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فعل وهذا اإلدراك هو  ,يعتبر أبن سينا النفس االنسانية جوهر يدرك المعقوالت والمعاني الكلية

كون البدن يعجز عن فعل ذلك , ألن البدن المتثاقل إلى  لوجودها من أفعالها الدالة والمبينة

إدراك المعقوالت على األرض والذي يحتاج إلى محرك يحركه وقوة دفع تدفعه ال يقدر 

والمعاني الكلية فضال عن انه ال يقوى على الحركة وهو يتحرك بفعل فاعل هو النفس التي ما 

 زة عن الحركة فضال عن اإلدراك .إن يفقدها حتى يصبح كتلة من الوزن عاج

 

 إشكاليته ؟ ا  إشرح هذا الموضوع مبين -

 على ضوء موقف أبن سينا وأخوان الصفا؟وخلودها  وروحانيتهاالنفس االنسانية مسالة  ناقش -

 ؟برأيك, ما العبرة من االقتناع بخلود النفس من عدمه؟ولماذا -

 

  موفقا   حظا                                                                                
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 التصحيح أسس 

 السؤال األول :

أبن سينا –هتمام : اهتمام الفالسفة والدين منذ القدم بالنفس اإلنسانية ودراستها واسباب هذا اال مقدمة -

فيلسوف عربي مسلم ) ملخص عن حياته في سطرين أو ثالثة ( اهتم بدراسة النفس من جانبين الديني 

ووضع األدلة على ذلك معتبرا انلفس موجودة  –وقد درسها لجهة وجودها وخلودها وروحانيتها  –والنفسي 

 وإن لم تكن مرئية . ثم ...

بالجسد , وهل النفس موجود مغاير للبدن يستدل عليه بحركة الجسم ما هي عالقة النفس  االشكالية : -

 واإلدراك أم أن الحركة واالدراك لها أسباب أخرى غير النفس ؟

ربط –: تأكيد اهتمام أبن سينا بدراسة النفس واعطاء النفس عناية خاصة في دراسته الفلسفية  الشرح

دلة على وجود النفس من بينها دليل اإلدراك الموضوع المطروح بأبن سينا الذي وضع مجموعة من اال

 والحركة والذي أطلق عليه الدليل الطبيعي ) هنا يتم إدخال الموضوع المطروح بالشرح كما هو ( 

االنطالق من هذا الموضع إلى ان من أهم األدلة التي وضعها أبن سينا لتأكيد وجود النفس والبرهنة عليها  -

الدليل بأمثلته المختلفة وبجانبي الحركة واإلدراك اللذين يدالن على وجود  هو الدليل الطبيعي ) شرح هذا

 النفس ال بل يدالن ايضا على مغايرتها للبدن ( 

ع المطروح مجددا وتبيان ان وخالصة يتم من خاللها ربط المعلومات التي وضعت في الشرح بالموض -

 ع .والشرح هو لهذا الموض

 

 السؤال الثاني : 

االنطالق من الشرح لتأكيد ان أبن سينا يعتبر النفس موجودة وعليها أدلة كثيرة وهي ايضا مغايرة للجسد في  -

 طبيعتها والعالم الذي أتت منه

ذكر األدلة التي أوردها أبن سينا على وجود النفس واالنطالق منها لتأكيد روحانية النفس ومغايرتها للبدن )  - 

ألنه قد تم اإلشارة إليه في سياق الشرح في السؤال االول ( ومن أبرز هذه األدلة طبعا غير الدليل الطبيعي 

 دليل البساطة والدليل الميتافيزيقي وغيره )ويمكن من خالل هذه األدلة اثبات روحانية النفس ايضا 

عالم مغاير  االنطالق إلى أخوان الصفا الذين اهتم أيضا بإثبات وجود النفس وروحانيتها وخلودها وانها من -

لعالم البلد فالبدن من عالم المادة ) الدنيا ( والروح من العالم السماوي الروحانية , والعمل للمقارنة بين أبن 

سينا وأخوان الصفا من خالل االلتقاء على كل النقاط في هذا المجال والتي تتناول وجود النفس وطبيعتها 

للطبيعة ) قصيدة ابن سينا وادلته + تعريف النفس عند أخوان الروحانية وهبوطها إلى الجسد من عالم مفارق 

 الصفا ( 

 خالصة تبين نقاط االتفاق واالختالف إن وجدت بينهما  -

 

 : السؤال الثالث

تأكيد وجود اختالف بين الفالسفة أو غالبيتهم وبين الدين في مسالة حشر األجساد يوم القيامة حيث أكد  -

نا على أن الحشر يوم القيامة هو حشر روحاني فقط في حين اكد الدين أن الحشر الفالسفة ومن بينهم ابن سي

 روحاني جسماني ) قل من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ( 



 
 

غ منهم يوم أخوان الصفا خالفوا أبن سينا والفالسفة واتفقوا مع رؤية الدين فاعتبروا حشر االجساد أمر مفرو -

 القيامة .

بعد ذلك يتم اتخاذ موقف خاص : إما تأييد موقف أبن سينا واالستدالل على ذلك بأدلته العقلية , وإما تأييد  -

موقف أخوان الصفا والدين واالستدالل باأليات القرآنية واالدلة العقلية أيضا على أن الذنوب كانت بالبدن فال 

..وإما التوفيق بين األثنين باعتبار كالهما نظر إلى الحساب من زاوية يصح ان تحاسب الروح دون البدن .

 خاصة وله أسبابه ومبرراته العقلية المقنعة وهذه هي صفة المعارف األنسانية 

 : هل الحساب بالروح فقط يمكن ان يؤدي إلى نعيم حقيقي أو عذاب حقيقي ؟     االشكالية أألخيرة -

  


