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ما مصدر المعارف التي يحملها االنسان ؟ هل مصدرها العقل ام التجربة            
ني عن التجربة ؟ وهل للتجربـة ان تـستغني عـن            ؟ هل يمكن للعقل ان يستغ     

 العقل ؟
 

  العقالنيالمذهب
 
  10 = 2 + 3 + 5 ـ قد يشك احدهم في ان 1

 10 = 5 + 5ـ يمكن توضيح االمر بان نقول له 
 ـ و لكنه قد ال يطمءن الى تساوي الطرفين 

  10 = 10ا ينبغي ان نقول له ـ وهن
 ـ فهل يمكنه مواصلة طرح االسئلة 

 ـ ال يمكنه النه امام احد مبادئ العقل ونعني به مبدأ الهوية 
 ـ هل يمكن تعلمه بالخبرة و التجربة ؟ 

 هل يمكن الشك في هذه الحقيقة ؟ .  ـ المساويان لثالث متساويان 2
 ـ هل أخذت من التجربة ؟ 

 ؟  انها صغيرة ، فهل هي كذلك أساس ـ تنقل لك العين النجوم على 3
 كيف عرفت انها كبيرة ؟ 

 
 التعليق

 كوكبنـا ، ومجهـز      يتميز االنسان بعقله من دون سائر الحيوانات فـي        
بحواس لها ما يماثلها عند الحيوانات وهذا ال يؤهلها ان تكون مصدر لمعرف             

ف التـي   اذن بعض المعـار   . االنسان ، ان المعرفة عند االنسان مصدرها العقل         
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نحوزها يبدو انها لم تات عن طريق الحواس ، فهل يمكن العثور على طريـق               
  آخر تتكون من خالله المعارف ؟

 
 المذهب العقلي مبادئ 

العقالنية تيار له تاريخ طويل، وهي موقف لقطاع كبير من المفكرين،           
ولقد . وقد بدأت كتيار فلسفي في الفلسفة اليونانية، مع سقراط، وأفالطون         

حاول بعض الفالسفة المسلمين توظيف العقل للتعبير عن العقائـد واألفكـار            
 ن لها، مثل الكندي والفارابي وابن سينا      اإلسالمية وللدفاع عنها ضد المهاجمي    

فرقة المعتزلة ، الذين سعوا للتوفيق بـين الـدين اإلسـالمي والعقالنيـة              و  ،  
 اليونانية

وفي العصر الوسيط األوربي كانت العقالنيـة تتحـرك داخـل الـدين، ،              
وصار العقل خادما لالهوت المـسيحي ، مثلمـا هـو الحـال عنـد أوغـسطين                 

فكر الفلسفي فـي تبريـر العقائـد المـسيحية،          حيث وظف ال   ) 354-430(
 .والدفاع عنها ضد الشبهات واالنتقادات

وفي مطلع العـصر الحـديث، جـاء ديكـارت الـذي يعـده الكثيـرون أبـا          
للعقالنية الحديثة؛ ألنه  انطلق من الفكر العقالني الخالص كمقدمـة أولـى             

 .سبينوزا استنبط منها الحقائق اليقينية ، و سار على دربه ليبنتز و 
العقالنية مذهب فكري يزعم أنه يمكن الوصول إلـى معرفـة طبيعـة       إن

لكون والوجود عن طريق االستدالل العقلي بدون االستناد إلى الوحي اإللهي            ا
ويخضع كل شيء في الوجود للعقل إلثباتـه أو نفيـه           . أو التجربة البشرية    
ويحاول المذهب إثبات وجود األفكار فـي عقـل اإلنـسان           .أو تحديد خصائصه  

 بـالمعجزات   يرفض اإليمـان  . قبل أن يستمدها من التجربة العملية الحياتية        
العقائد الدينية ، عند اصـحاب هـذا المـذهب ،  ينبغـي أن           . أو خوارق العادات  

 .تختبر بمعيار العقل 
وجود العقل شرط في إمكـان التجربـة ،         العقالنية على القول بان     قوم  ت

القـول   و.أي ان المبادئ العقلية تنظم معطيات الحواس فنتمكن من ادراكها           
ادراك الحقيقة وااليمان به والسبب في ذلك ان قـوانين          بان العقل قادر على     

 اإليمانيـة  بـان العقائـد      تقـول و .العقل مطابقة لقوانين االشـياء الخارجيـة        
مطابقة الحكام العقل والعقـل شـرط ضـروري وكـافي لمعرفـة الحقـائق               
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 التي ال يؤيدها العقل والـدفاع عـن         اإليمانية عن العقائد    واإلعراض. الدينية  
 . عقلية بأدلة اإليمان
كلية بحيـث تـشمل القـضية       يرى أن المعرفة اليقينية ال بد أن تكون         و

 ضرورية بحيث تلزم النتائج عن المقدمات لزومـًا        وجميع الحاالت الجزئية،    
 . ضروريًّا

وترى العقالنية الفلسفية أن الكليـة والـضرورة كـصفتين منطقيتـين            
تنتجا مـن التجربـة فقـط، وأن عموميتهـا          للمعرفة الحقة ال يمكـن أن تـس       

مثل نظريـة   ( إما من التصورات المفطورة في العقل        تستنتج من العقل نفسه   
، أو من التصورات الموجودة فقط فـي صـورة          )األفكار الفطرية عند ديكارت   

االستعدادات القبلية للعقل التي تمارس التجربة تأثيرها المنبه على ظهورها،          
مطلقـة والـضرورة المطلقـة تعطـى لهـا قبـل التجريـب              لكن سمة الكلية ال   

 .الواقعي، وأحكام العقل والصور القبلية مستقلة بشكل مطلق عـن التجربـة             
 " التجريبية"كفلسفة وكمنهج في مواجهة " العقالنية"بهذا المعنى تقف 

العقـل هـو ميـزة       ونكـ هؤالء في دفاعهم على مذهبهم علـى        ويستند  
ا يـسمح   ذواس وهو قوة فطرية في اإلنسان وهـ       اإلنسان الحقيقية وليست الح   

ما ك .ما داموا مشركين فيه     .  عنها   ئق التي تصدر  باتفاق الناس حول الحقا   
و تقدم  .  ما توقعنا في الخطأ      ا كثير ألنهاال يمكن االعتماد على الحواس      انه  

لنا معطيات مشتتة ، والعقل ينظمهـا ويجمـع شـتاتها ، وهـذه غايـة البحـث          
اجله العديـد مـن الفالسـفة ومـن هـؤالء           الى هذا فالعقل     باإلضافة .العلمي  

 . العقل موزع بشكل عادل على الناس أنديكارت الذي يرى 
 

 مناقشة المذهب العقلي
لعل أبرز نقد يمكن تقديمه هو أن العقالنية كتيار في نظرية المعرفة            

وقد بالغت في البحـث عـن   ، لم تنتبه إلى أهمية التجربة في تكوين المعرفة         
، وأغلب العقالنيين، ال سيما غير المعاصـرين، نظـروا           رج التجربة اليقين خا 

وال شك أن انغالق العقل على .  إلى العقل باعتباره كيانا نهائيا ثابتا ومغلقا
ذاته يؤدي إلى الوقوع في األوهام؛ إذ ال بد من مصادر أخرى للمعرفـة مثـل                

 .الواقع، والطبيعة، والوحي، والعلم التجريبي 
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 المذهب التجريبي
 

هل تستطيع التجربة ان تنشئ في العقل المعـاني و التـصورات ؟ و هـل                
 على خلع صفة الصدق على ما تبدعه من معرفة ؟ وهل العلم فـي               لها القدرة 

 كل صوره يرتد الى التجربة ؟
 
 . التجريبيلمذهب امبادئ 

 اإلنـسان ان العالم المادي له وجـود مـستقل عـن           بهي القول   التجريبية  
 أو لم ندركه بل موجود      أدركتاه ، وأنه موجود خارج اإلنسان سواء        وأفكاره
 الخبـرة الحـسية   وان كل معرفة تنشأ عن       . اإلنسانالنظر عن وجود    بغض  

يرى هذا المذهب ان مظهر الشيء هـو هـو حقيقتـه،            ف. التي تنقلها الحواس    
وأن ما نعرفه عن األشياء هو تجسيد حقيقي لخصائصها الواقعية وبالتـالي ،             

يقوم المذهب التجريبي على     و .هناك تطابق بين التصورات العقلية واالشياء       
 هذه المبادئ 

 االنسان ياتي الى الوجود صفحة بيضاء ـ 
 ـ اننا نعرف الملموس قبل المجرد

 ـ مصدر المعرفة هو التجربة 
  مبادئ عقلية فطرية  توجدالـ 

يقول سبنسر إن ذلك ـ أي وجود أفكار فطرية ـ  قد يكون صحيحا في   
تمد كله أعني أن اإلنسان كجنس قـد أسـ        جنس  الفرد ولكنه خطا بالنسبة لل    

هذه الصور الذهنية من العالم الخارجي ثم ورثها ألفراده وهنالك من يقول            
أن هذه الصور الذهنية أقنية فكرية أو عادات كونتها تدريجيا اإلحساسات ثم 
المدركات الحسية فأصبح لإلنسان بعد تكوينها القدرة على اإلدراك الحـسي           

أي الصور الحسية   ( يقول هذا الفريق من المفكرين أن الذاكرة        والعقلي،  و  
هـي التـي    ) المحفوظة في الذهن والتي جاءت من الخارج علـى مـر األيـام              

تفسر اإلحساسات التي تأتينا عن طريق الحواس المختلفة ،وهي التي تنظمها           
وتبوبها وتحولها الى مدركات حسية ثم تحول هذه المدركات الحسية الـى            

 ر فالذاكرة هي التي تسبب ما للعقل من وحدة وتماسك أفكا
 المعبـرة   األلفـاظ القول بان المبادئ العقلية فطرية يستلزم فطريـة          و

 لـم نكـن نملـك فكـرة         إننقيضان ال يجتمعان ال معنـى لهـا         لعنها ان قلت ا   
لو كانـت مبـادئ العقـل فطريـة          و .فطرية عن كلمة النقيض ويجتمعان      
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مـن  انـه  م ث   .الجوع والتنفسي لتساوى الناس في معارفهم مثل تساويهم ف      
ان مـا   ك بـل    كما قال ارسطو من ق     سة معينة فقد نوعا من المعرفة     افقد ح 

 األمثلـة  تعتمـد علـى      ألنهـا  تؤيد المذهب التجريبـي ،       األطفالطريق تعليم   
الشـيئ مـن    :"  هيـوم    القـ  هذال . في تعلم الحساب و الهندسة       ماكالحسية  
 يكـن قـد سـبقته       ل مـا لـم     يستطيع ان يحقق لنفسه ظهورا في العقـ        االفكار

فرنـسيس  ابرز ممثلي المذهب    ومن  "طباعات مقابلة له    نومهدت له الطريق ا   
 .بيكون ـ جون لوك  ـ دفيد هيوم 

 
 مناقشة المذهب التجريبي

 عن الحيوان هو العقل ولو كانت الحواس هـي مـصدر            اإلنسانما يميز   
كما . اإلنسانالمعرفة لتمكن الحيوان من اكتساب المعارف التى نجدها عند          

 . مخالفة لحقيقتها األشياءان الحواس تخطئ انها تنقل لنا 
 

 

 الفلسفة النقدية 
 

مشكلة التعارض بين العقليين و التجريبيين اصابت الفلسفة في الصميم          
، ولوال ايمانويل كانط اتقوضت اركـان الفلـسفة و انهـارت ، فمـاذا عـساه                 

 ام هذه المتناقضات ؟ يفعل ام
إذ وضـع منهجـا يتـيح    " سقراط"النزعة النقدية في الفلسفة إلى  تعود

والباطل، فمهد الطريق للمعرفة الحقـة بالقـضاء علـى     التمييز بين الحقيقة
أمـا الفلـسفة النقديـة    ". النقد أساس المعرفة إن: "الفكرة الباطلة، ولذا قال

الطويل بين العقليين وعلى رأسهم  عفي القرن الثامن عشر فتعد نتيجة للنزا
فهـي  . أخـرى  ديكارت من جهة والتجريبيين وعلى رأسهم بيكـون مـن جهـة   

 ليست بالتجريبية الخالـصة وال بالعقليـة الخالـصة، بـل هـي تـأليف بـين       
ويمثل فكر كـانط جهـد الـذهن البـشري للتوفيـق بـين هـذين                . النزعتين

لـة الخـالف بـين النـزعتين     إذ حـاول إزا .في الفلـسفة  التيارين المتعارضين
 ، سـواء فـي المجـال المعرفـي او      بتحديد دائرة لكل من العقـل والتجربـة  
 .المجال االخالقي ، وكل ظروب المعرفة 
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الظواهر العقلية الـسابقة علـى    ميزت الفلسفة النقدية تمييزا دقيقا بين
التمييز، اعتبرت  بناءا على هذا. التجربةوالظواهر التي تكتسب ب كل تجربة

الصور  المبادئ العقلية السابقة على كل تجربة تدل على المبادئ األولية أو
التي يضعها العقل ليشكل بها التجربة وليست كما أشار ديكـارت تـدل علـى               

 ين العقـل النظـري   الوصل بفوجب .بسيطة أو حقائق فطرية بديهية طبائع
  )1804 ـ  1724( ايمانويــل كــانط كمــا هــو عنــد  ، والعقــل العملــي

 .منها  فالمعرفة ليست عقلية خالصة وليست تجريبية خالصة بل مزيج
التجربـة أن   إدراك العالم الحسي يقتضي القول بمبادئ ال تـستطيع  نا 

 وهي في نفس APRIORI ، ألنها أولية سابقة على كل تجربة تزودنا بها
فالتجربـة لوحـدها ال تـستطيع أن         .الوقت شرط في إدراك عـالم التجربـة       

بل هناك معان أو مقوالت تطبق على الظواهر فتجعـل   ، تزودنا بعلم حقيقي
يـسيطر علـى الطبيعـة عـن طريـق مـا        ، وهو دور العقل حيث رفمنها معا

جزء من التجربة  عليها من صور وقوالب فيلفها بحيث ال يستطيع أيضفيه ي
 .  الخروج عن هذه القوالب

فإذا كان العقل يجيز الحكم بعدم شروق شمس الغد كما يقـول هيـوم              
 فهذه حقيقة مطلقة ،  في غنـى         5تساوي    ال 2 +3يسمح بالقول ان     فإنه ال 

الحواس مـن  تام عن التجربة ولكن كيـف حـصلنا عليهـا إن لـم نأخـذها بـ        
 القول بأنها مـستمدة مـن تركيبـة العقـل      إلىالتجربة ؟ وهنا وصل كانط      

الفطرية التي تحتوي على مقوالت أو األصول المنطقية للمعرفـة ، وخاصـة             
مقولتي المكان والزمان وهما فكرتان قبليتان ، ال يمكن فهـم مـا تنقلـه لنـا                 

قبل ،  بعـد     ( و الزمان   أ) جهة معينة   (الحواس اال اذا اخذت في إطار المكان        
فوصل من خالل تحليله هذا الى ما يسمى باالصول المنطقية للمعرفـة            ....) 

او ما يعرف بالمقوالت انه يقر بوجود االشياء في العالم الخارجي ووجودهـا             
مستقل عن عن الذات اال ان معرفتنا لالشياء الخارجية تستوجب تدخل العقل            

للمعرفة جانبين جانب مصدره العقـل الن        فيكون    .بمقوالته التي فطر عليها   
 علـى   أخذناها إذا إالالخبرة الحسية التي نحصل عليها تكون ليست لها معنى          

 .شكل مقولة فتكون المعرفة بهذا الشكل حسية وعقلية في نفس الوقت 
المفـاهيم بـدون    :" ومنه المعرفة عند كانط حسية عقلية ولهذا قـال          

" لحسية بدون مفـاهيم تبقـى عميـاء       الحدوس ا  حدوس حسية تظل جوفاء و    
فرفض مثالية افالطون وباركلي ورفض واقعية توماس ريد ، فوضع حـدود           
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للحواس كما وضع حدود للعقل وبالتالي المعرفـة عنـده لهـا حـدود تقـف          
 .عندها 
 

 مناقشة الفلسفة النقدية 
ط هو الربط بين المقوالت ومعطيـات الحـس بحيـث           مايؤخذ على كان  

عندما ندرك االول ندرك الثاني والمقـوالت اذا اعوزتهـا المعطيـات الحـسية         
بقيت جوفاء والمعطيات الحسية اذ فقدت المقوالت بقيت عمياء وهنا نتساءل           
عن الهدف من من القول بوجود افكار فطرية مفارقة لالشياء وهما على هذا             

 .االرتباط 
يعلم عـن     ، ال  اإلنسانذكره عن    ولكن أعظم ما وصل اليه كانط هو ما       

العالم الخارجي اال مايأتيه عن طريق الحواس وأن العقل ليس مجرد صفحة            
 باختيـار بيضاء عاجز عن العمل وضحية للحواس ولكنه وكيل إيجابي يقوم           

  إليهوإعادة بناء التجربة عندما تصل 
 

 خاتمة حل المشكلة
 

ينبغي النظر الى المذهب الفلسفي في السياق الذي وضع فيه ومـن تـم              
تجد ان كال المـذهبين لـم يجانـب الـصواب ولكـن يمكـن تجاوزهمـا الـى                   

 .التركيب بينهما كما راينا ذلك  الفلسفة النقدية
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