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منطق الـمعرفة

بقلم األستاذ املهندس: أسامة حافظ عبدو

 

وِل الفَّلسوِف استناًدا لق راِطالصِّي  مَّزاِنمن  اولًَّّأيعطي اْلَمعرفَة احلسِّيَّةَة ااببا    العلويُّ اْلَمنطُق

 التةجلِّي ، ففاعلَّةُة احلسي ُمرَتِبَطٌة بالبصِر، ومنُه كابت قدسَّةُةالعظَِّم أرسطو: )َمن َفَقَد ِحسًّا فقَد ِعلًما(

أن  قبَل َتوَمذوقوا اْلنا لن َيُهَه وًما من القائمنَيَق ينة: )قولهيف سَِِّّّ) ) ( َماليت أشِِّّاَر يلَّها سَِِّّّيدبا الْ 

 .(لِّي ملكوِت اهلِل آتًَّا بقوةٍةَجَيَروا َت

ُذ ، يأخ(: )اَل َعْقَل َكالتةْدِبرِي، واَل ِعْلَم َكالتةَفكُِّر)م(يف قول اإلماِم علي  العلوية اْلَمنطَق كمِّا أنة 

هو ما و عنَد الكالِم عن يثباِت التةجلِّي واْلُمشِّاَهَدِة والكشِِّّ ِ  احلضِّوريي  والعلِم الكشِّفيي  الطَّريِقِمنَهاِج 

ين أنة اْلَمنطَق . وهذا يع(ُةآالِء اهلِل ِبْعَم العباَد: )التةَفكُُّر يف )م(ُيوصُِِِِِّّّّل يغ الِِّايِِّة يف قوِل اإلماِم علي   

ِة اإلهلَّةِة اسِّتناًدا لقوِل الفَّلسوِف العظَِّم أرسطو: )َمن أراَد  مالعلوية ينطلُق من العلِم اإلهليي يغ احلك

 احلكمَة َفْلََّسَتحِدْث لنفِسِه فطرة  أخرى(.

ُُ  و َمقاَماِت ْلا سِِِِّّّّلوِ َمنِطُق اْلَمعرفِِّة العلويةِة باألدواِت اْلَمعرفَّةِة وصَِِِِّّّّالحَّةِتها لتأمنِي  يبحِّ

ُُ تنتهي السِِّّةفسََِِّّطُة والشِِّّة ُّ اإلهلَّةِة، وهو يبدُأ من ح اِبنا من يدراِكنا الوادابيي، ومن يمي وينطلُق، َّ

راط بقوله: قها احلكَُّم سَِِِّّّرتاُج منةا يغ ُمتطلَّباٍت ذَك، وهذا ما حيِةهلَّةاإل العلِم وواوِد احلكمِة فراِدإب

 )ال َيعَلُم العلَم اإلهلية يالَّ كلُّ ذكيٍّ َصبور(.

ِِ يف   العلويُّ اْلَمنطُقمن هنِّا يِّأتي    ُِبَِّدوِر نا عن حلوِل )اْلَمناهِج اْلَمعرفَّةِة( اليت تؤميُن ل البح

 عنَد نطِقَماْل عاُتتفرُّف .اْلَمواودِة عنَد اآلخريَن الوصِِِّّّوَل للحقائِق بعًَّدا عن مصَِِِّّّّدِة الَوهِم وا راَفةِ 

 :هي خريَناآل

 عل  واْلَمحسِِّّوسِِّّاِت الدةاخلَّةِة وا اراَّةِة، ويعتمُد الذي يتعلَُّق بشِِّّؤوِن النةفِس :اْلَمنطُق احِلسِِّّييُّ .1

 احلسي فقط كطريٍق وحٍَّد.

ِة روَءالذي يتعلَُّق مبعرفِة اْلَماَوَراِئَّةاِت، ويعتمُد بنسِِّّبٍة كبريٍة عل  النُّصِِّّوِل اْلَمق  :اْلَمنطُق النةصِِّّييُّ .2

 واْلَمكتوبِة واْلَمسموعِة.
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قائِق واحُلكِم شِِِِِّّّّ  احلويعتمُد عل  العقل لَكالتةحلَِّل الريياضِِِِّّّّيي، الذي يتعلَُّق ب :اْلَمنطُق العقليُّ .3

 علَّها.

ُع دوًما ِلَمعايرِي ا لِط والتةباُعِد الزةمابيي وتواتِر النةقِل، وهذا ِِّّوُل عنَد اآلخريَن ختضِِّّ ِِّّ النُّصو

وِي تناُقضاٍت حت اْلَمنقوَلَة خريَناآل وَلِِّّصبألنة رَب التةاريِخ، َنِد عِِّّيف السةمواوًدا كاَل ِِّّاإلش عُلجيما 

 ال حصَر هلا، وفَّها الكثرُي من ا الفاِت الديينَّةِة والفكريةِة واْلَمذهبَّةِة.
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