
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٢ 

  ُبحوث فـلسفـّیـة

  

  

  

  

  

  ةـیّ ـلسفـُبحوث ف

  
  محمد عبید

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٣ 

  ُبحوث فـلسفـّیـة

  

  

  

  

  

  

  

  الصف�ة  العنوان

  ٤  إشكالیة الحرّیة عند ولیم جیمس

  ١٧  نظریة المعرفة عند وایتھید

  ٢٩  نظریة المعرفة عند نیكوال ھارتمان

منھج الشك السوفسطائي بین بروتاجوراس 
  وجورجیاس

٤١  

السیموطیقا وعالقتھا باللغة وبالدالالت الفلسفیة 
  والجمالیة والسیاسیة

٥٥  

  ٦٥  فرقـة الماُتریدّیة



 

٤ 

  ُبحوث فـلسفـّیـة

  

 )) و  ّا إ((  

  

  

  فھرس الموضوعات

  

  المقدمة

  التمھید

  إشكالیة الحریة عند ولیم جیمس

  الخالصة

  المصادر

  

  

  

  



 

٥ 

  ُبحوث فـلسفـّیـة

  المقدمة

  

  بسم هللا الرحمن الرحیم

  

تعد مسألة الجبر واالختیار ، أو الحریة والجبر من المسائل المھمة التي 

حیَّرت العقول قدیما وحدیًثا، وقد بذل العلماء والفالسفة جھوًدا كثیرة في 

العقل والدین، حل ما ھو مشكل فیھا وبیانھا على الوجھ السلیم الذي ال یأباه 

وكان من الفالسفة الذین ردوا على الفھم الجبري ورفض اإلكراه، وتقریر 

  "ولیم جیمس"الحریة الكاملة ھو الفیلسوف 

وھا نحن بصدد الحدیث عنھ في بحثنا ھذا، وقد اخترنا ھذه المسألة عنوانا 

ما لبحثنا ألھمیتھا الكبرى في الفكر اإلنساني كلھ من القدیم وحتى الیوم، ول

  .یترتب علیھا من ُحسن السیر والسلوك أو الجور والطغیان

وقد اتبعنا في بحثنا ھذا منھجا تحلیلیا نقدیا مقارنا في عرض الفكرة 

  .وتحلیلھا ونقدھا من خالل الفیلسوف ولیم جیمس

  

وتدور إشكالیة البحث حول إزالة اللبس عن معنى الحریة واالختیار في 

القدرة اإلنسانیة على إیقاع الفعل بكامل الحریة الفعل اإلنساني، وتقریر 

  .واالختیار

  

  

  

  

  



 

٦ 

  ُبحوث فـلسفـّیـة

  تمھید

مسألة الحرّیة والجبر من المسائل المتعلقة بالفعل واإلرادة التي لطالما 

؛ وما یترتب علیھا أشغلت ذھن الفالسفة والباحثین، وذلك یكمن في أھمیتھا

ل صاحبھا من ترتیب وتصنیف األفعال الخّیرة من غیرھا، وكیف ُیحمَّ 

  .مسؤولیتھ عن فعلھ

  

 كان كما ناطق حیوان أو مفكر كائن االنسان" :ھویدي یحي الدكتور یقول

 التاریخ عبر أعماال یقدم أن استطاع عامل كائن كذلك ولكنھ ارسطو یدعو

 أن الخطا فمن ولھذا تبدیال حولھ من الواقع وبدلت الحیاة وجھة غیرت

 فحسب، مفكرة او عاقلة إنسانیة تزال وال كانت اإلنسانیة أن دائما نردد

 إنسانیة تزال وال كانت أنھا عن غافلین لھا الناقص التعریف بھذا نقتنع وأن

 القیود من بكثیر مكبال الماضي في كان اإلنسان علم أن نعلم لكننا عاملة

 العمل یمیز ما أھم فلعل الیوم أما وانطالقھ حریتھ من تحد كانت التي

 المفكر نظر في تبدو كما لھ المثلى الصورة یمیز ما أھم لعل أو اإلنسانيّ 

  )١("الحر العمل ھو الواعي

  

 في ھي بل نظریھ مشكلھ لیست والمعاصرة الحدیثة الفلسفة في الحریھ

 على قیامھا من أكثر الممارسة على تقوم عملیة مشكلة األول المجال

 ال الحر الفعل أن أدرك قد المعاصر الفیلسوف ألن ذلك و المجرد التفكیر

 والمكان الزمان في یدور أخرى ناحیة من وأنھ المعرفھ مجرد على یقوم

  . بھ تحیط التي االجتماعیة الظروف ورغم

 ألن وحدھا المعرفة على یقوم ال المعاصر الفیلسوف نظر في الحر فالفعل

كان نقد  ولذلك الواقعة وظروفھ العمل مقتضیات أمام تجدي ال المعرفھ

  .جیمس نقًدا فسیولوجًیا مدعوما بالنقد النظري والعقليولیام 

  
                                                           

 .دراسات في الفلسفة الحدیثة المعاصرة، یحي ھویدي )١(



 

٧ 

  ُبحوث فـلسفـّیـة

 حتى المشكلة ھذه فى آرائھم وتعددت الحریة تعریف حول الفالسفة اختلف

 فقط بممارستھا واالكتفاء تعریفھا إمكان بعدم القول إلى بعضھم ذھب

  اإلنسان حیاة في وقائمة معاشة حقیقة الحریة أن باعتبار

 دون ما بفعل للقیام مضطر أنھ حاییناأل بعض في یشعر منا فرض فكل 

 إرادتھ بمحض آخر فعال اختار أنھ أخرى أحایین في یشعر بینما إرادتھ

 في إال الحریة على ما إدراك الممكن غیر أصبح لذلك حریتھ وبكامل

 یلي وفیما للحریة ةالفالسف تعریفات تتوالى بدأت ھنا ومن الجبریة مقابلتھا

  : ینتعریف أشھر

  . الفعل في والضرورة الجبر انعدام. ١

  )١(قسر أو إكراه غیر من الفعل تختار التي الفردیة اإلرادة. ٢

  

 الشعور وھو  النفسي؛ الدلیل منھا الحریة، وجود على عدیدة أدلة ھناك

  .ذلك نختار وال ھذا نختار تجعلنا حرة إرادة نمتلك نناأب

  

 حاجھ في ولیست بذاتھا واضحة بدیھیة ةبمثاب ةبالحری الداخلي الشعور 

 ننسب نناأ ھو فرادأك بحریتنا الداخلي الشعور ھذا یؤكد ومما برھان إلى

 العتقادنا ونتائجھا مسؤولیتھا ونحملھم أفعالھم كل اآلخرین األفراد إلى

  .أحد من إلزام أي دون تامة بحریة األفعال تلك مارسوا بأنھم الیقیني

  

  

  

  

  

                                                           
. حیاة محمد إبراھیم، د. إبراھیم مصطفى إبراھیم، د. میالد زكي غالي، د. قضایا فلسفیة، د )١(

 .٢٧٥فضل هللا محمد إسماعیل صـــ



 

٨ 

  ُبحوث فـلسفـّیـة

  الحرّیة عند ولیام جیمس إشكالیة

  

یؤمن  ،) ١٩١٠ - ١٨٤٢(، يفیلسوف وعالم نفس أمریك، م جیمساولی

ونظریتھ في الحریة  ،بان اإلنسان مختار في أفعالھ لیس مجبرا علیھا

) ولیم جیمس ( حین یبحث ، لكن أساسیة إلقامة أجزاء كثیرة من فلسفتھ 

إن من المحال : "قائال  في المشكلة یھرب من األساس المیتافیزیقي للحریة

  )١( "الوصول الى إثباب الحریة اإلنسانیة على أساس میتافیزیقیي

 

للحریة لیبحثھا على  األساس المیتافیزیقيومن ثم یترك ولیم جیمس 

ولكنا سنرى أنھ في نھایة بحثھ یعلن أنھ ال حل للحریة  ،سیكولوجي أساس

  .على أساس سیكولوجي أیضا 

  

مشكلة الحریة على أساس ذاتی افتراضی فافترض ) ولیم جیمس ( لقد حل 

أن اإلنسان حر اإلرادة وطلب منھ أن یسلك كما لو كان صحیحا ویقول أن 

اإلنسان سیجد نفسھ حینئذ أنھ حر اإلرادة وأنھ یستطیع خلق أفعال 

  )٢(.جدیدة

  

  :وفي سیكولوجیة اإلرادة یتناول نقطتین 

  ؟ولوجي لھذا الفعلما الفعل اإلرادی وما التحلیل السیك -أ

وبمعنى آخر ھل البد أن یكون الفعل اإلرادى  ؟ھل الفعل اإلرادی حر -ب

   ؟صورة محدودة یستحیل تصور غیرھا

  

                                                           
 .نفس المصدر )١(
 .١٤٥إلى  ١١١صـــ والدین، السفر الثاني، ولیام جیمسالعقل  )٢(



 

٩ 

  ُبحوث فـلسفـّیـة

نعم إن من الممكن أن یصدر الفعل اإلرادي على صورة ، وأن یصدر  

  )١(.على صورة أخرى

و إن ولو قلنا أن صورة الفعل محدودة سنقول أن إرادة اإلنسان لیست حرة 

بتحلیل ولیم جیمس  قلنا العكس أمكننا أن نعتقد في حریة اإلرادة فنبدأ أوال

  .للفعل اإلرادی

  

  :الفعل اإلرادي لھ عنصران 

  .في عقل فرد ما" فكرة."١

حرکی ویكون ھذا الفعل الحركي األثر " فعل"تحول ھذه الفكرة الى . ٢

  .الناتج السیطرة الفكرة على عقل الفرد

  

أي ماینتج عن  "الفعل الحركي"ویعتقد ولیم جیمس أن العنصر الثاني 

یخضع لقوانین فسیولوجي بحت في أساسھ أي  يءالفكرة من حركات ش

العصبیة ونحو ذلك، ولذلك یخرج  تتعلق بالحوادث والعقد فسیولوجیة

البحث في ھذا العنصر من میدان علم النفس ویدخلھ في میدان ) جیمس(

ن خطف الحركة أو الفعل ذاتھ الناجم عن قوة الفكرة خطوة أل الفسیولوجیا

  )٢(.ال أثر للعقل فیھا وإنما ھي خطوة ثانویة 

  

ده في تحلیل بحثھ في اإلرادة تحدیدا أولیا یبدأ بع) ولیم جیمس ( ھكذا یحدد 

أن المظھر األول للحیاة ) ولیم جیمس ( پری  ، والفعل اإلرادي ذاتھ 

ركات الصادرة عن فرد ما تكون حومعنى ذلك أن ال یة مجال التفسیراإلراد

أول أمرھا بطریق الصدمة أو بنمو ال إرادي، وللحركة من ھذا النوع أثر 

                                                           
 .٢٩٠مالمح الفكر األوروبي المعاصر، صالح عدس صـــ )١(
. حیاة محمد إبراھیم، د. إبراھیم مصطفى إبراھیم، د. میالد زكي غالي، د. قضایا فلسفیة، د )٢(

 .٢٧٥فضل هللا محمد إسماعیل صـــ



 

١٠ 

  ُبحوث فـلسفـّیـة

ھو أن تترك في الذاكرة صورة ذھنیة وقد یرغب ھذا الفرد في أداء ھذه 

الحركة مرة أخرى وقد یحلو لھ أن یكررھا وحینئذ یكون فعلھ لھا فعال 

  .إرادیا

  

  كیف تصدر الحركة عن فكرة ما ؟: یمس على التساؤلوُیجیب ج

  

حتاج أیضا إلى فكرة عن نو ،بــأننا نحتاج إلى فكرة ما لتشأ عنھا الحركة

ویسمى جیمس الفكرة في . يكمیة النشاط العصبي الالزمة للتنبیھ العضل

  ).بلیل الحركة ( السابقة على الشحنة الحركیة العقل و

التي سوف تتحول إلى حركة ھي أن ینشا معھا ویرى أن میزة ھذه الفكرة 

توقع اآلثار الحسیة للحركة فإذا لم یصاحب الفكرة ھذه التوقع فلن تتحول 

  .إلى حركة أبدا 

ا وقد یكون أمرا صعبا ا سھال مباشرً وقد یكون تحویل الفكرة إلى عمل أمرً 

  .یستلزم جھدا

  

  :طانتوفر شر اذعند جیمس إالفكرة تصبح فعال على نحو سھل و

لموضوع من الموضوعات الشھریة  تكون الفكرة ممثلةأن : الشرط األول 

  .لذة أو تعودأو اإلنفعالیة أو تتم الفكرة عن 

أال یوجد بالفعل أفكار أخرى تعارض الفكرة التي نحن : الشرط الثاني 

 اذ یضعف سلطان فكرتنا لو أحاطت بھا أفكار معارضة لھا تخفف بصددھا

كثیرا بالوصول الى ) جیمس ( ، ویھتم ا عدیمة األثرمن أھمیتھا وتجعلھ

  )١(.لفكرة وسلطانھا على الفعلقوة ا

  
                                                           

. حیاة محمد إبراھیم، د. إبراھیم مصطفى إبراھیم، د. غالي، دمیالد زكي . قضایا فلسفیة، د )١(
 .فضل هللا محمد إسماعیل



 

١١ 

  ُبحوث فـلسفـّیـة

ھذین الشرطین اذا لم یتوافرا كان تحویل الفكرة الى ومن الواضح أن 

وھذا ما یحاول جیمس تحلیلھ لیصل إلى حل ھذه  عمل أمرا صعبا

  .الصعوبة

  

  ھل الفعل اإلرادی حرا أم مجبرا ؟

ھ یبدو أن الجھد لیس رد فعل ثابت وإنما ھو المتغیر یجیب جیمس أن

المستقر من بین المعطیات الثابتة ومن أمثلة ھذه المعطیات الثابتة ما لدینا 

من دوافع وطباع فإذا كان ذلك كذلك فإن كمیة الجھد لیست دالة محددة 

  )١(.ارادتنا حرةلھذه المعطیات ومن ھنا نقول إن 

  

كمیة الجھد المطلوبة لقوة الفكرة یستند جیمس في القول بالحریة الى أن 

ألن ذلك  ؛وأنكر أن تكون ھذه الكمیة ثابتھ محددة،لیست كمیة محددة 

دود بالمعنى الدقیق یترتب علیھ أن یجعل الفكرة حمعناه أن الجھد الم

  .وفي أي ظروف قتمسیطرة على شعورنا في أي و

من المستحیل أن نعطي كمیة محددة من الجھد "ویدافع عن ذلك بقولھ  

ألن ذلك یستلزم منا أن نعرف أنواع المجھودات التي سبقت ھذا  لفكرة ما

لیس لدینا  بقوانین ثشبتن ، وھذا یجعلناوأن تحددھا تحدیدا ریاضیا  ،جھدال

  )٢(."عنھا شیئا حتى اآلن

  

  الیھا جیمس؟ ما الغایة من ھذه النتیجة التي وصل

أن السؤال عن حریة اإلرادة ال حل لھ على أسس  جیمس لقد أعلن

  . لى المیتافیزیقا إیكولوجیة ولذا یتحول ھذا السؤال س

  
                                                           

 .١٤٥إلى  ١١١العقل والدین، السفر الثاني، ولیام جیمس صـــ )١(
. حیاة محمد إبراھیم، د. إبراھیم مصطفى إبراھیم، د. میالد زكي غالي، د. قضایا فلسفیة، د )٢(

 .فضل هللا محمد إسماعیل



 

١٢ 

  ُبحوث فـلسفـّیـة

  :الحل العملي لمشكلة اإلرادة 

لم یحول جیمس مشكلة اإلرادة إلى المیتافیزیقا على نحو دقیق ألنھ ال 

  .وھو یعترف بذلكیعتمد الخوض في األبحاث المیتافیزیقیة 

  

حدیثا  ؛ أيأعیاه الحدیث في مشكلة الشر حدیثا میتافیزیقیاوقد سبق أن 

  .ستنباطقائما على منطق اال

ث في مشكلة العالم غیر المنظور الحدی هایوقد سبق لھ أیضا أن أع

كل المیتافیزیقا التي  وكذلك فعل في حریة اإلرادة أن ،فتراضاا ھضفتراف

  .وھي شقان ) جریبیة األصیلة الت(ھي وس مأقامھا جی

  

العالقات بین أجزاء العالم خارجیة، وعنصر اإلمكان في العالم عنصر 

ضروری أي نظریتھ في التعدد ، وإذا كان حلھ لمشكلة اإلرادة حال 

   .میتافیزیقیا فھو قائم على فكرة اإلمكان

  

 پری جیمس أن البحث في حریة اإلرادة قائم على البحث في التفرقة بین

ھ مكان ولیس لمشكلة بین الجبر واالختیار ھو اإلوجوھر ال الجبر واإلختیار

، ویرى أن الجبر ھو القول بأنھ لیس معنى عنده سوى أن الصدفة قائمة

للمستقبل إمكانیات غامضة وان المجال أن یوجد مستقبل جلید عما ھو 

  )١(.ثابت منذ األزل 

  

ھو أن اإلمكانیات في تحقق مستمر وأن العالم لیس وحدة ویرى أن اإلختیار

متماسكة تماسكا ضروریا وإنما ھو تعدد ولكن تعدد غیر مطلق أي أن 

لیس ضروریا  الرباط بین األشیاء ممكن وأن اإلنفصال بینھما ممكن أیضا

وال مستحیال أن العالم في تصور جیمس مليء بالممكنات یتحقق بعضھا 

  .األخر تحققھ في المستقبل  اآلن وینتظر البعض

                                                           
 .١٤٥إلى  ١١١لعقل والدین، السفر الثاني، ولیام جیمس صـــا )١(



 

١٣ 

  ُبحوث فـلسفـّیـة

  

: استمع الیھ الواقع أن حل جیمس لمشكلة اإلرادة حل عملی ال میتافیزیقي

أنا أرى أن اإلمكان شئ یصادر على وجوده الرجل الذي یرید التصور "

المقبول لدى العقل والتصور الملبی لحاجاتھ الطبیعیة ألنھ على أساس تلك 

  )١(". بیا لحاجات اإلنسانالمصادرة سیصبح الكون مقبوال ومل

إذا قلت أن للصدفة وجودا حقیقیا فلست جادا في ذلك " :أیضا  )٢(ویقول

، ولكن یبدو لي أنھ لسنا متأكدین من أننا في عالم بھ صدفھ أو لیس بھ

  ".كذلك

  :ولیم جیمس أخیرة  )٣(ویقول

كثر الصدفة ال تعني ألكني أرى أن  ،أنا أرید عالم الصدفة قل فیھا ما تشاء"

من التعدد فإن تشبثت بعالم كامل فإني ال أزال أعتقد أن عالما بھ صدفھ 

  ".أفضل من عالم لیست بھ

  

  تعقیب

ونعقب على منھج ولیم جیمس في حلھ إلشكالیة الحریة والجبر بأنھ خطى 

على طریق علماء الكالم المسلمون؛ فقد فرق بین الفعل الحر الذي یصدر 

فاعل، وبین الفعل االضطراري الذي ال دخل عن إرادة حرة من اإلنسان ال

للمرء فیھ ، واألول مناط التكلیف لإلنسان؛ وعلیھ تسقط كل الدعاوى التي 

  .تتحجج بالجبر تجاه الفعل السيء 

  

  

                                                           
حیاة . إبراھیم مصطفى إبراھیم، د. میالد زكي غالي، د. قضایا فلسفیة، د نفس المرجع، و  )١(

 .فضل هللا محمد إسماعیل. محمد إبراھیم، د
 .نفسھ )٢(
 .نفسھ )٣(



 

١٤ 

  ُبحوث فـلسفـّیـة

  الخالصة 

  

انطلق جیمس في تقریره لموضوع الحریة ونفي الجبر من تعیین  .١

من خاللھا أن وتحدید أُسس اإلرادة الفاعلیة عند اإلنسان، لنستطیع 

 .نحكم بحریة الفعل من عدم الحریة المتعلقة باإلرادة

 

تصدر الحركة عن وجود فكرة مسبقة عنھا في العقل، وسمى جیمس  .٢

 .بلیل الحركةھذا بــ 

  

 

لذة أو تتم الفكرة عن لكي تتحول الفكرة إلى فعل واقعي ال بد من أن  .٣

 .، وال توجد أفكار أخرى تعارضھاتعود

 

 .یدل على أن إرادتنا حرة وال جبر علینا وافع وطباعما لدینا من د .٤

  

 

كمیة الجھد المطلوبة لقوة یستند جیمس في القول بالحریة الى أن  .٥

ألن ذلك یستلزم منا أن نعرف أنواع الفكرة لیست كمیة محددة 

، وأن تحددھا تحدیدا ریاضیا  ،المجھودات التي سبقت ھذا الجھد

 .بقوانین لیس لدینا عنھا شیئا حتى اآلن ثشبتن وھذا یجعلنا

 

أن السؤال عن حریة اإلرادة ال حل لھ على أسس  جیمس أعلن .٦

لم یحول لكنھ . لى المیتافیزیقاإیتحول ھذا السؤال سیكولوجیة ولذا 

ألنھ ال یعتمد  مشكلة اإلرادة إلى المیتافیزیقا على نحو دقیق

وقد سبق أن  .ذلكالخوض في األبحاث المیتافیزیقیة وھو یعترف ب

حدیثا قائما  ؛ أيأعیاه الحدیث في مشكلة الشر حدیثا میتافیزیقیا

 .على منطق اإلستنباط



 

١٥ 

  ُبحوث فـلسفـّیـة

  

  

پری جیمس أن البحث في حریة اإلرادة قائم على البحث في التفرقة  .٧

وجوھر المشكلة بین الجبر واالختیار ھو  بین الجبر واإلختیار،

حل جیمس ؛ وھذا اإلمكان متعلق بالمیتافیزیقا، لكنا نرى أن اإلمكان

، وقد قال ذلك بنفسھ في لمشكلة اإلرادة حل عملی ال میتافیزیقي

.. ال مخلص إال بااللتجاء إلى الطریق العملي": (العقل والدین"كتابھ 

فاحتقر كل إحساساتك، واترك كل تذمراتك وبكائك واترك كذلك كل 

تك واستخف بھا، ثم تصرف كما یتصرف طرب؛ ودع كل وجدانا

 !)الرجال، فالمھم العمل ال اإلحساس

 

ال یصح أن ُیقال أنھ قد قضي علینا بالخطأ في الحكم، ألن االستشھاد  .٨

یرد ھذا ) اإلنسان الصالح الُمصلح(بالحاالت الخاصة الفردیة 

  .المذھب الجبري العندي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

١٦ 

  ُبحوث فـلسفـّیـة

  

  

  المصادر

  

إبراھیم مصطفى . زكي غالي، دمیالد . قضایا فلسفیة، د  .١

 .فضل هللا محمد إسماعیل. حیاة محمد إبراھیم، د. إبراھیم، د

  

السفر الثاني، ولیام جیمس، ترجمة محمود العقل والدین،   .٢

 .حب هللا

  

  

 .دراسات في الفلسفة الحدیثة المعاصرة، یحي ھویدي  .٣

 

  .مالمح الفكر األوروبي المعاصر، صالح عدس  .٤

  

  

  

  

  

  

  



 

١٧ 

  ُبحوث فـلسفـّیـة

 )))  ا مرث وام أ(((  

  

  

  فھرس البحث

  

  المقدمة

  التمھید

  تعریف وایتھید

  نظریة المعرفة عند وایتھید

  الخالصة

  رأي الباحث

  المصادر

  

  

  



 

١٨ 

  ُبحوث فـلسفـّیـة

  المقدمة

  

 مبحث أو األنطولوجیا الفروع ھذه وأھم ، معروف ھو كما مختلفة فروع الفلسفة

 نظریة أو Epistemoloy واالبستمولوجیا العلوم، وفلسفة والمیتافیزیقیا، الوجود،

 .الجمال وفلسفة السیاسة، وفلسفة األخالق، وفلسفة ، المعرفة

  

 اھتمامھ زاد من الفالسفة ومن. المحددة شبھ موضوعاتھ أو بمباحثھ فرع كل ویتمیز

  .  الفلسفیة العلوم باقي دون أكثر أو الفروع ھذه بأحد

  

 في البحث رواد وأفالطون السوفسطائیون ویعتبر.  المعرفة نظریة مبحث ھنا ویھمنا

 بنظریة أساسیة اھتمامة اھتموا المحدثین الفالسفة أن القول یمكن كما ، المعرفة نظریة

 الفلسفة أن أیضا نالحظ. وكنط وھیوم ولوك دیکارت فلسفات في ذلك یتضح ، المعرفة

 اھتمامھا ازداد الیوم حتى عشر التاسع القرن منتصف منذ المعاصرة اإلنجلیزیة

 و جرین ھل توماس مثل الجدد الھیجلیین فلسفات في ذلك ویتمثل المعرفة، بنظریة

 و مور وجورج مل ستوارت جون مثل التجریبیین وفلسفات ، زانکیت بو و برادلي

  .  وغیرھم إیر والفرد فتجنشتین ومدرسة رسل برتراند

  

 مجال في اھتمامھا وزاد ، المعرفة بنظریة المعاصرة الفرنسیة الفلسفة اھتمت وقد

 نظرة ومعھا وتطورھا، المختلفة العلوم مناھج إلى نقدیة بنظریة خاص بوجھ المعرفة

 عند نجد مثلما ، والنسبیة الكوانتم مثل المعاصرة العلمیة النظریات إلى فلسفیة

  1. وغیرھم وبالنشیھ وباشالر برنشفیك و مایرسون

  

  

  

                                                           
  )7صــ - زیدان محمود.د المعاصرین، الغرب وفالسفة اإلسالم مفكري عند المعرفة نظریة( ١

  



 

١٩ 

  ُبحوث فـلسفـّیـة

  تمھید

  

إن موضوعات البحث الفلسفي متشعبة ومختلفة مما یخلق آرء مختلفة ومتباینة عند 

كثیر من الفالسفة والمفكرین كل حسب توجھھ و اختیاره فھناك من اتجھ إلى 

المیتافزیقا ومنھم من اختار فلسفة اللغة أو فلسفة التاریخ وغیرھا من المجاالت 

  . الفلسفیة األخرى

  

الفلسفیة نجد نظریة المعرفة كونھا تھتم بأساسیات المعرفة و من بین أھم المباحث 

  .لدى اإلنسان

  

فالمعرفة أساس فكر البشر ومنطلقة فھي من أھم المباحث الفلسفیة التي یتم من -

خاللھا تحدید موقف اإلنسان من الحقیقة ومنھجھ في الوصول إلیھا، وھي تحتل 

ئ المعرفة اإلنسانیة وطبیعتھا مكانا أولیا في الفلسفة الغربیة وتبحث في مباد

  .ومصدرھا وقیمتھا كما أنھا تبحث في الوسائل التي تأتي عن طریقھا المعرفة

  

وتعد المنبع دائم العطاء وعبر عصور التاریخ وما تتفرع عنھا من علوم وازدھار -

  . حضاري

  

 ومن بین أھم الفالسفة الذین بحثوا في ھذا المجال اھتماما كبیرا نجد الفیلسوف

  ".ألفرید نورث وایتھید " االنجلیزي 

  

  :ما أھمیة الد ارسة

تكمن في أن المعرفة مشكلة أساسیة نالت اھتماما كبیرا من طرف فالسفة العصر 

الحدیث وأیضا إفادة القراء والباحثین بمختلف المعلومات، فالمعرفة بوصفھا نامیة 

دفا یصبوا إلیھ كل إنسان بفضل التأثیر الفعال لإلنسان في الحیاة أصبحت المعرفة ھ



 

٢٠ 

  ُبحوث فـلسفـّیـة

وا باإلضافة إلى أنھا تحتل المكانة  وأصبحت حاجة ملحة للبحث عن الحقیقة داركھا ٕ 

  1 .األولى من كل مباحث الفلسفة

  

سة ھذا الموضوع ھو محاولة طرح وتبیان مالمح نظریة راوقد كان ھدفي من د -

وحاولت إب ارز أھم جون لوك في المعرفة التي شغلت حی از واسعا في فلسفتھ 

النقاط التي قامت علیھا نظریة المعرفة عنده وعلى مختلف الب ارھین واألدلة التي 

  .اعتمدتھا في بناء نظریتھ

  

موضوع بحثي لجملة من " وایتھید"عند  اختیاري لنظریة المعرفةوقد كان  -

إظھار إسھامات ھذا الفیلسوف في ھذا المجال وأیضا تأثري : األسباب ومنھا

المذھب التجریبي، كما أرى أن البحث في المعرفة عمل ممتع ومشوق؛ مما ب

  .یكسبني زاد معرفي ال بأس بھ على خالف المواضیع األخرى

  

  

: التي تعبر عن ھذه األھمیة " وایتھید"وانطالق من دراستنا لنظریة المعرفة عند  -

  :التالیة اإلشكالیةنطرح 

  

  ؟ "یدوایتھ"ما ھو أساس المعرفة عند  ١:س 

  مقطوعة الصلة بالحس تماماً؟ المعرفةھل نظریتھ في  ٢:س 

  

  

  

  

                                                           
نظرية المعرفة عند جون لوك، مذكرة مقدمة لنيل شھادة الماستر في الفلسفة ، من إعداد ( ١

  )٣، صـــعثمانسامية : الطالبة

 



 

٢١ 

  ُبحوث فـلسفـّیـة

  * بالفیلسوف التعریف

  

 بریطانیاً  وفیلسوفاً  ومنطقیاً  ریاضیاً  عالماً  كان) 1947-1861( وایتھید نورث ألفرید

 في راسل برتراند مع شارك وقد. العلم وفلسفة الریاضي المنطق في بعملھ اشتھر

 Principia – الریاضیات مبادئ” ،مجلدات ثالثة من المكون ،البارز الكتاب تألیف

Mathema�ca”) 1910، 1912، 1913 .(ریادة في فعال دور بعد فیما لھ وكان 

 process( العملیة فلسفة باسم اآلن یعرف والذي المیتافیزیقیا إزاء المتبع النھج

philosophy.(  

  

 ما كثیراً  أنھ إال المھنیة، وایتھید حیاة طوال ھامة مستمرة مالمح وجود من الرغم على

 مع عام بشكل األولى الفترة تتزامن. رئیسیة فترات ثالث إلى الفكریة حیاتھ قسم ُتقسم

 ھذه خالل عمل حیث م،1910 إلى م1884 من كامبریدج، في قضاه الذي الوقت

 أیضاً  الفترة ھذه وخالل. والمنطق الریاضیات في مسائل على أساسي بشكل السنوات

  . راسل برتراند مع تعاون

  

 الوقت مع عام بشكل – م1924 إلى م1910 من – الثانیة الرئیسیة الفترة وتتزامن

 لم وإن – رئیسي بشكل السنوات ھذه خالل وایتھید ركز حیث. لندن في قضاه الذي

 الثالثة الرئیسیة الفترة أما. التعلیم وفلسفة العلم فلسفة في مسائل على – حصریاَ  یكن

 فصاعداً، م1924 عام منذ ھارفارد في قضاه الذي الوقت مع عام بشكل فتتزامن

  . المیتافیزیقیا في مسائل على أساسي بشكل عمل الفترة ھذه وخالل

  

 م،1884 عام في كامبریدج من – أنجلیكاني لقس ابناً  كان الذي – وایتھید تخرج

 ست بعد واید إیفلین من زواجھ وكان. العام نفس في ترینیتي لكلیة زمیالً  وانُتخب

 – أحدھم توفي أوالد، وثالثة بنتاً  معاً  أنجبا فقد كبیر، حد إلى سعیداً  زواجاً  سنوات

 .والدتھ عند – لألسف

                                                           
 ) 2،4،5صـ العبید، ھاجر: ترجمة/  للفلسفة ستانفورد موسوعة( *



 

٢٢ 

  ُبحوث فـلسفـّیـة

  

 من الفترة في“ األرسطیة الجمعیة رئیس” منصب لندن إلى انتقالھ بعد وایتھید وشغل

 األكادیمیة في عضواً  انُتخب ھارفارد، جامعة إلى انتقالھ وبعد. م1923 إلى م1922

  . م1931 عام في البریطانیة

  

 تقتضي التي المؤسسیة اللوائح جزئیاً  یدفعھ وھارفارد لندن من كل إلى انتقالھ وكان

 على احتجاجاً  -جزئیاً -  كانت كامبریدج من استقالتھ من الرغم على اإللزامي، التقاعد

 لھ وزمیالً  صدیقاً  كان الذي فورسیث، أندرو لتأدیب الجامعة اختارتھا التي الطریقة

  .المحلیة الفضیحة یشبھ ما إلى متزوجة امرأة مع عالقتھ تحولت

  

 كوین، أورمان فان ویالرد على أكادیمیاً  ومشرفاً  راسل برتراند لزمالة مدققاً  وبصفتھ

 على القول ھذا ویصدق. العشرین القرن فلسفة تطور على ھائالً  تأثیراً  وایتھید أثر

 مترابطة وأحداث عملیات من یتكون العالم أن – الرئیسي الفلسفي مذھبھ أن من الرغم

 على كبیر حد إلى أصبح – غالباً  مستقلة مادیة أجسام أو أشیاء من ولیس وثیق، بشكل

  ).logical atomism( المنطقیة الذریة في راسل مذھب من النقیض

  

 الذاتیة السیرة في وایتھید حیاة عن المفصلة المعلومات من مزید على العثور ویمكن

 م،1985(“ وأعمالھ الرجل: وایتھید. إن. آیھ” مجلدین من تتكون التي الشاملة

 شیلب بول كتاب یتضمن كما. شنیویند. بي. وجي لوي فیكتور كتبھا التي) م1990

 عن قصیرة مقالة) م1951 الثانیة النسخة م؛1941(“ وایتھید نورث ألفرید فلسفة”

 ببلیوغرافیة وقائمة وایتھید لفكر شاملة نقدیة لمحة تقدیم إلى باإلضافة الذاتیة، سیرتھ

  .لكتاباتھ مفصلة

  

“ وایتھید فھم” لوي فیكتور كتاب وایتھید أعمال عن المفیدة األخرى المقدمات تشمل

 وولف وكتاب ،)م1956(“ الفلسفي وایتھید تطور” لورانس ناثانیل وكتاب ،)م1962(

 وفلسفة الكمیة المیكانیكا” إیبرسون مایكل وكتاب ،)م1959(“ وایتھید فلسفة” مایس

  ). م2004(“ وایتھید نورث ألفرید



 

٢٣ 

  ُبحوث فـلسفـّیـة

  المعرفة نظریة

  

ویقرر أن  ١نظریة المعرفة عند وایتھیدبوشنسكي .م.إیعرض الفیلسوف الغربي 

 فعال یحتوي العالم أن یرى أنھ حیث من وذلك الموضوعي، المذھب یقبلوایتھید 

  . األفعال ھذه على فقط لیس ولكن المعرفة، أفعال على وحقا،

  : الموقف لھذا أسباب ثالثة یقدم وھو

 .منا أبعد ھو ما إلى یمتد عالم في موجودون أننا لنا تظھر اإلدراكیة تابتجر .١

 .نحن وجودنا یسبق طویل ماض بوجود یخبرنا والتاریخ .٢

 . التعالي وجود یفترض اإلنساني والسلوك .٣

  

 الواقعیة الصحیح، المذھب ھو ما: سؤال حسم إلى یصل لم الفكر فإن ھذا، كل ومع

  المثالیة؟ أم

  

 المثالیة الحجج سائر على ویرد ،األمر نھایة في للواقعیة اختیاره یعلن وایتھد أن إال 

) imimanence(» المباطنة« مبدأ إن اإلدراك، في نظریتھ ھذا في مطبقا ویرفضھا،

 على یقوم ألنھ الزمن، علیھ عفا قد مبدأ أصبح فینا، ھو ما إال نعرف ال بأننا یقول الذي

  . بعض عن بعضھا األشیاء بانعزال الخاص المادي التصور

  

 عرفن إننا) . pretension( »اإلدراك« بفضل نفسھ یتعدى» حدث« كل أن فالحق، 

 في وتشویھ تحریف ھنالك یكون أن الطبیعي ومن. »ھناك« القائمة األشیاء ھنا«

 نعرف ال ألننا طبیعي ھذا الذاتیة، الظروف تأثیر تحت واقعین نكون وأن المعرفة،

  . نحن ذواتنا من جزء ھي ما بقدر إال األخرى ابھ الحوادث

  

                                                           
 )٣٠٠، صــبوشنسكي.م.إ -أوربا في المعاصرة الفلسفة( ١



 

٢٤ 

  ُبحوث فـلسفـّیـة

 إلى رتھإشابـ بیان مذھب وایتھید في المعرفة بوشنسكي.م.إویتابع الفیلسوف الغربي 

  :، فیقولالسببیة في ونظریتھ االستقراء في مذھبھ

 خصائص من االنتقال في یقوم العضوي، الكیان فلسفة نظر وجھة من االستقراء، إن 

 لیس االستقراء إن). Occasions( الحادثات من لمجتمع عام توصیف إلى فردیة

  ١.»التخمین« من نحو ھو بل عقلیة، ذھنیة خطوة

  

وھذا  وھو ھنا یقصد أن االستقراء لیس شیئا إال االنتقال من الجزئي إالى الكلي،

  ".التخمین"االنتقال إنما ھو بحكم الغالب؛ كما عبر بقولھ 

  

 مباشرة معرفة على حائزون أننا واقعة على یؤكد وایتھد فإن السببیة، یخص وفیما 

  :٢ وھما الأ مزدوجة،

  .التصویریة المباشرة اصطالحا یسمیھا التي وھي،  الحسیة المعطیات معرفة .١

  . السببیة ومعرفة .٢

  

، ولكن )الحسیة والسببیة(تصور النتیجة یكمن من خالل الطریقتین  إن الوصول إلى

المذھب التقلیدي التجریبي ال یعطي اھتماما حقیقیا في المعرفة إال بالنوع األول فقط 

الذي یقوم على المالحظة المباشرة والتجربة، وال یرى في قوانین البرھان العقلي 

  .الحظ واالحتمالوالسببیة إال أنھ نوع من التخمین وضرب من 

  

 إدراكا causal efficacy( السیبیة الفاعلیة ندرك أننا :٣دیتھیوا وھذا ما عبر عنھ

 طریق عن المعرفة تؤسس ولكنھا ذھنیة، فوقیة بنیة من أقل لیست وھي ، مباشرا

  .التصویریة المباشرة

  

                                                           
 .المصدر السابق نفسھ ١
 .نفسھ ٢
 .نفسھ ٣



 

٢٥ 

  ُبحوث فـلسفـّیـة

  

ولكنھ ومن ھنا نعلم أن وایتھید لم ینحي السببیة جانبا في الوصول إلى المعرفة، 

اعتبرھا الخطوة األولى أو االحتمال أو الظن الذي ال قیمة لھ إال إذا تحقق منھ 

  ).المالحظة والتجربة(بالحس والطریقة التصویریة المباشرة 

  

  لكن ھل المعرفة الحسیة أو حتى السببیة ثابتة عند وایتھید ؟

 أنفسنا في الثبات نتصور العادة في إننا:  ١قائال عن ھذا محمود نجیب زكي یضیف

 الداخل یجعل وایتھید لكن،  ندركھا التي االشیاء في الدائب التغییر تصورنا أن حتى

 الذات تنفك ما وكذلك ،یتغیر حولنا ما ینفك فال ، الینقطع تغیر في معا والخارج

 حالة على متتابعتین لحظتین التظل الخارجیة االشیاء كانت ذاإف ، تتغیر المدركة

 متتابعتین لحظتـین واحـدة أدراكیـة حالة على التثبت المدركة الذات فكذلك ، واحدة

  .  االشیاء في التغیر مذھب یذھب ھرقلیطس مثل كان

  

، "مرتین الواحد النھر التعبر أنك"   المشھرة عبارتھ في ذلك وایتھید صور وقد

 نفسھ ھو الماء فلیس ، خرآ جدیدا نھرا یكون الثانیة للمرة النھر تعبر حین أنك ومعناھا

  ! كان الذي الماء

 یقال أن لیصح حتى ، أیضا الذات شمل بحیث نفسھ المبدأ مـن فوسـع وایتھید وجاء

 التمارس أنـك" أو "مـرتین الواحدة الفكرة تفكر ال نكإ" فنقول بتلك شبیھة عنھا

 وھكذا أدراكك موضوع بتغیر ذاتا تتغیر لحظة كل في نكأل ،" مرتین الواحدة الخبرة

 واحدة حال على الیدوم ، أبدا جدیدا ،أبدا قاخّال  – وموضـوعا ذاتـا – العالم یكون

  !متتابعین لحظتین

  

 على والدلیل عقلیة وأخرى تجریبیة عناصر على طوينت وایتھید أبستمولوجیا إن 

 حین في ، التطبیق وقابلیة الكفایة عن یتحدث حـین تجریبیـا معیارا یصطنع ھ أن ذلك

 فـي یكن ولم ، التناقض وعدم المنطقي االتساق عن یتحدث حین عقلیا نھجا ینھج نراه

                                                           
  .)471صــ. ھاشم قاسم رافد ، تحلیلیة دراسة وایتھید نورث الفرد فلسفة( ١

  



 

٢٦ 

  ُبحوث فـلسفـّیـة

 فقد لذلك وتبعا المنطقي االتساق معیار یتناسى أن الریاضي العالم وھو وایتھید وسع

 من غیره عن مجردا موجود أي تصور باالمكان لیس أنھ الى فیلسوفنا ذھب

 من بغیره عالقتھ بقیت طالما حدث أي فھم الى السبیل أنھ كما االخرى الموجودات

  .المنطقیة القواعد لبعض وفقا محددة غیـر االحـداث

  

 أن بدلیل تجریبیا تبریرا أیضا تستلزم المعرفة ومع ھذا فإنھ أیضا یذھب إلى أن

 قابلة تكون وھي ، للواقع نفسھ الوقت في ومكافئة للتطبیق قابلة تكون أن البد المقوالت

  ١.المترابطة للخبرات وصفھا یجيء حینما للتطبیق

  

  

  الخالصة

 نلخصھا أشیاء عدة نلمح عام بشكل وایتھید  عند الفلسفي المنھج إلى ونظرنا جئنا لو

  :  كاآلتي

 من یتجھ تعمیما یتضمن الفلسفي المنھج أن وایتھید یرى بالمنھج یتصل فیما .١

  .  الكلي الى العیني

 على وینبغي االستنباط على یقوم مما أكثر الوصف على یقوم التعمیم وھذا

 أن یرى أذ الفلسفي البحث في لالختبار محكا االستنباط أتخاذھم الفالسفة بعض

 في االولویة لھ تكون أن الینبغي للتحقق مساعدة وسیلة اال لیس االستنباط

  .  الفلسفیة المناھج

  

 الذي "الوصفي التعمیم" بمـنھج مایـسمیھ ھو وایتھید ألیھ یدعو الذي والمنھج .٢

 الدینامیكیة للعملیة وصفا الوصف مكان فیضع ، البنیة وصف شكل یتخذ

  . للحیاة

  

                                                           
  )473صــ. ھاشم قاسم رافد ، تحلیلیة دراسة وایتھید نورث الفرد فلسفة( ١

 



 

٢٧ 

  ُبحوث فـلسفـّیـة

ما ھو أساس : ومن خالل ما سبق ندرك إجابة السؤال المطروح في اإلشكالیة .٣

 المعرفة عند وایتھید؟ وھل ھو عقلي بحت؟

  

یلبث بأن وایتھید ینطلق من العقل كبدایة للوصول إلى المعرفة، ولكنھ لم 

 على ھو عنده االبستمولوجي المعیاربعیدا عن االستعانة بالحس والتجربة؛ ف

  : نوعین

  

   نفسھ مع الفكر وأتفاق المنطقي االحكام ھو عقلي معیار .١

  . والموافقة التطبیق قابلیـة ھو تجریبي ومعیار .٢

  

  

  

  :رأینا في نظریة وایتھید المعرفیة

 تجریبیة دعامة على فلسفتھ كل أقامة على الحرص كل حریصا وایتھید كـان قد .١

، ولكنھ لم یلبث وحیدا بالحس بعیدا عن السببیة والعقل؛ فقرر أن لكل من 

الحس والعقل دوره الذي ال ینبغي أن یتجاوزه، ولكنھ في نھایة األمر أعلى 

من المعرفة الحسیة المباشرة على المعرفة العقلیة السببیة حینما نراه یصف 

  !بأنھ نوع من التخمین وضرب من االحتمالالتفكیر العقلي ذاتھ 

  

 مع_ كیان تصور ینبغي وال ومنطقیا محكما یكون أن ینبغي الفسفي المذھب .٢

 عالقتھ تجدد لم ذاإ _ كیان فھم یمكن ال كما،  الكیانات سائر عن النظر صرف

 تجریبیا تبریرا أیضا تتطلب المعرفة لكن،  منطقیة لقواعد وفقا الكیانات بسائر

 قابلة تكون وھي ، والموافقة للتطبیق ابلةق المقوالت تكـون أن وینبغيأحیانا، 

 نفـس نـع تكـشف بوصھا بھا الخاصة التجربة كل تصف كانت ذاإ للتطبیق

 رؤیتھا في الممكنة التجربة كل على تشتمل كانت ذاإ موافقة وتكون التركیب

ھذا وتطبیقھ، ولھذا  یسعى جاھدا في بیان" وایتھید"، وقد وجدنا  التصوریة

  .فإننا نكن لھ وافر التقدیر

  



 

٢٨ 

  ُبحوث فـلسفـّیـة

  

  

  

  المصادر

  

محمود .نظریة المعرفة عند مفكري اإلسالم وفالسفة الغرب المعاصرین، د .١

  .زیدان

 ة لنیل شھادة الماستر في الفلسفة،نظریة المعرفة عند جون لوك، مذكرة مقدم .٢

  .سامیة عثماني: من إعداد الطالبة

  .وایتھید دراسة تحلیلیة ، رافد قاسم ھاشمفلسفة الفرد نورث  .٣

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٢٩ 

  ُبحوث فـلسفـّیـة

  )))م ا  م رن ((( 

  

  

  فھرس البحث

  

  المقدمة

  التمھید

  المعرفة عند نیقوال ھارتمان

  الخالصة

  تعقیب

  رأي خاص

  المصادر

  

  

  



 

٣٠ 

  ُبحوث فـلسفـّیـة

  

  لمقدمةا

  بسم هللا الرحمن الرحیم

  

من أھم النظریات التي دار  "االبستمولوجیا"أو " نظریة المعرفة"تعتبر 

الحدیث عنھا في القدیم والحدیث؛ وال زال الحدیث جار بین الباحثین 

وطالب العلم فیھا، وھذا إن دلَّ على شيء فإنما یدُل على أھمیتھا وِعظم 

أمرھا؛ لیس بین الفالسفة الیونان وحدھم، ولكن بین فالسفة العرب، 

  .والمعاصرین ة الغرب القدامى والمحدثینوالمسلمین، وأیًضا فالسف

  

وال شك أن ھذه األھمیة تنبع لتعلق مجالھا بأھم المجاالت التي ال یقدر 

  :اإلنسان على االستغناء عنھا؛ مثل

  تعلق مجال المعرفة بالتقدم والتطور الثقافي

  وتعلقھا باألخالق والقیم 

ة اإلنسانیة، وتعلقھا بأھم جانب من جوانب التنقیب عن طبیعة المعرف

كل ذلك .. ومصادرھا، وھل یمكن وصول اإلنسان إلى معرفة موضوعیة

  .تبحثھ نظریة المعرفة 

فالمعرفة أساس فكر البشر ومنطلقة فھي من أھم المباحث الفلسفیة التي یتم 

من خاللھا تحدید موقف اإلنسان من الحقیقة ومنھجھ في الوصول إلیھا، 

فة الغربیة وتبحث في مبادئ المعرفة وھي تحتل مكانا أولیا في الفلس

اإلنسانیة وطبیعتھا ومصدرھا وقیمتھا كما أنھا تبحث في الوسائل التي 

 .تأتي عن طریقھا المعرفة

  



 

٣١ 

  ُبحوث فـلسفـّیـة

تكمن في أن المعرفة مشكلة أساسیة نالت اھتماما : أما أھمیة الد ارسة

كبیرا من طرف فالسفة العصور السابقة؛ إال أننا نكاد نلمح التقصیر 

فالمعرفة بفضل التأثیر الفعال لإلنسان في "، ھا في زمننا المعاصرتجاھ

الحیاة أصبحت ھدفا یصبوا إلیھ كل إنسان ، باإلضافة إلى أنھا تحتل 

  .)١("المكانة األولى من كل مباحث الفلسفة

  

ھو محاولة طرح وتبیان مالمح : وقد كان ھدفي من د ارسة ھذا الموضوع

المعرفة وبیان أھم النقاط التي قامت علیھا نظریة نیقوال ھارتمان في 

نظریة المعرفة عنده وعلى مختلف البراھین واألدلة التي اعتمدتھا في بناء 

  .نظریتھ

  

  .وقد راعیت المنھج التحلیلي النقدي المقارن في بحثي ھذا

  

 المعرفة بنظریة االھتمام عدم في تتمثل ھذا بحثي في صعوبة واجھت وقد

 سوى أجد فلم  بغیره، مقارنة العرب والباحثین العلماء قبل من نیقوال عند

 على بحثي في اعتمدت وقد  وأفكاره، آراءه عرضت التي الكتب بعض

  : ھما أساسیین كتابین منھم  كتب؛ أربعة

 كتب على اعتمد حیث  درویش، لبھاء  النظریة، ھارتمان نیقوال فلسفة. ١

  . ومترجما عنھا ناقال األساسیة ھارتمان

 نیقوال لنظریات تعرض حیث لبوشنسكي، المعاصرة، أوروبا الفلسفة. ٢

  .لھ تعرض مما شیئا المعرفة نظریة وكانت اإلیجاز، من بشيء

  

  

  

                                                           
 .٢نظریة المعرفة عند جون لوك، سامیة عثماني صــ  )١(



 

٣٢ 

  ُبحوث فـلسفـّیـة

  تمھید

  

والمعرفة حالة عقلیة تضعنا  ،نحن نعرف أشیاء كثیرة عن أنفسنا والعالم واآلخرین

  :وھنا ندرك الملمح األول للمعرفة ،اتصال إدراكي مع موضوع معین في

  .أحدھما الذات العارفة، واآلخر موضوع المعرفة: المعرفة عالقة بین طرفین. ١

وعندما نقول إن المعرفة عالقة، یجب أن نؤكد أنھا عالقة تقوم على التفكیر ولیس 

  :وھنا یظھر الملمح الثاني. اإلحساس أو االنفعال مجرد

تدل على أن الذات العارفة تفكر في موضوع المعرفة  المعرفة عالقة إدراكیة. ٢

  ..تحس بھ فقط وال

أو تنكره ) االعتقاد(وعندما تفكر الذات في موضوع ما، فھي إما أن تصدق بھ 

وعندما تصدق الذات ) اإلمساك عن االعتقاد(أو تتوقف عن الحكم ) االعتقاد رفض(

وعندما تفكر . مع تصدیق تعتقد بھ على اعتبار أن االعتقاد تفكیر بشيء، فإنھا

  . ھناك موضوعا للفكر تصدق بھ بتصدیق، فھذا یعني أن

  :وھنا یتضح ملمحان آخران 

  .المعرفة تتضمن االعتقاد. ٣

  )١(.موضوع المعرفة قضیة صادقة. ٤

  

فكل معرفة اعتقاد، ولیس كل اعتقاد . ست رأي أو ظنالمعرفة إذن اعتقاد، ولی

. وھذا یقتضي أن تكون المعرفة صادقة. ء كاذبةربما نعتقد بأشیا معرفة، ألننا

  .ھي عبارة متناقضة »المعرفة الكاذبة«وعبارة 

  

ولكن المعرفة لیست اعتقادا صادقا فحسب، ألن بعض االعتقادات الصادقة یتم 

فالمعرفة تتطلب . عن طریق التخمین المحظوظ، ومن ثم ال تكون معرفة تأییدھا

غ االعتقاد الصادق وتجعلھ معقوال ومقبوال وترفعھ الجیدة التي تسو امتالك األسباب

  .إلى مرتبة المعرفة
                                                           

  ١٣صـــ إسماعیل صالح. د معاصرة، مقّدمة المعرفة، نظریة )١(



 

٣٣ 

  ُبحوث فـلسفـّیـة

   :وھكذا نحصل على التصور الثالثي للمعرفة

  .مسوغ ،صادق ،اعتقاد :المعرفة. ٥

  

 یدرس طبیعة من أھم فروع الفلسفة، وھوواإلبستمولوجیا أو نظریة المعرفة 

  . ، وحدودھا، وقیمتھاومصادرھا المعرفة اإلنسانیة، وإمكانیتھا، وأنواعھا،

  

وتسعى اإلبستمولوجیا إلى اإلجابة عن جملة من األسئلة یقع في موضع الصدارة 

  :)١(ما یلي منھا

  ما المعرفة؟ -

  ھل المعرفة ممكنة؟ -

  ما الذي یمكن أن نعرفھ؟ -

  كیف نحصل على المعرفة؟ -

  كیف تكون اعتقاداتنا مسوغة أو مقبولة؟ -

  الذي یجعلھا حالة جیدة؟ما قیمة المعرفة؟ وما  -

  

ل االعتقادّیون إلى أّن وقد  اختلفت اعتقادات الفالسفة حول المعرفة؛ حیث توصَّ

ھذا ھو مذھب التیقُّن اإلنسان یمكن أن یعرف، ولكن بدرجات ُمتفاوتة بین البشر، و

  .في الفلسفة

ان وعلى النقیض من ذلك، اتَّخذ أصحاب مذھب الشّك الرأَي بإنكار مقدرة اإلنس 

على المعرفة في ظّل تعمیم حالة الشك، وحیلولتھا دون معرفة اإلنسان، أو إدراكھ 

ألّي شيء، حتى وإن كان عن طریق حواّس الشخص نفسھ، أّما أتباع المدرسة 

نة من خالل الحواّس الخمس فقط، والس فسطائّیة، فقد اعترفوا بمعرفة اإلنسان الُمكوَّ

لَقة، وفي ما یتعلَّق بأصحاب مذھب االحتمال، دون اعتقادھم بأّن ھناك حقیقة ُمط

یید لدور أوالترجیح، فإّن مقاییس إطالق الحقائق، وتثبیتھا بشكل ُكلّي ما تزال في ت

  .الترجیح، وغالب الظّن، دون الَقطع بوجود الیقینّیات

                                                           
 .١٤صــ نفس المصدر السابق )١(



 

٣٤ 

  ُبحوث فـلسفـّیـة

  ھارتماننیقوال المعرفة عند 

  

في ریغا في التفیا،  ١٨٨٢فبرایر  ٢٠ولد في  لماني،أقوال ھارتمان، فیلسوف ین

تعلم في جامعة ماربورغ، ثم . في غوتینغن في ألمانیا ١٩٥٠أكتوبر  ٩وتوفي في 

 . تركھا والتحق في برلین ثم في غوتنغن

حارب الوضعیة والمذھب الذاتي والنزعة المیكانیكیة والمادیة، كما نجده بنفس 

الواقعیة (وفینامینالوجیا ھوسرل، ینحاز الى الوقت الذي أدان فیھ فلسفة الحیاة 

مقّصیا مثالیتھ عن االبتذال كما ھي عند بیركلي مثال، في أختراع ھارتمان ) المثالیة

فلسفة مثالیة واقعیة تقترب كثیرا من المادیة لكنھ یبقى محسوبا رائدا في فلسفة 

  .المیتافیزیقا ومجمل طروحاتھ ومؤلفاتھ الفلسفیة

  

مختصر ،  مسالة الوجود الروحي ، بادىء میتافیزیقا المعرفة م :من مؤلفاتھ

، فلسفة الطبیعة، فلسفة المثالیة االلمانیة ، المذھب العام لمقوالت بنیة العالم الواقعي 

  .النظامیة الفلسفیة 

  

  

" الوجود بذاتھ: "عند نیقوال على مفھومان أساسیان ھما نظریة المعرفة تقوم 

  . )١(" التعالي"و

ھـو أنـھ یوجد ، أنھ كائن ، وأن وجوده ال یتعلق  یوجد بذاتـھـى أن شـیـئـا ما ومعـن

  .بنا نحن وحسب

مثل الفـكـر  فإنھ الفعل الذي ال یقوم فقط في الوعي منالفعل المتعـالـي أما  

ذلك ، بل ھو الفعل الذي یتعدى الوعي ویربطھ إلى الموجود  والـتـصـور وغـیـر

  )٢().ي عن الوعيأ(بذاتھ مستـقـال عنھ 

  

                                                           
 .٢٨١صــ بوشنسكي. م.الفلسفة المعاصرة في أوروبا، إ )١(
 .٢٨٢نفسھ صــ )٢(



 

٣٥ 

  ُبحوث فـلسفـّیـة

وھي تتمیز على شتى األفعال المتعالیة . إن المعرفة عند ھارتمان ھي فعل متعال

للموجود قبل  فعل اإلدراك الخالص :بأنھا وھذا یتضح من تعریفھ لھا  األخرى ،

  .أي

 عالقة واحدیة ، ھي، في فعل المعرفة والعالقة بین الذات وموضوعھا في ذاتھ

  . رك الموجود بذاتھأن تعرف ھو أن تد .واستقبالیةالجانب 

موجھا باتجاه  التلقائیة ؛ ولكنھا لیست نشاطا  في المعرفة نوع من وھناك كـذلـك 

عالقة المعـرفـة ھـي عـالقـة إن . وإنما تستنفد كلھا في تركیب التصور ،الموضوع

  .بـین الذات الحقیقیة والموضوع في ذاتھ

  

، وبعض أشكال المثالیة، والمذھب النقدي يشككل من المذھب ال نیقوال رفضلقد 

فھي . ولیس من الصعب دحض ھذه النظریات". ما یقوم بذاتھ"أن یكون ھناك 

  :)١(جمیعا تعرض تنویعات مختلفة ألفكار ثالث

الموضوع یقوم داخل الوعي ، فال یمكن : ، وتقول مبـدأ الوعيھي  الفكرة األولى

  .إذن أن یكـون ھـنـاك وجود قائم بذاتھ

لیس ھناك من وجود ال : القائلة بالتقابلـیـة ، وتـقـولالفكرة المسبقة ھي  والثانیة

  .یكون موضوعا لذات

 ال یمكن أن یفسرھما إالوالمعنى في العالم  افتراض أن القیمةعلى  الثالثةوتعتمد 

  .الـذات واھـبـة القیمة والمعنىوجود 

ال یحتاج " القائم بذاتھ"بأن إن القضیة األقوى في ھذا الصدد ھي تلك التي تقول  

التي تمیزه؛ محتواة في الظاھرة " المعطي"ذلك أن صفة : على وجوده إلى برھان

  .األساسیة التي ھي ظاھرة الوجود المعطى للعالم

  

 المعرفة مكونـة عـلـى نـحـو یـجـعـلـھـا تـتـعـدى وینتھي ھارتمان إلى أن ظاھرة

أال یكون ھناك شيء قائم بذاتھ أما . ، فھي قائمة بذاتھاخاصیتھا ھي ذاتھا كظاھرة

من حیث المبدأ، وإذا صح ؛ فـإنـھ لیس إال إمكانا خالصـا في موضوعات المعـرفـة

  !میھ بالمعرفة معرفة على اإلطالقلن تكون مـا نس؛ فعنده ذلك

                                                           
 .٢٨٣المصدر السابق  )١(



 

٣٦ 

  ُبحوث فـلسفـّیـة

ویعتبر ھارتمان أن األھمیـة الـنـظـریـة لمثل ھذا الشك أھمیة ضئیلة ؛ ألن ھذا 

ومع ذلك ، فإن ھذا النوع . الشك یحتاج إلى أن ُیقدم ھو نفسھ البرھان على ما یقول

  .من الشك قائم حتى اآلن

  

األفعال "إنما الذي یزیح ھذا الشك بالكلیة في صدد وجود الوجود القائم بذاتھ ھو 

  " .فعالیة المتعالیةاالن

االختبار  من مثل التجریب،(األفعال االنفعالیة االستقبالیة یمیز ھارتمان ما بین 

من مثل (األفعال االنفعالیة التوقعیة ، وفیھا تدركنا قسوة الواقع ، وبین ) ،المعاناة

، وفیھا نـقـوم بـانـتـظـار شيء یأتینا  )المیل ، االستطالع، األمل وغیرھا االنتظار،

من مثل الرغبة، اإلرادة ، التصرف (وأخیرا األفعال االنفعالیة التلقائیة من الواقع ، 

  )١(. نحصر في أنھ یتجھ إلى إنتاج ما ھو واقعيتو ).، الصنع

  .الذات" یعارض"وكل ھذه األفعال تشترك معـا في أن فیھا نجد شیئا 

، ومع ذلك فإن ھذه األفعال تظھر على أقوى ھنا فعل تصادم لیس الفعل المقصودو

  .أن المعرفة موضوعھا ھو ما یقوم بذاتھما یكون 

  

بھ شعورا لحظیا في ھو إدراك نشعر  إدراكنا وجود األشخاص اآلخرینإن واقعة 

أن أكثر المغرقین في المثالیة لم یصلوا إلى حد ، وذلك إلى درجة الحال ومباشرا

نما تقوم على أساس من الرابطة  ھذه الواقعة إ، ألشخاص اآلخرینإنكار وجود ا

 .من أیة رابطة أخرى وھي رابطة أقوى وأثري، االنفعالیة بین شخص وشخص

  )٢().رابطة الواقع(

  

 إننا إذا وضعنا في مواجھة بعضنا البعض نعرف على نحو تلقائي توجھات

جلیة  كالسر ، ولكنھا مع ذلكاألشخاص اآلخرین وأحوالھم ، وھذه واقعة غامضة 

  .بدیھیة

  موضوع المعرفة وموضوع األفعال االنفعالیة المتعالیة ویالحظ ھارتمان أن

  إن. المعرفة المنعزلة ھي مجرد إمكـان نـظـريوأن  .ھما واحد ونفس الشيء
                                                           

 .بھاء درویش. فلسفة نیكوال ھارتمان النظریة، د نفس المصدر السابق، و )١(
 .نفسھ )٢(



 

٣٧ 

  ُبحوث فـلسفـّیـة

. لنجعلھ واقعي قائم بذاتھ إذن؛ أن ندخل على كل شيء تسلسل الحیاة وترابطھا علینا
)١(  

  

إلى یقین  ، ولكنھ یتحول، إذا أخذ بذاتھالتعالي الظواھري للمعرفة غیر یقینيإن 

على التسلسل  ، وھي التي تتأسسالظواھري لألفعال االنفعالیة بوسیلة التعالي

  .والترابط الواقعي للحیاة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .المصدر السابق )١(



 

٣٨ 

  ُبحوث فـلسفـّیـة

  خالصة النظریة

یمكننا أن نلخص نظریة المعرفة عند نیقوال من خالل رؤیة الدكتور بھاء جالل 

نظرة نیقوال  "فلسفة نیقوالي ھارتمان النظریة"كتابھ درویش، والذي درس في 

  :بالتفصیل والتدقیق، ومن خالل ھذا یمكننا أن نقول

 : )١(لمشكلة المعرفة ثالثة جوانبأن رأى ھارتمان إن  

  سیكولوجي . ١

  منطقي. ٢

  میتافیزیقي. ٣

  

ال یذوب داخل الجانب السیكولوجي أو الجانب " المیتافیزیقي"الجانب الثالث ھذا 

خطا المذھب السیكولوجي من ناحیة واالتجاه المنطقي ، ألن في ھذا یكمن المنطقي

فقامت النظریة  من ناحیة أخرى، إذ قصر كل منھما المعرفة على جانب واحد

المعرفة إلى أصل سیكولوجی، وقام االتجاه المنطقي بردھا إلى السیكلوجیة برد 

فتحظى بذلك كل منھما حدوده المشروعة وفي ذلك یكمن خطأ كل ، تركیب منطقي

  .منھما

  

ھي في عبارتھ التي صدر بھا مقدمھ كتابھ  ھارتمانكما حدد  المعرفةولما كانت 

ه وحده أن یقدم التفسیر ، فإنھ ال یمكن ألي اتجا "ادراك شئ موجود قبل أي فعل"

فما دامت المعرفة إدراك للوجود فإن ھذا كاف لتفسیر الصحیح المشكلة المعرفة، 

وھو الجانب الثالث للمعرفة والذي یسمیھ ھارتمان  الواجھة المیتافیزیقیة للمشكلة

للمعرفة مادام مركزھا ینحصر في صفة الوجود  )الوجودي( الجانب األنطولوجي

  .فةوھو موضوع المعر

ومع ھذا فلم تكن أنطولوجیا ھارتمان انطولوجیا میتافیزیقیة وإنما كانت واقعیة 

تحلیلیة؛ یدل على ھذا بحثھ في الوجود الواقعي بدایة، وعدم الخوض في المبادئ 

  .الوجودیة المیتافیزیقیة

  

                                                           
 .، بھاء جالل درویشفلسفة نیقوالي ھارتمان النظریة )١(



 

٣٩ 

  ُبحوث فـلسفـّیـة

  

  تعقیب

  :اتضح لنا من خالل ھذا البحث عدة نقاط؛ ھي كاالتي

ھو موضوع الفلسفة األصیل، " یث ھو وجودالوجود من ح"یعتبر نیقوال  .١

 .ولیست نظریة المعرفة

هللا ، (خلت نظریة نیقوال المعرفیة من المباحث المیتافیزیقیة التأملّیة  .٢

 ).الوجود

یظھر قوة المنھج التحلیلي عند ھارتمان من انطالقھ في نظریة المعرفة  .٣

نطولوجیا لتحلیل الوجود ذاتھ للوصول إلى المعرفة، فكان أقرب إلى اال

 .التحلیلیة التي تراعي نتائج منھج العلم

استخدم ھارتمان المنھج الفینومینولوجي في تحلیلھ لنظریة المعرفة، لكن  .٤

الفینومینولوجیا عنده ال تتعدى حد الوصف للشيء، وھكذا فھي بین المثالیة 

 )١(.والواقعیة

  

  

  رأي خاص

لقد اتضح لنا أن ھارتمان أسرف في تحلیلھ نظریة المعرفة اعتمادا على الوجود 

ذاتھ، ألن ھذا یترب علیھ اإلقرار ببعض السلبیات الفعلیة ألنھا واقعة في الوجود، 

م للفلسفة خدمة عظیمة باعتماد االنطولوجیا الواقعیة،  ولكن مع ھذا فإن ھارتمان قدَّ

محتوى نطولوجیا ھارتمان المقوالت من حیث أن تبحث أ: "ولذلك یقول زونجن

المنطقیة كما كانت مقوالت أرسطو مثال تبحث، فإن  تركیباتھاالوجود ، ال من حیث 

  .)٢("ھذه أعظم خدمة قدمھا ھارتمان للفلسفة

  

  

  

                                                           
  .٣٥٥صــ بھاء درویش. فلسفة نیكوال ھارتمان النظریة، د )١(
 .٣٥٧و ٣٥٦نفس المصدر صــــ  )٢(



 

٤٠ 

  ُبحوث فـلسفـّیـة

  المصادر
  

  .صالح إسماعیل -مقدمة معاصرة –نظریة المعرفة  .١

 .ويمنة التال، نظریة المعرفة بین الفلسفة واإلسالم .٢

  .يــكـســنــبوش. م.الفلسفة المعاصرة في أوروبا، إ .٣

  .بھاء درویش. فلسفة نیكوال ھارتمان النظریة، د .٤
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٤١ 

  ُبحوث فـلسفـّیـة

  

))ا ا  راسو وسر((  

  

  

  

  فھرس الموضوعات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المقدمة

  تمھید

  الشك قبل السوفسطائیة

  الشك عند بروتاجوراس

  الشك عند جورجیاس

  الخالصة

  المصادر



 

٤٢ 

  ُبحوث فـلسفـّیـة

  

  المقدمة

  بسم هللا الرحمن الرحیم

كمذھب لھ رواده إال في العصر الیوناني، طبًعا كانت ھناك قبلھ " الشك"لم ُیعرف 

آراء وأقوال شكیة؛ لكنھا كانت آراء فردیة خاصة ببعض األفراد فقط، وھذا ما جعل 

  :ابكار السقاف یقول

من مشاكل  التاریخ اإلنساني وجوداً لمشكلة الشك وما یتعلق بھلم یحفظ لنا " 

الحضارات األخرى  المعرفة والوجود قبل الحضارة الیونانیة حیث كـان اھتمـام

كالموت والحیاة األخرى، ولم  منصباً على البحث في ماھیة الكون وما یتعلق بـھ

  )١( "والعنایة الكبیرة الجانب المعرفـي االھتمـام الكـافي لتو

  

 ھم تفلسف من أول أن معروف ھو فكما: "عون بـدیر فیصل الدكتور یقولو

 لـدى وغیرھـا وأسـاطیر شعبیة وحكم متناثرة آراء كانت أنـھ صـحیح الیونان،

  )٢("واحد نسیج في یضم لم ذلك كل لكن ، والھنود والبابلیین واألشوریین الصـینین

  

 حضارة بعكس ، والتـأریخ التـدوین بجوانب اھتمام ھناك یكن لم أنھ إلى إضافة

 من عھدھم في حصل ما مع ومؤلفاتھم مدوناتھم من الكثیر إلینا نقل التي الیونان

 .بالشك كبیر تعلـق لھا والتي ومشكالتھا المعرفة بقضایا اھتمام

ولكن حتى بدایات العصر الیوناني كان الشك لم یزل ال یمثل مذھًبا لھ رجالھ 

واتباعھ، فقد ظھرت آراء لفالسفة الیونان قبل السوفسطائیین تدعو للشك كقول 

 النھر في تنزل ال فأنت ، مستمر تغیر في األشیاء كل إن"  یقولھیراقلیطس الذي 

 فھو ھذا وعلى.  )٣(" باسـتمرار ولكح من تجري متجددة میاھاً  ألن مرتین الواحد

  .واستمرار تغیر فـي ألنھا والدقة الیقین وجھ على باألشیاء معرفتنا ینفي

                                                           
 .أبكار السقاف، اإلغریق والرومان والمسیحین عند الدین )١(

 .فیصل بدیر عون ، محاضرات في الفلسفة القدیمة )٢(

 .یوسف كرم  ة،تاریخ الفلسفة القدیم )٣(



 

٤٣ 

  ُبحوث فـلسفـّیـة

بعة لم یكن موجوًدا قبل السوفسطائیة   .لكن ما ننبھ علیھ أن الشك كحركة متَّ

 تمھید

 

یعبر الشك عن حالة من التردد بین نقیضین ال یرجح العقل أحدھما على اآلخر 

أسباب وجیھة لقبول كل منھما وأسباب وجیھة لرفضھا، ویتصل الشك  لوجود

بنظریة المعرفة ألنھ یفترض عدم قدرة العقل البشري على  تحصیل المعرفة في كل 

  .شيء

  المذھبي أو المطلق الشك مذھب 

الذي یتخذ من الشك غایة وھدًفا لھ ال  المذھب ھو الشكیة الفلسفة في بھ المقصود 

 أن في المذھب ھذا ویعتقد، القدیم البیرونیةیسعى لغیره، وقد أطلق على مذھب 

 باعتبارھا الحقیقة إلى المذھب ھذا أصحاب وینظر الحقائق، كل في مطلق الشك

 للتشكیك، قابل شيء كل أن یقولون فھم نفسھ الوقت في لكن مستحیلة، ولیست ممكنة

 الشكیة الفلسفة مذاھب من أولى مرحلة في ربما ضروریة المطلقة الشكیة توكان

 الفالسفة بین الذھني والعصف دارت التي والجداالت تطورھا مع لكن عامة،

 وبدأت المطلق، الشك اعتقاد وفي النظریة في عیوب ظھر عامة، بالمسألة المھتمین

  .مختلفة شكوكیة ومذاھب ویقین، لشك النظریة تتطور

  

الشك الذي یتضمن استحالة : "ویلخص ھذا تعریف الدكتور توفیق الطویل في بقولھ

أدواتھا ، ویكون في ذاتھ غایة ال وسیلة فیبدأ صاحبھ  المعرفة ، وانعدام الثقة في

لجأ شاكاً ، وھو یتفادى الخالفات التي تثور بین العلماء والفالسفة فی شاكاً وینتھـي

وذلك حسب ، االحتمال أو التوقف عن إصـدار الحكـملألمان ویؤثر الترجیح أو 

  )١("التوجھ الفلسفي المنبثق منھ ھذا الشك

  

  الدیكارتي أو المنھجي أو المؤقت الشك

 وأسباب الیقین الي الوصول شكھ في استھدف المنھجي الشك في دیكارت  أسھم

 الشك ویبرر بقدراألمكان األشیاء جمیع الشك موضع نضع أن یلزم أنھ لدیھ الشك

                                                           
 .أسس الفلسفة توفیق الطویل )١(



 

٤٤ 

  ُبحوث فـلسفـّیـة

 من الحین ذلك منذ بناه ما فكل صحیحة وحسبھا الباطلة اآلراء من كثیرا تلقى أنھ

 شیئا نقیم أن یلزم إذن فیھا مشكوكا إال یكون ال الوثوق قلة من القدر ھذا على مبادئ

 یقوم التى األسس إلى النظر توجھ وأن جدید من شئ بكل نبدأ أن العلوم في متینا

 أال واألفضل أحیانا تخدعنا فالحواس للحواس الخاصة المعطیات مثال البناء علینا

 منھا تتألف أن یمكن التى واألیدي والرؤوس كالعیون العامة األشیاء أما بھا نثق

  .محضة خیالیة نفسھا تكون ان یمكن الخیاالت

  

وتمثالتھ إن الشك الذي أراده دیكارت ھو وقفة عقلیة یحاول فیھا الذھن تنقیة أفكاره 

فقد اعتاد الناس بحكم فطرتھم على الثقة في حواسھم، ألّنھم یفترضون وجود العالم 

  .الخارجي دون الحاجة إلى االستخدام العقليّ 

وكان شك دیكارت منھجیاً تسیره إرادة تلتمُس الیقیَن حیُث انطلق من فكرة الشك  

كنھ متیقن أنھ یشك، في وجود كل األشیاء ومن صحة كل المعارف حسیة أم عقلیة، ل

أنا أفُكر (الشك  والشك فكر والفكر وجود، وأراد أن یثبت حقیقة الفكر باالستناد إلى

  )١()إذا أنا أوجدُ 

  

  :ویمكننا أن نحدد المصطلحات كاالتي

 .صالأدراك للمعلوم وھو عدم اإل : جھل

 .وھو التردد بین النقیضین بال مرجح: شك

 .وجود مرجح ال یصل لحد الیقینوھو التردد بین النقیضین مع : ظن

  )٢(.وھو االعتقاد الجازم في الحقیقة : یقین

  

 موضوع وھو  ؛ وھو الذي ُیقصد لذاتھ،المذھبيأو  المطلق الشك ھو یھمنا وما

 بروتاجوراس بقیادة السوفسطائیین ھم الیوناني العصر في رواده وأھم  بحثنا،

 .وجورجیاس

  

                                                           
 .٨٤ إلى ٨١صـــ" ودیكارت الغزالي بین الفلسفي المنھج" كتابھ في زقزوق حمدي محمود )١(
 .١٨، أحمد عسیري صــأسبابھ وآثاره وعالج اإلسالم لھ -الشـــك  )٢(



 

٤٥ 

  ُبحوث فـلسفـّیـة

  الشك قبل السوفسطائیة
  

ظھور للشك في الحضارة الیونانیة عبارة عن مقوالت وآراء حفظت عند كان أول 
بعض الفالسفة المتقدمین ولكنھم في الجملة لم ینادوا بالشـك المطلق أو لم یكن لھم 

  فلسفي یعتمد على الشك بشكل واضح تراث
  
صورة المنطق وكان من بین ھؤالء الفالسفة الذین تبلورت مناھج الشك عندھم في  

  :قبل أن ُیعرف الصوري
  
" الصغرى واستقر في مدینة  وھو فیلسوف یوناني ولد في آسیا "أكسینوفان" -

 )١( .وینسـب الیـھ البعض تأسیس الفلسفة اإلیلیائیة .جنوب إیطالیا" إیلیا
فیلسوف یوناني ولد في إیلیا جنوب ایطالیا وفد على أثینا وھو في  "بارمیندس"و -

  )٢(.في طبیعة األشیاء" لفاتـھ كتاب سن الخامسة والستین ومن أبرز مؤ
لم تعرف سنة والدتھ و وفاتھ على التحدید ولكنھ كان مشھوراً في  "میلسیوس"و -

  )٣(). م.ق٤٤١-٤٤٢(عام 
  

لكن كان ھیـراقلیطس على رأس ھؤالء الشاكین ، فھو أشھرھم؛ ولذا كانت آراءه 
 للوصول إلىریق الحـواس ال تكفـي تدل على أن المعلومات التي تأتي عن ط

الحقیقة ، وأن حقیقة األشیاء تخفـى علینـا، ألن األشیاء لیست كما تبدو لنا؛ فھي لھا 
  !ظاھر وباطن على حد زعمھ

  
  

ألنھ قال بالتغیر ) الشكیة(الجد األول للفلسفة السوفسطائیة  )٤(ُیعد ھیراقلییطس
  .والصیرورة مما یقتضي أن یكون الشيء ھو وغیره في نفس الوقت

  
  
  

إن كل األشیاء في تغیر مستمر ، فأنت ال تنزل في النھر الواحد : " ان یقول وك
  )٥(" مرتین ألن میاھاً متجددة تجري من حولك باسـتمرار 

                                                           
  .ماجد فخري " : تاریخ الفلسفة الیونانیة ": انظر  )١(
 .نفس المصدر )٢(
 .مصطفى النشار: انظـر تـاریخ نیة الفلسفة الیونا  )٣(
فیلسوف یوناني ومن أبرز شعرائھا ولد في أفسوس في آسیا الصغرى وھو من  )٤(

الطبیعة في " أسرة أرستقراطیة ینسـب إلى الفالسفة الطبیعین ومما ورد من مؤلفاتھ 
 ".في الكل" و " 

  .عبد المجید عبد الرحیم : مدخل إلى الفلسفة بنظرة اجتماعیة  )٥(
 



 

٤٦ 

  ُبحوث فـلسفـّیـة

  تعقیب ونقد

قال ھیرقلیطس بالصیرورة والتغیر الدائم، وھذا یقتضي أن كل كائن جزئي  .١

یة خصائص ھو كذا ولیس كذا في آن واحد، وبھذا ال یستطیع أحد وصفھ بأ

 .دائمة

كما یترتب على قولھ استحالة العلم ، وھكذا ُمھد الطریق للسوفسطائیین 

  . لیتخذوا من الشك منھجا لھم 

، وھذا "اللوغوس"قال ھیرقلیطس بقانون عام یتحكم في األشیاء سماه بــ  .٢

یتضارب مع قولھ بالصیرورة والتغیر المستمران؛ ألن رأیھ الثاني یقتضي 

العشوائیة اتفاًقا وتماشًیا مع منھجھ، فكیف یوجد قانون منِظم في ظل 

  )١(! العشوائیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 .١٣٧الفلسفة الیونانیة، أعالم وقضایا، الدكتور رضا الدقیقي صـــ )١(



 

٤٧ 

  ُبحوث فـلسفـّیـة

  وراسجبروتاعند  الشك

  

 في الیوناني السوفسطائي الفكر زعیم) م.ق ٤٢٠ - م.ق ٤٨٧( بروتاجوراس ُیعد

فالفلسفات العظمى التي ظھرت قبل سقراط، قد قابلتھا  .المیالد قبل الخامس القرن

 في النصف الثاني من القرن الخامس قبل المیالد موجة من الشك ،كان

  .بروتاجوراس كبیر السوفسطائیین أحد أھم أعالمھا

 في أثرت التي السفسطائیة الحركة في الشخصیات أقوى من تاجوراسبرو كان 

 لذلك المثقفین، في منھ أكثر والدھماء الحكم رجال في كان فتأثیره الیوناني، المجتمع

 حكم صدور إلى أدى مما وأتباعھ سقراط على وأثارھا بعنف، الشعبیة القاعدة ھز

  )١(.سقراط بإعدام

  

الحكمة، والسوفسطائي ھو : أصلھ یوناني ؛ ویعني) السوفسطائیة(و ھذا المصطلح 

فقد كان السفسطائي رجال یكسب عیشھ من تعلیم الشباب بعض . الحكیم أو الُمعلم

  . األشیاء التي كان یظن أنھا قد تنفعھم في حیاتھم العملیة

لحقھ التحقیر واإلھانة ولكن ھذا المعنى اإلیجابي لكلمة السوفسطائیة ما لبث أن 

  " .الجدل والخداع"نتیجة لسلوك السوفسطائیین القائم على 

  

ذ من مالھا شيء لمثل ھذا التعلیم، فقد كان ولما لم تكن الدولة تخصص عندئ

جورھم من الطبقة أون خدماتھم لمن كان بمقدوره دفع ن یوجھوالسوفسطائی

الفوارق الطبقیة  شأنھ تكریساالرستقراطیة والمیسورة في أثینا، وھذا كان من 

بناء المجتمع اإلغریقي ، فقد أحس الفقراء بالبغضاء والحسد تجاه أوالثقافیة بین 

  . نظرائھم األغنیاء

ن على تعلیم المیسورین بل والنیابة عنھم في ساحات وولم یقتصر دور السوفسطائی

حق وتحویل لباس الباطل ثوب الإكان بمقدورھم التالعب بالكلمات والقضاء فقد 

أنفق بروتاجوراس حیاتھ یحاضر كلما ما دام ھناك مقابل مالي، لھذا  الحق إلى باطل

                                                           
 .وما بعدھا ١٣٥صــ  التیارات الفكریة المعاصرة والحملة على اإلسالم لـ د محمد شیخاني )١(



 

٤٨ 

  ُبحوث فـلسفـّیـة

راد لنفسھ مھارة عملیة وثقافة أجر كل من أمر من مدینة من مدن الیونان، ویعلم مقابل 

  )٢( .عقلیة علیا

.. الیوناننشأ السوفسطائیون أول وقت كانت الدیمقراطیة ھي النظام الحاكم في بالد 

وقد ساعد في نشأتھم ما وجد من تضارب في . فانقلبوا معلمین لمواھب اللسان

  .اآلراء السابقة خاصة ما یتعلق بالكون ، مما أدى إلى الشك

كما ساعد أیًضا في وجودھم بعض الفالسفة الذین ذھبوا إلى تعدد اآللھة ، كما ذھب 

  )١(.البعض أیًضا إلى القول بوجود إلھ واحد

الدور األكثر خوضا فیھ من قبل السوفسطائیین ھو المفاخرة بتأیید القول الواحد كان 

ونقیضھ على السواء، فاھتموا بالنظر في األلفاظ وداللتھا وغضوا الطرف عن 

  . ولھذا كان الحس ھو مصدر المعرفة عند السوفسطائیین . المضمون ومصداقیتھ

  

  : كانت أشھر مذاھب السوفسطائیین مذھبان

وھذا المذھب ُینسب . العندیة، ویقصدون بھ أن ھذا الشيء حق عندي مذھب .١

 .إلى بروتاجوراس

. ومذھب العنادیة، وھم الذین یكابرون وینكرون وجود األشیاء جمیعھا .٢

 )٢(.وُنسب ھذا المذھب إلى الفیلسوف جورجیاس

  

، وذھب إلى أن الحقیقة أمر اعتباري نسبي؛ فما حقائق األشیاء بروتاجوراسأنكر 

والشيء الخّیر بالنسبة لي یجب عليَّ أن . ھو حسن في رأیي قد یراه غیري قبیًحا

 شيء كل مقیاس  اإلنسان إن"أفعلھ إن رآه كل الناس شًرا، ولذلك قال عبارتھ الشھیرة 

  )٣( "موجودة غیر الموجودة غیر األشیاء ،وان موجودة الموجودة األشیاء أن مقیاس ،فھو

  .المعنى الكلي للعموم بل أراد بھ الفرد المشخص المعینلكنھ لم یرد باإلنسان 

  

                                                           
  .١٣٨الیونانیة رضا الدقیقي صـــ الفلسفة  )٢(
 .نفس المصدر )١(
 .نفس المصدر )٢(
  .نفس المصدر )٣(



 

٤٩ 

  ُبحوث فـلسفـّیـة

فلیس ھناك  ر ھذا القول بأنھ یعني أن كل إنسان ھو مقیاس األشیاء جمیعا،سَّ فَ ویُ 

 المخطئ، ءلتصویب المصیب وتخطي حقیقة موضوعیة یمكن الرجوع إلیھا،

والمذھب في جوھره مذھب متشكك وھو في اغلب الظن مبني على خداع 

  )١("الحواس"

  

وھكذا عمل بروتاغوراس على إمكانیة اإلقناع برأیین متعارضین في الشيء  

   !»كل شيء حقیقة«الواحد، وبذلك توصل إلى استنتاج متطرف مفاده 

  

 :في الخطابة أرسطو وقد عارض أفالطون وأرسطو استنتاجات بروتاجوراس فقال

أقواالً متطرفة، ولیس لھا أي مقام إن أقوال بروتاجوراس ھي وھم وخداع، وتبدو "

  )٢(."في أي فن من الفنون، باستثناء الخطابة

  

  تعقیب ونقد لفكر بروتاجوراس

وقد وقع بروتاجوراس في ھذا التخبط الشكي نتیجة إلرجاعھ مصدر المعرفة إلى 

، ألن األفراد یختلفون في السن والشعور والتكوین والملكات العقلیة " اإلحساس"

" الھواء"وما دام األمر ھكذا فإن الحقیقة لیست ثابتة؛ ألنھ مثًال .. والثقافیةوالفكریة 

یشعر بھ شخص حاًرا ویشعر بھ آخر بارًدا، وما ھو خیر للبعض قد یراه اآلخر 

شًرا عنده، ومن ھنا فالحقیقة اعتباریة نسبیة، وھكذا فھي تتعدد ؛ وعلیھ فـــال شيء 

  !خطأاسمھ حق وباطل، أو باألحرى صواب و

  

  

  

  

  

                                                           
 .، أحمد عسیريأسبابھ وآثاره وعالج اإلسالم لھ -الشـــك  )١(
  .نفس المصدر )٢(



 

٥٠ 

  ُبحوث فـلسفـّیـة

  الشك عند جورجیاس

  

تتلخص فلسفتھ في قضایاه الثالث حول نفي الوجود ، وفیھا یبرز تطرفھ وجدلھ، 

  :وھي كالتالي" الالوجود"ھا كتابھ وقد ضمن

  .كذلك  ، فالموجود غیر موجود والالوجودال یوجد شيء: القضیة األولى  -

  .إدراكھإذا وجد شيء فال یمكن معرفتھ أو : القضیة الثانیة  -

  .للغیر إذا أمكن إدراكھ أو معرفتھ ، فـال یمكـن نقلـھ: القضیة الثالثة  -

  

ال شيء موجود، وانھ إن وجد شيء فلیس ھو بممكن : "وإننا لنلمح ھذا في قولھ

المعرفة، وانھ حتى لو فرضنا جدال أن ثمة شيء موجود، وان شخصا ما أتیح لھ أن 

  )١(" اآلخرینحیل علیھ ان ینقلھ إلى یعرفھ، فیست

  

ا یمكن ویسوق جورجیاس حججاً كثیرة في محاولتھ للبرھنة على ھـذه القضای

  :)٢(إجمالھا على النحو التالي

  

أن ھذا الوجود إما أن یكون أزلیاً أو محدثاً فإن كـان أزلیاً فھذا یعني أن : األولى 

أن مكانھ  لیس لھ مبدأ، وأنھ ال متناه ، ولكنھ محوي بالضرورة في مكان ، فیلزم

  .مغایر لـھ وأعظم منھ ، وھذا یناقض كونھ ال متناھیاً ، وإذن فلیس الوجود قدیما

  

أما إن كان حادثاً، فإما أن یكون حدث بفعل شيء غیر موجود، وھذا واضح 

االمتناع، أو أن یكون حدث بفعل شيء موجود وعلى ھـذا ال یصح أن یقال إنھ 

  .ي أحدثھكان وجوداً في الشيء الذ حدث ؛ ألنھ

  

                                                           
 .٦١صــ یوسف كرم  ة،تاریخ الفلسفة القدیم ) )١(

 .نفس المصدر )٢(



 

٥١ 

  ُبحوث فـلسفـّیـة

یرجع السبب فیھا إلى خداع الحواس وتركیبھا صوراً متخیلة ال حقیقة لھا : الثانیـة 

  .في الواقع

  

یرجع السبب فیھا إلى أن وسیلة نقل المعرفة إلى الناس ھي اللغة، واللغة : الثالثة 

،  في الواقع إشارات وضعیة ورمـوز لیسـت مشـابھة لألشـیاء المفروض علمھا

  .نقل األلفاظ وال ینقل األشیاء ، فاللغة والوجود عنده دائرتان مختلفتانفالناقل ی

  

  

  تعقیب ونقد لفكر جورجیاس

رأى األثینیون أن ھذا المذھب الشكوكي خارج عن األخالق ، ففي الكتاب األول من 

بأنھ ال معنى للعدل إال مصلحة األقوى، وأن " تراسیماكوس"الجمھوریة یحاج 

كومات لمصلحتھا، وأنھ لیس ھناك مقیاس موضوعي یمكن القوانین تسنھا الح

  .اللجوء إلیھ إذا ما نشب صراع على السلطة

  

ال شيء موجود، وانھ إن وجد شيء فلیس ھو بممكن : "وبناء على قول جورجیاس

المعرفة، وانھ حتى لو فرضنا جدال أن ثمة شيء موجود، وان شخصا ما أتیح لھ أن 

  " لھ إلى اآلخرینحیل علیھ ان ینقیعرفھ، فیست

فإنھ ینكر الوجود الموجود، وینكر معرفتنا للشيء الموجود؛ فكل ذي عقل فینا 

یستطیع أن یعرف ویدرك ما یأكلھ أو یفعلھ في حیاتھ الیومیة، كما أنھ ھدم العلم 

والتاریخ والعلوم التي انتقلت إلینا عندما قرر أن الشيء یستحیل أن ُینقل إلى الغیر؛ 

  .العلوم قد نقلت إلینا وعلى غرارھا توسعت دائرة معارفنا وفنوننا في حین أن جل

  

ومع ما ُیــقال عن السوفسطائیین من أنھم أشعلوا موقد الفكر ومھدوا للمنطق 

 - )١(كما ُیعبر الدكتور یوسف كرم-واألخالق؛ إال أن ھذا شيء ال یعول علیھ فــــھم 

  !قراط ینتشلھا من ھذه الورطة الُمھلةكادوا یقضون على الفلسفة لوال أن أقام هللا س

  
                                                           

 .٦٢صـ یوسف كرم  ة،تاریخ الفلسفة القدیم )١(



 

٥٢ 

  ُبحوث فـلسفـّیـة

  الخالصة

  

 :مما سبق نجد أن مبادئ الشك السوفسطائي العامة ھي

  .أن الحواس وسیلة المعرفھ ولیس العقل. ١

والحواس تختلف من فرد آلخر لذلك لن نجد حقیقھ واحده ثابتھ فیؤدي ذلك الى عدم 

  .فردیة متغیرة من فرد آلخروجود معیار للصواب والخطأ وتتحول الحقائق نسبیة 

  

اإلعتماد على مبدأ التناقض من خالل اثبات صحة الرأي ونقیضھ في نفس . ٢

  .الوقت معتمدین على التالعب بااللفاظ والمغالطھ

  

  : اھداف الشك السوفسطائي. ٣

  .لكسب المالي من خالل تعلیم الشباب الدفاع عن المتھمین في المحاكم -

  .بات ان العقل البشري عاجز عن معرفة الحقیقھواث.التسلیھ والسخریھ -

اشھر واكبر شخصیات السوفسطائیھ، وقد انصب شك ) بروتاجوراس( -

  :بروتاجوراس على جانبین ھما

فرفض بروتاجوراس الدین الوثني الذي كان موجوداً في ) الشك في الدین(_  

ر المسیحیھ والف كتاب عن اآللھھ التي كان یعبدھا الیونانیین قبل ظھو. عصره

ال استطیع أن أعلم اذا كانت اآللھھ (  رفض فیھ وجود اآللھھ قائالً ) الحقیقھ(واسماه 

  )!موجوده ام ال

  .لذلك ھاجمھ الیونانیون واحرقت السلطات كتبھ فإضطر للھرب

  

اإلنسان "  ةفشك في المعرفھ اإلنسانیھ وقال عبارتھ المشھور) الشك في المعرفھ(_ 

ن إو ةموجود ةشیاء الموجودن األإمقیاس ، فاإلنسان " ءيمقیاس كل ش -الفرد-

  .ةغیر موجود ةشیاء الغیر موجوداأل

  



 

٥٣ 

  ُبحوث فـلسفـّیـة

  :المطلق والشك المنھجي الشكّ  بین فرق. ٤

   المطلق الشك - ١

 معرفة الیمكن ان الى غورغیاس خلُص حیث - المعرفة قیام استحالة اصحابھ یرى

   لآلخرین نقلھ الیمكن الشيء معرفة أمكن لو وحتى شي

 وجود تعذر" – "الناس آراء اختالف" – "الحواس خداع" : منھا حجج وللمشككین

   ".القاطعة البراھین

   المنھجي الشك - ٢

 الجھل من انتقالھ عند الحقیقة عن الباحث بھا یمر عابرة تجربة أو مؤقتة مرحلة ھي

  .والبراھین األدلة لنقص مكرھاً  الباحث بھا یقع وقد، المعرفة الى

  

وإني ألرى أن ھذه اآلراء قد لقیت رواجا في عصرنا الحالي أكثر مما لقیتھ في 

   .العصر القدیم

ویمكن ان نقول ان السوفسطائیون قد اصطنعوا مذھبا لم یكن في رایھم ذا صلة  

وكل ما عسى أن یعین على ھذا   فقد كانوا یعلمون فن النقاش بالدین او األخالق،

  .الفن من ألوان المعرفة

وكانوا على استعداد لیعلموا تالمذتھم فن الدفاع عن آرائھم بغض النظر عن  

الحقیقة نسبیة ولیست مطلقة ؛ فالنھا ألن الغرض ھو افحام الخصومصحتھا أو بط

لذا أصبح حري  ،وأن مصدرھا ھو اإلنسان لذا فھي تتغیر تبعا لمصالحھ وشھواتھ

حاب القرار بما تقتضیھ مصلحتھ بالفرد أن یجذب الغیر إلى جانبھ وأن یؤثر في أص

  .الخاصة

  

  

  

  

  



 

٥٤ 

  ُبحوث فـلسفـّیـة

  المصادر

  

في أسبابھ وآثاره وعالج اإلسالم لھ ، دراسة مقدمة لقسم العقیدة  -الشـــك  .١

إعداد الطالب . باألزھر لنیل درجة الماجستیر في العقیدةكلیة أصول الدین 

  .أحمد بن إبراھیم محمد سامھ عسیري

  

  .فیصل بدیر عون ، محاضرات في الفلسفة القدیمة .٢

  

  .محمود حمدي زقزوق ،المنھج الفلسفي بین الغزالي ودیكارت .٣

  

  .تألیف أفالطون ترجمة زكي محمود نجیب ،محاورة جورجیاس .٤

 

  .تألیف أفالطون ترجمة عزت قرنى ،محاورة بروتاجوراس .٥

  

  .یوسف كرم  ة،تاریخ الفلسفة القدیم .٦

 

 .سقافأبكار ال، اإلغریق والرومان والمسیحین عند الدین .٧

  

 .الفلسفة الیونانیة أعالم وقضایا، الدكتور رضا الدقیقي .٨

  

  .التیارات الفكریة المعاصرة والحملة على اإلسالم لـ د محمد شیخاني .٩

 

  



 

٥٥ 

  ُبحوث فـلسفـّیـة

  

  )) والس�یاس�یة وامجلالیة الفلسف�ة و��الالت ��لغة و�القهتا الس�ميوطیقا(( 

  

  

  

  املقدمة

مشلكة فهم الواقع ا�ي تع�شه ا�ول مرتبطة ٔ�ًصال �لرموز الفكریة وا�لغویة واحلضاریة، ما 

) احملتوى(�ر�كز �ىل حتدید  -نقصد هنا أ�فاكر واملعاين ال الت�ارب-) الفهم(دام معىن 

�ددوا مصطل�ا�مك �س�تقمي «حبسب املدرسة ا��اكرتیة وكذ� أ�فالطونیة، من م�دٔ� 

  . »ٔ�مورمك

  

ؤ�مهیة الفهم وحتدید املراد مثة قوا�د خمتلفات لفهم النصوص العامة يف املهنج املراد دراس�ته 

وفهمه، ٔ�مهها اس�ت�دام ٔ�دوات �مل ا�الالت، وذ� ٔ�مهیهتا يف حتدید أ��سب وأ�لزم 

  . �لت�لیل

  

�ي یعمتد الت�لیل الس�ميیايئ يف درسه املادة �ىل مس�تو�ت م�عددة، یبدٔ� �لظاهر، وی�هت 

  : �ملضمون املادي �لنص، وتعمتد ٔ�یضا �ىل مقار�ت ومس�تو�ت �دة



 

٥٦ 

  ُبحوث فـلسفـّیـة

وهو املس�توى ا�ي یعىن �لفقرات، والتدق�ق ا�لغوي، والرتقمي : املس�توى السطحي .١

هذا املس�توى یقوم ب��ظمي الهیلكیة الظاهریة �لامدة ٔ�و النص ٔ�ي مبعىن ٔ�كرث . و�ريها

 .نتاج املعىندقة التوزیع الصحیح للك ما هو مسؤول عن إ 

  

 . ا�ي یعمتد �ىل أ�سلوب �شلكه العام: املس�توى البالغي .٢

  

ٔ�ي العالقة ال�س��ة بني الشخصیات واجلهات الفا�� : املس�توى العاميل ٔ�و الفا�يل .٣

 .اليت تضمن فا�لیة اخلطاب وح�ویته

  

ا�ي یعتين �لرت�یبة اجلزئیة والعمیقة �لمعىن مضن هیلكیة : املس�توى التصنیفي .٤

یعمل هذا املس�توى مضن احملور . ق�ة وهو ٔ�معق املس�تو�ت من ح�ث ا�ال�م�ط 

  .الشاقويل ا�اليل �لمعىن، وهذا احملور ی�ىن �ىل �القة م�طق�ة وتضادیة

  

ميت� �مل الس�ميیولوج�ا ٔ�و الس�ميیائیة ٔ�و الس�ميوطیقا �اصیة متا�زه من بق�ة العلوم، ٕاذ ميتاز 

  .ا العلوم التق�یةبتفا�� مع ا�االت اكفة مبا فهي

  

و�مكن ٔ�مهیة البحث يف ٔ�نه یعطینا حملة عن �مل الس�ميوطیقا ا�ي یبحث يف ا�الالت ، 

فالتعامل الصحیح مع الرموز �سمح �لاك�ن ال�رشي ب��اء �القات حصی�ة بني لك من 

  .الفكرة واليشء واملفهوم، وهذا ما ميزيه من بق�ة الاكئنات

  

  



 

٥٧ 

  ُبحوث فـلسفـّیـة

  الس�ميیوطیقا

  

ا�لغات، ؤ�نظمة إالشارات، والتعل�ت، : هيمت بدراسة ٔ�نظمة العالمات"ا�يیُعرف العمل 

  .بــ الس�ميیائیات ٔ�و الس�ميوطیقا" ٕاخل

  :ٔ�مام مصطل�نيولك�ا 

يف كتابه  الس�ميیولوج�ا �ى أ�وربیني، و�رتبط بدوسوسري ا�ي اس�تعم�  -

 .م١٩١٦س�نة ) حمارضات يف ا�لسانیات العامة(

  

�ى أ�مر�ك�ني ا�ي یقرتن ببريس ا�ي اس�تعم� �مس �مل ومصطلح الس�ميیوطیقا  -

 .ا�ال� العام

  

وميكن . يف �ني، اخ�ار أ�وروبیون الس�ميیولوج�ا. سك أ��لكوسكسونیون �لس�ميیوطیقامت ف 

ٕان الس�ميیولوج�ا عبارة عن نظریة �امة وفلسفة : ٔ�یضا التفریق ب�هنام �شلك دق�ق، ف�قول

يف �ني، تعد الس�ميیوطیقا مهنجیة حتلیلیة، . ثابة القسم النظريشام� �لعالمات، ٔ�و يه مب 

�شغل يف مقاربة  النصوص واخلطا�ت وأ��شطة ال�رشیة تفك�اك و�ر�یبا، وحتلیال وت�ٔویال، 

  .ٔ�و يه كذ� مبثابة القسم التطبیقي �لس�ميیولوج�ا

  

ات، تعاریف وتفاریق واحضة بني هذه املصطل�" هاش�يت"وقد قدم معجم املوسوعي 

  : حبیث

  . �مل یدرس العالمات ؤ��ساقها دا�ل ا�متع: ب�ٔهنا" الس�ميیولوج�ا"عرف 



 

٥٨ 

  ُبحوث فـلسفـّیـة

النظریة العامة �لعالمات، وأ�نظمة ا�اللیة ا�لسانیة، و�ري : ب�ٔهنا" الس�ميیوطیقا"و�دد 

  . ا�لسانیة

  

  . دراسة ا�لغة من زاویة ا�ال�: و�دد الس�ميیائیات ب�ٔهنا

  . دراسة معاين اللكامت: لح ب�ٔنهویعرف أ�و�سفورد هذا املصط

  

ومعىن هذا لكه ٔ�ن الس�ميیولوج�ا �مل، والس�ميیوطیقا نظریة، والس�ميیائیات دراسة ٔ�و مهنج 

)١( .نقدي
  

  

و�سعى الس�ميوطیقا ٕاىل اك�شاف الب��ات العمیقة الثابتة، و�رصد أ�سس اجلوهریة املنطق�ة 

ومن مث، . اليت �كون وراء س�ب اخ�الف النصوص وامجلل وامللفوظات واخلطا�ت

  . فالس�ميیوطیقا ال هيمها ما یقول النص، وال من قا�، بل ما هيمها هو �یف قال النص ماقا�

ا الهيمها املضمون  وال ح�اة املبدع ٔ�و سريته، بقدر ما هيمها شلك ٕان الس�ميیوطیق: ٔ�ي

  .املضمون

و�س�متد الس�ميیوطیقا، �عتبارها مهن�ا �لت�لیل، ٔ�صولها من ا�لسانیات والب��ویة والفلسفة 

  .واملنطق

  

  

                                                           
  .١٢جزء من مسودة كتاب القول الثقیل، عادل الجمل صــ - سیمیائیة النص المقدس نقال عن  )١(

 



 

٥٩ 

  ُبحوث فـلسفـّیـة

  :كـــــااليت وتنحرص مهنجیة الس�ميیوطیقا يف ثالثة مس�تو�ت يه

ث عن الرشوط ا�ا�لیة املتحمكة يف �كو�ن ونقصد به البح: الت�لیل احملایث .١

و�لیه، فاملعىن . �ظروف النص، وسرية املؤلف، وٕافرازات الواقع اجلدلیة ، ا�ال�

 .جيب ٔ�ن ینظر ٕالیه �ىل ٔ�نه ٔ��ر �جت عن ش�بكة من العالقات الرابطة بني العنارص

  

ومن . �ك�يس املعىن وجوده �الخ�الف، ویت�دد يف �خ�الف: الت�لیل الب��وي .٢

مث، فٕان ٕادراك معىن أ�قوال والنصوص یفرتض وجود نظام م�ين �ىل مجمو�ة من 

وهذا، بدوره یؤدي بنا ٕاىل �سلمي مفاده ٔ�ن عنارص النص ال دال� لها ٕاال . العالقات

�م ٕاال �لعنارص  اليت تبلور �ا، ال جيب �ه. �رب ش�بكة من العالقات القامئة ب�هنا

  . �سق �خ�الف وال�شا�ت املت�ٓلفة وا�تلفة

  

ٕاذا اكنت ا�لسانیات الب��ویة �لك مدارسها واجتاهاهتا هتمت بدراسة : حتلیل اخلطاب .٣

امجل�  انطالقا من مجمو�ة من املس�تو�ت املهنجیة، ح�ث تبدٔ� ب�ٔصغر و�دة يه 

یة يه امجل�، والعكس حصیح ٔ�یضا، فٕان الصوت، لت��قل ٕاىل ٔ�كرب و�دة لغو 

  .الس�ميیوطیقا تت�اوز امجل� ٕاىل حتلیل اخلطاب

  

س�ميیولوج�ا الشعر، حتلل النص من �الل مس�تو�ت ب��ویة  �راعي ٔ�دبیة اجل�س  مفثًال 

أ�ديب، اكملس�توى الصويت، واملس�توى الرصيف، واملس�توى ا�اليل، واملس�توى الرت�یيب يف 

  .الغي، واملس�توى التنايصالنحوي والب: شق�ه

  

ف�حن نطلق لفظ العالمة �ىل �ر�یب التصور والصورة : "یقول دو سوسريو�� 

السمعیة؛ ٕاال ٔ�نه بو�ه �ام جرت �ادة اس�ت�دام هذا املصطلح من ح�ث ٕانه یقصد به 



 

٦٠ 

  ُبحوث فـلسفـّیـة

و�دها، كام يف لفظ جشرة، وقد ن�ىس ٔ�نه ٕاذا اكن هذا ا�لفظ ) ٔ�و ا�ال(الصورة السمعیة 

حىت ٕان املعىن احملسوس " �لشجرة"مة، فذ� راجع ٕاىل �ونه حيمل تصورا �سمى �ال

ٔ�صبح یق�يض الفكرة اللكیة، فالشجرة قد �كون جشرة احلیاة ويه جشرة �ٓدم يف اجلنة، ٔ�و 

)١(". جشرة العائ� م�ال
  

  .ومن هنا نُدرك �القة الس�ميوطیقا ��لغة

  

اخلطاب الس�یايس جند ٔ�ن  لس�یاسةا �الالت�القهتا �الس�ميوطیقا و ٔ�ما ٕاذا ج�نا ٕاىل 

هو خطاب �امع وم�بعرث من مجمو�ة خطا�ت حتیط مب�االت خمتلفات اق�صادیة، 

واج�عیة، وثقاف�ة و�ريها، ومعلیة الربط بني هذه ا�االت لكها يف �ایة التعق�د واخلروج 

سك ب��اء م�ناسق �ادة هو �د ٕاضايف یقوم به املتلكم �لحصول �ىل ب��ة خطاب م�

  .یتجنب ف�ه الثغرات

�ىل معىن سليب �لینا الت�لص م�ه، وهذا ) �ان فر�سوا بوردرون(فاملعىن حيتوي �رٔ�ي 

املعىن یدفعنا ��ر�ة أ�وىل ٕاىل ٕاضافة مفهومات �دیدة ٕاىل النص، ما �سمح لنا بف�ح 

  )٢(.جمال الت�ٔویل

  

و�لیه، فٕان اخلطاب الس�یايس حيتوي �ىل صیغة �س�یطر فهيا التفسري والت�ٔویل �ىل �زي  

 و�الفا �لفلسفة التفسريیة،. �بري، لتكون ت� الت�ٔویالت مفاتیح �ددا �لمراجعة والتدق�ق

یعد النص م�فا�ال مع الوجود املادي ا�ي ميكن ٔ�ن یرتك من �اللها وطیقا فٕان �مل الس�مي

ميكن �لنص الس�یايس ٔ�ن ی�ين . ملايض ٔ�و احلارض ٔ�و حىت يف املس�تق�لٔ��را مرتبطا �

                                                           
  .١٥جزء من مسودة كتاب القول الثقیل، عادل الجمل صــ -سیمیائیة النص المقدس  )١(
 .عیطة مالك التأویل، مشكالت في نظرة العربي السیاسي الخطاب سیمیائیة )٢(
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ٕا ًذا، �مل الس�ميیولوج�ا . �القات تفا�لیة مرتبطة بنصوص ٔ�خر بصوره أ�دبیة، التارخيیة

  )٣(.یف�ح ا�ال �راسات س�ميیولوج�ة دا�لیة 

تعارض، مثة حماوالت �دة و�دیثة حتاول ٕا�ادة قراءة النصوص الس�یاس�یة بطریقة �ل ال 

  . ويه نظرة تعمتد �ىل ٕاهدار الس�یاق

مفشلكة النص الس�یايس يه مشلكة النص ا�یين ٔ�یضا من ح�ث حتلیل مشلكة ت�ٔویل 

املقدس وا�نیوي وقراءته، فالس�ميیائیة قد ختلصنا من القراءات التلوی��ة اليت �سعى ٕاىل 

يت تطر�ا الس�یاسة الت�س�یط ٕالرضاء امجلاهري ٔ�و �خ�باء وراء التناقضات الفكریة ال

  .مبفهو�ا الشامل �لت�لیل والت�ٔمل

  

الس�ميیولوج�ا �راقب ا�متع اع�دا �ىل اخلطاب وا�لغة املوجودة يف اخلطا�ت الس�یاس�یة 

  .)ا�یين(وأ�دبیة والف�یة، وال ن�ىس البعد ا�یين فلطاملا اكنت ثقاف�نا يه ثقافة النص 

لها بت�دید املرا�ل التارخيیة �لخطا�ت الس�یاس�یة ائیة لها من أ�دوات ما �سمح یفالس�مي 

العربیة، وتقس�ميها م�ذ �رخي العرب اجلاهيل ٕاىل یوم�ا هذا، مبعىن ٔ�كرث دقة دراسة �رخيیة 

  )١(.شام� ومفص� عن تطو�ر ا�لغة اخلطابیة العربیة

  

ق وحتلی� يف حتلیلها اخلطاب الس�یايس �ىل دراسة الس�یا) الس�ميیولوج�ا(تعمتد الس�ميیائیة 

ومكو�ت هذا الس�یاق . مضن عوام� ا�ا�لیة املتفا�� ٔ�صال مع الثقافات العربیة ٔ�و �ريها

تعمتد �ىل مقار�ت �لمیة ٔ�و عقلیة ٕاذا حص التعبري، و�رتب بعدئذ الباحث الس�ميیايئ 

التخصصات املس�ت�دمة من نظریة و�لمیة مبثل سا�ر التخصصات من س�یاس�یة، واج�عیة 

  .غویة و�ريهاونفس�یة ول
                                                           

 .نفس المصدر )٣(
 .نفس المصدر السابق )١(
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.) الفعل(سامت الهویة الس�یاس�یة ا�تلفة ت�ىن �ىل ٔ�ساس م�طق احلدث بعد �دوث 

نالحظ �ىل ا�وام وجود م�طق م�ناقض يف ب��ة الروایة الس�یاس�یة �س�ب نوعیة النص 

الس�یايس ا�ي هو نص �راغاميت بطبیعته، ويه اليت �سمح لنا ٕ�جياز معاینة النتاجئ، 

  .ناته، وتقيص داللته ا�تلفةوتفحص ممزيات بُ� 

  

ت�ىن �ىل حتدید م�طق اخلطاب الس�یايس، وحمور ) س�ميیائیة احلوادث الس�یاس�یة(ووظیفة 

. اش�تغا� من �الل معطیات النص ٔ�و اخلطاب ذاته وتفا�� مع مشلكة املاكن والزمان

الس�یاس�یة �روى �رشوط املاكن والزمان لت�دید سامت الهو�ت ) احلدث(وقع و) الفعل(

  ) ١().التناقض -التوافق -املس�تف�د -املصل�ة -الفا�ل(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .نفس المصدر السابق ) ١(
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  املصادر

  

  .عیطة ما� الت�ٔویل، مش�ت يف نظرة العريب الس�یايس اخلطاب س�ميیائیة

  .جزء من مسودة كتاب القول الثق�ل، �ادل امجلل -س�ميیائیة النص املقدس 

 ا�كتور الغربیة، الثقافة يف الس�ميیوطیق�ة واملدارس التیارات -  الس�ميیوطیق�ة  �جتاهات

  .محداوي مجیل
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))) َُِّا ا(((  

  فهرس البحث

  
  مقدمة

  مؤسس الماتریدیة

  سمات المنھج الماتریدي 

  القضاء والقدر

  اإلیمان

  مرتكب الكبیرة

  الماتریدیة والمعتزلة

  الماتریدیة واألشاعرة

  الماتریدیة والسلفیة

  رأینا في الماتریدیة

  خالصة البحث

  المصادر
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ةُ    الَماُتریِدیَّ
  

  

  مقدمة 

علم الكالم اإلسالمي من العلوم اإلسالمیة التي اھتمت بالدفاع عن العقائد 
إحدى الفرق " الَماتریِدیَّةُ "الدینیة وإقامة الحجج على صحتھا، وكانت 

، ماإلسالم وعقائد المسلمین بفكرھا النّیر القویالكالمیة التي دافعت عن 
سبة إلى إمامھا ومؤسسھا أبي منصور الماتریدي، الذي تنم وھذه الفرقة 

ھي مدرسة إسالمیة وینتھي نسبھ إلى الصحابي أبي أیوب األنصاري، 
سنیة، ظھرت في أوائل القرن الرابع الھجري في سمرقند من بالد ما وراء 

أھل الحدیث والسنة بتعدیل یجمع بین الحدیث  دعت إلى مذھب. النھر
والبرھان، حیث قامت على استخدام البراھین والدالئل العقلیة والكالمیة في 

ة خصومھا إلثبات حقائق الدین والعقیدة اإلسالمیة   .محاجَّ

  

ولكن األسف یصیبنا عندما نعلم أن اإلھمال كان من أسباب عدم انتشار 
عینات مثل أقرانھ من األشعریة وأھل الحدیث، المذھب الماتریدي قبل السب

وإن كان ھذا لتقصیر كبیر في حق إمام كبیر كالماتریدي وفرقة قویة 
  .كفرقتھ

  

تحدث ابن الندیم عن شیخ السنة في مصر أبي جعفر الطحاوي بینما "قد فــ
وأھملھ . لم یشر إلى الماتریدي ، بالرغم من أنھما قد عاشا في عصر واحد

كما أغفلھ ابن . »البغدادي في كتابیھ الفرق بین الفرق، وأصول الدین
وتحدث » الوافي بالوفیات«والصفدي في » وفیات األعیان«خلكان في 

ثیر عن ماترید مواطن أبي منصور ولم یترجم إلى أفضل علمائھا، ابن األ
واھتم ابن کثیر بالكعبي المعتزلي ولم یتحدث عن معاصرة من أھل السنة 

وأطنب ابن العماد . ، ممن كرس جھدا لمناقشتھ والرد علیھ كأبي منصور
في حدیثھ عن الدولة السامانیة ولكنھ أھمل الماتریدي الذي یعد من أبرز 

وناقش ابن حزم األشعري في الكسب، وعده جبریا واغفل . فكریھام
الماتریدي وكذلك فعل ابن خلدون في الفصل الذي عقده في المقدمة لنشأة 

» طبقات المفسرین«وحذا حذوھم السیوطي في . علم الكالم وتطوره 
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. بالرغم من أن أبا منصور معدود من أكبر الذین برعوا في علم التفسیر
ومرت كتب األحناف علیھ مرورا عابرا، وما . ھ كتب الكالمكما أھملت

ساھم في ھذا االغفال أیضا ضیاع کتب ترجمت لرجال ما وراء النھر، 
  )١(" ككتاب القني في رجال سمرقند

  

من فضل متمثل في الدفاع _ أعني الماتریدیة_وألجل ما لھذه الجماعة 
قلیًال عارًضا بعض عن الدین والمتدینین أحببت أن أقف في ھذا البحث 

آرائھم التي أثرت المكتبة اإلسالمیة والفكر اإلسالمي، كما سأعرض 
نبذة عن اختالفھم مع بعض الفرق اإلسالمیة األخرى، وحجتھم العقلیة 

  .القویة

  

اعتمدت الماتریدیة في أسسھا ونشأتھا على المذھب الحنفي فقًھا وكالًما، 
  . ي تفرعت منھ آراء الماتریديحتى كانت آراء أبو حنیفة ھي األصل الذ

  

طرحت الماتریدیة أفكاًرا ومعتقدات میزتھا عن غیرھا من الفرق وقد 
أنھم قالوا أن مصدر التلقي في اإللھیات ": االسالمیة كان من أبرزھا

والنبوات ھو العقل، وأن المعرفة واجبة بالعقل قبل ورود السمع، وفسروا 
تصدیق، واعتبروا الذكورة شرًطا في اإلیمان بأنھ عبارة عن اإلقرار وال

  .النبوة، وقالوا بإمكان رؤیة العبد لربھ إال أنھم جھلوا كیفیتھا

ھـ وكثر ١٣٠٠ـ٧٠٠انتشرت  أفكار الماتریدیة انتشارا كبیرا ما بین 
أتباعھا فى بالد الھند والصین، وبنجالدیش، وباكستان، وأفغانستان 

والمغرب، ویعتبر األزھر عقیدة وتركیا، وفارس، وبالد ما وراء النھر، 
األشعرى والماتریدى ھي التى تقوم علیھا عقیدة األزھر الشریف وفقھ 

  )٢(."األئمة األربعة وتصوف اإلمام الجنید

  

                                                           
 بلقاسم الدكتور لألستاذ  العَقدّیة وآراؤهُ حیاتھُ   -عنھ هللا رضي- الماتریديُّ  منصورٍ  أبو )١(

  .١٢صــ الغالي
 عصره في الَعلِّیة العثمانیة الخالفة لمفتي ، والماتریدیة األشاعرةِ  بین اإلختالفِ  مسائلُ  )٢(

  .الماتریدي الحنفي باشا كمال بابن المعروف سلیمان بن أحمد الّدین شمس اإلسالم شیخ اإلمام
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  مؤسس الماتریدیة

ھو أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتریدي السمرقندي، أختلف 

ھــ ،  ٢٤٧ – ٢٣٢ل في تحدید مولده؛ والراجح أنھ ولد في عھد المتوك

ھـ أي في الوقت الذي كان المعتزلة فیھ ینالون غضب ٣٣٣وتوفي عام 

الشعب واستنكاره جزاء ما أنزلوا بالفقھاء والمحدثین في الثلث األول من 

  )١(.ھذا القرن نفسھ ودفن بسمرقند

كان یلقب بإمام الھدى وإمام المتكلمین، ورئیس أھل السنة واإلمام الزاھد،  
أعالم السنة والجماعة، وقالع أضالیل الفتنة والبدعة، وإمام ورافع 

من شیوخھ اإلمام محمد بن مقاتل وكان  .المتكلمین ومصحح عقائد الدین
الرازي، وأبو نصر العیاضي، ونصیر بن یحي البلخي، وأبو بكر 

ومن تالمذتھ أبو القاسم السمرقندي، وعلي البستغني، واإلمام . الجوزجاني
  .بزدويأبو محمد ال

  

یحتل الماتریدي منزلة كبیرة في تاریخ الفكر اإلسالمي حیث أنھ مؤسس 
إلحدى المدارس الكالمیة التي ذاع وانتشر فكرھا في العالم اإلسالمي وھي 

یة تتقاسم العالم اإلسالمي، ـرالمدرسة الماتریدیة، التي أصبحت ھي واألشع
  : وفیھا یقول طاش كبرى زاده

الجماعة في علم الكالم رجالن، أحدھما حنفي إن رئیس أھل السنة و"
واآلخر شافعي، أما الحنفي فھو أبو منصور محمد بن محمد بن محمود 

الماتریدي إمام الھدى، وأما اآلخر الشافعي وھو شیخ السنة ورئیس 
  )٢( ".الجماعة إمام المتكلمین أبو الحسن األشعري البصري

في ظل الصراع الكالمي الذي نشأ في بغداد  الماتریدي ظھر مذھب
عاصمة الخالفة العباسیة وفي ظل تشعب اآلراء والمذاھب فیھا، مما أدى 

إلى والدة فرقة الماتریدیة، باإلضافة النتشار العقائد والمذاھب المعتمدة 
على المناھج العقلیة والفكریة آنذاك، حیث ساعد على نشوء فكر الماتریدیة 

  .بین الشرع والعقل وتوسیع دائرة التفكیر واالستنتاج الداعي للجمع

  
                                                           

 .تاریخ المذاھب اإلسالمیة، الشیخ محمد أبو زھرة )١(
 . ٩٢، مقدمة المحقق الدكتور مجدي باسلوم صــ١جتفسیر الماتریدي  -تأویالت أھل السنة  )٢(
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  )))ي سمات المنھج الماترید(((  

  

الماتریدیة  تاتسم ھذا المنھج بالوسطیة والجمع بین العقل والنقل؛ فقد اتخذ
منھًجا وسًطا جمعوا فیھ بین داللتى العقل والنقل، وھذا المنھج یشبھ منھج 

  .ھو والمعتزلة وال أھل الحدیث ، ولكنھ ال یضاھیھاألشعرى كثیًرا

  

سار الماتریدي على منھج وسط ؛ نستطیع أن نصفھ بأنھ منھج معتدل بین 
كال من األشاعرة والمعتزلة وأھل الحدیث، وكان أقرب لألشاعرة من أھل 

الحدیث، وأقرب للمعتزلة من األشاعرة أحیانا كثیرة، كما سنرى في 
  .معرض بحثنا

  

بل إن مفھوُم التحسین والتقبیح العقلیین اختلف عند الماتریدیة تماًما عنھ 
إذا أدرك الحسَن والقبَح یوجب بنفسھ "عند المعتزلة؛ فالعقُل عند المعتزلة 

  . "على هللا وعلى العباد مقتضاھما

فالموجب لمقتضى الحسِن والقبِح اللذین یدركھما "وأما عند الماتریدیة  
الفعل ھو هللاُ تعالى، یوجبھ على عباده، وال یجب علیھ شيء، العقُل من 

والعقُل مجرُد آلة یعرف بھا ذلك الحكم، فیكون آلًة للبیان وسبًبا عادًیا؛ ال 
  )١(. "مولًدا كما عند المعتزلة

وھذا یؤكد أصالَة قوِل الماتریدیة، وأنھم لم یتأثروا بالمعتزلة، وھنا ملمح 
والنتیجة لھذا  : "الشیخ محمد أبو زھرة یقولوھذا ما جعل  .فكري بارز

القول أنھ یأخذ محكم العقل فیھا ال یخالف الشرع فإن خالف الشرع فال بد 
)٢("من الخضوع لحكم الشرع 

  

  

عند الدراسة ": تاریخ المذاھب اإلسالمیة"ویقول محمد أبو زھرة في كتابھ 
ھى إلیھ نجد ثمة العمیقة آلراء الماتریدي وآراء األشعري في آخر ما انت

فرًقا في التفكیر وفیھا انتھى إلیھ اإلمامان، وأنھ بال شك كان كالھما یحاول 
                                                           

إلى  ٦اصم ابراھیم الكیالي صــ، تحقیق ع الماتریدي منصور أبي لإلمام،  التوحید كتاب )١(
١١. 

 .تاریخ المذاھب اإلسالمیة )٢(



 

٦٩ 

  ُبحوث فـلسفـّیـة

إثبات العقائد التي اشتمل علیھا القران بالعقل والبراھین المنطقیة، وأن 
كلیھما كان یتقید بعقائد القران، بید أن أحدھما كان یعطي العقل سلطاًنا 

نقرر أن منھاج الماتریدیة للعقل سلطان لذلك ... أكثر مما یعطیھ اآلخر
كبیر فیھ، حتى یكاد الباحث یقرر أن الماتریدیة في خط بین المعتزلة 

  )١(.واألشاعرة

  

  :عن رؤیة الماتریدي للمعرفة الدكتور عبد الفتاح المغربيویقول 
ولقد استطاع الماتریدي أن یقیم منھجا للمعرفة الدینیة، یتفق مع سمات "

العلمي، فدعى إلى ضرورة البحث والنظر ومواصلة ذلك، وطلب المنھج 
البرھان والدلیل، إذ ھما سبیل الوصول إلى الحق، ورفض التقلید، ورفض 

الدعوى التي تقول أن اإللھام مصدر من مصادر المعرفة، ودعى إلى 
. االجتھاد، وقال بجواز التأویل في حدود معینة، ووضع ضوابط وقواعد لھ

قامة فکر دینی صحیح، یقوم على فھم واع للعقیدة دون تطرف وھذا یعني إ
  )٢( "أو مغاالة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
)١( 

 .تاریخ المذاھب اإلسالمیة، الشیخ محمد أبو زھرة

 . ٦٨صـــ أبو منصور الماتریدي وآراؤه الكالمیة، الدكتور عبد الفتاح المغربي )٢(



 

٧٠ 

  ُبحوث فـلسفـّیـة

  القضاء والقدر

  

تؤمن الماتریدیة بمراتب القدر األربع، والتي ال یكون العبد مؤمن حتى  
  : یؤمن بھا وھي

  . علم هللا القدیم وأنھ علم أعمال العباد قبل أن یعملوھا .١
  .المحفوظكتابة ذلك في اللوح  .٢
  . مشیئة هللا العامة وقدرتھ الشاملة .٣
  .إیجاد هللا لكل المخلوقات وأنھ الخالق وكل ما سواه مخلوق .٤

  

ومسألة االستطاعة أو القدرة من المسائل التي وقع فیھا الخالف بین الفرق 
  .اإلسالمیة، تبًغا للخالف الواقع في القدر

  

فالذین قالوا بالجبر وھم الجھمیة قالوا بنفي االستطاعة ال مع الفعل وال  
  .قبلھ وذلك ألن العبد ال اختیار لھ

  

والذین قالوا بنفي القدر وأن العبد خالق لفعلھ ھم المعتزلة، وأثبتوا  
والذین قالوا بالكسب وھم . االستطاعة قبل الفعل ونفوا أن تكون معھ

  . ستطاعة تكون مع الفعل ال قبلھاألشاعرة قالوا بأن اال

  

أما جمھور الماتریدیة فقد توسطوا في المسألة، فقالوا بإثبات االستطاعة 
سالمة : قبل الفعل ومعھ، فقالوا بأن االستطاعة تقع على نوعین األول

االستطاعة التي یتھیأ بھا الفعل : األسباب واآلالت وھي تتقدم الفعل، الثاني
  .وتكون مع الفعل

  

ا مسألة التكلیف بما ال یطاق فھي مسألة من المسائل الخالفیة بین أم
طوائف المسلمین، وذلك تبًعا للخالف الواقع في االستطاعة والتحسین 

والتقبیح، فالجھمیة قالت بجواز تكلیف ماال یطاق مطلًقا، والمعتزلة قالت 
فال  بعدم جواز تكلیف ماال یطاق، ألنھ قبیح، وهللا منزه عن فعل القبیح



 

٧١ 

  ُبحوث فـلسفـّیـة

یجوز صدوره منھ، واألشاعرة قالوا بجواز تكلیف ماال یطاق بھ عقًال، 
وإن لم یقع في الشرع، وقد أجازوه عقًال بناء على نفیھم الحسن والقبح 

  .العقلیین

  

أما الماتریدیة فقد وافقوا المعتزلة، وقالوا بعدم جواز تكلیف ماال یطاق  
ھي مقتضى التكلیف، قال ألنھ فاسد عقًال، ولعدم وجود القدرة التي 

  )١(.األصل أن تكلیف من منع عنھ الطاقة فاسد في العقل: الماتریدي

  

  اإلیمان

ذھب جمھور المحققین من الماتریدیة إلى أن اإلیمان ھو التصدیق بالقلب 

  .فقط، وذھب بعضھم إلى أنھ التصدیق بالقلب واإلقرار باللسان

  

فالماتریدیة لما . ق اإلیمان بالمشیئةأما مسألة االستثناء في اإلیمان، أي تعلی

قالوا بأن اإلیمان ھو التصدیق وأنھ ال یقبل الزیادة والنقصان، منعوا 

االستثناء في اإلیمان، وقالوا أن االستثناء شك، ومن شك في تصدیقھ فھو 

  .كافر

األصل عندنا قطع القول باإلیمان وبالتسمي بھ باإلطالق : قال الماتریدي 

  )٢(.ء فیھوترك االستثنا

  

كما أن اإلسالم واإلیمان شيء واحد، وأنھ ال تغایر بینھما، وال ینفك 

أحدھما عن اآلخر، وإذا زال أحدھما زال اآلخر، واستدلوا على قولھم بعدة 

  .أدلة

                                                           
 شیخ اإلمام بن الوّھاب عبدِ  نصر أبي لإلمام  - الماتریدي-  منصور أبي عقیدةِ  شرحِ  في المشھور السیفُ  )١(

بكيّ  الكافي عبد بن علي الدین تقي اإلسالم  .السُّ
 . أبوعذبةاإلمام  – والماتریدیة األشاعرة بین فیما البھیة الروضةأنظر  )٢(



 

٧٢ 

  ُبحوث فـلسفـّیـة

أما القول عندنا في اإلیمان واإلسالم أنھ واحد في أمر : قال الماتریدي 
  )١(.الدین في التحقیق بالمراد، وإن كان قد یختلفات في المعنى باللسان

  

  

  إیمان المقلد

في حكم إیمان المقلد، كانت المسألة مسألة مختلف علیھا، وكانت نتیجة 
الماتریدیة قالت . كلفإلیجاب المتكلمین النظر واالستدالل في كل م

بوجوب النظر واالستدالل، وذھب جمھورھا إلى أن من آمن ولم ینظر 
ویستدل یكون إیمانھ صحیًحا، ولكنھ یأثم على تركھ للنظر واالستدالل، 
  .وذھب بعضھم إلى أنھ یكون مقلًدا وال یأثم على تركھ النظر واالستدالل

  

  

  مرتكب الكبیرة

ب الكبیرة غیر المستحل لھا ال یخرج من ذھبت الماتریدیة إلى أن مرتك
اإلیمان وال یدحل الكفر، بل ھو مؤمن كامل اإلیمان، لعدم زوال التصدیق، 

ید لعدم طاعتھ � واقترافھ للمعاصي عوھو مع إیمانھ فاسق مستحق للو
واآلثام، وقالوا إذا مات مرتكب الكبیرة من غیر توبة، فھو تحت مشیئة هللا 

  . إن شاء عذبھ وإن شاء غفر لھ، وإن عذب یخرج من النار ال محالة

  

وأما أھل الحق فإنھم یقولون إن من اقترف كبیرة : قال أبو المعین النسفي
خف بمن نھى عنھا بل لغلبة شھوة أو حمیة یرجو غیر مستحل لھا وال مست

هللا أن یغفر لھ ویخاف أن یعذبھ علیھا فھذا اسمھ المؤمن وبقي على ما كان 
علیھ من اإلیمان ولم یزل عنھ إیمانھ ولم ینتقص وال یخرج من اإلیمان إال 

من الباب الذي دخلھ وحكمھ أنھ لو مات من غیر توبة فللھ تعالى فیھ 
شاء عفا عنھ بفضلھ وكرمھ أو ببركة ما معھ من اإلیمان المشیئة إن 

                                                           
 .وما بعدھا ١٣٦، سعد رستم صـــالبدایات منذ اإلسالمیة والمذاھب الفرق )١(



 

٧٣ 

  ُبحوث فـلسفـّیـة

والحسنات أو بشفاعة بعض األخیار وإن شاء عذبھ بقدر ذنبھ ثم عاقبة 
  )١(.أمره الجنة ال محالة وال یخلد في النار

  

  

  

  (*)الماتریدیة والمعتزلة

  

كثرت التألیفات والتصنیفات الماتریدیة في الرد على المعتزلة واالختالف 
  :، ولعل أبرز االختالفات بینھم نلخصھا على الوجھ التاليمعھم

  

ذھبت المعتزلة إلى أن العقل ھو مصدر التلقي في  :مصدر التلقي .١
أما الماتریدیة فقد . االعتقاد مطلًقا، فقالوا بالقدرة المطلقة للعقل

حاولوا أن یتوسطوا في منھجھم بین العقل والنقل، فجعلوا العقل ھو 
مصدر التلقي فیما یتعلق باإللھیات والنبوات، أما األمور المتعلقة 

مصدر التلقي فیھا السمع، ولذلك سموا ھذه  بالیوم اآلخر فجعلوا
  .المسائل بالسمعیات

  

تثبت المعتزلة أسماء هللا، ولكن ھي عندھم أسماء مجردة  :األسماء .٢
ال تدل على شيء من الصفات، وقالوا عالم بال علم وسمیع بال سمع 

أما الماتریدیة فقد أثبتوا األسماء، وأثبتوا داللتھا  .وبصیر بال بصر
بتوه من الصفات إال اسم هللا، فإنھ ال یدل على شيء من على ما أث
  .الصفات

  

                                                           
 .٣٤١صـــ العزازي محمد تحقیق الماتریدي منصور أبي التوحید كتاب )١(

(*)
إلى  ٤١٥صــ  أبو منصور الماتریدي وآراؤه الكالمیة، الدكتور عبد الفتاح المغربي: أنظر 

أبو منصور . السیف المشھور في شرحج عقیدة أبي منصور تألیف تاج الدین السبكي.  ٤٢١
 .ي منصور الماتریدي تحقیق عاصم الكیاليكتاب التوحید لإلمام أب. الماتریدي لبلقاسم الغالي



 

٧٤ 

  ُبحوث فـلسفـّیـة

ذھبت المعتزلة إلى نفي جمیع صفات هللا، وقالوا أنھ لیس  :الصفات .٣
� صفات قائمة بذاتھ، وأن الصفة ھي مجرد وصف الواصف، 

وأنھا تعني نفي الضد، ولیس لھا معنى حقیقي ثبوتي، وأن الصفات 
ما الماتریدیة فقد قالوا بإثبات بعض أ. لیست شيًءا سوى الذات

العلم : الصفات، وأن لھا معنى حقیقي ثبوتي وھي نمان صفات
  .والقدرة واإلرادة والسمع والبصر والكالم والتكوین

  

أما . ذھبت المعتزلة إلى أن التكوین حادث وأنھ عین الكون :التكوین .٤
مكون الماتریدیة فذھبوا إلى أن التكوین قدیم أزلي، وعو غیر ال

  .الحادث

  

قالت المعتزلة أن القران كالم هللا ووحیھ، وھو مخلوق،  :القران .٥
وثالت الماتریدیة أن القران كالم هللا النفسي، وھو قدیم أزلي غیر 

  .مخلوق

  

قالت المعتزلة أن هللا غیر خالق ألفعال العباد، وأنھا  :أفعال العباد .٦
حداثة من جھة العباد، وأنھم ھم الفاعلون والمحدثون لھا، وال تعلق 

أما الماتریدیة فقالوا إن األفعال مخلوقة . لھا بتاًتا بقدرة هللا وإرادتھ
� وأن هللا خلقھا كلھا خیًرا كانت أو شًرا، وھي مع كونھا � عي 

  .ن العبادكسب م

  

قالت المعتزلة بأن االستطاعة ال تكون إال قبل الفعل  :االستطاعة .٧
أما الماتریدیة فقالوا بإثبات االستطاعة قبل . ونفوا أن تكون معھ

  .الفعل ومعھ

  

قالت . نفت المعتزلة رؤیة هللا باألبصار في اآلخرة :الرؤیة .٨
  .الماتریدیة بإثباتھا



 

٧٥ 

  ُبحوث فـلسفـّیـة

لجنة والنار غیر محلوقتین وال قالت المعتزلة أن ا :الجنة والنار .٩
قالت الماتریدیة . موجودتین اآلن، وأن هللا سوف ینشأھا یوم القیامة

  .أن الجنة والنار مخلوقتان اآلن وأن هللا خلقھما قبل خلق أھلیھما

  

ذھبت المعتزلة إلى القول بنفي نعیم القبر  :الیوم اآلخر .١٠
لكبائر، قالت وعذابھ والمیزان والصراط والحوض والشفاعة ألھل ا

  .الماتریدیة بإثبات ذلك كلھ

  

قالت . أنكرت المعتزلة ثبوت كرامات األولیاء :الكرامات .١١
  .الماتریدیة أن كرامات األولیاء حق ثابت بالكتاب والسنة

  

. ذھبت المعتزلة إلى أن اإلیمان قول واعتقاد وعمل :اإلیمان .١٢
وذھبت الماتریدیة إلى أن اإلیمان ھو التصدیق بالقلب، وذھب 

  .بعضھم إلى أنھ التصدیق واإلقرار

  

قالت المعتزلة أن مرتكب الكبیرة یخرج  :حكم مرتكب الكبیرة .١٣
من اإلیمان وال یدخل الكفر، وھو في منزلة بین منزلتیین، ھذا في 

نیا، أما في اآلخرة فإنھ یخلد في النار وأنھ لیس من الحكمة العفو الد
أما الماتریدیة فقالت إن نرتكب الكبیرة ال یخرج من اإلیمان . عنھ

وال یدخل الكفر، بل ھو مؤمن كامل اإلیمان، وھو من إیمانھ فاسق 
مستحق للوعید، وإذا مات من غیر توبة یكون تحت مشیئة هللا إن 

  .ن شاء عذبھشاء غفر لھ وإ

  

ذھبت المعتزلة إلى عدم صحى إیمان المقلد،  :إیمان المقلد .١٤
  .وذھبت الماتریدیة إلى صحتھ مع اإلثم على ترك االستدالل

ذھبت المعتزلة إلى القول بزیادة  :زیادة اإلیمان ونقصانھ .١٥
أما . اإلیمان ونقصانھ، وذلك ألنھم أدخلوا األعمال في مسنى اإلیمان

لت بعدم زیادة اإلیمان ونقصانھ لنفیھم دخول الماتریدیة فقد قا
  .األعمال في مسمى اإلیمان



 

٧٦ 

  ُبحوث فـلسفـّیـة

  

  :فھي كالتاليالمسائل التي وافقت فیھا الماتریدیة المعتزلة أما 

  . القول بوجوب معرفة هللا تعالى بالعقل .١

  . االستدالل على وجود هللا بدلیل األعراض وحدوث األجسام .٢

  . تمانعاالستدالل على وحدانیة هللا بدلیل ال .٣

  .القول بعدم حجیة خبر اآلحاد في العقائد .٤

  . نفي الصفات الخبریة واالختیاریة .٥

  . القول بعدم إمكان سماع كالم هللا .٦

  .القول بالحكمة والتعلیل في أفعال هللا .٧

  . القول بالتحسین والتقبیح العقلیین .٨

  . عدم جواز التكلیف بما ال یطاق .٩

  .منع االستثناء في اإلیمان .١٠

  .معنى اإلیمان واإلسالم واحدالقول بأن  .١١

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٧٧ 

  ُبحوث فـلسفـّیـة

  (*)الماتریدیة واألشاعرة

  

مقاما واضًحا قام اإلمامان أبو الحسن األشعري وأبو منصور الماتریدي 
في الدفاع عن الدین، ومحاربة البدعة واآلراء المنحرفة في فھم الدین 

  . كآراء المجسمة والمشبھة والمكفرة وغیرھم

  

والماتریدیة بعض االختالف في مسائل األصول، قع بین األشاعرة قد وو
عند التدقیق نجد أن مرجعھا القیاس الخاطئ أو سوء االختالف ه وھذ

 وسـطیة وجوه بیان بعد الماتریدى البزدوى الیسر أبو قولالتعبیر، ولذلك ی
 األشـعرى وبـین بیننا لیس الوسط المذھب ھو مذھبنا إن"  الماتریدیـة
، وال نزاع بین الشیخین )١(" معدودة مسائل فى إال خـالف وأصـحابھ

إال في اثنتي عشرة مسألة؛ ھم ) أي علم التوحید(وأتباعھما في األصول 
  :كالتالي

  

قال الماتریدي التكوین صفة أزلیة قائمة بذات هللا كجمیع  :التكوین .١
ن، ویتعلق بالمكون من العالم وكل جزء منھ  صفاتھ، وھو غیر المكوِّ

ما أن إرادة هللا أزلیة تتعلق بالمرادات بوقت بوقت وجوده، ك
قال األشعري إنھا صفة . وجودھا، وكذا قدرتھ األزلیة مع مقدوراتھا

حادثة غیر قائمة بذات هللا، وھي من الصفات الفعلیة عنده ال من 
الصفات األزلیة، والصفات الفعلیة كلھا حادثة كالتكوین واإلیجاد، 

  . ویتعلق وجود العالم بخطاب ُكن

  

قال الماتریدي كالم هللا لیس بمسموع، وإنما المسموع  :كالم هللا .٢
ال علیھ قال األشعري كالم هللا مسموع كما ھو المشھور من . الدَّ

  .حكایة موسى

                                                           
 مسائلُ . وما بعدھا ١٣٦، سعد رستم صـــالبدایات منذ اإلسالمیة والمذاھب الفرق: أنظر (*)

 بابن المعروف سلیمان بن أحمد الّدین شمس اإلسالم شیخ، ل والماتریدیة األشاعرةِ  بین اإلختالفِ 
أبو منصور الماتریدي وآراؤه الكالمیة،  . ٧٧إلى  ٢٠صــ  الماتریدي الحنفي باشا كمال

 . ٤١٤إلى  ٤٠١صــ  الدكتور عبد الفتاح المغربي
 ٢٥٠أصول الدین للبزدوي صــ )١(
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قال الماتریدي صانع العالم موصوف بالحكمة سواء كانت  :الحكمة .٣
قال األشعري إن كانت . الحكمة بمعنى العلم أو بمعنى اإلحكام

الحكمة بمعنى العلم فھي صفة أزلیة قائمة بذات هللا، وإن كانت 
بمعنى اإلحكام فھي صفة حادثة من قبیل التكوین، ال یوصف ذات 

  .الباري بھا

  

دي إن هللا یرید بجمیع الكائنات جوھًرا أو قال الماتری :الطاعة .٤
عرًضا طاعة أو معصیة، إال أن الطاعة تقع بمشیئة هللا وإرادتھ 

وقضائھ ومحبتھ وأمره، وأن المعصیة تقع بمشیئة هللا وإرادتھ وقدره 
قال األشعري إن رضا هللا ومحبتھ شامل . ال برضائھ ومحبتھ وأمره

  .لجمیع الكائنات كإرادتھ

  

قال الماتریدي أن التكلیف بما ال یطاق لیس بجائز،  :التكلیف .٥
وتحمیل ما ال یطاق جائز، قال األشعري التكلیف بما ال یطاق 

  .وتحمیل ما ال یطاق جائز

  

قال الماتریدي بعض األحكام المتعلقة بالتكلیف معلوم  :األحكام .٦
بالعقل، ألن العقل آلة یدرك بھا حسن بعض األشیاء وقبحھا، وبھا 

وب اإلیمان وشكر المنعم، وإن المعرف والموجب ھو هللا یدرك وج
قال األشعري ال یجب شيء وال یحرم إال . لكن بواسطة العقل

بالشرع ال بالعقل، وإن كان للعقل أن یدرك حسن بعض األشیاء 
  .جمیع األحكام المتعلقة بالتكلیف متلقاة بالسمع: وقبحھا، وقال

  

. یسعد الشقي وقد یشقى السعیدقال الماتریدي قد  :السعادة والشقاء .٧
  .قال األشعري ال اعتبار بالسعادة والشقاوة إال عن الخاتمة والعاقبة

  

قال . قال الماتریدي العفو عن الكفر لیس بجائز عقًال  :العفو .٨
  .األشعري یجوز عقًال ال سمًعا
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قال الماتریدي أن خلود المؤمنین في النار  :الخلود في الجنة والنار .٩
قال األشعري . فرین في الجنة ال یجوز عقًال وال سمًعاوتخلید الكا

  .یجوز عقًال وأما سمًعا فال یجوز

  

قال . قال بعض الماتردیة أن االسم والمسمى واحد :األسماء .١٠
  .األشعري بالتغایر بینھما وبین التسمیة

  

قال الماتریدي الذكورة شرط في النبوة  :الذكورة في النبوة .١١
ثى نبًیا، قال األشعري لیست الذكورة حتى ال یجوز أن یكون األن

  .شرًطا فیھا، واألنوثة ال ُتنافیھا

  

قال الماتریدي فعل العبد یسمى كسًبا ال خلًقا،  :فعل المخلوق .١٢
قال األشعري . وفعل الحق یسمى خلًقا ال كسًبا، والفعل یتناولھما

  .الفعل عبارة عن اإلیجاد حقیقة، وكسب العبد یسمى فعًال بالمجاز
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  الماتریدیة والسلفیة

  

التي ھي فرق أصیل في منھج دراستھا " مسألة الصفات"أما إذا جئنا إلى 
بین السلفیة والماتریدیة وغیرھا من المتكلمین، نجد أن األشاعرة 

والماتریدیة والمعتزلة قد اتفقوا على ما اختلفت علیھ السلفیة؛ أال وھو 
وھذا ما جعل الخالف بین السلفیة عند تعذر المعنى في العقل، " التأویل"

والماتریدیة خالفا مریرا لطالما أھدر الوقت والفكر في أمور إن صح 
تعبیرنا عنھا نقول أنھا ھزلیة من قبل السلفیة ال الماتریدیة وال األشاعرة 

ھذه قضیة من القضایا التي شغلت كثیر من علماء األمة شغًال  .والمعتزلة
قائمة على التوعیة واإلصالح في واقع الناس؛ جعلھم ُیھملون وظیفتھم ال

حتى أصبحت بالد المسلمین خراًبا ال تجد من یحنو علیھا بنور اإلصالح 
  .والتعمیر

 

لقد أخذت ھذه القضایا مجاًال عظیًما مشوًبا بالنزاع واإلقصاء، بینما ھي 
  .أمور متفق على مقاصدھا من كل فریق

عصبي كل فریق جعلوا األمر فالتنزیھ غایة ومقصد كل فریق، لكن مت
صعًبا عسیًرا، وحولوا الغایة التي تدعو للحب واألُلفة بین المسلمین إلى 

  .نزاع طویل وجدال فقیر، یسیر خلف االنتصار لآلراء الشخصیة

  
  

  فھل تحتاج األمة إلى مثل ھذا التفكیر، ال سیما في عصرنا الحاضر؟
  

نا، حتى أصبح العمل الصالح إن إھمال األعمال النافعة للناس حلَّ ببالد
واألمر بالمعروف والنھي عن المنكر أمًرا غریًبا یتعجب منھ أبناء الوطن 

  .الواحد

إن العلم الذي یأخذ صورة النزاع مبتعًدا عن المقاصد العلیا التي رسخھا 
. اإلسالم، لھو عبث وضیاع، واألمة لیست بحاجة لعلم كھذا ُیفتتھا وُیفقرھا

، إنما العلم الناف ع للناس ما كان سبًبا في أُلفتھم واتحادھم، َقاَل َرُسوُل هللاَّ
ِة لَِمْن َتَرَك الِمَراَء «: صلى هللا علیھ وسلم أَنا َزِعیٌم بَبیٍت في رَبِض الجنَّ
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ِة لَِمْن َتَرَك الَكِذَب وإِن َكاَن ماِزًحا،  َوإِْن َكاَن ُمِحًقّا، َوببیٍت في َوَسِط الجنَّ
ِة لَِمن َحُسَن ُخلُقُھُ  َوببیٍت في أعلَى   .»الَجنَّ

  

ُكم إِليَّ َوأَْقَرِبُكْم ِمنِّي َمجلًسا َیوَم الِقَیاَمةِ «: وَقالَ  أََحاِسَنُكم أَخالًقا، : إِنَّ ِمْن أََحبِّ
قُوَن، : وإِنَّ أَْبَغَضُكم إِليَّ َوأَْبَعَدُكم ِمنِّي یوَم اْلِقیامةِ  ْرَثاُروَن، والُمَتَشدِّ الثَّ

  .»ْیِھقُونَ َوالُمَتفَ 

  

  !فمتى سینھض الفكر من عثرتھ ویأخذ بید األمة نحو الُرقّي واالزدھار؟

  !إننا نأمل خیًرا في مستقبل أفضل برحمة هللا ومنھ

  

  

  

  رأینا في فرقة الماتریدیة

  

ال شك أن لكل فرقة وطائفة جوانب من الحق وأخرى من الخطأ، وھذا ھو 
طبیعة االختالف واالجتھاد الذي حث علیھ اإلسالم، وقد تبّین لنا بعد 

دراسة عن الماتریدیة أنھا من الفرق المعتدلة التي خدمت الفكر اإلسالمي 
أیما خدمة، وأعطت كنوًزا من فھما الصائب إلى طالبي الحق ومحبي 

المعرفة، حتى ھدى هللا بھا الحیارى والملحدین، وال ندعي لھا العصمة في 
حق لم یعطوه ھم ألنفسھم، فضًال عن  -لعمري-رؤیتھا وأفكارھا؛ ھذا 

أعطیھم أنا إیاه، ولكنا نرى جمال فكرھم وقوة بیانھم یشع نوًرا ویسطع 
  . ضیاًءا حتى ال نكاد نرى ھفواتھم
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ا  

    ن  ة م ا إ "ا " أن أ 

ا ا :  

ء . أو اط  ط أن ا و ا   تذ  و

 ا  تذ  ،ات اا   أ و ،ا 

ا  امأ ع وأوأ رن ام دأي ا ى، وق ا.  

م . ا   تر ، وذ أ ا   ز 

  . اء

 .  و  ن أم و ،ي اا ت ا  

ا  توذ ،ا وأ وا ي ا ن ا ا ا

  .رأي و  ء وار وان و اة

را .وا ا  ت ات اذ.  

 .وا ا  ت ات اذ.  

د .وا ا  ت ات اذ.  

 . ًإ ًن رأو ،ا  صا رأ أ.  
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  ادر

١. وا اء واوا ا أ ا  ةا ون ، اي وآا و.  

٢. ًو درا دا، ا ا دا  ض ا  أ .  

٣. ح اا  را ،ي وآراؤه ار ا أ .  

  .أ . اق ا، د .٤

٥.    ،ق اوا اراء واة ام.  

  .ر اا ا، ا  أ زة .٦

 .اق  اق،  ا اادي .٧

٨.  رة ا  ىا أ ريا ر، أ. 

٩. وا ا   ةا وا ، . 

١٠. ُر اا  ح ِة ر أ  ، ا ا  ةج ا ا أ 

م ِ بّا  ا  ا  ا    ا ّا. 

١١. أ ر يا -ر ا -  ُ وآراؤُه ّذ]  ا را  ا. 

١٢. ب ا  ا ر اا ا ا ر أ     د 

 .ا امري اي اي

 .،  راات  ا واا اق .١٣

١٤. ُ ِفا  ِةا  وا ،  ا ما َِّا  ه ا 

 ا  ّا أ  ن وفا  ل  ي اا. 

 .طش ي زاده وح ادة    ح ادة .١٥

 .أل ا دوي .١٦
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