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     � ا()'ة ا%�$اء أ�"�ء ا� ��

 ا��0م ���� و ر	� ا
 *-�, و ��آ�*�          

 

��م ا����� ا������      ��$ +* ورد أ'&ا %�$ ا�#"!�  �ل ا% *",-�.

و  "ا�67�83" �ل  ��45� ا%��3ذ ا��)�ويأود أن أذّآ� ا�0+2ء ا1%0اء 

��Bان ا�-0ج ا�?<�: );ا*: و ��= و ا�@ي آ*ن <� و=> ;,: 89ن " ا>;ا*:"

���'م ا3D-�رف �>D�� 67�E A,	��� B ه@ا ا�!�ن، و E د�ن +��*�FGو ا ،

أن ��,� M�F ا�����9 ا�#+ �,KL�J. دون أدI ا'�2ف 9,���*، و ه@ا ا�@ي 

0,N  �"�Kت ا�*�"�ا�FG*ن ;�E 2 ه@ا ا�!�ن ، و ا�"�*ء �!�ن 9*%��*د ا�

�P��+ �Qدوا E ور�F RS�; Bو إ ،U@� ...و ا-��� آ

 

      *Vت ر*,W*W1ا E ض�Yا R+��9 ه@ا ا���-,� ا�"�,] أ%�د 1<�ل 89ن ز

��L�ج +R ا����,> و ; ،U*	' A>ا�+ $�<� ^*وزU*F، و .��ف آ[ +�* %

 J  ا%��3ذ ا��اه�� رFG+,*ت إa ا�#�ح و ا���=,> آ�* `�ح <"�� ا����

 b��	",�� ا�"#���، و آ�*  � : �c E د*dأ:Iا�B��ا%��3ذ ا�  :��*-+ E

?<=" �ل � �J0Kار ا�'L%�9وري " ا *Fو أ ،�,Fe�-ت ا�*,	��: +R اf و

*S�	K+ gh <,=ا��� E �+�-V ا�0+2ء ا1%0اء أ�9أ <i أ�*+�*  إذا E *�Q*j

 E *`�K' و k�: d,�ا أ'#$ أن �mث '�] E ا��*�+ <=�. n إذا ، U@ه

 ..ا-*`� و ا1ه�اف
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 خصوصيات لها أن حين في النفسية، االتجاهات معظم تستعملها مشتركة مصطلحات هناك 

 اإلسالمي والمنظور ،" cognition" "المعرفية" مصطلح المصطلحات هذه من بعضها، عند

 إضافة اإلنسانية، المقومات يخص فيما" المعرفية الجوانب" عليه يطلق ما أيضا يستعمل

 أوضح أن أريد الورقة هذه في و اإلنسانية، الحقيقة عليها تحتوي التي الجوانب من لغيره

 :حقيقتين
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 عبادة ليس و ارتقائية، معرفية مسيرة هو إسالمي منظور من الدين أن:  األولى        

 الشخصي لتصوره راجع فهذا ذلك غير رأى من و ،يوم كل تتشابه لشعائر ترديدا أو جامدة

 ...عموما الدين مفهوم عن

 :محاور ثالثة إلى ينقسم المنظور هذا من" المعرفية" مصطلح أن:  الثانية        
 

 مما االستيعابية اإلدراكية بالطاقة يتعلق ما كل هو و :األول المحور   -

 الخارجي العالم من الحواس تلتقطه

 و المجازي الفهم و التجريدية القدرة على يطلق :الثاني المحور -

 فقه كذا و المتوفرة السوابق من و الموجودة نظائرها من األحكام استنباط

 ...النوازل

 للعالم ينتمي ال عالم في التحليق على القدرة على يطلق :الثالث المحور -

 سبر أو به اإلحاطة على المعروفة بحدوده العقل يعجز أحيانا و المحسوس،

 العوالم يتجاوز اللطيف اإلدراك من نوعا بأن نحس ذلك مع و غوره،

 نحس بالفعل، موجود معقول و محسوس من التقليدية عليها المتعارف

 درجة يتطلب إدراكه ألن و لطافته، لفرط عنه التعبير نستطيع ال و بوجوده

 عادة نستعملها التي العادية التجريد درجة كثيرة بمراحل تفوق التجريد من

 هذا في يدخل مثيالتها، و المقارنة و االستنتاج و االستنباط موضوع في

 ..الخصوص وجه على بالغيب اإليمان و عموما، اإليمان موضوع العالم
       

 في ينقسمون الناس و ما، موضوع في شك إليه يتطرق ال راسخ اعتقاد هو فاإليمان      

 "معرفية مواقف" كلها و مترددين، أو شاكين و مؤمنين غير و مؤمنين إلى هذا االعتقاد

 ..بمضمونه إيمان فهو بالغيب لإليمان بالنسبة و ،"سلوكية مواقف" اتخاذ إلى بالشخص تنتهي

 من سلبية حالة البعض يعرفُه كما ليس اإليمان موضوع أن يتبين الزاوية هذه من       

 في الشخص و ،السلوك مع المتفاعل غير أو المتنور غير أو العقالني غير الراكد االعتقاد

 يختار حين فهو ،)البقرة(" الغي من الرشد تبين قد الدين، في إكراه ال:" بالخيار الحقيقة

 األرواح بتناسخ كالمؤمن تماما اإليمان، هذا بمضمون يصدق المؤمنين زمرة في الدخول

 بوجود يؤمن ال الذي و مثال،  الكالب و القطط في حالة غابرين بشر أرواح يرى الذي
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 الحقائق لوجوده، هدفا تشكل التي الحقائق عن يسأل أن يجب بالعدم يؤمن و الكون لهذا خالق

 شك إليها يتطرق ال التي لديه االعتقادات أي االفتراضية، الفلسفية التحليقات ال و األماني ال

 مصير و الحياة و الموت قضية مثل جوهرية قضايا يطرح عموما اإليمان و إليه، بالنسبة

 و سلوكية، انعكاسات لها كلها و ، غيرها و الشر و الخير موضوع و الموت، بعد اإلنسان

 أحيانا و بل النفسيين، مرضاه قبل من التساؤالت هذه صادفته النفسي للعالج ممارس كل

 المطاف نهاية في لتوصلنا التحليل في دققنا ولو ، بعضهم لدى النفسية األزمة صلب تشكل

 هذه في شخص أي سلوك منطلق هو ما شىء في االعتقاد أي اإليمان موضوع أن إلى

 ...الحياة
  

 مما تنطلق التي و اإلسالمي المنظور من" المعرفية" مفهوم عن اإلشارات بعض هذه     

 استنتاجية قدرة من يتبعها ما و التجريدية بالقدرة مرورا الخارجي، العالم من الحواس تلتقطه

 التي هي و اإلدراك، من لطيفة مستويات إلى تصل أن إلى  للنوازل، فقه و استنباطية و

 األمانة عرضنا إنا"  :باألمانة المخاطبة و المسؤولة و العارفة ذاته أي اإلنسان حقيقة تشكل

 إنه اإلنسان حملها و منها أشفقن و يحملنها أن فأبين الجبال و األرض و السموات على

 .."جهوال ظلوما كان

 يحتاج نفسه العادي اإلنسان مصطلح و العادي، اإلنسان يشمل اللطيف اإلدراك هذا     

 حلق و عوالمه في جال الذي هو و بالفصامي، المنعوت اإلنسان كذلك يشمل و لتوضيح،

 و عليها يطلع أن النفسي العالج لمهنة ممتهن كل على لزاما أرى الذي ( الرخاوي أستاذنا

 حصر الصعب من عميق بحر هو الذي المعرفية مفهوم جملة من هي و )مدلولها  في يتعمق

 هذا يشرف به الذي المصطلح بأنه قلت إذا أبالغ ال بل عبارات، و جمل في خصائصه

 أستاذنا مواضيع على التعليق على أحيانا القلم يعجز و الفعلية، قيمته تظهر و اإلنسان

 معضالت أمام يضعنا أحيانا ألنه و لغزارتها، و الطرح في تفردها و لعمقها الرخاوي

 له يعد لم لفظا نستعمل أننا الفصام عن مثال يقول حين معرفية تحديات و ابستمولوجية

 " :قوله و" بآخر أو بشكل فصامي مشروع وهو إال إنسان يوجد ال:" قوله و محدد، مضمون

 لمنع محاولة هى -المباشر التشريحى العضوى الخلل باستثناء – النفسية األمراض كل

 ،)الفصام( االسم بهذا مؤقتا المسمى فالفناء فالضمور فالتحلل التفسخ هذا فظهور غلبة

 واضطراب العصاب أول من تنازليا، ترتيبيا ذلك على بناء األمراض ترتيب ويمكن
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 محله، وتحل التفسخ تخفى التى المنظومية البارانويا حاالت حتى السطح على الشخصية

 فى بمبالغة مرورا وأيضا الهوس، مثل أحيانا دورى نشط بتفسخ النوبى بالسماح مرورا

  التفسخ إلى المنظومة قاعدة فى نصل حتى) االكتئاب( االنهباط مثل كابت غطائى ضبط

 .فالضمور

 التمادى أو التشكيل إعادة إلى إما المسار يختلف ثم اإلبداع، بداية هى الفصام بداية     

 االبداع عكس يصبح الذى الفصام فهو فالتحلل التناثر حتى التفسخ إلى وإما اإلبداع، فهو

 ".تماما

 جوانب من معين جانب انتقاء إال يسعنا ال عمقه و طرحه بخصوصيات اعترافنا ومع     

 التعريف هذا أطرح" المعرفية مصطلح" موضوع يخصني فيما اخترت قد و طروحاته،

 في للغوص "الرخاويـــــــــة المدرســــــة" مع جاهدين نسعى ثم للنقاش،

 عليهم نطلق من أو مجانين، و مرضى نسميهم بمن األمر ،تعلق الوعي و اإلدراك موضوع

 .السبيل قصد اهللا على و المتألقين، و المبدعين صف إلى ارتقوا من أو وعاديين، أسوياء

 ا���� ا��رة

25  �d1433ر b;ا� 2012-6-15ا
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