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 هيةالعقلي ادلباشر على احلقائق الب د  االطالع 
 

 د.فيصل بشري حممد اخلراز                              
 جامعة مصراتة    

 :مقدمة
ال شك أن الوصول إىل احلقائق وادلعارف من أىم مسات البشر الذي وىبو هللا العقل 
ليستخدمو يف الكشف والبحث عن ادلعرفة واحلقيقة، واليت يسعى للوصوإلليها ببذل ذىٍت شاق، 
فالفكر لو يف ذلك أسلوبان من العمل والبحث، فإذا ما انتهج التحليل بفك العمليات وتيسَت 

ىية الطالع ادلباشر على احلقائق البدو العقل، وإن عمل على اإلدراك ادلباشر أو االتعقيدات فه
فهو احلدس، فالعقل ىو الذي يتبع أسلوب التحليل ويكابد للوصول إىل احلقيقة، ويعتمد على 
الوصف والتحليل ويركن إىل التصورات العامة فإن احلدس فبعكس ذلك، فهو ال ػلتاج إىل ُجهد 

ا بكل يسر أمام احلقيقة وبعملية واحدة، فما غلده التحليل العقلي معقدً ا امً ذىٍت، ويضعك دت
فالعقل واحلدس شكالن سلتلفان دللكة واحدة ىي ملكة  ا،بسيطً اًل أشد التعقيد، غلده احلدس فع

الفكر، ىذه ادللكة إذا ما ضاقت تسمى العقل، وإن اتسعت تسمى احلدس، فما ىذا احلدس؟ 
 قلية ادلباشرة أو اإلدراك العقلي للحقائق بشكل مباشر وسريع؟أليس ىو احلركة الع

احلدس ىو احلركة العقلية ادلباشرة أو اإلدراك العقلي للحقائق بشكل مباشر وسريع أو  
 مبعٌت آخر ىو التخمُت والتوىم أو التصور الذىٍت الذي يصدر عن نور العقل وحده.

دسي ينطلقون من منطق التمرد وتأيت إشكالية البحث يف ان أصحاب ادلذىب احل 
على االجتاه احلسي التجرييب الذي ال يؤمن يف الوصول إىل ادلعرفة احلقة اال مبا ىو حسي فقط، 
فقد سيطرت النزعة التجريبية الواقعية على التفكَت، وخاصة التفكَت االصلليزي منذ مطلع العصور 

عيتو السياسية األخالقية، وعند احلديثة، وبدأت يف القرن السابع عشر عن توماس ىوبزبواق
فلسفتو فرنسيس بيكون مبنهجو التجرييب العلمي وعند جون لوك بنزعتو التجريبية يف 

ويف سبيل الوقوف أمام ىذه النزعة التجريبية الصارمة وجدنا الفالسفة احلدسيُت االبستمولوجيو، 
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أو حىت االستدالل العقلي،  الذين يرون بسهولة الوصول إىل احلقيقة دوظلا الرجوع اىل الوقائع
 وؽلكننا تقسيم ادلواقف ادلختلفة ضلو احلدس اىل فالسفة اثبتوا ادلنهج احلدسي يف ادلعرفة وآخرون

 واحلدس الفٍت. ،الفن إبقو الفالسفة يف مبدط بقوه يف رلال األخالق وكذلكط
س وتأيت أعليتو البحث يف معرفة مفهوم احلدس والوصول إىل شرح تفصيلي للحدو  

وأنواعها وتقسيم ادلواقف ادلختلفة ضلو احلدس إىل فالسفة اثبتوا ادلنهج احلدسي يف ادلعرفة 
 بقوه يف رلال الفن وىو ما يعرف باحلدس الفٍت.ط بقوه يف رلال األخالق وآخرونط وفالسفة

وقد قمت باتباع ادلنهج التحليلي فهو ادلخول لو رصد حركة ىذا العمل يف صورة حركة جدلية  
شلا ؽُلك ِّن القارئ من التحقق من ىذا ادلفهوم من خالل حتليل أىم آراء ىؤالء الفالسفة و تأثرىم 

ارن دلا لو إىل ادلنهج ادلقا إظلا نركن ايضً  وال نكتفي بادلنهج التحليلي فحسببغَتىم من الفالسفة 
 من أعلية يف إبراز الرؤى ووجهات النظر ادلختلفة ذلؤالء الفالسفة وآخرين شلن تأثروا هبم.

ونأيت إىل اخلادتة وأىم النتائج حيث مت عرض ادلواقف ادلختلفة ضلو احلدس إىل فالسفة 
يف بعض أثبتوا ادلنهج احلدسي يف ادلعرفة وآخرون يف رلال األخالق وتعامل منهج البحث العلمي 

 احلاالت مع ما يسمى بادلعرفة ادلباشرة أو احلدسية.
قال  ،احلدس الذي اصطلح عليو الفالسفة القدماء مأخوذ من معٌت السرعة يف السَت

ابن سينا" احلدس حركة إصابة احلد األوسط إذا وضع ادلطلوب، أو إصابة احلد األكرب إذا 
 .(1)ىل رلهولأصيب األوسط، واجلملة سرعة االنتقال من معلوم إ

 :مفهوم احلدس
إذا ما حبثنا يف ادلعٌت اللغوي فإننا صلد أن احلدس عرف يف اللغة بأنو الظ ن والتخمُت، 

 والتوىم يف معاين الكالم واألمور والنظر اخلفي.
ادئ إىل ادلطالب احلدس ىو سرعة انتقال الذىن من ادلب ،وقال اجلرجاين يف تعريفاتو

احلدس ىو دتثل ادلبادئ ادلرئية يف النفس دفعة واحدة من غَت قصد أو اختيار  ،"وقال "التهانوين

                                                 

 .121ص "حدس"ادلعجم الفلسفي، مادة ، رتيل صليبيا -1
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وادلقصود باحلركة وسرعة االنتقال دتثل ادلعٌت يف  ))لب أوال، فيحصل ادلطلوب ط سواء بعد
 .(1)(( النفس دفعة واحدة يف وقت واحد، كأنو وحي مفاجئ أو وميض برق

والذكاء قوة  يستنبط بو لذاتو احلد األوسط،ويرى البعض اآلخر أن احلدس فعل للذىن 
احلدس، وتارة ػلصل بالتعليم، ومبادئ التعليم احلدسي، واألشياء اليت تنتهي ال زلالة إىل حدوس 

 .(2)استنبطها أرباب تلك احلدوس مث أدوىا إىل ادلتعلمُت
  :احلدس ادلعريف عند ديكارت -1

 يف فلسفتو ىو الفيلسوف  اروحً وجد من عرب عن ىذا احلدس وقدم لو ش
ديكارت" ويظهر ذلك يف شرحو للمنهج الفلسفي عنده، فمنهج الفلسفة عنده ىو حدس "

 .(3) ادلبادئ البسيطة، واستنباط قضايا جديدة من ادلبادئ لكي تكون الفلسفة رتلة واحدة
ولذلك يرفض ديكارت أن يكون االستقراء ىو مصدر اليقُت، حيث أن االستقراء 

ا ال إن رتعت بعضها إىل بعض ألفت علًما مهلهاًل  ملفقً  يصل إال إىل معارف متفرقة عنده ال
ندري من أين نلتمس لو اليقُت، ولكن عالمة اليقُت ووضوح ادلعاين وتسلسلها نصل إليها يف 
الرياضيات اليت دتضي من البسيط إىل الواضح ادلركب، وىذا ادلنهج ىو ادلنهج الوحيد ادلشروع، 

واحًدا ىو العلم  ال واحد ويسَت على ضلو واحد يف رتيع ادلوضوعات ويؤلف علمً ألن العق
الكلي، فال تتمايز العلوم فيما بينها مبوضوعاهتا ومناىجها، ولكنها وجهات سلتلفة لعقل واحد 

واحًدا وال خَت يرجى من القياس األرسطي، والقياس احلقيقي عنده ىو سلسلة من  ايطبق منهجً 
من حد إىل حد حبركة متصلة، فَتبط العقل بُت حدود مل تكن عالقتها واضحة احلدوس تتقدم 

أول األمر، حىت إذا ما انتهى يف االستنباط إىل غايتو، رد اجملهول إىل ادلعلوم، أو ادلركب إىل 
البسيط أو الغامض إىل الواضح، واحلركة العقلية ىنا ثانوية، فإن مبدأىا حدس ومنتهاىا 

                                                 

 .121ص "حدس"ادلعجم الفلسفي، مادة ، صليبيا رتيل -1
 .31ص "حدس"ادلعجم الفلسفي، مكتبة يوليو، القاىرة، بدون تاريخ، مادة ، مراد وىبة وآخرون -2
 .30ص م،1633، 1 ط: تاريخ الفلسفة احلديثة، دار ادلعارف مبصر، القاىرة،، يوسف كرم -3
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 .(1)حدس
ىية ولذلك صلده لي ادلباشر على احلقائق البدد ديكارت ىو اإلطالع العقواحلدس عن

أنا ال أقصد باحلدس شهادة احلواس ادلتغَتة وال احلكم اخلداع خليال فاسد ادلباين، إظلا ))  ،يقول
أقصد بو التصور الذي يقوم يف ذىن خالص منتبو، بدرجة من السهولة والتمييز ال يبقى معها رلال 

التصور الذىٍت الذي يصدر عن نور العقل وحده، ومعٌت ذلك أن احلدس عنده عمل للريب، أي 
 .(2)(( عقلي يدرك بو الذىن حقيقة من احلقائق يفهمها بتمامها يف زمان واحد، ال على التعاقب

ا يف سبيل الوصول إىل اليقُت وأعلى من شأن الرياضة يف منهجً  وقد وضع ديكارت لنفسو
ا أن الرياضة تبدأ مبا يسميو البداىة اليت تبدأ يف الذىن وىي أساس الفكر تأسيس ىذا ادلنهج معربً 

 .(3)(( أنا ال أتلقى أي شيء على أنو حق، ما مل أتبُت بالبداىة أنو كذلك))  ،والنظر، فنجده يقول
ولقد حاول ديكارت أن يطبق ادلنهج الرياضي على قضايا العلم فذىب إىل تأكيد 

ىو النموذج األمثل للمعارف اليقينية اجللية ادلتميزة، ورأى أنو لن اليقُت الرياضي فأصبح 
تكتسب ادلعارف صفة الصدق الرياضي ولن يعدل يقينها يقُت العلوم الرياضية ما مل تتوفر فيها 

  ،خصائص وشروط الفكر الرياضي، وىي
وجود ادلعاين ادلتسمة بالوضوح والتمييز ومعٌت ىذا أن تكون على مستوى بداىة  .أ 

 مطلقة.
التوجو ادلستمر من ادلعاين إىل األشياء وىذا يعٍت أال نلصق باألشياء صفات ال  .ب 

 ا.ىي  إال ما نستطيع إدراكو إدراًكا بدشياء عالقة بالبداىة هبا، فال ننسب لأل
 

                                                 

 .30، مرجع سابق صيوسف كرم -1

 . 123ص مرجع سابق، رتيل صليبا -3

 . 56ص م،1663العقلية، دار ادلعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، ديكارت والفلسفة ، راوية عبد ادلنعم عباس -0
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 .(1)تنظيم وترتيب أفكارنا يف نسق خاص .ج 
كشف احلقائق ويؤكد ديكارت على دور احلدس يف العملية ادلعرفة اليت توصلنا إىل  

إن كل العمليات العقلية اليت دتكننا من الوصول إىل معرفة األشياء دون ))  ،واليقُت ادلعريف فيقول
 .(2)(( أن طلشى الوقوع يف اخلطأ ال تتعدى عمليتُت علا احلدس واالستنباط

الرؤية العقلية ادلباشرة اليت يدرك )) وعرف ديكارت احلدس يف ىذا السياق بقولو إنو 
العقل بعض احلقائق اليت ال نستطيع نكراهنا وىو ال يقتصر على ادلفاىيم واألفكار، بل ػلتوي  هبا

على كل ادلعاين وادلبادئ اليت ال تقبل الشك، واالستنباط ىو عملية عقلية دتكننا من استخالص 
ن فكرة من أفكار أخرى نعرفها على وجو اليقُت، واالختالف بُت احلدس واالستنباط يكمن يف أ

احلدس يدرك الطبائع البسيطة واحلقائق الثابتة، واالستنباط عملية عقلية تنطوي على حركة أو 
      تعاقب، وأن ادلبادئ األوىل تعرف باحلدس وحده، والنتائج البعيدة بواسطة االستنباط 

 .(3)(( وحده
عان إىل ومن مث فإن ادلنهج الديكاريت يقوم على فعلُت علا احلدس واالستنباط وعلا يرج

فعل واحد، فاالستنتاج ليس إال سلسلة من احلدوس دلا بُت حقيقة وأخرى من ارتباط منطقي 
 .(4)وضروري

  ،واألمور اليت يدركها العقل باحلدس عند ديكارت ثالثة أنواع
 الطبائع البسيطة، كاالمتداد واحلركة، والشكل، والزمان. .أ 
 موجود، ألين أفكر.احلقائق األولية اليت ال تقبل الشك، كعلمي أين  .ب 

                                                 

 .54صمرجع سابق  راوية عبد ادلنعم عباس، -1
 .22ص م،3331رابلس، اجلماىَتية الليبية، ط باعة،طالفلسفة احلديثة، دار أويا لل، كرمي فتحي -2
 .24ص نفسو -3
 .نفسو -4
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ادلبادئ العقلية اليت تربط احلقائق بعضها ببعض، كعلمي أن الشيئُت ادلساويُت  .ج 
 .(1)ا أو غريزة عقليةطبيعي   لشيء ثالث متساويان لذلك مسى ديكارت ىذا احلدس نورًا

وفيما ؼلتص بالطبائع البسيطة كاالمتداد واحلركة والشكل، فإن العامل عند ديكارت 
مادة ىندسية المتناىية ادلقدار، ألنو شلتد واالمتداد عنده ىندسي وآيل ألنو يتحرك، يتكون من 

وكمية احلركة ثابتة فيو فيمتد االمتداد إىل كل ما ىو موجود يف الطبيعة، وىو بذلك يكون متحًدا 
 .(2)بادلادة وأن أساس العامل ووجوده يف احلركة واالمتداد

للو خالء، ألن اخلالء امتداد واالمتداد مادة حبيث وىذه ادلادة اذلندسية مالء ال يتخ
تفسر كل حركة بأن اجلسم ادلتحرك يطرد اجلسم اجملاور لو ليحل يف مكانو، فاحلركة يف العامل 
دائرية، وىذه ادلادة اذلندسية مقسمة إىل أجزاء غَت متناىية، فليس ىناك جواىر فرده أو أجزاء ال 

 .(3)صغر قابل للقسمة إىل جزأين وىكذا إىل غَت هنايةتتجزأ من حيث أن كل امتداد مهما 
  :الشك واحلقائق األولية

ومن أجل الوصول إىل احلقائق األولية اليت ال تقبل الشك واليت تعتمد على احلدس 
جاء ديكارت بالشك ادلنهجي، فهو الذي يساىم يف إرساء الشك ادلنهجي على أسس سليمة 

إننا لكي نبحث عن احلقيقة ينبغي أن نشكك يف كل ما يصادفنا من أشياء ولو  )) ،حيث قال
مرة واحدة يف حياتنا، وأكد ديكارت أننا لكي نصل إىل احلقيقة ادلطلقة غلب أن نشك يف كل 

ريق الفكر الشائع أو أي ط شيء موجود وأن نًتك كل ادلعتقدات، وكل ما ورثناه من أفكار عن
العقل أعدل األشياء قسمة بُت  ""ديكارتذوق العقلي، حيث يقول سلطة، حىت نصل إىل ال

 .(4)(( الناس

                                                 

 .120، 123ص مرجع سابق، رتيل صليا -1
 .134صم، 1661دراسات يف الفلسفة العامة، دار ادلعارف اجلامعية، اإلسكندرية، ، يطادلععلي عبد  -2
 .53ص مرجع سابق، يوسف كرم -3
 .135، 134ص "د. ت"،مقدمة يف الفلسفة العامة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاىرة، ، ػلِت ىويدي -4
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ولقد بالغ ديكارت يف شكو للوصول إىل احلقيقة اليقينية فنجده بداية شك يف كل 
أن اآلراء واألفكار السابقة اليت تلقيتها منذ أن كنت حديث ))  ،اآلراء السابقة حيث يقول

 ا ث وجدت يف كل منها سبًبا للشك وأن يكون مشكوكً صحيحة، حي السن باطلة وحسبتها
 . (1)(( فيها

أنا أشك يف احلواس ألهنا خدعتٍت، ))  ،مث سرعان ما انتقل يف شكو إىل احلواس فيقول
، وليس من احلكمة االطمئنان إىل من خدعنا ولو مرة واحدة، وأنا أشك اولعلها ختدعٍت دائمً 

وضوعات يف استدالذلم، ومنهم من ؼلطئ يف أبسط م يف استدالل العقل، ألن الناس ؼلطئون
أن نفس األفكار ختطر يف  اا يف االستدالل، ومن دواعي الشك أيضً اذلندسة، فلعلي أخطئ دائمً 

النوم واليقظة على السواء، ولن أجد عالمة زلققة للتمييز بُت احلالتُت، فلعل حيايت حلم متصل 
 .(2)(( أي لعل اليقظة حلم منسق

ديكارت إىل احلقيقة اليقينية اليت يدركها حبدس عقلي مباشر وىي إدراك وجوده  وينتهي 
يقاوم الشك،  اولكن يف ىذه احلالة من الشك ادلطلق أجد شيئً ))  ،كإنسان مفكر فنجده يقول

ذلك أن أشك، فأنا استطيع الشك يف كل شيء، ودلا كان الشك تفكَتًا فأنا أفكر، ودلا كان التفكَت 
لك حقيقة مؤكدة واضحة متميزة خرجت يل يف ت "وجود، "أنا أفكر وإذن فأنا موجودم وجوًدا فأنا
 .(3)(( ذات الفكر

والتفكَت ىنا عند ديكارت ال يعٍت االستدالل من شيء معلوم إىل شيء رلهول، وإظلا 
معناه كل العمليات العقلية اليت تعرضت لإلنسان، وإن "أنا أفكر" تعٍت أين أحس وأشك وأدرك 

                                                 

 "د. ت"،التأمالت يف الفلسفة األوىل، تررتة عثمان أمُت، مكتبة األصللو ادلصرية، القاىرة، ، ديكارت -1
 .32ص
 .33ص مرجع سابق، يوسف كرم -2
 .34ص نفسو -3
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وأتصور وأتذكر وأثبت وأنكر وأرغب وال أرغب وأعتقد، وأنا موجود تعٍت أن ادلوجود أمر ثابت 
ولكنو مرتبط بالتفكَت وإذا انقطعت عن التفكَت، فإنٍت انقطعت عن الوجود من خالل ىذا 

 .(1)يسلم بأنو شيء يفكر أي أنو روح وإدراك وعقل
تية زلضة يقرر صدقها ويقينها وىكذا فإن الكوجيتو الديكاريت عبارة عن قضية ذا

، أي ال حتتاج يف نظر ديكارت إىل احلد األوسط يف القياس، ولكن ىناك من يرفض (2)احلدسي
 ىذه ادلعرفة ادلباشرة وىذا ما صلده عند ىيجل.

  :. هيجل ورفض احلدس2
يعًتض ىيجل على ىذه ادلعرفة احلدسية واليت يعتربىا أصحاهبا أهنا مباشرة دون 

أنا أفكر، إذن أنا موجود، ؽلثل ن ادلبدأ الذي أعلن عنو "ديكارت" أ ،فيقول ىيجلتوسط. 
حقيقة مباشرة أو واضحة بذاهتا، وىي قضية شغلت اىتمام الفلسفة احلديثة بأسرىا، وىو 
بالفعل ؽلثل ذلك يف نظر واضع ىذا ادلبدأ، أعٍت ديكارت، وأن الرجل الذي أعلن أن ىذه 

نبغي عليو أن يعرف قدرًا قليالً  من القياس أكثر شلا حتملو كلمة "إذن" القضية عبارة عن قياس ي
الواردة فيو، فأين ؽلكن أن نبحث عن احلد األوسط واحلد األوسط ىو أمر جوىري يف القياس 
أكثر من كلمة "إذن" فإذا ما حاولنا أن نربر التسمية فقلنا عن رلموعة األفكار عند ديكارت 

ن ىذا النوع الذي ال لزوم لو يف القياس ىو اسم زلض، دلركب غَت أهنا قياس "مباشر" لكا
، حلدود من الفكرة متميزة وسلتلفة، ولو كان األمر كذلك فإن مركب الوجود امتوسط دتامً 

وفكرنا، على ضلو ما يتقرر يف مبدأ ادلعرفة ادلباشرة ليس من حقو أن ػلمل اسم القياس أكثر وال 
 . (3)أقل من مبدأ ديكارت

                                                 

 .61ص م،1650ليعة بَتوت، طفلسفة ديكارت ومنهجو، دار ال، مهدي فضل -1
 .133ص نفسو -2
، 1ط:  باعة والنشر، بَتوت،طد.إمام عبد الفتاح، دار الفتوح لل :موسوعة العلوم الفلسفية، تررتة، ىيجل -3

 .163ص م،1650
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كن ديكارت قد رد على مثل ىذه االنتقادات ليعلن أن الكوجيتو ىو معرفة حدسية ول
وكذلك عندما يقول قائل، أنا أفكر إذن أنا ))  ،قائالً مباشرة وال عالقة ذلا بالقياس فيستطرد 

 ال غَت.ا ، وإظلا استنبطو حدسً (1)ريق القياسط فإنو ال يستنبط الوجود من الفكر عن(( موجود 
ويقول إن  "تكون أو توجد"ويقول ديكارت يف رده إن األنا اليت تفكر البد ىي نفسها أن 

ًنا حىت أنك ال ؽلكن ا ويقيىي أكثر األشياء وضوحً  ىذا االرتباط ىو أول مطلق، أو مبدأ مطلق أو
، وىذا يعٍت حسب ديكارت البداىة أو (2)ا أسوأ من الشك فيو وعدم التسليم بوأن جتد شيئً 

 ح.الوضو 
ولكن ىيجل يرد على ذلك بقولو إن ادلعرفة البشرية ال ؽلكنها أبًدا االستغناء عنها 

فادلعرفة  االتوسط، فادلعرفة ادلباشرة على حد قولو ال تستبعد أبًدا التوسط وأن االثنُت يرتبطان معً 
 .(3) ادلباشرة ىي بالفعل ناتج ادلعرفة ادلتوسطة ونتيجتها

ا أن الوجود )) ال يقل عن ذلك وضوحً  ،التوسط بقولوويضرب ىيجل أمثلة على ذلك 
الفعلي ادلباشر يرتبط بتوسطو، فالبذرة واآلباء عبارة عن وجود فعلي مباشر مبدئي بالنسبة 
لنسلهما، أي أن البذرة واآلباء على الرغم من وجودىم الفعلي ومباشرهتم، فهم بدورىم نسل 

ط يكون مباشرًا ألنو موجود، والواقعة اليت لشيء آخر والطفل بغض النظر عن وجوده ادلتوس
تقول إنٍت يف مدينة برلُت، وذلك ىو وجودي ادلباشر اآلن، يتوسطها تلك الرحلة الطويلة اليت 

 .(4)(( قطعتها حىت وصلت إىل ىذه ادلدينة
ويرى ىيجل أن البعض قد يضع حتت ما ُيسمى بادلعرفة ادلباشرة احلدسية ما نطلق 

أو مضمرة يف النفس، أواحلس ادلشًتك أو اإلدراك  فكار الفكرية أو ادلفطورةعليو الغريزة، واأل
العام، أوالعقل الطبيعي، وباختصار أية صورة نعطيها صفة التلقائية، وتعلمنا التجربة العامة أن 

                                                 

 .164ص، مرجع سابق، ىيجل -1
 .نفسو -2
 .166ص نفسو -3
 .نفسو -4
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الًتبية أو التطور مطلوبة لكي يربز ما ىو مطمور داخل الوعي، ولقد كان األمر كذلك يف حالة 
ا للًتبية ية، فرغم أهنا مقدسة تتضمن إلزاًما إضافي  قوس التعبَت ادلسيحط د أفالطون، ويفالتذكر عن
ا ما كان منهما، إؽلان أو معرفة مباشرة، ال يزاالن واألخالق أي   وباختصار فإن الدين ،ادلسيحية

 .(1)من كل جانب مشروطُت بعملية التوسط اليت تسمى بالتطور أو الًتبية أو التدريب
وىكذا وجد ىيجل أن ادلعرفة ادلباشرة ال تستبعد أبًدا التوسط إذا ىي تنتقل من اجلزئي 
 إىل الكلي ومن اخلاص إىل العام، وحىت ما يسمى باألفكار الفطرية ليست كذلك بل أتت عن

ريق الًتبية والتدريب، ولكن رغم ىذه الرؤية اليت تنفي ادلعرفة ادلباشرة إال أننا صلد من يعلن عن ط
 وجود ادلعرفة ادلباشرة أو احلدسية داخل ادلنهج العلمي.

  :ادلنهج العلمي واحلدسي
شلا ال شك فيو أن خطوات ادلنهج أو كما يسميها البعض أدوات ادلنهج العلمي قد 

 ريق احلواس أو ادلالحظة عنط أرتع أصحاهبا على أهنا تبدأ بادلالحظة سواء ادلالحظة العادية عن
... إخل، مث يليها فرص الفروض، والتحقق من  ادليكرسكوب والتلسكوبريق اآلالت، مثل ط

ريق إجراء التجارب واختبار ىذه الفروض من أجل الوصول إىل النظرية أو ط ىذه الفروض عن
 القانون العلمي وىذا ىو ما يسمى بادلذىب االستقرائي يف فلسفة العلم.

أسس  اادئ سلتلفة تشكل معً ويستند االستقرائيون يف بناء مذىبهم إىل ثالثة مب
  ،االستقراء كمنهج للبحث العلمي وىي

 إن البحث العلمي يبدأ بادلالحظة.
 ا للمعرفة العلمية.إن ادلالحظة تشكل أساًسا متينً 

 ريق االستقراء.ط أننا نتوصل إىل ىذه ادلعرفة العلمية من ادلالحظات عن

                                                 

 .166، مرجع سابق، صىيجل -1
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من فالسفة العلم  ويف الواقع فإن ىذه األركان قد خضعت دلراجعات عديدة
 ، وعلى سبيل ادلثال ؽلكننا أن نعرض النقد ادلوجو دلبدأ االستقراء.(1)ادلعاصرين"

وف " وحتت ظر الحظنا عدًدا كبَتًا من حاالت "أ ينص مبدأ االستقراء على أنو إذا
" اليت دتت مالحظتها تتمتع باخلاصية "ب" فإننا نصل على النتيجة متنوعة، وكانت رتيع أفراد "أ

 ."ب"ىو  "أ"القائلة بأن كل 
، من مالحظات جزئية وىذا يعٍت أنو لكي نصل إىل نتيجة كلية مثل "كل أ ىو ب

ىو أن نالحظ عدًدا كبَتًا جًدا من  ،أ" فإنو يلزمنا شرطان جوىريان، الشرط األوللبعض أفراد "
احلاالت وال نقتصر على حالة واحدة أو بضع حاالت، أما الشرط الثاين فهو أن ضلاول تنويع 

" ما أمكن. فعلى سبيل ادلثال إذا أردنا أن أالظروف احمليطة برصد وجود الصفة "ب" يف أفراد "
نا أن نالحظ أو صلرب حاالت كثَتة نصل إىل احلكم بأن كل ادلعادن تتمدد باحلرارة فيجب علي

جًدا دلعادن كثَتة حبيث يؤدي ىذا إىل زيادة اليقُت يف احلكم الذي نصل إليو. ىذا باإلضافة إىل 
إجراء ىذه ادلالحظات يف ظل ظروف متنوعة من حيث الضغط اجلوي أو وسائل رفع درجة 

 .(2)احلرارة وخالفو
ذين الشرطُت كاٍف لصحة الوثوب من ويتسأل االستقرائيون ادلعاصرون ىل إضافة ى

مقدمات االستقراء إىل نتائجو؟ وكانت اإلجابة عند كثَت من فالسفة العلم ىي النفي القاطع، 
حيث سأل بعضهم ما ىو العدد الذي يكفي ألن نعتربه كبَتًا من احلاالت وادلالحظات؟ إن 

لمية، فإنك إذا أعطيت وليست عا ألسس شخصية أو نفسية ف فيو الناس تبعً ىذا األمر ؼلتل
ا عملية حسابية معقدة بعض الشيء وطلبت منو حلها احلل األكيد، ستجد أن بعض شخصً 

الناس قد غلري العملية مرة واحدة أو مرتُت وعند آخرين ورمبا أكثر من مرة، وىذا يعكس 

                                                 

 م،3331باعة، القاىرة، طلل ،طبيعية، وكالة الشرق األوسطزلاضرات يف فلسفة العلوم ال سلتار البسيوين، -1
 .115ص
 .116، 115ص نفسو -2
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اختالف الناس يف تقديرىم لعدد ادلرات اليت تكفي جلعلنا متأكدين من صحة حل ادلسألة 
 .(1)احلسابية

أما بالنسبة للشرط الثاين وىو تنوع الظروف اليت نالحظ فيها الظاىرة، فإن االستقراء 
يقع يف مشكلة كربى، فنحن صلد أن قضية تنوع الظروف اليت يتحدث عنها البد أن تكون 

بو، زلكومة باعتبار نظري، وىذا ؼلرج بنا عن الصورة التقليدية لالستقراء. فادلقياس الذي نقرر 
ما ىو مناسب وما ىو غَت مناسب من حيث تنوع ظروف وشروط ادلالحظة العلمية ىو مقياس 
نظري مبعٌت أنو من الضروري أن تكون ىناك نظرية معينة تقرر يف ضوئها أن التنوع يف ىذا 
الشرط أو ذاك مناسب لضمان سالمة االنتقال من نتائج ادلالحظات إىل التعميم الشامل، وىذا 

 .(2)تناقض مع الصورة ادلرسومة لالستقراءبالضبط ي
وىكذا تزعزعت أسس ادلالحظة كأساس يقُت للعلم وادلعرفة العلمية واىتزت األسس 

 االفلسفية وادلنهجية اليت يقوم عليها ادلذىب االستقرائي يف صورتو الكالسيكية، وىنا كان لزامً 
علمي يبدأ بادلالحظة أن يدخلوا على أصحاب ادلنهج االستقرائي الذين يتمسكون بأن البحث ال

تعديالً  أساسًيا على منهج البحث العلمي ولذلك سلموا بأن الفروض والنظريات اجلديدة يتم 
-ابتكارىا أو اكتشافها بطرق عديدة، فبعضها يتم اكتشافو بطريقة مفاجئة فيما يشبو اإلذلام 

ثال على ىذا ىو القصة ادلتعلقة من رلرد حادثة بسيطة وأصدق م -وىي ادلعرفة ادلباشرة احلدسية
 .(3)باكتشاف نيوتن لقانون اجلاذبية من رلرد رؤية تفاحة تسقط على من على شجرة

وىكذا صلد أن منهج البحث العلمي قد فتح الباب ولو قليالً  دلا يسمى بادلعرفة 
 Sirادلباشرة أو احلدسية يف بعض احلاالت وليس يف كل احلاالت وىذا ىو "سَت بيًت مدور" 

                                                 

 .133صمرجع سابق،  سلتار البسيوين، -1
 .131، 133ص نفسو -2
 .123ص نفسو -3
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Peter Medawar
ا على أن مبدأ االستقراء الذي يبدأ باخلطوة الفعلية األوىل وىي يؤكد أيضً  )*(

ادلالحظة ال ؽلكنو استبعاد حدس العامل، وحدس العامل عنده ىو التخيل أو ما يسميو عامل الفن أو 
ا وخربة ادلرموقون، واألكثر صلاحً األطباء لقد اعتاد  )) ،ًت مدور ىذا األمر وضوًحا قائالً ادلهارة ويزيد بي

حسب سجالهتم أن يشَتوا وىم يف حدود احلديث عن مهنة الطب إىل أنو رغم الوجود البارز 
واألساسي لعامل العلم يف شلارسة الطب، إال أن ىناك مع ذلك عامل ادلهارة الفنية ونفاذ البصَتة، 

ل العلم وعامل ادلهارة، إال أن اخلطأ فيما ا بُت االثنُت، عامل الطب يف النهاية ليس إال تزاوجً ولع
العريس، ىو زواج بُت قيل، وكما أراه ال يكمن يف حقيقة ذلك التزاوج، وإظلا يف خلطنا بُت العروس و 

كما يسميو اإلكلينيكي، وعامل احلدس من جهة ثانية والذي ال ؽلكن اإلمساك بو أو  "عامل"العلم
 . (1)(( سميتوأو عامل الفن كما جتري ت اشرحو منطقيً 

وػلاول "مدور" ضرب األمثلة من القطاع الطيب وىو ميدان عملو التطبيقي ليثبت أن 
الطبيب الذي ينفذ اخلطوات االستقرائية واليت تبدأ بادلالحظة حسبما تعلم يف منهج البحث العلمي 

بالبحث عما رح فرض معُت منذ البداية ويقوم ط يسبق ىذه ادلالحظة بالتخيل وىي عملية يتم فيها
يؤيد ىذا الفرض أو االستنتاجات وىذه الفروض تعد حدسية منذ البداية ألهنا مل تنتظر اخلطوات 

 ادلعهودة لالستقراء العلمي.
وىذا ىو ما يسميو التبادل السريع بُت العملية التخيلية والعملية النقدية، بُت اإلقدام 

 لتشخيص فتتشكل نوع الفرضية اليت تبدو رغمالتخيلي والًتيث النقدي ولدى الطبيب تتقدم عملية ا

                                                 

فولتو، بدأت ط صللًتا يفإىاجرت عائلتو إىل  ،من أصل لبناين ،م1613من مواليد األرجنتُت  ،بيًت مدور*
 ،بطكانت بدايتو يف الو ، اإسهام بارز يف ميدان مناىج العلوم وادلنهجية عمومً  كان ذا إصلازاتو العلمية مبكرة،

بيًت مدور، : االستقراء واحلدس يف البحث العلمي، تأليف ينظرمث انتهى بالفلسفة وخاصة فلسفة العلوم، 
 P.B.Medawar, Induction and، )3ص د. زلمد شيا :االستقراء واحلدس يف البحث العلمي، تررتة

Intuition in scientific thought, New Fetter Lane, London 1972.) 
 . 15ص نفسو -1
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ابعها الالهنائي كقاعدة صاحلة للمعاجلة أو كخطوة ثابتة ضلو مزيد من التحقق، والتخيل ال يكون ط
 .(1)من فراغ، بل غلب أن يكون ىناك موضوع للتخيل وىو خطوة أوىل تسبق أي حبث أو اكتشاف

االكتشاف العلمي يسميو مدور  وىذا التخيل احلدسي الذي يسبق ادلالحظة وخطوات
منهج االستدالل الفرضي ومن وجهة نظره أن ىذا ادلنهج مت إقراره منذ أواسط القرن التاسع عشر  
كبديل الستقراء "جون استيوارت مل" وىذا ما وجد يف زلاضرات كانط، ولكن احملامي األكرب 

لعلمي ىو نشاط البحث اومفاد ىذا ادلنهج يرى أن  K.Poperذلذا ادلنهج ىو "كارل بوبر" 
ا من قطبُت متعارضُت ومتكاملُت يف آن واحد، أحدعلا ختيلي واآلخر إبداعي يتكون دائمً 

ا نعتقد أنو يفسر الظواىر يف اجلانب التخيلي ضلن نشكل رأيًا، وجهة نظر، أو ختمينً  نقدي،
رض ما موضوع البحث، واخلطوة األىم ىي تشكيل الفرض ألنو حسب "بَتس" علينا تشكيل ف

 . (2) وإال ضاعت كل معرفة منتظرة أو معرفة جديدة
وىكذا فإن اخلطوة األوىل يف خط العلم ال تكمن يف ما ؽلكن للحس أن يقدمو من 

، وبعد ىذا التخيل يرى ابل يف التصور التخيلي ادلسبق دلا ؽلكن أن يكون صحيحً )) معطيات 
     وىو أن تصل مباشرة أو فورًا ،االستقرائي "مدور" أن ىذا األمر نسميو إذا جاز التعبَت "احلدس

    إىل نتيجة منطقية تلي فرضية ما أو تستند إليها، وىي ذي اخلطوة األوىل الرائدة يف الكشف 
 .(3)(( العلمي

وىكذا قدم لنا "مدور" يف ميدان البحث العلمي ما يسميو احلدس االستداليل، وىو 
زمن، أي أن ندرك على ضلو فوري النتائج ادلتوقعة من التقاط النتائج يف برىة أو حلظة من ال

 .(4)فرضية أو رأي ما

                                                 

 .16مرجع سابق صبيًت مدور،  -1
 .23، 16ص نفسو -2
 .24 ،21ص نفسو -3
 .25ص نفسو -4
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ا يف ادلعرفة العلمية فلقد سبقو ساسي  وأن "مدور" قد أعطى للتخيل أو ادلخيلة دورًا أ
م بفرنسا، فقد أكد على دور ادلخيلة يف 1963"بشالر" الفيلسوف الفرنسي الذي تويف عام 

، مبعٌت أهنا معرفة عقلية (1)حتديده للمعرفة العلمية بأهنا معرفة عالقاتادلعرفة العلمية وخاصة يف 
 قبل أن تكون جتريبية حسية.

القدرة على إدراك  -اأيضً -بل  ؛فادلخيلة ليست بالضرورة ملكة خلق الصور فحسب
عالقات جديدة، ذلذا السبب يعترب بشالر أن عقالنية العلم ليست فلسفة مبادئ قارة بل ىي 

لتحوير ادلستمر دلبادئ العلم، فحركة التحوير اليت توجو ادلعرفة حركة جدلية وىي ختص تقتضي ا
ادلعرفة من حيث ىي بناء نظري وصَتورة تارؼلية. إن جدلية ادلعرفة تعٍت ارتباط الواحد باآلخر. 

 .(2)فالصور اليت تبدعها ادلخيلة ضرورية لبناء ادلعرفة
مستوى االكتشاف ومستوى  ،ويُت اثنُتويفصل باشالر يف دراسة العلم بُت مست

ادلراقبة، ففي مستوى االكتشاف يصعب التمييز بُت ما ىو علمي وما ىو غَت علمي ويف ىذا 
ادلستوى ال ؽلكن أن نستند إىل احلقيقة بُت ادلعرفة العلمية وادلعرفة اليت تفتقر إىل ىذه الصفة، 

دة أوىل للمعرفة. فدور النقد ثانوي بالقياس فالنقد ال يكون لو أي تأثَت إذا مل تقدم ادلخيلة ما
 .(3)لالكتشاف أو أن ادلخيلة ىي اليت تكتشف أما النقد فيكتفي بادلراقبة

وىكذا فإن ادلخيلة وىي معرفة حدسية مباشرة تسبق الربىان وتسبق االستدالل، وىي 
 االستقراء التقليدي.  إمعرفة يقدمها االستقرائيون ادلعاصرون على مبد

انتقلنا إىل ميدان آخر بعيًدا عن منهج البحث العلمي لوجدنا أن ىذه ادلعرفة وإذا 
 احلدسية انتقلت إىل ميدان األخالق والقيم األخالقية.

                                                 

 .65ص "د. ت"،ون الثقافية العامة، العراق، ؤ رضا عزوز، دار الش :حدس اللحظة، تررتة، فاستونباشالر -1
 .نفسو -2
 .نفسو -3
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  :احلدس األخالقي
لية، عرفنا فيما قبل أن احلدس ىو فهم مباشر دلوضوع بدون توسط أي عملية استدال

ا ذلذا الفهم ىو الفهم ادلباشر دلوضوع أخالقي بدون التفكَت فيو بقً ط ومن مث فاحلدس األخالقي
على اإلطالق، وىناك ثالثة موضوعات شلكنة للحدوس األخالقية، ىي حدوس فردية، وحدوس 

 .(1) عامة، وحدوس فلسفية
  :احلدوس الفردية اًل.أو 

لقيصر كان فعالً  يال بروتسوتعٍت أن بإمكاننا أن نعرف مباشرة أن فعالً  بعينو مثل اغت
يف االغتيال السياسي صواب  ))كهذا ال يتضمن حبال أن   اا فأن يكون لديك حدسً خاطئً 

النظرية اليت ترى أن السبيل الوحيد  Sidgwick" د جويكساحلاالت األخرى، وقد وصف "
بصواب أو إلدراك أو معرفة الصواب أو اخلطأ يكون باالعتماد على مثل ىذه احلدوس ادلتعلقة 

بأهنا  Patonبأهنا حدسية إدراكية يف الوقت الذي وصفها فيو باتون  "طأ أفعال خاصة "فرديةخ
 .(2)(( حدسية فردية

بعينو صواب بالنسبة لو يف ىذه اللحظة الراىنة، وال مباشرة أن فعاًل فعندما يرى ادلرء 
خالق سيوافق يكون لديو فرصة إلجراء مزيد من التأمل ودراسة احلالة، فإن أغلب فالسفة األ

وتستطيع أن تقول أن ىناك  ،على أن واجب ادلرء ىنا أن يعمل حبسب ما يقضي حدسو
  ،اعتبارين يؤيدان ىذه الوجهة من النظر

أن يف كل مناشط الفاعلية اإلنسانية يقوم ادلرء بتخليق عادات للفعل ودتنحو ىذه 
يواجو ادلواقف العينية اخلاصة، وينطبق العادات القوة الالزمة لكي يقرر ما ينبغي أن يؤديو عندما 

يعُت لو ما ينبغي عليو أن  اأخالقيً  اىذا على ما يواجو ادلرء من مواقف عينية تقتضي منو حدسً 
 يؤديو.

                                                 

ي، دار ادلعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، طادلدخل إىل علم األخالق، تررتة د. علي عبد ادلع، وليام ليلي -1
 .316ص م،1661

 .14ص م،1663احلدس اخللقي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاىرة، ، د. زلمد مدين -2
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متميزًا، فنحن قد نستجيب للمواقف  اأن ادلوقف اخللقي قد يكون، وإىل حد ما موقفً 
االعتيادية" وادلألوفة لنا وىي األفعال اليت ال  اخللقية اليت يتكرر حدوثها باالعتماد على "األفعال

أو قد تستجيب ذلذه ادلواقف بتطبيق قاعدة ما من القواعد األخالقية  احتتاج منا جهًدا تأمليً 
ادلستقرة، ولكن ادلوقف اجلديد ىو الذي يوقظ فينا "الضمَت" أو "الوعي" وػلثو الختاذ قرار 

رلرد حبث عن القاعدة اخللقية اخلاصة اليت ينبغي أن خلقي. وال يكون ىذا القرار يف الغالب، 
 . (1)تطبق يف ىذا ادلوقف اجلديد

وعندئذ يكون على الضمَت أن يرى أو أن ػُلدس ما ىو الفعل الواجب والذي يتفق مع 
الظروف اجلديدة واليت رمبا تكون فريدة ومتميزة وىذا الكشف دلا ىو واجب يف احلالة اخلاصة والعينية 

 .(2)راك حدسي قياسي يقوم بو الوعي أو الضمَت اخللقي شلا يتم بفعل تأملي ذىٍت خالصيتم بإد
 فالضمَت عنصر يفوق ))ولقد أعلن "بتلر" يف فلسفتو األخالقية عن سلطة الضمَت 

مبدأ حب الذات ومبدأ فعل اخلَت وقراراتو هنائية ومباشرة وحدسية، وإن كان "بتلر" اعترب  ابيعي  ط
 .(3)(( من جهة أخرى امن جهة وعقلي   االضمَت حدسي  

 اوادلوقف األخالقي الفردي الذي يستخدم فيو ادلرء حدسو الفردي قد يكون موقفً 
فريًدا، وحينئذ يثَت ضمَتنا ويدفعو ضلو اختاذ قرار أخالقي يتناسب مع ىذا ادلوقف اجلديد، وىذا 

 .(4)ما ال يكون ىناك وقت للتفكَت ا، إذ غالبً اأكثر منو فكري   اقد يكون حدسي  
وذلذا احلدس اخلاص "الفردي" فائدتو الكبَتة يف احلياة األخالقية، فقد ؽلثل التوجيو أو 
اإلرشاد األوحد لشخص ما يف موقف يتطلب اختاذ إجراء فوري، وىو الذي يواجو ادلواقف 

 .(5)الفريدة رغم أنو قد يقودنا إىل اخلطأ

                                                 

 .15، 14ص، د. زلمد مدين -1
 .نفسو -2
 .331ص سابقمرجع ، وليام ليلى -3
 .332ص نفسو -4
 .332ص مرجع سابق، وليام ليلى -5
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  :احلدوس العامة ا.ثانيً 
 ؽلكننا أن نعرف وعلى ضلو مباشر، وبدون عمليات استداللية أن "فئة" 

أن قول الصدق على )) أو "نوع" معُت من األفعال ىي أفعال صائبة أو خاطئة كما يف حكمنا 
 .(1)(( الدوام، صواب

ولكن "سدجويك" أشار إىل أن مثل تلك القواعد احلدسية ال تكون صادقة يف كل 
د ؽلكن الشك فيها، وىناك قواعد أخرى ال تكون صادقة بادلرة، فالقتل احلاالت فهناك قواع

ًً عن النفس ليس كذلك، ويبالغ "سد جويك" قائ اخطأ، لكن القتل دفاعً  إن احلدوس العامة  اًل
بل ىي من وجهة نظره رلرد تعميمات اشتققناىا من خربتنا  ؛على اإلطالق اال تكون حدوسً 

 .(2)إىل سعادتنا العامة يف اجملتمعبأظلاط السلوك اليت تتأدى بنا 
ولقد أكدت ادلدرسة احلدسية االسكتلندية اليت تزعمها "توماس ريد" على أن ادلبادئ 
اخللقية قبلية سابقة على التجربة وأهنا موضع تسليم من الناس يف كل زمان ومكان، تلك ىي 

كن اإلنسان من وهبذا أدركوا وجود إدراك حدسي ؽل Common Senseمبادئ احلس ادلشًتك 
التمييز بُت الصواب واخلطأ أو اخلَت والشر، فتنتفي هبذا حاجة الناس إىل حاكم مطلق يقوم 

 .(3)بتحديد اخلَت والتمييز بينو وبُت الشر
  :احلدس الفلسفي

الفلسفية ىو الرأي القائل بأن ادلبادئ األخالقية اليت نصل إليها  وادلقصود باحلدوس
بواسطة احلدس ليست نظرية أخالقية ؛ بل نظرية فلسفية تستهدف الوصول إىل احلقائق الكلية، 

ائفة معينة من ط وأن ما نعرفو بواسطة تلك احلدوس ليس صواب أو خطأ األفعال اخلاصة أو
                                                 

 .33ص مرجع سابق، زلمد مدين -1
 .333ص مرجع سابق، وليام ليلى -2
 .034ص فلسفة األخالق، ويلطتوفيق ال -3
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بعض القواعد أو ادلبادئ اليت تساعدنا بطريق مباشر أو غَت تلك األفعال، لكن ما نعرفو ىو 
 .(1)ائً ا أو خاطمباشر على اكتشاف ما إذا كان الفعل صائبً 

لقد وصف "سدجويك" ىذه احلدوس بأهنا فلسفية، وىو يعٍت بذلك أهنا نظرية يف 
يكون اتفاقها  "ادلعرفة" أعٌت يف "ادلنهج" وىو يرى أهنا بقدر ما تتعارض مع ادلنهج االستقرائي،

 .(2)مع ادلنهج االستنباطي
النظرية االستقرائية اليت نبدأ هبا مبالحظة  ،فمن ادلعروف أن ىناك نظريتُت يف ادلعرفة

الوقائع اجلزئية وإقامة تعميمات ابتداء منها على ىيئة قضايا كلية، والنظرية االستنباطية اليت نبدأ 
مث نستنبط منها قضايا جزئية، فإذا  افيها مبجموعة من ادلبادئ الكلية اجملردة اليت نعرفها حدسي  

وباستمرار أن الناس ؽلوتون، فتعم ىذه  اتقرائية لقلنا أننا نالحظ دائمً عدنا اآلن إىل النظرية االس
ادلالحظة ونصل إىل القضية الكلية "كل إنسان فان" وبنفس الطريقة نصل إىل القضايا الوصفية 
مثل "أن كل األجسام األثقل من اذلواء تتجو إىل السقوط جتاه األرض" بيد أن ادلالحظة وحدىا 

غلب أن تكون الفضيلة مؤدية إىل السعادة" " ،نا إىل القضايا األخالقية مثلال تستطيع أن توصل
فهذه قضايا معيارية ال وصفية ال يستطيع ادلنهج االستقرائي الوصول إليها، ومن مث فحينما نقول 
أن األخالق علم معياري ؽلدنا بالقواعد الكلية كما ينبغي أن تكون فإننا ينبغي أن نرفض النظرية 

 .(3)ائية التجريبيةاالستقر 
على أن كل معرفتنا تعتمد على  اوأما ادلنهج االستنباطي فيؤكد يف أكثر صوره شيوعً 

 امعياريً  اادلبادئ اجملردة اليت نعرفها باحلدس ادلباشر، ومن مث إذا أردنا أن تظل األخالق علمً 
طبق ىذا على كل فيجب أن تتضمن النظرية األخالقية معرفة حدسية لبعض احلقائق ادلعينة، وين

النظريات األخالقية، فإن نظرية "اللذة" وىي النظرية اليت تعارض معظم صور النزعة احلدسية، 
غلب أن تبدأ حبدس مؤداه" ينبغي استهداف اللذة "أو" أن األفعال اليت تؤدي أو حتقق اللذة 

                                                 

 .335ص مرجع سابق، وليام ليلى -1
 .34ص مرجع سابق، زلمد مدين -2
 .335ص ادلرجع السابق، وليام ليلى -3
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بدأ ريق آخر سوى احلدس الكتشاف ادلط فليس ىناك ذتةىي وحدىا األفعال الصواب )) 
ة إىل أن نرى وذلك ألن ادلبدأ ىنا ىو ما ضلن حباج ؛األساسي لنظرية اللذة أو أي نظرية أخرى

 .(1)(( أنو واضح بذاتوباإلدراك ادلباشر 
وال تقبل  اوىكذا فإن قواعد األخالق يف ادلذىب احلدسي واضحة بذاهتا ألهنا ال حتتمل برىانً 

ن السعادة واحلكمة وغَتىا من الكماالت فضائل، تربيرًا، وادلعروف أن الناس على اتفاق يف أ
وأضدادىا رذائل، وىذه تدرك باحلدس دون ما حاجة إىل تفكَت استداليل أو جتريب حسي، 

 .(2)فهي تشبو أوليات اذلندسة ومصادر ادلنطق، دليلها يقوم يف باطنها وليس خارجها
غَت نظر أو استدالل  وىكذا فإن احلدس ىو ادلعرفة احلاصلة يف الذىن دفعة واحدة من

بل يصدق  ؛عقلي، وىذا ادلعٌت الذي أخذ بو "شوبنهاور" ال يصدق على دتثل األشياء فحسب
 اعلى دتثل عالقاهتا كمثل خواص األعداد واألشكال اذلندسية من جهة ما ىي مدركة إدراكً  اأيضً 

سو يف حلظة مباشرًا، وأكمل صور احلدس عنده احلدس اجلمايل، الذي ينسى فيو اإلنسان نف
وىذا ما غلعلنا نعرض احلدس  (3)معينة من الزمان، فال يدرك إال حقيقة الشيء الذي يتأملو

 الفٍت، خاصة عند "كروتشو".
  :احلدس الفين

" باعتباره أحد أقطاب الفلسفة احلدسية يف ثنايا تعريفو لقد أعلن الفيلسوف "كروتشو
نقول أن الفن حدس حىت نعرف الفن أكمل وحسبنا أن ))  ،للفن بأنو حدس فأرتل ذلك بقولو

تعريف" وكذلك أن كل خلق فٍت حقيقي ىو حدس زلض، مث يعلق يف نص آخر بأن الفن ال 
 .(4)ا ((زلضً  اؽلكن أن يكون أبًدا إال حدسً 

                                                 

 .36، 35ص مرجع سابق، مدينزلمد  -1
 .003ص مرجع سابق، ويلطتوفيق ال -2
 .120ص مرجع سابق، رتيل صليا -3
 .101ص م،3330أسس النقد اجلمايل يف تاريخ الفلسفة، ، عبد الكرمي ىالل -4
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وال ؽلكن تفسَت الفن وال جتريده من غَته من ادلفاىيم وبالتايل حصره يف نطاقو الروحي وادلثايل  
 ىو حدس زلض، وؽلكن اإلشارة إليو كشيء شليز وحسب. الضيق، فالفن

ويسعى كروتشو إىل إبعاد مفهوم ادلادة عن الفن، فإن حدسية الفن تنكر أوالً  أن يكون الفن  
جسمية، أن يكون  الً أو نسبة بُت األلوان، أن يكون أشكا ا، ألوانً الً واقعة مادية، أن يكون، مث

ون ظاىرات حرارية أو كهربائية، أي أن يكون على اجلملة بُت أصوات، أن يك اأو نسبً  اأصواتً 
 .(1)مادي"ا شلا يشار إليو بقوذلم "شيئً 

حيث يستخدمها احلدس  اقاطعً  الكن من ناحية أخرى ال غلب رفض ىذه األشياء رفضً 
الفٍت كوسائل لو ؼلرج من خالذلا، وكوهنا وسائل أو أدوات ظاىرة للعُت اجملردة ال غلعلها دتثل ادلفهوم 

 ااحلقيقي لإلبداعات الفنية اجلمالية، فادلواد ادلختلفة اليت يصنع منها احلدس شكلو اخلاص تعد وسيطً 
 .(2) اوزلسوسً  اماديً  ارك إال شيئً بُت الفن كروح أو كفكر وبُت احلواس اليت ال تد

والفن فعل تأملي غَت متعلق بأية منفعة ألن الفن حدس، ومن مث فإن فعل احلدس ال 
يضع يف اعتباره االنتفاع ادلادي كأي فعل نفعي آخر ومن مث من ال عالقة لو باللذة واألمل من 

حلدس ال يتضمن مثل ىذا للحكم أو معيارًا فا اأي أهنما ليسا أساسً  ))حيث علا لذة وأمل 
 .(3)(( ادلعيار يف الفن

، والعالقة بُت اوىكذا يكون احلدس الفٍت ىو اجلانب الفٍت للروح حبيث يكون كل حدس فن   
 .(4)احلدس والفن ال تعدو كوهنا دائرة مفرغة ألن أحدعلا يفسر اآلخر

  
                                                 

 .103ص ،عبد الكرمي ىالل -1
 .نفسو -2
 .100ص نفسو -3
 .102 نفسو -4
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 :اخلامتة وأهم النتائج
للحدوس وأنواعها وتقسيم ادلواقف ادلختلفة مت التوصل إىل معرفة مفهوم احلدس والشرح 

 بُت الفالسفة الذين أثبتوا ادلنهج احلدسي يف ادلعرفة وفالسفة يف رلال األخالق والفن.
 التعرض إىل احلدس ادلعريف عند ديكارت -

ادلعرفة ادلباشرة عن ىيجل ال تستبعد التوسط فهي تنتقل من اجلزئي اىل الكلي  -
 ومن اخلاص إىل العام.

 .البحث العلمي وتعاملو يف بعض احلاالت مع ادلعرفة ادلباشرة واحلدسيةمنهج  -

ادلخيلة ىي معرفة حدسية مباشرة تسبق الربىان وتسبق االستدالل، ىي معرفة  -
 يقدمها االستقرائيون ادلعاصرون على مبدأ االستقراء التقليدي.

 .تدالل عقلياحلدس ىو ادلعرفة احلاصلة يف الذىن دفعة واحدة من غَت نظر أو اس  -

 ادلنهج العلميا احلدس الفٍت ىو اجلانب الفٍت للروح حبيث يكون كل حدس فنً  -
منهج البحث العلمي تعامل يف بعض احلاالت وليس يف كل احلاالت مع ما يسمى  

  بادلعرفة ادلباشرة أو احلدسية.
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