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 فشّسٞس بٞنُ٘  عْذ اىشل اىَْٖجٜ
 اسَبعٞو سبىٌ فشدبث

 
 مصراتةجامعة  –اآلداب كلية  -1

 ٍيخص اىبذذ

 ّيخص ّخبئج ٕزا اىبذذ فٜ ٍجَ٘عت ٍِ اىْقبط : َٝنْْب اُ 

 اُ ْٕبك افبث حصٞب اىعقو ٗ حؤدٛ اىٚ اىشل ٗعذً اىَعشفت ٗ اىف٘ضٜ ٗحقٞٞذ اىعقو .-1

ىيعقو راحٔ ٗ ٕٜ ٍبجبو عيٞٔ االّسبُ ٍِ ّقص فٜ قذسة اىعقو ٗ دذٗد اٍنبّٞىخٔ عيٚ ٍِ ٕزٓ االفبث ٍبٕ٘ ساجع -2

فت بذُٗ عِ ادساك اىَعشاىعقو ٍَب جعئ ٝشل فٜ قذسة اىعقو  ٜاىَعشفت ،ٕٗزا ٍبٝعخبشٓ فشّسٞس بٞنُ٘ قص٘س ف

 ٍسبعذة اىذ٘اس ٗاىطبٞعت ،ٕٗزٓ االفبث حشَو اىجْس اىبششٛ بصفت عبٍت .

ىخٜ حخص اىشخص راحٔ ٗ ٝخخيف فٖٞب اىبشش حبعب ىبٞئخٔ ٗ حشبٞخٔ ٗفطشحٔ ، فَْٖب ٝفطش عيٞٔ  ٍِٗ اىشن٘ك ا-3

ٍْٖٗب ٍبٝنخسبٔ ٍِ اىبٞئٔ اىخٜ ٝعٞش فٖٞب ٗاىخٜ حشَو اىخشافبث اىخٜ ٝنخسبٖب ٍِ اىَذخَع ، ٗاىخٚ عيٚ االّسبُ 

 طشدٖب جبّبب ٗاىخخيص ٍْٖب .

يْٞب اُ ّشل فٜ صذقٖب ٕٜ ٍبحذَئ ىْب اىيغت ٍِ اىبس ٗ ٗٝشٙ فشّسٞس بٞنُ٘ اُ ٍِ اىَعبسف اىخٜ ع-4

، ٗاىخٜ عيْٞب اُ ّخخيص ٍْٖب ببىبذذ عِ ىغت عيَٞت ٗاضذٔ حخيصْب ٍِ اىَعيٍ٘بث اىغبٍضٔ ٗاىَعبّٜ ٍغبىطبث 

 اىَخذاخيت ٗاىَخشببٖت ٗاىخٚ حشخج اىعقو اىزٛ ٝعبّٜ اصال ٍِ ٍشبمئ اىخبصٔ .

ٕٜ ٍبٝخعيق ببىشخصٞبث اىخبسٝخٞٔ ٍٗذٙ اعجببْب  -دسب فشّسٞس بٞنُ٘–اىشل ٍِٗ االٍ٘س اىخٜ حذعّ٘ب اىٚ -5

بٖب ٗ عذً شنْب فٜ صذقٖب ، بو ٗحقيٞذّب ىٖب فٜ مثٞش ٍِ االٍ٘س ، ٗاىذفبع عْٖب بذُٗ ٍبشس ٍقْع ٗال سْذ عيَٜ 

ب اىشل فٖٞب ٗاَّب سْذّب اى٘دٞذ ٕ٘ شٖشحٖب فٜ عصش ٍِ اىعص٘س ، ٗٝشٙ فشّسٞس بٞنُ٘ اُ عيّْٞسخْذ اىٞت ،

 ٗاغضبع افنبسٕب اىٚ اىبذذ اىعيَٜ ٗاىخأمذ ٍِ صذقٖب ،ٗعذً اىخسيٌٞ بٖب مَب ٗصيخْب .

_ اٍب ٕذف فشّسٞس بٞنُ٘ ٍِ اىشل فنبُ اىَقص٘د ٍْٖب اىبذذ عِ ٍْٖج جذٝذ ىيبذذ بزه اىَْبٕج اىقذَٝت 6

نب٘د اىزٛ ْٝسج خٞ٘طٔ ٍِ داخئ اىخٜ ٝعخبشٕب عقَٞت ٗ غٞش صبىذت ىالّسبُ الّٔ االّسبُ ٝصبخ فٞٔ ٍثو اىعْ

 ٗىٞس ٍثو اىْذيت اىخٜ حعخَذ عيٚ اىطبٞعت فٜ جَع اىشدٞق اىزٛ حذ٘ىٔ اىٚ عسو .

_ ٗأخٞشا ٝجذ فشّسٞس بٞنُ٘ طشٝقٔ اىٚ ٝقْٞٔ اىَْش٘د مَب ٝشآ بعذ سديت ٍِ اىشل فٜ مو ٍبٕ٘ ٍ٘سد ، 7

ذ٘اس ، ٗطشح مو ٍبٕ٘ ٍ٘ج٘د ٍِ االٕٗبً اٗ ٗاخخبس ٍْٖجٔ اىزٛ ٝعخَذ عيٚ اىطبٞعت ، ٍٗصذسٓ اىخجشبت ٗ اى

 االصْبً مَب ٝطيق عيٞٔ .

فأّٔ ىَب ٝأـخٜ بجذٝذ الُ ّفس اىَشادو ّٗفس _ ٍٗع ٕزٓ اىشديت ٍِ اىشل اىَْٖجٜ اىخٚ ٍش بٖب فشّسٞس بٞنُ٘ 8

 ىٌٖ . اىَخبٗف ٗ االٕذاف ٗ اىذي٘ه قذ ٍش بٖب ٍفنشٛ االسالً قبئ بقشُٗ عذة ، ٍٗب مبُ بٞنُ٘ اال ٍقيذا

 

 المقدمة :

رغم ان هذا النزوع الى الشك  االنسانٌة ، ةٌعتبر تارٌخ الشك مالزم لتارٌخ االنسان و مرافق للمعرف

من شك فً قدرة  ن الشكاكفم، ةٌقٌنٌنه ضرورٌا للكل معرفة ال أإ ةٌعتبر الجانب السلبً من المعرف

الشك المنهجً ، ومن الفالسفة من ب ،وهذا ماٌسىالعقل على المعرفة ومنهم من شك فً قدرة الحواس 

وهذا ماٌطلق علٌه الشك المذهبً ،أي أنهم جعلوا  الشك هدفه ، والحواس معا و جعلانكار شهادة العقل 

 من الشك مذهبا فً ذاته.

من الفوضى اذبان عصر النهضة بسبب تضارب االفكار فة الغربٌة بمرحلة ولقد مرت الفلس    

المرور بنفق طوٌل من الشك حتى ٌتمكنوا من الولوج الى  على الفالسفة أجبروالمٌراث الفكري مما 

 دث مع "رٌنٌه دٌكارت" ابو الفلسفة الحدٌثة .ة الصادقة التً ٌبحثون عنها كما حالحقٌقة والمعرف

وماهً وماهً رحلته مع الشك  "فرنسٌس بٌكون"  الشك الذي مر به معرفة هذا البحثنتاول فً سو  

، وكٌف استطاع أن ٌجعل من شكه قاعدة لمعرفته وٌقٌنه؟ ،وماهً منهج الشك؟المنابع التً نهل منها 

     االداة التى استحدمها لذلك ؟

،وكٌف انتقل  عنده المنهجً الشك لٌنبغً أن نتناو عند فرنسٌس بٌكون حٌنما نتحدث عن المنهج     

بالمفكرٌن العرب المسلمٌن ؟ ، والى أي حد كان فرنسٌس بٌكون تؤثر وكٌف ، من الشك الى الٌقٌن

 علً االفكار التً كانت سائدة فً اوربا فً عصره بٌكون ٌمهد لمنهجه الجدٌد بثورة من الشكفرنسٌس 



 فرنسيس بيكون عند الشك المنهجي
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)أطلنطس  ته المثالٌة والتً سماهارائً فً مدٌنلغاٌة من منهجه االستقفً الوصول إلى ا وكٌف نجح؟،

ولقد استخدمت فً هذا البحت المنهج التحلٌلً للفهم . الجدٌدة( من أجل تحقٌق التقدم العلمً المنشود ؟

الشك البٌكونً ودوافعه ، والمنهج المقارن للكشف عن اوجه التشابه بٌن شكه وبٌن الشك الذي مر به 

وقد تدرجنا فً بحثنا هذا من بداٌة الشك عند . حضارة االسالمٌةال مفكري االسالم أذبان ازدهار

فرنسٌس بٌكون ثم هدفه من ، واخٌرا كشفنا عن طرٌقته للتخلص من الشك والوصول الى الٌقٌن كما 

 ٌراه فرنسٌس بٌكون.

 بداية الشك عند فرنسيس بيكون :اوال :

ٌرى بٌكون أن الشك هو اآلفة التً تحول بٌن العقل واالستسالم للحقٌقة أو التسلٌم بصحة المعتقد       

السائد وهً مثل غٌرة الرجل على زوجته أو مثل الخفافٌش التً تسٌر حذرة دوما وذلك على العكس 

 (1).من الطٌور التً تحلق فً السماء معتمدة على حواسها دون عقولها 

التً ٌحدثنا عنها الفالسفة بل هً ولٌدة الخبرة والتجربة تلك هً لٌست فٌري بٌكون أن الحقٌقة       

فٌجب اختبار  ،التً ٌمارسها الرجال دون أي سلطة مسبقة، والكذب ال ٌمكن كشف بطالنه إال باالختبار

ر أو اللذات أو معارفنا بالشك فٌها قبل الوثوق بها واعتبارها حقائق ومن ثم ال ٌنبغً على المشاع

العادات أو الثقافة السائدة أن تخدعنا عند اختبارنا للمعارف المختلفة وعلٌه ٌجب تخلصنا من كل ما 

غادر األرض  -حسب بٌكون– العلم وذلك ألن المسٌحبنا من أوهام وأكاذٌب مستعٌنٌن  فً ذلك ب ٌحٌط

 (2).أٌضا   كذب وعند عودته ثانٌة سوف ٌالقٌهعلى صلٌبه من جّراء ال

إذا تؤمل المرء فلسفة بٌكون من ))ٌقول فإاد زكرٌا عن السمات العامة لفلسفة فرانسٌس بٌكون:    

تمٌز به هذه الفلسفة هو تجدٌدها للمنطق، ونظرٌتها جانون الجدٌد( بدا له أن أهم ما تخالل كتاب )األور

لكتاب )اإلحٌاء العظٌم( الذي ال الجدٌدة فً االستقراء. أما إذا تؤمل هذه الفلسفة من خالل الخطة العامة 

منه، لبدت له محاولة ذات طابع أعم بكثٌر، لكشف القٌم الجدٌدة التً  واحدا   ٌكون األورجانون إال جزءا  

قد أدرك بٌكون بوضوح تام هذا العٌب األساسً  تتضمنها الحضارة العلمٌة الحدٌثة فً أول عهودها...

الوسطى، وهو االعتقاد بؤن العقل النظري وحده كفٌل  فً طرٌقة تفكٌر فالسفة الٌونان والعصور

بالوصول إلى العلم، وحمل على الفكرة القائلة: بؤن مما ٌحط من قدر الذهن البشري أن ٌظل عاكفا مدة 

طوٌلة، ودون انقطاع، على االتصال بالتجارب والجزئٌات التً هً موضوعات الحس وأن ٌقتصر 

  (3)((على المادة وحدها

هذا النوع المنحط من فعمة بالتعالٌم الالهوتٌة بؤنها بٌكون واصفا الفلسفة المدرسٌة الموٌضٌف      

فراغ طوٌلة وقراءات المعرفة قد ساد أساسا بٌن المدرسٌٌن الذٌن كان لدٌهم ذكاء قوي حاد وأوقات 

االستقراء هً المعرفة العلمٌة المستخلصة من ه ن المعرفة عند، وهذا ماٌرفضه بٌكون أل قلٌلة التنوع

ل مشكالت وأن العلم هو الذي ٌفضً إلى مقتنعات وأعمال من أجل ح، الدقٌق والتجارب المعملٌة 

 ر له كل سبل السعادة .اإلنسان على األرض وتوف

فالعلم النظري العقٌم لٌس علما وهو الذي ٌذهب وٌختفً دون أن تتغٌر معه حٌاة اإلنسان وإنما  ))    

العلم هو ذلك الذي ٌمكن أن ٌثمر أعماال...وإذا لم تعد األرض كلها إال معاهد وكلٌات ومدارس ألهل 

العلوم دون تارٌخ العلم، فمحال أن ٌتحقق اآلن أو فً المستقبل أي تقدم جدٌر بالبشر فً الفلسفة أو 

  (4)((طبٌعً وتجرٌبً كذلك الذي ندعو إلٌه

                                                           
(1)
 THE ESSAYS OR COUNSELS, CIVIL AND MORAL, OF FRANCIS Ld. VERULAM VISCOUNT ST. 

ALBANS p38 
(2)
 Ibid; p4-5. 

 .15، ص14م، ص4883فؤاد زكريا9 األورجانون اجلديد لفرانسيس بيكون، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، القاىرة،  (3)
 .22، ص21ص  ادلرجع نفسو9 (4)
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تؤمل الحقٌقة أكرم وأرفع من أٌة منفعة تعود بها النتائج العلمٌة أو أي  فٌرفض بٌكون القول بؤن     

توسٌع لنطاق هذه النتائج على حٌن أن تشبثنا طوال هذا الوقت بالتجربة والمادة وباألحوال المتغٌر 

ٌقٌد الذهن باألرض أو على األصح ٌلقً به فً هوة الفوضى واالضطراب وٌنؤى به  لألمور الجزئٌة

عن حالة أكثر قداسة هً حالة الحكمة المجردة بما فٌها من هدوء وسكٌنة ونحن نقبل هذه الطرٌقة فً 

 (1)التفكٌر عن طٌب خاطر ونحرص أشد الحرص على تحقٌق الغاٌة التً ٌدعون إلٌها

ً أن بٌكون بمنهجه االستقرائً قد استطاع تفسٌر قوانٌن الطبٌعة والكشف عن وٌضٌف ولٌام راول     

أسرارها  فتحول السحر إلى طب والتنجٌم إلى فلك والبحث الفلسفً عن العلل البعٌدة إلى الكشف عن 

العلل المباشرة لوجود األشٌاء فً عالم الطبٌعة والتصورات المٌتافٌزٌقٌة عن الحركة إلى إدراك 

  (2)اآللٌة والمٌكانٌكٌة الطبٌعٌة الحركات

وباإلضافة إلى ذلك ، بدأ فرنسٌس بٌكون شكه فٌما ٌتناول من مادة علمٌة كانت تدرس فً أوربا      

، فوجد فً نفسه القدرة  " ومنطقهعلً أٌامه ، أقصد التراث الٌونانً القدٌم  وبخاصة كتب "أرسطو

فً عقول  أركانه موالشك فٌه وهد والثورة علٌه، والجرأة علً أن ٌتحمل مسإولٌة تغٌر ذلك الوضع ،

 هوخاصة ذوي المال والجاه ، حتى ٌساعده فً تحقٌق هدفه المنشود الذي ٌمهد له . ولهذا نجد الناس،

بالصبر والتؤمل والتفكٌر والقبول وكانت بى رغبة للبحث ومقدرة علً إرجاء الرأي   ))ٌقول 

بحرص،واالستعداد لتصحٌح االنطباعات المزٌفة ،وترتٌب أفكاري فً عناء وشك ورٌبة. لم ٌكن بى 

 . (3)((لهفة للجدٌد وتقدٌر أعمى للقدٌم

        الهدف من الشك عند فرنسيس بيكون :ثانيا :

أن ٌنقل المجتمع األوربً من مٌدان الجدل  الشكً فرنسٌس بٌكون " أراد بهذا المنهج ن "أ      

ي إلً مجال العمل واالختراعات النظرٌة ـ إلً ما هو أرقً فً نظره ، أ الفلسفة والدراسة التقلٌدٌة ـ أي

، حتى أن الناس أصبحوا ٌشكون فً التً ال فائدة منها حفظ الكتب وفن الجدل والسفسطة ، عوضا عن 

. والسبب فً ذلك تعد قادرة علً اإلبداع واالكتشافمكانها، ولم  وجود الحقٌقة، ألن عقولهم تسمرت

 بب المناقشات التً أثٌرت حولها واعتبارالناس عرضة الحتقار الحقٌقة ، بس ))ٌقول "فرنسٌس بٌكون" 

أولئك الذٌن ال ٌتفقون معهم فً خطؤ العلوم ... تقف جامدة بغٌر إضفاء زٌادة علٌها جدٌرة بالجنس 

نظام المدارس كله ال ٌزال نظاما  _حسب فرنسٌس بٌكون دٌد _من أٌن ٌؤتً الجو. فكٌف ..ي البشر

. ولهذا السبب ركز " فرنسٌس بٌكون " نقده علً فلسفة (4) ((لماء وأساتذة ، ال مخترعٌن لتخرٌج ع

هذا أرسطو ، لهدمها وإثبات أنها ال تقدم أي معرفة جدٌدة لإلنسان، أو أنها معرفة تقلٌدٌة ال تصلح ل

العصر الذي ٌتطلب منا المزٌد من العمل ، ولٌس مجرد النظر والتؤمل الجامد ، ولهذا أراد  فرنسٌس 

العقل ذاته ، وهدفه من ذلك تحرٌر العقل  لسفة أرسطو عمٌقة ، بحٌث تنفذ إلىبٌكون  أن ٌكون نقده لف

ا ، وفلسفة " أرسطو" من جمٌع اإلمراض واألوهام ، التً أصابته بسبب الفلسفة المدرسٌة ومناهجه

ها ـــــ حسب االعلمٌة ـ وذلك ألننا أعطٌن تخلفت جمٌع المعارف والتً بسببها أٌضا ،ومنطقة الصوري 

ها تستحوذ علً عقولنا بإرادتنا، حتى أفسدت عقولنا، اـ أكثر من حقها، وجعلنفرنسٌس بٌكون ـــ

أن نفرغها من كل  من الشك لعقولنا النجاةأردنا ، فعلٌنا إذا وجعلتها تخزن وتحفظ معلومات خاطئة

، لفلسفات القدٌمة التً شك فٌهامحتواها الفاسد ،وٌرٌد فرنسٌس بٌكون أن ٌشكك الناس معه فً هذه ا

مكانة اإلنسان من الطبٌعة، وبؤن ٌوضح للناس أن التفكٌر الفلسفً ال ٌجب أن ٌتجه بألنه علً معرفة 

ٌه أن ٌتجه نحو ٌتخذ من منهج الجدل والنقاش أداة له، ولكن علإلً ما فوق الطبٌعة، كما ال ٌجب أن 

                                                           
 .924 صادلرجع نفسو (1)

(2), pp. 82–105] 
 .        45ـ ص  38، ص  م 4882ـ حيي ىويدى ، قصة الفلسفة الغربية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، القاىرة  (3)
 .442، ص  444م ، ص  4877.  5ـ ول ديورنت ، قصة الفلسفة ، ترمجة 9 فتح اهلل زلمد ادلشعشع ، مكتبة ادلعارف ، بريوت ، ط  (4)
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، هً السبٌل أو الوسٌلة أو األداة لتحقٌق هذه أن تكون التجربة وطرقها وأدواتها، والطبٌعة وظواهرها

 . (1)الغاٌة النبٌلة التً تنفع اإلنسان 

التخٌالت التً ال طائل ات وهذه التصور ))  وٌنتقد فرنسٌس بٌكون المعارف األرسطٌة بقوله     

ف من طحبا لألخطاء التً ستتحول إلً عواس ، التً ستشكلاآلراء واألفكار والقٌم الضعٌفة ، هذهتحثها

عقل اإلنسان من فوضً األشٌاء واضطراباتها ،  انتشالهل هناك سعادة كسعادة ، االضطرابات والهٌاج

حٌث توفر له أمر احترام الطبٌعة وأخطاء الناس ، إال نفطن أٌضا إلً ثروة الطبٌعة كما نفطن لجمالها 

مة ، وإعطاء حٌاة اإلنسان سلعا ال هل الحقٌقة عقٌمة مجدبة ، ألٌس فً وسعنا أنتاج أمتعة ذات قٌ ،

لنا علً الطرٌق التً بفتح باب الحقٌقة كما ٌراها ، وٌد نسٌس بٌكونفر وهنا نجد ،(2) ((نهاٌة لها 

حسب فرنسٌس -تطلب منا الضٌاع والجري وراء ما ال فائدة منه . ولكن هذا األمر ٌالشك و ا مننتخلص

ه قبل أن نبدأ فً استخدام الحكمة ، وقبل أن نقوم بؤي خطوة من خطوات البد أن ننفذ شرطا   -بٌكون

أن نعلم  هو ،سٌس بٌكونفرن ، أي المنهج العلمً التجرٌبً ، هذا الشرط الذي ٌشترطه دالمنطق الجدٌ

 هجدثم ن ،(3) ((والغاٌة من المعرفة هً السٌادة علً الطبٌعة الغاٌة من الفلسفة هً المعرفة ، أن ))

 جل الحقٌقة التً تخلصا من أمنكر لذات الحواس ، وٌضحً به، وٌرفض العواطف وٌستٌمتدح العقل

سؤقدم مدٌحً للعقل نفسه، العقل هو اإلنسان ،والمعرفة هً العقل ، ولٌس  ))أوهامه فٌقول لعقل من ا

العواطف والحب أقوى من لذائذ الحواس ،ألٌست لذائذ العقل أعظم  لٌست لذائذاإلنسان إال ما ٌعرف . أ

الحب ، ألٌس حقا أننا ال نشبع من لذة البحث عن الحقٌقة ؟ وأن المعرفة وحدها هً التً تنقً  ذمن لذائ

العقل من جمٌع أنواع التهٌج واالضطراب . كم من األشٌاء موجودة وال نتصور وجودها . كم من 

نظرٌة ، ولكن ألٌست أفكار فرنسٌس بٌكون كلها (4) ((األشٌاء تنال تقدٌرنا أكثر من قٌمتها وقدرها 

 تؤملٌة ؟ .

ح عند اإلمام الغزالً الذي شك فً علوم عصره ، ألنه ونجده بوضهو ما البكونً هذا الشك أن   

ٌعتبرها مجرد تحفٌظ للعقٌدة ، باستخدام حجج ضعٌفة ، كما رفض األفكار الفلسفٌة القدٌمة وخاصة 

ً الرٌاضٌات والحساب، كما اعترف أفكار أرسطو، إال ما ٌتعلق منها بالرٌاضٌات والفلك المبنً عل

، من باقً فلسفة بفائدة الطبٌعٌات ألنها ال تخالف الدٌن، أما ما كان ٌروج له الفارابً وابن سٌنا

خٌر دلٌل علً رفضه لها "  " معارج القدس د كان كتابه، فقد كرس الغزالً نفسه لمحاربتها وقأرسطو

وتحجب الحقٌقة عنه ، كما أن العقل ذاته وتوقعه فً الخطؤ ،عقل عن الصواب ، ألنها تبعد الوشكه فٌها

إن المطٌع القاهر لشهواته المجرد الفكر فً حقٌقة ))ٌجب أن ٌنقً من كل ما ٌعكره . وٌقول الغزالً 

من الحقائق قد ال ٌنكشف له أو لكونه محجوبا عنه ،باعتقاد سبق له من الصبا علً سبٌل التقلٌد والقبول 

لك ٌحول بٌنه وبٌن حقٌقة الحق وٌمنع من أن ٌكتشف فً قلبه خالف ما تلقفه من ظاهر بحس الظن إن ذ

حجاب عظٌم حجب به أكثر المتكلمٌن والمتعصبٌن للمذاهب بل أكثر الصالحٌن  التقلٌد وهذا أٌضا  

المفكرٌن فً ملكوت السماوات واألرض )الطبٌعة( ألنهم محجوبون باعتقادات تقلٌدٌة جسدت فً 

. وفً هذا النص نجد أن الغزالً (5)((رسخت فً قلوبهم وصارت حجابا  بٌنهم وبٌن الحقائقنفوسهم و

األول فً الفلسفات السابقة والمعتقدات المتداولة فً عصره ،وكذلك  ،ٌإكد أن هناك نوعان من الشك

شك  هو نفسه الشك فً المفكرٌن السابقٌن والمعاصرٌن له، وٌمكن أن نعتبر بؤن شك فرنسٌس بٌكون

فً ما ٌسمٌها فرنسٌس بٌكون  وكذلك ٌوضح شكه، ، فً ما ٌسمٌها أوهام القبٌلة وأوهام المسرحالغزالً

أوهام الجنس البشري، كما أن شك الغزالً فً المعتقدات السائدة شك أٌضا فً العقل وقدرته علً 

هذا تماما  و حقٌقة ات التً تمنعه من أدراك المعرفة الحقٌقة بمفرده، خاصة أنه مثقل باألفكار والنظرٌ

                                                           
 . 16ص دار ادلعرفة اجلامعية ، االسكندرية،د.ن،الشاروين ، فلسفة فرنسيس بيكون ، ـ حبيب   (1)
 .431، ص  ـ ول ديورنت ، قصة الفلسفة  (2)
 .432ص  ـ ادلرجع نفسو9(3)
 .  17ـ حبيب الشاروين ، فلسفة فرنسيس بيكون ، ص  (4)
 451ص حتقيق 9رلمد مصطفى أبو العال،مكتبة اجلندي،القاىرة،د.ت ،معارج القدس يف مدارج معرفة النفس ،   أبو حامد الغزايل، ـ(5)
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،وقد زاد الغزالً أٌضا بؤن الحواس تخدعنا، وبؤنها قاصرة عن إدراك الحقٌقة،  ما قاله فرنسٌس بٌكون

 (1)وإٌصالنا إلً الٌقٌن المنشود الذي نسعً إلٌه.

كون فرنسٌس بٌكون ي البد أن ٌالشك ، الذ النوع هذا فً رسائلهم إلىالصفا "  إخوانأشار " كما      

، ألن جمٌع شكوكه ـ األوهام األربعة ـ قد تناولوها فً رسائلهم كما جاءت فً "  أطلع علٌهقد 

االورجانون الجدٌد" ، دون زٌادة أو نقصان . فقد تكلم أخوان الصفا عن االستخدام الخاطئ لأللفاظ ، 

ما ٌقابل أوهام وكٌف أنها أحد األسباب التً توقع اإلنسان فً الخطؤ إذا لم تكن دقٌقة واضحة ـ وهذا 

والمعتقدات الخطؤ التً ٌنشؤ علٌها اإلنسان ، السوق عند فرنسٌس بٌكون ـ وكذلك تكلموا علً األفكار 

فرنسٌس بٌكون  دودا إلٌها. وهً أوهام القبٌلة عندته مقٌد بها ومشجعله وعقل فرسخت فً ذهنه فؤفسدت

ع فً الحكم والنسٌان، وتغلٌب التسر، كالناقصة فٌه اإلنسان بحكم طبٌعتهي ٌقع . وأما الخطؤ الذ

العواطف علً العقل، فهً أوهام الجنس التً نادي بها بٌكون ورفضها. وأخٌرا  األخطاء التً ٌقع فٌها 

اإلنسان نتٌجة اعتناقه لبعض األفكار والمذاهب ، لكون قائلها أو مإسسها إنسان موثوق به وال ٌمكن 

اهب غٌر صحٌحة ، فتجرنا إلً الخطؤ وتبعدنا عن الحقٌقة . الشك فً أرائه. مع أن تلك األفكار والمذ

 . (2)ما تقابل أوهام المسرح عند فرنسٌس بٌكون األخطاءوهذه 

علماء المسلمٌن، رفٌقهم فً أبحاثهم العملٌة والنظرٌة، ولم شك المنهجً عند ومن جانب آخر كان ال     

معظم هإالء الفالسفة علماء تجرٌبٌٌن عرفوا تختلف كثٌرا  عن الفالسفة العرب المسلمٌن وخاصة أن 

المنهج العلمً ومارسوه ،فابن الهٌثم علً سبٌل المثال ٌنبهنا من الوقوع فً الخطؤ أثناء عملٌة البحث 

نترقى فً البحث والمقاٌٌس علً و ونراجع كل خطوة نقوم بها ، واالستقراء ،وٌنصحنا بان نشك

، كما ٌحذرنا من  االنسٌاق وراء  والتحفظ  من الغلط  فً النتائج  التدرٌج والترتٌب مع انتقاد المقدمات

التً ٌزول معها  الشهوات وإتباع الهوى ، األمر الذي ٌجعلنا  نبتعد عن الحق وال نظفر بالحقٌقة 

، وما نحن  قد تؤخذنا إلٌه طبٌعتنا البشرٌة وٌتبدد بها الشك الذي  لخالف  وتنحسم بها مواد الشبهات ا

 وهذا اعتراف بنقص اإلنسان بطبٌعته مهما حاول أن ة اإلنسان من كدر البشرٌة براء ً طبٌعمما هو ف

ثمرة "  ولكن مع هذا كله فان ابن الهٌثم عند تعرٌفه للحكمة فً كتابهٌتغلب علً تلك الطبٌعة البشرٌة ،

ن لطف حسه الحكمة علم كل حق وعلم كل نافع ، وعمل النافع  عسٌرا جدا إال لم))ٌقول  "الحكمة 

،وهذا القول ٌذكرنا بقول فرنسٌس بٌكون ،  (3) ((واعتدلت قوة النفس الناطقة ـ أي العقل ـ بحركتها فٌه 

بعث  رب فً رسالةبؤن منهجه سهل الشرح صعب التطبٌق ، وهذا أٌضا  ما قاله الكندي أول فالسفة الع

اإلنسان ألنه غرض الفٌلسوف فً علمه علم األشٌاء بحقائقها بقدر طاقة ))بها إلً المعتصم باهلل قائال 

  (4). ((ة الحق وفً عمله العمل بالحق إصاب

ألٌس هذا ما نادي به فرنسٌس بٌكون بعد أربع قرون ، هو بالضبط ما قال به العرب المسلمون      

 الذٌن لم ٌقتنعوا بؤن الفلسفة مجرد تؤمل نظري ، بل هً نظرا وعمل من أجل نفع اإلنسان وسعادته .

وصل إلً العرب مٌراث إنسانً كبٌر ، ترجموه إلً لغتهم العربٌة ، ولكنهم لم ٌقبلوه علً عالته،  فقد

ولم ٌسلموا بآراء السابقٌن تسلٌما تاما بل أخضعوها للفحص والنقد ، فما تعارض مع المالحظة 

العرب كنقدهم  وه . وهذا ما جاء فً مإلفات الكثٌر من العلماءجربة أنكروه ، وما اتفق معهما قبلوالت

وجالٌنوس، وما كتاب ابن الهٌثم فً شكه علً بطلٌموس إال مثال صرٌح علً ذلك النوع  ألراء إبقراط 
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، بل وإن شكه المنهجً قد سبقه له المفكرٌن والعلماء العرب (1)من الشك المنهجً والتقدٌم العلمً. 

 ابن الهٌثم .المسلمٌن . بداٌة من الكندي والغزالً والرازي وابن سٌنا وحتى 

 طريقة بيكون للتخلص من الشك :ثالثا : 

بتطبٌق المنهج التجرٌبً  ان الطرٌقة الوحٌدة للتخلص من الشك هً فرانسٌس بٌكون ٌرى    

االستقرائً على كل المعارف اإلنسانٌة فً حرصه على وصف األشجار والثمار والخطوات اإلجرائٌة 

للزراعة وغٌر ذلك من الدقة فً المالحظة التً تعد أولى خطوات المعرفة التجرٌبٌة الحسٌة أضف إلى 

وي جمٌع معارف عصر النهضة ذلك حدٌثه عن تصنٌف العلوم وأهمٌة وضع موسوعة متكاملة تح

األوروبٌة الحدٌثة ودعوته النتشار المكتبات لغرس الثقافة العلمٌة فً الثقافة الغربٌة بوجه عام وكذا 

قراءة المإلفات القانونٌة والدٌنٌة فً لغتها األصلٌة وذلك الكتساب الخبرة األداتٌة لدالالت األلفاظ 

ظة البناٌات اللغوٌة والمفاهٌم للوصول إلى المعنى، أضف الحقٌقٌة فالتجربة عند بٌكون تستوجب مالح

 (2). إلى ذلك رغبته فً تؤسٌس المعارف الدٌنٌة على قاعدة من المالحظة والتجربة للحقائق العلمٌة

أن الدور الذي لعبه بٌكون فً النهضة هو تجدٌد العقلٌة  الكثٌر من الفالسفة والعلماءوٌرى     

وذلك على الدرب الذي سبقه إلٌه روجر بٌكون كما أنه  ،معرفة والمنهجاألوروبٌة من حٌث طبٌعة ال

وعً عالمً وٌبدو ذلك فً قصته حاول الجمع بٌن الموروث الدٌنً واالكتشافات العلمٌة فً سٌاق موس

فالمنهج االستقرائً عنده ال ٌقف عند دراسة المعارف الطبٌعٌة بل نجده ٌعطً أهمٌة  الجدٌدة نطاأطال

 (3) .كبرى لتطبٌقه فً الدراسات اللغوٌة والتارٌخٌة واألدبٌة والدٌنٌة

 وتبدو عظمة بٌكون فً جعله مدٌنته الفاضلة )أطالنطا الجدٌدة( ٌوتوبٌا أرضٌة فعلى الرغم من    

إال إنه فاقهم جمٌعا فً جعله العلم هو المدخل الرئٌس للتقدم والتمدن وتحدٌث  تؤثره بؤفالطون وأرسطو 

العقل األوروبً فالموسٌقى لم تعد مجرد محاكاة للموجودات الطبٌعٌة بل هً تقنٌات علمٌة فً صناعة 

اآلالت للتحكم فً درجة الصوت وحدته ورخامته وإذا كان بٌكون لم ٌمارس هذه التطبٌقات بنفسه إال 

ه قد أرشد إلٌها أي أكد على ضرورة تطبٌق المنهج التجرٌبً على كل الصنائع ومنها اآلالت أن

 (4)الموسٌقٌة بطبٌعة الحال 

ذهب ر. و سرجٌانتسون فً تحلٌالته لٌوتوبٌا فرانسٌس بٌكون أطالنطا الجدٌدة إلى أن كاتبها ٌعد و    

دنٌة والحداثة والتقدم وكذا فً موسوعته )تقدم من أنبٌاء العلم الذٌن فتحوا أمام البشرٌة أبواب جنة الم
                                                           

 .  66، ص4874ـ بشار قاسم و علي فرح9 احلسن ابن اذليثم وأثره على ادلسرية العلمية احلديثة، مكتبة ادلنار، األردن،   (1)
(2)- Christopher D. JOHNSON: MAKING THE “ROUND OF KNOWLEDGE” IN BACON’S WAKE: 
NAUD,COMENIUS, AND BROWNE Harvard University, Cambridge, London   Vol. 5, No. 
2(10)/November 2011p 5-15. 

 نلنطـا اجلديـدة الـاي كتبــو يعـد كتـاب أنلنطـا اجلديـدة لفرانسـيس بيكـون مـن بـواكري ادلصـنفات اليوتوبيـة والدراســات ادلسـتقبلية والـاي يعنينـا يف ىـاا السـياق أن كتـاب أ
جتعــل التفكـري العلمـي األسـاس للمســتقبل مـن حيـث تطـور ااتمــع والثقافـة وادلعرفـة و لــ    يعـد مــن أوااـل النصـوص الفلسـفية  يف عصــر الن  ـة الـي 4513بيكـون عـام 

اية واقعيـة وينـزش اـراح أنلنطـا اجلديـدة دون أن تتخلى متاما عن بـاقي ادلعـارف اسنسـانية الدينيـة واللغويـة والتاررييـة  ـري أنـو ااـ ط يف دراسـت ا علـى تناوذلـا مـن زاويـة اسـتقرا
ة العلميـة قدم في ا أول وصف دلع د علمي كامل يقـوم علـى أسـاس العلـم الت ـريي وي ـيف ىارالـد ىوفـدنج أن بيكـون  ـاا ادلنحـا قـد عـل عـن إدراكـو للثـور إىل أن بيكون 

 نسانية بوجو عام. الي ىبت يف أوروبا على سلطة النصوص الالىوتية التقليدية وأفسح الطريق يف الوقت نفسو للمن ج الت ريي ليتغلغل يف الدراسات اس
 حيــتكم إال إىل الت ربـــة وال وال  ــرو يف أن بيكــون بــال  دعــى لتطبيــق ادلــن ج الت ــريي االســتقرااي يف األدب واالجتمـــاش والسياســة أي ــا فالعــا  يف مدينتــو حــرا نليقــا ال

 سلطان يقيده سوى العلم.
التقــدم والســـيادة والقــوة يف العلــم وأن احلقيقــة ال  كــن إدراك ـــا إال عــن نريــق االســتقراء  ــا يف  لـــ  وتنت ــي ماريــا لــويزا إىل أن بيكــون ىـــو أول مــن وجــو األنظــار إىل أن 

 لـ  كلـو توجيـو بيكـون  اس ان بوجود اسلو اخلالق  لـ  الـاي  كـن التـيقن مـن وجـوده وقدرتـو ادلبدعـة عـن نريـق اسـتقراء دقيـق للكـون ومـا فيـو مـن موجـودات أ ـف إىل
أنظـر 9 ماريــا   ـرورة االســتفادة مـن الت ــارب العلميـة يف التطبيقــات الصـناعية بدايــة مـن صــناعة الغـااء وادلنت ــات الزراعيـة إىل صــناعة األدويـة والعطــور.  ألفـراد مدينتــو إىل

، االـــس الـــونا للثقافـــة والفنـــون 114لـــويزا بـــرنريي9 ادلدينـــة الفا ـــلة عـــل التـــاري ، ترمجـــة9 عطيـــات أبـــو الســـعود، مراجعـــة9 عبـــد الغفـــار مكـــاوي، سلســـلة عـــا  ادلعرفـــة، ش
 م.4886واآلداب، الكويت، 

2- Ibid .p3-11..  
1- Ibid .p20-27.  
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مارس فٌها قمة الشك  تلك التً 4464هرت عام ظ( التً The Advancement of Learningالتعلم 

حمل فٌها على الجهل والتصورات الخرافٌة الموروثة عن طبٌعة العالم وما فٌه من  المنهجً و

موجودات ولم ٌقف منهج بٌكون االستقرائً عند الدعوة إلى تطبٌقه فً مٌدان الطبٌعٌات واالستشهاد 

واقع بالتجارب العلمٌة التً أجراها سابقوه أو التً أجراها بنفسه بل انتقل إلى المنطق فوجهه ناحٌة ال

االستقراء ولٌس االستنباط التحلٌلً الذي انتهجه  لىوقضاٌاه وأعلى من شؤن القضاٌا التركٌبٌة القائمة ع

فً مٌدان -أرسطو وشراحه، وعلٌه فإن نظرنا لبٌكون على أنه المإسس الحقٌقً للخطاب العلمً 

لت من كتابه أطالنطا تإكده عشرات المإلفات التً جع -المعرفة والسٌاسة واألخالق بل والدٌن أٌضا

الذي أنقذ أوروبا من ظلمة العصر الوسٌط وسلطة الكتابات الكالسٌكٌة الموروثة وتنبؤ  ىالجدٌدة المنح

فً الوقت نفسه بعصر الثورة الصناعٌة وما صاحبت تلك الثورة من قضاٌا ومشكالت وٌرى الكاتب أن 

سلٌمان تعد من أهم الكتابات العلمٌة التً  التجارب الكٌمٌائٌة التً تحدث عنها فرانسٌس بٌكون فً بٌت

أسهمت فً القضاء على السحر الطبٌعً الذي كانت تخلط كتبه بٌن الطب والخرافة وتنسب خصائص 

المواد الطبٌعٌة إلى قوى روحٌة أو شٌطانٌة كما تعرض بٌكون إلى خرافة أكسٌر الحٌاة الذي طالما 

نسان عن طرٌق تناول بعض األعشاب أو األشربة وبٌن أن ورد فً الكتابات الكالسٌكٌة إلطالة عمر اإل

الحفاظ على حٌاة اإلنسان تكمن فً حماٌته من األمراض وأولى الخطوات إلى ذلك هً الحرص على 

النظافة بداٌة من البدن إلى سالمة المؤكوالت من العطب والفساد ورفض بٌكون كذلك ممارسة بعض 

من ضروب  التعبد فً كهوف ووصف كل ذلك بؤنه ضربا  الطقوس ومص دماء الشباب األصحاء أو 

الخرافة واعتنى جد عناٌته بما نعرفه اآلن بالطب الوقائً وبالنظام الغذائً المفٌد للبدن والطب 

 (1).الطبٌعً

وٌشٌر توبً أ هف إلى أن المناهج العلمٌة منذ أخرٌات القرن الثانً عشر كانت تدرس فً      

) النحو، البالغة، المنطق، الحساب، الهندسة، الفلك، الفنون السبعة الحرة روبٌة بجانب الجامعات األو

لذا ال نعجب من انصراف جهود بٌكون فً تطبٌقه قواعد المنهج االستقرائً على اللغة  (2)والموسٌقى(

 .وتصنٌف العلوم والموسٌقى والالهوت والفن واألدب 

من ذلك إلى أن أول آلٌات تطبٌق المنهج االستقرائً عند بٌكون هو الشك المنهجً الذي اتخذ  ونفهم     

هو الطرٌق الذي سلكه  -كما بٌنا–من النقد االستقرائً معٌارا للوصول إلى الحقٌقة وهذا المنحى 

األمر أٌضا  التطبٌقٌة وهذا الحقٌقة هً وجهة بٌكون بالعلوم ة العرب وكذلك نفهم انالعلماء والفالسف

كان أصٌل فً بنٌة الثقافة العربٌة اإلسالمٌة حٌث ارتباط النظر بالعمل والمنهج بالتطبٌق وتشهد بذلك 

مئات المخترعات واآلالت واألسالٌب التربوٌة التً انتهى إلٌها المسلمون فً كل المجاالت بداٌة من 

        اء والبصرٌات والفضاء علم الفلك والموسٌقى والجبر إلى علوم الخط والزخرفة والكٌمٌ

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1) For publication in Francis Bacon’s ‘New Atlantis’, ed. by Bronwen Price Manchester: Manchester 
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