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ملخص

 وعند ابن سينا خاصة اهتماما بالغًا الرتباطها، لقد نالت الدراسات النفسية في الفكر اإلسالمي عامة
،ومدرك لمصيره كرؤية ميتافزيقية
،  ومحيطه، بجوهر اإلنسان ككائن فاعل في عالقته مع ذاته
ٍ
تتحدد من خاللها
، مما أ ّدى إلى ضرورة البحث وال ّتأسيس لمنظومة مفاهيمية واصطالحية علمية
ّ
وهذا ما تجسد في تصور ابن سينا الذي تطرق في فلسفته للكثير، ماهية النفس وحقيقتها ومظاهرها
 ودراس ِته لها بالجمع، السابقين والالّحقين
ً من المسائل النفسية التي أحرز فيها
ّ سبقا وتقدمًا على
بين المنهج االستنباطي العقلي والمنهج االستقرائي التجريبي بمراعاة حقيقة النفس الميتافزيقية
مكنه من صياغة نظرية في النفس اقتربت في مضمونها مع اكتشافات
ّ األمر الذي، ومظهرها السلوكي
.علم النفس الحديث والمعاصر
، المنهج االستقرائي المصطلح، المنهج االستنباطي، علم النفس، النظرية، النفس،المفهوم: الكلمات الدالة
.الفكر اإلسالمي
Abstract

Psychological studies have focused crucially on the Islamic Thought, in general, and on the Ibn Sina’s Thought,
in particular, due to its connection with the essence of the human kind as an active being in his relationship
with himself and his environment, and being conscious of his fate as a metaphysical vision. That requires the
necessity for research in order to establish the system of conceptual and scientific terminology, in which
it could be identified the nature , the reality , and the aspects of the human soul (self) , and this is what
was reflected in the Ibn Sina’s perception , who treated in his philosophy a variety of psychological issues
that made him the first leader in this field, studying them by combining the mental deductive approach and
the experimental inductive method , taking into consideration the metaphysical reality of the soul and its
behavioral appearance, which enabled him to discover and formulate a theory in psychology , approached in
its content to the discoveries and studies of the modern psychology.
Key words: Concept, soul (self), theory, Psychology, Deductive Approach, Inductive Approach, Term, Islamic
Thought.
47

53 - 47  ص. 2016  جوان- 16  قسم اآلداب والفلسفة العدد/األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية ب

أ,عبد العزيز خيرة

مقدمة
إن مسألة النفس تعد من أقدم املسائل الفلسفية اليت تناولتها
الفلسفات حتى ما قبل الفلسفة اليونانية،أي منذ الفلسفات
الشرقية واليت اهتمت بفهم السلوك اإلنساني وتبيان قيمته
مما كان يطغى عليها من تفسريات
وعالقته بالوجود  ،بالرغم ّ
الهوتية وميتافيزيقية ّ ،
ولعل التطور الذي حصل يف مرحلة
الدور الذهيب من الفلسفة اليونانية مع "سقراط" و"أفالطون"
و"أرسطو"  ،والذي مت فيه نقل السؤال من مستوى البحث
األنطولوجي إىل مستوى البحث يف قضايا اإلنسان اجلوهرية
 ،ومن أبرز هذه القضايا البحث يف ماهية النفس ،بداية من
سقراط بدعوتة اإلنسان إلي الغوص يف أعماقه ملعرفة ذاته
انطالقا من العبارة اليت قرأها يف معبد الدلف " اعرف نفسك
بنفسك "  ،بالتساؤل حول طبيعة النفس اإلنسانية بقوله  ":أي
األشياء جيوز عليه التحّلل والفساد ؟  ،أهو املركب أم البسيط ؟
الثابت أم املتغري؟...الشك يف أن املركب املتغري املرئي هو ما جيوز
عليه الفساد وذلك هو اجلسم  ،أما الروح وهي فكرة خالصة ال
تعرف التغيرّ والتبدّل فال يعرتيها الفساد " ( .)1وهذا ما يشري إىل
اعتقاده بفكرة خلود النفس وبقائها يف مقابل فناء اجلسد من
منطلق أن "الروح شبيهة بالإلهلي اخلالد وأما اجلسد فقريب
من الزائل الفاني" (،، )2فما كان يشغل "سقراط " هو العناية
بالنفس من خالل عملية التقويم واإلصالح ألنها بالنسبة له
مما أكسب حبثه يف النفس صبغة
متثل اإلنسان احلقيقي ّ
أخالقية.
إن هذا التصور كان حمل ُّ
تأثر "أفالطون" الذي استطاع تطوير
أفكار "سقراط" يف النفس اليت صنفها ضمن العلم الطبيعي
لتصبح معه ذات اهتمام ثالثي األبعاد يتمركز حول اجلانب
األخالقي واملعريف وامليتافيزيقي حيث أنه مل يبق على جمرد
التمييز بني النفس واجلسد بل جتاوز ذلك إىل إقامة التعارض
بينهما معتربا " أن النفس كيانا مفكرا أوال وأخريا  ،فحياة
النفس ووظيفتها قبل أن توجد يف اجلسد كانت حياة معرفة
للمثل اجلوهرية،أما حينما تكون مع اجلسد فإنها ال تكون
هي هي ...أي على حقيقتها  ،إلاّ حينما تصل إىل االبتعاد عنه
وااللتفات إىل نفسها ،وهذا هو الفكر" ( .)3وبالتالي كانت نظرته
إىل ماهية النفس نظرة ميتافيزيقية خالصة  ،تفصل ما بني
النفس واجلسد األمر الذي لقي اعرتاضا من طرف "أرسطو"
الذي مت ّيز بتجربيته  ،حيث أعطى رؤية توحد مابني البدن
والروح ،إذ اعتقد أن التفريق بينهما يكون على مستوى التجريد
فحسب ،و جنده ضمن تصنيفه للعلم الطبيعي حاول حتديد
خصص قسم خاص للموجودات الطبيعية
ماهية النفس لذا ّ
كاحليوان والنبات واإلنسان ،فالنفس عنده تتمظهر يف قدرات
احلس  ،والقدرة
عديدة كالقدرة على التغذية  ،والقدرة على
ّ
على احلركة  ،والقدرة على الفهم اليت جتتمع كلها عند
باحلس
اإلنسان ومتيزه عن باقي الكائنات األخرى ألنه يتمتع
ّ
املشرتك والذاكرة والتخيل  ،وبذلك فهي يف تصوره " ما به
وحنس وننتقل يف املكان ونعقل أوال " ( . )4و هذا ما يشري إلي
حنيا
ّ
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ّ
أن النفس هلا مهام خمتلفة انطالقا من تقسيمه هلا إىل ثالث
أقسام ترتتب ترتيبا تصاعديا من املادة إىل الصورة متجسدة يف
النفس النباتية والنفس احليوانية والنفس الناطقة .فهو بذلك
ال يفصل بني اجلسم والنفس إذ يعتربهما جزأين جلوهر واحد
 ،فالنفس تؤثر يف اجلسد كما أن اجلسد يؤثر فيها  ،فما حيدث
من انفعاالت كحاالت الفرح والغضب وغريها هو نتيجة
تفاعلهما معا "فاإلحساس فعل النفس مبشاركة العضو
احلاس املع ّد إلدراك احملسوس كالعني واألذن ّ ،
وأن التع ّقل
ولو أنه خاص بالنفس إال أ ّنه مفتقر للخيال  ،وال يتحقق من
غري اجلسم  ،وإذن فجميع األفعال النفسية يف األجسام احلية
()5
متعلقة باجلسم وداخلة يف العلم الطبيعي "
وتبقى أهمية النفس يف كونها هي حمرك اجلسم وجوهره
اخلالد وبدونها يؤول إىل الفناء " فالنفس ماهي إلاّ جمموع
الوظائف احليوية لدى الكائن احلي أي وظائف اجلسم  ،و
بها يتميز عن اجلماد ومن دونها ال يكون اجلسم أكثر من
جثة " ( ، )6إن ما توصل إليه "أرسطو" من فهم لطبيعة النفس
واحلس  ،مكنته
وعالقتها باجلسد بالتوفيق مابني التصور
ّ
من بناء نظرية يف النفس تعد من أنضج النظريات مقارنة
بالتصورات اليت سبقته أو اليت أتت بعده حيث أصبحت مقوالته
األكثر تأثريا واعتمادا عند الدارسني للنفس الذين جاءوا
بعده ولعل أبرزهم فالسفة وعلماء املسلمني الذين استفادوا
من هذه الدراسات نتيجة تفاعلهم مع الرتاث اليوناني وشغفهم
بالعلم ومن بني هؤالء الفيلسوف والعامل "ابن سينا " الذي اهتم
بالفلسفة والعلوم املختلفة وما يهمنا هنا هو تسليط الضوء على
أحباثه النفسية سواء يف جانبها الصوري املفهوم واملاهية أو يف
جانبها التطبيقي من خالل مناهج وطرق معاجلته لألمراض
النفسية وهذا دافع حبد ذاته للتساؤل حول ما مدى استطاعة "
ابن سينا " التأسيس للمالمح األوىل لبدايات علم النفس ؟.
 -1مفهوم النفس عند ابن سينا
خصص هلا ابن
املهمة اليت ّ
تعترب مسألة النفس من بني البحوث ّ
سينا ( )7رسائل عديدة يف منت مؤلفاته الشهرية " كالشفاء " و"
النجاة " " و" التعليقات " و" اإلشارات و التنبيهات " وغريها  ،إذ
جنده يف كتاب " التصانيف " الذي يعترب من أوضح كتبه يف
تصنيف العلوم  ،حيث يص ّنف العلوم إىل علوم احلكمة النظرية
اليت تشتمل على العلم الطبيعي والعلم الرياضي والعلم
اإلالهي ،وعلوم احلكمة العملية اليت تتضمن األخالق وتدبري
املنزل والس ّياسة ،فإذا ما ختللنا العلم النظري كعلم غرضه
املعرفة لذاتها ،جنده يف فرع العلم الطبيعي قد تناول مقولة
النفس سواء عند احليوان أو اإلنسان حماوال حتديد ماهيتها
وحقيقتها متأثرا يف البدايات بالتصور األرسطي للنفس من
خالل اعتبارها صورة للبدن ،مما يوحي بتالزمهما يف البقاء
والفناء ،لكنه مل يقف عند هذا التص ّور ،بل بني أن حقيقة النفس
مغايرة للجسد يف قوله " :النفس ليست مبزاج  ،فإنه إذا تغري عن
حيس بتغيرُّ ه وهو غري باق على صحته
صحته واعتداله فإنه ال ّ
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املدر ٌك لتغيرُّ ه شيئا ثابتا هو النفس
بل قد تغري ،فيجب أن يكون ِ
اليت هي كماله " )8( .وبالتالي فالنفس متثل مبدأ الثبات وهي
اليت تدرك ما حيدث من تغريات يف البدن " وكذلك القوى اليت
يف أجسامنا إذا حتركن إىل خالف ميوهلا اليت تقتضيها فال
أحست
يكون حم ّركها شيء غريها وهو النفس  ،وكذلك إذا ّ
املدرك هلا النفس "  )9(.باإلضافة إىل أ ّنها من
حاسة بشيء فإن ِ
طبيعة معقولة " وهلذا ال ميكن أن تكون جسما وال أمرا قائما
فالصورة املعقولة إذا وجدت يف ال ّنفس مل تكن ذات
جبسمّ ،
وضع وأين حبيث تقع إليها إشارة جتزؤ أو انقسام أو شيء مما
يشبه هذا املعنى ،فال ميكن أن تكون يف جسم ،ال جيوز إذن أن
تكون ال ّذات القابلة للمعقوالت قائم يف جسم الب ّتة  ،وال عقلها
بكائن يف جسم وال جبسم " (.)10
وهذا ما يفسر النظرة الثنائية لإلنسان من حيث هو نفس
خاصة مغايرة متاما للجسد الذي هو من طبيعة
ذات طبيعية ّ
أخرى" وما كانت حبسب رأيه جزءا من العامل العلوي على
العكس من اجلسد الذي يتكون من العناصر األربعة " الرتاب
واملاء والنار واهلواء"  ،فإ ّنها تتح ّْد به عقب الوالدة  ،وتفارقه بعد
املوت لتعود إىل الباري ع ّز ّ
وجل ،فتحاسب على ما فعلت أثناء
وجودها على األرض  ،فهي من هذا املنظور ،صورة للجسد وذات
يغي موته جوهرها ،وإمنا
آلة به ،ولكنها ال تفسد بفساده  ،وال رِّ
تبقى كسائر اجلواهر اخلالدة "( .)11من هذا املنطلق يعتقد ابن
سينا خبلود النفس ،أل ّنها من العامل العلوي املعقول مب ّينا ذلك
يف (رسالة يف معرفة النفس الناطقة) بقوله " :وأخريا ملا كانت
النفس اإلنسانية من عامل العقول املفارقة والنفس الفلكية،
وهذه باقية خالدةّ ،
فكل ما شابهها خالد خبلودها  ،وهي صادرة
الصور ،وهو جوهر عقلي أزلي باق،
عن العقل الفعال واهب ّ
ويبقى املعلول ببقاء علته ،والنفس صورة معقولة قائمة بذاتها
وتدرك نفسها ،وكل ما كان ذلك فال يقبل الفناء" (.)12
ويضيف قائال يف (كتاب النجاة)ّ :
"إن النفس ال متوت مبوت
اجلسمّ ،
ألن كل شيء يفسد بفساد شيء آخر ،ينبغي أن يكون
متعلقا به نوعا من التعّلق والنفس منفصلة يف وجودها عن
البدن متام االنفصال  ،ألنها جوهر قائم بذاته فليس ت ّعلق
النفس بالبدن تعّلق معلول بعلة ذاتية " (.)13

الصياغة لنظرية يف علم النفس
مفهوم النفس عند ابن سينا ٍإرهاص ّ

وكال االحتمالني باطل ألنه يستحيل أن تكثر األنفس بالعدد
بدون مادة ،كما وأنه يستحيل أن تكون النفس واحدة ال ّذات
بالعدد ألنه لو حصل بدنان حصل يف البدنني نفسان والنفس
جوهر بسيط يدرك الكليات البسيطة " ( ، )15وبذلك توصل إىل
ّ
الصاحل الستعماهلا إياه
أن"النفس حتدث كما حيدث البدن ّ
()16
ويكون البدن احلادث مملكتها وآلتها " .
نصل إىل أن فلسفة ابن سينا يف النفس هي حصيلة تأثره
بفلسفة أفالطون وأرسطو وبنظرية الفيض عند أفالطون
واملعلم الثاني أبي نصر الفارابي  ،ليبين تص ّورا شامال يقبل منه
ما يتطابق مع توجهه وينتقد ما يكون خمالفا له.
 -2براهني وجود النفس
تعمق ابن سينا يف دراسة ال ّنفس وأقسامها ،وقبل التط ّرق
لقد ّ
لذلك يرى أنه ال ب ّد من إثبات وجودها أوال اعتمادا على منهج
دقيق فيقول يف بداية (رسالته يف القوى النفسية ) " ّ
إن من
رام وصف شيء من األشياء قبل أن يتقدّم  ،فيثبت إنيته (يعين
حمجة اإليضاح
وجوده) فهو معدود عند احلكماء ،من زاغ عن ّ
فواجب علينا إذن أن نتج ّرد أ ّوال إلثبات وجود القوى النفسانية
قبل الشروع يف حتديد كل واحدة وإيضاح القول فيها " (.)17
لقد حدّد أربعة براهني جوهرية للدّاللة على إثبات وجود
النفس اليت يعبرّ عنها "باألنا " وهو ما يرادف ال ّروح أيضا.
أ ّول برهان مفاده "األنا الثابت املستمر " إذ فيه يقارن ما بني
البدن الذي يتم ّيز بالتغري والتبدّل املستمر من مرحلة إىل
تأمل  ،أيها العاقل
أخرى يف مقابل ثبات النفس وهو القائل " ّ
يف أنك اليوم يف نفسك هو الذي كان موجودا مجيع عمرك
حتى أنك تتذكر كثريا مما جرى من أحوالك ،فأنت إذا ثابت
مستمر ال شك يف ذلك ،وبدنك وأجزاؤه ليس ثابتا مستمرا ،بل
هو أبدا يف التحّلل واالنتقاص  ،وهلذا حيتاج اإلنسان إىل الغذاء
بدل ما ّ
حتلل من بدنه .)18( "...هذا الربهان ينسجم مع ما توصل
إليه علم النفس احلديث من ّ
أن هناك جانب ثابت يف شخصية
اإلنسان املعبرّ عنه "باألنا " ،بالرغم من تغيرّ احلاالت النفسية إالّ
أنها تبقى تتصف باالستمرار.

ثاني برهان يتمثل يف " أنا املاثل يف الوعي " فاإلنسان عندما يقوم
ّ
إن ما قدّمه ابن سينا من براهني أثبت من خالهلا خلود النفس بأفعال معينة كالتعلم والكتابة وغريها فهو يف هذه ا ّللحظة
تعترب ترديدا لرباهني أفالطون املذكورة يف حماورة  -فيدون" -يستحضر ذاته – أي يعي األنا  -ويكون غافال عن مجيع أجزاء
()19
" فقول ابن سينا ّ
أن النفس جوهر منفصل عن اجلسم  ،وجوهر بدنه " .
بسيط وجوهر يشابه ( أو حياكي) العقول املفارقة  ،قول
أما الربهان الثالث فيتمثل يف " أنا الفاعل اجلامع " فما يصدر
أفالطوني صرف " (.)14
عن اإلنسان من أفعال خمتلفة كاحلركة والسمع والرؤية
بالرغم من اتفاق ابن سينا مع أفالطون من حيث أن النفس والتفكري فهناك ما جيمع هذه األفعال هو " أنا" لذا يقول
جوهر مفارق للبدن إ ّ
ال أنهما خيتلفان يف القول بوجود النفس ،ابن سينا " إن اإلنسان يقول أدركت الشيء الفالني ببصري
اليت يرى أفالطون أنها وجدت قبل البدن يف عامل املثل ثم فاشتهيته ،أو غضبت منه  ،وكذا يقول  :أخذت بيدي  ،ومشيت
بالضرورة ّ
حّلت فيه مما يعين بأ ّنها قدمية  ،يف حني " ابن سينا " يبطل برجلي ،وتكلمت بلساني...فنحن نعلم ّ
أن يف اإلنسان
هذا الطرح بتبنيه لفكرة حدوث النفس بقوله ":أنه لو وجدت شيئا جامعا جيمع هذه اإلدراكات وجتمع هذه األفعال ونعلم
األنفس قبل البدن ،فإما أن تكون ِّ
متكثرة أو تكون ذاتا واحدة  ،أيضا ّ
جممعا هلذه
بالضرورة أنه ليس شيء من أجزاء هذا البدن ّ
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()20
اليت حتتاج إىل القوة احلافظة ( الذاكرة ) حلفظ معاني
اإلدراكات واألفعال " .
وأخريا الربهان الرابع املعروف بربهان " الرجل املعّلق يف الفضاء احملسوسات .
ّ
" ليؤكد من خالله على جوهر ال ّذات واليت وإن غفلنا عن البدن بالرغم من التأثر الواضح بأرسطو والفارابي يف تقسيم هذه
 ،ال نغفل عنها حتى يف حالة نقص اليقظة و" هذه ال ّذات -أو القوى إال ّ
أن ابن سينا متيز عن غريه بإضافة يف جمال القوى
األنا ليست جسما  ،أل ّنين قد أجهل جسمي ،بل ّ
كل جسم  ،اإلدراكية الدّاخلية قوتني هما  :املص ّورة والوهم.
ّ
وأظل أرى ذاتي ّ ،
توهم رجال خلق كامال  ،صحيح العقل أما بالنسبة لعمل هذه القوى اإلدراكية فهي مرتبطة بشروط
واهليئة ّ ،
وتوهمه هاويا يف خالء ال ّ
حيس جسما خارجا عنه  ،فيزليولوجية متصلة بتجاويف الدّماغ  ،وهنا يظهر تأثره
ّ
وال تتالمس أعضاؤه  ،أو يبصر أجزاء بدنه ،فإن هذا الرجل ال مبمارسة الطب يف مستواه التجرييب ،وبذلك ساهم وبشكل
يثبت له جسما ،بل
()21جيهل ما اجلسم  ،ويثبت مع ذلك وجود ذاته كبري يف حتديد ما يلتقي فيه إدراك احليوان وإدراك اإلنسان
هاويا يف اخلالء" .
وإن كان أرسطو قد سبقه إىل إعطاء تصور للنفس احليوانية

لقد أثبت ابن سينا من خالل هذه الرباهني طبيعة النفس
الروحانية اخلالدة البسيطة اليت ال تقبل الفساد ،لذا فهي
القوة اليت حت ّرك البدن ،وتؤثر فيه وهي كماله ال صورته
باملعنى األرسطي ،ففي كتاب ( النجاة) يصل إىل التحديد العام
ملاهية النفس بقوله " :هي كمال أ ّول جلسم طبيعي آلي من
جهة ما يفعل األفعال الكائنة باالختيار الفكري واالستنباط
بالرأي ومن جهة ما يدرك األمور الكل ّية" (.)22
 -3قوى النفس ووظائفها

ومبا ّ
أن ال ّنفس جوهر ثابت مستمر فهي تقوم بوظائف جوهرية
متعددة قسمها إىل ثالث قوى خيتلف يف تصنيفها كثريا عن
خاصة
سابقيه كأرسطو والفالسفة املسلمني  ،ولعله يتفق ّ
مع الفارابي يف ّ
احلس والعقل لذلك يرى
أن مصدر املعرفة هو
ّ
ّ
وتوجها
"أن لل ّنفس توجهني توجها حنو البدن(إىل األسفل)
ّ
ّ
وبالطبع ّ
التوجه األخري هو الذي
فإن
إىل العقل(إىل األعلى)،
ّ
()23
تتحصل منه على املبادئ العالية" .
بناءا على ذلك ر ّتب النفوس ترتيبا تصاعديا ،يبدأ أوال من
النفس النباتية ويع ّرفها بأنها ":كما أول جلسم طبيعي آلي
من جهة ما يتولد ويربو ويتغذى "  ،)24(.وهذه الوظائف الثالث
ثم النفس احليوانية اليت
توجد عند ال ّنبات واحليوان واإلنسان ّ ،
يع ّرفها بأنها " كما أ ّول جلسم طبيعي آلي من جهة ما يدرك
اجلزئيات  ،ويتح ّرك باإلرادة " ( .)25هذه النفس تؤدّي يف اجلانب
اإلدراكي وظيفتني :األوىل تتعلق بإدراك األشياء والثانية
تتمثل يف إدراك األشياء من الباطن  ،وهذا ما يسميه باحلواس
الباطنة وتشمل القوة اإلدراكية الدّاخلية على قدرات منها :
الصور املنطبعة
قوة
احلس املشرتك "وهي تقبل بذاتها مجيع ّ
ّ
()26
يف احلواس اخلمس"  .ثم قوة املص ّورة ( اخليال) اليت تقوم
حبفظ صور احملسوسات ثم القوة املتخ ّيلة "وهي قوة من شانها
أ ّنها تركب بعض ما ترى يف اخليال مع بعض ،وتفصل بعضه
وتسمى هذه القوة مفكرة بالنسبة
عن بعض حبسب االختبار
ّ
()27
إىل النفس اإلنسانية " .

لكن مل يسبق أحد ابن سينا يف إلقاء ّ
الضوء الساطع على علم
النفس احليواني كمدخل إىل دراسة علم النفس اإلنساني
التجرييب " ( ،)29ومنه فالنفس احليوانية هي ما جنده عند
احليوان واإلنسان ،وال ّنفس الناطقة ترتبط باإلنسان فحسب
اليت تتمثل يف العقل الذي ينقسم إىل القوة العاملة  ،أو العقل
العملي "فهو مبدأ حم ّرك للبدن كما أ ّنها مركز لتولد اآلراء
الصدق
ال ّذائعة املشهورة مثل قبح الكذب والظلم ووجوب ّ
والعدل " ( ،)30وذلك بسيطرة هذه القوة على كل قوى اجلسد
وهذا ما يتمثل يف األخالق.
والقسم الثاني يتمثل يف القوة العاملة أو العقل النظري " وهي
بالصور الكلية اجملردة عن املادة ،
قوة نظرية من شأنها أن تنطبع ّ
فإن كانت جم ّردة بذاتها  ،فذاك وإن مل يكن فإ ّنها تصري جمردة
()31
بتجريدها إياها حتى ال يبقى فيها من عالئق املادة أي شيء "
 ،هنا جتدر اإلشارة إىل التد ّرج املعريف من املستوى العملي إىل
املستوى النظري  ،الذي كلما تسامى وصل إىل املعرفة الكلية
اليقينية ،لذا فهو يرى أن العقل أربع مراتب تندرج من العقل
يدرك وهذا ما يسميه بالعقل اهليوالني ثم العقل بامللكة
قبل أن ِ
" وهو العقل اهليوالني كاستعداد فطري عام ّ
لكل الناس يتصل
()32
بالعقل الفعال ويقبل منه فيض املعقوالت األوىل " .

ثم العقل بالفعل "وهو العقل بامللكة  ،الذي استكمل استعداده
الفطري بالفكرة والتعّلم ففاضت عليه من العقل الف ّعال
املعقوالت الثواني " ( ،)33وصوال إىل العقل املستفاد "وهو العقل
بالفعل  ،إذا اتصل جمدّدا بالعقل الفعال  ،واستحضر ما ع ِقله
أوال  ،يدركه ويطالعه  ،وهو بالذاكرة أشبه " ( ،)34حيث ّ
أن
لكل عقل من هذه العقول دور يف اكتساب املعرفة ولكن بصورة
متفاوتة وكل عقل من هذه العقول قد يكون عقال بالقوة
بالنسبة إىل ما فوقه ،وعقال بالفعل بالنسبة إىل ما حتته ،وال
يتم له االنتقال من القوة إىل الفعل إ ّ
ال بواسطة عقل مفارق هو
دائما بالفعل وهو العقل الفعال " (.)35

هذا األخري الذي يتضمن مجيع املعارف  " :والواهب ّ
لكل صور
وهناك قوة أخرى تهتم بإدراك املعاني غري احملسوسة "املوجودة املعقوالت تفيض منه على األنفس اليت ق ّيض هلا أن تكتسب
القدرة على مواجهته وااللتفات إليهّ ،
فكل معرفة إن هي إال
يف احملسوسات اجلزئية  ،كالقوة احلاكمة ّ
بأن الذئب
فيض وإشراق من هذا العقل املفارق َّ
املوكل بعامل ما حتت فلك
مهروب منهّ ،
وان الولد معطوف عليه " ( ،)28وهي القوة الوهمية
()36
القمر" .
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تتوصل
الصدد جند أن ابن سينا يص ّنف املعارف اليت ّ
و يف هذا ّ
إليها ال ّنفس إىل معارف حس ّية تعتمد على اإلحساس يف ظاهره
وباطنه ،ومعارف عقلية أساسها العقل الذي يدرك املعاني
الكلية  ،ثم املعرفة اإلشراقية اليت تقوم على العرفان وليست
متاحة ّ
لكل ال ّناس بل اخلاصة منهم.
إن تصنيف ابن سينا ملراتب النفس من نباتية وحيوانية و
ناطقة " من حيث الرئاسة واخلدمة ّ
يدل على وحدة ال ّنفس،
فال ّنفس كما يصفها ابن سينا ذات واحدة  ،وهلا قوى كثرية
بعضها متعلق ببعض " (.)37
 -4مالمح ّ
الصياغة لنظرية نفسية
إن الدّارس ألحباث ابن سينا يف حتديده ملاهية ال ّنفس ووظائفها
والربهنة على وجودها يلمس ذلك التأ ّثر بالفلسفة اليونانية
الصبغة
خاصة بأرسطو  ،مما يضفي على هذه األحباث ّ
الفلسفية  ،لذلك يعترب "ابن سينا زعيم املدرسة النفسية يف
الفلسفة اليت هي علم من العلوم وبالتالي فإنه يقيم مجيع
العلوم والفنون اليت يعرض هلا على أساس نفسي "  )38(.هذا ما
جنده متضمن يف منت كتبه املختلفة ورسائله وإن كان
هذا األمر مل خيرج عن نطاق نظرية املعرفة،إال أ ّنه وبالرغم
من ذلك فقد مت ّكن ابن سينا من التمهيد لصياغة نظرية يف
ال ّنفس  ،من خالل تط ّرقه للكثري من املسائل النفسية اليت أحرز
السابقني واللاّ حقني حماوال يف فلسفته اجلمع
فيها تقدما على ّ
بني املنهج االستنباطي العقلي واملنهج االستقرائي التجرييب
يف دراساته  ،وذلك تأث ًرا مبمارستة التجريب يف جماالت
الطب  ،لذلك جنده يف تفسريه
الكيمياء والصيدلة وباألخص ّ
للحاالت النفسية يربط ما بني النفس واجلسد  ،ومثال ذلك
يف االنفعاالت إذ يرى " أنه ال يوجد تعاقب زمين بني الظاهرتني
اللتني يتك ّون منهما االنفعال وهما الظاهرة النفسية والظاهرة
مما دفعه إىل دراسة
الفيزيولوجية  ،بل هما حتدثان معا " ّ )39(.
تركيبة اجلهاز العصيب " باعتباره مصدر اإلحساس واإلدراك
عند اإلنسان واحليوان ،وقد مكنه ذلك من تطوير األفكار املتعلقة
بوظيفة الدماغ وعمل األعصاب والتص ّورات اليت كانت سائدة
احلسي ،وتصنيف احلواس حسب أهميتها
أنذاك حول النشاط ّ
وفائدتها يف املعرفة احلسية على وجه اخلصوص  ،واقرتب بها
يف بعض املواضع من املعطيات العلمية احلديثة " ( .)40باإلضافة
إىل ذلك فقد خاض يف مسائل الشعور من منطلق اعتقاده
أن ال ّنفس جوهر قائم بذاته وبالتالي فهي تعي ذاته بذاتها
وهذا ما " جيعله سباقا لعصره بشكل عجيب من جهة ،كما
جيعله من جهة أخرى يبدو عصريا إىل ح ّد مذهل معاجلته
ملفهوم الوعي بال ّذات أو " الشعور بال ّذات " كما يسميه هو ،
مل يسبقه أحد إىل هذا املفهوم حتى أرسطو نفسه الذي درس
موضوع النفس باستفاضة كبرية مل يشر إليه جمرد إشارة
"  )41(.وبالتالي فنحته هلذا املفهوم كان نتيجة " ازدياد نضجه
الفكري وتوغله يف الفلسفة املشرقية وانسالخه عن املشائية
املسيطرة على األوساط الفلسفية يف احلضارة اإلسالمية "

الصياغة لنظرية يف علم النفس
مفهوم النفس عند ابن سينا ٍإرهاص ّ

 )42(.مما يبينّ أصالة بعض املصطلحات العلمية يف املنظومة
املعرفية اإلسالمية  ،واليت تقاطعت مع نظريات علم النفس
احلديث خاصة مع ديكارت  ،اليت تعتقد بأن احلياة النفسية
هي حياة شعورية  ،وال يوجد حياة نفسية خارج الروح .كما
أنه تطرق لدراسة الشخصية اليت تعترب من أهم مواضيع علم
النفس وعالقتها باألنا إذ جنده يف كتاب التعليقات يعرض
تصورا مهما بقوله  ":شعورنا بذاتنا هو نفس وجودنا "  )43(.وهذا
ما جند ترمجته أيضا يف العصر احلديث عند ديكارت من خالل
الكوجيتو القائل  ":أنا أفكر إذن أنا موجود "  ،كما أن ابن سينا
ّ
تفطن إىل مسألة مهمة وهي التمييز بني الشعور وبني األنا "
فقد يشعر الفرد بذاته وقد يغفل عن ذاته فيقول" :حتى ال ّنائم
يف نومه والسكران يف سكره ال تغرب ذاته عن ذاته  ،وأن يثبت
متثله لفكرة "(.)44
لقد كان ملثل هذه التصورات السيناوية األثر البالغ على
فالسفة العصر احلديث وحتى فالسفة القرن العشرين يف
كثري من املسائل النفسية ،فكان له السبق يف معاجلة بعض
األمراض النفسية حيث برع يف الطب النفسي كما يف فروع
الطب األخرى وهذا ما تطرق له يف كتابه (القانون يف الطب)
الذي حتدث فيه عن معاجلته لكثري من األمراض العصبية
ومناذج كثرية ولعل أشهرها قصة ذلك األمري الشاب الذي
توهم نفسه بقرة وامتنع عن تناول الغذاء مطالبا أهله بذحبه
وإطعام حلمه للناس ،وكيف تعامل معه بطريقة ذكية
أوصلته إىل شفائه  ،وعاجل حاالت أخرى كثرية كان يعتقد أن
مس أو تسكنها أرواح شريرة ،معتمدا على أسلوب جديد من
بها ّ
أساليب العالج الطيب وهو التحليل النفسي  ،لذلك يقول قدري
حافظ طوقان يف كتابه (تراث العرب العلمي يف الرياضيات
والفلك) ":درس ابن سينا االضطرابات العصبية وعرف بعض
احلقائق النفسية واملرضية عن طريق التحليل النفسي ،وكان
ابن سينا يرى أن للعوامل النفسية والعقلية كاحلزن واخلوف
والقلق والفرح وغريها تأثريا كبريا على أعضاء اجلسم
ووظائفها ،ولذلك فقد جلأ إىل األساليب النفسية يف معاجلة
مرضاه "  )45(.حيث نّبه إىل ضرورة بذل رعاية خاصة للمريض
تساعده على جتاوز حالته واالمتثال للشفاء سواء تعّلق األمر
مبرض عضوي أو مرض نفسي  ،يف الوقت الذي كان املرضى
يف الغرب يُضربون لطرد األرواح الشريرة منهم أو يوضعون يف
األقبية املظلمة ويٌهجرون فهو كان ي ّ
ٌؤكدا بقوله" :علينا أن
نعلم ّ
أن أحسن العالجات وأجنعها هي العالجات اليت تقوم على
تقوية قوى املريض النفسانية والروحانية وتشجيعه وجتميل
حميطه  ،وإمساعه ما ع ٌذب من املوسيقى ومج ِعه بالناس الذين
حيبهم "ّ )46(.
ولعل هذا ما ينسجم مع أخالقيات التعامل مع
تنص عليها القوانني الطبية احلديثة واملعاصرة.
املريض اليت ّ

كما أ ّنه قد اعتمد أساليب متطورة لتشخيص املرض ومعرفة
شدّته وهي وضع اليد على النبض" فذلك لعدم وجود وسيلة
أخرى معروفة يف ذلك الزمن ملالحظة التبدّالت يف اجلسم
عند إحساس صاحبه مبا يشغل نفسه كما أن التحليل النفسي
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أ,عبد العزيز خيرة

احلديث اعتمد على معرفة الدوافع اخلفية باستخدام طريقة
التداعي مبختلف أشكاله "  )47(.مل يقف ابن سينا عند هذا احلد
بل غاص يف عمق احلياة النفسية وفسر بعض حاالتها من
خالل دراسته لألحالم كحقل تتحقق فيه الكثري من الدوافع
والرغبات واليت تصدر عن عمل املخ ّيلة والعقل وهذا ما أورده
يف كتاب " الشفاء " بقوله  " :من عرض لعضو منه أن سخن أو
برد بسبب حر أو برد حكي له أن ذلك العضو منه موضوع يف نار
أو برد  ...ومن كان به جوع حكيت له مأكوالت " )48(.معنى ذلك
أن الرغبات اليت مل نستطيع حتقيقها يف الواقع تظهر يف املنام
مما توصل
وكأ ّننا حققناها بالفعل .هذا الطرح يقرتب كثريا ّ
إليه فرويد يف نهاية القرن 19م ،لذلك ميكننا أن نع ّد ابن سينا
حمّلال نفسيا إكلينيكيا حبسب اإلمكانيات املتوفرة يف عصره.
ومبا ّ
أن ابن سينا أفاض يف أحباثه ودراسته للنفس ،فقد عرض
أمهات كتبه منها " القانون يف الطب  ،الشفاء  ،النجاة ،
يف ّ
اإلشارات والتنبيهات"،أرائه وحبوثه حول الرتبية من الناحية
النفسية واالجتماعية مبا يتصل مبراحل من ّو الطفل خاصة
منذ املرحلة اجلنينية وتبيان تأثره بنفسية األم وأوضاعها
أثناء احلمل وحتدث عن ذلك يف فصل كامل حبث " فيه تدبري
صحة احلامل  ،بإعتقاده ّ ،
أن تربية الطفل تبدأ من احلمل،
ّ
وهذا ما تراه الرتبية احلديثة ،ومن أجل هذا وضع للحامل
مفصال تسري عليه يف حياتها من حيث الغذاء واحلركة
نظاما ّ
والتع ّرض للح ّر والربد وتناول األدوية حرصا على سالمة
جنينها ومنوه منوا طبيعيا إىل أن يكتمل من ّوه ويولد والدة
طبيعية "  )49(.ومل يكتف بهذه املرحلة بل ت ّتبع كل مراحل منو
الطفل إىل أن يصبح راشدا " فقد ق ّرر أمورا تع ّد غاية يف الدّقة
وال ّروعة يف جمال تربية الطفل  ،من ذلك إرضاعه وتعليمه ،
والعناية جبسمه وتوجيهه  ،إىل ما يالئم طبعه  ،وقد كتب يف
الوقت الذي كان العامل – غري املسلم  -من حوله يعيش يف ظالم
شامل  ،ويفرض اآلباء واملربون على الطفل نظاما تربويا قاسيا
وأسلوبا عقيما يف التعليم يقضي على مواهبه ويقتل شخصيته
" ( ،)50مستلهما مبادئ هذه الرتبية من خلفيته الدّينية املتمثلة
يف العقيدة اإلسالمية اليت ّ
نظر هلا ضمن تصوره الفلسفي.
فإن علم النفس ّ
فبال ّرغم من ذلك ّ
بكل أشكاله الذي أشار إليه
ابن سينا يف معظم كتبه مل يٌطرح باملفهوم احلديث ضمن
العلوم اإلنسانية ،كمفهوم حديث النشأة ،وذلك لتناوله
ضمن حقل الفلسفة  ،إال ّ
أن هذا ال مينع من االعرتاف بتلك
اجملهودات املبذولة اليت تطرق فيها إىل تفسري العمليات
العقلية من إحساس وإدراك و ذاكرة و انفعاالت  ،و دراسات
يف مستوى طبيعة الشخصية ،اليت كان هلا أثر بالغ يف
إجياد عالج للكثري من األمراض النفسية  ،و صياغة الكثري من
املصطلحات واملفاهيم النفسية اليت ساهمت قي بناء منظومة
أصلت للدراسات النفسية يف الفكر اإلسالمي .
معرفية ّ
خامتة
52

نصل إىل ّ
أن جمال البحث يف الدّراسات النفسية عند ابن سينا
لمّ
واسع جدًّا  ،وال نستطيع اإل ام بكل جوانبه فاكتفينا باإلشارة
إىل بعض من هذه الدراسات  ،اليت استطاع فيها " اجلمع بني
منهجني متكاملني ،ما بني االستنباط العقلي واالستقراء
التجرييب  ،وهذا ما درس به أحوال النفس اإلنسانية دراسة
عميقة مجعت بني النواحي الطب ّية والفيزيولوجية والنفسية
مما يعكس األهمية
والفلسفية يف وزن واحد من االتساق "ّ )51(.
اليت أوالها ابن سينا للنفس اليت حاول التع ّرف عليها مبختلف
الطرق سواء كانت عقلية أو جتريبية ضمن فلسفته  ،وإن
كان تناوله ملوضوعاتها متفرق داخل كتبه  ،إال أنه استطاع أن
يصيغ العديد من النظريات النفسية اليت تف ّوق فيها على من
كان قبله ومن جاء بعده ،لذلك جند يوح ّنا قمري يقول " :وما
فاق ابن سينا الفارابي فقط – يف أحباث ال ّنفس واإلشراق -بل
فاق ّ
مقصر ،والالحق مقتبس أو
فالسابق ّ
جل فالسفة العرب ّ
مقصر"( .)52و ليس هذا فحسب بل متكن من اكتشاف العديد
ّ
من املناهج النفسية يف معاجلة األمراض النفسية والعصبية
املستعصية بالبحث عن األسباب اخلفية وراء مظاهرها أي من
خالل عملية التحليل النفسي هلا  ،وأيضا ربط الشعور باحلياة
السبق واألولوية على كثري
النفسية واليت ح ّقق من خالهلا ّ
من املناهج احلديثة واملعاصرة يف علم النفس ،كعلم النفس
الشعوري الذي التقى فيه مع ديكارت الذي قال  " :قد عرفت أ ّني
جوهر  ،ذاته وطبيعته التفكري وال حيتاج يف وجوده إىل مكان ،وال
خيضع لشيء مادي  ،وعلى هذه الصورة فإنه األنا أو النفس اليت
هي أساس ما أنا عليه متم ّيزة متام ال ّتمييز من اجلسم  ،بل هي
أيسر معرفة منه  ،حتى يف حال انعدامه ال تكف هي عن أن توجد
مع كل خصائصها " )53(.من خالل وعي ال ّذات بذاتها  ،وإن كان
ابن سينا قد خاض يف اجلانب امليتافزيقي النفسي الروحاني
اإلشراقي بدعوته إىل تطهري النفس من النسيان والغفلة اليت
أصابتها حبلوهلا يف اجلسد والسمو بها إىل عاملها امللكوتي اخلالد
،وهذا طبعا ما يتجاوزه علم النفس احلديث الذي " يقبل مجيع
أقوال ابن سينا املتعلقة بالنفس يف جانبها العملي فتحليالته
لإلدراك احلسي واملخ ّيلة واإلبداع وتصوره للمرض النفسي
ووحدة الظواهر النفسية والدميومة أو التيار النفسي ،كل
ذلك يلتقي فيه ابن سينا كثريا مع علماء النفس يف العصر
احلديث " )54(.إضافة إىل البحوث الرتبوية اليت كانت مستقاة
اهتم ببناء
معظمها من العقيدة اإلسالمية كنموذج راقيّ ،
اإلنسان يف مجيع مراحل حياته  ،وحتضريه ألن يكون إجيابيا
مع ذاته ومع غريه وهذا فيه إشارة متهيدية لظهور علم النفس
الرتبوي  ،إذ توالت التجارب واحملاوالت الكثرية يف نطاق النفس
للكشف عن أسرارها وفهم كيفية حدوث ظواهرها  ،وبالتالي
فإن الدّارس ملا خّلفه ابن سينا جيد " حملات ذكية وحماوالت
بارعة وجادة للخروج من اإلطار التأملي الفلسفي إىل جمال
املمارسة والتطبيق "  )55(.وهذا ما يربز املالمح األوىل لبدايات
علم النفس مع فالسفة وعلماء املسلمني  ،خاصة مع ابن سينا.
وإن كانت هذه ا ّلدراسات مل تستطيع أن خترج عن نطاق
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نظرية املعرفة كجزء من املنظومة املعرفية العامة ،وهذا
يف ذاته يعترب عائق ابستمولوجي ،لعدم توفر مجيع الشروط
املوضوعية يف تلك املرحلة لنشأة علم النفس مبفهومه املعاصر،
لكن هذا ال يُن ِقص من قيمة هذه الدراسات اليت كانت ٌتع ّد
مبثابة املقدمات واإلرهاصات لصياغة نظريات يف علم النفس
احلديث واملعاصر ،واستقراء التاريخ يبني مدى تأ ّثر الفلسفة
وعلومها بأقطاب الفلسفة اإلسالمية وعلمائها أمثال
احلديثة
ِ
الفارابي وابن سينا وغريهم  ،من خالل ازدهار حركة الرتمجة
يف عصر النهضة األوربية للرتاث العلمي والفلسفي اإلسالمي.
اهلوامش
 -1حماورات أفالطون ،تر :زكي جنيب حممود ،ص .148
 -2املرجع نفسه ،ص .148
 -3أفالطون ،فيدون  ،أنظر قرني عزت ،الفلسفة اليونانية حتى أفالطون،
ذات السالسل  ،جامعة الكويت ،دط  ،1993،ص .224
 -4العرييب حممد ،املناهج واملذاهب الفكرية والعلوم عند العرب  ،دار الفكر
اللبناني ،بريوت ط ، 1994 ،1ص.40
 -5كرم يوسف ،تاريخ الفلسفة اليونانية ،دار القلم  ،بريوت ،دط ،دس،
ص.154
 -6الوايف عبد الرمحان  ،املختصر يف مبادئ علم النفس ،ديوان املطبوعات
اجلامعية ،اجلزائر ،دط ،2003،ص ص.7-8
 -7هو أبو علي احلسني بن عبد اهلل بن علي بن سينا( 980م1037م) من
فالسفة املسلمني وأطبائها امللقب بالشيخ ال ّرئيس لرفعة مكانته وغزارة
انتاجه العلمي والفلسفي  ،من آثاره :الشفاء ،النجاة القانون يف الطب،
التعليقات...وغريها.
 -8ابن سينا  ،كتاب التعليقات ،تح :حسن جميد العبيدي ،بيت احلكمة ،
بغداد ،دط ،2002ص.91
 -9املرجع نفسه ،ص.91
 -10مال عثمان حسن  ،الدّراسات النفسية عند املسلمني  ،مؤسسة الرسالة ،
بريوت ،ط ،1982 ،1ص .115
 -11عامود بدر الدين ،علم النفس يف القرن العشرين ج،1منشورات إحتاد
الكتاب العرب،دمشق،دط ،2001 ،ص.37
 -12ابن سينا ،رسالة يف معرفة النفس الناطقة  ،أنظر نادر ألبري نصري ،
ابن سينا والنفس اإلنسانية ،ص .26
 -13نادر ألبري نصري،ابن سينا والنفس اإلنسانية  ،منشورات عويدات ،
بريوت ،دط  ،دس ،ص .26
 -14املرجع نفسه ،ص.26
 -15املرجع نفسه،ص.25
 -16املرجع نفسه ،ص.25
 -17املرجع نفسه ،ص.16
 -18ابن سينا ،رسالة يف معرفة النفس الناطقة وأحواهلا ،الفصل األول ،
أنظر يوحنا قمري ،فالسفة العرب – ابن سينا -ص .37
 -19املرجع نفسه،ص .38
 -20املرجع نفسه ،ص .38
 -21املرجع نفسه ،ص.39
 -22إيلي ألفاروني ،موسوعة أعالم الفلسفة العرب واألجانب،ج ،1دار
الكتب العلمية ،بريوت،ط ،1،1994ص.31
 -23ال ّزيين حممد عبد الرحيم  ،مشكلة الفيض عند فالسفة اإلسالم ،
ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،دط  ، 1993،ص .22

الصياغة لنظرية يف علم النفس
مفهوم النفس عند ابن سينا ٍإرهاص ّ

 -24ملاّ عثمان حسن  ،الدراسات النفسية عند املسلمني  ،مرجع سابق ،
ص .122
 -25قمري يوحنا ،فالسفة العرب  - ،ابن سينا – مرجع سابق  ،ص .27
 -26م ّ
ال عثمان حسن  ،الدراسات النفسية عند املسلمني  ،مرجع سابق،
ص.125
 -27املرجع نفسه  ،ص.125
 -28املرجع نفسه ،ص .125
 -29زيدان حممود ،نظرية املعرفة عند مفكري اإلسالم وفالسفة الغرب
املعاصرين  ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،بريوت  ،ط ،1989 ،1
ص.204
 -30املرجع نفسه ،ص ص .206-205
 -31م ّ
ال عثمان حسن ،الدراسات النفسية عند املسلمني ،مرجع سابق ،ص
.126
 -32قمري يوحنا ،فالسفة العرب -ابن سينا -مرجع سابق  ،ص.32
 -33املرجع نفسه  ،ص.32
 -34املرجع نفسه  ،ص.32
 -35م ّ
ال عثمان حسن  ،الدراسات النفسية عند املسلمني ،مرجع سابق،
ص.127
 -36ال ّزيين عبد الرحيم  ،مشكلة الفيض عند فالسفة اإلسالم  ،مرجع
سابق  ،ص.22
 -37م ّ
ال عثمان حسن  ،مرجع سابق  ،ص .129
 -38املرجع نفسه  ،ص.111
 -39املرجع نفسه  ،ص ص .188-187
 -40عامود بدر الدين  ،علم النفس يف القرن العشرين،ج ،1مرجع سابق،
ص ص .40-39
ّ
 -41حممود اخلضريي زينب  ،ابن سينا وتالميذته الالتني  ،مكتبة
اخلاجني  ،القاهرة  ،ط 1986 ، 1ص ص.154-153
 -42املرجع نفسه  ،ص .154
 -43املرجع نفسه  ،ص. 155
 -44م ّ
ال عثمان حسن  ،الدراسات النفسية عند املسلمني  ،ص.189
 -45الدّفاع علي عبد اهلل ،أعالم الفيزياء يف اإلسالم  ،مؤسسة الرسالة،
بريوت ،ط  1984 ،1ص.211
 -46جودة حممد غريب ،عباقرة علماء احلضارة العربية اإلسالمية ،
مكتبة األسرة  ،القاهرة  ،ط ،2004 ،2ص.179
 -47م ّ
ال عثمان حسن  ،الدراسات النفسية عند املسلمني  ،مرجع سابق ،
ص.194
 -48قمري يوحنا ،فالسفة العرب ،ابن سينا  ،ص.45
 -49املرجع نفسه  ،ص ص .197-196
 -50املرجع نفسه  ،ص .181
 -51م ّ
ال عثمان حسن  ،الدراسات النفسية عند املسلمني  ،مرجع سابق ،
ص .182
 -52قمري يوحنا ،فالسفة العرب ،ابن سينا ،ص .51
 -53عكاوي رحاب ،ابن سينا الشيخ الرئيس ،سلسلة أعالم الفكر العربي،
دار الفكر العربي ،بريوت ط،1999، 1ص .141
 -54املرجع نفسه  ،ص ص .141-140
-55املرجع نفسه ،ص .136

األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية ب /قسم اآلداب والفلسفة العدد  - 16جوان  . 2016ص 53 - 47

53

