نظرٌة المعرفة
عند الفبلسفة دراسة تحلٌلٌة مقارنة
أ.د .نعمة محمد إبراهٌم
ربٌس قسم الفلسفة
كلٌة اآلداب  /جامعة الكوفة
كان البحث فً مجال نظرٌة المعرفة مثاراً للجدل بٌن المفكرٌن والباحثٌن ،فاعتقد بعضهم
إن هناك اتفاقا بٌنهما وبٌن علم المنطق ،على اع تبار إن المنطق ٌبحث فً القوانٌن األساسٌة
للمعرفة اإلنسانٌة ،وذهب قسم إلى تحدٌد مجالها على كٌفٌة تحصٌل العلم أو كسب
المعلومات،ومن ثم كانت فً رأٌهم فرعا ً من فروع علم النفس المعاصر الذي ٌعرض لدراسة
العملٌات العقلٌة التً ٌقوم بها العقل واعٌا ً فً كسب معلوماته -كاإلدراك الحسً والتخٌٌل
والتذكر ونحوه -وترتب على هذا إن اعتبرت نظرٌة المعرفة علما ً الن علم النفس الذي ألحقت
به قد أصبح الٌوم فً عداد العلوم الجزبٌة وان تقوم على علم النفس وتدعً لصحة
()1
قضاٌاه،إن ترفض العلوم الجزبٌة التسلٌم بها أو اتخاذها أساسا لمباحثها.
ونعتقد إن نظرٌة المعرفة من الفلسفة العامة،والفلسفة العامة تتفرع إلى ثبلثة فروع
أساسٌة هً:
االنطولوجٌا والبحث فً طبٌعة الوجود وحقٌقته.
االبستمولوجٌا أو نظرٌة المعرفة.
االكسٌولوجٌا أو البحث فً ماهٌة القٌم التً ٌراد بها األخبلق والجمال والمنطق .

أما فلسفة النفس وفلسفة التارٌخ أمثال ذلك فهً من الفلسفات الثانوٌة أو الجزبٌة  .ومن
هنا نعلم أهمٌة نظرٌة المعرفة ،ألنها هً التً تقرر نوعٌة فلسفة الفٌلسوؾ.
فان قلنا إن أصل أفكارنا الواقع كنا من الواقعٌٌن ،وان قلنا إن مصدرها عقولنا كنا من
المثالٌٌن وان قلنا إن ألفكارنا مصدرٌن الواقع والذهن كنا من النقدٌٌن.
إذن هناك اتجاهات ومذاهب فً نظرٌة المعرفة،ولكن عالم الموضوع (األشٌاء) واحد وهو
اقرب الكابنات لحواسنا،التً تؤثر علٌها دابما ً أطٌاؾ صوره وألوانه المتموجة فً الجو
الخارجً،توهم أهل الحس إن المحسات هً المصدر الوحٌد للمعرفة.
ؼٌر إن إدراكنا الحقٌقً لؤلشٌاء فً الواقع هو إدراك ذهنً مستقل عنها ،وفٌه صفة
االختٌار،بمعنى انه إذا شاء تنبه إلدراك المحسات،وان شاء انصرؾ عنها  .والذهن ٌستوعب
أحاسٌس األشٌاء،فٌحولها إلى مدركات عقلٌة ،وهً الستوعبه وال تحصر انتباهه وال
تقٌده،وان أثرت على الحواس.ومثال ذلك إن مشؽول الذهن بالتأمل فً أمر عقلًٌ،قل انتباهه
لما ٌحدث فً العالم الخارجً مهما قوى تأثٌر ذلك العالم وإلفات وعً الذهن،بل قد ٌنصرؾ
بكلٌته عنه .ومهما ٌكن من أمر ،ومهما تضارب الحسٌون والعقلٌون أو المثالٌون فً هذه
المسالة ،مسالة مصادر المعرفة فبل تخلو خٌاراتنا -ذاتٌة كانت أو موضوعٌة -عن إن تكون
نتٌجة لشعورنا الوجدانً ،وتأملنا العقلً ،وإدراكنا الحسً جمٌعاً ،وال ٌظل شًء فً الخارج-
عالم األشٌاء – مقاببلً إلحساسنا بعالم الموضوع ،سوى انعكاس اإلشعاعات تصل بٌن ذلك
اإلحساس وبٌن صور األشٌاء الموجودة فً الخارج ،التً هً مجرد موجات من الطاقة.
وكفاٌات المعرفة ثبلث  :اإلدراك الحسً ،واإلدراك الفعلً التأملً والكفاٌة الثالثة كفاٌة
البصٌرة ،وهً كل ما ٌؽٌب عن اإلدراك العقلً فقه سره  .فعلى كل ذلك واقصد على ما فً

االستقراء واالستنتاج
البصٌرة من الهام ،ولقابة ذو قٌمة،وعلى ما أوتً العقل من قوة
والحكم ،وعلى ما تأتٌنا به الحواس من صور عن عالم األشٌاء ممثلة فً الذهن،وعلى تداعً
المعانً من الباطن ومن الظاهر ،وبعبارة على كل ما فً عالم الموضوع ،وكل ما فً عالم
ألذات من خبرة وتجربة تقوم نظرٌة المعرفة .
هذه الدراسة فً ثبلثة فصول.وقد بحثنا فً الفصل األول المعرفة عند فبلسفة الٌونان أما
فً الفصل الثانً فقد بحثنا المعرفة عند فبلسفة اإلسبلم حٌث عرضنا فً هذا الفصل المعرفة
عند المتكلمٌن والفبلسفة وأهل العرفان.
وقمنا فً الفصل الثالث ببحث المعرفة فً الفلسفة الحدٌثة،ثم االستنتاجات التً توصلنا
إلٌها من خبلل البحث.
علما ً إن البحث بدأ بعرض سرٌع لمعنى المنهج لؽة واصطبلحاً،والٌسع الباحث فً نهاٌة
المقدمة إال إن ٌدعو هللا مخلصا ً إن ٌكون قد وفق فً سٌر وكشؾ مبلمح منهج الفبلسفة فً
شرح كتابات المعرفة،والسٌر بهدٌة ،فان وفق لذلك فما هو إال توفٌق باهلل وان اخفق فما هً
إال محدودٌة المعرفة اإلنسانٌة فً كل عصر .وأخر دعوانا إن الحمد هلل رب العالمٌن.

تمهٌـــد
اللؼة واالصطبلح
المنهج فً ـ
أوال :فً اللؽة
المنهج والمنهاج وهو الطرٌق أو ألطرٌقه الواضحة ،وطرٌق نهج :أي بٌن واضح
وانهج الطرٌق:وضح واستبان،وصار نهجا ً واضحا ً بٌنا ً ألهل الفكر والنظر(.)2
فالمنهج طرٌق ٌسلكه فً سبٌل المعرفة،والمعرفة ثمرة للوصول المنهجً.
 methodوهً مشتقة من
وكلمة المنهج فً األصل مترجمة عن الكلمة اإلنكلٌزٌة
كلمة تعنً:البحث أو النظر كما استعملها فبلسفة الٌونان كسقراط وأفبلطون وأرسطو وان
كانت فً معناها االشتقاقً تلتقً إلى حد التطابق مع معناها اللؽوي العربً إذ تشٌر إلى
الطرٌق أو الخطة المرسومة 0وهو دلٌل وسبٌل ومعرفة.
ثانٌا ً :فً االصطبلح
إذن ٌراد بمنهج البحث -فً أي فرع من فروع المعرفة البشرٌة -الطرٌقة التً ٌتبعها
العقل فً دراسة لموضوع ما ،للتوص ل إلى قانون عام أو مذهب جامع ،أو هو فن ترتٌب
األفكار ترتٌبا ً دقٌقا ً بحٌث ٌؤدي إلى كشؾ حقٌقة مجهولة،أو البرهنة على صحة حقٌقة
معلومة،ولهذا ٌقال بان المنهج صناعة نظرٌة تعرفنا بالحد الذي تنحل إلٌه المقدمة.
فقد كان أرسطو (ت223ق.م)ٌرى فً المنهج صناعة نظرٌة تعرفن ا الحد الصحٌح الذي
ٌسمى بالحقٌقة حداً وأي القٌاسات برهانا ً (.)3
والباحثون على حق حٌن ٌحرصون على تحدٌد المناهج التً ٌعالجون بها دراساتهم قبل
مزاولة البحث فً موضوعا تهم ،إن البحث عن الحقابق ومحاولة التوصل إلى قوانٌن عامة ال
ٌكون فقط بؽٌر منهج واضح ٍ ٌلزم الباحث
نفسه بتتبع خطواته ومراحله،ومن هنا أضاؾ المحدثون إلى مباحث المنطق مبحث جدٌد
هو طرابق أو مناهج البحث العلمً  .ولهذا ٌبلحظ إن االصطبلح اذتخذ بعداً تطورٌا ً فعند
فرنسٌس بٌكون (1626م) تمت صٌاؼة قواعد المنهج التجرٌبً فً كتابه االورؼانون
الجدٌد.ومرة خبلل هذا الكتاب عرفت أوربا أصول المنهج التجرٌبً(االستقرابً)
والمنهج الفلسفً العقلً على ٌد دٌكارت (1650م)وشارك فبلسفة بور روٌا ل وما لبرا
()4
نش()1715وؼٌرهم فً وضع مناهج جدٌدة للبحث العلمً.
إذن المنهج هو الطرٌق الواضح فً التعبٌر عن شًء،أو فً عمل شًء،أو فً تعلم شًء
طبا ً لمبادىء معٌنة وبنظام معٌن بؽٌة الوصول إلى ؼاٌة معٌنة 4
ق

وٌعتبر المنهج فً حقٌقته هو المثل الفعلً للجانب التطبٌقً لنظرٌة البحث عن الباحث ولذا
نجدها تختلؾ فً طبٌعتها بحسب طبٌعة النظرٌة نفسها والمجال الذي تتمثل فٌه ألؽاٌه من
تطبٌقاتها .لذلك فنحن فً حدود البحث هنا نجد إن المنهج هو الطرٌقة التً ٌتبعها المتصدي
لفهم النص للكشؾ عن دالالته وهذا ٌقوم على خطوات منظمة تتمثل فٌها مجموعة مفاهٌم
ومنطلقات ومنظومة مصطلحات ٌتسلح بها المتصدي فً سعٌه للوصول إلى ؼاٌة،ومن
خبلل هذه المسٌرة ٌمكن انتزاع مجموعة مؤثرات تتحكم
فً ع ملٌة سٌر المتصدي مع النص وتحدد أسلوبه الخاص فً بلوغ تلك الؽاٌة ومن ثم
تحدٌد أسالٌب االستدالل علٌها وإثباتها،من أهمها.
1ـ المرجعٌات التً تشكل المعٌن الذي ٌزود المتصدي لفهم النص بخزٌن
فكري وصلة بقواعد مركزٌة لها أهمٌتها فً إضاءة أجواء الكشؾ عن النص.
2ـ طبٌعة الوسابل واألدوات المساندة للمتصدي فً عملٌة الكشؾ عن معانً النص
ودالالته وأهمها خصابص النص نفسه واللؽة التً صاغ بها خطابه.
 3ـ ثقافة وفكر المتصدي الذي ٌكون حصٌلته التً تؤهله لكشؾ المعرفة من خبلل
النصوص التً اطلع علٌها.
كل ذلك ٌشكل المنهج وٌنظمه وٌصبح العارؾ صاحب نظراً باال مكان االنتقال بفكره من
المعلوم لكشؾ المجهول.

الفصل األول
المعرفة عند فبلسفة الٌونان
حٌنما نلقً نظرة بسٌطة على أفكار الفبلسفة األٌونٌٌن حول الكون المحٌط بهم نبلحظ إن
كز إلى
األرض مثبل لٌست إال قرصا ً مسطحا ً مستوٌا ً ٌطفو على الماء وهً فكرة ترت
المبلحظة على الرؼم من سذاجتها ،وهو أمر معقول بالنسبة إلى رجل مشهور فً القدٌم
بتعالٌمه الرٌاضٌة والفلكٌة وحصانته العلمٌة وحكمته مثل ((طالٌس)) ولم ٌكن تنبؤة بكسوؾ
الشمس فً عام 585ق.م لٌكون ذا معنى لوال إٌمانه بموضوعٌة العالم الخارجً ،بل
وانتظامه ،ولعل هذا االنتظام هو ما جعلهم متعلقٌن بعلم الفلك مثلما دفعهم لجعل الكون
موضوعا لدراستهم وفحصهم التً تجد فً
انكسمندر مثاال للعالم الذي سعى إن ٌطرح نظرٌة وصفٌة تحاول إن توضح كٌفٌة
ظهور الكون وتشكله وفقا لما ٌراه من واقع موضوعً متمثبل بما تمدنا به المبلح ظة متذرعا
ب(العلٌة) لتفسٌر كٌفٌة نشوء عجبلت الشمس والقمر والنجوم الثوابت بالصورة التً هو
علٌها .والحال ذاته نجده عند ((انكسمانس )) والذي على الرؼم من إٌمانه بالتعاقب الدوري
للعالم فً مجرى الزمن وفقا لرأٌه حول اصل العالم المحٌط بل جعله منطلق بحث  .لقد كانوا
جم ٌعا علماء طبٌعة حاولوا إعطاء تفسٌر وصفً فً حقٌقته لما وجدوه حولهم من كون محٌط
وٌقٌن فً الطبٌعة كان المرتكز األساس لكل نظراتهم العلمٌة ( )5والنظرة العلمٌة هذه تنطبق
على فلسفة هٌراقلٌطس و بارمندٌس .
أما (الفٌثاؼورٌة ) فقد أمنت بان العالم فً أصله واحد .ولكن فً نتٌجته صار كثرة،
وبالنسبة إلى رٌاضً على النمط القدٌم وهو ٌرتب فً درس من دروس الرٌاضٌات كان ٌثٌره
بان كل حصٌاته هً محض أحاد ولكن مع ذلك فهو حٌن ٌرتابها ٌبدأ ظهور اآلعداد األخرى،
فكٌؾ صار األمر كذلك؟ ولعلها كانت حاجة عملٌة تلك التً دعت المعلم وهو منهمك فً درسه
ٌفضل أن ٌقسم أحدى حصٌاته علىان ٌقطع الدرس بحثا ً عن واحة أخرى.

إن مسار التفكٌر لٌس صعباً،فالقسمة التً عددت تلك الحصاة كانت فً الحقٌقة تفعل ذلك
بخلق فجوة فً داخلها ،مثلما إن هذه الفجوة هً التً تسمح له بان ٌعلم تبلمٌذه إن هذه (عدد
واحد)وتلك (عددان)وثبلثة...الخ.
انه منطق بسٌط ولكنه مثٌر ،ولعله منطق البناء أكثر منه منطق رٌاضً ذاك الذي أوحى
لهم إن العالم قابل إن ٌنبنً إذ ما رصفنا هذه الحصٌات فوق بعضها وهو ما سمح لهم بان
ٌجعلوا من(العالم عدداً).
إن المطابقة بٌن (الهواء)والفراغ أو المكان الخالً بررت للفٌثاؼورٌة
ادعاءها بان سبب الكثرة دخول الفراغ فً الوحدة االولى ،وكان على بارمندٌس إن ٌثبت
االستحالة العقلٌة لمثل هذا االدعاء،فما دام الفراغ الوجود فاالخٌر ال ٌمكن إن ٌكون موضعا ً
للتفكٌر وال للفظ أٌضا،ولكن ما حقٌقة الفراغ الذي نجده ٌشٌع فً مفاصل الكون؟
كان األم ر بحاجة إلى عالم ٌثبت بالتجربة ما أثبته العقل.
إال إن تجربة امبادوقلس أثبتت خبلؾ بارمنٌدس إن الفراغ هذا أو الهواء ٌمكن إن ٌكون
موضوعا للتفكٌر ألنه فً حقٌقته عنصر من عناصر الصبٌعة وهً التجربة التً استعان بها
()6
بالساعة المابٌة.
ولعل إثبات الحس الذي جاء الحقا ً إلثبات العقل هو ما دفع مبادوقلس ال الن ٌؤكد رفضه
الحواس فحسب،بل محدودٌتها إزاء ما ٌنبؽً علٌها إن تنؤ به الن الحواس (تتدرك األقدار
()7
محدوداً من الوجود فً إثناء حٌاتها)
أما الفٌلسوؾ انكساؼوراس فقد أكد فً فلسفته بان المعرفة ما هً إال إدراك االمتداد .ألننا
ندرك الحار والبارد إذا ما كنا مخالفٌن لحارتنا أما إذا تماثبل معها فبل تحس بها،كما ٌمكن إن
ٌكون موقفه العام هو األساس،فما دامت األشٌاء ممتزجة على نحو مطلق،وما دام
العقل(النوس)هو الضد منها أتماما،فبلبد إن اإلدراك ٌتم باألضداد حٌنما ٌدرك العقل باعتباره
()8
ضد األشٌاء المضادة له.
ومن المؤكد إن هذا ٌتطلب حضوراً للعقل فً األشٌاء أو بعضها على األقل ولهذا ٌقول
()9
وهناك بعض األشٌاء تحتوي على العقل أٌضا
وبهذا امن انكساؼوراس بان االدراك ٌنتج عن إثارة اللذات من قبل الموضوع  .فما دام
االدراك ٌرتبط باألضداد فان الضد ٌسبب ألما حال
لمسه أي إدراكه .وهً مبلحظة استمدها من ما تسببه األضواء الساطعة بشدة أو األصوات
()10
الصاخبة.
أما موضوع المعرفة عند السوفسطابٌٌن فترتبط باإلنسان ألنه هو مقٌاس األشٌاء
جمٌعاً،ولهذا فان الحقٌقة لدٌهم ال بد إن تكون نسبٌة ،فهً حقٌقة بالنسبة له ما دامت تبدو له
كذلك ،وهً صادقة ألنها تعبٌر عن إدراك وعلٌه فان إدراك هذه الحقٌقة ممارسة ترتبط بقوى
اإلنسان الذاتٌة التً ٌترجمها قوالً من خبلل الرأي.
فالرأي صورة الفكر حٌنما ٌدور الفكر على نفسه،وعندما ٌتوسل اللؽة سبٌبلً للتوصل مع
ؼٌره تتشكل العبارات والجمل.وحًث االدراك نسبً،وهو إدراك
لحقابق نسبٌة ترتبط بالذات التً تمارسه،فان اآلراء مهما تعددت وتناقضت فهً
صادقةالنها حقٌقة.ولهذا فإن المعرفة لدٌهم معرفة حسٌة مباشرة .وما دامت المعرفة تقوم
على عبلقة ادراكٌة فانه من المستحٌل إن ٌكون هناك وسط بٌن إن ٌعرؾ المرء أوال يعرؾ.
هنا لدٌنا استحاال عدٌدة منها:
أـ ال ٌمكن للمرء إن ٌخلط بٌن شًء ٌعرفه وشًء أخر أٌضا ٌعرفه،إن معرفتً بـ زٌد و
عمر تجعل من المستحٌل حٌن لقاء احدهما إن اخلط الواحد باألخر.
ب ـ ال ٌمكن الخلط بٌن شًء ال نعرفه وأخر نعرفه،فما دام لٌس هناك (موضوع ) ٌتعلق
بالمعرفة،فمن المستحٌل إن نخلطه مع أي موضوع لسنا على ارتباط معه.

ج ـ وال ٌمكن الخلط بٌن شًء نعرفه وأخر نجهله أو ال نعرفه،الن األول موضوع عبلقة
ادراكٌة بٌنما الثانً لٌس كذلك،وكذلك ٌستحٌل العكس .وبناءاً على ذلك فان معرفتنا المباشرة
تعبٌر عن حقٌقة ،واآلراء التً تعكسها أراء صادقة مثلما هً صادقة العبارات التً تنقلها.
إذا كانت معرفة الشًء هً البل معرفة به فهذا ٌعنً إن ٌجهل من ٌحرز علما ً بشًء ذاك
الشًء بالذات،وان ٌجهل ذلك ال بجهله ولكن بما لدٌه من علم،وهذا ٌجعل ،العلم أساسا
للجهل.
هـ ـ ٌعنً هذا إن الكذب فً القول أم ر لٌس له ما ٌبرره سواء على صعٌد المنطق أو على
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صعٌد العلم،وعلى ذلك فالرأي الخاطىء مستحٌل،بل جمٌع االرأء صادقة وحقٌقٌة.
وقد كان على(سقراط)الثقل الفلسفً األكبر فً إن ٌدحض ارأء السفسطابٌٌن وٌضع البدٌل
المقنع المتمثل بالحكمة ؼٌر المموهة لؽرض إبراز الحقٌقة إمام الناس جمٌعا ً.
وكذلك كان لزاما على (افبلطون )و(ارسطو ) فً سعٌهم لدحض الفكر السوفسطابً إن
ٌطرحوا البدٌل القادر على الوقوؾ بوجه الموجه،
فإذا كانت السوفسطابٌة حكمة مموهة فما ذلك إال ألنها تحاول تدمٌر
موضوعٌة الحقٌقة واستبدالها بحقٌقة نسبٌة تجعل الفارق ب ٌن الحقٌقة والبل حقٌقة ببل
معنى،وقد تطلب ذلك منهم بٌان الموقؾ من الوجود
ما دام هو نقطة ارتكاز الحقٌقة وبعدها تاشٌر ما هً هذه الحقٌقة.
وقد تصدى سقراط للسوفسطابٌٌن بكشفه عن ماهٌات القابمة فً العقل فكان ٌستعٌن
وعدالة وظلم  .وبذلك قطع على
باالستقرار فً تحدٌد المعانً الكلٌة من خٌر وشر
السوفسطابٌٌن طرٌق التبلعب بمعانً األلفاظ ولم ٌتعرض سقراط إلى الشًء فً ذاته،
وهل هو مطابق لما ٌظهر به أم ال؟ ألنه كان منصرفا ً إلى األخبلق.
وان معالجة قضٌة الوجود فً إطار الفكر الخالص كان من الممكن إن تجعله على أرضٌة
سقراط الذي سعى كثٌراً لتحدٌد المفاهٌم وإزالة ؼموض الكلمات والمصطلحات.
إن المفاهٌم جوهر الفكر عند سقراط ،وال ٌمكننا إن نفكر بصواب إال إذا امتلكنا تحدٌداً
دقٌقا ً لمفاهٌمنا .إال إن معرفتنا البد إن تتأسس على حقٌقة موضوعٌة تكون محور تفكٌرنا
وتحدد سبلمة أفكارنا ،وهً القضٌة التً كان على أفبلطون إن ٌطورها لٌحافظ على
تماسك رده على السوفسطابٌة  .و إذا كانت المفاهٌم عند سقراط جوهر الفكر فان أفبلطون
ٌذهب بها إلى مدى ابعد حٌن ٌجعلها جوهر المٌتافٌزٌقا و نظرٌته فً المثل هً نظرٌه
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موضوعٌة المفاهٌم.
(أفبلطون) ٌسلم بالمقدمات السوفسطابٌة المعتمدة علـــــى التؽٌر الجــــارؾ عند
(هٌراقلٌطس) والتً تفضً بنسبٌة الحقٌقة المرتبطة بالحس إال إن مدارنقده كما قدمنا
ٌنصب على الحس بصفته المحضة،إذ ال ٌمكن الوصول إلى أي نوع من المعرفة إذا ما أرتكنا
إلى هذا الحس المحض  .وهو ٌؤكدإن هناك ملكة مشتركة هً السٌطرة والرابطة بٌن
المعطٌات التً تقدمها الحواس،وهذه الملكة هً (العقل ) .إن التباٌنات التً تقدمها أعضاء
الحس للموضوع الواحد ال تشكل معرفتنا إال من خبلل عملٌة معقدة تقوم على المقارنة
والتصنٌؾ والتمٌٌز والتً فً نهاٌتها تشكل أفكارنا،ومثل ه ذه العملٌات لٌس لها عبلقة بالحس
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المحض بل ٌملكه العقل التً تعد الرابط المشترك بٌن المعطٌات.
ولكن فً سبٌل إحقاق مشروعٌة (العقل) فً عملٌاته ال بد من إقرار وجود أساس ٌستند
علٌه هذا العقل.وإذ كانت المفاهٌم فً إطار الفكر تشكل احد ثوابت العقل فً اكتشاؾ الحقٌقة
إال إن هذه المفاهٌم لٌست مستمدة من الفراغ.
ً
ً
إن رؤٌتنا للجبل تتباٌن قربا ً وبعداً ،كما إن هناك عددا كبٌرا من الجبال المختلفة ومع ذلك
فانها جمٌعا ً تتسم بمفهوم واحد هو (الجبل) ،فما الذي ٌبٌح لنا إن نوحد المتعدد؟
إن أفبلطون ٌبنً موقفه من الحقٌقة على أساس الموقؾ السقراطً،وما دام الحس ٌقدم لنا
كثرة من األفراد فان المعرفة ال بد إن تتجاوز هؤالء إلى ما ٌعمهم ولٌس هذا إال المفهوم

فبالجمال نعرؾ األشٌاء الجمٌلة ولٌس العكس مثلما هو الحال فً
وؼٌرها،ولكن إلى أي حد ٌمكن للمفهوم إن ٌشكل أساس المعرفة؟
وبفضل (أفبلطون) أصبح للٌقٌن قٌمة موضوعٌة.فاألشٌاء الموضوعٌة تكمن فٌها الحقٌقة
المثالٌة .والمثل االفبلطونٌة هً المعانً الدابمة الثابتة التً ٌتم بمقتضاها العلم،وذلك بانطباع
صورها فً العقل .والمثل هً الموضوع الحقٌقً لعلم وللوجود  .وإما األشٌاء المحسوسة
فلٌست حقابق وإنما هً أشباح تحاكً
المثل وتتشبه بها،وال سبٌل لها إلى الوصول إلى كماالتها  .وانصبت دراسة (أفبلطون) على
طبٌعة التصور الواجب للمعلم الحقٌقً،ولما ٌتساءل عما إذا كان هذا العلم ممكنا ً أو ؼٌر
ممكن.
والمثل عند (أفبلطون )جواهر الن التباٌن الذي نراه فً الموج ودات الحسٌة ولنرتبط
بالظروؾ المحٌطة به ٌكشؾ عن كونها مظاهر تتطلب وجود ما تحمل علٌه،فالمظهر لٌس إال
عرضا ً ٌكشؾ عن جزء من الحقٌقة الكامنة وراءه باعتبارها الدعامة التً ٌقوم علٌها  .وعلٌه
الذي تحل
فالمثال هو الجوهر بمعنى انه القابم المكتفً بذاته والمستقل عن ؼٌره والمحل
علٌه األعراض والظواهر.
وأفبلطون فً أمانه بجوهرٌة المثل ٌرٌد تأكٌد كونها الحقٌقة الوحٌدة تنىء عن التباٌن
واالختبلؾ،فإذا كانت الموجودات الحسٌة متؽٌرة ومتبدلة فانها ال تعبر عن الحقٌقة التً
شرطها األساس الثبات،فالمظاهر تنوٌعات على أرضٌة الجوهر وال جوهر هو الحقٌقة إما ما
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عداه فهو الوهم.
كلً ودابم  .وال ٌمكن إن
والمثال واحد ما دامت األشٌاء الحسٌة متعددة،وكذلك فان المثال َّ
ٌكون زمانٌا ً او مكانٌاً،ولهذا ٌكون هو العلة الحقٌقٌة فً وجود األشٌاء ،وان علة وجود
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األشٌاء هو مشاركتها فً المثال الذي تعود إلٌه.
وأرسطو كأفبلطون ٌرى إن العلم ٌنطبق على التصورات وانه معرفة ٌقٌنٌة بما هو كلً،
وال وجود لكلً قابم بذاته وبعٌد عن إفراده ،بل هنالك أفراد كزٌد وعمرو واحمد ،ومن هؤالء
االفراد نستخلص ما هٌة اإلنسان التً ٌشتركون فٌها جمٌعا ً .وهذا خبلؾ قول (أفبلطون) الذي
ٌقول،بان الوجود الحقٌقً للماهٌات دون افرادها ،ومن هنا نعلم إن (أرسطو) ٌبدأ من التجربة
 .فالعلم الحقٌقً إذن هو علم
وٌستخلص منها المعنى العام،وذلك هو منهج االستقراء
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برهانً،والبرهان هو معٌار الٌقٌن.
والرواقٌون ٌسلمون بٌقٌن المعرفة الحسٌة ،لما تتوفر فٌها من الثقة والوضوح،وانهم
البٌقورٌٌن ٌجعلون نظرٌة المعرفة فً المنزلة الثانٌة بعد األخبلق .وقد وجه اٌبٌقور عمه لنقد
 .ولما كانت
المعرفة بهدؾ الوصول إلى الطمأنٌنة العقلٌة التً تفضً بدورهاالى السعادة
األخبلق االبٌقورٌة قابمة على احساس اللذة وااللم فٌجب إن ٌكون اإلحساس معٌار الحق.
وجاء بعد هؤالء الشكاك ،ومنهم كانٌاد الذي ٌقول لٌس هنالك ٌقٌن ٌصل بنا الى امتبلك
الحقٌقة.ونحن نصل الى النتٌجة عٌنها من محض ادراكاتنا وادراكاتنا ادراكات ذاتٌة ،فهً ال
تصور الموضوعات الخارجٌة التً هً األصل فٌها ولما كانت هذه الموضوعات الخا رجٌة هً
()18
عناصر العلم،فان ادراكاتنا ال تمكننا من االحاطة بهذه العناصر فبل سبٌل لنا اذاً الى العلم.
إما (افلوطٌن)االسكندرانً صاحب االفبلطونٌة الحدٌثة،فٌري إن الٌقٌن وقؾ على صفوة
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مختارة من الناس الذٌن نفوا انفسهم بالعلم والفضٌلة.
الن هللا (تعالى) مقًم فٌنا.
ً
والفلسفة اذ توقظ فٌنا الوعً بوحدتنا مع هللا (تعالى ) تجعل الجذب أمرا ممكنا،وٌتلو ذلك
فناء العبد فً ربه،وبواسطة هذا الفناء ٌحصل الٌقٌن المباشر.
(أوؼسطٌن ) نجد الدور الكبٌر لؤلٌمان فً بناء
وعندما نتصفح فلسفة القدٌس
المعرفة،ولهذا سعى فً فلسفته للربط بٌنه وبٌن العقل برباط وثٌق  .وٌرى إن االٌمان الدٌنً
وهو فعل االرادة ٌعد الخطوة االولى فً المعرفة  .واالدراكات الحسٌة لٌست اال أمورا ذاتٌة
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(الخٌر ) و(العدل )

عارضة ،وثمة عالم واقعً وراء هذه االدراكات هذا العالم هو الذي نصل إلٌه عن طرٌق
االٌمان العقلً.
ٌقول أوؼسطٌن قد ٌكون هنال ك إٌمان دون أن ٌكون هنالك علم،ولكن ال ٌمكن ان ٌكون
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هنالك علم دون إٌمان ،فاالٌمان إذن مصدر المعرفة ومنبع الٌقٌن .
وعلى هذا الؽرار سار فبلسفة القرون الوسطى فذهبوا الى ان االٌمان تجربة روحٌة
أخبلقٌة معاً،تقابلها التجربة الخارجٌة المادٌة.
والمعرفة عند القدٌس(بونافنتورا)معرفة عقلٌة ألنه اعتقد للنفس معرفتان او عقبلن عقل
أدنى وعقل اعلى.فهً تتجه بجزبها األدنى نحو المحسوسات،وبجزبها األعلى نحو ذاتها ونحو
هللا.لٌست كل المعرفة آتٌة من الحواس  .وانما العقل هو األداة الوحٌة للمعرفة الصادقة
)21(.
الٌقٌنٌة
والفٌلسوؾ الوسٌط(روجربٌكون) ٌحصر وسابل المعرفة فً ثبلث وهً النقل واالستدالل
والتجربة  .أما النقل فبل ٌولد العلم ما دام ال ٌعطٌنا علة ما ٌقول،وأما االستدالل فبل نستطٌع ان
نمٌز به القٌاس البرهانً من القٌاس المؽالطً اال إذا اٌدت التجربة نتابجه،فهً التً تظهره
:الرٌاضٌات فالعلوم
 .ويرتب الدراسة على النحو األتً
للعٌان
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الطبٌعٌة،فالفلسفة،فاألخبلق،فالبلهوت أو الحكمة الكلٌة التً تلتقً فٌها جمٌع العلوم.
.وقد أصبح
علما ً ان فلسفة العصور الوسطى المسٌحٌة خصوصا ً قد فشلت فً مهمتها
التمٌٌز بٌن الحقٌقة الدٌنٌة والحقٌقة الفلسفٌة هو المالذ الذي ٌلوذ به فبلسفة النهضة،ذلك الن
هاتٌن الحقٌقتٌن ٌمكن ان توجدا معا ً وان تقابل أحداهمااألخرى.
وفً ختام هذا الفصل نوجز القول بان الفكر الٌونانً القدٌم لم تكن عنده لفلسفة
المعرفة وجود مستقل .الن أفبلطون ادخلها فٌما اسماه بالجدل،وادخلها أرسطو فً ما بعد
الطبٌعة من دون ان ٌفرق بٌن الموضوعٌن،والفلسفة القدٌمة لم تبحث العبلقة بٌن ألذات
والموضوع ،واثر كل منهما فً عملٌة االدراك ،وٌمكننا القول ان الطبٌعٌٌن االولـــٌن
والفٌثاؼــــورٌٌن واالٌلٌٌن والطبٌــــعٌٌن لمتأخرٌن كلهم ٌقٌنٌون .النهم تركزت عناٌتهم فً
وصؾ الطبٌعة وتفسٌر ظواهرها دون ان ٌثٌروا الشك فً الوسابل التً نستخدمها فً معرفتنا
لها .ولكن كما ذكرنا بفضل أفبلطون اصبح للٌقٌن قٌمة موضوعٌة فاألشٌاء تكمن فٌها
الحقٌقةالمثالٌة .وارسطو كأستاذ أفبلطون اكد على نظرٌة المعرفة من خبلل العلم،وقد آمن
بالمعرفة الٌقٌنٌة التً تبدأ بالتجربة ومن خبللها نستخلص المعنى العام.

الفصل الثانـــــــــــــً
المعرفة عند فبلسفة اإلسبلم
اهتدى المتكلمون بهدى القرآن،ودخلت فً مدا هبهم األسالٌب العقلٌة بدء انتشار اإلسبلم
خارج الجزٌرة العربٌة،حٌث أصبح المسلمون على اتصال مع كثٌر من الشعوب ا لمتمدنة وهذا
االختبلط ساعدهم على اختراع منهج خاص بهم.
وعلم الكبلم أول علم فلسفً أصٌل،نبع عن تفكٌر إسبلمً،وصدر من عقل األمة اإلسبلمٌة
وفٌه أول النظرٌات الفلسفٌة الدٌنٌة .ألنه علم ٌتضمن الدفاع عن العقابد اإلٌمانٌة وهً األٌمان
باهلل (تعالى) ومبلبكته ورسله والبعث بعد الموت باألبدان ،وبقضاء هللاٌ،دافع عن هذه العقابد
باألدلة العقلٌة أو براهٌن المنطقٌة.
ونجد للدلٌل العقلً أهمٌة كبٌرة أو حضوراً فاعبلً،وركنٌة أساسٌة فً التأسٌس المنهجً
عند متكلمً األمامٌة والمعتزلة واالشاعرة،وهم ٌستضٌبون فً هذا اإلطار بما للعقل من مكانة
سامٌة فً المنظور اإلسبلمً تمثل إحدى كلٌات هذا المنظور وأساسها بل إنها تنبنً علٌها

كمنطلق أساس للخطاب الدٌنً،ففً الرواٌة عن اإلمام الباقر (علٌه السبلم ) قال )لما خلق هللا
العقل ،استنطقه ،ثم قال له :اقبل ،فاقبل ،ثم قال له أدبر ،فأدبر ،ثم قال  :وعزتً وجبللً ،ما
خلقت خلقا ً هو احب إلً منك،وال اكملتك اال فٌمن أحب،أما أنً اٌاك امر،واٌاك انهً،واٌاك
()23
اعاقب ،واٌاك اثٌب).
وقد جاءت الرواٌات العدٌدة عن االبمة (علٌهم السبلم ) فً تأكٌد مكانة العقل فً االسبلم،
واثره الكبٌر فً بناء العقٌدة،واالستدالل على جزبٌاتها،وبناء التصور اإلنسانً ألصولها حتى
عاد العقل نبٌا ً باطنٌا ً لئلنسانٌ ،هدٌه إلى سبل الرشاد ،وٌضًء له الطرٌق الى صحة االعتقاد،
فعن اإلمام موسى بن جعفر (علٌه لسبلم )انه قال (لهشام بن الحكم )ٌ( :ا هشام ان هلل على
نبٌاء ،واالبمة ،وأما
الناس حجتٌن حجة ظاهرة ،وحجة باطنة،فاما الظاهرة ،فالرسل،واأل
الباطنة فالعقول)(،)24
ولهذا ٌكون العقل فً حقٌقته كالمٌزان او المعٌار لكل معرفة إنسانٌة ،وكذلك له دور كبٌر
فً اٌصال االنسان الى الٌقٌن التام  .باإلضافة إلى األمامٌة هناك فرقة اخرى اسبلمٌة أمنت
بالعقل اٌمانا ً مطلقا ً بأنه المفتاح القادر ع لى ممارسة وظٌفته فً عموم حاالت الحاجة
إلٌه،وهذا ما نبلحظ فعالٌته أٌضا فً العدٌد من الحاالت سواء فً رواٌات أهل الفكر ،او فً ما
ورد عن متكلمً المعتزلة تنظٌرا لهذا الدور،وان المعتزلة كانت تبدأ فً كل معرفة بالشك حتى
إذا وصلوا إلى الٌقٌن كان ٌقٌنا ً سلٌما ً معززاً باألدلة المقنعة  .وفً ذلك ٌقوم (النظام ) ألشاك
اقرب ألٌك من الجاحد،ولم ٌكن ٌقٌن حتى صار فٌه شك،ولم ٌنتقل احد من اعتقاد الى اعتقاد
حتى ٌكون بٌنهما حال من الشك (. )25و(العبلؾ) المعتزلً ٌقول ( :والشك واجب على الناس
جمٌعا ً ما داموا مكلفٌن،وال ٌقال انه ال ٌلزم العامة واإلعراب ومن اختص بالجهل والؽباء من
حٌث انهم ال ٌدركون االدلة التً تحصل بالنظر وتؤدي الى صحٌح االعتقاد الن ذلك ٌعنً انهم
مكلفون بما ال ٌطٌقون ،وال ٌقال ٌكفٌهم أتباع العلماء تقلٌداً ،الن ذلك ان جاز فً الشرعٌات
فهو ؼٌر جابز فً العقلٌات ) )26( .وهللا قد ج عل المعرفة صبلحا ً لئلنسان ومن ثم كان النظر
المؤدي الى المعرفة أول ما ٌجب علٌه فلٌس من شر أقبح من الجهل.
ولقد وقؾ االشاعرة بٌن جمود أهل السنة وتحرر األمامٌة والمعتزلة بموقفهم الوسٌط
حٌث جعلوا العقل فً المرتبة التالٌة للشرع .واعتقدوا ان معرفة هللا (تعالى ) تحصل بالعقل
()27
وتجب بالسمع.
أما الفبلسفة المسلمون فقد قالوا بنوعٌن من المعرفة  ،حكمة او لفلسفة ،لنصوص الدٌنٌة
من قرآن وأحادٌث وسنة،وكانوا ٌعتمدون المنطق االرسطً .كالقٌاس للوصول الى الٌقٌن  .لقد
قالوا بالعقل الفعال والعقل المنفعل،كما قال أرسطو،وان العقل الؾعال هو المحرك قل المنفعل
هو الذي تتم به معرفة األشٌاء بخروجها من القوة الى الفعل.
()28
واعتقدوا ان العقل الفعال ٌتصل بالعقل اإللهً بعد مفارقة البدن.
ان المعرفة عند (ابن سٌنا)مصدرها األساس وال ٌمكن ان تصل المعارؾ الى النفس
عن ؼٌر طرٌق الحس فلٌست المعرفة تذ كراً لما سبق ان عاٌنته النفس فً عالم عقلً اعلى
كما ذكر(أفبلطون)،وانما ترجع الى انفعال الحس بالمحسوس كما ٌقول (أرسطو).ولكن اإلدراك
الحسً ال ٌكفً إلعطابنا صورة كاملة عن الموجودات الخارجٌة اذ ان وظٌفة اإلحساس هً
بلواحقها فكان الحس إنما ٌعاٌن
تمثل الصورة الحسٌة مجردة عن المادة مع احتفاظها
المحسوس فقط وٌشهد بحضوره.
وٌأتً بعد الحس ،الحس المشترك الذي ٌجمع بٌن المدركات الحسٌة وبقاءه بٌنها  .وتأخذ
المدركات الحسٌة بعد هذا فً التبرؤ فً لواحقها المادٌة شٌبا ً فشٌباً،أي عن تجرٌد صورة
المحسوس إنما ٌتم بالتدرٌج ماراً بقوى الخٌال والوهم حٌث نجد صورة المدرك الحس فً
الوهم وقد اقتربت كثٌراً من حدود المعقول ولكنها مع هذا تكون صورة وهمٌة ؼٌر معقولة.
وتظل معانً األشٌاء وصورها فً الوهم بطابعها الجزبً متعلقة بصور المحسوس .فكأن
المحسوس الجزبً ٌظل على جزبٌته منذ أول مرحلة من مراحل اإل دراك الحسً إلى آخر

مرحلة فٌه وهً مستودع قوة الوهم المسماة بالحافظة او الذاكرة  .حٌنذاك تتهٌأ المدركات
 .لكنها قبل ان تتخطى مرحلة
الحسٌة بصورها الوهمٌة لكً تدخل فً نطاق المعقول
اإلحساس بنوعٌه نجدها تتلقى نوعا ً من اإللهام من مصدر اعلى عقلً بموازٌن الخٌر والش ر
والموافقة وهذه األمور لٌست مادٌة ولكنها مشتقة عن المادة بطرٌقة المناسبة والمبلبمة .فإذا
تخطى اإلدراك حدود الحس انتقل الى مٌدان النظر العقلً وهنا تتجرد صورة المدرك الحسً
تماما ً عن المادة ولواحقها فتتحول الصور المحسوسة الى صور معقولة تتعلقها النفس مارة
بمراتب العقل األربعة التً اشرنا إلٌها وحٌنذلك تتخذ هذه المعقوالت الصورة الكلٌة بٌنما تظل
صور المحسوسات فً نطاق وضعها الجزبً.ولكن استمرار فعل التعقل فً النفس ال ٌتم بدون
سند خارجً وهو العقل الفعال اذ هو الذي ٌشرق على النفس وٌمدها بالمعارؾ الربانٌة
وكذلك ٌظهر المعقوالت وٌنٌرها للنفس.فكأن المعرفة إنما تنتهً إلى المبدأ سام خارج عن
النفس وهنا نجد البداٌة لبلتجاه ألعرفانً عند ابن سٌنا .وٌمكن القول بان المعرفة عند (ابن
()29
سٌنا)واؼلب الفبلسفة المسلمٌن تجمع بٌن النظرة التجرٌبٌة والنظرة الروحٌة المتعالٌة.
أما المعرفة الصوفٌة تمثل بحق جوهر فلسفة المعرفة اإلسبلمٌة....
موضوع المعرفة هو من أهم المسابل الصوفٌة بل هو الهدؾ األصلً والؽرض األساسً
ألهل العرفان ،وألجل توضٌح الموضوع ٌنبؽً شرح بعض الكلمات العرفانٌة المنتشرة فً
الكتب الصوفٌة..وال سٌما:النفس والروح والعقل.
ٌتفق أهل العرفان على التمٌٌز بٌن النفس ،والروح،وذلك الن صفات النفس،قد تخلؾ
حسنا وقبحا تبعا لدرجة انسجامها مع الروح،وانطبلقها مع أهدافها،ومن هنا وجدت المسمٌات
واألوصاؾ للنفس باألمارة،واللوامة والمطمبنة.
وأهل العرفان لم ٌقفوا عند حد تصنٌؾ النفس فحسب بل تعده الى القل ب اإلنسانً الذي ال
النشاط
ٌعنً لدٌهم المضؽة الصنوبرٌة مركز توزٌع األؼذٌة والدم بـــــــــل مركز
العاطفً،والروحً والفكري،والوجدانً.إي ان القلب له ظاهر وباطن.
وهو بمعناه الباطن موضع وقوؾ العبد بٌن ٌدي هللا(تعالى) او مناط الشهود،ومجال النظر
()30
الحقٌقً سبل سلة (لٌس ٌسعنً ارضً،ال سمابً ولكن قلب عبدي المؤمن).
وقلب المؤمن ٌكون(عالما ً -عارفا ً -ومخاطبا ً -ومعاقبا ً ) فالقلب قد ٌرادؾ معنى الروح او
العقل ولكنه محل المحبة او خصابصها المواجٌد بٌنما العقل محل العلم والمعرفة .وبذلك تكون
النفس سر الحٌاة،ومحل االرادة او العقل محل المعرفة،والقلب محل الوجدان،إذن فما الروح
عند الصوفٌة؟ وما هً النفس،وما منزلتها من العقل؟ وما هو الروح وما الفرق بٌنهما وبٌن
العقل والنفس؟
ٌستعمل الروح فً م عنٌٌن :األول هو انه بخار لطٌؾ منبعه تجوٌؾ القلب الجسمانً وهو
منبعث من حرارة القلب ومنتشر بواسطة العروق فً كل أجزاء الجسم وٌكون سببا ً للحٌاة
الجسمانٌة وهذا هو الروح (الروح الحٌوانً) الذي ٌدور البحث عنها فً علم الطب.
والمعنى الثانً للروح الذي ٌقصده أهل العرؾان عبارة عن اللطٌفة المدركة فً االنسان
()31
وهً مصداق اآلٌة ((قل الروح من امر ربً))
وقد هبطت من عالم األمر،والروح بهذا المعنى من أسرار القلب وٌستفاد من هذا معنى
القلب نفسه تقرٌبا ً.
أما النفس،مصدرها العقل وبمرتبة تالٌة له من حٌث نسبتها وقربها من هللا ونسبته ا من
هذا العقل كنسبة ضوء الفجر من الصبح الواضح او انها نفس العقل ونوره .واما حقٌقتها
وبحكم مركزها وتوسطها بٌن (العقل والجسم ) تأخذ من خصابص العقل وخصابص الجسم
فهً مؤتلفة ،ومختلفة مقبلة،ومدبره،أمارة،مطمبنة ،لوامة،وراضٌة  .وهً محل قبول فٌض
العقل اذا اقبلت ومـــحل
دراك العلوم وتناول الحكمة اذا اتلفت به.

اذاً كلمة النفس على معنٌٌن :األول قوة الؽضب والشهوة أي ٌنبوع الصفات الذمٌمة
الواجب مكافحتها وٌطلق العارفون اسم الجهاد األكبر على مجاهدة النفس،وٌرون الحدٌث
المأثور أعدى عدوك نفسك التً بٌن جنبٌك .
والمعنى الثان ي للنفس،هو اللطٌفة االلهٌة،والنفس بهذا المعنى هً الحقٌقة والذات
االنسانٌة.فالنفس بالمعنى األول ذمٌمة شٌطانٌة والمعنى الثانً حمٌدة رحمانٌة.
العقل ــ وهو جوهر واحد ــ مؤتلؾ ؼٌر مختلؾ،ال ٌتبعض وال ٌتجزأ،وال ٌنحرؾ وخبلصة
القول:
ان القلب هو اآللة الهامة للرابط ة الروحٌة لمعرفة هللا (تعالى ) ،أي ان القلب ٌصل الى
معرفة هللا،والروح هو احد أسرار القلب ٌعشق هللا وٌنجذب إلٌه،والسر الذي هو اسم الباطن
الروح ٌنال بمشاهدة الرب.
واإلنسان ال ٌستطٌع ان ٌنال المعرفة االلهٌة بواسطة حواسه ،الن هللا لٌس شٌبا ً مادٌا ً
ٌمكن إدراكه با لحواس ،وشرط المعرفة هو القابلٌة واالستعداد،كما ال ٌمكن إدراك هللا بالعقل
اٌضا ً الن هللا وجود ؼٌر محدود،وال ٌدخل فً الفهم والتصور وال ٌستطٌع منطق العقل والعقل
البشري ان ٌتجاوز المحدود،والفلسفة عمٌاء.
والكتاب والدفتر والعلم وقال وقٌل المدرسة تجعل الوجدان شٌا اً جامدا،كما تجعل فكر
الباحث عن الحقٌقة مظلما ً بحفنة من األلفاظ الجوفاء أي تقٌده باالسم وتبعده عن المسمى.
ٌقول ابن عربً:
فإنه خلؾ باب ابفكر مطروح
العقل أفقر خلق هللا فاعتبروا
()32
خسرت فافهم فقولً فٌه تلوٌح
ان العقول قٌود ان وثٌقت بها
ٌقول حافظ الشٌرازي:
ٌامن تتعلم العشق من دفتر العقل أخشى اال تستطٌع معرفة هذه النقطة حقٌقة
()34
وفً
والمعرفة الصوفٌة بحثت ضمن مباحث النفس والمٌتافٌزٌقا والمنطق وااللهٌات
التربٌة وسلوك الصوفٌٌن ،وفق ما ٌؤكده الباحثون للداللة على شمول موضوع المعرفة
تارة،وتارة على تداخله فً ؼٌره من الموضوعات المعرفٌة العامة وهو ما ٌنعكس من خبلل
تحلٌلهم للفرق بٌن صور النفس (نفس – عقل -قلب )،والفرق بٌن الفطرى والمكتسب من
المعرفة،والصواب والخطأ،والظن والٌقٌن  .الوجود النورانً والوجود الظلمانً،والصور
واالعٌان،ومصدر معرفة كل من هذه وصوالً الى الصٌؽة ا لنظرٌة للمعرفة الصوفٌة على وجه
الخصوص ،والتً بدأت (مع ذي النون المصري)(ت 245ه ) حٌن فرق عبر الترادؾ اللؽوي
واللفظً بٌن مضمون العلم ،ومضمون المعرفة ،ومن منطلق كون المعرفة باهلل هً العلم
األعلى،والعلم األعلى هو معرفة هللا  )35( .ومع (أبً الحسٌن الثوري)(ت 295ه ) عندما وضع
مشكلة المعرفة الصوفٌة فً صورة حاسمة بوصفها شهود القلب.
فالمعرفة إذن هً حال من اشهده الرب نفسه،فظهرت علٌه األحوال  .وهً مسبوقة بنسٌان
حاصل بعد العلم،بخبلؾ العلم،ولذلك ٌسمى الحق (تعالى ) بالعالم .دون العارؾ ( .)36ولكل من
()37
الباحثٌن تحدٌد ٌرتضٌه،فالمعر فة عند بعضهم  :العبلقة بٌن العارؾ والقابل للمعرفة
ومطابقة بٌن نظام الكون ونظام العقل  ...والمعرفة عند ؼٌرهم،تحصٌل العلم او العملٌات
()38
العقلٌة التً تتوصل بها الى تحصٌل العلم ..او البحث فً المعرفة التً تتم لنا اكتسابها.
()33

ونظرٌة المعرفة عند الفٌلسوؾ،هً رأٌه فً تفسٌر المعرفة،أٌاما كانت الحقٌقة المعروفة.
واهم مباحث النظرٌة ثبلثة:
تحاول تعرٌؾ (مادة العلم ) ،أي انها تنظر فٌما ٌلزم العلم به او بعبارة اخرى،تناقش
الشروط التً ٌنبؽً توافرها لكً ٌتم هذا العلم وٌدخل فً ذلك:

أ ـ التفرقة بٌن المحسوس،وما هو خارج عن د ابرة المحسوس،أي بٌن ما ٌدخل فً مجال
التجربة وٌخرج عنها.
ب ـ التمٌٌز بٌن ما ٌدركه العقل إدراكا بدٌهٌا ً فطرٌاً ،وبٌن ما ٌتم اكتسابه عن طرٌق
التجربة.
2ـ تبحث فً التمٌٌز بٌن المعلومات الذاتٌة والمعلومات الموضوعٌة  .فكل ما ٌتصل بالذات
المدركة ٌرجع الى علم النؾ س،وكل ما ٌتعلق بالموضوع المدرك ٌرجع فٌه إلى العلوم
الطبٌعٌة.
3ـ تبحث كذلك فً موضوع الوجود والتؽٌر.
ولكن عند أهل التصوؾ المعرفة تكون عن طرٌق الخطوات آالتٌة:
1ـ الحدس هو وسٌلة االدراك التً ٌركن إلٌها.
2ـ ان الحقٌقة التً ٌدركها االنسان بحدسه لٌس مما ٌمكن التعبٌر عنه بكلمات ألنه فً هذه
الحالة ٌندمج فً موضوع إدراكه اندماجا ً بجعلها شًء واحداً،واما الكلمات فهً وصؾ ٌحوم
.الن المعاناة تجربة ذاتٌة تصل االنسان
حول الموضوع،وال ٌصل أبدا إلى قلبه ولبابه
بموضوعه وصبلً مباشر ،أما االلفاظ فشٌبا ً أخر ؼٌر الوجودان الذي ٌكابده صاحب التجربة
النفسٌة وٌعانٌه.
 3ـ ظواهر الكون لٌست بحقٌقته بل حقٌقته كامنة وراء تلك الظواهر وتختلؾ عنها،فان
كانت الظواهر تدرك بالحواس،وٌقارن العقل بٌنها لٌصفها فــــً أنواع وأجناس وٌستخرج
قوانٌن اطرادها  .فان الحقٌقة التً ورابها ٌستحٌل إدراكها اال بالحدس وذلك بان ٌروض
االنسان نفسه على االتصال بها واالندماج فٌها.
 4ـ ان هذه الحقٌقة المطلقة الكامنة وراء الظواهر هً واحدة ال أكثر فٌها وال تعدد ،وان
عبرت عن نفسها بهذه الظواهر المتعددة .ولذلك فكل ما ٌدل على كثرة باطل ،والزمان وهم ال
حقٌقة اال من سلسلة من اللحظات .أما الحقٌقة المطلقة،أي هللا (تعالى) فبل زمان لها ولٌس فً
وجودها (قبل) و(بعد) فانقسام الزمان الى ماض وحاضر ومستقبل ان هو اال تقسٌم ٌتفق مع
الظواهر العابرة،ولٌس هو بذي معنى بالنسبة إلى هللا(تعالى).
5ـ ٌجعلون الحواس والعقل والحدس،ثبلث درجات،تتفاوت صعوداً من حٌث درجة ٌقٌن
المعرفة التً تأتً عن طرٌقها ،فالمعرفة عن طرٌق الحواس أدناها مرتبة ،والمعرفة عن
طرٌق العقل وسطاها،والمعرفة عن طرٌق الحدس أعبلها،وفٌها ٌكون الٌقٌن الكامل.
6ـ والمتصوفة المسلمون ٌؤمنون بالعلم اللدنً،تفسٌر لآلٌة الكرٌمة ((وآتٌناه من لدنا
علما ً)) ألنه نفحة إلهٌة ٌهبها لبلتقٌاء الزاهدٌن المتحررٌن من اسر البدن ورق الشهوات  .اال
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ان الؽزالً ٌشترط العلم االدنى مع التقوى والزهد للحصول على العلم اللدنً.

الفصل الثالث
المعرفة فً الفلسفة الحدٌثة
ال ٌمكن ان نطٌل فً شرح نظرٌات الفبلسفة المحدثٌن،ونكتفً با لتعرؾ المختصر لبلهم
هذه النظرٌات:
ٌ : Rationalismرى (دٌكارت)المثل للعقلٌن،ان العقل منبع كل
1ـ المذهب العقلً
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لٌتجرد عن كل علم سابق لهذا الشك،ومن ثم ٌبدأ باالستشهاد ببدٌهٌات
معرفةٌ،بدأ بالشك
عقلٌة لٌصل الى الٌقٌن التام  .فعندما بدأ دٌكارت بالشك توقؾ عند شًء ال ٌستطٌع الشك
فٌه،اال وهو وجود،مدعٌا ً ان شكً دلٌل على وجودي،ولو لم أكن موجود اال لما استطعت ان
اقوم بعملٌة الشك.
ومن هذه البدٌهٌات العقلٌة تدرج الى معرفة الضرورة والصدق المطلق.

والعقلٌون على اتفاق فً ان العقل قوة فطرٌة فً الناس جمٌعاً،وعلى اعتقاد فً صحة
االستدالالت التً تقوم على قوانٌن العقل ،واإلنسان عندهم ال ٌتلقى من الخارج على
ٌقٌناً،فالتجربة عندهم تزود االنسان بمعلومات مفرقة ال ترقً باجتماع بعضها بالبعض األخر
حتى تصل مرتبة العلم الٌقٌنً الذي ٌنشده هؤالء العقلٌون.
والمعرفة االولٌة – او البدٌهٌة القبلٌة ٌ - aprioriراد بها فً هذا المجال الحقابق التً
تكون فطرٌة فً العقل وتكون واظحة بذاتها ومن ثم تكون صادقة بالضرورة،او ٌراد بها
مبادىء المعرفة التً ال تجًء اكتساباً،فبل تنشأ عن تجربة وال تكون من صنع العقل فً
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تعمٌماته،وهً موجودة فً العقل بالقوة سابقة ومستقلة عن كل تجربة.
2ـ المذهب التجرٌبً Empiricism
هو المذهب الذي ٌعتقد ان التجربة مصدر كل علم .والعقل قبل العلم لم ٌكن أكثر من صفحة
بٌضاء تسجل علٌها التجارب الواحدة بعد األخرى حتى تتوسع معرفة العقل.
والفٌلسوؾ البرٌطانً (جود،لوك) )1704( J. Lockeهو واضع هذا المذهب الذي انكر
األفكار والمبادئ الفطرٌة فً المعرفة واالخبلق  .فمبدأ عدم التناقص والذاتٌة ،اي البدٌهٌة
التً ترى ان الشًء ال ٌمكن ان ٌكون فً مكانٌن بان واحد،وأمثال هذه البدٌهٌات لم تكن
فطرٌة فً عقولنا .الن بعض الناس ال ٌؤمنون بها كاألطفال والبدابٌٌن .وٌرى لوك ان هناك
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نوعٌن من المعرفة،التجربة التً تعتمد على الحواس،والعقل الذي ٌعتمد على التجربة.
وتابع لوك داٌفٌد هٌوم فً أفكار كل معرفة أولٌة سابقة على التجربة،وكان تعبٌره عن
هذا األفكار من القوة بحٌث اصبح شبه شعار للوضعٌة المنطقٌة المعاصرة ،وقد اصبح هذا
الموقؾ مفخرة(هٌوم)عند أصحاب المذاهب التجرٌبٌة على اختبلؾ صورها ،وٌرى هٌوم ان
االنطباعات تسبق االفكار ،ولما كنا ؼٌر متأكدٌن من ان لهذه االنطباعات وجود فً
الخارج،وؼٌر متأكدٌن من ان هذه االنطباعات مرتبط بعضها ببعض برباط سببً،فعندبذ ال
نستطٌع ان ندعً معرفة أي شًء اال هذه االنطباعات واالفكار التً ٌعقب بعضها بعضا ً  .وان
الربط بٌن العلة والمعلول فكرة ذهنٌة ال أساس لها فً الواقع  .ولكن ذهننا كثٌر ما ٌنزع الى
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ان ٌنسب الى الموضوعات الخارجٌة ما ٌجري فً انفسنا من أفكار وعلٌة.
3ـ المذهب النقدي Critical ideasm
ان كانط امام المذهب النقدي ال ٌرضٌه المذهب العقلً ،وال المذهب التجرٌبً النه ٌتثبت
باالفكار الفطرٌة والتجربة الحسٌة ،وٌذهب الى ان معرفتنا بالظواهر التً تتالؾ منها التجربة
ممكنة دون األشٌاء فً ذاتها (النومن).
ووافق كانط التجرٌبٌٌن على ان التجربة ق ابمة على االحساسات،اال انه ٌعتقد ان
احساساتنا تنطوي على معانً وعبلقات وأفكار وتصورات.
فالتصور ٌكون خالٌا ً دون االدراك الحسً ،واإلدراك الحسً أعمى دون التصور.
وٌرى كانط ان الزمان والمكان مقولتان عقلٌتان ال وجود لهما فً الواقع ،وبواسطتهما
تتنسق الظواهر ذات المصدر الواقعً.
ٌقول د .توفٌق الطوٌل وٌذكرنا مذهب (كانط) بمذهب الظواهر
 Pnenomenalismالذي ٌبدوا على صورتٌن:
()1903
أوالها تجزم بانكار وجود حقٌقٌة وراء الظواهرـ وقد قال بهذا نوفٌٌه
(شادوٌرت) و(هودكسون).
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وثانٌتهما تؤكد حقٌقة االشٌاء فً ذاتها ولكنها تنكر امكان العلم بها.
4ـ الوضعٌة  :Positivismان كومت ابرز فبلسفة الوضعٌٌن واشدهم معارضة لفلسفة
هٌجل المٌتافٌزٌقٌة  .وٌشبه المٌتافٌزٌقٌة  .بالعاب الحواة تذجبهم من دون ان تفٌدهم
والوضعٌة تنحنً كل ما هو فً نطاق التجربة ،وتحت متناول الحواس ،وتعتقد امالنا ع لى
العلم ،الن العلم هو الذي ٌفٌدنا فً حٌاتنا العملٌة.

5ــ المذهب العملً Pragmatism :وأخر هذه المذاهب هو المذهب العملً النسبً
الذي ال ٌرى صوابا ً مطلقا ً وال خطأ مطلقا ً  .والشًء الذي ٌراه ؼٌرك خطأ وتراه صواب هو
خطأ بالنسبة لذلك الؽٌر وصواب بالنسبة لك .وم قٌاس الخطــــأ
والصواب فابدته العملٌة وال شًء ؼٌر هذه الفابدة.
وهناك مدرسة ردوا المعرفة كما ردوا ؼٌرها من الظواهر -عقلٌة كانت او اقتصادٌة او
خلقٌة او نحوها – الى الحٌاة االجتماعٌة ومقتضٌاتها ،فهم تجرٌبٌون من نوع ٌخالؾ صنوؾ
التجرٌبٌٌن السالفً الذكر ومن ا شهر شخصٌات هذه المدرسة العالم االجتماعً دور كاٌم
الذي رفض العقل كمصدر للمبادئ الكلٌة الضرورٌة ،واعتقد انها مرتبطة بتصورات المجتمع
ومقتضٌاته فمن ذلك ماال حظه بشأن قانون عدم التناقض مثبلً ،فالبدابً فً رأٌه كثٌر ما
ٌضٌؾ الى االشٌاء صفات ٌناقض بٌضها بعضاً ،بل من المفكرٌن من ٌقع فً التناقض على
ؼٌر ارادته طبعاً ،ومثل هذا ٌمكن ان ٌقال فً قانون الذاتٌة عند البدابٌٌن ،من اجل هذا تحدث
لٌفً برٌل عن التفكٌر – البدابً – الذي ٌسبق المنطق ،ان االنسان ال ٌحترم قوانٌن المنطق
– التً اعتبرها العقلٌون اولٌة بدٌهٌة موروثة – األمٌن ٌمٌل إلى احترام مقتضٌات العقل
السلٌم وٌرؼب فً ان ٌلزم التفكٌر المعقول.
العقل والعواطؾ والؽرابز:
ال بد من االشارة الى العقل والعواطؾ والؽرابز واصل االحٌاء لنبنً علٌه فكرة فلسفٌة فً
المعرفة .ولقد اشرنا قبل ،ان فلسفة المعرفة ان لم تكن فرعا ً من ع لم النفس ،واال فانها تعتمد
كل االعتماد على هذا العلم.
ٌرى ارنست هٌكل ( )1919-1834ان ابسط االحٌاء التً ٌمكننا دراستها المعروفة باسم
(منٌرا) قد تبلورت من مادة ؼٌر حٌة واالن نرؼب بتحلٌل رأي هٌكل فً (المٌنرا ) او الخلٌة
االولى المتولدة ذاتٌا ً كما نرؼب ان نسمسه ا ،ونرؼب ان نعرؾ نوع حٌاتها بعد ان عرفنا
طبٌعة مادتها.
ٌرى شاٌفٌر ان ابسط الخبلٌا تهضم وتحس بالنور وتتوجه إلٌه وتدور حوله.
وٌقول هٌكسلً انها تملك الخصابص والممٌزات االولى للحٌاة حتى انها تستطٌع ان تبنً
لنفسها مواقع معقدة احٌانا ً .واثبت لها علماء البٌولوجا االرادة واالقدام واالنقباض واالحجام و
ا رجبلً كاذبة مؤقته او انتفاخات تسٌر علٌها عند الحاجة الى السٌر ( )45ومعنى هذا انها تملك
ملكة االرادة .الن االقدام واالحجام ،والسٌر والوقوؾ وااللتفاؾ حول النور وما شابه ذلك من
عمل اال رادة .واذا نفٌنا االرادة عن ه ذا الكابن الحً البسٌط فمعناه إننا نقٌنا عنه صفة الحٌاة.
حٌث تكون حركاته حركات مٌكانٌكٌة ال تصدر عن وعً مرٌد  .وما دمنا ننسب الٌه الوعً أي
الحٌاة فبل بد من ان ننسب الٌه االرادة اٌضا ،وذلك لعدم امكان وجود احدهما بدون االخر.
وال ٌمكن ان تكون االرادة وحدها هً حٌاة الكابن الن االرادة ترفض بدون أفكار محفوظة
فً حافظتها عن هذا الذي ترٌده فتتقدم الٌه وذلك الذي ترفضه فتحجم عنه.
وبدون هذه االفكار ٌكون اقدامه واحجامه مجرد حركات مٌكانٌكٌة ال تتصؾ بالحٌاة ،لعدم
اتصافها بالقصد المرٌد العارؾ  .لماذا ٌسعى هذا الكابن البسٌط المتولد والدة ذاتٌة للنور دون
الظبلم ،ولشًء ما دون ؼٌره ان لم ٌعرؾ أي ٌحفظ بعض المحفوظات عن هذا الذي ٌرٌده
وذلك الذي ال ٌرٌده ؟ ومعنى هذا  .ان الكابن الحسً البسٌط ال ٌتصؾ باإلرادة وحدها بل
واالفكار المحفوظة اٌضا ً.
وعلى ما أرى انه ال ٌتصؾ بهاتٌن الملكتٌن وحدهما بدون ملكة االستنتاج  -على بساطها
 الن االرادة والمحفوظات ال تتفاعبلن وحدهما بدون ملكة االستنتاج التً تفاضل وتمٌز بٌنالمدركات ذات االفكار المحفوظة عنها،لترٌد ما ترٌد وترفض ما ترفض على ضوبٌها.
وبدونهما تصبح االفكار حٌن ذلك مجرد افكار او صور ذهنٌة ال م عنى لها لعدم امكان تقدٌر
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قٌمة واهٌة وفابدة كل منها.

وقد ٌقال ال حاجة بملكة االستنتاج عند وجود الؽرٌزة،ولكن من أٌن لهذا الحً البدابً
المتولد ذاتٌا ً هذه الؽرٌزة او الؽرابز ؟
والؽرابز كما نعتقد وكما ٌقول داورن عقل هبط عن مستواه او بعبارة اخرى ،ان األعم ال
الؽرٌزٌة فً مبدبها إعمال إرادٌة استنتاجٌة ولكثرة تكرارها أصبحت عادة ثم ؼرٌزة ال تحتاج
الى مهد عقلً.
وإن ملكة اإلدراك -أي اإلحساس بالواقع والشعور باالفكار -لهذا الحً البدابً ال تحتاج الى
االدلة الكثٌرة ،النه بدون هذه الملكة ال ٌستطٌع ان ٌرٌد لعدم إدراكه ما ٌرٌد ،و ال ٌستطٌع ان
ٌمٌز بٌن شًء وشًء لعدم معرفته باالشٌاء.
وكذلك ال نحتاج الى اإلكثار من االدلة على امتبلكه ملكة التذكر ،الن التذكر ما هو اال
القابلٌة على مقابلة االشٌاء الواقعٌة باالفكار العقلٌة المحفوظة عن هذه االشٌاء.
وبمعنى هذا ان عقول الكابنات الحٌة بسٌطها ومتطورها تحتوي على كل من هذه الملكات
العقلٌة الخمس األنفة الذكر ،وال ٌتم لها الوجود بدونها مجتمعة.
وان العقل هو هذه الملكات الخمس ،وانه كثره صورٌة فً وحدة حقٌقٌة تامة  .بدلٌل عدم
وال وجود العقل
امكان استؽناء العقل عن كل من هذه الملكات وال وجود لها بدون العقل
بدونها مجتمعة.
أما العواطؾ فما هً اال نتاج ثانوي لتفاعل العقل بالواقع ،والؽرابز لم تكن سوى الحركات
العضوٌة ،التً هً صدى االنفعاالت العاطفٌة أي النفسٌة ،سمها ما شبت.
نعود الى جوهر بحثنا اٌهما كان أصبل للمعرفة؟ وبالتالً ،اٌهما العلة الوجودي ة الخر
واٌهما المعلول ؟ فان جمد على الحواس ،وتمسك ٌقانونها قانون الحواس الخمس مال الى
القول بان الحواس هً المصدر االول للمعرفة ،وان نفس الثقة بالحواس ،وشك فً وجود
االشٌاء ،ثم ظل محتفظا ً بعدم الشك فً انه ٌدرك وٌعقل ،كان اكثر مٌله إلى المثالٌة ،وبعبارة
الى ان ٌرى ان العقل والعقل وحده هو مصدر المعرفة ،بل وعلة وجود االشٌاء ،واذا تساوٌا
فً الوجود عنده ولم ٌشك فً وجود االصلٌن معاً ،رأى ان للمعرفة مصدرٌن ال واحداً ،هما
العقل والحواس.
اما اذا تكشفت عن بصٌرته الؽواشً الحسٌة والعقلٌة ،وفقه ان للحواس والمحسات
خدعها المشهورة ،وللعقل والمعقوالت خدعاًعقلٌة اٌضاً،ارتأى ان بدابه الفطرة وذوق الشعور
الذاتً ،هً االصل االول والمصدر األعلى لسابر اوجه المعرفة النها اولٌات بدهٌة تلقابٌة
بسٌطة وصرٌحة ،ال سبٌل للخداع الحسً فٌها ،وال للجدل العقلً ،ثم دور العقل ككفاٌة فكرٌة
ادراكٌة ،تستمد قوتها من تلك االولٌات والبدابة ،ثم ٌلٌه دور االدراك الحسً كممول ٌطور
أحاسٌس االشٌاء إلى عملٌات عقلٌة مجردة ،ولم ٌبقى معنا اال الحواس ومفهوم انها نوافذ
للذات تنبصر منها حوادث العالم الخارجً وعبلبقه ،ونتابج تلك العبلبق.
ودلٌل ارتباط الكفاٌات الثبل ث ببعضها ،وتضامنها فً انتاج المعرفة،ان كل خبرة حسٌة
تحتاج فً إدراكها لمسلمات من العقل تؤٌدها ،ثم ان كل خبرة للعقل تحتاج كذلك فً تدعٌمها
لشواهد من الواقع الحسً تشخٌصها وتبرزها وهذا وذاك طبعاًٌ ،دل على تكامل الكفاٌتٌن
وتضاٌفهما  .والتكامل والتضاٌؾ نفسه ٌشعر بقصورهما كلتٌهما من الكمال ومن التفرد
بالعلٌة ،وذلك فً الوقت عٌنه ٌنقض رأي المادٌٌن والمثالٌٌن معاً ،فً انفراد كفاٌة منهما
بالمصدرٌة للمعرفة (كفاٌة الحس وكفاٌة العقل)بالتالً ،ان تكاملهما لدلٌل على قصورهما معا ً
واإلدراك العقلً إنما ٌستمدان قوتهما
من العلٌة أو التلقابٌة ،وعلى إن اإلدراك الحسً
ً
وتوقدهما من بدابة البصٌرة والهامها الفطري  .كل ذلك ٌقضً بنا حتما إلى الٌقٌن  :أوال :ان
الكفاٌات للمعرفة ثبلث ال واحدة فقط هً الحس او العقل ،وال اثنتٌن هما الحس مضافا ً إلى
العقل وثانٌا ً إن البصٌرة ،او التذوق البصري الفطري  ،وبعبارة الشعور الذاتً التلقابً هو
المصدر األول الذي ٌستمد منه اإلدراك العقلً ،ثم اإلدراك الحسً انورهما وقوتهما األول :
()47
من طرٌق البدابه،والثانً من طرٌق التصور الذهنً.

االستنتاجات:
فً ختام هذه المحاولة فً كشؾ منهج الفبلسفة فً شرح كفاٌات المعرفة وبخاص ة
التٌارات الثبلثة الكبرى منهم الفبلسفة وعلماء الكبلم وأهل العرفان ٌتوقؾ الباحث لتلمس أهم
النتابج التً تمخض عنها البحث ،والخروج بما هو ضروري من التوصٌات ،حٌث تبلورت أهم
النتابج كما هو آت:
1ــ تمثل الحركة السوفسطابٌة مثاالً للترابط الوثٌق بٌن المنهج وبٌن تطبٌقاته:
أ ـ إٌمانها باإلنسان معٌاراً لؤلشٌاء جمٌعا ً قادها إلى تأكٌد نسبٌة المعرفة.
ب ـ نسبٌة المعرفة اإلنسانٌة دفعتها إلى تجاهل الحقٌقة المطلقة.
ج ـ إٌمانها بالرأي خبلفا ً لئلٌمان بالحقٌقة.
د ـ تأكٌدها على موضوع المعرفة والتشدٌد على الترابط بٌن ألذات ال عارفة والموضوع
حفزت أالحقٌن على تطوٌر البحث واكتشاؾ آفاقه الواسعة.
هـ ـ تأكٌدهم على اإلقناع وسٌلة للدفاع عن مختلؾ اآلراء وإسهاماتهم فً الخطابة قاد
أالحقٌن إلى محاولة اكتشاؾ أسس التفكٌر القوٌم والذي ساعد على
ظهور علم المنطق.
2ــ ٌعد أفبلطون من أهم الفبلسفة الٌونانٌٌن وأول فٌلسوؾ بحث مسالة المعرفة لذاتها،
حٌث أفاض فٌها من جمٌع جهاتها .أي بحث فً إمكان المعرفة وفً طبٌعتها ،كذلك وجد نفسه
بٌن رأٌٌن متعارضٌن رأي بروتا ؼوراس واقراطٌولوس وامثالهما من الهرقلٌطٌٌن الذٌن
ٌردون المعرفة إلى اإلحساس.
نقد هؤالء السفسطا بٌون وأكد على المعرفة الحقة التً تتجسد فً العقل ،وجعل موضوعها
الماهٌة المجردة الضرورٌة.
3ــ أما المعرفة عند المسلمٌن تبدأ بسلسلة كفاٌات ألذات اإلنسانٌة  :وهً الشعور الذاتً،
وهناك موطن البصٌرة،وتتوسط التفكٌر واإلدراك العقلً،ثم تنتهً باإلحساس والؽرٌزة ،وما
إلى اإلحساس والؽرٌزة من حوافز واستجابات وعبلبق بعالم الموضوع أو البٌبة الخارجٌة .
والنتٌجة انه ٌجب إن تعلم إن كل معرفة تقوم على كفاٌة واحدة من كفاٌات ألذات اإلنسانٌة
تكون معرفة نسبٌة بحسب الكفاٌة أو الكفاٌات التً هً مصدرها ،والتً قامت بها ،وهذا هو
السبب الر بٌسً فً اختبلؾ مدارك الناس من الحقٌقة فهناك معلومات حسٌة ،وأخرى عقلٌة،
وؼٌرها وجدانٌة ،ومثل ذلك قل فً سابر ضروب الفلسفة وجمٌع ألوان المعتقد.
4ــ فالمعرفة عند الفبلسفة هً الوجود أو تلً الوجود الن األصل ٌسبق الفرع  .والوجود
هو األصل والمعرفة هً الفرع  .بمعنى إن المعرفة تنبق من الوجود .وبذلك تكون المعرفة
والوجود شًء واحد من حٌث إن الوجود اصل المعرفة  .واألصل كل ٌحتوي أجزاءه وتكون
المعرفة تالٌة للوجود من حٌث انه متقدم علٌها ومرتكز بها.
5ــ ولو نظرنا إلى صاحب المعرفة الــــذي هــــو اإلنسان مــــن حٌـــث الحقٌقة
االصطفاء ،والخلق والتكوٌن ،لوجدنا إن اإلنسان فً منظور هذه الدراسة ٌمثل صورة
الرحمن ،مصداقا ً للحدٌث (خلق هللا آدم على صورته ) أو إنه هو الذي آنس به الرحمن،مكتوب
على ظاهر قلبه ٌعلم ربه (إن عبادي لٌس لك علٌهم سلطان ) ومكتوب على باطن قلبه
(الرحمن علم القرآن ،خلق اإلنسان علمه البٌان) ولوجدناه كذلك سر هللا وخلٌفته على أرضه
وانه اسجد له العوالم الملكونٌة لشرؾ ظاهر ،واسجد له العوالم الملكٌة لشرؾ باطنه  .وقد
استحق هذا التشرٌؾ ألنه جمع فً خلقه بٌن خصابص العوالم النورانٌة المعنوٌة
بروحه،والعوالم الظلمانٌة السفلٌة بجسده.
فإن القرآن الكرٌم -بوصفه الصٌؽة الخاتمة ألدٌان السماء -قد قدر له أن ٌبدأ بممارسة
دوره الدٌنً مع تطلع اإلنسان نحو العلم ،وان ٌتعامل مع البشرٌة التً أخذت تبنً معرفتها

على أساس العلم والتجربة ،وتحدد بهذه المعرفة موقفها فً كل المجاالت فكان من الطبٌعً
–على ه ذا األساس –أن ٌتجه القرآن الكرٌم إلى دلٌل القصد والحكمة – بوصفه الدلٌل الذي
ٌمثل المنهج الحقٌقً لبلستدالل العلمً ،وٌقوم على نفس أسسه المنطقٌة – وٌفضله على
سابر الصٌػ الفلسفٌة لبلستدالل على وجود هللا (تعالى).
((سنرٌهم آٌاتنا فً اآلفاق وفً أنفسهم حتى ٌتبٌن لهم إنه الحق ،أو لم ٌكؾ بربك أنه على
كل شًء شهٌد)).
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