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ا مليا معرفتنا باألشياء حتصل ضمن انتظام وظيفي ما، يفضي إىل تكوين حصيلة معرفية عن الشييء وف  ي ن  إ
مب يدار ميا  وبتعبي  دد  إال ،دركيهميكن لنا معرفته، فاألشياء ال تبذل لنا من نفسها إال مب دار ميا ميكين لنيا 

هكيذا ا بالوجيه ال بالكنيه. ن كيان كشيف  تاح يكفي للكشف عين الشييء ح ي ية وإ در املوهذا ال فينا منها.
تفاوهتيا ال يدح  يليمم مين ندون د متفاوتية  سيتوياتمل اوف  ي باألشياءعرفة امل مت النظر يف الث افة اإلسالمية إىل

عييين إمكا يييا الضيييم  سييي ال ب يييي يف إ يييار العييين إمكيييان املعرفييية  مبعييين دن السييي الا، ب يمييية املعرفييية عموم ييي
قيميية املعرفيية  يطييالبلحيياح ح يياألش األشييياء، وليييخ بلحيياح اصاألصييها، وال ييدح ب يميية املعرفيية با  يياألش ال 

مسييتوآ رايير ميين مسييتويات املعرفيية.  ينظيير إليييه بو ييفهذي املعرفيية بااصيياألل والييا حييب بالنسييبة إىل عموم ي
يييييدعو إىل االنفصييال يف الفلسييفة البربييية بنحييو  تلييف املعرفيية قضييية مت التعامييل ميي يف حيي   د هلييا ، ف ييد مه 

بيي  الشيييء يف  اتييه والشيييء   التمييييمعلييق قاعييد  ديكييارت بالفصييل بيي  الييذات واملوضييو ، ودرسيياها كييان  
تكثييف الضييوء  ميي  لكيك  نظير اليهييا نظير   ثييية تيدعو للريبية يف قيميية املعرفية اإلنسييانيةمت الكميا يبيدو لنييا، و 

 بحث يف جمال الوعي املعريف.مك  حوهلا

 (الواقعيةالذات و المعلوم )العلم و 

يف الث افييية اإلسيييالمية ا وا يييالة عم  ييياملعاايييات  دكثيييرعتيييع معااييية السييييد الطبا بييياألي ملوضيييو  املعرفييية مييين ت  
 . الفلسفية الواقعيةإميانه الراسخ ب ا منانطالق   مست اًل ا  ث   ،ض لبحث العلماملعا ر ، وقد تعر  

ينطليييش العالمييية يف البيييات الواقعيييية مييين املعايشييية الشةصيييية ل وضيييا  ا ياتيييية املةتلفييية  اضيييرها و 
هيييي انعكاسيييات لواقعييييات  الل ادراكاتيييه املتنوعييية مبييياوماضييييها، هيييذا األوضيييا  يباشيييرها االنسيييان مييين اييي

ا يف  ليييف بفطريييية ة. ميييدفوع  ، وال يييي دد يف اها هيييا كموضيييوعات مييييارا عليهيييا نشيييا اته  ري يييهمسيييت لة عنييي
 االدراك واإلراد   يث ال ي دد ازاألها قيد امنلة.
 يف دنه: -ان  ح لنا التعب -وهبذا تتحدد معامل الكوجيتو الطبا باألي  

  .يوجد يف الواق  كون 
  . وهو اارج ع 



   1 حس  ما دح .ودنا دستطي  دن دؤدي فيه دعماال 
 :دسخ ي وم هذا املبدد علق لالث

دراك واإلراد  لييييدآ االنسييييان يف معايشييييته ل وضييييا  قييييرار بفطرييييية اإلاإلويتضييييمن  لييييف : الفطيييير  -1
 ييييفة واقعييييية وليييييخ جمييييرد فكيييير ،  الييييذي هييييوو دراك اإلراد  والعمييييل ينبعييييان ميييين اإل ن  دا ياتييييية   لييييف 

م بيي  العلييوم بعنييوان كو ييا مني يي ميكيين دن . ولكيين، كيييفالواقيي ه نظيير  واقعييية ينبيي  ميين ن ييددراك بعنييوان واإل
 ؟من دفكارنا فكر جمرد نظر  واقعية وب  العلوم بعنوان كو ا 

ف مييين واقعيييية يكث ييي اميييي  دفيييراد البشييير  فمييياالواقعيييية مالحظييية  يييول املعايشييية ويعييي   ليييف : املشييياركة -2
املعايشييية حيييب   ييييث تشيييمل هيييذااملعايشييية هيييو تكشيييفها عييين  ارسيييات نوعيييية يف السيييلوك البشيييري  

يعيشييون ماميا كمييا نعيييب فيين، وبيينفخ دولئيف الييذين لييديهم موقييف سييلق مين الواقعييية نفسييها  فهييم  
ة واألفعال اإلراديية. هي الء  لف النظام اااص املوجود يف ا يا  اإلنسانية، ويشاركوننا يف ا يا  النوعي

 تشيياركن. ان املشيياركة عبييار  عيين اسييتيابة نوعييية تتكشييف عيين واقعييية مييا  2 هييم شييركاؤنا يف ا  ي يية
 فيه، وهذا خيتلف عن الفكر الفارغ الذي نصوغه كما حيلو لنا. 

 املعينالع يل إىل فضياء ب تفضييوهيي ال ضيية الي    امع ي االلبات والنفي امتنا  يف حمورية ال ضية ااذر -3
 .رفعهامتن  ف د ما وج  لبوته و نكار، نكار الواقعية تستلمم واقعية اإلإن إ .األقصق

يي للمعيين فضيياء األقصييقالإن جتيياوز  ي تيي  و ، )الالمعيين  السفسييطةفوضييق  ا لوجييه دمييامجيعلنييا وجه 
إلييييه اال هيييي حميييذور وجيييودي ال ينببيييي املصييي  ف، الواقييي موقيييف سيييلق مييين  ،لطبا بييياأليل اوف  ييي ،عليييق  ليييف
 الواق التفكي  بيي ميين اسيلبيً  اموقف يي -عنيدا-السفسيطة  وليسيي املشييرو  الفلسيفي.  عالنيا عيين  اييةبو يفه إ
بيدد  تدميل عنيد مطالعيية  ويتضيح  ليف. الفلسيفي برمتيه الواقي  هيي يف األسياا موقيف مينمنيا وإ، فحسي 

ييييم الواقعييييات عييين االعتبارييييات م نوإسييييان، لدييييه واملعرفييية  الواق العليييم مييين الفلسيييفة  فييي ةي يييردييييه عييين موقع
 ضييوء كييل هييذا إمنييا يييتم تكشيييفه علييقالعلييل،   معرفيية، و  لييف ا ليييخ لييهمييا لييه دليير عم يي لحييوالومهيييات، وم

 .نفسه لمالعمعطيات 

 لييف دن املعرفيية   واقيي بيي  املعرفيية والا مييا كليًييألن نو ييد املنافييذ   ،بنظيير الطبا بيياألي ،وهلييذا، ال معيين
ولييخ دن العليم حالية يف  ،3 اعتمادنيا سييكون عليق العليم دمنيا موجيودين في ن   ميا، وفن  الوجودباب إىل 

بيل حيث الوجيود، اات مبمبحيث العليم يف  ي ي  وضيإ  الشي ازي،  هليام مينب ا فعيل، م ابل الوجيود. وحسين  
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   إ  ييرآابل ويف بعيدا املعيريف ديض ي العلم يف داألر  الوجود ليخ يف بعدا الوجودي فحس  هعليه جبعل فا 
إدراج مسدلة العلم واملعليوم ضيمن املسياألل الفلسيفية الي  هيي مين الدرجية ا بدء  نه يتحتم علينا د الطبا باألي

ا ملبحيييث تالي ييية الفلسيييف  يييولدمبحيييث العليييم يف  ينيييتظما ليييذلف، سيييوف . وتطبي  ييياألوىل مييين حييييث األمهيييية
 الواقعية واملثالية.

يإ  :للفكير  العمييش ضيمونامليطالعنيا الطبا بياألي ب، دن يتحفنا هبيذا املالحظيةوبعد  ا ننيا نبحيث داألم 
الفير   ا  مين الواضيح دن  .4 ا عن العلم مث نظفر بالعلمدننا نبحث داألم  وليخ  عن املعلوم مث نظفر بالعلم،
 .من الناحية املنهيية كب  ب  هذين الكالم 

هكذا، وفيميا يشيبه الضيربة ال اضيية، ييذكرنا الطبا بياألي بضيرور  إحيياء الفلسيفة الباحثية يف الوجيود 
ميا ي ودنيا اىل الوجيود هيو و    دمنيا موجيودين في ن اعتمادنيا سييكون عليق العليم مياننيا  ف وليخ يف املعرفة  

ا وبالتييياإ فييي ن افييي اض الواقعيييية لييييخ اييييار  ، نفسيييه املرتكيييم لكيييل نشيييا  علميييي هيييو الوجيييودو ، نفسيييه العليييم
 نبحث يف املعلوم )الوجود  فنعثر علق العلم، ال دننا نبحث يف العلم فنعثر علق العلم. إننانتةذا  

العلم م رونيا اا يته بي   إننيا نظفيرلعلم بيالواق بيا نظفير إننيا : اال يرارفيميا يشيبه  ويردد الطبا بياألي
فكير  فكير  العليم هيي يف دساسيها  ن   ليف إ . معلومه واحد مين حييث املاهيية إن العلم م الكشف  وهي 

 يةشيفاك  إن.  لف وراءا رار وليس  شيئ   هي تعب  عن رؤية الواق الدالة واقعية، كما د ا يف اصو يتها 
 ودجمييرد فكيير   ا، وليييخ هييوللعلييم اا ييية الكشييف  ات يي إنإ   ، ييفة واقعييية ي نفسييهاهييالعلييم عيين الواقيي  

يين يكييون حمايييد  دال ميكيين للعليم و  ،ظين  يصييبوومييا  .ا ويف مجيي  ا يياالت واال ين ليي  جهيال  ا إزاء الواقي  داألم 
. عيدم الواقي يسياوي افي اض عيدم العليم  إن افي اضا  ي ية ال األلية هيو بوضيوح لنيا  ىل إيصالهإالطبا باألي 
العلم، وميا مل يكين ليدينا اسم ب عليهانصطلح هو الر يد الوحيد لتعير ا الة ال   املعلوم نفسه ف ن الواق 
ااهييود اليي  بييذل  يف ا ييديث عيين العلييم مبعييمل عيين دي  ن  وإ .مفهييوم العلييم الستشييفاف ال معيينواقعييية فيي

 .حتتهاواق  ال تعدو دن تكون جمرد لرلر  ال  األل 

 التصيور، إال دنيهن انسا  الينا بعفوية االنطبا  وتل األيية وهذا الواق  وإ ا، مثة واق  هو اارج ع ،إ   
علييييق اسييييتدالل ع لييييي  نيييييرد اإلحسيييياا بييييه، بييييل إن الباتييييه يبييييمب ابوجييييود  التصييييديش) ال ميكيييين التسييييليم

 التصيديش ، فيال حيتياجعليق ا يخ السيبش ال وحضيو ال تعي والفطريية هنيا ) ارتكازي يتدلف مين قضيايا فطريية
ا بيياالح ا  عنييد مباشيير  النييار يعتييع دميير    إن اإلحسيياا  ةاسييتداللي اإىل دي تدمييل دو تفكيي  رغييم كو يي هبييا
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وعليية  لييف ليييخ هييو اليينفخ، فيي ن هييذا االحسيياا حيصييل يف كييل األحييوال    ، ولكييل معلييول علييةمعلييوال  
 .رار وراء النفخ واق  ا، لف إ   ة عل   .إراد  إرادتنا، دو مل تكن لنا حياله ديحب ولو كان علق االف 

ا وميين مث م ارنتييه بيياملعلوم، ا حمايييد  يف النظيير اىل العلييم نظيير  يشيي  الطبا بيياألي اىل  لييف ااطييد الفييادح 
هييو نظيير عبثييي ي ييود اىل ااييواء  ا ييياد فيمييا بينهمييا اف اضوبيي الواقيي مبعييمل عيين  العلييم بحييث يفالدن  لييف 

ييي ومضييمو ا ال تكتسييي  داللتهييافكيير  ااطييد  إن  والالمعيين تطيييابش  إن  و   ا علييق الواقعيييةر  إال بو ييفها م ش 
  والكشيف عين ءن واق  العلم هو اإلرا إ. من ااواص الضرورية للعلمهو  -يف ااملةولو - واملعلومالعلم 
وميين هنييا نعيرف دنييه ميين املسيتحيل فييرض علييم يتصييف بصيفة الكشييف عيين اايارج ولكنييه ليييخ لييه ، اايارج

دينميا حيل، بيل ا، ويصيطحبه معيه تل األيًي املعليوموما  لف إال ألن العلم يستحضير  .5 مكشوف اارج عنه
 . اتيةل عليه داللة ويدل  
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