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 مقدمة : 

 ومنهجه في الوصول إليها والمصاار  التاي تمهناه  إن نظرية المعرفة هي التي يتم من خاللها تحديد موقف اإلنسان من الحقيقة ،
 .منها ونحو ذلك

  با  إن ثثيارين يارون  في مباحثه األخار وهذه النظرية احتلت مهانا أوليَّااً في الفلسفة الغربية المعاصرة بصفتها عتار الفيلسوف ،
 . أن نظرية المعرفة هي الفلسفة إذا ُأ يد بالفلسفة أنها بحث علمي منظم

  وإقصاء تعاليمه أو حصره في جانا  مان محادور مان حيااة  صبغة التخلي عن الدينأخذ في ر استه لهذه النظرية  والفهر الغربي
 ،  الروحيةاإلنسان الشخصية يلبي بعض مطالبه وأشواقه 

   يصاالأ أن تقااوا علاا  أساااا منااه مناااهك العلااوا وحرثااة التقاادا  عاادا اعتبااا  الااوحي مصااد اً للمعرفااة :ثمااا رعااا هااذا الفهاار إلاا
 . الحضا ي

 لذا ثان من المستحسن  وقد غزا هذا االتجاه الفهري الغربي ثقافة المسلمين فظهرت نزعات فهرية تخالف العقيدة اإلسالمية ،
 . رية وبيان الموقف منها وفق المنظو  اإلسالمير اسة هذه النظ

 نظرية املعرفة تعريفها ونشأتها : 
  
  أو األفها  ، أو األوهاا ، أو الحقائق ، مث  المشاعر ث  ما وص  إل  إر اك اإلنسان من تصو ات تطلق ثلمة المعرفة عل ،  ،

  .، أو تضر به ، أو قد ال تسهم عل  البيئة من حوله والتعام  معها التي قد تسهم في التعرف
  ومنهاا إر اك  ، ، مطلقاا تصاو اً ثاان أو تصاديقاً  ، ومنهاا العلام إر اك الشايء بححاد  الحاواا منهاا:  عادة معاان عند القدماءولها

،  ثاااان مفهااااوا جزئيااااً أو حهماااااً جزئياااااً   سااااواء إر اك الجزئاااي ، ومنهااااا ثاااان تصااااو اً للماهياااة أو تصااااديقاً ب حوالهاااا البسااايو سااااواء
 . اإلر اك الذي هو بعد الجه  ، ومنها إر اك الجزئي عن رلي  ومنها

 فهي عهس الجه  مصد  من عرف يعرف:  املعرفة يف اللغة ،.   
   ًالفهرياة التااي مجموعااة مان المعااني والمفااهيم والمعتقادات واألحهااا والتصاو ات » : يمهان تعريفهاا ب نهاا  : واملعرفـة اصـطاحا

 .«  تتهون لد  اإلنسان نتيجة لمحاوالته المتهر ة لفهم الظواهر واألشياء المحيطة به
  املعرفة عند احملدثني: 

ــو األول - الفعاا  العقلااي الااذي يااتم بااه حصااول صااو ة الشاايء فااي الااذهن سااواء ثااان حصااولها مصااحوباً باالنفعااال أو غياار :  ه
ونظرياة . فاي المعرفاة تقاابالً واتصااالً باين الاذات المد ثاة والموداو  الماد ك ، وفي هذا المعنا  إشاا ة إلا  أن مصحوب به

  . المعرفة التي سنتهلم عنها فيما بعد تد ا المشهالت التي تثيرها عالقة الذات بالمودو 
ة بالشايء ، بحيث تهون المعرفاة الهاملا الفع  العقلي الذي يتم به النفوذ إل  جوهر المودو  لتفهم حقيقته:  هو والثاني -

  . في الواقع
 نظاار إلاا   :)ماان نظاار بمعناي ب ص ااُر وفهلار وت ماا  وعلياه فالهلمااة تسااتعم  فاي المعاااني الحساية والعقليااة ، فيقاال  : والنظريــة لغــة

  . أي أنه مازال في مجال التفهير لعدا ودوحه(  في هذا نظر ) :ثما يقال . إذا أبصره وت مله بعينه ( الشيء نظراً 
 العمليوالنظري مقاب   .  

  احملاضرة االوىل
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 هو الفهر الذي تطل  به المعرفة :اصطاحًا يةوالنظر . 
 هي النظرية التي ت بحث في مبارئ المعرفة اإلنسانية وطبيعتها ومصار ها وقيمتها وحدورها :مصطلح نظرية املعرفة.  

عان ر جاة التشاابه ، والبحاث  بحث في المشهالت الناشئة عان العالقاة باين الاذات العا فاة والموداو  المعاروف : أي هي -
  . بين التصو  الذهني والواقع الخا جي

 أنواع املعرفة: 
 وبالتااالي تاااوجد  ، والثقافيااة والعلااامية وغياار ذلااك ، واالقتصااارية والسياسااية ، والوثنيااة تشاام  المعرفااة مجمااو  المعااا ف الروحيااة ،

االخاتالف باين المفهارين إال أن هاذا االخاتالف  أنوا  مختلفة من المعا ف فحذا ثان إر اجها دمن فئات معينة قد شابه نو  مان
 . يعور بالد جة األول  إل  المد سة الفهرية التي ينتمي إليها صاحبها

  
،  ، والتنظيرياة ، التجريبياة والمعرفاة العقلياة،  ، والتقنياة ، والسياسية ، والفلسفية ، والدينية ، والميتافيزيقية المعرفة العامية -

  . ألخ... ، والفررية  ، والجماعية والودعية
 الفروق اللغوية: 

 وألن لها  مصاطلأ  ؛ لضابو الفاروب بينهماا ، فال مندوحة  من تتبُّاع المصاطلحين نتيجة للتداخ  بين مصطلحي العلم والمعرفة ،
،  سامي العلماُم علًماا مان العالماة : " قاالوا عنهاا« علام » فهلماة   ، الرجاو  إلا  المعااجم، ثاان لزاًماا عليناا  ع القة ب صاله اللُّغاوي
 ، والعلم من المصار  التي تجمع األثر يستدل به عل  الطريق: «  والم عل مُ » .، ومنه م ع الم األ ض والثوب وهي الداللة واإلشا ة

 والعلاااااااام نقاااااااايض الجهاااااااا  بمعناااااااا  الشُّااااااااعو فيهااااااااون  . مااااااااا شااااااااعرت بااااااااه:  مااااااااا علماااااااات بخباااااااارك: " وقااااااااال الزمخشااااااااري ،  ، 
  .هو حق المعرفة: الفيروز آباري وقال عنه 

  ت ط لُّ  الشيء : من الُعرف ددَّ النهر ، والعرفان خالف الجه  ، وتا ع رَّفمُت ما عند فالن ، مصد ه التع رُّف : فهي «  المعرفة» أمَّا
ِع "م عمرِفة ، عل  غير القياا ؛ لفعله الذي هو عل  وزن "أعلمه إياه، وع رَّفه به، وجاء من المصد  : وعرَّفه األمر   "يا فم

 لمالفروقات بني املعرفة والع: 
 

 العلم املعرفة
  جزئي أو بسيوإر اك .    ثلي أو مرث إر اك. 
  التصو اتتستعم  في . 
أو إر اك  ) هو اإلر اك البسيو لمعاني األشياء: التصو  -

 . ، ثتصو  معن  الحرا ة والنو  والصوت ( معن  المفرر

  التصديقاتيستعم  في . 
معنااا  أو إر اك )هاااو اإلر اك المنطاااوي علااا  حهااام :  التصاااديق -

 .، ثالحهم ب ن النا  محرقة(الجملة
  وتستعم  فيما تد ك فيما يُات وص  إليه بتفهر وتدبرتقال ،

 عرفت اهلل، وعرفت الدا :  ، تقول آثا ه، وال يد ك ذاته
   عرفت زياًدا، وال :  ، وحال اإلبهاا تقولفيما يد ك ذاتهيستعم

 .علمت زيًدا:  تقول
  اإلنها  والجحوريقابلها في الضد.   ِّالجه  والهو يقابله في الضد. 
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  « مااا : ومااا شاعرت بااه : ) قااال الزمخشاري . والمشاااعر هااي الحاواا . والشااعو  فاي اللغااة بمعنا  علاام وفطان ور   : «  الشاعو
: عناد علمااء الانفس «  والشاعو » . علام الشايء علام حاس : «   والشاعو » (. ماا ياد يهم : وما يشاعرثم .. فطنت له وعلمته 

 .إر اك المرء لذاته أو ألحواله وأفعاله ، إر اثا مباشرا وهو أساا ث  معرفة 
  «( قااال اصااحاب موساا  إنااا لمااد ثون : ) قااال تعااال  . فيقااال أر ك الغااالا وأر ثاات الثماارة . وهااو اللقاااء والوصااول : «  اإلر اك 

ويطلاق اإلر اك ثاذلك علا  مجموعاة معاان .  لك إر اثا مان هاذه الجهاةفالقوة العاقلة إذا وصلت عل  المعقول وحصلتها ثان ذ
أوثليااً ، أو ، أو جزئياا  ما يدل عل  حصول صو ة الشيء عند العق  سواء أثان ذلك الشيء مجاررا أو مارياا:  تتعلق بالعلم هي
 .حادرا أو غائبا

  « ب نه قلمي الذهن فنحهم عل  ذلك ثحصول صو ة القلم مثال ف. وهو حصول صو ة الشيء في العق : «  التصو، . 
  «يعرفه الجرجاني ب نه دبو الصو  المد ثة: «  الحفظ.. 
  «الصو  المحفوظة إذا زالت عن العق  وحاول الذهن استرجاعها فتلك المحاولة هي التذثر: «  التذثر.. 
  «(. هاو العلام بغارض المخاطا  مان خطاباه ) «  والفقاه» (. تصو  الشيء مان لفاظ المخاطا  ) «  والفهم »: «  الفهم والفقه

 .والمتبار  من الفقه ت ثير العلم في النفس الدافع للعم  
  « بمعن  يعلمون ( يعقلون ) وقد استعم  القرآن ثثيرا ثلمة . وهو العلم بصفات األشياء : «  العق. 
  «ه العلم والفقه وما يمنع من الج: منها . وللحهمة معان ثثيرة : «  الحهمة.  

 

 مباحث املعرفة الرئيسة: 
 :  (األنطلوجيا) الوجود (5
 وغيرها من األسئلة الميتافيزيقية.. ؟  ؟ وما حقيقة النفس ما أص  الهون:  مث  ويختص بالبحث في الوجور المطلق . 
 (: األبستمولوجيا )   املعرفة (2
 ؟ حدورها وما قيمتها، وما  ، وما أروات تلك المعرفة وتختص بالبحث في إمهانية قياا معرفة ما  
 أو ما يسم  بفلسفة العلوا وهي التي تهتم ، واألبستمولوجيا  وينبغي التمييز بين نظرية المعرفة ثفر  فلسفي يهتم بالمعرفة عموما

  .بقضايا وإشهاالت تتعلق بالمعرفة العلمية الدقيقة بوجه خاص 
 :( األكسيمولوجيا  ) القيم (0
  قيم الحق والخير والجمال:  يهتم بالبحث في القيموهو الذي.  
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  نشأة نظرية املعرفة : 

  مبحث نظرية المعرفة طرأت عليه تغيارات وتعاديالت أثنااء تطاو  الفلسافة وعبار تا يخهاا الطويا  ، فهاو لايس ولياد عصار معاين أو
  .معين ، ب  هو مفهوا يتطو  رائماً فيلسوف 

 فاقت بها ث  جوان  الفلسفة األخر   ذات مهانة مرثزية في الفلسفة ثانت أصبحت المعرفة منذ . 
 أو هي معرفة بالمعرفة لم تعد الفلسفة معرفة للعالم ، ب  تفهير في هذه المعرفة بالعالم ومنذ ذلك التا يخ . 
 بمعن  الهلمة ، حيث ظهرت مشهلة المعرفة«  با منيدا»  بحق هو الفالسفة اليونانمن  أول من لمس ل  نظرية المعرفة ثان 

 .عنده 
 الشبيه عن وجهة نظره في أن  « إنباروقليس »ومض  الفالسفة بعده يُعبِّر ث  منهم عن وجهة نظر تختلف عن األخر  ، فقد عبلر

   . يد ك الشبيه
  نشأة نظرية املعرفة عند اليونان: 

 فقاد « جو جياا»   :بعد ذلك مساهمة قيمة وهامة في توسيع نطااب مناقشاة المشاهلة وعلا  األخاص السوفسطائيون ساهم وقد ،
   .المعرفة في عصر السوفسطائيينبهتابه في الوجور أن يتيأ لنا النظر نظرة عميقة إل  طريقة ودع مشهلة استطا  

 ِبيد  أنَّ  . الحستمييزا فاصال بين مودو  العق  ومودو  ل من ميلز هو بحق أو  السوفسطائيين ِبرره عل  حجك«  سقراط»  ثان
  .لمس لة المعرفة بقي ناقصا«  سقراط» ح  َّ 

   ث ِّ شيء متغير شيء آخر استهماله ، فقدا فهرته األصلية البسيطة التي تمثلت في أن هناك إل  جان   «  أفالطون» وثان عل
ومن ثم فال علم إال بالهلي الذي يظ  رائما في ذاته باقيا  تقوا عليه وحدة المعرفة والسلوك،ال ي تي عليه تبدل وينبغي أن  خالد

 األخالبفي المعرفة بنظريته في الوجور وفي «  أفالطون» ، وبذلك ا تبطت نظرية  عل  ذاتيته
  وماد  ماا يمهان أن نصا  إلياه  بالبحث في وسائ  المعرفة اإلنساانية،بالمعرفة أن انشغ  انشغاال شديدا «  أ سطو» أر  شغف

يمهن أن يؤريه العقا  ووجاد نفساه أناه قاار  علا  أن يحلا  ماا تعطياه الحاواا ويبناي  فيماومن ثم بحث  من خالل هذه الوسائ 
 .  ويستدل ويقيس أساسا وليس هو فقو ما يستقرئ فاإلنسان هو العق منه ما يسم  بالمعرفة اإلنسانية 

 

  الفاسفة الغربيني نشأة نظرية املعرفة عند: 
 الفالسفة الغربيون فقد ثانت نظرية المعرفة مبثوثة لديهم في أبحاث الوجور  أما.  
   لفهم المعرفة البشارية  ليهون أول محاولة ا 0961عاا  المطبو   مقاله في الفهم االنساني" فهت  «  لوك جون» أن جاء إل

  .وتحلي  الفهر اإلنساني وعملياته
  ائد المد سة الحسية الواقعية « فرانسيس بيهون»  بصو ة غير مستقلةبينما سبقه .  
  ائاد المد ساة العقلياة المثالياة ، الاذي يقاول بفطرياة «  فاديها ت»  .فاي نظرياة فطرياة المعرفاة « ريهاا ت»  قاد سابقهموإن ثان 

 . المعرفة 
  روحدورها وعالقتها بالوجو  فحدَّر طبيعة المعرفة«  ثانت»  جاءوبعد ذلك.  
  في القرن التاسع عشر ففص  بحث المعرفة عن بحث الوجور«  فريير »ثم جاءت محاولة  

  احملاضرة الثانية
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 نظرية املعرفة يف الرتاث اإلسامي : 

 ساهم علماء المسلمين السابقين في مجال المعرفة ومسائلها من خالل مؤلفاتهم في علوا أصول الدين والفقه والمنطق. 
  خاصه في هذا الجان  وعل  سبي  المثال نذثر بعض منهاثم أفرر العلماء المسلمين مؤلفات:-  
  (.النظر والمعرفة)أفرر في ثتابة المغني مجلداً بعنوان ، «عبدالجبا  » القادي  (5
  .قدا لهتابة التمهيد بباب في العلم وأقسامه«  الباقالني» اإلماا  (2
 .العق  والوحي، بحث فيه العالقة بين مصد ي المعرفة و ( ر ء تعا ض العق  والنق  ) صنف ثتاب «  ابن تيميه» شيخ اإلسالا  (0
  وهناااك عاادر ماان علماااء المساالمين ماان األصااوليين والفقهااااء والمتهلمااين والفالساافة وغياارهم مماان تناااول مودااوعا أو أثثاار مااان

 .مودوعات المعرفة في ثتبهم
   

  وثاذلك  للغزالاي (المستصاف )و( المنقذ من الضالل)للبغداري ، و( بين الفربالفرب )لألشعري ، و مقاالت االسالميينثهتاب
 سالة في )في مؤلفاته ، ومنها  دبو العلم والمعرفة حاول( يعقوب بن اسحاب الهندي ونجدللجرجاني ، ( التعريفات)في ثتاب 

، وابن  وفي ثت  أخر ( البرهان)في ثتاب  العلم وحده وتقسيماته الذي تحدث عن الفا ابي أبو نصر،  و سومهاحدور االشياء 
 .)تهافت التهافت)في  وابن  شد  .وفي غيرها من ثتبه( االشا ات والتنبيهات)في ثتابه  تناول اإلر اك والعلم واليقين الذي سينا

  .وغيره من المفاهيم العلم الهلي والجزئي الذي تحدث فيه عن( اإلحهاا في أصول األحهاا)في  واآلمدي
 ةمقارن : 

 مبثوثاة متفرقاة ، فاي ثناياا أبحااث  من خالل استعرادنا لتا يخ نش ة نظرية المعرفاة أنهاا عناد الفالسافة األقادمين ، ثانات المالحظ
فااي «  أفالطاون» لام يهان يجمعهااا ثتااب واحاد أو ر اساة منهجياة مساتقلة ، فقااد ثانات متضامنة ماثال عناد  الوجاور والقايم ، با 

، إال (الميتافيزيقا)رون أن يميزوا بين مودو  المعرفة ومودو   في بحث ما و اء الطبيعة ،«  أ سطو» أبحاثه في الجدل ، وعند 
  .انهم بحثوا في أهم جوان  المعرفة

  في إفرار بحث المعرفة بصو ة مستقلة في ثتبهم ، ألهمية هذا المودو  بالنسبة لهام،  قد سبقوا غيرهمعلماءنا المسلمين  ولع
   .« جون لوك» مع  في القرن السابع عشر، بينما لم يبدأ إفرارها عن الفالسفة الغربيين إال وعالقته بالوجور 

  نظرية املعرفة( موضوعات)مباحث:  

  وتقوا أبحاثها عل  بيان طبيعة العالقة بين الذات العا فة والشيء المعروف:  طبيعة املعرفة (5
وهاا  يساتطيع اإلنسااان أن يصا  إلاا  جمياع الحقااائق، . ويبحاث فااي ماد  قااد ة اإلنساان علا  تحصااي  المعرفاة : إمكــان املعرفــة (2

  .ويطمئن إل  صدب إر اثه وصحة معلوماته
ــة (0 ــادر املعرف وطاارب أخاار  ثاإللهاااا والهشااف . الحااواا والعقاا ، وعالقتهمااا باابعض، وطريااق الااوحي عنااد أصااحاب األريااان:  مص

  .والحدا
 .  جماالت املعرفة (7
  .  غايات املعرفة (1
 أبحااث علام المنطاق ، وأبحااث :  منهاا . وهناك أبحاث قريبة من نظرية المعرفة ، قد يدمجها البعض فيها ، وقاد يفصالونها عنهاا

  .علم النفس المتعلقة بمسائ  التخي  والتصو  والتعرف واإلر اك وسائر العمليات العقلية
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  ونظرية املعرفة القرآن:  

 ال نستطيع أن ندعي ، من لمحات أحيانا وتفصيالت أحيانا أخر  ، وفالسفة المسلمين ، عل  الرغم مما ثتبه علماء الهالا  إننا
إذ أن النظارة ، لنظرياة المعرفاة فاي القارآن ، الصاافية ، يمهن أن تمثا  النظارة القرآنياة الدقيقاة ، أن تلك اللمحات والتفصيالت 

والقرآن الهريم ليس ثتاب فلسفة إذا قصدنا بالفلسفة مجموعة األفها  النابعة . هي القرآن نفسه  ،و ثيزتها الوحيدة ، القرآنية 
وال ثت  نظريات ، غردها تهوين نسق من المبارئ لتفسير طائفة من الظواهر الهونية ، من العق  والمتسلسلة وفق منهك معين 

ساواء فاي مجااالت ، ها عان بعاض فاي قوالا  البحاث النظاري في علم المنطق وال في المعرفة وليس ثتااب أبحااث ينفصا  بعضا
 وبذلك المفهوا التجريدي النظري ، في مجاالت العلوا أو االقتصار أو االجتما  أو النفس ، علمية أو عملية 

فاي ، حقه وصفه بالنظرياة فهاو فاي حاد ذاتاه لايس نظرياة  ال يفيه، شام  وهو نسيك وحده ، ألنه منهك  باني متهام   ذلك -
ثي تستقيم عل  طاعة ، وهو هد  ونو  وشفاء للبشرية ، وهو يتجاوز البحث النظري إل  التطبيق الواقعي ، ن من الفنون ف

رُِجُهم مِّ * ق دم ج اء ُثم مِّن  اللَِّه نُوٌ  و ِثت اٌب مُِّبيٌن )اهلل وعبارته  ِدي ِبِه اللَُّه م ِن اتاَّب ع  ِ دمو ان ُه ُسُب   السَّالِا و ُيخم ِن الظُُّلم اِت ِإل ا  يا هم
ت ِقيٍم  ِديِهمم ِإل   ِصر اٍط مُّسم  ( .النُّوِ  بِِحذمِنِه و يا هم

 أن ندع  ، نستغفر اهلل . ليس تقييدا للمنهك الرباني في مفهوا النظريات البشرية ،  ومن ثم فحن ما نقوا به في هذه المحادرات
. أناه مانهك القارآن، طيع أن نسمي ما نقوا به من جهد فاي هاذا البحاث نست «وبحعجاز القرآن الرباني ، بعجزنا البشري » ذلك 

 .وهو أعل  وأثبر من أن يتقيد بما نقوله ، فهتاب اهلل ال يخلق من ثثرة الرر 
، ومحاولاة الجماع لماارة القرآنياة ، الستجالء النظرة القرآنياة الصاافية  ليس إال، فحن مقصورنا الخاص بالنظرية في القرآن  -

 تتعلق بالعلم والمعرفة من أج  صياغة نظرية للمعرفة في القرآن وبجهد بشري 
  علا  ، ماع حرصانا الشاديد ، لياؤري رو ه فاي حياتناا ، ال يمنع من أن نلتمس فيه المعرفة والتربية والتوجيه  القرآنومع ذلك فحن

 :وهو أننا ، نهك السليم الم
  .فهو نقطة المنطلق واال تهاز ، ننطلق من التصو  القرآني  -
ونانهك . إنماا إلياه نحااثم أفها ناا ، إنماا مناه ن خاذ مقر اتناا وال نحهام علياه ب فهاا  البشار ، وندخ  إليه بال مقر ات سابقة  -

  . وإال فقدنا المهمة، منهجه 
  ومحو  تفهيرنا وحهمنا ، نجعلها صل  جهدنا ، أن نجمع فنبن  من القرآن نظرية في المعرفة  –بعون اهلل  –ونعتقد أنه بحمهاننا

، حياث ثشاف زياف الازائفين ، وإنماا لناا فياه القادوة ، مع اعتقارنا أنه لايس ثتاباا للمقا ناة ، ومقياا نقدنا للنظريات الفلسفية ، 
  .وبما يتص  بتوديأ منهجه ،و ر ثيدهم 

  وطبيعاة ، وطريقاا ، ومنبعاا ،  ومنهجاا، ماارة ، ورقيقة من رقائق نظرية المعرفة ، النظرة القرآنية في ث  مس لة  بتميز لنعتقدوإنا ،
  .وقيمة وحدورا ، ومقياسا 

  القرآنياة فاي التعبيار عان الحقيقاة التاي يتمياز بهاا القارآن  باالصاطالحات االلتازااعلا  محاولاة  –إن شاء اهلل  – نحرصثما أننا ،
فيما سبق أن أسمينا به هذا البحث ، وإننا لنستغفر اهلل سبحانه إذ إننا خالفنا هذا الشرط عل  أنفسنا . يز في ث  شيء وهو متم

  .إن شاء اهلل  –وحسن النية ، ويشفع لنا مقصورنا وفردنا ، ((( نظرية المعرفة )) 
 

  احملاضرة الثالثة
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 فذلك ليس راخاال فاي ، وأنوا  العلوا التي أشا  إليها  ،ليس ثما من المعلومات ، من نظرية المعرفة في القرآن  نقصده ثما اننا
وفااتأ بصاايرته علاا  آيااات اهلل ، لاادفع اإلنسااان للبحااث ، إليااه إنمااا هااو منااا ات دااوئية ثافيااة  وأن مااا نشااير، مجااال هااذا البحااث 

  .سبحانه في اآلفاب واألنفس 
  مان يفتناون بالنظرياات الفلسافية ويهرعاون إلا  تطبيقهاا حت  ال تهون شابهة فاي أنناا م، ببيان مرارنا من هذا البحث  قصدناولعلنا

  .فتهون القوال  فلسفية والمارة ثذلك ال صلة لها باإلسالا ، عل  اإلسالا 
  إذ هاي ، والمعرفة هي أساا للدو  اإلنساني في الحياة . والوجور ثابت قب  أن نتوجه لمعرفته . جزء من الوجور  عندنافالمعرفة

فالمعرفااة عناادنا مساالمة تسااليمنا . التااي تنبثااق منهااا معرفتنااا للاادين ورو نااا فااي الحياااه ، قباا  ثاا  شاايء معرفااة اهلل تبااا ك وتعااال  
 .عرفة لبناء نظرية في الم مارةيهون   .بالوجور

 أسس وضوابط القران يف التعامل مع املعرفة:  
 اُهُرون  : ) ويقول تعال  ،  القرآن عل  أسس وادحة في طرب المعرفة يحتوي ة  ل ع لَُّهامم ت شم ع  و األم بمص اا   و األم فمئِاد  ( و ج ع    ل ُهاُم السَّامم

ع  و األ بمص ا   و األ فمِئد  ) : ويقول  يمًئا و ج ع    ل ُهُم المسَّمم اِتُهمم ال  تا عمل ُمون  ش  ر ج ُهم مِّن ُبُطوِن ُأمَّه  ُهُرون  و اهللُ أ خم   ( .ة  ل ع لَُّهمم ت شم
 ِم   بِّك  الَِّذي خ ل ق  : )  مصد  هذه المعرفة أو منبعها هو اهلل  سبحانة اان  ِمانم ع ل اقٍ خ ل اق  اإِلن. اقامر أم بِاسم ار اُ  اقامار أم .س  الَّاِذي . و   بُّاك  األ ثم

اِء ه ُؤالء ِإنم ُثنتُ ( . )ع لَّم  اإِلنس ان  م ا ل مم يا عمل مم . ع لَّم  بِالمق ل مِ  م  ِة فا ق ال  أ نمِبُئوِني بِ  سم م اء  ُثلَّه ا ُثمَّ ع ر د ُهمم ع ل   المم الِئه  مم و ع لَّم  آر ا  األ سم
تا ن ا ِإنَّك  أ نمت  المع ِليُم المح ِهيُم *  ص اِرِقين   اِئِهمم * ق اُلوا ُسبمح ان ك  ال ِعلمم  ل ن ا ِإالَّ م ا ع لَّمم م  اِئِهمم فا ل مَّا أ نامب   ُهمم بِ  سم م  ُهمم بِ  سم ق ال  ي ا آر ُا أ نمِبئام

ُتُمون  ق ال  أ ل مم أ ُق م ل ُهمم ِإنِّي أ عمل ُم غ يم   السَّم و اِت و األ  م    (ِض و أ عمل ُم م ا تُابمُدون  و م ا ُثنُتمم ت هم
 وهو طريق الوحي، من حواا وعق  أو قل  وأداف طريقا فريدا ليس في طرب البشر :  ذثر القرآن طرب المعرفة ووسائلها.  
  اتِ : ) ثلها  وأنها اثتسابية، تعرض لطبيعة المعرفة ر ج ُهمم ِمنم ُبُطوِن ُأمَّه  يمًئا و اللَّهُ أ خم   (ع لَّم  اإِلنمس ان  م ا ل مم يا عمل مم ) ، ( ُهمم ال  تا عمل ُمون  ش 
 الخ ... من تفهير وتذثير وفقه وشعو   وتعرض لصو  االثتساب.  
 والعق  ، وعالم الغي  وطريقة الوحي ، ويد ك بالحواا والعق  ، المجال الطبيعي أو عالم الشهارة :  بين مجاالت هذه المعرفة

  .وتفاصيله غي  ال نعلمه إال بحعالا اهلل لنا عن طريق الوحي ، ويفهم وفق ما سمأ اهلل له من طاقات ، يسلم بوجوره 
  وحم  أمانة الهداية واالنتفا  مما في الهون مما سخره اهلل ، في األ ض والقياا بدو  الخالفة ،  جعلها أساسا لقيارة البشريةثما

 ( و س خَّر  ل ُهمم م ا ِفي السَّم و ات و م ا ِفي األم  مض ج ِميًعا ) لإلنسان 
 عان  والتاي عزلات العقا ، القائمة علا  أساس الو اثاة فحسا  ، من أغالل التقليد والتبعية ،  القرآن رعوة لتحرير العق  اإلنساني

ويمااد  ، وإلاا  الاانفس ، ويوجااه نظاارة إلاا  الهااون ، وماان ثاام فهااو ياادعو اإلنسااان الاا  الت ماا  والتفهاار . عملااه والقلاا  عاان فقهااه 
ويصافهم بعما  البصايرة أو ، وال يتاذثرون ، وال يعلماون ، ويشانع علا  الاذين ال يفقهاون ، المتفهرين والمتذثرين وأولي األلباب 

اا ال  تا عمم ا  أ فا  )قال اهلل تعال  . القلوب  اا ف ِحناَّه  ُعون  ِبه  ام  اا أ وم آذ اٌن ي سم األم بمص ااُ  ل امم ي ِسايُروا ِفاي األم  مِض فا ت ُهاون  ل ُهامم قُالُاوٌب يا عمِقلُاون  ِبه 
 ( . و ل ِهن تا عمم   المُقُلوُب الَِّتي ِفي الصُُّدوِ  

  ثما جمع باين مجاالي المعرفاة وهماا مجااالً   . والحس،  لعق وا،  الوحي: جمع القرآن بين طرب المعرفة الرئيسية الثالث معا ثم
و م ا أ  مس لمن ا ِمنم قا بمِلك  ِإال  ِج اال نُوِحي : ) فقال سبحانه ، أو عالم الشهارة وعالم الغي  في آية واحدة ،  واآلخرة الدنيا: الوجور 

ااِ  المُقاار   أ فا ل اامم ي ِساايُروا ِفااي األ  مِض فا   ا أ ف ااال ِإل اايمِهمم ِماانم أ هم ااٌر لِلَّااِذين  اتاَّق ااوم يام اُ  اآلِخاار ِة خ  ااان  ع اِقب ااُة الَّااِذين  ِماانم قا اابمِلِهمم و ل ااد  يمااف  ث  يا نمظُااُروا ث 
 ( تا عمِقُلون   
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 ب  ُث ل ِذي ِعلمٍم ع ِليٌم : ) فيقول  والقرآن يقر  نسبة المعرفة اإلنسانية    (ِليالً و م ا ُأوتِيُتمم ِمنم المِعلمِم ِإالَّ ق  (  ) و فا وم
  ااو    يا تَِّبُعااون  ِإنم ) وال يعتبرهمااا علماااً صااحيحا ، وياارر الشااك والظاان ، ويجعاا  القاارآن اليقااين معيااا ه فااي المعرفااة ِإالَّ الظَّاانَّ و م ااا تا هم

يمئاً ( )األم نامُفُس  ِإنَّ الظَّنَّ ال  يُاغمِني ِمن  المح قِّ ش    (و م ا ل ُهم ِبِه ِمنم ِعلمٍم ِإن يا تَِّبُعون  ِإالَّ الظَّنَّ و 
 

  تهاا وطرقهاا ومعيا هاا وامهانهاا ومصاار ها وطبيع، مان حياث ماهيتهاا :  يمهن أن تهون بناء لنظرية في المعرفة،  األسسث  هذه
 .وقيمتها 
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  مصادر املعرفة: 

   يختص هذا المبحث بد اسة الوسيلة أو األراة أو المصد  الذي تتم عن طريقه تشاهي  المعرفاة اإلنساانية ، عبار تحدياد مصاار
وقااد ،  هااذه المصاار  للمعااا ف الهاشاافة عان الواقااع المودااوعي ، وتحديااد اآللياات التااي تتيحهااا«  األروات المعرفيااة» المعرفاة 

  : اختلف الفالسفة في ذلك عل  مذاه 
  .«  وهؤالء هم العقليون» المصد  األول واألساسي للمعرفة : هو «  العق » فمنهم من ذه  إل  أن  -
 . «  وهؤالء هم التجريبيون» لمصد  األول واألساسي للمعرفة ا: هي «  التجربة الحسية» ومنهم من ذه  إل  أن  -
 . «  الحدسيونوهؤالء هم » المصد  األول واألساسي للمعرفة : هو «  الحدا واإللهاا» ومنهم من ذه  عل  أن  -
  .«  الوحيجمع بينها وبين » ومنهم من  -

  ، وإنماا  القول بحلغاء المصار  األخر  في حال إثباات إحاداهاال يعني واالختالف في المصار  األساسية للوصول إل  المعرفة ،
  .هي لهذا المصد  أو ذاك يعني القول ب ن األولوية في الثبوت

 :املذهب العقلي :أواًل 
  في صو تين «  العقليين» تتمث  مصد ية العق  للمعرفة عند:  

، من خالل استنباط قضايا جديدة من قضايا سابقة معلومة  يستغني فيها العق  لتحصي  المعرفة عن أي شيء سواه هي التي ( أ
  .، بقطع النظر عن الوجور الخا جي

، فمااارة المعرفاااة تهاااون مااان  بااارر الحهاام علااا  األشاااياء إلاا  مباااارئ العقااا  الفطرياااة هااي التاااي تفسااار مصااد ية العقااا  للمعرفاااة ( ب
وهذه المعرفة تنقسم عق  الذي يجعلونه مصد ا لها ، اإلر اثات الحسية ، ولهنها ال تهون معرفة علمية إال باالحتهاا إل  ال

  :عندهم إل  معرفة 
 تضطر النفس إل  اإلذعان لها والتسليم بها رون الحاجة عل  النظر واالستدالل،  بديهية أو درو ية -
  .نظرية تحتاج إل  نظر واستدالل وإل  معرفة -

  عل  أن «  العقليون» وقد اتفق: 
، وتصااو وا أن مبارئااه ال باااد ان تهااون ثلياااة ومشااترثة باااين جميااع االذهاااان ،  باااين الناااا جميعااااالعقاا  قااوة فطرياااة مشااترثة  -

  .ودرو ية صارقة عل  جميع االشياء ، وأولية سابقة عل  ث  تجربة
  ث ن نقول ،   ( الشيء الواحد ال يمهن ان يهون موجورا وغير موجور في وقت واحد )أو (  اله  أثبر من الجزء ): فالقول ب ن

(2  +2  =4  . ) 
 ب نها تتصف فهذه المبارئ وغيرها مبارئ عقلية : 

معااا ف قائمااة بااذاتها ، سااابقة للتجربااة وليساات نتيجااة لهااا، تتصااف بالضاارو ة أي ال تحتاااج علاا  برهااان آخاار إلثباتهااا، وال  -
 . ، لذلك فحن هذه المعا ف هي معا ف أولية قائمة بذاتهاتختلف هذه المعا ف باختالف الناا أو بتغير األزمنة واألمهنة 

 ،علاا  التسااليم بااان للعقاا  مبااارئ جاااهزة، او طرقااا فطريااة هااي التااي تقااوره إلاا  معرفااة حقااائق «  العقليااين» يقااوا موقااف  وههااذا
يمثلها البرهان الريادي، ولذلك، فحن الصو ة المثل  عند العقليين هي تلك التي . االشياء، ومعا فه مستغنية عن أي معرفة سابقة

  .فمث  هذه البراهين تبدأ بالبديهيات أو الحقائق القائمة بذاتها

  احملاضرة الرابعة
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  حيث غاية ما في االمر أنها معلومات ال يقطع بيقينها ) ال يرفضون ما تجيء به الحواا من معا ف ومعلومات«  العقليين» إن ،
  (.وهي معا ف تحتم  الخط  ... نراهأن الحواا ثثيرا ما تخد  ، ف حيانا نر  شيئا وهو خالف ما 

  مصااد  فهاام للتصااو ات واألفهااا  البساايطة ، ولهنااه لاايس السااب  الوحيااد ، باا  هناااك «  العقليااين» فااالحس علاا  أساااا نظريااة ،
 . معا ف أولية تثبت في العق  ابتداء ، وهي سابقة عل  الحواا ومستغنية عنها

   وعل  ذلك األساا يقوا البناء الفاوقي  المعلومات العقلية األوليةعلم هو الحجر األساا لل: أن يودأ «  العقلي» فالمذه ،
  .للفهر اإلنساني ، الذي يسم  بالمعلومات الثانوية ، أي المعلومات الحسية التجريبية 

  إما ان ( العق )، فهو أحهاما ال تتعد  ثالثة أحهاا ممهنة فالعق  يمتلك إزاء ثافة ظواهر الوجور ومظاهره: 
  .ممهنة وجائزة، وإما يحهم عليها بانها  مستحيلة وممتنعة، وإما أن يحهم عليها ب نها  أثيدة وواجبة يحهم عليها بانها -

    أن الحجر األساا للعلم هو المعلومات العقلية األولية ، أي أن المقياا للتفهير البشري يرون «  العقلي» ف صحاب المذه
ية الضرو ية ، فهي الرثيزة االساسية التي ال يستغني عنها ث  مجال ، ويج  ان تقاا صحة  هو المعا ف العقل –بصو ة عامة  –

 . ويصبأ ميدان المعرفة البشرية أوسع من الحس والتجربة. ث  فهرة وخطئها في دوئها
  ك عمليااة اسااتذثا  ، وهااي النظريااة القائلااة باا ن االر ا نظريااة االسااتذثا صاااح  «  أفالطااون» : «  العقليااين» ماان اشااهر الفالساافة

  .للمعلومات السابقة
   في اهتمامهم بالرياديات واستخدامهم المنهك الريادي ، وعل  «  أفالطون» عل  طريق «  العقلي» وقد سا  فالسفة المذه

  .المنهك االستداللي في المعرفة صاح  «  أ سطو»  أسهم 
  منهجاا  ، وتبنا  الشاك المنهجاي( اعادل قسامة باين البشار إن العقا  هاو : ) الاذي قاال «  ريها ت» وفي العصر الحديث جاء

، والوداااو  العقلاااي معياااا ا  فاااي اساااتخداا المااانهك الرياداااي«  ريهاااا ت» الاااذي واصااا  طرياااق «  اسااابينوزا» ، وثاااذلك  للمعرفاااة
 .للحقيقة

  وذها  إلا  أن أفها ناا  ير  أن جميع القضايا الصارقة يمهن معرفتها بواسطة االستدالل العقلي الخاالص ،الذي «  ليبنيتز» ثم
  .تهون أصال في أذهاننا

  إذ ثاان يميااز فاي المعرفااة باين مااا هاو أولااي ساابق علاا  ثاا  «  العقالنيااين» صاااح  الماذه  النقاادي مان «  ثانات»ثماا يعتباار ،
 .هي األساا في اثتساب المعرفة  تجربة ، ما هو بعدي مهتس  بالتجربة ، فالصو ة األولية السابقة عل  التجربة

 :املذهب التجرييب  :ثانيًا 
  التاي تفتارض أن هنااك  والتجرباة بهاذا المعنا  نقايض الفلسافة العقلياة،  إن الخبرة مصد  المعرفة وليس العقا : هو مذه  يقول

  .أفها ا ال يمهن أن تزورنا بها الحواا وينشئها العق  بمعزل عن الخبرة، وتسم  لذلك معرفة فطرية أو قبلية
  ثم تجسدت في الودعية المنطقية والظاهراتية . «  جون لوك» عل  يد «  التجربة» وبرزت.  

 ( االسم النوعي له  المذاه  الفلسفية التي تنفي وجور معا ف أولية بوصفها مبارئ معرفية ): والتجريبية أو الحسية هي  -
   في المعرفة عل  أساا أن «  التجريبي» ويقوا المذه: 

أبواب المعرفة ، فليس في العق  شيء لم وأن الحواا وحدها هي التجربة هي المصد  األول لجميع المعا ف اإلنسانية ،  -
  .«  العقليون» أن يولد العق  مزورا ب فها  فطرية ثما يزعم « التجريبيون  »وينهر يمر بالحس أوال ، 
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  ولايس هنااك معرفاة فطرياة . ألنهاا المقيااا الصاحيأ فاي بات الحهام عل  الظواهر الحساية ؛ « التجريبيون  »تبن  المعا ف عند
  .« العقلي» أولية سابقة عل  التجربة ، وليس هناك درو ة عقلية ثما يسير عليه المذه  

 «  األساا الوحيد للحهم الصحيأ «  التجربة» ال يعترفون بمعا ف عقلية درو ية سابقة عل  التجربة ، ويعتبرون « فالتجريبيون
  .والمقياا العاا في ث  مجال من المجاالت، 

 التجريبي» المذه   يعتمد  »: 
  .الطريقة االستقرائية في االستدالل والتفهير ، ألنها طريقة الصعور من الجزئيات عل  الهلياتعل   -

  عل  العق  ، اهتموا بالمعا ف الريادية التي تقوا :«  العقليون» وإذا ثان 
عل  التجربة ، وأنهروا قاد ة العقا  علا  أن يضامن لناا صادب القضاايا بالعلوا الطبيعية التي تقوا « التجريبيون  »اهتم فقد  -

  .الترثيبية التي تودأ لنا طبيعة العالم
   يتلخص في «  التجريبي» فالمذه: 

يساتمد خبراتااه  ، فالعقاا أن المعرفاة اإلنسااانية هاي معرفااة بعدياة ، أي تاا تي فاي مرحلااة تالياة أو متاا خرة عان التجربااة الحساية  -
  .ومعلوماته من التجربة وحدها

  جمياااع أن يرجااع ( مقالااة فااي التفهيااار االنساااني)الاااذي حاااول فااي ثتاباااه «  جااون لااوك» : « التجريبياااون  »وماان اشااهر الفالساافة
االتجااه الغربية واعلن  فضه ألهم مبارئ (  أول من طبق االتجاه التجريبي في الفلسفة )وهو . التصو ات واالفها  عل  الحس 

  .وإنها ه أن تهون المعرفة االنسانية اولية في العق  ، سابقة عل  التجربةالعقلي، 
  ولام يعتارف إال بماا يظهار لناا مان األشاياء مان  الذي ثان يار  باان أفها ناا هاي ذاتهاا العاالم الخاا جي«  جو ج با ثلي» وثذلك ،

  .خالل إر اثنا الحسي لها
  الاذي اعتبار ان ثا  المعاا ف هاي ذات أصاول حساية ، حتا  المعاا ف العقلياة هاي ذات أصاول حساية، وقاد «  ريفياد هياوا» ثام

 . أنهر الميتافيزيقا ، واعتبر أن وجورها يهون حقيقيا في حال احساسنا بالقضايا المتعلقة بالقضايا المتعلقة بها
 :املذهب احلدسي  : ثالثًا

   ولهذه الحدسية معنيان،  ول في تهوين المعرفةأن للحدا المهان األ: وهو مذه  من ير :  
  .إطالقها عل  المذاه  التي تقر  أن المعرفة تستند إل  الحدا العقلي ( أ
  .إطالقها عل  المذاه  التي تقر  أن إر اك وجور الحقائق المارية هو إر اك حدسي مباشر ، وليس إر اثا نظريا ( ب
  إن االنسااان لديااه ملهااة مسااتقلة تمهنااه ماان فهاام الحقيقااة وإر اك الواقااع : ) فااي وصااف هااذا النااو  ماان اإلر اك «  بااروِو » يقااول

  (.مباشرة، وهذه الملهة ليست حسية وال عقلية وإنما هي حدسية مباشرة 
  «(.االطال  العقلي المباشر عل  الحقائق البديهة : ) هو«  ريها ت» عند «  والحدا  
  (.االطال  المباشر عل  معن  حادر بالذهن، من حيث هو حقيقة جزئية مفررة : ) هو « ثانت» وعند  
  «وهو الذي يهشف  الحهم السريع المؤثد، أو التنبؤ الغريزي بالوقائع والعالقات المجررة : )هو«  هنري» عند «   والحدا ،

  (. لنا عن العالقات الخفية
  فالمعرفااة عناادهم قائمااة علاا    ائاادة الفهاار الحدسااي فااي المعرفااة«  أفلااوطين» إلاا   المحدثااة المنسااوبة«  األفالطونيااة» وتعتباار ،

  .، وال يمهن لإلنسان أن يص  عل  المعرفة الحقة اال عن طريق مداومة الت م  و يادة النفس الفيض واإلشراب
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   الااذي تاا تي فلساافته ثاارر فعاا  علاا  النزعااة «  هنااري برجسااون» الفيلسااوف الفرنسااي «  الحدسااي» وأفضاا  ماان يمثاا  المااذه ،
حت  أوشك هذا االتجاه أن يطغا  علا  ثا  اتجااه  وحاي . ميالري  06المارية واالتجاه العلمي الذي شا  في أو وبا في القرن 

أماا . القيااافالعق  عاجز عن إر اك المودو  في صيرو ته وريمومته، وهو ال يفهم حق الفهم إال األمو  الجامدة التي تقب  ... 
  .فيتابع المودو  في صيرو ته، ويهشف عن حقيقته، ويحيو به في ثليته«  الحدا» 

   مشاا ثة وجدانيااة تنتقا  عان طريقهااا إلا  بااطن المودااو ، لهاي تنادمك مااع ماا فاي ذلااك «  الحادا» فااحن «  برجساون» وحسا
 . المودو 

   وهو اقرب للهشف الصوفي. ع هو مصد  المعرفة الحقيقي للواق«  الحدا« »  برجسون» وقد جع.  
  متصوفة المسلمين » فحنوجعله مصد ا للمعرفة الحقيقية للواقع في الفلسفة الغربية «  الحدا» تبن  «  برجسون» وإذا ثان » 

  .مصد ا للمعرفة وسبقوا بذلك فالسفة الغرب في تبنيهم للحدا« اإللهاا  » قد تبنوا
   ؛ وهاي  العق  الذي توهلم أنصا ه أنه يقدا لنا المعرفة برمتها توجد ملهة أخر  للمعرفاةإل  أنه باإلدافة إل  «  برجسون» ذه

 «  الحدا» التجربة الوجدانية ، سماها من قبي  
 

 :عدة معاٍن متباينة «  احلدس» يقصد 
 .المختلفةهو اإلر اك المباشر عن طريق الحواا اإلنسانية، مث  إر اك الضوء والروائأ  :   احلسيالـحـدس 

 : التجرييباحلدس 
اإلر اك المباشااار الناشااار عااان طرياااق المما ساااة المساااتمرة، مثااا  إر اك الطبيااا  لاااداء الماااريض مااان مجااارر 

  .المشاهدة

 : العقلياحلدس 
للمعاني العقلية المجررة التي ال يمهان إجاراء تجاا ب عملياة عليهاا، مثا   -رون براهين- اإلر اك المباشر
 والمهانإر اك الزمان 

 طول التجا ببعد  يحدث أحيانًا في االثتشافات العلمية أن تهون نتيجة لمحة تطرأ عل  ذهن العالم : التنبؤياحلدس 
 

 : املذهب الرباغماتي :رابعًا 
  والتاي ترتهااز جميعهاا علاا  مبادأ مااؤراه أن  مجموعااة مان الفلساافات المتبايناة إلاا  حاد مااا: علا  «  البراغماتيااة» تطلاق الفلسافة ،

هو أول من  « تشا لز ساند ز بيرا» صحة الفهر تعتمد عل  ما يؤري إليه من نتائك عملية ناجحة ، وثان الفيلسوف األمريهي 
 . وصاغ هذه الفلسفة«  البراغماتية» استخدا اسم 

  « ، فالحقيقة تعرف من نجاحها األفها  هو في عواقبها العملية أن معيا  صدب: ير  مذه  فلسفي  « الذ ائعيةوالبراغماتية ، .
  :و يفسر النجا  بصو تين 

«  الذ ائعياة» ، فتهون الهذبة الناجحة حقيقاة ، وفاي ظا  هاذه الصاو ة تتخاذ النجا  بمعن  المنفعة الشخصية دمن نظاا معين (5
  .مظهر السفسطة

، فنقر بحقيقة قانون أو نظرية إذا حقق تطبيقات عملية ،  مع قوانين الطبيعةالنجا  بمعن  التطبيق العملي والعلمي الذي يتوافق  (2
  .« العقالنية» من «  البراغماتية»  وبهذا المعن  تقترب

   وليم جيمس» الفيلسوف األمريهي «  البراغماتي» ومن الفالسفة الذين أذاعوا صيت المذه  ».  
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  ثماا أن العادل يقاوا فيماا هاو ناافع للسالوك ، وأقصاد بمفياد  للفهار( نافع) الحق يقوا فيما هو مفيد ”: «وليم جيمس » يقول ، 
 : أنه 
مفيد ب ية طريقة ، مفيد في نهاية األمر في المجمو  ، ألن ما هو مفيد للتجربة المقصاورة اآلن لان يهاون ثاذلك بالضارو ة  -

 . وبنفس الد جة بالنسبة إل  تجا ب الحقة
 

  موقع الوحي من مصادر املعرفة: 
  ثماا رأباوا علا  اساتعراض الصاارا   (الحاس والعقا  ) رأب را ساو نظرياة المعرفاة ا فلسافياً أو علمياًا ا علا  حصار مصاار ها فاي

  .الحس فقو أو هو العق  فقو أو هما معاً : الفهري والجدلي بينهم في أن المصد  هو 
 تترباع المصاار  لادينا  وألنلاا ناؤمن بالادين اإللهاي  .اتهموثان هذا ألنهم استبعدوا الفهر الديني أو المعرفاة الدينياة مان مجاال ر اسا

  .«  واإللهاا أو الحدا،  والحس،  والعق ،  الوحي» : ثالتالي
  هو  الوحيإنل المعن  االصطالحي الذي نقصده ونهدف إليه من: 

وساالم ، وإنزالااه اإلنجياا  علاا  مااا يلقيااه اهلل إلاا  أحااد أنبيائااه و سااله ؛ نحااو إنزالااه القاارآن علاا  ساايدنا محمااد صاال  اهلل عليااه  -
  .سيدنا عيس  وإنزاله التو اة عل  سيدنا موس  وإنزاله الزبو  عل  سيدنا راور عليهم السالا

  فحننا نجد أنل الوحي ينقسم إل  قسمين هماوإذا اقتصرنا عل  ما أنزل عل  محمد صل  اهلل عليه وسلم :  
  . الذي أنزل عليه بلفظه ومعناه ثما سي تي القرآن (5
 . التي أوحيت إليه من اهلل بمعناها وإن ثان اللفظ من قبله  السنة (2

  :ضرورة الوحي  :أواًل 
  

، وال يساتطيع إنهاا  ميادان آخار  ألن العقا  ذاتاه يسالم ب ناه محادور بعاالم الشاهارة وقوانينهاا : أن الوحي ممهن في نظار العقا  (5
  .، ثما ان العق  من خالل قوانينه يحهم بوجور عالم الغي  للمعرفة وطريق آخر

  .ألن العقول قاصرة عن إر اك مختلف جوان  ومجاالت الحياة والهون:  ال ثفاية في العق  (2
  :احلاجة للوحي :ثانيًا 

  .الحاجة إل  الوحي في االعتقار (5
  .الحاجة عل  الوحي في التشريع (2
  .الخلقالنبوة فيها حجة عل   (0
 
 
 
 
 
 

 :مصادر املعرفة 
 

 المذه  العقلي
 

 المذه  التجريبي
 

 المذه  الحدسي
 

 المذه  البراغماتي
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 مقدمة : 
 ؟ وها   الحقيقاةأي ها  يمهنناا أن ناد ك  -إمهان المعرفة هو سؤال عن جوهر المعرفة ومضمونها، وهو الحقيقة : عن  السؤال

  ؟ ؟ وه  في وسع اإلنسان أن يعرف شيئا المعرفة ممهنة
 وثاان أول مان بادأ البحاث فاي مسا لة إمهاان المعرفاة هام .  مس لة إمهان المعرفة لام تهان مطروحاة فاي الفهار البشاري قاديماً  إن

ثانوا ينهرون قطعية المعا ف  )فالسفة وهؤالء ال. «  بالسفسطائيين أو الشهاك» ، وتحديدا الذين عرفوا «  اليونان» الفالسفة 
، صاح  الماذه  الشاهي «  بيرون» ، وقد بلغ اشده عل  يد  ، وقد تطو  الشك إل  أن أصبأ مذهبا من المذاه  االنسانية

 . ( ، حت  أنه لق  بحماا الشهاثين«  اليونان» عند 
  وفاي إثباات  ، وقاد جعلاوا ماداخ  ثتابهم فاي العلام المعرفاةبحثاوا فاي إمهانياة  )، فقاد  ومتهلماوهم « المسالمين» أما فالسفة ،

ال بد من التسليم  - في نظرهم –وث ن مسالة اإلمهان أصبحت درو ة تسبق بقية أبحاث المعرفة، ذلك ألنه .  العلم والحقائق
تحاادث عاان طبيعتهااا ، إذ أن ماان ينهاار إمهااان المعرفااة ال يسااتطيع أن ي بحمهااان المعرفااة حتاا  يتساان  البحااث فااي بقيااة مسااائلها

  (.ومصار ها، وإن الذي يتيقن من إمهان المعرفة يحق له أن يبحث في ثافة مودوعاتها
 ألن مان ال يعلام ماد   ومجاارلتهم السوفسااطائيينرعوتهم إل  عادا منااظرة  خير ما يدل عل  نظرة إمهان المعرفة ويقينيتها إن ،

؛ ألنهااا إفااارة  المناااظرة معهاام قااد منعهااا المحققااون : )يقااول اإليجااي  .، فهيااف ساايتم حااوا ه إمهانيااة صااحة ثالمااه فااي المناااظرة
 (. ، والخصم ال يعترف بمعلوا حت  تثبت به مجهوالً  المعلوا بالمجهول

 

 .شك شها مطلقا في إمهان المعرفة: فريق  (5
 .الدغمائيونأو  المعرفة ، وهم االعتقاريونير  يقينية : فريق  (2
  .ير  أنه بحمهان االنسان أن يص  عل  معرفة متناسبة مع قد اته الحسية والعقلية، وهم النسبيون : فريق  (0
 مذهب الشك يف إمكان املعرفة :  

 :الشك املطلق (5
 إال .  وهاو ماا يطاابق معنا  اللفاظ اليونااني،  من أن الشك في أصله هو التررر في إصدا  حهم بغرض اإلمعاان والاتفحص بالرغم

  .أن الشك القديم لم يهن يحم  هذا المعن  ثما أنه اتخذ معن  جديداً في وقت الحق
   فالصرا  والتضا ب بين المتناقضات الفلسفية في الفهر اليوناني ثان سببا لبلبلة فهرية وا تيااب جاذ ي، انتهات بهام علا  إنهاا

 .وإنها  المحسوسات والبديهياتسان، جميع الرثائز الفهرية لإلن
 ثتاباا تحادث فياه عان ( ا.ب 081)«  جو جيااا» وقاد وداع  « بيارون أو فيارون  »هاو  من ظهر عل  يديه هذا الماذه  وأول

 .، وعدا الوثوب بالعق  والحواا عدا إمهان المعرفة
 وشااهوا فااي ثاا  شاايء وجااور حقيقااة مطلقااة، و أوا امتنااا   وأنهااروا وجااور مقياااا ثاباات للحقااائق«  السوفساااطئون» جاااء  ثاام ، .

، وأحيانا يصا  بهام الجادل علا   وثانت هذه الطائفة تؤمن بالبحث والجدل. عل  عبث بالفهر والعلم«  السفسطة» وتحولت 
 . إنها  أنفسهم أيضا

  احملاضرة اخلامسة
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 البيولوجياة رون ان فعاشوا تناقضا بين وجورهم وتصو اتهم ، ففي الوقت الذي ينهرون فيه ث  حقيقة ، تجادهم يلباون حاجااتهم 
وهااذه المد سااة تنهاار إمهااان معرفااة طبيعااة األشااياء ، وتاار  أن المعرفااة الحسااية والعقليااة لاايس لهااا قااد ة تعريفنااا  . ينهااروا ذلااك

، أماا  األشاياء خاا ج الاذات المد ثاة محاض مظهار وثا نلناا ( يبادو)بالحقيقة وإيصاالنا إليهاا ، فانحن ال ناد ك مان األشاياء إال ماا 
 . ة ذوات األشياء فال سبي  إليهإر اك طبيع

 والحواا خارعة ال تقور إل  معرفاة يقينياة ؛ وحتا   تت سس عل  اإلر اك الحسي -في  أي هذه المد سة  -ألن المعرفة  ذلك ،
يت سس عل  الحس فمعرفته حسية غيار مباشارة ومان ثامل يهاون أولا  أن ينطباق علياه ماا ينطباق  -عند الفيرونيين  -النظر العقلي 

  .  الحس من حيث عدا يقينية المعرفةعل
 يقوا عل  اساا أن الشك غاية في ذاته، بمعن  انه ( مطلقا ) ثان شههم شها مذهبيا   ولذلك . 
 :الشك املنهجي  (2
 ( ب  يعتبر الشك وسيلة ليتوص  من خالله إل  غاية أخر  وهي بلوغ اليقين الذي ال يعتبر الشك غاية في ذاته ، ) . 
  ومد سااته المشااائية «  أ سااطو» ثمااا اسااتخدا . «   سااقراط » فااي جااذو ه التا يخيااة إلاا  الفيلسااوف اليونااانيويرجااع هااذا الشااك

 .«   بسقراط» الشك استخداما منهجيا ت ثرا 
 .إذ  أ  أن اليقين المنطقي يج  أن يقوا عل  الشك ثمنهك في فحص األفها  والت ثد من قابليتها للتعميم -

   إذ ثااانوا يشااترطون الشااك ثمقدمااة داارو ية لصااحة النظاار ،  المعرفااة اإلسااالمية عنااد المعتزلااةوعاارف الشااك المنهجااي فااي حقاا
 .، إذ ال يصأ النظر عندهم إال مع الشك المؤري إل  العلم

  أن مان لام يشاك (  المنقاذ مان الضاالل )، وقد قر  في ثتابه  طريق الشك بحثا عن اليقينفقد سلك  «  أبو حامد الغزالي» أما
 .، ومن لم يبصر بقي في العم  ومن لم ينظر لم يبصر،  لم ينظر

  يعتبااران «  الغزالااي» ، وهااو إلاا  جاناا   ت ثياادا علاا  داارو ة الشااك ثماانهك فااي التفهياارماان أثثاار الفالساافة  «  ريهااا ت» وثااان
 .، وثان هذا الشك هو التمهيد الضرو ي للمنهك وادعي أسس الشك المنهجي

  الذي سماه بالشك العلمي من فالسفة الشك المنهجي«  هيواريفد » ويعتبر الفيلسوف التجريبي ،. 
 فااحن أصااحاب الشااك المنهجااي قااد  خالفاااً ألصااحاب الشااك المطلااق الااذين يقعااون فااي الحياارة فيمتنعااون عاان إصاادا  األحهاااا ،

د تهااون عردااة ، وهااو عمليااة اختيا يااة هاادفها إفااراغ العقاا  ممااا فيااه ماان معلومااات سااابقة قاا اتخااذوا ماان الشااك ساابيالً إلاا  اليقااين
 .، وذلك لتهيئة العق  لد اسة األمو  ر اسة مودوعية غير مت ثرة بالمفاهيم الشائعة واألخطاء الم لوفة للمغالطة وعدا الت ثيد

 القيمة العلمية للشك املنهجي:  
 وتمدر ب رواته  بعد أن تالش  الشك بوصفه نظرية في المعرفة توطدت أ ثان الشك بوصفه منهجاً للبحث والتدقيق في المعرفة ،

،  ، والنظاار ، بوصاافه مودااوعاً فلساافياً إلاا  شااك منهجااي يحفااز اإلنسااان للبحااث ( الشااك اإلبسااتمولوجي )ماان الشااك المعرفااي 
، أو تلاك التاي نشا ت  ، واساتقلت عنهاا ، سواء تلك التي تولدت عن الفلسفة ؛ ليشم  العلوا النظرية والتجريبية ثافة والتدقيق

 . مستقلة بذاتها
 جمــاالت الشــك : 

( باالمعرفي)تبين لنا أن الشك المطلق هو شاك فاي أصا  المعرفاة وإمهانيتهاا لاذا ُيسام  (  منهجي –مطلق  )نوعي الشك  بمدا سة
 ، واستحالة إر اثها  لهونه مذهباً فلسفياً يعتقد صاحبه بانتفاء مودو  المعرفة( الفلسفي والمذهبي)إلنها ه إمهان المعرفة أو 
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  وهو ال يناتقص مان يقينياة أصاحابه ( بالعلمي)مقابله نش  الشك المنهجي بوصفه منهجاً للبحث عن الحقيقة لذا ُسمي أيضاً وفي
، ومان هاذه العالقاة الجدلياة باين اإلطاالب والنسابية يثاو  التساامل حاول المجااالت التاي يمهان أن  بوجاور حقيقاة يمهان معرفتهاا

  .فع ، ب  التي طرقها بال يتطرب إليها الشك
 (.المنهجي)الشك تختلف في رائرة الشك المطلق عنها في رائرة الشك النسبي  ومجاالت  
  

  .، وهو شك في وجورها التي هي مودو  المعرفة الشك في الحقيقة ( أ
  (.إن وجدت) الشك في إمهان معرفة الحقيقة( ب
  .أو تداولها الشك في إمهان إبالغ المعرفة( ت
   
  بوجور حقيقة وإمهان إر اثنا لها ، يظ  الباب مفتوحاً أللوان من الشك النسبي أو الجزئي ومن ذلك  التسليمبعد:  

 :  الشك في طبيعة المعرفة ( أ
 تباين المذاه  في تهييف طبيعة المعرفة مما يوقف الفالسفة موقف الشك تجاه هذا التباين ومصد ه.  
 : المعرفةالشك في مصار  ( ب
  ومد  يقينية المعرفة  ث  مذه  ومد سة فلسفية لمصد  أو أثثر من مصار  المعرفة هو شك في جدو  هذا المصد   فحنها ،

، ومانهم مان يشاك فيماا  ، ومانهم مان يشاك فاي العقا  ، فمن أصحاب المذاه  من يصا  شاهه علا  الحاواا عليه المت سسة
  .ك، وث  ذلك من صو  الش سو  الحدا واإلشراب

 :  الشك طريق إل  اليقين( ت
 وهاذا  بحقائق يقينية تت سس عل  باديهيات أولياة شك في المعلومات واآل اء المسبقة ، وهدفه إفراغ العق  توطئة إلعما ه وهو ،

ريها ت حت  استقر عل  نقطة من اليقين في حقيقة تفهيره التي  بهاوحالة إفراغ الذهن أيضاً مرل . الغزالي عاشههو الشك الذي 
  (. أنا أفهر إذن أنا موجور )أسلس عليها حقيقة وجوره 

  : ت سيس العقيدة بين الفطرة والشك والنظر ( ث
 ير  أن أول واج  علا  «  الجويني» فاإلماا . هذا الشك ومجاله ليس المعرفة النظرية ، وإنما ت سيس إيمان يقيني باهلل وهدف

أن المعرفة تتقادا وطريقهاا النظار ومان ثام يهاون واجباًا، «  اإليجي» بينما ير  اإلماا  -وهو  أي المعتزلة  -المهلف هو النظر 
ال ير  النظر هو السابي  الوحياد إلا  المعرفاة فقاد تحصا  باإللهااا ، والتصافية ، والتعلايم ، ولهناه قاد يهاون «  اإليجي» ولهن 
  .الوحيد لمن وقع في الشك ، والشك عل  العموا حالة طا ئة ال يلزا سبقه له  نظر أو معرفة السبي 

  فير  أن للفطرة أثراً أساسياً فاي معرفاة اهلل ، ثام مان حصا  لاه الشاك ولام يهان مان سابي  لدفعاه «  ابن تيمية» أما شيخ اإلسالا
 سو  النظر ؛ يلزمه النظر 

 إنهااا  الحقااائق ، فيصاا  فااي قمتااه إلاا  ر جااة  وماان مطلااق إلاا  نساابي،  ماان ثللااي إلاا  جزئاايإذن تتعاادر صااو ه ومجاالتااه  فالشااك
، ويتلون اسمه بحس  نوعه  شهاً في وسيلة من وسائ  تحصي  المعرفة أو أراة من أرواتها ، وفي أرن  منازله يهون المودوعية

  .ومجاله فالمتعلق ب سس االستنباط يهون منطقياً ، و بما ثان جزئياً متعلقاً باألسس المعرفية ثالتجريبي ، وغير ذلك من األنوا 
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  صادا  ، ومان ثام تعلياق إ ، والقاول بتهاافؤ األرلاة ، ونفاي الحقاائق الشك المبني عل  إنها  المعرفاة اليقينياة: الشك المطلق هو
،  ساااقراط» وهاااذه الصاااو ة مااان الشاااك وصااالت إلااا  مفهاااري اإلساااالا إثااار حرثاااة الترجماااة مثلماااا وصااالت إلااايهم  رور . األحهااااا
 : وفي إطا  التفاع  مع تراجم الفلسفة اليونانية،  عل  هؤالء الشهاك والمغالطين«  وأ سطو،  وأفالطون

 :  عاقة الشك املطلق بإمكان املعرفة (5
 لطبيعااة  -بالضاارو ة  -، هاو حااديث عاان الموقااف مان إمهااان المعرفااة  عاان موقااف الفهاار اإلساالمي ماان الشااك المطلااق الحاديث

 . ، أو لهونهما عل  النقيض فحثبات أحدهما نفي لآلخر العالقة بين الشك المطلق وإمهان المعرفة
 ئا  قاد وصا  بهام أمار الشاك المعرفاي إلا  حاد إذا ثاان الشاهاك األوا:  (التصاو  اإلساالمي للموجاورات)وإمهان معرفته  الوجور

، إذ يقر   ، فحن الفهر اإلسالمي يقف موقفاً مغايراً لهذا التصو  إنها  الوجور نفسه واألشياء وإمهان إر اك طبيعة ذوات األشياء
  .استنارا إل  القرآن وجوراً مستقالً لألشياء خا ج نطاب الذات المد ثة 

  إل   التقسيم اليوناني لألشياءحولنا أحاط به إر اثنا أو لم يحو ، أما فهذا الخلق الرباني موجور من : 
  (.ما و ائية أو ما و اء الطبيعة )و ميتافيزيقية  (2(.                   طبيعية)فيزيقية  (5

  إل   حيث تنقسم األشياءثثيراً عن التصو  اإلسالمي مع خصوصية المعاني والمفررات   يبعدفال : 
 . ، والشهارة هي الخبر القاطع ويشبه مفهوا عالم الطبيعة الخادع إلر اك اإلنسان بالحس والتجربة:  الشهارةعالم  (5
  .الماو ائي ، وهو ما غاب عن اإلنساان، ولم يد ثه بحسه، وإنما بحخبا  من اهلل و سولهويشبه مفهوا العالم :  عالم الغي  (2
  وجميعها و رت في بيااان اختصاص اهلل  في عشرة موادعرا تجاو اً في ثتاب اهلل مع تقاب  المعن  و   -ولفظا الغي  والشهارة ،

  .عل  وجه الشمول واليقين والمعرفة الهلية ال يتا  لبشر من خلقه أن يحيو بها( . غي  وشهارة ) تعال  بالعلم المطلق 
 :األساس القرآني إلمكان املعرفة (2
 يحماا  الشااواهد التااي تؤثااد علاا  إمهااان المعرفااة وإر اك الحقااائق علاا  وجااه اليقااين ، بمصااار  وأروات ، ونقااف هنااا علاا   القاارآن

شااواهد ماان اآليااات التااي حملاات ألفاظاااً ذات رالالت معرفيااة فااي سااياقها المصااطلحي ممثلااين بليااة واحاادة لهاا  لفااظ ماان ألفااا  
وما لهم به من علم إن يتبعون إال الظن وإن الظان ال يغناي ): لك قوله تعال  ، ومن ذ(اليقين)و( الحهمة)و ( العلم)و ( المعرفة)

ااُء و م انم يُااؤمت  : ) ، وفاي شا ن الحهماة قاال تعاال  ذلك مما و ر في شا ن المعرفاة والعلام.  (من الحق شيئا اة  م انم ي ش  م  ِتي المِحهم يُااؤم
ِثيراً  يمراً ث  ة  فا ق دم ُأوِتي  خ  م    (.بحصابة الحق والعم  به)سرها المفسرون والحهمة قد ف(. المِحهم

   وإذا قيا  إن وعاد اهلل حاق والسااعة ال  يا  فيهاا قلاتم ماا ناد ي ماا السااعة إن ): وفي ش ن اليقين وتناقضه مع الظن يقول تعال
أبااان القاارآن العالقاة بااين الشاك واليقااين ، والعلاام والظان فااي مقابلااة بليغاة حوتهااا آيااة  ثاذلك( نظان إال ظنااا وماا نحاان بمسااتيقنين

وقاولهم إناا قتلناا المساايأ عيسا  ابان ماريم  سااول اهلل وماا قتلاوه وماا صاالبوه ولهان شابه لهام وإن الااذين ): واحادة فاي قولاه تعااال 
 (.يقينا ب   فعه اهلل إليه وثان اهلل عزيزا حهيما اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إال اتبا  الظن وما قتلوه

 علمنا  ، والفهر اإلسالمي عموماً  ، والعلم في النصوص الشرعية ، والحهمة تداخ  المعاني بين ألفا  المعرفة وإذا استصحبنا ،
اليقينيااة ، وياادعو إلاا  نبااذ الظنااون ، والشااك ، والتااوهم مااا أمهاان ذلااك ، القاارآن يحااض علاا  طلاا  العلاام الراسااخ والمعرفااة أن 

 ومن أروات المعرفة التي أشارت بها، عل  العلم، والتفهر، والت م  ثثيرة في ثتاب اهلل تعال ، وسنة نبيه  والنصوص الحادة
، والصار  ممن هو أها  لاذلك ، فقاد  المبني عل  أسس النصوص وأصولها « االستنباط»  و « االجتهار في الرأي»  النصوص

  .قال تعال  ناسباً إل  األئمة المجتهدين القد ة عل  معرفة مراره
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 سؤال طبيعة املعرفة : 
  شغ  السؤال عن طبيعة المعرفة اإلنسانية وحقيقتها العديد من الفالسفة والباحثين ، وحاولوا اإلجابة عنه بطارب مختلفاة ، وذلاك

 . لبيان ثيفية العلم باألشياء ، أي ثيفية اتصال القو  المد ثة لد  اإلنسان بمودوعات اإلر اك ، وعالقة ث  منهما باألخر
  فه  المعرفة في النهاية ذات طبيعة مثالية يرتبو فيها وجور المعرفة بوجور العا ف؟ 
 أا أنها ذات طبيعة واقعية تستق  فيها المعرفة عن العا ف؟ 
   أا أنها ذات طبيعة عملية ترتبو بمد  االنتفا  منها؟ 
  

 المذه  المثالي   والمذه  الواقعي   (البراغماتي)والمذه  العملي 

   الااذي توجااد فيااه االفهااا  الحقيقيااة  العااالم الحقيقااي: اعتقااد بوجااور عااالمين ) ، الااذي «  أفالطااون» الاا   أصااول المثاليااةترجااع
 ( .الذي هو ظ  للعالم الحقيقي  والعالم الواقعيالمستقلة والثابتة ، 

  ، ويتفق المثاليون في تصو هم لطبيعة المعرفة ، وفي اتجاههم العاا نحو النظر إل  األشياء الطبيعية باعتبا ها غير مستقلة بنفسها
وال تقوا بذاتها ، وإنما تعتمد في وجورهاا علا  العقا  أو الاذهن ، ولاذلك فاحن الحقيقاة النهائياة ، تهاون فاي نظارهم ذات طبيعاة 

 . عقلية أو ذهنية 
 وبما  من عق  ومارةنطالقا من نظرتهم االزرواجية للعالم ، فحن المثاليين ينظرون نظرة ازرواجية لإلنسان أيضاً ، أي أنه مهون وا ،

أن اإلنساان جااوهره العقا  ، وأن الحااواا مشاهوك فااي صاحتها ورقتهااا ، وأن األشاياء ال معناا  لهاا ماان غيار العقاا  البشااري ، إذا 
و ثلما ثانت المعرفاة مجاررة عان اإلر اثاات الحساية ثلماا سامت . مستقال عن التجا ب الحسية  فحر اك اإلنسان أساسه العق 

 .وا تقت وثانت أثثر ثباتاً ويقيناً 
 

 :املذهب املثالي  
 إذا أ رنا أن نعرف الواقع أثثر ، ونفهم طبيعته ونتبصر حقيقته بشه  أعماق )في المعرفة عل  أساا أننا  ويقوا المذه  المثالي

وإنماا يهاون باالتجااه نحاو الفهار ؛ فلان يهاون ذلاك بالبحاث فاي العلاوا الطبيعياة بماا فيهاا مان اهتمااا بالماارة والحرثاة والقاوة ، 
 .  (وحية لد  االنسان ، وااللتزاا بالقو  المثالية والقيم الر والعق  

  
 

 (.المطلقة)المثالية المودوعية  المثالية النقدية المثالية الذاتية (المفا قة)المثالية التقليدية 

 : (املفارقة)املثالية التقليدية  :أواًل
  وأن . ، وأن وجاور هاذه المثا  هاو وجاور مفاا ب لألشاياء الواقعياة  لألشياءان هناك وجورا مثاليا : ، وتعني «  ب فالطون» مرتبطة

الطبيعة الحقة للشيء ال توجد في الظواهر التي تقدمها الحواا ، ب  توجد في المثال ، وبذلك ال يمهان معرفتهاا إال عان طرياق 
 .العق  وحده 

  احملاضرة السادسة
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 بين نوعين من المعرفة«  أفالطون»  ويميز : 
  ، وتتصف بالتغير وتتعلق بالمظهر عن طريق الحوااوهي المعرفة بعالم األشياء المارية التي ت تي إلينا  : يةـنــظــــاملعرفة ال -
ــة  - ــة اليقيني ، وتتميااز بالثبااات وتاارتبو  عاان طريااق العقاا ، وتاا تي إلينااا  وهااي المعرفااة بعااالم المثاا  المفااا ب للمااارة : واملعرف

 .بالحقيقة
 :املثالية الذاتية :ثانيًا

  الاذي يلخاص نظرتاه لطبيعاة المعرفاة فاي  « باا ثلي» ، علا  ياد  ا 01جاءت في العصو  الحديثاة ، وبالتحدياد فاي أواخار القارن
، وأن الشاايء لاايس لااه  إذ ياار  أن وجااور الشاايء هااو إر اثااه.  ( يعنااي أن يُاادِ ك أو أن يُااد  ك:  أن يوجااد هااو: ) عبا تااه المشااهو ة

 .أنهر وجور العالم الماري مستقال عن اإلر اك ، و  وجور ماري مستق  عن إر اثنا له
 ألنهاا ال تعتارف بموداوعية الفهار واإلر اك والحقيقة أن هذه النظرية تلغي المعرفاة اإلنساانية مان ناحياة موداوعية بشاه  تااا ،  ،

 .ووجور الشيء خا ج حدورها 
 :املثالية النقدية :ثالثًا

   تر  دارو ة البادء بفحاص العقا والمثالية النقدية نو  خاص من المثالية . «  ثانت» ا تبطت تسميتها في العصر الحديث با  ،
 . ومعرفة حدوره ، ومعرفة قد اته قب  الوثوب به واالعتمار عليه واستخدامه في تحصي  المعرفة 

   لحساية تهاون عميااء التصو ات العقلية تهون فا غة إذا لم تارتبو باإلر اثاات الحساية ، وأن االر اثاات ا: )أن «  ثانت »وير
وإذا ثاناات عمليااة اإلر اك ال تاتم إال بااالترابو بااين الصااو  العقليااة والمااد ثات الحسااية ، . إذا لام تعتمااد علاا  التصااو ات العقليااة 

فمعن  هذا أننا ال نستطيع أن نعرف إال ظواهر األشياء ، أما األشياء ذاتها فال سبي  لنا لمعرفتها ، ألن الحواا ال تقدا لنا علا  
 .ما يظهر من األشياء ، والعق  ال يستطيع أن ينفذ من و اء الظواهر ليهشف الواقع الحقيقي 

  (:املطلقة)املثالية املوضوعية  :رابعًا
  استخدامنا لنظاا المنطق بصو ة رقيقة هو الذي سيوصلنا عل  الفهرة المطلقة، الذي أثد ان «  هيج » ترتبو بالفيلسوف . 
  االتجاه الفلسفي المثاالي الاذي ياذه  إلا  أولوياة الارو  علا  الماارة ، ويار  أن المصاد  األول للوجاور : والمثالية المطلقة هي

 . ليس هو العق  اإلنساني الشخصي ، وإنما هو العق  الهلي أو الرو  المطلقة 
  اعتبا هااا فاي النهايااة معرفاة عقليااة أو  وحياة ، وفااي مااع المثااليين جميعاااً فاي نظاارتهم إلا  طبيعااة المعرفاة ب«  هيجا » وههاذا يتفااق

وماان ثام فاال سابي  علا  فهماه إال مان خاالل العقا  ، المصااد  . نظارتهم إلا  الواقاع باعتباا ه فاي النهاياة تجسايدا للعقا  أو الارو 
 . المذه  الواقعي . الوحيد للوجور والمعرفة معاً 

 :املذهب الواقعي  
 أي عاالم التجرباة ( عاالم الواقاع ) أن مصاد  ثا  الحقاائق هاو هاذا العاالم الاذي نعاي  فياه : علا   تقوا فهرة المذه  الواقعي ،

 . أباً للواقعية «  أ سطو» والخبرة اليومية ، ويعتبر 
  فالحقيقااة . االعتقااار فااي المااارة: ويعااور األصاا  فااي تساامية المااذه  بااالواقعي إلاا  األساااا الااذي قاااا عليااه هااذا المااذه  وهااو

 .ووجورها حقيقي واقعي ( عالم االشياء الفيزيقية)لعالم موجورة في هذا ا
 

 . أن هناك عالم له وجور لم يصنعه أو يخلقه اإلنسان ، ولم يسبقه وجور وأفها  مسبقة  -
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 . أن هذا العالم الحقيقي يمهن معرفته بالعق  الحقيقي ، سواء بالعق  اإلنساني أو الحدا أو التجربة  -
 .أن هذه المعرفة يمهن أن ترشد وتوجه السلوك الفرري واالجتماعي الضرو ي لإلنسان  -

 من جنس الوجور الخاا جي ، إذ ماهية المعرفة ليست من جنس الفهر او الذات العا فة ، ب  هي : )  وير  المذه  الواقعي أن
 ( .أن لألعيان الخا جية وجوراً واقعياً مستقالً عن أي عق  يد ثها ، وأن العق  إنما يد ثها عل  ما هي عليه بقد  طاقته 

 :املذهب العملي  
  بااه الشااخص المعرفااة علاا  مااذه  المثاااليين أو الااواقعيين ال تااؤري بااك الاا  عماا  تعملااه ، أي ال تتضاامن ساالوثا معينااا يقااوا إن

إن  ج  الفهر قد ال يهون  جال عملياً ، و ج  العم  قد : بين الفهر والعم  ، فيقولون ثان الفالسفة يفرقون العا ف، ومن هنا  
 .ال يهون صاح  فهر ، إيمانا منهم بان المعرفة شيء ال يستدعي بالضرو ة سلوثاً معيناً في الحياة العملية 

  غيلاار النظاارة علاا  طبيعااة المعرفااة ، حيااث جعاا  المعرفااة أراة للساالوك العملااي ، أي أن )ي فقااد المااذه  العملااي أو البراغماااتأمااا
الفهرة من افها نا هي بمثابة خطة يمهن االهتداء بها للقياا بعم  معين ، والفهارة التاي ال تهادي إلا  عما  يمهان أرامه ليسات 

 ( .احبها فهرة ، ب  ليست شيئا عل  االطالب ، عل  أن تهون وهماً في  أا ص
  ا، 06والمذه  البراغماتي يمث  إحد  المادا ا الفلسافية والفهرياة التاي نشا ت فاي الوالياات المتحادة األمريهياة بداياة القارن

 . باإلصرا  عل  النتائك والمنفعة والعملية ثمهونات أساسية للحقيقة  وتتميز البراغماتية
  براغماتية للفلسفة أول من ارخ  لفظة « 0604-0806: تشا لز بيرا» ويعتبر  . 
   إل  أن المعرفة العملية هي المقياا لصحة األشياء ، وأن البراغماتية تعني إمهانية البحث المتاحة دد «  وليم جيمس» وذه

 . التعسفية واليقينية الجازمة وارعاء النهائية في الحقيقة الوثوقية
  أن العقا  أو التجرباة الحساية ليساا أراة للمعرفاة ، وإنماا هماا أراة فيار   وهاو المنظار الحقيقاي للبراغماتياة، «  جون رياوي» أما

لتطو  الحياة وتنميتها ، فليس من وظيفة العق  أن يعرف ، وإنما تهمن وظيفته في خدمة الحياة ، وتهمن آثا  المعرفة في مد  
 .إمهانية تطبيقها وتوظيفها عملياً 

  وقفة نقدية: 
  ثزت عل  جان  وأهملت جانبا آخر أو جوان  أخر  تتعلق بطبيعة المعرفة ، ألنهاا نظارت نالحظ أن المذاه  الثالثة السابقة 

ولمودااو  المعرفااة ، فبعضااها اعتااد بالعقاا  وأهماا  الواقااع ، والاابعض تشاابث بااالواقع وجعاا  ( العااا ف ) بطريقااة تجزيئيااة لإلنسااان 
ما ثنت تحقق منافع مجسدة ، وال عبرة بصحة المعرفة العق  ال رو  له إال التصديق عل  الواقع ، والبعض جع  المعرفة الحقة 

 في ذاتها أو مطابقتها للواقع أو يقينيتها العقلية 
  أر ثاه اإلنساان أا عجاز عان أن لألشاياء وجاورا واقعياا مساتقال عماا فاي الاذهن البشاري ت ملنا القارآن الهاريم لوجادناه يقار  ولو ،

أي أنه ليس ث  موجور يمهن معرفتاه ، فهنااك مان الموجاورات . إر اثه ، وعدا إر اك اإلنسان لبعض األشياء ال يقتضي عدمها 
 ما ال سبي  لوسائ  المعرفة اإلنسانية إل  معرفتها ومن هنا ثانت تبعية نظرية المعرفة لنظرية الوجاور فاي القارآن ، فماا هاو موجاور

وماا . ) ال يتعلق وجوره بمعرفة اإلنسان لاه أو عادمها ، فاالموجورات أثبار مان أن يلام بهاا أو يحصايها أو ياد ثها العقا  البشاري
 . (أوتيتم من العلم إال قليال 

 
 



             
    KFUأبو فيصل :  تنسيق                                                ــــــــــــــــــــ[  21  ]حممد القطاونة                               ــــــــــــــــــــ/ د نظرية املعرفة  

  ولهذا فحن طبيعة المعرفة عندما نت م  القرآن نجد أن المعا ف ثالثة أنوا: 
وهاو العلام الضارو ي الاذي خلقاه اهلل تعاال  مرثاوزا فاي فطارة اإلنساان ومناه العلام بالباديهيات العقلياة  :هناك ما هو فطـري   -

اااُؤالء ِإن ُثنااُتمم }:  وباااهلل وباألسااماء يقااول تعااال  اام اء ه  ااِة فا ق ااال  أ نِبئُااوِني بِ  سم ااا ثُاامَّ ع ر د ااُهمم ع ل اا  المم ال ِئه  اام اء ُثلَّه   و ع لَّاام  آر ا  األ سم
 .البقرة 00{ينص اِرقِ 

ِإل   الَِّذين  ِمن قا بمِلك  اللَُّه } :ُ وهو العلم الرباني الذي وص  إل  اإلنسان من طريق الوحي :علم النبوة   - ِلك  يُوِح  ِإل يمك  و  ث ذ 
 الشو   0{ المع زِيُز المح ِهيم

ثليهمااا بااالحس والتجربااة والعقاا  وهااي المعااا ف التااي يهتساابها اإلنسااان ماان الااوحي أو الهااون أو   : املعــارف اإلكتســابية  -
ع  و األ بمص اا   و األ فمئِاد  } ،  والحدا ع ا   ل ُهاُم المسَّامم ايمئاً و ج  ااِتُهمم ال  تا عمل ُماون  ش  ار ج ُهم مِّان ُبطُاوِن ُأمَّه  اُهُرونو الللُه أ خم { ة  ل ع لَُّهامم ت شم

 .النح  18
 وبحس  نصوص القرآن الهريم  -ان ثم أن طبيعة المعرفة تقتضي ميداناً لد استها وهذا الميد–  : 

 . عالم الغي اما أن يهون في  -
  .عالم الشهارة واما أن يهون في  -

  وطبيعي أن البحث في عالم الغي  محدور ، إذ أعفي اإلنسان مان الادخول فاي تفاصايله بحسابان ذلاك خا جااً عان نطااب طرائاق
مصد  الوحي وطريقته ما راا واثقااً مان أحقيتاه فاي ذلاك أماا عاالم المعرفة لديه من حس وعق  عل  وجه التحديد ، ويبق  أمامه 

 .الشهارة فهو الميدان الحقيقي للبحث 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أقسام طبيعة املعرفة 
 

 المذه  المثالي
 

 المذه  الواقعي
 

 المذه  العملي
 

 المثالية التقليدية
 

 المثالية الذاتية

 المثالية المودوعية

 المثالية النقدية
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 مفهوم املنهج:  مقدمة : 

 واأللاف بعاد  بهسار المايم -منهااج :  ويقاال أيضاا  .بهسرها -، ومنهك  بفتأ الميم -منهك :  يقال المنهك : تعريف المنهك ،
 . الطريق الوادأ:  وهو في اللغة العربية الهاء

  ولعلاه أفاار هاذا مان التعرياف العلماي لاه أو  (الخطاة المرساومة: ) ، هو المعجم اللغوي العربي الحديث معن  آخروأداف إليه ،
 .، والنظاا ، والمنهك ، الطريقة ، وهي تعني اإلنجليزية بسب  اشتها ها في الحوا  العلمي العربي من الترجمة العربية لهلمة

 : 

 (. خطوات منظمة يتخذها الباحث لمعالجة مس لة أو أثثر ويتتبعها للوصول إل  نتيجة) هو :  المنااهااك (5
 . ) وسيلة محدرة توص  إل  غاية معينة : ) والمنهك (2
 .( طائفة من القواعد العامة المصوغة من أج  الوصول إل  الحقيقة في العلم : ) والمنهك (0
  .السبي  للوصول إل  الحقيقةالبرنامك الذي يحدر لنا  (7
  .الطريق المؤري إل  الهشف عن الحقيقة في العلوا (1

فن التنظيم الصحيأ لسلسلة من األفها  العديدة إما من أج  الهشف عن حقيقة مجهولة لدينا، أو من أج  البرهنة  : ) المنهك (1
  .( عل  حقيقة ال يعرفها اآلخرون

طرياق البحاث عاان الحقيقاة فاي أي علاام مان العلاوا أو فااي أي )باااا (  لفلساافي فاي اإلساالانشا ة الفهار ا )وعرفاه النشاا  فاي ثتابااه  (1
  .(نطاب من نطاقات المعرفة اإلنسانية

الطريق المؤري إل  الهشف عن الحقيقة في العلوا بواسطة طائفة من القواعد العامة تهيمن عل  سير العق  وتحادر : ) والمنهك (5
 (. معلومةعملياته حت  يص  إل  نتيجة 

 أو  مجموعاة ماان القواعااد العاماة يعتماادها الباحاث فااي تنظايم مااا لدياه ماان أفهااا :  الماانهك : ونخلاص ماان هاذه التعريفااات إلا  أن
  .معلومات من أج  أن توصله إل  النتيجة المطلوبة

  طريقة البحث:  المنهك :وباختصا .  
 أقسام املنهج : 
 وماان المناااهك التااي .  ألااخ...،  ، والحسااي ، والماانهك العقلااي الماانهك النقلااي:  ، وماان بينهااا يقساام الماانهك إلاا  أقساااا عدياادة

، والمااانهك اإلشاااراقي والمااانهك  ، والمااانهك الجااادلي ، ومااانهك المنطاااق الرمااازي مااانهك المنطاااق الصاااو ي:  سند ساااها فاااي مقر ناااا
 .التجريبي

 : املنطق الصوري 
 :  

 المنطق Logic  ويسم  باليونانية logiké ، ًوثاان  ، إذ باه تاوزن الحجاك والباراهين علام الميازان وعلم المنطق يسم  أيضا ، 
 .  يسميه القسطاا المستقيم«  الغزالي» ، وثان  يسميه  ئيس العلوا«  الفا ابي» ، ثما ثان  يسميه خارا العلوا«  ابن سينا» 

  احملاضرة السابعة

 

 

 
 

 

 

 

 
 



             
    KFUأبو فيصل :  تنسيق                                                ــــــــــــــــــــ[  23  ]حممد القطاونة                               ــــــــــــــــــــ/ د نظرية املعرفة  

  تقولا العق  وتسدر اإلنسان نحو طريق الصواب ونحاو صناعة تعطي جملة القوانين التي من ش نها أن  »:  اصطالحاً فالمنطقأما
  . « الحق في ث  ما يمهن أن يغلو فيه من المعقوالت

  ًفهاو يضاع المباارئ العاماة  علام القاوانين الضارو ية الضاابطة للتفهيار لتجنباه الوقاو  فاي الخطا  والتنااقض: المنطق هاو  وعموما ،
 . قوانين الفهر ، ثما يعرف ب نه علم لالستدالل وللتفهير الصحيأ

  ًوتحديااد الشااروط التااي بوساااطتها يصااأ االنتقااال ماان  يبحااث فااي المبااارئ العامااة للتفهياار الصااحيأ المنطااق علاام اسااتدالليإذا ،
  . ، وهذه المبارئ تنطبق عل  ث  فرو  المعرفة أحهاا فردت صحتها إل  أحهاا تلزا عنها

  
 ،  ، ثم المنطق الحديث يشم  المنطق األ سطي والتقليدي الذي شايع األ سطي شرحاً وتوديحا واتباعاً  :فالصوري  -
  ، المنهك االستقرائي التجريبي والمنهك التا يخي فهو علم مناهك البحث ويتضمن المنهك الريادي االستنباطي :أما املادي  -

  عقلاااي بنظاااره،  ألن موداااوعه،  واساااتعمله أراة للبرهناااة فاااي بقياااة العلاااوا.  الصاااو يالمؤساااس األول للمنطاااق «  أ ساااطو» ويعاااد  .
 . فالمنطق يد ا صو  الفهر البشري بغض النظر عن مضامينها الواقعية

 والحهاام ،  التصااو  البساايو )ماان خااالل عملياتااه المختلفااة ،  ويساامأ لااه،  الحقيقااة وههااذا فااِحن المنطااق علاام يوجااه العقاا  نحااو
عملياات  ِإذن،  فاالمنطق ياد ا.  من رون أن يقع في الخط  أو فاي الضاالل،  بِحر اثها،  ( والمحاثمة واالستدالل،  والتصديق

  من حيث الصحة والفسار ، العق  الثالث
 قوانني الفكر األساسية : 

فالهويااة (  هااو أأ  )، فالشاايء رائماااً هااو هااو  ويعنااي أن ألي شاايء ذاتيااة خاصااة يحااتفظ بهااا ماان رون تغيياار : قــانون ايويــة -
، ف ناا هاو الشاخص ذاتاه الاذي ثنتاه مناذ عشارين عامااً علا   التغيارات التاي تطارأ علياه  تفترض ثبات الشيء عل  الارغم مان

  .الرغم مما طرأ علي من تغير
، فاال يصاأ أن يصادب النقيضاان فاي الوقات  ينهر هاذا القاانون إمهاان الجماع باين الشايء ونقيضاه : قانون عدم التناقض -

ال ( أ) ]«  أز ب »ولاايس «  أز ب »، إذ ال يصاأ القااول إن هاذا الشاايء وفاي هااذا الوقات  وفاي ظاا  الظاروف نفسااهانفساه 
  . [ معاً (  ال ب )وب نها (  ب ) يمهن أن تتصف ب نها

ويعناي أن أحاد المتناقضاين الباد أن يهاون صاارقاً إذ لايس هنااك احتماال ثالاث بجانا  المتناقضاين  : قانون الثالث املرفـوع  -
  .، فحما أن نثبت محموالً معيناً لمودو  ما وإما أن ننفيه عنه ، وال يوجد وسو بينها يمهن أن يهذبهما معاً 

  فهي مبارئ يعتمد عليها االستدالل أياً ثان نوعه ليهون يقينياً يخضع لها التفهير  يج  أنوهذه القوانين هي شروط ، .  
 مباحث املنطق الصوري : 
 منطق االستدالل ، منطق القضايا أو األحهاا الحدور أو التصو اتمنطق :  وتشم  مباحثه ،.  

  : منطق احلدود : أواًل
 والحاد فاي . ، وتمثا  الهياان العقلاي الاذي تقابلاه اإلر اثاات الحساية التاي نفهمهاا مان التصاو  الحد هو وحدة الحهام األساساية

هو الحد األول مان حادور القضاية «  الحاس  »لفظ (  عصريةالحاس  آلة  )، ثما في القضية  المنطق هو أحد أجزاء القضية
  .الحد الثاني من حدورها ويسم  محموالً «  آلة عصرية »، و ويسم  مودوعاً 
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  الموج  ، و  والمطلق والنسبي،  العيني والمجرر، و  ( الجزئي والهلي )الخاص والعاا ، و المفرر والمرث  : وتنقسم الحدور إل
 (. والماصدبالمفهوا ، و  والسال 

  :منطق القضايا :ثانيًا
 « ويمهن الحهم عليها ب نها صارقة أو ثاذبة هي الجملة التي تعطي خبراً :  « القضية ،  . 
  والقضايا الشرطية، القضايا الحملية :  وتقسم القضايا في المنطق إل  . 

  : االستدالل :ثالثًا
  واستدالل غير مباشر، استدالل مباشر  :  نوعانوهو . 
 فيقصد به القياا:  أما االستدالل غير المباشر.  والتهافؤ، التقاب   أيضاً  واالستدالل المباشر نوعان  . 
 أما ِإذا ثانت مقدماته . يصلأ أراة للعلم والمعرفة اليقينية،  الذي تعبلر عنه عالقات جوهرية ودرو ية وأثيدة،  والقياا األ سطي

ويسامأ ،  فِحنه يصلأ أراة لجدل يحملنا ِإلا  المعرفاة المحتملاة واألماو  الظاهرياة،  تملةمبنية عل  آ اء أو عالقات معقولة ومح
وباسااتخراج النتااائك ،  باإِلجابااة عاان جميااع األساائلة المطروحااة المتعلقااة بالخاااص والفصاا  النااوعي والعاارض والجاانس،  نساابياً  لنااا

 .استخراجاً من رون تناقض الصحيحة من المقدمات
  الهلمة المرارفة لعبا تي المنطق الريادي وحساب البرهنة« ليبنتز » استخدا وقد .  
  ًالاذي جعلهاا  « جاو ج باول» ، وترجاع هاذه التسامية إلا  «  جبار المنطاق» وفي القارن التاساع عشار سامي المنطاق الرمازي أيضاا

طاق الرمازي ثلهاا، حياث صايغت للداللاة علا  نظرياات المن« بيارا وشارويد  » ثام اساتخدمها .  اسمًا لنظريته في جبر األصناف
 .  جميعها عل  نموذج جبر األصناف

  وثاان يعناي باه ناوعين مان البحاث هاو أول مان اساتخدا هاذا التعبيار وبيانو" المنطق الريادي" ويسم  المنطق الرمزي ثذلك ،   ،
 .البحث في  ر الرياديات إل  المنطق ثانياً ، ويعني به  صياغة المنطق الجديد تستخدا الرموز واألفها  الريادية أوالً ثان يعني 

 االسااتدالل هااو،  ومودااو  هااذا المنطاق هااو االساتدالل:  وللمنطاق الرماازي عادة تعريفااات أفضالها مااا اشااتم  علا  بيااان موداوعه 
وتارتبو المقادمات بربااط معاين بحياث . االنتقال من قضية أو أثثر ونسميها مقدمة أو مقدمات إل  قضية أخر  ونسميها نتيجاة

 قبلنا النتيجة  قبلنا المقدماتإذا 
  ويعنينا األول وهو الذي ترتبو فيه المقدمات بالنتيجة بعالقات منطقية أهمها عالقاة  واستقرائياستنباطي  :واالستدالل دربان ،

 .  التضمن
    ناو ر منهاا  يبعض التعريفات التي قدمت في هاذا الجانا  مان المنطاق وهاو المنطاق االساتنباطوجدير بالذثر هنا أن نشير إل ،

  : عل  سبي  المثال ال الحصر
 .تهمن اإلشهالية األساسية في علم المنطق في تصنيف البراهين إل  براهين سليمة وبراهين فاسدة: بيرا -
 .ر اسة المنطق هي ر اسة المناهك والمبارئ التي تستعم  للتمييز بين البراهين السليمة والبراهين الفاسدة: ثوبي -
 . هو العلم الذي يمدنا ب روات تحلي  البرهانالمنطق : سامون -
 .المنطق هو العلم الذي يد ا خصائص اإلجراءات والعالقات: بيانو -
 المنطق الرمزي مختص باالستدالل بوجه عاا، ولذا فحن ما يبحث فيه هو القواعد العامة التي يجري عليه االستدالل :  س  -
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  .منطق أو نظرية القضايا  - أ
 .منطق أو نظرية راالت القضايا   - ب
  .منطق أو نظرية الفئات أو المجموعات  - ت
 .منطق أو نظرية العالقات  - ث
إن ث  ما لدينا من معرفة يمهن صياغته عل  صو ة قضاايا ، :  اخلاصية الثانية للمنطق الرمزي هي أنه نسق استنباطي : ثانيًا

 . وهذه القضايا تت لف من حدور ، وفي ث  علم تستنبو بعض القضايا أو يبرهن عليها استناراً إل  قضايا أخر
  التااي تشااتم  علاا  معرفااة تتعلااق بمودااو  معااين ، تصااير علماااً لهااذا المودااو  حينمااا تنااتظم هااذه القضااايا بحيااث ياا تي  القضااياإن

  . بعضها ثنتائك مستنبطة من بعضها اآلخر
  : 

 .أفها  أولية ال معرفة   (5
  . تعريف األلفا  التي تستخدمها في بناء نظرية منطقية معينة ونستعين بالالمعرفات في تلك التعريفات:  ة التعريفاتقائم (2
 .مجموعة القضايا األولية التي نبدأ بها بال برهان (0
  اعد االستدالليمهننا من تلك العناصر السابقة إقامة قضايا جديدة بطريقة االستنباط الصو ي المحهم مع االستعانة ببعض قو .  
  :  

  .المستخدمة في النسق  إعدار قائمة بالرموز األولية (5
بين هذه الرموز األولية أو طريقة تتابعها وترابطها عل  نحو يؤري إل  تهاوين صايغ النساق بطريقاة  تحديد نو  التوالي أو العالقة  (2

  . صحيحة
  . ، من بين تلك الصيغ التي تم تهوينها بطريقة صحيحة تحديد الصيغ التي يمهن اعتبا ها بديهيات  (0
أن نستدل عل  صيغ قد تم تهوينها بطريقة صحيحة ، من مجموعة الصايغ التاي  تحديد قواعد االستدالل التي يمهن بواسطتها  (7

 .قد اعتبرناها مقدمات 
 أهمية املنطق الرمزي : 
  الفلسفي حس   أي أنصا  المنطق الرمازي ، غالبااً ماا يتعارض إلا  غماوض والتباساات فاي معنا  األحهااا مان ناحياةأن البرهان .

 .وعدا ودو  العبا ات من ناحية أخر 
  ليس هذا فحس  ب  أن المنطق الرمزي يؤري . وهذا ما يحاول تفاريه المنطق الرمزي بتقديم الطرب المالئمة للبرهان الفلسفي

فضالً عن أنه يؤري مهاماً ثثيارة فاي حقا  المعرفاة العلمياة التاي لام . ألعمال واألغراض التي يقوا بها المنطق التقليديأيضًا ث  ا
  .يقد  المنطق التقليدي أن يعطيها تماا حقها

 الادقيق باين  أن استخداا الرموز تفيد في التمييازحيت . وههذا فالمنطق الرمزي فيه من الفوائد الجمة والمهمة وفي نواحي ثثيرة
. وبذلك نتالف  الغموض الموجور في اللغة بعد أن نجعا  لها   ماز خاصاية يمتااز بهاا شايئاً معينااً رون اآلخار. المعاني المختلفة

بالنسبة إل  األحهااا المعقادة التاي يصاع  فهمهاا إذا  أن استخداا الرموز في المنطق يوفر اإليجاز الدقيق في التعبيربمعن  ثان 
  .ودعت في تعبير لغوي عاري
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 ف ن استعمال الرموز يفيد أيضاً في الجان  الرئيسي للشيء.  وإذا ثان هذا في الجان  اللغوي . 
  وبذلك تبين . اافي القي"  إنسان "و "  فان "و "  سقراط "بدالً من الحدور (  ب، ت، ث )حيث يمهن أن نستخدا الحروف

لنا الرموز أن النتاائك البرهانياة إنماا تتوقاف علا  النسا  المجاررة التاي تارتبو بينهاا وباين غيرهاا وليسات تتوقاف علا  معااني هاذه 
 .عالوة عل  أن الرموز تفيد في تشخيص صو ة القضايا بالدقة الوادحة. الحدور الخاصة فقو

 أناه منطاق علماي جدياد فاي العلاوا العقلياة يقاوا علا  فهارة . لرياداية والهندسايةولقد ميزه مناطقته بدقة التفاصاي  فاي المباحاث ا
  (.التهنولوجيا)، فازرارت أهميته في العلم التطبيقي  حيث اثتشف المنهك الخاص بالبديهيات. نسق البديهيات
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 مفهوم املنهج اجلدلي : 
  و ر الجدل في اللغة بمعنيين : لغةالجدل :   

خاصاامه أشااد الخصااومة والجاادل الخصاااا والجاادل الخصاااا مااع :  جاادل الرجاا  جاادالً )النقاااأ أو الخصاااا  : املعنــا األول -
وجاارلوا “، ”ها أنتم جارلتم عنهم في الحياة الدنيا“، تجارل القوا تصا عوا وتعاروا، وجارل ناق  بالحجك واألرلة  الناا
 (.”وجارلهم بالتي هي أحسن“، ” بالباط 

ور   مجدول . والمجدول المفتول. واص  المعن  في هذه المارة الفت ،ودم شر إلي اخر)الفت  والضم  : املعنا الثاني -
 (.أي محهم النسيك ،وجدل الحب  جدالً فتله فتالً محهمًا، وجدل شعره فتله

  ًقد تغير هذا المعن  عبر الزمانفوأما من الناحية االصطالحية  :الجدل اصطالحا  ، 
في البداية وفي وقت اإلغريق ثان الجدل يعني فن إرا ة الحوا  والمناقشة واالستدالل عل  الحقيقة من خالل التناقضات  -

 .طريقة لألسئلة واألجوبة واستدالل الحقائق من خالل هذه األسئلة واألجوبة والجدل أيضا،  الموجورة في حديث الخصم
  وهذا التناقض يؤري إلي صراعهما حت  يخرج  أن يتقاب  نقيضان أي أن يجتمعا في محتو  واحد ):  معانيه االصطالحيةومن ،

   (.، وبالتالي يعتبر بالنسبة إليهما خطوة إلي األماا أو أثثر تقدماً  منهما أي من باطن الشر الذي اجتمعا فيه شر مختلف عنهما
  بقانون الجدل«   ثسهيج  وما» وعل  هذا الوجه قال :  

ثماا أن (  تقابا  النقيضاين وصاراعهما )يقا ب الجزء األول من المعن  اإلصطالحي له (  الخصاا )فالمعن  األول للجدل  -
أن يخرج من الشر الذي اجتمع فيه النقيضان شر )يقا ب الجزء الثاني من المعن  اإلصطالحي له (  الضم )المعن  الثاني 

 (.ي ذات الوقت يتجاوزهما ثنقيضين ويؤلف بينهماثالث مختلف عنها وف
  عبا ة عن طريقة في التفهير وفي البحث العلمي تد ا العالقات المتبارلة في الت ثير ما : ب نه  يمهن تعريف المنهك الجدليثما

ي الاذي يحادث للظااهرة ، وبالتالي فاالمنهك الجادلي يتتباع مراحا  تغيار الظااهرة بنااء علا  الصارا  الاداخل بين الظواهر المختلفة
وفااي داا  غياااب تعريااف رقيااق . وهااو عهااس الماانهك التجريبااي الااذي يااد ا الظاااهرة ماان الخااا ج عاان طريااق المالحظااة والتجربااة

 .، يض  هذا التعريف إجرائيا فقو لتميزه عن باقي المناهك ومحدر للمنهك الجدلي
  التكوين التارخيي للمنهج اجلدلي : 

  في اثتمال وإتماا صياغته وبنائه ثمنهك علماي للبحاث  ، حديثاً  في فلسفته وأسسه وفردياته قديماً يعتبر المنهك الجدلي منهجا
 .والد اسة والتحلي  والتفسير والترثي  والت ليف بطريقة علمية

  والااذي صاااغ أساااا  قباا  المايالر«  هياارقليطس» فلقاد ظهاارت نظريااة الجادل قااديما عنااد اإلغرياق علاا  يااد الفيلسااوف اليونااني ،
ولقد تطو  الدياليهتيك تطو ا ثبيرا وجديدا عل  يد الفيلسوف األلماني هيج  الذي بلو  وجسد (. الدياليهتيك )ظرية الجدل ن

تلااك النظريااة وبناهااا وصاااغها ثماانهك علمااي لد اسااة وتحلياا  الحقااائق واألشااياء والظااواهر والعمليااات وتفساايرها وترثيبهااا علميااا 
هاو الاذي اثتشاف القاوانين والقواعاد والمفااهيم العلمياة للادياليهتيك والمتمثلاة فاي «  جا هي» ومنطقيا بطريقة شااملة حياث أن 

 . قانون تحول التبارالت الهمية إل  تبارالت نوعية وقانون وحدة وصرا  األددار، وقانون نفي النفي
  قدا معه العالم ثله الطبيعي منه والتا يخي والعقلي أول مرة  »،  ، وأصبأ منهجاً فلسفياً شامالً  ذ وته«  هيغ » وبلغ الجدل مع

،  ب ناه رياليهتياك مثاالي«  هيجا » يتمياز الادياليهتيك عناد  .« ، أي في حالاة حرثاة وتغيار وتحاول وتطاو  رائامدرو ة عل  أنه 

  احملاضرة الثامنة
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ة اتسااا واتصااف الادياليهتيك ونار  بضرو  «  هيج » وعل  هذا األساا انتقد الفيلسوف األلماني فو باخ النزعة المثالية عند 
 بالنزعة المارية حت  يصبأ مودوعيا وواقعيا وعلميا

  ف بق   ، وهو من أنصا  الدياليهتيهية بحعارة صياغة نظرية الدياليهتيك صياغة مارية علمية عملية«  ثا ل ما ثس» بعدها قاا ،
 : جدل مثالي وهناك جدل ماري: ولهذا هناك  . المثاليةعليها به  نظرياتها وأسسها وفردياتها ولهن نز  منها الطبيعة 

، أماا األشاياء والظاواهر المارياة  أن الفهر المطلق هو الوجاور األول«  هيج » ير   :«  الهيجل »  املنهج املثالي اجلدلي -
 ، هذه األولوية للفهر عل  المارة هي المثالية فهي مجرر تجسيد له

وثان يؤمن  ، غير أنه أنهر وجور الفهر المطلق ،«  هيج » تلميذ «  ما ثس» ثان  :«  الما ثس »  املنهج املادي اجلدلي -
 .، فجع  المارة تتطو  واالفها  تتبعها إلي حيث هي متطو ة ، أما األفها  فهي تجسيد لها ب ن المارة هي الوجور األول

 املنهج اجلدلي قوانينه ومبادئه : 
  ومن أهم  القواعد والمفاهيم العلمية المترابطة في بناء هيه  الدياليهتيك ثمنهك بحث علميمجموعة من يقصد بهذه القوانين ،

 :هذه القوانين
  قانون نفي النفي ، وأخيراً  ثم قانون وحدة وصرا  األددار، قانون تحول التبدالت الهمية إل  تبدالت نوعية . 

ويقوا هذا القانون ببيان ثيفية تعرض األشياء والظواهر للتحاوالت والتبادالت  : قانون حتول التبدالت الكمية إىل تبدالت نوعية (5
الهميااة بصااو ة تد يجيااة ومنسااجمة إلاا  أن تبلااغ معيااا ا واحاادا معينااا، لتحاادث نتيجااة ذلااك تباادالت وتحااوالت نوعيااة فااي طبيعااة 

مان الشايء أو الظااهرة أو العملياة  األشياء والظواهر، من صو ة وشه  قديم إل  طبيعة جديادة متضامنة فاي ذات الوقات عناصار
 .القديمة المتغيرة

ومضمونه أن ث  األشياء والظواهر والعمليات هي رائما في حالة حرثة وتغيار وتطاو ،  :قانون وحدة وصراع األضداد واملتناقضات (2
  شيء أو ظاهرة هي عبا ة وأن سب  هذا التحول القوة الدافعة والمحرثة لحالة التغير والحرثة في األشياء والظواهر، ذلك أن ث

 .عن ثتلة أو وحدة مترابطة من العناصر والخصائص والصفات المختلفة والمتناقضة والمتضارة والمتفاعلة بطريقة تنابذ وتجاذب
يقوا هذا القانون بعهس وتفسير العالقة بين مختلف مراح  التطاو  والتبادل واال تقااء والنتيجاة الناجماة عان  : قانون نفي النفي (0

فيقوا هذا القانون ببيان وتفسير نتائك مراح  ريالهتيك تطو  األشياء والظواهر واألفها ، من أفها  وحقائقحل  حالة وجور . كذل
أفها  وحقائق متعا دة متقابلة ومتناقضة راخ  الشيء الواحد أو العملية الواحادةثم مات يناتك عان ذلاك مان الظاواهر والحقاائق 

 .لفانيةوالعمليات واألفها  السابقة ا
 خصائص املنهج اجلدلي ومكانته ضمن احلقول املعرفية : 
 حساا  الحقاا  المعرفااي الااذي وظفاات فيااه،  ، يحظاا  ب هميااة مااا ماان حااين آلخاار يعتباار الماانهك الجاادلي ثباااقي المناااهك العلميااة ،

إال مجااال واحادا  ، حياث أن بعاض المنااهك ال يمهنهاا أن تخادا وبالتالي فحن له  منهك خصائصه ومجاله العلمي الذي يخدمه
 ، في حين أن مناهك يمهن تطبيقها في أثثر من مجال معرفي واحد  رون اآلخر

  يرتهز عل  ثالثة عناصرفالمنهك الجدلي وثما تمت اإلشا ة إليه: 
 . ، من خاللها يمهننا أن نستشف خصائص هذا المنهكثم الترثي ، والطر  المضار ، الطر   -
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 يعتبر المنهك الجدلي من المناهك الفلسفية العامة ويؤثد ذلك أن ج  را سي هذا المنهك  وحس  تصنيفات المناهك وأنواعها ،
، ويقاوا علاا  قصاو  مختلااف  يربطوناه بالد اساات الفلساافية حياث أن هناااك مان ينعتاه ب نااه تياا  فلساافي مضاار للتياا  الميتااافيزيقي

 .، الذي يؤثد عل  مبدأ التطو  الذاتي لألشياء األشياء واألفها  والهون ويلج  إل  منطق خاص وهو المنطق الجدلي
 املنهج اإلشراقي : 
 ظهااو  األنااوا  العقليااة :  واإلشااراب فااي ثااالا الحهماااء قااال أشاارقت الشاامس طلعاات وأداااءت،ي،  اإلداااءة : اإلشااراب فااي اللغااة

   ولمعانها وفيضانها عل  األنفس الهاملة عند التجرر عن الموار الجسمية،
 مبنية عل  حين أن الفلسفة األ سطية ب نها عل  الذوب والهشف والحدا في راقية عن الفلسفة األ سطية وتختلف الحهمة اإلش

 .االستدالل والعق 
 إنهاا : ويشير الجرجاني في التعريفاات إلا  أن اإلشاراقيين طائفاة  ئيساهم أفالطاون، وياذثر أحاد اإلشاراقيين تعريفاا لفلسافته فيقاول

الاذين هام أها  فاا ا وهاذا يرجاع إلا  تعرياف الجرجااني الحهمة المؤسسة عل  اإلشراب الذي هو الهشف أو حهمة المشا قة 
ألن حهمتهم ثشفية ذوقية فنسبت إل  اإلشراب الذي هو ظهاو  األناوا  العقلياة ولمعانهاا وفيضاانها باإلشاراب علا  النفاوا عناد 

 تجررها، 
  وثاذا قادماء اليوناان عادا أ ساطو ومان معاه فاحن اعتماارهم ثاان علا   الحهماة علا  الاذوب والهشافوثان اعتمار الفا سيين في ،

 . البحث والبرهان ال غير
 ب  يعترفون ولو نظرياً بقيمة ما تقدمه من معرفة في مجاالت وحدور معيناة  وال ينهر اإلشراقيون قيمة المصار  األخر  للمعرفة ،

، والاوحي الاذي جااء باه األنبيااء  ، والعقا  مصاد  آخار لاه ميداناه أيضااً    للمعرفاة لاه ميداناه، فيرون أن الحس مصاد من المعرفة
 : ويترت  عل  ما تقدا . مصد  ثالث

 .أن اإلشراب يتضمن ظهو  الموجور أي ت سيس وجوره، وهذا الظهو  هو عملية إر اثية للنفس المستعدة للهشف -
فهم اإلشراب باإلدافة إل  المعن  األصالي علا  أناه حهماة المشارقيين  ، فيمهن(مشرقي)و(إشراقي)هناك ترارف بين لفظ  -

 .أي الشرقيين الذين يقعون جغرافياً في الشرب ويقصد بهذا اإلشا ة بالر فا ا
 أي الذوقية والهشفية واالشراقية مقاب  العقلية .تقوا الفلسفة اإلشراقية في مقاب  المشائية -
 راقي بعض املفاهيم املرتبطة باملنهج االش: 
 .هو االطال  عل  ما و اء الحجاب من المعاني الغيبية واألمو  الحقيقية وجوراً أو شهوراً :  الهشف -
 .، يفرقون به بين الحق والباط ، من غير أن ينقلوا ذلك من ثتاب نو  عرفاني يقذفه الحق بتجليه في قلوب أوليائه:  الذوب -
، ثما ير  البصر ظواهر األشياء  مصد  المعرفة في اإلنسان الصوفي وهي الملهة التي تر  حقائق األشياء وبواطنها:  البصيرة -

 . ، ومصد  الهشف والذوب ، وهي مو ر اإللهاا وموطن اإلشراب المارية
  حيث إنها  في الحضا ة اإلسالميةوهذه الفلسفة وإن ثانت لها جذو  مت صلة في عمق التا يخ إال أنها برزت وصا  لها أعالمها ،

وجدت أ دا خصبة في المذه  الصوفي والذي استطاعت مان خاللاه أن تثبات نفساها فلسافة ومنهجاا  ئيساا مان منااهك الفهار 
 .في الحضا ة اإلسالمية 

  يع  رل مجما  ، ونساتط أباو الفلسافة اإلشاراقية فاي الحضاا ة اإلساالميةهاا 689 المقتول سنة«  شهاب الدين السهرو ري» ويعد
 .  األصالن اإلسالمي واليوناني واألص  الفا سي : فلسفته إل  ثالثة أصول  ئيسيةالعناصر التي اعتمدها السهرو ري في تشييد 
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  التجربة: 
 مصطلأ ذو معنيين اثنين ، عاا وخاص. 

 :املعنا العام أو الواسع  : أواًل 
  وهااي بهااذا تعااد  الناجمااة عاان عمليااة تفاعاا  الناااا مااع محاايطهم الطبيعااي واالجتماااعي الخباارة الحساايةالتجربااة بمعناهااا العااااا هااي

التي ال تهتم  إال بالعق  ثشرط ثاف ، فعملياة المعرفاة ليسات ساو  وحادة الفعا  العقلاي [  ]الشرط الضرو ي لعملية المعرفة 
 .والحسي

 و يخالف في جوهره اتجاهين اثنين في نظرية المعرفة هماالتجربة عال  هذا النح وفهم : 
ويؤثد أنصا ه أثر العق  في عملية المعرفة ، ويفصلونه عن التجربة الحسية ، العتقارهم ب ن الحاواا ثثياراً ماا   :االجتاه العقلي  (5

   .تخد  ، وب ن المعرفة اآلتية عن طريقها تفتقد الضرو ة وصدب التعميم 
، والبحاث االجتمااعي مان جهاة  جهاة ، أساسااً لبنااء نظرياة المعرفاة مان ويعتماد أنصاا ه علا  الخبارة الحساية :التجرييباالجتاه  (2

 .  أخر 
  

 :االجتاه التجرييب ونظرية املعرفة  ( أ
  التجريبية املثالية:   
  األحاسيس والتصو ات ، نافية أن يهون الواقع المودوعي مصد اً للتجربةالتي تحصر التجربة بالواقع الذاتي ؛ أي. 
  إذ ياؤمن با ن مصاد  معا فناا ثلهاا هاو الخبارة  ، واحداً من أبرز ممثلي هذا االتجاه في نظرية المعرفة« هيوا » ويعد الفيلسوف ،

  .الحسية ووسيلتها هي الحواا التجريبية المارية 
  وتعتمد التجربة بمعناها الواسع ، أي الخبرة الحسية الذاتية للفرر وانفعاله بالت ثيرات الحسية ألشياء العالم المااودوعي المحيطاة

 . باه ، فتصير هذه التجربة أساا المعرفة ومصد ها الوحيد
  متهاامالً ماان نظرياة المعرفاة دامن هااذا ، وهااو أول مان أفارر مبحثااً  أحاد أباارز ممثلاي التجريبياة المارياة«  لاوك» ويعاد الفيلساوف

 .اإلطا 
  التجريبية املنطقية:  
  وأن المعارفة العلمية تصد  عان الخبارة الحساية الذاتياة ، فمعرفتاي المباشارة  أن الفلسفة عدوة العلموقد حاول أتباعها الت ثيد ،

وقاد . هرة مرهوناة بماد  إحساساي أناا برائحتهاا بلون الطاولة وشهلها وصالبتها ونعومتهاا مرتبطاة بوجورهاا أماامي ، ومعرفتاي باالز 
  .«  ثا ناب» لمع في هذا االتجاه الفيلسوف والمنطقي النمساوي 

 :االجتاه التجرييب يف البحث االجتماعي ( ب
  يقااوا بهااا الباحااث فااي أثناااء نشاااطه ( عمليااات ) يشااه  مباادأ التحقااق ومباادأ اإلجرائيااة ، الااذي يااررل المعرفااة إلاا  جملااة إجااراءات

 .في البحث االجتماعي( االمبريقي ) العلمي ، األساا المعرفي لالتجاه التجاريبي 
  مثاا  المالحظااة والمقابلااة واالسااتما ة والوثااائق  ويسااتخدا االتجاااه التجريبااي فااي علاام االجتمااا  وسااائ  عدياادة لد اسااة المجتمااع

 . ، إدافة إل  المعاِمالت اإلحصائية المختلفاة لمعالجة البياناات التي تجمع مان الميدان ، ثالرسائ  والسير الذاتية الشخصية

  احملاضرة التاسعة
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  باا  ماذه  الاذ َّة أحاد أت « لويهيا  » نفذت تجا ب متفرقة في مجاالت مختلفة ؛ فعل  سبي  المثال ، جارب«  اليونان» وفي
، فتباين لاه أن هاذا األصايص قاد اساتوع  الهمياة نفساها مان المااء التاي  أصالً بالرمار اليونانيين ، أن يمأل بالماء أصيصاً مملوءاً 

 .يستوعبها عارة وهو خال من الماء
   لتجازيء ، وعلا  وجاور فراغاات  لعلا  أن الاذ َّات أجازاء مارياة غيار قابلاة  « لويهيا  »وثانت تجربة الرمار هاذه أساسااً لبرهاان

 ثبيرة بين الذ ات
  :املعنا اخلاص أو الضيق  :ثانيًا 

  وداابو العواماا  الجانبيااة المااؤثرة ، الماانهك الااذي يسااتخدا فااي عمليااة جمااع البيانااات الميدانيااة التجربااة بااالمعن  الخااااص هااي ،
العام  التابع من خالل المقا نة مع المجموعة الضابطة ، وإرخال العام  المستق  إل  المجموعة التجريبية ، ومالحظة ت ثيره في 

 .بحيث تؤري هذه العملية إل  التثبت من المعا ف المفتردة واثتشاف معا ف جديدة
 :التجريب يف العصور القدمية (5
 عميمه، صالحية آلة ابتهروها أو فهارة آمنوا بها أو سلوك أ اروا له أن ير  النو  قب  ت جرلب القدماء من وقت آلخر . 
 وهاي  حاول أحد الفالسفة من الملوك الهنور استخداا التجري  إلثبات فهرة آمان بهاا:  ، مثالً  ففي القرن السابع قب  الميالر ،

وفاي سابي  ذلاك وداع هااذا الفيلساوف لصااً فاي جارة فخاا  ثبيارة وأطباق . أن الرو  التي تخرج من الجسد عند الماوت ال تفنا 
وبعد أياا مات اللص .  ك فيها سو  ثق  صغير ثي ير  من خالله الرو  الخا جة من جسد اللص، ولم يتر  بابها بشه  محهم

 .، لتغيير فهرته عن فناء الرو   ، عل  إثر هذه التجربة ، فادطر ولم ير الملك الفيلسوف  وحاً تخرج من الثق 
 :التجريب يف العصر اإلسامي  (2
 أجاار  العاارب تجااا ب أرت إلاا  سلساالة ماان االثتشااافات العلميااة المهمااة، ثالنظاااا العشااري وبدايااة الجباار واألعاادار والهيمياااء .

فبلغت الحضا ة العربية واإلسالمية ذ وتها، ونبغ علماء عرب ثثر أمثال الحسن بن الهيثم الذي أبد  في البصريات والرياديات 
 . والفيزياء

 أحد الروار األوائ  في البحث التجريبي القائم عل  المالحظة المودوعية واالستقراء فهو أول مان شار   ويعد الحسن بن الهيثم
شرحًا علميًا صحيحًا، ثما أنه قدا نظريات  ائادة فاي انعهااا الضاوء فاي المراياا وتهاوين الصاو  بوسااطتها ( اإلبصا ) مية العين 

الذي ُترجم إل  الالتينية، هو « المناظر»من الظواهر الضوئية، حت  إنَّ ثتابه وانهسا  الضوء، وفسر أيضاً ظاهرة السراب وغيرها 
 .الهتاب الوحيد الذي تداوله الباحثون طوال العصو  الوسط  األو وبية

 :التجربة يف العصر احلديث (0
 ياً ثان ، وبرز ت ثيرها في ث  من العلوا الطبيعية أوالً واالجتماعية استمرت التجربة في العصر الحديث . 

 : التجريب يف العلوم الطبيعية ( أ
 غاليليو» يعد . ، واستخدامه فعلياً في أبحاثهم بدأ بعض علماء الطبيعية في القرن الخامس عشر بالتنظير للتجري  في العلم  » ،

 حاول الشامسحول رو ان األ ض «  ثوبرنيهوا» ، وقد أثبت تجاريبياً صحة فردية الفلهي البولوني  العالم اإليطالي المشهو 
، للطريقاة التجريبيااة فاي العلاااوا الطبيعياة وامتااد التجريا  فااي الوقاات  ، نظرياااً وعملياااً  أحاد أهاام الاروار الااذين أسساوافهاان بااذلك 

 .، ليشم  العلوا األخر  أيضاً  الراهن في ظ  ثو ة المعلومات والتقنيات
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 :التجريب يف العلوم االجتماعية ( ب
  عاالم  ، « فونات»  ا التجريا  فاي أبحااثهم االجتماعياة 21ا وبداياة القارن 01فاي نهاياة القارن اعتمد ممثلو العلوا االجتماعياة

، حااين أسلااس عاااا  هااو أول ماان اسااتخدا التجربااة المخبريااة فااي البحااث النفسااي،  الاانفس األلماااني المشااهو  علاا  ساابي  المثااال
يعناا  بد اساة اآلليااة الداخلياة أو العناصاار الداخليااة  ، الاذي األلمانيااة المخبار النفسااي األول فاي العااالم فاي مدينااة ليبزياغ 0818

 .، ثم تفسير الظواهر والعمليات النفسية من جراء إحضا  األفرار إل  المخبر والتجري  عليهم المنعزلة للسلوك الفرري
  هلون الظااهرة ، إذ يصاع  عازل األفارار الاذين يشاالتجري  فاي علام االجتماا  أثثار تعقياداً مماا هاو علياه فاي علام الانفسبيد أن

 ، ألن ذلك يؤري إل  ر اسة السلوك بمعزل عن العالقات االجتماعية المتبارلاة االجتماعية وجلبهم إل  المخبر للتجري  عليهم
التجربة المخبرية في ر اسة مودوعات علم االجتما  مع ر اساتها با نوا  أخار  مان تجاا ب تتناسا  وخصوصايتها   ال تصألهذا 

 .، وشبه التجربة لتجربة البعدية ا القبلية، وا ثالتجربة الحقلية
  تا تي فاي  ، ويعاور ذلاك إلا  أساباب ثثيارة تحاد مان اساتخدامهالبحث االجتماعي المعاصر صعوبات جمة ويواجه التجري  في ،

لتغيرات الحاصلة ، األمر الذي يؤثر في أفرار التجربة الذين غالباً ما ينفعلون با طليعتها خصوصية الواقع االجتماعي المتغير رائماً 
   . ، فيصير من الصع  تقدير أثر العام  التجريبي في الت ثير في العام  التابع في محيطهم

قااد ال يااتمهن الباحااث بمفاارره ماان  وقتاااً وإنفاقاااً مالياااً ثبيااراً ، يتطلاا  البحااث التجريبااي فااي علاام االجتمااا   إدااافة إلاا  ذلااك -
 .بنتائك هذا البحثتغطيته إذا لم تساعده الجهات الوطنية المعنية 

 خطوات البحث التجرييب : 
  

  . الشعو  بالمشهلة -
  . مراجعة الد اسات السابقة للتحقق من عدا ر اسة المشهلة سابقاً وللتعرف عل  نتائك الد اسات ذات العالقة -
 .تحديد وتعريف المشهلة التي سيتم ر استها -
  . األسئلة والفرديات المناسبةودع  -
  . تعريف المصطلحات -
تصاااميم منهجياااة البحاااث بتحدياااد أفااارار العيناااات والمجموعاااات المساااتقلة والضاااابطة والمقااااييس والمصاااار  واالختباااا ات  -

 . المطلوبة
  . جمع البيانات وإجراء التجا ب المطلوبة -
  . أو  فضها تحلي  وتفسير البيانات وعرض النتائك وتقرير قبول الفرديات  -
  . عرض النتائك النهائية في صيغه تقرير ألغراض النشر -
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  ابن سينا: 

 

  هي «  ابن سينا» مح  اتفاب بين را سي المالحظة األساسية التي تهار تهون : 
فهناك عل  ما يصر  باه ابان ساينا نفساه فلسافة  ، أو تعدر المستو  الفلسفي السينو  ؛ الفلسفي عندهازرواجية الموقف  -

 .مشائية للجمهو  ، وفلسفة مشرقية للخاصة 
  بصفة  ( الشفاء ) من مؤلفاته هو ، والممث  له الغرب ف خاصة عند المت ثرين به «  ابن سينا» عن  هو الشائع واالتجاه المشائ

 .  ما زال مح  خالف بين الباحثين«  ابن سينا» فالمقصور به عند  المشرق ا االتجاه أم،  عامة
  التاا بااين المشااائية  الموقااف الفلساافي ، ومااع ازرواجيااة الموقااف الفلساافي السااينو  مبنيااة علاا ثمااا هااو معااروف   المعرفااةونظريااة 

 يخاطاا  بهاااا الخاصااة فساانجد بالضااارو ة وبناااء علااا  ذلااك ماااوقفين معاارفيين مااازروجين  التااا يخاطاا  بهااا الجمهاااو ، والمشاارقية 
 . عل  المشرقية، واآلخر مبن   عل  المشائيةمبن   : أحدهما

  فاا ، فحنناا نلحاظ هاذه االزرواجياة  ، ومانهك تصانيف العلاوا علاا  صالة وثيقاة بنظرياة المعرفاة العلام وإذا ثاان مانهك التصانيف فا 
 نظريته.الفلسف ، وف  منهك التصنيف  تصنيف العلوا ف آثا ها  ف عليها ازرواجية  ينبن  الفلسف  ، والت  « ابن سينا» موقف 

 . في المعرفة
  
  «غيار أناه انتها  باه األمار إلا  إر اك محدورياة هاذه  نظرية متهاملة ف  الوجور والمعرفة ب نواعها الحساية والعقلياة«  بن سيناال ،

فبقا  أن هاهنااا : ))... «  ابان سااينا» يقااول   ، ، وأنهاا ال يمهنهااا االساتقالل فااي إر اك الوجاور ومعرفتاه الوساائ  لمعرفاة الوجااور
، ا تسام  ، إذا وقع باين نفوسانا وبيناه اتصاال ماا ، إذ هو جوهر عقلي بالفع  شيئا خا جا عن جوهرنا فيه الصو  المعقولة بالذات

، وإذا أعردت النفس عنه إل  ما يلي العالم الجسدان   الخاصة بذلك االستعدار الخاص ألحهاا خاصةمنه فيها الصو  العقلية 
أو إل  أي صو ة أخر  انمح  المتمث  الذي ثان أوال ث ن المرآة التي ثانت تحاذ  بها جانا  القادا قاد أعارض بهاا عناه إلا  

 (( هون إذا اثتسبت نفوسنا هذا االتصال، وهذا إنما ي جان  الحس أو إل  شيء آخر من األمو  القدسية
  ومن ثام فالمعرفاة تنقسام  الحواا والعق  والحدابقو  النفس عنده والت  ير  أنها  مرتبطة«  ابن سينا» فنظرية المعرفة عند ،

 . والحدسية، والعقلية ، المعرفة الحسية  :عنده إل  
 ث  حسا   المجاهدة والتصفية والذي ينتهي باالتصال ثم التلقيهو طريق ،  مهتسبة بسلوك طريق خاص:  الحدسية والمعرفة ،

: « اباان سااينا» وهناااك مراتاا  ثالثااة مسااتعدة لهااذه المعرفااة بحساا  نظريااة  ، باالسااتعدار مرتبطااةفالمعرفااة اإلشااراقية .  اسااتعداره
الثاامن والتاساع والعاشار مان  :  اته، وقاد تنااول ثا  ذلاك بالتفصاي  فاي األنمااط الثالثاة األخيارة مان إشاا   الزاهد والعاباد والعاا ف

 . (االشا ات والتنبيهات)ثتاب 
 . محاولة التنظير العقلي للمعرفة الحدسية: ف  نظرية المعرفة هو «  ابن سينا» عند  فاإلدافة الحقيقيةإذن  -

 
 
 

 أشهر أعام نظرية املعرفة :احملاضرة العاشرة 
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  فالوجور عنده،  للعلوا من مفهومه للوجور«  ابن سينا» ينطلق تصنيف : 

 . مودو  ما بعد الطبيعة :وهو  ارقـفـلي مــقــإما ع -
 . مودو  الطبيعة :وإما مادي حمسوس وهو  -
 . مودو  المنطق :ين متصور وهو ــوإما ذه -
 وأما مودو  ما بعد الطبيعاة فاال تخالطاه الماارة أصاال ومودو  الطبيعة ال يوجد وال يمهن أن يتصو  وجوره بريئا عن المارة ،  ،

 . المنطق منتز  من المارة بطريق التجريدومودو  
  بعد المادخ  المنطقا   –هذا األساا في التصنيف سيؤثر مباشرة في منهك التصنيف عنده حيث ستهون بدايته في مصنفاته- 

آلاة يبادأ باه لهوناه ( ثالشفاء والنجاة واإلشا ات)، مع مالحظة أن المدخ  المنطق  هو عنده ف  جميع ثتبه  هو العلم الطبيع 
 . تعصم الذهن عن الخط 

  مجارر وقسام  يقسام نظار : إلا   الحهماة(  أقساا العلوا العقلية )في  سالة «  ابن سينا»  يقسموبناء عل  أساا التصنيف هذا
 . عمل 
،  الذ  الغاياة فياه حصاول االعتقاار اليقينا  بحاال الموجاورات التا  ال يتعلاق وجورهاا بفعا  اإلنساان :هو  يوالقسم النظر -

 . ويهون المقصور إنما هو حصول  أ  فقو مث  علم التوحيد وعلم الهيئة
، با   بماا يهاون المقصاور فياه حصاول  الاذي لايس الغاياة فياه حصاول االعتقاار اليقيناي باالموجورات :والقسم العملي هـو   -

، باا   ، فااال يهااون المقصااور حصااول  أ  فقااو صااحة  أ  فااي أماار يحصاا  بهساا  اإلنسااان ليهتساا  مااا هااو الخياار منااه
 .، وغاية العملي هو الخير  ، فغاية النظري هو الحق حصول  أ  ألج  عم 

  ثالثة أقساا الحهمة النظريةأما  : 
 . العلم اإللهي ويسما والعلم األعلا،  العلم الريادي ويسما والعلم األوسط،  العلم الطبيعي ويسما العلم األسفل -

 أقساا ثالثة فالعلوا النظرية  : 
والعلام الخااص بالقسام الثالاث ، ، والعلام الخااص بالقسام الثااني يسام   يادايا  بالقسم األول يسم  طبيعياالعلم الخاص  -

 . يسم  إلهيا
  فثالثة«  ابن سينا» عند  الحهمة العمليةأما أقساا :  

 . واألخر  سعيدةويعرف به أن اإلنسان ثيف ينبغي أن تهون أخالقه وأفعاله حت  تهون حياته األول   : م األولــســالق -
ويعرف منه أن اإلنسان ثيف ينبغي أن يهون تدبيره لمنازله المشترك بينه وبين زوجه وولاده ومملوثاه حتا   :ثاني ــالقسم ال -

  . تهون حاله منتظمة مؤرية إل  التمهن من ثس  السعارة
، ويعرف وجه استيفاء ث   والرريئة ويعرف به أصناف السياسات والرياسات واالجتماعات المدنية الفادلة : القسم الثالث -

وهذا الجزء . وما ثان من ذلك يتعلق بالنبوة والشريعة. ، ما ثان يتعلق من ذلك بالملك واحد منها وعلة زواله وجهة انتقاله
   .من الحهمة العملية يعرف به وجور النبوة وحاجة نو  اإلنسان ف  وجوره وبقائه ومنقلبه إل  الشريعة

  يف مؤثداً ،  ، والريادية واإللهية والمنطقية في بقية  سالته بعد ذلك في بيان أقساا علوا الحهمة الطبيعية«  يناابن س» ثم أخذ 
 . أن جملة العلوا المعقولة المضبوطة ف  هذه الرسالة العظيمة ثالثة وخمسون علما النهاية عل 
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  بالعلوا العقلية أو العلوا الفلسفية هذا العدر ، «  ابن سينا» ولم يبلغ أحد علمناه قب  : ويعلق الشيخ مصطف  عبد الرازب بقوله

وقد جع  المنطق آلة للعلوا العقلية أو الفلسفة بقسميها النظري والعملاي ، ثام أساماه ماع ذلاك حهماة ، وذثار فاي فارو  العلام 
 .المعار  علم الوحي وعلم: اإللهي 

   الحهماة اساتهمال الانفس اإلنساانية بتصاو  األماو  والتصاديق بهاا بالحقاائق النظرياة : ) في عياون الحهماة «  ابن سينا» ويقول
والحهمة المتعلقاة بااألمو  التاي إليناا أن نعلمهاا ولايس إليناا أن نعملهاا تسام  حهماة نظرياة . والعملية عل  قد  الطاقة اإلنسانية 

وثاا  واحاادة ماان الحهمتااين تنحصاار فااي . قااة باااألمو  العمليااة التااي إلينااا أن نعلمهااا ونعملهااا تساام  حهمااة عمليااةوالحهمااة المتعل
ومبادأ هاذه الثالثاة مساتفار مان جهاة .  خلقياة، وحهماة  مناازلية، وحهماة  مدنياةحهماة :  ف قسااا الحهماة العملياة. أقساا ثالثة 

ة اإللهية ، وتتصرف فيها بعد ذلك القاوة النظرياة مان البشار بمعرفاة القاوانين الشريعة اإللهية ، وثماالت حدورها تستبين بالشريع
 .العملية منهم وباستعمال تلك القوانين في الجزئيات

،  تقااع فيهااا بااين أشااخاص الناااا ليتعاااونوا علاا  مصااالأ األباادان التاا أن تعلاام ثيفيااة المشااا ثة : فائاادتها  فالحهمااة المدنيااة -
  . ومصالأ بقاء نو  اإلنسان

أن تعلاام المشااا ثة التاي ينبغااي أن تهااون باين أهاا  مناازل واحااد لتنااتظم باه المصاالحة المنااازلية ، : فائادتها  والحهماة المنااازلية -
 .والمشا ثة المنازلية تتم بين زوج وزوجة ، ووالد ومولور ، ومالك وعبد

فس ، وتعلام الرذائا  وثيفياة توقيهاا ، لتطهار أن تعلم الفضائ  وثيفية اقتنائهاا لتزثاو بهاا الان: ففائدتها  وأما الحهمة الخلقية -
  .عنها النفس

  والفلسفة اإللهية جزء منها  الفلسفة األولية، وحهمة هي   ياديةوحهمة .  طبيعيةحهمة : ف قسامها ثالثة  الحهمة النظريةوأما ،
  وه  معرفة الربوبية ،

  ومتصاارف علاا  تحصاايلها  لااة اإللهيااة علاا  ساابي  التنبيااهللحهمااة النظريااة مسااتفارة ماان أ باااب الم )ومبااارئ هااذه األقساااا التااي ،
، ومن أوت  استهمال نفسه بهاتين الحهمتاين والعما  علا  ذلاك بححاداهما فقاد أوتا   بالهمال والقوة العقلية عل  سبي  الحجة

 . ( خيرا ثثيرا
 

  ابن عربي: 
  
  «وتهلام فاي اإلنساان وفاي غايتاه  في الهون وفاي مبدئاه وفاي صاد وه، تهلم  فيلسوف ثبقية الفالسفة اإلسالميين«  ابن عربي ،

، ولام يخارج فاي جاوهر ماا قاال عان األفالطونياة  ، وفاي السابي  إلا  تحدياد هاذه العالقاة ، وفي عالقتاه بموجاده من هذه الحياة
للتصاوف اإلساالمي القاائم علا  ، ومصاد  ثبيار  ، واألفالطونية الحديثة مصد  الفلسفة اإلشرافية فاي الثقافاة اإلساالمية الحديثة

 .، والفناء في ذات اهلل ونبذ متع هذه الحياة اإللهاا في المعرفة
   فاي «  ، أو غيارهم وابان ساينا،  والفاا ابي،  الهنادي» :  ، أمثاال عان الفالسافة اإلساالميين اآلخارين«  ابن عربي»  ميزةولهن ،

عردها ب سلوب يهثار فياه التمثيا  ، ب   يشرحها بعبا اتها االصطالحية ، فلم يش  أن يحهيها أو أن تصوير هذه الفهرة الفلسفية
 .الشعري الرمزي
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  وغامضاة فاي أنهاا لام تبارز صاريأ  أياه ومعتقاده ؟ واداحة فاي تمثيلهاا ثقافاة عصاره وادحة وغامضة«  ابن عربي» وشخصية ،  ،
،  ، والخيال في التعبيار عان الفهار الفلسفة في(  القصة )باستخداا «  ابن عربي» وأغل  الظن أن هذا الغموض مرجعه شغف 

، وغاياة ماا فاي هاذا المساتطا  الرماز عان  ليس في مستطا  أها  المعرفاة أيصاال شاعو هم إلا  غيارهم: ) وإن ثان هو يعلله يقوله
 (. تلك الظواهر أللئك الذين أخذوا في مما ستها

  
 يتناز  المعرفة اتجاهان أو نهجان : 

 ، النظر العقلي :األول هو  -
 ، الهشف الصوفي :والثاني هو  -

   با  بوصافه  متصاوفاً يسالك طارب الهشاف وحسا «  ابان عرباي» وعليه فحن مفهوا المعرفة يجا  أن ينظار إلياه لايس بوصاف ،
 فيلسوفاً يلج  إل  النظر العقلي ثذلك 

  تميز بين نوعين من المعرفة«  ابن عربي» ونظرية المعرفة عند : 
 ،  تنتمي للعق تلك التي  -
، «  ابان عرباي» ، المحادر األسااا فاي المعرفاة عناد  ، أي المعرفة الذوقياة والت ثياد علا  حدساهاالعائدة للنفسواألخر   -

 .، وتقترب من اإلر اك المباش ر للحقيقة في جوهرها بفهم اإليمان بمعرفة تبتعد عن السب  االستطراري
  وهو ما يتحدر  . ، تعتمد التجربة المباشرة ذات اإلر اك الفطري يشير إل  نو  من الحهمة«  ذوب »إن ا تباط المصطلأ بلفظ

، وبالتاالي ال مفار مان اللجاوء إلا   ، فاي حاين أن الاذوب موداوعه الحقيقاة ذاتهاا ، فالعقا  مهتس ا  بما يسم  الهشاف الاذوقي
 .باش ر للحقائقالشهور الم: الذوب باعتبا ه الوسيلة الوحيدة للحصول عل  المعرفة عبر

   وهاي بمعنا  آخار الباؤ ة  «المعرفاة الذوقياة»وقد تعام  مع القلا  ثا راة تباث مان خاللهاا «  ابن عربي» وعل  هذا النحو نر ،
 . التي تتجل  فيها المعرفة

 تتاوز  علا   والمواقف التي صاغها الصوفية عن القل  بمجملها مت ثرة باألحاريث المروياة عان النباي صال  اهلل علياه وسالم والتاي
 . الت ثد عل  تغيرية وحرثية القل :  والثاني،  اعتبا  القل  بؤ ة للمعرفة األول:  مستويين محدرين

 فااحن الصاااوفية األوائاا  قاااد حاادروا القلااا  ، الاااذي اتخااذ ماان القلااا  محااالً للهشاااف واإللهاااا وماان خااالل الموقاااف القرآنااي ،  :
 .، والفهم عن اهلل بالمشاهدة

  وبين  بين ما هو إيجابي وما هو سلبي طبقاً لهذا التقسيم  اجع إل  وقو  النفس بين الرو  والعق  من جهة وإن الصرا  المتمث ،
، أو  ، وبهاذا الفهام فاحن اهتمااا الانفس بماا هاو ظااهري ياؤري إلا  تهادا الحجا  علا  القلا  الجسم الماري من جهة أخار 

   .زيارة صدئه
  ومان الساو  إلياه هاو ، ويترثاز  حيا  العاا ف مان األساباب إلا  المساب  واألشاياءاألساباب واألغياا   يتضمنلذا فحن الظاهر ،  ،

 .ومن األشياء إل   ب األشياء
  ماا يمثلاه القلا   ويمثا  البااطن بالنسابة للظااهر.  ، واخاتص البااطن بمعرفاة اهلل بمعرفاة العاال م«  ابن عرباي» ا تبو الظاهر عند ،

 . بالنسبة للجسد
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   ؛ ألنه يتضمن مجموعة من األنوا  ، هو مجال المعرفة أن قل  المؤمن وحده: «  ابن عربي» ومن الجدير ذثره حس : 
 .  العلم، ونو   العق ، ونو   المعرفةنو   -

 وهااو  ،  ، والقسام الثالاث هاو ناو  العلام ، ونااو  العقا  ثاالقمر ؛ ألن ناو  المعرفاة ثالشامس إال أن ناو  المعرفاة هاو هادف العاا ف
 .، وستر الجه  بنو  العلم ، وستر الشهوة بنو  العق  ، فيتم ستر الهو  بنو  المعرفة ثالهوث  بالنسبة للشمس والقمر

  
  ثالث مرات  للعلوابين «  ابن عربي» يميز : 

 ،  مناه صااحيأ:  يقولاون فاي النظاارولهااذا  ... ، أو عقيا  نظاار فاي رليا  وهااو ماا يحصا  لااك دارو ة »:  « علـم العقــل  » -
 « . وفاسد

، وال يقايم علا   ، فاال يقاد  عاقا  علا  أن يحادها وال سابي  إليهاا إال بالاذوب »:  « علـم األحـوال   »أما العلم الثااني فهاو  -
المحاال أن فهاذه علاوا مان . ، وماا ش ااث    هاذا الناو  مان العلاوا ، ومرا ة الصبر ثالعلم بحالوة العس . معرفتها رليال البتة

اابا ُهه ا ماان جنسااها فااي أهاا  الااذوب يعلمهااا أحااد إال باا ن يتصااف بهااا ويااذوقها ، ال  األماار إذن يتعلااق بالااذوب السااليم«  ، وش 
 « وال يجوز إنها  الذوب عل  من ذاب »،  بالخط  والصواب

، يخاتص  لقادا فاي الارو وهو نفاث  و  ا.  وهو العلم الذي فوب طو  العق  »: « علم األسرار »أما العلم الثالث فهو   -
،  ، العااالم بااه يعلاام العلااوا ثلهااا هااذا الصاانف الثالااث الااذي هااو علاام األساارا «  اباان عربااي» حساا  «  . بااه النبااي والااولي

، الحااوي علا  جمياع  ثذلك فال علام أشارف مان هاذا العلام المحايو(  ألخر  ا)وليس صاح  تلك العلوا .  ويستغرقها
  « المعلومات

 

  
  وهااذه أول صااعوبة . مقدمااة الفتوحااات ، ونااص علاا  ذلااك بودااو  فاا  يتعمااد رائمااا إخفاااء حقيقااة مذهبااه«  اباان عربااي» علاا  أن

، إلا   ، من اللغاة الرمزياة ، والذي يتفنن في الغموض باستخداا ث  وسيلة ممهنة يقابلها من يحاول خوض غما  فهر ابن عربي
تحديد مذهبه في المعرفة  من الصع ولهذا .  وتفريقها إل  استخداا لغة اصطالحية خاصة إل  غير ذلك من وسائ تبديد آ ائه 

 .بشه  رقيق وقاطع 
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  الغزالي: 
 

  برحلته في البحث عن الحقيقة ، وقد قادا حاديثا صاريحا فاي نظرياة المعرفاة  مرتبطة أشد اال تباط«  الغزالي» نظرية المعرفة عند
في العديد من مؤلفاته ثالمنقذ من الضالل ، وميزان العلم ، ثما خصها ببعض المؤلفات المستقلة ثالقسطاا المستقيم، والذي 

 تناول فيه ميزان المعرفة ، والرر عل  نظرية المعرفة عند الباطني ة،
  حيث استطا  أن يستخرج منه خمسة موازين  استخراج ميزان المعرفة من القرآن الهريمفي قسطاسه «  الغزالي» وقد حاول ،: 

  وميزان التعاند،  وميزان التالزا، (األثبر، واألوسو واألصغر) ميزان التعارل -
  ا العقلي من القرآن الهريم مباشرةاستخراج أشهال القيا«  الغزالي» ، فقد حاول فيه  شر  هذه الموازين بالتفصي  ف ثم أخذ 

، ليباين أن اساتخداا هاذه األنيساة  ، وثان قار ا علا  ذلاك بمهاا ة ، ثما حاول أن يستخرج أيضا أمثلة لهذه األقيسة من القرآن
باإلماا  ، ثم أخذ ينقض نظرية المعرفة عند الباطنية القائمة عل  القول طل  المعرفة الحقة ف الصو ية أمر مشرو  ومندوب إليه 

  المعصوا
  يحااول البحاث عان الحقيقاة بها  المادا ك والمعاا ف الحساية والعقلياة والقلبياة ، وثاي يصا  إلا  الحقيقاة «  الغزالاي» وقد ثاان

 . منهك الشك ، أو الشك المنهجياليقينية ثان ال بد من أن يستخدا 
  عرفة التقليدية ، وتعدر مستويات الخطاب المعرفي عناده ، عل  نقد وسائ  العلم والم«  الغزالي» عند  تقوا نظرية المعرفةوإنما

لام يتزحاز  «  الغزالاي» والشك المنهجي ، ثما نار  بضرو ة التالزا بين العق  والشر  من أج  الوصول إل  اليقين ، عل  أن 
ياة إنماا تاد ك بهماال العقا  قيد أنملة عن ت ثيد أهمية المعرفة العقلية  غام ماا قدماه مان نقاد وشاك ، فاالعلوا ثلهاا وخاصاة الدين

 .الهثير من المجاالت بعد أن نقدها نقديا علميا رقيقا وصفائه، ولهذا وثق بالمنطق والبراهين العقلية ف 
  العالم اإلسالمي وقدمت له أسباب بقائاه واساتمرا ه،  عن المنطق ف  رافعتأحد الشخصيات األساسية التي «  الغزالي» ويعتبر

مواداع أخار  ثمقدماة  فا ، ثماا تنااول بعاض قضاايا المنطاق (محاك النظار )و (  معيا  العلم )وخصص بعض ثتبه للمنطق مث  
 .المستصف  الشهيرة وثمقاصد الفالسفة وتهافتهم

  
   وبناء عليه فتنقسم المعرفة عنده إل  ثالث شع: 

 .ومعرفتها بطريق التفصي  ال تتم إال عن طريق الوحي الغيبية الميتافيزيقيةالمعرفة  (5
 .، وطريقها العق  المنطقية والرياديةالمعرفة  (2
 وطريقها الحواا ، وغايتها الظن ال اليقين ،  التجريبيةالمعرفة  (0

  فالتشاااوي  فياااه أثثااار ألن  الريادااا  ، وأماااا الطبيعااا وأبعاااد العلاااوا الثالثاااة عااان التشاااوي   : )) ذلاااك بقولاااه«  الغزالاااي» ويوداااأ
 ((.بعيدة عن الثبات بخالف الرياديات فه ،  الطبيعيات بصدر التغيرات

  ( اإلحياء)ثم يقدا الهالا عن العلم في ثتابه األشهر . شرف  العق  والعلم والتعليم( ميزان العم  ) في ثتاب «  الغزالي» يتناول
وأعط  أولوية ثبر  للعلم وما يتعلق به من مباحث ومفاهيم وقدمها . دمه عل  ثتاب قواعد العقائدويجع  له صدا ة الهتاب ويق

 .عل  اله  مطلقا 

 أشهر أعام نظرية املعرفةتابع  :احملاضرة احلادية عشر 
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  واآلخاار  شارعيأحاادهما  : العلام علاا  قساميناعلاام أنَّ  ): فيقاول : العلاام ويقسامه إلاا  قسامين «  أباو حامااد الغزالاي» يصانِّف ،

 . ( ، وأثثر العلوا العقلية شرعية عند عا فها وا الشرعية عقلية عند عالمهاوأثثر العل.  عقلي
 فبدأ بالشرعي وقسَّمه إل  قسمين،  ؛ أخذ في تفصي  أقسامهما وبعد تقسيمه العلم إل  شرعي وعقلي : 

 . في األصول، وهو علم التوحيد :األول  -
 .الفرو  علم  :واآلخر  -

 والعلم العملي يشتم  عل  ثالثة . علم األصول هو العلمي، علم الفرو  هو العملي. الشرعي إما أنم يهون علميَّاً أو عملياً  والعلم
 : حقوب
 ".  أ ثان العبارات "حق اهلل تعال   : األول -
 .  ، والقصاص ، والشرثة البيع:  مث "  أبواب العارات "حق العبار  :والثاني  -
 ”األخالب علم  "حق النفس  : والثالث -

 حيث قسمه إل  ثالث مرات  مرات  العلم العقليمن أقساا العلم الشرعي تناول بالتقسيم «  الغزالي» أنم فرغ  وبعد ، : 
  .العلم الريادي  :املرتبة األوىل  -
 .  العلم الطبيعي :املرتبة الثانية  -
 النظر في الوجور وتقسيمه إل  الواج  والممهن  :املرتبة الثالثة  -

  ، هذا الترتي  المتسق للعلم الشرعي والعقلي ينبر عن عقلية فذة ، وبعد فهر  عميق ، وإحاطة واسعة بالعلوا والمعاا ف الفنياة
 . أسهمت في بروز منهجية أصبحت مو راً خصباً لمناهك البحث الحديث

 إل  العقليات  وانتق  من الحسيات( الشك المنهجي ) لبحث عن اليقين ، مطبقا منهجه وبعد حديثه عن العلم غاص في  حلة ا
 .فهان شهه منهجيا ال مذهبيا . ال  اليقين إل  الهشف وصوال 

  وداو  االتجااه النقادي عناده ، مان حياث نقاده لوساائ  المعرفاة ، ونقاده «  الغزالاي» وقد ترت  عل  هذا الشاك المنهجاي عناد
ت ثيرا مباشراً عل  مناهك التصنيف عناده ، مماا «  الغزالي» ئف واألفها  والفرب ، وسيؤثر االتجاه النقدي عند للمذاه  والطوا

 .يجعله يضع ثتبا ب سرها من خالل اتجاهه النقدي ث عماله في نقد الفالسفة والباطنية وغير ذلك
  
  فااالعلم المبنااي علاا   ألنَّ المعرفااة ال تهتماا  إالَّ بااالعلم؛ «  الغزالااي» وبمااا أنااه ال يمهاان الفصاا  التاااا بااين العلاام والمعرفااة عنااد ،

لااذلك عناادما تحاادث عاان وسااائ  العلاام والمعرفااة . التوحيااد الخااالص لوجااه اهلل تعااال  والااذي يتبعااه العماا  تهااون نتيجتااه المعرفااة 
 ." ي  العلواطرب تحص ": ذثرها بقوله 

  الاتعلُّم : أحادهما : اعلام أنَّ العلام اإلنسااني يحصا  مان طاريقين : " «  الغزالاي» ، يقاول "وسائ  المعرفاة "وقد اصطلأ عليها با
ثام . الاتعلُّم الربااني[ 2.]الاتعلُّم اإلنسااني[ 0: ] اإلنسااني يحصا  عناده مان طاريقين فالعلم. التعلُّم الرباني : والثاني . اإلنساني

 : إل التعلُّم اإلنساني ويقسِّمه ، فيبدأ ب يفصِّ  ذلك
   . أو ثتابة عن معلم ، ث خذ العلم شفاهةالتحصي  بالتعلُّم وهو  :التعلُّم من خارج -
 .، وهذا التفهُّر مستفار من النفس الهلي، وهو عنده أقو  تعليماً وأشد ت ثيراً  االشتغال بالتفهُّروهو  :التعلُّم من داخل -
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 الاتعلُّم الطرياق الثااني وهاو : "وبعد أنم فرغ مان شار  طرياق الاتعلُّم اإلنسااني فاي تسلسا  منطقاي، ذثار الاتعلُّم الربااني، حياث قاال
 : الرباني وهو عل  وجهين

 .وخص اهلل تعال  به األنبياء والرس  ، والعلم الحاص  من الوحي يسم  عنده علماً نبوياً :  إلقاء الوحي :األول  -
اإللهاا وهو الذي يحص  بغير طريق االثتساب وحيلة الدلي  وال يد   العبد ثياف يحصا   ” : اإللهاا والهشف :الثاني  -

والملهام هاو الاذي انهشاف .  ، والعلم الحاص  منه يسم  علماً لدنياً  ، ومن أين يحص  ويختص به األولياء واألصفياء له
 ". الخا جية له في باطن قلبه من جهة الداخ  ال من جهة المحسوسات 

 التي يحص  بها؟ شروط اإللهاا واألوجهما هي  ولهن!  
الريادااة الصااارقة والمراقبااة [ ب.] تحصااي  جميااع العلااوا وأخااذ الحااظ األوفاار ماان أثثرهااا[ أ: ]وهااذا يهااون بثالثااة أوجااه -

 .التفهُّر[ ج. ] الصحيحة
  ابن رشد: 
  
  شا حا للفلسفة فحس  ، ب  إنه ثان فيلسوفا أيضا ، ب  يمهن القول ب نه ثاان واحادا مان أثبار الفالسافة «  ابن  شد» لم يهن

 .الفلسف فهرهم وإنتاجهم خصائص التفهير  الذين تمثلت ف 
   وإن نظرية المعرفة ثما قدمها ابن  شد تعتمد عل : 

إذن لايس إال مظهارا مان مظااهر الانفس  الماار العقا  ، ف باالقوة ش ء أ جوهرها عل   ف أن النفس عق  فعال ال يحتو   -
 .المعرفة نظرية أفالطونية محدثة بحال ما ف ، وليست نظريته  تتص  بالبدن الت 

  وخالصة نظرية المعرفة الرشدية تقوا عل  أن المعاني أو اسم الصو  العقلية لألشياء ال تهبو من السماء، وإنما تصعد من األ ض
 .أصولها إل  األمو  الحسية ف بمعن  أن المعرفة اإلنسانية ترجع  –إن أجيز هذا التعبير  –

  حتا  فاي  صاده ونقاده  والتي تتجل  فيه النازعة العقلية والواقعية، «  ابن  شد» وهذه النظرية تتجل  وادحة في ث  مصنَّفات ،
لعادا  بالفشا ومن ثم فقد حهم مثال عل  مناهك المتهلماين ،  الواقع ف للمناهك النظرية يبن  ذلك عل  مد  ت ثيرها ونجاحها 

الاذي يبادأ مان الماد ثات الحساية  النظاريبالبحث ال تهتس  إال «  ابن  شد» اهلل عند  فمعرفة. للجمهو  الواقع  مناسبتها ف 
تلاك المعرفاة النظرياة التاي تنحصار فاي : أ  ،  ، وه  المعرفة الفلسفية مدا ج المعرفة حت  يص  إل  أسم  مراتبها ثم يرق  في

طال  عل  أمو  اهلل سبحانه واال ف المرار به الفناء  الصوف االتحار  ف ال  –ثما يقول العلم الحديث   –معرفة األشياء ب سبابها 
 العلم وأقساا العلوا مفهوا. إر اثها يعجز العق  عن 

  تساتدعي التطارب لها  «  ابان  شاد» لماا ثتباه  يقتضاي القيااا بقاراءة جديادة«  ابان  شاد» إن القياا بتحديد مفهاوا العلام عناد ،
نوا  العالقة التي تربو بينها وثيف استغ  في خطابه الفلسفي ، وإعارة ترتيبها ، والبحث عن أ«  ابن  شد» العلوا التي اهتم بها 

للعلااوا تتجلاا  ماان خااالل وعيااه  «  اباان  شااد» األهميااة التااي خصصااها  ولعاا . فيلساوف قرطبااة ، معطياتهااا فااي مختلااف الحقااول 
 ؛ باعتبا  أن الجنس النظري المودو  لعلاٍم ماا يختلاف ب همية تصنيف العلوا وتحديدها وعدا الخلو بين مودوعاتها المختلفة

؛ لهن هذا التمييز بين المودوعات المهونة للعلوا المختلفة الُ يخفي التداخالت ونقو االلتقاء  عن الجنس المؤلف لعلم آخر
 . ، ب  يمهن توظيف بعض مبارئها في علوا أخر  ، فالنتائك المحصلة في علم معين ال تعد حهرا عليه بين ث  العلوا
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  الصانائع ، وهذا التصنيف الذي يحي  عليه مبن  عل  أن  إل  أنه تهلم عن تصنيف العلوا في غير ما مودع«  ابن  شد» يشير

 :ي ، وه والعلوا ثالثة أصناف
  . غايتها المعرفة فقو الت :  وهي إما صنائع نظرية -
  . العلم فيها من أج  العم  الت  :  وهي وإما صنائع عملية -
   . هذه ومسدرة وه  الصنائع المنطقية في وإما صنائع معينة -

 وهاذه ثالثااة فالهلياة هاي التاي تنظاار فاي الموجاور باحطالب ، وفاي اللواحاق الذاتياة لاه ، .  وجزئياة ثلياة:  والصانائع النظرياة صانفان
في الموجور وأما الجزئية فهي التي تنظر ( . ما بعد الطبيعةيعن  )، وهذه الصناعة  وصناعة السفسطة،  صناعة الجدل:  أصناف

 وعلام التعااليم، وهاو الاذي ينظار فاي الموجاور المتغيار ،  العلام الطبيعاي:  إن الجزئية اثنتان فقو: وقي  أيضا هنالك . بحال ما 
  . (وهو الذي ينظر في الهمية مجررة عن الهيول  ، وهذا ثله مما ودع ودعا في ثتاب البرهان 

  ممهاادا لنقااده لماانهك (  أصااول الفقااه فاا  الضاارو   )مقدمااة  فاا ويقااول .  مبيااان وجااه ذلااك بطريااق الساابر والتقسااي فاا ثاام أخااذ
 : إن المعا ف والعلوا ثالثة أصناف: األصولي بناء عل  تصنيف العلوا الذ  سيذثره التصنيف 

 .ذلكإما معرفة غايتها االعتقار الحاص  عنها في النفس فقو، ثالعلم بحدوث العالم، والقول بالجزء الذي ال يتجزأ وأشباه  (5
والهلية ثالعلم باألصول التي تبن  عليها ... فالجزئية ثالعلم ب حهاا الصالة... ، وهذه منها جزئية وثلية وإما معرفة غايتها العم  (2

 ....هذه الفرو  من الهتاب والسنة واإلجما 
... ، ثاالعلم بالادالئ  وأقساامها وإما معرفاة تعطا  القاوانين واألحاوال التاي بهاا يتسادر الاذهن نحاو الصاواب فاي هااتين المعارفتين (0

  .  العلوا وقانون منهكوهذه فلنسمها مسبا ا 
  ؛ وذلاك ألنهاا ثلهاا تعتماد علا  القيااا  تشترك في المانهك - سواء أثانت نظرية أا عملية -أن ث  العلوا «  ابن  شد» ويعتبر

، فجميع العلاوا تعتماد  المتن الرشديفهناك أهمية قصو  يشغلها علم المنطق في  ، وتبحث عن صر  نظري متماسك وصل 
 ، وقول خطاابي ، وقول جدلي عليه ثمنهك يتم من خالله محاثمة األقاوي  وترتيبها حس  مرتبتها من التصديق إل  قول برهاني

ثااذلك يااتم فااي ثاا  العلااوا . ، وقااول شااعري حتاا  ياا تي فااي الد جااة األولاا  القااول البرهاااني ثقااول علمااي وحيااد وقااول سفسااطائي
من الدالئ  التاي تبارز أهمياة  . إلخ...ا الطرب المنطقية من استنباط واستقراء وترثي  وقسمة وشر  ما يدل عليه االسماستخدا

؛ فاالعلوا النظرياة أفضا  مان العلاوا  ، يمهن اإلشا ة إل  التفاد  بين العلوا وتمياز بعضاها عان بعاض المنطق في المتن الرشدي
يتبين ِممَّا سبق أن هناك حضو  للمنطق   . ا أخر  فعلوا التعاليم أفض  من العلم الطبيعي، ثما أن هناك تفاد  بين علو  العملية

، وهاو المقصاد  ثمنهك علمي لتصنيف العلوا وترتيبه من جهة والحرص أيضا عل  تجريادها مان ثا  أناوا  األقاويا  الغيار علمياة
 ابن  شدعقالنية  . في الجوامع والتالخيص والشرو «  ابن  شد» الذي  اور 

   يتوصا  إليهاا واعتباا ه حجاة  التا أحهاماه واالعتازاز بالمعاا ف  طاابع العقا  واالعتادار باه ، والثقاة فا «  ابان  شاد» الغال  علا
 فا ترتهاز  التا ، وقد أثمر هذا الطابع لديه موقفا نقديا من بعاض االتجاهاات الفهرياة والمذهبياة  وميزانا توزن به اآل اء واألفها 

جدلاه ماع  فا وقاد ظهار آثاا  هاذا الطاابع ،  ، أو عدا االلتازاا بمعااييره الدقيقاة تقلي  من ش ن العق  أو إلغاء رو هموقفها عل  ال
متمياازة عاان العقالنيااة الممزوجااة بالتصااوف عنااد غيااره ماان فالساافة  عقالنيتااه، وأتاات  والصااوفية والمتهلمااين والفالساافة الحشااوية
 .«  ابن  شد» مظهره الوادأ عل  مصنَّفات  طابعوثان لهذا ال المشرب أو المغرب، ف اإلسالا 
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 ت الفيلسوف كاْن: 
  « أو« المثالياااة النقديااااة » ، و«المثالياااة الهالسااايهية األلمانياااة »  ومؤساااسفيلساااوف ألمااااني  « ثاااانو» أو «  ثانمااات  عمانويااا 

 . « ثانمت  ما بعد» و «  ثانمت  ما قب » ،  وشطرت الفلسفة الحديثة شطرين، ف ثرت في عصره « المتعالية » 
  وسيطرت فلسفته عل  القرن التاسع عشر برمته ، وثانت نتاجاً أصيالً لما استقاه من سابقيه. 
 التاي قرأهاا عناد  النزعاة التجريبياة، واآلخار هاو  لعقلياةالنزعة اثبيرين من تيا ات الفلسفة األو بية ، أحدهما   ت ثرت فلسفته بتيا ين 

 «أيقظه من سباته االعتقاري » وثان ت ثيره شديداً فيه ، حت  وصفه أنه «  هيوا» 
 إل  مرحلتين أسااسيتين«  ثانمت»  وتنقسم فلسافة : 

 ، « قب  النقدية » وتسام   0111مرحلة ما قب   -
 .« النقدية »وتسام   0111وما بعد  -

  وفيهاا  . « مثالية نقدية تقوا عل  نقد الفلسافة العقلية » نفسه ، إذ وصف فلسافته النادجة أنها «  ثانمت» وثلمة نقدية ودعها
  وغيرها من ثتبه ، ويجمع «ت سيس ميتافيزيقا األخالب » و« مقدمة له  ميتافيزيقا مستقبلية » ، « نقد العق  الخالص » ثت  

 . بين النزعة العقلية والتجريبية في مرث  واحد«  ق  النظرينقد الع »ثانمت في ثتابه 
   لهنه شك في وفي قد ة العق  عل  الحصول عل  المعرفة الميتافيزيقية في المعرفة الريادية«  ثانمت» ولم يشك ، . 
 

ــة   - ــام التحليلي وتعتمااد مباادأ عاادا . « الهاا  أثباار ماان الجاازء »: جاازءاً ماان مودااوعها ثمااا القااول يهااون محمولهااا :فاألحك
، فالحهم فيها أولي قبلي ودرو ي أي صارب أو ثااذب بالضارو ة مان  ، وهي أحهاا مستقلة عن ث  خبرة حسلية التناقض

   . رون حاجة للتجربة
بعاض  »:  لمحماول غيار متضامن بالموداو  ثاالقول، ألن ا معرفاة علا  موداوعها فيزيد محمولهاا :أما األحكام الرتكيبية  -

 .، ويستدل بالتجربة عل  أن الجسم ثقي  أو خفيف « األجساا ثقيلة
   التي مصد ها اإلر اك الحسي والتفهيرالمعرفة التي ُتقوا بالحس والفهم ، أو  المعرفة العلمية الحقيقية هيأن «  ثانمت» وير 

، وما يضيفه الفهر من عنده عل  التجربة ومهمة النقد معرفة ما ي تي من الخا ج ، وما  الوجور الخا جيأو التي يهون مودوعها 
إدافات الفهر صو اً أو إدافات صو ية ، ويسمي مذهبه بالفلسافة المثالياة التصاو ية ، «  ثانمت» يضيفه الفهر عليه ، ويسمي 

   : شرو  نقدي يرتهز عل  ثالثة أسئلة  ئيسيةصاح  م«  ثانمت» أن ومن المعروف   الترانسندنتالية)أو المتعالية 
 ما الذي أستطيع أن آمله؟  ما الذي يمهنني أن أعرفه؟  ما الذي ينبغي لي أن أعمله؟ -

  ووادأ أن السؤال األول يتعلق بمشهلة المعرفة ، بينما يتعلق السؤال الثاني بالمشهلة الخلقية، في حاين يتعلاق الساؤال الثالاث
لام يباادأ «  ثانمات» ، فاحن  قاد باادأ بالشاك مان أجا  الوصاول إلا  المعرفااة الصاحيحة« ريهاا ت » ثاان   إذاو .بالمشاهلة الدينياة 

 .الطبيعي والعلم  الريادي وهما العلمعلمين قائمين ال يمهن الشك فيهما بالشك المطلق ، فهناك 
  فماا يوجاد فاي العقا  هاو . عان وجاور أفهاا  فطرياة فاي العقا  فاي حاديث هاذا األخيار «  ريهاا ت» ماع «  ثانمت» وقد اختلف

القلبية التي هاي بمثاباة شاروط دارو ية قائماة فاي الفهام ، وعان طريقهاا يعما  هاذا األخيار علا  تنظايم فقو مجموعة من المبارئ 
 . والفهم لحساسيةا، وهما  مصد ان للمعرفة البشريةأن هناك «  ثانمت» ير   ههذا. المعطيات الحسية ويرث  منها معرفة 

 أشهر أعام نظرية املعرفة الغربيني  :احملاضرة الثانية عشر 
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 ال بااد أن  العلميااة الصااحيحة فالمعرفااة.  فالحساسااية تماادنا بالمودااوعات فااي حااين يعماا  الفهاام علاا  تعقاا  تلااك المودااوعات ،
 . ، والضرو ة من جهة أخر  تتصف بالواقعية من جهة

  ال بد أن  لم بهاتين الصفتينولهي يتصف الع. والذي يمنحها صفة الواقعية هي الحساسية ، بينما يمنحها الفهم صفة الضرو ة ،
 : مصاااد ين  ئيسااايين هماااا، فاااحن لهاااا  ثانااات أحهااااا العلااام ترثيبياااة قبلياااة  وإذا. تهاااون أحهاماااه ترثيبياااة وقبلياااة فاااي نفاااس الوقااات 

 . الحساسية والفهم 
 هي التي تمدنا بمارة المعرفة نظرا ال تباطها المباشر بالعالم الخا جي ، فالحساسية  -
 .بصو ة المعرفة ويجع  مودوعات الحساسية قابلة للتعق الفهم في حين يمدنا  -

 إن المفااهيم : " «  ثانمات» وهاذا ماا تعبار عناه عباا ة .  هنا فالمعرفة هي نتاج تضافر وتهاما  باين ثا  مان الحساساية والفهام من
 ."  الحسية بدون مفاهيم عمياء الحدوا، ثما أن  حسية جوفاء حدوابدون 

  يميز بين أحهاا اإلر اك الحسي وأحهاا التجربة ، «  ثانمت» ذلك أن 
 .لإلر اثات الحسية في الحساسية ، وال تحتاج إل  أي تدخ  من قب  الفهم  فاألول  تت سس عل  الترابو المنطقي -
مقوالت الفهم التاي تعما  علا  تنظايم األحهااا الحساية وتحويلهاا إلا  أحهااا تجرباة  أما األحهاا الثانية فهي نتيجة لتدخ  -

 .تتسم بصفات المودوعية والهلية والضرو ة
 ؛ فلهي يهون الحهم دارو يا وثلياا الباد لاه مان أن يساتمد مان المقاوالت  أنوا  األحهاا وأنوا  المقوالتبين «  ثانمت»  ويربو

 .صو القبلية للفهم صو ة محدرة من ال
  تبعا للتصنيف المد سي لألحهاا من حيث الهم والهيف واإلدافة والجهة المقوالت«  ثانمت»  صنفوقد ،. 
  قبلية درو ية لوجور المودوعات الخا جية بالنسبة إلينا / وسع  إل  البرهنة عل  أن المقوالت هي بمثابة شروط أولية.   
 يتعق  الوقائع الخا جية ويجد فيها قوانينه الخاصة والفهر. هنة بالقياا إلينا فمقوالت الفهم القبلية هي التي تجع  التجربة مم. 
  وإذا ثاان الفهام يفارض صاو ه ومقوالتاه  .ثما أن المقوالت تنطبق عل  األشاياء حتمااً ، ومان ثماة فالطبيعاة خاداعة لقاوانين العقا

ة ، فليس معن  ذلك أن العق  هو الذي يخلق الواقع ، القبلية عل  الطبيعة ، ويعم  عل  ترثي  وتوحيد الوقائع الحسية المشتت
أو أن العالم هو من تصو نا أو تمثلنا ، با  إن للعاالم الخاا جي وجاوره الفعلاي المساتق  عان الاذات والاذي ال يمهان الشاك فياه 

 .أبداً 
 ثاان الفهار فاي الساابق   حياث جعا  الواقاع يادو  فاي فلاك الفهار بعاد ماا،  ثو ة فاي مجاال نظرياة المعرفاة«  ثانمت»  لقد أحدث

عان مجموعاة مان المقاوالت والمباارئ القبلياة التاي يحتاوي عليهااا «  ثانماات» ويتجلا  ذلاك فاي حاديث .  يادو  فاي فلاك الواقاع
 .الفهم وهي التي تجع  أية معرفة بالواقع الطبيعي ممهنة

 باشار : 
  واحااداً مان أهام الفالسافة الفرنساايين ، ثارلا جازءاً ثبياراً ماان حياتاه وعملاه لفلساافة ( 0692-0884)«  باشاال  غاساتون» يعادل

العلااوا ، وقاادلا  أفهااا اً متمياازة فااي مجااال االبسااتمولوجيا حيااث تمثاا  مفاهيمااه فااي العقبااة المعرفيااة والقطيعااة المعرفيااة والجدليااة 
 .ا ها وادحة في فلسفة معاصريه ومن جاء بعده المعرفية والتا يخ التراجعي ، مساهمات ال يمهن تجاوزها ، ب  ترثت آث

  حياث ر ا بعماق الوساائ  التاي يحصا  بهاا اإلنساان علا  المعرفاة  برز ثواحاد مان أهام وأشاهر المتخصصاين بفلسافة العلاواوقد
 . العلمية
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  فضها لألنساب الفلسفية المثالية والعقالنية ونقدها تتمث  في  فضها ال غير«  باشال » وقيمة فلسفة  ، . 
  فقاد ثاان فاي منطقاة وساط  باين العقالنياة  تظهر أن الفلسفة التجريبية البحتة أيضاا ثانات محاال للنقاد«  باشال » إال أن قراءة ،

وعناون بهاا ثتاباه الاذي صاد  فاي  « العقالنياة التطبيقياة»  ااااهاذه المنطقاة ب«  باشاال » ، يسامي  المثالية والتجريبية المثالية أيضا
تارفض االنطاالب مان مباارئ قبلياة ثماا تارفض .  تقوا علا  الحاوا  باين العقا  والتجرباةفلسفة  « العقالنية التطبيقيةو » . 0648

أ بعاة مباارئ تقااف داد مفااهيم الفهاار علاا   « العقالنياة التطبيقياة» وتقاوا   باو الفهار العلماي بمعطيااات الحاس والواقاع وحاادها
 :وهي  ي القديمالعلم

   .ليس ثمة عق  ثابت يحهم جميع أنماط معرفتنا (5
 .ليس ثمة منهك شام  (2
ليس ثمة واقع بسيو يقتصر العاِلم عل  معاينته وشرحه ب  هو معقد ومرث  من عناصر متعدرة تشه  الظاواهر المشااهدة  (0

 .عينة واحدة دمن بنية متهاملة من الظواهر
لألبستمولوجيا بوصفها الد اسة النقدية لتهوين المفاهيم العلمياة الرئيساية وتوظيفهاا فاي عل  فلسفة العلم أن تفتأ المهان  (7

 حقلها الخصوصي وليس بالنسبة إل  نظرية المعرفة بشه  عاا
 

  تطو  العلوا ويهاون مان عن القفزات الهيفية في «  باشال » إن مفهوا القطيعة االبستمولوجية ، هو المفهوا الذي يعبر في نظر
 .نتائجها تجاوز العوائق االبستمولوجية القائمة 

   فماثال عناد االنتقااال مان فيزيااء النيوتنيااة إلا  النظريااة النسابية هاذا ال يهااون مانعاا نهائيااا لظهاو  عوائاق ابسااتمولوجية جديادة راخاا
يخ العلاااوا جااادل باااين العوائاااق االبساااتمولوجية باااان تاااا  "عنااادما يقاااول «  باشاااال » الفهااار العلماااي الجدياااد ذاتاااه ، وهاااذا مايعنياااة 

 .ي تي  را عل  النظرية االستمرا ية عل  مستويين«  باشال » وهذا التطو  الجدلي عند ”والقطيعات االبستمولوجية
 أما المستو .االستمرا  من التفهير العامي إل  التفهير العلمي  :األول -
 .ين الفهر العلمي القديم لهاالستمرا  بين الفهر العلمي الجديد وب :الثاني  -

   أي أن فااي تااا يخ العلااوا قفاازات ثيفيااة تحقااق قطيعااة بااين الفهاار العلمااي والمعرفااة العامااة بحيااث لاام يعااد ماان الممهاان النظاار إلاا
يتحادث فاي ثتاباتاه عان مفهاوا القطيعاة االبساتمولوجية علا  «  باشاال » النظريات المعاصرة من وجهة نظر المعرفة العاماة، فاان 

 : ن همامستويي
 .قطيعة ابستمولوجية بين المعرفة العامة والمعرفة العلمية (5
قطيعة ابستمولوجية تتحقق مع النظريات العلمية المعاصرة في الرياديات والعلاوا الفيزيائياة باين العلام فاي الماداي والفهار  (2

 . العلمي الجديد الذي ظهر مع هذه النظريات 
 

 علاا  العمليااة العلميااة ماان الخااا ج وليساات نتيجااة ال للشااروط الخا جيااة لعمليااة المعرفااة وال للحااواا والفهاار   ليساات عوائااق تطاارأ
ث راتين ذاتيتين لبلوغ المعرفة عند اإلنسان، ب  هي منبثقة مان صاميم المعرفاة العلمياة، وتبارز فاي الشاروط النفساية للمعرفاة تبعاا 

 الااذات والمودااو ، فالمعرفااة العلميااة هااي التااي تنااتك عوائقهااا االبسااتمولوجيةلضاارو ة وظيفيااة، وذلااك بمجاارر قياااا العالقااة بااين 
 .بنفسها

 ة مع المبارئمهم
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  االبستمولوجيةعدرا من العوائق من خالل قراءته للمعرفة العلمية «  باشال » ويستنتك. 
 النقد، أي التجربة السابقة عل   التجربة األول  :العائق األول -
إنااه مااا ماان شاايء عماا  علاا  ثاابأ تطااو  المعرفااة العلميااة ثمااا فعاا  ”  :«  باشااال » ، يقااول  عااائق التعماايم :العــائق الثــاني  -

، والااذي مااا ياازال بالنساابة لعقااول ثثياارة المااذه  األساااا  المااذه  الخاااطر للتعماايم الااذي سااار ماان أ سااطو إلاا  بيهااون
 ".للمعرفة

تدل عل  أشياء خا ج راللتها األصالية ويعني أن هناك ألفاظا تتمدر أثناء استخدامها فتصبأ  العائق اللفظي :العائق الثالث -
 .مما يجع  من استخدامها مشوشا ومبهما إل  حد ثبير

العلماااء لعصااو  طويلاة بحثااا عاان جااواهر  توهاانأي فهاارة الجااوهر التاي تسااببت فااي .  العاائق الجااوهريهااو  :العــائق الرابــع -
 . األشياء بدال من ظواهرها

ويعني به إرخال بعض العلوا في مجاالت غير مجاالتها التي تعم  فيها خصوصا إرخال  العائق اإلحيائي : العائق اخلامس -
 .في علم الهيمياء والفيزياء( البيولوجيا)األحياء 
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 الوضعية املنطقية :  

 علا  مجموعاة مان األفهاا  الفلسافية التاي «  وهربارت فايجا ،  بلاومبرج» ثا  مان   0600اسام أطلقاه عااا  الوداعية المنطقياة ،
«  هانااازهان» ، حينمااا أجتمااع عااالم الرياداايات 0611وهااذه الجماعااة قااد تهوناات منااذ عاااا  « فينلاااا»  أعضاااء جماعااةأخااذ بهااا 

 فااي جماعااة  األعضاااء البااا زين، وقااد أصاابحوا جميعاااً ماان «  فيلياا  فرانااك» ، والعااالم الفيزيااائي « أتونااويراث» وعااالم االقتصااار 
 . األلمان، ثما ان معظم فالسفة هذه المد سة هم من  « فينلاا» 

   وباراغ وشاايهاغو علا  التااوالي، وهاو يعتباار  « فينلاااا» الاذي أشااتغ  بتاد يس الفلساافة فاي جامعاات «   ورلاف ثا ناااب» وأشاهرهم
الفعلاي  « فينلااا» ، ثاان بادء تهاوين جماعاة  ، وهي واحدة من المدا ا الفلسفية التي ظهرت في القارن العشارين  ئيسًا للمد سة

الاا  انشاااء مد سااتهم أو  « فينلاااا» بناااًء علاا  إيعاااز ماان أعضاااء الجماعااة إلاا  «   ورلااف ثا نااااب» حينمااا رعاايل  0622منااذ عاااا 
 .يا الفلسفية ذات الطابع المنطقي وثذلك الريادياتحلقتهم النقدية التي تهتم بالقضا

   فهااجروا  .« فينلااا» العالمية الثانية تشتت أعضاء جماعة اسم الودعية المنطقية وبسب  الحرب  « فينلاا» جماعة وقد أطلق عل
، وحرثة وحدة العلم ، والتجريبية المنطقية ، التجريبية العلمية ) :  وحملت هذه الفلسفة أسماء منهاإل  أنحاء مختلفة من العالم 

، ولقااد  فضاات الودااعية المنطقيااة جميااع األساائلة الفلساافية المتعلقااة بالميتافيزيقيااا أو والتجريبيااة الحديثااة ، والفلساافة التحليليااة 
 . المعرفة أو األخالب ، الن اهتمامها بالتحلي  المنطقي فقو

 مان الميتافيزيقاا والقضاايا الفا غاة دارو ة ماي لجماعاة فينلاا فتخلايص الفلسافة والعلاوا فرفض الميتافيزيقيا من أهداف الميثااب العل
 .لبناء قاعدة علمية لجميع العلوا، بحيث تهون أو تصلأ ألن تهون أساساً لوحدة العلم

 لية من المعن ، والتحلي  غير معترف به عند الودعية المنطقية بما فيه اإلنسان ألنها قضايا خا وث  شيء ال يخضع للتجربة. 
    ثما أثدت الفلسفة الودعية أن وظيفة الفلسفة وعملها هاو تحليا  المعرفاة وخاصاة المتعلقاة باالعلم وأثادت أن المانهك المتباع

 .هو تحلي  لغة العلم
  اهتماات الودااعية المنطقيااة باللغااة بشااه  ثبياار ، فاللغااة بنظرهااا تخباار مااا فااي الفهاار والعقاا  ماان صااو  وتمااثالت واشااهال ومنطااق

 – 0810)ماااو  . أ. الااخ ،وثانااات العالقااة بااين اللغاااة وعلاام المنطااق يعااور الااا  جهااور الفيلسااوف ج.... والهااوت وميتافيزيقيااة 
، وماااان سااااا  علاااا  ماااانهجهم العقلااااي والمنطقااااي واشااااهرهم هااااو الفيلسااااوف (0611 - 0812)والفيلسااااوف  اساااا  ( 0668

 .أ فيما بعد احد اهم واشهر ممثليها في العالم الغربي الذي بر  في الودعية المنطقية واصب( 0660 - 0886)فيتغنشتاين 
  

 مهمة الفلسفة هي تحلي  لما يقول العلماء ال تفهيرا ت مليا ينتهي بالفيلسوف إل  نتائك يصف بها الهون وماديه (5
تحلي  عبا اتها الرئيسية تحليالً منطقياً قد بين إنهاا عباا ات ال معنا  لهاا، أي حذف الميتافيزيقيا من مجال الهالا المشرو  ألن  (2

 .إنها ليست بذات مدلول حت  يصأ وصفها بالصواب والخط 
اتفاااقهم علاا  نظريااة هيااوا فااي تحلياا  السااببية تحلاايالً يجعاا  العالقااة بااين السااب  والمسااب  عالقااة ا تباااط فااي التجربااة ال عالقااة  (0

 .درو ة عقلية
هم علاا  أن القضااايا الريادااية، وقضااايا المنطااق الصااو ية تحصااي  حاصاا ، ال تضاايف للعلاام الخااا جي علماااً جديااداً فالقضااية اتفااق (7

 .ما هي إال تهرا  لحقيقة واحدة  مزين مختلفين 4=2+2الريادية 

   اجتاهات معاصرة يف نظرية املعرفة :احملاضرة الثالثة عشر 
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  وتبين أن افتراداتها قاد أسارفت متزمتاً ونظرياً بغير وعيالفلسفة فتعز  إل  تناولها للغة يبدو أما أهم االنتقارات الموجهة لهذه ،
 .بالبساطة أثثر مما يجوز لها

 ،ومنهجها شديد التفصي  والتعقيد والتشع   غم ان المنهك الريادي والمنطقي هو السائد فيها، اال انها بالغة الصعوبة والتعقيد . 
  ( الفينومينولوجيا )الظاهراتية : 
 فقد ثان لها إ هاصات  ، ومث  العديد من الحرثات الفهرية شرين الميالريظهرت هذه الحرثة الفلسفية ف  بدايات القرن الع ،

  الفيلسااوف األلمااان  ت سيسااها والصااياغة الشاااملة لنساقها تماات علاا  يااد، إال أن  ومالماأ متناااثرة فااي أعماااب عاادر مان المفهاارين
 .« ريها ت»  و « ثانت»  و « هيج » الذي يعتبر البعض أنه في أهمية   ( 0866 – 0608)  « أرموند هوسرل» 

 وثان أبرز هاذه االنتقاارات هاو ماا  وقد بدأت الفينومينولوجيا بنقد فلسفات وعلوا العصر ومناهجها وأسسها وأنساقها المعرفية ،
 . وجهته إل  المذه  الطبيع  الذ  سار بسيارة المنهك التجريب  ونجاحه الفائق ف  مجال العلوا الطبيعية

 من نظريات أو افترادات أو مفااهيم، إلا  إنشااء علام أولا  نحو بداية جديدة متحر ة من ث  ما هو مسبق  سعت الفنيومينولوجيا
أو علم بدايات يضع الرثائز الثابتة الت  يمهن أن تقوا عليها المعرفة وأية صياغات لها فا  شاه  مفااهيم أو فاروض أو نظرياات 

 .انية، إل  ودع فلسفة شاملة تهون بمثابة معيا  لفحص منهجي لهافة العلواف  ثافة العلوا الفلسفية منها أو الطبيعية أو اإلنس
  يخبرهااا"وماان هنااا فقااد حاولاات صااياغة ماانهك معرفاا  أساسااه العااورة إلاا  األشااياء نفسااها، إلاا  البحااث المباشاار فاا  الظااواهر ثمااا "

المنهك شروط الوثوب والتحقق بالد جة ، وسعت إل  أن يهون لهذا  الوع  بتحر  ثام  من أ  مفاهيم أو نظريات مفسرة مسبقة
محاولااة لد اسااة األشااياء التااي يمهاان التعاارف عليهااا "  : ب نهااا « ارمونااد هوساارل»  يعرفهااا. صااا ماً  التاا  تجعاا  ماان نسااقها علماااً 

لذي يقوا عل  أشهال مختلفة للوعي وتنوعاته والطرب التي يعي بها الناا العالم ا وهي مذه  فلسفي،  ." بواسطة احد حواسنا
، ثما ترثز عل  الهيفية التي  يعيشون فيه، وترثز هذه الفلسفة عل  التجربة المعاشة والتجربة اإلنسانية الغنية بالمعاني والدالالت

 . يقرأ اإلنسان فيها مشا ثته في الحياة
التجرباة الذاتياة وقاد تها فاي إر اك الحقاائق الخا جياة االمتنا  ثليًا عن إصدا  أية أحهاا تارتبو بموداو  الد اساة، وعادا تجااوز  (5

 .التي يهون مصد ها الحواا
 .اعتبا  مودو  المعرفة هو نفسه الوعي بذات المعرفة (2
  ومن ثم فالفهرة األساسية في الفينومينولوجيا تهمن في مفهومها وتفسيرها لقصدية الوعي، وثيفية توجيهه نحو المودو ، فلايس

 .ت، وال وجور إطالقا للواقع المستق  عن الوعي الذاتيهناك مودو  بدون ذا
  يتجاهاا  أنصااا  الفينومينولوجيااا ثليااا حقيقااة العااالم المودااوعي، فالظاااهرة باعتبا هااا مودااو  للد اسااة تعباار عاان ذاتهااا وعاان نفسااها

 .بصو ة مباشرة ثما يد ثها أو يعهسها أو يتحقق منها الوعي الذاتي
  فال وجور أبدا للواقع المستق  عن الوعي الذاتي. الشعو  يعتبر وسيلة لفهم وإر اك العالم الخا جيومن ثم فالوعي الذاتي أو. 
  العالم وليس تفسيرهاترثز عل  العملية أو الطريقة التي نفهم بها  فالنظرية الفينومينولوجية. 
  : قات المعرفية التاي تشام  التنظيارات إذا ثانت نظرية المعرفة هي تلك السيا

التي بحثت إمهانية البشر في التعرف وحدور تلك اإلمهانية وثذلك القيمة التي تعط  لتلك المعا ف الناتجة من عملية التعرف، 
د ريها ت هي نظرية في المعرفة تت سس عل  نقد معمق لنظريات المعرفة األساسية وبالذات نظرية المعرفة عن فحن الفينومينولوجيا

 . وهيوا وثانت
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 تمث  نظرية المعرفة في المنظو  األثاريمي إحد  المحاو  األساسية للد اسات الفلسفية الحديثة . 
  مستوياتها أو مصار ها أو  سائلهاثما أنها في المنظو  المنهجي تسهم في معالجة معظم القضايا التنظيرية سواء من ناحية. 
 أو فاي الفلسافة أو علام  ويتباين ذلك بتباين المجال المودوعي ثما هاو الحاال فاي عام الهاالا أو التفساير فاي العلاوا الشارعية ،

الجيولوجياا ، أو في علام  النفس أو اللغة في العلوا اإلنسانية أو في علم االجتما  أو التربية أو المهتبات في العلوا االجتماعية
 .أو الفيزياء أو الفلك في العلوا الطبيعية 

  ولقااد . ونظريااة المعرفااة ثاناات ومازالاات مودااع اهتماااا المفهاارين والباااحثين الااراغبين فااي الوصااول إلاا  حقيقااة السااعارة الدنيويااة
 أسهمت في ذلك المجال عقول المفهرين في معظم الحضا ات عل  مر العصو ،

  تميزتااا بمنظومتهااا الفهريااة التااي تجعاا  الااوحي اإللهااي وخالفااة اإلنسااان فااي األ ض بصاافة خاصااة قااد إال أن الحضااا ة اإلسااالمية
 .، وتحصي  سعارتي الدنيا واآلخرة عل  حد سواءمنطلقين أساسيين ألي وحدة تنظيرية تستهدف البحث عن الحقيقة 

 لمصلحين المسلمين في أن ياد ثوا حالاة التراجاع ثان لتعثر جهور اإلصال  أثره الهبير عل  مجموعة من المفهرين والباحثين وا
 .اإلسالمي من جهة ومد  التناقض بين التصو ات الغربية الودعية عن المعرفة وبين مثيالتها اإلسالمية من جهة ثانية

  ض إن جيلنا هو الذي اثتشف هاذا التنااق"وحس  هؤالء فحن أيا من المصلحين السابقين لم يستطع أن يقف عل  هذا التناقض
عندما عاشه في حياته الفهرية، عل  أن العذاب النفسي الذي ولدله هذا التناقض فينا جعلنا نستيقظ مرعوبين وُماد ثين تماماا ماا 

 .تتعرض له الرو  اإلسالمية من انتهاك في جامعات العالم اإلسالمي
 ل  تطوير خطة توقف سريانه وانتشا ه، وتتصد  ولهذا فنحن نُنبه العالم اإلسالمي إل  هذا الشر، ونسع  وألول مرة في التا يخ إ

 .، وُتعيد التعليم اإلسالمي إل  نهجه القويم لنتائجه
 وأن األزمات السياسية واالقتصارية واالجتماعية ماا هاي إال تجلياات  وذهبوا إل  أن األزمة التي ُتعاني منها األمة هي أزمة فهرية ،

 .لهذه األزمة األا
 وصفها بالمتفررة حيث وقفت موقف النقد من المعرفة الغربية للمرة األول ، ثما أنها تبنت إستراتيجية  وقد قدا هؤالء  مية يمهن

وههذا اجتمع فاي هاذه الرمياة النقاد والتقاويض جنباا إلا  جنا  ماع البنااء ( إسالمية المعرفة)أو خطة مقترحة للعم  عرفت باسم 
 .والت سيس

 ومقا نتهاا باألساس من أوائ  من اشتغلوا عل  تمحيص األسس الفلسفية التاي ت سسات عليهاا المعرفاة الغربياة  « الفا وقي»  ويُعد
، وخلص من خالل المقا نة إل  أن هناك اختالفات ال مجال إلنها هاا تجعا  مان التساليم اإلساالمي المطلاق للمعرفاة  اإلسالمية

   : وهذه االختالفات هيالغربية أمرا ُمتعذ ًا، 
 . عتقار ب ن الغي  ال يُمهن أن يهون مصد اً للمعرفةاال -
 . وأن العلم هو ما يتعلق فقو بالحقائق المودوعية التي ترصدها الحواا -
 . وأنه يخلو من أي موجهات أخالقية أو قيمية -
 . وأن غايته القصو  إشبا  الحاجات المارية لبني البشر وتحقيق سعارتهم رون أن يُعن  باال تقاء بهم -
  

 ، الذي يعني أن اهلل سبحانه وتعال  هو مصد  المعرفة"  وحدة الحقيقة"مبدأ  -

 إسامية املعرفة :احملاضرة الرابعة عشر 
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الحقاااائق )بعاااض اإلشاااا ات الهونياااة ( الحقيقاااة المطلقاااة العلياااا)وأن وحياااه اإللهاااي قاااد تضااامن إلااا  جاااوا  صااافاته عاااز وجااا   -
   ، (المودوعية

وأناه لايس ثماة تعاا ض باين الاوحي مان جانا  وباين العقا  والعلام مان جانا  آخار؛ فالعقا  هباة مان اهلل لإلنساان وتقاع علا   -
   .عاتقه مهمة مزروجة هي استيعاب الوحي واثتشاف األسباب والسنن الهونية

   أن هناك ما يحول بين العلم اإلسالمي وبين االنزالب إل  ما انزلق إليه العلم الغربي من إنها  لوجاور : إل  «  الفا وقي» ويذه
؛ ذلك أنه يعم  في إطا  من القيم واألخالب المستمدة من الوحي مصد  العلام  وإعالن للسيطرة عليهااإلله ومن نه  للطبيعة 

األمة إذ األخالب هي مجموعة دوابو تنظم عالقة الفرر بالمجمو  العااا، وال ؛ ونظرًا ألخالقيته فهو يرتبو بالجماعة و  والمعرفة
 .يمهن أن يهون مجال تطبيقها الدائرة الفررية وحس 

  
ومنهجياات البحاث العلماي، واالنتقاارات الموجهاة إلا  المعرفاة الغربياة مان االطال  الواسع عل  المنتك المعرفي الغربي،  :األول -

، ومعرفااة مااا  جاناا  المفهاارين الغااربيين وهااذا االطااال  العميااق يعنااي وقوفااا ماان الباحااث المساالم علاا  آخاار التطااو ات العلميااة
 .اإلدافات التي يمهن تقديمها إليها

ناا نبتات فهارة الادعوة إلا  تيساير التاراث وقاد اقتار  الفاا وقي إجاراءات ، ومان ه أن يهون الباحث متمهناا مان التاراث  :الثاني -
عملية في سبي  تيسيره من قبي  القياا بتبويبه وتصنيفه وفقا لتقسيمات العلوا االجتماعية وأقسامها، والتعريف بمصطلحاته بلغاة 

قدو  الباحث المسلم أن يجيا  علا  أسائلة ليصبأ بم .، ونشر بعض الهت  التراثية الهامة مع تقديم شرو  لها يسيرة ومفهومة
 مااااااااااا هااااااااااي مساااااااااااهمة التااااااااااراث اإلسااااااااااالمي فااااااااااي القضااااااااااايا التااااااااااي تثيرهااااااااااا العلااااااااااوا االجتماعيااااااااااة واإلنسااااااااااانية؟( 0 : ثااااااااااالث

 وثيف يمهن أن ُيسهم في تصحيأ وتقويم مسا  المعرفة اإلنسانية واالجتماعية المعاصرة؟( 0؟  وأين يتفق ويختلف معها( 2
  للمنهجية اإلساميةاملبادئ األساسية : 
  إن أسلمة المعرفة لهي مطل  حتمي إلزالة الثنائية الموجورة في النظاا التعليمي، التي هي بدو ها مطل  حتمي إلزالة الثنائية من

 ... حياة األمة ولعالج انحرافاتها 
  تقليدياة فحنهاا ت خاذ فاي االعتباا  عادراً مان فضالً عن أنها تعالك ألوان القصو  التاي انزلقات إليهاا المنهجياة ال "أسلمة المعرفة"إن

 ...اإلسالا " جوهر"المبارئ التي تمث  
   ذلك أن عملية إعارة صياغة ثافة فرو  العلم في إطا  اإلسالا تعني إخضا  نظريات تلك العلوا ومنااهك البحاث فيهاا ومبارئهاا

   : والتي تتمث  فيما يليوغاياتها، تلك المبارئ والمفاهيم الجوهرية ، 
  فوجاوره تعاال  وأفعالاه هاي  .في الفهر اإلسالمي فاهلل هو مبدأ ث  شيء وهاو غاياة ثا  شايء (: سبحانه وتعاىل)وحدانية اهلل

وساواء أثاان موداو  المعرفاة هاو عاالم الاذ ة الصاغير أا عاالم . األسس األولا  التاي عليهاا يقاوا بنااء ثا  المعاا ف ونظامهاا
 سلوك المجتمع أا مسيرة التا يخالنجوا الهبير أا أعماب النفس أا 

 وحدة اخللق : 
 .النظاا الهوني ( أ

ِديراً )اهلل سبحانه وتعال  :  الخليقة ثمملهة من الغايات ( ب ٍء فا ق دَّ  ُه تا قم هاذا التقادير هاو الاذي يعطاي ثا  شايء طبيعتاه ( خ ل ق  ُث َّ ش يم
 وعالقاته باألشياء األخر ، ومنهجه في الوجور
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 .منأ اهلل تعال  العالم لإلنسان ثنعمة مؤقتة و ليهون مجاالً لنشاطه وجع  ث  شيء فيه مسخراً له:  تسخير الخليقة لإلنسان ( ت
 وحدة احلقيقة ووحدة املعرفة  : 
 إن قد تااه علاا  تصااحيأ نفسااه تااوفر لااه ر جااة ال باا ا بهااا ماان .  ماان المؤثااد أن العقاا  تعاارض لااه األوهاااا والضااالالت والشااهوك

 .، وهو الوحي يحتاج إل  تعزيز من مصد  مبرأ من الخط  –وبسب  قصو ه البشري  –ة المطلقة ، لهنه بالنسبة للحقيق الحماية
  فحن العق  يهتس  عندئذ قوة يستطيع بها أن يتغل  عل   وبمجرر أن يتم إ ساء القضايا المتعلقة بالمبارئ األولية أو المطلقة ،

 . ما يعترده من مشهالت
  وهاذه الوحاادة "  وحادة الحقيقاة "فاحن خيار ماا يوصاف باه موقاف اإلساالا هاو أناه قاائم علا  "  بنظرياة المعرفاة "أماا فيماا يتعلاق ،

،  ؛ وإذا ثاان اهلل واحاداً بالفعا  ثماا يؤثاد اإلساالا هو أحد أسماء اهلل الحسن "  الحق "، إن  مستمدة من وحدانية اهلل المطلقة
، فال يمهن أن يجايء ماا يتنازل باه  من خالل الوحي صافية إل  خلقه إن اهلل يعلم الحقيقة وينزلها . فال يمهن أن تتعدر الحقيقة

 .الوحي مختلفاً عن ما في الحقيقة الواقعية ألن اهلل سبحانه هو خالق الحقائق ثلها الواقعية منها والمطلقة
 

 .إن وحدة الحقيقة تعني  فض أي إمهانية للتناقض بين الحقائق الواقعية وما ي تي به الوحي : األول -
 إن وحدة الحقيقة تفرض أنه ال يوجد تعا ض أو خالف أو تفاوت مطلق بين العق  والوحي  : الثاني  -
البحث في طبيعة الخلق أو في ، تفرض أن باب  ، أو طبيعة قوانين المخلوقات والسنن اإللهية إن وحدة الحقيقة : الثالث -

 .، وذلك ألن سنن اهلل في خلقه غير محدورة أي جزئية منه ال يمهن أن يغلق
 : ويتضمن ما يلي: وحدة الحياة  : الرابع -

 .واإلسالا يؤثد ث  الت ثيد أن لوجور اإلنسان سبباً وأن هذا السب  هو عبارة اهلل تعال  : األمانة (5
وتتمث  خالفته في إنفاذ القوانين األخالقية . إن حم  اإلنسان لألمانة اإللهية يجعله في مقاا الخالفة أو النيابة عن اهلل :اخلافة (2

 .التي هي والقوانين الدينية شيء واحد
وهذا الشمول هاو . إن منهك اإلسالا لبناء الثقافة والحضا ة منهك شام ، ثما يج  أن يهون إن فهمناه حق الفهم : الشمولية (0

 .فه  جان  من الحياة اإلنسانية له حهمه المالئم في اإلسالا. من الخصائص األساسية للشريعة
  فالبااد أن تمتاد صافة الوحاادة اإللهياة إلا  ثاا   ، وهاو سابحانه الخاالق مارامات الوحدانيااة صافة هلل عاز وجاا  : وحـدة اإلنســانية ،

هاذا المبادأ هاو الساب  الاذي . ، الباد للبشار أن يرتبطاوا جميعااً ثمخلاوقين بخاالقهم ومن الطرف اآلخر . البشر ألنهم من خلقه
ارٍ  : ) يقف و اء الحقيقة اإللهية التي قر ها القارآن ن ااُثمم ِمانم ذ ث  اا النَّااُا ِإنَّاا خ ل قم ع لمن ااُثمم ُشاُعوباً و قا ب ائِا   ِلتا ع اا  ُفوا ِإنَّ  ي اا أ ياُّه  و ُأنامث ا  و ج 

ر م ُهمم ِعنمد  اللَِّه أ تامق اُثمم    .....(أ ثم
 

 ..وهلل الحمد والمنة تم االنتهاء من إعدار الملزمة 
 ..ث  الدعوات لهم بالتوفيق بلعل  الد جات 

 وال تنسوني من صالأ رعواتهم 
 

 


