
 



 
 

1 

 احملاضس٠ األٚىل

 أْٛاع املعسف١  -  تعسٜفٗا   -  َكد١َ يف ْعس١ٜ املعسف١

 
  َكد١َ: 

  إن نظرٌة المعرفة هً التً ٌتم من خبللها تحدٌد موقؾ اإلنسان من الحقٌقة، ومنهجه فً الوصول إلٌها والمصادر التً تمكنه
 .منها ونحو ذلك

  ـاً فً الفلسفة الؽربٌة المعاصرة بصفتها عتاد الفٌلسوؾ فً مباحثه األخرى، بل إن كثٌرٌن ٌرون ٌَّ وهذه النظرٌة احتلت مكانا أول
 .أن نظرٌة المعرفة هً الفلسفة إذا أُرٌد بالفلسفة أنها بحث علمً منظم

  وإقصاء تعالٌمه أو حصره فً جانب من محدود من حٌاة صبؽة التخلً عن الدٌن والفكر الؽربً أخذ فً دراسته لهذه النظرٌة 
 اإلنسان الشخصٌة ٌلبً بعض مطالبه وأشواقه الروحٌة، 

 أن تقوم على أساس منه مناهج العلوم وحركة التقدم كما دعا هذا الفكر إلى عدم اعتبار الوحً مصدراً للمعرفة ٌصلح 
 .الحضاري

  وقد ؼزا هذا االتجاه الفكري الؽربً ثقافة المسلمٌن فظهرت نزعات فكرٌة تخالؾ العقٌدة اإلسبلمٌة، لذا كان من المستحسن
 . دراسة هذه النظرٌة وبٌان الموقؾ منها وفق المنظور اإلسبلمً

 
 ْعس١ٜ املعسف١ تعسٜفٗا ْٚػأتٗا 

 تطلق كلمة المعرفة على كل ما وصل إلى إدراك اإلنسان من تصورات، مثل المشاعر، :  املعسف١ يػ١ً هلا عد٠ إطالقات، َٔ أُٖٗا

 .أو الحقابق، أو األوهام، أو األفكار، التً قد تسهم فً التعرؾ على البٌبة من حوله والتعامل معها، أو قد ال تسهم، أو تضر به

 ٕمنها إدراك الشًء بإحدى الحواس، ومنها العلم، مطلقا تصوراً كان أو تصدٌقاً، ومنها إدراك البسٌط : ٚهلا عٓد ايكدَا٤ عد٠ َعا

سواء كان تصوراً للماهٌة أو تصدٌقاً بؤحوالها، ومنها إدراك الجزبً سواء كان مفهوم جزبٌاً أو حكماً جزبٌاً، ومنها إدراك 
 الجزبً عن دلٌل، ومنها اإلدراك الذي هو بعد الجهل

  مصدر من عرؾ ٌعرؾ، فهً عكس الجهل   :املعسف١ يف ايًػ١. 

 مجموعة من المعانً والمفاهٌم والمعتقدات واألحكام والتصورات الفكرٌة التً تتكون ” ٌمكن تعرٌفها بؤنها :ٚاملعسف١ اصطالسا

  "لدى اإلنسان نتٌجة لمحاوالته المتكررة لفهم الظواهر واألشٌاء المحٌطة به
 

   املعسف١ عٓد احملدثني: 

 ٍٚهو الفعل العقلً الذي ٌتم به حصول صورة الشًء فً الذهن سواء كان حصولها مصحوباً باالنفعال أو ؼٌر مصحوب به، األ 

ونظرٌة المعرفة التً سنتكلم . وفً هذا المعنى إشارة إلى أن فً المعرفة تقاببلً واتصاالً بٌن الذات المدركة والموضوع المدرك
 . عنها فٌما بعد تدرس المشكبلت التً تثٌرها عبلقة الذات بالموضوع 

 ْٞهو الفعل العقلً الذي ٌتم به النفوذ إلى جوهر الموضوع لتفهم حقٌقته، بحٌث تكون المعرفة الكاملة بالشًء فً الواقع  ٚايجا  .

 نظر إلى الشًء ): من نظر بمعنً َبَصُر وفّكر وتؤمل وعلٌه فالكلمة تستعمل فً المعانً الحسٌة والعقلٌة ، فٌقال:ٚايٓعس١ٜ يػ١

  .والنظري مقابل العملً. أي أنه مازال فً مجال التفكٌر لعدم وضوحه( فً هذا نظر:)كما ٌقال . إذا أبصره وتؤمله بعٌنه  (نظراً 

 هو الفكر الذي تطلب به المعرفة:ٚايٓعس اصطالسًا . 

 أي هً .    هً النظرٌة التً َتبحث فً مبادئ المعرفة اإلنسانٌة وطبٌعتها ومصادرها وقٌمتها وحدودها:َصطًح ْعس١ٜ املعسف١

بحث فً المشكبلت الناشبة عن العبلقة بٌن الذات العارفة والموضوع المعروؾ، والبحث عن درجة التشابه بٌن التصور الذهنً 
 . والواقع الخارجً

 
 أْٛاع املعسف١: 

  تشمل المعرفة مجموع المعارؾ الروحٌة، والوثنٌة، واالقتصادٌة والسٌاسٌة، والثقافٌة والعلـمٌة وؼٌر ذلك، وبالتالً تـوجد أنواع
مختلفة من المعارؾ فإذا كان إدراجها ضمن فبات معٌنة قد شابه نوع من االختبلؾ بٌن المفكرٌن إال أن هذا االختبلؾ ٌعود 

. بالدرجة األولى إلى المدرسة الفكرٌة التً ٌنتمً إلٌها صاحبها
 

 ٚيرا ميهٔ تكطُٝٗا  عد٠ تكطُٝات أٚ تط١ُٝ عد٠ أْٛاع َٔ املعسف١: 

المعرفة العامٌة، والدٌنٌة ، والمٌتافٌزٌقٌة، والفلسفٌة، والسٌاسٌة، والتقنٌة، والمعرفة العقلٌة، التجرٌبٌة، والتنظٌرٌة، والوضعٌة، 
 . ألخ... والجماعٌة، والفردٌة 
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 ايفسٚم ايًػ١ٜٛ 

  نتٌجة للتداخل بٌن مصطلحً العلم والمعرفة، فبل مندوحَة من تتبُّع المصطلحٌن؛ لضبط الفروق بٌنهما، وألن لكل مصطلح
سمً العْلُم علًما من العبلمة، وهً الداللة : "قالوا عنها" علم"فكلمة َعبلقة بؤصله اللُّؽوي، كان لزاًما علٌنا الرجوع إلى المعاجم، 

 .واإلشارة، ومنه َمَعالم األرض والثوب

 ُِ  . األثر ٌستدل به على الطرٌق، والعلم من المصادر التً تجمع:ٚامَلعًَ

 ٟما شعرت به: ما علمت بخبرك ":ٚقاٍ ايصخمػس. 

  هو حق المعرفة: الفٌروزآباديفٌكون بمعنى الشُّعور، والعلم نقٌض الجهل، وقال عنه. 

 َّٞٗا املعسف١ ف ؾ أ ْفُت ما عند فبلن، مصدره التَعرُّ َتَطلُّب الشًء،         : من الُعرؾ ضدَّ النكر، والعرفان خبلؾ الجهل، وَتَعرَّ

فه األمر فه به، وجاء من المصدر : وعرَّ ْفِعل"َمْعِرفة، على ؼٌر القٌاس؛ لفعله الذي هو على وزن "أعلمه إٌاه، وَعرَّ ٌَ" 
 
 ًِايفسٚقات بني املعسف١ ٚايع: 

 ايعًِ  املعسف١ 

  إدراك جزبً أو بسٌط   إدراك كلً أو مركب 

   تستعمل فً التصورات

 أو إدراك معنى ) هو اإلدراك البسٌط لمعانً األشٌاء:ايتصٛز

 ، كتصور معنى الحرارة والنور والصوت (المفرد

   ٌستعمل فً التصدٌقات

 أو إدراك ) هو اإلدراك المنطوي على حكم :ايتصدٜل

 ، كالحكم بؤن النار محرقة (معنى الجملة

  ،ٌَُتوصل إلٌه بتفكر وتدبر، وتستعمل فٌما تدرك آثاره تقال فٌما 
 عرفت هللا، وعرفت الدار : وال ٌدرك ذاته، تقول

 عرفت : ٌستعمل فٌما ٌدرك ذاته، وحال اإلبهام تقول
 . علمت زًٌدا: زًٌدا، وال تقول

  ٌقابلها فً الضد اإلنكار والجحود   ٌقابله فً الضدِّ الجهل والهوى 

 

 ما فطنت له : وما شعرت به): قال الزمخشري. والمشاعر هً الحواس.  والشعور فً اللؽة بمعنى علم وفطن ودرى:ايػعٛز

إدراك المرء لذاته أو ألحواله : والشعور عند علماء النفس. علم الشًء علم حس: والشعور. (ما ٌدرٌكم: وما ٌشعركم.. وعلمته 
 .وأفعاله، إدراكا مباشرا وهو أساس كل معرفة

 الشعراء) (قال اصحاب موسى إنا لمدركون): قال تعالى. فٌقال أدرك الؽبلم وأدركت الثمرة.  وهو اللقاء والوصول:اإلدزاى :

وٌطلق اإلدراك كذلك على مجموعة . فالقوة العاقلة إذا وصلت على المعقول وحصلتها كان ذلك إدراكا من هذه الجهة. (71

أوكلٌاً، ما ٌدل على حصول صورة الشًء عند العقل سواء أكان ذلك الشًء مجردا أو مادٌا، أو جزبٌا : معان تتعلق بالعلم هً
 أو حاضرا أو ؼاببا

 بؤنه قلم كحصول صورة القلم مثبل فً الذهن فنحكم على ذلك .  وهو حصول صورة الشًء فً العقل:ايتصٛز. 

  ٌعرفه الجرجانً بؤنه ضبط الصور المدركة:احلفغ .. 

  الصور المحفوظة إذا زالت عن العقل وحاول الذهن استرجاعها فتلك المحاولة هً التذكر: ايترنس.. 

  ٘والمتبادر من الفقه . (هو العلم بؽرض المخاطب من خطابه)والفقه . (تصور الشًء من لفظ المخاطب) والفهم :ايفِٗ ٚايفك

 ..تؤثٌر العلم فً النفس الدافع للعمل

 ٌبمعنى ٌعلمون (ٌعقلون)وقد استعمل القرآن كثٌرا كلمة .  وهو العلم بصفات األشٌاء:ايعك. 

 العلم والفقه وما ٌمنع من الجهل: منها.  وللحكمة معان كثٌرة:احله١ُ.  

 
 َباسح املعسف١ ايس٥ٝط١: 

  وؼٌرها من األسبلة .. ما أصل الكون؟ وما حقٌقة النفس؟ :  وٌختص بالبحث فً الوجود المطلق مثل(:األْطًٛدٝا)ايٛدٛد

 .المٌتافٌزٌقٌة

   ؟ وتختص بالبحث فً إمكانٌة قٌام معرفة ما، وما أدوات تلك المعرفة، وما حدودها وما قٌمتها:(األبطتُٛيٛدٝا  )املعسف١  

أو ما ٌسمى بفلسفة العلوم وهً التً تهتم وٌنبؽً التمٌٌز بٌن نظرٌة المعرفة كفرع فلسفً ٌهتم بالمعرفة عموما، واألبستمولوجٌا 
  .بقضاٌا وإشكاالت تتعلق بالمعرفة العلمٌة الدقٌقة بوجه خاص 

  ِٝقٌم الحق والخٌر والجمال:  وهو الذي ٌهتم بالبحث فً القٌم( األنطُٝٛيٛدٝا )ايك . 
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  ايجا١ْٝاحملاضس٠

 يف ايرتاخ اإلضالَٞ-  املعاصسٜٔ   ايػسبٝني عٓد -   ايْٝٛإ  عٓد : املعسف١ ْعس١ٜ ْػأ٠

 

   ْػأ٠ ْعس١ٜ املعسف١ 

  مبحث نظرٌة المعرفة طرأت علٌه تؽٌرات وتعدٌبلت أثناء تطور الفلسفة وعبر تارٌخها الطوٌل، فهو لٌس ولٌد عصر معٌن أو

 .فٌلسوؾ معٌن، بل هو مفهوم ٌتطور دابماً 

 األخرى الفلسفة جوانب كل بها فاقت الفلسفة فً مركزٌة مكانة ذات كانت منذ المعرفة أصبحت  

 بالمعرفة معرفة هً أو بالعالم المعرفة هذه فً تفكٌر بل للعالم، معرفة الفلسفة تعد لم التارٌخ ذلك ومنذ  

 عنده الكلمة بمعنى المعرفة مشكلة ظهرت حٌث بارمنٌدس، هو بحق الٌونان الفبلسفة من المعرفة نظرٌة لب لمس من أول كان. 

  الشبٌه أن فً نظره وجهة عن إنبادوقلٌس عّبر فقد األخرى، عن تختلؾ نظر وجهة عن منهم كل ٌُعبِّر بعده الفبلسفة ومضى 

   .الشبٌه ٌدرك

 

 ْٕػأ٠ ْعس١ٜ املعسف١ عٓد ايْٝٛا 

 استطاع فقد ،جورجٌا :األخص وعلى المشكلة مناقشة نطاق توسٌع فً وهامة قٌمة مساهمة ذلك بعد السوفسطائٌون ساهم وقد 

   .السوفسطابٌٌن عصر فً المعرفة مشكلة وضع طرٌقة إلى عمٌقة نظرة النظر لنا ٌتٌح أن الوجود فً بكتابه

 ٌّز من أول بحق هو السوفسطائٌٌن  حجج على ِبرده سقراط كان  أنَّ  ِبٌدَ  .الحس وموضوع العقل موضوع بٌن فاصبل تمٌٌزا م

  .ناقصا بقً المعرفة لمسؤلة سقراط َحلَّ 

 خالد آخر شًء متؽٌر شًء كلِّ  جانب إلى هناك أن فً تمثلت التً البسٌطة األصلٌة فكرته فقدم استكماله، أفالطون على وكان 

 على باقٌا ذاته فً دابما ٌظل الذي بالكلً إال علم فبل ثم ومن والسلوك، المعرفة وحدة علٌه تقوم أن وٌنبؽً تبدل علٌه ٌؤتً ال

 األخبلق وفً الوجود فً بنظرٌته المعرفة فً أفالطون نظرٌة ارتبطت وبذلك ذاتٌته،

  من إلٌه نصل أن ٌمكن ما ومدى ،اإلنسانٌة المعرفة وسابل فً بالبحث شدٌدا انشؽاال انشؽل أن بالمعرفة أرسطو شؽؾ أدى 

 ما منه وٌبنً الحواس تعطٌه ما ٌحلل أن على قادر أنه نفسه ووجد العقل ٌإدٌه أن ٌمكن فٌما بحث ثم ومن الوسابل هذه خبلل

   ٌستقرئ ما فقط هو ولٌس أساسا وٌقٌس وٌستدل العقل هو فاإلنسان اإلنسانٌة بالمعرفة ٌسمى

 

   ْػأ٠ ْعس١ٜ املعسف١ عٓد ايفالضف١ ايػسبٝني 

  الفبلسفة الؽربٌون فقد كانت نظرٌة المعرفة مبثوثة لدٌهم فً أبحاث الوجود  أما 

  االنسانًمقاله فً الفهم " فكتب  جون لوك أن جاءإلى “Essay Concerning Human Understanding” 

  .لٌكون أول محاولة لفهم المعرفة البشرٌة وتحلٌل الفكر اإلنسانً وعملٌاته م1690       عام المطبوع 

 رابد المدرسة الحسٌة الواقعٌة فرانسٌس بٌكون بٌنما سبقه بصورة ؼٌر مستقلة.  

  فدٌكارت رابد المدرسة العقلٌة المثالٌة، الذي ٌقول بفطرٌة المعرفة .فً نظرٌة فطرٌة المعرفة دٌكارت قد سبقهموإن كان . 

  د طبٌعة المعرفة وحدودها وعبلقتها بالوجود« كانت»وبعد ذلك جاء   .فحدَّ

  فً القرن التاسع عشر ففصل بحث المعرفة عن بحث الوجود« فرٌٌر»ثم جاءت محاولة  

 

 َْٞعس١ٜ املعسف١ يف ايرتاخ اإلضال  

 والمنطق والفقه الدٌن أصول علوم فً مإلفاتهم خبلل من ومسابلها المعرفة مجال فً السابقٌن المسلمٌن علماء ساهم. 

 

 منها بعض نذكر المثال سبٌل وعلى الجانب هذا فً خاصه مإلفات المسلمٌن العلماء أفرد ثم-:  

  (.والمعرفة النظر) بعنوان مجلداً  المؽنً كتابة فً أفرد ,عبدالجبار القاضً .1

  .وأقسامه العلم فً بباب التمهٌد لكتابة قدم الباقالنً اإلمام .2

  والوحً العقل , المعرفة مصدري بٌن العبلقة فٌه وبحث (والنقل العقل تعارض درء) كتاب صنؾ تٌمٌه ابن اإلسالم شٌخ .3

 

 من أكثر أو موضوعا تناول ممن وؼٌرهم والفبلسفة والمتكلمٌن والفقهاء األصولٌٌن من المسلمٌن علماء من عدد وهناك 

 .كتبهم فً المعرفة موضوعات
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 َكاالت ايفسم ْٚـذدٖا أٜطا يف: 

 

 لألشعري ككتاب مقاالت االسبلمٌٌن، 

 للبغدادي (الفرق بٌن الفرق)و، 

 للغزالً (المستصفى)و (الضبلل من المنقذ)و  

 للجرجانً (التعرٌفات) كتاب فً وكذلك. 

  (ورسومها االشٌاء حدود فً رسالة) ومنها مإلفاته، فً والمعرفة العلم ضبط حاول  اسحاق بن ٌعقوب الكنديونجد.  

 أخرى كتب وفً (البرهان) كتاب فً وتقسٌماته وحده العلم عن تحدث الذي الفارابً نصر أبو.   

 كتبه من ؼٌرها وفً (والتنبٌهات االشارات) كتابه فً والٌقٌن والعلم اإلدراك تناول الذي سٌنا وابن.   

 التهافت تهافت) فً رشد وابن(. 

 المفاهٌم من وؼٌره والجزبً الكلً العلم عن فٌه تحدث الذي (األحكام أصول فً اإلحكام) فً واآلمدي.  

 

 َكاز١ْ  

 

 أبحاث ثناٌا فً متفرقة، مبثوثة كانت األقدمٌن، الفبلسفة عند أنها المعرفة نظرٌة نشؤة لتارٌخ استعراضنا خبلل من المبلحظ 

 مستقلة منهجٌة دراسة أو واحد كتاب ٌجمعها ٌكن لم بل والقٌم، الوجود

 الجدل فً أبحاثه فً أفالطون عند مثبل متضمنة كانت فقد 

 فً بحثوا انهم إال ،(المٌتافٌزٌقا) وموضوع المعرفة موضوع بٌن ٌمٌزوا أن دون ،الطبٌعة وراء ما بحث فً أرسطو وعند 

  .المعرفة جوانب أهم

 

 لهم، بالنسبة الموضوع هذا ألهمٌة كتبهم، فً مستقلة بصورة المعرفة بحث إفراد فً ؼٌرهم سبقوا قد المسلمٌن علماءنا ولعل 

   .لوك جون مع ،عشر السابع القرن فً إال الؽربٌٌن الفبلسفة عن إفرادها ٌبدأ لم بٌنما بالوجود، وعبلقته

 

  ْعس١ٜ املعسف١ (َٛضٛعات)َباسح : 

 

  المعروؾ والشًء العارفة الذات بٌن العبلقة طبٌعة بٌان على أبحاثها وتقوم :املعسف١ طبٝع١ .1

 وٌطمبن الحقابق، جمٌع إلى ٌصل أن اإلنسان ٌستطٌع وهل .المعرفة تحصٌل على اإلنسان قدرة مدى فً وٌبحث املعسف١ إَهإ .2

  .معلوماته وصحة إدراكه صدق إلى

 والكشؾ كاإللهام أخرى وطرق .األدٌان أصحاب عند الوحً وطرٌق ببعض، وعبلقتهما والعقل، الحواس :املعسف١ َصادز .3

  .والحدس

 املعسف١  دلاالت .4

املعسف١   غاٜات .5

 علم وأبحاث المنطق، علم أبحاث  :منها .عنها ٌفصلونها وقد فٌها، البعض ٌدمجها قد المعرفة، نظرٌة من قرٌبة أبحاث وهناك 

  .العقلٌة العملٌات وسابر واإلدراك والتعرؾ والتصور التخٌل بمسابل المتعلقة النفس
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  ايجايج١احملاضس٠

 املعـــسف١ ْٚـعس١ٜ ايكــــسإٓ

 
  ايكسإٓ ْٚعس١ٜ املعسف١:  

  ال نستطٌع أن ندعً , من لمحات أحٌانا وتفصٌبلت أحٌانا أخرى , وفبلسفة المسلمٌن , على الرؼم مما كتبه علماء الكبلم – إننا

إذ أن النظرة , لنظرٌة المعرفة فً القرآن , الصافٌة , ٌمكن أن تمثل النظرة القرآنٌة الدقٌقة , أن تلك اللمحات والتفصٌبلت 

 . هً القرآن نفسه , وركٌزتها الوحٌدة , القرآنٌة 

  ؼرضها , والقرآن الكرٌم لٌس كتاب فلسفة إذا قصدنا بالفلسفة مجموعة األفكار النابعة من العقل والمتسلسلة وفق منهج معٌن

وال كتب نظرٌات فً علم المنطق وال فً المعرفة ولٌس كتاب , تكوٌن نسق من المبادئ لتفسٌر طابفة من الظواهر الكونٌة 

فً مجاالت العلوم أو , سواء فً مجاالت علمٌة أو عملٌة , أبحاث ٌنفصل بعضها عن بعض فً قوالب البحث النظري 

 وبذلك المفهوم التجرٌدي النظري , االقتصاد أو االجتماع أو النفس 

 

 من فن فً , نظرٌة لٌس ذاته حد فً فهو بالنظرٌة وصفه حقه ٌفٌه ال , وحده نسٌج وهو شامل , متكامل ربانً منهج ألنه ذلك 

 وعبادته هللا طاعة على تستقٌم كً , للبشرٌة وشفاء ونور هدى وهو , الواقعً التطبٌق إلى النظري البحث ٌتجاوز وهو , الفنون

.  

( ٌٍ جِٛ َٔكَِزبٌة يُّ ٌَُٕس   ِّ ٍَ انهَّ ٍِ *َلْذ َجبَءُكى ّيِ ى ّيِ ُٓ ُْٚخشُِج َٔ الِو  ُّ ُسُجَم انسَّ َٕاََ ٍِ ارَّجََع سِْض ُّ َي ِّ انهَّ ِذ٘ ثِ ْٓ َٚ 

ْى  ِنَٗ ِ َشاٍا يُّْسَزِمٛىٍ  ِٓ ِذٚ ْٓ ََٚٔ  ِّ ُُّٕسِ ثِ ِْرَِ ًَبدِ  ِنَٗ ان  . ( انلُُّه

 

 ندعى أن , هللا نستؽفر . البشرٌة النظرٌات مفهوم فً الربانً للمنهج تقٌٌدا لٌس ,المحاضرات هذه فً به نقوم ما فإن ثم ومن 

 .القرآن منهج أنه , البحث هذا فً جهد من به نقوم ما نسمً أن نستطٌع – الربانً القرآن وبإعجاز , البشري بعجزنا – ذلك

 . نقوله بما ٌتقٌد أن من وأكبر أعلى وهو , الرد كثرة من ٌخلق ال هللا فكتاب

 

 تتعلق , القرآنٌة لمادة الجمع ومحاولة , الصافٌة القرآنٌة النظرة الستجبلء ,إال لٌس , القرآن فً بالنظرٌة الخاص مقصودنا فإن 

  بشري وبجهد القرآن فً للمعرفة نظرٌة صٌاؼة أجل من والمعرفة بالعلم

 

 على , الشدٌد حرصنا مع , حٌاتنا فً دوره لٌإدي , والتوجٌه والتربٌة المعرفة فٌه نلتمس أن من ٌمنع ال القرآن فإن ذلك ومع 

 : أننا وهو , السلٌم المنهج

 واالرتكاز المنطلق نقطة فهو , القرآنً التصور من ننطلق .  

 منهجه وننهج . أفكارنا نحاكم إلٌه إنما , البشر بؤفكار علٌه نحكم وال مقرراتنا نؤخذ منه إنما , سابقة مقررات ببل إلٌه وندخل 

  .المهمة فقدنا وإال ,

 تفكٌرنا ومحور , جهدنا صلب نجعلها , المعرفة فً نظرٌة القرآن من فنبنى نجمع أن – هللا بعون – بإمكاننا أنه ونعتقد 

 زٌؾ كشؾ حٌث , القدوة فٌه لنا وإنما , للمقارنة كتابا لٌس أنه اعتقادنا مع , الفلسفٌة للنظرٌات نقدنا ومقٌاس , وحكمنا

  . منهجه بتوضٌح ٌتصل وبما, كٌدهم ورد , الزابفٌن

 وطرٌقا , ومنبعا ,ومنهجا , مادة , المعرفة نظرٌة دقابق من ودقٌقة , مسؤلة كل فً القرآنٌة النظرة بتمٌز لنعتقد وإنا , 

  . وحدودا وقٌمة , ومقٌاسا , وطبٌعة

 القرآن بها ٌتمٌز التً الحقٌقة عن التعبٌر فً القرآنٌة باإلصطبلحات األلتزام محاولة على – هللا شاء إن – نحرص أننا كما 

 هذا به أسمٌنا أن سبق فٌما , أنفسنا على الشرط هذا خالفنا إننا إذ سبحانه هللا لنستؽفر وإننا . شًء كل فً متمٌز وهو ,

  . هللا شاء إن – النٌة وحسن , وفرضنا مقصودنا لنا وٌشفع , ((( المعرفة نظرٌة )) البحث

 داخبل لٌس فذلك , إلٌها أشار التً العلوم وأنواع , المعلومات من كما لٌس , القرآن فً المعرفة نظرٌة  من نقصده اننا كما 

 هللا آٌات على بصٌرته وفتح , للبحث اإلنسان لدفع , كافٌة ضوبٌة منارات هو إنما إلٌه مانشٌر وأن , البحث هذا مجال فً

  . واألنفس اآلفاق فً سبحانه
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 تطبٌقها إلى وٌهرعون الفلسفٌة بالنظرٌات ٌفتنون ممن أننا فً شبهة تكون ال حتى , البحث هذا من مرادنا ببٌان قصدنا ولعلنا 

  . باإلسبلم لها صلة ال كذلك والمادة فلسفٌة القوالب فتكون , اإلسبلم على

 

 إذ , الحٌاة فً اإلنسانً للدور أساس هً والمعرفة . لمعرفته نتوجه أن قبل ثابت والوجود . الوجود من جزء عندنا فالمعرفة 

 تسلٌمنا مسلمة عندنا فالمعرفة . الحٌاه فً ودورنا للدٌن معرفتنا منها تنبثق التً , وتعالى تبارك هللا معرفة شًء كل قبل هً

  المعرفة فً نظرٌة لبناء مادة ٌكونبالوجود 

 

 أضظ ٚضٛابط ايكسإ يف ايتعاٌَ َع املعسف١:  

 

 َٔاْْلَْفئَِذَح نََعهَُّكْى ) : تعالى وٌقول , المعرفة طرق فً واضحة أسس على القرآن ٌحتوي َٔاْْلَْثَصبَس  َع  ًْ ََٔجَعَم نَُكُى انسَّ  

 ٌَ َٔاْلَْثَصبَس  ) : وٌقول ( رَْ ُكُشٔ َع  ًْ ََٔجَعَم نَُكُى اْنسَّ ًْٛئب  ٌَ َش ٕ ًُ برُِكْى الَ رَْعهَ َٓ ٌِ ُأيَّ َٔهللُا أَْخَشَجُكى ِيٍّ ُثُطٕ

 ٌَ   . ( َٔاْلَْفئَِذَح نََعهَُّكْى رَْ ُكُشٔ

 هَكٍ . اْلَشْأ ثِبْسِى َسثَِّ  انَِّز٘ َخهَكَ ) : سبحانة هللا هو منبعها أو المعرفة هذه مصدر َ ٍْ ٌَ ِي  . َخهََك اِاََسب

   ََُٔسثَُّ  اْلَْكَشو ٌَ َيب نَْى َْٚعهَىْ . انَِّز٘ َ هََّى ثِبْنَمهَىِ .اْلَشْأ  ْى ) . (  َ هََّى اِاََسب ُٓ ب ُثىَّ َ َشَض َٓ بَء ُكهَّ ًَ ََٔ هََّى آَدَو اْلَْس

 ٍَ ٌْ ُكُُزْى َ بِدلِٛ ُؤالء  ِ َْ بِء  ًَ َْجُِئَِٕٙ ثِأَْس ًَالئَِكِخ َفَمبَل أَ َُب *َ هَٗ اْن َز ًْ َُب  اِلَّ َيب َ هَّ  َلبُنٕا ُسْجَحبَََ  ال ِ ْهَى نَ

ََْذ اْنَعهُِٛى اْنَحكُِٛى  ْى َلبَل أَنَْى أَُلْم نَُكْى  َِِّٙ * َََِّ  أَ ِٓ بئِ ًَ ْى ثِأَْس ُْ َْجَأَ ب أَ ًَّ ْى َفهَ ِٓ بئِ ًَ ْى ثِأَْس ُٓ َْجِْئ  َلبَل َٚب آَدُو أَ

 ٌَ ٕ ًُ ََٔيب ُكُُزْى رَْكُز  ٌَ َٔأَْ هَُى َيب ُرْجُذٔ َٔاْلَْسضِ  َٕادِ  ًَ َْٛت انسَّ   (أَْ هَُى َغ

 الوحً طرٌق وهو , البشر طرق فً لٌس فرٌدا طرٌقا وأضاؾ قلب أو وعقل حواس من : ووسابلها المعرفة طرق القرآن ذكر.  

 ًْٛئب) : كلها اكتسابٌة وأنها , المعرفة لطبٌعة تعرض ٌَ َش ٕ ًُ برُِكْى اَل رَْعهَ َٓ ٌِ ُأيَّ ٍْ ُثُطٕ ُّ أَْخَشَجُكْى ِي   , ( َٔانهَّ

 (  َْعَلمْ  َلمْ  َما اإلِْنَسانَ  َعلَّم ٌَ )  

 الخ ... وشعور وفقه وتذكٌر تفكٌر من االكتساب لصور وتعرض .  

 والعقل , الوحً وطرٌقة الؽٌب وعالم , والعقل بالحواس وٌدرك , الشهادة عالم أو الطبٌعً المجال : المعرفة هذه مجاالت بٌن 

  . الوحً طرٌق عن لنا هللا بإعبلم إال نعلمه ال ؼٌب وتفاصٌله , طاقات من له هللا سمح ما وفق وٌفهم ,بوجوده ٌسلم

 هللا سخره مما الكون فً مما واالنتفاع الهداٌة أمانة وحمل , األرض فً الخبلفة بدور والقٌام , البشرٌة لقٌادة أساسا جعلها كما 

رَ  ) لئلنسان َمَوات فًِ َما َلُكمْ  َوَسخَّ   ( َجِمًٌعا اأْلَْرض فًِ َوَما السَّ

 عن العقل عزلت والتً , فحسب الوراثة أسس على القابمة , والتبعٌة التقلٌد أؼبلل من , اإلنسانً العقل لتحرٌر دعوة القرآن 

 وٌمدح , النفس وإلى , الكون إلى نظرة وٌوجه , والتفكر التؤمل الى اإلنسان ٌدعو فهو ثم ومن . فقهه عن والقلب عمله

 أو البصٌرة بعمى وٌصفهم , ٌتذكرون وال , ٌعلمون وال , ٌفقهون ال الذٌن على وٌشنع , األلباب وأولً والمتذكرٌن المتفكرٌن

ب اَل ) تعالى هللا قال . القلوب َٓ ب َف ََِّ َٓ ٌَ ثِ ُعٕ ًَ ٌٌ َْٚس ْٔ آَرا ب أَ َٓ ٌَ ثِ ْى ُلُهٌٕة َْٚعِمُهٕ ُٓ ٌَ نَ أََفهَْى َِٚسُٛشٔا فِٙ اْْلَْسضِ َفَزُكٕ

ًَٗ اْنُمُهُٕة انَّزِٙ فِٙ انصُُّذٔسِ  َٔنَكٍِ رَْع ًَٗ اْْلَْثَصبُس    . ( رَْع

 مجاالً  وهما المعرفة مجالً بٌن جمع كما . والحس , والعقل , الوحً : معا الثبلث الربٌسٌة المعرفة طرق بٌن القرآن جمع ثم 

ٍْ َلْجهَِ   اِل سَِجبال  ) : سبحانه فقال , واحدة آٌة فً الؽٌب وعالم الشهادة عالم أو , واآلخرة الدنٌا : الوجود َُب ِي ََٔيب أَْسَسْه

َٔنََذاُس  ْى  ِٓ ٍْ َلْجهِ ٍَ ِي ٌَ َ بلِجَُخ انَِّزٚ َْٛف َكب ُلُشٔا َك ُْ ِم اْنُمَشٖ أََفهَْى َِٚسُٛشٔا فِٙ اْلَْسضِ َفَٛ ْْ ٍْ أَ ْى ِي ِٓ ْٛ َُِٕحٙ  ِنَ
 ٌَ ا أََفال رَْعِمُهٕ ْٕ ٍَ ارََّم ٌْٛش نِهَِّزٚ   (  اِٜخَشِح َخ

 َق ُكّم ِر٘ ِ ْهٍى َ هٌِٛى ) : فٌقول اإلنسانٌة المعرفة نسبة ٌقرر والقرآن ْٕ ََٔف ٍْ اْنِعْهِى  اِلَّ َلهِٛالً )      (  ََٔيب ُأٔرُِٛزْى ِي  )   

 ٌعتبرهما وال , والظن الشك وٌرد , المعرفة فً معٌاره الٌقٌن القرآن وٌجعل  ً   صحٌحا علما

 ( َُْفُس َٕٖ اْْلَ ْٓ ََٔيب رَ  ٍَّ ٌَ  اِلَّ انلَّ ٌْ َٚزَّجُِعٕ ُْٚغُِٙ ) (  ِ ٍَّ اَل  ٌَّ انلَّ ِ َٔ  ٍَّ ٌَ  اِلَّ انلَّ ٍْ ِ ْهٍى  ٌِ َٚزَّجُِعٕ ِّ ِي ى ثِ ُٓ ََٔيب نَ

ْٛئبً  ٍَ اْنَحكِّ َش   (ِي

 ومعٌارها وطرقها وطبٌعتها ومصادرها وامكانها , ماهٌتها حٌث من : المعرفة فً لنظرٌة بناء تكون أن ٌمكن , األسس هذه كل 

 وقٌمتها
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  ايسابع١احملاضس٠

 املعسف١ َصادز َٔ ايٛسٞ َٛقع - ايرباغُاتٞ املرٖب - احلدضٞ املرٖب - ايتذسٜيب املرٖب - ايعكًٞ املرٖب

 

 مصادر تحدٌد عبر اإلنسانٌة، المعرفة تشكٌل طرٌقه عن تتم الذي المصدر أو األداة أو الوسٌلة بدراسة المبحث هذا ٌختص 

  .الموضوعً الواقع عن الكاشفة للمعارؾ المصادر هذه تتٌحها التً اآللٌات وتحدٌد ،(المعرفٌة األدوات) المعرفة

 َراٖب ع٢ً ذيو يف ايفالضف١ اختًف ٚقد:  

  (.ايعكًٕٝٛ هم وهإالء) للمعرفة واألساسً األول المصدر هو ايعكٌ أن إلى ذهب من فمنهم  -

  (.ايتذسٜبٕٝٛ هم وهإالء) للمعرفة واألساسً األول المصدر هً احلط١ٝ ايتذسب١ أن إلى ذهب من ومنهم  -

 جمع من ومنهم (.احلدضٕٝٛ هم وهإالء) للمعرفة واألساسً األول المصدر هو ٚاإلهلاّ احلدع أن على ذهب من ومنهم -

  .الوحً وبٌن بٌنها

 وإنما إحداها، إثبات حال فً األخرى المصادر بإلؽاء القول ٌعنً ال المعرفة، إلى للوصول األساسٌة المصادر فً واالختبلؾ 

  .ذاك أو المصدر لهذا هً الثبوت فً األولوٌة بؤن القول ٌعنً

 

 ايعكًٞ املرٖب :أٚال (Rationalism:) 

 صورتٌن فً العقلٌٌن عند للمعرفة العقل مصدرٌة تتمثل:  

 ًسابقة قضاٌا من جدٌدة قضاٌا استنباط خبلل من سواه، شًء أي عن المعرفة لتحصٌل العقل فٌها ٌستؽنً التً ه 

  .الخارجً الوجود عن النظر بقطع معلومة،

 ًمن تكون المعرفة فمادة الفطرٌة، العقل مبادئ إلى األشٌاء على الحكم برد للمعرفة العقل مصدرٌة تفسر التً ه 

 تنقسم المعرفة وهذه لها، مصدرا ٌجعلونه الذي العقل إلى باالحتكام إال علمٌة معرفة تكون ال ولكنها الحسٌة، اإلدراكات

  واالستدالل، النظر على الحاجة دون بها والتسلٌم لها اإلذعان إلى النفس تضطر ضرورٌة أو بدٌهٌة معرفة إلى عندهم

  .واستدالل نظر إلى تحتاج نظرٌة معرفة وإلى

 بٌن ومشتركة كلٌة تكون ان بد ال مبادبه أن وتصوروا جمٌعا، الناس بٌن مشتركة فطرٌة قوة العقل: إٔ ع٢ً ايعكًٕٝٛ اتفل ٚقد 

  .تجربة كل على سابقة وأولٌة االشٌاء، جمٌع على صادقة وضرورٌة االذهان، جمٌع

 نقول كؤن ،(واحد وقت فً موجود وؼٌر موجودا ٌكون ان ٌمكن ال الواحد الشًء) أو (الجزء من أكبر الكل) بؤن فالقول 

(2+2=4.)  

 ال أي بالضرورة تتصؾ لها، نتٌجة ولٌست للتجربة سابقة بذاتها، قابمة معارؾ :بؤنها تتصؾ عقلٌة مبادئ وؼٌرها المبادئ فهذه 

 المعارؾ هذه فإن لذلك ،واألمكنة األزمنة بتؽٌر أو الناس باختبلؾ المعارؾ هذه تختلؾ وال إلثباتها، آخر برهان على تحتاج

  .بذاتها قابمة أولٌة معارؾ هً

 ،االشٌاء، حقابق معرفة إلى تقوده التً هً فطرٌة طرقا او جاهزة، مبادئ للعقل بان التسلٌم على العقلٌٌن موقؾ ٌقوم وهكذا 

 فمثل الرٌاضً، البرهان ٌمثلها التً تلك هً العقلٌٌن عند المثلى الصورة فإن ولذلك، .سابقة معرفة أي عن مستؽنٌة ومعارفه

  .بذاتها القابمة الحقابق أو بالبدٌهٌات تبدأ البراهٌن هذه

 أن حٌث ،بٌقٌنها ٌقطع ال معلومات أنها االمر فً ما ؼاٌة) ومعلومات معارؾ من الحواس به تجًء ما ٌرفضون ال العقلٌٌن إن 

  (.الخطؤ تحتمل معارؾ وهً ...نراه ما خبلؾ وهو شٌبا نرى فؤحٌانا تخدع، ما كثٌرا الحواس

 أولٌة معارؾ هناك بل الوحٌد، السبب لٌس ولكنه البسٌطة، واألفكار للتصورات فهم مصدر العقلٌٌن، نظرٌة أساس على فالحس 

  .عنها ومستؽنٌة الحواس على سابقة وهً ابتداء، العقل فً تثبت

 للفكر الفوقً البناء ٌقوم األساس ذلك وعلى األولٌة، العقلٌة المعلومات هو للعلم األساس الحجر أن ٌوضح العقلً فالمذهب 

  .التجرٌبٌة الحسٌة المعلومات أي الثانوٌة، بالمعلومات ٌسمى الذي اإلنسانً،

 أكٌدة بانها علٌها ٌحكم ان إما (العقل) فهو ممكنة، أحكام ثبلثة تتعدى ال أحكاما ومظاهره الوجود ظواهر كافة إزاء ٌمتلك فالعقل 

  .وجابزة ممكنة بانها علٌها ٌحكم وإما وممتنعة، مستحٌلة بؤنها علٌها ٌحكم أن وإما وواجبة،

  البشري للتفكٌر المقٌاس أن أي األولٌة، العقلٌة المعلومات هو للعلم األساس الحجر أن ٌرون العقلً المذهب فؤصحاب – 

 صحة تقاس ان وٌجب مجال، كل عنها ٌستؽنً ال التً االساسٌة الركٌزة فهً الضرورٌة، العقلٌة المعارؾ هو – عامة بصورة

  .والتجربة الحس من أوسع البشرٌة المعرفة مٌدان وٌصبح .ضوبها فً وخطبها فكرة كل
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 للمعلومات استذكار عملٌة االدراك بؤن القابلة النظرٌة وهً االستذكار، نظرٌة صاحب أفالطون العقلٌٌن الفبلسفة اشهر من 

  .السابقة

 رأسهم وعلى الرٌاضً، المنهج واستخدامهم بالرٌاضٌات اهتمامهم فً أفالطون طرٌق على العقلً المذهب فبلسفة سار وقد 

  .المعرفة فً االستداللً المنهج صاحب أرسطو 

 ًوكذلك للمعرفة، منهجا المنهجً الشك وتبنى ،(البشر بٌن قسمة اعدل هو العقل إن) قال الذي دٌكارت جاء الحدٌث العصر وف 

  .للحقٌقة معٌارا العقلً والوضوح الرٌاضً، المنهج استخدام فً دٌكارت طرٌق واصل الذي اسبٌنوزا

 تكون أفكارنا أن إلى وذهب الخالص، العقلً االستدالل بواسطة معرفتها ٌمكن الصادقة القضاٌا جمٌع أن ٌرى الذي لٌبنٌتز ثم 

  .أذهاننا فً أصبل

 هو ما تجربة، كل على سابق أولً هو ما بٌن المعرفة فً ٌمٌز كان إذ العقبلنٌٌن، من النقدي المذهب صاحب كانت ٌعتبر كما 

  المعرفة اكتساب فً األساس هً التجربة على السابقة األولٌة فالصورة بالتجربة، مكتسب بعدي

 

 ايتذسٜيب املرٖب :ثاْٝا (Empiricism) 

 هناك أن تفترض التً العقلٌة الفلسفة نقٌض المعنى بهذا والتجربة العقل، ولٌس المعرفة مصدر الخبرة إن ٌقول مذهب هو 

  .قبلٌة أو فطرٌة معرفة لذلك وتسمى الخبرة، عن بمعزل العقل وٌنشبها الحواس بها تزودنا أن ٌمكن ال أفكارا

 والظاهراتٌة المنطقٌة الوضعٌة فً تجسدت ثم .لوك جون ٌد على التجربة وبرزت.  

 (.معرفٌة مبادئ بوصفها أولٌة معارؾ وجود تنفً التً الفلسفٌة المذاهب لكل النوعً االسم) :ٖٞ احلط١ٝ أٚ ٚايتذسٜب١ٝ  

 وحدها الحواس وأن اإلنسانٌة، المعارؾ لجمٌع األول المصدر هً التجربة أن أساس على المعرفة فً التجرٌبً المذهب وٌقوم 

 ٌزعم كما فطرٌة بؤفكار مزودا العقل ٌولد أن التجرٌبٌون وٌنكر أوال، بالحس ٌمر لم شًء العقل فً فلٌس المعرفة، أبواب هً

  .العقلٌون

 أولٌة فطرٌة معرفة هناك ولٌس .الحكم بت فً الصحٌح المقٌاس ألنها الحسٌة؛ الظواهر على التجرٌبٌٌن عند المعارؾ تبنى 

  .العقلً المذهب علٌه ٌسٌر كما عقلٌة ضرورة هناك ولٌس التجربة، على سابقة

 الصحٌح، للحكم الوحٌد األساس التجربة وٌعتبرون التجربة، على سابقة ضرورٌة عقلٌة بمعارؾ ٌعترفون ال فالتجرٌبٌون 

  .المجاالت من مجال كل فً العام والمقٌاس

 الكلٌات على الجزبٌات من الصعود طرٌقة ألنها والتفكٌر، االستدالل فً االستقرابٌة الطرٌقة على التجرٌبً المذهب ٌعتمد.  

 التجربة على تقوم التً الطبٌعٌة بالعلوم التجرٌبٌون اهتم فقد العقل، على تقوم التً الرٌاضٌة بالمعارؾ اهتموا العقلٌون كان وإذا 

  .العالم طبٌعة لنا توضح التً التركٌبٌة القضاٌا صدق لنا ٌضمن أن على العقل قدرة وأنكروا ،

 الحسٌة التجربة عن متؤخرة أو تالٌة مرحلة فً تؤتً أي بعدٌة، معرفة هً اإلنسانٌة المعرفة أن فً ٌتلخص التجرٌبً فالمذهب، 

  .وحدها التجربة من ومعلوماته خبراته ٌستمد فالعقل

 واالفكار التصورات جمٌع ٌرجع أن (االنسانً التفكٌر فً مقالة) كتابه فً حاول الذي جون لوك التجرٌبٌٌن الفبلسفة اشهر ومن 

 أن وإنكاره العقلً، االتجاه مبادئ ألهم رفضه واعلن الؽربٌة (الفلسفة فً التجرٌبً االتجاه طبق من أول) وهو .الحس على

  .التجربة على سابقة العقل، فً اولٌة االنسانٌة المعرفة تكون

 خبلل من األشٌاء من لنا ٌظهر بما إال ٌعترؾ ولم ،الخارجً العالم ذاتها هً أفكارنا بان ٌرى كان الذي جورج باركلً وكذلك 

  .لها الحسً إدراكنا

 أنكر وقد حسٌة، أصول ذات هً العقلٌة المعارؾ حتى حسٌة، أصول ذات هً المعارؾ كل ان اعتبر الذي دٌفٌد هٌوم ثم 

  .بها المتعلقة بالقضاٌا المتعلقة بالقضاٌا احساسنا حال فً حقٌقٌا ٌكون وجودها أن واعتبر المٌتافٌزٌقا،

 

 احلدضٞ املرٖب :ثايجا (Intuitionism): 

 معنٌان الحدسٌة ولهذه المعرفة، تكوٌن فً األول المكان للحدس أن ٌرى من مذهب وهو:  

 العقلً الحدس إلى تستند المعرفة أن تقرر التً المذاهب على إطبلقها.  

 نظرٌا إدراكا ولٌس مباشر، حدسً إدراك هو المادٌة الحقابق وجود إدراك أن تقرر التً المذاهب على إطبلقها.  

 ٍِٛٚز ٜك  الملكة وهذه مباشرة، الواقع وإدراك الحقٌقة فهم من تمكنه مستقلة ملكة لدٌه االنسان إن) :اإلدزاى َٔ ايٓٛع ٖرا ٚصف يف بسٚ

  (.مباشرة حدسٌة هً وإنما عقلٌة وال حسٌة لٌست
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 (.البدٌهة الحقابق على المباشر العقلً االطبلع) :هو دٌكارت عند والحدس  

 (.مفردة جزبٌة حقٌقة هو حٌث من بالذهن، حاضر معنى على المباشر االطبلع) :هو كانت وعند  

 العبلقات عن لنا ٌكشؾ الذي وهو المجردة، والعبلقات بالوقابع الؽرٌزي التنبإ أو المإكد، السرٌع الحكم)هنري عند الحدس 

  (.الخفٌة

 الفٌض على قابمة عندهم فالمعرفة المعرفة، فً الحدسً الفكر رابدة أفلوطٌن إلى المنسوبة المحدثة األفبلطونٌة وتعتبر 

  .النفس ورٌاضة التؤمل مداومة طرٌق عن اال الحقة المعرفة على ٌصل أن لئلنسان ٌمكن وال واإلشراق،

 واالتجاه المادٌة النزعة على فعل كرد فلسفته تؤتً الذي ، هنري برجسونالفرنسً الفٌلسوؾ الحدسً المذهب ٌمثل من وأفضل 

 عاجز فالعقل ... روحً اتجاه كل على ٌطؽى أن االتجاه هذا أوشك حتى . مٌبلدي 19 القرن فً أوروبا فً شاع الذي العلمً

 فٌتابع الحدس أما .القٌاس تقبل التً الجامدة األمور إال الفهم حق ٌفهم ال وهو ودٌمومته، صٌرورته فً الموضوع إدراك عن

  .كلٌته فً به وٌحٌط حقٌقته، عن وٌكشؾ صٌرورته، فً الموضوع

 الموضوع ذلك فً ما مع تندمج لكً الموضوع، باطن إلى طرٌقها عن تنتقل وجدانٌة مشاركة الحدس فإن برجسون وحسب.  

 الصوفً للكشؾ اقرب وهو .للواقع الحقٌقً المعرفة مصدر هو الحدس برجسون جعل وقد.  

 اإللهام تبنوا قد المسلمٌن متصوفة فإن الؽربٌة الفلسفة فً للواقع الحقٌقٌة للمعرفة مصدرا وجعله الحدس تبنى برجسون كان وإذا 

  .للحدس تبنٌهم فً الؽرب فبلسفة بذلك وسبقوا للمعرفة مصدرا

 من وهً للمعرفة؛ أخرى ملكة توجد برمتها المعرفة لنا ٌقدم أنه أنصاره توّهم الذي العقل إلى باإلضافة أنه إلى برجسون ذهب 

  Intuitionالحدس سماها الوجدانٌة، التجربة قبٌل

 عد٠ باحلدع ٜكصد ٍٕ   :َتبا١ٜٓ َعا

 المختلفة والروابح الضوء إدراك مثل اإلنسانٌة، الحواس طرٌق عن المباشر اإلدراك  و:احلطٞ ايـشـدع. 

 المشاهدة مجرد من المرٌض لداء الطبٌب إدراك مثل المستمرة، الممارسة طرٌق عن الناشا المباشر  اإلدراك:ايتذسٜيب احلدع.  

 إدراك مثل علٌها، عملٌة تجارب إجراء ٌمكن ال التً المجردة العقلٌة للمعانً -براهٌن دون- المباشر اإلدراك:  ايعكًٞ احلدع 

  .والمكان الزمان

 التجارب طول بعد العالم ذهن على تطرأ لمحة نتٌجة تكون أن العلمٌة االكتشافات فً أحٌاًنا ٌحدث: ايتٓبؤٟ احلدع  

 

 ٞاملرٖب ايرباغُات(:Pragmatism) 

 الفكر صحة أن مإداه مبدأ على جمٌعها ترتكز والتً ما، حد إلى المتباٌنة الفلسفات من مجموعة على البراؼماتٌة الفلسفة تطلق 

 اسم استخدم من أول هو "بٌرس ساندرز تشارلز" األمرٌكً الفٌلسوؾ وكان ناجحة، عملٌة نتابج من إلٌه ٌإدي ما على تعتمد

  .الفلسفة هذه وصاغ البراؼماتٌة

 نجاحها من تعرؾ فالحقٌقة العملٌة، عواقبها فً هو األفكار صدق معٌار أن ٌرى فلسفً مذهب (ايرزا٥ع١ٝ) ٚايرباغُات١ٝ.  

  :بصورتٌن النجاح ٌفسر و

 الذرابعٌة تتخذ الصورة هذه ظل وفً حقٌقة، الناجحة الكذبة فتكون ،معٌن نظام ضمن الشخصٌة المنفعة بمعنى النجاح .1

  .السفسطة مظهر

 تطبٌقات حقق إذا نظرٌة أو قانون بحقٌقة فنقر ،الطبٌعة قوانٌن مع ٌتوافق الذي والعلمً العملً التطبٌق بمعنى النجاح .2

  .العقبلنٌة من البراؼماتٌة تقترب المعنى وبهذا عملٌة،

 مفٌد هو فٌما ٌقوم الحق” :جٌمس ٌقول .جٌمس ولٌم األمرٌكً الفٌلسوؾ البراؼماتً المذهب صٌت أذاعوا الذٌن الفبلسفة ومن 

 المجموع، فً األمر نهاٌة فً مفٌد طرٌقة، بؤٌة مفٌد :أنه بمفٌد وأقصد للسلوك، نافع هو فٌما ٌقوم العدل أن كما ،للفكر (نافع)

  .الحقة تجارب إلى بالنسبة الدرجة وبنفس بالضرورة كذلك ٌكون لن اآلن المقصودة للتجربة مفٌد هو ما ألن

 

 املعسف١ َصادز َٔ ايٛسٞ َٛقع 

 ـ المعرفة نظرٌة دارسو دأب  ً ً  أو فلسفٌا  الصراع استعراض على دأبوا كما (والعقل الحس) فً مصادرها حصر على ـ علمٌا

  .معاً  هما أو فقط العقل هو أو فقط الحس هو المصدر أن فً بٌنهم والجدلً الفكري

 يدٜٓا املصادز ترتبع اإللهً بالدٌن نإمن وألّنا .دراساتهم مجال من الدٌنٌة المعرفة أو الدٌنً الفكر استبعدوا ألنهم هذا وكان 

  (.الحدس أو واإللهام والحس، والعقل، الوحً،) :نايتايٞ
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 ّٕ  محمد سٌدنا على القرآن إنزاله نحو ورسله؛ أنبٌابه أحد إلى هللا ٌلقٌه ما هو ايٛسٞ َٔ إيٝ٘ ْٚٗدف ْكصدٙ ايرٟ االصطالسٞ املع٢ٓ إ

 ، داود سٌدنا على الزبور وإنزاله موسى سٌدنا على التوراة وإنزاله عٌسى سٌدنا على اإلنجٌل وإنزاله  

  : هما قسمٌن إلى ٌنقسم الوحً أنّن  نجد فإننا وسلم  على أنزل ما على اقتصرنا وإذا

  .سٌؤتً  كما ومعناه بلفظه علٌه أنزل الذي القرآن .1

  قبله من اللفظ كان وإن بمعناها هللا من إلٌه أوحٌت التً السنة .2

 

 ايٛسٞ ضسٚز٠ :أٚال:  

 ٌلً ما فً للمعرفة مصدرا الوحً ضرورة وتتجلى:  

 آخر مٌدان إنكار ٌستطٌع وال وقوانٌنها، الشهادة بعالم محدود بؤنه ٌسلم ذاته العقل ألن :العقل نظر فً ممكن الوحً أن .1

  .الؽٌب عالم بوجود ٌحكم قوانٌنه خبلل من العقل ان كما للمعرفة، آخر وطرٌق

  .والكون الحٌاة ومجاالت جوانب مختلؾ إدراك عن قاصرة العقول ألن :العقل فً كفاٌة ال .2

 

 احلاد١ يًٛسٞ :ثاْٝا:  

   .االعتقاد فً الوحً إلى الحاجة .1

     .التشرٌع فً الوحً على الحاجة .2

  .الخلق على حجة فٌها النبوة .3
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  اخلاَط١احملاضس٠

 ايٓطيب املرٖب - ايٝكني َراٖب - املرٖيب ايػو َٔ اإلضالَٞ ايفهس َٛقف , ايػو َرٖب - َكد١َ

 

 وهل الحقٌقة؟ ندرك أن ٌمكننا هل أي - الحقٌقة وهو ومضمونها، المعرفة جوهر عن سإال هو المعرفة إمكان عن السإال 

 شٌبا؟  ٌعرؾ أن اإلنسان وسع فً وهل ممكنة؟ المعرفة

 هم المعرفة إمكان مسؤلة فً البحث بدأ من أول وكان .قدٌما البشري الفكر فً مطروحة تكن لم المعرفة إمكان مسؤلة إن 

 وقد االنسانٌة، المعارؾ قطعٌة ٌنكرون كانوا) الفبلسفة وهإالء .الشكاك أو بالسفسطابٌٌن عرفوا الذٌن وتحدٌدا ،الٌونان الفبلسفة

 لقب أنه حتى الٌونان، عند الشكً المذهب صاحب بٌرون، ٌد على اشده بلػ وقد المذاهب، من مذهبا أصبح أن إلى الشك تطور

 (.الشكاكٌن بإمام

 والحقابق العلم إثبات وفً العلم، فً كتبهم مداخل جعلوا وقد المعرفة، إمكانٌة فً بحثوا) فقد ومتكلموهم، المسلمٌن فبلسفة أما. 

 حتى المعرفة بإمكان التسلٌم من بد ال -نظرهم فً – ألنه ذلك المعرفة، أبحاث بقٌة تسبق ضرورة أصبحت اإلمكان مسالة وكؤن

 من ٌتٌقن الذي وإن ومصادرها، طبٌعتها عن ٌتحدث أن ٌستطٌع ال المعرفة إمكان ٌنكر من أن إذ مسابلها، بقٌة فً البحث ٌتسنى

  (.موضوعاتها كافة فً ٌبحث أن له ٌحق المعرفة إمكان

 مدى ٌعلم ال من ألن ومجادلتهم، السوفساطابٌٌن مناظرة عدم إلى دعوتهم وٌقٌنٌتها المعرفة إمكان نظرة على ٌدل ما خٌر إن 

 المعلوم إفادة ألنها المحققون؛ منعها قد معهم المناظرة) :اإلٌجً ٌقول .حواره سٌتم فكٌؾ المناظرة، فً كبلمه صحة إمكانٌة

 (.مجهوالً  به تثبت حتى بمعلوم ٌعترؾ ال والخصم بالمجهول،

 

 ٔاملعسف١ إَهإ َطأي١ عٔ احلدٜح عٓد أضاض١ٝ اجتاٖات ثالث١ حتدٜد ٚميه: 

 .المعرفة إمكان فً مطلقا شكا شك فرٌق .1

 .الدؼمابٌون أو االعتقادٌون وهم المعرفة، ٌقٌنٌة ٌرى فرٌق .2

  . النسبٌون وهم والعقلٌة، الحسٌة قدراته مع متناسبة معرفة على ٌصل أن االنسان بإمكان أنه ٌرى ثالث فرٌق .3

 

 املعسف١ إَهإ يف ايػو َرٖب (Skepticism:)  

 

 املطًل ايػو: 

 أن إال .الٌونانً اللفظ معنى ٌطابق ما وهو والتفحص، اإلمعان بؽرض حكم إصدار فً التردد هو أصله فً الشك أن من بالرؼم 

  .الحق وقت فً جدٌداً  معنى اتخذ أنه كما المعنى هذا ٌحمل ٌكن لم القدٌم الشك

 إنكار على بهم انتهت جذري، وارتٌاب فكرٌة لبلبلة سببا كان الٌونانً الفكر فً الفلسفٌة المتناقضات بٌن والتضارب فالصراع 

 .والبدٌهٌات المحسوسات وإنكار لئلنسان، الفكرٌة الركابز جمٌع

 فٌرون أو بٌرون هو المذهب هذا ٌدٌه على ظهر من وأول (Pyrrhon). فٌه تحدث كتابا (م.ق 380) جورجٌاس وضع وقد 

 .والحواس بالعقل الوثوق وعدم المعرفة، إمكان عدم عن

 وتحولت .شًء كل فً وشكوا مطلقة، حقٌقة وجود امتناع ورأوا للحقابق، ثابت مقٌاس وجود وأنكروا السوفساطئون جاء ثم 

  .أٌضا أنفسهم إنكار على الجدل بهم ٌصل وأحٌانا والجدل، بالبحث تإمن الطابفة هذه وكانت .والعلم بالفكر عبث على السفسطة

 ان دون البٌولوجٌة حاجاتهم ٌلبون تجدهم حقٌقة، كل فٌه ٌنكرون الذي الوقت ففً وتصوراتهم، وجودهم بٌن تناقضا فعاشوا 

 .ذلك ٌنكروا

 وإٌصالنا بالحقٌقة تعرٌفنا قدرة لها لٌس والعقلٌة الحسٌة المعرفة أن وترى األشٌاء، طبٌعة معرفة إمكان تنكر المدرسة وهذه 

 لنا (ٌبدو) ما إال األشٌاء من ندرك ال فنحن إلٌها،

 . إلٌه سبٌل فبل األشٌاء ذوات طبٌعة إدراك أما مظهر، محض المدركة الذات خارج األشٌاء وكؤن.  

 وحتى ٌقٌنٌة؛ معرفة إلى تقود ال خادعة والحواس الحسً، اإلدراك على تتؤسس - المدرسة هذه رأي فً - المعرفة ألن ذلك 

 ٌنطبق ما علٌه ٌنطبق أن أولى ٌكون ثمّ  ومن مباشرة ؼٌر حسٌة فمعرفته الحس على ٌتؤسس - الفٌرونٌٌن عند - العقلً النظر

  .المعرفة ٌقٌنٌة عدم حٌث من الحس على

 ذاته فً ؼاٌة الشك أن اساس على ٌقوم انه بمعنى ،(مطلقا) مذهبٌا شكا شكهم كان ولذلك. 
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 املٓٗذٞ ايػو: 

 (الٌقٌن بلوغ وهً أخرى ؼاٌة إلى خبلله من لٌتوصل وسٌلة الشك ٌعتبر بل ذاته، فً ؼاٌة الشك ٌعتبر ال الذي.) 

 استخداما الشك المشابٌة ومدرسته أرسطو استخدم كما .سقراط الٌونانً الفٌلسوؾ إلى التارٌخٌة جذوره فً الشك هذا وٌرجع 

 .بسقراط تؤثرا منهجٌا

 للتعمٌم قابلٌتها من والتؤكد األفكار فحص فً كمنهج الشك على ٌقوم أن ٌجب المنطقً الٌقٌن أن رأى إذ. 

 النظر لصحة ضرورٌة كمقدمة الشك ٌشترطون كانوا إذ المعتزلة، عند اإلسبلمٌة المعرفة حقل فً المنهجً الشك وعرؾ 

 .الشك مع إال عندهم النظر ٌصح ال إذ العلم، إلى المإدي

 ٌنظر، لم ٌشك لم من أن (الضبلل من المنقذ) كتابه فً قرر وقد الٌقٌن، عن بحثا الشك طرٌق سلك فقد الغزالً حامد أبو أما 

 .العمى فً بقً ٌبصر لم ومن ٌبصر، لم ٌنظر لم ومن

 أسس واضعً ٌعتبران الغزالً جانب إلى وهو التفكٌر، فً كمنهج الشك ضرورة على تؤكٌدا الفبلسفة أكثر من دٌكارت وكان 

 .للمنهج الضروري التمهٌد هو الشك هذا وكان المنهجً، الشك

 العلمً بالشك سماه الذي المنهجً، الشك فبلسفة من دٌفد هٌوم التجرٌبً الفٌلسوؾ وٌعتبر. 

  ً  من اتخذوا قد المنهجً الشك أصحاب فإن األحكام، إصدار عن فٌمتنعون الحٌرة فً ٌقعون الذٌن المطلق الشك ألصحاب خبلفا

 وعدم للمؽالطة عرضة تكون قد سابقة معلومات من فٌه مما العقل إفراغ هدفها اختٌارٌة عملٌة وهو الٌقٌن، إلى سبٌبلً  الشك

 .المؤلوفة واألخطاء الشابعة بالمفاهٌم متؤثرة ؼٌر موضوعٌة دراسة األمور لدراسة العقل لتهٌبة وذلك التؤكٌد،

 

 ٞايك١ُٝ ايع١ًُٝ يًػو املٓٗذ : 

 بؤدواته وتمدد المعرفة، فً والتدقٌق للبحث منهجاً  بوصفه الشك أركان توطدت المعرفة فً نظرٌة بوصفه الشك تبلشى أن بعد 

 والتدقٌق؛ والنظر، للبحث، اإلنسان ٌحفز منهجً شك إلى فلسفٌاً  موضوعاً  بوصفه ،(اإلبستمولوجً الشك) المعرفً الشك من

  .بذاتها مستقلة نشؤت التً تلك أو عنها، واستقلت الفلسفة، عن تولدت التً تلك سواء كافة، والتجرٌبٌة النظرٌة العلوم لٌشمل

 

 دلــاالت ايػــو: 

 (بالمعرفً) ٌُسمى لذا وإمكانٌتها المعرفة أصل فً شك هو المطلق الشك أن لنا تبٌن (منهجً - مطلق) الشك نوعً بمدارسة 

ً  لكونه (والمذهبً الفلسفً) أو المعرفة إمكان إلنكاره   إدراكها، واستحالة المعرفة، موضوع بانتفاء صاحبه ٌعتقد فلسفٌاً  مذهبا

 ًأصحابه ٌقٌنٌة من ٌنتقص ال وهو (بالعلمً) أٌضاً  ُسمً لذا الحقٌقة عن للبحث منهجاً  بوصفه المنهجً الشك نشؤ مقابله وف 

 ٌتطرق أن ٌمكن التً المجاالت حول التساإل ٌثور والنسبٌة اإلطبلق بٌن الجدلٌة العبلقة هذه ومن معرفتها، ٌمكن حقٌقة بوجود

  .بالفعل طرقها التً بل الشك، إلٌها

 (.المنهجً) النسبً الشك دابرة فً عنها المطلق الشك دابرة فً تختلؾ الشك ومجاالت  

 

 دلاالت ايػو املطًل : 

 وجودها فً شك وهو المعرفة، موضوع هً التً الحقٌقة فً الشك.  

 (.وجدت إن) الحقٌقة معرفة إمكان فً الشك  

 تداولها أو المعرفة إببلغ إمكان فً الشك.  

 

 دلاالت ايػو ايٓطيب:  

 ًا  الباب ٌظل لها، إدراكنا وإمكان حقٌقة بوجود التسلٌم بعد   :ذلك ومن الجزئً أو النسبً الشك من أللوان مفتوحا

 

  .التباٌن هذا تجاه الشك موقؾ الفبلسفة ٌوقؾ مما المعرفة طبٌعة تكٌٌؾ فً المذاهب تباٌن ومصدره :املعسف١ طبٝع١ يف ايػو .أ 

 المصدر، هذا جدوى فً شك هو المعرفة مصادر من أكثر أو لمصدر فلسفٌة ومدرسة مذهب كل فإنكار :املعسف١ َصادز يف ايػو .ب 

 من ومنهم العقل، فً ٌشك من ومنهم الحواس، على شكه ٌصب من المذاهب أصحاب فمن علٌه، المتؤسسة المعرفة ٌقٌنٌة ومدى

 الشك صور من ذلك وكل واإلشراق، الحدس سوى فٌما ٌشك
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 على تتؤسس ٌقٌنٌة بحقابق إلعماره توطبة العقل إفراغ وهدفه المسبقة، واآلراء المعلومات فً شك وهو :ايٝكني إىل طسٜل ايػو .ج 

ً  الذهن إفراغ وحالة .الؽزالً عاشه الذي الشك هو وهذا أولٌة، بدٌهٌات  الٌقٌن من نقطة على استقر حتى دٌكارت بها مرّ  أٌضا

  (.موجود أنا إذن أفكر أنا) وجوده حقٌقة علٌها أّسس التً تفكٌره حقٌقة فً

  .باهلل ٌقٌنً إٌمان تؤسٌس وإنما النظرٌة، المعرفة لٌس ومجاله الشك هذا وهدؾ :ٚايٓعس ٚايػو ايفطس٠ بني ايعكٝد٠ تأضٝظ .د 

 

 تتقدم المعرفة أن اإلٌجً اإلمام ٌرى بٌنما  – المعتزلة رأي وهو - النظر هو المكلؾ على واجب أول أن ٌرى الجوٌنً فاإلمام

 والتصفٌة، باإللهام، تحصل فقد المعرفة إلى الوحٌد السبٌل هو النظر ٌرى ال اإلٌجً ولكن واجباً، ٌكون ثم ومن النظر وطرٌقها

  .معرفة أو نظر لكل سبقه ٌلزم ال طاربة حالة العموم على والشك الشك، فً وقع لمن الوحٌد السبٌل ٌكون قد ولكنه والتعلٌم،

 أثراً  للفطرة أن فٌرى تٌمٌة ابن اإلسبلم شٌخ أما  ً  سوى لدفعه سبٌل من ٌكن ولم الشك له حصل من ثم هللا، معرفة فً أساسٌا

  النظر ٌلزمه النظر؛

 

 الحقابق إنكار درجة إلى قمته فً فٌصل نسبً، إلى مطلق ومن جزبً، إلى كلًّ من ومجاالته صوره تتعدد إذن فالشك 

 نوعه بحسب اسمه وٌتلون أدواتها، من أداة أو المعرفة تحصٌل وسابل من وسٌلة فً شكاً  ٌكون منازله أدنى وفً الموضوعٌة،

  .األنواع من ذلك وؼٌر كالتجرٌبً، المعرفٌة باألسس متعلقاً  جزبٌاً  كان وربما منطقٌاً، ٌكون االستنباط بؤسس فالمتعلق ومجاله

 

 املطًل ايػو  

 الصورة وهذه .األحكام إصدار تعلٌق ثم ومن األدلة، بتكافإ والقول الحقابق، ونفً الٌقٌنٌة، المعرفة إنكار على المبنً الشك هو

 هإالء على وأرسطو وأفبلطون، سقراط، ردود إلٌهم وصلت مثلما الترجمة حركة إثر اإلسبلم مفكري إلى وصلت الشك من

 :الٌونانٌة الفلسفة تراجم مع التفاعل إطار وفً والمؽالطٌن، الشكاك

 

  :املعسف١ بإَهإ املطًل ايػو عالق١ .1

 بٌن العبلقة لطبٌعة - بالضرورة - المعرفة إمكان من الموقؾ عن حدٌث هو المطلق، الشك من اإلسبلمً الفكر موقؾ عن الحدٌث

  .لآلخر نفً أحدهما فإثبات النقٌض على لكونهما أو المعرفة، وإمكان المطلق الشك

 

 (:للموجودات اإلسالمً التصور) معرفته وإمكان الوجود

 ذوات طبٌعة إدراك وإمكان واألشٌاء نفسه الوجود إنكار حد إلى المعرفً الشك أمر بهم وصل قد األوابل الشكاك كان إذا 

 نطاق خارج لؤلشٌاء مستقبلً  وجوداً  القرآن إلى استنادا ٌقرر إذ التصور، لهذا مؽاٌراً  موقفاً  ٌقؾ اإلسبلمً الفكر فإن األشٌاء،

  . المدركة الذات

 

 و (.طبٌعٌة) فٌزٌقٌة :إلى لؤلشٌاء الٌونانً التقسٌم أما ٌحط، لم أو إدراكنا به أحاط حولنا من موجود الربانً الخلق فهذا 

  (.الطبٌعة وراء ما أو ورابٌة ما) مٌتافٌزٌقٌة

 

 :إلى األشٌاء تنقسم حٌث والمفردات المعانً خصوصٌة مع اإلسالمً التصور عن كثٌراًا  ٌبعد فال

  .القاطع الخبر هً والشهادة والتجربة، بالحس اإلنسان إلدراك الخاضع الطبٌعة عالم مفهوم وٌشبه :ايػٗاد٠ عامل .أ 

  .ورسوله هللا من بإخبار وإنما بحسه، ٌدركه ولم اإلنسـان، عن ؼاب ما وهو الماورابً، العالم مفهوم وٌشبه :ايػٝب عامل .ب 

 اختصاص بٌــان فً وردت وجمٌعها مواضع، عشرة فً هللا كتاب فً تجاوراً  وردا المعنى تقابل مع - والشهادة الؽٌب ولفظا

  .والٌقٌن الشمول وجه على بها ٌحٌط أن خلقه من لبشر ٌتاح ال الكلٌة والمعرفة (.وشهادة ؼٌب) المطلق بالعلم تعالى هللا
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 :األضاع ايكسآْٞ إلَهإ املعسف١ .2

 شواهد على هنا ونقؾ وأدوات، بمصادر الٌقٌن، وجه على الحقابق وإدراك المعرفة إمكان على تإكد التً الشواهد ٌحمل القرآن 

 و (المعرفة) ألفاظ من لفظ لكل واحدة بآٌة ممثلٌن المصطلحً سٌاقها فً معرفٌة دالالت ذات ألفاظاً  حملت التً اآلٌات من

ٔيب نٓى ثّ يٍ  هى  ٌ ٚزجعٌٕ  ال انلٍ ٔ ٌ انلٍ ال ٚغُٙ ) :تعالى قوله ذلك ومن ،(الٌقٌن)و (الحكمة) و (العلم)

ٍْ ) :تعالى قال الحكمة شؤن وفً والعلم، المعرفة شؤن فً ورد مما ذلك [.28 :النجم] (يٍ انحك شٛئب َخ َي ًَ ُْٚؤرِٙ اْنِحْك
ْٛشاً َك ِٛشاً  َٙ َخ َخ َفَمْذ ُأٔرِ ًَ ُْٚؤَد اْنِحْك  ٍْ ََٔي  والعمل الحق بإصابة) المفسرون فسرها قد والحكمة [.269 :البقرة] (ََٚ بُء 

  (.به

 

 ًرا لٛم  ٌ ٔ ذ هللا حك ٔانسب خ ال سٚت فٛٓب لهزى يب َذس٘ ) :تعالى ٌقول الظن مع وتناقضه الٌقٌن شؤن وف ٔ

  [.32 :الجاثٌة] (يب انسب خ  ٌ َلٍ  ال ظُب ٔيب َحٍ ثًسزٛمٍُٛ

 

 قتلنا إنا وقولهم) :تعالى قوله فً واحدة آٌة حوتها بلٌؽة مقابلة فً والظن والعلم والٌقٌن، الشك بٌن العبلقة القرآن أبان كذلك 

 إال علم من به لهم ما منه شك لفً فٌه اختلفوا الذٌن وإن لهم شبه ولكن صلبوه وما قتلوه وما هللا رسول مرٌم ابن عٌسى المسٌح

 [.157 :النساء] (حكٌما عزٌزا هللا وكان إلٌه هللا رفعه بل ٌقٌنا قتلوه وما الظن اتباع

 

 أن علمنا عموماً، اإلسبلمً والفكر الشرعٌة، النصوص فً والعلم والحكمة، المعرفة، ألفاظ بٌن المعانً تداخل استصحبنا وإذا 

 والنصوص ذلك، أمكن ما والتوهم والشك، الظنون، نبذ إلى وٌدعو الٌقٌنٌة، والمعرفة الراسخ العلم طلب على ٌحض القرآن

 النصوص بها أشادت التً المعرفة أدوات ومن ، نبٌه وسنة تعالى، هللا كتاب فً كثٌرة والتؤمل والتفكر، العلم، على الحاضة

ً  تعالى قال فقد لذلك، أهل هو ممن والصادر وأصولها، النصوص أسس على المبنً (االستنباط)و (الرأي فً االجتهاد)  إلى ناسبا

  .مراده معرفة على القدرة المجتهدٌن األبمة
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  ايطادض١احملاضس٠

 ْكد١ٜ ٚقف١ - ايعًُٞ املرٖب - ايٛاقعٞ املرٖب - املجايٞ املرٖب - َكد١َ

 

 ٍاملعسف١ طبٝع١ ضؤا 

  شؽل السإال عن طبٌعة المعرفة اإلنسانٌة وحقٌقتها العدٌد من الفبلسفة والباحثٌن، وحاولوا اإلجابة عنه بطرق مختلفة، وذلك

 . لبٌان كٌفٌة العلم باألشٌاء، أي كٌفٌة اتصال القوى المدركة لدى اإلنسان بموضوعات اإلدراك، وعبلقة كل منهما باألخر

  فهل المعرفة فً النهاٌة ذات طبٌعة مثالٌة ٌرتبط فٌها وجود المعرفة بوجود العارؾ؟ 

 أم أنها ذات طبٌعة واقعٌة تستقل فٌها المعرفة عن العارؾ؟ 

   أم أنها ذات طبٌعة عملٌة ترتبط بمدى االنتفاع منها؟ 

 

 ٖٞ ،ّٖٚٓا اْكطِ ايفالضف١ ٚايباسجٕٛ يف َطأي١ طبٝع١ املعسف١ إىل ثالث١ أقطا: 

  ًالمذهب المثال  

  ًوالمذهب الواقع 

   ً(البراؼماتً)والمذهب العمل 

 

  العالم الحقٌقً الذي توجد فٌه االفكار الحقٌقٌة المستقلة والثابتة، : اعتقد بوجود عالمٌن)، الذي أفالطونأصول المثالٌة الى  ترجع

 (.والعالم الواقعً الذي هو ظل للعالم الحقٌقً

  وٌتفق المثالٌون فً تصورهم لطبٌعة المعرفة، وفً اتجاههم العام نحو النظر إلى األشٌاء الطبٌعٌة باعتبارها ؼٌر مستقلة

ولذلك، فإن الحقٌقة النهابٌة، تكون فً نظرهم ذات طبٌعة . بنفسها، وال تقوم بذاتها، وإنما تعتمد فً وجودها على العقل أو الذهن

وانطبلقا من نظرتهم االزدواجٌة للعالم، فإن المثالٌٌن ٌنظرون نظرة ازدواجٌة لئلنسان أٌضاً، أي أنه مكون من .عقلٌة أو ذهنٌة 

و بما أن اإلنسان جوهره العقل، وأن الحواس مشكوك فً صحتها ودقتها، وأن األشٌاء ال معنى لها من ؼٌر العقل .عقل ومادة 

و كلما كانت المعرفة مجردة عن اإلدراكات الحسٌة كلما .البشري، إذا فإدراك اإلنسان أساسه العقل مستقبل عن التجارب الحسٌة 

 .سمت وارتقت وكانت أكثر ثباتاً وٌقٌناً 

 

   ٞاملرٖب املجاي:  

  بشكل حقٌقته ونتبصر طبٌعته ونفهم أكثر، الواقع نعرؾ أن أردنا إذا) أننا أساس على المعرفة فً المثالً المذهب ٌقوم و 

 الفكر نحو باالتجاه ٌكون وإنما والقوة، والحركة بالمادة اهتمام من فٌها بما الطبٌعٌة العلوم فً بالبحث ذلك ٌكون فلن أعمق؛

  (.االنسان لدى الروحٌة والقٌم المثالٌة بالقوى وااللتزام والعقل،

 أُٖٗا َٔ غت٢ صٛز يف املجايٞ املرٖب ظٗس ٚقد: 

   (المفارقة)المثالٌة التقلٌدٌة 

 المثالٌة الذاتٌة 

  المثالٌة النقدٌة 

  (.المطلقة)المثالٌة الموضوعٌة 

 

 (.املفازق١)املجاي١ٝ ايتكًٝد١ٜ : أٚاًل 

 الطبٌعة وأن .الواقعٌة لؤلشٌاء مفارق وجود هو المثل هذه وجود وأن لؤلشٌاء، مثالٌا وجودا هناك ان :وتعنً ،بأفالطون مرتبطة 

 العقل طرٌق عن إال معرفتها ٌمكن ال وبذلك المثال، فً توجد بل الحواس، تقدمها التً الظواهر فً توجد ال للشًء الحقة

  المعرفة، من نوعٌن بٌن أفالطون وٌمٌز.وحده

 بالمظهر، وتتعلق بالتؽٌر وتتصؾ الحواس، طرٌق عن إلٌنا تؤتً التً المادٌة األشٌاء بعالم المعرفة وهً :ايع١ٝٓ املعسف١  

 بالحقٌقة وترتبط بالثبات وتتمٌز العقل، طرٌق عن إلٌنا وتؤتً للمادة، المفارق المثل بعالم المعرفة وهً :ايٝك١ٝٓٝ ٚاملعسف١. 
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 املجاي١ٝ ايرات١ٝ: ثاًْٝا . 

  الذي ٌلخص نظرته لطبٌعة المعرفة فً  (باركلً) م، على ٌد 17جاءت فً العصور الحدٌثة، وبالتحدٌد فً أواخر القرن

ٌُدَرك: أن ٌوجد هو): عبارته المشهورة ٌُدِرك أو أن  إذ ٌرى أن وجود الشًء هو إدراكه، وأن الشًء لٌس له وجود . (ٌعنً أن 

و الحقٌقة أن هذه النظرٌة تلؽً المعرفة اإلنسانٌة .مادي مستقل عن إدراكنا له، وأنكر وجود العالم المادي مستقبل عن اإلدراك 

 من ناحٌة موضوعٌة بشكل تام، ألنها ال تعترؾ بموضوعٌة الفكر واإلدراك، ووجود الشًء خارج حدودها

 

 املجاي١ٝ ايٓكد١ٜ: ثايجًا. 

  والمثالٌة النقدٌة نوع خاص من المثالٌة ترى ضرورة البدء بفحص العقل، . ارتبطت تسمٌتها فً العصر الحدٌث بـ كانت

التصورات )أن « كانت»وٌرى . ومعرفة حدوده، ومعرفة قدراته قبل الوثوق به واالعتماد علٌه واستخدامه فً تحصٌل المعرفة

. العقلٌة تكون فارؼة إذا لم ترتبط باإلدراكات الحسٌة، وأن االدراكات الحسٌة تكون عمٌاء إذا لم تعتمد على التصورات العقلٌة

وإذا كانت عملٌة اإلدراك ال تتم إال بالترابط بٌن الصور العقلٌة والمدركات الحسٌة، فمعنى هذا أننا ال نستطٌع أن نعرؾ إال 

ظواهر األشٌاء، أما األشٌاء ذاتها فبل سبٌل لنا لمعرفتها، ألن الحواس ال تقدم لنا ؼبل ما ٌظهر من األشٌاء، والعقل ال ٌستطٌع أن 

 .ٌنفذ من وراء الظواهر لٌكشؾ الواقع الحقٌقً

 

 (املطًك١)املجاي١ٝ املٛضٛع١ٝ : زابعًا : 

 والمثالٌة . ترتبط بالفٌلسوؾ هٌجل، الذي أكد ان استخدامنا لنظام المنطق بصورة دقٌقة هو الذي سٌوصلنا على الفكرة المطلقة

المطلقة هً االتجاه الفلسفً المثالً الذي ٌذهب إلى أولوٌة الروح على المادة، وٌرى أن المصدر األول للوجود لٌس هو العقل 

مع المثالٌٌن جمٌعاً فً نظرتهم إلى طبٌعة  هٌجل وهكذا ٌتفق. اإلنسانً الشخصً، وإنما هو العقل الكلً أو الروح المطلقة 

ومن . المعرفة باعتبارها فً النهاٌة معرفة عقلٌة أو روحٌة، وفً نظرتهم إلى الواقع باعتباره فً النهاٌة تجسٌدا للعقل أو الروح

  (Realism)المذهب الواقعً .ثم فبل سبٌل على فهمه إال من خبلل العقل، المصدر الوحٌد للوجود والمعرفة معاً 

 

   ٞاملرٖب ايٛاقع 

 والخبرة التجربة عالم أي ،(الواقع عالم) فٌه نعٌش الذي العالم هذا هو الحقابق كل مصدر أن على الواقعً المذهب فكرة تقوم 

 وهو المذهب، هذا علٌه قام الذي األساس إلى بالواقعً المذهب تسمٌة فً األصل ٌعود و. للواقعٌة ابا أرسطو وٌعتبر الٌومٌة،

 .واقعً حقٌقً ووجودها (الفٌزٌقٌة االشٌاء عالم) العالم هذا فً موجودة فالحقٌقة .المادة فً االعتقاد

  

 ٖٞٚ ٜكّٛ ع٢ً ثالث١ أضظ ز٥ٝط١ٝ : 

 مسبقة وأفكار وجود ٌسبقه ولم اإلنسان، ٌخلقه أو ٌصنعه لم وجود له عالم هناك أن  

 التجربة أو الحدس أو اإلنسانً بالعقل سواء الحقٌقً، بالعقل معرفته ٌمكن الحقٌقً العالم هذا أن.  

 لئلنسان الضروري واالجتماعً الفردي السلوك وتوجه ترشد أن ٌمكن المعرفة هذه أن . 

 

 أن إذ الخارجً، الوجود جنس من هً بل العارفة، الذات او الفكر جنس من لٌست المعرفة ماهٌة) أن الواقعً المذهب ٌرى و 

 (.طاقته بقدر علٌه هً ما على ٌدركها إنما العقل وأن ٌدركها، عقل أي عن مستقبلً  واقعٌاً  وجوداً  الخارجٌة لؤلعٌان

 

 ًُٞاملرٖب ايع (Practicalism)  

 العارؾ، الشخص به ٌقوم معٌنا سلوكا تتضمن ال أي تعمله، عمل الى بك تإدي ال الواقعٌٌن أو المثالٌٌن مذهب على المعرفة إن 

 ٌكون ال قد العمل ورجل عملٌاً، رجبل ٌكون ال قد الفكر رجل إن :فٌقولون والعمل، الفكر بٌن ٌفرقون الفبلسفة كان هنا ومن

ً  بالضرورة ٌستدعً ال شًء المعرفة بان منهم إٌمانا فكر، صاحب  . العملٌة الحٌاة فً معٌناً  سلوكا

  ٌّر) فقد البراؼماتً أو العملً المذهب أما  الفكرة أن أي العملً، للسلوك أداة المعرفة جعل حٌث المعرفة، طبٌعة على النظرة ؼ

 بل فكرة، لٌست أداإه ٌمكن عمل إلى تهدي ال التً والفكرة معٌن، بعمل للقٌام بها االهتداء ٌمكن خطة بمثابة هً افكارنا من

 والفكرٌة الفلسفٌة المدارس إحدى ٌمثل البراؼماتً والمذهب(.صاحبها رأس فً وهماً  تكون أن ؼبل االطبلق، على شٌبا لٌست

 والعملٌة والمنفعة النتابج على باإلصرار البراؼماتٌة وتتمٌز م،19 القرن بداٌة األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات فً نشؤت التً

  .للحقٌقة أساسٌة كمكونات
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 العملٌة المعرفة أن إلى ولٌم جٌمس وذهب .للفلسفة براؼماتٌة لفظة ادخل من أول (1914-1839 :بٌرس تشارلز)  وٌعتبر 

 وادعاء الجازمة والٌقٌنٌة التعسفٌة الوثوقٌة ضد المتاحة البحث إمكانٌة تعنً البراؼماتٌة وأن األشٌاء، لصحة المقٌاس هً

 .الحقٌقة فً النهابٌة

  لتطور أداة هما وإنما للمعرفة، أداة لٌسا الحسٌة التجربة أو العقل أن فٌرى للبراؼماتٌة الحقٌقً المنظر وهو ،دٌوي جون أما 

 إمكانٌة مدى فً المعرفة آثار وتكمن الحٌاة، خدمة فً وظٌفته تكمن وإنما ٌعرؾ، أن العقل وظٌفة من فلٌس وتنمٌتها، الحٌاة

 .عملٌا وتوظٌفها تطبٌقها

 

 ٚقف١ ْكد١ٜ 

 نظرت ألنها المعرفة، بطبٌعة تتعلق أخرى جوانب أو آخر جانبا وأهملت جانب على ركزت السابقة الثبلثة المذاهب أن نبلحظ 

 العقل وجعل بالواقع تشبث والبعض الواقع، وأهمل بالعقل اعتد فبعضها المعرفة، ولموضوع (العارؾ) لئلنسان تجزٌبٌة بطرٌقة

 فً المعرفة بصحة عبرة وال مجسدة، منافع تحقق كنت ما الحقة المعرفة جعل والبعض الواقع، على التصدٌق إال له دور ال

  العقلٌة ٌقٌنٌتها أو للواقع مطابقتها أو ذاتها

 عن عجز أم اإلنسان أدركه البشري، الذهن فً عما مستقبل واقعٌا وجودا لؤلشٌاء أن ٌقرر لوجدناه الكرٌم القرآن تؤملنا ولو 

 ما الموجودات من فهناك معرفته، ٌمكن موجود كل لٌس أنه أي . عدمها ٌقتضً ال األشٌاء لبعض اإلنسان إدراك وعدم إدراكه،

 موجود هو فما القرآن، فً الوجود لنظرٌة المعرفة نظرٌة تبعٌة كانت هنا ومن معرفتها إلى اإلنسانٌة المعرفة لوسابل سبٌل ال

ٔيب ) .البشري العقل ٌدركها أو ٌحصٌها أو بها ٌلم أن من أكبر فالموجودات عدمها، أو له اإلنسان بمعرفة وجوده ٌتعلق ال

 (.أٔرٛزى يٍ انعهى  ال لهٛال

 

 ٚهلرا فإٕ طبٝع١ املعسف١ عٓدَا ْتأٌَ ايكسإٓ ْـذد إٔ املعازف ثالث١ أْٛاع: 

 وباهلل العقلٌة بالبدٌهٌات العلم ومنه اإلنسان فطرة فً مركوزا تعالى هللا خلقه الذي الضروري العلم وهو :فطسٟ ٖٛ َا ٖٓاى 

ـُؤالء  ٌِ } :تعالى ٌقول وباألسماء َْ بء  ًَ ًَالَئَِكِخ َفَمبَل أََجُِئَِٕٙ ثِأَْس ْى َ هَٗ اْن ُٓ ب ُثىَّ َ َشَض َٓ بء ُكهَّ ًَ ََٔ هََّى آَدَو اْلَْس

 . البقرة31{ُكُُزْى َ بِدلٍِٛ

  ًِِيٍ َلْجهَِ  } :الوحً طرٌق من اإلنسان إلى وصل الذي الربانً العلم وهو :ايٓب٠ٛ ع ٍَ َٔ ِنَٗ انَِّزٚ   َْٛ ُِٕٚحٗ  ِنَ  َكَزنَِ  

ُّ اْنَعزُِٚز اْنَحكِٛى   الشورى3 {انهَّ

 والحدس، والعقل والتجربة بالحس كلٌهما أو الكون أو الوحً من اإلنسان ٌكتسبها التً المعارؾ وهً : اإلنتطاب١ٝ املعازف { 

َٔاْلَْفئَِذَح نََعهَُّكْى  َٔاْلَْثَصبَس  َع  ًْ ََٔجَعَم نَُكُى اْنسَّ ْٛئبً  ٌَ َش ٕ ًُ برُِكْى الَ رَْعهَ َٓ ٌِ ُأيَّ ُّ أَْخَشَجُكى ّيٍِ ُثُطٕ َٔانهّ

 . النحل78 {رَْ ُكُشٌٔ

 

  ِايهسِٜ ايكسإٓ ْصٛص ٚحبطب -املٝدإ  ٖٚرا يدزاضتٗا َٝداًْا تكتطٞ املعسف١ طبٝع١ إٔ ث –  

 الؽٌب عالم فً ٌكون أن اما  

 الشهادة، عالم فً ٌكون أن واما  

 

 ًطرابق نطاق عن خارجاً  ذلك بحسبان تفاصٌله فً الدخول من اإلنسان أعفً إذ محدود، الؽٌب عالم فً البحث أن وطبٌع 

 عالم أما ذلك فً أحقٌته من واثقاً  دام ما وطرٌقته الوحً مصدر أمامه وٌبقى التحدٌد، وجه على وعقل حس من لدٌه المعرفة

 للبحث الحقٌقً المٌدان فهو الشهادة
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  ايطابع١احملاضس٠

 ٟايسَص  املٓطل - ايصٛزٟ املٓطل  - تعسٜف املٓطل   – املٓٗر َفّٗٛ

              

 َفّٗٛ املٓٗر : َكد١َ 

 المنهج :تعسٜف املٓٗر Methodبكسر المٌم، واأللؾ بعد - منهاج :  وٌقال أٌضا. بكسرها– بفتح المٌم، ومنهج - منهج :  ٌقال

الهاء 

 الطرٌق الواضح:ٖٚٛ يف ايًػ١ ايعسب١ٝ . 

 ٖٛ ،ولعله أفاد هذا من التعرٌؾ العلمً له أو من الترجمة (الخطة المرسومة) :ٚأضاف إيٝ٘ املعذِ ايًػٟٛ ايعسبٞ احلدٜح َع٢ٓ آخس ،

 . اإلنجلٌزٌة بسبب اشتهارها فً الحوار العلمً العربً، وهً تعنً، الطرٌقة، والمنهج، والنظامMethodالعربٌة لكلمة 

 

 ٚعسف املٓٗر عًُٝا بأنجس َٔ تعسٜف، َٓٗا: 

 هو خطوات منظمة ٌتخذها الباحث لمعالجة مسؤلة أو أكثر وٌتتبعها للوصول إلى نتٌجة:املٓٗر ). 

 وسٌلة محددة توصل إلى ؼاٌة معٌنة) :ٚاملٓٗر( .

 (طابفة من القواعد العامة المصوؼة من أجل الوصول إلى الحقٌقة فً العلم) :ٚاملٓٗر. 

 الحقٌقة إلى للوصول السبٌل لنا ٌحدد الذي البرنامج.  

 العلوم فً الحقٌقة عن الكشؾ إلى المإدي الطرٌق.  

 البرهنة أجل من أو لدٌنا، مجهولة حقٌقة عن الكشؾ أجل من إما العدٌدة األفكار من لسلسلة الصحٌح التنظٌم فن) :املٓٗر 

  .(اآلخرون ٌعرفها ال حقٌقة على

 أي فً أو العلوم من علم أي فً الحقٌقة عن البحث طرٌق)بـ (اإلسبلم فً الفلسفً الفكر نشؤة) كتابه فً النشار وعرفه 

  .(اإلنسانٌة المعرفة نطاقات من نطاق

 وتحدد العقل سٌر على تهٌمن العامة القواعد من طابفة بواسطة العلوم فً الحقٌقة عن الكشؾ إلى المإدي الطرٌق) :ٚاملٓٗر 

 (.معلومة نتٌجة إلى ٌصل حتى عملٌاته

 

 معلومات أو أفكار من لدٌه ما تنظٌم فً الباحث ٌعتمدها العامة القواعد من مجموعة :المنهج :إٔ إىل ايتعسٜفات ٖرٙ َٔ ٚخنًص 

 .المطلوبة النتٌجة إلى توصله أن أجل من

 البحث طرٌقة :المنهج :ٚباختصاز.  

 

 أقطاّ املٓٗر: 

 ِألخ... والحسً، العقلً، والمنهج النقلً، المنهج :بٝٓٗا َٚٔ عدٜد٠، أقطاّ إىل املٓٗر ٜكط.  

 َٔ  اإلشراقً والمنهج الجدلً، والمنهج الرمزي، المنطق ومنهج الصوري، المنطق منهج :َكسزْا يف ضٓدزضٗا اييت املٓاٖر ٚ

 .التجرٌبً والمنهج

 

   ٟاملٓطل ايصٛز

 المنطق  : املٓطل تعسٜفLogic وٌسمى بالٌونانٌة logiké وعلم المنطق ٌسمى أٌضاً علم المٌزان، إذ به توزن الحجج ،

 . ٌسمٌه القسطاس المستقٌم الغزالً  ٌسمٌه ربٌس العلوم، وكانالفارابًٌسمٌه خادم العلوم، كما كان  ابن سٌنا والبراهٌن، وكان

 صناعة تعطً جملة القوانٌن التً من شؤنها أن تقّوم العقل وتسدد اإلنسان نحو طرٌق الصواب ونحو  »أَا اصطالسًا فاملٓطل

  .«الحق فً كل ما ٌمكن أن ٌؽلط فٌه من المعقوالت

 المنطق هو علم القوانٌن الضرورٌة الضابطة للتفكٌر لتجنبه الوقوع فً الخطؤ والتناقض، فهو ٌضع المبادئ العامة :ٚعًَُٛا 

 .لبلستدالل وللتفكٌر الصحٌح، كما ٌعرؾ بؤنه علم قوانٌن الفكر
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 ٌٞبحث فً المبادئ العامة للتفكٌر الصحٌح، وتحدٌد الشروط التً بوساطتها ٌصح االنتقال من أحكام إذًا املٓطل عًِ اضتدالي 

 .فرضت صحتها إلى أحكام تلزم عنها، وهذه المبادئ تنطبق على كل فروع المعرفة

 

 فالصوري ٌشمل المنطق األرسطً والتقلٌدي الذي شاٌع األرسطً . وٌفرق المناطقة بٌن المنطق الصوري والمنطق المادي

شرحاً وتوضٌحا واتباعاً، ثم المنطق الحدٌث، أما المادي فهو علم مناهج البحث وٌتضمن المنهج الرٌاضً االستنباطً، المنهج 

  .االستقرابً التجرٌبً والمنهج التارٌخً

 

 أرسطو وٌعد Aristotle   بنظره ,موضوعه ألن ,العلوم بقٌة فً للبرهنة أداة واستعمله .الصوريالمإسس األول للمنطق, 

  .الواقعٌة مضامٌنها عن النظر بؽض البشري الفكر صور ٌدرس فالمنطق  .عقلً

 

 والتصدٌق والحكم ,البسٌط التصور) المختلفة عملٌاته خبلل من ,له وٌسمح ,الحقٌقة نحو العقل ٌوجه علم المنطق فإِن وهكذا, 

 من ,الثبلث العقل عملٌات,إِذن ,ٌدرس فالمنطق .الضبلل فً أو الخطؤ فً ٌقع أن دون من ,بإِدراكها ,(واالستدالل والمحاكمة

 والفساد  الصحة حٌث

 

 قٛاْني ايفهس األضاض١ٝ 

 فالهوٌة تفترض ثبات (أ هو أ) وٌعنً أن ألي شًء ذاتٌة خاصة ٌحتفظ بها من دون تؽٌٌر، فالشًء دابماً هو هو:قإْٛ اهل١ٜٛ 

الشًء على الرؼم من  التؽٌرات التً تطرأ علٌه، فؤنا هو الشخص ذاته الذي كنته منذ عشرٌن عاماً على الرؼم مما طرأ علً 

  .من تؽٌر

 

 ٌنكر هذا القانون إمكان الجمع بٌن الشًء ونقٌضه، فبل ٌصح أن ٌصدق النقٌضان فً الوقت نفسه وفً ظل :قإْٛ عدّ ايتٓاقض 

( ب)ال ٌمكن أن تتصؾ بؤنها (أ« ])أزرق»ولٌس « أزرق»الظروؾ نفسها، إذ ال ٌصح القول إن هذا الشًء وفً هذا الوقت 

ً (ال ب)وبؤنها    .[ معا

 

 وٌعنً أن أحد المتناقضٌن البد أن ٌكون صادقاً إذ لٌس هناك احتمال ثالث بجانب المتناقضٌن ٌمكن أن :قإْٛ ايجايح املسفٛع 

  .ٌكذبهما معاً، وال ٌوجد وسط بٌنها، فإما أن نثبت محموالً معٌناً لموضوع ما وإما أن ننفٌه عنه

 وهذه القوانٌن هً شروط ٌجب أن ٌخضع لها التفكٌر لٌكون ٌقٌنٌاً، فهً مبادئ ٌعتمد علٌها االستدالل أٌاً كان نوعه.  

 

 َٟباسح املٓطل ايصٛز 

 منطق الحدود أو التصورات، منطق القضاٌا أو األحكام، منطق االستدالل:وتشمل مباحثه .  

 

 أٚاًلـ َٓطل احلدٚد : 

 والحد فً المنطق . الحد هو وحدة الحكم األساسٌة، وتمثل الكٌان العقلً الذي تقابله اإلدراكات الحسٌة التً نفهمها من التصور

هو الحد األول من حدود القضٌة وٌسمى « الحاسب»لفظ  (الحاسب آلة عصرٌة)هو أحد أجزاء القضٌة، كما فً القضٌة 

والخاص والعام  المفرد والمركب،:إلى الحدود وتنقسم .الحد الثانً من حدودها وٌسمى محموالً « آلة عصرٌة»موضوعاً، و

 (.المفهوم والماصدقو ،الموجب والسالبو ،المطلق والنسبًو ،والعٌنً والمجرد ،(الجزبً والكلً)

 

 َٓطل ايكطاٜا: ثاًْٝا : 

 «القضاٌا : وتقسم القضاٌا فً المنطق إلى. هً الجملة التً تعطً خبراً، وٌمكن الحكم علٌها بؤنها صادقة أو كاذبة: «القضٌة

.  الحملٌة والقضاٌا الشرطٌة
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 االضتدالٍ: ثايجًا : 

 وهو نوعان، استدالل مباشر واستدالل ؼٌر مباشر . 

 فٌقصد به القٌاس : االضتدالٍ غري املباغسأما  . نوعان أٌضاً، التقابل والتكافإٚاالضتدالٍ املباغسsyllogism . 

 مقدماته كانت إِذا أما .الٌقٌنٌة والمعرفة للعلم أداة ٌصلح ,وأكٌدة وضرورٌة جوهرٌة عبلقات عنه تعّبر الذي ,األزضطٞ ٚايكٝاع 

 ,لنا وٌسمح ,الظاهرٌة واألمور المحتملة المعرفة إِلى ٌحملنا لجدل أداة ٌصلح فإِنه ,ومحتملة معقولة عبلقات أو آراء على مبنٌة

 ً  الصحٌحة النتابج وباستخراج ,والجنس والعرض النوعً والفصل بالخاص المتعلقة المطروحة األسبلة جمٌع عن باإلِجابة ,نسبٌا

ً  المقدمات من  .تناقض دون من استخراجا

 

  ٟاملٓطل ايسَص 

 الرٌاضٌات مجال فً وخاصة الحدٌثة، العلمٌة التطورات نتٌجة جاء المنطقٌة الدراسات من جدٌد نمط  :ايسَصٟ  املٓطل تعسٜف.  

 ايسَصٟ املٓطل ٜط٢ُ Symbolic Logic َٓٗا عدٜد٠  بأمسا٤ :  

 لوجستٌقاLogistic    

 المنطق جبر أو Algebra Of Logic   

 الرٌاضً المنطق أو Mathematical logic،   

 الحدٌث الصوري المنطق أو New Formal Logic   مترادفة عبارات وكلها 

 

 شرط لكنه ، المنطق هذا إلقامة ضروري شرط الرموز واستخدام والحدٌث؛ الكتابة ال الرموز لؽته ألن ايسَصٟ املٓطل ٜٚط٢ُ 

ً  لٌكون كاؾ ؼٌر  . ما قضٌة فً الحدود بٌن المختلفة العبلقات ٌدرس أن – الرموز استخدام جانب إلى – ٌجب بل ، رمزٌا

 صادقة قضاٌا ببعض بعضها ٌرتبط التً القضاٌا من تجعل التً القواعد  ووضع.قضاٌا  عدة بٌن تربط التً المختلفة والعبلقات

 .دابماً 

 - إتلسن إلى بايًٛدطتٝكا ايسَصٟ املٓطل تط١ُٝ ٚتسدع   Etelsonالالند و   Lalandeكوتٌرا و   Couturatًالمإتمر  ف 

  .1904 عام ببارٌس الدولً

 

 البرهنة  وحساب الرٌاضً المنطق لعبارتً المرادفة الكلمة يٝبٓتص اضتددّ ٚقد.  

 

 ًالرمزي المنطق سمً عشر التاسع القرن وف  ً   الذيG.Boole بول جورج إلى التسمٌة هذه وترجع ،“المنطق جبر” أٌضا

 صٌؽت حٌث كلها، الرمزي المنطق نظرٌات على للداللة وشروٌدر بٌرس استخدمها ثم .األصناؾ جبر فً لنظرٌته اسماً  جعلها

 األصناؾ  جبر نموذج على جمٌعها

 

 بٌانوو "الرٌاضً المنطق " كذلك الرمزي المنطق وٌسمىPiano  من نوعٌن به ٌعنً وكان التعبٌر، هذا استخدم من أول هو 

ً  به وٌعنً الرٌاضٌة، واألفكار الرموز تستخدم الجدٌد المنطق صٌاؼة أوالً  ٌعنً كان البحث،  إلى الرٌاضٌات رد فً البحث ثانٌا

 .المنطق

 

 هو  االستدالل.االستدالل  هو المنطق هذا وموضوع :موضوعه بٌان على اشتمل ما أفضلها تعسٜفات عد٠ ايسَصٟ ٚيًُٓطل 

 إذا بحٌث معٌن برباط المقدمات وترتبط .نتٌجة ونسمٌها أخرى قضٌة إلى مقدمات أو مقدمة ونسمٌها أكثر أو قضٌة من االنتقال

  النتٌجة قبلنا المقدمات قبلنا

 

 ٍاستنباطً:  ضسبإ ٚاالضتدال Deduction  ، ًواستقراب Induction، المقدمات فٌه ترتبط الذي وهو األول وٌعنٌنا 

  .Implcation التضمن عبلقة أهمها منطقٌة بعبلقات بالنتٌجة
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 منها نورد االستنباطً، المنطق وهو المنطق من الجانب هذا فً قدمت التً التعرٌفات بعض إلى نشٌر أن هنا بالذكر وجدٌر 

  :احلصس  ال املجاٍ ضبٌٝ على

 .فاسدة وبراهٌن سلٌمة براهٌن إلى البراهٌن تصنٌؾ فً المنطق علم فً األساسٌة اإلشكالٌة تكمن:  بريع -

 .الفاسدة والبراهٌن السلٌمة البراهٌن بٌن للتمٌٌز تستعمل التً والمبادئ المناهج دراسة هً المنطق دراسة:  نٛبٞ -

 .البرهان  تحلٌل بؤدوات ٌمدنا الذي العلم هو المنطق :ضإَٛ  -

 .والعبلقات اإلجراءات خصابص ٌدرس الذي العلم هو المنطق:بٝاْٛ   -

 .االستدالل  علٌه ٌجري التً العامة القواعد هو فٌه ٌبحث ما فإن ولذا عام، بوجه باالستدالل مختص الرمزي  المنطق:زضٌ  -

 

 ًٜٞ ٚقد دست ايعاد٠ إٔ تكطِ َٛضٛعات املٓطل ايسَصٟ أٚ ايسٜاضٞ إىل َا : 

  Theory Of Propositionsمنطق أو نظرٌة القضاٌا  -

  Theory Of Propositional Functions منطق أو نظرٌة داالت القضاٌا  -

  Theory Of Sets Or Classes المجموعات أو الفبات نظرٌة أو  منطق -

  Theory Of Relations منطق أو نظرٌة العبلقات  -

 

 وهذه ، قضاٌا صورة على صٌاؼته ٌمكن معرفة من لدٌنا ما كل إن :اضتٓباطٞ ْطل أْ٘ ٖٞ ايسَصٟ يًُٓطل ايجا١ْٝ اخلاص١ٝ -ثاًْٝا 

  .أخر قضاٌا إلى استناداً  علٌها ٌبرهن أو القضاٌا بعض تستنبط علم كل وفً ، حدود من تتؤلؾ القضاٌا

 ٌؤتً بحٌث القضاٌا هذه تنتظم حٌنما الموضوع لهذا علماً  تصٌر ، معٌن بموضوع تتعلق معرفة على تشتمل التً القضاٌا إن 

  .اآلخر  بعضها من مستنبطة كنتابج بعضها

 

  ايعٓاصس ايتاي١ٝ –زأ٣ أصشاب املٓطل ايسَصٟ إٔ ٜتأيف املٓطل يهٞ ٜهٕٛ ْطكًا اضتٓباطًٝا َٔ : 

 .  Primitive Notionsأفكار أولٌة ال معرفة  .1

  .التعرٌفات  تلك فً بالبلمعرفات ونستعٌن معٌنة منطقٌة نظرٌة بناء فً تستخدمها التً األلفاظ تعرٌؾ :التعرٌفات قابمة .2

 .برهان ببل بها نبدأ التً  Primitive Propositions األولٌة القضاٌا مجموعة .3

 االستدالل قواعد ببعض االستعانة مع المحكم الصوري االستنباط بطرٌقة جدٌدة قضاٌا إقامة السابقة العناصر تلك من ٌمكننا 

 

  ٟٚفُٝا ًٜٞ اخلطٛات اييت ٜٓبػٞ إتباعٗا إلقا١َ ْطل َٓطكٞ زَص:  

  . النسق فً المستخدمة األولٌة بالرموز قابمة إعداد .1

 النسق صٌػ تكوٌن إلى ٌإدي نحو على وترابطها تتابعها طرٌقة أو األولٌة الرموز هذه بٌن العبلقة أو التوالً نوع  تحدٌد .2

  .صحٌحة  بطرٌقة

  .صحٌحة  بطرٌقة تكوٌنها تم التً الصٌػ تلك بٌن من ، بدٌهٌات اعتبارها ٌمكن التً الصٌػ  تحدٌد .3

 الصٌػ مجموعة من ، صحٌحة بطرٌقة تكوٌنها تم قد صٌػ على نستدل أن بواسطتها ٌمكن التً االستدالل قواعد  تحدٌد .4

 . مقدمات اعتبرناها قد التً

 

 ٟأ١ُٖٝ املٓطل ايسَص 

 الرمزي، المنطق أنصار رأي حسب الفلسفً البرهان أن  ً  .ناحٌة من األحكام معنى فً والتباسات ؼموض إلى ٌتعرض ما ؼالبا

 .أخرى ناحٌة من العبارات وضوح وعدم

 

 ٌإدي الرمزي المنطق أن بل فحسب هذا لٌس .الفلسفً للبرهان المبلبمة الطرق بتقدٌم الرمزي المنطق تفادٌه ٌحاول ما وهذا 

 لم التً العلمٌة المعرفة حقل فً كثٌرة مهاماً  ٌإدي أنه عن فضبلً  .التقلٌدي المنطق بها ٌقوم التً واألؼراض األعمال كل أٌضاً 

  .حقها تمام ٌعطٌها أن التقلٌدي المنطق ٌقدر
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 بٌن الدقٌق التمٌٌز فً تفٌد الرموز استخدام أن حٌت .كثٌرة نواحً وفً والمهمة الجمة الفوابد من فٌه الرمزي فالمنطق وهكذا 

ً  بها ٌمتاز خاصٌة رمز لكل نجعل أن بعد اللؽة فً الموجود الؽموض نتبلفى وبذلك .المختلفة المعانً  .اآلخر دون معٌناً  شٌبا

 إذا فهمها ٌصعب التً المعقدة األحكام إلى بالنسبة التعبٌر فً الدقٌق اإلٌجاز ٌوفر المنطق فً الرموز استخدام أن ثان بمعنى

  .عادي لؽوي تعبٌر فً وضعت

 

 ٌفٌد الرموز استعمال فؤن .اللؽوي الجانب فً هذا كان وإذا  ً   .للشًء الربٌسً الجانب فً أٌضا

  الرموز لنا تبٌن وبذلك .القٌاس فً "إنسان" و "فان" و "سقراط" الحدود من بدالً  (ث ت، ب،) الحروؾ نستخدم أن ٌمكن حٌث 

 الحدود هذه معانً على تتوقؾ ولٌست ؼٌرها وبٌن بٌنها ترتبط التً المجردة النسب على تتوقؾ إنما البرهانٌة النتابج أن

 الواضحة بالدقة القضاٌا صورة تشخٌص فً تفٌد الرموز أن على عبلوة .فقط الخاصة

 

  فكرة على ٌقوم العقلٌة العلوم فً جدٌد علمً منطق أنه .والهندسٌة الرٌاضٌة المباحث فً التفاصٌل بدقة مناطقته مٌزه ولقد 

  (.التكنولوجٌا) التطبٌقً العلم فً أهمٌته فازدادت بالبدٌهٌات، الخاص المنهج اكتشؾ حٌث .البدٌهٌات نسق

 

 ٌشمل المنطق األرسطً والتقلٌدي الذي شاٌع األرسطً فالصوري. وٌفرق المناطقة بٌن المنطق الصوري والمنطق المادي 

 فهو علم مناهج البحث وٌتضمن المنهج الرٌاضً االستنباطً، المنهج أما الماديشرحاً وتوضٌحا واتباعاً، ثم المنطق الحدٌث، 

  .االستقرابً التجرٌبً والمنهج التارٌخً

 

 أرسطووٌعد Aristotle    بنظره ,موضوعه ألن ,العلوم بقٌة فً للبرهنة أداة واستعمله .الصوريالمإسس األول للمنطق, 

  .الواقعٌة مضامٌنها عن النظر بؽض البشري الفكر صور ٌدرس فالمنطق  .عقلً

 

 والتصدٌق والحكم ,البسٌط التصور) المختلفة عملٌاته خبلل من ,له وٌسمح ,الحقٌقة نحو العقل ٌوجه علم المنطق فإِن وهكذا, 

 من ,الثبلث العقل عملٌات,إِذن ,ٌدرس فالمنطق .الضبلل فً أو الخطؤ فً ٌقع أن دون من ,بإِدراكها (,واالستدالل والمحاكمة

 والفساد  الصحة حٌث
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  ايجا١َٓاحملاضس٠

 ٚاإلغساقٞ اجلديٞ املٓٗر : املعسف١ َٓاٖر

 َٞفّٗٛ املٓٗر اجلدي 

 ٚزد اجلدٍ يف ايًػ١ مبعٓٝني: اجلدٍ يػ١  : 

خاصمه أشد الخصومة والجدل الخصام والجدل الخصام مع الناس، : جدل الرجل جدالً ) النقاش أو الخصام :املع٢ٓ األٍٚ -

، ” وجادلوا بالباطل“، ”ها أنتم جادلتم عنهم فً الحٌاة الدنٌا“تجادل القوم تصارعوا وتعادوا، وجادل ناقش بالحجج واألدلة 

 .(”وجادلهم بالتً هً أحسن“

ودرع مجدول أي . والمجدول المفتول. واصل المعنى فً هذه المادة الفتل،وضم شا إلً اخر) الفتل والضم :املع٢ٓ ايجاْٞ -

 .(محكم النسٌج ،وجدل الحبل جدالً فتله فتبلً محكماً، وجدل شعره فتله

 

 وأما من الناحٌة االصطبلحٌة فقد تؽٌر هذا المعنى عبر الزمان، فً البداٌة وفً وقت اإلؼرٌق كان الجدل ٌعنً : اجلدٍ اصطالسًا

فن إدارة الحوار والمناقشة واالستدالل على الحقٌقة من خبلل التناقضات الموجودة فً حدٌث الخصم، والجدل أٌضا طرٌقة 

 .لؤلسبلة واألجوبة واستدالل الحقابق من خبلل هذه األسبلة واألجوبة

 أن ٌتقابل نقٌضان أي أن ٌجتمعا فً محتوى واحد، وهذا التناقض ٌإدي إلً صراعهما حتى ٌخرج ) َٚٔ َعاْٝ٘ االصطالس١ٝ

 .  (منهما أي من باطن الشا الذي اجتمعا فٌه شا مختلؾ عنهما، وبالتالً ٌعتبر بالنسبة إلٌهما خطوة إلً األمام أو أكثر تقدماً 

 ٌٍقارب الجزء األول من المعنى اإلصطبلحً  (الخصام)فالمعنى األول للجدل . َٚازنظ بكإْٛ اجلدٍ ٖٝذٌ ٚع٢ً ٖرا ايٛد٘ قا

أن ٌخرج من )ٌقارب الجزء الثانً من المعنى اإلصطبلحً له  (الضم)كما أن المعنى الثانً  (تقابل النقٌضٌن وصراعهما)له 

 .(الشا الذي اجتمع فٌه النقٌضان شا ثالث مختلؾ عنها وفً ذات الوقت ٌتجاوزهما كنقٌضٌن وٌإلؾ بٌنهما

 ٞبؤنه عبارة عن طرٌقة فً التفكٌر وفً البحث العلمً تدرس العبلقات المتبادلة فً التؤثٌر ما نُا ميهٔ تعسٜف املٓٗر اجلدي 

بٌن الظواهر المختلفة، وبالتالً فالمنهج الجدلً ٌتتبع مراحل تؽٌر الظاهرة بناء على الصراع الداخلً الذي ٌحدث للظاهرة وهو 

وفً ضل ؼٌاب تعرٌؾ دقٌق ومحدد . عكس المنهج التجرٌبً الذي ٌدرس الظاهرة من الخارج عن طرٌق المبلحظة والتجربة

 .للمنهج الجدلً، ٌضل هذا التعرٌؾ إجرابٌا فقط لتمٌزه عن باقً المناهج

 

   ٞايتهٜٛٔ ايتازخيٞ يًُٓٗر اجلدي : 

  ٌعتبر المنهج الجدلً منهجا قدٌما فً فلسفته وأسسه وفرضٌاته، حدٌثا فً اكتمال وإتمام صٌاؼته وبنابه كمنهج علمً للبحث

 .والدراسة والتحلٌل والتفسٌر والتركٌب والتؤلٌؾ بطرٌقة علمٌة

  فلقد ظهرت نظرٌة الجدل قدٌما عند اإلؼرٌق على ٌد الفٌلسوؾ الٌونانً هٌرقلٌطس قبل المٌبلد، والذي صاغ أساس نظرٌة

الذي بلور وجسد تلك النظرٌة  هٌجل ولقد تطور الدٌالٌكتٌك تطورا كبٌرا وجدٌدا على ٌد الفٌلسوؾ األلمانً.(الدٌالٌكتٌك)الجدل 

وبناها وصاؼها كمنهج علمً لدراسة وتحلٌل الحقابق واألشٌاء والظواهر والعملٌات وتفسٌرها وتركٌبها علمٌا ومنطقٌا بطرٌقة 

هو الذي اكتشؾ القوانٌن والقواعد والمفاهٌم العلمٌة للدٌالٌكتٌك والمتمثلة فً قانون تحول التبادالت الكمٌة  هٌجل شاملة حٌث أن

 . إلى تبادالت نوعٌة وقانون وحدة وصراع األضداد، وقانون نفً النفً

  ،ًقدم معه العالم كله الطبٌعً منه والتارٌخً والعقلً أول مرة على »وبلػ الجدل مع هٌؽل ذروته، وأصبح منهجاً فلسفٌاً شامبل

بؤنه دٌالٌكتٌك مثالً، وعلى هذا  هٌجل ٌتمٌز الدٌالٌكتٌك عند. «أنه صٌرورة، أي فً حالة حركة وتؽٌر وتحول وتطور دابم

ونادى بضرورة اتسام واتصاؾ الدٌالٌكتٌك بالنزعة المادٌة  هٌجل األساس انتقد الفٌلسوؾ األلمانً فورباخ النزعة المثالٌة عند

 .حتى ٌصبح موضوعٌا وواقعٌا وعلمٌا

 علٌها فؤبقى عملٌة، علمٌة مادٌة صٌاؼة الدٌالٌكتٌك نظرٌة صٌاؼة بإعادة الدٌالٌكتٌكٌة أنصار من وهو ماركس، كارل قام بعدها 

 :َادٟ ددٍ ٖٚٓاى مثالً جدل هناك ولهذا .المثالٌة الطبٌعة منها نزع ولكن وفرضٌاتها وأسسها نظرٌاتها بكل
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 مجرد فهً المادٌة والظواهر األشٌاء أما األول، الوجود هو المطلق الفكر أن هٌجل ٌرى(:اهلٝذ٢ً)اجلديٞ املجايٞ املٓٗر -

 المثالٌة هً المادة على للفكر األولوٌة هذه له، تجسٌد

 

 هً المادة بؤن ٌإمن ،وكان المطلق الفكر وجود أنكر أنه ؼٌر هٌجل، تلمٌذ ماركس كان (:املازنط٢)اجلديٞ املادٟ املٓٗر -

 .متطورة هً حٌث إلً تتبعها واالفكار تتطور المادة فجعل لها، تجسٌد فهً األفكار أما األول، الوجود

 

 ٘املٓٗر اجلديٞ قٛاْٝٓ٘ َٚباد٥ 

 هذه أهم ومن علمً، بحث كمنهج الدٌالٌكتٌك هٌكل بناء فً المترابطة العلمٌة والمفاهٌم القواعد من مجموعة القوانٌن بهذه ٌقصد 

 .ايٓفٞ ْفٞ قإْٛ ٚأخريا األضداد، ٚصساع ٚسد٠ قإْٛ ثِ ْٛع١ٝ تبدالت إىل ايه١ُٝ ايتبدالت حتٍٛ قإْٛ :القوانٌن

 ْٕٛوالتبدالت للتحوالت والظواهر األشٌاء تعرض كٌفٌة ببٌان القانون هذا وٌقوم :ْٛع١ٝ تبدالت إىل ايه١ُٝ ايتبدالت حتٍٛ قا 

 األشٌاء طبٌعة فً نوعٌة وتحوالت تبدالت ذلك نتٌجة لتحدث معٌنا، واحدا معٌارا تبلػ أن إلى ومنسجمة تدرٌجٌة بصورة الكمٌة

 القدٌمة العملٌة أو الظاهرة أو الشًء من عناصر الوقت ذات فً متضمنة جدٌدة طبٌعة إلى قدٌم وشكل صورة من والظواهر،

 .المتؽٌرة

 ْٕٛوتطور، وتؽٌر حركة حالة فً دابما هً والعملٌات والظواهر األشٌاء كل أن ومضمونه :ٚاملتٓاقطات األضداد ٚصساع ٚسد٠ قا 

 هً ظاهرة أو شًء كل أن ذلك والظواهر، األشٌاء فً والحركة التؽٌر لحالة والمحركة الدافعة القوة التحول هذا سبب وأن

 تنابذ بطرٌقة والمتفاعلة والمتضادة والمتناقضة المختلفة والصفات والخصابص العناصر من مترابطة وحدة أو كتلة عن عبارة

 .وتجاذب

 ْٕٛذلك عن الناجمة والنتٌجة واالرتقاء والتبدل التطور مراحل مختلؾ بٌن العبلقة وتفسٌر بعكس القانون هذا ٌقوم :ايٓفٞ ْفٞ قا. 

 أفكار وجود حالة وحقابقإلى أفكار من واألفكار، والظواهر األشٌاء تطور دٌالكتٌك مراحل نتابج وتفسٌر ببٌان القانون هذا فٌقوم

 والحقابق الظواهر من ذلك عن ٌنتج مت الواحدةثم العملٌة أو الواحد الشًء داخل ومتناقضة متقابلة متعارضة وحقابق

 .الفانٌة السابقة واألفكار والعملٌات

 

 خصا٥ص املٓٗر اجلديٞ َٚهاْت٘ ضُٔ احلكٍٛ املعسف١ٝ 

 وبالتالً فٌه، وظفت الذي المعرفً الحقل حسب آلخر، حٌن من ما بؤهمٌة ٌحظى العلمٌة، المناهج كباقً الجدلً المنهج ٌعتبر 

 اآلخر، دون واحدا مجاال إال تخدم أن ٌمكنها ال المناهج بعض أن حٌث ٌخدمه، الذي العلمً ومجاله خصابصه منهج لكل فإن

  واحد معرفً مجال من أكثر فً تطبٌقها ٌمكن مناهج أن حٌن فً

 أن ٌمكننا خبللها من ،ايرتنٝب ثِ املطاد ٚايطسح ايطسح :عناصر ثبلثة على ٌرتكز إلٌه اإلشارة تمت وكما الجدلً فالمنهج 

  .المنهج هذا خصابص نستشؾ

 المنهج هذا دارسً جل أن ذلك وٌإكد العامة الفلسفٌة المناهج من الجدلً المنهج ٌعتبر وأنواعها، المناهج تصنٌفات وحسب 

 مختلؾ قصور على وٌقوم المٌتافٌزٌقً، للتٌار مضاد فلسفً تٌار بؤنه ٌنعته من هناك أن حٌث الفلسفٌة بالدراسات ٌربطونه

 .لؤلشٌاء الذاتً التطور مبدأ على ٌإكد الذي الجدلً، المنطق وهو خاص منطق إلى وٌلجؤ والكون واألفكار األشٌاء

 

  ٞاملٓٗر اإلغساق 

 ّٛٗاإلغساقٞ املٓٗر َف  

 ولمعانها العقلٌة األنوار ظهور :الحكماء كبلم فً واإلشراق وأضاءت، طلعت الشمس أشرقت ٌقال اإلضاءة، :اللؽة فً اإلشراق 

   ،الجسمٌة المواد عن التجرد عند الكاملة األنفس على وفٌضانها

 على مبنٌة األرسطٌة الفلسفة أن حٌن فً والحدس والكشؾ الذوق على بؤنها األرسطٌة الفلسفة عن اإلشراقٌة الحكمة وتختلؾ 

 .والعقل االستدالل

 إنها :فٌقول لفلسفته تعرٌفا اإلشراقٌٌن أحد وٌذكر أفبلطون، ربٌسهم طابفة اإلشراقٌٌن أن إلى التعرٌفات فً الجرجانً وٌشٌر 

 ألن الجرجانً تعرٌؾ إلى ٌرجع وهذا فارس أهل هم الذٌن المشارقة حكمة أو الكشؾ هو الذي اإلشراق على المإسسة الحكمة

 عند النفوس على باإلشراق وفٌضانها ولمعانها العقلٌة األنوار ظهور هو الذي اإلشراق إلى فنسبت ذوقٌة كشفٌة حكمتهم

  تجردها،
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 على كان اعتمادهم فإن معه ومن أرسطو عدا الٌونان قدماء وكذا والكشؾ، الذوق على الحكمة فً الفارسٌٌن اعتماد وكان 

  .ؼٌر ال والبرهان البحث

 وحدود مجاالت فً معرفة من تقدمه ما بقٌمة نظرٌاً  ولو ٌعترفون بل للمعرفة، األخرى المصادر قٌمة اإلشراقٌون ٌنكر وال 

 به جاء الذي والوحً أٌضاً، مٌدانه له آخر مصدر والعقل مٌدانه، له للمعرفة مصدر الحس أن فٌرون المعرفة، من معٌنة

 .ثالث مصدر األنبٌاء

 

 تكدّ َا ع٢ً ٜٚرتتب : 

 للكشؾ المستعدة للنفس إدراكٌة عملٌة هو الظهور وهذا وجوده، تؤسٌس أي الموجود ظهور ٌتضمن اإلشراق أن. 

 أي المشرقٌٌن حكمة أنه على األصلً المعنى إلى باإلضافة اإلشراق فهم فٌمكن ،(مشرقً) و (إشراقً) لفظ بٌن ترادؾ هناك 

ً  ٌقعون الذٌن الشرقٌٌن  .فارس ببلد اإلشارة بهذا وٌقصد الشرق فً جؽرافٌا

 العقلٌة مقابل واالشراقٌة والكشفٌة الذوقٌة أي .المشابٌة مقابل فً اإلشراقٌة الفلسفة تقوم 

 

  ٞبعض املفاِٖٝ املستبط١ باملٓٗر االغساق : 

 شهوداً  أو وجوداً  الحقٌقٌة واألمور الؽٌبٌة المعانً من الحجاب وراء ما على االطبلع هو : ايهػف. 

 كتاب من ذلك ٌنقلوا أن ؼٌر من والباطل، الحق بٌن به ٌفرقون أولٌابه، قلوب فً بتجلٌه الحق ٌقذفه عرفانً نور : ايرٚم. 

 األشٌاء ظواهر البصر ٌرى كما وبواطنها، األشٌاء حقابق ترى التً الملكة وهً الصوفً اإلنسان فً المعرفة مصدر : ايبصري٠ 

 .والذوق الكشؾ ومصدر اإلشراق، وموطن اإللهام مورد وهً المادٌة،

 

 حٌث اإلسبلمٌة، الحضارة فً أعبلمها لها وصار برزت أنها إال التارٌخ عمق فً متؤصلة جذور لها كانت وإن الفلسفة وهذه 

 الفكر مناهج من ربٌسا ومنهجا فلسفة نفسها تثبت أن خبلله من استطاعت والذي الصوفً المذهب فً خصبة أرضا وجدت إنها

 . اإلسبلمٌة الحضارة فً

 اإلسبلمٌة، الحضارة فً اإلشراقٌة الفلسفة أبو هـ586 سنة المقتول السهروردي الدٌن شهاب وٌعد  

 ز٥ٝط١ٝ أصٍٛ ثالث١ إلى فلسفته تشٌٌد فً السهروردي اعتمدها التً العناصر مجمل ردّ  ونستطٌع:  

 اإلسبلمً األصل  

  الٌونانً و األصل  

 الفارسً واألصل .  
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  ايتاضع١احملاضس٠

 ٚايتذسٜب١ٝ ايتذسب١ َفّٗٛ - املٓٗر ايتذسٜيب

 

   ايتذسب١Expriment َصطًح ذٚ َعٓٝني اثٓني، عاّ ٚخاص  . 

 ًايٛاضع أٚ ايعاّ املع٢ٓ أٚال  : 

 الحسٌة الخبرة هً العـام بمعناها التجربة Experience واالجتماعً، الطبٌعً محٌطهم مع الناس تفاعل عملٌة عن   الناجمة 

 وحدة سوى لٌست المعرفة فعملٌة كاؾ، كشرط بالعقل إال تكتمل ال التً [ر  ]المعرفة  لعملٌة الضروري الشرط تعد بهذا وهً

 .والحسً العقلً الفعل

 

 ايطٝل أٚ اخلاص املع٢ٓ ـ ثاًْٝا : 

 وإدخال المإثرة، الجانبٌة العوامل وضبط المٌدانٌة، البٌانات جمع عملٌة فً ٌستخدم الذي المنهج هً الخـاص بالمعنى التجربة 

 بحٌث الضابطة، المجموعة مع المقارنة خبلل من التابع العامل فً تؤثٌره ومبلحظة التجرٌبٌة، المجموعة إلى المستقل العامل

 .جدٌدة معارؾ واكتشاؾ المفترضة المعارؾ من التثبت إلى العملٌة هذه تإدي

 

 ايٛاضع أٚ ايعاّ املع٢ٓ ـ أٚاًل 

 الحسٌة الخبرة هً العـام بمعناها التجربة Experience واالجتماعً، الطبٌعً محٌطهم مع الناس تفاعل عملٌة عن   الناجمة 

 الفعل وحدة سوى لٌست المعرفة فعملٌة كاؾ، كشرط بالعقل إال تكتمل ال التً المعرفة لعملٌة الضروري الشرط تعد بهذا وهً

 :هما المعرفة نظرٌة فً اثنٌن اتجاهٌن جوهره فً ٌخالؾ النحو هذا عـلى التجربة وفهم.والحسً العقلً

 

 1ايعكًٞ االجتاٙ ـ:  Rationalism   العتقادهم الحسٌة، التجربة عن وٌفصلونه المعرفة، عملٌة فً العقل أثر أنصاره وٌإكد 

   .التعمٌم وصدق الضرورة تفتقد طرٌقها عن اآلتٌة المعرفة وبؤن تخدع، ما كثٌراً  الحواس بؤن

 

 2ايتذسٜيب االجتاٙ ـ: Experimentalism-Empiricism الحسٌة، الخبرة على أنصاره  وٌعتمد  ً المعرفة  نظرٌة لبناء أساسا

 :للتجرٌبٌة أنواع ثبلثة الحدٌث العصر فً برز وقد .أخرى جهة من االجتماعً والبحث جهة، من

 

 االجتاٙ ايتذسٜيب ْٚعس١ٜ املعسف١  - أ

 ايتذسٜب١ٝ املجاي١ٝ: Idealism  التً تحصر التجربة بالواقع الذاتً؛ أي األحاسٌس والتصورات، نافٌة أن ٌكون الواقع 

 الموضوعً مصدراً للتجربة

  إذ ٌإمن بؤن مصدر معارفنا كلها هو الخبرة ، واحداً من أبرز ممثلً هذا االتجاه فً نظرٌة المعرفةهٌوموٌعد الفٌلسوؾ ،

  وتعتمد التجربة بمعناها الواسع، أي الخبرة الحسٌة الذاتٌة  Materialism:  الحسٌة ووسٌلتها هً الحواسـ التجرٌبٌة المادٌة

 . للفرد وانفعاله بالتؤثٌرات الحسٌة ألشٌاء العالم المـوضوعً المحٌطة بـه، فتصٌر هذه التجربة أساس المعرفة ومصدرها الوحٌد

  لوكوٌعد الفٌلسوؾ Luck ،وهو أول من أفرد مبحثاً متكامبلً من نظرٌة المعرفة ضمن هذا أحد أبرز ممثلً التجرٌبٌة المادٌة ،

 .اإلطار

 ايتذسٜب١ٝ املٓطك١ٝ: Positive Empiricism  وقد حاول أتباعها التؤكٌد أن الفلسفة عدوة العلم، وأن المعـرفة العلمٌة تصدر  

عن الخبرة الحسٌة الذاتٌة، فمعرفتً المباشرة بلون الطاولة وشكلها وصبلبتها ونعومتها مرتبطة بوجودها أمامً، ومعرفتً 

  Carnap كارنابوقد لمع فً هذا االتجاه الفٌلسوؾ والمنطقً النمساوي . بالزهرة مرهونة بمدى إحساسً أنا برابحتها
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 :االدتُاعٞ ايبشح يف ايتذسٜيب االجتاٙ    ـ ب

 العلمً، نشاطه أثناء فً الباحث بها ٌقوم (عملٌات) إجراءات جملة إلى المعرفة ٌردّ  الذي اإلجرابٌة، ومبدأ التحقق مبدأ ٌشكل 

 .االجتماعً البحث فً (االمبرٌقً) التجـرٌبً لبلتجاه المعرفً األساس

 والوثابق واالستمارة والمقابلة المبلحظة مثل المجتمع لدراسة عدٌدة وسابل االجتماع علم فً التجرٌبً االتجاه وٌستخدم 

 المٌدان مـن تجمع التً البٌانـات لمعالجة المختلفـة اإلحصابٌة المعاِمبلت إلى إضافة الذاتٌة، والسٌر كالرسابل الشخصٌة،

 ًة مذهب أتباع أحد «لوٌكٌب» جرب المثال، سبٌل فعلى مختلفة؛ مجاالت فً متفرقة تجارب نفذت الٌونان وف  الٌونانٌٌن، الذرَّ

ً  بالماء ٌمؤل أن  عادة ٌستوعبها التً الماء من نفسها الكمٌة استوعب قد األصٌص هذا أن له فتبٌن بالرماد، أصبلً  مملوءاً  أصٌصا

 .الماء من خال وهو

 ات أن على لوٌكٌب لبرهان أساساً  هذه الرماد تجربة وكانت  كبٌرة فراؼات وجود وعلى للتجزيء، قابلة ؼٌر مادٌة أجزاء الذرَّ

 الذرات بٌن

 

 ايطٝل أٚ اخلاص املع٢ٓ ـ ثاًْٝا 

 وإدخال المإثرة، الجانبٌة العوامل وضبط المٌدانٌة، البٌانات جمع عملٌة فً ٌستخدم الذي المنهج هً الخـاص بالمعنى التجربة

 تإدي بحٌث الضابطة، المجموعة مع المقارنة خبلل من التابع العامل فً تؤثٌره ومبلحظة التجرٌبٌة، المجموعة إلى المستقل العامل

جدٌدة  معارؾ واكتشاؾ المفترضة المعارؾ من التثبت إلى العملٌة هذه

 

 ايكدمي١ ايعصٛز يف ايتذسٜب:  

 تعمٌمه قبل النور ٌرى أن له أرادوا سلوك أو بها آمنوا فكـرة أو ابتكروها آلة صبلحٌة آلخر، وقت من القدماء جّرب.  

  ًأن وهً بها، آمن فكرة إلثبات التجرٌب استخدام الهنود الملوك من الفبلسفة أحد حاول مثبلً، المٌبلد، قبل السابع القرن فف 

ً  الفٌلسوؾ هـذا وضع ذلك سبٌل وفً .تفنى ال الموت عند الجسد من تخرج التً الروح  بابها وأطبق كبٌرة فخار جرة فً لصا

 ٌر ولم اللص مات أٌام وبعد .اللص جسد من الخارجة الروح خبلله من ٌرى كً صؽٌر ثقب سوى فٌها ٌترك ولم محكم، بشكل

ً  الفٌلسوؾ الملك  . الروح فناء عن فكرته لتؽٌٌر التجربة، هذه إثر على فاضطر، الثقب، من تخرج روحا

 

 اإلضالَٞ ايعصس يف ايتذسٜب :  

 فبلؽت .والكٌمٌاء واألعداد الجبر وبداٌة العشري كالنظام المهمة، العلمٌة االكتشافات من سلسلة إلى أدت تجارب العرب أجرى 

 والرٌاضٌات البصرٌات فً أبدع الذي الهٌثم بن الحسن أمثال كثر عرب علماء ونبػ ذروتها، واإلسبلمٌة العربٌة الحضارة

 .واالستقراء الموضوعٌة المبلحظة على القابم التجرٌبً البحث فً األوابل الرواد أحد الهٌثم بن الحسن وٌعد .والفٌزٌاء

 المراٌا فً الضوء انعكاس فً رابدة نظرٌات قدم أنه كما صحٌحاً، علمٌاً  شرحاً  (اإلبصار) العٌن رإٌة شرح من أول فهو 

 كتابه إنَّ  حتى الضوبٌة، الظواهر من وؼٌرها السراب ظاهرة أٌضاً  وفسر الضوء، وانكسار بوساطتها الصور وتكوٌن

 .األوروبٌة الوسطى العصور طوال الباحثون تداوله الذي الوحٌد الكتاب هو البلتٌنٌة، إلى ُترجم الذي «المناظر»

 

 احلدٜح ايعصس يف ايتذسب١:  

  واالجتماعٌة أوالً  الطبٌعٌة العلوم من كل فً تؤثٌرها وبرز الحدٌث، العصر فً التجربة استمرت  

 

 ايطبٝع١ٝ ايعًّٛ يف ايتذسٜب: 

 العالم ،غالٌلٌو ٌعد .أبحاثهم فً فعلٌاً  واستخدامه العلم، فً للتجرٌب بالتنظٌر عشر الخامس القرن فً الطبٌعٌة علماء بعض بدأ 

ً  أثبت وقد المشهور، اإلٌطالً  فكان الشمس، حول األرض دوران حول كوبرنٌكوس البولونً الفلكً فرضٌة صحة تجـرٌبٌا

 فً الراهن الوقت فً التجرٌب وامتد الطبٌعٌة العلـوم فً التجرٌبٌة للطرٌقة وعملٌاً، نظرٌاً  أسسوا، الذٌن الرواد أهم أحد بذلك

 .أٌضاً  األخرى العلوم لٌشمل والتقنٌات، المعلومات ثورة ظل
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 االدتُاع١ٝ ايعًّٛ يف ايتذسٜب:  

 فونت .االجتماعٌة أبحاثهم فً التجرٌب م20 القرن وبداٌة م17 القرن نهاٌة فً االجتماعٌة العلوم ممثلو اعتمد Wundtعالم ، 

 فً 1878 عام أّسس حٌن النفسً، البحث فً المخبرٌة التجربة استخدم من أول هو المثال، سبٌل على المشهور األلمانً النفس

 الداخلٌة العناصر أو الداخلٌة اآللٌة بدراسة ٌعنى الذي العالم، فً األول النفسً المخبر األلمانٌة  Leipzig لٌبزٌػ مدٌنة

 علٌهم والتجرٌب المخبر إلى األفراد إحضار جراء من النفسٌة والعملٌات الظواهر تفسٌر ثم الفردي، للسلوك المنعزلة

 الظاهرة ٌشكلون الذٌن األفراد عزل ٌصعب إذ ،النفس علم فً علٌه هو مما تعقٌداً  أكثر االجتماع علم فً التجرٌب أن بٌد 

 المتبادلة، االجتماعٌة العبلقات عن بمعزل السلوك دراسة إلى ٌإدي ذلك ألن علٌهم، للتجرٌب المخبر إلى وجلبهم االجتماعٌة

 تتناسب تجارب من أخرى بؤنواع دراستها مع االجتماع علم موضوعات دراسة فً المخبرٌة التجربة تصح ال لهذا

 .التجربة وشبه القبلٌة، ـ البعدٌة والتجربة الحقلٌة، كالتجربة وخصوصٌتها

 فً تؤتً كثٌرة، أسباب إلى ذلك وٌعود استخدامه، من تحد جمة صعوبات المعاصر االجتماعً البحث فً التجرٌب وٌواجه 

ً  الذٌن التجربة أفراد فً ٌإثر الذي األمر دابماً، المتؽٌر االجتماعً الواقع خصوصٌة طلٌعتها  بالتؽٌرات ٌنفعلون ما ؼالبا

   .التابع العامل فً التؤثٌر فً التجرٌبً العامل أثر تقدٌر الصعب من فٌصٌر محٌطهم، فً الحاصلة

 لم إذا تؽطٌته من بمفرده الباحث ٌتمكن ال قد كبٌراً  مالٌاً  وإنفاقاً  وقتاً  االجتماع علم فً التجرٌبً البحث ٌتطلب ذلك، إلى إضافة 

. البحث هذا بنتابج المعنٌة الوطنٌة الجهات تساعده

 

 ايتذسٜيب ايبشح خطٛات 

  :ايتاي١ٝ ايٓكاط يف ايتذسٜيب ايبشح خطٛات تتًدص

 بالمشكلة الشعور.  

 المشكلة دراسة عدم من للتحقق السابقة الدراسات مراجعة  ً   .العبلقة ذات الدراسات نتابج على وللتعرؾ سابقا

 دراستها سٌتم التً المشكلة وتعرٌؾ تحدٌد.  

 المناسبة والفرضٌات األسبلة وضع.  

 المصطلحات تعرٌؾ.  

 المطلوبة واالختبارات والمصادر والمقاٌٌس والضابطة المستقلة والمجموعات العٌنات أفراد بتحدٌد البحث منهجٌة تصمٌم.  

 المطلوبة التجارب وإجراء البٌانات جمع.  

 رفضها أو الفرضٌات قبول وتقرٌر النتابج وعرض البٌانات وتفسٌر تحلٌل. 

 عرض النتابج النهابٌة فً صٌؽه تقرٌر ألؼراض النشر.  
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  ايعاغس٠احملاضس٠

 (  ابٔ عسبٞ –ابٔ ضٝٓا  )  املعسف١ ْعس١ٜ أعالّ أغٗس

 املٛقف ايفًطفٞ البٔ ضٝٓا 

 المستوى تعدد أو عنده، الفلسفً الموقؾ ازدواجٌة هً ابن سٌنا دارسً بٌن اتفاق محل تكون تكاد التً األساسٌة المبلحظة 

 .للخاصة مشرقٌة وفلسفة للجمهور، مشابٌة فلسفة نفسه ابن سٌنا به ٌصرح ما على فهناك السٌنوى؛ الفلسفً

 عامة، بصفة (الشفاء) هو مإلفاته من له والممثل الؽرب، فى به المتؤثرٌن عند خاصة ابن سٌنا عن الشابع هو المشابى واالتجاه 

 على مبنٌة معروؾ هو كما المعرفة ونظرٌة .الباحثٌن بٌن خبلؾ محل زال ما ابن سٌنا عند به فالمقصود المشرقى االتجاه أما

 بها ٌخاطب التى والمشرقٌة الجمهور، بها ٌخاطب التى المشابٌة بٌن السٌنوى الفلسفً الموقؾ ازدواجٌة ومع الفلسفً، الموقؾ

 .المشرقٌة على مبنى واآلخر ،المشابٌة على مبنى أحدهما مزدوجٌن معرفٌٌن موقفٌن ذلك على وبناء بالضرورة فسنجد الخاصة

 فى االزدواجٌة هذه نلحظ فإننا المعرفة، بنظرٌة وثٌقة صلة على العلوم تصنٌؾ ومنهج العلم، فى التصنٌؾ منهج كان وإذا 

 فً نظرٌته.الفلسفى التصنٌؾ منهج وفى العلوم، تصنٌؾ فى آثارها فى ازدواجٌة علٌها ٌنبنى والتى الفلسفى، ابن سٌنا موقؾ

 المعرفة

 

 ْعسٜت٘ يف املعسف١ 

 هذه محدودٌة إدراك إلى األمر به انتهى أنه ؼٌر والعقلٌة، الحسٌة بؤنواعها والمعرفة الوجود فى متكاملة نظرٌة سٌنا البن 

   ومعرفته، الوجود إدراك فً االستقبلل ٌمكنها ال وأنها الوجود، لمعرفة الوسابل

 وقع إذا بالفعل، عقلً جوهر هو إذ بالذات، المعقولة الصور فٌه جوهرنا عن خارجا شٌبا هاهنا أن فبقى ))... :سٌنا ابن ٌقول 

 النفس أعرضت وإذا خاصة، ألحكام الخاص االستعداد بذلك الخاصة العقلٌة الصور فٌها منه ارتسم ما، اتصال وبٌنه نفوسنا بٌن

 جانب بها تحاذى كانت التً المرآة كؤن أوال كان الذي المتمثل انمحى أخرى صورة أي إلى أو الجسدانى العالم ٌلً ما إلى عنه

 هذا نفوسنا اكتسبت إذا ٌكون إنما وهذا القدسٌة، األمور من آخر شًء إلى أو الحس جانب إلى عنه بها أعرض قد القدس

 ((االتصال

 عنده تنقسم فالمعرفة ثم ومن والحدس، والعقل الحواس أنها ٌرى والتى عنده النفس بقوى مرتبطة ابن سٌنا عند المعرفة فنظرٌة 

 والحدسٌة والعقلٌة الحسٌة المعرفة إلى

 استعداده حسب كل التلقً، ثم باالتصال ٌنتهً والذي والتصفٌة المجاهدة خاص،طرٌق طرٌق بسلوك مكتسبة الحدسٌة والمعرفة. 

 والعابد الزاهد :سٌنا ابن نظرٌة بحسب المعرفة لهذه مستعدة 3 مراتب وهناك - باالستعداد، مرتبطة اإلشراقٌة فالمعرفة

 االشارات) كتاب من والعاشر والتاسع الثامن:إشاراته من األخٌرة الثبلثة األنماط فً بالتفصٌل ذلك كل تناول وقد ،والعارؾ

 (.والتنبٌهات

 الحدسٌة للمعرفة العقلً التنظٌر محاولة هو المعرفة نظرٌة فى ابن سٌنا عند الحقٌقٌة فاإلضافة إذن. 

 

 ضٝٓا ابٔ عٓد ايعًّٛ تصٓٝف:  

 مادي وإما الطبٌعة، بعد ما موضوع وهو مفارق، عقلً إما عنده فالوجود للوجود، مفهومه من للعلوم ابن سٌنا تصنٌؾ ٌنطلق 

   المنطق، موضوع وهو متصور ذهنً وإما الطبٌعة، موضوع وهو محسوس

 أصبل، المادة تخالطه فبل الطبٌعة بعد ما موضوع وأما المادة، عن برٌبا وجوده ٌتصور أن ٌمكن وال ٌوجد ال الطبٌعة وموضوع 

 التجرٌد بطرٌق المادة من منتزع المنطق وموضوع

 مصنفاته فً بداٌته ستكون حٌث عنده التصنٌؾ منهج فً مباشرة سٌإثر التصنٌؾ فً األساس هذا – 

  والنجاة كالشفاء) كتبه جمٌع فى عنده هو المنطقى المدخل أن مبلحظة مع ،الطبٌعى العلم هو - المنطقى المدخل بعد 

 .الخطؤ عن الذهن تعصم آلة لكونه به ٌبدأ (واإلشارات

  وقسم  ♥  مجرد نظرى قسم ♥ إلى الحكمة (ايعك١ًٝ ايعًّٛ أقطاّ) رسالة فً ابن سٌنا ٌقسم هذا التصنٌؾ أساس على وبناء 

 ،عملى

 ِوٌكون اإلنسان، بفعل وجودها ٌتعلق ال التى الموجودات بحال الٌقٌنى االعتقاد حصول فٌه الؽاٌة الذى هو ايٓعس٣ ايكط 

 .الهٌبة وعلم التوحٌد علم مثل فقط رأى حصول هو إنما المقصود
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 ِرأى صحة حصول فٌه المقصود ٌكون ربما بل بالموجودات، الٌقٌنً االعتقاد حصول فٌه الؽاٌة لٌس الذي هو ايعًُٞ ٚايكط 

 عمل، ألجل رأى حصول بل فقط، رأى حصول المقصود ٌكون فبل منه، الخٌر هو ما لٌكتسب اإلنسان بكسب ٌحصل أمر فً

  الخٌر هو العملً وؼاٌة الحق، هو النظري فؽاٌة

 

 ثالث١ ايٓعس١ٜ احله١ُ أقطاّ أَا:  

 اإللهً العلم وٌسمى األعلى والعلم ♥     الرٌاضً العلم وٌسمى األوسط والعلم ♥     الطبٌعً العلم وٌسمى األسفل العلم.  

 

 ًّٛثالث١ أقطاّ ايٓعس١ٜ فايع:  

 طبٌعٌا، ٌسمى األول بالقسم الخاص العلم  

 رٌاضٌا ٌسمى الثانً بالقسم الخاص والعلم  

 إلهٌا ٌسمى الثالث بالقسم الخاص والعلم. 

 فجالث١، ابٔ ضٝٓا عٓد ايع١ًُٝ احله١ُ أقطاّ أَا  

 سعٌدة، واألخرى األولى حٌاته تكون حتى وأفعاله أخبلقه تكون أن ٌنبؽً كٌؾ اإلنسان أن به وٌعرؾ األول، القسم  

 حتى ومملوكه وولده زوجه وبٌن بٌنه المشترك لمنـزله تدبٌره ٌكون أن ٌنبؽً كٌؾ اإلنسان أن منه وٌعرؾ الثانً والقسم 

  السعادة، كسب من التمكن إلى مإدٌة منتظمة حاله تكون

 كل استٌفاء وجه وٌعرؾ والردٌبة، الفاضلة المدنٌة واالجتماعات والرٌاسات السٌاسات أصناؾ به وٌعرؾ ،الثالث والقسم 

 الجزء وهذا .والشرٌعة بالنبوة ٌتعلق ذلك من كان وما .بالملك ذلك من ٌتعلق كان ما انتقاله، وجهة زواله وعلة منها واحد

 بعد ابن سٌنا أخذ ثم- .الشرٌعة إلى ومنقلبه وبقابه وجوده فى اإلنسان نوع وحاجة النبوة وجود به ٌعرؾ العملٌة الحكمة من

 جملة أن على النهاٌة فى مإكدا رسالته، بقٌة فً والمنطقٌة واإللهٌة والرٌاضٌة الطبٌعٌة، الحكمة علوم أقسام بٌان فً ذلك

 .علما وخمسون ثبلثة العظٌمة الرسالة هذه فى المضبوطة المعقولة العلوم

 

 احله١ُ فسٚع :  

 جعل وقد العدد، هذا الفلسفٌة العلوم أو العقلٌة بالعلوم ابن سٌنا قبل علمناه أحد ٌبلػ ولم :بقوله الرازق عبد مصطفى الشٌخ وٌعلق 

 الوحً علم :اإللهً العلم فروع فً وذكر حكمة، ذلك مع أسماه ثم والعملً، النظري بقسمٌها الفلسفة أو العقلٌة للعلوم آلة المنطق

 .المعاد وعلم

 والعملٌة النظرٌة بالحقابق بها والتصدٌق األمور بتصور اإلنسانٌة النفس استكمال الحكمة)) :الحكمة عٌون فً ابن سٌنا وٌقول 

 والحكمة نظرٌة حكمة تسمى نعملها أن إلٌنا ولٌس نعلمها أن إلٌنا التً باألمور المتعلقة والحكمة .اإلنسانٌة الطاقة قدر على

 .ثبلثة أقسام فً تنحصر الحكمتٌن من واحدة وكل .عملٌة حكمة تسمى ونعملها نعلمها أن إلٌنا التً العملٌة باألمور المتعلقة

 وكماالت اإللهٌة، الشرٌعة جهة من مستفاد الثبلثة هذه ومبدأ .خلقٌة وحكمة ،منـزلٌة وحكمة ،مدنٌة حكمة :العملٌة الحكمة فؤقسام

 تلك وباستعمال منهم العملٌة القوانٌن بمعرفة البشر من النظرٌة القوة ذلك بعد فٌها وتتصرؾ اإللهٌة، بالشرٌعة تستبٌن حدودها

 .الجزبٌات فً القوانٌن

 ومصالح األبدان، مصالح على لٌتعاونوا الناس أشخاص بٌن فٌها تقع التى المشاركة كٌفٌة تعلم أن فا٥دتٗا املد١ْٝ فاحله١ُ 

  .اإلنسان نوع بقاء

 المنـزلٌة، المصلحة به لتنتظم واحد منـزل أهل بٌن تكون أن ٌنبؽً التً المشاركة تعلم أن :فا٥دتٗا املٓـصي١ٝ ٚاحله١ُ 

 .وعبد ومالك ومولود، ووالد وزوجة، زوج بٌن تتم المنـزلٌة والمشاركة

 عنها لتطهر توقٌها، وكٌفٌة الرذابل وتعلم النفس، بها لتزكو اقتنابها وكٌفٌة الفضابل تعلم أن ففا٥دتٗا اخلًك١ٝ احله١ُ ٚأَا 

  .النفس

 منها، جزء اإللهٌة والفلسفة األولٌة، الفلسفة هً وحكمة رٌاضٌة، وحكمة .طبٌعٌة حكمة :ثالث١ فأقطاَٗا ايٓعس١ٜ احله١ُ ٚأَا 

  الربوبٌة، معرفة وهى

  بالكمال تحصٌلها على ومتصرؾ التنبٌه، سبٌل على اإللهٌة الملة أرباب من مستفادة النظرٌة للحكمة) التً األقطاّ ٖرٙ َٚبادئ 

 (.كثٌرا خٌرا أوتى فقد بإحداهما ذلك على والعمل الحكمتٌن بهاتٌن نفسه استكمال أوتى ومن الحجة، سبٌل على العقلٌة والقوة
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 ٞفًطف١ ابٔ عسب: 

 هذه من ؼاٌته وفً اإلنسان فً وتكلم صدروه، وفً مبدبه وفً الكون فً تكلم اإلسبلمٌٌن، الفبلسفة كبقٌة فٌلسوؾ عربً ابن 

 الحدٌثة، األفبلطونٌة عن قال ما جوهر فً ٌخرج ولم العبلقة، هذه تحدٌد إلى السبٌل وفً بموجده، عبلقته وفً الحٌاة،

 فً اإللهام على القابم اإلسبلمً للتصوؾ كبٌر ومصدر اإلسبلمٌة، الثقافة فً اإلشرافٌة الفلسفة مصدر الحدٌثة واألفبلطونٌة

 .الحٌاة هذه متع ونبذ هللا ذات فً والفناء المعرفة،

  هذه تصوٌر فً ؼٌرهم، أو ،سٌنا وابن والفارابً الكندي، :أمثال اآلخرٌن، اإلسبلمٌٌن الفبلسفة عن ابن عربً مٌزة ولكن 

 الشعري التمثٌل فٌه ٌكثر بؤسلوب عرضها بل االصطبلحٌة، بعباراتها ٌشرحها أن أو ٌحكٌها أن ٌشؤ فلم الفلسفٌة، الفكرة

 .الرمزي

 ومعتقده، رأٌه صرٌح تبرز لم أنها فً وؼامضة عصره، ثقافة تمثٌلها فً واضحة وؼامضة؟ واضحة ابن عربً وشخصٌة 

 كان وإن الفكر، عن التعبٌر فً والخٌال الفلسفة، فً (القصة) باستخدام ابن عربً شؽؾ مرجعه الؽموض هذا أن الظن وأؼلب

 تلك عن الرمز المستطاع هذا فً ما وؼاٌة ؼٌرهم، إلى شعورهم أٌصال المعرفة أهل مستطاع فً لٌس) :ٌقوله ٌعلله هو

 (.ممارستها فً أخذوا الذٌن أللبك الظواهر

 

 ْٗذإ أٚ اجتاٖإ املعسف١ ٜتٓاشع  :عسبٞ ابٔ عٓد املعسف١: 

 الصوفً الكشؾ هو والثانً ♥       العقلً النظر هو األول 

 ابن عربً بوصؾ لٌس إلٌه ٌنظر أن ٌجب المعرفة مفهوم فإن وعلٌه  ً  فٌلسوفاً  بوصفه بل وحسب، الكشؾ طرق ٌسلك متصوفا

    كذلك العقلً النظر إلى ٌلجؤ

 المعرفة من نوعٌن بٌن تمٌز ابن عربً عند المعرفة ونظرٌة 

 للنفس العابدة واألخرى♥ل          للعق تنتمً التً تلك 

 السبب عن تبتعد بمعرفة اإلٌمان بفهم عربً، ابن عند المعرفة فً األساس المحدد حدسها، على والتؤكٌد الذوقٌة المعرفة أي 

 .جوهرها فً للحقٌقة المباَشر اإلدراك من وتقترب االستطرادي،

 الفطري اإلدراك ذات المباشرة التجربة تعتمد الحكمة، من نوع إلى ٌشٌر «ذوق» بلفظ المصطلح ارتباط إن. 

  من مفر ال وبالتالً، ذاتها، الحقٌقة موضوعه الذوق أن حٌن فً مكتَسب، فالعقل الذوقً، الكشؾ ٌسمى بما ٌتحدد ما وهو 

 ابن نرى النحو هذا وعلى.-للحقابق المباَشر الشهود :عبر المعرفة على للحصول الوحٌدة الوسٌلة باعتباره الذوق إلى اللجوء

 .المعرفة فٌها تتجلى التً البإرة آخر بمعنى وهً ،«الذوقٌة المعرفة» خبللها من تبث كؤداة القلب مع تعامل وقدعربً 

  النبً عن المروٌة باألحادٌث متؤثرة بمجملها القلب عن الصوفٌة صاؼها التً والمواقؾ  ًمستوٌٌن على تتوزع والت 

 .القلب وحركٌة تؽٌرٌة على التؤكد :والثانً للمعرفة، بإرة القلب اعتبار األول :محددٌن

  بالمشاهدة، :القلب حددوا قد األوابل الصوفٌة فإن واإللهام، للكشؾ محبلً  القلب من اتخذ الذي القرآنً، الموقؾ خبلل ومن 

 هللا عن والفهم

 وبٌن جهة، من والعقل الروح بٌن النفس وقوع إلى راجع التقسٌم لهذا طبقاً  سلبً هو وما إٌجابً هو ما بٌن المتمثل الصراع وإن 

 زٌادة أو القلب، على الحجب تكدس إلى ٌإدي ظاهري هو بما النفس اهتمام فإن الفهم وبهذا أخرى، جهة من المادي الجسم

   .صدبه

 هو، إلٌه السوى ومن المسبب، إلى األسباب من العارؾ رحٌل وٌتركز واألشٌاء، واألؼٌار األسباب ٌتضمن الظاهر فإن لذا 

 بالنسبة الباطن وٌمثل .هللا بمعرفة الباطن واختص العاَلم، بمعرفة ابن عربً عند الظاهر ارتبط .-األشٌاء رب إلى األشٌاء ومن

   .للجسد بالنسبة القلب ٌمثله ما للظاهر،

 نور :األنوار من مجموعة ٌتضمن ألنه المعرفة؛ مجال هو وحده، المإمن قلب أن -عربً ابن حسب – ذكره الجدٌر ومن 

 كالقمر، العقل ونور كالشمس، المعرفة نور ألن العارؾ؛ هدؾ هو المعرفة نور أن إال .العلم ونور العقل، ونور المعرفة،

 العقل، بنور الشهوة وستر المعرفة، بنور الهوى ستر فٌتم والقمر، للشمس بالنسبة كالكوكب وهو العلم، نور هو الثالث والقسم

. العلم بنور الجهل وستر
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 يًعًّٛ َساتب ثالخ ميٝص ابٔ عسبٞ بني عٓد ابٔ عسبٞ  ايعًّٛ َساتب 

 «ًِفاسد و صحٌح، منه :النظر فً ٌقولون ولهذا...دلٌل فً نظر عقٌب أو ضرورة، لك ٌحصل ما وهو» «:ايعكٌ ع». 

 دلٌبل معرفتها على ٌقٌم وال ٌحدها، أن على عاقل ٌقدر فبل بالذوق، إال إلٌها سبٌل وال» «:األسٛاٍ عًِ» فهو الثانً العلم أما 

 بؤن إال أحد ٌعلمها أن المحال من علوم فهذه .العلوم من النوع هذا َشاَكلَ  وما الصبر، ومرارة العسل، بحبلوة كالعلم .البتة

 ٌجوز وال» والصواب، بالخطؤ ال السلٌم، بالذوق ٌتعلق إذن األمر «الذوق أهل فً جنسها من وَشَبُهَها وٌذوقها، بها ٌتصؾ

 «ذاق من على الذوق إنكار

 النبً به ٌختص الروع، فً القدس روح نفث وهو .العقل طور فوق الذي العلم وهو» «:األضساز عًِ» فهو الثالث العلم أما 

 ولٌس .وٌستؽرقها كلها، العلوم ٌعلم به العالم األسرار، علم هو الذي الثالث الصنؾ هذا - ابن عربً حسب - .«والولً

  «المعلومات جمٌع على الحاوي المحٌط، العلم هذا من أشرؾ علم فبل كذلك (األخرى) العلوم تلك صاحب

 

 عسبٞ ابٔ نالّ َعاْٞ حتدٜد صعٛب١: 

 من ٌقابلها صعوبة أول وهذه .الفتوحات مقدمة فى بوضوح ذلك على ونص مذهبه، حقٌقة إخفاء دابما ٌتعمد ابن عربً أن على 

 آرابه تبدٌد إلى الرمزٌة، اللؽة من ممكنة، وسٌلة كل باستخدام الؽموض فً ٌتفنن والذي عربً، ابن فكر ؼمار خوض ٌحاول

 دقٌق بشكل المعرفة فً مذهبه تحدٌد الصعب من ولهذا .وسابل من ذلك ؼٌر إلى خاصة اصطبلحٌة لؽة استخدام إلى وتفرٌقها

 .وقاطع
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  احلاد١ٜ عػساحملاضس٠

 (زغد ٚابٔ ايػصايٞ) املعسف١ ْعس١ٜ أعالّ أغٗس

 

 يًبشح عٔ احلكٝك١  ايػصايٞ زس١ً 

 فً المعرفة نظرٌة فً صرٌحا حدٌثا قدم وقد الحقٌقة، عن البحث فً برحلته االرتباط أشد مرتبطة الغزالً عند المعرفة نظرٌة 

 تناول والذي المستقٌم، كالقسطاس المستقلة المإلفات ببعض خصها كما العلم، ومٌزان الضبلل، من كالمنقذ مإلفاته من العدٌد

 الباطنٌة، عند المعرفة نظرٌة على والرد المعرفة، مٌزان فٌه

  موازٌن خمسة منه ٌستخرج أن استطاع حٌث الكرٌم، القرآن من المعرفة مٌزان استخراج قسطاسه فً الغزالً حاول وقد: 

 التعاند، ومٌزان التبلزم، ومٌزان ،(واألصؽر واألوسط األكبر،) التعادل مٌزان

  كما مباشرة، الكرٌم القرآن من العقلً القٌاس أشكال استخراج الغزالً فٌه حاول فقد بالتفصٌل، الموازٌن هذه شرح فى أخذ ثم 

 الصورٌة األنٌسة هذه استخدام أن لٌبٌن بمهارة، ذلك على قادرا وكان القرآن، من األقٌسة لهذه أمثلة أٌضا ٌستخرج أن حاول

 باإلمام القول على القابمة الباطنٌة عند المعرفة نظرٌة ٌنقض أخذ ثم الحقة، المعرفة طلب فى إلٌه ومندوب مشروع أمر

 المعصوم

 ٌحاول البحث عن الحقٌقة بكل المدارك والمعارؾ الحسٌة والعقلٌة والقلبٌة، وكً ٌصل إلى الحقٌقة الٌقٌنٌة كان  الغزالً وقد كان

 .ال بد من أن ٌستخدم منهج الشك، أو الشك المنهجً

 على نقد وسابل العلم والمعرفة التقلٌدٌة، وتعدد مستوٌات الخطاب المعرفً عنده، والشك  الغزالً وإنما تقوم نظرٌة المعرفة عند

لم ٌتزحزح قٌد أنملة عن  الغزالً المنهجً، كما نادى بضرورة التبلزم بٌن العقل والشرع من أجل الوصول إلى الٌقٌن، على أن

تؤكٌد أهمٌة المعرفة العقلٌة رؼم ما قدمه من نقد وشك، فالعلوم كلها وخاصة الدٌنٌة إنما تدرك بكمال العقل وصفابه، ولهذا وثق 

 . الكثٌر من المجاالت بعد أن نقدها نقدٌا علمٌا دقٌقابالمنطق والبراهٌن العقلٌة فى

 العالم اإلسبلمً وقدمت له أسباب بقابه واستمراره، أحد الشخصٌات األساسٌة التً دافعت عن المنطق فى الغزالً وٌعتبر 

 مواضع أخرى كمقدمة فى، كما تناول بعض قضاٌا المنطق (محك النظر)و  (معٌار العلم)وخصص بعض كتبه للمنطق مثل 

 .المستصفى الشهٌرة وكمقاصد الفبلسفة وتهافتهم

 

   أقطاّ املعسف١ 

 وبناء علٌه فتنقسم المعرفة عنده إلى ثالث شعب: 

 ًالمعرفة الؽٌبٌة المٌتافٌزٌقٌة ومعرفتها بطرٌق التفصٌل ال تتم إال عن طرٌق الوح. 

 المعرفة المنطقٌة والرٌاضٌة، وطرٌقها العقل. 

  ،المعرفة التجرٌبٌة وطرٌقها الحواس، وؼاٌتها الظن ال الٌقٌن 

 فالتشوٌش فٌه أكثر ألن الطبٌعٌات الرٌاضى، وأما الطبٌعىوأبعد العلوم الثبلثة عن التشوٌش )):  ذلك بقولهوٌوضح الؽزالى 

 (.( بعٌدة عن الثبات بخبلؾ الرٌاضٌاتفهىبصدد التؽٌرات، 

 وٌجعل  (اإلحٌاء)ثم ٌقدم الكبلم عن العلم فً كتابه األشهر . شرَؾ العقل والعلم والتعلٌم (مٌزان العمل)فً كتاب  الغزالً ٌتناول

وأعطى أولوٌة كبرى للعلم وما ٌتعلق به من مباحث ومفاهٌم وقدمها على . العقابد له صدارة الكتاب وٌقدمه على كتاب قواعد

 . مطلقاالكل

 

 ٚأقطاَ٘ ايعًِ أصٓاف: 

 قسمٌن على العلم أنَّ  اعلم) :فٌقول :قسمٌن إلى وٌقسمه العلم الغزالً حامد أبو ٌصنِّؾ: 

 عارفها عند شرعٌة العقلٌة العلوم وأكثر عالمها، عند عقلٌة الشرعٌة العلوم وأكثر .عقلً واآلخر شرعً، أحدهما.) 

 مه بالشرعً فبدأ أقسامهما، تفصٌل فً أخذ ؛ٚعكًٞ غسعٞ إىل ايعًِ تكطُٝ٘ وبعد  :قسمٌن إلى وقسَّ

 ٍٚالتوحٌد علم وهو األصول، فً :األ.  

 اً  ٌكون أنْ  إما الشرعً والعلم.الفروع علم :ٚاآلخس ٌَّ ً  أو علم   .العملً هو الفروع علم العلمً، هو األصول علم .عملٌا
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 :سكٛم ثالث١ ع٢ً ٜػتٌُ ايعًُٞ ٚايعًِ

 ٍٚالعبادات أركان" تعالى هللا حق :األ."  

 ْٞأبو فرغ أنْ  وبعد”األخبلق علم" النفس حق :والثالث .والقصاص والشركة، البٌع، :مثل "العادات أبواب" العباد حق :ٚايجا 

 :َساتب ثالخ إىل قطُ٘ سٝح العقلً، العلم مراتب بالتقسٌم تناول الشرعً العلم أقسام من الغزالً حامد

 

 المرتبة.الرٌاضً العلم :األٚىل املستب١  

 الطبٌعً العلم :ايجا١ْٝ.  

 عقلٌة عن ٌنبا والعقلً الشرعً للعلم المتسق الترتٌب هذا -والممكن الواجب إلى وتقسٌمه الوجود فً النظر :ايجايج١ املستب١ 

 لمناهج خصباً  مورداً  أصبحت منهجٌة بروز فً أسهمت الفنٌة، والمعارؾ بالعلوم واسعة وإحاطة عمٌق، فكرى وبعد فذة،

 .الحدٌث البحث

 

 إلى العقلٌات إلى الحسٌات من وانتقل (المنهجً الشك) منهجه مطبقا الٌقٌن، عن البحث رحلة فً ؼاص العلم عن حدٌثه وبعد 

 النقدي االتجاه وضوح الغزالً عند المنهجً الشك هذا على ترتب وقد.-مذهبٌا ال منهجٌا شكه فكان .الٌقٌن الى وصوال الكشؾ

 تؤثٌرا الغزالً عند النقدي االتجاه وسٌإثر والفرق، واألفكار والطوابؾ للمذاهب ونقده المعرفة، لوسابل نقده حٌث من عنده،

 والباطنٌة الفبلسفة نقد فً كؤعماله النقدي اتجاهه خبلل من بؤسرها كتبا ٌضع ٌجعله مما عنده، التصنٌؾ مناهج على مباشرا

 .ذلك وؼٌر

 

 ٚضا٥ٌ املعسف١:  

  وبما أنه ال ٌمكن الفصل التام بٌن العلم والمعرفة عند أبى حامد الؽزالً؛ ألنَّ المعرفة ال تكتمل إالَّ بالعلم، فالعلم المبنً على

لذلك عندما تحدث عن وسابل العلم والمعرفة ذكرها . التوحٌد الخالص لوجه هللا تعالى والذي ٌتبعه العمل تكون نتٌجته المعرفة

 .“طرق تحصٌل العلوم": بقوله 

  التعلُّم اإلنسانً: أحدهما: اعلم أنَّ العلم اإلنسانً ٌحصل من طرٌقٌن: "، ٌقول الؽزالً"وسابل المعرفة"وقد اصطلح علٌها بـ .

 :  اإلنسانً ٌحصل عنده من طرٌقٌنفالعلم.التعلُّم الربانً: والثانً

ل ذلك. التعلُّم الربانً  ♥    . التعلُّم اإلنسانً♥ ،  ثم ٌفصِّ

 :فٝبدأ بايتعُِّ اإلْطاْٞ ٜٚكطُِّ٘ إىل

 أو كتابة عن معلم وهو التحصٌل بالتعلُّم، كؤخذ العلم شفاهة:ايتعًُِّ َٔ خازز   . 

 ٌر مستفاد من النفس الكلً، وهو عنده أقوى تعلٌماً وأشد تؤثٌراً :ايتعًُِّ َٔ داخ ر، وهذا التفكُّ .  وهو االشتؽال بالتفكُّ

 : "وبعد أْن فرغ من شرح طرٌق التعلُّم اإلنسانً فً تسلسل منطقً، ذكر التعلُّم الربانً، حٌث قال

  ًايتعُِّ ايسباْٞ ٖٚٛ ع٢ً ٚدٗنيالطرٌق الثان ٖٛٚ: 

 ٍٚإيكا٤ ايٛسٞ: األ:   ً  .وخص هللا تعالى به األنبٌاء والرسل، والعلم الحاصل من الوحً ٌسمى عنده علماً نبوٌا

 ْٞاإللهام وهو الذي ٌحصل بؽٌر طرٌق االكتساب وحٌلة الدلٌل وال ٌدرى العبد كٌؾ ٌحصل له، ومن  ”:اإلهلاّ ٚايهػف: ايجا

والملهم هو الذي انكشؾ له فً باطن قلبه من . أٌن ٌحصل وٌختص به األولٌاء واألصفٌاء، والعلم الحاصل منه ٌسمى علماً لدنٌاً 

 : ٖٚرا ٜهٕٛ بجالث١ أٚد٘!  ما هً شروط اإللهام واألوجه التً ٌحصل بها؟ولكن".الخارجٌةجهة الداخل ال من جهة المحسوسات 

 ر التفكُّ ♥    . الرٌاضة الصادقة والمراقبة الصحٌحة  ♥      .تحصٌل جمٌع العلوم وأخذ الحظ األوفر من أكثرها .
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 ٘فًطف١ ابٔ زغد ْٚعسٜت 

 شارحا للفلسفة فحسب، بل إنه كان فٌلسوفا أٌضا، بل ٌمكن القول بؤنه كان واحدا من أكبر الفبلسفة الذٌن تمثلت  ابن رشد لم ٌكن

 .الفلسفى فكرهم وإنتاجهم خصابص التفكٌر فى

 بالقوة، فالعقل شىء أى جوهرها على فىتعتمد على أن النفس عقل فعال ال ٌحتوى  ابن رشد وإن نظرٌة المعرفة كما قدمها 

 . المعرفة نظرٌة أفبلطونٌة محدثة بحال مافى تتصل بالبدن، ولٌست نظرٌته التى إذن لٌس إال مظهرا من مظاهر النفس المادى

  وخبلصة نظرٌة المعرفة الرشدٌة تقوم على أن المعانً أو اسم الصور العقلٌة لؤلشٌاء ال تهبط من السماء، وإنما تصعد من

 األرض 

  أصولها إلى األمور الحسٌةفىبمعنى أن المعرفة اإلنسانٌة ترجع – إن أجٌز هذا التعبٌر . 

  وهذه النظرٌة تتجلى واضحة فً كل مصنَّفات ابن رشد، والتً تتجلى فٌه النـزعة العقلٌة والواقعٌة، حتى فً رصده ونقده

  الواقع، فىللمناهج النظرٌة ٌبنى ذلك على مدى تؤثٌرها ونجاحها 

 ال تكتسب إال  ابن رشد  هللا عندفمعرفة.للجمهور الواقع ومن ثم فقد حكم مثبل على مناهج المتكلمٌن بالفشل لعدم مناسبتها فى

بالبحث النظري الذي ٌبدأ من المدركات الحسٌة ثم ٌرقى فً مدارج المعرفة حتى ٌصل إلى أسمى مراتبها، وهى المعرفة 

 الصوفى االتحاد فىال – كما ٌقول العلم الحدٌث – تلك المعرفة النظرٌة التً تنحصر فً معرفة األشٌاء بؤسبابها : أىالفلسفٌة، 

  العلم وأقسام العلوممفهوم.إدراكها هللا سبحانه واالطبلع على أمور ٌعجز العقل عن فىالمراد به الفناء 

 ٌقتضً القٌام بقراءة جدٌدة لما كتبه ابن رشد، تستدعً التطرق لكل العلوم التً اهتم  ابن رشد إن القٌام بتحدٌد مفهوم العلم عند

فً خطابه الفلسفً، وإعادة ترتٌبها، والبحث عن أنواع العبلقة التً تربط بٌنها وكٌؾ استؽل، فٌلسوؾ قرطبة،  ابن رشد بها

للعلوم تتجلى من خبلل وعٌه بؤهمٌة تصنٌؾ العلوم  ابن رشد  األهمٌة التً خصصهاولعل.معطٌاتها فً مختلؾ الحقول

وتحدٌدها وعدم الخلط بٌن موضوعاتها المختلفة؛ باعتبار أن الجنس النظري الموضوع لعلٍم ما ٌختلؾ عن الجنس المإلؾ لعلم 

آخر؛ لكن هذا التمٌٌز بٌن الموضوعات المكونة للعلوم المختلفة ال ٌخفً التداخبلت ونقط االلتقاء بٌن كل العلوم، فالنتابج 

. المحصلة فً علم معٌن ال تعد حكرا علٌه، بل ٌمكن توظٌؾ بعض مبادبها فً علوم أخرى

 

 ابٔ زغد تصٓٝف ايعًّٛ عٓد  

 إلى أنه تكلم عن تصنٌؾ العلوم فً ؼٌر ما موضع، وهذا التصنٌؾ الذي ٌحٌل علٌه مبنى على أن الصنابع  ابن رشد ٌشٌر

 العلم فٌها من أجل التى ؼاٌتها المعرفة فقط، وإما صنابع عملٌة وهى التىوالعلوم ثبلثة أصناؾ، وهى إما صنابع نظرٌة، وهى 

 .   هذه ومسددة وهى الصنابع المنطقٌةفىالعمل، وإما صنابع معٌنة 

 ٖٚرٙ ثالث١ أصٓاففالكلٌة هً التً تنظر فً الموجود بإطبلق، وفى اللواحق الذاتٌة له، . كلٌة وجزبٌة: والصنابع النظرٌة صنفان    :

 . (ٌعنى ما بعد الطبٌعة)وهذه الصناعة  ♥وصناعة السفسطة،   ♥صناعة الجدل،   ♥

 إٕ اجلص١ٝ٥ اثٓتإ فكط: وقٌل أٌضا هنالك. وأما الجزبٌة فهً التً تنظر فً الموجود بحال ما:  

 العلم الطبٌعً، وهو الذي ٌنظر فً الموجود المتؽٌر،  ♥

 ،(وعلم التعالٌم وهو الذي ٌنظر فً الكمٌة مجردة عن الهٌولى، وهذا كله مما وضع وضعا فً كتاب البرهان ♥

  ممهدا لنقده لمنهج التصنٌؾ  ( أصول الفقهفى الضرورى) مقدمة فىوٌقول .  بٌان وجه ذلك بطرٌق السبر والتقسٌمفىثم أخذ

 : األصولً بناء على تصنٌؾ العلوم الذى سٌذكره

 

 إٕ املعازف ٚايعًّٛ ثالث١ أصٓاف: 

 إما معرفة ؼاٌتها االعتقاد الحاصل عنها فً النفس فقط، كالعلم بحدوث العالم، والقول بالجزء الذي ال ٌتجزأ وأشباه ذلك. 

 والكلٌة كالعلم باألصول التً تبنى ... فالجزبٌة كالعلم بؤحكام الصبلة... وإما معرفة ؼاٌتها العمل، وهذه منها جزبٌة وكلٌة

 ....علٌها هذه الفروع من الكتاب والسنة واإلجماع

 وإما معرفة تعطى القوانٌن واألحوال التً بها ٌتسدد الذهن نحو الصواب فً هاتٌن المعرفتٌن، كالعلم بالدالبل وأقسامها ...

  العلوموقانونامنهجوهذه فلنسمها مسبارا 

 

 

 



 
 

36 

 

 تشترك فً المنهج؛ وذلك ألنها كلها تعتمد على القٌاس وتبحث - سواء أكانت نظرٌة أم عملٌة-أن كل العلوم  ابن رشد وٌعتبر

عن صرح نظري متماسك وصلب، فهناك أهمٌة قصوى ٌشؽلها علم المنطق فً المتن الرشدي، فجمٌع العلوم تعتمد علٌه كمنهج 

ٌتم من خبلله محاكمة األقاوٌل وترتٌبها حسب مرتبتها من التصدٌق إلى قول برهانً، وقول جدلً، وقول خطابً، وقول 

كذلك ٌتم فً كل العلوم استخدام الطرق .سفسطابً، وقول شعري حتى ٌؤتً فً الدرجة األولى القول البرهانً كقول علمً وحٌد

من الدالبل التً تبرز أهمٌة المنطق فً المتن . إلخ...المنطقٌة من استنباط واستقراء وتركٌب وقسمة وشرح ما ٌدل علٌه االسم

الرشدي، ٌمكن اإلشارة إلى التفاضل بٌن العلوم وتمٌز بعضها عن بعض؛ فالعلوم النظرٌة أفضل من العلوم العملٌة، كما أن 

ا سبق أن هناك حضور للمنطق كمنهج علمً . هناك تفاضل بٌن علوم أخرى فعلوم التعالٌم أفضل من العلم الطبٌعً ٌتبٌن ِممَّ

 ابن لتصنٌؾ العلوم وترتٌبه من جهة والحرص أٌضا على تجرٌدها من كل أنواع األقاوٌل الؽٌر علمٌة، وهو المقصد الذي راود

 عقبلنٌة ابن رشد.فً الجوامع والتبلخٌص والشروحرشد 

 

 ٌتوصل إلٌها واعتباره حجة ومٌزانا التى أحكامه واالعتزاز بالمعارؾ طابع العقل واالعتداد به، والثقة فى ابن رشد الؽالب على 

 موقفها فى ترتكز التىتوزن به اآلراء واألفكار، وقد أثمر هذا الطابع لدٌه موقفا نقدٌا من بعض االتجاهات الفكرٌة والمذهبٌة 

 ،على التقلٌل من شؤن العقل أو إلؽاء دوره، أو عدم االلتزام بمعاٌٌره الدقٌقة

 

  متمٌزة عن العقبلنٌة الممزوجة عقبلنٌته والصوفٌة والمتكلمٌن والفبلسفة، وأتت الحشوٌة جدله مع فىوقد ظهر آثار هذا الطابع 

 . المشرق أو المؽرب، وكان لهذا الطابع مظهره الواضح على مصنَّفات ابن رشدفىبالتصوؾ عند ؼٌره من فبلسفة اإلسبلم 
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  ايجا١ْٝ عػساحملاضس٠

  (باغالز -    ناْت     )  ايػسبٝني املعسف١ ْعس١ٜ أعالّ أغٗس

 ناْت   ايفًٝطٛف  :

 فؤثرت ،«المتعالٌة» أو «النقدٌة المثالٌة»و ،«األلمانٌة الكبلسٌكٌة المثالٌة» ومإسس ألمانً فٌلسوؾ  (كانط) أو كانت عمانوٌل 

 «كاْنت مابعد»و «كاْنت ماقبل» شطرٌن، الحدٌثة الفلسفة وشطرت عصره فً

 سابقٌه من استقاه لما أصٌبلً  نتاجاً  وكانت برمته، عشر التاسع القرن على فلسفته وسٌطرت. 

 عند قرأها التً التجرٌبٌة النزعة هو واآلخر العقلٌة، النزعة أحدهما األوربٌة، الفلسفة تٌارات من كبٌرٌن بتٌارٌن فلسفته تؤثرت 

 «االعتقادي سباته من أٌقظه» أنه وصفه حتى فٌه، شدٌداً  تؤثٌره وكان هٌوم

 

 ِأضـاضٝتني َسسًتني فًطـف١ ناْت إىل ٚتٓكط: 

  النقدٌة قبل» وتسـمى 1770 قبل ما مرحلة»،  

  النقدٌة»وتسـمى  1770وما بعد.» 

 

  العقلٌة الفلسـفة نقد على تقوم نقدٌة مثالٌة» أنها الناضجة فلسـفته وصؾ إذ نفسه، كانت وضعها نقدٌة وكلمة.»  

 وٌجمع.كتبه من وؼٌرها «األخبلق مٌتافٌزٌقا تؤسٌس»و «مستقبلٌة مٌتافٌزٌقا لكل مقدمة» «الخالص العقل نقد» كتب وفٌها 

 .واحد مركب فً والتجرٌبٌة العقلٌة النزعة بٌن «النظري العقل نقد» كتابه فًكانت 

 المٌتافٌزٌقٌة المعرفة على الحصول على العقل قدرة وفً فً شك لكنه الرٌاضٌة، المعرفة فً كانت ٌشك ولم. 

 التركٌبٌة واألحكام التحلٌلٌة األحكام بٌن ومٌز.  

 وهً التناقض، عدم مبدأ وتعتمد «.الجزء من أكبر الكل» :القول كما موضوعها من جزءاً  محمولها ٌكون التحلٌلٌة فاألحكام 

   .للتجربة حاجة دون من بالضرورة كاذب أو صادق أي وضروري قبلً أولً فٌها فالحكم حّسٌة، خبرة كل عن مستقلة أحكام

 األجسام بعض» :كالقول بالموضوع متضمن ؼٌر المحمول ألن موضوعها، على معرفة محمولها فٌزٌد :التركٌبٌة األحكام أما 

 .خفٌؾ أو ثقٌل الجسم أن على بالتجربة وٌستدل ،«ثقٌلة

 أو والتفكٌر، الحسً اإلدراك مصدرها التً أو والفهم، بالحس ُتقوم التً المعرفة هً الحقٌقٌة العلمٌة المعرفة أن كانت وٌرى 

 وما الخارج، من ٌؤتً ما معرفة النقد ومهمة التجربة على عنده من الفكر ٌضٌفه وما الخارجً، الوجود موضوعها ٌكون التً

 التصورٌة،أو المثالٌة بالفلسفة مذهبه وٌسمً صورٌة، إضافات أو صوراً  الفكر إضافات كانت وٌسمً علٌه، الفكر ٌضٌفه

 أض١ً٦ ثالث١ على ٌرتكز نقدي مشروع صاحب كانت أن المعروؾ   ومنtranscendental  الترانسندنتالٌة المتعالٌة

   :ز٥ٝط١ٝ

 أعرفه؟ أن ٌمكننً الذي ما 

 أعمله؟ أن لً ٌنبؽً الذي ما   

 آمله؟ أن أستطٌع الذي ما 

 

 الثالث السإال ٌتعلق حٌن فً الخلقٌة، بالمشكلة الثانً السإال ٌتعلق بٌنما المعرفة، بمشكلة ٌتعلق األول السإال أن وواضح 

 فهناك المطلق، بالشك ٌبدأ لم كانت فإن الصحٌحة، المعرفة إلى الوصول أجل من بالشك بدأ قد دٌكارت كان وإذا.الدٌنٌة بالمشكلة

 .الطبٌعً والعلم الرٌاضً العلم وهما فٌهما الشك ٌمكن ال قابمٌن علمٌن

 من مجموعة فقط هو العقل فً ٌوجد فما .العقل فً فطرٌة أفكار وجود عن األخٌر هذا حدٌث فً دٌكارت مع كانت اختلؾ وقد 

 الحسٌة المعطٌات تنظٌم على األخٌر هذا ٌعمل طرٌقها وعن الفهم، فً قابمة ضرورٌة شروط بمثابة هً التً القلبٌة المبادئ

 .والفهم الحساسٌة وهما البشرٌة، للمعرفة مصدران هناك أن كانط ٌرى هكذا.معرفة منها وٌركب

  تتصؾ أن بد ال الصحٌحة، العلمٌة فالمعرفة.الموضوعات تلك تعقل على الفهم ٌعمل حٌن فً بالموضوعات تمدنا فالحساسٌة 

 .أخرى جهة من والضرورة جهة، من بالواقعٌة

  أن بد ال الصفتٌن، بهاتٌن العلم ٌتصؾ ولكً .الضرورة صفة الفهم ٌمنحها بٌنما الحساسٌة، هً الواقعٌة صفة ٌمنحها والذي 

  هما ربٌسٌٌن مصدرٌن لها فإن قبلٌة، تركٌبٌة العلم  كانت أحكاموإذا.الوقت نفس فً وقبلٌة تركٌبٌة أحكامه تكون
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 بصورة الفهم ٌمدنا حٌن فً الخارجً، بالعالم المباشر الرتباطها نظرا المعرفة بمادة تمدنا التً هً فالحساسٌة .والفهم الحساسٌة 

 وهذا .والفهم الحساسٌة من كل بٌن وتكامل تضافر نتاج هً فالمعرفة هنا من.للتعقل قابلة الحساسٌة موضوعات وٌجعل المعرفة

 ”.عمٌاء مفاهٌم بدون الحسٌة الحدوس أن كما جوفاء، حسٌة حدوس بدون المفاهٌم إن” :كانت عبارة عنه تعبر ما

  التجربة، وأحكام الحسً اإلدراك أحكام بٌن ٌمٌز كانت أن ذلك 

  الفهم قبل من تدخل أي إلى تحتاج وال الحساسٌة، فً الحسٌة لئلدراكات المنطقً الترابط على تتؤسس فاألولى. 

 تتسم تجربة أحكام إلى وتحوٌلها الحسٌة األحكام تنظٌم على تعمل التً الفهم مقوالت لتدخل نتٌجة فهً الثانٌة األحكام أما 

 .والضرورة والكلٌة الموضوعٌة بصفات

 القبلٌة المقوالت من ٌستمد أن من له البد وكلٌا ضرورٌا الحكم ٌكون فلكً المقوالت؛ وأنواع األحكام أنواع بٌن كانت وٌربط 

 .الصور من محددة صورة للفهم

 والجهة واإلضافة والكٌؾ الكم حٌث من لؤلحكام المدرسً للتصنٌؾ تبعا المقوالت، كانت صنؾ وقد. 

  إلٌنا بالنسبة الخارجٌة الموضوعات لوجود ضرورٌة قبلٌة/أولٌة شروط بمثابة هً المقوالت أن على البرهنة إلى وسعى.   

 الخاصة قوانٌنه فٌها وٌجد الخارجٌة الوقابع ٌتعقل والفكر.إلٌنا بالقٌاس ممكنة التجربة تجعل التً هً القبلٌة الفهم فمقوالت. 

  ومقوالته صوره ٌفرض الفهم كان  وإذا.العقل لقوانٌن خاضعة فالطبٌعة ثمة ومن حتما، األشٌاء على تنطبق المقوالت أن كما 

 أن أو الواقع، ٌخلق الذي هو العقل أن ذلك معنى فلٌس المشتتة، الحسٌة الوقابع وتوحٌد تركٌب على وٌعمل الطبٌعة، على القبلٌة

 .أبدا فٌه الشك ٌمكن ال والذي الذات عن المستقل الفعلً وجوده الخارجً للعالم إن بل تمثلنا، أو تصورنا من هو العالم

  فلك فً ٌدور السابق فً الفكر كان بعدما الفكر فلك فً ٌدور الواقع جعل حٌث المعرفة، نظرٌة مجال فً ثورة كانت أحدث لقد 

 أٌة تجعل التً وهً الفهم علٌها ٌحتوي التً القبلٌة والمبادئ المقوالت من مجموعة عن كانت حدٌث فً ذلك وٌتجلى .الواقع

 .ممكنة الطبٌعً بالواقع معرفة

 

 باغالز 

  ّالفرنسٌٌن الفبلسفة أهم من واحداً  (1962-1884) باشالر غاستون ٌعد. 

 العقبة فً مفاهٌمه تمثل حٌث االبستمولوجٌا مجال فً متمٌزة أفكاراً  وقّدمَ  العلوم، لفلسفة وعمله حٌاته من كبٌراً  جزءاً  كّرس 

 فً واضحة آثارها تركت بل تجاوزها، ٌمكن ال مساهمات التراجعً، والتارٌخ المعرفٌة والجدلٌة المعرفٌة والقطٌعة المعرفٌة

 . بعده جاء ومن معاصرٌه فلسفة

 المعرفة على اإلنسان بها ٌحصل التً الوسابل بعمق درس حٌث العلوم بفلسفة المتخصصٌن وأشهر أهم من كواحد برز وقد 

 .العلمٌة

 ونقدها والعقبلنٌة المثالٌة الفلسفٌة لؤلنساق رفضها ؼٌر، ال رفضها فً تتمثل باشالر فلسفة وقٌمة. 

 المثالٌة العقبلنٌة بٌن وسطى منطقة فً كان فقد للنقد، أٌضا كانت محبل البحتة التجرٌبٌة الفلسفة أن تظهر باشالر قراءة أن إال 

  والعقبلنٌة.1948 فً صدر الذي كتابه بها وعنون "التطبٌقٌة العقبلنٌة" ب المنطقة هذه باشالر ٌسمً أٌضا، المثالٌة والتجرٌبٌة

 بمعطٌات العلمً الفكر ربط ترفض كما قبلٌة مبادئ من االنطبلق ترفض .والتجربة العقل بٌن الحوار على تقوم فلسفة التطبٌقٌة

 : ٖٚٞ ايكدِٜ ايعًُٞ ايفهس َفاِٖٝ ضد تكف َبادئ أزبع١ ع٢ً التطبٌقٌة العقبلنٌة وتقوم وحدها والواقع الحس

  معرفتنا أنماط جمٌع ٌحكم ثابت عقل ثمة لٌس.   

 لٌس ثمة منهج شامل. 

  المشاهدة الظواهر تشكل متعددة عناصر من ومركب معقد هو بل وشرحه معاٌنته على العالِم ٌقتصر بسٌط واقع ثمة لٌس 

 .الظواهر من متكاملة بنٌة ضمن واحدة عٌنة

 حقلها فً وتوظٌفها الربٌسٌة العلمٌة المفاهٌم لتكوٌن النقدٌة الدراسة بوصفها لؤلبستمولوجٌا المكان تفتح أن العلم فلسفة على 

 عام بشكل المعرفة نظرٌة إلى بالنسبة ولٌس الخصوصً
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 االبطتُٝٛيٛد١ٝ ايكطٝع١:  

 من وٌكون العلوم تطور فً الكٌفٌة القفزات عن باشالر نظر فً ٌعبر الذي المفهوم هو ، االبستمولوجٌة القطٌعة مفهوم إن 

 . القابمة االبستمولوجٌة العوابق تجاوز نتابجها

 

 داخل جدٌدة ابستمولوجٌة عوابق لظهور نهابٌا مانعا ٌكون ال هذا النسبٌة النظرٌة إلى النٌوتنٌة فٌزٌاء من االنتقال عند فمثبل 

 والقطٌعات االبستمولوجٌة العوابق بٌن جدل العلوم تارٌخ بان" ٌقول عندما باشالر ماٌعنٌة وهذا ، ذاته الجدٌد العلمً الفكر

 .َطتٜٛني ع٢ً االضتُساز١ٜ ايٓعس١ٜ ع٢ً زدا ٜأتٞ باشالر عند الجدلً التطور وهذا”االبستمولوجٌة

 المستوى أما. العلمً التفكٌر إلى العامً التفكٌر من االستمرار :األول 

 ًله القدٌم العلمً الفكر وبٌن الجدٌد العلمً الفكر بٌن االستمرار : الثان. 

 

 إلى النظر الممكن من ٌعد لم بحٌث العامة والمعرفة العلمً الفكر بٌن قطٌعة تحقق كٌفٌة قفزات العلوم تارٌخ فً أن أي 

 ع٢ً االبطتُٛيٛد١ٝ ايكطٝع١ َفّٗٛ عن كتاباته فً ٌتحدث باشالر فان العامة، المعرفة نظر وجهة من المعاصرة النظرٌات

 :ُٖا َطتٜٛني

 العلمٌة والمعرفة العامة المعرفة بٌن ابستمولوجٌة قطٌعة. 

 الماضً فً العلم بٌن الفٌزٌابٌة والعلوم الرٌاضٌات فً المعاصرة العلمٌة النظرٌات مع تتحقق ابستمولوجٌة قطٌعة 

  . النظرٌات هذه مع ظهر الذي الجدٌد العلمً والفكر

 

 االبطتُٛيٛد١ٝ ايعٛا٥ل :  

 والفكر للحواس وال المعرفة لعملٌة الخارجٌة للشروط ال نتٌجة ولٌست الخارج من العلمٌة العملٌة على تطرأ عوابق لٌست 

 تبعا للمعرفة النفسٌة الشروط فً وتبرز العلمٌة، المعرفة صمٌم من منبثقة هً بل اإلنسان، عند المعرفة لبلوغ ذاتٌتٌن كؤداتٌن

 االبستمولوجٌة عوابقها تنتج التً هً العلمٌة فالمعرفة والموضوع، الذات بٌن العبلقة قٌام بمجرد وذلك وظٌفٌة، لضرورة

 .بنفسها

 

 االبطتُٛيٛد١ٝ ايعٛا٥ل َٔ عددا ايع١ًُٝ يًُعسف١ قسا٤ت٘ خالٍ َٔ باغالز ٜٚطتٓتر. 

 

 النقد على السابقة التجربة أي األولى، التجربة :األٍٚ ايعا٥ل 

 

 الخاطا المذهب فعل كما العلمٌة المعرفة تطور كبح على عمل شًء من ما إنه :”باشالر ٌقول التعمٌم، عابق :ايجاْٞ ايعا٥ل 

 ".للمعرفة األساس المذهب كثٌرة لعقول بالنسبة ٌزال ما والذي بٌكون، إلى أرسطو من ساد الذي للتعمٌم

 

 مما األصلٌة داللتها خارج أشٌاء على تدل فتصبح استخدامها أثناء تتمدد ألفاظا هناك أن وٌعنً اللفظً العابق :ايجايح ايعا٥ل 

 .كبٌر حد إلى ومبهما مشوشا استخدامها من ٌجعل

 

 بدال األشٌاء جواهر عن بحثا طوٌلة لعصور العلماء توهان فً تسببت التً الجوهر فكرة أي .الجوهري العابق هو :ايسابع ايعا٥ل 

 فٌها تعمل التً مجاالتها ؼٌر مجاالت فً العلوم بعض إدخال به وٌعنً اإلحٌابً العابق :الخامس العابق .ظواهرها من

 .والفٌزٌاء الكٌمٌاء علم فً (البٌولوجٌا) األحٌاء إدخال خصوصا
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  ايجايج١ عػساحملاضس٠

 Logical Positivism املٓطك١ٝ ايٛضع١ٝ

 

 املٓطك١ٝ ايٛضع١ٝ  

 (فٌّنـا) جماعة أعضاء بها أخذ التً الفلسفٌة األفكار من مجموعة على ، فاٌجل وهربرت بلومبرج من كل 1931 عام أطلقه اسم 

 الفٌزٌابً والعالم أتونوٌراث، االقتصاد وعالم هانـزهان الرٌاضٌات عالم أجتمع حٌنما ،1907 عام منذ تكونت قد الجماعة وهذه

ٌّنـا، جماعة فً البارزٌن األعضاء من جمٌعاً  أصبحوا وقد ،فرانك فٌلٌب  .األلمان من هم المدرسة هذه فبلسفة معظم ان كما ف

 ٌعتبر وهو التوالً، على وشٌكاؼو وبراغ فٌّنا جامعات فً الفلسفة بتدرٌس أشتؽل الذي كارناب رودلف وأشهرهم  ً  ربٌسا

ٌّنـا جماعة تكوٌن بدء كان العشرٌن، القرن فً ظهرت التً الفلسفٌة المدارس من واحدة وهً للمدرسة،  1922 عام منذ الفعلً ف

ًّ  حٌنما ٌّنـا إلى الجماعة أعضاء من إٌعاز على بناءً  كارنـاب رودلف دع  تهتم التً النقدٌة حلقتهم أو مدرستهم انشاء الى ف

. الرٌاضٌات وكذلك المنطقً الطابع ذات الفلسفٌة بالقضاٌا

 فٌنا جماعة أعضاء تشتت الثانٌة العالمٌة الحرب وبسبب المنطقٌة الوضعٌة اسم فٌنا جماعة على أطلق وقد. 

 

 َٓٗا أمسا٤ ايفًطف١ ٖرٙ ٚمحًت ايعامل َٔ خمتًف١ أحنا٤ إىل فٗادسٚا 

  التحلٌلٌة، والفلسفة ♥  الحدٌثة، والتجرٌبٌة ♥  العلم، وحدة وحركة ♥  المنطقٌة، والتجرٌبٌة ♥  العلمٌة، التجرٌبٌة♥ 

 المنطقً بالتحلٌل اهتمامها األخبلق،الن أو أوالمعرفة بالمٌتافٌزٌقٌا المتعلقة الفلسفٌة األسبلة جمٌع المنطقٌة الوضعٌة رفضت لقد

  .فقط

 ضرورة الفارؼة والقضاٌا المٌتافٌزٌقا من والعلوم الفلسفة فتخلٌص فٌّنا لجماعة العلمً المٌثاق أهداؾ من المٌتافٌزٌقٌا فرفض 

 .العلم لوحدة أساساً  تكون ألن تصلح أو تكون بحٌث العلوم، لجمٌع علمٌة قاعدة لبناء

 المعنى من خالٌة قضاٌا ألنها اإلنسان فٌه بما المنطقٌة الوضعٌة عند به معترؾ ؼٌر والتحلٌل للتجربة، ٌخضع ال شًء وكل. 

  هو المتبع المنهج أن وأكدت بالعلم المتعلقة وخاصة المعرفة تحلٌل هو وعملها الفلسفة وظٌفة أن الوضعٌة الفلسفة أكدت كما 

 .العلم لؽة تحلٌل

 ومنطق واشكال وتمثبلت صور من والعقل الفكر فً ما تخبر بنظرها فاللؽة ، كبٌر بشكل باللؽة المنطقٌة الوضعٌة اهتمت 

 (1958 – 1873) مور .أ .ج الفٌلسوؾ جهود الى ٌعود المنطق وعلم اللؽة بٌن العبلقة ،وكانت الخ .... ومٌتافٌزٌقٌة والهوت

 - 1889) فٌتغنشتاٌن الفٌلسوؾ هو واشهرهم والمنطقً العقلً منهجهم على سار ومن ،(1970 - 1872) راسل والفٌلسوؾ

.  الؽربً العالم فً ممثلٌها واشهر اهم احد بعد فٌما واصبح المنطقٌة الوضعٌة فً برع الذي (1951

 

 أضاض١ٝ أزبع ْكاط ع٢ً ْصعاتِٗ مبدتًف ايٛضعٕٝٛ ٚدنُع: 

 وماضٌه الكون بها ٌصؾ نتابج إلى بالفٌلسوؾ ٌنتهً تؤملٌا تفكٌرا ال العلماء ٌقول لما تحلٌل هً الفلسفة مهمة .1

 أي لها، معنى ال عبارات إنها بٌن قد منطقٌاً  تحلٌبلً  الربٌسٌة عباراتها تحلٌل ألن المشروع الكبلم مجال من المٌتافٌزٌقٌا حذؾ .2

 .والخطؤ بالصواب وصفها ٌصح حتى مدلول بذات لٌست إنها

 ضرورة عبلقة ال التجربة فً ارتباط عبلقة والمسبب السبب بٌن العبلقة ٌجعل تحلٌبلً  السببٌة تحلٌل فً هٌوم نظرٌة على اتفاقهم .3

 .عقلٌة

ً  الخارجً للعلم تضٌؾ ال حاصل، تحصٌل الصورٌة المنطق وقضاٌا الرٌاضٌة، القضاٌا أن على اتفاقهم .4  فالقضٌة جدٌداً  علما

 .مختلفٌن رمزٌن واحدة لحقٌقة تكرار إال هً ما 4=2+2 الرٌاضٌة

 

ً  ٌبدو للؽة تناولها إلى فتعزى الفلسفة لهذه الموجهة االنتقادات أهم أما  أسرفت قد افتراضاتها أن وتبٌن وعً، بؽٌر ونظرٌاً  متزمتا

 .لها ٌجوز مما أكثر بالبساطة

  .والتعقٌد، الصعوبة بالؽة انها اال فٌها، السابد هو والمنطقً الرٌاضً المنهج ان رؼم والتشعب والتعقٌد التفصٌل شدٌد ومنهجها
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 (ايفَٝٓٛٝٓٛيٛدٝا) ايعاٖسات١ٝ 

 إرهاصات لها كان فقد الفكرٌة، الحركات من العدٌد ومثل المٌبلدي، العشرٌن القرن بداٌات فى الفلسفٌة الحركة هذه ظهرت 

 أدموند األلمانى الفٌلسوؾ ٌد على تمت لنسقها الشاملة والصٌاؼة تؤسٌسها أن إال المفكرٌن، من عدد أعماق فً متناثرة ومبلمح

 ”.دٌكارت"و "كانت"و "هٌجل" أهمٌة فً أنه البعض ٌعتبر  الذيEdmond Husserl (1859 – 1938) هوسرل

 المعرفٌة وأنساقها وأسسها ومناهجها العصر وعلوم فلسفات بنقد الفٌنومٌنولوجٌا بدأت وقد،  

 العلوم مجال فى الفابق ونجاحه التجرٌبى المنهج بسٌادة ساد الذى الطبٌعى المذهب إلى وجهته ما هو االنتقادات هذه أبرز وكان 

  .الطبٌعٌة

 أولى علم إنشاء إلى مفاهٌم، أو افتراضات أو نظرٌات من مسبق هو ما كل من متحررة جدٌدة بداٌة نحو الفنٌومٌنولوجٌا سعت 

 نظرٌات أو فروض أو مفاهٌم شكل فى لها صٌاؼات وأٌة المعرفة علٌها تقوم أن ٌمكن التى الثابتة الركابز ٌضع بداٌات علم أو

 .العلوم لكافة منهجً لفحص معٌار بمثابة تكون شاملة فلسفة وضع إلى اإلنسانٌة، أو الطبٌعٌة أو منها الفلسفٌة العلوم كافة فى

 ٌخبرها" كما الظواهر فى المباشر البحث إلى نفسها، األشٌاء إلى العودة أساسه معرفى منهج صٌاؼة حاولت فقد هنا ومن" 

 بالدرجة والتحقق الوثوق شروط المنهج لهذا ٌكون أن إلى وسعت مسبقة، مفسرة نظرٌات أو مفاهٌم أى من كامل بتحرر الوعى

 صارما علما نسقها من تجعل التى

 .حواسنا احد بواسطة علٌها التعرؾ ٌمكن التً األشٌاء لدراسة محاولة :"بؤنها "هوسرل ادموند"ٌعرفها.” 

 ًهذه وتركز فٌه، ٌعٌشون الذي العالم الناس بها ٌعً التً والطرق وتنوعاته للوعً مختلفة أشكال على ٌقوم فلسفً مذهب وه 

 فٌها اإلنسان ٌقرأ التً الكٌفٌة على تركز كما والدالالت، بالمعانً الؽنٌة اإلنسانٌة والتجربة المعاشة التجربة على الفلسفة

 :ٚتكّٛ ع٢ً َطًُتني ُٖا  .الحٌاة فً مشاركته

 الحقابق إدراك فً وقدرتها الذاتٌة التجربة تجاوز وعدم الدراسة، بموضوع ترتبط أحكام أٌة إصدار عن كلٌاً  االمتناع 

 .الحواس مصدرها ٌكون التً الخارجٌة

 المعرفة بذات الوعً نفسه هو المعرفة موضوع اعتبار. 

 

 فلٌس الموضوع، نحو توجٌهه وكٌفٌة الوعً، لقصدٌة وتفسٌرها مفهومها فً تكمن الفٌنومٌنولوجٌا فً األساسٌة فالفكرة ثم ومن 

 .الذاتً الوعً عن المستقل للواقع إطبلقا وجود وال ذات، بدون موضوع هناك

 نفسها وعن ذاتها عن تعبر للدراسة موضوع باعتبارها فالظاهرة الموضوعً، العالم حقٌقة كلٌا الفٌنومٌنولوجٌا أنصار ٌتجاهل 

 .الذاتً الوعً منها ٌتحقق أو ٌعكسها أو ٌدركها كما مباشرة بصورة

 الذاتً الوعً عن المستقل للواقع أبدا وجود فبل .الخارجً العالم وإدراك لفهم وسٌلة ٌعتبر الشعور أو الذاتً فالوعً ثم ومن. 

 تفسٌرها ولٌس العالم بها نفهم التً الطرٌقة أو العملٌة على تركز الفٌنومٌنولوجٌة فالنظرٌة. 

 

 املعسف١ يٓعسٜات نٓكد ايفَٝٓٛٝٓٛيٛدٝا:  

 اإلمكانٌة تلك وحدود التعرؾ فً البشر إمكانٌة بحثت التً التنظٌرات تشمل التً المعرفٌة السٌاقات تلك هً المعرفة نظرٌة كانت إذا

 نقد على تتؤسس المعرفة فً نظرٌة هً الفٌنومٌنولوجٌا فإن التعرؾ، عملٌة من الناتجة المعارؾ لتلك تعطى التً القٌمة وكذلك

  .وكانت وهٌوم دٌكارت عند المعرفة نظرٌة وبالذات األساسٌة المعرفة لنظرٌات معمق
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  ايسابع١ عػساحملاضس٠

 املعسف١ إضال١َٝ

 

 الحدٌثة الفلسفٌة للدراسات األساسٌة المحاور إحدى األكادٌمً المنظور فً المعرفة نظرٌة تمثل.  

 رسابلها أو مصادرها أو مستوٌاتها ناحٌة من سواء التنظٌرٌة القضاٌا معظم معالجة فً تسهم المنهجً المنظور فً أنها كما. 

 ولقد . الدنٌوٌة السعادة حقٌقة إلى الوصول فً الراؼبٌن والباحثٌن المفكرٌن اهتمام موضع ومازالت كانت المعرفة ونظرٌة 

 العصور، مر على الحضارات معظم فً المفكرٌن عقول المجال ذلك فً أسهمت

 األرض فً اإلنسان وخبلفة اإللهً الوحً تجعل التً الفكرٌة بمنظومتها تمٌزتا قد خاصة بصفة اإلسبلمٌة الحضارة أن إال 

 .سواء حد على واآلخرة الدنٌا سعادتً وتحصٌل ، الحقٌقة عن البحث تستهدؾ تنظٌرٌة وحدة ألي أساسٌٌن منطلقٌن

 التراجع حالة ٌدركوا أن فً المسلمٌن والمصلحٌن والباحثٌن المفكرٌن من مجموعة على الكبٌر أثره اإلصبلح جهود لتعثر كان 

 .ثانٌة جهة من اإلسبلمٌة مثٌبلتها وبٌن المعرفة عن الوضعٌة الؽربٌة التصورات بٌن التناقض ومدى جهة من اإلسبلمً

 التناقض هذا اكتشؾ الذي هو جٌلنا إن" التناقض هذا على ٌقؾ أن ٌستطع لم السابقٌن المصلحٌن من أٌا فإن هإالء وحسب 

 ما تماما وُمدركٌن مرعوبٌن نستٌقظ جعلنا فٌنا التناقض هذا ولّده الذي النفسً العذاب أن على الفكرٌة، حٌاته فً عاشه عندما

 .اإلسبلمً العالم جامعات فً انتهاك من اإلسبلمٌة الروح له تتعرض

 وانتشاره، سرٌانه توقؾ خطة تطوٌر إلى التارٌخ فً مرة وألول ونسعى الشر، هذا إلى اإلسبلمً العالم ُننبه فنحن ولهذا 

 .القوٌم نهجه إلى اإلسبلمً التعلٌم وُتعٌد لنتابجه، وتتصدى

 إال هً ما واالجتماعٌة واالقتصادٌة السٌاسٌة األزمات وأن فكرٌة، أزمة هً األمة منها ُتعانً التً األزمة أن إلى وذهبوا 

 .األم األزمة لهذه تجلٌات

 إستراتٌجٌة تبنت أنها كما األولى، للمرة الؽربٌة المعرفة من النقد موقؾ وقفت حٌث بالمتفردة وصفها ٌمكن رإٌة هإالء قدم وقد 

 البناء مع جنب إلى جنبا والتقوٌض النقد الرإٌة هذه فً اجتمع وهكذا (المعرفة إسبلمٌة) باسم عرفت للعمل مقترحة خطة أو

 .والتؤسٌس

 

 ٌُعد  باألسس ومقارنتها الؽربٌة المعرفة علٌها تؤسست التً الفلسفٌة األسس تمحٌص على اشتؽلوا من أوابل من الفاروقً و

 يًُعسف١ املطًل اإلسبلمً التسلٌم من تجعل إلنكارها مجال ال اختبلفات هناك أن إلى المقارنة خبلل من وخلص اإلسبلمٌة،

   :ٖٞ االختالفات ٖٚرٙ َُتعرزًا، أَسا ايػسب١ٝ

 للمعرفة، مصدراً  ٌكون أن ٌُمكن ال الؽٌب بؤن االعتقاد   

 الحواس، ترصدها التً الموضوعٌة بالحقابق فقط ٌتعلق ما هو العلم وأن   

 قٌمٌة، أو أخبلقٌة موجهات أي من ٌخلو وأنه   

 بهم باالرتقاء ٌُعنى أن دون سعادتهم وتحقٌق البشر لبنً المادٌة الحاجات إشباع القصوى ؼاٌته وأن. 

 

 ع٢ً -ايفازٚقٞ سطب– تتأضظ اييت اإلضال١َٝ املعسف١ تكف ٖرا َٔ ايٓكٝض ع٢ً: 

 المعرفة، مصدر هو وتعالى سبحانه هللا أن ٌعنً الذي "الحقٌقة وحدة" مبدأ - 

 الحقابق) الكونٌة اإلشارات بعض (العلٌا المطلقة الحقٌقة) وجل عز صفاته جوار إلى تضمن قد اإللهً وحٌه وأن 

   ،(الموضوعٌة

 عاتقه على وتقع لئلنسان هللا من هبة فالعقل آخر؛ جانب من والعلم العقل وبٌن جانب من الوحً بٌن تعارض ثمة لٌس وأنه 

   .الكونٌة والسنن األسباب واكتشاؾ الوحً استٌعاب هً مزدوجة مهمة

 لوجود إنكار من الؽربً العلم إلٌه انزلق ما إلى االنزالق وبٌن اإلسبلمً العلم بٌن ٌحول ما هناك أن إلى الفاروقً وٌذهب 

 العلم مصدر الوحً من المستمدة واألخبلق القٌم من إطار فً ٌعمل أنه ذلك علٌها؛ للسٌطرة وإعبلن للطبٌعة نهب ومن اإلله

 بالمجموع الفرد عبلقة تنظم ضوابط مجموعة هً األخبلق إذ واألمة بالجماعة ٌرتبط فهو ألخبلقٌته ونظراً  والمعرفة؛

 وحسب الفردٌة الدابرة تطبٌقها مجال ٌكون أن ٌمكن وال العام،

 

 



 
 

43 

 أَسٜٔ ٜكتطٞ إضال١َٝ َعسف١ إْتاز إٔ َفرتض١ املعسف١ٝ يًع١ًُٝ تصٛزا املعسف١ إضال١َٝ طسست:   

 ٍٚالؽربٌة المعرفة إلى الموجهة واالنتقادات العلمً، البحث ومنهجٌات الؽربً، المعرفً المنتج على الواسع االطبلع :األ 

 ما ومعرفة العلمٌة، التطورات آخر على المسلم الباحث من وقوفا ٌعنً العمٌق االطبلع وهذا الؽربٌٌن المفكرٌن جانب من

 .إلٌها تقدٌمها ٌمكن التً اإلضافات

  ْٞإجراءات الفاروقً اقترح وقد التراث تٌسٌر إلى الدعوة فكرة نبتت هنا ومن التراث، من متمكنا الباحث ٌكون أن  :ٚايجا 

 بمصطلحاته والتعرٌؾ وأقسامها، االجتماعٌة العلوم لتقسٌمات وفقا وتصنٌفه بتبوٌبه القٌام قبٌل من تٌسٌره سبٌل فً عملٌة

  .لها شروح تقدٌم مع الهامة التراثٌة الكتب بعض ونشر ومفهومة، ٌسٌرة بلؽة

 

 ثالخ أض١ً٦ ع٢ً دنٝب إٔ املطًِ ايباسح مبكدٚز يٝصبح: 

 واإلنسانٌة؟ االجتماعٌة العلوم تثٌرها التً القضاٌا فً اإلسبلمً التراث مساهمة هً ما  

 معها؟ وٌختلؾ ٌتفق وأٌن  

 المعاصرة؟ واالجتماعٌة اإلنسانٌة المعرفة مسار وتقوٌم تصحٌح فً ٌُسهم أن ٌمكن وكٌؾ 

 

 اإلضال١َٝ يًُٓٗذ١ٝ األضاض١ٝ املبادئ 

 الثنابٌة إلزالة حتمً مطلب بدورها هً التً التعلٌمً، النظام فً الموجودة الثنابٌة إلزالة حتمً مطلب لهً المعرفة أسلمة إن 

  ... انحرافاتها ولعبلج األمة حٌاة من

 من عدداً  االعتبار فً تؤخذ فإنها التقلٌدٌة المنهجٌة إلٌها انزلقت التً القصور ألوان تعالج أنها عن فضبلً  "المعرفة أسلمة" إن 

 ... اإلسبلم "جوهر" تمثل التً المبادئ

 ومبادبها فٌها البحث ومناهج العلوم تلك نظرٌات إخضاع تعنً اإلسبلم إطار فً العلم فروع كافة صٌاؼة إعادة عملٌة أن ذلك 

   :ًٜٞ فُٝا تتُجٌ ٚاييت ، الجوهرٌة والمفاهٌم المبادئ تلك وؼاٌاتها،

 اإلسبلمً الفكر فً (:وتعالى سبحانه) هللا وحدانٌة 

 المعارؾ كل بناء ٌقوم علٌها التً األولى األسس هً وأفعاله تعالى فوجوده .شًء كل ؼاٌة وهو شًء كل مبدأ هو فاهلل

 أم المجتمع سلوك أم النفس أعماق أم الكبٌر النجوم عالم أم الصؽٌر الذرة عالم هو المعرفة موضوع أكان وسواء .ونظامها

  التارٌخ مسٌرة

 

 وحدة الخلق:  

 ًالنظام الكون. 

 رَْمِذٚشاً ) وتعالى سبحانه هللا :الؽاٌات من كمملكة الخلٌقة ُِ َس ٍء َفَمذَّ ْٙ   (.2 اآلٌة :الفرقان) (َخهََك ُكمَّ َش

 الوجود فً ومنهجه األخرى، باألشٌاء وعبلقاته طبٌعته شًء كل ٌعطً الذي هو التقدٌر هذا 

 له مسخراً  فٌه شًء كل وجعل لنشاطه مجاالً  لٌكون و مإقتة كنعمة لئلنسان العالم تعالى هللا منح :لئلنسان الخلٌقة تسخٌر. 

 

 المعرفة ووحدة الحقٌقة وحدة:   

 من بها بؤس ال درجة له توفر نفسه تصحٌح على قدرته إن .والشكوك والضبلالت األوهام له تعرض العقل أن المإكد من

 وهو الخطؤ، من مبرأ مصدر من تعزٌز إلى ٌحتاج – البشري قصوره وبسبب – المطلقة للحقٌقة بالنسبة لكنه الحماٌة،

 .الوحً

 على ٌتؽلب أن بها ٌستطٌع قوة عندبذ ٌكتسب العقل فإن المطلقة، أو األولٌة بالمبادئ المتعلقة القضاٌا إرساء ٌتم أن وبمجرد

 .مشكبلت من ٌعترضه ما

 الوحدة وهذه ، "الحقٌقة وحدة" على قابم أنه هو اإلسبلم موقؾ به ٌوصؾ ما خٌر فإن "المعرفة بنظرٌة" ٌتعلق فٌما أما

 فبل اإلسبلم، ٌإكد كما بالفعل واحداً  هللا كان وإذا الحسنى؛ هللا أسماء أحد هو "الحق" إن المطلقة، هللا وحدانٌة من مستمدة

 به ٌتنزل ما ٌجًء أن ٌمكن فبل خلقه، إلى صافٌة الوحً خبلل من وٌنزلها الحقٌقة ٌعلم هللا إن .الحقٌقة تتعدد أن ٌمكن

ً  الوحً  .والمطلقة منها الواقعٌة كلها الحقابق خالق هو سبحانه هللا ألن الواقعٌة الحقٌقة فً ما عن مختلفا
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  نًٗا اإلضال١َٝ املعسف١ تستهص عًٝٗا ثالث١ َبادئ ع٢ً ٜكّٛ ايتطابل ٖٚرا: 

 ٍٚالوحً به ٌؤتً وما الواقعٌة الحقابق بٌن للتناقض إمكانٌة أي رفض تعنً الحقٌقة وحدة إن :األ. 

 ْٞوالوحً العقل بٌن مطلق تفاوت أو خبلؾ أو تعارض ٌوجد ال أنه تفرض الحقٌقة وحدة إن :ايجا  

 أي فً أو الخلق طبٌعة فً البحث باب أن تفرض اإللهٌة، والسنن المخلوقات قوانٌن طبٌعة أو الحقٌقة، وحدة إن :ايجايح 

 .محدودة ؼٌر خلقه فً هللا سنن ألن وذلك ٌؽلق، أن ٌمكن ال منه جزبٌة

 ٌلً ما وٌتضمن : الحٌاة وحدة :ايسابع: 

 

 .تعالى هللا عبادة هو السبب هذا وأن سبباً  اإلنسان لوجود أن التؤكٌد كل ٌإكد واإلسبلم :األَا١ْ .أ 

 األخبلقٌة القوانٌن إنفاذ فً خبلفته وتتمثل .هللا عن النٌابة أو الخبلفة مقام فً ٌجعله اإللهٌة لؤلمانة اإلنسان حمل إن :اخلالف١ .ب 

 .واحد شًء الدٌنٌة والقوانٌن هً التً

 هو الشمول وهذا .الفهم حق فهمناه إن ٌكون أن ٌجب كما شامل، منهج والحضارة الثقافة لبناء اإلسبلم منهج إن :ايػُٛي١ٝ .ج 

 .اإلسبلم فً المبلبم حكمه له اإلنسانٌة الحٌاة من جانب فكل .للشرٌعة األساسٌة الخصابص من

 

 البشر كل إلى اإللهٌة الوحدة صفة تمتد أن فبلبد الخالق، سبحانه وهو وجل، عز هلل صفة الوحدانٌة مادامت :اإلْطا١ْٝ ٚسد٠ 

 .خلقه من ألنهم

  التً اإللهٌة الحقٌقة وراء ٌقؾ الذي السبب هو المبدأ هذا .بخالقهم كمخلوقٌن جمٌعاً  ٌرتبطوا أن للبشر البد اآلخر، الطرؾ ومن 

  :القرآن قررها

 ( ْأَْرَمبُكى ِّ َذ انهَّ ُْ ٌَّ أَْكَشَيُكْى ِ  ََٔلجَبئَِم نَِزَعبَسُفٕا  ِ َُبُكْى ُشُعٕثبً  ََٔجَعْه  ٗ ََْ َُٔأ ٍْ َرَكشٍ  َُبُكْى ِي َُّبُا  ََِّب َخهَْم ب ان َٓ  َٚب أَُّٚ

 (.13 :الحجرات.....()
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