
القدي�س  ن��ق�����س  ال��و���س��ي��ط  ال��ع�����س��ر  ويف 
اىل  ذهبوا  الذين  ال�سكاك  دعاوى  اوغ�سطني 
مطلقة،  حقيقة  اىل  للو�سل  العقل  ق��درة  عدم 
فدلل على ان هناك حقيقة مطلقة ال يرقى اليها 

ال�سك.
التي  الق�سايا  ابرز  املعرفة من  وكانت ق�سية 
الفل�سفي،  التفكري  منذ مطلع  الفل�سفة  واكبت 
وظلت على الدوام واحدة من امل�ساغل املركزية 
ال���راث  يف  ن��اح��ظ  ك��م��ا  ال��ف��ل�����س��ف��ي،  للعقل 
التي  الهيلن�ستي، واملدار�س  للع�سر  الفل�سفي 
املدر�سة  االب��ي��ق��وري��ة،  )امل��در���س��ة  فيه  ���س��ادت 
والع�سر  اال�سكندرية(،  مدر�سة  ال��رواق��ي��ة، 
و)الفل�سفة  الكني�سة(  )اآب���اء  م��ع  الو�سيط، 

املدر�سية( و)اال�سمية(.
ومنذ بداية ع�سر النه�سة طغت م�ساألة املعرفة 
من  غريها  على  الغربي  الفل�سفي  التفكر  يف 
الق�سية  ه��ي  واأ�سبحت  الفل�سفة،  م�ساغل 
تتفرع  ق�سايا  م��ن  �سواها  وم��ا  االأ�سا�سية، 
واملوؤلفات  واالأف��ك��ار  املقوالت  ان  ذلك  عليها، 
ال��ع�����س��ر وم���ا ت���اه، اهتمت  امل��ه��م��ة يف ه���ذا 
التفكري  وق��واع��د  باملعرفة  االأوىل  ب��ال��درج��ة 
املنطقي ال�سليم، كما ناحظ يف )االورغانون 
يتناول  ال��ذي  بيكون،  لفرن�سي�س  اجل��دي��د( 
التجريبي،  وامل��ن��ط��ق  اال���س��ت��ق��راء  اأ���س�����س 
و)الكوجيتو( الذي عر�سه ديكارت يف كتابه 

)مقال يف املنهج(.
يف  الفا�سفة  وا���س��ل  ال��ت��ن��وي��ر  ع�سر  ويف 
موؤلفاتهم االهتمام مب�ساألة املعرفة واعتبارها 
جون  ك��ت��اب  يف  جن��د  مثلما  االأه����م،  امل�ساألة 
لوك )حماولة يف االإدراك االإن�ساين(، مرورًا 
بكتاب )نقد العقل املح�س( للفيل�سوف االأملاين 
عمانوئيل كانت، ثم االجتاهات الفل�سفية يف 
واحللقات  املدار�س  اىل  ع�سر،  التا�سع  القرن 
واأ�سهرها  الع�سرين،  ال��ق��رن  يف  الفل�سفية 
)حلقة فينا( التي اأر�ست مرتكزات )الو�سعية 
املنطقية( وب�سرت ب� )الت�سور العلمي للعامل( 
من خال جملتها )املعرفة(، و�سادت مقوالتها 
عامليًا يف الن�سف االأول من القرن الع�سرين، 
العلم  فل�سفة  اإل��ه��ام  م�سدر  روؤاه���ا  ت��زل  ومل��ا 

ومناهجها املتنوعة حتى ع�سرنا الراهن.

املعرفة عند الإ�سالميني
بداأ الوحي االإلهي بخطاب )اقراأ( وتكرر االمر 
بها  التي خوطب  االأوىل  االآي��ات  بالقراءة يف 
العلم  ب�سفة  بالقراءة  االأم��ر  واق��رن  النبي، 
ل��ل��ب��اري ت��ع��اىل )ع��ل��م االإن�����س��ان م��ا مل يعلم(، 
ذلك  وكل  بالقلم(،  علم  )الذي  بالقلم  وتعليمه 
متثل  وال��ع��ل��م  امل��ع��رف��ة  ق�سية  ان  اىل  ي��رم��ز 
الديني  التفكري  ق�سايا  كل  تنفتح عنها  بوابة 
وتكرر  االأخ���رى.  التفكري  األ���وان  من  وغ��ريه 
االإدراك،  املعرفة،  )العلم،  م�سطلحات  تداول 
الفكر، التذكر، الفقه، العقل، الدراية، احلكمة، 
ال�سعور( وم�ستقاتها يف القراآن الكرمي، فمثًا 
ورد لفظ )املعرفة( وم�ستقاتها يف )71( واحد 

و�سبعني مو�سعًا.
للبحث  امل���رك���زي  امل��ح��ور  ان  م��ن  وب��ال��رغ��م 
االإ����س���ام���ي���ة هو  ال��ف��ل�����س��ف��ة  وال��ت��ف��ك��ري يف 
)الوجود(، الأن احلكمة االإلهية كما و�سموها، 
املوجود  اأح����وال  ع��ن  ف��ي��ه  يبحث  )ع��ل��م  ه��ي 
امل�سلمني  الفا�سفة  ان  غري  موجود(  هو  مبا 
واأنواعها  وامل��ع��رف��ة،  العلم  حقيقة  ع��اجل��وا 
الواقع  ومراتبها، وم�سادرها، وحكايتها عن 
)النف�س،  مباحث  يف  ذل��ك،  وغ��ري  وقيمتها، 
وال��ع��ق��ل وال��ع��اق��ل وامل��ع��ق��ول، وامل���ق���والت، 
يفردوا  مل  وان  الذهني(،  والوجود  والكلي، 

بابًا خا�سًا مبباحث املعرفة يف موؤلفاتهم.
الكام  علماء  املعرفة  بق�سية  اه��ت��م  وه��ك��ذا 
واملت�سوفة والعرفاء، فبينما اعترب املت�سوفة 
املعرفة حالة ذوقية وجدانية م�سدرها القلب 
با  يتحقق  العلم  وان  وال�سهود،  واحل��د���س 
اجلدل،  اأ�سلوب  املتكلمون  َم  تر�سَّ وا�سطة. 
وتو�سلوا للتدليل على مدعياتهم باملظنونات 
املنهج  واعتمدوا  وامل�سلمات،  وامل�سهورات 

العقلي تارة، واملنهج النقلي تارة اأخرى.
املعرفة عند االإ�ساميني يف الع�سر احلديث

الذين  اأوائ����ل  م��ن  ع��ب��ده  حممد  ال�سيخ  ك��ان 
االإ���س��ام  يف  امل��ع��رف��ة  طبيعة  اىل  اأ����س���اروا 
عبد  م�سطفى  ال�سيخ  وت���اه  وم�����س��ادره��ا، 

لتاريخ  )متهيد  امل��ع��روف  كتابه  يف  ال���رازق 
تلميذه  ب��ع��ده  وم���ن  االإ���س��ام��ي��ة(،  الفل�سفة 
)مناهج  ال��ن�����س��ار يف  ���س��ام��ي  ع��ل��ي  ال��دك��ت��ور 
الفكر  و)ن�ساأة  االإ�سام(  مفكري  عند  البحث 
املميز يف  لكن اجلهد  االإ�سام(،  الفل�سفي يف 
هذا امل�سمار هو جهد حممد اإقبال يف )جتديد 
التفكري الديني يف االإ�سام( الذي در�س بعمق 
التجربة  وجتليات  الدينية،  املعرفة  طبيعة 
الدينية، واحليز الذي حتتله املعرفة الذوقية 

ال�سهودية يف املعرفة الدينية.
الفل�سفة  )اأ����س���ول  ك��ت��اب  ان  ال��ق��ول  ومي��ك��ن 
حممد  ال�سيد  األ��ف��ه  ال��ذي  ال��واق��ع��ي(  واملنهج 
مو�سعة  تعليقة  وكتب  الطباطبائي،  ح�سني 
هو  املطهري،  مرت�سى  ال�سيخ  تلميذه  عليه 
احلديثة  االإ�سامية  الفل�سفة  يف  كتاب  اأول 

يخ�س�س م�ساحة وا�سعة لبحث )املعرفة(.
فبعد ان فرغ الطباطبائي يف املقالتني االأوىل 
والثانية من بيان )معنى الفل�سفة وحدودها، 
الطبيعية  ال��ع��ل��وم  وب���ني  ب��ي��ن��ه��ا  وال��ع��اق��ة 
املعرفة،  بنظرية  بحثه  د�سن  والريا�سية( 
اأهمية متميزة، حيث جعلها تت�سدر  واأوالها 
ترتيب  على  االأخ��رى، وعمل  الفل�سفة  م�سائل 
مت�سل�سلة  حم���اور  ث��اث��ة  على  فيها  البحث 
)م�سدر  يليها  املعرفة(  )قيمة  ب�  تبداأ  منطقيا، 

املعرفة( وتنتهي ب� )حدود املعرفة(.
وم�سافًا اىل تقدمي البحث يف )نظرية املعرفة( 
)االدراكات(  مثل  امل�سائل  من  بها  يت�سل  وما 
كبريًا  ح��ي��زًا  ا�ستوعبت  فاإنها  غ��ريه��ا،  على 
انب�سطت  اذ  الفل�سفة(،  )اأ���س��ول  ك��ت��اب  م��ن 
واحتلت  االأول،  اجل��زء  �سفحات  معظم  على 
�سفحات اجلزء الثاين بتمامها، فيما ا�ستملت 
بقية  الكتاب على  الباقية من  الثاثة  االأجزاء 
يغدو  وب��ذل��ك  االأخ����رى.  الفل�سفية  امل�سائل 
الفل�سفة  يف  م��وؤل��ف  اأول  الفل�سفة(  )اأ���س��ول 
االإ�سامية احلديثة يعالج م�ساألة املعرفة بهذه 
الكيفية، ويخ�سها بعناوين ومباحث م�ستقلة 
لها،  النظرية  ال�سيغة  فيه  وتتبلور  مف�سلة، 

ويوليها هذا القدر من البحث والتحليل.
ق�سية  ال�سدر  باقر  حممد  ال�سيد  تناول  كما 
املعرفة يف كتاب )فل�سفتنا( يف الف�سل االأول، 
واأ�سهر  للمعرفة(  االأ�سا�سي  )امل�سدر  فبحث 
الت�سورية  امل��ع��رف��ة  تف�سري  يف  ال��ن��ظ��ري��ات 
الفا�سفة  موقف  اأو���س��ح  ث��م  والت�سديقية، 
امل�سلمني حيال ذلك، ويف الف�سل الثاين در�س 
)قيمة املعرفة( وا�ستعر�س ب�سكل نقدي م�سار 
املوقف الفل�سفي االأوروبي اإزاء قيمة املعرفة 
النزعات  منذ  احلقيقة،  ع��ن  ك�سفها  واإم��ك��ان 
االرت��ي��اب��ي��ة امل��ب��ك��رة يف ال��ف��ك��ر ال��غ��رب��ي اىل 

الع�سر احلديث.
ال�سدر  ال�����س��ي��د  ع��ال��ج  الح��ق��ة  م��رح��ل��ة  ويف 
االأ���س��ا���س امل��ن��ط��ق��ي ل��ت��ك��وي��ن ال��ع��ل��م ودر����س 
الربهان االأر�سطي، ونظريات املنطق احلديث 
القائم  املنطقي  واأ���س��ا���س��ه  اال���س��ت��ق��رار،  يف 
)االأ�س�س  كتابه  يف  فك�سف  االح��ت��م��ال،  على 
الربهان  نظرية  عقم  لا�ستقراء(  املنطقية 
االأر���س��ط��ي��ة، ك��م��ا ع��ال��ج م�����س��در خ��ط��اأ الفكر 
لنظرية االحتمال، وقدم  تف�سريه  الغربي يف 
االحتمال،  ح�ساب  تف�سري  يف  بديلة  حماولة 
بكل  املعرفة  لنظرية  اآخر  لفهم  اأ�سا�سًا  �سكلت 
الذاتي  )امل��ذه��ب  عليها  ا�سطلح  تفا�سيلها، 

للمعرفة(.

املعرفة عند الإ�سالميني يف ربع 
القرن الأخري

من  االأخ��ريي��ن  العقدين  ان  يف  اأح��د  ي�سك  ال 
ذلك  �سنوات  اأ�سد  من  كانا  الع�سرين  القرن 
القرن يف املخا�سات واالإرها�سات ال�سيا�سية 
واملتابع  عاملنا،  يف  والثقافية  واالجتماعية 
ه���ذه احلقبة  االإ���س��ام��ي يف  ال��ف��ك��ر  حل��رك��ة 
ي�ستطيع ان ير�سد عدة حتوالت ومنعطفات 
وعلم  ال��دي��ن،  )فل�سفة  م�����س��ائ��ل:  يف  م��ه��م��ة، 
وفل�سفة  الن�س،  وق��راءة  والتاأويل،  الكام، 

الفقه، ومقا�سد ال�سريعة، والنظام املعريف(.
جماعة  ظهرت  املعرفة  بق�سية  يتعلق  ففيما 
اإ�سامية اأ�سهرت م�سروعها عرب معهد اأبحاث، 
املعرفة(  )اإ���س��ام��ي��ة  ب���  نف�سها  ع��ن  وع���ربت 
االإ�سامي(  للفكر  العاملي  )املعهد  ب�  ومعهدها 
ان  ت���رى  وه���ي   ،1981 �سنة  ت��اأ���س�����س  ال���ذي 
الغربية  واالج��ت��م��اع��ي��ة  االإن�����س��ان��ي��ة  ال��ع��ل��وم 
املحيط  ب��ل��ون  ا�سطبغت  م��ت��ح��ي��زة،  ع��ل��وم 
ال���ذي ن�����س��اأت وت��ط��ورت ف��ي��ه، وم��ا يحفل به 
ثقافية،  وق��ي��م  ماب�سات،  م��ن  امل��ح��ي��ط،  ذل��ك 
اأُحادية  قراءة  اىل  ت�ستند  منهجية،  ومعايري 
القراءة  ف��ق��ط، وه���ذه  ال��ك��ون(  )ق����راءة  ه��ي 
جت�سد حالة ف�سام حاد، الأنها ت�ستبعد قراءة 

عرب  الكون،  ق��راءة  بها  تتكامل  التي  الوحي، 
تعتقد  كذلك  ال��ق��راءت��ني(،  بني  )اجلمع  منهج 
جماعة )اإ�سامية املعرفة( باأن فل�سفة )العلوم 
فل�سفة  ه��ي  البحتة(  و)ال��ع��ل��وم  الطبيعية( 
و�سعي  منهج  اىل  اأف�ست  قا�سرة،  و�سعية 
مادي، يف�سر ما يجري يف العامل على اأ�سا�س 
اجلدل بني االإن�سان والطبيعة، من دون وعي 
الباري  دور  وباختزال  العامل،  يف  الله  لدور 
والعامل اىل جمموعة  االإن�سان  يختزل  تعاىل 

موجودات واأ�سياء مادية ال غري.
الإ�سامية  املنهجية  امل��رت��ك��زات  وتتلخ�س 

املعرفة، ح�سب راأي دعاتها، مبا ياأتي:
1- �سياغة النظام املعريف االإ�سامي

2- اكت�ساف املنهجية القراآنية
ولكي يتحقق ذلك، تعمل على:

3- بناء منهج للتعامل مع القراآن الكرمي
النبوية  ال�سنة  م��ع  للتعامل  منهج  بناء   -4

املطهرة
5- بناء منهج للتعامل مع الراث االإ�سامي

الغربي  ال���راث  م��ع  للتعامل  منهج  بناء   -6
والراث االإن�ساين

املعرفة(  )اإ���س��ام��ي��ة  ج��م��اع��ة  ت��و���س��ل��ت  وق���د 
وندوات  نقا�سية  حلقات  بعقد  هدفها  لبلوغ 
وكتابة  دوري�����ات،  واإ����س���دار  وم����وؤمت����رات، 
بحوث،  م��راك��ز  وتاأ�سي�س  وك��ت��ب،  درا���س��ات 

وموؤ�س�سات اأكادميية.
جماعة  هناك  كانت  اجلماعة  هذه  ومب��وازاة 
اإي��ران، وتعمل على تقدمي  اأخرى تت�سكل يف 
طبيعة  يف�سر  معريف،  لفهم  خمتلفة  �سياغة 
الدين  فهم  اآل��ي��ة  وي�����س��رح  ال��دي��ن��ي��ة،  امل��ع��رف��ة 
املعرفة  خ�سائ�س  على  والتاأ�سري  وكيفيته، 
الدينية باملقارنة مع �سائر املعارف الب�سرية، 
الدينية  املعرفة  بني  العاقة  اأب��ع��اد  ودرا���س��ة 
وب��اق��ي امل���ع���ارف ال��ب�����س��ري��ة، وال��ك�����س��ف عن 
على  الدينية  املعرفة  وثبات  حت��ّول  اأ�سباب 

امتداد التاريخ.
امل��ع��ريف  هو الدكتور  وك��ان رائ��د ه��ذا الفهم 
كتابه  ذلك يف  در�س  قد  �سرو�س،  الكرمي  عبد 
وعرب  لل�سريعة(  النظري  والب�سط  )القب�س 
الدينية(.  امل��ع��رف��ة  ت��ك��ام��ل  )ن��ظ��ري��ة  ب������  ع��ن��ه 
اىل  الدينية  املعرفة  تكامل  نظرية  وت�ستند 

االأركان االآتية:
متغايران  اأم��ران  الدينية  واملعرفة  الدين   -1

)ولي�سا متعار�سني اأو مت�سادين(.
اأو  اأي تغيري  2- الدين ثابت، وال يطراأ عليه 

حتّول.
املعارف  اأن���واع  اإح���دى  الدينية  املعرفة   -3

الب�سرية.
الب�سرية مرابطة ومتداخلة مع  املعارف   -4

بع�سها.
5- املعارف الب�سرية متحّولة ومتغرية.

تكاملية،  ال��ب�����س��ري��ة  امل���ع���ارف  حت����والت   -6
ولي�ست تراجعية و�سلبية.

العامل  يف  الثقايف  امل�سهد  ر�سدنا  وح�سب 
االإ�سامي  الفكري  واالإنتاج  واإي��ران  العربي 
 ��  1980 ال�سنوات  يف  والفار�سية  بالعربية 
املعرفة(  )اإ�سامية  اجت��اه  ان  وجدنا   2008
يف العامل العربي ابرز اجتاه ي�سعى ل�سياغة 
وكتابات  حم���اوالت  خ��ال  م��ن  معريف  نظام 
عديدة، وهكذا الحظنا اجتاه )تكامل املعرفة 
اإثارة،  االأبرز واالأ�سد  اإيران هو  الدينية( يف 
ف��م��ا زال���ت ال��ن��ق��ا���س��ات ال��ت��ي جت���اوز بع�سها 
واأفكار  روؤى  حول  م�ستمرة،  العلمية  االآداب 
يوؤجج  �ساحبها  وان  خا�سة  االجت���اه،  ه��ذا 
ال�سجال ويغذيه، من خال تاحق اأطروحاته 
يف )التعددية الدينية( و)الب�سط يف التجربة 

النبوية(.

التحيز والتمركز يف املعرفة
امل��ع��رف��ة واح�����دًا من  اإ���س��ام��ي��ة  ان  ال ري���ب 
االإ�سامي  الفكر  يف  املحورية  املو�سوعات 
الباحثني  بها جماعة من  نادى  املعا�سر، وقد 
واملفكرين امل�سلمني يف الباد العربية واإيران 
وتركيا  واندوني�سيا  وماليزيا  وباك�ستان 
موؤ�س�سات  عدة  واأخ��ذت  املتحدة،  والواليات 
وعقدت  املهمة،  بهذه  النهو�س  عاتقها  على 
واحللقات  وامل���وؤمت���رات  ال��ن��دوات  ع�����س��رات 
بني  ح��اد  تباين  وب��رز  لدرا�ستها،  النقا�سية، 
طغت  بحيث  ودعاتها،  لها  املناه�سني  موقف 
يف بع�س الكتابات حالة ت�سهريية غري علمية، 
ل�ه،  واأ�سحى كل واحد يتهم االآخر مبا يحلو 
جماعة  ات��ه��ام  يف  ال��ك��ت��اب  بع�س  واأ����س���رف 
مقّنعًا  تعبريًا  فاعتربوهم  املعرفة،  اإ�سامية 
اأهلية  اأي��ة  م��ن  وج��ردوه��م  ال�سلفية،  للحالة 
للبحث العلمي، وتعاملوا مع االإنتاج الفكري 
الوفري واملتنوع يف هذا املو�سوع من منظور 
واحد، وحكموا عليه بجملته باالأحكام ذاتها، 

ومل مييزوا بني م�ستوياته املختلفة.
يتجاوز  علمي  موقف  على  التعرف  وبغية 
املعرفة  اإ�سامية  ويدر�س  العاجلة،  االأحكام 
واملو�سوعية،  االإن�ساف  اىل  اق��رب  درا���س��ة 
اأبعاده املختلفة،  ينبغي درا�سة املو�سوع من 
الراث  يف  منطلقاته  عن  الك�سف  وحماولة 
مرجعياته  يف  والبحث  احلديثة،  واملعرفة 

ومداخله املتعددة.
ففي ا�ستقراء عاجل جند اأكرث من موقف حيال 
اإ�سامية املعرفة، ففي الوقت الذي ي�سدد فيه 
احل�سارية  ���س��رورت��ه��ا  ع��ل��ى  ب��اح��ث��ني  ع���دة 
الوحيد  �سبيلنا  باأنها  ويعتقدون  واملنهجية، 
تتنا�سب  بنا،  خا�سة  علوم  وتبيئة  لتوطني 

وتتطهر  وعقيدتنا،  وهويتنا  موروثنا  م��ع 
من الروؤية الو�سعية للعلوم الغربية، ترف�س 
تف�سريا  وحت�سبه  الفهم،  هذا  اأخ��رى  مواقف 
مب�سطا للمعرفة احلديثة، وو�سيلة من و�سائل 

التعبئة االإيديولوجية املقنعة بقناع معريف.
مربرها  املعرفة  اإ�سامية  اىل  الدعوة  وجتد 
�سلخها عن  االإن�سانية ال ميكن  العلوم  ان  يف 
ف�سائه  يف  ول��دت  ال��ذي  احل�ساري  حميطها 
تاأثري  نفي  بو�سعنا  لي�س  ان��ه  كما  اخل��ا���س، 
العوامل االإيديولوجية والثقافية والتاريخية 
وت�سكلها،  ���س��ريورت��ه��ا  يف  واجل��غ��راف��ي��ة 
وبالتايل ت�سطبغ هذه العلوم ب�سبغة معينة، 
ذلك  حم��اي��دة،  ولي�ست  متحيزة  فيها  ت��غ��دو 
من  ي�سوده  وم��ا  املحيط،  بلون  تتلون  انها 
واالإن�سان  للكون  و�سعي  وفهم  كونية،  روؤية 
الوهاب  ع��ب��د  ال��دك��ت��ور  واحل���ي���اة، وح�����س��ب 
امل�سريي، فاإن علمانية العلوم التي ظهرت يف 
العلوم  ف�سل  على  عملت  ع�سر  ال�سابع  القرن 
القدا�سة عن كل  القيمية، ونزع  عن املنظومة 
االإن�سان،  ع��امل  من  االأ�سياء  و�سحب  �سيء، 
وو�سعها يف عامل االأ�سياء، ثم انتهت ب�سحب 
عامل  يف  وو�سعه  االإن�سان  عامل  من  االإن�سان 

االأ�سياء، وبذلك ي�سود منطق االأ�سياء.
�سيوع  م��ن  ن�سر  ح�سني  ال��دك��ت��ور  وي��ح��ذر 
الطابع العريف الاتقدي�سي يف دنيانا، ويدعو 
بني  واملزاوجة  املقد�س،  بالعلم  االهتمام  اىل 

املعرفة واالأمر القد�سي.
املقد�س  بالعلم  ي�سمى  م��ا  اىل  ال��دع��وة  لكن 
ونفي  هجاء  من  تخلو  وال  االإب��ه��ام،  يكتنفها 
لكل ما هو غربي، ويتمدد فيها مدلول املقد�س، 
املتنوعة  وال��ت��م��ث��ات  ال����راث،  في�ستوعب 
ي�ستقي  م��دل��ول  وه��و  االإ���س��ام��ي،  لاجتماع 
والعرفاء،  املت�سوفة  اآث����ار  م��ن  مرجعياته 
و�سيء من نقد تيارات ما بعد احلداثة للعقل 

والعقانية يف الغرب.
ام��ا حم��اول��ة حت��ري��ر امل��ع��رف��ة م��ن التحيزات 
توظيفها  مبقدار  فاإنها  الو�سعية،  وال��روؤي��ة 
والثقافية  واالقت�سادية  االجتماعية  االأط��ر 
يف تف�سري تاأثري العوامل املادية يف املعرفة، 
تتورط يف حتيز من نوع اآخر، عندما تتحول 
املقوالت الراثية الن�سبية لديها اىل مقوالت 

مطلقة.
احلديثة،  امل��ع��رف��ة  م��ع  ال��ن��ق��دي  التعاطي  ان 
يتوارى  هجائيا،  موقفا  اأ�سحى  طاملا  والذي 
اإزاء  النقد  فيه  يغيب  تبجيلي  موقف  خلفه 
جادة  نقدية  درا�سات  على  نعرث  فا  ال��راث، 
ب��ي��ن��م��ا تراكم  االإ���س��ام��ي��ني،  ل���دى  ل���ل���راث 
ح�سارته  وه��ج��اء  ال��غ��رب  نقد  يف  الكتابات 
وقيمه وعلومه، با متييز بني وجوه الغرب 
والثقايف،  والتقني،  واملعريف،  »احل�ساري، 
واال�ستعماري«.  وال�سيا�سي،  والتاريخي، 
اال�ستعماري،  الغرب  وح�سية  كانت  ورمب��ا 
التعامل  يف  لامربيالية،  الرببري  والتاريخ 
م��ع ع��امل��ن��ا، وك��ذل��ك ظ��ه��ور ال��ن��زع��ات املادية 
واالأدبية  الفل�سفية  االجتاهات  يف  والعبثية 
والفنية، هو الذي ا�سبغ على العلوم احلديثة 
بني  التفكيك  وع��دم  اال�ستعمارية،  ال�سورة 

العلم والوجه االمربيايل العن�سري للغرب.
العلوم  يف  احل���دي���ث���ة  امل���ع���ط���ي���ات  وت���ظ���ل 
والعلوم  الطبيعية،  وال��ع��ل��وم  االإن�����س��ان��ي��ة، 
اأهم مكا�سب الع�سر، وكل ما اأجنزه  البحتة، 
ال��غ��رب م��ن ت��ق��دم ورف��اه��ي��ة امن���ا ه��و ثمرة 
المتاكه العلم احلديث، ومثابرته املتوا�سلة 
نفق  يف  يقبع  بينما  وتطويره،  تنميته  على 
هام�س  على  ويبقى  العلم،  يفتقد  من  التخلف 

حركة التاريخ، م�ستهلكا ما ينجزه غريه.
ولي�س هناك من �سبيل للخروج من نفق التخلف 
االإب���داع  وماحقة  العلم،  اأداء  مبواكبة  اإال 
املعرفة،  حقول  جميع  يف  امل�ستمر  الب�سري 
يف  واحل�سا�سية  الوجل  حالة  من  والتخل�س 

احلالة  تلك  ال��راه��ن��ة،  امل��ع��ارف  م��ع  التعاطي 
ب�سبب  التي تر�سخ كل يوم يف جمتمعاتنا، 
وال�سيا�سية،  التعبوية  ال�سعارات  من  طائفة 
والتبا�س مفاهيم )الغرب، والتغريب، والغزو 
الثقايف، واالخراق الثقايف، والغزو الفكري، 
والتبعية الفكرية، وغريها(، والتندر بالعلوم 
اأهميتها،  اإدراك  وع��دم  اجل��دي��دة،  االإن�سانية 
االجتماعية،  امل�سكات  درا���س��ة  يف  ودوره���ا 
الظواهر،  م��ن  الكثري  تف�سري  على  وقدرتها 
ومعرفة  لاأزمات،  املعقد  الن�سيج  واكت�ساف 

العوامل املولدة لها.
ان �سرورة ا�ستيعاب املعارف الراهنة واحدة 
حتقق  لكن  فيها،  جدال  ال  التي  البداهات  من 
نقدية،  حتليلية  درا�سة  بدرا�ستها  منوط  ذلك 
وهذا النمط من الدرا�سة يف�سي اىل ا�ستيعاب 
الزم  �سرط  وه��و  نقديا،  ا�ستيعابا  امل��ع��ارف 
يف  وامل�ساهمة  الذاتي،  االإبداع  اأر�سية  لبناء 

اإنتاج املعرفة.
ك��م��ا ي��ج��ب درا����س���ة ال�����راث، وال��ت��وغ��ل يف 
م���دارات���ه، وغ��رب��ل��ة م��ك��ون��ات��ه، وال��ع��م��ل على 
اأ�سره،  يف  ال��وق��وع  دون  م��ن  ومتثله،  فهمه 
واحلذر من االنخراط يف روؤيته، اأي حماولة 
ال�سرط  هو  وهذا  نقديا،  ا�ستيعابا  ا�ستيعابه 
اأما  امل��ع��رف��ة،  ان��ت��اج  يف  للم�ساهمة  ال��ث��اين 
نقده  اىل  يفتقر  باأ�سلوب  الراث  مع  التعامل 
وتفكيك عنا�سره، فاإنه �سيقودنا للهروب اىل 
عن  تبعدنا  متاهات  يف  وال��دخ��ول  املا�سي، 

الع�سر، كلما توغلنا يف عوامل الراث.
ان غياب املوقف النقدي من الراث، و�سيوع 
التبجيلية  احلالة  وطغيان  التاريخي،  الوفاء 
اىل  مي��ت  م��ا  لكل  ال�سلفية،  اجل��م��اع��ات  عند 
وفنون،  و�سراعات،  �ساطني،  من  املا�سي، 
ورجال،  ورم��وز،  ومعارف،  وعلوم،  واآداب، 
الت�سوهات،  اإدراك  ع��ل��ى  ال���ق���درة  وع�����دم 
وال��ع��اه��ات، وال��ث��غ��رات، واالن��ت��ك��ا���س��ات، يف 
النقدية،  االآف��اق  ان�سداد  عنه  جنم  امل��وروث، 
على  و�سطوته  ه��و،  كما  املا�سي  واإح�����س��ار 
الوعي، واإعاقته التفكري، وبالتايل العجز عن 

مواكبة متغريات احلياة.
ابديا،  ماذا  واتخاذه  بالراث،  االحتماء  ان 
واللجوء اليه يف كل واقعة من وقائع احلياة، 
الراث من ماذ اىل �سجن،  باأن يحّول  كفيل 
من  يحجب  ب��ئ��ر،  اأو  ن��ف��ق،  اىل  ك��ه��ف  وم���ن 
العامل،  عن  ويغيبه  احل��ي��اة،  عن  به  يحتمي 

ومينعه عن امل�ساركة يف �سناعة التاريخ.

اأدجلة املعرفة وتديينها
اإ�سامية  دع���وة  ان  اىل  م�سى  مم��ا  نخل�س 
املعرفة  ومت��رك��ز  حت��ي��ز  اىل  حت��ي��ل  امل��ع��رف��ة 
وتنوع هوياتها ،  وتثري هذه الدعوة �سل�سلة 
م��ن  ال��ت�����س��اوؤالت ال��ت��ي ميكن اإي��ج��ازه��ا مبا 

ياأتي:
انها  على  املعرفة  اإ�سامية  ت�سدد  بينما   -1
التحيزات  م��ن  امل��ع��رف��ة  حت��ري��ر  على  ترتكز 
االرتيابية،  الن�سبية  واملواقف  والتمركزات 
ت���ت���ورط ه���ي يف ن�����س��ب��ي��ة م���ن ن����وع اآخ����ر، 
اىل  االب�ستمولوجيا  لديها  تتحول  عندما 
لها،  الدي���ن  معرفة  م��ن  ف��ب��دال  اي��دي��ول��وج��ي��ا، 
مع  املعرفة  تتوحد  ب��ل  دي��ن،  للمعرفة  يغدو 
املعرفة،  تديني  على  اجلهود  وتن�سب  الدين، 
ومتركزها،  حتيزها  وبالتايل  اأدجلتها،  اأو 
فما الذي تعنيه الوثوقية واجلزمية يف اأفكار 
اجلراأة  وغياب  املعرفة،  ا�سامية  ومقوالت 
يف اإعادة النظر فيها اأو مناق�ستها ومراجعتها 

ونقدها؟
اإ���س��ام��ي��ة  م�������س���روع  ي��ت��ج��اه��ل  مل������اذا   -2
واالجتماعية  االيديولوجية  االأط��ر  املعرفة 
للمعرفة  والثقافية  وال�سيا�سية  واالقت�سادية 
تعميم  على  ويعمل  باخل�سو�س،  الراثية 
االأف���ك���ار وامل��ف��اه��ي��م ال��راث��ي��ة امل��ن��ت��ج��ة يف 

الع�سور  جلميع  وتاأييدها  االإ�سامية،  البيئة 
ب�سرية  معرفة  ان��ه��ا  م��ن  ب��ال��رغ��م  واالأزم�����ان، 
م�ستقة من ف�ساء ح�ساري وثقايف و�سيا�سي 
بينما  ب��ه��ا،  خ��ا���س  واق��ت�����س��ادي  واجتماعي 
يذهب اىل حتيز ون�سبية وحمدودية املعارف 
اخرى،  بيئات  يف  املنتجة  الب�سرية  والعلوم 
حميطها  عن  �سلخها  اإمكان  عدم  على  وي�سدد 

احل�ساري الذي ولدت يف ف�سائه؟
االجتماعية  ال��ع��ل��وم  جت��ري��د  يف�سي  اأال   -3
واأدوات���ه���ا  مناهجها  م��ن  احل��دي��ث��ة  ال��غ��رب��ي��ة 
ولغتها ومعاجمها اال�سطاحية ومرتكزاتها، 
وبالتايل  حمتواها،  من  وتفريغها  نفيها  اىل 
�ستنتهي عملية اأ�سلمتها اىل تناق�س منطقي، 
باعتبار ان ماهية العلم تعني مو�سوعه، وان 
قرر  كما  مو�سوعاتها  بتمايز  العلوم  متايز 
مو�سوع  تغيري  جرى  فاإذا  قبل،  من  املناطقة 
العلم واأدواته ومناهجه يتغري حمتوى العلم 
وينتفي، وان اأ�سميناه بنف�س اال�سم ال�سابق؟

بان  املعرفة  اإ�سامية  دع��اة  ي�سرح  حني   -4
حالة  على  ااّل  تنطبق  ال  وامل��ع��ارف  ال��ع��ل��وم 
حمددة،  وثقافية  ب�سرية  وجغرافيا  معينة 
من  املعرفة  ي��ج��ردون  فانهم  خا�سة،  وهوية 
املعارف  ان  اأي  ال�ساملة،  العامة  طبيعتها 
لتنوع  تبعا  لديهم  وتتنوع  تتعدد  والعلوم 
لكنهم  احل�سارية،  واخل�سو�سيات  الهويات 
ال يتنبهون اىل ان هذه املقولة ت�ستبطن نفي 
حملية  املعارف  جميع  تكون  كيف  اذ  ذاتها، 
)اإ�سامية  خا  ما  بيئتها،  من  منبثقة  ن�سبية 
انهم  اأي  ذل���ك،  م��ن  م�ستثناة  فهي  امل��ع��رف��ة( 
وعمومها،  املعرفة  �سمول  يرف�سون  عندما 
)حتى  ذاتها  بحد  املعرفة  ان  اىل  ويتنكرون 
فاإنهم  لها،  هوية  ال  االجتماعية(  العلوم  يف 
عامة،  فقط  ومقولتهم  معرفتهم  يفر�سون 

�ساملة، ال موطن لها. 
ع��ل��ى غمو�س  ال���دع���وة   ه���ذه  ت��ن��ط��وي  اال   

والتبا�س ، بل مفارقة وتناق�س؟
5- ان العلوم احلديثة تنبثق عن روؤية كونية 
الروؤية  ب��ني  �سا�سع  ف���ارق  وه��ن��اك  ج��دي��دة، 
ان  القول  ميكن  ال  بنحو  واحلديدة،  القدمية 
العلمي  ل��اإرث  توا�سا  ميثل  احلديث  العلم 
روؤية  من  احلديث  العلم  انبثق  فقد  القدمي، 
واالإن�سان  والكون  للطبيعة  البديلة  االإن�سان 
لقد  م�سى.  ملا  مغايرة  روؤي��ة  وهي  واحلياة، 
احلديث  الع�سر  يف  للعلماء  الطبيعة  جتلت 
ب�سكل خمتلف، كما قال غاليلو: باأن االإله دّون 
ميكن  وال  الريا�سيات،  بلغة  الطبيعة  ه��ذه 
الطبيعة.  كتاب  يطالع  ان  بها  ال��ع��ارف  لغري 
اأخرى،  طبيعة  اكت�سف  احلديث   الباحث  ان 
اللغة،  اإتقان تلك  ثانية، فعمد اىل  كتبت بلغة 
نراه  م��ا  وحقق  الطبيعة،  ق���راءة  وا�ستطاع 
املا�سي  ان�����س��ان  ك��ان  معرفية.  مكا�سب  م��ن 
تتجلى  كانت  لكنها  الطبيعة،  نف�س هذه  يرى 
كان  التي  امليتافيزيقيا،  بلغة  اأخرى،  بلغة  له 
اأهدافًا  فيها  الح��ظ  لذلك  الطبيعة،  بها  يقراأ 
واحدة  الطبيعة  اأخ��رى،  ومعطيات  وغايات 
لكن حاول كا الطرفني ان يكت�سفها، وجتلت 
الذي  والتحول  خا�سة،  ب�سورة  منهما  لكل 
اأدى اىل   ال��ذي  ال��روؤي��ة اىل الكون هو  ط��اول 
ظهور العلم احلديث، وقد جت�سدت العقانية 
الغربية بامل�سمون ذاته، فحققت نتائج علمية 
ن�ستطيع  كيف  اأذن  جميعا،  تدركها  وحياتية 
والكون  للطبيعة  حديث  علمي  منظور  بناء 
الكونية  الروؤية  من  ننهل  مادمنا  واالإن�سان، 

الراثية التقليدية؟
6- هل متثل اإ�سامية املعرفة عملية تعوي�س 
مل  ال��ذي  املعا�سر،  عاملنا  يف  للم�سلم،  نف�سي 
واخراعاته  مكت�سفاته  يف  امل�سلم  ي�ساهم 
ومكا�سبه العلمية واملعرفية، فيتوهم عرب ذلك 
انه ممن اأجنزوا العلم احلديث، و�ساهموا يف 

اإنتاج املعارف احلديثة؟

لتحليل  امل��ك��ر���س��ة  امل���ح���اوالت  األ��ي�����س��ت   -7
اإ�سامية  اأعمال  يف  ال��راث  ونقد  ومراجعة 
بينما نرى يف طائفة  ج��دا،  املعرفة حم��دودة 
اإ�سامية  دع���اة  ع��ن  ال�����س��ادرة  الكتابات  م��ن 
ومديح  ال����راث،  بتبجيل  ا���س��راف��ا  امل��ع��رف��ة 
احلديثة،  االن�سانية  العلوم  وهجاء  اأعامه، 
مع ان مثل هذا املوقف يحجبنا من التعاطي 
وتطويرها  وا�ستيعابها،  ال��ع��ل��وم  ه��ذه  م��ع 
وتر�سيدها، كما ان املوقف النقدي من الراث 
ومداراته  مل�ساغله  اال�ست�سام  م��ن  يحررنا 
من  نتحرر  وب��ال��ت��ايل  وه��م��وم��ه،  وق�����س��اي��اه 

�سطوته كمعيق للتفكري اخلاق املبدع؟
8- ملاذا تتخذ اآثار ابن تيمية مرجعية �ساملة 
املهتمني  وال��دار���س��ني  الباحثني  م��ن  جلماعة 
ابن  اآراء  ان  من  بالرغم  املعرفة،  باإ�سامية 
القراآن  وعلوم  والتف�سري  العقيدة  يف  تيمية 
اآراء خافية، وقف  والفقه وغريها، امنا هي 
منها طائفة من العلماء يف ع�سره والع�سور 
فهي  مناه�سا،  ب��ل  راف�����س��ا،  موقفا  الاحقة 
ف�سا عن تاريخيتها وتعبريها  عن ع�سرها،  

مل تكن موردا للقبول العام.
فل�سفية  ق�سية  املعرفة(  )اإ�سامية  األي�ست   -9
العلوم   وفل�سفة  باالب�ستمولوجيا  ترتبط 
ع�سويا  ت��رت��ب��ط  ك��م��ا  االأوىل،  امل��رت��ب��ة  يف 
الدرا�سات  ان  غري  املعرفة،  نظرية  مبباحث 
التي يكتبها دعاة هذه الق�سية مل تقاربها من 
ا�ستيعابهم  عدم  اىل  م�سافا  فل�سفي،  منظور 
والعرفاء  واملت�سوفة  الفا�سفة  الآثار  النقدي 
واملتكلمني واملناطقة، مع ان مرياثهم ي�ستمل 
تف�سري  يف  والتنوع  بالغنى  تت�سم  اآراء  على 
وقيمتها. ورمبا  املعرفة، وم�سادرها،  طبيعة 
كان اال�ست�سام للموقف الراثي ال�سلبي من 
احلكماء واملتكلمني واملت�سوفة والعرفاء، هو 
ال��ذي ح��ال بني ه��وؤالء و�سياغة روؤي��ة حيال 
اإ�سامية  فهل  االأهمية.  البالغة  امل�ساألة  هذه 
م�سمون  دون  م��ن  فل�سفية  ق�سية  امل��ع��رف��ة 
دون  م��ن  اب�ستمولوجية  وق�سية  فل�سفي، 
اب�ستمولوجي، وق�سية معرفية من  م�سمون 

دون م�سمون معريف؟
الأفكار  النقدية  امل��راج��ع��ة  تغيب  مل���اذا   -10
تفر�س  بينما  امل��ع��رف��ة،  اإ�سامية  وجت��رب��ة 
يراجع  نقدي  م�سروع  انها  املعرفة  اإ�سامية 
ال��ف��ك��ر الغربي  ال����راث وي��غ��رب��ل��ه، وي��در���س 
اإنتاجها،  نقد  على  تعمل  مل  وه��ي  وي��ن��ق��ده، 
وملاذا مل يبادر املعهد العاملي للفكر االإ�سامي 
الأفكاره  ح���رة وج��ري��ئ��ة  ن��ق��دي��ة  مب��راج��ع��ات 
واإ�سداراته،  وبراجمه  وم�ساريعه  ومقوالته 
لكي ال تتغلب عليه احلالة ال�سكونية ال�سائدة 
يف اأدب��ي��ات وف��ك��ر احل��رك��ات االإ���س��ام��ي��ة يف 
وروؤاه  فكره  يظل  وكيما  الع�سرين،  ال��ق��رن 
ال�سواب،  فيها  يتغلب  اأب��دي��ة،  �سريورة  يف 

ويتعمق املنحى العلمي املو�سوعي.
11- اأي�سح القول ان اإ�سامية املعرفة ما هي 
ااّل حماولة تهدف اىل هيمنة االإ�ساميني على 
ما تبقى من معطيات للعقل واخلربة الب�سرية، 
الدنيا ف�سًا  بعد هيمنتهم على معظم احلياة 
املعرفة  اإ���س��ام��ي��ة  ان  مبعنى  االآخ�����رة،  ع��ن 
ال�سيا�سي،  اال���س��ام  جلماعات  فكرية  حيلة 
والفكرية  العلمية  احلياة  احتكار  اىل  ت�سعى 
والثقافية، وا�ستبعاد االآخر من امليادين كافة؟

12- ملاذا مل تت�سكل حتى اليوم النواة اجلينية  
لعلم اجتماع ا�سامي اأو علم نف�س اإ�سامي اأو 
علم اقت�ساد اإ�سامي.. الخ، بالرغم من م�سي 
الدعوة، ومعظم  اأكرث من ربع قرن على هذه 
الكتابات مل تتبلور فيها روؤية نظرية وا�سحة 
اأية  العلوم، ف�سا عن عدم اجناز  حيال هذه 
حماولة جادة ل�سياغة وبناء علم اإ�سامي من 

العلوم االجتماعية؟
يف  الفكري  االإن��ت��اج  وف��رة  م��ن  بالرغم   -13
وقم  االأ���س��رف  النجف  يف  العلمية  احل��وزات 
االأفكار  وغنى  تنوع  من  وبالرغم  وغريهما، 
اخلافية التي يزخر بها راهن التفكري الديني 
العاملي  العلمية، غري ان املعهد  يف احل��وزات 
للفكر االإ�سامي ملا يزل بعيدا عن ذلك، مع العلم 
)اإ�سامية املعارف والعلوم( واحدة  ان فكرة 
مناق�سة،  واأك��رثه��ا  اإث���ارة  امل�سائل  اأب���رز  م��ن 
املحافظون عنها، ويعملون على  يدافع  حيث 
ب�ساأنها،  �سياغة ت�سورات وروؤى وتربيرات 
بينما  ذل��ك،  يف  متخ�س�سة  موؤ�س�سات  ع��رب 
ويذهبون  اال�ساحيون  املفكرون  يناه�سها 
منطقيًا  وتناق�سًا  تهافتًا  ت�ستبطن  انها  اىل 

وخداعًا.
العاملي  املعهد  يتوا�سل  ان  اأمتنى  كنت   -14
للفكر االإ�سامي مع املحاوالت املبكرة الأ�سلمة 
ال�سدر،  ب��اق��ر  ال�����س��ي��د حم��م��د  ل���دى  امل��ع��رف��ة 
وتلميذه  الطباطبائي،  ح�سني  حممد  وال�سيد 
نقيب  حممد  ود.  املطهري،  مرت�سى  ال�سيخ 
العطا�س، ود. �سيد ح�سني ن�سر، و حممد اأبو 
القا�سم  حاج حمد.. وغريهم. مثلما كنت اآمل 
ان يت�سع �سدر القائمني على املعهد با�ستيعاب 

بع�س اآثار اأولئك املفكرين يف اإ�سداراتهم.
املعرفة  اإ�سامية  تهمل يف م�سروع  ملاذا   -15
ماهية  تعالج  ال��ت��ي  ال��دي��ن،  فل�سفة  مباحث 
الدين،  و���س��دف  وج��وه��ر  وحقيقته،  ال��دي��ن 
وال��ذات��ي وال��ع��ر���س��ي يف ال��دي��ن، وجم��االت 
ال��دي��ن وح����دوده، وم��ا يرقبه االإن�����س��ان من 
وكماله،  الدين  �سمول  بني  والعاقة  الدين، 
مبعنى هل ميكن ان يكون الدين كاما وافيا 
بغاياته واأهدافه اخلا�سة يف احلياة غري انه 
غري �سامل للحياة.. وملاذا ال تهتم باالجتاهات 
اجل��دي��دة يف ق����راءة ال��ن�����س، وت��ت��ع��اط��ى مع 
تف�سري  يف  واأدواتها  احلديثة  الهرمنيوطيقا 
يف  الدينية  التجربة  موقع  واأي���ن  ال��ن�����س.. 

مباحثها؟
الديني  ال��ت��ف��ك��ري  حت��دي��ث  مي��ك��ن  ه���ل   -16
وفتح  الكام  علم  لتحديت  ال�سعي  دون  من 
ال��دي��ن، وال�سعي  اأ���س��ول  ب��اب االج��ت��ه��اد يف 
م���ن مقوالت  ت��ت��ح��رر  ث��ي��ول��وج��ي��ا  ل�����س��ي��اغ��ة 
الاهوت التقليدي، الذي كر�س �سورة مرعبة 
واخللفاء  الطغاة  من��وذج  من  م�ستقة  ل��اإل��ه، 
بناء علم  وال�ساطني اجلبابرة، والعمل على 
كام  جديد، ي�سوغ لنا �سورة رحيمة لاإله، 
املاأزومة   ال�سراعية  ال��ع��اق��ة  م��ن  تخل�سنا 
عاقة  منط  اىل  وتنقلنا  واالإن�سان،  الله  بني 
وال�سفقة،  امل��ودة  على  يقوم  �سفاف،  حميمي 
الع�سق واملحبة، كما نرى  وي�ستقي من روح 
يف اآثار وجتارب املت�سوفة والعرفاء، ذلك ان 

االإن�سان ال ي�ستطيع ان يود اإلهًا مرعبًا؟
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ترحب اآراء وافكار مبقاالت الكتاب وفق ال�سوابط االآتية:
1 � يذكر ا�سم الكاتب كاما ورقم هاتفه وبلد االقامة .

2 � تر�سل املقاالت على الربيد االلكروين اخلا�س بال�سفحة:
3. ال تزيد املادة على 700 كلمة.
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ــدة ــري اجل نــظــر  ــة  ــه وج مـــع  ــرورة  ــس ــ� ــال ب لتــتــفــق  وقـــد   ، كــتــابــهــا  نــظــر  وجـــهـــات  عـــن  تــعــر  الــ�ــســفــحــة  يف  ــــــواردة  ال الآراء 

عبد اجلبار الرفاعي

ت�����������س�����اوؤالت ب���������س����اأن �إ�����س����ام����ي����ة �مل���ع���رف���ةب�����ح�����ث

منذ ظهور التفكري الفل�سفي متحورت جهود الفال�سفة والباحثني يف الفل�سفة حول 
ق�سايا )املعرفة( و)الوجود( و)القيم(. وقد �سبق ن�سوج الوعي الفل�سفي ظهور 

احلركة ال�سوف�سطائية التي اأ�ساعت نوعًا من ال�ستدلل املخاتل، الذي يبتنى على )ان 
املعرفة ن�سبية ولي�ست مطلقة، وان لكل ق�سية جانبني يناق�ض اأحدهما الآخر، ول 
�سيء اأ�سدق من �سيء، لكنه قد يكون اأف�سل منه بالقيا�ض اىل منظور الفرد( ح�سب 
ما يقول اأحد اإعالمها )بروتاغورا�ض(. فكانت امل�سكلة املركزية لها م�سكلة معرفية، 
ويعود الف�سل للفيل�سوف الأثيني �سقراط ثم تلميذه اأفالطون ومن بعدهما اأر�سطو 

يف حترير الوعي اليوناين من �سطوة هذه احلركة التي اأ�ساعت ال�سطراب يف الروؤية 
وال�سك والرتياب


