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ملخص: 
يهدف هذ� �لبحث �إىل �لك�سف عن نظرية �ملعرفة، وبيان مالمح تكامل �أدو�ت �ملعرفة، 
و�أحكام �لعلوم �ملعرفية عنده، ودعوة �لغز�يل �لعلماء �إىل �لتكامل فيما بينهم للو�سول �إىل 
�حلديثة،  �لرتبوية  بالفل�سفات  مقارنتها  خالل  من  �لتكامل  هذ�  ويظهر  �حلقيقية،  �ملعرفة 
�ملقارن،  و�ملنهج  �لو�سفي  و�ملنهج  �ال�ستقر�ئي  �ملنهج  �ُ�ستخدم  �لبحث  �أهد�ف  ولتحقيق 
�لذي �أعان على �لوقوف على مالمح نظرية �ملعرفة و�إظهار تكامل عنا�رشها عند �لغز�يل، 
وتو�سل �لبحث �إىل �أن مالمح �لتكامل �ملعريف عند �لغز�يل تكمن يف تكامل م�سادر �ملعرفة 

وعلومها وعلمائها. 
�لفكر  �أعالم  عند  وتكامله  �ملعريف  �لفكر  بني  مقارنة  بدر��سة  �لدر��سة  هذه  و�أو�ست 
�لرتبوي �الإ�سالمي من �لعلماء �الأو�ئل وبني �جتاهات �لفكر �ملعريف �ملعا�رش وبيان �سالله 

و�بتعاده عن �حلقيقة �لعلمية، ويتم بذلك دح�ص هذه �لنظريات. 
الكلمات املفتاحية: �ملعرفة، تكامل �ملعرفة. 
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Al - Gazali's Theory of Knowledge in Comparison 
with Modern Educational Philosophies

Abstract: 
This research aims at finding out the knowledge theory, clarifying its 

features and its integration of knowledge tools. Al - Ghazali called for the 
collaboration among scholars to get to the real knowledge. To reach the 
objectives of this paper, the researcher used the inductive, descriptive and 
comparative methods to understand Al - Ghazali's theory of knowledge and 
demonstrate its elements. This paper exposed that Al - Ghazali's integrated the 
sources of knowledge with different branches of knowledge. The researcher 
recommended scholars should conduct a comparative study between the 
cognitive thought and the integration of knowledge in the Islamic educational 
thinking, in addition to attempting to refute astray ways of thinking and 
established theories. 

Key words: knowledge, integration of knowledge 
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مقدمة: 
�حلا�رش  يف  �ملفكرين  �سغلت  �لتي  �لق�سايا  من  �ملعرفة  مو�سوع  يف  �لبحث  يعد 
و�ملا�سي، وهو مطلب ح�ساري ال غنى عنه؛ الأّن �ملعرفة �أعلى وظيفة لالإن�سان، وهي ميزة 
�ملعرفة  �الأر�ص، ومو�سوع  ��ستخالفه يف  و�أ�سا�ص  �الإن�سان عن غريه من �ملخلوقات  متّيز 
��ستوقف عدد�ً من علماء �مل�سلمني؛ فال�سفة ومتكلمني، وعقدو� �أبو�بًا وف�سواًل، بل كتبًا يف 

�لعلم و�ملعرفة. 
ويعّد �لغز�يل �أحد �أعالم �لفكر �الإ�سالمي، ومن �أو�ئل من و�سع للمعرفة �أ�س�سها وقو�عدها، 
حيث كان متعط�سًا للحقيقة �لعلمية و�سط �الآر�ء �ملت�ساربة و�لفرق �ملتناحرة، فاأعّد نف�سه 
�إعد�د�ً نف�سيًا وعلميًا وعقليًا؛ ملعاجلة كل م�سكلة وفح�ص كل فرقة من فرق ع�رشه، ليميز 
بني �حلق و�لباطل، ومن ثم �خلروج بنظرية معرفية �إ�سالمية تفيد �الأمة �الإ�سالمية يف ع�رشه 

�إىل�لع�رش �حلا�رش. 
�لدين،  �لعديد من موؤلفاته كاإحياء علوم  �لغز�يل عن نظريته للمعرفة يف  وقد حتّدث 
كالق�سطا�ص  �مل�ستقلة  �ملوؤلفات  ببع�ص  خ�سها  كما  �لعمل،  وميز�ن  �ل�سالل،  من  و�ملنقذ 
�لباطنية،  عند  �ملعرفة  نظرية  على  و�لرد  �ملعرفة،  ميز�ن  فيه  تناول  و�لذي  �مل�ستقيم، 
و�لفال�سفة، وقد تكونت نظرية �ملعرفة عنده من خالل �آر�ئه يف �إمكان �ملعرفة وم�سادرها 
وتكامل علومها ودعوة �لعلماء باأق�سامهم �إىل �لتكامل، وهذ� ما مل ت�ستطع �لفل�سفات �لرتبوية 

�حلديثة �لتو�سل �إليه و�سياغته �ل�سياغة �لتي �ساغها �الإمام �لغز�يل. 

مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
تربز م�سكلة �لدر��سة يف �لك�سف عن �أوجه تكامل �ملعرفة عند �الإمام �لغز�يل، من خالل 
وعلومها  �أدو�تها  فيها من حيث  �لتكامل  �أوجه  على  و�لوقوف  ير�ها،  كما  �ملعرفة  در��سة 

وعلماوؤها و�إبر�ز هذ� �لتكامل من خالل مقارنة �آر�ئه ببع�ص �لنظريات �لرتبوية �حلديثة. 
الرئي�س  ال�صوؤال املحور  الإجابة على  الدرا�صة من خالل  ويكن حتديد م�صكلة 

التي: . 

ما مفهوم نظرية املعرفة عند الإمام الغزال مقارنة بالفل�صفات الرتبوية 
الديثة؟ . 
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ويتفرع عنه الأ�صئلة التية: 
من �لغز�يل، وكيف كان �لع�رش �لذي عا�ص فيه؟  ●
ما �لروؤية �ملعرفيه ومالمح تكاملهاعنده؟  ●

أهداف الدراسة: 
�لتعريف بالغز�يل وع�رشه.  ♦
بيان روؤية�لغز�يل للمعرفة ومالمح تكاملها.  ♦

أهمية الدراسة: 

ومتثلت اأهمية الدرا�صة يف الوانب الآتية: 
�ملكتبة . 1 ترفد  تربوية  در��سة  �لغز�يل  عند  �ملعريف  �لفكر  بدر��سة  تهتم  در��سة  هي 

�لرتبوية �الإ�سالمية بدر��سات تربوية تعمل على تاأ�سيل �ملعرفة تاأ�سياًل �إ�سالميًا من قبل 
�لعلماء �الأو�ئل. 

تفيد هذه �لدر��سة �لباحثني يف �لقيام بدر��سة مقارنة بني �ملعرفة �الإ�سالمية عند . 2
�أ�سلمة  وبالتايل  �حلديثة،  �لرتبية  مد�ر�ص  تقدمها  �لتي  �حلديثة  و�ملعرفة  �الأو�ئل  �لعلماء 

�ملعرفة �لغربية من خالل �ال�ستفادة من �لرت�ث �الإ�سالمي. 
وتفيد . 3 �لفكر�الإ�سالمي،  �أ�سالة  تنا�سب  منهجية  �كت�ساب  على  �ملفكرين  تعني 

�ملوؤ�س�سات �لتعليمية يف تثبيت �جلذور �ملعرفية �الإ�سالمية عند �ملتعلمني، من خالل �لرجوع 
�إىل �أ�سول من حتدث عن �ملعرفة. 

ت�سهم يف معرفة �لت�سل�سل �ملنطقي و�أ�ساليب �لتق�سيم و�لتحليل �ملنهجي يف منهجية . 4
�لغز�يل. 

الدراسات السابقة: 
�إن �لدر��سات �لرتبوية �لتي عنيت بالفكر �لرتبوي و�ملعرفة عند �لغز�يل كثرية، وخا�سة 
�أبرزت  باأنها  �لدر��سة متيزت عن غريها  �أّن هذه  �إال  �لرتبوي،  �لفكر  ما ورد يف كتب تطور 

نظرية �ملعرفةوتكاملها من خالل مقارنتها بالنظريات �لرتبوية �حلديثة عند �لغز�يل. 
لقد �طلع �لباحثان على در��سات كثرية فيما يخ�ص نظرية �ملعرفة عند �لغز�يل، حتدثت 
عن م�سادر �ملعرفة عند �لغز�يل و�أق�سام �لعلوم، وهي يف معظمها كتب من�سورة وبع�سها 
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�الآخر مقاالت يف �ملو�قع �اللكرتونية، ومل يجد �لباحثان من بينها �أي در��سة كانت بطريقة 
�لدر��سة �ملقارنة. 

منهج الدراسة: 
و�ملنهج  �لتحليلي  �لو�سفي  و�ملنهج  �ال�ستقر�ئي  �ملنهج  على  �لدر��سة  هذه  وتعتمد 
�ملقارن، ولذلك �ستقوم �لدر��سة بتتبع �آر�ء �لغز�يل �ملعرفية وحتليلها، وو�سف �لع�رش �لذهبي 
�لذي عا�سه �لغز�يل ون�ساأته �لعلمية، و��ستخر�ج تكامل �ملعرفة عند �لغز�يل من خالل �آر�ئه 
�ملعرفية يف م�سادر �ملعرفة وت�سنيفات �لعلوم و�أق�سام �لعلماء و�مل�ستخرجة من موؤلفاته، 

ومقارنة �آر�ئه �ملعرفية بالنظريات �لرتبوية �حلديثة و�إبر�ز تكامل �ملعرفة عنده. 

حدود الدراسة: 
�قت�رشت �لدر��سة على در��سة جمموعة من كتب �لغز�يل ال�ستنباط تكامل �ملعرفة منها 
وهي: �إحياء علوم �لدين، �ملنقذ من �ل�سالل، ميز�ن �لعمل، �القت�ساد يف �العتقاد، م�سكاة 
�الأنو�ر، �ملق�سد �الأ�سنى، جو�هر �لقر�آن، معارج �لقد�ص يف مد�رج معرفة �لنف�ص؛ وذلك لكرثة 

موؤلفات �لغز�يل، وعدم �لقدرة على ح�رشها. 
وعلومها  �ملعرفة  مب�سادر  �ملتعلقة  �لغز�يل  �آر�ء  مقارنة  على  �لدر��سة  و�قت�رشت 
و�ملذهب  و�لربجماتية  و�لو�قعية  �ملثالية  وهي:  �لرئي�سية  �حلديثة  �لرتبوية  بالفل�سفات 
�حلد�سي ودر��ستها در��سة عامة لي�ست تف�سيلية الإظهار مالمح تكامل نظرية �ملعرفة عند 

�لغز�يل. 

مصطلحات الدراسة: 

تقوم  ◄ �لتي  و�ملبادئ  و�لقو�عد  �ملفاهيم  من  "جمموعة  املعرفة:  نظرية 
بدر��سةمنهجية منظمة تبحث يف �ملعرفة �الإن�سانية ب�سفة عامة من حيث ماهية �ملعرفة 

و�إمكانها وطبيعتها وطرق �لو�سول �إليها وقيمتها وحدودها" )1( . 
تكامل املعرفة: �أن تكون �ملعارف �لتي ي�سل �ليها �الإن�سان متكاملة فيما بينها،  ◄

وال يناق�ص بع�سها بع�سًا. 

خطة الدراسة: 
�ملقدمة: وتت�سمن )م�سكلة �لدر��سة، و�أهد�فها، و�أهميتها، و�لدر��سات �ل�سابقة، ومنهج 



367

2016 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد التاسع والثالثون (2) - تشرين 

�لدر��سة، وحدودها، وم�سطلحاتها، و�لكلمات �ملفتاحية، و�خلطة( 
Ú  .ملبحث �الأول: �لتعريف باالإمام �لغز�يل وع�رشه�
�ملطلب �الأول: �لتعريف بالغز�يل ون�ساأته �لعلمية -
�ملطلب �لثاين: ع�رش �الإمام �لغز�يل.  -
Ú ملبحث �لثاين: نظرية �ملعرفة ومالمح تكاملها عند �لغز�يل�
�ملطلب �الأول: م�سادر �ملعرفة عند �لغز�يل ومقارنتها بالفل�سفات �لرتبوية  -
�ملطلب �لثاين: �أحكام �لعلوم عند �لغز�يل -
�ملطلب �لثالث: �أق�سام �لعلماء عند �لغز�يل -
Ú  )خلامتة: )وتت�سمن �لنتائج و�لتو�سيات�

املبحث األول - التعريف باإلمام الغزالي وعصره: 
بالغز�يل  بالتعريف  ويتمثل  وع�رشه،  �لغز�يل  باالإمام  �لتعريف  �ملبحث  هذ�  يناق�ص 

ون�ساأته �لعلمية، وع�رشه؛ الإعطاء فكرة عامة عن �لغز�يل. 

املطلب األول - التعريف باإلمام الغزالي ونشأته العلمية: 

�لغز�يل،  �ل�سافعي،  �لطو�سي،  �أحمد  بن  حممد  بن  حممد  حامد  �أبو  �لدين  زين  "هو 
و�لغز�يل  1058م،  450هـ -  �سنة  ولد بطو�ص   ،"  )2( �ملفرط  و�لذكاء  �لت�سانيف،  �ساحب 
ن�سبة �إىل غزل �ل�سوف �أو �إىل غز�لة: قرية من قرى طو�ص، تويف - رحمه �هلل - �سنة خم�ص 

وخم�سمائة بطو�ص، ودفن بظاهر �لطابر�ن وهي ق�سبة يف طو�ص )3( . 
�إمام  فالزم  �لطلبة،  من  جماعة  مر�فقة  يف  ني�سابور  �إىل  حتّول  ثّم  �أواًل،  ببلده  تفقه 
�لكالم و�جلدل،  �لفقه يف مدة قريبة، ومهر يف  "�أبا �ملعايل �جلويني"، فربع يف  �حلرمني 
�ل�سلطاين،  �ملخيم  حامد�إىل  �أبو  �سار  ثم  �لت�سنيف،  يف  و�رشع  �ملنظرين،  عني  �سار  حتى 
و�ساع  له  فانبهر  بح�رشته،  �لكبار  وناظر  بوجوده،  و�رش  �لوزير،  �مللك  نظام  عليه  فاأقبل 
�الأ�سول  تاأليف  يف  و�أخذ  �لثالثني،  نحو  و�سنه  بغد�د،  نظامية  تدري�ص  �لنظام  فواّله  �أمره، 

و�لفقه و�لكالم و�حلكمة )4( . 
حتى  و�ال�ستظهار  و�ال�ستذكار  �ال�ستغال  يف  و�جتهد  جّد  حيث  نابغة  �لغز�يل  وكان 
و�لفل�سفة،  و�ملنطق و�حلكمة  �لفقه  و�أ�سول  �لدين  و�أ�سول  �لفقه و�خلالف و�جلدل  برع يف 
ونبغ يف مدة وجيزة حتى �سار ي�سار �إليه بالبنان، و�سنف يف تلك �لعلوم على عهد �أ�ستاذه 
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�لذكاء،  �لز�ئفة يف هذه �لعلوم وت�سدى للرد عليها، فكان �سديد  �إمام �حلرمني ونقد �الآر�ء 
معنيًا  �لدقيقة،  �ملعاين  على  غو��سًا  �لغور،  بعيد  �حلافظ،  قوي  �لفطرة  �سليم  �لنظر،  �سديد 

باالإر�ساد�ت �لرقيقة، جامعًا، بني علوم �لظاهر و�حلقيقة مناظر�حًماججًا )5( . 
�إىل �ملع�سكر  �لغز�يل من ني�سابور  �إمام �حلرمني خرج  �أّما عن رحالته؛ فعندما مات 
قا�سد� �لوزير نظام �مللك، فناظر �لغز�يل يف ح�رشته �الأئمة �لعلماء وظهر عليهم، فاعرتفو� 
بف�سله، وتلقاه نظام �مللك بالتعظيم و�لتكرمي وواّله تدري�ص مدر�سته ببغد�د، و�أمره بالتوجه 
�إليها، فاأعجب �لنا�ص بح�سن كالمه وف�ساحة ل�سانه وكمال ف�سله و�سمو خلقه، ثم زهد يف 
رجع  فلما  �لتدري�ص،  يف  �أخاه  و��ستناب  للحج،  �حلر�م  �هلل  بيت  �إىل  فق�سد  �ملظاهر؛  تلك 
�إىل بيت  �ل�سام، فاأقام مبدينة دم�سق ي�ستغل بالعلم يف ز�وية �جلامع، ثم �نتقل  �إىل  توجه 
�ملقد�ص و�جتهد يف �لعبادة و�نقطع عن �لنا�ص وحترى �الأماكن �خلالية ثم ق�سد م�رش و�أقام 
باالأمري"  �ملغرب لالجتماع  �إىل بالد  بحر�ً  �ل�سفر منها  �عتزم  قد  باالإ�سكندرية مدة، وكان 
يو�سف بن تا�سفني" �ساحب مر�ك�ص، ولكنه عدل عن ذلك حني بلغه نعيه، فعاد �إىل وطنه 

بطو�ص، و��ستغل بالعلم و�لعبادة وت�سنيف �لكتب )6( . 

املطلب الثاني: عصر اإلمام الغزالي. 

حافل  للهجرة  �خلام�ص  و�لقرن  �لهجري،  �خلام�ص  �لقرن  �أعالم  من  �لغز�يل  يعد 
�خلالفة  مالت  ولقد  �ل�سيا�سية،  و�حلو�دث  و�لثقافية  و�لفكرية  �الجتماعية  بالتطور�ت 
�إىل �ل�سعف و�النحالل، وغد� �خللفاء باأيدي �الأمر�ء و�لقو�د،  �لعبا�سية يف دورها �ملتاأخر 
�لذين يتكالبون  �لزعماء �جل�سعون  �نت�رش  �الأم�سار كما  �لذين كرثو� يف  �لدعاة  �نت�رش  كما 
على �ل�سلطة وز�دو� يف �سعف �لكيان �ل�سيا�سي للدولة وكان لكرثة �الأفكار و�الآر�ء �ملختلفة 
من معتزلة و�إ�سماعيلية ومذ�هب فل�سفية متعددة �أثر يف زيادة �لفو�سى �ل�ساملة و�البتعاد 
�إىل نز�ع حاد  �أدى  �ل�سيا�سي �الأمر �لذي  �لقر�آن و�رشيعته و�لف�ساد و�ال�سطر�ب  عن مفهوم 
ومت�سوفة  وحنفية  و�سافعية  و�سيعة  حنابلة  من  �ملتعددة  و�لطو�ئف  �لفرق  بني  وعنيف 

و�أ�ساعرة )7( . 
ومن �أبرز �لتطور يف �لفكر �لرتبوي �الإ�سالمي يف �لقرن �خلام�ص �لهجري �أن �الأ�ساعرة 
رو�دها  �أبرز  من  كان  و�لذي  �الإ�سالمي  �لرتبوي  �لفكري  �لتطور  زمام  ت�سّلمت  من  هي   )8(

�أن  �الأ�سعري  �لتفكري  ومنهج  و��سعة  ثقافة  من  �أتو�  ما  ب�سبب  فا�ستطاعو�  �لغز�يل،  �الإمام 
يتفاعلو� مع م�سكالت ع�رشهم، و�إحاطة مبقت�سيات �لتطور فيه �أن يخل�سو� �إىل بلورة نظرية 

فكرية تربوية تت�سق مع �لقر�آن �لكرمي و�ل�سنة �لنبوية )9( : 
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ومن هنا ظهرت �سخ�سية قوية �حلجة، قوية �لبيان، عظيمة �ل�سلطان على قلوب �لنا�ص، 
�ساهدت ما يوج يف �ملجتمع من مذ�هب وفرق وح�سار�ت، تدر�سها وتدر�ص �الإ�سالم قبلها، 

وكان هذ� �لرجل حجة �الإ�سالم �أبو حامد �لغز�يل )10( . 

املبحث الثاني - نظرية املعرفة ومالمح تكاملها عند الغزالي:
وللوقوف على نظرية �ملعرفة ومالمح تكاملها عند �لغز�يل ال بد من در��سة م�سادر 
�ملعرفة و�أحكام �لعلوم و�أق�سام �لعلماء عنده و�لوقوف على �آر�ئه فيها وحتليلها ومقارنة 

م�سادرها بالنظريات �لرتبوية �حلديثة على �لنحو �الآتي: 

املطلباألول - مصادر املعرفة عند الغزالي ومقارنتها بالفلسفات الرتبوية

متهيد:  ◄
تعّد نظرية �ملعرفة عند �لغز�يل يف �سورتها �لنهائية مرتبطة �أ�سد �الرتباط برحلته يف 
�لبحث عن �حلقيقةح ولهذ� تر�ه ي�رشح بذلك يف حديثه عن و�سوله للعلم �ليقيني، فيقول: " 
وقد كان تعط�سي �إىل درك �الأمور د�أبي وديدين من �أول �أمري وريعان عمري غريزة وفطرة 
�إىل طلب حقيقة �لفطرة �الأ�سلية وحقيقة �لعقائد �لعار�سة" )11(  من �هلل... فتحرك باطني 
هو  �لذي  �لعلم  من  ت�سمنته  وما  �ملحمودة:  �ملعرفة  ق�سمني:  �إىل  عام  ب�سكل  تق�سم  وهي   ،
فر�ص عني، و�لعلم �لذي هو فر�ص كفاية )12( ، و�ملعرفة �ملذمومة: وهي تت�سمن علم �لكالم 
علم  و�أي�سا  فيها،  فائدة مرجوة  ال  �لتي  �أو  بها،  ينتفع  �لتي  �الأدلة  �خلارجة عن  و�لفل�سفة 

�ل�سحر و�لطل�سمات، وعلم �لنجوم �إذ� كان م�رش�ً ل�ساحبها )13( . 
�ملعلوم  فيه  ينك�سف  �لذي  "�لعلم  فهوعنده:  �ليقيني؛  �لعلم  �إىل  �لو�سول  هدفه  والأّن 
�نك�سافًا ال يبقى معه ريب وال يقارنه �إمكان �لغلط و�لوهم وال يت�سع �لقلب لتقدير ذلك، بل 
�الأمان من �خلطاأ ينبغي �أن يكون مقارنًا لليقني مقارنة لو حتدى باإظهار بطالنه؛ مثاًل من 
�أعلمه  �أّن كل ما ال  ... ثم علمت  �إنكار�،  �أو  يقلب �حلجر ذهبا و�لع�سا ثعبانا مل يورث �سكًا 
على هذ� �لوجه، وال تيقنه هذ� �لنوع من �ليقني، فهو علم ال ثقة به وال �أمان معه فلي�ص بعلم 

يقيني )14( ". 
لذلك عند بحثه عن �إمكان �ملعرفة كان هدفه �لبحث عن �حلقيقة بكل �ملد�رك و�ملعارف 
�حل�سية و�لعقلية و�لقلبية، ولكي ي�سل �إىل �حلقيقة �ليقينية كان ال بد من �أن ي�ستخدم منهج 
�ل�سك �أو �ملذهب �ل�سكي، �أو �ل�سك �ملنهجي )15( ، وهذ� �ل�سك كان �أول د�فع له �إىل �لنظر �لعقلي 
�حلر، فقد �عرتف �لغز�يل مبا لهذ� �ل�سك من فائدة، عندما ذهب �إىل �أن من مل ي�سك مل ينظر، 
�ل�سكي  للمنهج  ��ستخد�مه  ، ويظهر   )16( �أعمى  بقي  ينظر مل يب�رش، ومن مل يب�رش  ومن مل 
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عندما �خترب �ساهد �حل�ص و�لعقل وعجز �نفر�د كل منهما �إىل �لو�سول �إىل �حلقيقة �ليقينية 
الأن �خلطاأ فيهما و�رد. 

ويبدو �أنه رغم �أّن نظرية �ملعرفة عند �لغز�يل تقوم على نقد و�سائل �لعلم و�ملعرفة 
�لتقليدية، فهو يدعو �إىل �رشورة �لتالزم بني �لعقل و�ل�رشع من �أجل �لو�سول �إىل �ليقني، 
�أهمية �ملعرفة �لعقلية رغم ما قدمه من  �أمنلة عن تاأكيد  �أّن �لغز�يل مل يتزحزح قيد  على 

نقد و�سك. 
على  الغزال  رتبها  اأربعة  م�صادر  على  تقوم  اليقينية  املعرفة  اأنرّ  ويرى 

الآتي:  النحو 
Ú  امل�صدر الأول: الوا�س: ويرى �لغز�يل �أّن من م�سادر �ملعرفة �حلو��ص؛ وقد ق�سم

فيدرك  �للم�ص؛  حا�سة  �الإن�سان  يف  يخلق  ما  �أول  �أّن  فيها  بني  �أق�سام  �إىل  �حلو��ص  �لغز�يل 
�إدر�ك  عن  قا�رشة  وهي  و�ليبو�سة،  و�لرطوبة  و�لربودة  كاحلر�رة  �ملوجود�ت  �أجنا�ص  بها 
�الألو�ن و�الأ�سو�ت قطعا، وهي كاملعدوم يف حق �للم�ص، ثم تخلق حا�سة �لب�رش فيدرك بها 
�الألو�ن و�الأ�سكال وهي �أو�سع من عو�مل �ملح�سو�سات، ثم ينفتح فيه �ل�سمع في�سمع �الأ�سو�ت 
و�لنغمات، ثم يخلق له �لذوق، �إىل �أن يجاوز عامل �ملح�سو�سات، فيخلق �لتمييز يف �سن �ل�سبع 
�سنني وهو طور �آخر من �أطو�ر وجوده يدرك فيه �أمور�ً ز�ئدة على عامل �ملح�سو�سات، ال يوجد 

منها �سيء يف عامل �حل�ص �ملادي )17( . 
�أّما عن جتربته باملعرفة �حل�سية، وما �آل �إليه �أمره؛ فذكر �أنه ظل يقتب�ص �ملعلومات عن 
طريق �حلو��ص، و�أنه �أتقن هذه �لعلوم �ملكت�سبة عن طريقها، ثم �أمعن �لنظر فيها، ما �إذ� كان 
يكنه �ل�سك فيها �أو �الأمان فيها من �خلطاأ، ذلك �أن �ملق�سود هو �لعلم �ليقيني �لذي ينك�سف 
فيه �ملعلوم �نك�سافا ال يبقي معه ريب، وال يقارنه �إمكان �لغلط و�لوهم، ويرى يف نف�سه �أنه 
البد له من طلب حقيقة، ما هي؟ ومعياره يف ذلك: �الأمان من �خلطاأ، وكل علم ال �أمان معه 

من �خلطاأ، فلي�ص بعلم يقيني عنده )18( . 
حتى ينتهي به طول �ل�سك و�لنظر �إىل �أن �عرتفت له �حلو��ص بالعجز عن �إدر�ك حقائق 
�الأمور �أو �لعلم �ليقيني �لذي هو هدف �ملعرفة عند �لغز�يل؛ ذلك الأن �أقوى �حلو��ص– وهي 
ثم  �حلركة،  بنفي  وحتكم  متحرك،  غري  و�قفًا  تر�ه  �لظل  �إىل  تنظر  عندما   - �لب�رش  حا�سة 
�لتدرج، حتى  على  بل  و�حدة  بغتة  يتحرك  �أنه مل  يعرف  �ساعة،  بعد  و�مل�ساهدة  بالتجربة 
�لهند�سية  باالأدلة  ثم  �سغرية،  فرتى  �لكو�كب،  �إىل  كالنظر  و�أي�سا  �لوقوف،  حالة  تتو�رى 

يتبني �أنه �أكرب من �الأر�ص )19( . 
وبهذ� يظهر �أّنه بعد �خ�ساع �حلو��ص ملذهب �ملنهج �ل�سكي �أّن �حل�ص قد يحكم باإثبات 
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خطاأ  على  دليل  كله  وهذ�  ملد�فعته،  �سبيل  ال  حكمًا  بنفيه  ويحكم  �لعقل  ياأتي  ثم  �ل�سيء، 
�حلو��ص، وال �أمان مع �خلطاأ، وبالتايل ال ثقة بها وحدها. 

وقد نتج من هذ� �لر�أي �أن قرر �الإمام �لغز�يل �أن هذ� �لنوع من �الإدر�ك كاإدر�ك �لبهيمة؛ 
و�حلو��ص  �حلو��ص،  على  مق�سورة  �أّنها  يف  نق�سانها  ويتبلور  نق�سا،  �إدر�كها  يف  �إّن  حيث 
معزولة عن �الإدر�ك �إذ� مل يكن مما�سة �أو قريبة منه، فاللم�ص و�لذوق يحتاجان �إىل �ملما�سة، 
�لتي ال يت�سور فيها �ملما�سة وال  �لقرب، فاملوجود�ت  �إىل  و�ل�سمع و�لب�رش و�ل�سم بحاجة 

�لقرباحلو��ص معزولة عن �إدر�كها )20( . 
�حلو��ص  �العتماد على  و�حدة من  ثقته جملة  فقد  قد  �لغز�يل  �الإمام  �أن  وهكذ� يظهر 
وحدها يف �ملعرفة �ليقينية �إال فيما خلقت لها، وبناء على ذلك كّذب �الإمام �لغز�يل �حلو��ص 
�أّن �ملعرفة  �إال  �أّن �حلو��ص من م�سادر �ملعرفة  �الأمور، ور�أى  يف كونها تدرك بها حقائق 
لة بغريها، الأّن  �حل�سية �أ�سعف درجات �ملعرفة، فاملعرفة �حل�سية عند �الإمام �لغز�يل مكمَّ

ل بغريها، لهذ� ينتقل �إىل جتربة �مل�سدر �لثاين وهو �لعقل.  �حلو��ص تكمَّ
Ú  اأربعة على  يطلق  بال�صرتاك  "العقل"  اأن  ويرى  العقل:  الثاين:  امل�صدر 

معان )21(: 
�الأول: �لعقل و�سف يفرق به �الإن�سان عن �سائر �لبهائم، وهو �لذي ي�ستعّد به �الإن�سان  -

لقبول �لعلوم �لنظرية، وتدبري �ل�سناعات �خلفية �لفكرية، وبعبارة �أخرى: تلك �لغريزة �لتي 
ي�ستعد  وبه  �لقلب،  يف  �هلل  يقذفه  نور�ً  وي�سبه  �لنظرية،  �لعلوم  الأدر�ك  �الإن�سان  بها  يتهياأ 

الإدر�ك �الأ�سياء. 
بجو�ز  - يز،  �ملمِّ �لطفل  ذ�ت  يف  �لوجود  �إىل  تخرج  �لتي  �لعلوم  هي  �لعقل  �لثاين:   

�جلائز�ت، و��ستحالة �مل�ستحيالت، كالعلم باأّن �الثنني �أكرث من �لو�حد، و�أّن �ل�سخ�ص �لو�حد 
ال يكون يف مكانني يف وقت و�حد. 

�لثالث: �لعقل علوم ت�ستفاد من �لتجارب مبجاري �الأحو�ل، فكل من حنكته �لتجارب  -
، �أو  وهذبته �ملذ�هب يقال له: "عاقل" يف �لعادة، ومن ال يت�سف بهذه �ل�سفة يقال له: غبيُّ

غمُر، �أو جاهل، وهذ� �لنوع من �لعلوم ي�سمى عنده عقال. 
�ل�سهوة  - ويقمع  �الأمور،  عو�قب  يعرف  �أن  �إىل  �لغريزة  تلك  قوة  تنتهي  �أن  �لر�بع: 

من  عاقال،  �ساحبها  ي�سمى  �لقوة،  هذه  ح�سلت  فاإذ�  ويقهرها،  �لعاجلة،  �للذة  �إيل  �لد�عية 
حيث �إن �إقد�مه و�إحجامه بح�سب ما يقت�سيه �لنظر يف �لعو�قب. 

غريزي،  ق�سمني:  �إىل  �مل�سدر،  حيث  من  �لعقل  �لغز�يل  �الإمام  ق�سم  ذلك  على  وبناء 
ومكت�سب، فالغريزي: هو�لقوة �مل�ستعدة لقبول �لعلم ووجوده يف �لطفل كوجود �لنخلة يف 
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كفي�سان  يدري  ال  حيث  من  �إما  �لعلوم  من  يح�سل  �لذي  هو  �مل�ستفاد:  و�ملكت�سب  �لنو�ة، 
�أو من حيث يعلم مدركه وهو �لتعلم،  �لعلوم �ل�رشورية عليه بعد �لتمييز من غري ال يعلم، 
ويرى �أّن �لق�سم �الأول من �لعقل �لذي هو �لقوة �لتي ي�ستعد بها �الإن�سان الإدر�ك �الأ�سياء من 

�لعلوم �لنظرية �أ�سا�سًا و �سماه "نور �لب�سرية" )22( . 
و�ملعنيان �الأول و�لثاين للعقل؛ �أ�سا�سهما �لطبع، و�لثالث و�لر�بع؛ �أ�سا�سهما �الكت�ساب، 
ويرى �لتفاوت و�لزيادة تكون يف كل هذه �الأق�سام �إال �لق�سم �لثاين، �لذي يعد علمًا يخرج �إىل 

�لوجود يف ذ�ت �لطفل �ملميِّز، و�لنا�ص يف ذلك �لنوع �سو�ء )23( . 
�أن �سكَّ �الإمام �لغز�يل يف ثقة �حلو��ص، خا�ص �لتجربة مع �لعقل، حيث يحكي  وبعد 
جتربته ومعركته مع "�حلكم �لعقلي"، فيقول: "فقلت بطلت �لثقة باملح�سو�سات �أي�سًا، فلعله 
ال ثقة �إال بالعقليات �لتي هي من �الأوليات، كقولنا: �لع�رشة �أكرث من �لثالثة، و�لنفي و�الإثبات 
ال يجتمعان يف �ل�سيء �لو�حد، و�ل�سيء �لو�حد ال يكون حادثًا قديًا، موجود�ً معدومًا، و�جبًا 
حمااًل، فقالت �ملح�سو�سات: " مبا تاأمن �أن تكون ثقتك بالعقليات، كثقتك باملح�سو�سات، وقد 
كنَت و�ثقًا بي، فجاء حاكم �لعقل فكذَّبني، ولوال حاكم �لعقل لكنت ت�ستمر على ت�سديقي، 
فلعل ور�ء �إدر�ك �لعقل حاكم �آخر، �إذ� جتلى كذب �لعقل يف حكمه، كما جتلى حاكم �لعقل 

فكذب �حل�ص يف حكمه، وعدم جتلي ذلك ال يدل على ��ستحالته )24( "
بهذ� يرى �الإمام �لغز�يل �أن �لعقل مع عظم �ساأنه عاجز عن �إدر�ك ما ور�ء �لطبيعة من 
�أن يعرِّف  للعقل؛ هي  �أ�سمى وظيفة  فاإّن  لذلك  �الأنبياء،  �خت�سا�ص  �لتي هي من  �لغيبيات 
�لنا�ص عظم مكانة �الأنبياء، وي�سهد للنبوة بالت�سديق و�الإتباع، ولنف�سه بالعجز عن �إدر�ك 
حقائق �ملعارف �ليقينية �لتي ال تدرك �إال بعني �لنبوة، و�أن ياأخذ باأيدي �لب�رش وي�سلمها �إىل 
�الأنبياء �ملوحى �إليهم �ملب�رشين بعني �لنبوة، ت�سليم �لعميان �إىل �لقائدين، وت�سليم �ملر�سى 
ين �إىل �الأطباء �مل�سفقني، وهنا يقف دور �لعقل عنده، فالعقل معزول عما بعد ذلك  �ملتحريِّ
�إال �أن يفهم ما يلقي �إليه �لطبيب )25( . واملعرفة عند الغزال لها �صفتان رئي�صيتان هنا: 

�الأوىل: �ملعرفة ن�سبية: وهو ي�ستند �إىل �الأمثلة �ملاألوفة؛ فلو �أّن جمموعة من �لعميان  -
مل يرو� �لفيل قط ومل يعرفو� و�سفا له، وعلمو� مبجيء هذ� �حليو�ن، ثّم �أر�دو� تكوين فكرة 
عنه، فاإن حت�س�سو� هذ� �حليو�ن، فقد يقع �أحدهم على رجل �لفيل، و�الآخر على نابه، و�لثالث 
�إن �لفيل �سبيه بالعامود، ويرف�ص �لثاين  �أحدهم  �أن ي�سفوه، قد يقول  �أذنه، ثم طلب منهم 
هذ� �لر�أي موؤكد� ً�أن �لفيل كالوتد، ويذهب ثالث �إىل �لفيل كاخليمة �لكبرية، وهكذ� ي�سف كل 
منهم �لفيل ح�سب �لع�سو �لذي مل�سه، وكل و�حد بجانبه �حلق الأّن كاًل منهم �سدق يف قوله 

ولكن غاب عن علمهم و�سفه ككل )26( . 
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وهذ� �سحيح بالن�سبة �إىل معظم �مل�سائل �لتي يتم �لبحث عنها، يف �أّن �ملعرفة تختلف 
من �سخ�ص الآخر بناء على �ختالف روؤية �الأ�سخا�ص للحقيقة وما يتو�سلون �إليه من خالل 

�أدو�تهم �ملعرفية. 
بني  �لتفاوت  �إّن  حيث  �لعقل،  يف  �لنفو�ص  تفاوت  �إىل  �سببه  يعود  �لتفاوت  �أّن  ويرى 
�إّن  حيث  �مل�ستحيالت،  و��ستحالة  �جلائز�ت  بجو�ز  �ل�رشوري  �لعلم  يف  �إال  حا�سل  �لنا�ص 
�أي�سًا  �لنا�ص  بني  و�لتفاوت  مكانني،  يف  �جل�سم  كون  و��ستحالة  �لو�حد  من  �أكرث  �الثنني 
يتطرق �إىل تفاوت �لنا�ص يف ��ستيالء �لقوة قمع �ل�سهو�ت، فال�سيطرة على �ل�سهو�ت تختلف 
من �سخ�ص الآخر، و�لعلم �حلا�سل يختلف بقدر قدرة بع�سهم على ترك بع�ص �ل�سهو�ت؛ الأن 
�أي�سا يف علوم �لتجارب؛ حيث يظهر �لتفاوت  �ل�سهو�ت تكبل �لعقل، ويظهر تفاوت �لنا�ص 
بكرثة �الإ�سابة، و�رشعة �الإدر�ك، ويكون �سببه �إما تفاوت يف �لغريزة �أو تفاوت �ملمار�سة، 

و�لتفاوت يف �لغريزة هو �الأ�سل )27( . 
�أنكر تفاوت �لنا�ص يف هذه  وينكر �لغز�يل على من ينكر �الختالف بني �لنا�ص؛ فمن 
�لغريزة فكاأنه منخلع عن ربقة �لعقل، فلواله ملا �ختلف �لنا�ص يف فهم �لعلوم، وملا �نق�سمو� 
�إىل بليد ال يفهم �إال بعد تعب طويل من �ملعلم، و�إىل ذكي يفهم باأدنى رمز و�إ�سارة، و�إىل كامل 
ليثبت  و�لعقلية  �لنقلية  باالأدلة  ي�ست�سهد  ثم  تعليم،  بدون  �الأمور  حقائق  نف�سه  من  تنبعث 

�سحة قوله )28( . 
و�لثانية: �ملعرفة فوق �لعقل و�الإدر�ك: يقول �لغز�يل: "وور�ء طور �لعقل طور �آخر  -

تتفتح فيه عني �أخرى يب�رش بها �لغيب، وما �سيكون يف �مل�ستقبل، و�أمور �أخر �لعقل معزول 
عنها كعزل قوة �لتمييز عن �إدر�ك �ملعقوالت، وكعزل قوة �حل�ص عن �لتمييز، وكما �أّن �ملميز 
لو عر�ست عليه مدركات �لعقل الأباها و��ستبعدها )29( "، ويقول: " لي�ص من �ل�رشوري �أن 
�إليها  �لو�سول  �إدر�كنا عن  �لعقل فهناك من �حلقائق ما يعجز  يوؤديها  تكون �حلقائق مما 
�أخرى فوق  ولي�ص مما يخالف �ل�سو�ب يف نظره وجود �فرت��ص قائل بوجود د�ئرة د�خل 
د�ئرة �لعقل، و�إن �سئت فقل د�ئرة �لتجلي �لرباين، ونحن جنهل �سنن تلك �لد�ئرة ونو�مي�سها 
كالم  ويف   ، باإمكانها" )30(  �العرت�ف  على  �لعقل  قدر  يف  �لكفاءة  جند  فاإننا  تامًا،  جهاًل 
�لغز�يل عن �الإدر�ك فاإنه يق�سمه �إىل �إدر�ك ح�سي و�إدر�ك معنوي - �أي �لك�سف - ، و�الإدر�ك 
�لنف�سي فيتعلق بالعامل �خلفي  �أما �الإدر�ك  �حل�سي يتعلق بالعلم �ملادي ويدرك باحلو��ص، 
عامل �مللك و�مللكوت �إال �أن �الإدر�ك �لنف�سي حمدود بقيود �جل�سم ولذ� يجب �أن يتعذر منها 
هذ�  يف  �ل�سوفية  بالنزعة  فكره  تاأثر  مدى  هنا  ويت�سح   ،  )31( و�ملادي  �جل�سمي  بالتطهر 

�لتف�سري. 
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ولذلك فاإّن �لغز�يل يرى �أن �ملعرفة ال تقت�رش على ما وجد يف عامل �ل�سهادة �ملح�سو�ص 
بل تتعد�ه �إىل عامل �آخر وهو عامل �لغيب، وهذ� �لعامل ال ي�سل �إليه عقل �الإن�سان وحو��سه؛ الأنه 
فوق �إدر�كهما، وال يكن حت�سيل معرفته �إال عن طريق �لوحي، فهو بذلك يقرر �أّن ميادين 
�ملعرفة: ميد�ن عامل �ل�سهادة ويدرك بالعقل باإر�ساد �ل�رشع ويدرك باحلو��ص باإر�ساد �لعقل 

�ل�رشع، وميد�ن عامل �لغيب ويدرك بال�رشع. 
من  و�لظاهر  وباطنة،  ظاهرة  عينان:  �لعني  �أّن  �لنور  ل�سورة  �رشحه  يف  هذ�  ويظهر 
�لعلوي  بالعامل  �مللكوت  عامل  وي�سمى  �مللكوت،  عامل  من  و�لباطن  و�ل�سهادة  �حل�ص  عامل 
و�لعامل �لروحاين و�لعامل �لنور�ين، وي�سمى عامل �ل�سهادة عامل �ل�سفلي و�جل�سماين و�لعلماين، 
يكن  ال  �مللكوت  وعامل  �لعلو،  �إىل  وكال�سفل  �لنور،  �إىل  كالظلمة  بع�سهما  �إىل  ون�سبتهما 

�لو�سول �إليه من خالل نور �لعقل، بل من خالل �الأنبياء )32( . 
يدرك  و��سعًا،  نطاقًا  للعقل  �أّن  هي  �لعقل  حاكم  يف  �لغز�يل  �الإمام  ر�أي  وخال�سة 
�ملعلومات �أكرث و�أوثق من �حل�ص، و�أن حكمه �أ�سدق بكثري من حكم �حل�ص �إال �أن �در�كاته مع 
�ت�ساعها، مل تدرك �ملغيبات و�أمور ما ور�ء �لطبيعة، وهو يعّد �أحد �أدو�ت �ملعرفة وم�سادرها، 
�إال �أنه ال يكن �لوثوق به يف ميد�ن ال يكن للعقل �إدر�كه وهو ميد�ن عامل �لغيب �لذي ال 

يكن �إدر�كه �إال عن طريق م�سدر ثالث للمعرفة �ليقينية وهو �لنبوة. 
Ú  ويرى �أّنها: و�سول خرب من �هلل تعاىل بطريق �لوحي �إىل امل�صدر الثالث: النبوة:  

�أمّنن فهم معنى �لنبوة  �إذ� عالقة بني �لوحي و�الأنبياء، ويقرر  من �ختاره من عباده فهي 
و�أكرث �لنظر يف �لقر�آن �لكرمي و�الأخبار �ل�سحيحة، ح�سل له �لعلم �ل�رشوري بكونه �سلى 
�هلل عليه و�سلم يف �أعلى درجة �لنبوة )33( ، و�أما �لر�سالة: فهي تكليف �هلل تعاىل �أحد �الأنبياء 
باإبالغ �لنا�ص �رشعا �أو حكما، فالر�سالة �إذ� عالقة بني �لنبي و�سائر �لنا�ص، و�لنبوة �أ�رشف 

من �لر�سالة؛ الأنها �سلة �لنبي بخالقه، و�لر�سالة �سلة �لنبي بالنا�ص )34( . 
يعد  منهما  كل  �أن  �إال  و�لر�سالة  �لنبوة  بني  �لفرق  بيان  يف  �جتهد  �لغز�يل  �أن  ويبدو 
عن  �خلالق  من  �ملعرفة  على  �حل�سول  فالنبوة  �لربانية،  �ملعرفة  لتو�سيل  و�حد�ً  م�سدر�ً 

طريق �لوحي، ثم تو�سيلها �إىل �لنا�ص عن طريق �لر�سالة. 
وبعد �أن قرر �لغز�يل عجز كل من �لعقل من �إدر�ك �ملعرفة �ليقينية، يرى وجود ور�ء 
�لعقل طور�ً �آخر تتفتح فيه عني �أخرى يب�رش بها �لغيب وما �سيكون يف �مل�ستقبل، وال طريق 
ملعرفتها �إال عن طريق �لنبوة؛ فهي طريق الإدر�ك هذه �الأمور �لتي ال يدركها �لعقل، بل �إدر�ك 
�ليقني  بد من طلب  ال  ولهذ�  �لنبوة  �إحدى خو��ص  �لعقل  مدركات  �خلارج عن  �جلن�ص  هذ� 

بالنبوة )35( . 
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وعند �حلديث عن �لعالقة بني كل من �لعقل و�لنقل فاإنه يبني �أّن �أمور� تعلم بال�رشورة 
مبا�رشة، ومنها ما ال يعلم بال�رشورة؛ فاأّما ما يعلم بال�رشورة كالبديهيات و�مل�سلمات، 
�سادقة  الأنها  وبر�هني  ��ستدالل  �إىل  حتتاج  وال  مبا�رشة،  معرفة  يعرفها  �الإن�سان  فاإّن 
وو��سحة بذ�تها، و�أّما ما ال يعلم بال�رشورة فاإنه ينق�سم �إىل �أق�سام: �الأول: ما يعلم بدليل 
�أي عن  �أي معرفة عقلية - ، و�لثاين: ما يعلم بال�رشع دون �لعقل -  �لعقل دون �ل�رشع - 
طريق �لنقل كمعرفة �لغيبيات و�ل�سمعيات - ، و�لثالث: ما يعلم بالعقل و�ل�رشع معا؛ كروؤية 
�هلل تعاىل، وخلق �هلل تعاىل للمخلوقات وهو بذلك يرد على �ملعتزلة العتمادهم على �لعقل 

كدليل م�ستقل عن �لنقل ومقدم عليه )36( . 
و�ل�رشع  كاالأ�ّص  فالعقل  بالعقل؛  �إال  يتبني  ال  و�ل�رشع  بال�رشع،  �إال  يهتدي  ال  فالعقل 
كالبناء، ولن يغني �أ�ّص ما مل يكن بناء، ولن يثبت بناء ما مل يكن �أ�ّص، �أي �أّن �لعقل ال يهتدي 
�إىل تفا�سيل �ل�رشعيات تارة، و�ل�رشع تارة ياأتي بتقرير ما ��ستقر عليه �لعقل، وتارة بتنبيه 
يتذكر ما فقده، وتارة  �لعاقل حتى  �لدليل حلقائق �ملعرفة، وتارة بتذكري  و�إظهار  �لغافل 
بالتعليم وذلك يف �ل�رشعيات وتف�سيل �أحو�ل �ملعاد، فال�رشع نظام �العتقاد�ت �ل�سحيحة 

و�الأفعال �مل�ستقيمة و�لد�ل على م�سالح �لدنيا و�الآخرة )37( . 
وهكذ� يحدد �لغز�يل طبيعة �لعالقة بني �لوحي و�لعقل، وهي عالقةتكامل ال تعار�ص 
�ليقينية،  �ملعرفة  تتحقق  بتكاملهما  و�أّن  نور"،  على  "نور  معًا  �جتماعهما  و�إن  بينهما، 
�لغز�يل بدقة  �لعقل وهذ� ما يظهره  �أثر�ً يف  �لوحي وللوحي  �أثر�ً يف  للعقل  �أّن  وال �سك من 

ومو�سوعية. 
Ú  ملعرفة� م�سادر  من  م�سدر�ً  �لغز�يل  عند  �لك�سف  ويعد  الك�صف:  الرابع:  امل�صدر 

�ليقينية بو��سطة نور يقذفه �هلل يف �ل�سدر - على �سكل �إلهام دون عناء - وذلك �لنور مفتاح 
�أّن من ح�رش �لك�سف يف �الأدلة �ملجردة فقد �سيق رحمة �هلل تعاىل  �أكرث �ملعارف، ويرى 
�ل�رشح  عن  �سئل  فلما  " بال�رشح"،   - و�سلم  عليه  �هلل  �لر�سول– �سلى  �سّماه  وقد  �لو��سعة، 
الَِم} )�سورة �الأنعام:  َرُه ِلالإِ�صخْ دخْ َحخْ �صَ ِدَيُه َي�رشخْ ُ اأَن َيهخْ ومعناه يف قوله تعاىل:{َفَمن ُيِرِد اللرّ
125( قال: " هو نور يقذفه �هلل تعاىل يف �لقلب"، فقيل: " وما عالمته؟ "، فقال: " �لتجايف 
�أن يطلب بالك�سف، وهو  �إىل د�ر �خللود" )38( ، وهذ� �لنور ينبغي  عن د�ر �لغرور، و�الإنابة 
ينبثق من �جلود �الإلهي من بع�ص �الأحيان، ومن ذلك فاإّن مكان �لعلم هو �لقلب، فهو كاملر�آة 
�لتي تنطبع فيها �ل�سور، وللحقيقة �سور تنطبع يف مر�آة �لقلب، وتت�سح بها، ولذلك فالعامل 
عبارة عن �لقلب �لذي فيه يحل حقائق �الأ�سياء، و�ملعلوم عبارة عن حقائق �الأ�سياء، و�لعلم 

عبارة عن ح�سول �ملثال يف مر�آة �لقلب )39( . 
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�إذ�ً فاملعرفة �لك�سفية عنده: "هي نور يظهر يف �لقلب عند تطهريه وتزكيته من �سفاته 
�ملذمومة، وينك�سف من هذ� �لنور �أمور كثرية تت�سح من خاللها �ملعرفة �حلقيقية يف ذ�ت 
على  لالآخرة  ترتيبه  ووجه  و�الآخرة،  �لدنيا  خلق  يف  وحكمه  و�أفعاله،  و�سفاته  تعاىل  �هلل 

�لدنيا، ومعرفة معنى �لنبوة، و�لوحي و�ملالئكة و�ل�سياطني وغري ذلك" )40( . 
ي�ستطيع  لذلك  �هلل وحمبته؛  مرتهنة مبعرفة  عنده  �لك�سفية  �لقلبية  �ملعرفة  �أّن  ويبدو 
متاأثر�ً  �ل�سوفية،  �لطريقة  خالل  من  وذلك  �حلقيقية؛  �ملعرفة  �إىل  بها  ي�سل  �أن  �لعارف 

باملدر�سة �ل�سوفية �لتي ينتمي لها. 
ويوؤكد على �لعالقة بني �لعقل و�لك�سف؛ فالعقل ال ي�سطدم مع �لك�سف يف �سيء، غاية 
ما هنالك �أن �لعقل ل�سعفه وق�سوره يعجز �أحيانا عن �أن يبدى �لر�أي يف م�ساألة ما، في�سعفه 
�لوحي �أو �الإلهام بتبيانها، فتارة يدرك �لعقل وجه �حلكمة فيها، وهنا ي�ستطيع �أن ي�سد من 
�أزر �لوحي و�الإلهام، وتارة ال يدرك وجه �حلكمة، فيقف �سامتًا ال يلك �مل�ساعدة، فهو يريد 
بذلك �أال ي�ستغنى عن �لعقل كلية، بل يجعله �سارحًا للك�سف )41( ، وهذ� يف�رش �لظاهرة �لتي 
تبدو يف بع�ص كتبه من موؤ�زرة �لعقل لوجهات �لنظر �ل�سوفية �لتي يبثها بعد �الهتد�ء �إىل 
نظرية �لك�سف �ل�سويف، ومل يعرب �لغز�يل عن ك�سوفه بطريقة �رشيحة وو��سحة، بل �أحاط 

نظرياته برعاية �لعقل. 
وقوله بنظرية �ملعرفة �ل�سوفية ال يعني نفي نظرية �ملعرفة �لتي م�سدرها �لنبوة �أو 

�لعقل بل �ملق�سود هو �العرت�ف باأن لكل منهم طريقًا توؤدي �إىل �ملعرفة. 
و�لعلم يح�سل من طريقني: �لتعلم �الإن�ساين، و�لتعلم �لرباين؛ فالتعلم �الإن�ساين؛ يكون 
�ال�ستغال  �لتح�سيل بالتعلم، و�الآخر من د�خل وهو  �أحدهما من خارج وهو  على وجهني: 
�لتعلم  بيان طريق  �أفا�ص يف  ثم  �لظاهر"،  �لتعلم يف  �لباطن مبنزلة  و�لتفكر من  بالتفكر، 

�لرباين )42( . 
وقد قدم �لغز�يل نظرية للمعرفة على �أ�سا�ص فل�سفي ويظهر ذلك جليًا يف ر�سالته م�سكاة 
أَرخْ�ِس} )�سورة �لنور: 35( مف�رش�ً لنور  َمواِت َوالخْ ُ ُنوُر ال�صَّ �الأنو�ر، �سارحًا قوله تعاىل:{اللَّ
�الأنو�ر" تارة باأّنه هو �أ�سل �لوجود، وتارة �أخرى باأنه �أ�سل �ملعرفة" )43( - وال تعار�ص 
بني �لتف�سريين �إذ �ملعرفة من �أفر�د �لوجود، كما ال تعار�ص بني ما قدمه من روؤية معرفية 
يف م�سكاة �الأنو�ر وبني ما ذهب �إليه يف غريها من �لقول بالعلم �للدين و�لك�سف �ل�سويف، �إذ� 
يوؤول ر�أيه يف �جلميع �إىل معنى و�حد - ، ويبني �أّنه"من ظّن �أّن �لك�سف موقوف على �الأّدلة 

�ملجردة، فقد �سيق رحمة �هلل تعاىل، فهذ� �حلد�ص كافيا الإثبات وجود �هلل" )44( . 
وبذلك يرى �أنه ال تعار�ص بني معقول ومنقول، �إال �أّن �لغز�يل مل ي�سل �إىل هذ� با�ستعماله 
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�لكالم ودالئله وال باملنطق و�لفل�سفة وبر�هينهما، بل بنور �إلهي يقذفه �هلل تعاىل يف �ل�سدر، 
وهذ� �لنور يعد مفتاح �أكرث �ملعارف، وهو لي�ص حمتاجا �إىل دليل منطقي وترتيب كالمي بل 

يعرف بنور يقذفه �هلل يف قلب �ملوؤمن دون �أي تعقيد وهو �أ�سل �ملعرفة �ليقينية. 
و�لك�سف عند �لغز�يل هو �الإلهام وهو: " كل ما يلقيه �هلل يف روع �لعبد ومل يكن للعبد 
فيه حيلة �أو تعلم �أو �جتهاد وهذ� �لنوع ال يرقى �إىل درجة �ليقني �لتام �إال ب�رشوط كاأن يكون 
ا  لنبي �أو لويل )45( - ، وقد ورد يف �لقر�آن �لكرمي مناذج من هذ� �لنوع، قال تعاىل: {َومَلَّ
94( وهذ�  ُتَفنُِّدوِن} )يو�سف:  اأَنخْ  َل  َلوخْ ُيو�ُصَف  ِريَح  َلأَِجُد  اإِينِّ  اأَُبوُهمخْ  َقاَل  ِعريُ  الخْ َف�َصَلِت 
دليل على �أّنه نوع من �الإدر�ك خارج عن �حلو��ص حت�سل �ملعرفة به من خالل �الإلهام دفعة 
و�حدة، وهو ما ح�سل مع يعقوب عليه �ل�سالم عندما �أح�ص باقرت�ب �أثر يو�سف عليه �ل�سالم 

�إلهامًا، �إال �أّنه جعل �لك�سف م�سدر�ً رئي�سًا يف �ملعرفة �ليقينية متاأثر�ً باملدر�سة �ل�سوفية. 
ويرد على �لغز�يل باأّن �الإلهام �أحد م�سادر �ملعرفة �لتي ال تخ�سع للتجربة �أو �حل�ص 
يكن  ال  �لذي  �ملعرفة  من  �لنوع  هذ�  حول  د�ئر�ً  �جلدل  ز�ل  ما  لذلك  �لعقلي  �ال�ستدالل  �أو 
يخرق  ال  باأن  �الإلهام؛  �أ�سا�سه  على  �الإ�سالم  يحاكم  �لذي  �لعام  فاملبد�أ  تعليله،  وال  �إنكاره 
قاعدة دينية �أو يعار�ص حكمًا �رشعيًا متفقًا عليه؛ فاالأحكام �ل�رشعية تقوم على �لظاهرة 
وال تغري �أو تبدل بادعاء �ملكا�سفة �أو �الإلهام )46( ؛ لذلك يعّد من �مل�سادر �لتبعية �أو �لثانوية 
للمعرفة؛ �لتي ال متتلك يف ذ�تها عاماًل حا�سمًا يف قبول �ملعرفة �أو رف�سها، وحتول دون 

�لتعميم �إال باال�ستناد �إىل �مل�سادر �لرئي�سية من وحي وعقل وح�ص )47( . 
فكل  �لرتبوية،  �لفل�سفات  مع  جوهري  خالف  على  �لغز�يل  �أًن  يظهر  ذلك  على  وبناًء 
فل�سفة منها ترى �أّن م�سدر �ملعرفة �حلقيقة �إّما �لعقل �أو �حل�ص �أو �حلد�ص؛ حيث �إّن �لفل�سفة 
�الأ�سا�ص من  �لعقل، فاملعرفة عندها تنبع يف  �إىل  �لغالب  ترّد م�سدر �ملعرفة يف  �ملثالية 
�ملعرفة  الأن  �خلربة؛  عن  خمتلفة  �أولية  معرفة  هي  �لعقل  من  تنبع  �لتي  و�ملعرفة  �لعقل، 
�لتي عن �خلربة غري و��سحة، وكثري�ً ما تخدع وهي ال حتوي �سمانًا للحقيقة )48(، فالعقل 
م�سدر لكل �سنوف �ملعرفة �حلقيقية، و�ملعرفة �حلقيقية تتميز بال�رشورة و�ل�سمول ويق�سد 
بال�رشورة �أّن �ملعرفة �سادقة، و�ل�سمول �أّن �حلكم �لذي نطلقه �سادق يف كل زمان ومكان 

ب�رشف �لنظر عن تغري �لظروف و�الأحو�ل )49( . 
فاآمنت  جذريًا  معها  وتختلف  �ملثالية،  �لفل�سفة  لتناق�ص  �لو�قعية  �لفل�سفة  وجاءت 
و�ملثل،  �لعقل  عن  �مل�ستقل  �لوجود  �لو�قع  لهذ�  و�أّن  للعيان،  �ملاثل  �ملح�سو�ص  بالو�قع 
�الأ�سياء  و�أّن  باالأفكار،  ولي�ص  �الأ�سياء  تكون كامنة يف  �لتي  �حلقائق  فالو�قع هو م�سدر 
موجودة �سو�ء �أكان لدينا فكرة �أم ال )50(، و�لعقل عند �لو�قعيني لي�ص �إال ح�سيلة �لتجارب 
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من  �أ�سا�سًا  ماأخوذة  و�ملعاين  و�ملفاهيم  �ملادي،  �لعامل  من  �ملادية  �حل�سية  و�خلرب�ت 
يف  تغيري  و�أي  �ملادي،  للعامل  وتابعان  نابعان  ون�ساطه  و�لعقل  مادية،  و�أ�سياء  مو�قف 
�لو�قع �ملادي يتبعه يف عامل �لفكر )51(، وهم يرف�سون �لقول باأن �لعقل يفر�ص مقوالته 
بعقول  خلق  عاملًا  لي�ص  باحلو��ص  يدرك  �لذي  �لعامل  باأّن  ويقولون  باحلو��ص،  �خلا�سة 
�لب�رش �إمنا �لعامل كما هو، وهو �إ�سقاط من �لعقل )52(، ولذلك فهي توؤمن باحلو��ص وتعدها 
وهم  �الإن�سان،  عقل  �إىل  و�سورتها  �خلارجي  �لعامل  وقائع  تنقل  وهي  �لعقل،  �أدو�ت  من 
يعللون خد�ع �حلو��ص �أو ق�سورها باإخ�ساعها ل�سيطرة �لعقل و�إحكامه، و�حلو��ص ت�ساعد 
�لتجريب  طريق  عن  و�إثباتها  �لعقل  ي�سل  �لتي  �لعقلية  �لق�سايا  من  �لتاأكد  على  �لعقل 
)53(، فم�سدر �ملعرفة �حلقيقية �حلو��ص وكذلك فالتجربة تعد م�سدر�ً  �لو�قعية  و�خلرب�ت 
من م�سادر �ملعرفة، فاملنهج �لتجريبي �أثبت �خلطاأ �لعميق �لذي يقوم عليه �لر�أي �لقائل 

باأن �ملعرفة ال يكن بلوغها �إال بو�ساطة قوى �لذهن وحدها )54(. 
فالعقل  باملعرفة،  وعالقتهما  و�حلو��ص  �لعقل  من  �لرب�جماتية  �لفل�سفة  موقف  و�أّما 
عندهم جمموعة من �خلرب�ت �لتي كونها �لفرد خالل ن�ساطه )55( ، وهو لي�ص �ملنوط بو�سع 
�لرو�بط بني �الأ�سياء؛ الأّن هذه �لرو�بط قائمة يف �لطبيعة بني �الأ�سياء نف�سها، فالعقل لي�ص 
م�سدر �لرو�بط بل �لتجربة �لعملية )56( ، فاملعرفة تنطلق من �حلو��ص وتنتهي بالتجربة؛ 

لذلك تعّد �حلو��ص طريقًا �أ�سا�سيًا للتجربة �لعملية )57( . 
�ملذهب �حلد�سي، �لذي يثله برج�سون: فريى �أن م�سدر �ملعرفة لي�ص هو �لعقل �لذي 
ي�ستنبط وي�ستدل، ولي�ست هي �حلو��ص �لتي تدرك وحت�ص، و�إمنا هو �حلد�ص �لذي يقود �إىل 

جوهر �حلقيقة، ويك�سف عن �لو�قع بغري و�ساطة من عقل �أو حو��ص )58( . 
و�لغز�يل بحديثه عن م�سادر �ملعرفة يتفق مع �لفل�سفة �ملثالية باأن �لعقل يعد م�سدر�ً 
�إىل معرفة يقينية مبعزل عن  �لعقل يو�سل  من م�سادر �ملعرفة، ولكنه ال يتفق معها باأن 
م�سدر �ل�رشع و�إر�ساده، ويتفق مع كل من �لفل�سفة �لو�قعية و�لفل�سفة �لربجماتية باأن �حل�ص 
و�لتجريب يعد�ن م�سدر� من م�سادر �ملعرفة، ولكن �حل�ص منفرد�ً يعّد من �أخ�ص �ملعارف وال 
يو�سل �إىل �حلقيقة، وال بد من �ل�سك فيه، ويتفق مع �ملذهب �حلد�سي باأن �حلد�ص يعد م�سدر� 
للمعرفة، ومع �أنه يرى �أّنه يو�سل �إىل �ملعرفة �ليقينية �إال �أنه ال ينكر �مل�سادر �الأخرى، ويعد 

كل منها مكمل لالآخر. 
يف  �لعقلي  �الجتاه  على  �القت�سار  رف�ص  �الإ�سالم  يف  �ملعرفة  م�سادر  يف  و�الأ�سل 
�لو�سول �إىل �ملعرفة، ورف�ص �القت�سار على �الجتاه �لتجريبي باإرجاع �ملعرفة �إىل �حل�ص 
ًئا َوَجَعَل  َلُموَن �َصيخْ َهاِتُكمخْ َل َتعخْ َرَجُكمخْ ِمنخْ ُبُطوِن اأُمَّ ُ اأَخخْ وحده، ويف ذلك يقول تعاىل: {َواللَّ
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ُكرُوَن} )�لنحل: 78( ، وقد قرر �هلل تعاىل يف  ِئَدَة ۙ َلَعلَُّكمخْ َت�صخْ فخْ أَ �َصاَر َوالخْ أَبخْ َع َوالخْ مخْ َلُكُم ال�صَّ
�الآية �أّن �هلل جعل �ملعرفة منوطة باحلو��ص و�لعقل معًا باإر�ساد منه، ومل يجعلها مقت�رشة 

على �أحدهما. 
وبذلك تربز نظرية �ملعرفة عند �لغز�يل؛ فهو ي�ستخدم �ل�سك �ملنهجي للبحث �إىل �ملعرفة 
�ليقينية، وهو ال يوؤمن �إيانًا مطلقًا باإمكان �ملعرفة وقدرة �الإن�سان على بلوغ �ليقني، وينكر 
قدرة �الإن�سان على معرفة حقائق �الأ�سياء؛ ولذلك فهو يخترب �حلو��ص و�لعقل، ورغم �أنه يعد 
عند  الأنه  يقينية  معرفة  على  بها  �حل�سول  يكن  ال  �أنها  �إال  �ملعرفة  م�سادر  من  �حلو��ص 
�ختبارها با�ستخد�م �ملنهج �ل�سكي، يحكم باأن �لعقل فقد ثقته باحلو��ص الأن �حلو��ص تخدع؛ 
لذلك تعد �أخ�ص م�سادر �ملعرفة وال يوثق بها منفردة، وي�سك يف �لعقل لتفاوت �لعقول ولذلك 
�ملعرفة �حلا�سلة بالعقل ن�سبية، والأن ور�ء �لعقل حاكم �آخر ويعد �لقلب من �أدو�ت �ملعرفة 
�لقلبية  الإلهام دون عناء، و�ملعرفة  �سكل  �ل�سدر على  يقذفه �هلل يف  نور  بو��سطة  �ليقينية 
�ل�رشع،  �إطار  �إن كان خارج  �لك�سفية عنده مرتهنة مبعرفة �هلل وحمبته، و�لعقل ال دور له 
و�ملعرفة �لتي م�سدرها �لنبوة معرفة يقينية، و�لعالقة بني �لعقل و�ل�رشع عالقة تكاملية، 
قلبية  معرفة  نوعان:  عنده  فاملعرفة  ولذلك  و�لنتيجة،  �ل�سبب  تالزم  متالزمان  فكالهما 
ك�سفية م�سدرها �هلل تعاىل يح�سل عليها �الإن�سان بالك�سف، ومعرفة عقلية م�سدرها �ل�رشع 
ووقائع �حلياة يح�سل عليها �لفرد باالكت�ساب و�لوعي و�ملالحظة، وال بد من �إر�ساد �ل�رشع 

للعقل �إىل �ملعرفة �ليقينية )59( . 
�أن يعد م�سدر�ً  و�أن كل م�سدر ال يكن  �لتكامل بني م�سادر �ملعرفة  �إىل  وهو يدعو 
للمعرفة، فاحل�ص و�لعقل و�لنبوة و�لك�سف كلها م�سادر متكاملة تعمل مع بع�سها  وحيد�ً 
بع�سًا، و�أ�رشفها �لنبوة و�لك�سف و�أ�سعفها �حلو��ص، وهو بذلك يخالف �لفل�سفات �لتي تنظر 
فاملعرفة  �ملعرفة،  مل�سادر  �جلزئية  نظرتها  خالل  من  ذلك  ويظهر  جزئية  نظرة  للمعرفة 
�الإن�سانية �حلقيقية هي �لتي تاأتي عن طريق �حلو��ص �لظاهرة و�لباطنة، وعمليات �لتجريب 
�ملختلفة �لتي تقوم بها هذه �حلو��ص - مع عدم �لثقة بها منفردة - مع �ملو�زين �لعقلية 

و�لفطرية و�ملكت�سبة، باالإ�سافة �إىل كل ما يوحي به �هلل الأنبيائه �أو عباده �ل�ساحلني. 

املطلب الثاني - أقسام العلوم عند الغزالي: 

وقد �أّدى هذ� �لتنوع يف م�سادر �ملعرفة يف �لفل�سفات �لرتبوية �حلديثة �إىل تنوع �آخر 
يف مو�سوعات �ملعرفة وجماالتها، فاملذهب �لعقلي يرتبط باملعرفة �لعقلية �لتي جتعل من 
�لريا�سيات و�لعلوم �لعقلية �أمنوذجًا للعلم، �أّما �ملذهب �لتجريبي فريتبط باملعرفة �حل�سية، 
فريتبط  �حلد�سي  �ملذهب  �أّما  للعلم،  �أمنوذجًا  و�لتجريبية  �لطبيعية  �لعلوم  من  جتعل  �لتي 
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باملعرفة �حلد�سية �لتي ترتكز على �لعلوم �لدينية، و�الأخالقية و�ل�سوفية دون غريها )60( . 
�لرتبوية �حلديثة يف مو�سوعات  �لفل�سفات  �لغز�يل يقرر قاعدة خمتلفة عن  �أن  �إاّل 
�حلقيقة  على  تعاىل  �هلل  معرفة  هي  �لعلوم  جميع  غاية  �أّن  وهي  وعلومها؛  �ملعرفة 
يق�صم  فهو  لذلك  ؛   )61( ببع�ص  بع�سها  مرت�بطة  متعاونة  كلها  و�لعلوم  و�ل�سدق، 

اإىل ق�صمني )62(:  العلوم 
�أّن كل  - �لتي هي فر�ص عني: ويرى  �لعلوم  �الأول - علوم حممودة: ويتفرع منها: 

فرقة �أنزلت �لوجوب على �لعلم �لذي توؤمن به؛ فاملتكلمون قالو�: علم �لكالم، و�لفقهاء: علم 
�لعبد بحاله ومقامه  و�ل�سنة، و�ملت�سوفة: علم  �لكتاب  �لفقه، و�ملف�رشون و�ملحدثون: علم 
�أّنه علم �ملعاملة وي�سمل �أمور �ملعامالت �لثالثة: �العتقاد، و�لفعل  من �هلل تعاىل، ويرجح 
و�لرتك، وعلم مكا�سفة )63( ، ويقرر �لغز�يل يف حال تعر�ص �ملرء يف بع�ص �حلاالت للتعلم 
و�لعمل يف �آن و�حد ومل ي�ستطع �لقيام بهما معًا عليه �أن يتعلم �أواًل؛ الأن �لعلم �أ�سل �لعمل 
و�أ�سا�ص له كما �أنه �رشط له بعد، وفر�ص �لعني معناه عنده �لعلم بكيفية �لعمل بالو�جب )64( 
، وهكذ� يكون تعلم �سائر �الأفعال �لوجبة فر�ص عني، و�لعلوم �لتي هي فر�ص كفاية: وهي 
�لعلوم �لتي �إذ� تعلمها بع�سهم �سقط و�جب تعلمها عن بع�سهم �الخر وال ي�ستغنى عنها يف 
�أخذت  �إىل �رشعية وغري �رشعية، فال�رشعية هي ما  �لدنيا فالعلوم عنده تنق�سم  �أمور  قو�م 
من �الأنبياء، وال ير�سد �لعقل وال �لتجربة وال �ل�سماع �إليها؛ كاللغة، وغري �ل�رشعية هي ما 
هو  وما  مذموم  هو  وما  ممدوح  هو  ما  ومنها  و�لتجربة،  بالعقل  �الأنبياء  غري  من  ��ستفيد 

مباح، و�ملحمود ما ترتبط به م�سالح �أمور �لدنيا كالطب و�حل�ساب )65( . 
و�لق�سم �لثاين: �لعلوم �ملذمومة: ومنها، علم �ل�سحر و�لطل�سمات و�لنجوم و�لفل�سفة  -

وعلم �لكالم وما �سابهها، و�أما �ل�سحر و�لطال�سم وهما يوؤديان �إىل �أنو�ع من �ل�رشر، و�أما 
�لنجوم؛ الأن �الإن�سان م�سغوف باالإحالة على �الأ�سباب، وقد يغفل ب�سببه عن م�سبب �الأ�سباب، 
�أمور على خالف  �إىل  �لقبلة، و�لفل�سفة الأد�ئها  لذلك فليقت�رش على معرفة �ملنازل ودالئل 
�ل�رشع، وال ينكر �أّن �حل�سابيات ال يكن خمالفتها و�إنكارها، لكنها مدخل غلى ما ور�ءها، 

ولذلك ال بّد من �القت�سار على قدر �حلاجة )66( . 
ويق�سم �لعلوم �أي�سًا يف كتابه ميز�ن �لعمل �إىل ق�سمني: �رشعي، وعقلي، و�لعلوم �لعقلية 
تق�سم �إىل: �لعلوم �لغريزية، و�لعلوم �لعقلية �ملكت�سبة، وبعد هذ� يقرر �أن �لعلوم �ل�رشعية ال 
تدرك �إال بالعلوم �لعقلية؛ فالعلوم �لعقلية كاالأدوية لل�سحة، و�ل�رشعية كالغذ�ء، و�لنقل جاء 

من �لعقل، و�لنف�ص �ملري�سة �ملحرومة من �لدو�ء تت�رشر باالأغذية وال تنتفع )67( . 
�الأول: ح�رش  �الأ�سا�ص  اأ�صا�صني)68(:  على  يقوم  ت�صنيفا  قدم  القراآن  جواهر  وفى 
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ت�سنيفه يف �لعلوم �لدينية �لتي ال بد من وجود �أ�سلها يف �لعامل حتى يتي�رش �سلوك طريق 
�هلل تعاىل. �أما �لعلوم �الأخرى كعلم �لطب و�لنجوم وهيئة �لعامل وهيئة بدن �حليو�ن... وغري 
يف  �لغز�يل  على  يوؤخذ  �أمر  وهذ�  و�ملعاد،  �ملعا�ص  �سالح  معرفتها  على  يتوقف  فال  ذلك 
�حلقيقة، الأن كثري� من هذه �لعلوم كالطب وغريه من �لعلوم �لنافعة ي�سلح به حال �ملعا�ص، 

و�سالح �ملعاد من �سالحه. 
 و�الأ�سا�ص �لثاين: ��ستخرج هذ� �لت�سنيف من �لقر�آن �لكرمي، بذكر جمامع ما تنطوي 
عليه �سور �لقر�آن �لكرمي و�آياتها، وما يتعلق بتلك �ملجامع من �لعلوم، وهذه �ملجامع ع�رشة 
�مل�ستقيم،  �ل�رش�ط  وذكر  �ملعاد،  وذكر  �الأفعال،  وذكر  �ل�سفات،  وذكر  �لذ�ت،  "ذكر  �أنو�ع: 
�الأعد�ء، وذكر حماجة  �أحو�ل  �الأولياء، وذكر  �أحو�ل  و�لتحلية، وذكر  �لتزكية  �أعنى جانبي 
�لكفار، وذكر حدود �الأحكام"، ثم �أخذ يف بيان كيفية �ن�سعاب �أنو�ع �لعلوم �لدينية كلها من 

هذه �ملجامع �سو�ء علم �للغة �أو �لكالم �أو �لفقه و�أ�سوله. 
ويف مو�سع �آخر ي�سّنف �لعلوم �إىل نظري وعملي )69( ، ونظر�ً لتد�خل �لعلم و�لعمل عند 
�لغز�يل يرى �أنه البد من تكامل �لعلوم �لدينية و�ملهن �لدنيوية، فاإن ��ستغل �ملتعلم بالعلوم 
�لكالم و�خلالف و�ملنطق و�لطب وغريها، و�قت�رش عليها دون  �ملادية و�لنظرية مثل علم 
علوم �لدين فاإنه ي�سيع عمره فيما ال ينفعه يف �الآخرة؛ فالعلم بال عمل جنون و�لعمل بغري 

علم ال يكون )70( . 
ومع دعوته لتكامل �لعلوم �إال �أنه يرى �أن بع�ص �لعلوم �أ�رشف من بع�ص، ويدرك �رشفها 
�إّما ب�رشف ثمرتها �أو بوثاقة داللتها؛ كعلم �لدين و�لطب، فثمرة علم �لدين �حلياة �الأبدية �إىل 
ال �آخر لها، فكان �أ�رشف من علم �لطب �لذي ثمرته حياة �لبدن �إىل غاية �ملوت، و�أّما �حل�ساب 
�إذ� �أ�سيف �إىل �لطب، فاحل�ساب �أ�رشف باعتبار وثاقة داللته؛ حيث �إّن �لعلم به �رشوري غري 
متوقف على �لتجربة بخالف �لطب، �أ�رشف باعتبار ثمرته، ف�سحة �لبدن �أ�رشف من معرفة 
�لعلم باهلل  �لعلوم ثمرة  و�أ�رشف  �لدليل،  �أوىل من وثاقة  �لثمرة  �إىل  و�لنظر  كمية �ملقادير، 

تعاىل ومالئكته وكتبه ور�سله وما يعني عليه، فاإّن ثمرته �ل�سعادة �الأبدية )71( . 
ل كل علم ويعطى حقه  �أن يح�سّ �لعلوم، بل ينبغي  �أن ي�ستهني ب�سيء من  فال ينبغي 
ومرتبته، و�لعلوم على درجاتها �إّما �سالكة بالعبد �إىل �هلل، �أو معينة على �أ�سباب �ل�سلوك، وال 
تخا�ص فنون �لعلم دفعة، بل ير�عى �لرتتيب؛ فيبد�أ باالأهم فاالأهم، وال يخا�ص يف فن حتى 
ي�ستويف �لفن �لذي قبله، فالعلوم مرتبة ترتيبا �رشوريًا وبع�سها طريق �إىل بع�ص، وياأخذ 

من كل �سيء �أح�سنه ويكتفي ب�سّمة من كل علم. 
�أن  �أن هذ� �لتكامل ال يعني �لتخ�س�ص يف جميع �مليادين، و�إمنا معناه  �أنه يرى  �أي 
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يتزود �ملتعلم بثقافة عامة متده بتكامل معريف برتيب ح�سب �الأولويات الأن �لعلوم مرتبطة 
بع�سها ببع�ص، قبل �أن يتبحر �أو يتخ�س�ص يف علم معني الأن �لعمر ال يت�سع لدر��سة جميع 
�الأ�سا�سية، وهي معرفة �هلل تعاىل معرفة  �لعلوم، وباالإملام بالعلوم تتحقق غاية �ملعرفة 

حقيقية وبالتايل �سكره وعبادته و�لتقرب �إليه. 

املطلب الثالث: أقسام العلماء عند الغزالي:

يق�صم الغزال العلماء اإىل اأربع فرق )72(: 
Ú  أ�سل مق�سود� �أن  �أهل �لر�أي و�لنظر، ويبني �لغز�يل  �أنـهم  وهم يدَّعون  املتكلمون: 

علم �لكالم كان حفظ عقيدة �ل�سنة وحر��ستها من ت�سوي�ص �أهل �لبدعة �لذين �بتدعو� �أمور�ً 
خمالفة لل�سنة، فن�ساأت طائفة �ملتكلمني لن�رشة �ل�سنة من خالل ��ستخد�م علم �لكالم لك�سف 
مقدمات  على  �عتمدو�  �أنهم  �إال  �لبدع،  �أهل  ورد  �ل�سنة  �لدفاع عن  �أح�سنو�  وقد  �لبدع،  �أهل 
ت�سلموها من خ�سومهم، وكان �أكرث خو�سهم يف ��ستخر�ج مناق�سات �خل�سوم وم�سلماتهم، 
وهذ� ير�ه قليل �لنفع، ومل يكن ير�ه كافيًا، وملا ن�ساأت �سياغة �لكالم وكرث �خلو�ص فيها 
�الأمور،  بالبحث عن حقائق  �ل�سنة  �لذب عن  �إىل حماولة  �ملتكلمون  �ملدة، وت�سوق  وطالت 
�لغاية �لكربى  وخا�سو� بالبحث عن �جلو�هر و�الأعر��ص و�أحكامها؛ لذلك مل يبلغ كالمهم 

ومل يح�سل ما يحو ظلمات �حلرية يف �ختالفات �خللق )73( . 
Ú  من باالقتبا�ص  و�ملخ�سو�سون  �لتعليم  �أ�سحاب  �أنـهم  يزعمون  وهم  الباطنية: 

�الإمام �ملع�سوم. 
Ú  باب حتت  �سنفهم  وقد  و�لربهان  �ملنطق  �أهل  �أنـهم  يزعمون  وهم  الفال�صفة: 

و�ختالف مذ�هبهم  فرقهم  �لكفر كافتهم؛ وهم على كرثة  و�سمول �سفة  �لفال�سفة  �أ�سناف 
ينق�سمون �إىل ثالثة �أق�سام: �الأول: �لدهريون؛ وهم طائفة من �الأقدمني جحدو� �هلل �ل�سانع 
�ملدبر �لعامل �لقادر، وزعمو� �أّن �لعامل موجود بنف�سه بدون �سانع وهم �لزنادقة، و�لثاين: 
�لطبيعيون؛ وهم قوم �أكرثو� بحثهم عن عامل �لطبيعة وعجائب �حليو�ن و�لنبات، وقد ر�أو� 
�أنهم  �إال  به،  �العرت�ف  �إىل  فا�سطرو�  �سنعه،  وبديع  تعاىل  �هلل  �سنع  عجائب  �لطبيعة  يف 
تبطل  وهي  ملز�جه  تابعة  �الإن�سان  من  �لعاقلة  �لقوى  �أّن  ظنو�  �لطبيعة  عن  بحثهم  لكرثة 
ببطالن مز�جه فتنعدم ثم �إذ� �نعدمت ال يعقل �إعادة �ملعدوم؛ لذلك �لنف�ص متوت وال تعود وال 
وجود لليوم �الآخر وما يقت�سي؛ ، فهم زنادقة ال يوؤمنون باليوم �الآخر و�إن �آمنو� باهلل تعاىل 
الأن من �أ�سل �الإيان �الإيان باهلل و�ليوم �الآخر، و�لثالث: �الإلهيون: وهم �ملتاأخرون منهم؛ 
�سقر�ط و�أفالطون، و�أر�سطاطالي�ص؛ وهوؤالء بجملتهم ردو� على �لدهرية و�لطبيعية، وبينو� 
�الإلهيني حتى  قبلهم من  و�سقر�طو من كان  �أفالطون  �أر�سطاطالي�ص على  ورد  ف�سائحهم، 
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ترب�أ منهم �إال �أنه ��ستبقى من رذ�ئل وبدعتهم، فوجب تكفريهم وتكفري �سيعتهم من �لفال�سفة 
كابن �سينا و�لفار�بي وغريهم )74( . 

Ú  .ال�صوفية: وهم يدعون �أنـهم خو��ص �حل�رشة و�أهل �مل�ساهدة و�ملكا�سفة*
وك�سف  ونقدهم  و�لباطنية  و�لفال�سفة  �ملتكلمني  من  يده  نف�ص  �أن  بعد  �لغزيل  لكن 
�لوحيد يف �حل�سول على  �أمله  �ل�سوفية وهو  �أمامه �سوى  �أ�ستارهم مل يبق  عورتهم ومزق 
��ستقر على طريق �ل�سوفية حيث  �ل�سعادة و�ليقني، فبد�أ بدر��سة كتبهم در��سة جادة حتى 
ور�ء  �جلاد  و�لبحث  �ل�ساقة  �لرحلة  هذه  بعد  �إليها  و�سل  �لتي  و�لنتيجة  �لغاية  �إىل  و�سل 

�ملعرفة �حلقيقية و�ل�سعادة �لروحية )75(. 
لعلماء  جامعة  �أّنها  فيها  ر�أى  الأنه  �ملت�سوفة؛  �لفئة  �لعلماء  من  �لغز�يل  �ختار  وقد 
�الآخرة، والبتعادها عن �سفة علماء �لدنيا ويق�سد بهم علماء �ل�سوء �لذين ق�سدو� من �لعلم 
�لتنعم بالدنيا و�لتو�سل �إىل �جلاه و�ملنزلة عند �أهلها، �إال �أنه يف �لوقت نف�سه ي�سدد يف نقد 
هذه �لفئة حر�سا على �إفر�ز �لت�سوف �ل�سني �ل�سحيح من �خلليط �مل�سطرب �لذي �ساع يف 
�أ�سكال وهياكل فارغة وال ت�سبه  زمنه، م�سنفا لهذه �لفئات �مل�سطربة وو��سفا لها باأنها 

�لت�سوف �حلقيقي )76( . 
وهو مل يكتف بذلك بل و�سح �أّن �الإن�سان يف علمه ال يخلو من �أربعة �أحو�ل: حال طلب 
و�كت�ساب وحال حت�سيل يغني عن �ل�سوؤ�ل وحال ��ستب�سار وهو �لتفكر يف �ملح�سل و�لتمتع 
عظيما  يدعى  �لذي  هو  ويعلم  ويعمل  يعلم  فالذي  �الأحو�ل؛  �أ�رشف  وهو  تب�رش  وحال  به، 
يف ملكوت �ل�سمو�ت كال�سم�ص ت�سئ لغريها وهي م�سيئة يف نف�سها، و�لذي يعلم وال يعمل 

كالدفرت �لذي يفيد غريه وهو خال عن �لعلم )77( . 
�لعلم  و�سار  �حلقيقي  �لعامل  �سفة  فقدو�  بع�سهم  �أ�سناف  �إىل  �أي�سًا  �لعلماء  و�سنف 
فريق  كل  حتت  ويندرج  فريقني  �إىل  ق�سمهم  وبذلك  فردية،  دنيوية  ملنافع  و�سيلة  عندهم 
�أ�سناف ذكرها )78( وهما: علماء �لدنيا: وهم علماء �ل�سوء، �لذي ق�سدهم من �لعلم �لتنعم 
وعلماء  كثرية.  باأو�ساف  و�سفهم  وقد  �أهلها،  عند  و�ملنزلة  �جلاه  �إىل  و�لتو�سل  بالدنيا 
�لعناية  �سديد  �لعمل و�ملو�ظبة على �ملجاهدة،  �أكرثه من  ي�ستفاد  �لذي  �لعلم  �الآخرة: وهو 
�الآخرة يجمع كل و�حدة  �ثنتي ع�رشة عالمة من عالمات  يذكر  بذلك  �ليقني، وهو  بتقوية 
منها جملة من �أخالق علماء �ل�سلف، وعلى كل عامل �أن يكون �إّما مت�سفا بهذه �ل�سفات �أو 

معرتفا بالتق�سري مع �الإقر�ر به، ويحذر �أن يكون �لرجل �لثالث فيبدل �آلة �لدنيا بالدين. 
�اللتقاء  من  بد  ال  بل  بع�سا،  بع�سهم  وحتقري  �لتنافر  عدم  �إىل  �لعلماء  دعا  ولكنه 
و�لتكامل �ملعريف فيما بينهم فريى، �أن �ملتكفل ببع�ص �لعلوم ينبغي �أن ال يقبح يف نف�ص 
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�ملتعلم �لعلوم �لتي ور�ءه؛ كمعلم �للغة �إذ عادته تقبيح علم �لفقه، ومعلم �لفقه عادته تقبيح 
علم �حلديث و�لتف�سري، و�إّن ذلك نقل حم�ص و�سماع وهو �ساأن �لعجائز وال نظر للعقل فيه، 
ومعلم �لكالم ينفر عن �لفقه ويقول ذلك فروع وهو كالم يف حي�ص �لن�سو�ن، فاأين ذلك من 
�لكالم يف �سفة �لرحمن! فهذه �أخالق مذمومة للمعلمني ينبغي �أن جتتنب، بل �ملتكفل بعلم 
و�حد ينبغي �أن يو�سع على �ملتعلم طريق �لتعلم يف غريه، و�إن كان متكفال بعلوم فينبغي 
�أن يجمع بني علماء  �إىل رتبة، فالذي يجب  �أن ير�عى �لتدريج يف ترقية �ملتعلم من رتبة 
�إىل حد �الإن�سانية، فلوال �لعلماء ل�سار  �أّنهم يخرجون �لنا�ص من حد �لبهيمية  �ملعرفة هو 

�لنا�ص مثل �لبهائم )79( . 
ويظهر من كالمه دعوته �ل�سارمة �إىل وجوب �لتكامل بني �لعلماء جميعهم من �أجل 
حتقيق �لغاية �ملق�سودة من �لعلم و�لتعلم �أو حت�سيل �ملعرفة؛ وهي معرفة �هلل تعاىل، و�لتي 
ال تتحقق �إال بتكامل علمائها وت�سجيع �لعلماء �ملتعلمني حت�سيلها من غريهم من �لعلماء، 
�لفل�سفات �لرتبوية؛ حيث يلحظ  �لتكامل بني علماء �ملعرفة ال يوجد يف  �إىل  �لدعوة  وهذه 
�لتنافر و�لتناحر بني علماء هذه �لفل�سفات، فالو�قعيون �بتكرو� �لفل�سفة �لو�قعية لتناق�ص 
�لفل�سفة �ملثالية وتردها، وتختلف معها �ختالفًا جذريًا، وكذلك جاءت �لفل�سفة �لربجماتية 
هذه  بني  قائم  و�خلالف   ،)80( وهكذ�  �حل�سية  بالفل�سفات  �العرت�ف  �ملثاليون  ويرف�ص 
�إىل  �أّن �لغز�يل مبنهجه �لقائم على �ملنهج �الإ�سالمي يدعو  �إال  �لفل�سفات و�لقائمني عليها، 

�لتكامل و�لتعاون ونبذ �لتنافر للو�سول �إىل �ملعرفة �ليقينية. 

اخلامتة: 

اأولً - النتائج: لقد تو�صل الباحثان اإىل الإ�صتنتاجات التية:  ◄
�أخرجت مدر�سة �الأ�ساعرة للفكر �أعالما تولو� زمام قيادة �لفكر �ملعريف و�لرتبوي . 1

�الإ�سالمي يف تلك �لفرتة و�أبرز علماء �ملدر�سة �الأ�سعرية �الإمام �أبو حامد �لغز�يل. 
تق�سم �ملعرفة عند �لغز�يل ب�سكل عام �إىل معرفة حممودة ومعرفة مذمومة �إىل �أن . 2

�إمكان  �ل�سوفية، ومن خالل بحثه عن  �لك�سف  �إىل نظرية  �لغز�يل يف نهاية رحلته  �نتهى 
�حلقيقة  �إىل  للو�سول  �ل�سكي  �ملذهب  �أو  �ملنهجي  �ل�سك  منهج  �لغز�يل  ��ستخدم  �ملعرفة 

�ليقينية. 
م�سادر �ملعرفة �أربعة، �حلو��ص و�لعقل و�لنبوة و�لك�سف، وللو�سول �إىل �ملعرفة ال . 3

�لغيب، ويخالف  �ل�سهادة وميد�ن عامل  بّد من تكامل م�سادرها يف ميد�نيها؛ ميد�ن عامل 
�لو�قعية  �لفل�سفة  عند  و�لتجريب  �حل�ص  �إما  تعتمد  �لتي  �حلديثة  �لرتبوية  �لفل�سفات  بذلك 
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يثله  �لذي  �حلد�سي  �ملذهب  عند  �حلد�ص  �أو  �ملثالية،  �لفل�سفة  عند  �لعقل  �أو  و�لربجماتية 
برج�سون. 

يح�سل . 4 تعاىل  �هلل  م�سدرها  ك�سفية  قلبية  معرفة  نوعان:  �لغز�يل  عند  �ملعرفة 
عليها �الإن�سان بالك�سف، ومعرفة عقلية م�سدرها �ل�رشع ووقائع �حلياة يح�سل عليها �لفرد 

باالكت�ساب و�لوعي و�ملالحظة، وال بد من �إر�ساد �ل�رشع للعقل �إىل �ملعرفة �ليقينية. 
رغم تنوع �أق�سام �لعلوم عند�لغز�يل �إال �أنه يدعو�إىل تكامل �لعلوم من �أجل �لو�سول . 5

تر�ه  ما  عن  خمتلفة  قاعدة  وهي  �حلقيقة  على  تعاىل  �هلل  معرفة  هي  �لعلوم  جميع  غاية 
�لفل�سفات �لرتبوية �حلديثة يف مو�سوعات �ملعرفة وعلومها يف تركيز كل منها على جانب 

و�حد من �لعلوم. 
ثانيا - التو�صيات:  ◄

يو�سي �لباحثان بدر��سة مقارنة بني �لفكر �ملعريف وتكامله عند �أعالم �لفكر �لرتبوي 
�الإ�سالمي من �الأو�ئل در��سة نقدية وبني �جتاهات �لفكر �ملعريف �ملعا�رش وبيان �سالله 

و�بتعاده عن �حلقيقة �لعلمية ودح�سها. 
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