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 /حمتوى مادة

 

 نظرية املعرفة
 حممد القطاونة/ للدكتور 

 wأم عمر/ عمل الطالبة 
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 احملاضرة التمهيدية

 

 عناصر احملاضرة

 مقدمة•

 أهمية ومسوغات املقرر•

 حمتوى املقرر•

 أهداف املقرر•

 واألنشطة املصاحبة طرائق التدريس•

 مصادر ومراجع•

 

وهذا ما عرب عنه  .منذ أن خلق اهلل اإلنسان زوده جبملة من املعارف سيحتاج إليها يف مسريته لتحقيق االستخالف

فقال أنبئوني بأمساء هؤالء إن كنتم  وعلم آدم األمساء كلها ثم عرضهم على املالئكة " القرآن الكريم يف قوله تعاىل

 سورة البقرة(  13)  لعليم احلكيمقالوا سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت ا ( 13)  صادقني

كذلك نزل عليه كتب الوحي ليمده . ووهب اإلنسان عقال وهو يعلم أنه سيحتاج إليه يف شتى مظاهر حياته اليومية

وبث يف الكون والطبيعة من اآليات والعالمات والظواهر . مبعارف ما كان بإمكانه احلصول عليها لوال الوحي

اكتشاف أسرار الكون وإدراك قوانني الطبيعة وكل ذلك يدل على أن حياة اإلنسان ال الطبيعية ما يساعده على 

 .ميكن أن تستقيم دون معرفة

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=77&idto=77&bk_no=49&ID=81
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=77&idto=77&bk_no=49&ID=81
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 :وصف املقرر 

 احملتوى/ املرجع الرئيسي 

 اهداف املقرر •

- :يتوقع يف نهاية تدريس املقرر أن يكون الطالب قادرا على أن

  (.اجلدلية –الرمزية  –الصورية  –التجريبية )املعرفة يربهن امورا افرتاضية معتمدة على مناهج 

 مييز بني اجتاهات املعرفة. 

 يبني مناهج املعرفة يف خمتلف االجتاهات. 

 حيلل النصوص املختارة الجتاهات املعرفة. 

 ينطلق يف تصوره املعريف من خالل الوحي. 

 حمتوى املقرر •

 :يتكون املقرر من

 مقدمة يف املعرفة 

 ة والعلمالفرق بني املعرف 

 الفرق بني املعرفة والفلسفة. 

 انواع املعرفة. 

 مصادر املعرفة. 

 ضوابط املعرفة. 
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 مناهج املعرفة. 

 منهج القرآن يف نظرية املعرفة. 

  (املنهج االشراقي –املنهج اجلدلي  –املنهج الصوري  –املنهج التجرييب )املناهج املعرفية 

  (بشالر –كانت  –ابن عربي  –ابن سينا  –ابن رشد  –الغزالي )  –أشهر اعالمها  –نظرية املعرفة 

 

 احملـــاضره األوىل

 

 

 عناصر احملاضره

 مقدمه يف نظريه املعرفه 

 تعريفها 

 أنواع املعرفه 

 

 :مقدمه 

أن نظريه املعرفه  هي الت يتم من خالهلا حتديد موقف األنسان من احلقيقه ، ومنهجه يف الوصول اليها واملصادر 

 .وحنو لك اليت متكنه منها 

وهذه النظريه أحتلت مكانا أوليا يف الفلسفه الغربيه  بصفتها عتاد الفيلسوف يف مبحاثه األخرى ، بل أن كثريين 

 .يرون أن نظريه املعرفه هي الفلفسه اذا أريد بالفلسفه  أنها حبث علمي منظم 

   ء  تعاليمه أو حصر يف وأقصا  صيغه التخلي عن الدينوالفكر الغربي أخذ يف دراسته هلذه النظريه

 .جانب  من حمدود من حياه  األنسان الششخصيه  يليب بعض مطالبه  وأشواقه الروحيه 
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   كما دعا هذا الفكر اىل عدم أعتبار الوحي مصدرا للمعرفه  يصلح أن تقوم على أساس منه مناهج العلوم

 .وحركه التقدم احلضاري 

 

املسلمني  فظهرت نزعات  فكريه ختالف العقيده  األسالميه  وقد غزا هذا اآلجتاه  الفكري الغربي ثقافه

 .لذا كان من املستحسن  دراسه هذه النظريه  وبيان املوقف منها  وفق املنظور األسالمي 

 

 

 

 :نظريه املعرفه وتعريفها ونشأتها 

 

 املعرفه لغه هلا عده أطالقات  ، من أهمها  -أ: 

  أداراك األنسان من تصورات ،  مثل املشاعر أو احلقائق ، أو األوهام تطلق كلمه املعرفه عل كل ماوصل اىل

، أو األفكار ، التى قد تسهم يف التعرف على البيئه  من حوله والتعامل معها ، أو قد آلتسهم ، أو قد 

 تضر به

و منها أدراك  الشئ بأحدى احلواس ، ومنها العلم مطلقا تصورا كان  أ: وهلا عند القدماء عده معان 

 تصديقا

سواء كان تصورا للماهيه أو تصديقا  بأحواهلا ، ومنها أدراك اجلزئئ  سواء كان   ومنها أداراك البسيط

 األدراك الذى هو بعد اجلهل، ومنها أدراك  اجلزئئ عن دليل مفهوم جزئيا أو حكما جزئيا ، ومنها 

 

  مصدر عن عرف  يعرف ، فهو يعكس اجلهل:  املعرفه يف اللغه 

  ميكن تعريفها أنها جمموعه من  من املعاني واملفاهيم واملعتقدات واألحكام :  واملعرفه أصطالحا

والتصورات  الفكريه  التى تتكون لدى األنسان نتيجه حملاوالته  املتكرره لفهم الظواهر  واألشياء 

 احمليطه به
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 :املعرفه عن احملدثني 

 

به حصول  الشئ  يف الذهن سواء كان حصوهلا مصحوبا باألنفعال أو  هو الفعل العقلي  الذي يتم :  األول

غري مصحوب به ، ويف هذا املعنى  أشاره اىل  أن يف املعرفه  تقابآل وأتصاآل  بني الذات  املدركه واملوضوع 

ونظريه املعرفه التى سنتكلم عنها  فيما بعد  تدرس املشكالت  التى تثري عالقه  الذات . املدرك 

 وضوعبامل

 

هو الفعل العقلي الذي يتم به النفوذ اىل جوهر املوضوع لتفهم حقيقته ، حبيث تكون  الكامله  :  والثاني

 .بالشي يف الواقع 

 

 

من نظر مبعنى بصر وفكر وتأمل وعليه فالكلمه تستعمل يف املعاني احلسيه والعقليه ، :  والنظريه لغه 

أى أنه مازال يف ( يف هذا النظر : ) أمله  بعينه كما يقال  أذا أبصره وت( نظر الي الشي نظرا )فيقال 

 .جمال التفكري لعدم وضوحه والنظري مقابل العملي 

 

 .هو الفكر الذي تتطلب املعرفه  :والنظر أصطآلحا 

 

هي النظريه اليت تبحث يف مبادئ  املعرفه األنسانيه وطبيعتها  ومصادرها : مصطلح نظريه املعرفه 

 .وحدودها وقيمتها  

أى هي  حبث يف املشكالت الناشئه  عن العالقه بني الذات العارفه واملوضوع املعروف ، والبحث عن 

 .درجه التشابه بني التصور الذهين والواقع اخلارجي 



 7صفحة  wأم عمر.. سبحان اهلل العظيم..سبحان اهلل وحبمده 

 

 

 

 :أنواع املعرفه 

والعلميه تشمل املعرفه جمموعه املعارف الروحيه ، والوثنيه ، واألقتصاديه ، والسياسيه ، والثقافيه 

وغري ذلك ، وبالتالي توجد أنواع خمتلفه من املعارف فأذا كان أدراجها  ضمن فئات معينه قد شابه نوع 

من األختآلف بني املفكرين أالهذا األختآلف  يعود بالدرجه األوىل الي املدرسه الفكريه الذي ينتمي 

 .اليها صاحبها 

 

 :أنواع من املعارف ولذا ميكن تقسيمها عدع تقسيمات  أو تسميه عده  -

املعرفه العاميه ، والدينيه ، وامليتا فيزيقيه ، والفلسفيه  ، والسياسيه ، والتقنيه ،  واملعرفه 

 ..العقليه ، التجريبه ، والتنظريه ، واجلماعيه ، والفرديه ، اخل 

 

 

 :الفروق اللغويه 

نتيجه للتداخل  بني مصطلحي العلم واملعرفه فآل مندوحه  من تتبع املصطلحني ، لضبط الفروق  -

علم "فكلمه بينهما ، وآلن لكل مصطلح عالقه بأصله اللغوي ، كان لزاما علينا الرجوع اىل املعاجم ، 

 :قالو عنها" 

 .ر  والثوب مسي العلم علما من العالمه ، وهي الدالله  واألشاره ، ومنه معامل األ -

 .الذي يستدل به على الطريق ، والعلم من املصادر التى جتمع :  واملعلم -

 .ماعلمت به خبربك ، ماشعرت به : "  وقال الزخمشري -

 .هو حق املعرفه :  آباديوقال عنه  الفريوز فيكون مبعنى الشعور ، والعلم نقيض اجلهل ، 

خالف اجلهل ، وتعرفت ماعند فالن مصدره أما املعرفه فهي من العرف ضد النكر ، والعرفان 

 :التعرف 

أعلمه أياه ، وعرفه به ، وجاء من املصدر معرفهى على غري القياس : تطلب الشئ ، وعرفه األمر 

 .لفعله الذي هو على وزن فعيل 
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 :الفروقات  بني املعرفه والعلم 

 

 

 

 

  مبعنى علم وقطن ودرى واملشاعر هي احلواس ، قال :  والشعور يف اللغه : الشعور

 (مايدريكم : ومايشعركم .. مافطنت له وعلمته : وماشعرت به : ) الزخمشري 

  علم الشئ ،علم احلس : والشعور. 

 أدراك املرء لذاته أو آلحواله  وأفعاله ،  أدراكا مباشرا  وهو أساس كل :   والشعور عن علماء النفس

 .املعرفه 

  قال أصحاب ) قال تعاىل . وهو اللقاء والوصول ، فيقال أدرك الغالم وأدركت الثمره  : األدراك

فالقوه العاقله اا وصلت على املعقول  وحصلتها كان  ذلك أدراكا  ( الشعراء ( ) موسى إنا ملدركون 



 9صفحة  wأم عمر.. سبحان اهلل العظيم..سبحان اهلل وحبمده 

 

صول صوره مايدل على ح: ويطلق األدراك  على جمموعه معان تتعلق بالعلم هي . من هذه اجلهه  

 .الشئ عند العقل سواء كان أذلك الشئ جمردا أو ماديا ، أو جزئيا أو كليا ، أو حاضرا أو غائبا 

  وهو حصول صوره الشئ يف العقل  كحصول صوره القلم مثال يف الذهن فنحكم على ذلك  :التصور

 .بأنه قلم 

  يعرف اجلرجاني بأنه ضبط الصوره املدركه  :احلفظ.. 

 وحاول أسرتجاعها  فتلم احملاوله هي التذكر عن العقل  ه احملفوظه اذا زالت الصور:  لتذكرا.. 

  هو اعلم بغر  املخاطب من خطابه ) والفقه ( تصور الشئ  من لفظ املخاطب ) والفهم :الفهم والثقه

 ..واملتبادر من الفقه تأثري العلم يف النفس الدافع للعمل ( 

  مبعين يعلمون ( يعقلون )  وقد أستعمل القرأن كثريا كلمه وهو العلم بصفات األشياء ، : العقل. 

  العلم والفقه  ومامينع من اجلهل : وللحكمه معان كثريه منها  : احلكمه. 

 

 :مباحث  املعرفه الرئيسه 

ماأصل الكون ؟ وماحقيقه النفس : وخيتص احلث يف الوجود املطلق مثل :( األنطلو جيا ) الوجوده  -3

 .امليتا فيزيقيه وغريها من األمثله ..؟

وختتص بالبحث يف أمكانيه قيام معرفه ما ، وماأدوات تلك املعرفه ، وما ( :األبستمولوجيا ) املعرفه   -3

 .حدودها وماقيمتها 

سي يهتم باملعرفه عموما ، واألبستمولوجيا  أو مايسمى بفلفسه وينبغي التميز بني نظريه املعرفه  كفرع فلف

 .العلوم وهي التى تهتم بقضايا  وأشكاآلت تتعلق باملعرفه العلميه الدقيقه بوجه خاص 

 .قيم احلق واخلرب واجلمال : وهو الذي يهتم بالبحث يف القيم ( : األكسيمو لوجيا ) القيم  -1
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 احملـــاضره الثــانيــه

 

 

 :عناصر احملاضره 

  نشأه نظريه املعرفه: 

 عند اليونان 

 عند الغربيني املعاصرين 

 يف الرتاث األسالمي 

 

 نشأه نظريه املعرفه

مبحث نظريه املعرفه طرأت عليه تغريات وتعديآلت  أثناء تطور الفلسفه وعرب تارخيها الطويل ،  فهو ليس وليد 

 .ئما معني او فيلسوف معني ،  بل هو مفهوم يتطور دا

 أصبحت املعرفه  منذ كانت  ذات مكانه مركزيه يف الفلسفه فاقت  بها كل جوانب  الفلسفه األخرى 

  ومنذ ذلك التاريخ مل تعد الفلسفه  معرفه للعامل، بل تفكري يف هذه املعرفه بالعامل  أو هي معرفه

 باملعرفه

  ، حيث ظهرت مشكله املعرفه مبعنى كان أول ملس لب نظريه املعرفه  من اليونان حبق هو بارمنيدس

 .الكلمه عنده 
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  زمضى الفالسفه بعده يعرب كل منهم عن وجهه نظر ختتلف عن األخرى ، فقد عرب انبادوقليس عن

 .وجه نظره يف أن الشبيه يدرك الشبيه 

 

 

 نشأه نظريه املعرفه عند اليونان

 نطاق مناقشه املشكله وعلى بعد ذلك مساهمه قيمه  وهامه يف توسيع    وقد ساهم السوفسطائيني

جورجيا فقد أستطاع  بكتابه يف الوجود  أن يتيح لنا النظر نظره عمميقه اىل طريقه :األخص 

 . وضع مشكله املعرفه  يف عصر السوفسطائيني

 

 موضوع بني فاصال متييزا مّيز من أول حبق هو السوفسطائيني حجج ِبرده على سقراط كان 

 .ناقصا بقي املعرفة ملسألة سقراط َحلَّ أنَّ ِبيَد. احلس وموضوع العقل

 

 جانب إىل هناك أن يف متثلت اليت البسيطة األصلية فكرته فقدم استكماله، أفالطون على وكان 

 املعرفة وحدة عليه تقوم أن وينبغي تبدل عليه يأتي ال خالد آخر شيء متغري شيء كلِّ

 ارتبطت وبذلك ذاتيته، على باقيا ذاته يف دائما يظل الذي بالكلي إال علم فال ثم ومن والسلوك،

 األخالق ويف الوجود يف بنظريته املعرفة يف أفالطون نظرية

 

 اإلنسانية، املعرفة وسائل يف بالبحث شديدا انشغاال انشغل أن باملعرفة أرسطو شغف أدى 

 العقل يؤديه أن ميكن فيما حبث ثم ومن الوسائل هذه خالل من إليه نصل أن ميكن ما ومدى

 اإلنسانية باملعرفة يسمى ما منه ويبين احلواس تعطيه ما حيلل أن على قادر أنه نفسه ووجد

 يستقرئ ما فقط هو وليس أساسا ويقيس ويستدل العقل هو فاإلنسان

 

 

 الغربيني الفالسفة عند املعرفة نظرية نشأة
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 الوجود أحباث يف لديهم مبثوثة املعرفة نظرية كانت فقد الغربيون الفالسفة أما 

 Essay Concerning Human“ االنساني الفهم يف مقاله"  فكتب لوك جون جاء أن إىل

Understanding ”الفكر وحتليل البشرية املعرفة لفهم حماولة أول ليكون م3961 عام        املطبوع 

 .وعملياته اإلنساني

 احلسية الواقعيةرائد املدرسة  فرانسيس بيكون بينما سبقه بصورة غري مستقلة. 

  فديكارت رائد املدرسة العقلية املثالية، الذي يقول  .ديكارت يف نظرية فطرية املعرفة قد سبقهموإن كان

 .بفطرية املعرفة

  املعرفة وحدودها وعالقتها بالوجودفحدَّد طبيعة « كانت«جاء وبعد ذلك. 

  عن حبث الوجود يف القرن التاسع عشر ففصل حبث املعرفة« فريري»ثم جاءت حماولة 

 

 اإلسالمي الرتاث يف املعرفة نظرية

 .ساهم علماء املسلمني السابقني يف جمال املعرفة ومسائلها من خالل مؤلفاتهم يف علوم أصول الدين والفقه واملنطق

 -:ثم أفرد العلماء املسلمني مؤلفات خاصه يف هذا اجلانب وعلى سبيل املثال نذكر بعض منها

 (.النظر واملعرفة)أفرد يف كتابة املغين جملدًا بعنوان ، القاضي عبداجلبار .3

 .قدم لكتابة التمهيد بباب يف العلم وأقسامهاإلمام الباقالني  .3

وحبث فيه العالقة بني مصدري املعرفة ( درء تعار  العقل والنقل)صنف كتاب شيخ اإلسالم ابن تيميه  .1

 .العقل والوحي ، 

املسلمني من األصوليني والفقهاء واملتكلمني والفالسفة وغريهم ممن تناول موضوعا أو أكثر من  وهناك عدد من علماء

 .موضوعات املعرفة يف كتبهم

 

 :الفرق مقاالت يف أيضا وجندها
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 لألشعري، االسالميني مقاالت ككتاب

 للبغدادي،( الفرق بني الفرق)و

 للغزالي (املستصفى)و( الضالل من املنقذ)و

 .للجرجاني( التعريفات) كتاب يف وكذلك. 

 االشياء حدود يف رسالة) ومنها مؤلفاته، يف واملعرفة العلم ضبط حاول( اسحاق بن يعقوب الكندي وجند-

 .ورسومها

 .أخرى كتب ويف( الربهان) كتاب يف وتقسيماته وحده العلم عن حتدث الذي الفارابي نصر أبو

 .كتبه من غريها ويف( والتنبيهات االشارات) كتابه يف واليقني والعلم اإلدراك تناول الذي سينا وابن

 ).التهافت تهافت) يف رشد وابن

 .املفاهيم من وغريه واجلزئي الكلي العلم عن فيه حتدث الذي( األحكام أصول يف اإلحكام) يف واآلمدي

 

 مقارنة

مبثوثة متفرقة، يف  الفالسفة األقدمني، كانتمن خالل استعراضنا لتاريخ نشأة نظرية املعرفة أنها عند  املالحظ

مل يكن جيمعها كتاب واحد أو دراسة منهجية مستقلة، فقد كانت متضمنة مثال  ثنايا أحباث الوجود والقيم، بل

دون أن مييزوا بني موضوع املعرفة  عند أفالطون يف أحباثه يف اجلدل، وعند أرسطو يف حبث ما وراء الطبيعة،

 .، إال انهم حبثوا يف أهم جوانب املعرفة(زيقاامليتافي)وموضوع 

 

علماءنا املسلمني قد سبقوا غريهم يف إفراد حبث املعرفة بصورة مستقلة يف كتبهم، ألهمية هذا املوضوع  ولعل-

بالنسبة هلم، وعالقته بالوجود، بينما مل يبدأ إفرادها عن الفالسفة الغربيني إال يف القرن السابع عشر، مع جون 

 .لوك
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 :املعرفة نظرية( موضوعات) مباحث

 املعروف والشيء العارفة الذات بني العالقة طبيعة بيان على أحباثها وتقوم: املعرفة طبيعة -3

 مجيع إىل يصل أن اإلنسان يستطيع وهل. املعرفة حتصيل على اإلنسان قدرة مدى يف ويبحث املعرفة إمكان -3

 .معلوماته وصحة إدراكه صدق إىل ويطمئن احلقائق،

 أخرى وطرق. األديان أصحاب عند الوحي وطريق ببعض، وعالقتهما والعقل، احلواس: املعرفة مصادر -1

 .واحلدس والكشف كاإلهلام

 املعرفة جماالت -4

 املعرفة غايات -5

 علم أحباث:  منها. عنها يفصلونها وقد فيها، البعض يدجمها قد املعرفة، نظرية من قريبة أحباث وهناك

 .العقلية العمليات وسائر واإلدراك والتعرف والتصور التخيل مبسائل املتعلقة النفس علم وأحباث املنطق،
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 احملـــاضره الثــالثــة

 

 

 : عناصر احملاضره 

 القــــرآن ونـظرية املعـــرفة

 

 :القرآن ونظرية املعرفة 

ال ، من حملات أحيانا وتفصيالت أحيانا أخرى ، وفالسفة املسلمني ، على الرغم مما كتبه علماء الكالم  –إننا 

لنظرية ، الصافية ، ميكن أن متثل النظرة القرآنية الدقيقة ، نستطيع أن ندعي أن تلك اللمحات والتفصيالت 

والقرآن الكريم ليس كتاب . هي القرآن نفسه ،  وركيزتها الوحيدة، إذ أن النظرة القرآنية ، املعرفة يف القرآن 

غرضها تكوين نسق من ، فلسفة إذا قصدنا بالفلسفة جمموعة األفكار النابعة من العقل واملتسلسلة وفق منهج معني 

وال كتب نظريات يف علم املنطق وال يف املعرفة وليس كتاب أحباث ، املبادئ لتفسري طائفة من الظواهر الكونية 

يف جماالت العلوم أو ، سواء يف جماالت علمية أو عملية ، عضها عن بعض يف قوالب البحث النظري ينفصل ب

 وبذلك املفهوم التجريدي النظري، االقتصاد أو االجتماع أو النفس 

 

 ليس ذاته حد يف فهو بالنظرية وصفه حقه يفيه ال،  وحده نسيج وهو شامل،  متكامل رباني منهج ألنه ذلك

،  للبشرية وشفاء ونور هدى وهو،  الواقعي التطبيق إىل النظري البحث يتجاوز وهو،  الفنون من فن يف،  نظرية

 . وعبادته اهلل طاعة على تستقيم كي

 ِإَلى الظُُّلَماِت مِِّن َوُيْخِرُجُهم السَّالِم ُسُبَل ِرْضَواَنُه اتََّبَع َمِن اللَُّه ِبِه َيْهِدي*  مُِّبنٌي َوِكَتاٌب ُنوٌر اللَِّه مَِّن َجاَءُكم َقْد)

 ( . مُّْسَتِقيٍم ِصَراٍط ِإَلى َوَيْهِديِهْم ِبِإْذِنِه النُّوِر
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نستغفر اهلل . ليس تقييدا للمنهج الرباني يف مفهوم النظريات البشرية ، ومن ثم فإن ما نقوم به يف هذه احملاضرات

نستطيع أن نسمي ما نقوم به من جهد يف هذا  –الرباني  وبإعجاز القرآن، بعجزنا البشري  –أن ندعى ذلك ، 

 .وهو أعلى وأكرب من أن يتقيد مبا نقوله ، فكتاب اهلل ال خيلق من كثرة الرد . أنه منهج القرآن، البحث 

وحماولة ، الستجالء النظرة القرآنية الصافية ، ليس إال، فإن مقصودنا اخلاص بالنظرية يف القرآن  •

 تتعلق بالعلم واملعرفة من أجل صياغة نظرية للمعرفة يف القرآن وجبهد بشري، آنية اجلمع ملادة القر

مع ، ليؤدي دوره يف حياتنا ، ومع ذلك فإن القرآن ال مينع من أن نلتمس فيه املعرفة والرتبية والتوجيه  •

 :وهو أننا ، على املنهج السليم ، حرصنا الشديد 

 .ملنطلق واالرتكاز فهو نقطة ا، ننطلق من التصور القرآني  •

إمنا إليه حناكم أفكارنا ، إمنا منه نأخذ مقرراتنا وال حنكم عليه بأفكار البشر ، وندخل إليه بال مقررات سابقة 

 .وإال فقدنا املهمة، وننهج منهجه . 

جنعلها صلب جهدنا ، أن جنمع فنبنى من القرآن نظرية يف املعرفة  –بعون اهلل  –ونعتقد أنه بإمكاننا  •

، مع اعتقادنا أنه ليس كتابا للمقارنة ، ومقياس نقدنا للنظريات الفلسفية ، وحمور تفكرينا وحكمنا ، 

 .ومبا يتصل بتوضيح منهجه ،ورد كيدهم ، حيث كشف زيف الزائفني ، وإمنا لنا فيه القدوة 

، ومنهجا، ادة م، ودقيقة من دقائق نظرية املعرفة ، وإنا لنعتقد بتميز النظرة القرآنية يف كل مسألة  •

 .وقيمة وحدودا ، ومقياسا ، وطبيعة ، وطريقا ، ومنبعا 

على حماولة األلتزام باإلصطالحات القرآنية يف التعبري عن احلقيقة  –إن شاء اهلل  –كما أننا حنرص  •

وإننا لنستغفر اهلل سبحانه إذ إننا خالفنا هذا الشرط . وهو متميز يف كل شيء ، اليت يتميز بها القرآن 

، ويشفع لنا مقصودنا وفرضنا ، ((( نظرية املعرفة )) فيما سبق أن أمسينا به هذا البحث ، على أنفسنا 

 .إن شاء اهلل  –وحسن النية 

، وأنواع العلوم اليت أشار إليها ، ليس كما من املعلومات ، من  نظرية املعرفة يف القرآن نقصده  كما ننا

لدفع اإلنسان ، إليه إمنا هو منارات ضوئية كافية  وأن مانشري، فذلك ليس داخال يف جمال هذا البحث 

 .وفتح بصريته على آيات اهلل سبحانه يف اآلفاق واألنفس ، للبحث 
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حتى ال تكون شبهة يف أننا ممن يفتنون بالنظريات ، ولعلنا قصدنا ببيان مرادنا من هذا البحث 

 .لقوالب فلسفية واملادة كذلك ال صلة هلا باإلسالم فتكون ا، الفلسفية ويهرعون إىل تطبيقها على اإلسالم 

واملعرفة هي أساس للدور . والوجود ثابت قبل أن نتوجه ملعرفته . فاملعرفة عندنا جزء من الوجود 

اليت تنبثق منها معرفتنا للدين ، إذ هي قبل كل شيء معرفة اهلل تبارك وتعاىل ، اإلنساني يف احلياة 

 .عرفة عندنا مسلمة تسليمنا بالوجود فامل. ودورنا يف احلياه 

 مادة لبناء نظرية يف املعرفةيكون 

 

 :أسس وضوابط القران يف التعامل مع املعرفة

َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواْلَأْبَصاَر : ) ويقول تعاىل ، حيتوي القرآن على أسس واضحة يف طرق املعرفة .  •

َواهلُل َأْخَرَجُكم مِّن ُبُطوِن ُأمََّهاِتُكْم اَل َتْعَلُموَن َشْيًئا َوَجَعَل َلُكُم اْلسَّْمَع ) : يقول و( َواْلَأْفِئَدَة َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن 

 ( .َواأَلْبَصاَر َواأَلْفِئَدَة َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن 

 .َخَلَق اإِلنَساَن ِمْن َعَلٍق. اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق: )  مصدر هذه املعرفة أو منبعها هو اهلل سبحانة •

َوَعلََّم آَدَم اأَلْسَماَء ُكلََّها ُثمَّ َعَرَضُهْم َعَلى ( . )َعلََّم اإِلنَساَن َما َلْم َيْعَلْم . الَِّذي َعلََّم ِباْلَقَلِم. اْقَرْأ َوَربَُّك اأَلْكَرُم •

َقاُلوا ُسْبَحاَنَك ال ِعْلَم َلَنا ِإالَّ َما َعلَّْمَتَنا ِإنََّك َأْنَت * َل َأْنِبُئوِني ِبَأْسَماِء َهُؤالء ِإْن ُكنُتْم َصاِدِقنَي اْلَمالِئَكِة َفَقا

َأُقْل َلُكْم ِإنِّي َأْعَلُم َغْيَب  َقاَل َيا آَدُم َأْنِبْئُهْم ِبَأْسَماِئِهْم َفَلمَّا َأْنَبَأُهْم ِبَأْسَماِئِهْم َقاَل َأَلْم* اْلَعِليُم اْلَحِكيُم 

 (السََّمَواِت َواأَلْرِ  َوَأْعَلُم َما ُتْبُدوَن َوَما ُكنُتْم َتْكُتُموَن 

، من حواس وعقل أو قلب وأضاف طريقا فريدا ليس يف طرق البشر : ذكر القرآن طرق املعرفة ووسائلها  •

 .وهو طريق الوحي

 ،( َواللَُّه َأْخَرَجُكْم ِمْن ُبُطوِن ُأمََّهاِتُكْم َلا َتْعَلُموَن َشْيًئا : )كلها  اكتسابيةوأنها ، تعر  لطبيعة املعرفة  •

 (َعلََّم اإِلْنَساَن َما َلْم َيْعَلْم )  •

 .اخل ... وتعر  لصور االكتساب من تفكري وتذكري وفقه وشعور  •
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وعامل الغيب ، رك باحلواس والعقل ويد، اجملال الطبيعي أو عامل الشهادة : بني جماالت هذه املعرفة  •

وتفاصيله غيب ال نعلمه ، ويفهم وفق ما مسح اهلل له من طاقات ، والعقل يسلم بوجوده، وطريقة الوحي 

 .إال بإعالم اهلل لنا عن طريق الوحي 

ا ومحل أمانة اهلداية واالنتفاع مم، والقيام بدور اخلالفة يف األر  ، كما جعلها أساسا لقيادة البشرية  •

 (َوَسخََّر َلُكْم َما ِفي السََّمَوات َوَما ِفي اْلَأْر  َجِميًعا ) يف الكون مما سخره اهلل لإلنسان 

، القائمة على أسس الوراثة فحسب ، من أغالل التقليد والتبعية ، القرآن دعوة لتحرير العقل اإلنساني  •

ويوجه ، اإلنسان اىل التأمل والتفكر ومن ثم فهو يدعو . واليت عزلت العقل عن عمله والقلب عن فقهه 

ويشنع على الذين ال ، وميدح املتفكرين واملتذكرين وأولي األلباب ، وإىل النفس ، نظرة إىل الكون 

َأَفَلْم َيِسرُيوا )قال اهلل تعاىل . ويصفهم بعمى البصرية أو القلوب ، وال يتذكرون ، وال يعلمون ، يفقهون 

ُهْم ُقُلوٌب َيْعِقُلوَن ِبَها َأْو آَذاٌن َيْسَمُعوَن ِبَها َفِإنََّها َلا َتْعَمى اْلَأْبَصاُر َوَلِكن َتْعَمى اْلُقُلوُب ِفي اْلَأْرِ  َفَتُكوَن َل

 ( .الَِّتي ِفي الصُُّدوِر 

كما مجع بني . واحلس ، والعقل ، الوحي : ثم مجع القرآن بني طرق املعرفة الرئيسية الثالث معا  •

فقال ، أو عامل الشهادة وعامل الغيب يف آية واحدة ، الدنيا واآلخرة : ما جمااًل الوجود جمالي املعرفة وه

وا َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َقْبِلَك ِإال ِرَجاال ُنوِحي ِإَلْيِهْم ِمْن َأْهِل اْلُقَرى َأَفَلْم َيِسرُيوا ِفي اأَلْرِ  َفَيْنُظُر: ) سبحانه 

 (ِمْن َقْبِلِهْم َوَلَداُر اآلِخَرِة َخْيٌر ِللَِّذيَن اتََّقْوا َأَفال َتْعِقُلوَن   َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن

َوَما ُأوِتيُتْم ِمْن اْلِعْلِم ِإالَّ (      ) َوَفْوَق ُكّل ِذي ِعْلٍم َعِليٌم : ) والقرآن يقرر نسبة املعرفة اإلنسانية فيقول  •

  (َقِلياًل 

 وال يعتربهما علمًا صحيحا، ويرد الشك والظن ، املعرفة وجيعل القرآن اليقني معياره يف  •

َوَما َلُهم ِبِه ِمْن ِعْلٍم ِإن َيتَِّبُعوَن ِإلَّا الظَّنَّ َوِإنَّ الظَّنَّ َلا ُيْغِني ِمَن ( )ِإْن َيتَِّبُعوَن ِإلَّا الظَّنَّ َوَما َتْهَوى اْلَأْنُفُس )  •

 (اْلَحقِّ َشْيئًا 

 وامكانها ومصادرها ، من حيث ماهيتها : تكون بناء لنظرية يف املعرفة ميكن أن ، كل هذه األسس  •
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 ةاحملـــاضره الــرابـــع

 

 

 :عناصر احملاضره  

 املذهب العقلي 

 املذهب التجرييب 

 املذهب احلدسي 

 املذهب الرباغماتي 

 موقع احلي من مصادر املعرفه 

 

طريقه تشكيل املعرفة اإلنسانية، عرب حتديد  الذي تتم عنخيتص هذا املبحث بدراسة الوسيلة أو األداة أو املصدر 

الواقع  املصادر للمعارف الكاشفة عن ، وحتديد اآلليات اليت تتيحها هذه )األدوات املعرفية)مصادر املعرفة 

 املوضوعي

 :وقد اختلف الفالسفة يف ذلك على مذاهب

(وهؤالء هم العقليون ) للمعرفةفمنهم من ذهب إىل أن العقل هو املصدر األول واألساسي   

 (وهؤالء هم التجريبيون) ومنهم من ذهب إىل أن التجربة احلسية هي املصدر األول واألساسي للمعرفة

ومنهم من (وهؤالء هم احلدسيون)ومنهم من ذهب على أن احلدس واإلهلام هو املصدر األول واألساسي للمعرفة

 . مجع بينها وبني الوحي
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صادر األساسية للوصول إىل املعرفة، ال يعين القول بإلغاء املصادر األخرى يف حال إثبات إحداها، واالختالف يف امل

 وإمنا يعين القول بأن األولوية يف الثبوت هي هلذا املصدر أو ذاك

 

 :(Rationalism)املذهب العقلي  : أوال

:تتمثل مصدرية العقل للمعرفة عند العقليني يف صورتني  

من خالل استنباط قضايا جديدة من قضايا  يستغين فيها العقل لتحصيل املعرفة عن أي شيء سواههي اليت -أ

 سابقة معلومة، بقطع النظر عن الوجود اخلارجي

هي اليت تفسر مصدرية العقل للمعرفة برد احلكم على األشياء إىل مبادئ العقل الفطرية، فمادة املعرفة تكون .ب 

 ها ال تكون معرفة علمية إال باالحتكام إىل العقل الذي جيعلونه مصدرا هلا، وهذهمن اإلدراكات احلسية، ولكن

املعرفة تنقسم عندهم إىل معرفة بديهية أو ضرورية تضطر النفس إىل اإلذعان هلا والتسليم بها دون احلاجة على 

 النظر واالستدالل،

 وإىل معرفة نظرية حتتاج إىل نظر واستدالل

العقل قوة فطرية مشرتكة بني الناس مجيعا، وتصوروا أن مبادئه ال بد ان :وقد اتفق العقليون على أن 

تكون كلية ومشرتكة بني مجيع االذهان، وضرورية صادقة على مجيع االشياء، وأولية سابقة على كل 

 جتربة

 

وجودا وغري موجود يف وقت الشيء الواحد ال ميكن ان يكون م(أو (  الكل أكرب من اجلزء)فالقول بأن  

 (4=3+3(، كأن نقول (دواح

:بأنها فهذه املبادئ وغريها مبادئ عقلية تتصف   
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للتجربة وليست نتيجة هلا، تتصف بالضرورة أي ال حتتاج على برهان  معارف قائمة بذاتها، سابقة

لذلك فإن هذه  ،آخر إلثباتها، وال ختتلف هذه املعارف باختالف الناس أو بتغري األزمنة واألمكنة

 املعارف هي معارف أولية قائمة بذاتها

. 

يقوم موقف العقليني على التسليم بان للعقل مبادئ جاهزة، او طرقا فطرية هي اليت تقوده إىل معرفة وهكذا، 

ولذلك، فإن الصورة املثلى عند العقليني هي تلك اليت  .االشياء، ومعارفه مستغنية عن أي معرفة سابقةحقائق 

 .ا الربهان الرياضي، فمثل هذه الرباهني تبدأ بالبديهيات أو احلقائق القائمة بذاتهاميثله

غاية ما يف االمر أنها معلومات ال يقطع ) إن العقليني ال يرفضون ما جتيء به احلواس من معارف ومعلومات

 (معارف حتتمل اخلطأوهي  ...، حيث أن احلواس كثريا ما ختدع، فأحيانا نرى شيئا وهو خالف ما نراهبيقينها

فاحلس على أساس نظرية العقليني، مصدر فهم للتصورات واألفكار البسيطة، ولكنه ليس السبب الوحيد، بل 

.هناك معارف أولية تثبت يف العقل ابتداء، وهي سابقة على احلواس ومستغنية عنها   

ولية وعلى ذلك األساس يقوم البناء فاملذهب العقلي يوضح أن احلجر األساس للعلم هو املعلومات العقلية األ -

.الفوقي للفكر اإلنساني، الذي يسمى باملعلومات الثانوية، أي املعلومات احلسية التجريبية  

إما ان حيكم  (العقل)فالعقل ميتلك إزاء كافة ظواهر الوجود ومظاهره أحكاما ال تتعدى ثالثة أحكام ممكنة، فهو 

حيكم عليها بأنها مستحيلة وممتنعة، وإما حيكم عليها بانها ممكنة وجائزه عليها بانها أكيدة وواجبة، وإما أن 

. 

فأصحاب املذهب العقلي يرون أن احلجر األساس للعلم هو املعلومات العقلية األولية، أي أن املقياس للتفكري 

يستغين عنها كل هو املعارف العقلية الضرورية، فهي الركيزة االساسية اليت ال  –بصورة عامة  –البشري 

ويصبح ميدان املعرفة البشرية أوسع من احلس  .جمال، وجيب ان تقاس صحة كل فكرة وخطئها يف ضوئها

 . والتجربة

من اشهر الفالسفة العقليني أفالطون صاحب نظرية االستذكار، وهي النظرية القائلة بأن االدراك عملية استذكار -

.للمعلومات السابقة   
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ملذهب العقلي على طريق أفالطون يف اهتمامهم بالرياضيات واستخدامهم املنهج الرياضي، وقد سار فالسفة ا -

. وعلى رأسهم أرسطو  صاحب املنهج االستداللي يف املعرفة  

، وتبنى الشك املنهجي منهجا (إن العقل هو اعدل قسمة بني البشر( ويف العصر احلديث جاء ديكارت الذي قال-

 للمعرفة،

 . الذي واصل طريق ديكارت يف استخدام املنهج الرياضي، والوضوح العقلي معيارا للحقيقةوكذلك اسبينوزا 

ثم ليبنيتز الذي يرى أن مجيع القضايا الصادقة ميكن معرفتها بواسطةاآلستدآلل العقلي اخلالص، وذهب إىل أن 

.أذهاننا أفكارنا تكون أصال يف   

العقالنيني، إذ كان مييز يف املعرفة بني ما هو أولي سابق على كل كما يعترب كانت صاحب املذهب النقدي من 

.جتربة، ما هو بعدي مكتسب بالتجربة، فالصورة األولية السابقة على التجربة هي األساس يف اكتساب املعرفة    

 

 (Empiricism) املذهب التجرييب: ثانيا 

هو مذهب يقول إن اخلربة مصدر املعرفة وليس العقل، والتجربة بهذا املعنى نقيض الفلسفة العقلية اليت تفرت  

أن هناك أفكارا ال ميكن أن تزودنا بها احلواس وينشئها العقل مبعزل عن اخلربة، وتسمى لذلك معرفة فطرية أو 

.قبلية   

.ثم جتسدت يف الوضعية املنطقية والظاهراتية  وبرزت التجربة على يد جون لوك  

والتجريبية أو احلسية هي) االسم النوعي لكل املذاهب الفلسفية اليت تنفي وجود معارف أولية بوصفها مبادئ 

 معرفية( .

ويقوم املذهب التجرييب يف املعرفة على أساس أن التجربة هي املصدر األول جلميع املعارف اإلنسانية، وأن 

احلواس وحدها هي أبواب املعرفة، فليس يف العقل شيء مل مير باحلس أوال، وينكر التجريبيون أن يولد العقل 

.مزودا بأفكار فطرية كما يزعم العقليون   

وليس هناك معرفة  تبنى املعارف عند التجريبيني على الظواهر احلسية؛ ألنها املقياس الصحيح يف بت احلكم
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.  فطرية أولية سابقة على التجربة، وليس هناك ضرورة عقلية كما يسري عليه املذهب العقلي  

ال يعرتفون مبعارف عقلية ضرورية سابقة على التجربة، ويعتربون التجربة األساس الوحيد للحكم  فالتجريبيون

 الصحيح، واملقياس العام يف كل جمال من اجملاالت

 

يعتمد املذهب التجرييب على الطريقة االستقرائية يف االستدالل والتفكري، ألنها طريقة الصعود من اجلزئيات على 

.الكليات  

وإذا كان العقليون اهتموا باملعارف الرياضية اليت تقوم على العقل، فقد اهتم التجريبيون بالعلوم الطبيعية اليت 

 تقوم على التجربة ، وأنكروا قدرة العقل على أن يضمن لنا صدق القضايا الرتكيبية اليت توضح لنا طبيعة العامل .

فاملذهب التجرييب يتلخص يف أن املعرفة اإلنسانية هي معرفة بعدية، أي تأتي يف مرحلة تالية أو متأخرة عن 

 التجربة احلسية، فالعقل يستمد خرباته ومعلوماته من التجربه وحدها .

 

(مقاله يف  التفكري األنساني ) ومن اشهر الفالسفة التجريبيني جون لوك الذي حاول يف كتابه  

الغربية واعلن ( طبق األجتاه التجرييب يف الفلسفه)أن يرى مجيع  التصورات واألفكار على احلس وهو أول من 

.رفضه ألهم مبادئ االجتاه العقلي، وإنكاره أن تكون املعرفة االنسانية اولية يف العقل، سابقة على التجربة  

مل اخلارجي، ومل يعرتف إال مبا يظهر لنا من وكذلك جورج باركلي الذي كان يرى بان أفكارنا هي ذاتها العا

.األشياء من خالل إدراكنا احلسي هلا   

ثم ديفيد هيوم الذي اعترب ان كل املعارف هي ذات أصول حسية، حتى املعارف العقلية هي ذات أصول حسية، 

.ة بالقضايا املتعلقه بها وقد أنكر امليتافيزيقا، واعترب أن وجودها يكون حقيقيا يف حال احساسنا بالقضايا املتعلق  
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:(Intuitionism) املذهب احلدسي: : ثالثا  

 

:وهو مذهب من يرى أن للحدس املكان األول يف تكوين املعرفة، وهلذه احلدسية معنيان   

.ليإطالقها على املذاهب اليت تقرر أن املعرفة تستند إىل احلدس العق-أ  

وجود احلقائق املادية هو إدراك حدسي مباشر، وليس إدراكا نظرياإطالقها على املذاهب اليت تقرر أن إدراك -ب   

:يقول بروور يف وصف هذا النوع من األدراك   

)إن االنسان لديه ملكة مستقلة متكنه من فهم احلقيقة وإدراك الواقع مباشرة، وهذه امللكة ليست حسية وال عقلية 

 وإمنا هي حدسية مباشرة(

 

(طالع العقلي املباشر على احلقائق البديهيه األ: ) واحلدس عند ديكارت هو  

(.جزئيه مفرده  االطالع املباشر على معنى حاضر بالذهن، من حيث هو حقيقة)وعند كانت هو   

وهو الذي يكشف لنا بالوقائع والعالقات  اجملرده  الغريزي التنبؤ أو املؤكد، السريع احلكم)واحلدس عن هنري 

(.عن العالقات اخلفية  

األفالطونية احملدثة املنسوبة إىل أفلوطني رائدة الفكر احلدسي يف املعرفة، فاملعرفة عندهم قائمة على وتعترب 

.الفيض واإلشراق، وال ميكن لإلنسان أن يصل على املعرفة احلقة اال عن طريق مداومة التأمل ورياضة النفس    

 

 

 

 

وأفضل من ميثل املذهب احلدسي الفيلسوف الفرنسي هنري برجسون، الذي تأتي فلسفته كرد فعل على النزعة 
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حتى أوشك هذا االجتاه أن يطغى على كل اجتاه ميالدي  36القرن  املادية واالجتاه العلمي الذي شاع يف أوروبا يف

روحي ... فالعقل عاجز عن إدراك املوضوع يف صريورته ودميومته، وهو ال يفهم حق الفهم إال األمور اجلامدة اليت 

تقبل القياس. أما احلدس فيتابع املوضوع يف صريورته، ويكشف عن حقيقته، وحييط به يف كليتهفالعقل عاجز عن 

إدراك املوضوع يف صريورته ودميومته، وهو ال يفهم حق الفهم إال األمور اجلامدة اليت تقبل القياس. أما احلدس 

 فيتابع املوضوع يف صريورته، ويكشف عن حقيقته، وحييط به يف كليته

 

وحسب برجسون فإن احلدس مشاركة وجدانية تنتقل عن طريقها إىل باطن املوضوع، لكي تندمج مع ما يف ذلك 

 املوضوع

       وهو أقرب للكشف الصويف                        .وقد جعل برجسون احلدس هو مصدر املعرفة احلقيقي للواقع  

                             .  

وإذا كان برجسون تبنى احلدس وجعله مصدرا للمعرفة احلقيقية للواقع يف الفلسفة الغربية فإن متصوفة املسلمني 

 .قد تبنوا اإلهلام مصدرا للمعرفة وسبقوا بذلك فالسفة الغرب يف تبنيهم للحدس   

لنا املعرفه برمتها توجد ملكه أخرى  الذي توّهم أنصاره أنه يقدمذهب برجسون إىل أنه باإلضافة إىل العقل 

 Intution. للمعرفه ، وهب من قبيل التجربه الوجدانيه مساها احلدس 

 يقصد باحلدس عدة معاٍن متباينة:

هو اإلدراك املباشر عن طريق احلواس اإلنسانية، مثل إدراك الضوء والروائح املختلفة: الـحـدس احلسي  

 من املريض لداء الطبيب إدراك مثل املستمرة، املمارسة طريق عن الناشئ املباشر اإلدراك:  لتجرييباحلدس ا

املشاهدة جمرد  

للمعاني العقلية اجملردة اليت ال ميكن إجراء جتارب عملية -دون براهني –األدراك املباشر -: احلدس العقلي 

.عليها، مثل إدراك الزمان واملكان  

 طول بعد العامل ذهن على تطرأ حملة نتيجة تكون أن العلمية االكتشافات يف أحياًنا حيدث: احلدس التنبؤي
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.التجارب   

 

:(Pragmatism) :املذهب الرباغماتي  

تطلق الفلسفة الرباغماتية على جمموعة من الفلسفات املتباينة إىل حد ما، واليت ترتكز مجيعها على مبدأ مؤداه 

 أول ساندرز بريس هو اليه من نتائج عمليه ناجحه ، وكان الفيلسوف تشارلز يؤديأن صحة الفكر تعتمد على ما 

.الفلسفة  هذه وصاغ الرباغماتية اسم استخدم من  

 من تعرف فاحلقيقة العملية، عواقبها يف هو األفكار صدق معيار أن يرى فلسفي مذهب (الذرائعية)والرباغماتية

:بصورتني  النجاح يفسر و. جناحها  

 تتخذ الصورة هذه ظل ويف حقيقة، الناجحة الكذبة فتكون معني، نظام ضمن الشخصية املنفعة مبعنى النجاح-3

السفسطة مظهر الذرائعية  

 حقق إذا نظرية أو قانون حبقيقة فنقر الطبيعة، قوانني مع يتوافق الذي والعلمي العملي التطبيق مبعنى النجاح-3

.العقالنية من الرباغماتية تقرتب املعنى وبهذا عملية، تطبيقات  

 

 يقوم احلق”: جيمس يقول. جيمس وليم األمريكي الفيلسوف الرباغماتي املذهب صيت أذاعوا الذين الفالسفة ومن

 مفيد طريقة، بأية مفيد: أنه مبفيد وأقصد للسلوك، نافع هو فيما يقوم العدل أن كما للفكر،( نافع) مفيد هو فيما

 الدرجة وبنفس بالضرورة كذلك يكون لن اآلن املقصودة للتجربة مفيد هو ما ألن اجملموع، يف األمر نهاية يف

.الحقة جتارب إىل بالنسبة  

 

:املعرفة مصادر من الوحي موقع  

 استعرا  على دأبوا كما( احلس والعقل )دأب دارسو نظرية املعرفة ـ فلسفيًا أو علميًا ـ على حصر مصادرها يف 

معا هما أو فقط العقل هو أو فقط احلس هو املصدر أن يف بينهم واجلدلي الفكري الصراع  
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 ترتبع اإلهلي بالدين نؤمن دراساتهم وألّنا جمال من الدينية املعرفة أو الديين الفكر استبعدوا ألنهم هذا وكان

(.احلدس أو واإلهلام واحلس، والعقل، الوحي،) كالتالي لدينا املصادر  

 إنزاله حنو ورسله؛ أنبيائه أحد إىل اهلل يلقيه ما هو الوحي من إليه ونهدف نقصده الذي االصطالحي املعنى إّن

 موسى سيدنا على التوراة وإنزاله عيسى سيدنا على اإلجنيل وإنزاله وسلم، عليه اهلل صلى حممد سيدنا على القرآن

.السالم  عليهم داود سيدنا على الزبور وإنزاله  

: هما على ما أنزل على حممد صلى اهلل عليه وسلم فإننا جند أّن الوحي ينقسم إىل قسمنيوإذا اقتصرنا   

 - القرآن الذي أنزل عليه بلفظه ومعناه كما سيأتي  

 السنة اليت أوحيت إليه من اهلل مبعناها وإن كان اللفظ من قبله 

:ضروره الوحي : أوال   

:وتتجلى ضرورة الوحي مصدرا للمعرفة يف ما يلي  

 إنكار يستطيع وال وقوانينها، الشهادة بعامل حمدود بأنه يسلم ذاته العقل العقل ألن نظر يف ممكن الوحي أن-3

.الغيب عامل بوجود حيكم قوانينه خالل من العقل ان كما للمعرفة، آخر وطريق آخر ميدان  

.والكون  احلياة وجماالت جوانب خمتلف إدراك عن قاصرة العقول العقل ألن يف كفاية ال-3  

:احلاجه للوحي : ثانيا   

 احلاجة إىل الوحي يف االعتقاد

 احلاجة على الوحي يف التشريع

.  لق النبوة فيها حجة على اخل  
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 ةاحملـــاضره الـــخامسـ

 ع

 ا

 :عناصر احملاضره 

 مقدمه

 مذهب الشك

 األسالمي من الشك املذهيب رموقف الفك

 مذاهب اليقني

 املذهب النسيب

 

 

أي هل ميكننا أن ندرك  السؤال عن إمكان املعرفة هو سؤال عن جوهر املعرفة ومضمونها، وهواحلقيقة 

 احلقيقة؟ وهل املعرفة ممكنة؟ وهل يف وسع اإلنسان أن يعرف شيئا؟

 

  إن مسألة إمكان املعرفة مل تكن مطروحة يف الفكر البشري قدميا وكان أول من بدأ البحث يف مسألة إمكان

وهؤالء الفالسفة كانوا ) هم الفالسفة اليونان، وحتديدا الذين  عرفوا بالسفسطائيني أو الشكاك  املعرفة

وقد تطور الشك إىل أن أصبح مذهبا من املذاهب، وقد بلغ اشده على ( ينكرون قطعية املعارف االنسانية، 

 (بإمام الشكاكني) يد بريون، صاحب املذهب الشكي عند اليونان، حتى أنه لقب

 

حبثوا يف إمكانية املعرفة، وقد جعلوا مداخل كتبهم يف العلم، ويف إثبات )أما فالسفة املسلمني ومتكلموهم، فقد 

ال بد  -العلم واحلقائق .( وكأن مسالة اإلمكان أصبحت ضرورة تسبق بقية أحباث املعرفة، ذلك ألنه –يف نظرهم

من التسليم بإمكان املعرفة حتى يتسنى البحث يف بقية مسائلها، إذ أن من ينكر إمكان املعرفة ال يستطيع أن 
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 (يتحدث عن طبيعتها ومصادرها، وإن الذي يتيقن من إمكان املعرفة حيق له أن يبحث يف كافة موضوعاتها(

 
 

 

  ،إن خري ما يدل على نظرة إمكان املعرفة ويقينيتها دعوتهم إىل عدم مناظرة السوفساطائيني وجمادلتهم

املناظرة : )يقول اإلجيي. ى إمكانية صحة كالمه يف املناظرة، فكيف سيتم حواره ألن من ال يعلم مد

معهم قد منعها احملققون؛ ألنها إفادة املعلوم باجملهول، واخلصم ال يعرتف مبعلوم حتى تثبت به 

 (.جمهواًل

 

 :وميكن حتديد ثالثة اجتاهات أساسية عند احلديث عن مسألة إمكان املعرفة 

 مطلقا يف إمكان املعرفةفريق شك شكا  -3

 فريق يرى يقينية املعرفة، وهم االعتقاديون أو الدغمائيون -3

فريق ثالث يرى أنه بإمكان االنسان أن يصل على معرفة متناسبة مع قدراته احلسية والعقلية، وهم  -1

 النسبيون

 

 (Skepticism): مذهب الشك يف أمكان املعرفه  

 الشك املطللق . -3

 

أصله هو الرتدد يف إصدار حكم بغر  اإلمعان والتفحص، وهو ما يطابق معنى اللفظ  بالرغم من أن الشك يف

.إال أن الشك القديم مل يكن حيمل هذا املعنى كما أنه اختذ معنى جديدًا يف وقت الحق .اليوناني  

 

فالصراع والتضارب بني املتناقضات الفلسفية يف الفكر اليوناني كان سببا لبلبلة فكرية وارتياب جذري، انتهت 

 .بهم على إنكار مجيع الركائز الفكرية لإلنسان، وإنكار احملسوسات والبديهيات

(م.ق 181)وقد وضع جورجياس . وأول من ظهر على يديه هذا املذهب هو بريون أو فريون  



 31صفحة  wأم عمر.. سبحان اهلل العظيم..سبحان اهلل وحبمده 

 

 

.كتابا حتدث فيه عن عدم إمكان املعرفة، وعدم الوثوق بالعقل واحلواس   

جود مقياس ثابت للحقائق، ورأوا امتناع وجود حقيقة مطلقة، وشكوا ثم جاء السوفساطئون وأنكروا و

وكانت هذه الطائفة تؤمن بالبحث واجلدل،  .وحتولت السفسطة على عبث بالفكر والعلم. يف كل شيء 

 .وأحيانا يصل بهم اجلدل على إنكار أنفسهم أيضا

 

 

فيه كل حقيقة، جتدهم يلبون فعاشوا تناقضا بني وجودهم وتصوراتهم، ففي الوقت الذي ينكرون 

 .حاجاتهم البيولوجية دون ان ينكروا ذلك

 

  وهذه املدرسة تنكر إمكان معرفة طبيعة األشياء، وترى أن املعرفة احلسية والعقلية ليس هلا قدرة

 .لنا ( مايبدو)تعريفنا باحلقيقة وإيصالنا إليها ،فنحن آلندرك من األشياء اال 

 

  املدركة حمض مظهر، أما إدراك طبيعة ذوات األشياء فال سبيل إليه وكأن األشياء خارج الذات. 

 

ذلك ألن املعرفة يف رأي هذه املدرسه تتأسس على اإلدراك احلسي، واحلواس خادعة ال تقود إىل معرفة 

يتأسس على احلس فمعرفته حسية غري مباشرة ومن  -عند الفريونيني  -يقينية؛ وحتى النظر العقلي 

 . أن ينطبق عليه ما ينطبق على احلس من حيث عدم يقينية املعرفه ثّم يكون أوىل

 .مبعنى أنه يقوم على أساس أن الشك غايه يف ذاته ( مطلقا )ولذلك كان شكهم شكا مذهبيا 

 

 الشك املنهجي:

(نيالذي ال يعترب الشك غاية يف ذاته، بل يعترب الشك وسيلة ليتوصل من خالله إىل غاية أخرى وهي بلوغ اليق)  

ويرجع هذا الشك يف جذوره التارخيية إىل الفيلسوف اليوناني سقراط استخدم أرسطو ومدرسته املشائية الشك 

 استخداما منهجيا تأثرا بسقراط

.إذ رأى أن اليقني املنطقي جيب أن يقوم على الشك كمنهج يف فحص األفكار والتأكد من قابليتها للتعميم   

وعرف الشك املنهجي يف حقل املعرفة اإلسالمية عند املعتزلة، إذ كانوا يشرتطون الشك كمقدمة ضرورية لصحة 
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.النظر املؤدي إىل العلم، إذ ال يصح النظر عندهم إال مع الشك  

 (أما أبو حامد الغزالي فقد سلك طريق الشك حبثا عن اليقني، وقد قرر يف كتابه املنقذ من الضالل(

.ك مل ينظر، ومن مل ينظر مل يبصر، ومن مل يبصر بقي يف العمىمن مل يش  

 

وكان ديكارت من أكثر الفالسفة تأكيدا على ضرورة الشك كمنهج يف التفكري، وهو إىل جانب الغزالي يعتربان 

.واضعي أسس الشك املنهجي، وكان هذا الشك هو التمهيد الضروري للمنهج  

 

.م من فالسفة الشك املنهجي، الذي مساه بالشك العلميويعترب الفيلسوف التجرييب ديفد هيو  

خالفًا ألصحاب الشك املطلق الذين يقعون يف احلرية فيمتنعون عن إصدار األحكام، فإن أصحاب الشك املنهجي قد 

اختذوا من الشك سبياًل إىل اليقني، وهو عملية اختيارية هدفها إفراغ العقل مما فيه من معلومات سابقة قد تكون 

رضة للمغالطة وعدم التأكيد، وذلك لتهيئة العقل لدراسة األمور دراسة موضوعية غري متأثرة باملفاهيم الشائعة ع

.واألخطاء املألوفة  

 

:القيمة العلمية للشك املنهجي   

بعد أن تالشى الشك بوصفه نظرية يف املعرفة توطدت أركان الشك بوصفه منهجًا للبحث والتدقيق يف املعرفة، 

بوصفه موضوعًا فلسفيًا إىل شك منهجي حيفز اإلنسان (الشك اآلبستمولوجي )بأدواته من الشك املعريف ومتدد 

للبحث، والنظر، والتدقيق؛ ليشمل العلوم النظرية والتجريبية كافة، سواء تلك اليت تولدت عن الفلسفة، 

.واستقلت عنها، أو تلك اليت نشأت مستقلة بذاتها  

 
 

 جمــاالت الشــك :

أصل املعرفه وامكانيتها لذا يسمى  تبني لنا أن الشك املطلق هو شك يف( منهجي  –مطلق )مبدارسة نوعي الشك 

آلنكاره باملعرفه أو( باملعريف )  

.لكونه مذهبا فلسفيا يعتقد صاحبه بأنتقاء موضوع املعرفه وأستحاله أدراكها ( الفلسفي واملذهيب   

  (بالعلمي)منهجًا للبحث عن احلقيقة لذا ُسمي أيضًا ويف مقابله نشأ الشك املنهجي بوصفه 

وهو ال ينتقص من يقينية أصحابه بوجود حقيقة ميكن معرفتها، ومن هذه العالقة اجلدلية 

بني اإلطالق والنسبية يثور التساؤل حول اجملاالت اليت ميكن أن يتطرق إليها الشك، بل 

 .اليت طرقها بالفعل 

 



 32صفحة  wأم عمر.. سبحان اهلل العظيم..سبحان اهلل وحبمده 

 

(.املنهجي )رة الشك املطلق عنها يف دائرة الشك النسيب وجماالت الشك ختتلف يف دائ  

:جماآلت الشك املطلق   

الشك يف احلقيقة اليت هي موضوع املعرفة، وهو شك يف وجودها-أ  

(أن وجدت )الشك يف إمكان معرفة احلقيقة -ب  

الشك يف إمكان إبالغ املعرفة أو تداوهلا -ج  

 

:جماآلت الشك النسيب   

:حقيقة وإمكان إدراكنا هلا، يظل الباب مفتوحًا أللوان من الشك النسيب أو اجلزئي ومن ذلك بعد التسليم بوجود   

الشك يف طبيعة املعرفة ومصدره تباين املذاهب يف تكييف طبيعة املعرفة مما يوقف الفالسفة موقف الشك جتاه -أ

.هذا التباين  

 

صدر أو أكثر من مصادر املعرفة هو شك يف جدوى الشك يف مصادر املعرفة فإنكار كل مذهب ومدرسة فلسفية مل-ب

هذا املصدر، ومدى يقينية املعرفة املتأسسة عليه، فمن أصحاب املذاهب من يصب شكه على احلواس، ومنهم من 

 يشك يف العقل، ومنهم من يشك فيما سوى احلدس واإلشراق، وكل ذلك من صور الشك

. 

واآلراء املسبقة، وهدفه إفراغ العقل توطئة إلعماره حبقائق يقينية  الشك طريق إىل اليقني وهو شك يف املعلومات-ج

تتأسس على بديهيات أولية، وهذا هو الشك وحالة إفراغ الذهن أيضًا مّر بها ديكارت حتى استقر على نقطة من 

(أنا أفكر أذا أنا موجوده ) اليقني يف حقيقة تفكريه اليت أّسس عليها حقيقة وجوده   

 

يدة بني الفطرة والشك والنظر وهدف هذا الشك وجماله ليس املعرفة النظرية، وإمنا تأسيس إميان تأسيس العق -د

فاإلمام اجلويين يرى أن أول واجب على املكلف هو النظر وهو رأي املعتزله بينما يرى اإلمام اإلجيي . يقيين باهلل 

ال يرى النظر هو السبيل الوحيد إىل املعرفة فقد  أن املعرفة تتقدم وطريقها النظر ومن ثم يكون واجبًا،ولكن اإلجيي

حتصل باإلهلام، والتصفية، والتعليم، ولكنه قد يكون السبيل الوحيد ملن وقع يف الشك، والشك على العموم حالة 

.طارئة ال يلزم سبقه لكل نظر أو معرفة  

 

 

اهلل، ثم من حصل له الشك ومل يكن من سبيل أما شيخ اإلسالم ابن تيمية فريى أن للفطرة أثرًا أساسيًا يف معرفة -

 لدفعه سوى النظر؛ يلزمه النظر
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فالشك إذن تتعدد صوره وجماالته من كّلي إىل جزئي، ومن مطلق إىل نسيب، فيصل يف قمته إىل 

درجة إنكار احلقائق املوضوعية، ويف أدنى منازله يكون شكًا يف وسيلة من وسائل حتصيل 

أدواتها، ويتلون امسه حبسب نوعه وجماله فاملتعلق بأسس االستنباط يكون  املعرفة أو أداة من

 .منطقيًا، ورمبا كان جزئيًا متعلقًا باألسس املعرفية كالتجرييب، وغري ذلك من األنواع

الشك املطلق هو الشك املبين على إنكار املعرفة اليقينية، ونفي احلقائق، والقول بتكافؤ  -

إصدار األحكاماألدلة، ومن ثم تعليق  وهذه الصورة من الشك وصلت إىل مفكري اإلسالم  .

إثر حركة الرتمجة مثلما وصلت إليهم ردود سقراط، وأفالطون، وأرسطو على هؤالء 

:لفلسفة اليونانيةاالشكاك واملغالطني، ويف إطار التفاعل مع تراجم   

اإلسالمي من الشك املطلق، هو عالقة الشك املطلق بإمكان املعرفة احلديث عن موقف الفكر -3

حديث من إمكان املعرفة بالضروره  لطبيعه العآلقه  بني الشك املطلق وأمكان املعرفه أو 

.لكونهما على النقيض فإثبات أحدهما نفي لآلخر  

إذاكان الشكاك األوائل قد وصل (التصور األسالمي للموجودات )الوجود وإمكان معرفته --3

إىل حد إنكار الوجود نفسه واألشياء وإمكان إدراك طبيعة ذوات األشياء، بهم أمر الشك املعريف 

فإن الفكر اإلسالمي يقف موقفًا مغايرًا هلذا التصور، إذ يقرر استنادا إىل القرآن وجودًا مستقاًل 

.لألشياء خارج نطاق الذات املدركة   

 

أما التقسيم اليوناني فهذا اخللق الرباني موجود من حولنا أحاط به إدراكنا أو مل حيط، 

(طبيعيه )فيزيقيه : لألشياء إىل  

(ماورائيه أو ماوراء الطبيعه )وميتافيزقيه   

 

:فال يبعد كثريًا عن التصور اإلسالمي مع خصوصية املعاني واملفردات حيث تنقسم األشياء إىل   

والتجربة، ويشبه مفهوم عامل الطبيعة اخلاضع إلدراك اإلنسان باحلس :عامل الشهاده -3

.والشهادة هي اخلرب القاطع   

عامل الغيب ويشبه مفهوم العامل املاورائي، وهو ما غاب عن اإلنسـان، ومل يدركه حبسه، -3
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.وإمنا بإخبار من اهلل ورسوله   

 

ولفظا الغيب والشهادة مع تقابل املعنى وردا جتاورًا يف كتاب  يف عشرة مواضع ، ومجيعها 

واملعرفة الكلية اليتاح لبشر ( غيب وشهاده )اهلل تعاىل بالعلم املطلق وردت يف بيــان اختصاص 

..من خلقه أن حييط بها على وجه الشمول واليقني  

 
 

:األساس القرأني إلمكان املعرفه-3  

القرآن حيمل الشواهد اليت تؤكد على إمكان املعرفة وإدراك احلقائق على وجه اليقني، 

اهد من اآليات اليت محلت ألفاظًا ذات دالالت مبصادر وأدوات، ونقف هنا على شو

(املعرفه )معرفية يف سياقها املصطلحي ممثلني بآية واحدة لكل لفظ من ألفاظ   

وما هلم به من علم ان يتبعون : )ومن ذولك قوله تعاىل( اليقني )و( احلكمه )و (العلم )و 

ن املعرفة والعلم،ويف شأن ذلك مما ورد يف شأ( اال الظن وأن الظن آليغين من احلق شيئا  

( ُيْؤِتي اْلِحْكَمَة َمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْؤَت اْلِحْكَمَة َفَقْد ُأوِتَي َخْيرًا َكِثريا)احلكمه قال تعاىل 

(.بأصابه احلق والعمل به )واحلكمة قد فسرها املفسرون   

 

لساعة ال ريب وإذا قيل إن وعد اهلل حق وا)ويف شأن اليقني وتناقضه مع الظن يقول تعاىل 

(.فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إال ظنا وما حنن مبستيقنني  

كذلك أبان القرآن العالقة بني الشك واليقني، والعلم والظن يف مقابلة بليغة حوتها آية 

وقوهلم إنا قتلنا املسيح عيسى ابن مريم رسول اهلل وما قتلوه وما )واحدة يف قوله تعاىل

م وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما هلم به من علم إال اتباع الظن صلبوه ولكن شبه هل

(وما قتلوه يقينا بل رفعه اهلل إليه وكان اهلل عزيزا حكيما  

 

وإذا استصحبنا تداخل املعاني بني ألفاظ املعرفة، واحلكمة، والعلم يف النصوص الشرعية، 

والفكر اإلسالمي عمومًا، علمنا أن القرآن حيض على طلب العلم الراسخ واملعرفة اليقينية، 

ويدعو إىل نبذ الظنون، والشك، والتوهم ما أمكن ذلك، والنصوص احلاضة على العلم، 

، ومن أدوات املعرفة اليت أشادت ؟مل كثرية يف كتاب اهلل تعاىل، وسنة نبيه والتفكر، والتأ

املبين على أسس النصوص وأصوهلا،  (االستنباط)و (االجتهاد يف الرأي)بها النصوص 

والصادر ممن هو أهل لذلك، فقد قال تعاىل ناسبًا إىل األئمة اجملتهدين القدرة على معرفة 
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..مراده  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احملاضرة السادسة

 

 عناصر احملاضرة

 مقدمة 

 املذهب املثالي 

 املذهب الواقعي 

 املذهب العملي 

 وقفة نقدية 

 سؤال طبيعة املعرفة 

شغل السؤال عن طبيعة املعرفة اإلنسانية وحقيقتها العديد من الفالسفة والباحثني، وحاولوا اإلجابة عنه بطرق 

خمتلفة، وذلك لبيان كيفية العلم باألشياء، أي كيفية اتصال القوى املدركة لدى اإلنسان مبوضوعات اإلدراك، 

. وعالقة كل منهما باألخر  
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 يعة مثالية يرتبط فيها وجود املعرفة بوجود العارف؟ فهل املعرفة يف النهاية ذات طب  

 أم أنها ذات طبيعة واقعية تستقل فيها املعرفة عن العارف؟ 

   أم أنها ذات طبيعة عملية ترتبط مبدى االنتفاع منها؟  

:وهنا انقسم الفالسفة والباحثون يف مسألة طبيعة املعرفة إىل ثالثة أقسام، هي  

  املذهب املثالي   

  الواقعي واملذهب  

   (الرباغماتي)واملذهب العملي  

العامل احلقيقي الذي توجد فيه االفكار احلقيقية : اعتقد بوجود عاملني)أصول املثالية اىل أفالطون، الذي ترجع  

ويتفق املثاليون يف تصورهم لطبيعة املعرفة، ويف (.املستقلة والثابتة، والعامل الواقعي الذي هو ظل للعامل احلقيقي

اجتاههم العام حنو النظر إىل األشياء الطبيعية باعتبارها غري مستقلة بنفسها، وال تقوم بذاتها، وإمنا تعتمد يف 

ولذلك، فإن احلقيقة النهائية، تكون يف نظرهم ذات طبيعة عقلية أو ذهنية . وجودها على العقل أو الذهن

ظرون نظرة ازدواجية لإلنسان أيضًا، أي أنه مكون من وانطالقا من نظرتهم االزدواجية للعامل، فإن املثاليني ين.

و مبا أن اإلنسان جوهره العقل، وأن احلواس مشكوك يف صحتها ودقتها، وأن األشياء ال معنى هلا من .عقل ومادة 

و كلما كانت املعرفة جمردة .غري العقل البشري، إذا فإدراك اإلنسان أساسه العقل مستقال عن التجارب احلسية 

.إلدراكات احلسية كلما مست وارتقت وكانت أكثر ثباتًا ويقينًا عن ا  

 

  :املذهب املثالي  

إذا أردنا أن نعرف الواقع أكثر، ونفهم طبيعته ونتبصر حقيقته )و يقوم املذهب املثالي يف املعرفة على أساس أننا  

باملادة واحلركة والقوة، وإمنا يكون بشكل أعمق؛ فلن يكون ذلك بالبحث يف العلوم الطبيعية مبا فيها من اهتمام 

(. باالجتاه حنو الفكر والعقل، وااللتزام بالقوى املثالية والقيم الروحية لدى االنسان  

:وقد ظهر املذهب املثالي يف صور شتى من أهمها  

   (املفارقة)املثالية التقليدية  
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 املثالية الذاتية 

  املثالية النقدية 

  (.املطلقة)املثالية املوضوعية  

 أواًل: املثالية التقليدية )املفارقة(.

ان هناك وجودا مثاليا لألشياء، وأن وجود هذه املثل هو وجود مفارق لألشياء : مرتبطة بأفالطون، وتعين

وأن الطبيعة احلقة للشيء ال توجد يف الظواهر اليت تقدمها احلواس، بل توجد يف املثال، وبذلك ال ميكن . الواقعية

وهي املعرفة بعامل : أفالطون بني نوعني من املعرفة، املعرفة الظنية ومييز.طريق العقل وحده معرفتها إال عن

وهي : األشياء املادية اليت تأتي إلينا عن طريق احلواس، وتتصف بالتغري وتتعلق باملظهر، واملعرفة اليقينية

.باحلقيقةز بالثبات وترتبط املعرفة بعامل املثل املفارق للمادة، وتأتي إلينا عن طريق العقل، وتتمي  

 ثانيًا: املثالية الذاتية. 

الذي يلخص نظرته لطبيعة ( باركلي)م، على يد  31جاءت يف العصور احلديثة، وبالتحديد يف أواخر القرن 

إذ يرى أن وجود الشيء هو إدراكه، وأن (. يعين أن ُيدِرك أو أن ُيدَرك: أن يوجد هو: )املعرفة يف عبارته املشهورة

و احلقيقة أن .لشيء ليس له وجود مادي مستقل عن إدراكنا له، وأنكر وجود العامل املادي مستقال عن اإلدراك ا

هذه النظرية تلغي املعرفة اإلنسانية من ناحية موضوعية بشكل تام، ألنها ال تعرتف مبوضوعية الفكر واإلدراك، 

 ووجود الشيء خارج حدودها

.املثالية النقدية: ثالثًا  

واملثالية النقدية نوع خاص من املثالية ترى ضرورة البدء بفحص . ارتبطت تسميتها يف العصر احلديث بـ كانت 

ويرى . العقل، ومعرفة حدوده، ومعرفة قدراته قبل الوثوق به واالعتماد عليه واستخدامه يف حتصيل املعرفة

ات احلسية، وأن االدراكات احلسية تكون عمياء التصورات العقلية تكون فارغة إذا مل ترتبط باإلدراك)أن « كانت»

وإذا كانت عملية اإلدراك ال تتم إال بالرتابط بني الصور العقلية واملدركات . إذا مل تعتمد على التصورات العقلية

احلسية، فمعنى هذا أننا ال نستطيع أن نعرف إال ظواهر األشياء، أما األشياء ذاتها فال سبيل لنا ملعرفتها، ألن 

حلواس ال تقدم لنا غال ما يظهر من األشياء، والعقل ال يستطيع أن ينفذ من وراء الظواهر ليكشف الواقع ا

.احلقيقي  
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ترتبط بالفيلسوف هيجل، الذي أكد ان استخدامنا لنظام املنطق بصورة دقيقة (: املطلقة)املثالية املوضوعية : رابعًا

ة املطلقة هي االجتاه الفلسفي املثالي الذي يذهب إىل أولوية الروح واملثالي. هو الذي سيوصلنا على الفكرة املطلقة

على املادة، ويرى أن املصدر األول للوجود ليس هو العقل اإلنساني الشخصي، وإمنا هو العقل الكلي أو الروح 

ية معرفة عقلية أو وهكذا يتفق هيجل مع املثاليني مجيعًا يف نظرتهم إىل طبيعة املعرفة باعتبارها يف النها. املطلقة 

ومن ثم فال سبيل على فهمه إال من . روحية، ويف نظرتهم إىل الواقع باعتباره يف النهاية جتسيدا للعقل أو الروح

املذهب الواقعي .خالل العقل، املصدر الوحيد للوجود واملعرفة معًا  (Realism) 

 

 

 

 

 املذهب الواقعي  

، أي عامل (عامل الواقع)احلقائق هو هذا العامل الذي نعيش فيه تقوم فكرة املذهب الواقعي على أن مصدر كل 

و يعود األصل يف تسمية املذهب بالواقعي إىل األساس الذي .التجربة واخلربة اليومية، ويعترب أرسطو ابا للواقعية 

ووجودها ( فيزيقيةعامل االشياء ال)فاحلقيقة موجودة يف هذا العامل . قام عليه هذا املذهب، وهو االعتقاد يف املادة

.حقيقي واقعي  

  

 يقوم على ثالثة أسس رئيسية وهي: 

  أن هناك عامل له وجود مل يصنعه أو خيلقه اإلنسان، ومل يسبقه وجود وأفكار مسبقة 

 أن هذا العامل احلقيقي ميكن معرفته بالعقل احلقيقي، سواء بالعقل اإلنساني أو احلدس أو التجربة .  

 ترشد وتوجه السلوك الفردي واالجتماعي الضروري لإلنسان  أن هذه املعرفة ميكن أن.  

ماهية املعرفة ليست من جنس الفكر او الذات العارفة، بل هي من جنس الوجود )و يرى املذهب الواقعي أن 

اخلارجي، إذ أن لألعيان اخلارجية وجودًا واقعيًا مستقاًل عن أي عقل يدركها، وأن العقل إمنا يدركها على ما هي 

(.ليه بقدر طاقتهع  
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  (Practicalism) املذهب العملي

املعرفة على مذهب املثاليني أو الواقعيني ال تؤدي بك اىل عمل تعمله، أي ال تتضمن سلوكا معينا يقوم به إن      

إن رجل الفكر قد ال يكون رجال : الشخص العارف، ومن هنا كان الفالسفة يفرقون بني الفكر والعمل، فيقولون

عمليًا، ورجل العمل قد ال يكون صاحب فكر، إميانا منهم بان املعرفة شيء ال يستدعي بالضرورة سلوكًا معينًا يف 

.احلياة العملية   

غّير النظرة على طبيعة املعرفة، حيث جعل املعرفة أداة للسلوك العملي، )املذهب العملي أو الرباغماتي فقد أما  

ابة خطة ميكن االهتداء بها للقيام بعمل معني، والفكرة اليت ال تهدي إىل عمل أي أن الفكرة من افكارنا هي مبث

واملذهب الرباغماتي (.ميكن أداؤه ليست فكرة، بل ليست شيئا على االطالق، غال أن تكون وهمًا يف رأس صاحبها

م، وتتميز 36لقرن ميثل إحدى املدارس الفلسفية والفكرية اليت نشأت يف الواليات املتحدة األمريكية بداية ا

ويعترب . الرباغماتية باإلصرار على النتائج واملنفعة والعملية كمكونات أساسية للحقيقة  

وذهب وليم جيمس إىل أن املعرفة . أول من ادخل لفظة براغماتية للفلسفة( 3634-3816: تشارلز بريس)   

التعسفية  البحث املتاحة ضد الوثوقيةالعملية هي املقياس لصحة األشياء، وأن الرباغماتية تعين إمكانية 

.واليقينية اجلازمة وادعاء النهائية يف احلقيقة  

أما جون ديوي، وهو املنظر احلقيقي للرباغماتية فريى أن العقل أو التجربة احلسية ليسا أداة للمعرفة، وإمنا  

وظيفته يف خدمة احلياة، وتكمن هما أداة لتطور احلياة وتنميتها، فليس من وظيفة العقل أن يعرف، وإمنا تكمن 

.آثار املعرفة يف مدى إمكانية تطبيقها وتوظيفها عمليا  

 وقفة نقدية

نالحظ أن املذاهب الثالثة السابقة ركزت على جانب وأهملت جانبا آخر أو جوانب أخرى تتعلق بطبيعة املعرفة، 

ها اعتد بالعقل وأهمل الواقع، والبعض وملوضوع املعرفة، فبعض( العارف)ألنها نظرت بطريقة جتزيئية لإلنسان 

تشبث بالواقع وجعل العقل ال دور له إال التصديق على الواقع، والبعض جعل املعرفة احلقة ما كنت حتقق منافع 

 جمسدة، وال عربة بصحة املعرفة يف ذاتها أو مطابقتها للواقع أو يقينيتها العقلية 

تأملنا القرآن الكريم لوجدناه يقرر أن لألشياء وجودا واقعيا مستقال عما يف الذهن البشري، أدركه اإلنسان ولو     

أي أنه ليس كل موجود ميكن معرفته، . أم عجز عن إدراكه، وعدم إدراك اإلنسان لبعض األشياء ال يقتضي عدمها 
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ىل معرفتها ومن هنا كانت تبعية نظرية املعرفة فهناك من املوجودات ما ال سبيل لوسائل املعرفة اإلنسانية إ

لنظرية الوجود يف القرآن، فما هو موجود ال يتعلق وجوده مبعرفة اإلنسان له أو عدمها، فاملوجودات أكرب من أن 

(.وما أوتيتم من العلم إال قليال. )يلم بها أو حيصيها أو يدركها العقل البشري  

:ل القرآن جند أن املعارف ثالثة أنواعوهلذا فإن طبيعة املعرفة عندما نتأم  

 وهو العلم الضروري الذي خلقه اهلل تعاىل مركوزا يف فطرة اإلنسان ومنه العلم : هناك ما هو فطري

َل َوَعلََّم آَدَم اأَلْسَماء ُكلََّها ُثمَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَماَلِئَكِة َفَقا}: َبالبديهيات العقلية وباهلل وباألمساء يقول تعاىل

.البقرة 13{َأنِبُئوِني ِبَأْسَماء َهـُؤالء ِإن ُكنُتْم َصاِدِقني  

  َكَذِلَك ُيوِحى ِإَلْيَك َوِإَلى  }: ُوهو العلم الرباني الذي وصل إىل اإلنسان من طريق الوحي: علم النبوة

الشورى 1 {الَِّذيَن ِمن َقْبِلَك اللَُّه اْلَعِزيُز اْلَحِكيم  

 ي املعارف اليت يكتسبها اإلنسان من الوحي أو الكون أو كليهما باحلس وه:  املعارف اإلكتسابية

َوالّلُه َأْخَرَجُكم مِّن ُبُطوِن ُأمََّهاِتُكْم اَل َتْعَلُموَن َشْيئًا َوَجَعَل َلُكُم اْلسَّْمَع  }والتجربة والعقل واحلدس، 

.النحل 18 {َواأَلْبَصاَر َواأَلْفِئَدَة َلَعلَُّكْم َتْشُكُرون  

  –وحبسب نصوص القرآن الكريم  -م أن طبيعة املعرفة تقتضي ميدانًا لدراستها وهذا امليدانث 

 اما أن يكون يف عامل الغيب  •

 واما أن يكون يف عامل الشهادة،  •

وطبيعي أن البحث يف عامل الغيب حمدود، إذ أعفي اإلنسان من الدخول يف تفاصيله حبسبان ذلك خارجًا عن نطاق 

لديه من حس وعقل على وجه التحديد، ويبقى أمامه مصدر الوحي وطريقته ما دام واثقًا من أحقيته طرائق املعرفة 

 يف ذلك أما عامل الشهادة فهو امليدان احلقيقي للبحث
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 احملاضرة السابعة
 

 :عناصر احملاضرة 

 مفهوم املنهج: مقدمة 

 املنطق الصوري: 

  تعريف املنطق: 

 قوانني الفكر الثالثة 

  املنطق الصوريمباحث 

 املنطق الرمزي: 

 تعريف املنطق الرمزي 

 خصائص املنطق الرمزي 

 أهميه  النطق الرمزي 

 

 مفهوم املنهج: مقدمة

 

 :تعريف املنهج

بكسر امليم، واأللف  -منهاج : ويقال أيضا .بكسرها -بفتح امليم، ومنهج  -منهج : يقال Method املنهج

 .الطريق الواضح: وهو يف اللغة العربية .بعد اهلاء

، ولعله أفاد هذا من التعريف (اخلطة املرسومة: )وأضاف إليه املعجم اللغوي العربي احلديث معنى آخر، هو

اإلجنليزية بسبب اشتهارها يف احلوار العلمي العربي،  Method العلمي له أو من الرتمجة العربية لكلمة

 وهي تعين، الطريقة، واملنهج، والنظام

 

 :علميا بأكثر من تعريف، منهاوعرف املنهج 

 (.هو خطوات منظمة يتخذها الباحث ملعاجلة مسألة أو أكثر ويتتبعها للوصول إىل نتيجة: املنهج -3
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 .)وسيلة حمددة توصل إىل غاية معينة: )واملنهج -3

 .(طائفة من القواعد العامة املصوغة من أجل الوصول إىل احلقيقة يف العلم: )واملنهج -1

 .لنا السبيل للوصول إىل احلقيقة الربنامج الذي حيدد -4

 .الطريق املؤدي إىل الكشف عن احلقيقة يف العلوم -5

 فن التنظيم الصحيح لسلسلة من األفكار العديدة إما من أجل الكشف عن حقيقة جمهولة لدينا، : )املنهج

 .(أو من أجل الربهنة على حقيقة ال يعرفها اآلخرون

طريق البحث عن احلقيقة يف أي علم من العلوم أو )بـ( لسفي يف اإلسالمنشأة الفكر الف)وعرفه النشار يف كتابه  -9

 .(يف أي نطاق من نطاقات املعرفة اإلنسانية

الطريق املؤدي إىل الكشف عن احلقيقة يف العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة تهيمن على سري : )واملنهج -1

 (.العقل وحتدد عملياته حتى يصل إىل نتيجة معلومة

جمموعة من القواعد العامة اليت يعتمدها الباحث يف تنظيم ما : املنهج :وخنلص من هذه التعريفات إىل أن -

 .لديه من أفكار أو معلومات من أجل أن توصله إىل النتيجة املطلوبة

 طريقة البحث: املنهج :وباختصار

 

 .أخل...قلي، واحلسي، املنهج النقلي، واملنهج الع: يقسم املنهج إىل أقسام عديدة، ومن بينها

منهج املنطق الصوري، ومنهج املنطق الرمزي، واملنهج اجلدلي، : ومن املناهج اليت سندرسها يف مقررنا

 .واملنهج اإلشراقي واملنهج التجرييب

 

 :املنطق الصوري 

 :تعريف املنطق 

إذ به توزن احلجج ، وعلم املنطق يسمى أيضًا علم امليزان، logikéويسمى باليونانية  Logicاملنطق 

 والرباهني،

وكان ابن سينا يسميه خادم العلوم، كما كان الفارابي يسميه رئيس العلوم، وكان الغزالي يسميه القسطاس 

 .املستقيم



 43صفحة  wأم عمر.. سبحان اهلل العظيم..سبحان اهلل وحبمده 

 

صناعة تعطي مجلة القوانني اليت من شأنها أن تقّوم العقل وتسدد اإلنسان حنو طريق »أما اصطالحًا فاملنطق 

 .«ما ميكن أن يغلط فيه من املعقوالتالصواب وحنو احلق يف كل 

علم القوانني الضرورية الضابطة للتفكري لتجنبه الوقوع يف اخلطأ والتناقض، فهو يضع :املنطق هو : وعمومًا

 .املبادئ العامة لالستدالل وللتفكري الصحيح، كما يعرف بأنه علم قوانني الفكر

للتفكري الصحيح، وحتديد الشروط اليت بوساطتها يصح إذًا املنطق علم استداللي يبحث يف املبادئ العامة 

 .االنتقال من أحكام فرضت صحتها إىل أحكام تلزم عنها، وهذه املبادئ تنطبق على كل فروع املعرفة

 

 .ويفرق املناطقة بني املنطق الصوري واملنطق املادي

 فالصوري يشمل

 ا واتباعًا، ثم املنطق احلديثاملنطق األرسطي والتقليدي الذي شايع األرسطي شرحًا وتوضيح

 أما املادي فهو علم مناهج البحث ويتضمن- 

 املنهج الرياضي االستنباطي 

 املنهج االستقرائي التجرييب 

 واملنهج التارخيي. 

 

  ويعد أرسطوAristotle  املؤسس األول للمنطق الصوري. 

 عقلي، بنظره، ألن موضوعه، واستعمله أداة للربهنة يف بقية العلوم. 

 ملنطق يدرس صور الفكر البشري بغض النظر عن مضامينها الواقعيةفا. 

 التصور البسيط)من خالل عملياته املختلفة ، ويسمح له، وهكذا فِإن املنطق علم يوجه العقل حنو احلقيقة ،

 .من دون أن يقع يف اخلطأ أو يف الضالل، بِإدراكها، (واحملاكمة واالستدالل، واحلكم والتصديق

 من حيث الصحة والفساد، عمليات العقل الثالث،ِإذن، سفاملنطق يدر 
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 قوانني الفكر األساسية 

 ( أ هو أ)ويعين أن ألي شيء ذاتية خاصة حيتفظ بها من دون تغيري، فالشيء دائمًا هو : قانون اهلوية

الذي كنته منذ فاهلوية تفرت  ثبات الشيء على الرغم من  التغريات اليت تطرأ عليه، فأنا هو الشخص ذاته 

 .عشرين عامًا على الرغم مما طرأ علي من تغري

 ينكر هذا القانون إمكان اجلمع بني الشيء ونقيضه، فال يصح أن يصدق النقيضان يف : قانون عدم التناقض

« أزرق»وليس « أزرق»الوقت نفسه ويف ظل الظروف نفسها، إذ ال يصح القول إن هذا الشيء ويف هذا الوقت 

 [.معًا( ال ب)وبأنها ( ب)ن أن تتصف بأنهاال ميك( أ])

 ويعين أن أحد املتناقضني البد أن يكون صادقًا إذ ليس هناك احتمال ثالث جبانب : قانون الثالث املرفوع

املتناقضني ميكن أن يكذبهما معًا، وال يوجد وسط بينها، فإما أن نثبت حممواًل معينًا ملوضوع ما وإما أن ننفيه 

 .عنه

 نني هي شروط جيب أن خيضع هلا التفكري ليكون يقينيًا، فهي مبادئ يعتمد عليها االستدالل أيًا وهذه القوا

 .كان نوعه

 

 مباحث املنطق الصوري 

 منطق احلدود أو التصورات، منطق القضايا أو األحكام، منطق االستدالل: وتشمل مباحثه. 

 أواًلـ منطق احلدود: 

 الكيان العقلي الذي تقابله اإلدراكات احلسية اليت نفهمها من وحدة احلكم األساسية، ومتثل : احلد هو

 .التصور

  هو احلد األول « احلاسب»لفظ ( احلاسب آلة عصرية)واحلد يف املنطق هو أحد أجزاء القضية، كما يف القضية

 .احلد الثاني من حدودها ويسمى حممواًل« آلة عصرية»من حدود القضية ويسمى موضوعًا، و

 

 د إىلوتنقسم احلدو: 

 املفرد واملركب 

  (اجلزئي والكلي)واخلاص والعام 

 والعيين واجملرد 
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 واملطلق والنسيب 

 واملوجب والسالب 

 واملفهوم واملاصدق. 

 

 

 :منطق القضايا: ثانيًا

وتقسم القضايا يف املنطق . هي اجلملة اليت تعطي خربًا، وميكن احلكم عليها بأنها صادقة أو كاذبة: «القضية» -

 .والقضايا الشرطية -القضايا احلملية        ب -أ: إىل

 

 .وهو نوعان، استدالل مباشر       واستدالل غري مباشر: االستدالل: ثالثًا

 .واالستدالل املباشر نوعان أيضًا، التقابل والتكافؤ

 .syllogismفيقصد به القياس : االستدالل غري املباشر

 .يصلح أداة للعلم واملعرفة اليقينية، هرية وضرورية وأكيدةالذي تعّبر عنه عالقات جو، والقياس األرسطي -

فِإنه يصلح أداة جلدل حيملنا ِإىل املعرفة ، أما ِإذا كانت مقدماته مبنية على آراء أو عالقات معقولة وحمتملة -

 احملتملة واألمور الظاهرية

والفصل النوعي والعر  باإِلجابة عن مجيع األسئلة املطروحة املتعلقة باخلاص ، نسبيًا، ويسمح لنا -

 .وباستخراج النتائج الصحيحة من املقدمات استخراجًا من دون تناقض، واجلنس

 

 املنطق الرمزي

 تعريف املنطق الرمزي

منط جديد من الدراسات املنطقية جاء نتيجة التطورات العلمية احلديثة، وخاصة يف : املنطق الرمزي هو

 .جمال الرياضيات
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أو    Logisticلوجستيقا : بأمساء عديدة منها   Symbolic Logic يسمى املنطق الرمزي 

، أو  Mathematical logicأو املنطق الرياضي   Algebra Of Logicجرب املنطق 

 وكلها عبارات مرتادفة  .New Formal Logicاملنطق الصوري احلديث 

الرموز شرط ضروري إلقامة هذا  ويسمى املنطق الرمزي ألن لغته الرموز ال الكتابة واحلديث؛ واستخدام -

أن يدرس العالقات  –إىل جانب استخدام الرموز  –املنطق ، لكنه شرط غري كاف ليكون رمزيًا ، بل جيب 

 . والعالقات املختلفة اليت تربط بني عدة قضايا. املختلفة بني احلدود يف قضية ما 

 .قضايا صادقة دائمًاووضع القواعد اليت جتعل من القضايا اليت يرتبط بعضها ببعض  -

 وكوتريا   Lalande والالند   Etelson وترجع تسمية املنطق الرمزي باللوجستيقا إىل إتلسن   -

Couturat  3614يف املؤمتر الدولي بباريس عام. 

 . وقد استخدم ليبنتز الكلمة املرادفة لعبارتي املنطق الرياضي وحساب الربهنة -

  ، وترجع هذه التسمية إىل جورج بول“جرب املنطق”لرمزي أيضًا ويف القرن التاسع عشر مسي املنطق ا -

G.Boole  الذي جعلها امسًا لنظريته يف جرب األصناف. 

ثم استخدمها بريس وشرويدر للداللة على نظريات املنطق الرمزي كلها، حيث صيغت مجيعها على منوذج  -

 جرب األصناف

هو أول من استخدم هذا التعبري، وكان   Pianoانووبي" املنطق الرياضي" كذلك  املنطق الرمزيويسمى  -

 يعين به نوعني من البحث

 كان يعين أواًل صياغة املنطق اجلديد تستخدم الرموز واألفكار الرياضية -

 .ويعين به ثانيًا البحث يف رد الرياضيات إىل املنطق -

 املنطق هو االستداللوموضوع هذا : وللمنطق الرمزي عدة تعريفات أفضلها ما اشتمل على بيان موضوعه -

 .االنتقال من قضية أو أكثر ونسميها مقدمة أو مقدمات إىل قضية أخرى ونسميها نتيجة: االستدالل هو -

 وترتبط املقدمات برباط معني حبيث إذا قبلنا املقدمات قبلنا النتيجة -

 Inductionواستقرائي   Deductionاستنباطي : واالستدالل ضربان  -

ويعنينا األول وهو الذي ترتبط فيه املقدمات بالنتيجة بعالقات منطقية أهمها عالقة التضمن  -

Implcation. 
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وجدير بالذكر هنا أن نشري إىل بعض التعريفات اليت قدمت يف هذا اجلانب من املنطق وهو املنطق  -

 االستنباطي،

 

 : نورد منها على سبيل املثال ال احلصر -

 األساسية يف علم املنطق يف تصنيف الرباهني إىل براهني سليمة وبراهني فاسدةتكمن اإلشكالية : بريس. 

 دراسة املنطق هي دراسة املناهج واملبادئ اليت تستعمل للتمييز بني الرباهني السليمة والرباهني : كوبي

 .الفاسدة

 املنطق هو العلم الذي ميدنا بأدوات حتليل الربهان: سامون . 

 م الذي يدرس خصائص اإلجراءات والعالقاتاملنطق هو العل: بيانو. 

 املنطق الرمزي خمتص باالستدالل بوجه عام، ولذا فإن ما يبحث فيه هو القواعد العامة اليت جيري  : رسل

 . عليه االستدالل

 

 :وقد جرت العادة أن تقسم موضوعات املنطق الرمزي أو الرياضي إىل ما يلي- 

 Theory Of Propositionsمنطق أو نظرية القضايا 

 Theory Of Propositional Functionsمنطق أو نظرية داالت القضايا 

 Theory Of Sets Or Classesمنطق أو نظرية الفئات أو اجملموعات 

 Theory Of Relationsمنطق أو نظرية العالقات 

 

معرفة ميكن صياغته على إن كل ما لدينا من : اخلاصية الثانية للمنطق الرمزي هي أنه نسق استنباطي -ثانيًا

صورة قضايا ، وهذه القضايا تتألف من حدود ، ويف كل علم تستنبط بعض القضايا أو يربهن عليها استنادًا إىل 

 .قضايا أخر

إن القضايا اليت تشتمل على معرفة تتعلق مبوضوع معني ، تصري علمًا هلذا املوضوع حينما تنتظم هذه القضايا  -

 . مستنبطة من بعضها اآلخرحبيث يأتي بعضها كنتائج 

 : من العناصر التالية –رأى أصحاب املنطق الرمزي أن يتألف املنطق لكي يكون نسقًا استنباطيًا  -
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 . . Primitive Notionsأفكار أولية ال معرفة -3

تعريف األلفاظ اليت تستخدمها يف بناء نظرية منطقية معينة ونستعني بالالمعرفات : قائمة التعريفات -3

 . تلك التعريفات يف

 .اليت نبدأ بها بال برهان Primitive Propositionsجمموعة القضايا األولية - 1

ميكننا من تلك العناصر السابقة إقامة قضايا جديدة بطريقة االستنباط الصوري احملكم مع االستعانة  -4

 . ببعض قواعد االستدالل

 

 ق منطقي رمزي وفيما يلي اخلطوات اليت ينبغي إتباعها إلقامة نس: 

 .إعداد قائمة بالرموز األولية املستخدمة يف النسق  .3

حتديد نوع التوالي أو العالقة بني هذه الرموز األولية أو طريقة تتابعها وترابطها على حنو يؤدي إىل تكوين  .3

 .صيغ النسق بطريقة صحيحة 

 .تكوينها بطريقة صحيحة حتديد الصيغ اليت ميكن اعتبارها بديهيات ، من بني تلك الصيغ اليت مت  .1

حتديد قواعد االستدالل اليت ميكن بواسطتها أن نستدل على صيغ قد مت تكوينها بطريقة صحيحة ، من  .4

 جمموعة الصيغ اليت قد اعتربناها مقدمات

 

 أهمية املنطق الرمزي

 معنى أن الربهان الفلسفي حسب رأي أنصار املنطق الرمزي، غالبًا ما يتعر  إىل غمو  والتباسات يف

 .وعدم وضوح العبارات من ناحية أخرى. األحكام من ناحية

ليس هذا فحسب بل أن املنطق . وهذا ما حياول تفاديه املنطق الرمزي بتقديم الطرق املالئمة للربهان الفلسفي

 .الرمزي يؤدي أيضًا كل األعمال واألغرا  اليت يقوم بها املنطق التقليدي

 .ة يف حقل املعرفة العلمية اليت مل يقدر املنطق التقليدي أن يعطيها متام حقهافضاًل عن أنه يؤدي مهامًا كثري

حيث أن استخدام الرموز تفيد يف . وهكذا فاملنطق الرمزي فيه من الفوائد اجلمة واملهمة ويف نواحي كثرية

 .التمييز الدقيق بني املعاني املختلفة
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. جنعل لكل رمز خاصية ميتاز بها شيئًا معينًا دون اآلخروبذلك نتالفى الغمو  املوجود يف اللغة بعد أن 

مبعنى ثان أن استخدام الرموز يف املنطق يوفر اإلجياز الدقيق يف التعبري بالنسبة إىل األحكام املعقدة اليت 

 .يصعب فهمها إذا وضعت يف تعبري لغوي عادي

 .يف اجلانب الرئيسي للشيءفأن استعمال الرموز يفيد أيضًا . وإذا كان هذا يف اجلانب اللغوي

 .يف القياس" إنسان"و " فان"و " سقراط"بداًل من احلدود ( ب، ت، ث)حيث ميكن أن نستخدم احلروف 

وبذلك تبني لنا الرموز أن النتائج الربهانية إمنا تتوقف على النسب اجملردة اليت ترتبط بينها وبني غريها 

عالوة على أن الرموز تفيد يف تشخيص صورة القضايا . طوليست تتوقف على معاني هذه احلدود اخلاصة فق

 .بالدقة الواضحة

 .ولقد ميزه مناطقته بدقة التفاصيل يف املباحث الرياضية واهلندسية

 .أنه منطق علمي جديد يف العلوم العقلية يقوم على فكرة نسق البديهيات

 (.التكنولوجيا)تطبيقي حيث اكتشف املنهج اخلاص بالبديهيات، فازدادت أهميته يف العلم ال

. 

فالصوري يشمل املنطق األرسطي والتقليدي الذي شايع . بني املنطق الصوري واملنطق املاديويفرق املناطقة  -

األرسطي شرحًا وتوضيحا واتباعًا، ثم املنطق احلديث، أما املادي فهو علم مناهج البحث ويتضمن املنهج 

  .االستنباطي، املنهج االستقرائي التجرييب واملنهج التارخييالرياضي 

ألن ، واستعمله أداة للربهنة يف بقية العلوم. الصورياملؤسس األول للمنطق  Aristotleأرسطو ويعد  -

 . فاملنطق يدرس صور الفكر البشري بغض النظر عن مضامينها الواقعية.  عقلي، بنظره، موضوعه

، التصور البسيط)من خالل عملياته املختلفة ، ويسمح له، املنطق علم يوجه العقل حنو احلقيقةوهكذا فِإن  -

فاملنطق . من دون أن يقع يف اخلطأ أو يف الضالل، بِإدراكها، (واحملاكمة واالستدالل، واحلكم والتصديق

  من حيث الصحة والفساد، العقل الثالث عمليات،ِإذن، يدرس
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 احملاضرة الثامنة
 

 

 :عناصر احملاضرة

 املنهج اجلدلي •

 مفهوم املنهج اجلدلي 

 التكوين التارخيي للمنهج اجلدلي 

 املنهج اجلدلي قوانينه ومبادئه 

 خصائص املنهج اجلدلي 

 املنهج اإلشراقي 

 مفهوم املنهج اإلشراقي 

 بعض مصطلحاته 

 أصوله 

 اجلدلي مفهوم املنهج

 :ورد اجلدل يف اللغة مبعنيني: اجلدل لغة

خاصمه أشد اخلصومة واجلدل اخلصام واجلدل اخلصام مع : جدل الرجل جداًل)النقاش أو اخلصام  :املعنى األول

، ”ها أنتم جادلتم عنهم يف احلياة الدنيا“الناس، جتادل القوم تصارعوا وتعادوا، وجادل ناقش باحلجج واألدلة 

 (.”وجادهلم باليت هي أحسن“، ” بالباطلوجادلوا “

ودرع جمدول . واجملدول املفتول. واصل املعنى يف هذه املادة الفتل،وضم شئ إلي اخر)الفتل والضم  :املعنى الثاني

 (.أي حمكم النسيج ،وجدل احلبل جداًل فتله فتاًل حمكمًا، وجدل شعره فتله
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د تغري هذا املعنى عرب الزمان، يف البداية ويف وقت اإلغريق كان وأما من الناحية االصطالحية فق: جلدل اصطالحًاا

اجلدل يعين فن إدارة احلوار واملناقشة واالستدالل على احلقيقة من خالل التناقضات املوجودة يف حديث اخلصم، 

 .واجلدل أيضا طريقة لألسئلة واألجوبة واستدالل احلقائق من خالل هذه األسئلة واألجوبة

أن يتقابل نقيضان أي أن جيتمعا يف حمتوى واحد، وهذا التناقض يؤدي إلي صراعهما )االصطالحية ومن معانيه 

حتى خيرج منهما أي من باطن الشئ الذي اجتمعا فيه شئ خمتلف عنهما، وبالتالي يعترب بالنسبة إليهما خطوة 

 (.إلي األمام أو أكثر تقدمًا

 .وعلى هذا الوجه قال هيجل وماركس بقانون اجلدل

 كما أن( تقابل النقيضني وصراعهما)يقارب اجلزء األول من املعنى اإلصطالحي له ( اخلصام) فاملعنى األول للجدل

أن خيرج من الشئ الذي اجتمع فيه النقيضان )يقارب اجلزء الثاني من املعنى اإلصطالحي له  (الضم)املعنى الثاني 

 (.ضني ويؤلف بينهماشئ ثالث خمتلف عنها ويف ذات الوقت يتجاوزهما كنقي

عبارة عن طريقة يف التفكري ويف البحث العلمي تدرس العالقات املتبادلة يف :كما ميكن تعريف املنهج اجلدلي بأنه 

 التأثري ما بني الظواهر املختلفة

وبالتالي فاملنهج اجلدلي يتتبع مراحل تغري الظاهرة بناء على الصراع الداخلي الذي حيدث للظاهرة وهو  -

ويف ضل غياب تعريف . ملنهج التجرييب الذي يدرس الظاهرة من اخلارج عن طريق املالحظة والتجربةعكس ا

 .دقيق وحمدد للمنهج اجلدلي، يضل هذا التعريف إجرائيا فقط لتميزه عن باقي املناهج

 التكوين التارخيي هلذا املنهج 

حديثا يف اكتمال وإمتام صياغته وبنائه يعترب املنهج اجلدلي منهجا قدميا يف فلسفته وأسسه وفرضياته، - 

 .كمنهج علمي للبحث والدراسة والتحليل والتفسري والرتكيب والتأليف بطريقة علمية

فلقد ظهرت نظرية اجلدل قدميا عند اإلغريق على يد الفيلسوف اليوناني هريقليطس قبل امليالد، والذي - 

 (.الدياليكتيك)صاغ أساس نظرية اجلدل 

الدياليكتيك تطورا كبريا وجديدا على يد الفيلسوف األملاني هيجل الذي بلور وجسد تلك ولقد تطور - 

النظرية وبناها وصاغها كمنهج علمي لدراسة وحتليل احلقائق واألشياء والظواهر والعمليات وتفسريها 

 وتركيبها علميا ومنطقيا بطريقة شاملة
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 :فاهيم العلمية للدياليكتيك واملتمثلة يفحيث أن هيجل هو الذي اكتشف القوانني والقواعد وامل -

 قانون حتول التبادالت الكمية إىل تبادالت نوعية 

 وقانون وحدة وصراع األضداد 

 وقانون نفي النفي 

  ،قدم معه العامل كله الطبيعي منه والتارخيي »وبلغ اجلدل مع هيجل ذروته، وأصبح منهجًا فلسفيًا شاماًل

 .«صريورة، أي يف حالة حركة وتغري وحتول وتطور دائموالعقلي أول مرة على أنه 

  يتميز الدياليكتيك عند هيجل بأنه دياليكتيك مثالي، وعلى هذا األساس انتقد الفيلسوف األملاني فور باخ

النزعة املثالية عند هيجل ونادى بضرورة اتسام واتصاف الدياليكتيك بالنزعة املادية حتى يصبح موضوعيا 

 .وواقعيا وعلميا

  بعدها قام كارل ماركس، وهو من أنصار الدياليكتيك اهليجلي بإعادة صياغة نظرية الدياليكتيك اهليجلي

 صياغة مادية علمية عملي

 .فأبقى عليها بكل نظرياتها وأسسها وفرضياتها ولكن نزع منها الطبيعة املثالية -

 :وهلذا هناك جدل مثالي وهناك جدل مادي -

يرى هيجل أن الفكر املطلق هو الوجود األول، أما األشياء والظواهر املادية (: جلىاهلي)املنهج املثالي اجلدلي - أ

 فهي جمرد جتسيد له، هذه األولوية للفكر على املادة هي املثالية

كان ماركس تلميذ هيجل، غري أنه أنكر وجود الفكر املطلق ،وكان يؤمن (: املاركسى)املنهج املادي اجلدلي - ب

ألفكار تتبعها إلي حيث هي وا ألول، أما األفكار فهي جتسيد هلا، فجعل املادة تتطوربأن املادة هي الوجود ا

 متطورة

 

 ه ومبادئهاملنهج اجلدلي قوانين

كمنهج حبث  يقصد بهذه القوانني جمموعة من القواعد واملفاهيم العلمية املرتابطة يف بناء هيكل الدياليكتيك

 :علمي، ومن أهم هذه القوانني

 .قانون حتول التبدالت الكمية إىل تبدالت نوعية ثم قانون وحدة وصراع األضداد، وأخريا قانون نفي النفي 
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ويقوم هذا القانون ببيان كيفية تعر  األشياء : حتول التبدالت الكمية إىل تبدالت نوعيةقانون  .3

والظواهر للتحوالت والتبدالت الكمية بصورة تدرجيية ومنسجمة إىل أن تبلغ معيارا واحدا معينا، 

 لتحدث نتيجة ذلك تبدالت وحتوالت نوعية يف طبيعة األشياء والظواهر، من صورة وشكل قديم إىل

 .طبيعة جديدة متضمنة يف ذات الوقت عناصر من الشيء أو الظاهرة أو العملية القدمية املتغرية

ومضمونه أن كل األشياء والظواهر والعمليات هي دائما يف حالة  :قانون وحدة وصراع األضداد واملتناقضات. 3

غري واحلركة يف األشياء والظواهر، حركة وتغري وتطور، وأن سبب هذا التحول القوة الدافعة واحملركة حلالة الت

ذلك أن كل شيء أو ظاهرة هي عبارة عن كتلة أو وحدة مرتابطة من العناصر واخلصائص والصفات املختلفة 

 .واملتناقضة واملتضادة واملتفاعلة بطريقة تنابذ وجتاذب

طور والتبدل واالرتقاء يقوم هذا القانون بعكس وتفسري العالقة بني خمتلف مراحل الت :قانون نفي النفي. 1 

فيقوم هذا القانون ببيان وتفسري نتائج مراحل ديالكتيك تطور األشياء والظواهر . والنتيجة النامجة عن ذلك

حالة وجود أفكار وحقائق متعارضة متقابلة ومتناقضة داخل الشيء الواحد أو  وحقائقإىلواألفكار، من أفكار 

 .لظواهر واحلقائق والعمليات واألفكار السابقة الفانيةمت ينتج عن ذلك من ا الواحدةثمالعملية 

 خصائص املنهج اجلدلي ومكانته ضمن احلقول املعرفية

يعترب املنهج اجلدلي كباقي املناهج العلمية، حيظى بأهمية ما من حني آلخر، حسب احلقل املعريف الذي وظفت 

مه، حيث أن بعض املناهج ال ميكنها أن ختدم فيه، وبالتالي فإن لكل منهج خصائصه وجماله العلمي الذي خيد

 إال جماال واحدا دون اآلخر، يف حني أن مناهج ميكن تطبيقها يف أكثر من جمال معريف واحد 

 :فاملنهج اجلدلي وكما متت اإلشارة إليه يرتكز على ثالثة عناصر

 . خالهلا ميكننا أن نستشف خصائص هذا املنهجمن ، الطرح والطرح املضاد ثم الرتكيب 

وحسب تصنيفات املناهج وأنواعها، يعترب املنهج اجلدلي من املناهج الفلسفية العامة ويؤكد ذلك أن جل دارسي 

هذا املنهج يربطونه بالدراسات الفلسفية حيث أن هناك من ينعته بأنه تيار فلسفي مضاد للتيار امليتافيزيقي، 

على مبدأ  ر خمتلف األشياء واألفكار والكون ويلجأ إىل منطق خاص وهو املنطق اجلدلي، الذي يؤكدويقوم على قصو

 ءايشالتطور الذاتي لأل
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 املنهج اإلشراقي

 

 مفهوم املنهج اإلشراقي 

 اإلضاءة، يقال أشرقت الشمس طلعت وأضاءت،: اإلشراق يف اللغة

 فس الكاملة عند التجرد عن ظهور األنوار العقلية وملعانها وفيضانها على األن: واإلشراق يف كالم احلكماء

 املواد اجلسمية،

 

وختتلف احلكمة اإلشراقية عن الفلسفة األرسطيه بأن احلكمة اإلشراقية على الذوق والكشف واحلدس يف حني أن 

 الفلسفة األرسطية مبنية على االستدالل والعقل

 ويشري اجلرجاني يف التعريفات إىل أن اإلشراقيني طائفة رئيسهم أفالطون

إنها احلكمة املؤسسة على اإلشراق الذي هو الكشف أو حكمة : ر أحد اإلشراقيني تعريفا لفلسفته فيقولويذك

املشارقة الذين هم أهل فارس وهذا يرجع إىل تعريف اجلرجاني ألن حكمتهم كشفية ذوقية فنسبت إىل اإلشراق 

 عند جتردها الذي هو ظهور األنوار العقلية وملعانها وفيضانها باإلشراق على النفوس

وكان اعتماد الفارسيني يف احلكمة على الذوق والكشف، وكذا قدماء اليونان عدا أرسطو ومن معه فإن اعتمادهم كان 

 .على البحث والربهان ال غري

وال ينكر اإلشراقيون قيمة املصادر األخرى للمعرفة، بل يعرتفون ولو نظريًا بقيمة ما تقدمه من معرفة يف جماالت 

 معينة من املعرفةوحدود 

فريون أن احلس مصدر للمعرفة له ميدانه، والعقل مصدر آخر له ميدانه أيضًا، والوحي الذي جاء به األنبياء 

 .مصدر ثالث

 : ويرتتب على ما تقدم
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  أن اإلشراق يتضمن ظهور املوجود أي تأسيس وجوده، وهذا الظهور هو عملية إدراكية للنفس املستعدة

 .للكشف

  فيمكن فهم اإلشراق باإلضافة إىل املعنى األصلي على أنه حكمة (مشرقي)و(إشراقي)بني لفظ هناك ترادف ،

 .املشرقيني أي الشرقيني الذين يقعون جغرافيًا يف الشرق ويقصد بهذا اإلشارة بالد فارس

 أي الذوقية والكشفية واالشراقية مقابل العقلية .تقوم الفلسفة اإلشراقية يف مقابل املشائية

 : املفاهيم املرتبطة بعض

 .هو اإلطالع على ما وراء احلجاب من املعاني الغيبية واألمور احلقيقية وجودًا أو شهودًا: الكشف 

نور عرفاني يقذفه احلق بتجليه يف قلوب أوليائه، يفرقون به بني احلق والباطل، من غري أن ينقلوا ذلك : الذوق 

 .من كتاب

ان الصويف وهي امللكة اليت ترى حقائق األشياء وبواطنها، كما يرى البصر ظواهر مصدر املعرفة يف اإلنس: البصرية 

 .األشياء املادية، وهي مورد اإلهلام وموطن اإلشراق، ومصدر الكشف والذوق

 وهذه الفلسفة وإن كانت هلا جذور متأصلة يف عمق التاريخ إال أنها برزت وصار هلا أعالمها يف احلضارة اإلسالمية

وجدت أرضا خصبة يف املذهب الصويف والذي استطاعت من خالله أن تثبت نفسها فلسفة ومنهجا رئيسا  حيث إنها

 .من مناهج الفكر يف احلضارة اإلسالمية

 هـ586ويعد شهاب الدين السهروردي املقتول سنة  -

 أبو الفلسفة اإلشراقية يف احلضارة اإلسالمية -

 :السهروردي يف تشييد فلسفته إىل ثالثة أصول رئيسيةونستطيع رّد جممل العناصر اليت اعتمدها  -

 األصالن اإلسالمي واليوناني

 .واألصل الفارسي
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 ةاحملـــاضره التــاسع

 عناصر احملاضرة 

 مفهوم التجربة والتجريبية

 املعنى العام أو الواسع: أوال 

 االجتاه التجرييب ونظرية املعرفة -3

 االجتماعياالجتاه التجرييب يف البحث  -3

 املعنى اخلاص أو الضيق: ثانيا 

 

 

 

  التجربةExpriment مصطلح ذو معنيني اثنني، عام وخاص. 

 

 : أواًل ـ املعنى العام أو الواسع

النامجة عن عملية تفاعل الناس مع  Experienceاخلربة احلسية : التجربة مبعناها العـام هي

 حميطهم الطبيعي واالجتماعي

الضروري لعملية املعرفة اليت ال تكتمل إال بالعقل كشرط كاف، فعملية املعرفة ليست وهي بهذا تعد الشرط 

 سوى وحدة الفعل العقلي واحلسي

 

 :ثانيًا ـ املعنى اخلاص أو الضيق 

املنهج الذي يستخدم يف عملية مجع البيانات امليدانية، وضبط العوامل : التجربة باملعنى اخلـاص هي

 وإدخال العامل املستقل إىل اجملموعة التجريبيةاجلانبية املؤثرة، 

ومالحظة تأثريه يف العامل التابع من خالل املقارنة مع اجملموعة الضابطة، حبيث تؤدي هذه العملية إىل 

 التثبت من املعارف املفرتضة واكتشاف معارف جديدة
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ية تفاعل الناس مع حميطهم النامجة عن عمل Experienceاخلربة احلسية : التجربة مبعناها العـام هي

 الطبيعي واالجتماعي

وهي بهذا تعد الشرط الضروري لعملية املعرفة اليت ال تكتمل إال بالعقل كشرط كاف، فعملية املعرفة ليست 

وفهم التجربة عـلى هذا النحو خيالف يف جوهره اجتاهني اثنني يف . سوى وحدة الفعل العقلي واحلسي

 :نظرية املعرفة هما

ويؤكد أنصاره أثر العقل يف عملية املعرفة، ويفصلونه عن  Rationalism: جتاه العقلياال - 3

التجربة احلسية، العتقادهم بأن احلواس كثريًا ما ختدع، وبأن املعرفة اآلتية عن طريقها تفتقد الضرورة 

 .وصدق التعميم

لى اخلربة ويعتمد أنصاره ع( Experimentalism-Empiricism: )االجتاه التجرييب - 3

 .احلسية، أساسًا لبناء نظرية املعرفة من جهة، والبحث االجتماعي من جهة أخرى

 وقد برز يف العصر احلديث ثالثة أنواع للتجريبية: 

اليت حتصر التجربة بالواقع الذاتي؛ أي األحاسيس والتصورات، نافية  Idealism: التجريبية املثالية -3

 .جربةأن يكون الواقع املوضوعي مصدرًا للت

، إذ يؤمن بأن مصدر معارفنا كلها ويعد الفيلسوف هيوم، واحدًا من أبرز ممثلي هذا االجتاه يف نظرية املعرفة

 هو اخلربة احلسية ووسيلتها هي احلواس

وتعتمد التجربة مبعناها الواسع، أي اخلربة احلسية الذاتية للفرد  Materialism: التجريبية املادية -3

احلسية ألشياء العامل املـوضوعي احمليطة به، فتصري هذه التجربة أساس املعرفة وانفعاله بالتأثريات 

 .ومصدرها الوحيد

  ويعد الفيلسوف لوكLuck ،وهو أول من أفرد مبحثًا متكاماًل من ، أحد أبرز ممثلي التجريبية املادية

 .نظرية املعرفة ضمن هذا اإلطار

حاول أتباعها التأكيد أن الفلسفة عدوة العلم،  وقد Positive Empiricism: التجريبية املنطقية -1

 وأن املعـرفة العلمية تصدر عن اخلربة احلسية الذاتية

  فمعرفيت املباشرة بلون الطاولة وشكلها وصالبتها ونعومتها مرتبطة بوجودها أمامي، ومعرفيت بالزهرة

وقد ملع يف هذا االجتاه الفيلسوف واملنطقي النمساوي كارناب . مرهونة مبدى إحساسي أنا برائحتها

Carnap 
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 :االجتاه التجرييب يف البحث االجتماعي - أ

يقوم بها الباحث يف أثناء ( عمليات)اإلجرائية، الذي يرّد املعرفة إىل مجلة إجراءات يشكل مبدأ التحقق ومبدأ 

 .يف البحث االجتماعي( االمربيقي)نشاطه العلمي، األساس املعريف لالجتاه التجـرييب 

ستمارة املالحظة واملقابلة واال: ) ويستخدم االجتاه التجرييب يف علم االجتماع وسائل عديدة لدراسة اجملتمع مثل

إضافة إىل املعاِمالت اإلحصائية املختلفـة ملعاجلة البيانـات اليت ( والوثائق الشخصية، كالرسائل والسري الذاتية

 .جتمع مـن امليدان

، أحد Leukipp« لويكيب»ويف اليونان نفذت جتارب متفرقة يف جماالت خمتلفة؛ فعلى سبيل املثال، جرب 

أن ميأل باملاء أصيصًا مملوءًا أصاًل بالرماد، فتبني له أن هذا األصيص قد استوعب أتباع مذهب الذرَّة اليونانيني، 

 .الكمية نفسها من املاء اليت يستوعبها عادة وهو خال من املاء

وكانت جتربة الرماد هذه أساسًا لربهان لويكيب على أن الذرَّات أجزاء مادية غري قابلة للتجزيء، وعلى وجود 

 .لذراتفراغات كبرية بني ا

 ثانيًا ـ املعنى اخلاص أو الضيق

املنهج الذي يستخدم يف عملية مجع البيانات امليدانية، وضبط العوامل اجلانبية : التجربة باملعنى اخلـاص هي

املؤثرة، وإدخال العامل املستقل إىل اجملموعة التجريبية ومالحظة تأثريه يف العامل التابع من خالل املقارنة مع 

 ضابطة، حبيث تؤدي هذه العملية إىل التثبت من املعارف املفرتضة واكتشاف معارف جديدةاجملموعة ال

جّرب القدماء من وقت آلخر، صالحية آلة ابتكروها أو فكـرة آمنوا بها أو سلوك :التجريب يف العصور القدمية -3

ول أحد الفالسفة من امللوك اهلنود ففي القرن السابع قبل امليالد، مثاًل، حا. أرادوا له أن يرى النور قبل تعميمه

ويف سبيل ذلك . استخدام التجريب إلثبات فكرة آمن بها، وهي أن الروح اليت خترج من اجلسد عند املوت ال تفنى

وضع هـذا الفيلسوف لصًا يف جرة فخار كبرية وأطبق بابها بشكل حمكم، ومل يرتك فيها سوى ثقب صغري كي 

 .ن جسد اللصيرى من خالله الروح اخلارجة م
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وبعد أيام مات اللص ومل ير امللك الفيلسوف روحًا خترج من الثقب، فاضطر، على إثر هذه التجربة، لتغيري 

 .فكرته عن فناء الروح

 :التجريب يف العصر اإلسالمي -3

د أجرى العرب جتارب أدت إىل سلسلة من االكتشافات العلمية املهمة، كالنظام العشري وبداية اجلرب واألعدا

فبلغت احلضارة العربية واإلسالمية ذروتها، ونبغ علماء عرب كثر أمثال احلسن بن اهليثم الذي أبدع  والكيميا

ويعد احلسن بن اهليثم أحد الرواد األوائل يف البحث التجرييب القائم على . يف البصريات والرياضيات والفيزياء

 .املالحظة املوضوعية واالستقراء

شرحًا علميًا صحيحًا، كما أنه قدم نظريات رائدة يف انعكاس الضوء يف ( اإلبصار)العني  فهو أول من شرح رؤية

 املرايا وتكوين الصور بوساطتها وانكسار الضوء

الذي ُترجم إىل الالتينية، هو « املناظر»وفسر أيضًا ظاهرة السراب وغريها من الظواهر الضوئية، حتى إنَّ كتابه 

 .الباحثون طوال العصور الوسطى األوروبية الكتاب الوحيد الذي تداوله

 :التجربة يف العصر احلديث

 :استمرت التجربة يف العصر احلديث، وبرز تأثريها يف كل من العلوم الطبيعية أواًل واالجتماعية ثانيًا

بدأ بعض علماء الطبيعية يف القرن اخلامس عشر بالتنظري للتجريب يف : التجريب يف العلوم الطبيعية - أ

يعد غاليليو، العامل اإليطالي املشهور، وقد أثبت جتـريبيًا صحة . العلم، واستخدامه فعليًا يف أحباثهم

فرضية الفلكي البولوني كوبرنيكوس حول دوران األر  حول الشمس فكان بذلك أحد أهم الرواد الذين 

جريب يف الوقت الراهن يف ظل أسسوا، نظريًا وعمليًا، للطريقة التجريبية يف العلـوم الطبيعية وامتد الت

 .ثورة املعلومات والتقنيات، ليشمل العلوم األخرى أيضًا

م 31م  وبداية القرن 31اعتمد ممثلو العلوم االجتماعية يف نهاية القرن :التجريب يف العلوم االجتماعية -ب

يل املثال، هو أول من ، عامل النفس األملاني املشهور على سبWundtفونت . التجريب يف أحباثهم االجتماعية

األملانية املخرب  Leipzigيف مدينة ليبزيغ  3818استخدم التجربة املخربية يف البحث النفسي، حني أّسس عام 
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الذي يعنى بدراسة اآللية الداخلية أو العناصر الداخلية املنعزلة للسلوك الفردي، ثم تفسري  النفسي األول يف العامل

 .من جراء إحضار األفراد إىل املخرب والتجريب عليهمالظواهر والعمليات النفسية 

، إذ يصعب عزل األفراد الذين يشكلون بيد أن التجريب يف علم االجتماع أكثر تعقيدًا مما هو عليه يف علم النفس

ألن ذلك يؤدي إىل دراسة السلوك مبعزل عن العالقات   الظاهرة االجتماعية وجلبهم إىل املخرب للتجريب عليه

ماعية املتبادلة، هلذا ال تصح التجربة املخربية يف دراسة موضوعات علم االجتماع مع دراستها بأنواع أخرى االجت

 .من التجارب تتناسب وخصوصيتها كالتجربة احلقلية، والتجربة البعدية ـ القبلية، وشبه التجربة

ويعود ذلك إىل أسباب كثرية،  حتد من استخدامه، ويواجه التجريب يف البحث االجتماعي املعاصر صعوبات مجة

تأتي يف طليعتها خصوصية الواقع االجتماعي املتغري دائما األمر الذي يؤثر يف أفراد التجربة الذين غالبًا ما 

ينفعلون بالتغريات احلاصلة يف حميطهم، فيصري من الصعب تقدير أثر العامل التجرييب يف التأثري يف العامل 

لب البحث التجرييب يف علم االجتماع وقتًا وإنفاقًا ماليًا كبريًا قد ال يتمكن الباحث إضافة إىل ذلك، يتط. التابع

 .مبفرده من تغطيته إذا مل تساعده اجلهات الوطنية املعنية بنتائج هذا البحث

 خطوات البحث التجرييب 

 :تتلخص خطوات البحث التجرييب يف النقاط التالية

 الشعور باملشكلة. 

  السابقة للتحقق من عدم دراسة املشكلة سابقًا وللتعرف على نتائج الدراسات ذات العالقةمراجعة الدراسات. 

 حتديد وتعريف املشكلة اليت سيتم دراستها. 

 وضع األسئلة والفرضيات املناسبة. 

 تعريف املصطلحات. 

 ادر تصميم منهجية البحث بتحديد أفراد العينات واجملموعات املستقلة والضابطة واملقاييس واملص

 .واالختبارات املطلوبة

 مجع البيانات وإجراء التجارب املطلوبة. 

 حتليل وتفسري البيانات وعر  النتائج وتقرير قبول الفرضيات أو رفضها. 

 عر  النتائج النهائية يف صيغه تقرير ألغرا  النشر. 
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 احملاضرة العاشرة

 أشهر أعالم نظرية املعرفة

 

 عناصر احملاضرة

 فروع احلكمة   تصنيفه للعلوم نظريته يف املعرفة املوقف الفلسفي البن سينا: ابن سينا 

 صعوبة حتديد معاني كالمه  مراتب العلوم، املعرفة عند ابن عربي، فلسفة ابن عربي ،: ابن عربي 

 

 املوقف الفلسفي البن سينا 

ينا هي ازدواجية املوقف الفلسفي عنده، أو تعدد املالحظة األساسية اليت تكاد تكون حمل اتفاق بني دارسي ابن س

فهناك على ما يصرح به ابن سينا نفسه فلسفة مشائية للجمهور، وفلسفة مشرقية  املستوى الفلسفي السينوى؛

 .للخاصة

من مؤلفاته  الغرب، واملمثل له فىهو الشائع عن ابن سينا خاصة عند املتأثرين به  واالجتاه املشائى 

. فاملقصود به عند ابن سينا ما زال حمل خالف بني الباحثني املشرقىصفة عامة، أما االجتاه ب (الشفاء) هو

بني املشائية  املعرفة كما هو معروف مبنية على املوقف الفلسفي، ومع ازدواجية املوقف الفلسفي السينوىونظرية 

رة وبناء على ذلك موقفني خياطب بها اخلاصة فسنجد بالضرو التىخياطب بها اجلمهور، واملشرقية  التى

 معرفيني مزدوجني أحدهما 

 .مبنى على املشائية، واآلخر مبنى على املشرقية

العلم، ومنهج تصنيف العلوم على صلة وثيقة بنظرية املعرفة، فإننا نلحظ هذه  وإذا كان منهج التصنيف فى

تصنيف العلوم، وفى منهج  فىآثارها  فىعليها ازدواجية  ينبنى الفلسفى، والتىموقف ابن سينا  فىاالزدواجية 

 يف املعرفة نظريته.الفلسفىالتصنيف 
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 نظريته يف املعرفة

البن سينا نظرية متكاملة فى الوجود واملعرفة بأنواعها احلسية والعقلية، غري أنه انتهى به األمر إىل إدراك -

   راك الوجود ومعرفته،حمدودية هذه الوسائل ملعرفة الوجود، وأنها ال ميكنها االستقالل يف إد

فبقى أن هاهنا شيئا خارجا عن جوهرنا فيه الصور املعقولة بالذات، إذ هو جوهر عقلي : ))... يقول ابن سينا -

بالفعل، إذا وقع بني نفوسنا وبينه اتصال ما، ارتسم منه فيها الصور العقلية اخلاصة بذلك االستعداد اخلاص 

إىل ما يلي العامل اجلسدانى أو إىل أي صورة أخرى امنحى املتمثل الذي  ألحكام خاصة، وإذا أعرضت النفس عنه

كان أوال كأن املرآة اليت كانت حتاذى بها جانب القدس قد أعر  بها عنه إىل جانب احلس أو إىل شيء آخر من 

 ((األمور القدسية، وهذا إمنا يكون إذا اكتسبت نفوسنا هذا االتصال

فنظرية املعرفة عند ابن سينا مرتبطة بقوى النفس عنده والتى يرى أنها احلواس والعقل واحلدس، ومن  -

 عنده إىل املعرفة احلسية والعقلية واحلدسيةثم فاملعرفة تنقسم 

مكتسبة بسلوك طريق خاص، هو طريق اجملاهدة والتصفية والذي ينتهي  احلدسية واملعرفة - -

وهناك مراتب  - فاملعرفة اإلشراقية مرتبطة باالستعداد،. سب استعدادهباالتصال ثم التلقي، كل ح

الزاهد والعابد والعارف، وقد تناول كل ذلك : ثالثة مستعدة هلذه املعرفة حبسب نظرية ابن سينا

االشارات )الثامن والتاسع والعاشر من كتاب : بالتفصيل يف األمناط الثالثة األخرية من إشاراته

 (.والتنبيهات

 .ذن فاإلضافة احلقيقية عند ابن سينا فى نظرية املعرفة هو حماولة التنظري العقلي للمعرفة احلدسيةإ

 

  :تصنيف العلوم عند ابن سينا

ينطلق تصنيف ابن سينا للعلوم من مفهومه للوجود، فالوجود عنده إما عقلي مفارق، وهو موضوع ما بعد  -

   ، وإما ذهين متصور وهو موضوع املنطق،الطبيعة، وإما مادي حمسوس وهو موضوع الطبيعة
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وموضوع الطبيعة ال يوجد وال ميكن أن يتصور وجوده بريئا عن املادة، وأما موضوع ما بعد الطبيعة فال  - -

 ختالطه املادة أصال، وموضوع املنطق منتزع من املادة بطريق التجريد

 –حيث ستكون بدايته يف مصنفاته هذا األساس يف التصنيف سيؤثر مباشرة يف منهج التصنيف عنده  - -

هو العلم الطبيعى، مع مالحظة أن املدخل املنطقى هو عنده فى مجيع كتبه  -بعد املدخل املنطقى   -

- .يبدأ به لكونه آلة تعصم الذهن عن اخلطأ( كالشفاء والنجاة واإلشارات)

احلكمة إىل قسم نظرى ( ليةأقسام العلوم العق)وبناء على أساس التصنيف هذا يقسم ابن سينا يف رسالة   -

جمرد وقسم عملى، والقسم النظرى هو الذى الغاية فيه حصول االعتقاد اليقينى حبال املوجودات التى ال 

 .يتعلق وجودها بفعل اإلنسان، ويكون املقصود إمنا هو حصول رأى فقط مثل علم التوحيد وعلم اهليئة

عتقاد اليقيين باملوجودات، بل رمبا يكون املقصود والقسم العملي هو الذي ليس الغاية فيه حصول اال - -

فيه حصول صحة رأى يف أمر حيصل بكسب اإلنسان ليكتسب ما هو اخلري منه، فال يكون املقصود 

 حصول رأى فقط، بل حصول رأى ألجل عمل، فغاية النظري هو احلق، وغاية العملي هو اخلري 

 

سفل ويسمى العلم الطبيعي، والعلم األوسط ويسمى العلم الرياضي، العلم األ: أما أقسام احلكمة النظرية ثالثة -

العلم اخلاص بالقسم األول يسمى طبيعيا، : فالعلوم النظرية أقسام ثالثة - .والعلم األعلى ويسمى العلم اإلهلي

ة العملية أما أقسام احلكم-.والعلم اخلاص بالقسم الثاني يسمى رياضيا والعلم اخلاص بالقسم الثالث يسمى إهليا

عند ابن سينا فثالثة، القسم األول، ويعرف به أن اإلنسان كيف ينبغي أن تكون أخالقه وأفعاله حتى تكون 

والقسم الثاني ويعرف منه أن اإلنسان كيف ينبغي أن يكون تدبريه ملنـزله  - حياته األوىل واألخرى سعيدة،

والقسم  - نتظمة مؤدية إىل التمكن من كسب السعادة،املشرتك بينه وبني زوجه وولده ومملوكه حتى تكون حاله م

الثالث، ويعرف به أصناف السياسات والرياسات واالجتماعات املدنية الفاضلة والرديئة، ويعرف وجه استيفاء 

. وما كان من ذلك يتعلق بالنبوة والشريعة. كل واحد منها وعلة زواله وجهة انتقاله، ما كان يتعلق من ذلك بامللك

اجلزء من احلكمة العملية يعرف به وجود النبوة وحاجة نوع اإلنسان فى وجوده وبقائه ومنقلبه إىل وهذا 

ثم أخذ ابن سينا بعد ذلك يف بيان أقسام علوم احلكمة الطبيعية، والرياضية واإلهلية واملنطقية يف بقية - .الشريعة

 .طة فى هذه الرسالة العظيمة ثالثة ومخسون علمارسالته، مؤكدا فى النهاية على أن مجلة العلوم املعقولة املضبو
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 : فروع احلكمة 

ومل يبلغ أحد علمناه قبل ابن سينا بالعلوم العقلية أو العلوم الفلسفية هذا : ويعلق الشيخ مصطفى عبد الرازق بقوله

ذلك حكمة، وذكر العدد، وقد جعل املنطق آلة للعلوم العقلية أو الفلسفة بقسميها النظري والعملي، ثم أمساه مع 

 .علم الوحي وعلم املعاد: يف فروع العلم اإلهلي

احلكمة استكمال النفس اإلنسانية بتصور األمور والتصديق بها باحلقائق : ))ابن سينا يف عيون احلكمةويقول  

ينا أن نعملها واحلكمة املتعلقة باألمور اليت إلينا أن نعلمها وليس إل. النظرية والعملية على قدر الطاقة اإلنسانية

وكل . تسمى حكمة نظرية واحلكمة املتعلقة باألمور العملية اليت إلينا أن نعلمها ونعملها تسمى حكمة عملية

حكمة مدنية، وحكمة منـزلية، وحكمة : فأقسام احلكمة العملية. واحدة من احلكمتني تنحصر يف أقسام ثالثة

اإلهلية، وكماالت حدودها تستبني بالشريعة اإلهلية، ومبدأ هذه الثالثة مستفاد من جهة الشريعة . خلقية

وتتصرف فيها بعد ذلك القوة النظرية من البشر مبعرفة القوانني العملية منهم وباستعمال تلك القوانني يف 

 .اجلزئيات

تقع فيها بني أشخاص الناس ليتعاونوا على مصاحل  التىفاحلكمة املدنية فائدتها أن تعلم كيفية املشاركة  -

  .األبدان، ومصاحل بقاء نوع اإلنسان

أن تعلم املشاركة اليت ينبغي أن تكون بني أهل منـزل واحد لتنتظم به : واحلكمة املنـزلية فائدتها -

 .املصلحة املنـزلية، واملشاركة املنـزلية تتم بني زوج وزوجة، ووالد ومولود، ومالك وعبد

وكيفية اقتنائها لتزكو بها النفس، وتعلم الرذائل وأما احلكمة اخللقية ففائدتها أن تعلم الفضائل  -

  .وكيفية توقيها، لتطهر عنها النفس

وحكمة رياضية، وحكمة هي الفلسفة األولية، . حكمة طبيعية: وأما احلكمة النظرية فأقسامها ثالثة -

  والفلسفة اإلهلية جزء منها، وهى معرفة الربوبية،

النظرية مستفادة من أرباب امللة اإلهلية على سبيل التنبيه، للحكمة )ومبادئ هذه األقسام اليت   -

ومتصرف على حتصيلها بالكمال والقوة العقلية على سبيل احلجة، ومن أوتى استكمال نفسه بهاتني 

 (.احلكمتني والعمل على ذلك بإحداهما فقد أوتى خريا كثريا
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 :فلسفة ابن عربي

اإلسالميني، تكلم يف الكون ويف مبدئه ويف صدروه، وتكلم يف اإلنسان ابن عربي فيلسوف كبقية الفالسفة  -

ويف غايته من هذه احلياة، ويف عالقته مبوجده، ويف السبيل إىل حتديد هذه العالقة، ومل خيرج يف جوهر 

ما قال عن األفالطونية احلديثة، واألفالطونية احلديثة مصدر الفلسفة اإلشرافية يف الثقافة اإلسالمية، 

 .ومصدر كبري للتصوف اإلسالمي القائم على اإلهلام يف املعرفة، والفناء يف ذات اهلل ونبذ متع هذه احلياة

الكندي، والفارابي وابن سينا، أو : ولكن ميزة ابن عربي عن الفالسفة اإلسالميني اآلخرين، أمثال  -

ا بعباراتها االصطالحية، بل غريهم، يف تصوير هذه الفكرة الفلسفية، فلم يشأ أن حيكيها أو أن يشرحه

 .عرضها بأسلوب يكثر فيه التمثيل الشعري الرمزي

وشخصية ابن عربي واضحة وغامضة؟ واضحة يف متثيلها ثقافة عصره، وغامضة يف أنها مل تربز صريح  - -

يف الفلسفة، ( القصة)رأيه ومعتقده، وأغلب الظن أن هذا الغمو  مرجعه شغف ابن عربي باستخدام 

ليس يف مستطاع أهل املعرفة أيصال شعورهم : )يف التعبري عن الفكر، وإن كان هو يعلله يقولهواخليال 

 (.إىل غريهم، وغاية ما يف هذا املستطاع الرمز عن تلك الظواهر أللئك الذين أخذوا يف ممارستها

 :املعرفة عند ابن عربي -

 :يتنازع املعرفة اجتاهان أو نهجان -

 األول هو النظر العقلي،  -

 والثاني هو الكشف الصويف،  -

وعليه فإن مفهوم املعرفة جيب أن ينظر إليه ليس بوصف ابن عربي متصوفًا يسلك طرق الكشف   -

 وحسب، بل بوصفه فيلسوفًا يلجأ إىل النظر العقلي كذلك 

 ونظرية املعرفة عند ابن عربي متيز بني نوعني من املعرفة -

 تلك اليت تنتمي للعقل، :  -
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للنفس، أي املعرفة الذوقية والتأكيد على حدسها، احملدد األساس يف املعرفة عند ابن واألخرى العائدة  -

عربي، بفهم اإلميان مبعرفة تبتعد عن السبب االستطرادي، وتقرتب من اإلدراك املباَشر للحقيقة يف 

 .جوهرها

 .ت اإلدراك الفطرييشري إىل نوع من احلكمة، تعتمد التجربة املباشرة ذا« ذوق»إن ارتباط املصطلح بلفظ  -

وهو ما يتحدد مبا يسمى الكشف الذوقي، فالعقل مكتَسب، يف حني أن الذوق موضوعه احلقيقة ذاتها،   -

الشهود : وبالتالي، ال مفر من اللجوء إىل الذوق باعتباره الوسيلة الوحيدة للحصول على املعرفة عرب

املعرفة »مع القلب كأداة تبث من خالهلا  وعلى هذا النحو نرى ابن عربي وقد تعامل-.املباَشر للحقائق

 .، وهي مبعنى آخر البؤرة اليت تتجلى فيها املعرفة«الذوقية

واملواقف اليت صاغها الصوفية عن القلب مبجملها متأثرة باألحاديث املروية عن النيب صلى اهلل عليه   -

التأكد على : ة، والثانياألول اعتبار القلب بؤرة للمعرف: وسلم واليت تتوزع على مستويني حمددين

 .تغريية وحركية القلب

 

: ومن خالل املوقف القرآني، الذي اختذ من القلب حماًل للكشف واإلهلام، فإن الصوفية األوائل قد حددوا القلب

 .باملشاهدة، والفهم عن اهلل

النفس بني الروح والعقل وإن الصراع املتمثل بني ما هو إجيابي وما هو سليب طبقًا هلذا التقسيم راجع إىل وقوع -

من جهة، وبني اجلسم املادي من جهة أخرى، وبهذا الفهم فإن اهتمام النفس مبا هو ظاهري يؤدي إىل تكدس 

   .احلجب على القلب، أو زيادة صدئه

لذا فإن الظاهر يتضمن األسباب واألغيار واألشياء، ويرتكز رحيل العارف من األسباب إىل املسبب، ومن السوى  -

. ارتبط الظاهر عند ابن عربي مبعرفة العاَلم، واختص الباطن مبعرفة اهلل -.يه هو، ومن األشياء إىل رب األشياءإل

   .وميثل الباطن بالنسبة للظاهر، ما ميثله القلب بالنسبة للجسد

أن قلب املؤمن وحده، هو جمال املعرفة؛ ألنه يتضمن جمموعة من  -حسب ابن عربي –ومن اجلدير ذكره -

إال أن نور املعرفة هو هدف العارف؛ ألن نور املعرفة كالشمس، . نور املعرفة، ونور العقل، ونور العلم: األنوار
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ونور العقل كالقمر، والقسم الثالث هو نور العلم، وهو كالكوكب بالنسبة للشمس والقمر، فيتم سرت اهلوى بنور 

 .علماملعرفة، وسرت الشهوة بنور العقل، وسرت اجلهل بنور ال

 مراتب العلوم عند ابن عربي

 مييز ابن عربي بني ثالث مراتب للعلوم

 «.منه صحيح، و فاسد: وهلذا يقولون يف النظر...وهو ما حيصل لك ضرورة، أو عقيب نظر يف دليل»: «علم العقل» 

ها، وال يقيم على وال سبيل إليها إال بالذوق، فال يقدر عاقل على أن حيد»: «علم األحوال»أما العلم الثاني فهو 

فهذه علوم من احملال . كالعلم حبالوة العسل، ومرارة الصرب، وما َشاَكَل هذا النوع من العلوم. معرفتها دليال البتة

األمر إذن يتعلق بالذوق السليم، ال « أن يعلمها أحد إال بأن يتصف بها ويذوقها، وَشَبُهَها من جنسها يف أهل الذوق

 «وز إنكار الذوق على من ذاقوال جي»باخلطأ والصواب، 

وهو نفث روح القدس يف الروع، خيتص به . وهو العلم الذي فوق طور العقل»: «علم األسرار»أما العلم الثالث فهو  

هذا الصنف الثالث الذي هو علم األسرار، العامل به يعلم العلوم كلها،  -حسب ابن عربي  -« .النيب والولي

كذلك فال علم أشرف من هذا العلم احمليط، احلاوي على مجيع ( األخرى)لعلوم وليس صاحب تلك ا. ويستغرقها

  «املعلومات

 

 :صعوبة حتديد معاني كالم ابن عربي

وهذه أول . مقدمة الفتوحات على أن ابن عربي يتعمد دائما إخفاء حقيقة مذهبه، ونص على ذلك بوضوح فى

صعوبة يقابلها من حياول خو  غمار فكر ابن عربي، والذي يتفنن يف الغمو  باستخدام كل وسيلة ممكنة، من 

من وهلذا . اللغة الرمزية، إىل تبديد آرائه وتفريقها إىل استخدام لغة اصطالحية خاصة إىل غري ذلك من وسائل

 .دقيق وقاطع الصعب حتديد مذهبه يف املعرفة بشكل
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 احملاضرة احلادية عشرة

 

 :عناصر احملاضرة

 أشهر أعالم نظرية املعرفة

 (الغزالي وابن رشد)

 ووسائل املعرفة أقسام املعرفة رحلة الغزالي للبحث عن احلقيقة: الغزالي 

 ومفهوم العلم وأقسام العلوم فلسفة ابن رشد ونظريته: ابن رشد 

 

 رحلة الغزالي للبحث عن احلقيقة 

نظرية املعرفة عند الغزالي مرتبطة أشد االرتباط برحلته يف البحث عن احلقيقة، وقد قدم حديثا صرحيا  -

يف نظرية املعرفة يف العديد من مؤلفاته كاملنقذ من الضالل، وميزان العلم، كما خصها ببعض املؤلفات 

 ول فيه ميزان املعرفة، والرد على نظرية املعرفة عند الباطنية،املستقلة كالقسطاس املستقيم، والذي تنا

وقد حاول الغزالي يف قسطاسه استخراج ميزان املعرفة من القرآن الكريم، حيث استطاع أن يستخرج   -

 ، وميزان التالزم، وميزان التعاند،(األكرب، واألوسط واألصغر)ميزان التعادل : منه مخسة موازين

شرح هذه املوازين بالتفصيل، فقد حاول فيه الغزالي استخراج أشكال القياس العقلي من  فىثم أخذ  -  -

القرآن الكريم مباشرة، كما حاول أن يستخرج أيضا أمثلة هلذه األقيسة من القرآن، وكان قادرا على ذلك 

احلقة، ثم  طلب املعرفة فىمبهارة، ليبني أن استخدام هذه األنيسة الصورية أمر مشروع ومندوب إليه 

  املعصومأخذ ينقض نظرية املعرفة عند الباطنية القائمة على القول باإلمام 

وقد كان الغزالي حياول البحث عن احلقيقة بكل املدارك واملعارف احلسية والعقلية والقلبية، وكي يصل إىل  -.

 .احلقيقة اليقينية كان ال بد من أن يستخدم منهج الشك، أو الشك املنهجي
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تقوم نظرية املعرفة عند الغزالي على نقد وسائل العلم واملعرفة التقليدية، وتعدد مستويات  وإمنا -

اخلطاب املعريف عنده، والشك املنهجي، كما نادى بضرورة التالزم بني العقل والشرع من أجل الوصول 

غم ما قدمه من نقد إىل اليقني، على أن الغزالي مل يتزحزح قيد أمنلة عن تأكيد أهمية املعرفة العقلية ر

وشك، فالعلوم كلها وخاصة الدينية إمنا تدرك بكمال العقل وصفائه، وهلذا وثق باملنطق والرباهني 

 .الكثري من اجملاالت بعد أن نقدها نقديا علميا دقيقا العقلية فى

ه العامل اإلسالمي وقدمت ل ويعترب الغزالي أحد الشخصيات األساسية اليت دافعت عن املنطق فى - -

، كما تناول (حمك النظر)و ( معيار العلم)أسباب بقائه واستمراره، وخصص بعض كتبه للمنطق مثل 

 .مواضع أخرى كمقدمة املستصفى الشهرية وكمقاصد الفالسفة وتهافتهم فىبعض قضايا املنطق 

 أقسام املعرفة -

 :وبناء عليه فتنقسم املعرفة عنده إىل ثالث شعب -

 .امليتافيزيقية ومعرفتها بطريق التفصيل ال تتم إال عن طريق الوحياملعرفة الغيبية  -3  -

 .املعرفة املنطقية والرياضية، وطريقها العقل -3 -

وأبعد : ))ذلك بقوله املعرفة التجريبية وطريقها احلواس، وغايتها الظن ال اليقني، ويوضح الغزاىل -1 -

ويش فيه أكثر ألن الطبيعيات بصدد فالتش الرياضى، وأما الطبيعىالعلوم الثالثة عن التشويش 

 ((.بعيدة عن الثبات خبالف الرياضيات فهىالتغريات، 

ثم يقدم الكالم عن العلم يف كتابه . شرَف العقل والعلم والتعليم( ميزان العمل)يتناول الغزالي يف كتاب  - -

أولوية كربى للعلم  وأعطى. وجيعل له صدارة الكتاب ويقدمه على كتاب قواعد العقائد( اإلحياء)األشهر 

 .وما يتعلق به من مباحث ومفاهيم وقدمها على الكل مطلقا

 

 :أصناف العلم وأقسامه 

 :اعلم أنَّ العلم على قسمني): فيقول: يصنِّف أبو حامد الغزالي العلم ويقسمه إىل قسمني
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العقلية شرعية عند  وأكثر العلوم الشرعية عقلية عند عاملها، وأكثر العلوم. أحدهما شرعي، واآلخر عقلي 

 (.عارفها

 :وبعد تقسيمه العلم إىل شرعي وعقلي؛ أخذ يف تفصيل أقسامهما، فبدأ بالشرعي وقسَّمه إىل قسمني 

 . يف األصول، وهو علم التوحيد: األول 

. العملي علم األصول هو العلمي، علم الفروع هو. الشرعي إما أْن يكون علميًَّا أو عمليًا والعلم.الفروععلم : واآلخر

 :والعلم العملي يشتمل على ثالثة حقوق

 ". أركان العبادات"حق اهلل تعاىل : األول 

 وبعد”األخالقعلم "حق النفس : والثالث. البيع، والشركة، والقصاص: مثل" أبواب العادات"حق العباد : والثاني

لعلم العقلي، حيث قسمه إىل ثالث أْن فرغ أبو حامد الغزالي من أقسام العلم الشرعي تناول بالتقسيم مراتب ا

 :مراتب

  املرتبة.العلم الرياضي: املرتبة األوىل 

 . العلم الطبيعي: الثانية

هذا الرتتيب املتسق للعلم الشرعي والعقلي ينبئ  -النظر يف الوجود وتقسيمه إىل الواجب واملمكن: املرتبة الثالثة

لوم واملعارف الفنية، أسهمت يف بروز منهجية أصبحت عن عقلية فذة، وبعد فكرى عميق، وإحاطة واسعة بالع

  -.موردًا خصبًا ملناهج البحث احلديث

إىل  وانتقل من احلسيات( الشك املنهجي)وبعد حديثه عن العلم غاص يف رحلة البحث عن اليقني، مطبقا منهجه 

لى هذا الشك املنهجي عند وقد ترتب ع-.فكان شكه منهجيا ال مذهبيا. اىل اليقنيالعقليات إىل الكشف وصوال 

الغزالي وضوح االجتاه النقدي عنده، من حيث نقده لوسائل املعرفة، ونقده للمذاهب والطوائف واألفكار والفرق، 

وسيؤثر االجتاه النقدي عند الغزالي تأثريا مباشرا على مناهج التصنيف عنده، مما جيعله يضع كتبا بأسرها من 

 .نقد الفالسفة والباطنية وغري ذلك خالل اجتاهه النقدي كأعماله يف
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  :وسائل املعرفة

ومبا أنه ال ميكن الفصل التام بني العلم واملعرفة عند أبى حامد الغزالي؛ ألنَّ املعرفة ال تكتمل إالَّ بالعلم، فالعلم 

لذلك عندما حتدث عن . املبين على التوحيد اخلالص لوجه اهلل تعاىل والذي يتبعه العمل تكون نتيجته املعرفة

 .“صيل العلومطرق حت": وسائل العلم واملعرفة ذكرها بقوله 

: أحدهما: اعلم أنَّ العلم اإلنساني حيصل من طريقني: "، يقول الغزالي"وسائل املعرفة"وقد اصطلح عليها بـ 

[ 3.]التعلُّم اإلنساني[ 3: ]اإلنساني حيصل عنده من طريقني فالعلم.التعلُّم الرباني: والثاني. التعلُّم اإلنساني

 :بدأ بالتعلُّم اإلنساني ويقسِّمه إىلثم يفصِّل ذلك، في. التعلُّم الرباني

   .أو كتابة عن معلم وهو التحصيل بالتعلُّم، كأخذ العلم شفاهة: التعلُّم من خارج[ أ] 

وهو االشتغال بالتفكُّر، وهذا التفكُّر مستفاد من النفس الكلي، وهو عنده أقوى تعليمًا : التعلُّم من داخل[ ب]

 .وأشد تأثريًا

الطريق الثاني : "رح طريق التعلُّم اإلنساني يف تسلسل منطقي، ذكر التعلُّم الرباني، حيث قالوبعد أْن فرغ من ش

 :وهو التعلُّم الرباني وهو على وجهني

 .وخص اهلل تعاىل به األنبياء والرسل، والعلم احلاصل من الوحي يسمى عنده علمًا نبويًا  :إلقاء الوحي: األول

ام وهو الذي حيصل بغري طريق االكتساب وحيلة الدليل وال يدرى العبد كيف اإلهل” :اإلهلام والكشف: الثاني

وامللهم هو الذي . حيصل له، ومن أين حيصل وخيتص به األولياء واألصفياء، والعلم احلاصل منه يسمى علمًا لدنيًا

إلهلام واألوجه ما هي شروط ا ولكن".اخلارجيةانكشف له يف باطن قلبه من جهة الداخل ال من جهة احملسوسات 

[ ب.]حتصيل مجيع العلوم وأخذ احلظ األوفر من أكثرها[ أ: ]وهذا يكون بثالثة أوجه !اليت حيصل بها؟

 .التفكُّر[ ج. ]الرياضة الصادقة واملراقبة الصحيحة

 

 ابن رشد 

 فلسفة ابن رشد ونظريته
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القول بأنه كان واحدا من مل يكن ابن رشد شارحا للفلسفة فحسب، بل إنه كان فيلسوفا أيضا، بل ميكن  -

 .الفلسفىفكرهم وإنتاجهم خصائص التفكري  أكرب الفالسفة الذين متثلت فى

 أىجوهرها على  فىوإن نظرية املعرفة كما قدمها ابن رشد تعتمد على أن النفس عقل فعال ال حيتوى  - -

 فىدن، وليست نظريته تتصل بالب التىإذن ليس إال مظهرا من مظاهر النفس  املادىبالقوة، فالعقل  شىء

 .املعرفة نظرية أفالطونية حمدثة حبال ما

وخالصة نظرية املعرفة الرشدية تقوم على أن املعاني أو اسم الصور العقلية لألشياء ال تهبط من - -

 السماء، وإمنا تصعد من األر  

 .حلسيةأصوهلا إىل األمور ا فىمبعنى أن املعرفة اإلنسانية ترجع  –إن أجيز هذا التعبري  – -

وهذه النظرية تتجلى واضحة يف كل مصنَّفات ابن رشد، واليت تتجلى فيه النـزعة العقلية والواقعية،  - -

 الواقع،  فىحتى يف رصده ونقده للمناهج النظرية يبنى ذلك على مدى تأثريها وجناحها 

اهلل عند  فمعرفة.للجمهورالواقع  ومن ثم فقد حكم مثال على مناهج املتكلمني بالفشل لعدم مناسبتها فى -

مدارج املعرفة حتى  ابن رشد ال تكتسب إال بالبحث النظري الذي يبدأ من املدركات احلسية ثم يرقى يف

تلك املعرفة النظرية اليت تنحصر يف معرفة األشياء : أىيصل إىل أمسى مراتبها، وهى املعرفة الفلسفية، 

اهلل سبحانه واالطالع  فىاملراد به الفناء  الصوفىحتاد اال فىال  –كما يقول العلم احلديث  –بأسبابها 

 العلم وأقسام العلوم مفهوم.إدراكهاعلى أمور يعجز العقل عن 

ملا كتبه ابن رشد، تستدعي  إن القيام بتحديد مفهوم العلم عند ابن رشد يقتضي القيام بقراءة جديدة -

سفي، وإعادة ترتيبها، والبحث عن أنواع التطرق لكل العلوم اليت اهتم بها ابن رشد يف خطابه الفل

األهمية  ولعل.العالقة اليت تربط بينها وكيف استغل، فيلسوف قرطبة، معطياتها يف خمتلف احلقول

اليت خصصها ابن رشد للعلوم تتجلى من خالل وعيه بأهمية تصنيف العلوم وحتديدها وعدم اخللط بني 

ي املوضوع لعلٍم ما خيتلف عن اجلنس املؤلف لعلم آخر؛ موضوعاتها املختلفة؛ باعتبار أن اجلنس النظر

لكن هذا التمييز بني املوضوعات املكونة للعلوم املختلفة الُ خيفي التداخالت ونقط االلتقاء بني كل 

العلوم، فالنتائج احملصلة يف علم معني ال تعد حكرا عليه، بل ميكن توظيف بعض مبادئها يف علوم 

 .أخرى
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  ابن رشد تصنيف العلوم عند -

يشري ابن رشد إىل أنه تكلم عن تصنيف العلوم يف غري ما موضع، وهذا التصنيف الذي حييل عليه - -

غايتها املعرفة فقط،  التىمبنى على أن الصنائع والعلوم ثالثة أصناف، وهى إما صنائع نظرية، وهى 

هذه ومسددة وهى  فىالعلم فيها من أجل العمل، وإما صنائع معينة  التىوإما صنائع عملية وهى 

   .الصنائع املنطقية

فالكلية هي اليت تنظر يف املوجود بإطالق، وفى اللواحق . كلية وجزئية: والصنائع النظرية صنفان- -

يعنى ما بعد )صناعة اجلدل، وصناعة السفسطة، وهذه الصناعة : الذاتية له، وهذه ثالثة أصناف

: إن اجلزئية اثنتان فقط: وقيل أيضا هنالك. وجود حبال ماوأما اجلزئية فهي اليت تنظر يف امل(. الطبيعة

العلم الطبيعي، وهو الذي ينظر يف املوجود املتغري، وعلم التعاليم وهو الذي ينظر يف الكمية جمردة عن 

 ،(اهليوىل، وهذا كله مما وضع وضعا يف كتاب الربهان

( أصول الفقه فى الضرورى)مقدمة  فىويقول . بيان وجه ذلك بطريق السرب والتقسيم فىثم أخذ  -  -

إن املعارف والعلوم ثالثة : األصولي بناء على تصنيف العلوم الذى سيذكرهممهدا لنقده ملنهج التصنيف 

 :أصناف

إما معرفة غايتها االعتقاد احلاصل عنها يف النفس فقط، كالعلم حبدوث العامل، والقول باجلزء الذي ( 3  -

 .ال يتجزأ وأشباه ذلك

والكلية ... فاجلزئية كالعلم بأحكام الصالة... معرفة غايتها العمل، وهذه منها جزئية وكليةوإما ( 3 -

 ....كالعلم باألصول اليت تبنى عليها هذه الفروع من الكتاب والسنة واإلمجاع

وإما معرفة تعطى القوانني واألحوال اليت بها يتسدد الذهن حنو الصواب يف هاتني املعرفتني، كالعلم ( 1 -

 العلوم وقانونامنهجوهذه فلنسمها مسبارا ... لدالئل وأقسامهابا
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تشرتك يف املنهج؛ وذلك ألنها كلها تعتمد على  -سواء أكانت نظرية أم عملية-ويعترب ابن رشد أن كل العلوم 

فهناك أهمية قصوى يشغلها علم املنطق يف املنت الرشدي، فجميع  القياس وتبحث عن صرح نظري متماسك وصلب،

العلوم تعتمد عليه كمنهج يتم من خالله حماكمة األقاويل وترتيبها حسب مرتبتها من التصديق إىل قول برهاني، 

وقول جدلي، وقول خطابي، وقول سفسطائي، وقول شعري حتى يأتي يف الدرجة األوىل القول الربهاني كقول 

باط واستقراء وتركيب وقسمة وشرح ما يدل كذلك يتم يف كل العلوم استخدام الطرق املنطقية من استن.علمي وحيد

من الدالئل اليت تربز أهمية املنطق يف املنت الرشدي، ميكن اإلشارة إىل التفاضل بني العلوم  .إخل...عليه االسم

ومتيز بعضها عن بعض؛ فالعلوم النظرية أفضل من العلوم العملية، كما أن هناك تفاضل بني علوم أخرى فعلوم 

يتبني ِممَّا سبق أن هناك حضور للمنطق كمنهج علمي لتصنيف العلوم وترتيبه  .ن العلم الطبيعيالتعاليم أفضل م

من جهة واحلرص أيضا على جتريدها من كل أنواع األقاويل الغري علمية، وهو املقصد الذي راود ابن رشد يف 

 عقالنية ابن رشد.اجلوامع والتالخيص والشروح

يتوصل إليها  التىأحكامه واالعتزاز باملعارف  واالعتداد به، والثقة فى الغالب على ابن رشد طابع العقل-

واعتباره حجة وميزانا توزن به اآلراء واألفكار، وقد أمثر هذا الطابع لديه موقفا نقديا من بعض االجتاهات 

لتزام مبعايريه موقفها على التقليل من شأن العقل أو إلغاء دوره، أو عدم اال فىترتكز  التىالفكرية واملذهبية 

 ،الدقيقة

متميزة عن  عقالنيتهوالصوفية واملتكلمني والفالسفة، وأتت  احلشويةجدله مع  فىوقد ظهر آثار هذا الطابع  - 

مظهره الواضح  وكان هلذا الطابع املشرق أو املغرب، فىالعقالنية املمزوجة بالتصوف عند غريه من فالسفة اإلسالم 

 .على مصنَّفات ابن رشد
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 احملاضرة الثانية عشرة

 :احملاضرة  عناصر

 أشهر أعالم نظرية املعرفة الغربيني  •

  كانت •

 باشالر         

 الفيلسوف كانت

أو « املثالية النقدية»، و«املثالية الكالسيكية األملانية»فيلسوف أملاني ومؤسس   (كانط)كاْنت أو  عمانويل

 «كاْنت مابعد»و« كاْنت ماقبل»احلديثة شطرين، ، فأثرت يف عصره وشطرت الفلسفة «املتعالية»

 .وسيطرت فلسفته على القرن التاسع عشر برمته، وكانت نتاجًا أصياًل ملا استقاه من سابقيه 

تأثرت فلسفته بتيارين كبريين من تيارات الفلسفة األوربية، أحدهما النزعة العقلية، واآلخر هو النزعة  

 «أيقظه من سباته االعتقادي»وكان تأثريه شديدًا فيه، حتى وصفه أنه  التجريبية اليت قرأها عند هيوم

 :وتنقسم فلسـفة كاْنت إىل مرحلتني أسـاسيتني

 ، «قبل النقدية»وتسـمى  3111مرحلة ما قبل   •

 .«النقدية»وتسـمى  3111وما بعد  •

مثالية نقدية تقوم على نقد »وكلمة نقدية وضعها كاْنت نفسه، إذ وصف فلسـفته الناضجة أنها   •

 . «الفلسـفة العقلية

وغريها من  «تأسيس ميتافيزيقا األخالق»و« مقدمة لكل ميتافيزيقا مستقبلية« »نقد العقل اخلالص»وفيها كتب 

 .زعة العقلية والتجريبية يف مركب واحدبني الن« نقد العقل النظري»كاْنت يف كتابه  وجيمع.كتبه

 .ومل يشك كاْنت يف املعرفة الرياضية، لكنه شك يف ويف قدرة العقل على احلصول على املعرفة امليتافيزيقية 
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 . وميز بني األحكام التحليلية واألحكام الرتكيبية 

وتعتمد مبدأ عدم . «من اجلزء الكل أكرب»: جزءًا من موضوعها كما القول فاألحكام التحليلية يكون حمموهلا

التناقض، وهي أحكام مستقلة عن كل خربة حّسية، فاحلكم فيها أولي قبلي وضروري أي صادق أو كاذب 

   .بالضرورة من دون حاجة للتجربة

بعض »: معرفة على موضوعها، ألن احملمول غري متضمن باملوضوع كالقول فيزيد حمموهلا: أما األحكام الرتكيبية

 .، ويستدل بالتجربة على أن اجلسم ثقيل أو خفيف«ثقيلة األجسام

ويرى كاْنت أن املعرفة العلمية احلقيقية هي املعرفة اليت ُتقوم باحلس والفهم، أو اليت مصدرها اإلدراك احلسي 

 والتفكري، أو اليت يكون موضوعها الوجود اخلارجي، وما يضيفه الفكر من عنده على التجربة ومهمة النقد معرفة

ما يأتي من اخلارج، وما يضيفه الفكر عليه، ويسمي كاْنت إضافات الفكر صورًا أو إضافات صورية، ويسمي مذهبه 

 بالفلسفة املثالية التصورية،

ومن املعروف أن كانت صاحب مشروع نقدي يرتكز على transcendental الرتانسندنتالية)أو املتعالية  

   :ثالثة أسئلة رئيسية

 ميكنين أن أعرفه؟ما الذي  -

   ما الذي ينبغي لي أن أعمله؟ - -

 ما الذي أستطيع أن آمله؟ - -

وواضح أن السؤال األول يتعلق مبشكلة املعرفة، بينما يتعلق السؤال الثاني باملشكلة اخللقية، يف حني  -

كان ديكارت قد بدأ بالشك من أجل الوصول إىل املعرفة  وإذا.يتعلق السؤال الثالث باملشكلة الدينية

كانت مل يبدأ بالشك املطلق، فهناك علمني قائمني ال ميكن الشك فيهما وهما العلم الصحيحة، فإن 

 .الرياضي والعلم الطبيعي
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ل هو فقط فما يوجد يف العق. وقد اختلف كانت مع ديكارت يف حديث هذا األخري عن وجود أفكار فطرية يف العقل

القلبية اليت هي مبثابة شروط ضرورية قائمة يف الفهم، وعن طريقها يعمل هذا األخري على جمموعة من املبادئ 

أن هناك مصدران للمعرفة البشرية، وهما احلساسية  كانطيرى  هكذا.تنظيم املعطيات احلسية ويركب منها معرفة

 .والفهم

العلمية الصحيحة، ال بد  فاملعرفة.الفهم على تعقل تلك املوضوعاتفاحلساسية متدنا باملوضوعات يف حني يعمل  

 .أن تتصف بالواقعية من جهة، والضرورة من جهة أخرى

ولكي يتصف العلم بهاتني . والذي مينحها صفة الواقعية هي احلساسية، بينما مينحها الفهم صفة الضرورة 

كانت أحكام العلم تركيبية قبلية، فإن هلا  وإذا.الوقتالصفتني، ال بد أن تكون أحكامه تركيبية وقبلية يف نفس 

 مصدرين رئيسيني هما 

فاحلساسية هي اليت متدنا مبادة املعرفة نظرا الرتباطها املباشر بالعامل اخلارجي، يف حني . احلساسية والفهم

اج تضافر وتكامل هنا فاملعرفة هي نت من.ميدنا الفهم بصورة املعرفة وجيعل موضوعات احلساسية قابلة للتعقل

حسية جوفاء، كما أن  حدوسإن املفاهيم بدون ”: كانتوهذا ما تعرب عنه عبارة . بني كل من احلساسية والفهم

 .”احلسية بدون مفاهيم عمياء احلدوس

 ذلك أن كانت مييز بني أحكام اإلدراك احلسي وأحكام التجربة، 

 .ة يف احلساسية، وال حتتاج إىل أي تدخل من قبل الفهمفاألوىل تتأسس على الرتابط املنطقي لإلدراكات احلسي 

أما األحكام الثانية فهي نتيجة لتدخل مقوالت الفهم اليت تعمل على تنظيم األحكام احلسية وحتويلها إىل أحكام 

 .جتربة تتسم بصفات املوضوعية والكلية والضرورة

احلكم ضروريا وكليا البد له من أن يستمد من ويربط كانت بني أنواع األحكام وأنواع املقوالت؛ فلكي يكون 

 .املقوالت القبلية للفهم صورة حمددة من الصور

 .وقد صنف كانت املقوالت، تبعا للتصنيف املدرسي لألحكام من حيث الكم والكيف واإلضافة واجلهة
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ت اخلارجية بالنسبة قبلية ضرورية لوجود املوضوعا/وسعى إىل الربهنة على أن املقوالت هي مبثابة شروط أولية 

   .إلينا

يتعقل الوقائع اخلارجية وجيد فيها  والفكر.فمقوالت الفهم القبلية هي اليت جتعل التجربة ممكنة بالقياس إلينا

 .قوانينه اخلاصة

وإذا كان الفهم يفر  صوره  .كما أن املقوالت تنطبق على األشياء حتما، ومن مثة فالطبيعة خاضعة لقوانني العقل 

ته القبلية على الطبيعة، ويعمل على تركيب وتوحيد الوقائع احلسية املشتتة، فليس معنى ذلك أن العقل ومقوال

هو الذي خيلق الواقع، أو أن العامل هو من تصورنا أو متثلنا، بل إن للعامل اخلارجي وجوده الفعلي املستقل عن 

 .الذات والذي ال ميكن الشك فيه أبدا

جمال نظرية املعرفة، حيث جعل الواقع يدور يف فلك الفكر بعدما كان الفكر يف السابق لقد أحدث كانت ثورة يف  

كانت عن جمموعة من املقوالت واملبادئ القبلية اليت حيتوي عليها ويتجلى ذلك يف حديث . يدور يف فلك الواقع

 .الفهم وهي اليت جتعل أية معرفة بالواقع الطبيعي ممكنة

 باشالر

 .واحدًا من أهم الفالسفة الفرنسيني( 3693-3884) رباشال يعّد غاستون

كّرس جزءًا كبريًا من حياته وعمله لفلسفة العلوم، وقّدَم أفكارًا متميزة يف جمال االبستمولوجيا حيث متثل  

مفاهيمه يف العقبة املعرفية والقطيعة املعرفية واجلدلية املعرفية والتاريخ الرتاجعي، مساهمات ال ميكن 

 .بل تركت آثارها واضحة يف فلسفة معاصريه ومن جاء بعده  جتاوزها،

وقد برز كواحد من أهم وأشهر املتخصصني بفلسفة العلوم حيث درس بعمق الوسائل اليت حيصل بها اإلنسان  

 .على املعرفة العلمية

 .نقدهاوقيمة فلسفة باشالر تتمثل يف رفضها ال غري، رفضها لألنساق الفلسفية املثالية والعقالنية و

إال أن قراءة باشالر تظهر أن الفلسفة التجريبية البحتة أيضا كانت حمال للنقد، فقد كان يف منطقة وسطى بني  

وعنون بها كتابه " العقالنية التطبيقية"العقالنية املثالية والتجريبية املثالية أيضا، يسمي باشالر هذه املنطقة ب 
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ترفض االنطالق من . فلسفة تقوم على احلوار بني العقل والتجربة والعقالنية التطبيقية. 3648الذي صدر يف 

وتقوم العقالنية التطبيقية على أربعة  مبادئ قبلية كما ترفض ربط الفكر العلمي مبعطيات احلس والواقع وحدها

 :مبادئ تقف ضد مفاهيم الفكر العلمي القديم وهي 

   .ليس مثة عقل ثابت حيكم مجيع أمناط معرفتنا  -أ 

 .مثة منهج شاملليس  -ب 

ليس مثة واقع بسيط يقتصر العاِلم على معاينته وشرحه بل هو معقد ومركب من عناصر متعددة تشكل   -ج 

 .الظواهر املشاهدة عينة واحدة ضمن بنية متكاملة من الظواهر

ة الرئيسية على فلسفة العلم أن تفتح املكان لألبستمولوجيا بوصفها الدراسة النقدية لتكوين املفاهيم العلمي  -د 

 وتوظيفها يف حقلها اخلصوصي وليس بالنسبة إىل نظرية املعرفة بشكل عام

  :القطيعة االبستيمولوجية

إن مفهوم القطيعة االبستمولوجية ، هو املفهوم الذي يعرب يف نظر باشالر عن القفزات الكيفية يف تطور العلوم 

 . ويكون من نتائجها جتاوز العوائق االبستمولوجية القائمة

فمثال عند االنتقال من فيزياء النيوتنية إىل النظرية النسبية هذا ال يكون مانعا نهائيا لظهور عوائق ابستمولوجية 

بان تاريخ العلوم جدل بني العوائق "جديدة داخل الفكر العلمي اجلديد ذاته ، وهذا مايعنية باشالر عندما يقول 

التطور اجلدلي عند باشالر يأتي ردا على النظرية االستمرارية  وهذا”االبستمولوجية والقطيعات االبستمولوجية

 .على مستويني

 أما املستوى.االستمرار من التفكري العامي إىل التفكري العلمي : األول 

 .االستمرار بني الفكر العلمي اجلديد وبني الفكر العلمي القديم له: الثاني  

ة بني الفكر العلمي واملعرفة العامة حبيث مل يعد من املمكن النظر أي أن يف تاريخ العلوم قفزات كيفية حتقق قطيع

إىل النظريات املعاصرة من وجهة نظر املعرفة العامة، فان باشالر يتحدث يف كتاباته عن مفهوم القطيعة 

 :االبستمولوجية على مستويني هما
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 .قطيعة ابستمولوجية بني املعرفة العامة واملعرفة العلمية -3

ابستمولوجية تتحقق مع النظريات العلمية املعاصرة يف الرياضيات والعلوم الفيزيائية بني العلم يف قطيعة  -3

 . املاضي والفكر العلمي اجلديد الذي ظهر مع هذه النظريات 

  :العوائق االبستمولوجية 

املعرفة وال  ليست عوائق تطرأ على العملية العلمية من اخلارج وليست نتيجة ال للشروط اخلارجية لعملية

للحواس والفكر كأداتني ذاتيتني لبلوغ املعرفة عند اإلنسان، بل هي منبثقة من صميم املعرفة العلمية، وتربز يف 

الشروط النفسية للمعرفة تبعا لضرورة وظيفية، وذلك مبجرد قيام العالقة بني الذات واملوضوع، فاملعرفة العلمية 

 .بنفسها هي اليت تنتج عوائقها االبستمولوجية

 .االبستمولوجيةمن خالل قراءته للمعرفة العلمية عددا من العوائق  ويستنتج باشالر

 النقدالتجربة األوىل، أي التجربة السابقة على : العائق األول 

إنه ما من شيء عمل على كبح تطور املعرفة العلمية كما فعل ” :باشالرعائق التعميم، يقول : العائق الثاني 

طئ للتعميم الذي ساد من أرسطو إىل بيكون، والذي ما يزال بالنسبة لعقول كثرية املذهب األساس املذهب اخلا

 ".للمعرفة

العائق اللفظي ويعين أن هناك ألفاظا تتمدد أثناء استخدامها فتصبح تدل على أشياء خارج داللتها : العائق الثالث

 .األصلية مما جيعل من استخدامها مشوشا ومبهما إىل حد كبري

العلماء لعصور طويلة حبثا عن  توهانأي فكرة اجلوهر اليت تسببت يف . هو العائق اجلوهري: العائق الرابع 

العائق اإلحيائي ويعين به إدخال بعض العلوم يف جماالت غري : العائق اخلامس. جواهر األشياء بدال من ظواهرها

 اءيف علم الكيمياء والفيزي( ياوجالبيول)جماالتها اليت تعمل فيها خصوصا إدخال األحياء 
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 عشر ثالثةاحملـــاضره ال

 

 اجتاهات معاصره يف نظريه املعرفه

 الوضعية املنطقية 

 الظاهراتية 

 إسالمية املعرفة 

 

 

كل من بلومربج وهربرت فاجيل ، على جمموعة من األفكار الفلسفية اليت  3613الوضعية املنطقية اسم أطلقه عام 

، حينما أجتمع عامل الرياضيات هانـزهان 3611وهذه اجلماعة قد تكونت منذ عام ( فيّنـا) أخذ بها أعضاء مجاعة

وعامل االقتصاد أتونويراث، والعامل الفيزيائي فيليب فرانك وقد أصبحوا مجيعًا من األعضاء البارزين يف مجاعة 

 .فّينـا، كما أن معظم فالسفة هذه املدرسة هم من األملان

ناب الذي أشتغل بتدريس الفلسفة يف جامعات فيّنا وبراغ وشيكاغو على التوالي وهو يعترب وأشهرهم رودلف كار

رئيسًا للمدرسة، وهي واحدة من املدارس الفلسفية اليت ظهرت يف القرن العشري كان بدء تكوين مجاعة فّينـا 

ة إىل فّينـا إىل إنشاء مدرستهم حينما دعّي رودلف كارناب بناًء على إيعاز من أعضاء اجلماع 3633الفعلي منذ عام 

 .أو حلقتهم النقدية اليت تهتم بالقضايا الفلسفية ذات الطابع املنطقي وكذلك الرياضيات

. تشتت أعضاء مجاعة فينا مجاعة فينا اسم الوضعية املنطقية وبسبب احلرب العاملية الثانيةوقد أطلق على 

 :فهاجروا إىل أحناء خمتلفة من العامل ومحلت هذه الفلسفة أمساء منها

التجريبية العلمية والتجريبية املنطقية وحركة وحدة العلم والتجريبية احلديثة والفلسفة التحليلية ولقد رفضت 

و املعرفة أو األخالق ، الن اهتمامها بالتحليل الوضعية املنطقية مجيع األسئلة الفلسفية املتعلقة بامليتافيزيقيا أ

 .املنطقي فقط

فرفض امليتافيزيقيا من أهداف امليثاق العلمي جلماعة فيّنا فتخليص الفلسفة والعلوم من امليتافيزيقا والقضايا 

 .الفارغة ضرورة لبناء قاعدة علمية جلميع العلوم، حبيث تكون أو تصلح ألن تكون أساسًا لوحدة العلم
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 ل شيء ال خيضع للتجربة، والتحليل غري معرتف به عند الوضعية املنطقية مبا فيه اإلنسان ألنها قضايا ك

 .خالية من املعنى

  كما أكدت الفلسفة الوضعية أن وظيفة الفلسفة وعملها هو حتليل املعرفة وخاصة املتعلقة بالعلم وأكدت أن

 .املنهج املتبع هو حتليل لغة العلم

  املنطقية باللغة بشكل كبري ، فاللغة بنظرها خترب ما يف الفكر والعقل من صور ومتثالت اهتمت الوضعية

اخل ، وكانت العالقة بني اللغة وعلم املنطق يعود إىل جهود .... وأشكال ومنطق والهوت وميتافيزيقية 

العقلي  ، ومن سار على منهجهم(3611 - 3813)والفيلسوف راسل ( 3658 – 3811)مور . أ. الفيلسوف ج

الذي برع يف الوضعية املنطقية وأصبح فيما بعد ( 3653 -3886)واملنطقي وأشهرهم هو الفيلسوف فيتغنشتاين 

 احد أهم وأشهر ممثليها يف العامل الغربي

 

 :وجيمع الوضعيون مبختلف نزعاتهم على نقاط أربع أساسية

هي بالفيلسوف إىل نتائج يصف بها الكون مهمة الفلسفة هي حتليل ملا يقول العلماء ال تفكريا تأمليا ينت -3

 .وماضيه

حذف امليتافيزيقيا من جمال الكالم املشروع ألن حتليل عباراتها الرئيسية حتلياًل منطقيًا قد بني إنها  -3

 .عبارات ال معنى هلا، أي إنها ليست بذات مدلول حتى يصح وصفها بالصواب واخلطأ

حتلياًل جيعل العالقة بني السبب واملسبب عالقة ارتباط يف اتفاقهم على نظرية هيوم يف حتليل السببية  -1

 .التجربة ال عالقة ضرورة عقلية

اتفاقهم على أن القضايا الرياضية، وقضايا املنطق الصورية حتصيل حاصل، ال تضيف للعلم اخلارجي علمًا  -4

 .ما هي إال تكرار حلقيقة واحدة رمزين خمتلفني 4=3+3جديدًا فالقضية الرياضية 

ا أهم االنتقادات املوجهة هلذه الفلسفة فتعزى إىل تناوهلا للغة يبدو متزمتًا ونظريًا بغري وعي، وتبني أن أم

 .افرتاضاتها قد أسرفت بالبساطة أكثر مما جيوز هلا

ومنهجها شديد التفصيل والتعقيد والتشعب رغم أن املنهج الرياضي واملنطقي هو السائد فيها، إال أنها بالغة 

 والتعقيد الصعوبة
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 (الفينومينولوجيا)الظاهراتية 

ظهرت هذه احلركة الفلسفية يف بدايات القرن العشرين امليالدي، ومثل العديد من احلركات الفكرية، فقد 

كان هلا إرهاصات ومالمح متناثرة يف أعماق عدد من املفكرين، إال أن تأسيسها والصياغة الشاملة لنسقها متت 

الذي   Edmond Husserl (1859 – 1938)اني أدموند هوسرل على يد الفيلسوف األمل

 .”ديكارت"و" كانت"و" هيجل"يعترب البعض أنه يف أهمية 

وقد بدأت الفينومينولوجيا بنقد فلسفات وعلوم العصر ومناهجها وأسسها وأنساقها املعرفية، وكان أبرز هذه 

دة املنهج التجرييب وجناحه الفائق يف جمال االنتقادات هو ما وجهته إىل املذهب الطبيعي الذي ساد بسيا

 .العلوم الطبيعية

سعت الفينومينولوجيا حنو بداية جديدة متحررة من كل ما هو مسبق من نظريات أو افرتاضات أو مفاهيم، 

إىل إنشاء علم أوىل أو علم بدايات يضع الركائز الثابتة اليت ميكن أن تقوم عليها املعرفة وأية صياغات هلا يف 

كل مفاهيم أو فرو  أو نظريات يف كافة العلوم الفلسفية منها أو الطبيعية أو اإلنسانية، إىل وضع فلسفة ش

 .شاملة تكون مبثابة معيار لفحص منهجي لكافة العلوم

 

  ومن هنا فقد حاولت صياغة منهج معريف أساسه العودة إىل األشياء نفسها، إىل البحث املباشر يف الظواهر كما

الوعي بتحرر كامل من أي مفاهيم أو نظريات مفسرة مسبقة، وسعت إىل أن يكون هلذا املنهج " خيربها"

 .شروط الوثوق والتحقق بالدرجة اليت جتعل من نسقها علما صارما

 حماولة لدراسة األشياء اليت ميكن التعرف عليها بواسطة احد حواسنا:" بأنها" ادموند هوسرل"يعرفها”. 

 لى أشكال خمتلفة للوعي وتنوعاته والطرق اليت يعي بها الناس العامل الذي وهي مذهب فلسفي يقوم ع

يعيشون فيه، وتركز هذه الفلسفة على التجربة املعاشة والتجربة اإلنسانية الغنية باملعاني والدالالت، كما 

 .تركز على الكيفية اليت يقرأ اإلنسان فيها مشاركته يف احلياة

 

 :قوم على مسلمتني هماوت

تناع كلية عن إصدار أية أحكام ترتبط مبوضوع الدراسة، وعدم جتاوز التجربة الذاتية وقدرتها يف إدراك االم - أ

 .احلقائق اخلارجية اليت يكون مصدرها احلواس

 .اعتبار موضوع املعرفة هو نفسه الوعي بذات املعرفة - ب
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تكمن يف مفهومها وتفسريها لقصدية الوعي، وكيفية توجيهه حنو  الفينومينولوجياومن ثم فالفكرة األساسية يف 

 .املوضوع، فليس هناك موضوعا بدون ذات، وال وجود إطالقا للواقع املستقل عن الوعي الذاتي

يتجاهل أنصار الفينومينولوجيا كلية حقيقة العامل املوضوعي، فالظاهرة باعتبارها موضوع للدراسة تعرب عن ذاتها 

 .بصورة مباشرة كما يدركها أو يعكسها أو يتحقق منها الوعي الذاتيوعن نفسها 

فال وجود أبدا للواقع املستقل عن . ومن ثم فالوعي الذاتي أو الشعور يعترب وسيلة لفهم وإدراك العامل اخلارجي

 .الوعي الذاتي

 .س تفسريهافالنظرية الفينومينولوجية تركز على العملية أو الطريقة اليت نفهم بها العامل ولي

إذا كانت نظرية املعرفة هي تلك السياقات املعرفية اليت تشمل : الفينومينولوجيا كنقد لنظريات املعرفة

التنظريات اليت حبثت إمكانية البشر يف التعرف وحدود تلك اإلمكانية وكذلك القيمة اليت تعطى لتلك املعارف 

ظرية يف املعرفة تتأسس على نقد معمق لنظريات املعرفة ن: الناجتة من عملية التعرف فإن الفينومينولوجيا هي

 األساسية وبالذات نظرية املعرفة عند ديكارت وهيوم وكانت
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 عشر عةاحملـــاضره الــرابــ

 

 

 إسالمية املعرفة

ها يف كما أن. متثل نظرية املعرفة يف املنظور األكادميي إحدى احملاور األساسية للدراسات الفلسفية احلديثة

املنظور املنهجي تسهم يف معاجلة معظم القضايا التنظريية سواء من ناحية مستوياتها أو مصادرها أو 

 .رسائلها

ويتباين ذلك بتباين اجملال املوضوعي كما هو احلال يف عدم الكالم أو التصرف أو التفسري يف العلوم الشرعية، 

إلنسانية أو يف علم االجتماع أو الرتبية أو املكتبات يف العلوم أو يف الفلسفة أو علم النفس أو اللغة يف العلوم ا

 .االجتماعية، أو يف علم اجليولوجيا أو الفيزياء أو الفلك يف العلوم الطبيعية 

  ونظرية املعرفة كانت ومازالت موضع اهتمام املفكرين والباحثني الراغبني يف الوصول إىل حقيقة السعادة

 ذلك اجملال عقول املفكرين يف معظم احلضارات على مر العصور،الدنيوية  ولقد أسهمت يف 

  إال أن احلضارة اإلسالمية بصفة خاصة قد متيزتا مبنظومتها الفكرية اليت جتعل الوحي اإلهلي وخالفة

اإلنسان يف األر  منطلقني أساسيني ألي وحدة تنظريية تستهدف البحث عن احلقيقة ، وحتصيل سعادتي 

 .لى حد سواءالدنيا واآلخرة ع

  كان لتعثر جهود اإلصالح أثره الكبري على جمموعة من املفكرين والباحثني واملصلحني املسلمني يف أن يدركوا

حالة الرتاجع اإلسالمي من جهة ومدى التناقض بني التصورات الغربية الوضعية عن املعرفة وبني مثيالتها 

 .اإلسالمية من جهة ثانية

 

  إن جيلنا هو الذي اكتشف "املصلحني السابقني مل يستطع أن يقف على هذا التناقض وحسب هؤالء فإن أيا من

هذا التناقض عندما عاشه يف حياته الفكرية، على أن العذاب النفسي الذي ولّده هذا التناقض فينا جعلنا 

 .إلسالمينستيقظ مرعوبني وُمدركني متاما ما تتعر  له الروح اإلسالمية من انتهاك يف جامعات العامل ا

  وهلذا فنحن ُننبه العامل اإلسالمي إىل هذا الشر، ونسعى وألول مرة يف التاريخ إىل تطوير خطة توقف سريانه

 .وانتشاره، وتتصدى لنتائجه، وُتعيد التعليم اإلسالمي إىل نهجه القويم
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  واالقتصادية وذهبوا إىل أن األزمة اليت ُتعاني منها األمة هي أزمة فكرية، وأن األزمات السياسية

 .واالجتماعية ما هي إال جتليات هلذه األزمة األم

  وقد قدم هؤالء رؤية ميكن وصفها باملتفردة حيث وقفت موقف النقد من املعرفة الغربية للمرة األوىل، كما

وهكذا اجتمع يف هذه الرؤية ( إسالمية املعرفة)أنها تبنت إسرتاتيجية أو خطة مقرتحة للعمل عرفت باسم 

 .والتقويض جنبا إىل جنب مع البناء والتأسيس النقد

 

  وُيعد الفاروقي من أوائل من اشتغلوا على متحيص األسس الفلسفية اليت تأسست عليها املعرفة الغربية

ومقارنتها باألسس اإلسالمية وخلص من خالل املقارنة إىل أن هناك اختالفات ال جمال إلنكارها جتعل من 

 :للمعرفة الغربية أمرا ُمتعذرًا، وهذه االختالفات هيالتسليم اإلسالمي املطلق 

 

o ،االعتقاد بأن الغيب ال ُيمكن أن يكون مصدرًا للمعرفة 

o ،وأن العلم هو ما يتعلق فقط باحلقائق املوضوعية اليت ترصدها احلواس 

o ،وأنه خيلو من أي موجهات أخالقية أو قيمية 

o بشر وحتقيق سعادتهم دون أن ُيعنى باالرتقاء بهموأن غايته القصوى إشباع احلاجات املادية لبين ال. 

 :على -حسب الفاروقي–على النقيض من هذا تقف املعرفة اإلسالمية اليت تتأسس 

o  الذي يعين أن اهلل سبحانه وتعاىل هو مصدر املعرفة،" وحدة احلقيقة"مبدأ 

o  بعض اإلشارات الكونية ( احلقيقة املطلقة العليا)وأن وحيه اإلهلي قد تضمن إىل جوار صفاته عز وجل

 ،(احلقائق املوضوعية)

o  وأنه ليس مثة تعار  بني الوحي من جانب وبني العقل والعلم من جانب آخر؛ فالعقل هبة من اهلل لإلنسان

 وتقع على عاتقه مهمة مزدوجة هي استيعاب الوحي واكتشاف األسباب والسنن الكونية

o لم اإلسالمي وبني االنزالق إىل ما انزلق إليه العلم الغربي من ويذهب الفاروقي إىل أن هناك ما حيول بني الع

إنكار لوجود اإلله ومن نهب للطبيعة وإعالن للسيطرة عليها ذلك أنه يعمل يف إطار من القيم واألخالق 

املستمدة من الوحي مصدر العلم واملعرفة؛ ونظرًا ألخالقيته فهو يرتبط باجلماعة واألمة إذ األخالق هي 

ضوابط تنظم عالقة الفرد باجملموع العام، وال ميكن أن يكون جمال تطبيقها الدائرة الفردية  جمموعة

 .وحسب
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 :طرحت إسالمية املعرفة تصورا للعملية املعرفية مفرتضة أن إنتاج معرفة إسالمية يقتضي أمرين

نتقادات املوجهة إىل األول، االطالع الواسع على املنتج املعريف الغربي، ومنهجيات البحث العلمي، واال

املعرفة الغربية من جانب املفكرين الغربيني وهذا االطالع العميق يعين وقوفا من الباحث املسلم على آخر 

 .التطورات العلمية، ومعرفة ما اإلضافات اليت ميكن تقدميها إليها

تيسري الرتاث وقد اقرتح والثاني، أن يكون الباحث متمكنا من الرتاث، ومن هنا نبتت فكرة الدعوة إىل  -

الفاروقي إجراءات عملية يف سبيل تيسريه من قبيل القيام بتبويبه وتصنيفه وفقا لتقسيمات العلوم 

االجتماعية وأقسامها، والتعريف مبصطلحاته بلغة يسرية ومفهومة، ونشر بعض الكتب الرتاثية اهلامة مع 

 :ب على أسئلة ثالثليصبح مبقدور الباحث املسلم أن جيي. تقديم شروح هلا

ما هي مساهمة الرتاث اإلسالمي يف القضايا اليت تثريها العلوم االجتماعية واإلنسانية؟ وأين يتفق وخيتلف معها؟ 

 وكيف ميكن أن ُيسهم يف تصحيح وتقويم مسار املعرفة اإلنسانية واالجتماعية املعاصرة؟

 املبادئ األساسية للمنهجية اإلسالمية

هلي مطلب حتمي إلزالة الثنائية املوجودة يف النظام التعليمي، اليت هي بدورها مطلب حتمي إن أسلمة املعرفة 

 ...إلزالة الثنائية من حياة األمة ولعالج احنرافاتها 

فضاًل عن أنها تعاجل ألوان القصور اليت انزلقت إليها املنهجية التقليدية فإنها تأخذ يف االعتبار " أسلمة املعرفة"إن 

 اإلسالم" جوهر"املبادئ اليت متثل  عددًا من

ذلك أن عملية إعادة صياغة كافة فروع العلم يف إطار اإلسالم تعين إخضاع نظريات تلك العلوم ومناهج البحث فيها 

 :ومبادئها وغاياتها، تلك املبادئ واملفاهيم اجلوهرية ، واليت تتمثل فيما يلي

فوجوده تعاىل . فاهلل هو مبدأ كل شيء وهو غاية كل شيءمي يف الفكر اإلسال(: سبحانه وتعاىل)وحدانية اهلل 

وسواء أكان موضوع املعرفة هو عامل الذرة . وأفعاله هي األسس األوىل اليت عليها يقوم بناء كل املعارف ونظامها

 الصغري أم عامل النجوم الكبري أم أعماق النفس أم سلوك اجملتمع أم مسرية التاريخ
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 :وحدة اخللق

 .لكونيالنظام ا - أ

 ه(. 3اآلية : الفرقان( )َخَلَق ُكلَّ َشْيٍء َفَقدََّرُه َتْقِديرًا)اهلل سبحانه وتعاىل : اخلليقة كمملكة من الغايات - ب

 هذا التقدير هو الذي يعطي كل شيء طبيعته وعالقاته باألشياء األخرى، ومنهجه يف الوجود

وجعل كل  –كنعمة مؤقتة و ليكون جمااًل لنشاطه منح اهلل تعاىل العامل لإلنسان : تسخري اخلليقة لإلنسان - ج

 .شيء فيه مسخرًا له

 

حقًا إن قدرته على . من املؤكد أن العقل تعر  له األوهام والضالالت والشكوك: وحدة احلقيقة ووحدة املعرفة

 –بشري وبسبب قصوره ال –تصحيح نفسه توفر له درجة ال بأس بها من احلماية، لكنه بالنسبة للحقيقة املطلقة 

 .حيتاج إىل تعزيز من مصدر مربأ من اخلطأ، وهو الوحي

  ومبجرد أن يتم إرساء القضايا املتعلقة باملبادئ األولية أو املطلقة، فإن العقل يكتسب عندئذ قوة يستطيع بها

 .أن يتغلب على ما يعرتضه من مشكالت

 

  وحدة احلقيقة"م هو أنه قائم على فإن خري ما يوصف به موقف اإلسال" بنظرية املعرفة"أما فيما يتعلق " ،

هو أحد أمساء اهلل احلسنى؛ وإذا كان اهلل واحدًا " احلق"وهذه الوحدة مستمدة من وحدانية اهلل املطلقة، إن 

 من خل. بالفعل كما يؤكد اإلسالم، فال ميكن أن تتعدد احلقيقة

ن أن جييء ما يتنزل به الوحي خمتلفًا عن إن اهلل يعلم احلقيقة وينزهلا ال الوحي صافية إىل خلقه، فال ميك

 .ما يف احلقيقة الواقعية ألن اهلل سبحانه هو خالق احلقائق كلها الواقعية منها واملطلقة

 

 :وهذا التطابق يقوم على مبادئ ثالثة عليها ترتكز املعرفة اإلسالمية كلها

 .الواقعية وما يأتي به الوحي إن وحدة احلقيقة تعين رفض أي إمكانية للتناقض بني احلقائق: األول

 إن وحدة احلقيقة تفر  أنه ال يوجد تعار  أو خالف أو تفاوت مطلق بني العقل والوحي: الثاني

إن وحدة احلقيقة، أو طبيعة قوانني املخلوقات والسنن اإلهلية، تفر  أن باب البحث يف طبيعة : الثالث

 .ألن سنن اهلل يف خلقه غري حمدودةاخللق أو يف أي جزئية منه ال ميكن أن يغلق، وذلك 
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 ويتضمن ما يلي: الرابع  وحدة احلياة

 .واإلسالم يؤكد كل التأكيد أن لوجود اإلنسان سببًا وأن هذا السبب هو عبادة اهلل تعاىل: األمانة - أ

يف  وتتمثل خالفته. إن محل اإلنسان لألمانة اإلهلية جيعله يف مقام اخلالفة أو النيابة عن اهلل: اخلالفة - ب

 .إنفاذ القوانني األخالقية اليت هي والقوانني الدينية شيء واحد

إن منهج اإلسالم لبناء الثقافة واحلضارة منهج شامل، كما جيب أن يكون إن فهمناه حق : الشمولية - ت

فكل جانب من احلياة اإلنسانية له حكمه . وهذا الشمول هو من اخلصائص األساسية للشريعة. الفهم

 .سالماملالئم يف اإل

 

مادامت الوحدانية صفة هلل عز وجل، وهو سبحانه اخلالق، فالبد أن متتد صفة الوحدة اإلهلية : وحدة اإلنسانية

 .إىل كل البشر ألنهم من خلقه

هذا املبدأ هو السبب الذي يقف وراء . ومن الطرف اآلخر، البد للبشر أن يرتبطوا مجيعًا كمخلوقني خبالقهم

َيا َأيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا : )ررها القرآناحلقيقة اإلهلية اليت ق

 (.31: احلجرات.....()ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه َأْتَقاُكْم 
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