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 مفهوم نظرية املعرفةأوال: 
يواجه االنسان نتيجة غريزة البحث وافتقاره العديد من احلاجات اليت يسعى اىل تلبيتها جمموعة من 

األسئلة حياول االجابة عنها، مثل: من أين جئت؟ كيف ظهر هذا العامل؟ أي موجود هو هذا االنسان؟ أين 

 ؟ما معىن صالح اإلنسان؟ يكمن خري وشر االنسان؟ ما هي العوامل الباعثة على سالمة روح االنسان وبدنه

ملاذا العدالة حسنة؟ يف أي درجة يغلي املاء؟ ما هي جمموع زوايا املثلث؟ ماهي اسباب احلروب اليت وقعت على 

 جغرافيا؟ أتدور االرض حول الشمس أم العكس؟  اجلزائرمر التاريخ؟ أين تقع 

ليت ال ية، ويريد أن ينال األمور ايسعى اإلنسان من خالل مجيع األسئلة اليت يطرحها إىل بلوغ الواقع

 يعرفها، فيعلم أن:

 هناك واقعية. .1

 ميكن التساؤل عنها.  .2

 ويستطيع نيلها. .3

 وميكن فهمها. .4

إذا مادامت إمكانية العلم واملعرفة واليقني هبا موجودة من جهة وللعقل والذهن القدرة على شفاء  .5

 صراعيه. ماملعرفة أمام البشر مفتوح على غليله من التساؤالت اليت يطرحها من جهة أخرى فباب 

سأل مرة أخرى: من أين ميكن العلم بأن لدينا واقعية موجودة؟ رمبا ال وجود لألشياء ولو أن أحدهم ي

وحىت إن وجد هناك شيء وواقعية فما يدرينا بأننا أدركناه  ǃت وتصورات وأحالم وأوهام ليس إالوإمنا هي خياال

وعرفناه كما هو موجود؟ من أين لنا أن نطمئن اىل قدرتنا على نيل الواقع؟ لعل جهاز إدراكنا مكون بشكل ال 

ى لمّيكننا بتاتا من نيل الواقع كما هو، خاصة إذا أخذنا أخطاء احلواس وتناقضات العقل وطالعنا تاريخ العقالء ع

 مبثابة اهلشيم الذي يلهب نار الشبهة أكثر.... فستكون تساؤالتمر العصور بعني االعتبار. 
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لفية يف فما كان خختتلف ماهية هذه األسئلة عن السابقة من حيث اخللفيات اليت انطلقت منها، 

 ، ولكي يتضح هذا األمر ال بأس من عرض هذا املثال:األسئلة السابقة صار نفسه حمل تساؤل

نفرض أن أحدهم أخذ منظارا حادا وبدأ ينظر اىل األطراف البعيدة من حوله، فشاهد أشياء وأجسام ل

خمتلفة األحجام واأللوان واألشكال، مث شرع بالتحقيق حوهلا. فسينقدح يف ذهنه مجلة من التساؤالت ويسعى 

 ظمها و...باستخدامه للمنظار لإلجابة عن شكلها ولوهنا وحجمها وقرهبا وبعدها وكيفية ن

ولو أن شخصا آخر سأله: ما يدريك أن هذا املنظار سامل ويعكس األلوان واالشكال واالحجام بصورة 

صحيحة؟  لعله يعكس األشياء الكبرية بشكل صغري، وخيلط األلوان ببعضها، رمبا عدساته ملونة أو حمدبة أو 

 ها املنظار.ئمقعرة؟ ويعضد هذه األسئلة والشكوك تقدمي بعض املوراد اليت خيط

هذه النوع من اإلشكاالت حول صحة معطيات املنظار هو يف احلقيقة أسئلة عن الواقعيات اليت 

عكسها املنظار. فبدل أن نستفسر عن الواقعيات املعكوسة من قبل املنظار سألنا عن املنظار ومعطياته، أي نقلنا 

 السؤال من احملكي اىل احلاكي.

ن، واالدراكات الذهنية، وقيمتها واعتبارها، وواقعيتها، ومدى صحتها إن االسئلة املطروحة حول الذه

وسقمها، وقدرة العقل واحلس على نيل الواقع وغري ذلك هي من قبيل السؤال عن املنظار ومدى عكسه للواقع. 

 فأحيانا نروم املعرفة يف جمال األشياء والوقائع وأحيانا أخرى نريد معرفة الذهن واجلهاز االدراكي.

 ملعىن الفين لنظرية املعرفةا
 يف اللغة اإلجنليزية EPISTEMLOGIEالفرنسية  اللغة يفأو األبستمولوجيا  نظرية املعرفة

EPISTEMLOGY   يونانيتني كلمة مؤلفة من مجع كلمتنيlogos :و مبعىن علمEpistème  :حديث،  مبعىن

فة أحد فروع تعترب نظرية املعر و . "نظرية العلم"، وتعين حرفيا علم، نقد، دراسة فهي إذا دراسة العلوم النقدية

املصطلح حبد ذاته معرفة، يعتقد أن من صاغه هو الفيلسوف و  ،املعرفة الفلسفة الذي يدرس طبيعة ومنظور

 ".جيمس فريدريك فريير األسكتلندي"

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
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 مة تعين فلسفةيرى فيه أن هذه الكل لألبستمولوجياأندريه الالند" يف معجمه الفلسفي تعريفًا " ويقدم

حتديد أصلها املنطقي، وقيمتها ومداها  العلوم، واليت تعين دراسة نقدية ملبادئ العلوم وفروضها ونتائجها بغية

  املوضوعي

طبيعة املعرفة وارتباطها بالرتميزات  حتليل ر حولمعظم اجلدل والنقاش يف هذا الفرع الفلسفي يدو إن 

 التربير.  ،التعليل ،االعتقاد ،احلقيقة واملصطلحات مثل

املعرفة املختلفة.  ادعاءاتبالشكوك حول  تدرس نظرية املعرفة أيضا وسائل إنتاج املعرفة، كما هتتمو 

هي املعرفة؟" "كيف يتم احلصول على املعرفة؟".  "ما األسئلة:جتيب عن  رى حتاول نظرية املعرفة أنبكلمات أخ

 التجريبيونمثال: ف خمتلفة،مدارس نظرية املعرفة . و طرق اإلجابة عن هذه األسئلة يتم باستخدام نظريات مرتابطةو 

يؤكدون أن بعض املبادئ مصدرها العقل ال اخلربة احلسية, وعن طبيعة  والعقليون. يردون املعرفة إىل احلواس

يف  يأن ذلك املوضوع عقل املثاليون ويؤكد، الذات العارفة موضوعها مستقل عن إن الواقعيون املعرفة, يقول

ول أن العقل يق ناألفكار. وكذلك ختتلف املذاهب يف مدى املعرفة: فمنها م إاله ألن الذات ال تدرك طبيعت

وتنقسم  .ةجيعل معرفة العامل مستحيل نومنها م احتمالية،جيعل املعرفة كلها  نومنها م اليقينيةاملعرفة  يدرك

 :إىل ااألبستمولوجي

 ،رقام ال تكذب بنظرهمألن األرقام ألوهي فلسفة تعتمد على ا (POSITIVISM)الوضعية الفلسفة 

وهي فلسفة  (PHNOMENOLOGY)الفينومينولوجيا أو  (INTERPRETIVISM)التفسريية الفلسفة 

 .وهي فلسفة تقع بني الفلسفة الوضعية والتفسريية (REALISM)الواقعية الفلسفة .تعتمد على الشرح

 لمعرفةل إعطاء تعريف
ة ال ترتبط فلسفي تإشكاليانعكاسًا للواقع فهناك مثة مشكالت جد متنوعة وتعد اإذا كانت املعرفة 

ستدالل، الادراك، والتيقن، والتخمني، والتذكر، والتبني، و إلا" :فيما بينها تتعلق بأفكار من قبيل املعرفة مثل

وكلها من باب األسئلة الفلسفية املرتبطة  "اخل.حالم..ألوالتأكيد، والتأمل، والتخيل، ورؤية ا

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1


8 

 

ّكر، ؛ فأحيانا ختصص باإلدراكات اجلزئية، وتارة مبعىن التذ فلكلمة املعرفة استعماالت خمتلفة.1باألبستمولوجيا

وتارة مبعىن العلم املطابق للواقع اليقيين. وأعم مفهوم هلا يساوي مطلق العلم واإلدراك واالطالع وهو املقصود يف 

عرفا م نظرية املعرفة. ومفهوم العلم من أوضح املفاهيم وأشدها بداهة، بل ال يوجد مفهوم أوضح منه حىت يصبح

 له، وكل احملاوالت اليت ذكرت يف الكتب الفلسفية واملنطقية ال متثل تعريفا حقيقيا للعلم وإمنا متثل وصفا لبعض

 .2مصاديقه؛ كتعريفه بـ: "حصول صورة شيء يف الذهن" أو " العلم عبارة عن حضور جمّرد عند جمّرد آخر"

يكون بالعلم، فإذا  ابلة للتعريف، بدليل أن التعريففاملعرفة من املفاهيم البديهية وهي يف احلقيقة غري ق

أردنا تعريف العلم بالعلم وقعنا يف الدور، وإذا عرفناه بغري العلم، فال قيمة لشيء يعرف بغري العلم. فالتعاريف 

املطروحة للمعرفة هي من قبيل التعريف اللفظي فقط؛ كأن نقول أن املعرفة عبارة عن االطالع على الواقع، أو 

 .3ريق العثور على الواقعط

 :ومن تعريفات املعرفة

 املعرفة انعكاس اخلارج يف الذهن 

 املعرفة انعكاس األشياء والظواهر املادية وخصوصياهتا يف الذهن 

 .املعرفة عبارة عن تبديل الواقعيات اخلارجية إىل حقائق ذهنية وانعكاسها كما هي يف مرآة الفكر 

 مناقشة التعريف
 إّن هذا التعريف ال يشمل العلم احلضوري بل خيتص بالعلم احلصويل.

دَرك وهو الشيء اخلارجي املصطلح 
ُ
فالعلم احلصويل جيمع بني ثالثة عناصر؛ املدِرك وهو اإلنسان ـ امل

 عليه يف الفلسفة باملعلوم بالعرض ـ الصورة الذهنية املصطلح عليه يف الفلسفة باملعلوم بالذات.

                                                                 

، السنة 1358الشكالنية والتجريبية وامليكانيكية، جملة احلوار املتمدن، العدد -أمحد الفضلي، مقال: الديالكتيك واملعرفة  شهابنظر: أ 1
2005. 

 .153ملنهج اجلديد يف تعليم الفلسفة، صحممد تقي مصباح اليزدي، ا 2
 نظر: جوادي آملي، نظرية املعرفة يف القرآن.أ 3

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%D4%E5%C7%C8+%C7%CD%E3%CF+%C7%E1%DD%D6%E1%ED
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كشف بالصورة الذهنية عن الواقع اخلارجي، فما هو يف ذهنه معلوم حقيقي )بالذات(، وما فاإلنسان ي

 هو يف الواقع اخلارجي معلوم )بالعرض(. وقد ال تنطبق الصورة احلقيقية يف الذهن على حقيقة الواقع اخلارجي.

ه، أي العامل لأما العلم احلضوري فهو العلم بدون واسطة؛ أي حضور ذات املعلوم اخلارجي يف ذات 

دَرك، فيشرتك العامل واملعلوم والعلم يف شيء واحد.
ُ
دِرك وامل

ُ
 احتاد امل

وعلى هذا األساس فإن التعريف السابق للمعرفة يقتصر على الواقع اخلارجي فقط، وال يشمل العلم 

 احلضوري.

لبسيطة املدركات اكما أن هذا التعريف ال يشمل أيضا املعقوالت الثانوية؛ إذ املعقوالت األولية هي 

املباشرة للوقائع اخلارجية كإدراك األجسام، بينما املعقوالت الثانوية هي املنتزعات العقلية للمفاهيم وهي ذهنية 

جزئي حقيقي هلا خارج الذهن، كإدراك الكلي والنوع واجلنس واحملاالت كالدور والتسلسل،  دحبتة ال وجو 

وصاف كاإلمكان يف قولنا "وجود اإلنسان ممكن"، وكاجلسمية يف واملصطلح الرياضي، واملصطلح اللفظي واأل

قولنا "احلجر جسم" وحنو ذلك فهذه املفاهيم أوجدها الذهن ومل يوجدها اخلارج، وإن كان هلا منطبقات جزئية 

يف اخلارج. فال متثل إمكانية اإلنسان، وال جسمية احلجر إنعكاس اخلارج يف الذهن، بل صنعها الذهن نتيجة 

عكاس صورها فيه؛ فهو يقسم املوجودات إىل واجب وممكن وممتنع دون وجود هلذه األقسام بذاهتا كجزئيات ان

حقيقية خارجية. نعم إن للذهن ارتباطا وثيقا بالواقع اخلارجي ال ميكن تفكيكه عنه، لكن البد أن منّيز بني ما 

نية قد الذهن من مفاهيم. وهذه املفاهيم الذه هو موجود بذاته خارج الذهن وجودا جزئيا حقيقيا، وبني ما يفرزه

َ ا ق  تكون صحيحة وقد تكون خاطئة، كما عرّب القرآن الكرمي عن توهم احلقائق يف قوله تعاىل: "  ال  ب ل  أ ل قووا ف ِذ

ع ى ح رذهذم  أ نـَّه ا ت س  يـُّهوم  ُيو يَّلو إذل ي هذ مذن  سذ ب اُلووم  و عذصذ  م ن  زويّذن  ل هو سووءو ع م لذهذ فـ ر آهو أ ف  ، ويف قوله تعاىل:" 1"حذ

نو ، ويف قوله تعاىل: " 2"ح س نًا ي ا و هوم  َي  س بوون  أ نـَّهوم  َيو سذ ًعاالَّذذين  ض لَّ س ع يـوهوم  يفذ احل  ي اةذ الدُّنـ   .3"ون  صونـ 

                                                                 

 .66سورة طه، اآلية: 1
 .8سورة فاطر، اآلية: 2
 104سورة الكهب، اآلية:  3
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اجلزئية  هوإن كان البد من توضيح للمعرفة، فيمكن القول أهنا: "عبارة عن حضور نفس الشيء أو صورت

 أو مفهومه الكلي عند موجود جمّرد. وقد يكون العامل هو ذات املعلوم؛ كعلم اإلنسان بذاته"

أما نظرية املعرفة فهي: " ذلك العلم الذي يبحث حول معارف اإلنسان ويقّيم ألواهنا ويعنّي املالك 

 ستعملة يف العلوم لكشف الواقع". أو " هو العلم بأحكام املناهج املعرفية امل1لتمييز الصحيح واخلطأ منها"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 .153حممد تقي مصباح اليزدي، املنهج اجلديد يف تعليم الفلسفة، ص 1
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 حدود املعرفةثانيا: 
هل تنحصر املعرفة يف عامل املادة )الشهادة(، أم تتعداه إىل ما وراء الطبيعة )الغيب(؟ وهل العقل قادر 

ادث املعرفة ال تتعدى احملسوس بل تنحصر يف احلو  على التعرف عما هو غائب عن احلس؟ فاملاديون قالوا أن

املادية. وهناك من قال ميكن للمعرفة أن تتعدى احلوادث املادية لكنهم اختلفوا يف األدوات اليت تكشف عنها؛ 

 فمنهم من قال بالعقل، ومنهم من قال بالتجربة، ومنهم من قال بالوحي، ومنهم من قال بالكشف.

 حلستعلق املعرفة مبا وراء ا
س أم سؤال متفرع عن نتيجة البحث يف أداة املعرفة أهي احل هل تتعلق املعرفة باخلارج عن إطار احلس؟

 .فاألدوات األخرى ال تنتج إال مبعونة العقل، العقل

 ت: سوهو مركب من اليقينيات وأصوهلا يف ظل الربهان  لإن التعرف على ما وراء احلس حيص

 ت، احلدسيات، املتواترات، الفطريات.األوليات، املشاهدات، التجربيا

 .فاملعرفة تتعلق مبا وراء احلس. فإذا كان األساس صادقا فما يبتين عليه يكون مثله

  العقل الباطن )الالوعي(ـ  1
كانت النظريات السائدة يف علم النفس أن االنسان ذو نفس واعية وعقل شاعر يتصور ويصَدق،  

 .وجود جانب مغمور مسي بالعقل الباطن أو الالوعي ما بعد كشفيلكن التحليل النفسي ف

 :بدأ ذلك على يد مدرسة التحليل النفسي اليت يتزعمها فرويد وتبعه تالمذته

 سويسري أسس مدرسة علم النفس الفردي« 1937ت  Edler ادلر»

وقد اختلفا مع استاذمها يف ، سويسري أسس مدرسة علم النفس التحليلي« 1961 ت Jung يونغ»و

 .ض النتائجبع
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ركز احملللون النفسيون اهتمامهم على الدوافع واألسباب الالشعورية اليت تسترت خلف بعض األفعال 

ه فكشف سر عظيم يف باطن االنسان غري مرئي وال ملموس لدينا وإمنا نعرف ،السلوكية واحلاالت النفسية لإلنسان

 من سلوك االنسان وحاالته النفسية.

 إذن هناك: 

  :هو املسؤول عن سلوك الفرد وأفعاله وتصرفاته االختيارية يكون فيها شاعرا وعاملا مبا عقل واعي

 يقع يف صفحة النفس يف حالة صحوته والتفاته.

 .عقل ال واعي الالشعوري فيه املكبوتات والروحيات 

يحاول ف: هي االسرار وامليول والرغبات اليت يعاين منها االنسان فهو خيشى ظهورها وبروزها املكبوتات

 أن يدفنها وينساها وميحوها من صفحة ذهنه الواعي لريتاح من دوام االلتفات إليها.

: هي الفطريات اإلنسانية والدوافع املثلى فينا، كحب العلم والفن واخلري والنفور من الشر الروحيات

حقري والكرب رها؛ كالتوالعقد النفسية واالحنرافات السلوكية اليت متنع البيئة والعادات والتقاليد من اظها

 والعجب...اخل

 جتتمع هذه املكبوتات والروحيات يف أعماق النفس لتشكل العقل الالواعي لإلنسان.

مادام االنسان واعيا يكون العقل الواعي هو السيد واملسيطر على السلوك مينع من تلك املكبوتات، 

  يف حالتني:وإن سلب الوعي من العقل برز العقل الالواعي أي العقل الباطين

 والتنومي املغناطيسي...-كالنوم والسكر–حاالت غفوة العقل الظاهر  -أ

احلوادث النفسية واملؤثرات الروحية اخلارجية اليت تسلب العقل الظاهر سيطرته كحاالت الغضب،  -ب

 احلسد، النزاعات العاطفية، توهم العقاب أو الفضيحة...

 ال مشهودا ومع ذلك كشفت عنه األحباث النفسية.     أن العقل الباطن ليس شيئا ملموسا و  النتيجة:
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 العقل الباطن يف القرآن الكرمي:
ذكر اجلهر بالقول مث إثبات .  07: " وان جتهر القول يعلم السر وأخفى " سورة طه اآلية:قال تعاىل

 العلم مبا هو أدق منه وهو السر والرتقي إىل أخفى يدل على أن املراد اثبات العلم باجلميع.

أخفى: أفعل التفضيل، يكون خفيا حىت على نفسك، مما يدل على وجود أشياء يف الضمري اإلنساين 

 مكتومة على االنسان نفسه.

 . 1قال االمام علي ـ كرّم اله وجهه ـ"ما أضمر أحد شيئا إال ظهر يف فلتات لسانه وصفحات وجهه"

 الرؤيا الصادقة -2
 قسم العلماء الرؤيا إىل ثالثة أقسام: 

تنشأ من مهوم االنسان وأفكاره اليت يعايشها يف يقظته، وهي ال تدل على  أضغاث األحالم: -أ

 شيء ألهنا انعكاس لليقظة.

 .جتلي الالوعي يف صفحة الوعي -ب

: الصور الواقعية املرئية عند النوم احلاكية عن احداث قطعية وقعت قبل الرؤيا الصادقة -ت

 خلد االنسان شيء. الرؤيا أو حينها أو بعدها ومل يكن منها يف

 الرباهني العقلية -3
حيصل التعرف على املوضوعات الغيبية بالرباهني العقلية القطعية اليت تكشف عن وجود غيب مسلط  

 على عامل احلضور والشهادة:

 برهان النظم -أ

 برهان اإلمكان -ب

املادة ببرهان حدوث املادة: ما هو احملدث للمادة؟ إنه شيء غري املادة قطعا فهو غييب حميط  -ت
 وخصوصياهتا.

                                                                 

 ينظر: هنج البالغة. 1
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 برهان الصديقني: قال علي ـ كرّم هللا وجهه ـ "يا من دل على ذاته بذاته" -ث

 اختص به العرفاء "كيف يستدل عليك مبا هو يف وجوده مفتقر إليك".

 دوافع اخراج العوامل الغيبية عن إطار املعرفة

 عده(.ختصيص أداة املعرفة بالتجربة وما يضاهيها )يف عصر بيكون وما ب -1

( أي ال واقعية إال ما له صورة ومعطيات حية يف 1857تأثري الفلسفة الوضعية: )أوغست كونت  -2

 اخلارج.

  قضايا هلا معطيات حية يف اخلارج ميكن احلكم على صدقها وكذهبا مثال: الفالذ يتمدد باحلرارة

 فإن قيل ال يتمدد فإن هناك واقعا خارجيا يكذب ذلك

  ة يف العامل اخلارجي حتدد صدقها وكذهباقضايا فاقدة ألية صور 

مثال: إن للتفاحة جوهرا، وهو فوق ما نراه بالبصر واللمس والذوق، فال فرق أن تصدق أو تكذب 

 فالتفاحة بشكلها ولوهنا وحالوهتا ورائحتها هي هي، سواء تصورت أن هلا جوهر أم ال.

ا فارغا، وهذا غري فامليتافيزيقا ليست إال كالم إذن فالقضية الفلسفية كالم فارغ ال يفيد خربا عن العامل،

 صحيحح؛ إذ كيف نفسر سقوط اجلاذبة الذي ننتزع منه قانون اجلاذبية؟

   (1915تأثري الرباغماتية )ويليام جيمس  -3

 التأثر من جور الكنيسة -4

 

 

 

 

 



15 

 

 أركان املعرفةثالثا: 
ج املعلوم والعامل والعلم؛ فإن مل يكن مثة خار من األمور اليت تتحقق املعرفة على أساس وجودها هي: 

متحقق للواقع مل يكن مثة معلوم، وإذا مل يكن فرد يتمكن من االطالع على هذا الواقع، مل يكن مثة عاملا، وإن 

وجد املعلوم والعامل، إال أن هذا العامل مل يسلك طريق فهم أسرار عامل الوجود واستيعاب حقائقه ووقائعه، فإنه 

 ن هناك معرفة أصال.لن تكو 

 منكرو املعرفة
 إن كل من أنكر أحد هذه األركان هو منكر للمعرفة، وهؤالء يقسمون إىل جمموعتني:

جمموعة تنكر أي نوع من أنواع املعرفة، وجمموعة تنكر جماال من املعرفة وتعرتف مبجال خاص حمدود، 

يقرون الشكاكون و لألركان الثالثة للمعرفة،  ينكرون أصل معرفة احلقيقة والواقع، فهم منكرون فالسفسطائيون

بركنيني وينكرون ركنا؛ يقرون بواقعية اإلنسان، وواقعية ما هو خارج اإلنسان، لكنهم ينكرون الطريق الذي يوصل 

ر يقرون باألركان الثالثة إال أهنم حيصرون جماهلا يف األمو  املاديوناإلنسان إىل معرفة حقائق وأسرار العامل. أما 

ادية احلسية، وينكرون ما هو خارج عامل الشهادة، كاملعارف املتعلقة بالغيب املتعلقة بالذات اإلهلية والوحي امل

أن حقيقة الوجود اإلنساين تنحصر يف الوجود اجلسماين املادي الفاقد  نوالقيامة واآلخرة واملالئكة، ويعتقدو 

ر طرق ارف بالقضايا املادية دون غريها وبالتايل تنحصللروح اجملردة، ولذلك تنحصر ـ حسب زعمهم ـ العلوم واملع

 ووسائل املعرفة فيما هو مادي أيضا.

 النتيجة

   أول من أنكر املعرفة قدميا هم السفسطائيون قبل امليالد، وقد رد عليهم سقراط مث أفالطون

 مث أرسطو.

   م ظهرت مذاهب أنكرت املعرف، وقسموا أنفسهم إىل: 16ويف القرن 

 : من يقولون بقيمة املعرفةعينيالواقـ  1
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 : من ينكرون قيمة املعرفةاملثالينيـ  2

 .وعقليني حسينيمث قسموا الواقعيني إىل 

وكل هذا تقسيم غريب، لكن يف احلقيقة كلهم يف اجلملة منكرون للعلم إلنكارهم ولو لبعض أدوات 

 فإذن يوجد سفسطائيون قدماء وسفسطائيون حمدثني. 1املعرفة. فهم يف احلقيقة مثل السفسطائيني

 فمن أنكر العلم قسمان:

قسم قالوا ال يوجد حمكي، أي ال يوجد واقع خارجي حىت نقول هناك تعلق العلم به، فالقضية  -

 سالبة بانتفاء املوضوع. 

لواقع اوقسم قالوا بوجود الواقع اخلارجي، لكنه ال ميكننا العلم به. أي ينكرون إمكان تعلق  -

 اخلارجي بالعامل، أي عدم قدرة العامل على الكشف عن الواقع.

خالصة األمر أن املنكرين للمعرفة على أربعة مقوالت، ال يوجد فيلسوف غريب إال ويقول بإحداها 

 وهي:

 ـ إنكار أصل الواقع اخلارجي وإنكار حصول العلم كالسفسطائيون القدماء. 1

 .م16املثاليني احملدثني بدءا من القرن ـ إنكار أصل الواقع اخلارجي ك 2

 ـ نسبية العلم؛ إذ ُتدرك املعرفة بأداتني رئيسيتني مها احلس، والعقل. 3

 ـ تغري العلم وعدم ثباته. 4

م وقسموا أهل العلم يف قبال 16وكل هؤالء ميكن اعتبارهم من الشكاكني يف املعرفة؛ إذ جاءوا يف القرن 

السفسطائيني إىل قسمني: واقعيني، ومثاليني؛ الواقعيون يعتمدون على احلس والعقل يف الكشف عن احلقائق، 

                                                                 

كلمة سويف: تعين حكيم. ستيت: أي خمادع ومغالط للحكمة. وملا رد عليهم سقراط قالوا له: أنت حكيم، أي سويف، فقال هلم: هللا هو   1
 احلكيم، ولكن أنا حمب للحكمة أي فيلو سوف.
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فهم يقولون بالواقع اخلارجي. واملثاليون )باركلي، وهيوم( ال يقولون بالواقع اخلارجي، فهم يقولون: أنه ال يوجد 

 وليدة النفس.إال أنا وذهين، وهذه الصور 

مث بعد طغيان املذهب التجرييب واحنصار املذهب العقالين، وضعوا حىت العقالنيني يف سلة املثاليني، 

فصار التقسيم اجلديد: الواقعيون املمثلون باملدرسة احلسية التجريبية، واملثاليون الذين يضمون الفالسفة واألنبياء 

اقعني فالن إنسان خلوق صاحب شرف وكرامة وعزة، يقولون لك واملصلحني...اخل فأنت مثال: عندما تقول للو 

 أنت مثايل عليك أن تكون واقعي.

 عند املسلمني
 تتسع لعاملي الغيب والشهادة، فاملعلوم عندهم أوسع من احلدود يف املدرسة اإلسالمية ن دائرة املعرفةإ

 املادية.

 ار املادي إىل جمموعتني؛وميكن تقسيم هؤالء ممن يرون أن املعرفة غري حمدودة باإلط

اجملموعة األوىل الذين يرون طرق املعرفة اإلنسانية تنحصر باحلس والعقل؛ فما يتعلق بعامل الشهادة 

 تكون معرفته باحلس والتجربة، وما يتعلق بالغيب تكون معرفته بالعقل.

حيصل عن  وهو الذي أما اجملموعة الثانية، فهم الذين يرون وجود طريق ثالث إضافة إىل احلس والعقل،

 طريق التهذيب والتزكية، باحلس والعقل والتزكية ميكن االطالع على حقائق العامل ومعرفة أسراره.

 دور املعلم يف املعرفة
إضافة إىل ما سبق فإن املسلمني حبكم إمياهنم بضرورة وجود العلة الفاعلة جلميع احملسوسات واملعلوالت 

 أن هللا تعاىل على رأس كل العلل الفاعلة فهو اخلالق لكل خملوق، فإهنم يرون أنالعقلية ومنها املعرفة نفسها، و 

من أركان املعرفة أيضا املعلم، فتكون العلة لعلم العامل للمعلوم هو املعلم وهو هللا تعاىل، فتكون أركان املعرفة 

 أربعة؛ العامل واملعلوم والعلم واملعلم.



18 

 

 ضرورة املعرفةرابعا: 
 اإلنسانية املعرفة قوام

يتمّيز اإلنسان عن باقي الكائنات احلية بقوته الفكرية والعقلية؛ إذ يتحرك حنو أهدافه بوعي تام وإدراك 

يف ضوء ما متليه عليه القوى العقلية، فإذا غّيب عن نفسه هذه القوى أصبح موجودا حيوانيا ال غري، قال تعاىل: 

. لذلك فاإلنسان أول ما يتبادر إىل ذهنه هو التساؤل 1م  اْلُبْكُم الَِّذ يَن اَل يـَْعِقلُوَن""ِإنَّ َشرَّ الدََّوابِّ ِعْنَد اَّللَِّ الص  

عن حقيقة هذا الكون هل له مبدأ ومعاد؟ وما دوره التكليفي بني املوجودات يف هذا الكون؟ فإن مل يبال حبقيقة 

ا مَنُوُت َوحَنْيَا َوَما " َوقَالُوا َما ِهَي ِإالَّ َحيَاتـُنَا الد نْـيَ  دوره يف هذا الوجود زاعما ما ذكره القرآن الكرمي يف قوله تعاىل:

، فيكون قد عطل حواسه فيما تشهد من عالمات وآيات، وألغى عقله عن التدبر يف هذا 2يـُْهِلُكنَا ِإالَّ الدَّْهُر"

لوون  ك م ا ت أ كولو ت م تـَّعوون  و ي أ كو يـ  الكون، لذلك عرّب القرآن الكرمي عن هؤالء باألنعام بل هم أضل؛ قال تعاىل: " 

ع امو  َ اٌن ال  ي س م عوون  ِبذ  ، وقال: " 3"األ  نـ  ق هوون  ِبذ ا و ُل وم  أ ع نيوٌ ال  يـوب صذروون  ِبذ ا و ُل وم  آ ا أوو ل  َذك   ُل وم  قـولووٌب ال  يـ ف 

ع امذ ب ل  هوم  أ ض لُّ أوو ل  َذك  هوم  ال غ افذلوون    .4" ك األ  نـ 

لكن من جييب عن تساؤالت اإلنسان أهو احلس وفق املنهج احلسي، أم العقل وفق املنهج العقلي؟ 

ففي حقيقة األمر أن احلس ناقل للوقائع اخلارجية بينما العقل حاكم على الوقائع اخلارجية، واألصل هو احلكم 

ة وإقرار احلكم، متاما  عقل يف حتليل الصور ألن النقل أمني يف نقله ينقل الصورة مع حيثياهتا ومؤثراهتا ليتدخل ال

كما لو رأينا القمر بضع سنتمرتات فإن العقل حيكم بغري ذلك إذ ُيدخل عامل املسافة ليقر وحيكم أن القمر 

يبدو صغريا لبعد املسافة وليست حقيقته بذلك الصغر. فيبقى املنهج العقلي كفيل باإلجابة عن تلك التساؤالت 

  باحلس كما يستعني بالوحي لكنه هو احلاكم املستوعب لكل تلك املعارف.الكونية، نعم يستعني

                                                                 

 .22سورة األنفال، اآلية:  1
 .24سورة اجلاثية، اآلية:  2
 .12سورة حممد، اآلية:  3
 .179آلية: سورة األعراف، ا 4
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 املعرفة قوام الرؤية الكونية
فضرورة املعرفة تكمن يف البحث عن حجية هذه املناهج املعرفية، عن مدى حجية املنهج العقلي يف 

 املعرفة.الكشف عن الوقائع، وهكذا املنهج التجرييب والنقلي والكشفي، وكل أدوات 

واملالحظ وجود مدارس خمتلفة ومتعددة يطرح كل منها منهجا وطريقا حلل املشاكل العلمية والعملية 

اليت تواجه اإلنسان، وسبب اختالفها يعود إىل اختالف الرؤى الكونية لديها، والذي يؤدي بالضرورة إىل اختالف 

حرك حنوها، ليت حتكم اإلنسانية، وما هي الغاية اليت تتاإليديولوجية؛ فالرؤية الكونية تبني لنا ما هي القوانني ا

بينما تبنّي لنا اإليديولوجية ما جيب، وما ال جيب، أي كيف جيب نعيش ونسري يف هذه احلياة؟ فالرؤية الكونية 

 هي احلكمة العلمية، واإليديولوجية هي احلكمة العملية، واحلكمة العملية متوقفة على احلكمة العلمية.

يديولوجيات أيضا خمتلفة بسبب اختالف املناهج والطرق املسلوكة الناجتة عن املعارف املختلفة. وهذه اإل

فال بد من دراسة وحبث معيار املعرفة حىت نتبنّي الصحيح من اخلطأ فيها، ألن االختالف اإليديولوجي لن يكون  

ق من الوقوف على مالكات احلكله صحيحا فإن كان واحد من األيديولوجيات صحيا فاآلخر باطال، فال بد 

والباطل الصحة واخلطأ حىت منّيز اإليديولوجية الصحيحة من غريها، وهذا ما تتكّفل به البحوث املعرفية أو نظرية 

 املعرفة.

 فيما حتققه من نقاط ثالثة: ضرورة علم املعرفةوعليه ميكننا بيان 

نسان بعد هذا العامل؛ فالسلوك االختياري لإلدراسة هذا العلم تعني مصري اإلنسان يف هذا العامل وما -1

ينطلق من مبادئ علمية، إذ العلم هو املبدأ األول للفعل االختياري، كأن يقول هذا حسن ينبغي فعله، وهذا 

قبيح ينبغي تركه، فهذه املبادئ تسمى االعتقاد العملي أو اإليديولوجية اليت هي جمموعة قضايا علمية عملية 

 أو ال تفعل، ما ينبغي وما ال ينبغي فعله، أي هي مبادئ األفعال االختيارية لإلنسان. املوجهة حنو افعل
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لكن هذه املبادئ العلمية العملية تبتين على جمموعة من القضايا العلمية النظرية الكلية اليت تسمى 

ول الدين" بينما متثل "أص"الرؤية الكونية" أي تدرس "ما هو كائن" فلسفة العامل. فيمكننا اعتبار الرؤية الكونية 

 متثل اإليديولوجية "فروع الدين" النظام التشريعي واحلقوقي يف اإلسالم.

لكن الرؤية الكونية "ما هو كائن" تؤثر يف اإليديولوجية"ما ينبغي أن يكون"، وهذه الرؤية الكونية تعتمد 

ريف يؤدي إىل رؤية  الباطل؛ فاختيارك ملنهج مععلى املنهج املعريف الذي اعتمده اإلنسان ملعرفة الواقع ومعرفة احلق و 

 كونية اليت تؤدي بدورها إىل إيديولوجية.

مثال: الليبريايل ال يعري الدين أي اهتمام أو قيمة، فهو ال حيرم اخلمر من منطلق الرؤية الكونية املادية 

ة مادية، أما الذي يعتمد إيديولوجيللحياة، فهو يعتمد على املنهج احلسي يف املعرفة، فيمتلك رؤية مادية وبالتايل 

 املنهج العقلي إىل جانب احلس فهو يصل إىل رؤية توحيدية وبالتايل إىل إيديولوجية إسالمية.

 فنظرية املعرفة تبحث يف املناهج املعرفية، إذن فهي تؤثر يف مصري اإلنسان وسلوكه.

نظيم اجملتمع وعلى املنهج املعتمد يف تظرية املعرفة تدخل يف تنظيم اجملتمع إذ على أساسها يتعني ن -1

ة أساسه تتعني الرؤية الكونية لتنظيم اجملتمع وعلى أساس ذلك تتعني اإليديولوجية اليت تعتمد عليها النظم السياسي

 واالجتماعية واالقتصادية للمجتمع.

عريف الذي ى أساس ممثال: النظام كيفما كان دميقراطيا أو دكتاتوريا أو إسالميا ال بد أن يكون قائما عل

 وفق مبادئه وقوانينه وتشريعاته يقوم النظام االجتماعي والسياسي واالقتصادي يف اجملتمع.

متثل نظرية املعرفة أساسا للحوار املنطقي واملوضوعي البنّاء والصحيح بني خمتلف االجتاهات الفكرية؛  -2

رفة الذي سية إيديولوجية، ال حوارات يف أصل املعذلك أننا نعاين من حوارات فوضوية عشوائية نزاعية صراعية نف

 ينبغي أن يكون منطلق احلوار يف ذات املنهج املعريف ال فيما ينبثق عنه من تشريعات وأحكام. 
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مثال جيادل الليربايل حول مسألة احلجاب أو تعدد الزوجات، يف حني كان جيب أن نطرح أصل احلوار، 

ثلها أن نعتمدها كي نكشف عن الواقع؟ مث ننزل إىل املرتبة الفلسفية اليت مي وهو: ما هي أدوات املعرفة اليت جيب

 االستدالل العقلي. فحىت يكون احلوار مثمرا ال بد أن يكون هناك ميزان معريف مشرتك. 

 املعرفة وضرورهتا يف الرؤية القرآنية
ّجع عليها  حنو املعرفة وش ال يوجد كتاب حث على املعرفة كما حث القرآن الكرمي عليها، وال دين وّجه

كاإلسالم؛ فقد كثر يف القرآن الكرمي ذكر مادة: علم، وعقل، وفقه، وتدّبر، وفكر، وما ُيشتق منها مما يربز 

اهتمامه بالتوجيه اإلنساين حنو املعرفة عموما. واملتأمل يف اآليات القرآنية العديدة املتضمنة للعلم واملعرفة والفقه 

 و ذلك جيد أهنا تتضمن احلقائق التالية:والتدبر والتعقل وحن

ـ ترى النظرية القرآنية أن املعرفة ممكنة، وبإمكان اإلنسان أن يصل إىل الواقع كما هو يف نفسه. وإال  1

 ملا حث عليها القرآن الكرمي باعتبار أن احلكيم ال يأمر مبا هو غري مقدور يف ذاته.

حلى تكمن يف العلم واملعرفة، فمن يتحلى باملعرفة أكثر يتـ ترى النظرية القرآنية أن قيمة اإلنسان  2

بقيمة أكثر. كما تُعد أدوات املعرفة من حس وعقل ووحي وكشف من أعظم النعم اإلهلية، كلما استخدمها 

 اإلنسان يف ترقية وعيه ومقامه ازداد قيمة إنسانية.

، " َوَما يـَتَِّبُع 1ْلٌم" تـَْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِه عِ ـ املعرفة الظنية ليس هلا اعتبار يف النظرية القرآنية " َواَل  3

. واملعرفة احلسية معرفة سطحية وظاهرية، 2َأْكثـَُرُهْم ِإالَّ ظَنًّا ِإنَّ الظَّنَّ اَل يـُْغيِن ِمْن احلَْقِّ َشْيئًا ِإنَّ اَّللََّ َعلِيٌم مبَا يـَْفَعلُوَن"

أطروحة  أيقبل تعقل والتدّبر والتعاطي مع املعارف تعاطيا يقينيا، وال تواملعرفة احلقيقية هي اليت تقوم على أساس ال

 .3من األطروحات إال إذا كانت قائمة على أساس الربهان واحلجة اليقينية: " ُقْل َهاتُوا بـُْرَهاَنُكْم ِإْن ُكنُتْم َصاِدِقنَي"

                                                                 

 .36سورة اإلسراء، اآلية:  1
 .36سورة يونس، اآلية:  2
 .111سورة البقرة، اآلية:  3
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 أقسام املعرفةخامسا: 
نظرية املعرفة معناها مطلق العلم، أي مطلق حصول املعلوم لدى العامل سواء كان كليا أو جزئيا حصوليا 

أو حضوريا، فالعلم املطلق ينقسم إىل خارجي وذهين: اخلارجي مبعىن الوجود الذي ترتتب عليه اآلثار اخلارجية. 

د خلارجي. إذن ميكننا القول أن العلم باملوجو والذهين هو املثايل أو الظلي أو العلمي الذي حيكي عن الوجود ا

 قسمان حمكي خارجي، وحاكي ذهين.

 حيصل على ثالثة أحناء: فالعلم احلصويل

  اإلدراك احلسي الذي متثله الصور احلسية املادية اجملسمة 

   اإلدراك اخليايل الذي ال يتوقف يف بقائه على بقاء الصور اخلارجية؛ إذ ميكن للنفس أن

 تستدعيها يف أي وقت، فهي تابعة للصورة احلسية يف حدوثها ال يف بقائها.

    ،اإلدراك العقلي وهي قضايا ليست جبسمانية، فتصورها يأيت بنحو صفايت مثال ال جسماين

 اطق، أو األبيض أو الطويل...كقولنا أن اإلنسان حيوان ن

: فمنحصر يف ثالثة مصاديق: علم النفس بذاهتا ـ علم النفس بشؤوناهتا )قواها( ـ العلم احلضوريأما 

 علم العلة املوجدة ملعلوهلا )كعلم هللا مبا سواه(.

 العلم احلصويلـ  1
 مدخل

ابقة مع دور حبث املط ومن بعد ذلك جاء ،مما سبق الشبهات التشكيكية يف جمال املعرفة تاتضح

ن الواقع بنفسه الواقع، أين يقسم العلم إىل حصويل وحضوري، ويف هذا األخري بان جليا أن ال معىن للمطابقة، أل

حاضر عند العامل، وبالتايل ال معىن ملطابقة العلم للواقع. وامنا يتم طرح هذا املسالة يف نطاق العلم احلصويل، إذ 

 تطابق صورة الشيء عند الذهن والعقل أو عدم تطابقها. فيه يتم الكالم عن إمكان 
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يل مطابقة العلم احلصويل للواقع( يقتضي تناول تعريف العلم احلصو من البحث )الولوج يف هذا القسم 

 احلصويل.  متتهيأ األرضية لتقييم أنواع العلوأقسامه وبيان خصائص ومميزات كل قسم من األقسام، حىت 

لذا سيشرع البحث بدراسة أقسام العلم احلصويل )ألن تعريفه قد مر( مث تقدمي تعريف لكل قسم من 

 األقسام مع بيان خصائصه وكيفية حصول الذهن عليه لينتهي البحث بعرض تقييم املعرفة.         

 أقسام العلم احلصويل
 اء عند الذهن والعقل. وقد قامالعلم احلصويل مثلما ذكر هو عبارة عن حضور صورة أو مفهوم األشي

الفالسفة املسلمون بتقسيمه إىل تصور وتصديق. ويبدو أن أول من أبدع هذا التقسيم هو الفارايب. حيث قسم 

العلم إىل تصور بدون حكم وآخر معه حكم، كما يستشف من بعض عبارته أنه عّرف التصديق على أنه 

التصور  أهنما تام وناقص، والتصديق التام على أنه اليقني، أمااالعتقاد بصدق القضية، والتصور والتصديق على 

 التام فهو الذي ميكن أن يعكس مجيع خصوصيات الذات. 

يث بتقدمي تعاريف خمتلفة عن القسمني ح ،وشيخ اإلشراق واملال صدرا وغريهمقام كل من ابن سينا 

البحث يف أهم لذا ستقتصر هذه الدراسة بأن حبثها بالتفصيل يقتضي الرجوع إىل كتب كل واحد من الفالسفة. 

 تعاريف التصور والتصديق. 

 تعاريف التصور والتصديق: 
 من املعاين اليت ذكرت للتصور، نذكر:

 حصول صورة الشيء يف الذهن إذ يتساوى مع مطلق العلم واإلدراك.  -1

 حصول صورة الشي يف الذهن بصرف النظر عن احلكم.  -2

 حصول صورة الشيء بدون حكم. -3

 تصور الذي ليس حبكم.  ال -4
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 الصورة الذهنية لألشياء.  -5

 ظاهرة ذهنية بسيطة تتميز بشأنية احلكاية عما وراءها.  -6

 أما املعاين اليت ذكرت للتصديق فهي عبارة عن: 

 االعتقاد بصدق القضية.  -1

 تصور مع احلكم والتصديق.  -2

 للحكم ثالث معان: و التصديق نفسه احلكم،  -3

 اإلجياب أو السلب. نسبة أمر إىل أمر آخر بنحو -أ

 النسبة وليس االنتساب، الن العلم انفعال واالنتساب فعل.  -ب

 )فهم صدق القضية(.  النفس تتعقل إذا وقعت النسبة أم ال. -ت

 احرتاز النفس مبعىن القضية وإذعاهنا هبا.  -4

 التصور الذي هو حكم واحلكم هنا مبعنيني:  -5

 قابلية الصدق والكذب.  .أ

 .الزم التصديقاإلذعان واإليقاع حيث أنه  .ب

فالتصديق هو التصور احلكمي، مبعىن أنه التصور الذي يقبل الصدق والكذب، ومثل هكذا 

 تصور يالزمه التصديق واإلذعان وليس عينه التصديق واإلذعان.

 اإلذعان بالنسبة.  -6

 التصديق عبارة عن قضاء وحكم الذهن. -7

 جمموع التصور احملكوم عليه واحملكوم به واحلكم. -8
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 مبالحظة التعاريف املذكورة ومن خالل التدقيق ميكن القول: 

 : التصور مشرتك لفظي ملعنيني: أوالً 

 الصورة الذهنية لألشياء أو حصول صورة األشياء يف النفس.  -1

القابل  اكواالدر بدون فهم، أو الفهم  واالدراكالصورة الذهنية بقطع النظر عن احلكم، أو الفهم  -2

 للصدق والكذب. 

 أما املعىن الثاين فيقع يف مقابل التصديق.  ،فاملعىن األول يتساوى ومطلق اإلدراك والعلم

: عندما يقال بأن التصور من شأنيته احلكاية وال وجود للحكاية بالفعل، فهذا أمر غري تام، فإذا  ثانيا

ديه هذه جد أي تصور لال يو  هكان املقصود هو احلكاية عن وجود حكم يف اخلارج والواقع، فيتوجب القول أن

الفعلية من دون ضمه إىل تصورات أخرى، كما أن إطالق الشأنية أيضا ال يتناسب أبدا إال إذا أضيفت إليه أمور 

أخرى فيصل احلد باجملموع إىل احلكاية عن وجود احملكي، وإذا كان املنظور هو احلكاية عن ذات احملكي بصرف 

إلنسان اأن لديهما احلكاية بالفعل وليس شأنية احلكاية، ففي قضية " النظر عن الوجود والعدم، فيلزم القول 

هو وجود احملكي وليس ذات احملكي وتفهيم ذات احملكي ينحصر بتصور  املوجود" ما حيكي عنه موجود

 "اإلنسان" فحسب، وهذه احلاكوية توجد يف تصور اإلنسان سواء ضمن القضية أو خارجها. 

، احلس لةمرح؛ مراحل ثالث هلا للخارج اإلنسانية اإلدراكات أن :أيضاً  نخريواملتأ القدماء قول: ثالثا

 .التعقل مرحلة، اخليال مرحلة
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 أو قابلةامل أو املواجهة حالة يف الذهن يف تنعكس اليت األشياء صور عن عبارة وهي: احلس مرحلة

          . 1(أكثر أو) اخلمس احلواس من حاسة باستعماله وذلك باخلارج للذهن املباشر االتصال

 ظهور بعد أنه قدماءال بتعبري أو الذهن، يف أثراً  خيلف فإنه احلسي اإلدراك ينتهي عندما: اخليال مرحلة

 أن وبعد ظة،احلاف أو باخليال نسميها اليت وهي أخرى، قوة يف أخرى صورة تظهر احلاسة يف احلسية الصورة

 يشاء، وقت أي يف ايستحضره أن اإلنسان ويستطيع حاهلا على تبقى اخليالية الصورة فإن احلسية الصورة تنمحي

 :الفروق ذهه مع احملسوسة الصورة تشبه اخليالية والصورة. اخلارجي الشيء يتصور فهو الوسيلة وهبذه

 .احلسية الصورة وضوح هلا ليس العادية احلالة ويف الغالب يف اخليالية الصورة: أوالً 

 معينة جهة ويف( ةاجملاور  أجزائها إىل خاصة بنسبة) خاص بوضع أهنا احلسية بالصورة دائماً  حُيَسّ : ثانياً 

 .2حمدد مكان ويف( الظهر وراء أو الوجه أمام أو اليمني إىل أو اليسار إىل)

 .3باخلارج احلواس قوى اتصال وهو احلسية اإلدراكات يف شرط يوجد: ثالثاً 

 ولكن د،واح فرد من أكثر على ينطبق أن ميكن ال أنه أي جزئي اخليايل اإلدراك إن: التعقل مرحلة

 بعد فهو رية،كث  أفراد على انطباقه ميكن كلي  معىن صياغة على جزئية صور عدة إدراك بعد قادر اإلنسان ذهن

 صفات يضاً أ يالحظ ولكنه األفراد من فرد بكل خمتصة صفات األفراد هذه يف يالحظ كثرية  أفراد يدرك أن

 الشيء هذا ورؤية ،....و ورابع وثالث آخر فرد يف بنفسه يالحظه مث فرد يف شيئاً  يالحظ أنه أي بينها، مشرتكة

                                                                 

 ةفمثاًل عندما يفتح اإلنسان عينيه ويتأمل يف منظر أمامه فإن صورة من هذا املنظر تنعكس يف ذهنه، وتلك الصورة هي بنفسها احلالة اخلاص 1
ووجداناً، وهذا هو ما نسميه باملشاهدة. أو عندما يصل أذنه صوت شخص يتكلم، فهذه احلالة يف وقت اليت يشاهدها اإلنسان يف ذاته حضوراً 

 صدورها نطلق عليها اسم السمع.
فمثاًل كلما شاهد اإلنسان شيئاً فهو يشاهده يف مكان معني وجهة معينة ومالبسات حمددة. أما إذا أراد اإلنسان أن يتخيل ذلك الشيء  2

 .اً وبأوضاع وجهات خمتلفة وأماكن متعددة فهو يستطيع أن جيّسمه أمام خياله دون أن يلتفت إىل وضعه وجهته ومكانه اخلاصالذي رآه مرار 
ومبجرد زوال هذا االتصال فإن اإلدراك احلسي يزول معه أيضاً. أما اإلدراكات اخليالية للذهن فهي ليست حباجة إىل اخلارج وهلذا تكون  3

ارجة عن اختيار الشخص املدرك، فال يستطيع اإلنسان عادة أن ينظر إىل وجه إنسان غري حاضر أو يسمع صوته أو يشم اإلدراكات احلسية خ
 َعْرف وردة ليست موجودة قربه، ولكنه يستطيع أن يتخيل هذه مجيعًا ويتصورها يف أي وقت يشاء.
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 من اللون وهذا .كثريين  على انطباقها ميكن كلية  صورة الشيء ذلك من ليكّون الذهن هتيئ متعددين أفراد يف

 .الكلي التصور أو بالتعقل يسمى التصور

 .حلضوريا بالعلم نفسه يف هذا يدرك إنسان وكل اإلنسان، هبا يتصف اإلدراك من ثالثة ألوان هذه

 تقسيم املعرفة إىل معرفة نظرية ومعرفة عملية:
 كمعرفتنا بأن هللا موجود، األرض كروية، اجلنة حق، النار حق...  املعرفة النظريةـ 

ي عن للواقع، فهي حتكي عن الواقع، ألهنا إن كانت ال حتك وقيمة القضايا النظرية تكمن يف كاشفيتها

 الواقع فإهنا ال متلك أي قيمة.

هي معرفة ما ينبغي وما ال ينبغي، أي افعل وال تفعل، أي هذا حسن ينبغي فعله،  املعرفة العمليةـ 

 وهذا قبيح ينبغي تركه. وهكذا يف العدل والظلم، اخلري والشر وحنو ذلك.

 العملية أن امتثاهلا نافع مفيد.وقيمة القضايا 

 العلم احلضوريـ  2
 عدم سريان اخلطأ إىل العلم احلضوري 

إن املعلوم يف العلم احلضوري حاضر إىل عند العامل حيث ال وجود ألي واسطة بني العامل واملعلوم. 

وبعبارة أخرى فالواقع حاضر عند العامل وليست صورته أو مفهومه، ومن هنا ال جمال للحديث عن احلاكي 

بقة وعدم املطابقة النوبة إىل املطاواحملكي، فنفس الصورة واملفهوم غري موجودة حىت حتكي عن الواقع، إذا ال تصل 

مع الواقع، وال تصل أيضا إىل اخلطأ والصواب. وبالتايل ينتفي اخلطأ عن العلم احلضوري موضوعًا. فالسر يف عدم 

سريان اخلطأ إىل العلم احلضوري هو انتفاء الواسطة بني عامل الواقع وحضور الواقع عند العامل. وجممل القول أن 

 تميز بـ: العلم احلضوري ي

 حضور الواقع عند العامل. -1

 انتفاء الواسطة.  -2
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 ال وجود للحاكي واحملكي.  -3

 ال معىن للمطابقة وعدمها. -4

 فال معىن فيه للخطأ.

 أدوات املعرف واملدارس املعرفيةسادسا: 
قلية )اليت تعتمد العتنقسم املدارس املعرفية إىل أربعة أقسام حبسب انقسام أدوات املعرفة، وهي: املدرسة 

على العقل الربهاين كأداة وقناة للمعرفة(، واملدرسة احلسية التجريبية )اليت تعتمد احلس والتجربة كقناة معرفية(، 

واملدرسة اإلخبارية )اليت تعتمد على النص قناة معرفية(، واملدرسة الصوفية )اليت تعتمد على الكشف كقناة 

  أمور وتفرتق يف أمور.معرفية(. وهذه املدارس تشرتك يف

 تقّر كلها بـ: وجود واقع خارجي ـ إمكانية العلم به ـ احلق معناه مطابقة الواقع. املشرتكات:ـ 

 :املفرتقاتـ 

 ـ املدرسة العقلية  1
 تعتمد على املنهج العقلي الربهاين ثبوتا واثباتا:

 : كقناة معرفية تكشف عن الواقع.ثبوتا

 خرين إلثبات مدعاهم.: باالحتجاج على اآلإثباتا

 ـ املدرسة احلسية التجريبية 2

 تعتمد على احلس والتجربة ثبوتا وإثباتا. ويف مقدمة احلسيني "جان لوك" 

 ـ املدرسة اإلخبارية  3
تعتمد على اخلرب والنص ثبوتا وإثباتا، فإن اعتمدت على ذلك ثبوتا وإثباتا مُسيت باحلشوية، وإن 

 العقل إثباتا فأصحاهبا املتكلمون. اعتمدت على النص ثبوتا وعلى
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 ـ املدرسة الصوفية  4
تعتمد على الكشف ثبوتا وإثباتا عن طريق الرياضة والشيخ، أي بالتخلية والتحلية حىت يصل صاحبها 

 إىل احلقيقة، عن طريق السلوك العملي من الشيخ الذي يدل عليه.

 لصوفية(أصحاهبا بالعرفاء، أي )متكلموا ا فإن اعتمدت على الرياضة ثبوتا، وعلى العقل إثباتا مُسي

 هناك مذاهب تلفيقية مجعت بني بعض أدوات املعرفة آنفة الذكر نذكر منها: مالحظة:

للسهروردي اليت تعتمد على منهجني؛ الكشفي الصويف، والعقلي. يرون أن كال  املدرسة اإلشراقية ـ 1

 من العقل والكشف موصل إىل الواقع، وال يكفي أحدمها دون اآلخر بل كالمها معا.

اليت تعتمد على ثالثة مناهج؛ العقلي والصويف واإلخباري، وإن كان يرجح  مدرسة احلكمة املتعالية ـ 2

 يف مقام اإلثبات. فهي تعتمد اختصارا على: الربهان + القرآن + العرفان. فيها املنهج العقل 

لكن ال حاجة لنا بدراسة هذه املدارس التلفيقية، ما دمنا ندرس كل ما تتضمنه من مناهج عند دراستنا 

 لكل مدرسة خاصة من املدارس األربعة آنفة الذكر على حده.

 أسس وقواعد املنهج العقلي الربهاين:
 ية املذاهب األخرى تتولد من إنكار كل أو بعض هذه األسس والقواعد، وهي:إن بق

 وجود فعلي لواقع خارجي وراء أذهاننا.  -1

 العلم هبذا الواقع ممكن باجلملة. -2

 احلق هو ما كان مطابقا للواقع. -3

 العلم ثابت وليس متغري. -4

 العلم مطلق وليس نسيب. -5

 احلس أمني يف نقله. -6
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 العقل. ت إشرافحت ات معرفية معتربة يف كشف الواقع، لكنالتجربة والوحي والكشف أدو  -7

 احلاكم املطلق هو العقل، إما بنفسه أو مبعونة األدوات املعرفية األخرى. -8

البديهيات العقلية هي األساس الذي يقام عليه صرح املعرفة العقلية؛ فاالعتقاد بشيء ما ينبغي  -9

تقد أي ، فاملنهج العقلي ال حيل لصاحبه أن يعأن يكون بنّي مبنّي، أي بديهي أو يرجع إىل بديهي

 اعتقاد إال إذا كان بديهيا أو يرجع إىل بديهي.

 حدود املعرفة اإلنسانية أوسع وأعم من عامل الطبيعة أو عامل ما وراء الطبيعة -10
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 قيمة املعرفةسابعا: 
 أمهية البحث عن قيمة املعرفة

 إن عدم إثبات قيمة املعرفة سيؤدي:

 على املستوى النظري إىل انسداد باب التعليم والتعلم؛ ال يُعرف حق وال باطل، ال وجود وال عدم. -

، األخالقية، وانتفاء النظام األخالقي واحلقوقي والتشريعيوعلى املستوى العملي إىل اهنيار األسس  -

 ويؤدي إىل انتفاء معيار احلسن والقبح واخلري والشر، فيصبح اإلنسان أحط من احليوانات.

 منشأ التشكيك يف قيمة املعرفة
 الذين ينكرون املعرفة ويشككون فيها ينطلقون من ثالثة أسباب 

صد األدوات املنحصرة يف احلس والعقل، فيقولون أن احلس خيطئ ـ التشكيك يف أدوات املعرفة، نق 1

 يف نقله، والعقل خيطئ يف حكمه وهناك أمثلة عديدة على ذلك.

 ـ حصول اختالف العلماء فيما بينهم. 2

ـ عدم عمل العلماء بعلمهم؛ يّدعون حسن العدل ويظلمون، ويّدعون قبح الظلم وال يعدلون.  3

 التدخني وهو ُيدخن. فلو كانت هذه األحكام صادقة ملا توانوا يف االمتثال هلا.فالطبيب مثال يّدعي ضرر 

 مناقشة إّدعاء املشككني

 ـ مسألة خطأ احلس والعقل 1
 نرد عليه مبا يلي: 

أ ـ عندما تّدعي أن احلس أو العقل خيطآن، نقول لك كيف عرفت اخلطأ؟ فإن اخلطأ هو عدم الصواب، 

 وإال ملا عرفت اخلطأ. فمعرفة الصواب إذن ممكنة بل ضرورية. فمعىن هذا أنك تعرف الصواب
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زوج. لو  4هو فرد، تقول هذا خطأ، ألنك تعرف الصواب بأن  4مثال: عندما نقول لك أن عدد 

قلت ال أدري لكفيناك السؤال وقلنا سالما، لكنك قلت خطأ، ومعرفة اخلطأ يستلزم بالضرورة معرفة الصواب 

 بدءا

 معرفة الصواب ُيرد عليه إقرارهم للخطأ مما يستلزم قوهلم بالصواب. إذن تشكيكهم بعدم

زوج أو فرد؟ نقول له: هل أنت تعلم أنك  4فإذا قال يف كل شيء أنا أشك مثال: أنا أشك هل 

تشك، أم تشك يف شكك؟ فإن قال بل أعلم أنين أشك، نقول له هذا إقرار بالعلم وحصوله ولو يف شكك. 

يف شكي؛ أي هل هذا شك أم ليس شك؛ أي قد يكون شك وال شك يف اآلن معا،  وإن قال أنا أشك حىت

نقول هذا اجتماع النقيضني وهو حمال، لكن مبا أنه يشك حىت يف استحالة اجتماع النقيضني، فإننا سنطبق عليه 

بضرب يف  سما أورده ابن سيناء يف كتابه الشفاء، بأن ُندخله غرفة معزولة ونضربه، مث نقول له هذا ضرب ولي

اآلن معا، وما دمت تشك يف كل حقيقة فعليك أن تشك يف هذا الضرب. مث ال نطعمه حىت جيوع ونقول له 

أنت تشك يف أنك أكلت أم مل تأكل، فأنت أكلت ومل تأكل يف اآلن معا مادمت تشك يف استحالة اجتماع 

 النقيضني. 

عقل قد خُيطئ هو العقل، فاحلس ناقل وال ب ـ خطأ احلس: احلس يف احلقيقة أمني يف نقله، إمنا الذي

هو احلاكم. نعم قد يستعني العقل بوسائل أخرى كاحلس والتجربة والوحي، لكن يعود احلكم إليه. فعندما ال 

يراعي العقل حيثيات املوضوع احملكوم عليه يقع يف اخلطأ. مثال: ينقل إلينا البصر صورة القمر فنراه صغريا، لكن 

جم القمر بلحاظ املسافة البعيدة عن بصرنا فيحكم أنه أكرب حجما بكثري مما ينقله البصر، العقل حيكم على ح

إال أن ذلك ال خيدش يف أمانة البصر يف نقله. لذلك جعل هللا السمع والبصر حجة على اإلنسان فإن مل يكونا 

كوم  مذن  بوطوونذ و اَّللَّو أ خ ر ج   أمينني يف نقلهما ملا ُجعال حجة على اإلنسان يف علمه بواسطتهما؛ قال تعاىل: "

كوروون   ع  و األ  ب ص ار  و األ  ف  َذد ة  ل ع لَّكوم  ت ش   . 1"أومَّه اتذكوم  ال  تـ ع ل موون  ش ي  ًَا و ج ع ل  ل كوم  السَّم 

                                                                 

 .78سورة النحل، اآلية:  1
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ريووا يفذ األ  ر ضذ فـ ت كوون  ُل وم  قـولووٌب يـ ع قذلوون  ِبذ ا أ و  وقال تعاىل: "  َ اٌن ي س م عوون  ِبذ ا ف ِذنـَّه ا ال  آأ فـ ل م  ي سذ

 .1" تـ ع م ى األ  ب ص ارو و ل كذن  تـ ع م ى ال قولووبو الَِّتذ يفذ الصُّدوورذ 

ج ـ خطأ العقل: إذا زعمتم أن العقل أيضا خيطئ، فنقول ما الذي دلكم على خطأ، أهو احلس أم 

زان معصوم فالعقل مع أخطائه له ميزان وهذا امليالعقل نفسه؟ فاجلواب هو العقل نفسه فهو إذن يعرف الصواب. 

ال خيطئ، وهو ميزان برهاين، ومعرفة هذا امليزان صناعة الربهان املنطقي، هو حجة يف ذاته، وحُيتج به بالربهان 

شرائطه . لكن الذي خيطئ هو من ال يستعمل هذا امليزان ب2على غريه "ُقْل َهاتُوا بـُْرَهاَنُكْم ِإْن ُكنُتْم َصاِدِقنَي"

املطلوبة؛ فامليزان العقلي معصوم، أما العقالء غري معصومني. كما أن العقل نفسه هو مكتشف هذا امليزان،  

كاستحالة اجتماع النقيضني. كما أن الغاية من التحقيق والتدقيق والتمحيص هو تقليص دائرة اخلطأ، وإال 

راع الضوابط  معاجلة املريض وخيطئ إن مل يفالتحقيق معّرض للخطأ، متاما كالطبيب املختص يتقلص خطأه يف

والشرائط وامليزان، بينما تتسع دائرة اخلطأ لدى غري خمتص يف معاجلته للمريض. فالعامل هو العامل بامليزان وكيفية 

 ومع ذلك ليس معصوما. استعماله

طئ يف الذي خيإذن: عدم عصمة العقالء أو العلماء ال يدل على عدم عصمة العلم واملعرفة. فالفقيه 

 فتواه ليس دليال على خطأ الفقه ومنهج استنباط الفقه.

 مسألة اختالف العلماءـ  2
هذا االختالف ال ميكن إنكاره، لكنه ناجم عن اختالف املوازين واملناهج؛ فاإلخباري قد خيتلف عن  

 اله.مالفيلسوف، وهذا قد خيتلف عن التجرييب وهكذا، فهذا اختالف يف املنهج وكيفية استع

أما اختالف العلماء داخل املنهج الواحد، فهو اختالف يف التطبيق، فالفقهاء املختلفني يف مسألة معينة 

باملنهج ذاته ال يعين انعدام أو عدم صحة علم الفقه، واختالف الفالسفة ال يعين انعدام الفلسفة، وبالتايل ال 

                                                                 

 .46سورة احلج، اآلية:  1
 .64ية: سورة النمل، اآل 2
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أ، فقد آلة قانونية تعصم مراعاهتا الذهن من الوقوع يف اخلطيعين ذلك انعدام العلم. فعندما نقول مثال: أن املنطق 

قيدنا التعريف باملراعاة، فعدم مراعاة الضوابط والقوانني واملوازين هو الذي يؤدي إىل اخلطأ وبالتايل يؤدي إىل 

 االختالف، وال يدل ذلك االختالف على انتفاء أو بطالن العلم مطلقا.

 هممسألة عدم عمل العلماء بعلمـ  3
م نووا ملذ  ياأ يـُّه ا الَّذذين  آ نسّلم بأن بعض العلماء ال يعملون بعلمهم، وهذا أمر مؤسف، قال تعاىل "  

ع لوون   تًا عذن د  اَّللَّذ أ ن  تـ قوولووا م ا ال  تـ ف  ع لوون . ك بـور  م ق  . لكن هذا ال يدل على بطالن العلم 1"تـ قوولوون  م ا ال  تـ ف 

نبغي ذاك متعلق باجلانب العملي وليس باجلانب النظري؛ فهو متعلق مبا ينبغي فعله ومبا ال ي والتعلم، ألن سلوكهم

فعله، فهو قد يتحدث عن حسن الصدق ولكنه يكذب، ويستحسن األمانة وخيدع وخيون، لكن كل ذلك غري 

ه العقل  يقر ب متعلق مبا هو كائن كأصل الوجود، ووجود هللا، وما تكشفه احلواس والتجربة من حقائق، وما

 كاستحالة اجتماع النقيضني وحنو ذلك.

 إذن: عدم عمل العلماء بعلمهم ال يعين أن العلم خطأ وباطل، إمنا اخلطأ يف السلوك العملي للمتعلمني.

                                                                 

 .3، 2سورة الصف، اآلية:  1



35 

 

 احلق والباطل يف املعرفة معيارثامنا: 
 نظريات الفالسفة الغربيني

 احلق هو النافع واملوهوم هو الضار )الرباغماتية( النظرية األوىل:

فيدا من موالظلم باطل ألنه يهدم اجملتمع ويشتته، واحلق هو ما كان  العدل حق إذ به يقوم اجملتمع وينسجم

هو  االناحية املادية وامللموسة، فال تعلق للحق قبل ظهور املنفعة؛ فاإلنسان الناجح السعيد يف حياته احملقق ملنافع الدني

اإلنسان السائر على احلق وطريقة احلق، أما اإلنسان الذي خيسر منافعه فيخسر املال ويُعذب وُيسجن ويفقر ويصاب 

 بالبالء من أجل مبادئ معينة فهو على الباطل.

وهذا االجتاه يسمى باملذهب الرباغمايت الذي أسسه "وليام جيمس" األمريكي، أي بلوره ورتّبه ومنهجه، وإال 

 النزعة قدمية قدم اإلنسان.فهذه 

  مناقشته

ما ذكر خيتص باألحكام الكلية والقوانني العامة، فقد يكون الصدق ضارا والكذب نافعا مثل أن  -1

 نكذب على شخص مصاب بذحبة صدرية فال خنربه أن أباه قد مات مثال

 والرعد والربق... ضاراهذا ال ينطبق على القوانني الفيزيائية والكيميائية والرياضية فقد يكون املطر  -2

 (1857-1789)أوغست كونت  النظرية الثانية: احلق هو املقبول واملوهوم هو املرفوض
 .تكون فكرة حقيقة لدى الفرد عندما تكون موافقة لسائر أفكاره ومالئمة هلا -

غريت آراؤهم ت تكون فكرة حقيقة لدى اجملتمع إذا كانت مقبولة لدى أبنائه يتفقون عليها قوال وعمال، فإذا -

: املعروف املتداول هو احلق، كالذين حكى عنهم القرآن الكرميفإىل فكرة أخرى تكون األوىل خاطئة واألخرية صائبة. 

"، ففعل اآلباء واألجداد وما هو شائع مشهور هو الصحيح، والشاذ عما هو معروف بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا"

 الوضعي "أوغست كونت" الفرنسي.هو الباطل. ويُنسب هذا املذهب إىل 
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هلا  حو  تدورواألفالك  ( تقول بأن األرض ثابتة ال تتحركم90-168)  Ptoléméeمثال: فرضية بطليموس 

قرنا فهي مقبولة لكن أصبحت باطلة بعد مطلع احلضارة املدنية واتضح دوران االرض  15كانت مقبولة لدى العلماء 

 األرض، وتبني صحة ما توصل إليه أقطاب علم اهليئة األربعة:حول الشمس فالشمس هي املركز وليست 

 ( مركزية الشمس ودوران األرض وباقي الكواكب حوهلا1543-1473) البولوين Copernicكوبرنيك 

وما قرب إىل الشمس  تدور األفالك حول الشمس يف مسار بيضوي( 1630-1571األملاين ) Keplerكبلر 

 أسرع حركة

 وجود كواكب جديدة( 1642-1564يطايل )اال Galileoغاليلو 

( متاسك النظام الشمسي بفضل قوى اجلذب والطرد املركزيتني 1727-1642اإلجنليزي ) Newtonنيوتن 

 عن الشمس وإليها.

 : مناقشة

هناك خلط بني املسائل االجتماعية والسياسية اليت ال مصدر هلا سوى تصويت الرأي العام والقضايا الكونية 

 ن اخلارج، فالقضايا احلاكية عن الكون ليست املقبولية فيها مالك احلقيقة وال الرفض مالك اخلطأ.احلاكية ع

 أمر نسيب ال مطلق ةالنظرية الثالثة: احلقيق

 الظروف احمليطة باحلقيقة هي اليت تعني احلقيقة فظروف بطليموس صائبة بالنسبة لعصره وأيضا ما يناقض

 حقيقة صائب لكن يف عصر غري بطليموس.

يصح أن نقول: إن املوحد وامللحد كالمها على حق ألن الظروف احمليطة باملوحد جتره إىل التوحيد والظروف 

 احمليطة بامللحد جتره إىل االحلاد.

 وهذا ينتج أن احلقيقة املطلقة أمر مرفوض وإمنا كل األشياء تقع يف إطار احلقيقة النسبية 

 : مناقشة
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 األمور على قسمني: إضايف وحقيقي والنسبيون خلطوا بينهما.

 فيقول ما أعظمها. 2م 400مث يدخل مدرسة مساحة فنائها  2م4شخص يسكن كوخا صغريا  :مثال

 فيقول ما أصغرها. 2م 400مث يدخل مدرسة مساحة فنائها  2م400شخص يسكن مسكنا كبريا 

ارد واألخرى يف ماء ساخن مث أخرجهما وأدخلهما يف ماء ثالثا : شخص أدخل إحدى يديه يف ماء بمثال

 فاتر، فإن كال اليدين خترب عن حقيقة ختالف األخرى وهذه مغالطة.  

 احلق هو ما طابق الواقع :املسلمنينظرية فالسفة 
 .مطابقة للواقع والكاذبة هي املخالفة له القضية الصادقةف

 .والثالثة أكرب من األربعة كاذبة مثل: األربعة أكثر من الثالثة: صادقة

 خارجية، حقيقية، ذهنية. :أقسام القضايا

 على موضوع ال ينطبق إال على األفراد املوجودة زمان احلكم فقط : احلكم فيها القضية اخلارجية

 مثال: هلكت املواشي، قتل من يف املعسكر.

 ناظر إىل االفراد احملققة حال احلكم واآلتية بعده : احلكم فيها احلقيقيةالقضية 

 مثال: كل جسم متحيز

 على االفراد الذهنية : احلكم فيها الذهنيةالقضية 

 مثال: الكلي إما ذايت )كاحليوان( أو عرضي كالضاحك والذايت جنس أو نوع أو فصل.

ا كانت )فإذا هلكت املواشي كله مالك الصدق يف اخلارجية: باعتبار نسبتها إىل ما يف اخلارج حال احلكم

 صادقة(. 

مالك الصدق يف احلقيقية: إذا طابقت نسبتها إىل الواقع الفعلي واملستقبلي )الفعلي ما هو موجود يف احلال، 

 واملستقبلي نفرتض وجوده اآلن ونطابق(.
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 تطابقه أو ال خارج هلا حىتمالك الصدق يف الذهنية: الصدق فيها باعتبار مطابقة نسبتها ملا يف نفس األمر، إذ ال 

مثال: االنسان حيوان ناطق هي مطابقة لنفس األمر وإن مل يكن هلا خارج ملموس، لكن اخلارج منصة . تطابقه

 النطالق الفكر إىل تلك القضية.

بل املوجود يف اخلارج هو الوحدات، هي اليت تصحح لنا انتزاع هذه  1000وال  100وال  10مثال: ليس يف اخلارج 

 فاهيم واالعداد. امل

( إال أن هناك 49لكن ال وجود يف اخلارج لـ ) 49=7×7مثال: جدول الضرب الذي ابتكره فيثاغورس اليوناين نقول: 

 (.49واقعية تصحح تلك القضية وتعد منشأ انتزاع هلا وهي أننا إذا كررنا سبعة أشياء سبع مرات نصل إىل النتيجة )

مثاله: العلوم النفسية فاحلاالت الروحية حسد، خبل، كرم، يأس ليس هلا وجود خارجي كاألجسام ولكن هلا 

 واقعيات وهلا آثار تصحح كشفها واالنتقال إليها واحلكم بصحة وبطالن ما نقضي عليه من أحكام. 

 ويرى الفالسفة املسلمون أن مالك كون الشيء حقيقة أو وهم أحد األمرين:

 ن القضية مطابقة للعينية اخلارجية أو خمالفة هلا.أن تكو  -1

أن تكون القضية مطابقة للواقعية اليت تناسب تلك القضية كما هو احلال يف القضايا املبحوث عنها يف  -2

 املنطق وعلم النفس والرياضيات واهلندسة. 

رِيَن َوُمنِذرِيَن َوأَنَزَل َمَعُهْم اْلِكتَاَب بِا قِّ لَِيْحُكَم بـَنْيَ النَّاِس حلَْ " َكاَن النَّاُس أُمًَّة َواِحَدًة فـَبـََعَث اَّللَُّ النَّبِيِّنَي ُمَبشِّ

 بـَْغيًا بـَيْـنـَُهْم فـََهَدى اَّللَُّ الَِّذيَن آَمنُوا ِلَما ُهْم اْلبـَيِّنَاتُ فِيَما اْختـَلَُفوا فِيِه َوَما اْختـََلَف فِيِه ِإالَّ الَِّذيَن أُوتُوُه ِمْن بـَْعِد َما َجاءَتْـ 

 ( " البقرة.213اْختـَلَُفوا فِيِه ِمْن احلَْقِّ بِِإْذِنِه َواَّللَُّ يـَْهِدي َمْن َيَشاُء ِإىَل ِصرَاٍط ُمْستَِقيٍم)

 ل عمران.(" آ60" احلَْق  ِمْن رَبَِّك َفاَل َتُكْن ِمْن اْلُمْمرَتِيَن)
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 بـَيْـنـَُهْم مبَا أَنَزَل اَّللَُّ َواَل مْ " َوأَنزَْلنَا إِلَْيَك اْلِكتَاَب بِاحلَْقِّ ُمَصدِّقًا ِلَما بـَنْيَ َيَدْيِه ِمْن اْلِكتَاِب َوُمَهْيِمنًا َعلَْيِه فَاْحكُ 

َلُكْم أُمًَّة َواِحَدًة َوَلِكْن لِيَبْـلُوَُكْم ِشْرَعًة َوِمنْـَهاًجا َولَْو َشاَء اَّللَُّ جَلَعَ تـَتَِّبْع َأْهَواَءُهْم َعمَّا َجاَءَك ِمْن احلَْقِّ ِلُكلٍّ َجَعْلنَا ِمْنُكْم 

 (" املائدة.48وَن)يِف َما آتَاُكْم فَاْستَبُِقوا اخْلَيْـرَاِت ِإىَل اَّللَِّ َمْرِجُعُكْم مجَِيًعا فـَيـُنَبُِّئُكْم مبَا ُكنُتْم فِيِه خَتْتَلِفُ 

وا َكِثريًا َوَضل وا َعْن َسوَاِء َل اْلِكتَاِب اَل تـَْغلُوا يِف ِديِنُكْم َغيْـَر احلَْقِّ َواَل تـَتَّبُِعوا َأْهَواءَ قـَْوٍم َقْد َضل وا ِمْن قـَْبُل َوَأَضل  " ُقْل يَاَأهْ 

 (" املائدة.77السَّبِيِل)

 اَل يـُْؤِمنُوا هِبَا َوِإْن يـََرْوا َسبِيَل الر ْشِد  احلَْقِّ َوِإْن يـََرْوا ُكلَّ آَيةٍ " َسَأْصِرُف َعْن آيَايت الَِّذيَن يـََتَكبَـُّروَن يِف اأْلَْرِض بَِغرْيِ 

 ف.( " األعرا146وا َعنْـَها َغافِِلنَي)نُ اَل يـَتَِّخُذوُه َسبِياًل َوِإْن يـََرْوا َسبِيَل الَغيِّ يـَتَِّخُذوُه َسبِياًل َذِلَك بِأَنَـُّهْم َكذَّبُوا بِآيَاتِنَا وََكا

َا بـَْغُيُكْم َعَلى أَ  ُفِسُكْم َمتَاَع احْلَيَاِة الد نْـيَا مُثَّ نْـ " فـََلمَّا َأجْنَاُهْم ِإَذا ُهْم يـَبْـغُوَن يِف اأْلَْرِض بَِغرْيِ احلَْقِّ يَاأَيـ َها النَّاُس ِإمنَّ

 (" يونس.23إِلَيْـنَا َمْرِجُعُكْم فـَنـُنَبُِّئُكْم مبَا ُكْنُتْم تـَْعَملُوَن)

 (" يونس.32َذِلُكْم اَّللَُّ رَب ُكْم احلَْق  َفَماَذا بـَْعَد احلَْقِّ ِإالَّ الضَّاَلُل فَأَنَّا ُتْصرَفُوَن)" فَ 

 ( " يونس.36َعلُوَن)" َوَما يـَتَِّبُع َأْكثـَُرُهْم ِإالَّ ظَنًّا ِإنَّ الظَّنَّ اَل يـُْغيِن ِمْن احلَْقِّ َشْيئًا ِإنَّ اَّللََّ َعلِيٌم مبَا يـَفْ 

(" 71ُهْم َعْن ِذْكرِِهْم ُمْعِرُضوَن)فَـ  " َولَْو اتَـَّبَع احلَْق  َأْهَواَءُهْم لََفَسَدْت السََّماَواُت َواأْلَْرُض َوَمْن فِيِهنَّ َبْل أَتـَيْـنَاُهْم ِبذِْكرِِهمْ 

 املؤمنون.

 (" القصص.39ُهْم إِلَيْـنَا اَل يـُْرَجُعوَن)" َواْسَتْكبـََر ُهَو َوُجنُوُدُه يِف اأْلَْرِض بَِغرْيِ احلَْقِّ َوظَن وا أَنَـّ 

َّللََّ الَِّذي َخلََقُهْم ُهَو َأَشد  ا " فَأَمَّا َعاٌد فَاْسَتْكبـَُروا يِف اأْلَْرِض بَِغرْيِ احلَْقِّ َوقَالُوا َمْن َأَشد  ِمنَّا قـُوًَّة أَوملَْ يـََرْوا َأنَّ 

َ هَلُْم أَنَّ 15وَن)ِمنْـُهْم قـُوًَّة وََكانُوا بِآيَاتِنَا جَيَْحدُ  ُه احلَْق  أَوملَْ (" فصلت." َسُنرِيِهْم آيَاتِنَا يِف اآْلفَاِق َويِف أَنْـُفِسِهْم َحىتَّ يـَتَبـَنيَّ

 (" فصلت.53َيْكِف ِبرَبَِّك أَنَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد)

َا السَّبِيُل َعَلى الَِّذيَن َيْظِلُموَن النَّاَس َويـَبْـغُونَ   (" الشورى.42َك هَلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم)يِف اأْلَْرِض بَِغرْيِ احلَْقِّ أُْولَئِ  " ِإمنَّ
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هِبَا فَاْليـَْوَم جُتَْزْوَن َعَذاَب  " َويـَْوَم يـُْعَرُض الَِّذيَن َكَفُروا َعَلى النَّاِر َأْذَهْبُتْم طَيِّبَاِتُكْم يِف َحيَاِتُكْم الد نْـيَا َواْسَتْمتـَْعُتمْ 

 (" األحقاف.20ا ُكْنُتْم َتْسَتْكرِبُوَن يِف اأْلَْرِض بَِغرْيِ احلَْقِّ َومبَا ُكْنُتْم تـَْفُسُقوَن)اهْلُوِن مبَِ 
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