها الّقاس من ال هء الماّدعغ ف اولوون  

بهوواّن،  ّن المقاووول موودرك  يوواء فووق الهّوووراة  ووذا، و ووال فووق اإلقيموول  ووذا، و ووذا الممووزان ب ضووا، لوو س
 ال ال، و ما بّن ال ال قفعر  ود م، وث ف موص  ووّن بن  اوال بّن إدرا ور لم واقق ا  ووال المقاولوغ 
واعهق ا ها عمن الّوواء وبّقر ر م، ث فق ذلك، إذ من المم ن حوول ال، وك ولوذلك ر   وون 

أل ال هوواء  ووو إدرا وواههن  قوواك  اوومن، و ووذا  ووو ممووزان رتعوواء ا د ووان، فمووا   رفوقوور موون قوووو 
ال الّ ووغ الهووق عرفو ووا موون هلووك الّقووووأل ر حا اووغ الوا وو ،  ّن ال اوول  ووالممزان والم وواقق المدر ووغ 

 من الّقووأل  الّ قء الموزون، فإذا ا،هّل الممزان ف مص   لن  در الموزونا
 

ّدلمل الحّعووّق إذا، فوواعلن بّن م هاوود الّقوواس ومووا بوومن بموودمهن  حهموول ال، ووك  ّقوور إذا يووقء  الوو 
إلث ات  وقء بو قف ور فهوو مموزان كمور هواّن  موا عوب  ب اقور، ولوو يوقء  الوّدلمل ال الوّق فهوو ب ضوا، 
كمر هاّن، ولو يقء  الّدلمل الّقالوّق فهوو ب ضوا، كمور هواّن، فاّهضون مون  وذا بّقور لو س فوق مود ال،لو  

بهغ م لاووا،  ووو فوو ض رو  ممووزان   هموود عل وور، بوول إّن الممووزان الّوووح ن اّلووذّ ر  ووّك ف وور ور  وو
 الادس والّهكممدات اإللهّ غ لإلقعان برو  الادس، وفق ذلك الماان  حول ال امنا

     
 


