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ملخص: 

املثالية  الرتبوية  الفل�سفات  يف  املعرفة  م�سادر  عن  الك�سف  اإىل  البحث  يهدف 
ولتحقيق  الكرمي،  القراآن  املعرفة يف  ونقدها يف �سوء م�سادر  والربجماتية،  والواقعية 
عن  ك�سف  والذي  وال�ستنباطي،  وال�ستقرائي  الو�سفي  املنهج  ا�ستخدم  البحث،  اأهداف 
اختالف حاد يف نظرة الفل�سفات الرتبوية اإىل م�سادر املعرفة، واإن م�سادر املعرفة يف 
باإعادة  الدرا�سة  واأو�ست  الكرمي،  القراآن  يف  املعرفة  م�سادر  من  م�سدراً  تعّد  الفل�سفات 
مل�سادر  الكرمي  القراآن  روؤية  وفق  والإ�سالمي،  العربي  العامل  يف  التعليم  فل�سفات  بناء 

املعرفة. 
الكلمات املفتاحية: 

املعرفة، م�سادر املعرفة، الفل�سفات الرتبوية، القراآن الكرمي. 
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Abstract: 

The research aims to reveal the sources of knowledge in the educational 
philosophies: idealism, realism and pragmatism and in the light of knowledge 
sources in the Qur'an. 

To achieve the objectives of the research, the researchers used the 
descriptive, deductive and inductive methods, which revealed a sharp 
difference in the educational philosophies outlook to the sources of knowledge. 
It is also noted that the sources of knowledge in these philosophies could be 
considered sources of knowledge for the holy Qudran. 

The study recommended rebuilding the philosophies of education in the 
Arab and Muslim world according to the vision of the Holy Quran towards 
the sources of knowledge. 

Keywords: 
Knowledge, sources of knowledge, educational philosophies, the Koran 
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متهيد: 
من  وهو  اجتاه،  اأو  فكر  لأي  عنه  غنى  ل  مطلبًا  املعرفة  مو�سوع  يف  البحث  يعد 
الفكرية  للم�سكالت  م�سدراً  يعد  فيه  البحث  واإغفال  لالإن�سان،  الأهمية  ذات  املو�سوعات 
ا�ستخالفه يف  واأ�سا�ص  الإن�سان  لالإن�سان، وهي ميزة  اأعلى وظيفة  املعرفة  لأن  والرتبوية؛ 

الأر�ص ومركزه يف الكون. 
اإن الدار�ص لتاريخ الب�رشية فيما يتعلق باملعرفة يجد ركامًا من الت�سورات الفل�سفية 
الت�سورات  وهذه  م�سادرها.  وتو�سيح  حقيقتها،  عن  والك�سف  املعرفة،  حتديد  اإىل  تهدف 
تقدمي  يف  الفل�سفية  الت�سورات  اإخفاق  يوؤكد  الذي  الأمر  والختالفات،  بالتناق�سات  مليئة 

تف�سري مقنع ومتكامل للمعرفة. 
وعليه يعّد من ال�رشورة تاأ�سيل املعرفة؛ اأي ممار�سة الن�ساط املعريف ك�سفًا وجتميعًا 
النبوية  وال�سنة  الكرمي  القران  اأن  الإ�سالمي، وبخا�سة  الت�سور  زاوية  من  ون�رشاً  وتو�سياًل 

تناول عنا�رش املعرفة. 
توجيه  اأجل  من  املعرفة  م�سادر  بدرا�سة  العناية  املعرفة،  تاأ�سيل  جمالت  واأول 
بع�ص  فقد  اأن  بعد  واملنهج،  الت�سور  �سحة  من  اأ�سا�ص  على  الغايات،  اأ�سمى  نحو  الإن�سان 
والواقع،  الفكر  تناق�سات  ب�سبب  غايتهم  واإدراك  حياتهم  م�سار  حتديد  على  القدرة  النا�ص 
اإليه  ت�سعى  املوازنة، وهذا ما  اأن تكون بطريقة  بّد  الدرا�سة مثمرة وفاعلة ل  وحتى تكون 

الدرا�سة احلالية. 

مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
العقل هو  اأن  الفال�سفة والفل�سفات حول م�سادر املعرفة، فراأى بع�سهم  اآراء  اختلفت 
امل�سدر الوحيد للمعرفة، وقال فريق اآخر اأن م�سدر املعرفة التجربة احل�سية، وذهب فريق 
ثالث اإىل اأن املعرفة قد ل ت�سل عن طريق العقل ول عن طريق احلوا�ص، بل عن طريق ملكة 
اأو  اأو الفعل  اأن املعرفة ترد اإىل ال�سلوك  اأطلقوا عليها ا�سم احلد�ص، ويرى فريق رابع  اأخرى 

التجربة العملية. 
وهذا  التيارات،  بني  احلاد  اخلالف  يجد  الفل�سفية  واملذاهب  الآراء  يف  فاملتاأمل 
وحول  املعرفة،  اإمكان  حول  خالف  فثمة  الإن�ساين،  التاريخ  فجر  منذ  ماثل  اخلالف 
فاإنرّ  وعليه  وغاياتها.  املعرفة  طبيعة  وحول  واأدواتها،  وو�سائلها  املعرفة  م�سادر 



407

2013 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالثون )2( - حزيران 

االآتية:  االأ�صئلة  عن  اأجابت  الدرا�صة  هذه 
ما م�سادر املعرفة يف القراآن الكرمي؟  ●
ما م�سادر املعرفة يف الفل�سفات املثالية والواقعية الرباجماتية؟  ●
�سوء  ● يف  الرتبوية  الفل�سفات  يف  املعرفة  مل�سادر  املوجهه  النتقادات  اأهم  ما 

م�سادر املعرفة يف القران الكرمي؟ 

أهداف الدراسة: 
�صعت الدرا�صة اإىل حتقيق االأهداف االآتية: 

بيان م�سادر املعرفة التي اأ�سار اإليها القراآن الكرمي.  ●
بيان م�سادر املعرفة يف الفل�سفة املثالية والواقعية الرباجماتية.  ●
القران  ● املعرفة يف  الرتبوية يف �سوء م�سادر  الفل�سفات  املعرفة يف  نقد م�سادر 
الكرمي. 

أهمية الدراسة: 
متثلت اأهمية الدرا�صة احلالية يف اجلوانب االآتية: 

النظر يف . 1 باإعادة  وذلك  والإ�سالمي،  العربي  الرتبوي  النظام  على  القائمني  اإفادة 
الفل�سفات التي يقوم عليها التعليم. 

فتح قناة ات�سال بني القائمني على الفل�سفات الرتبوية احلديثة، وبني املتخ�س�سني . 2
بالعلوم ال�رشعية، من اأجل بناء فل�سفة تربوية اإ�سالمية. 

اإفادة املربني وخمططي املناهج وموؤلفي الكتب املدر�سية يف الوقوف على الأبعاد . 3
اخلطرية مل�سادر املعرفة غري ال�سحيحة. 

الآفاق . 4 بفتح  احلديثة،  الرتبوية  بالفل�سفات  املهتمني  والباحثني  الدار�سني  اإفادة 
اأمامهم للقيام ببحوث ودرا�سات م�ستقبلية يف �سوء ما انتهت اإليه الدرا�سة احلالية. 

اإثراء املكتبة و�سد النق�ص احلا�سل فيها واملت�سل بهذا املو�سوع؛ حيث اإّنه مل يحظ . 5
هذا اجلانب بدرا�سات كافية وعميقة. 

منهج الدراسة: 
ال�ستقرائي  واملنهج  الو�سفي  املنهج  املنهجني:  على  درا�سته  يف  الباحث  اعتمد 
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وال�ستنباطي، وذلك من خالل االآتي: 
جمع ن�سو�ص القراآن الكرمي ذات العالقة مبو�سوع الدرا�سة.  ♦
الرجوع اإىل املوؤلفات املعا�رشة واملتعلقة مب�سادر املعرفة يف الفل�سفات الرتبوية.  ♦
حتليل وتف�سري الن�سو�ص والك�سف عن العالقة بينها من اأجل ا�ستخراج خ�سائ�ص  ♦

الظاهرة املدرو�سة. 

الدراسات ذات الصلة: 
يف حدود اطالع الباحثني ومن خالل مراجعة املكتبات، مل يعرث على درا�سة تناولت 
مو�سوع البحث ب�سكل مبا�رش، ومل يقف على درا�سة حتمل ذات العنوان، غري اأنه عرث على 

درا�صات ذات �صلة مبو�صوع الدرا�صة، ومنها: 
درا�صة راجح الكردي "نظرية املعرفة بني القراآن والفل�صفة" )1( .  ◄

هدفت الدرا�سة اإىل بيان عنا�رش نظرية املعرفة التقليدية، وذلك من خالل البحث يف 
اإمكان احل�سول على املعرفة بني مذاهب ال�سك واليقني، وموقف القراآن من اإمكان املعرفة، 
بالإ�سافة اإىل طبيعة املعرفة واأ�سل املعرفة وطرقها واأنواعها وذلك وفق املنهج املقارن. 
امل�سدر  كونه  الكرمي  القراآن  ن�سو�ص  نحو  الدرا�سات  توجيه  ب�رشورة  الدرا�سة  واأو�ست 

الأ�سا�ص يف خمتلف الدرا�سات البحثية. 
درا�صة اأحمد الدغ�صي "نظرية املعرفة يف القراآن" )2( .  ◄

هدفت الدرا�سة اإىل الك�سف عن طبيعة املعرفة وم�سادرها وطرائقها واإمكان احل�سول 
عليها من خالل القراآن الكرمي، كما بينت ما تت�سمنه مو�سوعات نظرية املعرفة من جوانب 

تربوية. 

ما مييز الدراسة احلالية: 

تقارن الدرا�سة احلالية بني م�سادر املعرفة يف القراآن الكرمي وم�سادر املعرفة يف . 1
الفل�سفات الرتبوية احلديثة، ومل تقارن مع الفكر الفل�سفي ب�سكل عام. 

الدرا�سة احلالية درا�سة نقدية مل�سادر املعرفة يف الفل�سفات الرتبوية احلديثة يف . 2
�سوء القراآن الكرمي. 

و�سوح لغة اخلطاب يف الدرا�سة احلالية والُبعد عن اخلطاب الفل�سفي املعمق؛ فما . 3
يحتاجه الدار�ص ملو�سوع املعرفة لغة خطاب وا�سحة تي�رش احل�سول على املعلومة. 
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حدود الدراسة: 

اقت�رشت هذه الدرا�سة على بيان م�سادر املعرفة الرئي�سة يف القراآن الكرمي وبع�ص  ♦
امل�سادر الثانوية. 

وهي:  ♦ الرئي�سة  الفل�سفات  يف  املعرفة  م�سادر  درا�سة  على  الدرا�سة  هذه  اقت�رشت 
حيث  من  الفل�سفية  املذاهب  �سور  درا�سة  اإىل  اإ�سافة  والرباجماتية،  والواقعية،  املثالية، 

البحث يف م�سدر املعرفة. 

خطة البحث: 

املقدمة: وت�سمل م�سكلة الدرا�سة واأ�سئلتها، واهدافها واأهميتها واملنهج امل�ستخدم  ♦
يف الدرا�سة، والدرا�سات ال�سابقة وحدودها. 

املبحث الأول: م�سادر املعرفة يف القراآن الكرمي ♦
 املطلب الأول: احلوا�ص -
 املطلب الثاين: العقل -
 املطلب الثالث: الوحي -
 املطلب الرابع: الإلهام -
 املطلب اخلام�ص: الروؤيا ال�سادقة -
 املبحث الثاين: م�سادر املعرفة يف الفل�سفات الرتبوية ♦
 املطلب الأول: الفل�سفة املثالية -
 املطلب الثاين: الفل�سفة الواقعية -
 املطلب الثالث: الفل�سفة الرباجماتية -
 اخلامتة: وت�سمل النتائج والتو�سيات ♦

املبحث األول- مصادر املعرفة يف القرآن الكريم: 

يناق�ص هذا املبحث م�سادر املعرفة يف القراآن الكرمي وتتمثل بالأمور الآتية؛ احلوا�ص، 
والعقل، والوحي، والإلهام، والروؤيا ال�سادقة. 



410

مقارنة د. رائدة خالد نصيراتدراسة 
د. أحالم محمود مطالقةمصادر املعرفة في القرآن الكرمي والفلسفات التربوية

د. عماد عبد اهلل الشريفني

املطلب األول- احلواس: 

وامل�ساعر  واحلوا�ص  احل�سية  الأعرا�ص  تدرك  بها  التي  القوة  باأنها  "احلا�سة"  تعرف 
اخلم�ص... " )3( . وتعرف باأنها "قوة طبيعية يف اجل�سم، وبها يدرك الإن�سان واحليوان الأ�سياء 

اخلارجة عنه، وما يطراأ على ج�سمه من تغريات" )4( . 
واملعرفة احل�سية هي املعرفة القادمة عن طريق احلوا�ص، التي زود بها الإن�سان من 
اأجل الت�سال بالعامل اخلارجي واإدراكه، و�سعور الإن�سان بحوا�سه وتكوينها العام ووظائفها، 

وما لها من دور اإدراكي اأو معريف وحدودها وقيمة املعرفة التي تقدمها )5( . 
والب�رش  ال�سمع  وهي  الظاهرة:  احلوا�ص  اإىل  احل�سية  املعرفة  م�سادر  تق�سيم  وميكن 
واللم�ص والذوق وال�سم، ول يوجد خالف بني الفل�سفة والقراآن الكرمي يف وجود هذه احلوا�ص 
اإىل  بالإ�سافة  الإن�سان  حياة  حفظ  فائدتها  والتي  احل�سية،  للمعرفة  اأدوات  واعتبارها 
اْلإِن�َساَن ِمن  َخَلْقَنا  ا  ال�سمع والب�رش، قوله تعاىل: {اإِنَّ . ومما يدل على حا�ستي  الإدراك)6( 
اللم�ص،  )الإن�سان: 2( ومما يدل على حا�سة  رًيا}  َب�سِ �َسِميًعا  َفَجَعْلَناُه  ْبَتِليِه  نَّ اأَْم�َساٍج  ْطَفٍة  نُّ
ِذيَن َكَفُرواْ اإِْن َهـَذا  ْلَنا َعَلْيَك ِكَتاًبا يِف ِقْرَطا�ٍص َفَلَم�ُسوُه ِباأَْيِديِهْم َلَقاَل الَّ قول تعاىل: {َوَلْو َنزَّ
ِبنٌي} )الأنعام: 7( . وكذلك احلوا�ص الباطنية: وقد اجتهد الباحثون فمنهم من عرب  اإِلَّ �ِسْحٌر مُّ

عنها بالإح�سا�ص الباطني كاللذة والأمل والفرح واحلزن والقوة والغ�سب )7(. 
رْيِ  اخْلَ اإِىَل  َيْدُعوَن  ٌة  اأُمَّ ِمْنُكْم  تعاىل:{َوْلَتُكْن  قوله  اللم�ص  حا�سة  ذكر  يف  ورد  ومما 
ْفِلُحون} ]�سورة اآل عمران/ 104[،  ْنَكِر َواأُوَلِئَك ُهُم امْلُ ْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن امْلُ َوَياأُْمُروَن ِبامْلَ
ففي الآية الكرمية و�سف حلال امل�سلمني يوم اأحد وما اأ�سابهم من جراح واآلم، وكذلك اأ�سار 
القراآن اإىل حا�سة اللم�ص يف قوله تعاىل: {َوَما ِتْلَك ِبَيِميِنَك َيا ُمو�َسى} ]�سورة طه/ 17[، 

فالآية تو�سح حالة حل بها العذاب من جهة اإدراك احل�ص باللم�ص. 
َبَدْت  َجَرَة  ال�سَّ ذاَقا  ا  َفَلمَّ ِبُغُروٍر  {َفَدلَُّهما  تعاىل:  قوله  اإليه  اأ�سار  فقد  الذوق  اأما 
َعْن  اأَْنَهُكما  اأَمَلْ  ُهما  َربُّ َوناداُهما  ِة  نَّ اجْلَ َوَرِق  ِمْن  َعَلْيِهما  فاِن  َيْخ�سِ َوَطِفقا  �َسْواآُتُهما  َلُهما 
الأعراف/ 22[ والذوق  ُمِبنٌي} ]�سورة  َعُدوٌّ  َلُكما  ْيطاَن  ال�سَّ اإِنَّ  َلُكما  َواأَُقْل  َجَرِة  ال�سَّ ِتْلُكَما 
يف  ال�سم  حا�سة  ذكرت  كما  بالل�سان،  يتم  الذي  الذوقي  الإح�سا�ص  يفيد  الآية  يف  الوارد 
قاَل  اْلِعرُي  َلِت  َف�سَ ا  {َومَلَّ تعاىل:  قوله  يف  ال�سالم  عليه  يعقوب  �سيدنا  حديث  معر�ص 
اْلَقِدمِي  الِلَك  �سَ َلِفي  َك  اإِنَّ  ِ َتاهللَّ قاُلوا   )94( ُتَفنُِّدوِن  اأَْن  َلْول  ُيو�ُسَف  ِريَح  َلأَِجُد  اإِينِّ  اأَُبوُهْم 

)95(} ]�سورة يو�سف/ 95-94[. 
اإىل حوا�ص ظاهرة وباطنة، واإمنا ركز على دور  اأما القراآن الكرمي فلم يق�سم احلوا�ص 
احلوا�ص يف املعرفة، وعلى عمل العقل والفوؤاد مع احلوا�ص الظاهرة، ومل يكن هدف القراآن 
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اأو  ع�سوية  درا�سة  اأي  يعار�ص  ل  نف�سه  الوقت  ويف  احلوا�ص،  عن  ت�رشيحية  درا�سة  تقدمي 
اأَنُف�ِسِهْم  اآَياِتَنا يِف اْلآَفاِق َويِف  يِهْم  ت�رشيحية اأو نف�سية عن احلوا�ص )8( ، قال تعاىل: {�َسرُنِ

ُه َعَلى ُكلِّ �َسْيٍء �َسِهيٌد} )ف�سلت: 53( .  َك اأَنَّ قُّ اأََومَلْ َيْكِف ِبَربِّ ُه احْلَ َ َلُهْم اأَنَّ َحتَّى َيَتَبنيَّ
وعليه يربز القراآن الكرمي احلوا�ص على اأ�سا�ص قيمتها املعرفية والإدراكية )9( . ومن 
الهدف  كون  اإيجابية،  اأو  �سلبية  اآثار  اأي  احلوا�ص  تق�سيم  على  يرتتب  ل  الرتبوية  الناحية 
يحقق  بل  وظائفها،  يجلي  نحو  على  الرتبية  ميدان  يف  احلوا�ص  اإعمال  هو  اإمنا  النهائي 

الغر�ص من وجودها، كونها م�سادر وطرائق معتمدة واأ�سا�سية للمعرفة )10( . 
وقد وردت ن�سو�ص يف القراآن الكرمي ت�سري اإىل احلوا�ص وتبني اأهميتها، ومن ذلك قوله 
َك  اأََومَلْ َيْكِف ِبَربِّ قُّ  ُه احْلَ اأَنَّ َ َلُهْم  اأَنُف�ِسِهْم َحتَّى َيَتَبنيَّ اآَياِتَنا يِف اْلآَفاِق َويِف  يِهْم  تعاىل: {�َسرُنِ
ُه َعَلى ُكلِّ �َسْيٍء �َسِهيٌد} )الأعراف 204( ، وورد الب�رش م�ستقاًل عن ال�سمع يف قوله تعاىل:  اأَنَّ
َفاَل  اأَ اأَنُف�ِسُكْم  {َويِف  وقوله:   ،  )101 )يون�ص:  َوالأَْر�ِص}  َماَواِت  ال�سَّ يِف  َماَذا  انُظُرواْ  {ُقِل 
ُتْب�رِشُوَن} )الذاريات: 21( ، وجمع ال�سمع والب�رش يف قوله تعاىل: {َما َكاُنواْ َي�ْسَتِطيُعوَن 

ْمَع َوَما َكاُنواْ ُيْب�رِشُوَن} )هود: 20( .  ال�سَّ
واملتاأمل يف الآيات ال�سابقة يلحظ اأمرين، الأول: ذكر ال�سمع والب�رش معًا والثاين: 
يف  الق�سوى  اأهميتها  واحد  وقت  يف  والب�رش  ال�سمع  ذكر  وعلة  الب�رش،  قبل  ال�سمع  ذكر 
الإدراك  عملية  يف  احلوا�ص  جميع  اأهمية  على  للدللة  يكفي  وذكرهما  احل�سي،  الإدراك 
اإىل  بالإ�سارة  والتلميح  البليغ  الإيجاز  الكرمي،  القراآن  خ�سائ�ص  من  وهذه  احل�سي، 

العامة)11(.  الأ�سا�سية  احلقائق 
عملية  يف  الب�رش  من  اأهم  ال�سمع  اأن  عليه  فيجاب  الب�رش،  قبل  ال�سمع  ذكر  اأما 
حني  يف  والعلوم  اللغة  يتعلم  اأن  ب�رشه  الفرد  فقد  اإذا  املمكن  فمن  احل�سي،  الإدراك 
لذا ربط  العلوم  التفكر، وحت�سيل  اأدوات  اأهم  اإذا فقد �سمعه فعل ذلك، وال�سمع من  يتعذر 
َحاِب  ا يِف اأَ�سْ ا َن�ْسَمُع اأَْو َنْعِقُل َما ُكنَّ القراآن بينه وبني العقل، قال تعاىل: {َوَقاُلوا َلْو ُكنَّ

ِعرِي} )امللك: 10( )12( .  ال�سَّ
ي�سمع  اأن  الوليد  ي�ستطيع  حيث  مبا�رشة،  الولدة  تعقب  ال�سمع  حا�سة  فاإن  واأخرياً 
حا�سة  وكذلك  طويلة،  زمنية  فرتة  يحتاج  الب�رش  بينما  مبا�رشة  الولدة  عقب  الأ�سوات 
ال�سمع دائمة العمل دون توقف، اأما حا�سة الب�رش، فاإنها تتوقف عن اأداء وظيفتها مبجرد 

اإغما�ص العني )13( . 
وذكر القراآن الكرمي اأن احلوا�ص تخدع، وتظهر غري احلقيقة، ويدل على ذلك قوله تعاىل: 
�َسْيًئا  َيِجْدُه  مَلْ  َجاءُه  اإَِذا  َحتَّى  َماء  ْماآُن  الظَّ َيْح�َسُبُه  ِبِقيَعٍة  اٍب  َك�رَشَ اأَْعَماُلُهْم  َكَفُروا  ِذيَن  {َوالَّ
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�َساِب} )النور: 39( ، فالآية الكرمية اأ�سارت اإىل  يُع احْلِ ُ �رَشِ اُه ِح�َساَبُه َواهللَّ َ ِعنَدُه َفَوفَّ َوَوَجَد اهللَّ
اإدراك ب�رشي خاطئ ل ينطبق على حقيقة ال�سيء املرئي، وي�سف الفيل�سوف الكندي املعرفة 
عن طريق احلوا�ص؛ اأنها غري ثابتة لأنها يف �سريورة دائمة تتبدل وتتغري يف كل حلظة )14( 

، ولذلك فاملعرفة احل�سية حمكوم عليها بالتغيري بح�سب ال�سخ�ص والظروف )15( . 
وحيداً  طريقًا  احلوا�ص  اعتبار  على  يوافق  فال  احلوا�ص،  دور  الكرمي  القراآن  بني  وقد 
امل�ساهد  من  جعل  وقد  املعرفة،  حقل  يف  يعمالن  والعقل  احلوا�ص  يعترب  واإمنا  للمعرفة، 
الكونية املنظورة دلياًل على وجود اهلل ووحدانيته قال تعاىل: {اأََفاَل  املح�سو�سة والآيات 
َباِل َكْيَف  َماء َكْيَف ُرِفَعْت } 18 {َواإِىَل اجْلِ َينُظُروَن اإىل اْلإِِبِل َكْيَف ُخِلَقْت } 17 {َواإِىَل ال�سَّ
ْر�ِص َكْيَف �ُسِطَحْت} )الغا�سية: 17-20( ، كما ربط القراآن بني دور  ىَل اْلأَ َبْت } 19 {َواإِ ُن�سِ
احلوا�ص مع العقل يف املعرفة وجعل تعطيلها تعطياًل لدور العقل، قال تعاىل: {َوَلَقْد َذَراأَْنا 
وَن ِبَها َوَلُهْم اآَذاٌن  نِّ َوالإِن�ِص َلُهْم ُقُلوٌب لَّ َيْفَقُهوَن ِبَها َوَلُهْم اأَْعنُيٌ لَّ ُيْب�رِشُ َن اجْلِ َم َكِثرياً مِّ َهنَّ جِلَ

لُّ اأُْوَلـِئَك ُهُم اْلَغاِفُلوَن} )الأعراف: 179( )16( .  لَّ َي�ْسَمُعوَن ِبَها اأُْوَلـِئَك َكالأَْنَعاِم َبْل ُهْم اأَ�سَ
اأما جمالت املعرفة احل�سية فهي مت�سلة باملح�سو�سات املادية اأو عامل ال�سهادة بلفظ 
القراآن الكرمي، والكون هو جمال وا�سع تطلعنا فيه احلوا�ص على ظواهر الأ�سياء، ولي�ص على 
حقيقتها، هي ذات طبيعة جزئية تدلنا على الأفراد واجلزئيات وت�سهل الطريق اأمام العقل 

ملعرفة الأ�سياء )17( . 

املطلب الثاني- العقل اإلنساني: 

العقل اأ�سا�ص املعرفة الب�رشية وو�سيلة فهمها وحتليلها تنظيمها، وهو الوعاء احلافظ 
لها، واأداة توظيفها مبا يفيد الإن�سان، فبالعقل يدرك الإن�سان حقيقة نف�سه وحقيقة احلياة 
واملعنويات  املعقولت  يدرك  وبه  ال�سليم،  الفهم  من  الإن�سان  يتمكن  خالله  ومن  والكون، 

والرمزيات، وهو املوجه للح�ص والكا�سف عن الأخطاء وانخداعات احل�ص )18( . 
التكليف وحمور  اأهم املميزات التي ميز اهلل بها الإن�سان، فهو مناط  ويعّد العقل من 
الثواب والعقاب، وهو اأ�سا�ص يف فهم الن�سو�ص، فثبوت وجود اهلل تعاىل يعتمد على العقل 
و�سدق النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ثبت بالعقل )19( . و يعمل العقل كاًل متكاماًل، وهو لي�ص 
ملكات منف�سلة، فال اإرادة من دون تفكري، ول تفكري من دون تدبر، ول تدبر دون تاأمل، و ل 
يولد متكاماًل، واإمنا يولد حمدوداً ثم ينمو ويقوى ح�سب الظروف املحيطة، ومنهج التفكري 

الذي ي�ستخدمه الإن�سان )20( . 
والعقل؛ القوة املدركة يف الإن�سان متيزه عن �سواه من الكائنات، وهذه القوة جتعل منه 
خملوقًا م�سوؤوًل عن اأعماله يف �سوء قدرته على الإدراك والتمييز بني الأمور، والقراآن الكرمي 
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يطلق األفاظًا مثل: القلب اأو الفوؤاد اأو اللب اأو النهى وهي يف جمموعها تدل على الأداة التي 
تقوم بوظيفة العقل )21( . 

وقد اهتم القراآن الكرمي بالعقل، ورفع من �ساأن اأ�سحابه، وحث على توجيهه التوجيه 
ال�سليم، بل دعا اإىل ال�ستفادة من قدرته للو�سول اإىل حقائق ثابتة ل يعرتيها الوهم اأو الظن، 
فميز الإن�سان عن غريه من املخلوقات بالعقل، فالإن�سان قادر على الفهم والتعلم والتفكري، 
َوُقُعوًدا  ِقَياًما  اهلّلَ  َيْذُكُروَن  ِذيَن  النعمة قال تعاىل: {الَّ ا�ستخدام هذه  اإىل  الإ�سالم  ووجهنا 
�ُسْبَحاَنَك  َباِطاًل  َهذا  َخَلْقَت  َما  َنا  َربَّ َوالأَْر�ِص  َماَواِت  ال�سَّ َخْلِق  ُروَن يِف  َوَيَتَفكَّ ُجُنوِبِهْم  َوَعَلَى 
َفِقَنا َعَذاَب النَّاِر} )اآل عمران: 191( ، وقد ذكر القراآن الكرمي وظائف العقل وهي العمليات 
العقلية التي تتم به مثل التفكر يدل على ذلك الآيات الكرمية التي حتث الإن�سان على الدقة يف 
َماَواِت َوالأَْر�ِص َواْخِتاَلِف  اأعمال العقل والتاأمل والتفكري، يقول �سبحانه: {اإِنَّ يِف َخْلِق ال�سَّ
ِذيَن َيْذُكُروَن اهلّلَ ِقَياًما َوُقُعوًدا َوَعَلَى ُجُنوِبِهْم  أُْويِل الأْلَباِب}190  {الَّ َهاِر لآَياٍت لِّ اللَّْيِل َوالنَّ
اِر }  َنا َما َخَلْقَت َهذا َباِطاًل �ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّ َماَواِت َوالأَْر�ِص َربَّ ُروَن يِف َخْلِق ال�سَّ َوَيَتَفكَّ
)اآل عمران: 190-191( وكذلك التدبر الذي هو التفكري بعمق مع ما يتبعه من تدبر العواقب 
)املوؤمنون: 68(  ِلنَي}  اْلأَوَّ اآَباءُهُم  َياأِْت  مَلْ  ا  مَّ َجاءُهم  اأَْم  اْلَقْوَل  ُروا  بَّ َيدَّ {اأََفَلْم  تعاىل:  قال 
ُروَن اْلُقْراآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغرْيِ اهلّلِ َلَوَجُدواْ ِفيِه اْخِتاَلًفا َكِثرياً}  وقوله تعاىل: {اأََفاَل َيَتَدبَّ
)الن�ساء: 82( ، ومن وظائف العقل النظر، ولي�ص هو الروؤية الب�رشية؛ بل يعني الروؤية القلبية 
املتعلقة بالعقل، وقد جعل القراآن الكرمي وظيفة النظر عماًل للعقل والفطرة ال�سليمة وميثل 
َخَلْت  تعاىل: {َقْد  قوله  النظر  الدالة على وظيفة  الآيات  بينة. ومن  العلم عن  النظر طريق 
َكذَِّبنَي} )اآل عمران: 137(  ِمن َقْبِلُكْم �ُسنَنٌ َف�ِسرُيواْ يِف الأَْر�ِص َفاْنُظُرواْ َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة امْلُ
الإن�سان  عند  م�ستقر  علم  على  وتدل  العقل،  اأعمق وظائف  من  وظيفة  الفقه وهي  وكذلك   .
َوَلُهْم  ِبَها  َيْفَقُهوَن  لَّ  ُقُلوٌب  القلب، قال تعاىل: {َلُهْم  الذي هو علم حقيقي وحمل وظيفته 
ن َي�ْسَتِمُع اإَِلْيَك َوَجَعْلَنا  وَن ِبَها} )الأعراف: 179( وقال �سبحانه: {َوِمْنُهم مَّ اأَْعنُيٌ لَّ ُيْب�رِشُ
ًة اأَن َيْفَقُهوُه َويِف اآَذاِنِهْم َوْقًرا} )الأنعام: 25( . ومن وظائفه التذكر ويكون  َعَلى ُقُلوِبِهْم اأَِكنَّ
التذكر با�سرتجاع معاين �سابقة تنا�ساها الإن�سان يف غمرة احلياة مثل التذكر مبعلومات 
َي�ْسَتِوَياِن  ِميِع َهْل  َوال�سَّ رِي  َواْلَب�سِ مِّ  اْلَفِريَقنْيِ َكالأَْعَمى َوالأَ�سَ بدهية يف قوله تعاىل: {َمَثُل 
ُ الَِّذي َخَلَق  ُروَن} )هود: 24( والتذكر مبعلومات تاريخية يف قوله تعاىل: {اهللَّ َمَثاًل اأََفاَل َتَذكَّ
ن ُدوِنِه ِمن َويِلٍّ  اٍم ُثمَّ ا�ْسَتَوى َعَلى اْلَعْر�ِص َما َلُكم مِّ ِة اأَيَّ َماَواِت َواْلأَْر�َص َوَما َبْيَنُهَما يِف �ِستَّ ال�سَّ

ُروَن} )ال�سجدة: 4( .  َوَل �َسِفيٍع اأََفاَل َتَتَذكَّ
فوظيفة  التفكري،  عمليات  وجميع  الإدراك،  اأنواع  جلميع  عامة  وظيفة  التعقل  ويعد 
تعاىل:  قال  بها،  والعلم  الكرمية  القراآنية  الآيات  فهم  منها:  كثرية  اأدوار  اإىل  ت�سري  التعقل 
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الأْلَباِب} )اآل  اأُْوُلواْ  اإِلَّ  ُر  كَّ َنا َوَما َيذَّ ْن ِعنِد َربِّ ا ِبِه ُكلٌّ مِّ اآَمنَّ ا�ِسُخوَن يِف اْلِعْلِم َيُقوُلوَن  {َوالرَّ
عمران: 7( وحت�سيل املعرفة من خالل م�ساهدة م�سارع الأقوام ال�سابقني، قال تعاىل: 
ِذيَن ِمن َقْبِلِهْم َوَلَداُر الآِخَرِة َخرْيٌ لِّلَِّذيَن  {اأََفَلْم َي�ِسرُيواْ يِف الأَْر�ِص َفَينُظُرواْ َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَّ
َتْعِقُلوَن} )يو�سف: 109( ، ويقوم العقل بهذه الوظائف بحيث تعمل كل وظيفة  اأََفاَل  َقواْ  اتَّ
واحد،  اآن  يف  ويتدبر  ويعقل  ويتفكر  يتذكر  فالإن�سان  بع�سًا  بع�سها  عن  منف�سلة  ب�سورة 
َر اأُْوُلوا  ُروا اآَياِتِه َوِلَيَتَذكَّ بَّ ويدل على هذا الرتابط قوله تعاىل: {ِكَتاٌب اأَنَزْلَناُه اإَِلْيَك ُمَباَرٌك لَِّيدَّ
اْلأَْلَباِب} )�ص: 29( فالآية تدل على ترابط بني التدبر والتذكر ومما يدل على الربط بني 
النظر والفقه، قوله تعاىل: {انُظْر َكْيَف ُن�رَشُِّف الآَياِت َلَعلَُّهْم َيْفَقُهوَن} )الأنعام: 65( )22( . 
عامل  هما  عام  ب�سكل  العقلية  للمعرفة  جمالن  فهناك  العقلية،  املعرفة  جمالت  اأما 
الغيب وعامل ال�سهادة: فالعقل له ال�سيادة يف عامل ال�سهادة مبا جعل اهلل من طاقات، ولكن 
هذا العقل حمدود وعاجز عن معرفة كنه الأ�سياء النهائية، فعامل ال�سهادة وما فيه من اأر�ص 
يِف  ِلَتْجِرَي  اْلُفْلَك  َلُكُم  َر  {َو�َسخَّ تعاىل:  قال  الإن�ساين،  للعقل  م�سخر  واأنهار  وجبال  و�سماء 
َر َلُكُم اللَّْيَل  ْم�َص َواْلَقَمَر َداآِئَبنَي َو�َسخَّ ر َلُكُم ال�سَّ َر َلُكُم الأَْنَهاَر} 32 {َو�َسخَّ اْلَبْحِر ِباأَْمِرِه َو�َسخَّ

َهاَر} )اإبراهيم: 33-32( .  َوالنَّ
اأما يف عامل الغيب: "فال قيمة للعقل �سوى ال�ستدلل على وجوده والحتجاج للوحي 
بعد  ال�رشعية  الن�سو�ص  فهم  قيمة يف  وله كذلك  يقدمه من معلومات،  التام ملا  والت�سليم 
اإثباتها، ولكن لي�ص له �سلطة احلكم النهائي يف حقيقة الن�سو�ص وهو لي�ص نداً لل�رشع" )23(، 
اأن  للعقل  الن�ص، ولي�ص هناك قدرة  العقل بهذا  اآثاره ونوؤمن به وي�سلم  الغيب ندرك  فعامل 
يحيط بعامل الغيب؛ لأنه عاجز عن اإدراك كنهه، بل ان وجود الوحي كم�سدر عن عامل الغيب 

اأراح العقل من عناء البحث والتج�سم فيما ل طائل من ورائه. 
وقد بني القراآن الكرمي العالقة القائمة بني العقل واحلوا�س باالآتي: 

اأوًل: التفاعل بني العقل واحلوا�ص للو�سول اإىل املعرفة، اأي اأن الو�سول اإىل املعرفة  ♦
العقل دون احل�ص، بل يتفاعل كل من احل�ص والعقل  العقل ول  ل يقت�رش على احل�ص دون 
ُبوُه  ِ للح�سول على املعرفة، وكالهما موجود يف الطبيعة الإن�سانية قال تعاىل: {َفُقْلَنا ا�رشْ
ْوَتى َوُيِريُكْم اآَياِتِه َلَعَلُّكْم َتْعِقُلوَن} )البقرة: 73( ، فالآية تتحدث  ُ امْلَ َها َكَذِلَك ُيْحِيي اهلَلّ ِبَبْع�سِ
ي�ستدعي  لي�ص عماًل ح�سيًا فقط، بل هو عمل  البقرة، وذلك  اأجزاء  عن �رشب امليت ببع�ص 

النظر العقلي "لعلكم تعقلون")24(. 
العقل  ♦ كان  اإن  املح�سو�سات،  جمال  يف  للمعرفة  طريقان  والعقل  احلوا�ص  ثانيًا: 

، قال   )25( اإىل معرفة عقلية  تنتهي  واأن املعرفة احل�سية  ال�سهادة  ينفرد فيما وراء عامل 
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مَّ َوَلْو َكاُنواْ َل َيْعِقُلوَن} 42 {َوِمنُهم  نَت ُت�ْسِمُع ال�سُّ ن َي�ْسَتِمُعوَن اإَِلْيَك اأََفاأَ تعاىل {َوِمْنُهم مَّ
نَت َتْهِدي اْلُعْمَي َوَلْو َكاُنواْ َل ُيْب�رِشُوَن} )يون�ص: 42( ، فال�سمع والب�رش  ن َينُظُر اإَِلْيَك اأََفاأَ مَّ

يعتربان املنفذان للعقل وهذا يدل على تالزم احل�ص والعقل. 
املعرفة،  ♦ حقل  يف  يعمالن  والعقل  احلوا�ص  اأن  اإىل  الكرمي  القراآن  اأ�سار  وقد  ثالثًا: 

املعارف  تنتقل  طريقها  فعن  الب�رشية،  املعرفة  يف  للعقل  مكملة  احلوا�ص  تعد  ذلك  وعلى 
والنطباعات عن الأ�سياء اخلارجية املح�سو�سة اإىل الدماغ، والذي يقوم بت�سورها وتعقلها 
على  العمل  وكذلك  لالإن�سان،  ال�سابقة  والتجربة  املعرفة  �سوء  يف  عليها  واحلكم  وفهمها 
العقل  اأن  الكرمي  القراآن  ويرى  الأخرى،  باملعارف  وربطها  الذاكرة  يف  وحفظها  تخزينها 
واحل�ص متكامالن ومرتابطان ومن�سجمان كو�سيلتني للمعرفة الإن�سانية، قال تعاىل: {اأَمَلْ 

ْجَدْيِن} )البلد: 10-8( .  } 8 {َوِل�َساًنا َو�َسَفَتنْيِ } 9 {َوَهَدْيَناُه النَّ ُه َعْيَننْيِ َعل لَّ جَنْ

املطلب الثالث- الوحي: 

الوحي اأو اخلرب الرباين هو من اأهم م�سادر املعرفة، ل يداخله ريب ول يالب�سه �سك ول 
يلحق به ق�سور، وهو من لطف اهلل تعاىل بخلقه ورحمته بهم، فندرك من خالله احلقائق 
املتعلقة بالعقائد واحلياة واملوت والبعث واحل�ساب والقيم اخللقية والجتماعية. وهو نور 
طريق  عن  وال�سالم  ال�سالة  عليهم  ر�سله  قلوب  يف  ينفخه  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  من  رباين 
املالئكة الأطهار لهداية الب�رشية اإىل ال�رشاط ال�سوي وامل�ستقيم، واأكمل الوحي هو الذي نزل 

على �سيدنا حممد �سلى اهلل عليه و�سلم املحفوظ من التحريف والتبديل )26( . 
وهذا النوع يعلمنا احلقائق الكربى التي ل ميكن معرفتها عن طريق احلوا�ص اأو العقل، 
على  والدليل   ،  )27( الإن�سان وطريقة خلقه  الوجود وطبيعة  الآخر وحقائق  العامل  كاأخبار 
م�سداقيه هذا امل�سدر، واأن الوحي م�سدر للمعرفة اليقينية، واهلل �سبحانه م�سدر املعرفة)28(، 
ْن اأَْمِرَنا َما ُكنَت َتْدِري َما  ويظهر هذا جليًا يف قوله �سبحانه {َوَكَذِلَك اأَْوَحْيَنا اإَِلْيَك ُروًحا مِّ
َعَلْيَك  ْلَنا  �سبحانه {َوَنزَّ ويقول   ، )ال�سورى: 52(  ُنوًرا}  َجَعْلَناُه  َوَلِكن  اْلإِمَياُن  َوَل  اْلِكَتاُب 

اْلِكَتاَب ِتْبَياًنا لُِّكلِّ �َسْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمًة َوُب�رْشَى ِلْلُم�ْسِلِمنَي} )النحل: 89( . 
والألوهية  التوحيد  مثل  بالعقيدة  اخلا�سة  املعارف  من  جمموعة  الوحي  ويت�سمن 
اخلا�سة  املعارف  الوحي  يت�سمن  وكذلك  الإميان،  ونواق�ص  املختلفة  الإميان  واأركان 
بالت�رشيع فالإن�سان بحاجة اإىل �رشائع وقوانني تنظم حياته الفردية والأ�رشية والقت�سادية 
َوُهَو  َخَلَق  َمْن  َيْعَلُم  {اأََل  تعاىل:  قال  الوحي،  يت�سمنه  ما  وهذا  والجتماعية،  وال�سيا�سية 
ِبرُي} )امللك: 14( ، فال�رشائع التي يت�سمنها الوحي تريح الإن�سان من مالزمة  اللَِّطيُف اخْلَ

التفكري والتنظيم الدائم والبحث الكامل بحيث لو ا�ستغل بذلك تعطلت م�ساحله )29( . 
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هو  والوحي  وجوده"  مببداأ  العقل  ي�سلم  اأن  بعد  الغيب  عامل  مبعرفة  الوحي  وينفرد 
الطريق املع�سوم للمعرفة، فهو من عامل الغيب ومتوجه اإىل عامل ال�سهادة، وغايته اأن يرد 
الإن�سان يف الأر�ص كلها اإىل عبودية اهلل عز وجل.. فاإن جمال املعرفة التي ينزل بها الوحي 
اهلل  األوهية  اآثار  من  فيه  تتجلى  مبا  ال�سهادة  وعامل  الغيب  عامل  وجمالها  مو�سوعها  اإمنا 

ووحدانيته وخالقيته وعلمه وقدرته واإراداته" )30( . 
بالتاأكد من �سدق  العقل واحلوا�ص  الغيب ويطالب  �سادقة عن  اأخباراً  الوحي  ويقدم 
هذه الأخبار، وكذلك يقيم معامل حتدد م�سارات العقل واحلوا�ص عرب عامل الغيب بغية حفظها 
الوهم  الب�رشية من  لها، وتنقية اخلربات  اإىل ميادين معرفية وهمية ل وجود  من اجلنوح 

واخلرافة التي اأفرزتها املنهجيات املعرفية اخلاطئة )31( . 
خا�سة  اأنها  اأ�سلها  يف  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  عند  من  بها  املوحى  املعرفة  وتتميز 
لأنا�ص معدودين من الب�رش وهم الأنبياء قال تعاىل: {َوَما ُكنَت َتْتُلو ِمن َقْبِلِه ِمن ِكَتاٍب َوَل 
ْبِطُلوَن} )العنكبوت: 48( ، وهي ربانية امل�سدر لقوله �سبحانه  ْرَتاَب امْلُ ُه ِبَيِميِنَك اإًِذا لَّ َتُخطُّ
َعِن  َينِطُق  {َوَما   2 َغَوى}  َوَما  اِحُبُكْم  �سَ لَّ  �سَ {َما   1 َهَوى}  اإَِذا  ْجِم  {َوالنَّ وتعاىل: 
اْلُقَوى} )النجم: 1-5( ، وكذلك  اإِلَّ َوْحٌي ُيوَحى} 4  {َعلََّمُه �َسِديُد  ُهَو  3 {اإِْن  اْلَهَوى} 
هي ثابتة منزهة عن التغري والتاأثر بالعوار�ص وهي �ساملة للحقائق الثابتة واملتحركة يف 
َهاَدِة ُهَو  َوال�سَّ اْلَغْيِب  ُهَو َعامِلُ  اإِلَّ  اإَِلَه  َل  الَِّذي   ُ عاملي الغيب وال�سهادة قال تعاىل: {ُهَو اهللَّ
ِحيُم} )احل�رش: 22( وهي معرفة متوازنة واإيجابية وواقعية. اأما اأهداف املعرفة  ْحَمُن الرَّ الرَّ

املوحى بها يف القراآن الكرمي فهي: )32( 
َلْيَك ِلُتْخِرَج . 1 اإخراج النا�ص من الظلمات اإىل النور، لقوله تعاىل: {اَلر ِكَتاٌب اأَنَزْلَناُه اإِ

ِميِد} )اإبراهيم: 1( .  اِط اْلَعِزيِز احْلَ َ ِهْم اإىل �رشِ وِر ِباإِْذِن َربِّ ُلَماِت اإىل النُّ النَّا�َص ِمَن الظُّ
هم . 2 اإن  باجلنة  وتب�سريهم  وجهنم  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  عذاب  من  النا�ص  واإنذار 

ا�ِص َب�ِسرًيا َوَنِذيًرا َوَلِكنَّ اأَْكرَثَ  ًة لِّلنَّ لَّ َكافَّ ا�ستقاموا على الطريق قال تعاىل: {َوَما اأَْر�َسْلَناَك اإِ
النَّا�ِص َل َيْعَلُموَن} )�سباأ: 28( . 

َهـَذا . 3 بِّي  رَّ ِمن  اإِيَلَّ  ِيوَحى  َما  ِبُع  اأَتَّ ا  َ اإِمنَّ تعاىل: {ُقْل  قال  لل�سائرين،  الدرب  واإنارة 
ُكْم َوُهًدى َوَرْحَمٌة لَِّقْوٍم ُيوؤِْمُنوَن} )الأعراف: 203( .  بِّ اآِئُر ِمن رَّ َب�سَ

وهداية النا�ص اإىل الطريق امل�ستقيم، قال تعاىل: {َيا اأَْهَل اْلِكَتاِب َقْد َجاءُكْم َر�ُسوُلَنا . 4
َن اهلّلِ ُنوٌر َوِكَتاٌب  ا ُكنُتْم ُتْخُفوَن ِمَن اْلِكَتاِب َوَيْعُفو َعن َكِثرٍي َقْد َجاءُكم مِّ َّ ُ َلُكْم َكِثرياً ممِّ ُيَبنيِّ
وِر  ُلَماِت اإىل النُّ ِن الظُّ اَلِم َوُيْخِرُجُهم مِّ َواَنُه �ُسُبَل ال�سَّ َبَع ِر�سْ ِبنٌي} 15 {َيْهِدي ِبِه اهلّلُ َمِن اتَّ مُّ

�ْسَتِقيٍم} )املائدة: 16-1(  اٍط مُّ َ ِباإِْذِنِه َوَيْهِديِهْم اإىل �رشِ
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ول �سك يف اأن للعقل اأثراً يف الوحي وللوحي اأثراً يف العقل، فدور العقل يف الوحي متثل 
يف فهم املراد الإلهي من خالل الن�ص، وخا�سة عند ما يتعلق الأمر باإ�سدار اأحكام تتعلق 
باأفعال الإن�سان، وكذلك ت�سديق الوحي من خالل حث العقل على التفكري والتدبر، فالعقل 
قادر على متييز الوحي ال�سادق عن الزائف الكاذب وكذلك ت�سديق الوحي �رشوري للقيام 
مبا هو مناط للتكليف، اأما دور الوحي يف العقل فيتمثل يف اإيقاظ العقل وتنميته من خالل 
اإليه  العقل وحتريره، فالعقل قد ي�سل  القيام بالعمليات املختلفة وتزكية  العقل على  حث 
ما ي�سو�سه، فال بد من م�سدر يقوم بالتزكية، واأخرياً حماية العقل حيث حرم القراآن كل ما 

يوؤدي اإىل ذهاب العقل وفقدانه )33( . 
وي�صرتط لتكامل الوحي والعقل واحلوا�س �رضوطاً يجب توافرها منها )34( : 

�سحة الوحي ن�سًا ومعنى.  -
اتقان  - من  والتمكن  احلوا�ص  ون�سج  ا�ستعمالها،  وح�سن  العقلية  القدرات  ن�سج 

مهاراتها. 
والر�سوخ يف املعرفة والعلم، اأي الدرا�سة العميقة ملو�سوع الدرا�سة وفهم التطورات  -

اأ�سار القراآن الكرمي اإىل هذا الر�سوخ بقوله  التي مر بها من ن�ساأته حتى واقعه القائم، وقد 
ُر اإِلَّ اأُْوُلواْ الأْلَباِب}  كَّ َنا َوَما َيذَّ ْن ِعنِد َربِّ ا ِبِه ُكلٌّ مِّ ا�ِسُخوَن يِف اْلِعْلِم َيُقوُلوَن اآَمنَّ تعاىل: {َوالرَّ
)اآل عمران: 7( ، يف املقابل قلل القراآن من �سطحية املعرفة التي تقف ب�ساحبها عند ال�سطح 
َغاِفُلوَن}  ُهْم  اْلآِخَرِة  َعِن  َوُهْم  ْنَيا  الدُّ َياِة  احْلَ َن  مِّ َظاِهًرا  {َيْعَلُموَن  تعاىل:  قال  الظاهري 

)الروم: 7( . 
الر�سوخ  - تقابل  والإحاطة  املعرفة،  مبو�سوع  ال�ساملة  الإحاطة  ي�سرتط  وكذلك 

واملعرفة  اجلزئي  العلم  من  التحذير  مع  وكلياته  املو�سوع  بتفا�سيل  العلم  اأي  وتكمله، 
ِعْلًما}  ِبَها  يُطوا  َومَلْ حُتِ ِباآَياِتي  ْبُتم  الفهم، قال تعاىل: {اأََكذَّ اإىل �سوء  اجلزئية؛ لأنها تقود 
)النمل: 84( ، وكذلك مراعاة وحدة املعرفة، فاملعرفة واحدة مهما ت�سعبت فروعها وتو�سعت 
ميادينها، ووحدة املعرفة تنبع من اأمور ثالثة، وحدة م�سدر املعرفة وهو اخلالق �سبحانه 
وتعاىل، ثم وحدة ميدان املعرفة وهو الوجود، ثم وحدة الغاية من املعرفة، وهي معرفة اهلل 

تعاىل. 

املطلب الرابع- اإلهلام: 

الإلهام هو كل ما يلقيه اهلل يف روع العبد ومل يكن للعبد فيه حيلة اأو تعلم اأو اجتهاد 
وهذا النوع ل يرقى اإىل درجة اليقني التام اإل ب�رشوط كاأن يكون لنبي اأو يتحقق لويل، )35( . 
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والإلهام خا�ص لعباد اهلل الأتقياء من الذين �سفت نفو�سهم، وتطهرت قلوبهم، ودعت قلوبهم 
واأ�سبحت م�ستعدة لتلقي املعارف، واإدراك حقائق الأ�سياء عن طريق اهلل تبارك وتعاىل )36( . 
وقد اأ�سار القراآن الكرمي اإىل هذا النوع من الإدراك كاإدراك خارج عن نطاق احلوا�ص، 
َلِت اْلِعرُي َقاَل اأَُبوُهْم اإِينِّ َلأَِجُد ِريَح  ا َف�سَ وذلك يف قول يعقوب عليه ال�سالم قال تعاىل: {َومَلَّ
عن  البعيدة  والأحداث  الأ�سياء  روؤية  ذلك  ومثل   ،  )94 )يو�سف:  ُتَفنُِّدوِن}  اأَن  َلْوَل  ُيو�ُسَف 
جمال الإب�سار، واإدراك خواطر واأفكار �سخ�ص يف الغالب يف مكان بعيد، اأو �سماع نداء اأو 

حديث من مكان بعيد جماله ال�سمع )37(. 
وحت�سل املعرفة بالإلهام دفعة واحدة، فتهجم على قلب املرء اإذا �سفت نف�سه وزكت 
روحه، فهو يحدث نتيجة ال�سفاء الروحي اخلال�ص ب�سكل �رشيع مبا�رش يقذفه اهلل تعاىل يف 

قلب من يحبه من عباده. 
وقد ورد يف القراآن الكرمي مناذج عدة تبني هذا النوع من م�سادر املعرفة، ومن ذلك 
اإيحاء اهلل �سبحانه وتعاىل لأم مو�سى عليه ال�سالم باأن تر�سعه وت�سعه يف �سندوق، قال 
اهلل  علمه  ما  الإلهام  ومن   ،  )7 )الق�س�ص:  ِعيِه}  ْر�سِ اأَ اأَْن  ُمو�َسى  اأُمِّ  اإىل  {َواأَْوَحْيَنا  تعاىل 
َنُكم  ُكْم ِلُتْح�سِ ْنَعَة َلُبو�ٍص لَّ �سبحانه وتعاىل لداود عليه ال�سالم يف قوله تعاىل {َوَعلَّْمَناُه �سَ
ال�سالم  عليه  يو�سف  تعليم  يف  والإلهام   ،  )80 )الأنبياء:  �َساِكُروَن}  اأَنُتْم  َفَهْل  َباأْ�ِسُكْم  ن  مِّ
نِّا ِلُيو�ُسَف يِف الأَْر�ِص َوِلُنَعلَِّمُه ِمن َتاأِْويِل الأََحاِديِث  تاأويل الأحاديث، قال تعاىل {َوَكَذِلَك َمكَّ

َواهلّلُ َغاِلٌب َعَلى اأَْمِرِه َوَلـِكنَّ اأَْكرَثَ النَّا�ِص َل َيْعَلُموَن} )يو�سف: 21( . 
والإلهام اأحد م�سادر املعرفة التي ل تخ�سع للتجربة اأو احل�ص اأو ال�ستدلل العقلي، 
ولذلك ما زال اجلدل دائراً حول هذا النوع من املعرفة الذي ل ميكن اإنكاره من ناحية، ول 
ميكن تعليله، والإلهام ل يقت�رش على ما يخ�ص الأمور الدينية، واإمنا يتعدى اإىل كل �ساأن من 

�سوؤون احلياة، ولذلك يقال ملن يجيد الت�رشف يف جمال معني انه ملهم. 
دينية  قاعدة  يخرق  ل  باأن  الإلهام،  اأ�سا�سه  على  الإ�سالم  يحاكم  الذي  العام  واملبداأ 
اأو  تغري  ول  الظاهر  على  تقوم  ال�رشعية  فالأحكام  عليه،  متفقًا  �رشعيًا  حكمًا  يعار�ص  اأو 
تبّدل باإدعاء املكا�سفة اأو الإلهام )38( ، ولذلك يعد الإلهام من امل�سادر التبعية اأو الثانوية 
اأو رف�سها، وحتول دون  للمعرفة، فهي ل متتلك يف ذاتهاعاماًل حا�سمًا يف قبول املعرفة 

التعميم اإل بال�ستناد اإىل امل�سادر الرئي�سية من وحي وعقل وح�ص )39( . 
والإلهام قريب من احلد�ص الذي هو اإدراك مفاجئ خفي يح�سل دون ق�سد اأو اختيار 
اأو تفكري يدرك به الإن�سان احلقائق واملعارف عن طريق ال�سعور والوجدان والذوق بالبديهة 
ولي�ص عن طريق احل�ص اأو ال�ستدلل العقلي )40(، والإلهام واحلد�ص مرتابطان من حيث اإن 
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كليهما يتم عن طريق الإدراك الباطني والوجداين املبا�رش الذي يتم ب�رشعة خاطفة وكاأنه 
�سعاع نور، ولكن الإلهام حت�سل به املعرفة دفعة واحدة فتهجم على قلب املرء اإذا �سعفت 

نف�سه وزكت روحه )41( . 

املطلب اخلامس- الرؤيا الصادقة: 

تعد الروؤيا ال�سادقة م�سدراً من امل�سادر التبعية اأو الثانوية للمعرفة، وتعّرف الروؤيا 
اأيامه  تنعك�ص يف م�ستقبل  قد  اأحداث و�سور ومواقف  النائم يف منامه من  يراه  ما  باأنها 
مبا يحب ويكره )42( ، والروؤيا بحق امل�سلم هي "كل ما يراه العبد يف منامه فيتحقق، واهلل 
اليقني فيها لديه  العبد املوؤمن ودرجة  يخت�ص بها من يختاره من عباده واأ�سدقها روؤيا 

تكون عالية جداً.. " )43( . 
والروؤيا اأنواع فمنها روؤيا �سادقة، وهي جزء من �ستة واأربعني جزءاً من النبوة، واأطلق 
عليها النوع الرحماين، وروؤيا الهموم واليقظة وهي النوع النف�ساين، واأخرياً روؤيا تاأويله من 

ال�سيطان حلزن الإن�سان، واأطلق عليها النوع ال�سيطاين )44(. 
وهناك م�ستويان من الروؤيا: م�ستوى الروؤيا يف حق الأنبياء عليهم ال�سالة وال�سالم، 
وم�ستوى الروؤيا يف حق عموم املوؤمنني، فمن الروؤيا ال�سادقة يف حق الأنبياء، روؤيا يو�سف 
َحَد َع�رَشَ َكْوَكًبا  اأَ ْيُت  َراأَ ينِّ  اإِ اأَبِت  ِبيِه َيا  ِلأَ عليه ال�سالة وال�سالم قال تعاىل: {اإِْذ َقاَل ُيو�ُسُف 

ْيُتُهْم يِل �َساِجِديَن} )يو�سف: 4( .  ْم�َص َواْلَقَمَر َراأَ َوال�سَّ
اأجزاء  اأنها جزء من  ال�سحيحة  ال�ساحلني فوردت فيها الأحاديث  اأما روؤيا عباد اهلل 
النبوة، ومن هذه الأحاديث" الروؤيا احل�سنة من الرجل ال�سالح جزء من �ستة واأربعني جزءاً 

من النبوة" )45(. 

املبحث الثاني- مصادر املعرفة يف الفلسفات الرتبوية: 
يناق�ص هذا املبحث م�سادر املعرفة يف الفل�سفات الرتبوية، وهي؛ الفل�سفة املثالية، 

والفل�سفة الواقعية، والفل�سفة الرباجماتية. 

املطلب األول- مصادر املعرفة يف الفلسفة املثالية: 

من  عدداً  جتتذب  وهي  الوا�سحة،  الفل�سفات  اأقدم  من  املثالية  الفل�سفة  تعد 
داخل  ووجد  واملربني،  العلماء  من  العديد  مبادئها  اإىل  يهفو  بل  واملفكرين،  الفال�سفة 
الفل�سفة  حتت  تندرج  اأنها  اإل  التناق�ص،  حد  اإىل  و�سلت  وتيارات  مدار�ص  الفل�سفة  هذه 

 .  )46( العام  توجهها  يف  املثالية 
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وترجع ن�ساأة الفل�سفة املثالية يف اأ�سلها اإىل اأفالطون، الذي يعد املوؤ�س�ص الأول لهذه 
الفل�سفة، واإليه ترجع الأ�سول الأوىل. )47(، واملثالية م�سطلح فل�سفي يطلق بوجه عام على 
النزعة الفل�سفية التي ترد كل �سيء اإىل الفكر، وتعتقد اأن الأ�سياء الواقعية ما هي اإل اأفكارنا... 

ول يوجد حقيقة يف العامل اإل ذواتنا املفكرة )48(. 
وميكن اإبراز اخلطوط الأ�سا�سية اأو املبادئ الأ�سا�سية للفل�سفة املثالية باأّنها الطبيعة 
التي تعتمد على �سيء اآخر، واأن ا�ستقاللها واعتمادها على نف�سها وهم، والعقل هو ال�سيء 
الفل�سفة  الذي تعتمد عليه الطبيعة، واأّن وجود الإن�سان يف احلياة يعتمد على العقل، وتعّد 
املثالية القيم اخللقية ثابتة ل تتغري ح�سب الظروف ول تتاأثر ب�سلوك الأفراد، واأّن الإن�سان 

لديه احلرية بالختيار بني ال�سواب واخلطاأ )49( . 
وقد ظهرت الفل�صفة املثالية يف �صور �صتى، اختلفت فيما بينها من حيث روؤيتها 

للمعرفة ومعرفة م�صدرها واأداتها على النحو االآتي )50(: 
الوحيد، . 1 العامل احلقيقي  اأن عامل املثل هو  اأفالطون: ويرى  املثالية املفارقة عند 

واأن احلقيقة �سيء عقلي وغري قابل للتغري واأن احلقائق اأزلية وهي تتميز بالثبات والكلية، 
ول تخ�سع لعوامل التغري والف�ساد واحلقائق موجودة يف عامل املثل اأو الأفكار التي تتولد 

يف العقل، والتي ل ي�سل اإليها اأو ي�سرب غورها �سوى العقل )51(. 
التقابل بني املظهر واحلقيقة، والتغري والثبات، واحلوا�ص  اأ�سا�ص  ويقوم مذهبه على 
والعقل، والأ�سياء املادية واملثل املفارقة للمادة، ولذلك مييز بني نوعني من املعرفة: املعرفة 
الظنية: وهي املعرفة بعام الأ�سياء املادية، والتي تاأتي عن طريق احلوا�ص، وتت�سف بالتغري 
وتتعلق باملظهر، واملعرفة اليقينية: وهي املعرفة بعامل املثل املفارق للمادة، وتاأتي عن 
طريق العقل، وتتميز بالثبات وترتبط باحلقيقة، وبناء على ذلك فاإن احلقيقة يف نظره هي 
اإل جت�سيدا للحقيقة،  العقلية املفارقة لالأ�سياء املادية، وهذه الأ�سياء املادية لي�ست  املثل 
وانعكا�سا للعقل، وحماكاة للمثل التي تعرب عن الطبيعة احلقيقية لالأ�سياء، ومتثل ال�سورة 

العقلية للوجود وت�سكل النظام املثايل للعامل )52(. 
العامل املو�سوعي موجوداً . 2 اعتبار  اأنه ل ميكن  الذاتية عند باركلي: يرى  املثالية 

تو�سل  ، حتى   )53( الإدراك  و�سائله يف  الإدراكي، وعن  الإن�سان  ن�ساط  م�ستقاًل عن  وجوداً 
اإىل عدم ا�ستطاعة الإن�سان ت�سور ال�سفات التي تن�سب اإىل تلك الأ�سياء جمردة عن التجربة 
احل�سية لها، فكل الأ�سياء التي ت�سمى مادة ما هي اإل مو�سوعات خا�سعة للتجربة الإن�سانية، 
ول توجد اإل بو�سفها اإدراكات، وكل هذه الإدراكات ما هي اإل جتارب ذهنية، ل توجد اإل 
بوجود الأ�سخا�ص املدركني، فهو يرى اأنه لي�ص ثمة وجود مبعزل عن الذهن، الذي يدخل هذا 
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الوجود يف جتربته، لكن لي�ص معنى هذا اأن باركلي ينكر وجود الأ�سياء يف العامل اخلارجي، 
واإمنا ينكر فقط وجودها املادي م�ستقاًل عن كل اإدراك، فهو ينحل وجود الأ�سياء اإىل وجود 

الإدراكات التي لي�ست اإل اأفكاراً ي�ستحيل اأن توجد ما مل يدركها الذهن )54(. 
العقل، ومعرفة حدوده، . 3 البدء بفح�ص  النقدية عند كانت: وترى �رشورة  املثالية 

وحتديد قدراته؛ مثل الوثوق به والعتماد عليه، وا�ستخدامه يف حت�سيل املعرفة، وتقوم على 
اأ�سا�ص التوفيق بني املذهبني العقلي والتجريبي واجلمع بني �سورة املعرفة التي يقدمها 
تنظم  التي  العقلية  الت�سورات  والتاأليف بني  التجربة،  تقدمها  التي  املعرفة  ومادة  العقل، 
التجربة والإدراكات احل�سية التي تقدم املادة اخلام التي تنظم وفقا لت�سورات العقل، ولذلك 
تكون  احل�سية  والإدراكات  احل�سية،  بالإدراكات  ترتبط  اإدا مل  فارغة  تكون  الت�سورات  فاإن 

عمياء اإذا مل تعتمد على الت�سورات العقلية )55( . 
املثالية املطلقة عند هيجل: ويذهب اإىل اأولوية الروح على املادية، وامل�سدر الأول . 4

اأن  ، ويرى   )56( املطلقة  الروح  اأو  الكلي  العقل  بل  ال�سخ�سي،  الإن�ساين  العقل  لي�ص  للوجود 
املعرفة كلها عقلية، واأن الألوان املختلفة من املعرفة هي وجهات نظر متعددة ل�سئ واحد 
وهو العقل، واملعيار يف التمييز لالألوان املختلفة لن�ساط العقل هو املو�سوع )57(. ويتفق 
هيجل مع املثاليني جميعًا يف نظرتهم لطبيعة املعرفة باعتبارها يف النهاية معرفة عقلية 
اأو روحية، ويف نظرتهم اإىل الواقع باعتباره يف النهاية جت�سيدا للعقل اأو الروح، ول �سبيل 

لفهمه اإل عن طريق اإدراكه عن طريق العقل، امل�سدر الوحيد للوجود واملعرفة )58(. 
عند  والعقل  العقل،  اإىل  الغالب  يف  املثالية  الفل�سفة  فرتدها  املعرفة،  م�سدر  اأما 
بني  العالقات  اإدراك  على  بوا�سطتها  يقدرون  جميعًا  النا�ص  لدى  فطرية  "قوة  املثاليني 
القوة تعمل وفق  اأو خطئها، وهذه  النتائج، والتاأكد من �سواب املعرفة  الأ�سياء وا�ستنتاج 
مبادئ ثابتة عند جميع اأفراد الإن�سان" )59(. وهذه القوة الفطرية حتوي على اأفكار فطرية 
كامنة وا�سحة تقوم عليها معارف الإن�سان، وهذه الأفكار حد�سية لدى العقل، يقبل �سدقها 
من غري تردد اأو برهان، وهي اأفكار ل ميكن اإدراكها باحلوا�ص وكذلك لي�ست اأفكاراً خيالية 

اأو م�سطنعة، بل يولد الفرد مزوداً با�ستعدادات ت�سمح له بالتعرف على هذه الأفكار )60(. 
فالأفكار الفطرية اأفكار وا�سحة نقبلها بال تردد وهي بديهية، كاأفكارنا عن وجود اهلل 
تعاىل والنف�ص والعامل، وبالتفكري الذي يثري عقولنا نتو�سل اإىل املعارف التي كانت كامنة 
فينا، وقد يعرب عن املعرفة الفطرية باملعرفة الأولية اأو القبلية يف العقل، وهي احلقائق التي 

تكون فطرية يف العقل، وا�سحة ل جتئ اكت�سابًا ول تن�ساأ عن جتربة )61(. 
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تنبع من  التي  العقل، واملعرفة  الأ�سا�ص من  تنبع يف  املثالية  الفل�سفة  فاملعرفة يف 
العقل هي معرفة اأولية خمتلفة عن اخلربة، لأن املعرفة التي تاأتي عن اخلربة غري وا�سحة، 
دون  العقل  نتاج  احلقه  فاملعرفة   ،  )62( للحقيقة  �سمانًا  حتوي  ل  وهي  تخدع  ما  وكثرياً 
اأو املعقولة اخلال�سة لالأ�سياء فيما  الروحية  ال�سور  التي متيز  العقل هو امللكة  �سواه، لأن 

وراء جت�سيداتها املادية )63(. 
فالعقل يف الفل�سفة املثالية م�سدر لكل �سنوف املعرفة احلقيقية، واملعرفة احلقيقية 
تتميز بال�رشورة وال�سمول ويق�سد بال�رشورة اأن املعرفة العقلية �سادقة، وال�سمول اأن احلكم 

الذي نطلقه �سادق يف كل زمان ومكان ب�رشف النظر عن تغري الظروف والأحوال )64( . 
ويتفق العقليون على اأن العقل قوة فطرية واحدة توجد عند النا�ص جميعهم، وهو اأح�سن 
الأ�سياء ق�سمة بني الب�رش، فالإن�سان عندهم ل يتلقى من العامل اخلارجي بل من عقله، ولهذا 
�سابقة على كل جتربة،  النا�ص  التي يحملها  واملبادئ  واحدة عند اجلميع،  املبادئ  كانت 
وي�ستطيع بها اأن يعرف العامل اخلارجي، بل ي�ستطيع اأن يفر�ص قوانينه ومبادئه على العامل 

اخلارجي، وقد �سماه ديكارت "نور الفطرة الطبيعي" وهو يق�سد بذلك نور العقل )65( . 
وعليه فالعقل مزود باإمكانات الإدراك والتمييز والرتكيب والتحليل وميكنه الو�سول 

اإىل احلقائق والقوانني دون احلوا�ص وهو يقوم باإعادة تنظيم املعرفة واإدراك م�سمونها. 
 ،  )66( اأكيدة  غري  باأنها  احلوا�ص،  طريق  عن  القادمة  املعرفة  اإىل  املثاليون  وينظر 
فاحلوا�ص ترتبط بعامل متغري وهي ل تدرك �سوى املظاهر والأ�سكال، لذا فاملعرفة القادمة 
عن طريق احلوا�ص متغريه ومفككة. فاأفالطون و�سقراط متفقان على اأن املعرفة القادمة عن 
طريق احلوا�ص ل بد اأن تظل غري موؤكدة وغري تامة، لأن العامل املادي هو ن�سخة م�سوهة عن 
عامل الكمال واملثل، وكذلك يتفقان على اأن املعرفة احلقة هي نتاج العقل وحده؛ لأن العقل 

هو امللكة التي متيز ال�سور الروحية اأو املعقولة لالأ�سياء )67( . 
اإل  �سحيحة  تكون  ل  املعرفة  اأن  القائل  الأفالطوين  املفهوم  يف  فتو�سع  هيجل  اأما 
ن�سقية، فمعرفتنا  اأو  الواقعية عقلية ومنهجية  ن�سقًا، وما دامت احلقيقة  ت�سكل  مبقدار ما 
بالواقع �سادقة مبقدار ما هي منهجية اأو ن�سقية اأي�سًا، وكلما كان ن�سق معرفتنا �ساماًل 
ات�سافها  اأو  للحقيقة  اإحرازها  كان  كلما  متما�سكة،  عليها  تنطوي  التي  الأفكار  وكانت 

بال�سدق اأدعى واأرجح )68( . 
فاملثاليون يرون اأن احلوا�ص ل ميكن اأن تكون م�سدراً رئي�سيًا �ساحلًا للمعرفة احلقيقة؛ 
اإدراكية  لأن احلوا�ص غري �سادقة يف بع�ص ادراكاتها، فكثرياً ما تقدم لنا احلوا�ص �سوراً 
الأفراد ل تعطي نف�ص  اإىل حوا�ص عدد من  اإ�سافة  الأ�سياء املح�سو�سة،  ل تعرب ب�سدق عن 
املدركات عن ال�سيء املح�سو�ص، فاحلوا�ص ل تدرك �سوى الأمور التي هي مو�سع التغري )69(. 
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فالعقل هو الطريق املو�سل اإىل احلقيقة، لأنه القادر على الت�سال بالأفكار النابعة 
من عامل املثل وهو ي�ستمد ثباته وخلوده منه. 

وميكن نقد نظرة الفل�صفة املثالية مل�صادر املعرفة يف �صوء القران الكرمي باالآتي: 
تنظر الفل�سفة املثالية اإىل احلوا�ص يف كثري من الأحيان يف حالت ال�سذوذ ل يف . 1

احلالت ال�سوية، وتنظر للحوا�ص منف�سلة عن بع�سها بع�سًا مغفلة الدور الذي يوؤديه احلوا�ص 
على امل�ستوى الفردي وامل�سرتك، والذي اأ�سار اإليه القراآن الكرمي. 

دور . 2 بني  التداخل  لفكرة  احلقيقية  الدللة  املثالية  الفل�سفة  �سور  بع�ص  تغفل 
واحد،  اآن  يف  واملخطئ  امل�سيب  الإدراك  عن  امل�سوؤولية  يف  وا�سرتاكهما  والعقل،  احلوا�ص 
ويلحظ التعار�ص والت�سارب وا�سحًا بني مذاهب الفل�سفة املثالية يف اعتماد م�سدر املعرفة 

الإن�سانية. 
يعرتي الفل�سفة املثالية الق�سور؛ لأنها ترد املعرفة يف اأكرث �سورها اإىل العقل ول . 3

جتعل للواقع اأو الإح�سا�ص اأي قيمة يف ت�سكيل املعرفة- ما عدا املثالية الذاتية والنقدية-، 
قال  العقلي،  الإدراك  اإىل  توؤدي  واحلوا�ص  املعرفة،  عملية  يف  يجتمعان  والعقل  فاحلوا�ص 
َت�ْسُكُروَن}  ا  مَّ َقِلياًل  َواْلأَْفِئَدَة  اَر  ْب�سَ َواْلأَ ْمَع  ال�سَّ َلُكُم  َوَجَعَل  اأَن�َساأَُكْم  الَِّذي  ُهَو  {ُقْل  تعاىل: 

)امللك: 23( . 
ترتكز الفل�سفة املثالية حول ذات الفرد، وجتعل من الإن�سان عاملًا بكل �سي، وتعطيه . 4

مكانة ومغالة على ح�ساب الواقع، والإن�سان اأحد اأفراد هذا الواقع، بل اإن اعتبار العقل هو 
احلاكم الوحيد منط من اأمناط الوثنية، وهذا يظهر جليًا يف املثالية احلديثة والتي هي "ل 
تعي اإل ذاتك واأن ما تدركه يف احلقيقة ما هو اإل اإح�سا�سك احلا�سل فيك، ولي�ص خا�سية من 
خوا�ص ال�سيء، واأن ما اأدركه ما هو اإل ذاتي اأو الأنا اأي احلالت التي تخ�سني ول تخ�ص 
ال�سيء" )70(، فالقراآن مع تركيزه على معرفة الإن�سان لنف�سه ودعوته اإىل الوعي الإن�ساين اإل 
اأنه اآثار الفطرة الإن�سانية من خالل التنبيه على اأمور واقعية، من خالل دعوته اإىل النظر يف 
 َ يِهْم اآَياِتَنا يِف اْلآَفاِق َويِف اأَنُف�ِسِهْم َحتَّى َيَتَبنيَّ النف�ص والنظر يف الآفاق، قال تعاىل: {�َسرُنِ

} )ف�سلت: 53( .  قُّ ُه احْلَ َلُهْم اأَنَّ
ترد الفل�سفة املثالية املعرفة اإىل مبادئ اأولية يف النف�ص الإن�سانية.. فالإن�سان لديه . 5

القوة وال�ستعداد للمعرفة اإل اأنه ل ميلك املعرفة قبل ولدته، فهو حمدود ملعلومات ومن 
�َسْيًئا  َتْعَلُموَن  َل  َهاِتُكْم  اأُمَّ ُبُطوِن  ن  مِّ اأَْخَرَجُكم  تعاىل: {َواهلّلُ  قال  والن�سيان  العجز  �سفاته 
اَر َوالأَْفِئَدَة َلَعلَُّكْم َت�ْسُكُروَن} )النحل: 78( )71(، ولعل تعدد العقول  ْمَع َوالأَْب�سَ َوَجَعَل َلُكُم اْل�سَّ
واختالف وظائفها، من ملكة اإىل فكر اإىل مفهوم جمرد، ثم اإىل حقيقة وجودية مفارقة، هو 
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الذي جعل اأ�سحاب التف�رش احلديث من الفال�سفة يقللون من اأهمية هذا املفهوم، ويحاولون 
اأن ي�سعوا مفهومًا جديداً وهو ما يعرف" بالفهم"، مثل؛ كتاب" مقالة يف الفهم الب�رشي" 
الفهم الب�رشي" ليبنز"، ويق�سدون بالفهم؛ ما  "جون لوك"، و" مقالة جديدة يف  ل�ساحبه 
والذهني  معقوًل،  ذهنيًا  يكون  وقد  حم�سو�سًا،  ذهنيًا  يكون  قد  والت�سور  بالت�سور،  يعرف 
املح�سو�ص ما له مثال خارجي، والذهني املعقول ما م�سدره الذهن )72(، وبذلك ثبت عجز 
العقل عن اإدراك املعرفة اليقينية، وذلك لوجود معرفة غيبية يعجز العقل عن اإدراكها، وقد 
كم�سدر  العقل  حاكم  يف  املنهجي-  ال�سك  ملذهب  اتباعه  خالل  من  الغزايل-  الإمام  �سك 
وحيد للمعرفة؛ فبعد اأن �سكَّ الإمام الغزايل يف ثقة احلوا�ص، خا�ص التجربة ذاتها مع العقل، 
حيث يحكي جتربته ومعركته مع "احلكم العقلي"، فيقول: "فقلت بطلت الثقة باملح�سو�سات 
اأي�سًا، فلعله ل ثقة اإل بالعقليات التي هي من الأوليات، كقولنا: الع�رشة اأكرث من الثالثة، 
والنفي والإثبات ل يجتمعان يف ال�سيء الواحد وال�سيء الواحد ل يكون حادثًا قدميًا، موجوداً 
اأن تكون ثقتك بالعقليات، كثقتك  " مبا تاأمن  معدومًا، واجبًا حماًل، فقالت املح�سو�سات: 
لكنت  العقل  حاكم  ولول  فكذَّبني،  العقل  حاكم  فجاء  بي،  واثقا  كنَت  وقد  باملح�سو�سات؟ 
ت�ستمر علي ت�سديقي، فلعل وراء اإدراك العقل حاكما اآخر، اإذا جتلى، كذب العقل يف حكمه، 
كما جتلى حاكم العقل فكذب احل�ص يف حكمه، وعدم جتلي ذلك ل يدل علي ا�ستحالته )73("، 
"وبذلك يظهر اأن وراء العقل طوراً اآخر تتفتح فيه عني اأخرى، يب�رش بها الغيب، وما �سيكون 
يف امل�ستقبل، ول طريق ملعرفتها اإل عن طريق النبوة؛ فهي طريق لإدراك هذه الأمور التي 
ل يدركها العقل، بل اإدراك هذا اجلن�ص اخلارج عن مدركات العقل اإحدى خوا�ص النبوة ولهذا 

ل بد من طلب املعرفة الغيبية من خالل النبوة" )74(. 

املطلب الثاني- الفلسفة الواقعية: 

الأوىل  الأ�س�ص  و�سع  الذي  اأر�سطو،  الأول  للمعلم  الواقعي  الفل�سفي  الفكر  ن�ساأة  ترجع 
يف  كبرية  حتولت  �سهدت  الواقعية  هذه  اأن  غري  بالواقعية،  �سمي  ما  حتت  الفل�سفة  لهذه 
الواقع وتغريه...  لتف�سري  اأكرث من منحى تفكريي  الواقعية تتخذ  واأخذت  الو�سطى،  الع�سور 
الواقعي احل�سي والتيار  الواقعي الجتماعي والتيار  الإن�ساين والتيار  الواقعي  التيار  فربز 
م�سرتكة  قوا�سم  بينها  يوجد  اأنه  اإل  متناق�سة  بدت  واإن  التيارات  وهذه  الطبيعي،  الواقعي 

كثرية. 
وحقيقة الواقعية اأنها جاءت لتناق�ص الفل�سفة املثالية، وتختلف معها جذريًا فاآمنت 
بالواقع املح�سو�ص املاثل للعيان، واأن لهذا الواقع الوجود امل�ستقل عن العقل واملثل، فالواقع 
هو م�سدر احلقائق التي تكون كامنة يف الأ�سياء ولي�ص بالأفكار، واأن الأ�سياء موجودة �سواء 

اأكان لدينا فكرة عنها اأم ل )75(. 
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فالواقعية تقوم على مبادئ رئي�سة وهي؛ اأن هناك عاملًا له وجود مل ي�سنعه اأو يخلقه 
الإن�سان، واأن العامل احلقيقي ميكن معرفته بالعقل الإن�ساين، واملعرفة ميكن اأن توجه وتر�سد 
ال�سلوك الفردي والجتماعي، وميكن التعرف اإىل اأ�رشار العامل عن طريق الأحا�سي�ص واخلربات 
والعامل جزء من الطبيعة والإن�سان ل يعرف كل �سيء وميكن اأن يعرف احلقيقة عن طريق 
العقل واجل�سم، كما ل يوجد لأحدهما �سيطرة  العلمي، وثمة عالقة من�سجمة بني  الأ�سلوب 
الإن�سان  واأّن  العقل �سفحة بي�ساء خالية من املعرفة،  الواقعية  الفل�سفة  الآخر، وتعّد  على 
ي�سل اإىل املعرفة بوا�سطة احلوا�ص، ومن يفقد حا�سة من احلوا�ص يفقد املعرفة املتعلقة بها، 
وعليه فيعد دور العقل يف حت�سيل املعرفة دوراً ثانويًا ويعتمد على ما تقدمه احلوا�ص)76( . 
اأخذت  وقد  الأوىل  احلقيقة  هي  املادة  اأن  اأ�سا�ص  على  الواقعية  الفل�سفة  وتقوم 
قائمة  حقائق  وهي  والنجوم  والبيوت،  اجلبال  مثل  خمتلفة  و�سوراً  متعددة  اأ�سكاًل 
املعاين  اأو  املادي،  العامل  ا�ستك�ساف  هي  املعرفة  واأن  العقل،  عن  م�ستقلة  بذاتها 
اأنها  اأو  نظرهم  وجهة  من  لها  وجود  فال  املثاليون  اإليها  اأ�سار  التي  واملثل  واملفاهيم 

وظائفها)77(.  من  ووظيفة  املادة  نتيجة 
فالعقل عند الواقعيني لي�ص اإل ح�سيلة التجارب واخلربات احل�سية املادية من العامل 
املادي، واملفاهيم واملعاين ماأخوذة اأ�سا�سًا من مواقف واأ�سياء مادية، واأن العقل ون�ساطه 
يف  وتعديل  تغيري  يتبعه  املادة  عامل  يف  تغيري  اأي  واأن  املادي،  للعامل  وتابعان  نابعان 

عامل الفكر )78(. 
وكذلك يرف�ص الواقعيون الراأي القائل باأن العقل يفر�ص مقولته اخلا�سة باحلوا�ص، 
ويرون اأن العامل الذي ندركه بحوا�سنا لي�ص عاملًا خلقناه بعقولنا، بل هو العامل كما هو، 

وهذا لي�ص اإ�سقاطًا من العقل )79(. 
هناك  كان  لو  يقولون  اإذ  الفطرية،  الفكرية  الأفكار  ي�سمى  ما  الواقعيون  ويرف�ص 
اأن  لوك:  جون  فيقول  والبلهاء،  والأطفال  املتوح�سني  عند  لكانت  فكرية  وق�سايا  مفاهيم 
الأفكار لي�ست مطبوعة يف العقل بطبيعتها؛ لأنها لي�ست معروفة لالأطفال، ول للبلهاء وهذا 

النق�ص كاف لأبطال القول بالأفكار الفطرية )80(. 
ول بد من التنبيه اإىل اأن احل�سيني عندما يف�سلون احل�ص على العقل، والعقليون عندما 
اأن  اأو  تامًا،  اإنكاراً  العقل  ينكرون  احل�سيني  اأن  هذا  معنى  لي�ص  احل�ص،  على  العقل  يوؤثرون 
العقليني ينكرون احل�ص اإنكاراً تامًا فامل�ساألة لي�ص اإلغاء احل�ص عند العقليني اأو اإلغاء العقل 
عند احل�سيني، بل اأف�سلية باجتاه معني فاحل�سيون يعرتفون بوجود املعرفة العقلية، لكنهم 

يوؤولونها تاأوياًل خا�سًا والأمر �سبيه عند العقليني )81(. 
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وقائع  تنقل  فهي  العقل،  اأدوات  من  وتعتربها  باحلوا�ص  توؤمن  الواقعية  الفل�سفة  اإن 
العامل اخلارجي و�سورتها اإىل عقل الإن�سان، ورغم اأن احلوا�ص تخدع؛ فاإنهم يتغلبون على 
خداعها اأو ق�سورها باإخ�ساعها ل�سيطرة العقل واإحكامه، ويرى الواقعيون اأن احلوا�ص ت�ساعد 
العقل على التاأكد من الق�سايا العقلية التي ي�سل اإليها العقل واإثباتها عن طريق التجريب 
باأن  توؤمن  الواقعية  فالفل�سفة   ،)82( والعقل  احلوا�ص  دور  يتكامل  وبهذا  الواقعية  واخلربات 
الواقع املح�سو�ص املاثل للعيان م�سدر احلقائق، واأن كل احلقائق كامنة فيه )83(، والفل�سفة 
الواقعية باعتبارها احلوا�ص م�سدر املعرفة، متثل ما كان ميثله الأبيقوريون، حيث يذهب 
اأربعة معايري للمعرفة وهي  اأ�سا�ص املعرفة وو�سع  اأن الإح�سا�ص هو  اإىل   Epicure اأبيقور 
الإح�سا�ص، و ال�سعور، والنفعال، والتنبوؤ )84(. ويعتمد الواقعيون كذلك التجربة م�سدراً من 
م�سادر املعرفة، فاملنهج التجريبي عندهم اأثبت اخلطاأ العميق الذي يقوم عليه الراأي القائل 

باأن املعرفة ل ميكن بلوغها اإل بو�ساطة قوى الذهن وحدها )85(. 
و املنهج التجريبي الذي تعتمد عليه الفل�سفة الواقعية يرى اأن كل جتريب يتطلب عماًل 
التجريب  وكذلك  عالقاتها،  يف  اأو  البيئة  يف  حمدودة  تغريات  اإجراء  اأي  ظاهريًا،  خارجيًا 
لي�ص ن�ساطًا ع�سوائيًا بل موجهًا باأفكار عليها اأن تتالءم مع الظروف التي اأثارتها امل�سكلة 
الباعثة على البحث، واأخرياً ثمرة التجربة اأو الن�ساط اإن�ساء موقف جتريبي جديد تتعلق فيه 

الأ�سياء بع�سها ببع�ص )86(. 
وميكن نقد نظرة الفل�سفة الواقعية مل�سادر املعرفة يف �سوء القران الكرمي باأن الفل�سفة 
الواقعية اأ�ساءت اإىل العالقة بني الذات العارفة وال�سيء اخلارجي املعروف، وجعلت الذات 
وجعلتها  نف�سها  للمعرفة  اأ�ساءت  اأنها  كما  باخلارج،  املعروف  لل�سيء  انعكا�سًا  العارفة 
مقت�رشة على ال�سيء اخلارجي وهي من جن�ص الواقع ل من جن�ص الفكر. واقت�سار الفل�سفة 
الواقعية على الأ�سياء اخلارجية املادية املح�سو�سة جعل املعرفة ذات طابع مادي، والفل�سفة 
الواقعية بنظرتها احل�سية للمعرفة، ل تعترب اأي وجود ملا لي�ص مبح�سو�ص، وميكن اأن نثبت 
ف�سل النظرة احل�سية اإىل املعرفة يف اإرجاع الت�سورات الب�رشية اإىل احل�ص يف �سوء درا�سة 

بع�ص املفاهيم يف الذهن الب�رشي كالعلة واملعلول واجلوهر )87(. 
ويظهر اأي�سًا اأن القت�سار على احل�ص طريقًا وحيداً للمعرفة يعّر�ص القائلني به ملزالق 
وماآخذ كثرية من اأبرزها )88(: اأّن هذا القول حتديد لطاقة الفكر الب�رشي، واإنقا�ص لفعالية 
العقل بو�سفه طريقًا للمعرفة، حيث اإن تقرير طريقة احل�ص اإمنا اأتى بناًء على حكم العقل، 
واإن مل يعلن احل�سيون ذلك �رشاحة، ذلك اأنهم يدركون اأن احل�ص ل ميكن اأن يكون هو الذي 
قرر قاعدتهم تلك، لأن ال�سىء ل يكون دلياًل على �سدق نف�سه. ثم انه لو اعتمد على احل�ص 
طريقا وحيدا للمعرفة ملا اأ�ستطيع احلكم با�ستحالة �سىء مطلقًا، لأن ال�ستحالة التي تعني 
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عدم اإمكان وجود ال�سىء ل ميكن اأن يدخل يف نطاق التجربة، ول ميكن للحوا�ص اأن تك�سف 
عنه، وكون احل�سيني يزعمون اأنه ل موجود اإل املح�سو�ص ب�سيغة احل�رش؛ فاإنهم يكونون قد 
جتاوزوا حدود اخت�سا�سهم، وانتقلو من احلكم با�ستحالة ت�سور �سىء اأو اإح�سا�سه اإىل احلكم 
�سىء، وهذا يخالف مذهب  �سىء من  ا�ستنباط  اإل  ذلك  با�ستحالة وجوده يف اخلارج، وما 

احل�سيني اأنف�سهم. 
وبذلك يثبت عجز احلوا�ص عن اإدراك حقائق الأمور اأو العلم اليقيني الذي هو الهدف 
من املعرفة؛ وذلك لأن اأقوى احلوا�ص– وهي حا�سة الب�رش- عندما تنظر اإىل الظل تراه واقفًا 
غري متحرك، وحتكم بنفي احلركة، ثم بالتجربة وامل�ساهدة بعد �ساعة يعرف اأنه مل يتحرك 
بغتة واحدة، بل على التدرج، حتى تتوارى حالة الوقوف، واأي�سا كالنظر اإىل الكواكب، فرتى 
�سغرية، ثم بالأدلة الهند�سية يتبني اأنها اأكرب من الأر�ص )89(، فاحلوا�ص التي ل ت�سحبها 
قدرات عقلية نا�سجة ل ت�ستفيد مما تراه اأو ت�سمعه اأو حت�ص به )90(، فهي حمدودة يف مداها، 

ويف قدرتها على التمييز )91(. 
اأن احل�ص قد يحكم باإثبات ال�سيء، ثم ياأتي العقل ويحكم  واخلال�سة مما ذكر يتبني 
اخلطاأ،  مع  اأمان  ول  احلوا�ص،  خطاأ  على  دليل  كله  وهذا  ملدافعته،  �سبيل  ل  حكمًا  بنفيه 

وبالتايل ل ثقة به، ول ميكن تفرده باملعرفة، واعتباره م�سدر املعرفة الوحيد. 
يف �سوء ما �سبق ل بد من رف�ص القت�سار على الجتاه العقلي يف فهم املعرفة، وكما 
نرف�ص اقت�سار الجتاه التجريبي باإرجاع املعرفة اإىل احل�ص وحده، يقول �سبحانه وتعاىل: 
َوالأَْفِئَدَة  اَر  َوالأَْب�سَ ْمَع  اْل�سَّ َلُكُم  َوَجَعَل  �َسْيًئا  َتْعَلُموَن  َل  َهاِتُكْم  اأُمَّ ُبُطوِن  ن  اأَْخَرَجُكم مِّ {َواهلّلُ 

َلَعلَُّكْم َت�ْسُكُروَن} )النحل: 78( ، وقد قرر اهلل عزرّ وجل يف االآية االآتي: 
الأول: املعرفة كلها بديهية ونظرية طارئة على الإن�سان وخملوقة له، فال فطرية . 1

مبعنى اأنها خملوقة فيه قبل الولدة. 
ومل . 2 والعقل،  باحلوا�ص  منوطة  املعرفة  مهمة  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  جعل  والثانية: 

يجعلها مقت�رشة على اإحداهما. 
كما ل بد من رف�ص القت�سار عليهما اأو على اأحدهما كم�سدر للمعرفة واإهمال الوحي 
الرباين الذي يعد امل�سدر الأول من م�سادر املعرفة الذي عجز كل العقل واحل�ص عن الو�سول 

اإىل املعرفة اليقينية التي تو�سل الوحي لها. 
فب�سائر الوحي حتدد غايات احلياة، وقدرة العقل النا�سجة تبحث عن الو�سائل املو�سلة 
اإىل حتقيق هذه الغايات، واحلوا�ص ال�سليمة املدربة تنقل �سور امل�ساهدات واخلربات الالزمة 

للعقل، ثم ثمرة ذلك كله املعرفة اليقينية التي ل يدخلها ال�سك )92(. 
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املطلب الثالث- الفلسفة الربامجاتية: 

ون�ساأت  الع�رشين،  القرن  يف  ظهرت  التي  الفل�سفات  اأ�سهر  من  الرباجماتية  الفل�سفة 
وترعرعت يف بيئة ومناخ مالئم لها، فقد فاقت �سهرتها الآفاق حتى غدت الفل�سفة الرئي�سة 
اليوناين  اللفظ  اإىل  الرباجماتية  لفظ  ويعود  العامل،  يف  كثرية  وبلدان  اأمريكا  يف  للرتبية 
)Pragma( مبعنى )Action( ؛ اأي اأداء اأو طريقة العمل واأ�سلوبه اأو العمل اأو الفعل اأو الت�رشف 
اأو ال�سلوك، وهي ا�سم يطلق على عدد من الفل�سفات املختلفة التي ت�سرتك يف مبداأ عام، وهو 
اأو على ما  النفع  اأيًا كان هذا  الفكرة من نفع،  توؤديه هذه  الفكرة تعتمد على ما  اأن �سحة 

توؤديه اإليه من نتائج عملية يف احلياة )93(. 
املعرفة  عمليات  اأن  ترى  التي  »النظرية  هي:  ديوي  جون  قدمها  كما  والرباجماتية 
وموادها اإمنا حتدد يف حدود العتبارات اأو الفر�سية، فلي�ص هناك حمل للقول باأن املعرفة 

تتحدد يف حدود العتبارات النظرية الدقيقة اأو العتبارات الفكرية املجردة« )94(. 
الفكرية  واحلركات  الفل�سفات  من  ومبادئها  اأ�سولها  الرباجماتية  الفل�سفة  ا�ستمدت 
البقاء  دارون  وعن  الإرادة،  )�سوبنهادر(  وعن  العملي،  العقل  )كانت(  عن  فاأخذت  احلديثة 
لالأ�سلح وعن بيكون ولوك التجريب، وتاأثرت باحلركة الواقعية والطبيعة والنف�سية والعلمية 

والجتماعية واملبادئ الدميقراطية)95( . 
امتداد  الن�ساأة واملوطن فهي  اأمريكية  الرباجماتية لي�ست فل�سفة  الفل�سفة  وبهذا تكون 
للتجريب احل�سي الذي يح�رش املعرفة فيما جتربه حوا�سنا... وهي اجتاهات عدة، فرباجماتية 
بري�ص متاأثرة بالفيزياء والريا�سيات، وبراجماتية ديوي متاأثرة بعلم الجتماع والبيولوجيا 

وفل�سفة جم�ص �سيكولوجية بل دينية )96(. 
للرباجماتية وعالقتها باملعرفة  الفل�سفية  الفكرية  املبادئ  ا�ستخال�ص  وميكن كذلك 
من خالل تاأكيدها على اأّن؛ وجود الفكرة اأو نفيها اإمنا يكون على اأ�سا�ص التجربة، فالفكرة 
عن ال�سيء تكون من خالل النتائج، والعبارات امليتافيزيقية ما وراء الطبيعة باطلة لنعدام 
يقود لختالف  املعارف  العمل، واختالف  اأدوات خدمة  اأداة من  الربهنة عليها، واملعرفة 
النتائج والآثار التي ترتكها، ولذلك فاملعرفة ناق�سة على الدوام، وهذا ل يعني اخللل بل 
اإىل زيادة معرفته، والبحث عن املعارف لي�ص غاية، بل  يعني الإ�سافة والإن�سان بحاجة 
و�سيلة لبلوغ معارف جديدة، والذات الإن�سانية اأداة معرفة للعامل اخلارجي، فالإن�سان هو 
اإذا كانت  الدينية موجودة  واملعارف  ذاته عاقلة،  لأن  اإ�سافة معارف جديدة  القادر على 
توؤدي اإىل نتائج نافعة من خالل دفع النا�ص للعمل بها؛ لأن ما هو نافع �سحيح وما هو 
�سحيح موجود، وترى اأّن املعرفة العلمية هي ال�ستعداد لالنتفاع بال�سيء عمليًا، والإدراك 
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احل�سي �سحيح اإذا اأمكنا من ا�ستخدام ال�سيء، ويكون باطاًل اإذا اأخفق، واملعرفة لي�ست قبلية 
اأو �سابقة على التجربة، بل هي نابعة من اخلربة وثمرة لها، واملعرفة لي�ست تراكمية مبعنى 
تراكم الوقائع نتيجة للمالحظة، بل اإن قيمة الوقائع تكمن فيما تت�سمن من فرو�ص تو�سع 
مو�سع التجريب وفقًا للطرق العلمية، واملعرفة اأدائية اأو و�سيلة، وتكت�سب كلما تدرجنا يف 
اإجرائية، فهي عمل وحركة، تفي مبطالب اخلربة  البحث و�رشنا يف طريقه، وهي عمليات 

الراهنة لتفجر خربة جديدة )97(. 
عند  فالعقل  باملعرفة،  وعالقتهما  واحلوا�ص  العقل  من  الرباجماتية  موقف  اأما 
ون�ساطه)98(.  عمله  خالل  من  الفرد  كونها  التي  اخلربات  من  جمموعة  هو  الرباجماتيني 
ويعتقد الرباجماتيون اأن العقل ن�سيط وا�ستطالعي ولي�ص �سلبيًا ومتقباًل، فالإن�سان ل يقت�رش 
احلقيقة  التطابق مع  يكون يف  وال�سدق ل  ي�سنعها،  اإنه  بل  املعرفة،  ا�ستقبال  على جمرد 
تف�سريها،  بق�سد  يقرتحها  التي  الأفكار  عن  م�ستقلة  لي�ست  لالإن�سان  فاحلقيقة  اخلارجية، 

فاملعرفة هي عملية تفاعل بني الإن�سان وبني بيئته )99(. 
والعقل يف نظر الرباجماتيني لي�ص هو املنوط بو�سع الروابط بني الأ�سياء؛ لأن هذه 
الروابط قائمة يف الطبيعة بني الأ�سياء نف�سها، فالعقل لي�ص هو م�سدر الروابط بل التجربة 

اأو التجربة العملية )100(. 
واملعرفة عند الرباجماتيني تنطلق من احلوا�ص وتنتهي بالتجربة، وتعّد احلوا�ص طريقًا 
اأ�سا�سيًا للتجربة العلمية )101(. وهذه النظرة اإىل احلوا�ص تقود للحديث عن التجربة احل�سية 
اأو  اأنها متثل دائرتني، دائرة الآثار احل�سية، ودائرة الأفعال  عند الرباجماتيني الذين يرون 
ال�سلوك، وكالهما يقع يف اخلارج، وله �سبغة ح�سية ويرون اأن دائرة الآثار احل�سية حتوي 

اإىل جانب الآثار جمموعة من العالقات التجريبية التي تقوم بني الأ�سياء )102( . 
وم�صادر املعرفة يف الفل�صفة الرباجماتية هي: 

على  ♦ ال�سابقة  املعرفة  اأو  لالإن�سان  القبلية  املعرفة  تنكر  الرباجماتية  اخلربة  اأول: 
التجربة، فاملعرفة نابعة من اخلربة والن�ساط الذاتي للفرد وتفاعله مع البيئة املحيطه به، 
واملعرفة احلقة يجب اأن تكون اأدائية ووظيفتها ا�ستمرارها، وهي التي ت�ساعد على اإمكانية 

التطبيق والتغلب على م�سكالت احلياة، وتوظيفها خلدمة اأغرا�ص الإن�سان)103( . 
التي  املعرفة  وتهدف  للمعرفة،  الأ�سا�سي  امل�سدر  هما  الذاتيان  والن�ساط  فاخلربة 
لقمة  على  احل�سول  �سمان  اإىل  به،  املحيطة  البيئة  مع  تفاعله  خالل  من  الفرد  يكت�سبها 

العي�ص، والتغلب على م�سكالت احلياة املختلة )104( . 
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واخلربة عند الرباجماتيني هي اإجراء موقف اأو جمال له زمان ومكان معينان يتفاعل 
نتيجة ملا  اأفعال  وردود  ا�ستجابات  فيه  وتن�ساأ  املختلفة،  ويعي�ص مع عنا�رشه  الفرد  فيه 
الفرد  التفاعل، وبهذا تعد اخلربة وحدة من وحدات احلياة يكون فيها  يحدث خالل عملية 
على وعي بها وبنف�سه يف �سباق تفاعله مع البيئة، فاأي معرفة يكت�سبها الفرد نا�سئة عن 
تفاعله مع البيئة املحيطة به، ومن ن�ساطاته وكفاحه من اأجل البقاء والتغلب على امل�سكالت 

التي تواجهه يف احلياة )105(. 
ثانيا: الطريقة التجريبية الفل�سفة الرباجماتية توؤمن بالعمل والتجربة كم�سدر حلل  ♦

امل�سكالت واإ�سالح املجتمع وتقدمه، وترى اأن هدف الفكرة منفعتها بالتجربة، فالتجربة 
ل  فكرة  وكل  الإن�سان،  العملية يف حياة  باآثارها  تكون  الفكرة  وقيمة  اخلربة،  اأ�سا�ص  هي 

توؤدي اإىل �سلوك يف الواقع فكرة باطلة ول يعول عليها )106( . 
وقد يعرب عن التجربة عند الرباجماتيني "طريقة الذكاء"؛ ويرون اأن الذكاء يف مواجهة 
امل�سكلة باقرتاح الفرو�ص ملعاجلتها، واأن اأجنح الفرو�ص يف حل امل�سكلة هو الفر�ص الذي 

يف�رش وقائع امل�سكلة، وهذا ما ي�سميه ديوي قراراً مقبوًل )107( . 
ويعلي جون ديوي من �ساأن الطريقة التجريبية يف احل�سول على املعرفة، ويرى اأنها 
تقت�رش على  التجربة ل  اأن  ويرى  املعرفة،  احل�سول على  و�سائل  وو�سيلة من  م�سدر مهم 
العلمية، واإمنا تعمم على امل�سائل الجتماعية والأخالقية والتحقق من �سحتها،  امل�سائل 
فهو يرى اأن النا�ص ل يزالون يتعلقون مبعتقدات ل اأ�سا�ص لها براأيه لإعفاء اأنف�سهم من م�سقة 
التفكري املنطقي وم�سوؤولية تي�سري ن�ساطهم الجتماعي والأخالقي ح�سب ما يقت�سيه التفكري 

ال�سليم )108(. 
الطريقة  اأ�سا�سية مت�سمنة يف معنى اخلربة، فمهمة  و�سيلة  تعد  التجريبية  فالطريقة 
التجريبية اأن حتقق من �سحة املعرفة �سواء اأكانت معرفة طبيعية تتعلق بالعلم اأم تتعلق 
بق�سايا الإن�سان املجتمعية والأخالقية والتي تكون اأبطاأ تعبرياً واأكرث احتجاجًا يف الوقت 
لت�سبح و�سيلة لتكوين الأفكار )109(. ويعرب عن التجربة بالتفاعل امل�ستمر يف جمرى الطبيعة 
بني عقل الإن�سان والأ�سياء الطبيعية، بطريقة مق�سودة من اأجل الو�سول اإىل نتائج جديدة، 
فالذهن الب�رشي والعامل املحيط به يف تفاعل م�ستمر، مما يوؤدي اإىل التغيري نتيجة التدخل 

يف العامل وتوجيهه ح�سب الأهداف والغايات املرجوة )110(. 
ثالثا- التفكري:  ♦

الفرد وتفاعله مع بيئته، ونتيجة لوجود  التفكري يحدث نتيجة ن�ساط  اأن  يرى ديوي 
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م�سكلة يرغب الفرد بالتغلب عليها، والتفكري ي�سري وفق خطوات هي: 
�سعور الفرد بامل�سكلة، واأن يدر�ص العقل امل�سكلة وي�سل اإىل قلب امل�سكلة، ويحدد اأهم 
عامل يكمن وراءها، وي�ستعر�ص القرتاحات والفرو�ص كحلول ممكنة، ويخترب كل فر�ص 
مقرتح واأخرياً املالحظة والتجربة، ويوؤديان اإىل قبول بع�ص القرتاحات اأو رف�سها )111( . 

فلي�ص املق�سود بالتفكري العملية التاأملية املفارقة للواقع والعالقات، واإمنا هو التفكري 
الناجت عن ن�ساط الفرد وتفاعله مع بيئته، وما يواجهه من م�سكالت يرغب يف التغلب عليها، 
واإيجاد احلل حتى يحقق التكيف لنف�سه، فالعقل واملعرفة لي�سا منعزلني عن العمل ومكتفني 

بذاتيهما، واإمنا املعرفة والذكاء لهما عملية فعالة )112(. 
وميكن نقد نظرة الفل�سفة الرباجماتية للمعرفة يف �سوء القران الكرمي يف اأن الرباجماتية 
جتعل الإن�سان مقيا�سًا لكل �سيء، وجتعل النفع وحده معياراً للحقيقة واملعرفة، وهي بهذه 
الثبات يف  با�ستمرار، وتلغي  للتغري  قابلة  ن�سبية  اإىل قيم مادية  النظرة حتول قيم احلياة 
القيم، وكاأنها بطريقة غري مبا�رشة ل تعرتف باملعارف الدينية اإل بالقدر الذي يحقق نفعًا 
ماديًا ملمو�سًا لالإن�سان، علمًا باأن الدين ل يقوم على النفع املادي، واإمنا يجري معارف 
وقيم معنوية وروحية ل تدخل يف احل�سابات املادية، وهي بنظرتها ت�سع املفهوم املادي 

فوق كل اعتبار داخل احلياة الإن�سانية. 
اأما عند نقد م�سادر املعرفة عند الفل�سفة الرباجماتية، فيظهر التناق�ص وا�سحا من 
خالل النظر يف م�سادر املعرفة املعتمدة عندها؛ فالعقل عند الرباجماتية لي�ص هو م�سدر 
العملية، واملعرفة تنطلق من احلوا�ص وتنتهي بالتجربة،  التجربة  اأو  التجربة  املعرفة، بل 
وتعد احلوا�ص طريقا اأ�سا�سيا للتجربة العلمية، ثم تقوم بت�سنيف التفكري العقلي كم�سدر من 
م�سادر املعرفة، وحتى تخرج هذه الفل�سفة من الإ�سكال الذي قد يواجهها تبني اأنها تق�سد 
بالتفكري؛ ما ينتج عن ن�ساط الفرد وتفاعله مع البيئة... وقالت بذلك حتى ل يخرج التفكري 

العقلي عن التجربة واخلربة. 
وميكن الرد عليهم باأن العملية التفكريية التي تقوم بدرا�سة امل�سكلة التي تواجه الفرد 
ل تتم اإل يف العقل، فهي تبداأ بالعقل وتنتهي بالعقل، وبناء على قولهم فاإن العقل عندهم 

يعد م�سدراً للمعرفة، وهذا يخالف ما يقولون. 
املفهوم  هذا  فاإن   "Mind" مبفهوم  املق�سود  ل�رشح  العديدة  املحاولت  رغم  واأي�سا 
اأ�سا�ص اأنه" فكر"، وعلى  يحمل كثرياً من الغمو�ص، لأن امل�سطلح يرتجم اإىل العربية على 
وعليه  فكرية،  عملية  نتاج  معناه  فالفكر  كبري،  امل�سطلحني  بني  والفرق  عقل،  اأنه  اأ�سا�ص 
الفكر يتوقف على من يقوم  اأو تابعًا لعملية تعقلية، ووجود  الفكر تابعا لعقل ما  �سيكون 
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بعملية التفكر وهو العقل، اأو على العملية الفكرية ذاتهًا التي اأنتجت فكراً ما، ومن هنا يتم 
الفرق بني ال�ستعمالني  العقل، وبناًء على ذلك ل بد من حتديد  الفكر لأداة  الإقرار بتبعية 
''Mind" )113(، ولذلك ا�ستخدامهم لهذا امل�سطلح يدخل فيه الغمو�ص  املرتجمني مل�سطلح 

يف كثري من الأحيان. 
وبناًء على ذلك فاإما اأن يكون املق�سود من هذا امل�سطلح العقل؛ فيكون العقل بذلك 
م�سدراً من م�سادر املعرفة عند الرباجماتية-وهذا يناق�ص مذهبهم-، واإما اأن يكون الفكر 
التابع لعقل ما، فتكون املعرفة التي يتو�سل بها هذا الفكر الذي يعتمد على اختالف العقول 

يف التفكري ن�سبية يدخل فيها ال�سك املنهجي، وهي بذلك ل تو�سل اإىل املعرفة اليقينية. 

اخلامتة: 

احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�صالم على اإمام املر�صلني وبعد: 
اإىل املعرفة بطريقة كلية �ساملة حتيط بجميع جوانبها،  ● القراآن الكرمي ينظر  اأوًل: 

والروؤيا  والإلهام،  والوحي،  واحلوا�ص،  العقل،  هي:  الكرمي  القراآن  يف  املعرفة  فم�سادر 
ال�سادقة، وهي م�سادر متكاملة تعمل مع بع�سها بع�سًا، فمثاًل يرى القراآن الكرمي اأن العقل 
واحل�ص متكامالن ومرتابطان ومن�سجمان كو�سيلتان للمعرفة الإن�سانية، قال تعاىل: {اأَمَلْ 

ْجَدْيِن} )البلد: 10-8( .  } 8 {َوِل�َساًنا َو�َسَفَتنْيِ } 9 {َوَهَدْيَناُه النَّ ُه َعْيَننْيِ َعل لَّ جَنْ
املثالية  ● فالفل�سفة  املعرفة،  م�سادر  اإىل  الرتبوية  الفل�سفات  نظرة  اختلفت  ثانيًا: 

اأن م�سدر  ترى  الواقعية  والفل�سفة  العقل،  املعرفة هو  واأداة  العقل  املعرفة  اأن م�سدر  ترى 
املعرفة هو العامل احل�سي اأو الواقعي واأداة املعرفة احلوا�ص والتجارب وم�سادر املعرفة يف 

الفل�سفة الرباجماتية هي اخلربة والطريقة التجريبية اإ�سافة اإىل التفكري. 
ثالثًا: تعد م�سادر املعرفة يف الفل�سفات مرحلة اأو م�سدراً من م�سادر املعرفة يف  ●

القراآن الكرمي. 
رابعًا: تنقد الفل�سفة املثالية فيما يتعلق مب�سدر املعرفة اأنها تنظر اإىل احلوا�ص يف  ●

للحوا�ص منف�سلة عن  ال�سوية، وتنظر  ال�سذوذ ل يف احلالت  الأحيان يف حالت  كثري من 
الفردي وامل�سرتك،  امل�ستوى  يوؤديه تكامل احلوا�ص على  الذي  الدور  بع�سها بع�سًا، مغفلة 
والذي اأ�سار اإليه القراآن الكرمي. وكذلك تغفل الدللة احلقيقية لفكرة التداخل بني دور احلوا�ص 

والعقل وا�سرتاكهما يف امل�سوؤولية عن الإدراك امل�سيب واملخطئ يف اآن واحد. 
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على  ● باقت�سارها  املعرفة،  مب�سدر  يتعلق  فيما  الواقعية  الفل�سفة  تنقد  خام�سًا: 
الأ�سياء اخلارجية املادية املح�سو�سة مما يجعل املعرفة ذات طابع مادي، والفل�سفة الواقعية 

بنظرتها احل�سية للمعرفة، ل تثبت اأي وجود ملا لي�ص حم�سو�سًا. 
�ساد�سًا: تنقد الفل�سفة الرباجماتية فيما يتعلق مب�سدر املعرفة باأنها جتعل الإن�سان  ●

مقيا�سًا لكل �سيء، وجتعل النفع وحده معياراً للحقيقة واملعرفة، وهي بهذا حتول قيم احلياة 
اإىل قيم مادية ن�سبية قابلة للتغري با�ستمرار، ويظهر التعار�ص وا�سحا يف م�سادرها. 

�سابعًا: ميكن ت�سنيف الفل�سفات الرتبوية من حيث البحث يف م�سادر املعرفة اإىل  ●
مذاهب اأ�سا�سية وهي؛ املذهب العقلي الذي يعد العقل م�سدر املعرفة، والتجريبي الذي يعد 

احلوا�ص م�سدر املعرفة، واحلد�سي الذي يعد احلد�ص م�سدر املعرفة. 

التوصيات: 
والإ�سالمي، وفق . 1 العربي  العامل  التعليم يف  فل�سفات  بناء  باإعادة  الدرا�سة  تو�سي 

اإىل  وتوؤدي  واملتكاملة،  ال�ساملة  الرتبوية  الفل�سفة  كونها  للمعرفة؛  الكرمي  القراآن  روؤية 
خمرجات تعليم �سليمة و�سحيحة، ففي كثري من البلدان العربية والإ�سالمية ُتبنى فل�سفات 

التعليم تقليداً للغرب، فتنعك�ص �سلبًا على خمرجات التعليم. 
اأن تعي كل من املوؤ�س�سات الدينية واملوؤ�س�سات التعليمية �رشورة . 2 اأي�سًا  وتو�سي 

تكامل م�سادر املعرفة؛ لأن عدم الوعي بتكاملها يوؤدي اإىل اأن يعتقد بع�سهم بتنافر الدين 
والعلم، وبالتايل تف�سي الفكر العلماين بني النا�ص يف البالد الإ�سالمية. 



434

مقارنة د. رائدة خالد نصيراتدراسة 
د. أحالم محمود مطالقةمصادر املعرفة في القرآن الكرمي والفلسفات التربوية

د. عماد عبد اهلل الشريفني

اهلوامش: 
راجح الكردي، نظرية املعرفة بني القراآن والفل�سفة، عمان، دار الفرقان، 2003م. . 1
الفكر، . 2 دار  دم�سق،  الرتبوية،  وت�سميناتها  القراآن  يف  املعرفة  نظرية  الدغ�سي،  اأحمد 

2001م. 
الراغب الأ�سفهاين، املفردات يف غريب القراآن، )بريوت: دار املعرفة، �ص 116. . 3
الطابع، . 4 ل�سوؤون  العامة  الهيئة  القاهرة،  الفل�سفي،  املعجم  العربية،  اللغة  جممع 

1983، �ص 65. 
راجح الكردي، مرجع �سابق، عمان: دار الفرقان، 2003، �ص3/ 60. . 5
املرجع ال�سابق، 3/ 67. . 6
اأحمد الدع�سي، مرجع �سابق، ط1، دم�سق: دار الفكر، 2002م، �ص209. . 7
راجح الكردي، مرجع �سابق، 3/ 68. . 8
راجع الكردي، مرجع �سابق، 3/ 69. . 9

اأحمد الدغ�سي، مرجع �سابق، �ص212. . 10
حممد عثمان جناتي، القراآن وعلم النف�ص، القاهرة، دار ال�رشوق: 1985، �ص 114. . 11
املرجع ال�سابق، �ص 117-115. . 12
اأحمد الدغ�سي، مرجع �سابق، �ص 225. . 13
عبد الفتاح العي�سوي، مرجع �سابق، �ص 58. . 14
راجح الكردي، مرجع �سابق، �ص115-112. . 15
راجح الكردي، مرجع �سابق، �ص 109-107. . 16
راجح الكردي، مرجع �سابق، �ص115-112. . 17
العربية . 18 الدار  القاهرة،  ط1،  وال�سنةـ  القراآن  يف  الرتبية  فل�سفة  الزنتاين،  احلميد  عبد 

للكتاب، 1993م، �ص 314-313
اأحمد رجب الأ�سمر، فل�سفة الرتبية يف الإ�سالم، عمان: دار الفرقان، 1997م، �ص 359. . 19
اأحمد رجب الأ�سمر، فل�سفة الرتبية يف الإ�سالم، مرجع �سابق، �ص 360. . 20



435

2013 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالثون )2( - حزيران 

2002م، . 21 الفكر،  دار  دم�سق،  ط1،  الكرمي،  القراآن  يف  املعرفة  نظرية  الدغ�سي،  اأحمد 
�ص241. 

املرجع ال�سابق، �ص163-150. . 22
راجح الكردي، نظرية املعرفة بني القراآن والفل�سفة، عمان، دار الفرقان، 2003م، 3/ . 23

�ص 174. 
احمد الدغ�سي، مرجع �سابق، �ص 286. . 24
راجح الكردي، مرجع �سابق، �ص 130. . 25
عبد احلميد الزنتاين، مرجع �سابق، �ص 319-318. . 26
ريا�ص جنزريل، الروؤية الإ�سالمية مل�سادر املعرفة، بريوت، دار الب�سائر، ط1، 1994م، . 27

�ص 57. 
ماجد عر�سان الكيالين، اأ�سول الرتبيةالإ�سالمية، دار القلم، دبي، 1427هـ- 2007م، . 28

ط1، �ص277. 
راجح الكردي، مرجع �سابق، 2/ 230. . 29
املرجع ال�سابق، �ص 298. . 30
ماجد الكيالين، فل�سفة الرتبية الإ�سالمية، بريوت، موؤ�س�سة الريان، �ص 251. . 31
التي . 32 واملراجع  امل�سادر  جميع  يف  مبثوثة  واأهدافها  بها  املوحى  املعرفة  خ�سائ�ص 

تتحدث عن املعرفة وهي خال�سة من �سياغة الباحث وميكن الرجوع راجح الكردي، 
نظرية املعرفة بني القراآن والفل�سفة اأحمد الدغ�سي، نظرية املعرفة يف القراآن وت�سميناتها 

الرتبوية و ريا�ص جنزريل، الروؤية الإ�سالمية مل�سادر املعرفة. 
اأحمد الدغ�سي، مرجع �سابق، �ص 323. . 33
ماجد الكيالين، اأ�سول الرتبيةالإ�سالمية، �ص298- 299. . 34
ريا�ص اجلنزريل، مرجع �سابق، �ص60.  . 35
عبد احلميد الزنتاين، مرجع �سابق، �ص317. . 36
حممد جناتي، مرجع �سابق، �ص 118. . 37
اأحمد الأ�سمر، فل�سفة الرتبية يف الإ�سالم، عمان، دار الفرقان، 1997م، �ص362. . 38
اأحمد الدغ�سي، نظرية املعرفة يف القراآن، �ص332. . 39



436

مقارنة د. رائدة خالد نصيراتدراسة 
د. أحالم محمود مطالقةمصادر املعرفة في القرآن الكرمي والفلسفات التربوية

د. عماد عبد اهلل الشريفني

عبد احلميد الزنتاين، مرجع �سابق، �ص316. . 40
املرجع ال�سابق، �ص317. . 41
اأحمد الدغ�سي، مرجع �سابق، �ص 359. . 42
ريا�ص جينزريل، مرجع �سابق، �ص61. . 43
اأحمد الدغ�سي، مرجع �سابق، �ص 363. . 44
رواه البخاري، �سحيح البخاري، كتاب التعبري، باب الروؤيا ال�ساحلة، ج1، �ص3485، . 45

حديث6983، الطبعة الهندية. 
اأحمد علي احلاج. يف فل�سفة الرتبية، ط1، عمان: دار املناهج، 2002ن، �ص 70. . 46
حممد منري مر�سي. فل�سفة الرتبية اجتاهاتها ومدار�سها، القاهرة: عامل الكتب، 1995م، . 47

�ص 163. 
والتعليم . 48 الرتبية  وزارة  املو�سل:  جامعة  الرتبية،  فل�سفة  يف  درا�سات  فرحان.  حممد 

العايل والبحث العلمي، �ص14. 
49 . William h, Freeman, Physical Education in changing U.S.A. 1977, p129

امل�رشية . 50 الدار  املدر�سة،  اأر�ص  اإىل  الفل�سفة  �سماء  من  املعرفة  نظرية  ال�سكري،  عادل 
اللبنانية، القاهرة، 1999م، د. ط، �ص 58- 63. 

حممد �سيف الدين فهمي. النظرية الرتبوية واأ�سولها الفل�سفية والنف�سية. القاهرة: مكتبة . 51
الأجنلو امل�رشية، 1982م، �ص 32-31. 

اأولف جيجن، امل�سكالت الكربى يف الفل�سفة اليونانية، ترجمة: د. عزت قرين، دار النه�سة . 52
العربية، القاهرة، 1976م، د. ط، �ص371 -372. 

بريوت، . 53 الطليعة،  دار  كرم،  �سمري  ترجمة:  الفل�سفية،  املو�سوعة  يودين،  رونتال-ب  م. 
1985م، ط5، �ص455. 

عادل ال�سكري، نظرية املعرفة، �ص62-61. . 54
امل�رشية، . 55 النه�سة  مكتبة  لالإن�سان،  الطبيعي  واملوقف  املعرفة  نظرية  زكريا،  فوؤاد 

1977م، د. ط، �ص69- 70. 
م. رونتال-ب يودين، املو�سوعة الفل�سفية، �ص456. . 56
عادل ال�سكري، نظرية املعرفة، �ص63-62. . 57



437

2013 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالثون )2( - حزيران 

املرجع نف�سه، �ص64-63. . 58
عزمي طه ال�سيد. الفل�سفة مدخل حديث، ط1، عمان: دار املناهج، 203م، �ص 170. . 59
العربية، . 60 النه�سة  دار  بريوت:  وم�سكالتها،  الفل�سفة  اإىل  مدخل  عطيتو.  عبا�ص  حربي 

2003م، �ص164. 
توفيق الطويل. اأ�س�ص الفل�سفة. ط7، القاهرة: دار النه�سة العربية، 1979م، �ص 343. . 61
62 . .A. Messer, Einfuhrungin. Wrkenntnis theories, Leipzig. 1921, p30

توفيق الطويل، مرجع �سابق، �ص342-341. . 63
حممد لبيب النجيجي. مقدمة فل�سفة الرتبية، بريوت: دار النه�سة العربية، 1992م، �ص . 64

 .202
حممد منري مر�سي. مرجع �سابق، �ص 169. . 65
جورج. ف. نيلو. مقدمة يف فل�سفة الرتبية، القاهرة، مكتبة الأجنلو امل�رشية، �ص 29. . 66
جورج. ف. نيلو. مرجع �سابق، �ص 29. . 67
املرجع ال�سابق، �ص 29. . 68
حممد �سيف الدين فهمي، مرجع �سابق، �ص 3132. . 69
يو�سف كرم، تاريخ الفل�سفة احلديثة، بريوت: دار القلم، �ص167. . 70
من . 71 وموقعها  املعرفة  ربانية  والفل�سفة،  القراآن  بني  املعرفة  نظرية  الكردي.  راجح 

املثالية والواقعية، عمان: دار الفرقان، 2003م، �ص72-60. 
النه�سة . 72 دار  املعرفة،  يف  مفاهيم  بالروين،  حممد  حممد  راجع:  التف�سيل  من  ملزيد 

العربية للطباعة والن�رش، بريوت، 1994م، د. ط، �ص71-68. 
الغزايل: املنقذ من ال�سالل، مطبعة ال�سباح- دم�سق، 1990م، د. ط، 13-12. 73
الغزايل: املنقذ من ال�سالل، 44-42. 74
حممد �سيف الدين فهمي، مرجع �سابق، �ص 44. . 75
�سبل بدران. اأ�س�ص الرتبية، الإ�سكندرية: دار املعرفة اجلامعية، �ص 198. . 76

ح�سن احلياري، اأ�رشار الوجود وانعكا�ساتها الرتبوية، اربد دار الأمل، 1994م، �ص 162. 
اأحمد الغني�ص، اأ�سول الرتبية، لبنان: الدار العربية للكتاب، 1979م، �ص 31. . 77



438

مقارنة د. رائدة خالد نصيراتدراسة 
د. أحالم محمود مطالقةمصادر املعرفة في القرآن الكرمي والفلسفات التربوية

د. عماد عبد اهلل الشريفني

جورج. ف. نيلو. مرجع �سابق، �ص30. . 78
حممد فرحان، مرجع �سابق، �ص34، حممد منري فهمي، مرجع �سابق، �ص 182. . 79
يحيى هويدي، مرجع �سابق، �ص 145. . 80
اأحمد احلاج، مرجع �سابق، �ص 143. . 81
اأحمد احلاج، مرجع �سابق، �ص 143. . 82
املرجع ال�سابق، �ص 139. . 83
84 . Bailey, C., Greek Atomists Epicures, Oxford, at the Clarendon Press,

 .1928, pp236-50

حممد لبيب النجيحي، مرجع �سابق، �ص 152. . 85
املرجع ال�سابق، �ص 151. . 86
راجع: الكردي، مرجع �سابق، ج2، �ص 12\119-12. . 87
اأحمد الدغ�سي، نظرية املعرفة يف القراآن، �ص233- 234. 88
الغزايل، املنقذ من ال�سالل، �ص 12. . 89
ماجد الكيالين، اأ�سول الرتبية الإ�سالمية، �ص 295. . 90
اأحمد الدغ�سي، نظرية املعرفة يف القراآن، �ص230. . 91
ماجد الكيالين، اأ�سول الرتبية الإ�سالمية، �ص 292. . 92
حممد مهران ر�سوان. مدخل اإىل الفل�سفة املعا�رشة، جامعة القاهرة: دار الثقافة للن�رش . 93

والتوزيع، 195م، �ص41. 
94 . Beck, R. N. Hand book in social philosophy. Macmillan Publisny co. New

 .York, 1979. pp121

للكتاب، . 95 العربية  الدار  ط3،  الرتبوية،  والأفكار  النظريات  تطور  ال�سيباين،  تومي  عمر 
1983م، �ص331. 

جورج، ف. نيلر. مرجع �سابق، �ص17. . 96
حممد �سليمان ح�سن. الفل�سفة الرباجماتية لدى وليم جيم�ص، جملة املعرفة، عدد 393، . 97

1996م، �ص66-46. 



439

2013 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالثون )2( - حزيران 

عبد الرا�سي اإبراهيم عبد الرحمن. درا�سات يف فل�سفة الرتبية املعا�رشة، القاهرة: دار 
الفكر العربي، 2002م، �ص115-112. 

حممد منري مر�سي. مرجع �سابق. �ص 193. . 98
جورج. ف. نيلر. مرجع �سابق، �ص18. . 99

يحيى هويدي، مرجع �سابق، �ص 158. . 100
جنزريل، مرجع �سابق، �ص 29. . 101
هويدي، مرجع �سابق، �ص 159. . 102
عمر ال�سيباين. تطور النظريات والأفكار الرتبوية، د3، القاهرة: الدار العربية للكتاب، . 103

1982م، �ص343. 
104 .Adolph. Meywe. The Development of Education in the Twen teeth cen-

 .tury. )second Ed( New York. Prentice Hall. INC. 1950, pp3

عبد الرا�سي اإبراهيم عبد الرحمن، مرجع �سابق، �ص 112. . 105
حممد منري مر�سي، مرجع �سابق، �ص 193. . 106
جورج. ف. نيلر. مرجع �سابق، �ص 32-31. . 107
108 . .John Dewey. Democracy and Education, op cit. pp336-339

القاهرة، . 109 الرحمن، درا�سات يف فل�سفة الرتبية املعا�رشة،  اإبراهيم عبد  الرا�سي  عبد 
دار الفكر العربي، 2002م، �ص 113. 

العدد198، . 110 املعرفة،  عامل  �سل�سلة  معا�رشة.  تربوية  فل�سفات  علي.  ا�سماعيل  �سعيد 
حزيران 1995م، �ص95-93. 

ال�سيباين، مرجع �سابق، �ص 345. . 111
جورج، مرجع �سابق، �ص 102-100. . 112
حممد بالرويب، مفاهيم يف املعرفة، �ص70. . 113



440

مقارنة د. رائدة خالد نصيراتدراسة 
د. أحالم محمود مطالقةمصادر املعرفة في القرآن الكرمي والفلسفات التربوية

د. عماد عبد اهلل الشريفني

املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 
اأحمد الدغ�سي، نظرية املعرفة يف القراآن الكرمي، ط1، دم�سق: دار الفكر، 2002م. . 1
اأحمد الغني�ص، اأ�سول الرتبية، لبنان: الدار العربية للكتاب، 1979م. 2
اأحمد رجب الأ�سمر، فل�سفة الرتبية يف الإ�سالم، عمان: دار الفرقان، 1997م. . 3
اأحمد علي احلاج. يف فل�سفة الرتبية، ط1، عمان: دار املناهج، 2002م. . 4
امل�رشية، . 5 الأجنلو  مكتبة  قا�سم،  حممود  حممد  ترجمة:  برج�سون،  كر�سون،  اأندريه 

القاهرة، د. ت، د. ط. 
اأولف جيجن، امل�سكالت الكربى يف الفل�سفة اليونانية، ترجمة: د. عزت قرين، دار النه�سة . 6

العربية، القاهرة، 1976م، د. ط. 
توفيق الطويل. اأ�س�ص الفل�سفة. ط7، القاهرة: دار النه�سة العربية، 1979م. . 7
ترجمة . 8 امل�رشية،  الأجنلو  القاهرة: مكتبة  الرتبية،  فل�سفة  نيلو. مقدمة يف  جورج. ف. 

نظمي لوقا. 
العربية، . 9 النه�سة  دار  بريوت:  وم�سكالتها،  الفل�سفة  اإىل  مدخل  عطيتو.  عبا�ص  حربي، 

2003م. 
ح�سان حممد ح�سان. مقدمة يف فل�سفة الرتبية. ط2، 1987م. . 10
ح�سن احلياري. اأ�رشار الوجود وانعكا�ساتها الرتبوية، ط1، اربد: دار الأمل، 1994م. . 11
من . 12 وموقعها  املعرفة  ربانية  والفل�سفة،  القراآن  بني  املعرفة  نظرية  الكردي.  راجح 

املثالية والواقعية، عمان: دار الفرقان، 2003م. 
الراغب الأ�سفهاين، املفردات يف غريب القراآن، بريوت: دار املعرفة. . 13
ريا�ص جنزريل. الروؤية الإ�سالمية مل�سادر املعرفة، ط1، بريوت: دار الب�سائر الإ�سالمية، . 14

1994م. 
�سامي حجازي. فل�سفات تربوية معا�رشة، �سل�سة عامل املعرفة، العدد 198، حزيران، . 15

1995م. 



441

2013 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالثون )2( - حزيران 

العدد198، . 16 املعرفة،  عامل  �سل�سلة  معا�رشة.  تربوية  فل�سفات  علي.  ا�سماعيل  �سعيد 
حزيران 1995م. 

�سيد قطب، يف ظالل القراآن، القاهرة: دار ال�رشوق1996م. . 17
�سبل بدران. اأ�س�ص الرتبية، الإ�سكندرية: دار املعرفة اجلامعية. . 18
امل�رشية . 19 الدار  املدر�سة،  اأر�ص  اإىل  الفل�سفة  �سماء  من  املعرفة  نظرية  ال�سكري،  عادل 

اللبنانية، القاهرة، 1999م، د. ط. 
الدار . 20 القاهرة:  وال�سنة، ط1،  القراآن  الإ�سالمية يف  الرتبية  فل�سفة  الزنتاي،  احلميد  عبد 

العربية للكتاب، 1993م. 
عبد الرا�سي اإبراهيم عبد الرحمن. درا�سات يف فل�سفة الرتبية املعا�رشة، القاهرة: دار . 21

الفكر العربي، 2002م. 
عبد الرحمن بدوي. درا�سات يف الفل�سفة الوجودية، بريوت: دار الثقافة، ط3، 1973م. . 22
الإ�سكندرية، . 23 الإ�سالمي درا�سة مقارنة،  الفكر  العي�سوي، نظرية املعرفة يف  الفتاح  عبد 

دار الوفاء للطباعة. 
عزمي طه ال�سيد. الفل�سفة مدخل حديث، ط1، عمان: دار املناهج، 203م. . 24
للكتاب، . 25 العربية  الدار  ط3،  الرتبوية،  والأفكار  النظريات  تطور  ال�سيباين،  تومي  عمر 

1983م. 
امل�رشية، . 26 النه�سة  مكتبة  لالإن�سان،  الطبيعي  واملوقف  املعرفة  نظرية  زكريا،  فوؤاد 

1977م، د. ط. 
جالل . 27 كامل،  فوؤاد  ترجمة:  املخت�رشة،  الفل�سفية  املو�سوعة  يودين،  رونتال-ب  م. 

الع�رشي، عبد الر�سيد �سادق، دار القلم، بريوت، د. ت، د. ط. 
بريوت، . 28 الطليعة،  دار  كرم،  �سمري  ترجمة:  الفل�سفية،  املو�سوعة  يودين،  رونتال-ب  م. 

1985م، ط5. 
1427هـ- . 29 دبي،  القلم،  دار  الرتبيةالإ�سالمية،  اأ�سول  الكيالين،  عر�سان  ماجد 

2007م، ط1. 



442

مقارنة د. رائدة خالد نصيراتدراسة 
د. أحالم محمود مطالقةمصادر املعرفة في القرآن الكرمي والفلسفات التربوية

د. عماد عبد اهلل الشريفني

ماجد عر�سان الكيالين، فل�سفة الرتبية الإ�سالمية، بريوت: موؤ�س�سة الريان، 1998م. . 30
جممع اللغة العربية، املعجم الفل�سفي، القاهرة، الهيئة العامة ل�سوؤون الطابع، 1983. . 31
حممد الغزايل: املنقذ من ال�سالل، مطبعة ال�سباح- دم�سق، 1990م، د. ط. . 32
حممد باقر ال�سدر. فل�سفتها. ط13، بريوت: دار املعارف للمطبوعات، 1982م. . 33
حممد ر�سا، فل�سفة الرتبية، الربيعان للن�رش والتوزيع، الكويت، 1984م، ط2. . 34
حممد �سليمان ح�سن. الفل�سفة الرباجماتية لدى وليم جيم�ص، جملة املعرفة، عدد 393، . 35

1996م. 
حممد �سيف الدين فهمي. النظرية الرتبوية واأ�سولها الفل�سفية والنف�سية. القاهرة: مكتبة . 36

الأجنلو امل�رشية، 1982م. 
حممد عثمان جناتي، القراآن وعلم النف�ص،، القاهرة: دار ال�رشوق، 1985م. . 37
حممد فتحي ال�سنيطي. املعرفة. القاهرة: دار الثقافة، 1981م. . 38
والتعليم . 39 الرتبية  وزارة  املو�سل،  جامعة  الرتبية،  فل�سفة  يف  درا�سات  فرحان.  حممد 

العايل والبحث العلمي. 
حممد لبيب النجيجي. مقدمة فل�سفة الرتبية، بريوت: دار النه�سة العربية، 1992م. . 40
حممد حممد بالروين، مفاهيم يف املعرفة، دار النه�سة العربية للطباعة والن�رش، بريوت، . 41

1994م، د. ط. 
حممد منري مر�سي. فل�سفة الرتبية اجتاهاتها ومدار�سها، القاهرة: عامل الكتب، 1995م. . 42
للن�رش . 43 الثقافة  دار  القاهرة:  جامعة  اجتاهاتها،  الرتبية  فل�سفة  ر�سوان.  مهران  حممد 

والتوزيع، 1995م. 
حممود حمدي زقزوق. متهيد للفل�سفة. القاهرة: مكتبة الأجنلو امل�رشية، 1983م. . 44
وجيه العاين. الفكر الرتبوي املقارن، عمان: دار عمار للن�رش والتوزيع، 2003م. . 45
يحيى هويدي. مقدمة يف الفل�سفة العامة، ط9، القاهرة: دار الثقافة، 1979م. . 46
يو�سف كرم، تاريخ الفل�سفة احلديثة، بريوت: دار القلم. . 47



443

2013 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالثون )2( - حزيران 

ثانياً - املصادر األجنبية: 
1. A. Messer, Einfuhrungin. Wrkenntnis theories, Leipzig. 1921

2. Adolph. Meywe. The Development of Education in the Twen teeth century. 
(second Ed) New York. Prentice Hall. INC. 1950

3. Bailey, C. , Greek Atomists Epicures, Oxford, at the Clarendon 
Press, 1928

4. Beck, R. N. Hand book in social philosophy. Macmillan Publisny co. New 
York, 1979

5. John Dewey. Democracy and Education, op cit

6. John Locke: Vber den Menschlichen Vetystuna, Bd. 1, Berlin, 1962

7. William h, Freeman, Physical Education in changing U. S. A. 1977


