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 احملاضرة االوىل
  نظرية املعرفة

إليها واملصادر اليت متكنه  هي اليت يتم من خالهلا حتديد موقف اإلنسان من احلقيقة، ومنهجه يف الوصول
  منها

 األخرى الغربية املعاصرة بصفتها عتاد الفيلسوف يف مباحثه النظرية احتلت مكانا أوليَّـاً يف الفلسفة
  نظرية املعرفة

 منظم إذا أُريد بالفلسفة أهنا حبث علميهي الفلسفة 
  الفكر الغريب

  أخذ النظرية صبغة التخلي عن الدين
 
  الغريب دعا الفكر

 الوحي مصدراً للمعرفة يصلح أن تقوم على أساس منه مناهج العلوم وحركة التقدم إىل عدم اعتبار
 احلضاري
  املعرفة لغة  

  األفكار، مثل املشاعر، أو احلقائق، أو األوهام، أوما وصل إىل إدراك اإلنسان من تصورات،  كل
  ..معانا عند القدماء عدة

 تصديقاً  احلواس، ومنها العلم، مطلقا تصوراً كان أو إدراك الشيء بإحدى
 بأحواهلا كان تصوراً للماهية أو تصديقاً  إدراك البسيط سواء

 جزئياً  سواء كان مفهوم جزئياً أو حكماً  إدراك اجلزئي
 اجلهل اإلدراك الذي هو بعد دليل، ومنها اجلزئي عنإدراك 

 اللغة املعرفة يف
  .مصدر من عرف يعرف، فهي عكس اجلهل

 اصطالحا املعرفة
اليت تتكون لدى اإلنسان نتيجة  جمموعة من املعاين واملفاهيم واملعتقدات واألحكام والتصورات الفكرية”

  "به احمليطةحملاوالته املتكررة لفهم الظواهر واألشياء 
  املعرفة عند احملدثني

يتم به حصول صورة الشيء يف الذهن سواء كان حصوهلا مصحوباً  هو الفعل العقلي الذي األول
 به باالنفعال أو غري مصحوب
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به النفوذ إىل جوهر املوضوع لتفهم حقيقته حبيث تكون املعرفة الكاملة  هو الفعل العقلي الذي يتم الثاين
  الواقع بالشيء يف
 :لغة النظرية

  والعقلية من نظر مبعين َبَصُر وفّكر وتأمل وعليه فالكلمة تستعمل يف املعاين احلسية
 تطلب به املعرفة هو الفكر الذي: النظر اصطالحا  

 :املعرفة مصطلح نظرية
 .وقيمتها وحدودها هي النظرية اليت تَبحث يف مبادئ املعرفة اإلنسانية وطبيعتها ومصادرها

 املعرفة أنواع
  والوثنية، واالقتصادية والسياسية، والثقافية والعلـمية تشمل املعرفة جمموع املعارف الروحية،

الداللة واإلشارة، ومنه َمَعامل األرض  مسي العْلُم علًما من العالمة، وهي: "عنها فكلمة "علم" قالوا
 .والثوب

 جتمع املصادر اليتاألثر يستدل به على الطريق، والعلم من  :املَعَلم  
 .ما علمت خبربك: ما شعرت به" :قال الزخمشري

 مبعىن الشُّعور، والعلم نقيض اجلهل فيكون
 املعرفة هو حق: الفريوزآبادي قال عنه

 النكر، والعرفان خالف اجلهل من الُعرف ضدَّ  املعرفة
 :الفروقات بني املعرفة والعلم

  ..املعرفة هي
 إدراك جزئي أو بسيط

ملعاين األشياء )أو إدراك معىن املفرد ( , كتصور معىن  هو اإلدراك البسيط يف التصوراتوتستعمل 
 والصوت احلرارة والنور

واليدرك ذاته , تقول: عرفت هللا ,  , تقال فيما يُتوصل إليه بتفكر وتدبر , وتستعمل فيما تدرك آثاره
 وعرفت الدار

 واجلحود و يقابلها يف الضد اإلنكار
  ..العلم هي

  إدراك كلي أو مركب
أو إدراك معىن اجلملة( , كاحلكم بأن النار ) هو اإلدراك املنطوي على حكم ويستعمل يف التصديقات

 حمرقة
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 زيًدا يستعمل فيما يدرك ذاته , وحال اإلهبام تقول:عرفت زيًدا وال تقول: علمت
 يقابله يف الضد اجلهل واهلوى

 واملشاعر هي احلواس مبعىن علم وفطن ودرى. : الشعور يف اللغة
 (وما يشعركم: ما يدريكم.. وما شعرت به: ما فطنت له وعلمته) :قال الزخمشري

 .حس علم الشيء علم: والشعور
 .أساس كل معرفة إدراك املرء لذاته أو ألحواله وأفعاله، إدراكا مباشرا وهو: النفس الشعور عند علماء

  .الغالم وأدركت الثمرةاللقاء والوصول. فيقال أدرك  وهو :اإلدراك
كحصول صورة القلم مثال يف الذهن فنحكم على ذلك  .وهو حصول صورة الشيء يف العقل: التصور

 . ,بأنه قلم
 ..املدركة يعرفه اجلرجاين بأنه ضبط الصور: احلفظ

 .العقل وحاول الذهن اسرتجاعها فتلك احملاولة هي التذكر الصور احملفوظة إذا زالت عن: التذكر
خطابه(واملتبادر من الفقه  هو العلم بغرض املخاطب من )الفقه(املخاطب تصور الشيء من لفظ )الفهم

 .للعمل تأثري العلم يف النفس الدافع
 .استعمل القرآن كثريا كلمة )يعقلون( مبعىن يعلمون وهو العلم بصفات األشياء. وقد: العقل

  .وما مينع من اجلهلالعلم والفقه  :وللحكمة معان كثرية. منها: احلكمة
 :الرئيسة مباحث املعرفة

  الوجود )األنطلوجيا(: وخيتص بالبحث يف الوجود املطلق -1
 ما املعرفة ) األبستمولوجيا (: وختتص بالبحث يف إمكانية قيام معرفة -2

 واجلمال القيم )األكسيمولوجيا( وهو الذي يهتم بالبحث يف القيم: قيم احلق واخلري -3
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 احملاضرة الثانية

 املعرفة طرأت عليه تغريات وتعديالت أثناء تطور الفلسفة وعرب تارخيها مبحث نظرية نشأة نظرية املعرفة
 الطويل

 كل جوانب الفلسفة األخرى يف الفلسفةفاقت هبا أصبحت املعرفة منذكانتذات مكانة مركزية
 بارمنيدسهواليونانبحق  كانأول من ملس لب نظرية املعرفة من الفالسفة

 .عن وجهة نظره يف أن الشبيه يدرك الشبيهإنبادوقليسفقد عرّب 
موضوع العقل  السوفسطائيني هو حبق أول من مّيز متييزا فاصال بني حجج ِبرده على سقراطكان

  وموضوع احلس
ء البسيطة اليت متثلت يف أن هناك إىل جانب كلِّ شي استكماله فقدم فكرته األصلية أفالطون وكان على

 والسلوك يأيت عليه تبدل وينبغي أن تقوم عليه وحدة املعرفة ال متغري شيء آخر خالد
وسائل املعرفة اإلنسانية ومدى ما  باملعرفة أن انشغل انشغاال شديدا بالبحث يف أرسطو أدى شغف

ميكن أن يؤديه العقل ووجد نفسه أنه  ومن مث حبث فيما ميكن أن نصل إليه من خالل هذه الوسائل
  على أن حيلل ما تعطيه احلواس ويبين منه ما يسمى باملعرفة اإلنسانية ادرق

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

لفهم املعرفة البشرية مليكون أول حماولة 1690عام االنساني مقاله يف الفهم  "فكتب لوك جون جاء
  وحتليل الفكر اإلنساين وعملياته

 
 رائد املدرسة احلسية الواقعية بيكون فرانسيس سبقه بصورة غري مستقلة

 بفطرية املعرفة و رائد املدرسة العقلية املثالية، الذي يقول فطرية املعرفة يف نظرية ديكارت كان قد سبقهم
 املعرفة وحدودها وعالقتها بالوجود فحدَّد طبيعة كانت وبعد ذلك جاء

  يف القرن التاسع عشر ففصل حبث املعرفة عن حبث الوجود فريري مث جاءت حماولة
  :نظرية املعرفة يف الرتاث اإلسالمي

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

 :-منها العلماء املسلمني مؤلفات خاصه يف هذا اجلانب وعلى سبيل املثال نذكر بعضأفرد 
 .(واملعرفة أفرد يف كتابة املغين جملداً بعنوان )النظر ,القاضي عبداجلبار.1



 [د بدرالدين زواقةأ  –فقه مقارن  1ماستر ] مادة نظرية المعرفه 
 

 5الصفحة 
 

 .وأقسامه قدم لكتابة التمهيد بباب يف العلم اإلمام الباقالين.2
فيه العالقة بني مصدري  العقل والنقل( وحبثصنف كتاب )درء تعارض  تيميه شيخ اإلسالم ابن.3

 . املعرفة , العقل والوحي
ü لألشعريكتاب مقاالت االسالميني 

ü للبغدادي (و)الفرق بني الفرق 
ü للغزايل(و)املستصفى (و)املنقذ من الضالل 
ü للجرجاين (وكذلك يف كتاب )التعريفات. 

ü مؤلفاته، ومنها )رسالة يف حدود االشياء حاولضبط العلم واملعرفةيفوجندالكندييعقوب بن اسحاق 
 (.ورسومها

ü كتب أخرى الذي حتدث عنالعلم وحده وتقسيماهتفي كتاب )الربهان( ويفأبو نصرالفارايب.  
ü كتبه واليقينفي كتابه )االشارات والتنبيهات( ويف غريها من الذيتناول اإلدراك والعلموابن سينا.  

ü هتافت التهافت) يفوابن رشد(. 
ü واجلزئيوغريه من املفاهيم اإلحكام يف أصول األحكام( الذي حتدث فيه عنالعلم الكلي) يفواآلمدي. 

 والقيم كانت مبثوثة متفرقة، يف ثنايا أحباث الوجود نشأة نظرية املعرفة أهنا عند الفالسفة األقدمني
 اجلدل يف أحباثه يف أفالطون فقد كانت متضمنة مثال عند

 ما وراء الطبيعة،حبث  يف أرسطو عند
ألمهية هذا  مستقلة يف كتبهم، علماءنا املسلمني قد سبقوا غريهم يف إفراد حبث املعرفة بصورةو -

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

 فيها كالم الدكتورطلب الرتكيزمهم( ع   :)مباحث )موضوعات( نظرية املعرفة
 والشيء املعروف طبيعة املعرفة: وتقوم أحباثها على بيان طبيعة العالقة بني الذات العارفة -1

اإلنسان أن يصل  إمكان املعرفة ويبحث يف مدى قدرة اإلنسان على حتصيل املعرفة. وهل يستطيع -2
 .معلوماته إىل مجيع احلقائق، ويطمئن إىل صدق إدراكه وصحة

األديان. وطرق  مصادر املعرفة: احلواس والعقل، وعالقتهما ببعض، وطريق الوحي عند أصحاب -3
 .أخرى كاإلهلام والكشف واحلدس

 جماالت املعرفة -4
 غايات املعرفة -5
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أحباث علم املنطق، وأحباث علم النفس املتعلقة مبسائل التخيل  :هناك أحباث قريبة من نظرية املعرفة،
 .العقلية واإلدراك وسائر العمليات والتصور والتعرف
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 احملاضرة الثالثة

نظرية املعرفة من خالل الفالسفة و املتكلمني وغريهم من العلماء  هل ماقدمة الرتاث االسالمي حول
وميكن أن  اللمحات والتفصيالتال نستطيع أن ندعي أن تلك .اليت هي يف القرآن الكرمي هونظرية املعرفة

 القرآن النظرة القرآنية الدقيقة الصافية لنظرية املعرفة يف متثل
الوحيدة هي  الدقيقة , الصافية , لنظرية املعرفة يف القرآن إذ أن النظرة القرآنية وركيزهتا النظرة القرآنية

  القرآن نفسه
  القرآن الكرمي ليس كتاب فلسفة

تكوين نسق من املبادئ لتفسري  النابعة من العقل واملتسلسلة وفق منهج معني , غرضهاجمموعة األفكار 
 وال كتب نظريات يف علم املنطق وال يف املعرفة وليس كتاب أحباث ينفصل , طائفة من الظواهر الكونية

  بعضها عن بعض يف قوالب البحث النظري
هذا قال  )الوحي الفكر االسالمي وبني نصوصحاول ان يوفق بني الفلسفة االغريقية وبني  سينا ابن

  (الدكتور با احملاضرة املسجلة
إال الستجالء النظرة القرآنية الصافية وحماولة اجلمع ملادة القرآنية  ليس القرآن مقصودنا اخلاص بالنظرية يف
  واملعرفة من أجل صياغة نظرية للمعرفة يف القرآن وجبهد بشري تتعلق بالعلم

والتوجيه ليؤدي دوره يف حياتنا مع حرصنا الشديد على  مينع من أن نلتمس فيه املعرفة والرتبيةالقرآن ال 
إليه بال  ندخل ننطلق من التصور القرآين , فهو نقطة املنطلق واالرتكاز : املنهج السليم , وهو أننا

اكم أفكارنا . وننهج إليه حن مقررات سابقة إمنا منه نأخذ مقرراتنا وال حنكم عليه بأفكار البشر إمنا
 .املهمة منهجه وإال فقدنا
 القرآن نظرية املعرفة يف

  وفتح بصريته على آيات هللا سبحانه يف اآلفاق واألنفس هو منارات ضوئية كافية لدفع اإلنسان للبحث
  هللا تبارك وتعاىل هي أساس للدور اإلنساين يف احلياة وهي قبل كل شيء معرفة املعرفة
وعقل أو قلب وأضاف طريقا فريدا ليس يف طرق البشر ,  من حواس : املعرفة ووسائلها رقذكر القرآن ط

 .الوحي وهو طريق
 

   .الوحي , والعقل , واحلس : املعرفة الرئيسية الثالث معا مجع القرآن بني طرق
 الدنيا واآلخرة  :املعرفة ومها جمااًل الوجود كما مجع بني جمايل
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 الرابعة احملاضرة

طريقه تشكيل املعرفة اإلنسانية عرب  هي األداة أو املصدر الذي تتم عن: تعريف أدلة أو مصادر املعرفة
 (املعرفية حتديد مصادر املعرفة )األدوات

 املوضوعي حتديد اآلليات اليت تتيحها هذه املصادر للمعارف الكاشفة عن الواقع
 :مذاهب اختلف الفالسفة يف ذلك على

 .(وهؤالء هم العقليون )هو املصدر األول واألساسي للمعرفةالعقل فمنهم من ذهب إىل أن- 
املصدر األول واألساسي للمعرفة )وهؤالء هم  هي احلسية التجربة ومنهم من ذهب إىل أن- 

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

وإمنا  ال يعين القول بإلغاء املصادر األخرى يف حال إثبات إحداها للوصول إىل املعرفة، املصادر األساسية
 الثبوت يعين القول بأن األولوية يف
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 :صورتني تتمثل مصدرية العقل للمعرفة عند العقليني يف
  ،سواه هي اليت يستغين فيها العقل لتحصيل املعرفة عن أي شيء -أ

  العقل الفطرية، هي اليت تفسر مصدرية العقل للمعرفة برد احلكم على األشياء إىل مبادئ -ب
 .واستدالل نظرية حتتاج إىل نظر وإىل معرفة بديهية أو ضرورية إىل معرفة عندهم املعرفة تنقسم

 مجيعا العقل قوة فطرية مشرتكة بني الناس :أن اتفق العقليون على
 الوحيد مصدر فهم للتصورات واألفكار البسيطة، ولكنه ليس السبب العقليني،احلس على أساس نظرية 

 األولية، األساس للعلم هو املعلومات العقلية يوضح أن احلجر فاملذهب العقلي
 أكيدة ، باهناممكنة ميتلك إزاء كافة ظواهر الوجود ومظاهره أحكاما ال تتعدى ثالثة أحكام العقل

 .وجائزة ممكنة ، وإما حيكم عليها باهنامستحيلة وممتنعة عليها بأهناأن حيكم  ، وإماوواجبة
األساس للعلم هو املعلومات العقلية األولية، أي أن املقياس  أن احلجر أصحاب املذهب العقلي يرون

 هو املعارف العقلية الضرورية –عامة  بصورة –للتفكري البشري 
القائلة بأن االدراك عملية  وهي النظرية نظرية االستذكار،صاحب  أفالطون العقليني ن اشهر الفالسفةم

 .السابقة استذكار للمعلومات
 

يف اهتمامهم بالرياضيات واستخدامهم املنهج  أفالطون فالسفة املذهب العقلي على طريق وقد سار-
 .املعرفة صاحب املنهج االستداليل يف أرسطو رأسهم وعلى الرياضي،

اعدل قسمة بني البشر(، وتبىن الشك  الذي قال )إن العقل هوديكارت جاء ويف العصر احلديث-
 املنهجي منهجا للمعرفة

 .والوضوح العقلي معيارا للحقيقة الذي واصل طريق ديكارت يف استخدام املنهج الرياضي، اسبينوزا
 الصالقضايا الصادقة ميكن معرفتها بواسطة االستدالل العقلي اخل الذي يرى أن مجيع ليبنيتز مث-

املعرفة بني ما هو أويل سابق على كل  إذ كان مييز يف كانت صاحب املذهب النقدي من العقالنيني،
 األولية السابقة على جتربة، ما هو بعدي مكتسب بالتجربة، فالصورة

  هي األساس يف اكتساب املعرفة التجربة
 املعىن نقيض الفلسفة العقلية هبذاإن اخلربة مصدر املعرفة وليس العقل، والتجربة  التجرييب املذهب

 .والظاهراتية مث جتسدت يف الوضعية املنطقية .جون لوك التجربة على يد برزت
االسم النوعي لكل املذاهب الفلسفية اليت تنفي وجود معارف أولية بوصفها ) :احلسية هي التجريبية أو

 .(معرفية مبادئ
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هي املصدر األول جلميع املعارف اإلنسانية، وأن  التجربةأساس أن  املذهب التجرييب يف املعرفة على
 أبواب املعرفة احلواس وحدها هي

ألهنا طريقة الصعود من  االستقرائية يف االستدالل والتفكري، على الطريقة املذهب التجرييب يعتمد
 .الكليات اجلزئيات على

تالية أو متأخرة  بعدية، أي تأيت يف مرحلةيتلخص يف أن املعرفة اإلنسانية هي معرفة  التجرييب فاملذهب
 عن التجربة احلسية

يرجع  الذي حاول يف كتابه )مقالة يف التفكري االنساين( أن جون لوك الفالسفة التجريبيني ومن اشهر
  (وهو )أول من طبق االجتاه التجرييب يف الفلسفة. التصورات واالفكار على احلس مجيع

 اخلارجي أفكارنا هي ذاهتا العامل الذي كان يرى بانباركلي جورج
  الذي اعترب ان كل املعارف هي ذات أصول حسيةهيوم ديفيد

 :معنيان وهلذه احلدسية للحدس املكان األول يف تكوين املعرفة، يرى أن
 .اليت تقرر أن املعرفة تستند إىل احلدس العقلي ذاهب1امل على أ. إطالقها

إدراك وجود احلقائق املادية هو إدراك حدسي مباشر، وليس  اليت تقرر أن املذاهب على ب. إطالقها
 .نظريا إدراكا

متكنه من فهم احلقيقة وإدراك  إن االنسان لديه ملكة مستقلة) :وصف هذا النوع من اإلدراك بروِور يف
 .(هي حدسية مباشرة الواقع مباشرة، وهذه امللكة ليست حسية وال عقلية وإمنا

 .(البديهة )االطالع العقلي املباشر على احلقائقهو:  ديكارت واحلدس عند
 .(حقيقة جزئية مفردة هو: )االطالع املباشر على معىن حاضر بالذهن، من حيث هو كانت وعند

والعالقات اجملردة، وهو الذي  هو: )احلكم السريع املؤكد، أو التنبؤ الغريزي بالوقائع هنري واحلدس عند
 .(يكشف لنا عن العالقات اخلفية

  املعرفة حملدثة املنسوبة إىل أفلوطني رائدة الفكر احلدسي يفا ألفالطونيةا وتعترب
 هنري برجسون ميثل املذهب احلدسي الفيلسوف الفرنسي افضل من

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

 .الصويف مصدر املعرفة احلقيقي للواقع. وهو اقرب للكشف احلدس هوبرجسون وقد جعل
الفلسفة الغربية فإن متصوفة  تبىن احلدس وجعله مصدرا للمعرفة احلقيقية للواقع يفبرجسون إذا كان

 فالسفة الغرب يف تبنيهم للحدس املسلمني قد تبنوا اإلهلام مصدرا للمعرفة وسبقوا بذلك
 .إدراك الضوء والروائح املختلفة ، مثلاإلنسانية املباشر عن طريق احلواسهو اإلدراك :احلسي الـحـدس
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إدراك الطبيب لداء املريض  ، مثلاملستمرة اإلدراك املباشر الناشئ عن طريق املمارسة:التجرييب احلدس
  .من جمرد املشاهدة

ميكن إجراء جتارب عملية  للمعاين العقلية اجملردة اليت ال -دون براهني- املباشر اإلدراك: العقلي احلدس
  .واملكان ، مثل إدراك الزمانعليها

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

من الفلسفات املتباينة إىل حد ما، واليت ترتكز مجيعها على  جمموعة الرباغماتية على تطلق الفلسفة
 تعتمد على ما يؤدي إليه من نتائج عملية ناجحة مبدأ مؤداه أن صحة الفكر

 هو أول من استخدم اسم الرباغماتية وصاغ هذه "تشارلز ساندرز بريس" األمريكي كان الفيلسوف
 .الفلسفة

فاحلقيقة  يرى أن معيار صدق األفكار هو يف عواقبها العملية، الذرائعية( مذهب فلسفي) الرباغماتية
 :و يفسر النجاح بصورتني.تعرف من جناحها

  النجاح مبعىن املنفعة الشخصية ضمن نظام معني-1
 الطبيعة النجاح مبعىن التطبيق العملي والعلمي الذي يتوافق مع قوانني-2

 .جيمس وليم الذين أذاعوا صيت املذهب الرباغمايت الفيلسوف األمريكي من الفالسفة
 (والعقل يف )احلس على حصر مصادرها فلسفياً أو علمياً ـ دأب دارسو نظرية املعرفة ـ

 .(احلدس الوحي، والعقل، واحلس، واإلهلام أو:)املصادر لدينا كالتايل ترتبع
   :ينقسم إىل قسمني مها الوحي

  . سيأيت الذي أنزل عليه بلفظه ومعناه كماالقرآن .1
  اللفظ من قبلهاليت أوحيت إليه من هللا مبعناها وإن كان  السنة .2

ألن العقل ذاته يسلم بأنه حمدود بعامل الشهادة وقوانينها، وال  :يف نظر العقل أن الوحي ممكن .1
 آخر وطريق آخر للمعرفة، كما ان العقل من خالل قوانينه حيكم بوجود عامل يستطيع إنكار ميدان

 .الغيب
 .جوانب وجماالت احلياة والكونالعقول قاصرة عن إدراك خمتلف  ألن :العقل ال كفاية يف .2

 :احلاجة للوحي :ثانيا
 .يف االعتقاد احلاجة إىل الوحي .1
 .يف التشريع احلاجة على الوحي .2

 .اخللق على النبوة فيها حجة .3
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 اخلامسة احملاضرة
 .وحتديدآ بالسفسطائيني أو الشكاك اليونان الفالسفة أول من بدأ البحث يف مسألة إمكان املعرفة هم

 اليونان، حىت أنه لقب بإمام الشكاكني صاحب املذهب الشكي عند يد بريون،
 حبثوا يف إمكانية املعرفة، وقد جعلوا مداخل كتبهم يف العلم، ويف إثبات )فالسفة املسلمني ومتكلموهم،

 العلم واحلقائق
احملققون؛ ألهنا إفادة املعلوم باجملهول، واخلصم ال يعرتف مبعلوم  املناظرة معهم قد منعها) :يقول اإلجيي

 .(جمهوالً  حىت تثبت به
 :املعرفة وميكن حتديد ثالثة اجتاهات أساسية عند احلديث عن مسألة إمكان

  .يف إمكان املعرفة شك شكا مطلقا فريق -1
 .أو الدغمائيون وهم االعتقاديون يرى يقينية املعرفة، فريق _2

 يصل على معرفة متناسبة مع قدراته احلسية والعقلية، وهم يرى أنه بإمكان االنسان أن ريق ثالثف3- 
 . النسبيون

 والتفحص هو الرتدد يف إصدار حكم بغرض اإلمعان: الشك املطلق .1
 بريون أو فريون أول من ظهر على يديه هذا املذهب هو

 .واحلواس إمكان املعرفة، وعدم الوثوق بالعقلق.م( كتابا حتدث فيه عن عدم  380) جورجياس وضع
امتناع وجود حقيقة مطلقة، وشكوا يف كل  وأنكروا وجود مقياس ثابت للحقائق، ورأواالسوفساطئونجاء

 شيء
 يتأسس على احلس فمعرفته حسية غري مباشرة ومن مثّ يكون أوىل أن ينطبق عليه ما - عند الفريونيني

 ينطبق على احلس
 .يف ذاته مبعىن انه يقوم على اساس أن الشك غاية ،(مذهبيا )مطلقاشكهم شكا 

يف ذاته، بل يعترب الشك وسيلة ليتوصل من خالله إىل  ال يعترب الشك غاية الذي:)الشك املنهجي .2
 .(اليقني غاية أخرى وهي بلوغ

 .سقراطاليوناين ويرجع هذا الشك يف جذوره التارخيية إىل الفيلسوف
 .بسقراط الشك استخداما منهجيا تأثرا املشائية ومدرسته أرسطو استخدم

 عند املعتزلة، وعرف الشك املنهجي يف حقل املعرفة اإلسالمية
الضالل( أن من  وقد قرر يف كتابه )املنقذ من طريق الشك حبثا عن اليقني، فقد سلك الغزايل حامد أبو

 .العمى يفمل يشك مل ينظر، ومن مل ينظر مل يبصر، ومن مل يبصر بقي 
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 الشك كمنهج يف التفكري، تأكيدا على ضرورة من أكثر الفالسفةديكارتوكان
  ديكارت وأبو حامد الغزايل املنهجي هم يعتربان واضعي أسس الشك

 
  .الشك هو التمهيد الضروري للمنهج

 .بالشك العلمي من فالسفة الشك املنهجي، الذي مساههيوم ديفد يعترب الفيلسوف التجرييب
 أصحاب يقعون يف احلرية فيمتنعون عن إصدار األحكام، فإن الذين الشك املطلق خالفاً ألصحاب

 اليقني قد اختذوا من الشك سبيالً إىل الشك املنهجي
باملعريف( إلنكاره إمكان املعرفة أو ) املعرفة وإمكانيتها لذا ُيسمى شك يف أصل هو الشك املطلق

 إدراكها فلسفياً يعتقد صاحبه بانتفاء موضوع املعرفة واستحالةواملذهيب( لكونه مذهباً  )الفلسفي
 :جماالت الشك املطلق

 .املعرفة، وهو شك يف وجودها اليت هي موضوع الشك يف احلقيقة -أ
 .(وجدت احلقيقة )إن الشك يف إمكان معرفة-ب

 تداوهلا أو الشك يف إمكان إبالغ املعرفة -ج
 :النسيب جماالت الشك

تباين املذاهب يف تكييف طبيعة املعرفة مما يوقف الفالسفة موقف  ومصدره: طبيعة املعرفةأ( الشك يف 
 .التباين الشك جتاه هذا

من مصادر املعرفة هو  فإنكار كل مذهب ومدرسة فلسفية ملصدر أو أكثر :املعرفة ب( الشك يف مصادر
 عليه شك يف جدوى هذا املصدر، ومدى يقينية املعرفة املتأسسة

إفراغ العقل توطئة إلعماره  وهو شك يف املعلومات واآلراء املسبقة، وهدفه: اليقني الشك طريق إىلج( 
 أولية حبقائق يقينية تتأسس على بديهيات
 :والنظر د( تأسيس العقيدة بني الفطرة والشك

  .وهدف هذا الشك وجماله ليس املعرفة النظرية، وإمنا تأسيس إميان يقيين باهلل
 اإلمام بينما يرى - رأي املعتزلة وهو -أول واجب على املكلف هو النظر  يرى أن ويينفاإلمام اجل

 واجباً  أن املعرفة تتقدم وطريقها النظر ومن مث يكون اإلجيي
فريى أن للفطرة أثراً أساسياً يف معرفة هللا، مث من حصل له الشك ومل يكن من  شيخ اإلسالم ابن تيمية

 لدفعه سوى النظر سبيل
 املبين على إنكار املعرفة اليقينية املطلق هو الشك الشك
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مفهوم عامل الطبيعة اخلاضع إلدراك اإلنسان باحلس والتجربة، والشهادة هي  ويشبه:عامل الشهادة1- 
  .القاطع اخلرب

املاورائي، وهو ما غاب عن اإلنسـان، ومل يدركه حبسه، وإمنا بإخبار  ويشبه مفهوم العامل :عامل الغيب2- 
 .ورسوله هللا من

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 ((العملي)الرباغمايت املذهب الواقعي _ املذهب _ املذهب املثايل))
الذي توجد فيه االفكار  العامل احلقيقي :، الذي )اعتقد بوجود عاملنيأفالطون ترجع أصول املثالية اىل

 .(الذي هو ظل للعامل احلقيقي والعامل الواقعي احلقيقية املستقلة والثابتة،
العام حنو النظر إىل األشياء الطبيعية باعتبارها غري  ويتفق املثاليون يف تصورهم لطبيعة املعرفة، ويف اجتاههم
 . مستقلة
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نعرف الواقع أكثر، ونفهم طبيعته ونتبصر حقيقته  ا أناملعرفة على أساس أننا )إذا أردن : املذهب املثايل
العلوم الطبيعية مبا فيها من اهتمام باملادة واحلركة والقوة، وإمنا  بشكل أعمق فلن يكون ذلك بالبحث يف

 .(االنسان حنو الفكر والعقل، وااللتزام بالقوى املثالية والقيم الروحية لدى يكون باالجتاه
 :أمهها املثايل يف صور شىت منوقد ظهر املذهب 

 ] (املثالية النقدية + املثالية املوضوعية )املطلقة + املثالية التقليدية )املفارقة( + املثالية الذاتية [
، وتعين: ان هناك وجودا مثاليا لألشياء، وأن وجود فالطونمرتبطة بأ.(املفارقة) أوال : املثالية التقليدية

  .لألشياء الواقعيةاملثل هو وجود مفارق  هذه
املعرفة بعامل األشياء املادية اليت تأيت إلينا عن  وهي :املعرفة الظنية بني نوعني من املعرفة، أفالطون ومييز

 وتتعلق باملظهر، طريق احلواس، وتتصف بالتغري
وتتميز بالثبات املفارق للمادة، وتأيت إلينا عن طريق العقل،  وهي املعرفة بعامل املثل :واملعرفة اليقينية

 .باحلقيقة وترتبط
  م، 17يف أواخر القرن  جاءت يف العصور احلديثة، وبالتحديد .ثانيا : املثالية الذاتية

يوجد هو: يعين أن يُدرِك  الذي يلخص نظرته لطبيعة املعرفة يف عبارته املشهورة: )أن (باركلي) على يد
  .(أو أن يُدَرك

  تسميتها يف العصر احلديث ارتبطت.ثالثا : املثالية النقدية
البدء بفحص العقل، ومعرفة حدوده، ومعرفة  واملثالية النقدية نوع خاص من املثالية ترى ضرورة .كانت بـ

 .واستخدامه يف حتصيل املعرفة قدراته قبل الوثوق به واالعتماد عليه
  ية،العقلية تكون فارغة إذا مل ترتبط باإلدراكات احلس أن )التصورات ويرى كانت

أكد ان استخدامنا لنظام املنطق  ، الذيهيجل لفيلسوفترتبط با :(املطلقة) رابعا : املثالية املوضوعية
 املطلقة بصورة دقيقة هو الذي سيوصلنا على الفكرة

الذي يذهب إىل أولوية الروح على املادة، ويرى أن املصدر  هي االجتاه الفلسفي املثايل املثالية املطلقة
  . اإلنساين الشخصي، وإمنا هو العقل الكلي أو الروح املطلقة للوجود ليس هو العقلاألول 

املعرفة باعتبارها يف النهاية معرفة عقلية أو روحية، ويف  يتفق هيجل مع املثاليني مجيعاً يف نظرهتم إىل طبيعة
  .باعتباره يف النهاية جتسيدا للعقل أو الروح نظرهتم إىل الواقع

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

 للواقعية .و يعود األصل يف تسمية املذهب بالواقعي إىل األساس الذي قام عليه هذا ابا أرسطو ويعترب
 املذهب
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 :وهي يقوم على ثالثة أسس رئيسية
وجود مل يصنعه أو خيلقه اإلنسان، ومل يسبقه وجود وأفكار مسبقة أن هناك عامل له  

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

السلوك الفردي واالجتماعي الضروري لإلنسان أن هذه املعرفة ميكن أن ترشد وتوجه . 
املعرفة ليست من جنس الفكر او الذات العارفة، بل هي من جنس  و يرى املذهب الواقعي أن )ماهية

لألعيان اخلارجية وجوداً واقعياً مستقالً عن أي عقل يدركها، وأن العقل إمنا  الوجود اخلارجي، إذ أن
 .(على ما هي عليه بقدر طاقته يدركها

تؤدي بك اىل  ال املثاليني أو الواقعيني املعرفة على مذهبإن  (Practicalism)املذهب العملي
  عمل تعمله، أي ال تتضمن سلوكا معينا يقوم به الشخص العارف

حيث جعل املعرفة أداة للسلوك  فقد )غرّي النظرة على طبيعة املعرفة، أما املذهب العملي أو الرباغمايت
االهتداء هبا للقيام بعمل معني، والفكرة اليت ال  كنالعملي، أي أن الفكرة من افكارنا هي مبثابة خطة مي

 فكرة، بل ليست شيئا على االطالق، غال أن تكون ومهاً يف رأس هتدي إىل عمل ميكن أداؤه ليست
 (صاحبها

 اليت نشأت يف الواليات املتحدة األمريكية ميثل إحدى املدارس الفلسفية والفكرية واملذهب الرباغمايت
 .أساسية للحقيقة وتتميز الرباغماتية باإلصرار على النتائج واملنفعة والعملية كمكونات م،19 بداية القرن

 للفلسفة أول من ادخل لفظة براغماتية (1914-1839 :تشارلز بريس)ويعترب
الرباغماتية تعين إمكانية  إىل أن املعرفة العملية هي املقياس لصحة األشياء، وأن وليم جيمس وذهب

 وادعاء النهائية يف احلقيقة الوثوقية التعسفية واليقينية اجلازمة البحث املتاحة ضد
 التجربة احلسية ليسا أداة للمعرفة ، وهو املنظر احلقيقي للرباغماتية فريى أن العقل أوجون ديوي أما

أن املذاهب الثالثة السابقة ركزت على جانب وأمهلت جانبا آخر أو جوانب أخرى  نالحظ وقفة نقدية
  بطبيعة املعرفة تتعلق

 لألشياء وجودا واقعيا مستقال عما يف الذهن البشري لوجدناه يقرر أن ولو تأملنا القرآن الكرمي
 :املعارف ثالثة أنواع وهلذا فإن طبيعة املعرفة عندما نتأمل القرآن جند أن

منه العلم تعاىل مركوزا يف فطرة اإلنسان و  وهو العلم الضروري الذي خلقه هللا :هناك ما هو فطري
}َوَعلََّم آَدمَ  :تعاىل يقول وباألمساء بالبديهيات العقلية وباهلل اأَلمْسَاء ُكلََّها مُثَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَمالَِئَكِة  ََ

 .البقرة 31{بَِأمْسَاء َهـُؤالء ِإن ُكنُتْم َصاِدِقني فـََقاَل أَنِبُئوين 
َكَذِلَك يُوِحى إَِلْيَك َوِإىَل  }اإلنسان من طريق الوحي: ُ  وهو العلم الرباين الذي وصل إىل: علم النبوة
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ُ اْلَعزِيُز احلَِْكيم الَِّذيَن ِمن  الشورى 3 {قـَْبِلَك اَّللَّ
املعارف اليت يكتسبها اإلنسان من الوحي أو الكون أو كليهما باحلس  وهي : املعارف اإلكتسابية

ن بُطُوِن أُمََّهاِتُكْم الَ تـَْعَلُموَن َشْيئاً َوَجَعَل َلُكمُ َأْخَرَجُكم  َواَّللُّ  }، واحلدس والتجربة والعقل اْلسَّْمَع  مِّ
 طبيعة املعرفة تقتضي ميداناً لدراستها وهذا امليدان مث أن.النحل{  78َتْشُكُرون َواألَْبَصاَر َواألَْفِئَدَة َلَعلَُّكمْ 

 أن يكون يف عامل الغيب اما 1-الكرمي وحبسب نصوص القرآن
 الغيب حمدود واما أن يكون يف عامل الشهادةوطبيعي أن البحث يف عامل -2
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 السابعة احملاضرة
 اللغوي العريب احلديث معىن آخر، هو:)اخلطة الطريق الواضح :العربية وهو يف اللغة تعريف املنهج

 (املرسومة
 :منها وعرف املنهج علميا بأكثر من تعريف،

 أو أكثر ويتتبعها للوصول إىل نتيجة خطوات منظمة يتخذها الباحث ملعاجلة مسألة )املنهج: هو - ١
). 

 غاية معينة وسيلة حمددة توصل إىل) :واملنهج – ٢
  .(الوصول إىل احلقيقة يف العلم طائفة من القواعد العامة املصوغة من أجل) :واملنهج 3- 

 .يقةاحلق الربنامج الذي حيدد لنا السبيل للوصول إىل - ٤
 .العلوم الطريق املؤدي إىل الكشف عن احلقيقة يف 5- 

العديدة إما من أجل الكشف عن حقيقة  فن التنظيم الصحيح لسلسلة من األفكار) :املنهج – ٦
 .(يعرفها اآلخرون جمهولة لدينا، أو من أجل الربهنة على حقيقة ال

طريق البحث عن احلقيقة يف أي علم )بـ (وعرفه النشار يف كتابه )نشأة الفكر الفلسفي يف اإلسالم - 7
 .(اإلنسانية من العلوم أو يف أي نطاق من نطاقات املعرفة

العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة هتيمن  لطريق املؤدي إىل الكشف عن احلقيقة يفواملنهج: )ا 8- 
  .(إىل نتيجة معلومة على سري العقل وحتدد عملياته حىت يصل

الباحث يف تنظيم ما لديه من أفكار أو معلومات من أجل  عة من القواعد العامة يعتمدهاجممو : املنهج:
 .طريقة البحث :املنهج :وباختصار. املطلوبة أن توصله إىل النتيجة

 :املنهج أقسام
منهج  .املنهج النقلي، واملنهج العقلي، واحلسي، ...أخل :بينها يقسم املنهج إىل أقسام عديدة، ومن

 .التجرييب الرمزي، واملنهج اجلديل، واملنهج اإلشراقي واملنهج الصوري، ومنهج املنطقاملنطق 
 والرباهني علم امليزان، إذ به توزن احلجج -تعريف املنطق

 يسميه خادم العلوم ابن سينا وكان
 يسميه رئيس العلوم لفارايبكما كان ا

  .يسميه القسطاس املستقيم الغزايل وكان
القوانني اليت من شأهنا أن تقّوم العقل وتسدد اإلنسان حنو  صناعة تعطي مجلة »فاملنطق أما اصطالحاً - 

 «كل ما ميكن أن يغلط فيه من املعقوالت طريق الصواب وحنو احلق يف
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لتجنبه الوقوع يف اخلطأ والتناقض، فهو يضع  هو علم القوانني الضرورية الضابطة للتفكري املنطق: وعموماً 
 .الصحيح، كما يعرف بأنه علم قوانني الفكر لالستدالل وللتفكرياملبادئ العامة 

 ويعد - املنطق الصوري واملنطق املادي. فالصوري يشمل املنطق األرسطي بني املناطقة ويفرق- 
أداة للربهنة يف بقية العلوم, ألن موضوعه, بنظره,  الصوري. واستعمله املؤسس األول للمنطقأرسطو

  .البشري بغض النظر عن مضامينها الواقعية صور الفكرعقلي. فاملنطق يدرس 
  قوانني الفكر األساسية

فالشيء دائماً هو هو )أ هو أ(  ويعين أن ألي شيء ذاتية خاصة حيتفظ هبا من دون تغيري، :قانون اهلوية
نته تطرأ عليه، فأنا هو الشخص ذاته الذي ك فاهلوية تفرتض ثبات الشيء على الرغم من التغريات اليت

 .تغري منذ عشرين عاماً على الرغم مما طرأ علي من
يصح أن يصدق  ينكر هذا القانون إمكان اجلمع بني الشيء ونقيضه، فال :قانون عدم التناقض ـ

الشيء ويف هذا الوقت  النقيضان يف الوقت نفسه ويف ظل الظروف نفسها، إذ ال يصح القول إن هذا
 .[ب( معاً  تتصف بأهنا)ب( وبأهنا )ال ])أ( ال ميكن أن« أزرق»وليس « أزرق»

يكون صادقاً إذ ليس هناك احتمال ثالث  ويعين أن أحد املتناقضني البد أن :ـ قانون الثالث املرفوع
يوجد وسط بينها، فإما أن نثبت حممواًل معيناً ملوضوع ما  جبانب املتناقضني ميكن أن يكذهبما معاً، وال

 .عنه وإما أن ننفيه
االستدالل  القوانني هي شروط جيب أن خيضع هلا التفكري ليكون يقينياً، فهي مبادئ يعتمد عليها وهذه

 .أياً كان نوعه
التصورات، منطق القضايا أو األحكام،  وتشمل مباحثه: منطق احلدود أو مباحث املنطق الصوري

 .منطق االستدالل
الكيان العقلي الذي تقابله اإلدراكات احلسية وحدة احلكم األساسية، ومتثل  هو احلد :منطق احلدود

  واحلد يف املنطق هو أحد أجزاء القضية،. نفهمها من التصور اليت
من حدود القضية ويسمى  احلد األول هو« احلاسب»كما يف القضية )احلاسب آلة عصرية( لفظ 

  «آلة عصرية»موضوعاً، و
 املفرد واملركب، واخلاص والعام )اجلزئي:إىل دوتنقسم احلدو .حمموالً  من حدودها ويسمى احلد الثاين

 .(واملاصدق واملفهوم والسالب، واملوجب والنسيب، واملطلق واجملرد، والعيين ،(والكلي
 .كاذبة وميكن احلكم عليها بأهنا صادقة أو هي اجلملة اليت تعطي خرباً، :«القضية»

  .الشرطيةالقضايا احلملية والقضايا : وتقسم القضايا يف املنطق إىل
 مباشر ، استدالل مباشر واستدالل غريوهو نوعان:االستدالل
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 .والتكافؤ أيضاً، التقابل واالستدالل املباشر نوعان
الذي تعرّب عنه عالقات جوهرية  ,والقياس األرسطي فيقصد به القياس :أما االستدالل غري املباشر

  وضرورية وأكيدة, يصلح أداة للعلم واملعرفة اليقينية
العلمية احلديثة،  منط جديد من الدراسات املنطقية جاء نتيجة التطورات -املنطق الرمزي تعريف

  .وخاصة يف جمال الرياضيات
وكلها  املنطق الصوري احلديث الرياضي، أو أو املنطق املنطق أو جرب لوجستيقا  :منها بأمساء عديدة-

  عبارات مرتادفة
 الرموز ال الكتابة واحلديث ويسمى املنطق الرمزي ألن لغته -

غري كاف ليكون رمزياً ، بل جيب إىل  واستخدام الرموز شرط ضروري إلقامة هذا املنطق ، لكنه شرط
 جانب استخدام الرموز

  أن يدرس العالقات املختلفة بني احلدود يف قضية ما –
  كوترياوالالندوإتلسن وترجع تسمية املنطق الرمزي باللوجستيقا إىل -

الرياضي  الكلمة املرادفة لعباريت املنطق ليبنتز وقد استخدم - .1904ؤمتر الدويل بباريس عام يف امل
  . وحساب الربهنة

جورج  ، وترجع هذه التسمية إىل“املنطق جرب”ويف القرن التاسع عشر مسي املنطق الرمزي أيضاً  -
 .األصناف الذي جعلها امساً لنظريته يف جرببول

مجيعها على  للداللة على نظريات املنطق الرمزي كلها، حيث صيغت وشرويدربريس  مث استخدمها
 منوذج جرب األصناف

هو أول من استخدم هذا التعبري، وكان يعين بيانوو "ويسمى املنطق الرمزي كذلك " املنطق الرياضي -
 البحث، به نوعني من

 ياضيةواألفكار الر  كان يعين أوالً صياغة املنطق اجلديد تستخدم الرموز
 .املنطق ويعين به ثانياً البحث يف رد الرياضيات إىل

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

 واستقرائي استنباطي :ضربان واالستدالل- 
 بريس -أمهها عالقة التضمنبعالقات منطقية  ويعنينا األول وهو الذي ترتبط فيه املقدمات بالنتيجة

 .الرباهني إىل براهني سليمة وبراهني فاسدة تكمن اإلشكالية األساسية يف علم املنطق يف تصنيف:
 واملبادئ اليت تستعمل للتمييز بني الرباهني السليمة والرباهني دراسة املنطق هي دراسة املناهج: كويب-
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 .الفاسدة
 .الربهان بأدوات حتليلاملنطق هو العلم الذي ميدنا  :سامون -

 .والعالقات املنطق هو العلم الذي يدرس خصائص اإلجراءات: بيانو -
يبحث فيه هو القواعد العامة اليت  املنطق الرمزي خمتص باالستدالل بوجه عام، ولذا فإن ما : رسل -

 .جيري عليه االستدالل
 :ما يلي املنطق الرمزي أو الرياضي إىل وقد جرت العادة أن تقسم موضوعات

 منطقأونظريةالقضايا -أ
 منطقأونظريةداالتالقضايا-ب

 منطقأونظريةالفئاتأواجملموعات-ج
 منطقأونظريةالعالقات-د

من معرفة ميكن صياغته على  هي أنه نسق استنباطي: إن كل ما لدينا اخلاصية الثانية للمنطق الرمزي
  معني إن القضايا اليت تشتمل على معرفة تتعلق مبوضوع صورة قضايا

  :من العناصر التالية –استنباطياً  رأى أصحاب املنطق الرمزي أن يتألف املنطق لكي يكون نسقاً 
  أفكار أولية ال معرفة-1

 .برهان القضايا األوليةاليت نبدأ هبا بال جمموعة 2
بالالمعرفات  قائمة التعريفات: تعريف األلفاظ اليت تستخدمها يف بناء نظرية منطقية معينة ونستعني -3

 . يف تلك التعريفات
االستنباط الصوري احملكم مع االستعانة  ميكننا من تلك العناصر السابقة إقامة قضايا جديدة بطريقة
  . ببعض قواعد االستدالل

  :إتباعها إلقامة نسق منطقي رمزي وفيما يلي اخلطوات اليت ينبغي
   .قإعداد قائمة بالرموز األولية املستخدمة يف النس1- 

إىل  التوايل أو العالقة بني هذه الرموز األولية أو طريقة تتابعها وترابطها على حنو يؤدي حتديد نوع -2
  . تكوين صيغ النسق بطريقة صحيحة

  . الصيغ اليت مت تكوينها بطريقة صحيحة حتديد الصيغ اليت ميكن اعتبارها بديهيات ، من بني تلك -3
  على صيغ قد مت تكوينها بطريقة صحيحة  ميكن بواسطتها أن نستدلحتديد قواعد االستدالل اليت -4
بقية العلوم, ألن موضوعه,  الصوري. واستعمله أداة للربهنة يف املؤسس األول للمنطق أرسطو ويعد -

  .مضامينها الواقعية بنظره, عقلي. فاملنطق يدرس صور الفكر البشري بغض النظر عن
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 الثامنة احملاضرة

  ورد اجلدل:اجلدل لغة

  النقاش أو اخلصام :املعىن األول :يف اللغة مبعنيني

  الفتل والضم :املعىن الثاين

واالستدالل على احلقيقة من خالل التناقضات املوجودة يف  فن إدارة احلوار واملناقشة: اجلدل اصطالحا  
  حديث اخلصم

اجلزء األول من املعىن  يقارببقانون اجلدل. فاملعىن األول للجدل )اخلصام(  هيجل وماركس قال
الثاين )الضم( يقارب اجلزء الثاين من املعىن  اإلصطالحي له )تقابل النقيضني وصراعهما( كما أن املعىن

اجتمع فيه النقيضان شئ ثالث خمتلف عنها ويف ذات الوقت  اإلصطالحي له )أن خيرج من الشئ الذي
 .(بينهما يتجاوزمها كنقيضني ويؤلف

عبارة عن طريقة يف التفكري ويف البحث العلمي تدرس العالقات املتبادلة يف  بأنه اجلديل تعريف املنهج
  بني الظواهر املختلفة التأثري ما

  وفرضياته يعترب املنهج اجلديل منهجا قدميا يف فلسفته وأسسه

الد، والذي قبل املي هريقليطس الفيلسوف اليوناين فلقد ظهرت نظرية اجلدل قدميا عند اإلغريق على يد
 .(الدياليكتيك) صاغ أساس نظرية اجلدل

الذي بلور وجسد تلك  هيجل الفيلسوف األملاين ولقد تطور الدياليكتيك تطورا كبريا وجديدا على يد
لدراسة وحتليل احلقائق واألشياء والظواهر والعمليات وتفسريها  النظرية وبناها وصاغها كمنهج علمي

  بطريقة شاملةومنطقيا  وتركيبها علميا

اكتشف القوانني والقواعد واملفاهيم العلمية للدياليكتيك واملتمثلة يف قانون  هو الذي هيجل حيث أن
 .النفي التبادالت الكمية إىل تبادالت نوعية وقانون وحدة وصراع األضداد، وقانون نفي حتول

العامل كله الطبيعي منه والتارخيي قدم معه » ذروته، وأصبح منهجاً فلسفياً شاماًل، هيغل اجلدل مع وبلغ
 .«حالة حركة وتغري وحتول وتطور دائم والعقلي أول مرة على أنه صريورة، أي يف

 مثايل يتميز الدياليكتيك عند هيجل بأنه دياليكتيك

 النزعة املثالية عند هيجل ونادى بضرورة اتسام فورباخ وعلى هذا األساس انتقد الفيلسوف األملاين

 .وعلميا اليكتيك بالنزعة املادية حىت يصبح موضوعيا وواقعياواتصاف الدي

من أنصار الدياليكتيكية بإعادة صياغة نظرية الدياليكتيك صياغة مادية  ، وهوماركس كارل قام بعدها
 عملية علمية
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 :مادي وهلذا هناك جدل مثايل وهناك جدل

األول، أما األشياء والظواهر  هو الوجوديرى هيجل أن الفكر املطلق :(ا/املنهج املثايل اجلديل)اهليجلى
 املادة هي املثالية املادية فهي جمرد جتسيد له، هذه األولوية للفكر على

وجود الفكر املطلق ،وكان  كان ماركس تلميذ هيجل، غري أنه أنكر :(ب/املنهج املادي اجلديل)املاركسى
ا، فجعل املادة تتطور واالفكار تتبعها إيل هل يؤمن بأن املادة هي الوجود األول، أما األفكار فهي جتسيد

 .متطورة حيث هي

واملفاهيم العلمية املرتابطة يف  يقصد هبذه القوانني جمموعة من القواعد :املنهج اجلديل قوانينه ومبادئه
  بناء هيكل الدياليكتيك كمنهج حبث علمي

 :هذه القوانني ومن أهم

هذا القانون ببيان كيفية تعرض األشياء  ويقوم :نوعية قانون حتول التبدالت الكمية إىل تبدالت.1
تدرجيية ومنسجمة إىل أن تبلغ معيارا واحدا معينا،  والظواهر للتحوالت والتبدالت الكمية بصورة

نوعية يف طبيعة األشياء والظواهر، من صورة وشكل قدمي إىل  لتحدث نتيجة ذلك تبدالت وحتوالت
 .املتغرية عناصر من الشيء أو الظاهرة أو العملية القدمية الوقت طبيعة جديدة متضمنة يف ذات

كل األشياء والظواهر والعمليات هي دائما  ومضمونه أن :قانون وحدة وصراع األضداد واملتناقضات .2
حلالة التغري واحلركة يف األشياء  التحول القوة الدافعة واحملركة يف حالة حركة وتغري وتطور، وأن سبب هذا

كل شيء أو ظاهرة هي عبارة عن كتلة أو وحدة مرتابطة من العناصر واخلصائص  ذلك أن والظواهر،
 .وجتاذب املختلفة واملتناقضة واملتضادة واملتفاعلة بطريقة تنابذ والصفات

التطور والتبدل  يقوم هذا القانون بعكس وتفسري العالقة بني خمتلف مراحل: قانون نفي النفي .3
نتائج مراحل ديالكتيك تطور  نامجة عن ذلك. فيقوم هذا القانون ببيان وتفسريواالرتقاء والنتيجة ال

وجود أفكار وحقائق متعارضة متقابلة ومتناقضة  األشياء والظواهر واألفكار، من أفكار وحقائقإىل حالة
واألفكار الواحدةمث مت ينتج عن ذلك من الظواهر واحلقائق والعمليات  داخل الشيء الواحد أو العملية

 .الفانية السابقة

اإلشراق يف الطرح والطرح املضاد مث الرتكيب:عناصر املنهج اجلديل وكما متت اإلشارة إليه يرتكز على ثالثة
  أشرقت الشمس طلعت وأضاءت يقال اللغة: اإلضاءة،

ند التجرد عن وملعاهنا وفيضاهنا على األنفس الكاملة ع واإلشراق يف كالم احلكماء: ظهور األنوار العقلية
  املواد اجلسمية

حني أن  على الذوق والكشف واحلدس يف بأهنا وختتلف احلكمة اإلشراقية عن الفلسفة األرسطية
 والعقل الفلسفة األرسطية مبنية على االستدالل
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ويذكر أحد اإلشراقيني تعريفا  ،أفالطون رئيسهم ويشري اجلرجاين يف التعريفات إىل أن اإلشراقيني طائفة
الذين هم  الذي هو الكشف أو حكمة املشارقة إهنا احلكمة املؤسسة على اإلشراق :لفلسفته فيقول

اجلرجاين ألن حكمتهم كشفية ذوقية فنسبت إىل اإلشراق الذي هو  أهل فارس وهذا يرجع إىل تعريف
 الفارسيني يف وملعاهنا وفيضاهنا باإلشراق على النفوس عند جتردها، وكان اعتماد ظهور األنوار العقلية

  احلكمة على الذوق والكشف

والوحي الذي  والربهان ال غري ومن معه فإن اعتمادهم كان على البحث أرسطو وكذا قدماء اليونان عدا
  :تقدم جاء به األنبياء مصدر ثالث ويرتتب على ما

للنفس املستعدة الظهور هو عملية إدراكية  أن اإلشراق يتضمن ظهور املوجود أي تأسيس وجوده، وهذا•
 .للكشف

اإلشراق باإلضافة إىل املعىن األصلي على أنه  هناك ترادف بني لفظ )إشراقي(و)مشرقي(، فيمكن فهم•
 .يقعون جغرافياً يف الشرق ويقصد هبذا اإلشارة بالد فارس حكمة املشرقيني أي الشرقيني الذين

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

 : االشراقي بعض املفاهيم املرتبطة باملنهج

 .واألمور احلقيقية وجوداً أو شهوداً  هو االطالع على ما وراء احلجاب من املعاين الغيبية  :الكشف •

غري أن يفرقون به بني احلق والباطل، من  نور عرفاين يقذفه احلق بتجليه يف قلوب أوليائه،  :الذوق•
 .كتاب ينقلوا ذلك من

حقائق األشياء وبواطنها، كما يرى  مصدر املعرفة يف اإلنسان الصويف وهي امللكة اليت ترى : البصرية•
  وموطن الصويف االشراق البصر ظواهر األشياء املادية، وهي مورد اإلهلام

صول رئيسية: األصالن فلسفته إىل ثالثة أ رّد جممل العناصر اليت اعتمدها السهروردي يف تشييد
  اإلسالمي واليوناين واألصل الفارسي
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 التاسعة احملاضرة

 .وخاص التجربةمصطلح ذو معنيني اثنني، عام

 مبعناها العـام هي اخلربة احلسية التجربة :أوال  ـ املعىن العام أو الواسع

املنهج الذي يستخدم يف عملية مجع باملعىن اخلـاص هي  التجربة :ثانيا  ـ املعىن اخلاص أو الضيق
 امليدانية البيانات

 :اثنني يف نظرية املعرفة مها فهم التجربة عـلى هذا النحو خيالف يف جوهره اجتاهني

  املعرفة، ويفصلونه عن التجربة احلسية، ويؤكد أنصاره أثر العقل يف عملية ـ االجتاه العقلي1

أساساً لبناء نظرية املعرفةمن جهة، والبحث  اخلربة احلسية،ويعتمد أنصاره على  ـ االجتاه التجرييب2
 .أخرى االجتماعي من جهة

 :للتجريبية وقد برز يف العصر احلديث ثالثة أنواع

األحاسيس والتصورات، نافية أن يكون الواقع  اليت حتصر التجربة بالواقع الذايت؛ أي(التجريبية املثالية)
 للتجربة املوضوعي مصدراً 

، إذ يؤمن بأن مصدر معارفنا  نظرية املعرفة واحداً من أبرز ممثلي هذا االجتاه يف هيوم، يلسوفويعد الف
  ووسيلتها هي احلواسـ كلها هو اخلربة احلسية

اخلربة احلسية الذاتية للفرد وانفعاله بالتأثريات احلسية  وتعتمد التجربة مبعناها الواسع، أي التجريبية املادية
 احمليطة بـه املـوضوعيألشياء العامل 

أول من أفرد مبحثاً متكاماًل من نظرية املعرفة  ، وهواملادية أحد أبرز ممثلي التجريبية لوك ويعد الفيلسوف
 .اإلطار ضمن هذا

عدوة العلم، وأن املعـرفة العلمية تصدر عن  وقد حاول أتباعها التأكيد أن الفلسفة(التجريبية املنطقية)
 الذاتية اخلربة احلسية

 كارناب وقد ملع يف هذا االجتاه الفيلسوف واملنطقي النمساوي

 األساس املعريف لالجتاه التجـرييب )االمربيقي( يف البحث:االجتماعي االجتاه التجرييب يف البحث

مثل املالحظة  االجتماعي.ويستخدم االجتاه التجرييب يف علم االجتماع وسائل عديدة لدراسة اجملتمع
إضافة إىل املعاِمالت اإلحصائية  واالستمارة والوثائق الشخصية، كالرسائل والسري الذاتية،واملقابلة 

 امليدان املختلفـة ملعاجلة البيانـات اليت جتمع مـن

ميأل باملاء أصيصاً مملوءاً أصاًل بالرماد، فتبني  أحد أتباع مذهب الذرَّة اليونانيني، أن «لويكيب» جرب
 .املاء الكمية نفسها من املاء اليت يستوعبها عادة وهو خال من توعبله أن هذا األصيص قد اس
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للتجزيء، وعلى  جتربة الرماد هذه أساساً لربهان لويكيب على أن الذرَّات أجزاء مادية غري قابلة وكانت
 وجود فراغات كبرية بني الذرات

 

إلثبات فكرة آمن  استخدام التجريبحاول أحد الفالسفة من امللوك اهلنود السابع قبل امليالد يف القرن
  هبا، وهي أن الروح اليت خترج من اجلسد عند املوت ال تفىن

 يف البصريات والرياضيات والفيزياء. ويعد الذي أبدع احلسن بن اهليثم ونبغ علماء عرب كثرأمثال

 .عية واالستقراءعلى املالحظة املوضو  أحد الرواد األوائل يف البحث التجرييب القائم اهليثم احلسن بن

 رؤية العني )اإلبصار( شرحاً علمياً صحيحاً، كما أنه قدم نظريات رائدة يف انعكاس فهو أول من شرح

وغريها من  الضوء يف املرايا وتكوين الصور بوساطتها وانكسار الضوء، وفسر أيضاً ظاهرة السراب
الكتاب الوحيد الذي تداوله  الالتينية، هوالذي تُرجم إىل «املناظر »الظواهر الضوئية، حىت إنَّ كتابه

 .األوروبية الباحثون طوال العصور الوسطى

بالتنظري للتجريب يف  اخلامس عشر يف القرن بدأ بعض علماء الطبيعية :التجريب يف العلوم الطبيعية
  .العلم، واستخدامه فعلياً يف أحباثهم

حول كوبرنيكوس ـريبياً صحة فرضية الفلكي البولوينوقد أثبت جت ، العامل اإليطايل املشهور،غاليليو يعد
بذلك أحد أهم الرواد الذين أسسوا، نظرياً وعملياً، للطريقة  دوران األرض حول الشمس، فكان

  الطبيعية التجريبية يف العلـوم

 م 20م وبداية القرن17يف هناية القرن  ممثلو العلوم االجتماعية اعتمد:التجريب يف العلوم االجتماعية
 .التجريب يف أحباثهم االجتماعية

 املثال، هو أول من استخدم التجربة املخربية يف البحث عامل النفس األملاين املشهور على سبيلفونت

 النفسي

 العامل األملانية املخرب النفسي األول يف يف مدينة ليبزيغ 1878عام  حني أّسس

 الفردي الداخلية املنعزلة للسلوكالذي يعىن بدراسة اآللية الداخلية أو العناصر 

، إذ يصعب عزل األفراد النفس التجريب يف علم االجتماع أكثر تعقيداً مما هو عليه يف علم بيد أن
 للتجريب عليهم الذين يشكلون الظاهرة االجتماعية وجلبهم إىل املخرب

ويعود ذلك إىل حتد من استخدامه،  املعاصر صعوبات مجة البحث االجتماعي ويواجه التجريب يف
خطوات  خطوات البحث طليعتها خصوصية الواقع االجتماعي املتغري دائماً  أسباب كثرية، تأيت يف

  البحث التجرييب

 .باملشكلة الشعور -1



 [د بدرالدين زواقةأ  –فقه مقارن  1ماستر ] مادة نظرية المعرفه 
 

 28الصفحة 
 

وللتعرف على نتائج الدراسات  مراجعة الدراسات السابقة للتحقق من عدم دراسة املشكلة سابقاً  -2
  .ذات العالقة

 .دراستها املشكلة اليت سيتمحتديد وتعريف  -3

 .وضع األسئلة والفرضيات املناسبة -4

  .تعريف املصطلحات -5

واجملموعات املستقلة والضابطة واملقاييس واملصادر  تصميم منهجية البحث بتحديد أفراد العينات -6
  .واالختبارات املطلوبة

 .مجع البيانات وإجراء التجارب املطلوبة -7

  .بيانات وعرض النتائج وتقرير قبول الفرضيات أو رفضهاحتليل وتفسري ال -8

  .عرض النتائج النهائية يف صيغه تقرير ألغراض النشر -9
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 العاشرة احملاضرة

 .فلسفة مشائية للجمهور، وفلسفة مشرقية للخاصة نفسه ابن سينا ما يصرح به

املتأثرين به ىف الغرب، واملمثل له من مؤلفاته هو  ابن سينا خاصة عند هو الشائع عن االجتاه املشائى
 عامة )الشفاء( بصفة

زال حمل خالف بني الباحثني. ونظرية املعرفة كما هو  فاملقصود به عند ابن سينا ما االجتاه املشرقى ما
ومع ازدواجية املوقف الفلسفي السينوى بني املشائية الىت خياطب  معروف مبنية على املوقف الفلسفي،

  واملشرقية الىت خياطب هبا اخلاصة فسنجد بالضرورة هبا اجلمهور،

   :مزدوجني أحدمها وبناء على ذلك موقفني معرفيني

  مبىن على املشائية -

 مبىن على املشرقية -

  : نظريته يف املعرفة

األمر إىل إدراك  بأنواعها احلسية والعقلية، غري أنه انتهى به نظرية متكاملة ىف الوجود واملعرفة البن سينا-
  ملعرفة الوجود، وأهنا ال ميكنها االستقالل يف إدراك الوجود ومعرفته، حمدودية هذه الوسائل

ومن مث  أهنا احلواس والعقل واحلدس، املعرفة عند ابن سينا مرتبطة بقوى النفس عنده والىت يرى فنظرية-
 واحلدسية إىل املعرفة احلسية والعقلية فاملعرفة تنقسم عنده

ينتهي باالتصال مث  مكتسبة بسلوك طريق خاص، هو طريق اجملاهدة والتصفية والذي واملعرفة احلدسية- 
  .التلقي، كل حسب استعداده

  باالستعداد، مرتبطة فاملعرفة اإلشراقية

الزاهد والعابد والعارف، وقد تناول  : ابن سينا وهناك مراتب ثالثة مستعدة هلذه املعرفة حبسب نظرية- 
 الثالثة األخرية من إشاراته: الثامن والتاسع والعاشر من كتاب )االشارات ذلك بالتفصيل يف األمناطكل 

 .(والتنبيهات

 .احلدسية ىف نظرية املعرفة هو حماولة التنظري العقلي للمعرفة ابن سينا احلقيقية عند

 :سينا تصنيف العلوم عند ابن

  عنده للوجود، فالوجودينطلق تصنيف ابن سينا للعلوم من مفهومه -

  الطبيعة، وهو موضوع ما بعدإما عقلي مفارق،

  وهو موضوع الطبيعة، وإما مادي حمسوس
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  وهو موضوع املنطق، وإما ذهين متصور

 أساس التصنيف هذا يقسم ابن سينا يف رسالة )أقسام العلوم العقلية( احلكمة إىل قسم وبناء على -

  نظرى جمرد وقسم عملى،

اليقيىن حبال املوجودات الىت ال يتعلق وجودها بفعل  هو الذى الغاية فيه حصول االعتقاد ظرىالقسم الن
 .حصول رأى فقط مثل علم التوحيد وعلم اهليئة اإلنسان، ويكون املقصود إمنا هو

الغاية فيه حصول االعتقاد اليقيين باملوجودات، بل رمبا يكون املقصود فيه  هو الذي ليس والقسم العملي
رأى يف أمر حيصل بكسب اإلنسان ليكتسب ما هو اخلري منه، فال يكون املقصود  صول صحةح

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

العلم  العلم األسفل ويسمى العلم الطبيعي، والعلم األوسط ويسمى: أقسام احلكمة النظرية ثالثة أما- 
  .الرياضي، والعلم األعلى ويسمى العلم اإلهلي

اخلاص بالقسم األول يسمى طبيعيا، والعلم اخلاص بالقسم الثاين  العلم: ثالثة فالعلوم النظرية أقسام- 
 .اخلاص بالقسم الثالث يسمى إهليا يسمى رياضيا والعلم

  ابن سينا فثالثة أما أقسام احلكمة العملية عند-

حىت تكون حياته األوىل  به أن اإلنسان كيف ينبغي أن تكون أخالقه وأفعاله ويعرف القسم األول-
  واألخرى سعيدة،

 منه أن اإلنسان كيف ينبغي أن يكون تدبريه ملنـزله املشرتك بينه وبني زوجه وولده ويعرف الثاين القسم-

  ومملوكه حىت تكون حاله منتظمة مؤدية إىل التمكن من كسب السعادة،

  الفاضلة والرديئة املدنية ويعرف به أصناف السياسات والرياسات واالجتماعات الثالثوالقسم - 

الطبيعية، والرياضية واإلهلية واملنطقية يف بقية  مث أخذ ابن سينا بعد ذلك يف بيان أقسام علوم احلكمة-
ومخسون  عظيمة ثالثةمجلة العلوم املعقولة املضبوطة ىف هذه الرسالة ال رسالته، مؤكدا ىف النهاية على أن

 .علما

علمناه قبل ابن سينا بالعلوم العقلية أو العلوم  بقوله: ومل يبلغ أحد مصطفى عبد الرازق يعلق الشيخ
آلة للعلوم العقلية أو الفلسفة بقسميها النظري والعملي، مث أمساه  الفلسفية هذا العدد، وقد جعل املنطق

 .علم الوحي وعلم املعاد :وذكر يف فروع العلم اإلهلي مع ذلك حكمة،

احلكمة استكمال النفس اإلنسانية بتصور األمور والتصديق هبا )) :ويقول ابن سينا يف عيون احلكمة
وليس  والعملية على قدر الطاقة اإلنسانية. واحلكمة املتعلقة باألمور اليت إلينا أن نعلمها باحلقائق النظرية

أن نعلمها ونعملها تسمى  املتعلقة باألمور العملية اليت إلينا إلينا أن نعملها تسمى حكمة نظرية واحلكمة
 .يف أقسام ثالثة تنحصر حكمة عملية. وكل واحدة من احلكمتني
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  .منـزلية، وحكمة خلقية حكمة مدنية، وحكمة: فأقسام احلكمة العملية

اس ليتعاونوا على مصاحل فيها بني أشخاص الن أن تعلم كيفية املشاركة الىت تقع فاحلكمة املدنية فائدهتا- 
  .األبدان، ومصاحل بقاء نوع اإلنسان

واحد لتنتظم به املصلحة  أن تعلم املشاركة اليت ينبغي أن تكون بني أهل منـزل: املنـزلية فائدهتا احلكمة
 .ومولود، ومالك وعبد املنـزلية، واملشاركة املنـزلية تتم بني زوج وزوجة، ووالد

لتزكو هبا النفس، وتعلم الرذائل وكيفية  أن تعلم الفضائل وكيفية اقتنائها دهتاأما احلكمة اخللقية ففائ
  .توقيها، لتطهر عنها النفس

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

  والفلسفة اإلهلية جزء منها، وهى معرفة الربوبية،

النظرية مستفادة من أرباب امللة اإلهلية على سبيل التنبيه،  األقسام اليت )للحكمةومبادئ هذه  -
بالكمال والقوة العقلية على سبيل احلجة، ومن أوتى استكمال نفسه هباتني  ومتصرف على حتصيلها

 .(والعمل على ذلك بإحدامها فقد أوتى خريا كثريا احلكمتني

أمثال: الكندي، والفارايب وابن سينا، أو غريهم، يف  اآلخرين، ميزة عن الفالسفة اإلسالمينيابن عريب-
يشأ أن حيكيها أو أن يشرحها بعباراهتا االصطالحية، بل عرضها  تصوير هذه الفكرة الفلسفية، فلم

 .التمثيل الشعري الرمزي بأسلوب يكثر فيه

هو الكشف  والثاين العقلي النظر هو األول: هنجان يتنازع املعرفة اجتاهان أو :املعرفة عند ابن عريب
 الصويف

إليه ليس بوصف ابن عريب متصوفاً يسلك طرق الكشف  وعليه فإن مفهوم املعرفة جيب أن ينظر
  النظر العقلي كذلك وحسب، بل بوصفه فيلسوفاً يلجأ إىل

 للنفس، اليت تنتمي للعقل، واألخرى العائدة تلكاملعرفة متيز بني نوعني من ابن عريب ونظرية املعرفة عند

تعتمد التجربة املباشرة ذات اإلدراك  يشري إىل نوع من احلكمة،« ذوق»إن ارتباط املصطلح بلفظ 
 .الفطري

مبعىن آخر البؤرة اليت  ، وهي«املعرفة الذوقية»وقد تعامل مع القلب كأداة تبث من خالهلا  عريب ابن
 .تتجلى فيها املعرفة

جملها متأثرة باألحاديث املروية عن النيب صلى هللا عليه مب واملواقف اليت صاغها الصوفية عن القلب
التأكد على تغريية : ، والثايناعتبار القلب بؤرة للمعرفة األول :مستويني حمددين تتوزع على وسلم واليت

 .القلب وحركية

حددوا األوائل قد  خالل املوقف القرآين، الذي اختذ من القلب حماًل للكشف واإلهلام، فإن الصوفية ومن
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 .القلب: باملشاهدة، والفهم عن هللا

  .للجسد

األنوار: نور املعرفة، ونور  أن قلب املؤمن وحده، هو جمال املعرفة؛ ألنه يتضمن جمموعة من -عريب ابن
  .العقل، ونور العلم

 كالشمس إال أن نور املعرفة هو هدف العارف؛ ألن نور املعرفة

  نور العقل كالقمر

  كالكوكب بالنسبة للشمس والقمرنور العلم، وهو  

 .وسرت اجلهل بنور العلم فيتم سرت اهلوى بنور املعرفة، وسرت الشهوة بنور العقل،

 للعلوم مييز ابن عريب بني ثالث مراتب

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

 وال سبيل إليها إال بالذوق، فال يقدر عاقل على أن حيدها، وال يقيم على معرفتها:« »األحوال علم»

فهذه علوم من احملال  .دليال البتة. كالعلم حبالوة العسل، ومرارة الصرب، وما َشاَكَل هذا النوع من العلوم
مر إذن يتعلق األ« يف أهل الذوق أن يعلمها أحد إال بأن يتصف هبا ويذوقها، وَشبَـُهَها من جنسها

 «الذوق على من ذاق وال جيوز إنكار»بالذوق السليم، ال باخلطأ والصواب، 

نفث روح القدس يف الروع، خيتص به النيب  وهو العلم الذي فوق طور العقل. وهو:« »علم األسرار»
لها، الذي هو علم األسرار، العامل به يعلم العلوم ك هذا الصنف الثالث -حسب ابن عريب  -« والويل.

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

 :حتديد معاين كالم ابن عريب صعوبة

ذلك بوضوح ىف مقدمة الفتوحات.  على أن ابن عريب يتعمد دائما إخفاء حقيقة مذهبه، ونص على
عريب، والذي يتفنن يف الغموض باستخدام   حياول خوض غمار فكر ابنوهذه أول صعوبة يقابلها من 

آرائه وتفريقها إىل استخدام لغة اصطالحية خاصة إىل غري  كل وسيلة ممكنة، من اللغة الرمزية، إىل تبديد
 .الصعب حتديد مذهبه يف املعرفة بشكل دقيق وقاطع ذلك من وسائل. وهلذا من
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