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الوحدة الأوىل

احلقيقة واملعرفة

)مقدمة لأ�سول الفل�سفة(

وحدة الفل�سفة يف منهاج الثقافة العامة للمرحلة الثانوية يف وزارة 

الرتبية والتعليم يف اململكة الأردنية الها�سمية، منذ عام 2001م.

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

قال اهلل تعاىل: )ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ( �سورة يو�سف، 12: ٧٦.

اإن فرع الفل�سفة الذي يعنى باملعرفة واحلقيقة، وكيف نتو�سل 

اأ�سل  وهي   )Epistemology( املعرفة  نظرية  ي�سمى  املعرفة  اإىل 

الفل�سفة واأ�سا�س معرفة العلوم كلها، وبالتايل تتقدم على العلوم 

الطبيعية، لأن فهم طبيعة املعرفة يتقدم على معرفة اأمور بعينها. 

وهي بطبيعتها مو�سوعًا لي�س �سهاًل )مع اأننا فيما يلي �سنب�سطه 

قدر الإمكان(.



٦

احلقيقة واملعرفة

ولكن قبل اأن نبحث نظرية املعرفة، يجب اأن نت�ساءل عن ماهيتنا، 

وعما هو الإن�سان اأ�ساًل، لأن من غري املعقول اأن نت�ساءل عن �سيء 

يف الإن�سان قبل اأن نعرف ما هو لإن�سان اأوًل.

النتاجات العامة للوحدة

يتوقع من الطالب يف نهاية الوحدة اأن يكون قادراً على اأن:

والجتاهات  القيم  ويتمثل  وامل�سطلحات،  املفاهيم  يو�سح  	•

ويتقن املهارات الواردة فيها.

يتعرف العنا�رص الرئي�سة التي يتكون منها الإن�سان. 	•

يتعرف اأجزاء النف�س الب�رصية. 	•

يبني امل�سادر الرئي�سة للمعرفة. 	•

يف�رص اأ�سباب اختيار الإن�سان خليفة هلل يف الأر�س. 	•

يو�سح طرق املعرفة الروحية. 		•

يعدد ال�رصوط الواجب توفرها يف الروؤيا ال�ساحلة. 		•

مييز بني الروؤيا وال�ستخارة. 		•

يفرق بني الأحالم والروؤى. 	•

ُيفند اآراء الفال�سفة القائمة على ال�سك ويبطل دعواتها. 	•
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يوازن بني درجات الدين ودرجات اليقني. 	•

يو�سح مناذج املعرفة الرئي�سة العلوية، والأكيدة، والتجريبية. 	•

يعطي اأمثلة مناذج املعرفة الرئي�سة. 	•

يو�سح املعامل البارزة التي متيز العلوم الإ�سالمية. 	•

يوازن بني حما�سن وم�ساوئ العلم احلديث. 	•

يعطي اأمثلة على م�ساندة القواعد املنطقية للعلوم التجريبية. 	•

•	يعطي اأمثلة اأخرى على اإبطال القواعد املنطقية للعلوم التجريبية.

احل�سارة  على  الإ�سالمية  العربية  احل�سارة  تاأثري  يتعرف  	•

الغربية.
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الدر�س الأول

الإن�سان، ما هو؟

يتكون الإن�سان من ثالثة عنا�رص: الروح والنف�س واجل�سم. ويوجد 

كل منها يف عامل خا�س لكنها مرتابطة.

اأوًل: اجل�سم )اأو اجل�سد(

احلي  اجلزء  اإنه  وي�ستخدمه.  به  وي�سعر  اجل�سم  يعرف  امرىء  كل 

يتنف�س،  ال��ذي  الإن�سان  جزء  اإن��ه  لالإن�سان.  واحليواين  وامل��ادي 

وياأكل، ويتحرك وميّكنه من احلياة يف الكون املادي الذي ي�سمى 

الإن�سان  يف  الفاين  اجلزء  اأي�سًا  اإنه  ال�سهادة((  ))عامل  الإ�سالم  يف 

الذي مير�س، ويهرم، وميوت. فاملوت اجل�سدي بالتاأكيد ما هو اإل 

دمار اجل�سم وانف�ساله عن نف�س الإن�سان وروحه؛ ويذكر القراآن 

الكرمي اأن نف�س الإن�سان قد تتاأثر تاأثراً ما، قال عز وجّل: 

)ں ں ڻ ڻڻ( اآل عمران، 185:3.

)ہ ہ  ھ ھ ھ ھ ے  ے  ۓ ۓ ڭ ڭ 

ڭ  ڭۇ ۇۆ ۆ ۈ   ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ  ۅ ۉ ۉ  ې 
ې( �سورة املوؤمنون، 99:23 - 100.
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ثانًيا: النف�س

اإن نف�س الإن�سان هي الإن�سان على احلقيقة، و�سخ�سيته اخلا�سة 

التي جتعل منه فرداً مميزاً.

 )الفيل�سوف اليوناين 
)1(

ونف�س الإن�سان خالدة اأي�سًا. وقال اأفالطون

الإن�سان((.  ج�سم  موت  بعد  تبقى  ))اإنها  )٧24-٧43ق.م(،  الكبري 

وهي بالتايل اأ�سمى من اجل�سم، متامًا كما اأن العامل الذي توجد 

اأ�سمى من العامل املادي، والبع�س ي�سمي هذا العامل الربزخ  فيه 

كما هو وارد يف الآية الكرمية: ) ۋ ۅ  ۅ ۉ ۉ  ې ې( 

�سورة املوؤمنون، 100:23.

وقد �سّور كثري من العلماء �سلتها باجل�سم ك�سلة امللك مبملكته. 

فهي تتحكم باجل�سم، وتتخذ قراراته، وتفكر عنه، وتبقى على �سلة 

معه )ك�ساهد داخلي(؛ ويقول علماء املالكية اأنها م�ستبكة باجل�سم 

كا�ستباك املاء بالعود الأخ�رص، ويقول ابن �سينا اأنها قد نزلت من 

ال�سماء لتدبري هذا اجل�سد، وله ق�سيدة عينية �سهرية بداأها  عامل 

بقوله: َهبطت �إليًك من �ملحل �لأرفع ... �إلخ.

حالت  اأو  اأن��واع  ثالثة  للنف�س  فاإن  الإ�سالمي  للدين  بالن�سبة 

رئي�سية:

)1( حماورات اأفالطون، فيدون، )245(.
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)ک گ( �سورة  )پ پ پ پ( �سورة يو�سف، 12: 53، 

القيامة، ٧5: 2، ) ٿ ٿ( �سورة الفجر، 89: 2٧.

فيت�سارعان  الّلوامة(  )النف�س  و  بال�سوء(  الأّم��ارة  )النف�س  اأما 

داخل الإن�سان من اأجل ت�سيريه نحو ال�رص واخلري. وي�سّبه اأفالطون 

�رصاعهما بح�سانني يتعاركان جلر عربة يف اجتاهني خمتلفني:

))وبالن�سبة خللود النف�س، اإِذن، فقد قلنا ما يكفي، واأما بالن�سبة 

لطبيعتها فهي ت�سبه احتاداً قويًا جلوادين مع �سائقهما يف عربة 

اأحد  فاإن  ذلك،  وف�ساًل عن  �سائقهما؛  بهما  يتحكم  ج��وادان  اإنهما 

الآخر  اجلواد  اأن  اأ�سل وعرق طيب، يف حني  ومن  نبيل  اجلوادين 

يت�سف بعك�س �سفات اجلواد الأول وعرقه. وبالتايل، فاإِن مهمة 

.)
)2(

ال�سائق الذي اأ�رصنا اإِليه هي �سعبة و�سائكة 

فال�سائق هو رمز للنف�س املطمئنة، اإل اأن النف�س املطمئنة ل ت�سبح 

مطمئنة ول ترجع اإىل ربها ) ٿ  ٹ  ٹ(  �سورة الفجر، 89: 28، حتى تتغلب 

النف�س اللوامة على النف�س الأّمارة بال�سوء، اأو كما يقول اأفالطون: 

 ويطيع �سائق العربة. 
)3(

)حتى يتخلى احل�سان ال�سيئ عن �سهواته(

وعندئذ تظهر الأخالق املوجودة يف النف�س ب�سكل طبيعي، فتدخل 

)2( امل�سدر نف�سه؛ �س )24٦(.

)3( امل�سدر نف�سه، �س)255(.
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ائ ائ  �سورة الفجر، 89: 30. ويقول اهلل تعاىل:)  ڦ  ڦ  ڦ (   ( اجلنة 

�سورة   ) ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ   ۇئ  ۇئ   وئ  وئ  ەئ  ەئ 
النازعات، ٧9: 41-40.

جزء  كل  اأج���زاء،  ثالثة  للنف�س  اأن  يعرتف  احلديث  النف�س  علم 

ي�سّكل قوة توازي الأخرى. وقد �سّماها �سيجموند فرويد عامل النف�س 

النم�ساوي )185٦–1939م( ب� )النف�س امل�ستهية(، )والأنا(، )والأنا 

و  )بال�سائق(،  اأفالطون  ت�سبيه  مع  متامًا  تتوافق  وه��ذه  العليا(. 

)احل�سان ال�سيئ(، و)احل�سان الطيب( على التوايل، �سوى اأن فرويد 

قد ت�سبح حقًا  امل�ستهية  النف�س  اأن  اأب��داً  يتخيل  لكونه ملحداً، مل 

مطمئنة، وترجع اإىل ربها من خالل رحمة اهلل.

ڀ   پ ڀ ڀ  پ  پ  پ  ٻٻ  )ٻ ٻ  تعاىل:  اهلل  قال 

ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ ( �سورة يو�سف، 12: 53.

ثالثًا: الروح

الأول يعني بب�ساطة  ال�سياق معنيني:  الروح يف هذا  اإن لكلمة 

حياة اجل�سم، ولذلك العبارة ))زهق روحه(( تعني ))مات((. والثاين، 

ال�ساهد  التي هي  الروح  ن�ستخدمه هنا، يعني  الذي  املعنى  وهو 

الداخلي للنف�س واجل�سم معًا. وهذه الروح هي النفخة الإلهية يف 
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الإن�سان، كما يف قوله تعاىل: )ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ۋ  ۋۅ ۅ 

ال�سجدة،  �سورة   ) ائ  ى  ى  ې   ېې  ې  ۉ  ۉ 
.32:9

فالروح �رّص احلياة يف اجل�سد، وهي واحدة ل تتنوع، اأما النف�س 

فلها اأحوال اأو حالت ثالث كما تقدم.

ويف الوقت نف�سه فاإن الروح والنف�س متالزمان ل تخلو حياة 

الإن�سان منهما.

لأنها  بالطبع(  اجل�سم  )وعلى  النف�س  على  تت�سامى  وال��روح 

لي�ست خالدة فح�سب، بل لأنها غري مقيدة بال�سخ�سية واملحددات 

الفردية )اخل�سائ�س ال�سخ�سية(. وب�سكل م�ساٍو، فاإن عاملها )عامل 

امللكوت( هو علوي على العامل الذي يحتوي على الأنف�س)الربزخ(، 

لأنه بني يدي اهلل ويحتوي على اأرواح املخلوقات كلها يقول اهلل 

�سورة  ی(  ی  ىئ   ىئ  ىئ    ېئ  ېئ   ېئ  )ۈئ  تعاىل: 

ي�س، 3٦: 83. وما خال ذلك، فال ميكن معرفة الكثري عن اأمر الروح 

لأنها من اأمر اهلل. يقول اهلل تعاىل: )وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ 

ۈئ ۈئ ېئ  ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی (  �سورة الإ�رصاء، 85:1٧، فاإن 
اإدراكيني: النف�س والروح وهذا من معاين قول  لالإن�سان مركزين 

ويف   )4٦:55 الرحمن،  )�سورة   ) ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  )ڦ  تعاىل:  اهلل 
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الآخرة جنة للنف�س وجنة للروح، واهلل اأعلم.

• اذكر العنا�رص التي يتكون منها الإن�سان؟

النف�س؟ وكيف تختلف يف نظر فرويد عنها يف نظر  • ما هي 

اأفالطون؟

الدر�س الثاين 

كيف يعرف الإن�سان؟

يف  املوجودة  احلقائق  َيعِرف  اأن  ي�ستطيع  الإن�سان  يف  جزء  كل 

عامله اخلا�س من خالل امللكات املعرفية املوجودة يف كل واحد 

منهم ب�سكل فطري. وهذه امل�سادر الرئي�سية الثالثة للمعرفة كما 

يلي:

اأوًل: املعرفة اجل�سمية

حوا�سه  خالل  من  املادية  احلقائق  يعلم  م��ادي،  كائن  اجل�سم 

خالل  من  يرى  فاجل�سم  النف�س.  اإىل  يو�سلها  ثم  ومن  املختلفة، 

العينني، وي�سمع من خالل الأذنني، وي�سم من خالل الأنف، ويتذوق 

من خالل الفم، ويح�س من خالل اجللد، وهذه كلها اأ�سكال معرفة 
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)الإدراك  ب�  ال�سكل من املعرفة  العامل املادي، ويعرف عادة هذا 

احل�سي( اأي املعرفة التي يتو�سل اإليها الإن�سان بوا�سطة احلوا�س.

ثانيًا: املعرفة النف�سية

)ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ( �سورة ال�سم�س، 91: ٧ – 10.
النف�س كائن لطيف؛ اأي خفي. وبالإ�سافة اإىل املعلومات التي 

ينقلها اإليها اجل�سم واحلوا�س اجل�سدية )من خالل الذهن ومركزه 

اإىل املعرفة من خالف ثالثة  النف�س  املادي وهو املخ( تتو�سل 

التي  والعاطفة،  والإِرادة،  الذكاء،  وهي  رئي�سية:  لطيفة  طرق 

و)ال�سلوكية(،  )الإِدراك��ي��ة(،  بالنظم  احلديث  النف�س  علم  ي�سميها 

اإِدراك احلق، ومهمة الإِرادة هي  و)العاطفية(. فمهمة الذكاء هي 

ممار�سة حرية الختيار، واأما العاطفة فمهمتها حمبة ما هو خرّي 

وجميل. وبعبارة اأخرى ن�ستطيع القول اإِن نف�س الإِن�سان ُتعرُف من 

خالل فهم احلقيقة، ومن خالل اإرادة اخلري، ومن خالل امل�ساعر 

اإِدراك  جمرد  لي�ست  هي  احلقيقية  املعرفة  وبالتايل  الفا�سلة. 

ذهني، بل اإِح�سا�س واإِرادة. ففهم حقيقة ما هو خرّي وجميل ونبيل، 
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يعني بال�رصورة اأن نحبه ونرغب فيه اأي�سًا.

عن  الإن�سان  متيز  التي  هي  بالتحديد  الثالث  امللكات  وه��ذه 

)ٻ  احليوان، وتف�رص ملاذا هو خليفة اهلل يف الأر���س قال تعاىل: 

الإِن�سان هو املخلوق  البقرة، 2: 30. لأن  �سورة  پ پ پ پ( 
الوحيد يف الأر�س الذي ميتلك الذكاء القادر على احلكم مبو�سوعية 

كاملة وعلى معرفة احلقيقة. والإن�سان هو الوحيد الذي ميتلك الإرادة 

الكاملة، وبالتايل على  الكلِّي، وعلى احلرية  الرتكيز  القادرة على 

الت�سحية املطلقة. والإِن�سان هو الوحيد الذي ميتلك العاطفة القادرة 

على املحبة ال�سادقة، واخلري املخل�س، وف�سيلة حب الغري بنكران 

الذات. فهذه امللكات تولد مع الإِن�سان يف نف�سه، لأنها هبات من اهلل. 

ڦ  ڦ  ڦ   ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ٹ  ٹ  )ٹ  تعاىل:  قال 

ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ( �سورة النفطار، 82: ٦ - 8.
 ،

)4(
قال �سلى اهلل عليه و�سلم: )اإِن اهلل تعاىل خلق اآدم على �سورته

لكنها تت�سح تدريجيًا. عندما ينمو الطفل، تنمو العاطفة معه منذ 

ال��ولدة؛ ويبداأ الذكاء والإِرادة بالنمو بعد الولدة مبرحلة ق�سرية 

ويت�سحان قبل مرحلة املراهقة.

)1( م�سند ابن حنبل، 2: 242، 251، 315، 323 اإِلخ...؛ �سحيح البخاري، كتاب ال�ستئذان، الباب الأول، 

�سحيح م�سلم، كتاب الرب، )115(، ويف مواطن اأخرى.
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وللملكات املعرفية للنف�س �سيغ معينة، من بينها:

الإرادة: قد تكون الإرادة �سابرة اأو جاهدة، زاهدة اأو عاملة. اأ( 

العاطفة: قد تكون العاطفة حب اأو ر�سى، متاأملة اأو متوكلة. ب( 

الذكاء: قد يكون الذكاء اإدراك منطقي وهو مو�سوعي، اأو حد�س  ج( 

اأو اإح�سا�س وهو �سعوري. ومن ناحية اأخرى ممكن اأن منيز بني 

الذكاء النظري والذكاء العملي، وبني التحليل والرتكيب، وبني 

الذكاء العفوي وبني الذكاء التخطيطي، وبني الذكاء البّناء وبني 

الذكاء الإنتقادي، وبني الذكاء الذي يتوجه نحو امل�ستقبل وهو 

اخليال والذكاء الذي يتوجه نحو املا�سي وهو الذاكرة.

واخري ل بد من التنوبه بامللكة اللغوية التي تربز الذكاء وتعرّب عنه، 

وتتيح للنا�س الت�سال مع بع�سهم البع�س.

اإن �سيغ ملكات النف�س املختلفة، هي التي تف�رص �سبب متيز تلميذ عن 

اآخر ب�سكل فطري يف مادة معينة: فهذه امللكات تتطور يف كل �سخ�س 

بطريقة خمتلفة بحيث تربز مواهب خمتلفة يف مواد خمتلفة. ومبا اأن 

املعرفة احلقيقية اأي�سًا تتطلب حب �سيء والرغبة فيه، فمن الوا�سح 

اأي�سًا اأن التالميذ الذين يحبون مادة ويرغبون يف بذل اجلهد فيها، 

يكون اأداوؤهم اأف�سل من التالميذ الذين مل يتعر�سوا للمادة باأ�سلوب 

اإيجابي. لذلك مل يكن لديهم ما يجذبهم اأو ي�سوقهم للمعرفة وتعلم هذه 

املادة فال يحبونها ول مييلون اإليها.
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ثالثًا: املعرفة الروحية

1 - الوحي )التنزيل(:

اأو التنزيل  اإن اأعظم معرفة هي املعرفة التي تاأتي مع الوحي 

العليم  الإن�سان، من اهلل �سبحانه وتعاىل،  لأنها تاأتي من خارج 

اأو لأمة  بكل �سيء. والوحي هو كالم اهلل. وهو مر�سل لكل الب�رص 

باأ�رصها، ولكن ينّزل على الأنبياء والر�سل فقط، )وهو الذي يجعل 

منهم اأنبياء ور�ساًل(:

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ   ڀ  )ڀ 

ٹ ( �سورة اآل عمران، 3: 3.
ڀ  ڀڀ   ڀ  پ  پ  پ   پ  ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   (
ٿ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ٿ ٹ ٹ ٹٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ 

چ چ  چ چ ( �سورة الن�ساء، 4: 1٦3 – 1٦4.
ومع موت �سيدنا حممد �سلى اهلل عليه و�سلم خامت الأنبياء، اأُقفل 

باب الوحي، ولن يكون هناك اأي تنزيل اأو وحي اآخر حتى القدوم 

الثاين ل�سيدنا عي�سى عليه ال�سالم.
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2 - الإلهام:

اأعظم معرفة بعد املعرفة التي تاأتي مع الوحي هي معرفة الروح 

وم�سدرها من اهلل �سبحانه وتعاىل اأو من لدن اهلل �سبحانه وتعاىل:

) ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب(   �سورة يو�سف، 12: 8٦.
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ   ڌ  ڍ  ڍ   ڇ  ڇ  )ڇ 

ژ ژ (  �سورة الكهف، 18: ٦5.
وت�سمى هذه املعرفة ))الإلهام((. وهي معرفة �سحيحة، ومعرفة 

التي  مبا�رصة كاملة لالأ�سياء على حقيقتها، على عك�س املعرفة 

تاأتي من نف�س الإن�سان، وعنها قال �سيدنا اخل�رص كما جاء يف 

كتاب اهلل تعاىل:

) ۈئ ۈئ  ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ( �سورة الكهف، 

.82 :18

لبع�س  متاح  لكنه  اليوم،  ه��ذا  حتى  الإل��ه��ام  ب��اب  ُيغلق  ومل 

مثل  الزاهدين  ال�ساحلني  الأب��رار  الأتقياء  النا�س  من  اخلا�سة 

�سيدنا اخل�رص.

يقول تعاىل يف كتابه العزيز: )ې ې  ى ى ائ ائ ەئ 

ەئ  وئ  وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  ىئ  ىئىئ ی  
ی  ی ی جئ( �سورة الزمر، 39: 9.
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3 - القلب:

ل بد من التنويه بالقلب لدى بحث املعرفة الروحية. ويف الواقع فاإن 

لكلمة )قلب( معنيني: الأول هو القلب الذي ي�سّكل جزءاً من اجل�سم ويقع 

داخل القف�س ال�سدري وي�سخ الدم اإىل كل اأجزاء اجل�سم. اأما املعنى 

الثاين، وهو الذي يهمنا يف هذا ال�سياق، هو القلب اخلفي اأو اللطيف 

وهو الو�سيلة التي تربط املعرفة الروحية بالنف�س. ولهذا ال�سبب و�سف 

النف�س  بني  يربط  الذي  باجل�رص  واأحيانًا  الثالثة(،  )بالعني  اأحيانًا 

والروح، والذي يعلم بعني اليقني من خالله فقط الأ�سفياء النادرون 

ك�سيدنا اخل�رص. واأما الب�رص الآخرون فقد �سداأت قلوبهم واأغلقت. يقول 

اهلل تعاىل يف القراآن الكرمي:

)پ ڀ  ڀ ڀ ڀ( �سورة الأعراف، ٧: 1٧9.

ی(  ىئ  ىئ  ىئ   ېئ   ېئ  ېئ  ۈئ   ۈئ  ۆئ   )ۆئ  

�سورة احلج، 22: 4٦.

)ک گ گ  گ  گ ڳ ڳ ڳ ( �سورة حممد، 4٧: 24.

ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   چ  چ  چ  چ  ڃ  )ڃ 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ  ژ ژ ڑ ڑ ک   
ک ک ( �سورة البقرة، 2: 10-9.

) ڃچ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ   ڍ ڍ( �سورة املطففني، 83: 14.



20

احلقيقة واملعرفة

)ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ( �سورة املجادلة، 58: 22.

ڃ(  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڤ   )ڤ 

�سورة الفتح، 48: 4.

ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں   ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  )ڳ 

ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ   ہ  ۀ  
ۅ   ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ   ۓڭ 

ۅ ( �سورة البقرة، 2: ٧4.

اإميانويل كانت ونفيه للقلب واملعرفة الروحية:

كانت حقيقة القلب واملعرفة الروحية معروفة دائمًا يف كل اأنحاء 

العامل القدمي وحتى يف الغرب، ويف الإجنيل روي اأن �سيدنا عي�سى 

عليه ال�سالم قال:

اإ�رصائيل،  اأول كل الو�سايا هي، ا�سمع يا بني  اإن  )فاأجابه عي�سى 

الرب اإلهنا رٌب واحٌد. وحتب الرب اإلهك من كل قلبك ومن كل نف�سك 

ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. هذه هي الو�سية الأوىل. وثانيٌة مثلها 

.
)5(

هي حتب جارك كنف�سك. لي�س و�سيٌة اأخرى اأعظم من هاتني( 

)لحظ هنا اأن امللكات الأ�سا�سية للنف�س هي املذكورة �سابقًا، 

)1( الإجنيل )القدي�س مرق�س، 12: 29-31(، )واأنظر اأي�سًا �سفر التثنية، ٦:5، ومّتى 22: 40-3٧(.
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القلب، والنف�س، واملحبة، والإرادة - وهي م�سدر القدرة - والذكاء 

اأو الفكر(.

وعلى الرغم من هذا، فكان دائمًا اأنا�س ي�سككون بحقيقة القلب 

مل  اأنهم  وهو  ب�سيٍط،  ل�سبب  ت��ام-  اقتناع  دون  يتقبلونها  -اأو 

يخربوه باأنف�سهم، ومل يعرفوا اأي�سًا اأي اأحد َخربه )بالتاأكيد قليل 

من النا�س من يحظ بذلك(. وعلى اأي حال، كان اأول �سخ�س مل ينكر 

وجوده فح�سب، بل يحاول اأن يربهن ب�سكل فل�سفي عدم اإمكانية 

وجوده، هو الفيل�سوف الأملاين اإميانويل كانت )1٧24-1804م(. 

ويف كتابه )نقد العقل املح�س( )1٧81م( وكتابه )مقدمة نقدية 

لأي ميتافيزيقا م�ستقبلية( )1٧83م(. جادل )كانت( باأن معرفة 

الأ�سياء بحد ذاتها، والذي �سّماه )بالعقل املح�س(، هو م�ستحيل 

هذه  عقيدة  كانت  التي  امليتافيزيقا  واأن  منطقيًا،  ومتناق�س 

ناحية  من  حق  على  )كانت(  كان  فارغًا.  كالمًا  كانت  املعرفة 

على  م�ستحيلة  املح�سة  اأو  املبا�رصة  املعرفة  اأن  وهي  واح��دة: 

ب�سكل غري  احلقائق  قادرة على معرفة  اأنها  مع  النف�س،  م�ستوى 

مبا�رص، لأنها ل متلك اأبداً اأن حترر نف�سها من مفاهيمها امل�سبقة 

ومنظورها الفردي. 

فتاأمل كر�سيًا، اأي كر�سي. الكل يعرف ما الكر�سي، ولكن ل اأحد 
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يراه متامًا من نف�س الزاوية التي يراه الآخر منها. ول يراه اأحد من 

الزوايا كلها يف نف�س الوقت. وعندما يراه �سخ�س، فاإنه ل يعرف من 

جمرد روؤيته كل خوا�سه و�سماته، اأو عمره اأو تاريخه. ول ُيعرف عن 

ذات طبيعته. فقد يكون على و�سك النهيار ولكن قد ل نعرف ذلك من 

اإليه. وعالوة على ذلك؛ ل ُيعرف الكر�سي يف حد ذاته  النظر  جمرد 

مبا�رصة، ولكن من خالل �سورة يف النف�س ُبثت من العني، اأو الذاكرة 

اأو اخليال. ولكن تلك ال�سورة مالئمة ب�سكل كاف بحيث متّكننا من 

راأينا  اأننا  اأحد  اإخبار  اأو من  اأو حمله،  اإليه واجللو�س عليه،  الذهاب 

كر�سيًا، اأو اأن نعرف اأن ذلك الكر�سي هو لي�س مائدة اأو �سّلمًا مثاًل. اإذن 

للنف�س معرفة حقيقية �سحيحة لكنها لي�ست خال�سة اأو مبا�رصة.

قال تعاىل: )ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ ( 

�سورة الروم، 30: ٧.

الروح لها معرفة مبا�رصة. لأنها تاأتي من اهلل �سبحانه وتعاىل، 

ولكن توجد على م�ستوى خمتلف عن النف�س. ولذلك القلب، اأو الفوؤاد 

الذي هو عني القلب، يرى ال�سياء ب�سكل كامل اأو حم�س. يقول اهلل 

تعاىل: )ڍ ڍ  ڌ  ڌ ڎ ڎ (  �سورة النجم، 11:53. وقد كانت غلطة 

)كانت( يف افرتا�سه اأن جمرد عدم امتالكه مثل هذه املعرفة، اأو 

عليها.  احل�سول  ي�ستطيع  ل  اأحداً  فاإن  باأحد ميتلكها،  علمه  عدم 
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اأحداً  يعرف  ومل  اأب��داً،  ال�سني  اإىل  يذهب  مل  كمن  حجته  وكانت 

ذهب اإليها، فقال فجاأة اإن ال�سني لي�ست موجودة ومن امل�ستحيل 

اأن تكون موجودة!! ول�سوء احلظ، فقد �سعف الإميان لدى بع�س 

راأي  بعد  العامل  اأنحاء  كل  يف  روحية  معرفة  بوجود  الفال�سفة 

)كانت(، وا�ستمر هذا ال�سعف لدى الفال�سفة، وحتى لدى املوؤمنني، 

اإىل يومنا هذا.

4- العقل:

اإنها  الب�رص.  لكل  املتاحة  الروحية  املعرفة  واحد من  نوع  هناك 

املعرفة العقلية. اأوًل ل بد من الإ�سارة اإىل اأن كلمة )العقل( يف اللغة 

العربية لها ثالثة معاٍن خمتلفة على الأقل. الأول هو الذهن وهو 

م�سطلح عام بحد ذاته يدل ب�سكل غري حمدد على الذكاء، اأو الوعي، 

اأو اإدراك النف�س. واأما املعنى الثاين فهو بالتحديد ملكة املنطق يف 

النف�س كما �سنبحث لحقًا. وغالبًا ي�ستخدم الفال�سفة هذه الكلمة 

يف �سياق هذا املعنى. واملعنى الثالث، وهو الذي يعنينا هنا، هو 

اإ�سعاع من املعرفة ياأتي من الروح عرب القلب اإىل اأعماق النف�س 

حتى اجل�سم. فاإذا �سّبهنا النور باملعرفة، وال�سم�س بالروح، والقمر 

بالنف�س، والأر���س باجل�سم، عندئذ ميكن ت�سبيه العقل ب�سعاع من 
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النور يف الليل ي�سدر عن ال�سم�س، ويرتد على القمر، ويرتطم اأخرياً 

بالأر�س.

اأن  ميكننا  القلب(،  م�ستوى  )بنف�س  ال�سعاع  هذا  يكون  عندما 

اأن  ميكننا  النف�س(  م�ستوى  )بنف�س  يكون  وعندما  القلب،  نعتربه 

كما  ال�سخ�سية(  )باملعرفة  يزودنا  حقيقيًا(  )اإح�سا�سًا  نعتربه 

عجيبة  بب�سرية  املوؤمنني  الإح�سا�س  هذا  وي��زود  �سابقًا.  ذكرنا 

ملعرفة الأمور وللفرا�سة يف النا�س. قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

.
)6(

و�سلم: )احذروا فرا�سة املوؤمن فاإنه ينظر بنور اهلل( 

يف  باإبقائها  الأم��ور  تدبر  من  اأي�سًا  الإح�سا�س  هذا  وميّكننا 

اأذهاننا من دون اأي تفكري منطقي فيها ومن ثم فهمها ل اإراديًا. 

وهذا هو معنى م�سطلح )يعقلون( الذي ورد يف القراآن الكرمي يف 

اآيات مثل الآيات التالية:

ڀ  پ  پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ   ڀ  ڀ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
  ) چ  چ  چ  ڃ  ڃ ڃ  ڃ  ڄ   ڄ 

�سورة البقرة، 2: 1٦4.

)1( �سنن الرتمذي، كتاب تف�سري القراآن، تف�سري �سورة احلجر )1٦:٦(.
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))م�ستوى(( اجل�سم فهو يولد  العقل بنف�س  واأخ��رياً، عندما يكون 

غريزة حيوانية. ولكن ما هي الغريزة؟ كي نفهم هذا جيداً ل بد 

اأو ي�سري يف  التالية: عندما يقود املرء �سيارة،  الأ�سئلة  اأن نطرح 

ال�سارع وهو يتكلم، فمن هو الذي يتكلم؟ ومن الذي يقود؟ وكيف 

املهاجرة  الطيور  تطري  وكيف  �سيء؟  علينا  ُيرمى  حني  ننتف�س 

مبفردها للمرة الأوىل اأحيانًا، وتقطع م�سافات طويلة عرب العامل 

اإىل مكان حيث تلتقي بالطيور الأخرى؟ كيف تكت�سب التما�سيح 

من  متكنها  التي  املهارات  اأبواها  هجرها  التي  ال��ولدة  حديثة 

البقاء؟

يقول اهلل تعاىل: )ىت يت جث  مث  ىث يث حج  مج جح( �سورة طه، 

.50 :20

فهذه غريزة فطرية كحا�سة ال�سم اأو الب�رص لدى بع�س احليوانات، 

وكقرون ال�ست�سعار وغريها، ولي�س بال�رصورة اأن يكون عقاًل.

على  تركز  النف�س  كانت  اإذا  الأول:  بال�سوؤال  نبداأ  ه��ذا  بعد 

لي�سا  اأنهما  الوا�سح  فمن  والإرادة،  الذكاء  خالل  من  املحادثة 

من يقود ال�سيارة اأو يحرك ال�ساقني؟ وهي بالتاأكيد لي�ست الروح 

ذات طبيعة خمتلفة، كما ذكرنا  الروحية  املعرفة  لأن  القلب،  اأو 

�سابقًا ولي�ست بج�سمية، لأن اجل�سم بحد ذاته ل ي�ستطيع التفكري، 
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واإل قد تفكر اجلثث وتفر من الدفن! وبالن�سبة ملا ي�سمى يف الوقت 

احلا�رص بالعقل الباطن، فما هذه �سوى ميول الأنا ورغباتها. وهي 

بالتايل جزء من النف�س التي هي م�سغولة باحلديث وبالتايل فهي 

يف  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  مينح  العقل  هذا  خالل  ومن  اآخ��ر.  �سيء 

النهاية كل املخلوقات – احليوانات والب�رص على ال�سواء – املعرفة 

عام  ب�سكل  ن�سميها  اأننا  ومع  للبقاء،  اإليها  التي حتتاج  الفطرية 

غريزة حيوانية، بل هي غالبًا اإعجازية. ويذّكرنا القراآن الكرمي اأن 

اهلل �سبحانه وتعاىل يوحي اإىل احليوانات:

)ڎ ڈ ڈ ژ  ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  گ گ 

النحل، 1٦:  گ گ ڳ   ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ(  �سورة 
.٦9 – ٦8

5 - الروؤيا ال�ساحلة:

والروؤيا  اجل��زء،  ه��ذا  يف  ال�ساحلة  ال��روؤي��ا  نذكر  اأن  يفوتنا  ل 

اإبراهيم  الأنبياء فقط ك�سيدنا  ال�ساحلة لي�ست م�سهودة من قبل 

يف القراآن الكرمي )�سورة ال�سافات، 3٧: 102(، و�سيدنا يعقوب 

و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  حممد  و�سيدنا   ،)4  :12 يو�سف،  )�سورة 

نف�سه )�سورة الفتح، 48: 2٧(، )�سورة الأنفال، 8: 43(، بل يراها 
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املوؤمنون العاديون، من ال�سجناء يف ال�سجن )�سورة يو�سف، 12: 

3٦( اإىل امللوك )�سورة يو�سف، 12: 43(، وقال ر�سول اهلل �سلى 

اهلل عليه و�سلم: )روؤيا املوؤمن جزء من �ستة واأربعني جزءاً من 

.
)7(

النبوة(

املوؤمنني  ت��زود  اأن  ت�ستطيع  ال�ساحلة  الروؤيا  اأن  يعني  وه��ذا 

مبعرفة حقيقية وذلك لأن امل�سلمني الذين يواجهون م�ساألة �سائكة 

كي  ال�ستخارة  خالل  من  للروؤيا  طلبًا  اهلل  يدعو  اأن  ي�ستطيعون 

ير�سدهم مبا يفعلونه. )وهذا يتطلب �رصوطًا معينة: على املرء اأن 

يكون موؤمنًا، واأن تكون حاجته حقيقية ولي�ست جمرد رغبة يف 

الأخرى يف حل  الو�سائل  ي�ستنفد كل  اأن  الروؤيا، ويجب  م�ساهدة 

اأن  ويجب  والدعاء؛  وال�ست�سارة،  التفكري،  ذلك  يف  مبا  امل�سكلة 

تكون له النية اأن يقبل اجلواب مهما كان(.

اأ�سغاث  فمنها  روؤى،  املنامات  كل  لي�ست  احل��ال  وبطبيعة 

اأحالم. قال اهلل تعاىل: )ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ  پ  پ 

ڀ(  �سورة يو�سف، 12: 44، وهي نوع من )ا�سرتجاع عقلي( و )ا�ستح�سار 
للمعلومات( التي تت�سمن ذكريات يومه، وخيالته وعواطفه، وحوا�سه 

اجل�سدية، وتداعياته، وهلم جرا... قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: 

)1( �سحيح البخاري، كتاب التعبري، الباب الرابع.
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. كما تختلف الروؤيا عن احللم 
)8(

)الروؤيا من اهلل واحللم من ال�سيطان( 

بالفروقات التالية: ب�سدة و�سوحها و�سفائها؛ وبحدوثها يف حلظات 

مباركة )مثل وقت الفجر( واأحيانًا يكون املرء يف حالة ا�ستيقاظ بعد 

انتهاء الروؤيا؛ وباإيحائها بعنا�رص مباركة من خارج الزمان واملكان 

كالأنبياء واملالئكة. قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: )من راآين فقد 

؛ وبطبيعتها التي ت�ستمر غالبًا طوال النهار؛ وبحدوثها 
)9(

راأى احلق( 

والطماأنة  والت�سجيع،  الب�رصى  مثل  بالرحمة  يت�سم  لهدف  ع��ادة 

واملوا�ساة والتحذير من خطر. قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: )مل 

.
)10(

يبق من النبوة اإل املب�رصات وما املب�رصات قال الروؤيا ال�ساحلة( 

• ما هي عالمات �لر�ؤيا؟
• ما هي �رش�ط �ل�ستخارة؟

)1( �سحيح البخاري، كتاب التعبري، باب الروؤيا من اهلل، �س)3(.

)1( �سحيح البخاري، كتاب التعبري، باب من راأى النبي يف املنام، �س )42(.

)2( �سحيح البخاري، كتاب التعبري، باب املب�رصات، �س )9(.

ل بد من التنويه، ب�سكل عار�س، اأن الروؤيا هي رمزية يف ال�سكل، واأن من ال�رصوري اأن يعرف املرء كيف 

يف�رصها. واأف�سل كتاب يف هذا املو�سوع هو )منتخب الكالم يف تف�سري الأحالم( لبن �سريين )33-110ه 

املوافق ٦53-٧29م(.
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ملخ�س للم�سادر الثالثة للمعرفة

يروي اأفالطون يف اأحد اأعظم املقتطفات يف الأدب الغربي والفل�سفة، 

الإن�سان  حلالة  رمزية  حكاية  �سكل  على  كهف  يف  �سجناء  ق�سة 

ومل�سادر املعرفة الرئي�سية الثالثة:

))�سبه اأثر املعرفة اأو عدمها على طبيعتنا الإن�سانية مبوقٍف كهذا: 

فلنت�سور جمموعة من النا�س يعي�سون يف كهف حتت الأر�س، له 

طريق علوية باإجتاه ال�سوء. والنا�س يوجدون هناك منذ الطفولة، 

نف�سه ول  املكان  يبقون يف  و�سيقانهم مغلولة، بحيث  واأعناقهم 

اأغاللهم متنعهم من حتريك روؤو�سهم.  اأمامهم فقط، لأن  اإل  يرون 

وال�سوء خلفهم متوافر باإ�ستعال النار حيث يغطي بع�س امل�سافة 

من خلفهم ومن اأمامهم. وبني النار وال�سجناء ي�ستعر�سون خلفهم 

للب�رص، ومتاثيل  الفنية، ومتاثيل  اأنواع امل�سنوعات  دمى من كل 

طبق الأ�سل حليوانات م�سنوعة من احلجر اأو اخل�سب م�سممة بطرق 

متنوعة، لكي يرى ال�سجناء ظالل )خيالت( هذه الدمى فقط.

الرجال  هوؤلء  اأن  الأ�سا�س  يف  اأتظن  مثلنا...  ال�سجناء  هوؤلء  اإن 

ي�ستطيعون اأن يروا جزءاً من اأنف�سهم اأو بع�سهم بع�سا ما عدا الظالل 

التي تلقي بها النار على حائط الكهف اأمامهم؟ اإذا كان باإمكانهم 
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تبادل الآراء فيما بينهم، األ تعتقد اأنهم قد يعتربون هذه الظالل هي 

الأ�سياء احلقيقية؟

ثم فكر كيف �سيكون اخلال�س من قيودهم والتخل�س من جهلهم 

لو اأنهم حترروا من اأماكنهم؟

ثم  الدمى؟  وراأى  حوله  اأوًل  واإ�ستدار  اأحدهم  حترر  اأن  لو  وكيف 

ال�سماء:  اأج�سامًا يف  العامل احلقيقي، وراأى  اإىل  الكهف  ت�سلق طريق 

وتالألوؤ النجوم، والقمر، واأ�سعة ال�سم�س خالل النهار...

اإىل  اأخرى  مرة  احلقيقي  العامل  اإىل  الذي �سعد  الإن�سان  نزل  ولو 

الذين �سلوا  هوؤلء  اأجل حترير  من  يكافح  اأن  عليه  وكان  الكهف... 

�سجناء... األن ي�سخروا منه؟ األن يقال اإنه عاد من رحلته يف الأعلى 

وقد ف�سد نظره، بل اإن الأمر مل يكن ي�ستحق حماولة ال�سفر اإىل الأعلى؟ 

وبالن�سبة لالإن�سان الذي حاول اأن يخل�سهم ويقودهم اإىل الأعلى، فلو 

كان مبقدورهم بطريقة ما اأن يفكوا اأيديهم لقتله لفعلوا!

يف  التي  والنار  ال�سجن،  مبكان  املرئي  العامل  ي�سّبه  اأن  يجب 

الداخل بقوة ال�سم�س. فاإذا ترجمة الرحلة اإىل الأعلى والتاأمل يف 

ما  �ستفهم  الروحي،  العامل  اإىل  الرحلة  اأنها  على  هناك  الأ�سياء 

.
)11(

اأعنيه((

)1( اأفالطون، اجلمهورية، الف�سل ٧، 514-51٧
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وبذلك لدينا ثالثة م�ستويات للمعرفة برتتيب ت�ساعدي: املعرفة 

اجل�سمية اأو احلوا�س اجل�سدية، وهي متثل الظالل؛ واملعرفة النف�سية 

كما  يقني  ولديها  ال�سحيح  التفكري  وتتبع  فا�سلة  تكون  )عندما 

�سنبحث لحقًا(، وهذه متثل الدمى؛ واملعرفة الروحية وهي معرفة 

اإل  يوؤمنون  الب�رص املقيدون بالأغالل ول  واأما  الأمور احلقيقية. 

بالظالل بحيث اإعتقدوا خطاأ اأنها حقيقة بالن�سبة لهم لدرجة اأنهم 

م�ستعدون لقتل اأي اأحد يخالفهم. واأما النا�س الذين راأوا الأ�سياء 

احلقيقية وخرجوا من الكهف اإىل العامل احلقيقي وحاولوا حتذير 

بها  قوبلوا  التي  والعداوة  والر�سل،  الأنبياء  فهم  الكهف  �سكان 

كعداوة الكفار نحو اأنبيائهم كما ورد يف القراآن الكرمي: 

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ ڀ 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ  ٿ ٿ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ   ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ 
ڑ  ڑ ک کک ک گ گگ گ ڳڳ  

ڳ ڳ ڱ ڱ(  �سورة ي�س، 3٦: 19-13.
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• �أذكر م�سادر �ملعرفة، �قارن بينها.
�زمال�ؤك  مّثل  ال�صف  غرفة  يف  اأ�  املدر�صة  م�رسح  على  ن�شاط: 

بالتعا�ن مع معلمك الق�صة ال�صالفة، م�صتعينًا مبا مر بك يف كتاب 

التاريخ لل�صف التا�صع الأ�صا�صي حول مو�صوع خيال الظل.

الكرمي  القراآن  يف  ال�سالم  عليه  اإبراهيم  �سيدنا  ق�سة  يف  اإن 

اجل�سمية،  املعرفة  وهي:  الثالثة  املعرفة  مل�سادر  اآخر  ملخ�سَا 

قد  تعاىل  اهلل  كتاب  ففي  الروحية.  واملعرفة  النف�سية،  واملعرفة 

اإبراهيم عليه  نرى نف�س املراحل الثالث متمثلة يف روؤية �سيدنا 

احلقيقة  اإىل  و�سل  اأن  اإىل  لل�سم�س  ثم  للقمر  ثم  للكوكب  ال�سالم 

املطلقة، وهي الرباءة من كل �رصك خفي والو�سول اإىل هدى اهلل 

التام.

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٻ  ت��ع��اىل:  اهلل  ق��ال 

ٿ    ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   پڀ 
ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ  چ چ چ 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ   ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 
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ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ   ڳ  ڳ 
ۀ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ھھ 

ے ے ۓ ۓ ڭ( �سورة الأنعام، ٦: ٧4-٧9.

• هل م�سادر �ملعرفة يف �لإ�سالم تختلف جوهريًا عن ما عند �أفالطون 
يف ق�سة �سجناء �لكهف؟

الدر�س الثالث

طبيعة املعرفة

اأوًل: احلقيقة

اأن ال�سيء احلقيقي هو  اإن احلقيقة مطلقة بطبيعتها. وهذا يعني 

حقيقي ب�سكل تام، واأن حقيقة ال�سيء موجودة ب�سكل م�ستقل عن 

املعرفة كلها ما عدا معرفة اهلل �سبحانه وتعاىل. وبعبارة اأخرى 

اإذا ُوجد �سيء حقيقي فهو كذلك بغ�س النظر عما يقول اأو يظن عنه 

اأي �سخ�س اأو كل النا�س، والتفكري ب�سيء ل يوؤثر يف حقيقته. وذلك 

لأن م�سدر احلقيقة هو اهلل تعاىل: )ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ  پ پ پ 
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پ  ڀ ڀ   ڀ ڀ  ٺ ( �سورة احلج، 22: ٦. وهنا يكمن ال�سبب يف اأن 
الكذب يعترب اإ�ساءة هلل تعاىل: اإنها اإهانة لطبيعته بكونه تعاىل هو 

)گ گ گ گ  ڳ  اأي�سًا:  تعاىل  يقول  لذلك  احلق. 

ڳ ڳ ڳ ڱ (  �سورة البقرة، 2: 42.

ثانيًا: املعرفة

لي�ست  التي  واملعرفة  احلقيقة.  معرفة  هي  بطبيعتها  املعرفة 

�سحيحة متامًا لي�ست معرفة، ولكنها راأي فقط. ويف الواقع، فاإن 

كثرياً مما يقال يف الوقت احلا�رص على اأنه معرفة، بل حتى معظم ما 

�س يف اجلامعات، ما هو اإل وجهات نظر، واعتقادات، واأحكام، 
ّ
يدر

تكون  قد  وه��ذه  وت�سورات.  ونظريات،  ومعلومات،  وقناعات، 

�سحيحة اأو ل تكون، لكنها لي�ست اأكيدة، اإذن فهي معرفة ناق�سة مل 

ت�سل اإىل حد ت�سميتها معرفة احلقيقة.

كيف نعرف اإن كان ما نعتقده هو احلقيقة اأم ل؟ وكذلك كيف 

الفال�سفة كثرياً،  قبل  نوق�ست من  م�ساألة  نعرف؟ هذه  اأننا  نعرف 

اليقني  تفر�س من خالل طبيعتها  احلقيقة  ب�سيط:  ولكن، اجلواب 

يف النف�س، بدرجات متفاوتة، �رصيطة اأن تكون النف�س عاقلة وعلى 

فطرتها. يقول اهلل تعاىل:
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)ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ( �سورة طه، 20: 114. وهذا يعني بالطبع اأن 

العلم احلقيقي ميكن اأن يكون موجوداً عند الإن�سان، وم�ستمد يف 

حقيقته من اهلل.

ثالثًا: ال�سك

قبل اأن نبحث يف مو�سوع اليقني، نبحث يف نقي�سه وهو ال�سك، 

فب�سدها تتميز الأ�سياء. فمنذ اأقدم الأزمان يف تاريخ الإن�سانية، 

كان هناك من انتهج ال�سك يف خمتلف الأمور، بل حتى من انتهج 

ال�سك يف كل �سيء؛ لدرجة اأن القراآن ي�ستنكر ال�سك الذي وقع يف 

وجود الباري �سبحانه فقال:

اإبراهيم،  �سورة   ) ۆۈ  ۆ  ۇ   ۇ  ڭ  ڭ  ڭ   (

)ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ   .10  :14

گ  گ  ک  ک   ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ   ڱ ڱ ڱ  ڱ ں ں 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ 
ھ ھ ے  ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ڭڭ ۇ ۇ 

ۆ ۆ  ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ( �سورة الإ�رصاء، 1٧: 90 – 93.
اأ�سا�سي  ب�سكل  ترتكز  للفل�سفة  ر�سمية  مدر�سة  اأول  كانت  كما 



3٦

احلقيقة واملعرفة

)التي  الإغريقية   )Skeptics( ال�سكبتيكية  مدر�سة  هي  ال�سك  على 

اأنه  ال�سكبتيكيون  جادل  امليالد(.  قبل   80 عام  تقريبًا  تاأ�س�ست 

مبا اأن املعلومات قد تتاأثر باملنظوريات وال�سكليات فال بد للمرء 

اأن ميتنع من احلكم على احلقيقة، وعندئٍذ فقط ي�ستطيع اأن يكون 

اأمينًا من ناحية فكرية وينعم براحة البال.

واإما منهجي هو  اإما مذهبي جتب مقاومته  ال�سك  اأن  ومعلوم 

اأحد بدايات حت�سيل املعرفة.

رينيه  الفرن�سي  املفكر  اأ�سهب  ع��ام،  وخم�سمائة  األ��ف  وبعد 

اأن  فاأقرتح  املو�سوع  ه��ذا  يف  )159٦-1٦50م(   
)12(

دي��ك��ارت

الطريقة الوحيدة للو�سول اإىل معرفة، هي بال�سك يف كل �سيء اإىل 

اأن نكت�سف �سيئًا ل ميكن ال�سك فيه. وقد �ُسمي هذا: ))ال�سك كمنهج 

العامل  حقيقة  يف  �سك  اأن��ه  حتى  ديكارت  وا�سرت�سل  )فل�سفي(((، 

وافرت�س اأن احلقيقة وهم خدعه كائن اآخر على النا�س. وا�ستنتج 

يف الأخري اأن اليقني الوحيد يف نظره الذي ي�ستطيع اأن يبني عليه 

اآراءه عن العامل هو اأنه كان يفكر حتى وهو ي�سك، وهذا يعني يف 

النهاية اأنه موجود. وكانت مقولته امل�سهورة ))اأنا اأفكر فاإذن اأنا 

للمعرفة  حتى  بل  للفل�سفة،  النطالق  نقطة  له  بالن�سبة  موجود(( 

)1( ومعلوم اأن الإمام الغزايل قد �سبق ديكارت بالأخذ بال�سك املنهجي املذكور.
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كلها، وهذا ما يعرف ب� ))الكوچيتو((، ثم وا�سل ديكارت التاأمالت 

اخلم�سة بعد ذلك.

-1٧11( هيوم  ديفيد  الربيطاين  للفيل�سوف  الطريق  مّهد  مّما 

وهي  متطرفة  نهاية  اإىل  وال�سكبتيكية  ال�سك  لإط��الق  1٧٧٦م( 

الأنانة: فقد قال اإن املرء اأ�سا�سًا ل ي�ستطيع اأن يعرف �سيئًا اأو حتى 

اإذا كان �سيء موجوداً فعاًل، لأننا ل منلك �سوى ت�سورات قامت 

عقولنا بت�سفيتها وتعديلها وترتيبها. وبعبارة اأخرى، فاإن معنى 

احلقيقة وت�سورها تبتدعهما عقولنا، مثل الأحالم العادية، ولذلك 

فاملعرفة احلقيقية واحلقيقة قد تكونان غري موجودتني.

القرتاحات  هذه  م�سكلة  فاإن  الفال�سفة،  من  كثري  قال  وكما 

منافقة  اأنها  الأ�سل(  يف  �سحيحة  غري  اأنها  اإىل  )بالإ�سافة 

ال�سك،  مدار�س  اأتباع  كل  اأن  نفاقها  و�سبب  نف�سها.  وتناق�س 

كانوا  وه��ي��وم(  دي��ك��ارت  فيهم  )مب��ن  والأن��ان��ة  وال�سكوكية، 

وي�رصبون  باجلوع،  ي�سعرون  كانوا  عندما  الطعام  يتناولون 

كانوا  باأنهم  ي�سّكوا  اأن  دون  بالعط�س،  يح�سون  كانوا  عندما 

جياعًا اأو عطا�سى؛ وهم بالتاأكيد قد يهربون اإذا طاردهم ثور، 

قال  اأو  ليقول  منهم  اأي  يكن  ومل  كلب،  ع�سهم  اإذا  وي�رصخون 

فعاًل: ))اأنا اأ�سك اأن العامل موجود، لذلك �سوف اأ�سمح اأن يتم حرقي 
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، اللذين 
)13(

مثل النبي اإبراهيم، اأو اأن اأقدم نف�سي اأ�سحية مثل ابنه

الذاتي  تناق�سهما  و�سبب  قناعاتهما((.  لتطبيق  ال�سجاعة  امتلكا 

اأن هوؤلء الفال�سفة املزعومني، قد اأتعبوا اأنف�سهم بكتابة ما كانوا 

يفكرون به واإخبارنا عنه، ولذلك يبدو وا�سحًا اأنهم اآمنوا بدرجة 

اإل افتقاد  ! فال�سك ما هو  اآخرين لفعل ذلك  اأنا�س  كافية بوجود 

اليقني وهو بحد ذاته ل يدل على �سيء.

• �إذ� �أتبع �ل�سك بالبحث هل ميكن �لو�سول �إىل �حلقيقة؟ علل ذلك.

رابًعا: اليقني

ذكرنا �سابقًا اأن احلقيقة املو�سوعية تفر�س بطبيعتها يقينًا يف 

النف�س عاقلة وعلى  تكون  اأن  بدرجات متفاوتة، �رصيطة  النف�س 

فطرتها. وهذا يعني اأنه عندما يتملك املرء اإح�سا�سًا ثابتًا باليقني 

مبجرد  ولي�س   - مو�سوعي  ب�سكل  ما  �سيء  يف  الرتياب  وع��دم 

اأو ما يخ�ساه - فهذا يعني  اقتناع عاطفي يرتكز على ما يريده 

عادة اأن ذلك ال�سيء �سحيح. من البدهي اأن املرء يجب اأن يكون 

التي  اخلالدة  النف�س  �سالمة  هي  وهذه  وفا�ساًل.  وعاقاًل،  ذكيًا، 

)1( هذا بناء على رواية الن�سارى ب�سلب امل�سيح.
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�ستواجه يوم احل�ساب.

اإىل اجل�سم  اأو�سح من النف�س، فلننظر  ويف هذا الأمر فاإن اجل�سم 

اأوًل كمثال. عندما ي�سعر املرء ب�سيٍء، اأو يتذوق �سيئًا، اأو ي�سم اأو 

اإن احلوا�س  الأ�سياء موجودة حقًا:  اأن هذه  ي�سمع �سيئًا، فال�سبب 

تعمل اآليًا ول تكون مزيفة يف اجل�سم ال�سليم حتى لو اأخطاأ العقل 

يف تف�سريها فيما بعد. نقول ))العقل ال�سليم يف اجل�سم ال�سليم(( لأن 

اجل�سم املري�س ميكن اأن يخطئ: فكم من مري�س اأح�س يف احلرق 

اأو دفئ حقيقي؟ واليوم من املمكن من  اأو احل��رارة من غري نار 

خالل العلم اإعادة برجمة املخ بحيث ُترى موجات ال�سوت وُت�سمع 

موجات اللون، وهو اأمر �سحيح بالتاأكيد؛ اإذ اأن بع�س النا�س ذوي 

الأطراف املبتورة ي�سعرون اأحيانًا بتلك الأطراف. ويعمل الذكاء 

تقريبًا بالطريقة نف�سها. عندما يكون متيقنًا من �سيء فهذا لأنه 

غري  اأو  املجنون  لأن  عاقاًل،  ال�سخ�س  يكون  اأن  ب�رصط  �سحيح 

العاقل ميكن اأن ي�ساب بالهلو�سة، و�سعيف العقل قد ي�سيء الفهم، 

تعاىل:  اهلل  يقول  خرفًا.  امل�سّن  يكون  اأن  وميكن  احلكم،  وي�سيء 

ۅ ۅۉ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ   ۇ  ۆ  ڭ ۇ  ڭ ڭڭ  ۓ  )ۓ 

ۉ ې ې ې ې ( �سورة النحل، 1٦: ٧0.
والعاطفة(  )الإرادة  للنف�س  الأخريان  امللكتان  اأي�سًا  وتعمل 
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باأ�سلوب م�سابه ملا ذكر �سابقًا، �رصيطة اأن تكون النف�س فا�سلة 

وعلى �سفائها الفطري - اإذ اأن نفو�س الأنبياء والأبرار ال�ساحلني 

فقط هي كذلك - لأن هذه هي �سالمة العاطفة والإرادة و�سحتهما. 

اأن  اأحيانًا  العاديني اخلّطائني، ميكن  النا�س  الأ���رصار، وحتى  اإن 

يحبوا الأ�سياء ال�سيئة ويرغبوا فيها. ويقول اهلل تعاىل: )ٺ ٺ 

البقرة،  �سورة   ) ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ   ٿ   ٿ  ٿ  ٿ 

ال�سيء �سالح،  21٦:2. ولكن عندما يرغب نبي يف �سيء ما فهذا 

وعندما يحب �سيئًا فذلك لأن هذا ال�سيء نبيل وجميل. وبالتاأكيد، 

هذه وحدها هي املحبة احلقيقية والإرادة ال�ساحلة:

ڎڈ   ڎ   ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  )چ  

ڈ ژ ژ ڑ ڑ( �سورة البقرة، 2: 1٦5.
اليقني  علم  ه��ي:  لليقني،  رئي�سية  درج���ات  ث��الث  وهنالك 

اليقني  وحق   ،)102:٧ )التكاثر،  اليقني  وعني  )التكاثر،102:5(. 

)الواقعة، 95:5٦(.

اأما علم اليقني فهو اأن تعرف �سيئًا حقيقيًا بيقني، ولكن بيقني 

النف�س فقط، ولي�س باليقني الذي يغو�س يف اأعماق النف�س حتى 

القلب:

ٺ  ڀڀ  ڀ   ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  ٱ   (
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ٺ ٺ ٺ ٿ( �سورة البقرة، 2: 2٦0.
النف�س  تبداأ  عندما  وهي  اليقني،  عني  وهي  التالية،  واخلطوة 

بالنظر بعينها الثالثة اأو )بالعني اخلفية(، التي كما �سبق اأن ذكرنا 

ما هي اإل القلب. واأخرياً، حق اليقني هو عندما يكون املرء مغموراً 

باحلقيقة ب�سكل كلي وتام، كالذين انتقلوا اإىل احلياة الآخرة )وهي 

بالتحديد دار احلق(؛ قال تعاىل: )ڱ ڱ ڱ  ں ں ڻ ( �سورة 

التكاثر، 102: 5.

كما قال: ) ڻ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ ۀ ہ ہ  ہ  ہ ھ ھ 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ڭ  ڭ( �سورة احلاقة، ٦9: 49 – 52.
هذا هو اليقني املطلق. وهو ميار�س يف معرفة احلقيقة املطلقة 

ويف معرفة احلقائق الكبرية الدينية، ولي�س على الوقائع العادية.

• قارن بني �لإر�دة �حب �سيء ما عند �لأ�رش�ر، �عند �ل�ساحلني من 
حيث خري �لأ�سياء ��رشها.
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خام�ًسا: الإميان

وهنا مرة اأُخرى، فاإن لهذه الكلمة اأي�سًا )الإميان( معايَن خمتلفة 

يف �سياقات خمتلفة: فالإميان باملعنى العام هو اأن نعرف اأن اهلل 

موجود ونتوكل عليه. وهو باملعنى اخلا�س يعترب درجة معينة 

من هذه املعرفة:

فاأتاه  للنا�س.  بارزاً  يومًا  كان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 

رجل. فقال يا ر�سول اهلل! ما الإميان؟ قال: )اأن توؤمن باهلل ومالئكته 

وكتبه ولقائه ور�سله وتوؤمن بالبعث الآخر(. قال: يا ر�سول اهلل! ما 

وتقيم  �سيئًا،  به  ت�رصك  ول  اهلل  تعبد  اأن  )الإ�سالم  قال:  الإ�سالم؟ 

رم�سان(،  وت�سوم  املفرو�سة،  الزكاة  وتوؤدي  املكتوبة،  ال�سالة 

قال: يا ر�سول اهلل ما الإح�سان؟ قال: )اأن تعبد اهلل كاأنك تراه. فاإنك 

اإن ل تراه فاإنه يراك(. فقال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: )هذا 

.
)14(

جربيل جاء ليعلم النا�س دينهم( 

هناك ثالث درجات للدين، هي: الإ�سالم والإميان والإح�سان، 

وهي متثل، يف �سياق معني، درجات اليقني الثالث. الدرجة الأوىل 

))الإ�سالم((، ومعناه ال�ست�سالم هلل والإذعان له، دون اإميان عميق. 

)1( �سحيح م�سلم، كتاب الإميان، اجلزء الأول، �س )15٧(.
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العقل  الذي يتعدى  الإمي��ان  ))الإمي��ان((، وهو  الثانية  الدرجة  اأما 

وي�سل اإىل القلب:

)ڑ ک کک ک گ گ گ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

ڱ ڱڱ ڱ ں ں  ڻ ڻ ڻ  ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ 
ھ ھ ( �سورة احلجرات، 49: 14.

اليقني،  حق  مع  تتوافق  فهي  ))الإح�سان((،  الأخ��رية  والدرجة 

ويكون العبد فيها مغموراً ومذهوًل متامًا، كاأنه يرى اهلل �سبحانه 

وتعاىل:

ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۓ  ۓ  )ے 

ې  ې  ې   ۉ  ۉ  ۅ   ۅ   ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 
�سورة  ېى ى ائ  ائ ەئ ەئ وئ وئ  ۇئ ۇئ( 

الأعراف، ٧: 143.

ويبقى اأن نقول عن الإميان اأنه يزداد ويتناق�س، فاهلل �سبحانه 

وتعاىل يقول: ) ڱ ڱ ں ں( �سورة املدثر، ٧4: 31. ويزداد الإميان اأو 

يتناق�س ح�سب اأعمال الإن�سان اإن كانت ح�سنات اأم �سيئات، لأن القلب 

كال�رصاج، واخلطيئة كال�سداأ على ذلك ال�رصاج، والأعمال احل�سنة هي 

املادة املزيلة )ل�سداأ( ال�سيئات، والإميان هو نور ذلك ال�رصاج. قال ر�سول 

اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم:



44

احلقيقة واملعرفة

قلب  اأزه��ر، وذلك  ال�رصاج  اأجرد فيه مثل  اأربعة: فقلب  )القلوب 

املوؤمن، و�رصاجه فيه نوره، وقلب اأغلف مربوط على غالفه، فذلك 

قلب الكافر. وقلب منكو�س، وذلك قلب املنافق عرف ثم اأنكر. وقلب 

م�سفح وذلك قلب فيه اإميان ونفاق، فمثل الإميان فيه كمثل فيه 

نوره، واأما القلب الأغلف فقلب الكافر واأما القلب املنكو�س فقلب 

املنافق عرف ثم اأنكر، واأما القلب امل�سفح فقلب فيه اإميان ونفاق 

فمثل الإميان منه، كمثل البقلة ميدها املاء الطيب ومثل النفاق 

على  غلبت  املدتني  ف��اأي  وال��دم  القيح  ميدها  القرحة  كمثل  فيه 

.
)15(

اأخرى غلبت عليه( 

وقال اأي�سًا:

)اإن العبد اإذا اأخطاأ خطيئة نكتت يف قلبه نكتٌة �سوداء، فاإذا هو 

نزع وا�ستغفر وتاب �ُسقل قلُبه واإن عاد نزيد فيها حتى تعلو قلبه( 

 وهو الران الذي ذكره اهلل تعاىل يف قوله:
)16(

)ڃچ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ   ڍ ڍ( �سورة املطففني، 83: 14.

گ  گ  کک  ک   ک  ڑ   ( وتعاىل:  �سبحانه  ويقول 

گ گ  ڳ  ڳ ڳ ( �سورة الأعراف، ٧: 100.

)1( م�سند ابن حنبل، اجلزء الثالث، �س )1٧(.

)1( �سنن الرتمذي، كتاب التف�سري القراآن، تف�سري )�سورة املطففني: 83، 14(.
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ومن ناحية اأخرى:)ڈ  ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

ک  گ گ گ گ( �سورة الأعراف، ٧: 201.
وهذا يف�رص كيف اأن بع�س الكافرين وامللحدين يتمتعون بذكاء 

متطور يف جمالت معينة، وقد يكونون نوابغ: لأن الإميان ل يعتمد 

فقط على الذكاء، ولكن بالأحرى على حالة النف�س للمرء، واأعماله 

ال�سابقة طوال حياته. وبالتايل قد يكون املرء ذكيًا يف اأمور معينة 

ويكون كافراً، وقد يكون املرء ب�سيطًا جداً ولكن اإميانه قوي. ويقول 

اهلل تعاىل: )ھ ھ  ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ  ڭ 

بال�سالة،  الإمي��ان  يقوى  كيف  يف�رّص  وهذا  البقرة، 99:2.  �سورة  ڭ( 
وفعل اخلري، وجتنب ال�سيئات. وهذا يف�رص ملاذا الكالم يف الدين 

وحده ل يفيد: لأن احلديث ل يغري اأمراً �سيئًا اإىل جيد من غري اأفعال 

�ساحلة.

• حدد درجات �لدين �لثالث؟
• ما هي طبيعة �ملعرفة؟

• هل يعتمد �لإميان على �لذكاء فقط؟ ��سح �إجابتك؟
�علل  �لثالث؟  بدرجاته  ��لدين  �لثالث  بدرجاته  �ليقني  بني  ��زن   •

�إجابتك.
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الدر�س الرابع

مناذج املعرفة املتعددة

ميكننا الآن اأن نو�سح اأن للمعرفة ثالثة مناذج رئي�سية خمتلفة. 

الإميان  من  وتاأتي  العلوية((  ))املعرفة  وُي�سمى  الأول  النموذج 

والدين وتنغر�س يف القلب والروح. وهي النوع الوحيد من املعرفة 

الذي مينح عني اليقني وحق اليقني، تكلمنا فيه مبا يكفي �سابقًا.

اأما النموذج الثاين وي�سمى ))املعرفة الأكيدة(( وهي الوحيدة التي 

متنح علم اليقني لأنها ترتكز على املعرفة املنحدرة من طبيعة اهلل 

اأو من الوحي. ويت�سمن هذا النوع من املعرفة مبادئ الريا�سيات 

)اأو على الأقل علم احل�ساب، املتجذر يف وحدة الرقم واحد الذي 

من  تنبثق  التي  واحلتميات،  واملنطق،  الإلهية(،  الوحدة  يعك�س 

اأو طبيعة اخللق، كتقدم الزمن، وكاملوت جاء يف القراآن  الوحي 

الكرمي:)ں ں ڻ ڻڻ( �سورة اآل عمران، 3: 185. 

التجريبية((،  ))املعرفة  ي�سمى  املعرفة  من  الثالث  والنموذج 

لي�ست  لأنها  الإط���الق  على  معرفة  تعترب  ل  اأدق،  ب�سكل  ولكن 

اأكيدة بطبيعتها – قد تكون �سحيحة اأو ل تكون، ومن امل�ستحيل 
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معرفة اأيها – وهي اأ�سا�س العلوم احلديثة. وبالتاأكيد هي اأ�سا�س 

التكنولوجيا احلديثة كلها.

))املعرفة الأكيدة((،  فيما يلي �سوف نبحث املنطق كمثال على 

املبداأ،  حيث  من  اأكيدة  معرفة  على  كمثال  الإ�سالمية  والعلوم 

واملرتبطة بالتحرير واملعلومات ))التجريبية(( اأحيانًا، و))املعرفة(( 

يف  والظنية  التجريبية  املعرفة  على  كمثال  احلديثة  الغربية 

طبيعتها.

من  مبقتطفات  بال�ستعانة  �إجاباتك  ح  ��سّ �ملعرفة؟  �أنو�ع  هي  • ما 
�لقر�آن �لكرمي.

• �ذكر ثالث حقائق ل تتاأثر باأقو�ل �أ� �أفعال؟
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اأوَل: املنطق

من  تنبثقان  ب�سيطتني  رئي�سيتني  قاعدتني  يف  كله  املنطق  يقع 

طبيعة اهلل �سبحانه وتعاىل، وهما قاعدة التناق�س وقاعدة الثالث 

املرفوع.

تقول قاعدة التناق�س اإن اأي طرح ل ميكن اأن يكون �سحيحًا 

وخاطئًا يف وقت واحد ويف مقدار واحد. واإن ال�سيء ل ميكن اأن 

له، يف وقت واحد  له �سفة ول تكون  اأو تكون  يكون ول يكون، 

ومقدار واحد.

اإما  اأن يكون  اأي طرح يجب  اإن  الثالث املرفوع  وتقول قاعدة 

�سحيحًا اأو خاطئًا، واأن ال�سيء يكون اإما موجوداً اأو غري موجود، 

واإما له �سفة اأو لي�س له �سفة. اإن قاعدة التناق�س �سحيحة لأنها 

لأن  احلق  مطلقية  بالتايل  يعك�س  وهو  احلقيقة.  مطلقية  توؤكد 

�سورة  ں(  ) ڱ ڱ ں   تعاىل:  اهلل  قال  احلق.  من  تاأتي  احلقيقة 

الق�س�س، ٧5:28، وقاعدة الثالث املرفوع �سحيحة لأنها توؤكد على 

ل نهائية احلقيقة - اأي ل توجد احتمالت اأخرى �سوى اأن يكون اأو 

ل يكون - وهي بالتايل تعك�س ل نهائية احلق. لأن اهلل تعاىل هو 

احلق وهو تعاىل الأول والآخر والظاهر والباطن قال تعاىل: )ۈئ  

ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی ی ( �سورة احلديد، 5٧: 3.
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الأردن((  يف  ))اأن��ا  فعبارة  التايل:  املثال  تاأمل  �سبق  ما  ولفهم 

وفق قاعدة التناق�س، ميكن اأن تكون �سحيحة اأو ميكن اأن تكون 

فاإن  املرفوع  الثالث  قاعدة  ووفق  معًا((،  الإثنني  ))ولي�س  خاطئة 

هذه العبارة اإما اأن تكون �سحيحة اأو خاطئة ))ولي�س اأي �سيء اآخر((، 

ول يوجد لها احتمالت اأخرى. وفيما يتعلق بال�سفات وبالوجود، 

ل ميكن القول وفق قاعدة التناق�س اإن لدي �سفة ولي�س لدي هذه 

ال�سفة يف وقت واحد. ووفق قاعدة الثالث املرفوع يجب اأن يكون 

لنا هذه ال�سفة اأو ل تكون لنا.

وي�ساف اإىل القانونني ال�سابقني قانون الهوية، وهو يعني اأن 

ال�سيء بحقيقته هو هو يف كل زمان ومكان، ويرمز اإليه ب� ))اأ(( هو 

))اأ((.

وا�سحة  غري  امل�سطلحات  بع�س  اأن  نذكر  اأن  يفوتنا  ل  ولكن 

اأ�ساًل )مثل ال�سلع( وبع�سها حتوي تناق�سًا داخليًا. ويف هاتني 

لأن  لي�س  عليها،  املنطق  قاعدتي  تطبيق  ميكن  ل  احلالتني 

غري  امل�سطلحات  هذه  مثل  لأن  بل  �سحيحتني  غري  القاعدتني 

حمددة وقد تطرح اأفكاراً ل معنى لها. فعلى �سبيل املثال ل ميكن 

اأن نقول اإن فالنًا اأ�سلع اأو غري اأ�سلع لأن بع�س النا�س قد يقع يف 

الو�سط.
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وقد تبدو هاتان القاعدتان وا�سحتني وعاديتني ولكن ت�سكالن 

معًا اأ�سا�س ال�ستنباط ومعظم مناهج املنطق الأخرى مبا يف ذلك 

القيا�س وال�ستنباط. ال�ستنباط: هو ا�ستخدام مقدمتني منطقيتني 

من اأجل احل�سول على نتيجة. نقول على �سبيل املثال: اإن فالنًا 

ميوت  �سوف  فالن  ولذلك  النهاية.  يف  ميوت  اإن�سان  كل  اإن�سان. 

املو�سوعي،  التفكري  اأ�سا�س  هو  ذاته  بحد  واملنطق  النهاية.  يف 

مهمتان  القاعدتان  فهاتان  ولذلك  التفكري.  اأ�سا�س  هو  وبالتايل 

جداً للمعرفة.

علمًا  لي�س  املو�سوعي،  للتفكري  و�سيلة  اإل  هو  ما  واملنطق 

ولكنه  الذكاء،  من  لي�س جزءاً  واأي�سًا  اأية معلومات  يحتوي على 

ذو قواعد تع�سم مراعاتها الذهن عن الوقوع يف اخلطاأ. فاملنطق 

اآلة وقوالب تنتج نوعية ما ي�سب فيها من معلومات، فهو علم اآيل 

فه اأر�سطو باأنه اآلة العلوم. وعليه �سمي املنطق ال�سوري.
ّ
عر

فاملنطق يعتمد كليًا على الأطروحات الأولية التي تبنى عليها 

اخلامتة. ولهذا فهو يرتب الأفكار والطروحات كاآلة الغ�سيل التي 

حترك ما يف داخلها، دون اإ�سافة اأي �سيء من جانبها، بل تقوم 

فقط بت�سفية الغ�سيل قبل اأن يخرج.

واملنطق لي�س معار�سًا للدين كما ت�سوره البع�س، بل هو جمرد 
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اأداة حمايدة ميكن اأن ت�ستخدم ل�سالح الدين )من خالل طروحات 

�سحيحة( اأو �سد الدين )من خالل طروحات خاطئة(. ولأن قواعد 

املنطق �ساحلة وتعك�س طبيعة احلق، فهي من هذه الناحية تخدم 

الدين. وهكذا اإن قواعد املنطق اإذا ا�ستخدمت يف العلوم التجريبية 

قد ت�ساندها اأو قد تكذبها، ح�سب الطروحات الأولية.

فعلى �سبيل املثال ا�ستخدم اإبلي�س مقدمات باطلة يف قيا�سه، 

ٿ(  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  )ڀ  باطلة:  نتيجته  فجاءت 

�سورة الأعراف، ٧:12.

قواعد  ح�سب  التايل:  من  وا�سح  الدين  مع  املنطق  وتطابق 

املنطق، فاإما اأن توجد احلقيقية اأو ل توجد، اأو اأن يوجد احلق اأو 

يفرت�س  لأنه  م�ستحيل  احلقيقة  وجود  عدم  طرح  واإن  يوجد،  ل 

على الأقل وجود حقيقة واحدة، وهي عدم وجود احلقيقة، وهذا 

من  �سبحانه  اهلل  وجود  يبني  ذاته  بحد  فاملنطق  نف�سي  تناق�س 

ٿ  ٿٿ  ٿ   )ٺ  تعاىل:  قال  للحق،  بال�رصورة  الوجود  خالل 

ٹ ٹ ٹ ٹ ( �سورة البقرة، 2:14٧.
لقد كان اأر�سطو الفيل�سوف الإغريقي )384-322 قبل امليالد( 

درا�سته.  و�سكل  املنطق  مبادئ  عن  عرب  من  واأول  املنطق،  �سيد 

وقد كان اأر�سطو تلميذاً لأفالطون، ومعلمًا خا�سًا مللك مقدونيا 
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اإ�سكندر الذي قال بع�س املف�رصين اإنه هو ))ذو القرنني(( الذي ورد 

ذكره يف �سورة الكهف يف القراآن الكرمي. وقد اآمن اأر�سطو كاأ�ستاذه 

اأفالطون اأن النف�س خالدة واأن اهلل واحد اأحد، واأنه خلق كل �سيء 

يف الكون، لكنه بعك�س اأفالطون مل ياأبه باأن ي�ستعني بامليثولوجيا 

الإغريقية )اخلرافات والأ�ساطري( كرموز لأفكاره، بل عرب عن نف�سه 

من خالل �رصوحات فل�سفية بدًل من احلوارات. و�سمى اأعماله يف 

املنطق )The Organon( )والتي تعني ))الآلة((، فكان يعتقد اأن املنطق 

))اآلة((. واأ�س�س اأر�سطو درا�سة الكثري من العلوم الطبيعية. ومل يرتكا 

- اأفالطون واأر�سطو - علمًا اأو حقل درا�سة مل يطرقاه اأو يبحثا 

فيه - اأو حتى �سوؤاًل مهمًا مل يطرحاه، اإن مل يجيبا عليه - من 

علم الكون اإىل علم الأحياء، ومن العلوم ال�سيا�سية اإىل علم النبات، 

ومن الفيزياء اإىل الفل�سفة اإىل اللغويات، اإنهما يعدان اأبوي الفل�سفة 

والعلوم لدرجة اأن قيل اإن كل الفل�سفة التي تلتهما حتى يومنا هذا 

ما هي اإل �رصوحات على اأعمالهما.

فّكر:

يكون غري  اأن  بال�رصورة  لي�س  الإن�سان  تدركه حوا�س  مال  باأن 

مادي، فمثاًل توجد الأ�سماك يف البحار واملحيطات والأنهار – عد 
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البحر امليت- واأن عدم روؤيتنا لها لبعدها عّنا ل ينفي وجودها. 

باأعيننا.  وروؤيتها  اإليها  للذهاب  ن�سطر  اأن  دون  موجودة  فهي 

ولكن املاديني الذين يف�رّصون التاريخ تف�سرياً ماديًا يقعون يف 

اأخطاء ومغالطات كربى، لأن لي�س كل �سيء ُيف�رص ماديًا.

• �أذكر �أمثلة م�سابهةت�ستمل على مقدمات �نتائج.
• �أذكر قاعدتي �ملنطق �لرئي�سيتني. ��ذكر �أمثلة لكل منهما.

��سح  �ملحددة؟  غري  �ملفاهيم  على  �لقاعدتني  تطبق  �أن  ميكن  • هل 
�إجابتك.

ثانيًا: العلوم الإ�سالمية

 

الر�سول �سلى اهلل  العلم. قال  اكت�ساب  الإ�سالم  البداية �سجع  منذ 

. وطلب العلم يعد 
)17(

عليه و�سلم: )طلب العلم فري�سة على كل م�سلم( 

من اأح�سن الأعمال التي ميكن للمرء اأن يفعلها يف احلياة. يقول 

الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم:

)اإذا مات ابن اآدم انقطع عنه عمله اإل من ثالثة، اإل من �سدقة 

)1( �سنن ابن ماجة، املقدمة، �س )1٧(، حديث رقم )244(.
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.
)18(

جارية اأو علم ينتفع به اأو ولد �سالح يدعو له( 

حتى املعرفة الدنيوية والتجريبية مل تكن متنع، بالرغم من اأن 

الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم اأقر باأن ذلك مل يكن اخت�سا�سه اأو من 

ر�سالته عندما خاطب اأهل املدينة قائاًل: )اأنتم اأعلم باأمر دنياكم( 

. ولهذا فاإن �رصوبًا من املعرفة املتنوعة قد تطورت وازدهرت 
)19(

يف ظل احل�سارة الإ�سالمية بطريقة مل ي�سبق لها مثيل، قال الأمري 

ت�سارلز ويل عهد بريطانيا:

اآ�سيا  اأوا�سط  من  الو�سطى،  الع�سور  يف  الإ�سالمي  العامل  ))كان 

واملعرفة  العلم  فيه  ازدهر  عاملًا  الأطل�سي،  املحيط  �سواطئ  اإىل 

كعدو،  الإ�سالم  اإىل  ينظر  اأن  ارت��اأى  الغرب  لأن  ولكن  والعلماء. 

وكح�سارة وجمتمع ونظام واإميان غريبني، ارتاأى اأن يتجاهل اأو 

ميحوا ارتباطه بالتاريخ اخلا�س به. فعلى �سبيل املثال، لقد قللنا 

والثقافة  الإ�سالمي  التاريخ  من  هامة  �سنة  ثمامنائة  �ساأن  من 

اخلام�س  والقرن  الثامن  القرن  بني  ما  اإ�سبانيا  يف  الإ�سالمية 

احلفاظ  يف  )الأندل�س(  الإ�سالمية  اإ�سبانيا  اإ�سهامات  اإن  ع�رص. 

النه�سة  حتى  املظلمة  القرون  خالل  الكال�سيكية.  املعرفة  على 

)1( �سحيح م�سلم، كتاب الو�سية، �س )85(.

)2( �سحيح م�سلم، كتاب الف�سائل، �س )23٦2(.
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معروفة ومعرتف فيها منذ وقت طويل. ولكن اإ�سبانيا الإ�سالمية 

)الأندل�س( كانت عندئٍذ اأكرث من جمرد خمزن حفظت فيه املعرفة 

بل  احلديث.  الغربي  العامل  بعد  فيما  ي�ستهلكها  كي  اليونانية 

والرومانية  الإغريقية  للح�سارة  الفكرية  املحتويات  جتمع  مل 

واأ�سهمت  عليها،  وبنت  ترجمتها  اأي�سًا  ولكن  فح�سب،  وحتفظها 

العلوم،  كل  تطوير  يف  كثرية  جم��الت  يف  وفعال  حيوي  ب�سكل 

كعلم الفلك، والريا�سيات، واجلرب )وهذه كلمة عربية(، والقانون، 

والتاريخ، والطب، وال�سيدلة، والب�رصيات، والزراعة، وفن العمارة، 

وعلم الكالم، واملو�سيقى. اإن ابن ر�سد وابن زهر، كنظرييهما ابن �سينا 

واأبو بكر الرازي يف ال�رصق، قد اأ�سهموا يف درا�سة الطب وممار�سته 

باأ�ساليب ا�ستفادت منها اأوروبا على مدى قرون فيما بعد وحتى هذا 

.
)20(

اليوم(( 

وب�سبب كل تلك املعرفة، كانت تتميز العلوم الإ�سالمية باأربعة 

معامل ب��ارزة، ناجمة عن املبادئ الإ�سالمية، حتى عندما در�ست 

النظريات التجريبية:

1 - لقد مت النهو�س بها بالتقوى، باأحد ثالثة دواف��ع: اإما حب 

اأك�سفورد،  األقيت يف مدرج �سيلدونيان،  اأمري ويلز، »الإ�سالم والغرب« حما�رصة  )1( �سمو الأمري ت�سارلز، 

بتاريخ 1993/10/2٧م،  �س )18-1٧(.
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العلم، اأو من اأجل حتقيق معرفة اف�سل بخلق اهلل ومن خالل ذلك 

ب�سنن اهلل، اأو من اأجل م�سلحة الب�رص )ولك�سب الثواب من اهلل على 

هذا الأمر(. ولو كان هناك ربح دنيوي مبا�رص من وراء هذا العلم 

فهو خري اإ�سايف فقط.

2 - مل ينظروا اأبداً اإىل العامل اأو علومهم مبعزل عن اهلل اأو عن 

عامل الغيب اأو حتى عن املالئكة، بل كانوا يتذكرون دائمًا اأن 

اهلل خلق العامل، ويبقيه، وي�ستطيع اأن يغري م�سار اأحداثه متى 

�ساء. ثم كانوا يرون الإعجاز جزءاً ل يتجزاأ من العامل، وكانوا 

يرون كل العلوم الدنيوية باإطار ت�سور �سامل للوجود )ويبداأ هذا 

الت�سور مع اهلل �سبحانه وتعاىل وينتهي مع العامل املادي(.

3 - لقد ُعد الإن�سان دائمًا يف مقامه النبيل كخليفة اهلل على 

الأر�س، ولي�س كحدث بيولوجي اأو اإح�ساء يف جدول اقت�سادي، 

ولذلك مل تدَّع علوم الطبيعة اأنها ت�ستطيع اأن تك�سف كل اأ�رصار 

مو�سع  وبقي  احلرة  اإرادت��ه  اإن�سان  كل  وهب  ولذلك  الإن�سان، 

الحرتام والتقدير.

4 - مل يّدع العلماء امل�سلمون مثل ابن �سينا، اأنهم يعرفون من 

القراآن لكونه  خالل ملكاتهم املنطقية فقط، بل كانوا يقراأون 

لري�سدهم  اهلل  يدعون  وكانوا   – اليقني  لعلم  الأول  امل�سدر 
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ويلهمهم، وكانوا يقومون بال�ستخارة – حتى ينالوا احلقيقة 

عملهم  يف  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  يبارك  وحتى  معرفتهم،  يف 

ويوفقه.

وكل هذا كان يعني عمليًا اأن العلوم الإ�سالمية - العلوم يف ظل 

الإ�سالم - مل تقدم علمًا مبنيًا على مبادئ خاطئة ومل ت�رص 

الآخر.  العامل  اأو يف  العامل  البعيد يف هذا  الإن�سان على املدى 

يقول الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم: )اللهم اإين اأعوذ بك من علم 

. ولذلك قادت العلوم الإ�سالمية تاريخيًا اإىل العلوم 
)21(

ل ينفع( 

الغربية احلديثة مع اأنها من ناحية اأخرى اأ�س�ست على مبادئ 

تختلف متامًا.

• ما �ملق�سود بالعلوم �لإ�سالمية؟ كيف كانت نوعًا من �ملعرفة؟ ما 
تاأثريها يف �لغرب؟

• ��سح كيف ��ستفادت �لعلوم �لغربية �حلديثة من �لعلوم �لإ�سالمية.
• كيف نظر �لغرب �إىل �مل�سلمني �علومهم؟

)1( �سحيح م�سلم، كتاب الذكر، �س )41(.
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ثالثًا:العلوم الغربية احلديثة والتكنولوجيا احلديثة

يالحظ  اأن  يجب  احلديثة  والتكنولوجيا  احلديثة  العلوم  بحث  قبل 

تتغري  مل  1800م،  عام  قبل  �سنة  اآلف  �ستة  من  يقارب  اأنه مما 

اأنه  اأي  العامل:  يف  الرفيعة  احل�سارات  يف  كثرياً  التكنولوجيا 

)العراق  القدمية  الفراعنة( و�سومر  القدمية )زمن  كان لدى م�رص 

القدمي( قبل �ستة اآلف عام كل ما يلزم من النار، والدولب، واملدن 

واجليو�س  اجليزة(،  اأهرامات  )مثل  الهائل  والبناء  وال��ولي��ات، 

عن  والتنقيب  والفر�سان،  وال��رم��اة،  باملنجنيقات،  املجهزة 

املعادن، والقوارب، وال�سيد، والإبحار، والتجارة الدولية، وتربية 

احليوانات الأليفة، والزراعة، والري، والكتابة، واملحاكم املدنية، 

والطب وعلم ال�سحة... وهلم جرا. وبطبيعة احلال، عندما تزدهر 

احل�سارات ثم تنهار يف مناطق خمتلفة وفقًا لدوراتها الطبيعية، 

فقد تفقد علومها )اأو اأجزاء منها( ثم يعاد اكت�سافها مرة اأخرى، 

نابليون  الفرن�سي  الإم��رباط��ور  جيو�س  اأن  مغزى  ذو  اأم��ر  ولكنه 

زحفت يف عام 1800م عرب العامل بنف�س ال�رصعة )اإن مل يكن ب�سكل 

اأبطاأ( التي زحفت فيها جيو�س اإ�سكندر العظيم قبلهم باألفي عام.

الإميان  ي�سعف  ب��داأ  عندما  ع�رص،  ال�ساد�س  القرن  ح��وايل  يف 
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ظهرت  خمتلفة،  لأ�سباب  اأوروب���ا  يف  النا�س  ل��دى  بامل�سيحية 

حركة لدرا�سة العامل الطبيعي مبعزل عن الدين واملبادئ العليا، 

نتائجها  ومراقبة  املادية،  التجارب  اإج��راء  على  كليًا  ومبنية 

وابتكار نظريات با�ستخدام املنطق، والقيا�س، والتجربة، من اأجل 

تو�سيحها.

لهذه  املبادئ(  عدم  )اأو  املبادئ  ر�سميًا  �ساغ  من  اأول  وكان 

-15٦1( بيكون  فران�سي�س  الإجنليزي  هو  العلمانية  احلركة 

1٦2٦م( الذي بداأ لأول مرة بن�رص الفكرة: اإن التاريخ - وخا�سة 

تاريخ العلوم - مل يكن دوريًا كما ورد يف الكتب الدينية )مبا يف 

ذلك القراآن الكرمي(، ولكنه بالأحرى ق�سة تقدم طويل من ))الأ�سواأ(( 

اإىل ))الأف�سل((، من ))التقهقر(( و))الب�ساطة(( اإىل ))التقدم(( و))التعقيد((.

كان اأثر نتائج هذا ))العلم اجلديد(( بطيئًا يف البداية، اإذ ا�ستغرق 

املجتمع وقتًا طوياًل للتغيري، ولكن يف نهاية القرن التا�سع ع�رص 

))ثورة �سناعية(( يف بريطانيا وبع�س  اأوجدت  مت ابتكار تقنيات 

البلدان الغربية الأخرى، بحيث اأ�سبح لدى هذه البلدان تكنولوجيا 

احلديد،  و�سكك  والقطارات،  والتلغراف،  والت�سوير،  الكهرباء، 

وامل�سانع، والآلت، والإنتاج الهائل، وال�سفن البخارية، والأ�سلحة 

الثقيلة واملدافع والر�سا�سات. واإ�سافة اإىل ذلك، فقد ا�ستخدموا هذه 
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امليزات القت�سادية والع�سكرية والت�سالية والنقلية لغزو ثالثة 

العامل. وبحلول عام 1950م، ت�سمنت هذه  اأرب��اع ما تبقى من 

التكنولوجية املذياع، والهاتف، والأفالم، والتلفاز،  الخرتاعات 

وال�سيارات، والطائرات، والقنابل الذرية، وال�سواريخ، والغوا�سات، 

واكت�سافات �سخمة يف كل فرع من املعرفة العلمية ميكن ت�سوره، 

نهاية  وقبل  والطب.  والزراعة،  الطاقة،  واإنتاج  الفيزياء،  خا�سة 

القرن الع�رصين �سملت الكت�سافات التكنولوجية احلا�سوب، وغزو 

الف�ساء، والإنرتنت، والإن�سان الآيل، واملوا�سالت فائقة ال�رصعة، 

ال�سناعية.  الأقمار  عرب  الت�سال  وو�سائل  الوراثية،  والهند�سة 

وعالوة على ذلك، اأدت هذه الخرتاعات اإىل ثقافة علمانية �سائعة 

تقليدية  ح�سارة  كل  يف  وتداخلت  العامل،  اأنحاء  كل  يف  تتبعهم 

كما  كالبداوة.  التقليدية  احلياة  اأمن��اط  على  وتق�سي  متبقية، 

انهم غمروا �سكان الأر�س مبنتجات هذه التكنولوجيا وثقافتها 

العلمانية مثل املالب�س الغربية، والكوكا كول، والأطعمة ال�رصيعة، 

ومو�سيقى البوب، واأفالم هوليود، والريا�سة الغربية. وفعلت ما 

هو اأ�سواأ من ذلك، وهو اأن جتعل ل�سعوب العامل اإدمانًا عليها. وبهذا 

فقد �سهد العامل خالل املئتي عام املا�سية تغريات اأكرث مما �سهده 

خالل �ستة اآلف عام قبلها، اأو حتى رمبا منذ خلق الإن�سان. وما 
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زال التغري م�ستمراً مبعدل اأ�رصع واأ�رصع. ويعود �سبب كل ذلك اإىل 

التقنيات التي كانت ثمرة العلم الغربي احلديث.

وبالرغم من النجاح الهائل لهذه املنتجات، ل ميكن القول اإن 

))علم يقني«، لأنه، كما قلنا، مل يكن مبنيًا  الغربي احلديث  العلم 

للنا�س  اخلري  حب  لي�س   – وتقودها  للمعرفة  عليا  مبادئ  على 

ولكن   – الكون  يف  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  ب�سنن  املعرفة  وح��ب 

وال�سلطة.  املال  زيادة من  اإىل  فقط  تهدف  �رصكات ودول كبرية 

ونظرياتها قائمة على نتائج جتارب مبنية على التجربة واخلطاأ، 

كما لو اأن اأحداً وجد مئة نقطة ميكن و�سلها على �سكل خط م�ستقيم 

فافرت�س اأن هذا اخلط كان �سبب تلك املئة نقطة. وهذا الأمر يبدو 

منطقيًا جداً، وهو عادة �سحيح. فلو مل يكن هذا �سحيحًا ملا متكن 

العلم من اخرتاع التقنيات التي تعمل ب�سكل ناجح جداً. ولكن هذا 

اأن يكون �سحيحًا:  الأمر لي�س �سحيحًا دائمًا. ولي�س بال�رصورة 

لأن الطبيعة معقدة ول يوجد �سبب يحتم على منوذج ما، اأّل يبداأ 

بعمل �سيء اآخر بعد وجود خط م�ستقيم من مائة نقطة - اأو حتى 

األف نقطة - ثم يبداأ بالتعرج، على �سبيل املثال.

فلن�رصب مثاًل تاريخيًا لتو�سيح ذلك. يعترب الإجنليزي اآيزك 

)اإ�سحاق( نيوتن )1٦42-1٧2٧م( عامليًا اأبا العلم احلديث. ومن 
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اأن�ساأها هو التفا�سل والتكامل )يف  اأو  بني الأمور التي اكت�سفها 

الريا�سيات(، وقواعد احلركة الكونية واأ�سهرها قاعدة اجلاذبية. 

ولأكرث من مئتي عام بعد نيوتن كان النا�س يف اأوروبا يوؤمنون 

بقوانني نيوتن وكاأنها كالم منزل، وكانت تدر�س يف كل معهد 

هذه  ا�ستخدمت  وقد  موؤكدة.  حقيقة  اأنها  على  اأوروب��ا  يف  علمي 

القواعد )�سمن اأمور اأخرى( للتنبوؤ بدقة حركة الكواكب يف ال�سماء. 

ولكن مع بداية القرن الع�رصين ومع بداية ت�سنيع تل�سكوبات اأكرث 

دقة، لوحظ اأن قواعد نيوتن مل تكن �سحيحة فيما يتعلق بحركة 

اآخر  �سنة )مبعنى  واحدة كل مئة  كوكب عطارد مبا ميثل درجة 

تغري حقيقي ولكن عمليًا غري ملحوظ(. وقد قاد هذا اإىل اإعادة نظر 

�ساملة بقواعد نيوتن التي ات�سح اأنها مل تت�سمن حقيقة الأ�سياء 

جداً  �سغرية  اأو  الكواكب(  )بحجم  ج��داً  �سخمة  اإم��ا  كانت  التي 

)بحجم الذرة(. وبالتايل يت�سح اأنه ل يوجد علم يقني فيما يتعلق 

بنظريات العلوم احلديثة كلها، بالرغم من الدليل التجريبي والذي 

يبدو اأنه يثبتها مرة تلو املرة.

فهل العلم احلديث وثماره من التقنيات احلديثة هو اأمر جيد اأم 

�سيئ بالن�سبة للب�رصية؟ يف �ساحلها ن�ستطيع اأن نقول اأنها اأنقذت 

التي  املح�سنة  والزراعة  الأدوي��ة  )من خالل  الب�رص  حياة باليني 
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مكنت الأر�س من اأن تعول باليني اأخرى من الب�رص(. فقد جعلت 

احلياة ب�سكل عام اأطول، و�سحية اأكرث، واأكرث غنى، واأنظف، واأكرث 

يف  الب�رص  ملعظم  وت�سلية  حرية  واأكرث  اأملًا،  واأقل  واأ�سهل،  راحة، 

العامل. وقد جعلت ال�سفر والتنقل وو�سائل الت�سال واحل�سول على 

اأن  اأ�رصع واأ�سهل ب�سكل ل ي�ساهى. و�سدها ن�ستطيع  املعلومات 

نقول اإنها مل جتعل احلياة اأكرث اأمنًا و�سعادة. كما اأنها ق�ست على 

ماليني الب�رص )يف احلروب بوا�سطة الأ�سلحة احلديثة(. وقد �سهلت 

على بع�س الأمم اأن حتتل اأممًا اأخرى. ودمرت غالبية احل�سارات 

اأحادية  بثقافة  تدريجيًا  وا�ستبدلتها  احلياة،  واأمناط  التقليدية 

علمانية �سطحية �سائعة حيث يعترب املال وال�سلع املادية هما اأهم 

اإىل امل�ساكن  الريف  النا�س من  انتقال معظم  �سيء. وعملت على 

املكتظة يف مدن �سخمة، و�سغلتهم بتغريات م�ستمرة، وا�سطرابات، 

و�سجيج، و�سلوكيات قبيحة، وارتباك، واآلت و�سلع جتارية غري 

الأهمية.  بال�ساآلة وال�سياع وعدم  ي�سعرون  �رصورية. وجعلتهم 

كما اأبعدت الب�رص عن الأمور التي ت�سفي معنى على احلياة: مثل 

العبادة، والدين، والعائلة، والطبيعة، وال�رصف، واحلب، وال�سداقة. 

وقد اأربكت الإن�سان وحاولت جتريده من حرية اإرادته بنظريات 

بيولوجية وكيماوية ونف�سية تتظاهر باأنها تعرف كل �سيء عن 
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الإن�سان واأنها ت�ستطيع التنبوؤ ب�سلوكه. وزادت يف معدلت الطالق، 

على  ولإدم���ان  امل��خ��درات،  وتعاطي  الجتماعية،  واخل��الف��ات 

الكحول، واجلرائم، والإكتئاب، يف خمتلف اأنحاء العامل. و�ساهمت 

يف اإحداث فائ�س �سكاين يف الأر�س، ونهبت الطبيعة، وق�ست على 

كثري من اأرا�سي الطبيعة، والكائنات، ولوثت البيئة، حتى اأ�سبح 

من غري الوا�سح الآن اإن كان ميكن للحياة على الأر�س اأن ت�ستمر. 

واأنتجت اأ�سلحة الدمار ال�سامل التي ميكن اأن ت�ستخدم لتدمري كل 

الب�رص وكل �سيء على الأر�س نهائيًا يف اأي حلظة. واأخرياً، ولعله 

الأ�سواأ، اأنها مل جتعل النا�س اأف�سل اأو اأف�سل خلقًا، بل على العك�س 

فقد جعلتهم اأ�سواأ واأ�سواأ خلقًا.

القوى  كانت  اإن  امليزان،  كفة  يف  وا�سحًا  يبدو  ل  وبالتايل 

العظمى للعلم احلديث - اإن مل تكن لها حقيقة عظمى - قد حققت 

خرياً اأكرث اأم �رصاً اأكرث. ولكْن هناك اأمر واحد وا�سٌح، وهو اأن الوقت 

اأ�سبح متاأخراً للرجوع بالزمن واإخفاء البتكارات العلمية.

ووا�سح اأي�سًا اأن الأمم التي ل تواكب العلم والتقنية احلديثة ل 

متتلك الرثوة والقوة التي توؤهلها للدفاع عن نف�سها �سد ا�سطهاد 

الأمم التي متتلكها. وبالتايل فاإن اكت�ساب العلم احلديث واحل�سول 

فهو  جيداً،  اأم��راً  الأً�سل  يف  يكن  مل  اإذا  احلديثة،  التقنيات  على 
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بالتاأكيد �رصورة للبقاء، ولهذا ال�سبب واجب على اجلميع.

• ))�سهدت �لع�رش�ن �سنة �لأخرية عدد�ً يفوق �لو�سف من �لخرت�عات 
��لتكنولوجيا �حلديثة مما كان له �ل�ساأن يف ت�سهيل كثري من �لأمور 

�تعقيد لبع�ش منها((. ناق�ش �لعبارة �أعاله م�ست�سهد�ً باأمثلة على كل 

منها.

�أكرث؟  �رش�ً  �أم  �أكرث  خري�ً  حققت  هل  �حلديث...  للعلم  �لعظمى  • �لقوى 
)مناظرة، عمل جماعي �أ� تقرير(.

• �ذكر �أمثلة على م�ساندة �لقو�عد �ملنطقية للعلوم �لتجريبية.

اأ�سئلة الوحدة

1( ما العنا�رص الرئي�سية التي يتكون منها الإن�سان؟

نظر  عنها يف  فرويد  نظر  تختلف يف  وكيف  النف�س؟  ما هي   )2

اأفالطون؟

3( اذكر م�سادر املعرفة وقارن بينها؟

اإجابتك بال�ستعانة مبقتطفات من  اأنواع املعرفة؟ و�سح  4( ما 

القراآن الكرمي.
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5( ما طبيعة احلقيقة؟

علل  احلقيقة؟  اإىل  الو�سول  بالبحث هل ميكن  ال�سك  اأتبع  اإذا   )٦

ذلك. 

٧( ما عالمات الروؤيا؟

8( ما �رصوط ال�ستخارة؟

9( قارن بني الإرادة وحب �سيء ما عند الأ�رصار، وعند ال�ساحلني 

من حيث خري الأ�سياء و�رصها.

10( حدد درجات الدين الثالث الواردة يف �سوؤال جربيل للنبي.

11( وازن بني اليقني بدرجاته الثالث والدين بدرجاته الثالث؟ 

وعلل اإجابتك.

12( هل يعتمد الإميان على الذكاء فقط؟ و�سح اإجابتك.

كل  على  اأمثلة  واذك��ر  الرئي�سيتني.  املنطق  قاعدتي  اذك��ر   )13

منهما.

14( اذكر اأمثلة م�سابهة على مقدمات ونتائج �سحيحة وخاطئة.

اأن تطبق القاعدتني على املفاهيم غري املحددة؟  15( هل ميكن 

و�سح اإجابتك.
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1٦( اذكر مثال على اإبطال القواعد املنطقية للعلوم التجريبية.

نوعًا من  كانت  الإ�سالمية؟ كيف  بالعلوم  املق�سود  هو  ما   )1٧

املعرفة؟ ما تاأثريها على الغرب؟

العلوم  من  احلديثة  الغربية  العلوم  ا�ستفادت  كيف  و�سح   )18

الإ�سالمية.

من  الو�سف  يفوق  ع��دداً  الأخ���رية  �سنة  الع�رصون  �سهدت   )19

الخرتاعات والتكنولوجيا احلديثة مما كان له �ساأن يف ت�سهيل 

اأعاله  العبارة  ناق�س  منها.  لبع�س  وتعقيد  الأم��ور  من  كثري 

م�ست�سهداً باأمثلة على كل منها.

20( القوى العظمى للعلم احلديث... هل حققت خرياً اأكرث اأم �رصاً 

اأكرث؟ ناق�س ذلك.
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