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                           پوهنیار محمد حسین روحاني     

اوپوهنوال نصیراحمد محب د شرعیاتو پوهنځي داسالمي  پوهنوال دوکتور عزیز الرحمن مکي تقریظ ورکوونکی :   

                 تعلیماتو دڅانګې د علمي کادرغړي 

 اومعرفت مدارکپه قرآن کریم کې دعلم                             

 لنډیز

علماو د  آیتونو کې یې په مختلفو بڼو یادونه شوې ، قرآن کریم په ګڼ شمېر دچې  دوه اصطالحات ديعلم او معرفت 

په باره کې مختلف نظرونه وړاندې کړي ،ځینې په دې اند دي چې علم او معرفت له بدیهي مفهوم د علم او معرفت 

مفاهیمو څخه دي چې وضاحت ته اړتیا نه لري ،ځینې یې بیا بدیهي نه بلکې نظري ګڼي چې تعریف ته اړتیا لري ،خوددوی 

داس ې بیان  د علم او معرفت مفهوم د تعریف لپاره یې د حدونو ټاکنه یو ستونزمن کاردی ،ځینو علماو بیا  په نظر

معرفت د خارجي ) ذهن نه بهر( واقعیتونو انعکاس او چې دی ( درک کولو ته ویل کیږي او کړی : علم د معلوم )هغس ې 

قرآن کریم د ددغه څېړنې څخه هدف ددې حقیقت څرګندونه ده چې . په ذهني حقایقو د هغې بدلولو ته ویل کیږي 

مادي او هم په ګوته کړي چې په وسیله یې انسان د نابع او مدارکبیانولو سربیره  هغه معلم او معرفت د اهمیت په 

څخه وحي ،حواسو او عقل له  پوهه ترالسه کوالی ش ي ،دغه مدارک مسایلو او قضایاو په هکله غیرمادي نړۍ د 

په حس ي )تجربوي( اوبریدونه ټاکلي ،د یادو مدارکو لپاره حدود دڅیړنې اهمیت په دې کې دی چې قرآن کریم عبارت دي ،

کړی  بیانرول او نقش  ع او بصر)اوریدلو او لیدلو( د پنځه ګونو حواسو او په ځانګړې توګه د سمیې کې  قضایاو

د  عقل او حواس ددې وضاحت یې هم کړی چې البته له مهمو منابعو څخه شمیرلی ،او معرفت ،عقل یې هم د علم 

کوم مسایل  خو،لري چې د هغې په داخل کې د اړوندو قضایاو په باره کې پرېکړه کوالی ش ي  ټاکلې ساحېکار او فعالیت 

په نوم یادیږي ،ددغو مسایلو په  اومغیباتوچې د سمعیاتو  لکه جنت ،دوزخ ... بهر ديټاکلې ساحې څخه  چې له دغې

   او صحیح نقل دی.اړه د علم او معرفت یواځینۍ او باوري منبع الهي وحي 

 سریزه  

شنا کوي ، دپرمختک له حقایقو سره یې آ میو څخه راوباس ي ،هغه څه دي چې انسان د جهل له تروږ  علم او معرفت

 ي او د یقین او باور پربنسټ والړ ژوند ورپه برخه کوي ،وهمونو او خرافاتو څخه یې ژغور  وښانه کوي ،لهالرې ورته ر 

همیت په واضحو الفاظو سره بیان کړی ، د پوهو او ناپوهو معرفت اقرآن کریم په انساني ژوندانه کې د علم او 

تعالی له لوري د لوړو درجو په ترالسه کسانو ترمنځ انډول او برابروالی یې له منځه وړی ، د علم څښتنان یې د هللا 

په هکله پريکړه  صحت یا بطالنچې د علم او دلیل څخه پرته د قضایاو د و کسانو غندنه یې کړې کولو نازولي او د هغ

په هڅونې سربیره د هغو منابعو او وسایلو یادونه هم کړې چې علم ورڅخه ترالسه علم او معرفت ته قرآن کریم کوي ،

محسوساتو او عقل او حواس که څه هم د سو،عقل او وحي څخه عبارت دي ،اکیږي ، دغه منابع او وسایل د حو 
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)میتافیزیک وراخواته معقوالتو په برخه کې د علم معتبر وسایل بلل کیږي ،خو هغه مسایل او قضایا چې د طبیعت نه 

،ددغو مسایلو په باره کې د عقل او حواسو پریکړه وروستۍ او باوري نه ده ،بلکې په دې برخه کې نړۍ سره تړاو لري ( 

قاله کې دقرآني ایتونو په رڼا کې په دې موحي ده ،صحیح نقل او منبع  یواځینۍ لپاره د علم، باور او یقین ترالسه کولو

او دا جوته شوې چې قرآن کریم د نورواسماني بحث شوی حواسو،عقل ،او وحي (باندې  د علم په درې ګونو مدارکو)

د ژوندانه ټول  ټینګار کړی او سپارښتنه یې کړې چې زیاتد علم او معرفت په ترالسه کولو یا وضعي کتابونو په پرتله 

 .   1والړ ش يد علم ،پوهې او معرفت په رڼا کې مخ ته مسایل باید 

 د څېړنې ستونزه

ژوره مطالعه نه لري داس ې فکر په اړه لوم یې ترالسه کړي او د اسالم زمونږ په ټولنه ځینې هغه وګړي چې عصري ع

دی ته کوم اهمیت نه د علم او معرفت  دترالسه کولو په برخه کې د حس او عقل رول او نقش کوي چې قرآن کریم 

په داس ې حال کې چې حواس او عقل د علم له مهمومنابعو څخه شمېرل کیږي ،په دې مقاله کې د همدغه ډول  ورکړی،

 کو شش شوی دی .غلطو انګېرنو د رفع کولو هڅه او 

 ې موخېد څېړن

 دعلم اومعرفت د مفهوم اوتوپیرونو پېژندنه په قرآن کریم کې 

 ه قرآني آیتونو کې دعلم او معرفت د مهمو مدارکو په ګوته کول پ -۲

 مادي اوغیرمادي حقایقو په پېژندنه کې د حواسو،عقل،او وحي د رول او بریدونو څرګندونه. د -۳

 دڅېړنې ارزښت

 ددې څېړنې ارزښت په الندې ټکوکې په ګوته شوی دی

ماني کتاب په توګه د علم او معرفت په برخه کې له بل هر اسماني یا وضعي کتاب څخه قران کریم دوروستني اس -۱

 زیات ټینګار کړی ،خلک یې هڅولي چې د ژوندانه ټولې چارې د علم په رڼاکې پرمخ یوس ي ،

د  ځانونه ازاد کړي او د هرې قضیېد وهمونو او خرافاتو له زندان څخه کړې چې  قرآن کریم  خلکو ته الر ښوونه -۲

 کړي په هکله د علم او دلیل په رڼا کې پریکړه و بطالن صحت یا

د یواځې دا چې علم او معرفت ته یې خلک هڅولي ،بلکې  اګه شوې چې قرآن کریم نهپه دې څېړنه کې دا هم په ډ -۳

و د قضایاو نوعیت ته په کتو سره یې دد غو یقیني او باوري علم د ترالسه کولو منابع او وسایل یې هم په ګوته کړي ا

  بیان کړې ده . هم وسایلو د اعتبار او باورکچه

                                                           
   حماد،عبدالحلیم احمد، )۱۹۸۷م(، مباحث فې الفلسفة، مکتبة النهضة المصریة ،القاهرة، ص  1.۶۵ 
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  پخوانیو لیکنو ته کتنه

دا موضوع د بحث الندې موضوع په باره کې له دې مخکې هم علماو هم لیکنې کړي او له یوې خاص ې زاویې څخه یې 

همدارنګه یادې لیکنې  زیاتره په عربي له پلوه ددې لیکنې سره  فرق لري، ډول او ترتیب  خو یادې لیکنې دڅېړلې ده ،

ژبه لیکل شوي ،خو دغه لیکنه چې د یادو کتابونو څخه هم په کې استفاده شوې  په خپله ملي پښتو ژبه د مقالې په 

 .بڼه لیکل شوې ده 

 د څېړنې کړنالره

تابونو څخه په کې استفاده شوې ده ، لیکنه په ساده اسانه دا څېړنه کتابتوني بڼه لري چې د موضوع اړوند معتبرو ک

پښتو ژبه ترسره شوې ده ،د موضوعاتو د تایید لپاره په قرآني آیتونو، نبوي احادیثو او علماو په اقوالو استشهاد 

احادیثو  شوی ،دقرآني آیتونو د نقل کولو پرمهال دهغې پښتو ژباړه ،د سورت نوم او آیت شمېره لیکل شوې ده ،د نبوي 

او علماو د اقوالو په نقل کې هم علمي امانت په پام کې نیول شوی او اړوند کتاب باندې حواله ورکړشوې ده ،څېړنه 

 ه منطقي ترتیب لري او د علمي مقالو اصول په کې په پام کې نیول شوي دي.له پیل څخه ترپای

 علم او معرفت پېژندنه د 

چې علم د پوهې او  په عربي ژبه کې دعلم کلمه د )ع،ل،م  ( اود معرفت کلمه ) ع،ر،ف( له مادې څخه اخیستل شوي  

چې ځنیې يې په الندې  تعریفونه وړاندې شوي دي، دعلم  او معرفت لپاره ګڼ شمېرفت د پېژندنې معنا ورکوي،معر 

 ډول دي :

 عبارت دی.  د معلوم )هغس ې چې دی ( له درک کولو څخهعلم -الف

کلمه بدیهي نه بلکې نظري ده خو دتعریف حدود یې ستونزمن دي ،یعنې د علم مفهوم دومره واضح نه دی  علمد -ب

 خو د تعریف لپاره یې د بریدونو ټاکنه یو مشکل کاردی اوتعریف ته اړتیا لري چې هر څوک پرې وپوهیږي 

 یو ستونومن کاردی او مانع وي جامع دعلم تعریف په داس ې عبارت سره چې  -ج

ی علم داس ي څه دي چې تعریف ته اړتیا نه لري ، یعنې علم د ضروریاتو له جملې څخه دی چې هرڅوک پرې پوهیدال  -د 

 ش ي 

   1 مطابقت ولري علم د هغه قوي اعتقاد اوباور څخه عبارت دی چې د واقعیت سره  -ه

                                                           

   القتالوي، عبدالزهرة ترکي فریح،)۲۰۱۳م(، نظریة المعرفة بین القرآن والفلسفة، دارالضیاء للطباعة، ص ۲۰-۱۹ 1 
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( عین وجود ته ویل یا د عالم په نزد د یوش ي )معلوم  ځینې وایې : علم د یوش ي دصورت )انځور( په ذهن کې درلودلو

،په کیږي ،په دې تعریف کې علم دوه ډولونو ته ویشل شوی چې یوته حصولي علم او بل ته حضوري علم ویل کیږي 

حصولي علم کې د عالم اومعلوم ترمنځ واسطه موجوده وي لکه د انسان علم د قلم ،کتاب اونوروشیانو په اړه ، خو 

محض وجود پرته له  ه لري ،بلکې د عالم په نزد د معلومري علم کې د عالم او معلوم ترمنځ واسطه شتون نپه حضو 

  1 باندې و ، خفګان ،درد اوداس ې نور  خوښ ۍ،و جود ،ارادې صورت څخه علم بلل کیږي لکه د انسان علم په خپل 

 ځینېذهني حقایقو د هغې بدلولو ته ویل کیږي ، ځینې وایې : معرفت د خارجي ) ذهن نه بهر( واقعیتونو انعکاس او په

،کله چې د یو ش ي لم تعریف ته اړتیا نه لري ځکه چې دتعریف څخه هدف د یو مجهول ش ي معلومول وي وایې چې ع

معرف )تعریفوونکي الفاظ او مفاهیم ( د معرف ) تعریف شوي ( څخه واضح او  باید تعریف کیږي نو په هغې کې

د علم تعریف هم امکان نه لري ځکه چې داس ې الفاظ او مفاهیم نشته چې د علم د کلمې څرګند وي ، په دې اساس 

تیا نه لري له هغو بدیهي مفاهیمو څخه دي چې تعریف ته اړ  علم او معرفت ،نواو مفهوم څخه واضح او څرګند وي 

،ځکه چې مونږ ټول شیان او موجودات د علم په وسیله پېژنو اوپه اړه یې پوهه ترالسه کوو، نوکه د علم تعریف د علم 

او دور له دې کبله باطل دی چې کوم نوی او جدید څیز پکې په الس نه راځي ،او که د دی  2دا دور په وسیله وکړو نو 

امکان نه لري ،په دې اساس علم حقیقي تعریف نه لري او کوم ا کوو نو دعلم نه پرته په بل څه سره یې تعریف 

او یا یې مصادیق لفظي تعریفونه  دعلم تعریفونه چې په دې اړه وړاندې شوي ،هغه د علم حقیقي تعریف نه بلکې

 3 دي ډولونه 

 ت ترمنځ توپیرفدعلم او معر 

کوم تعریفونه وړاندې شول د هغې څخه څرګندیږي چې د علم او معرفت ترمنځ اړه چې مخکې د علم او معرفت په  

 ،خوځینو بیا ددواړو ترمنځ ځنیې فرقونه  واضح کړي چې هغه په الندې ډول دي :کوم توپیر وجود نه لري 

تعالی  علم او معرفت د لفظ او معنا له پلوه توپیر لري ،د لفظ له مخې معرفت د یو مفعول غوښتنه کوي لکه هللا

 ( ۵۸/)يوسف (  فعرفهم وهم له منکرونفرمایې :) 

 ژباړه :پس )یوسف علیه السالم( هغوی وپېژندل په داس ې حال کې چې هغوی ده لره نا پېژندونکي ؤ،

 ( ۱۴۶البقرة/)(  یعرفونه کما یعرفون أبناءهم الذین آتیناهم الکتاببل ځای فرمایې :)

 هغه کسان جې مونږ ورته کتاب ورکړی ،دا پیغمبرداس ې پېژني لکه خپل ځامن چې پېژني.  ژباړه :

 ( ۱۰)املمتحنة/(  فان علمتموهن مؤمناتنو غوښتنه کوي لکه هللا تعالی فرمایې :) خو علم بیا ددوه مفعولی 

                                                           
   آملي، آیة هللا جوادي، )۱۹۹۸م(، نظریة المعرفة في القرآن، دارالصفوة بیروت، ص  ۶۴1

  دور د یو شي موقوف کیدل دي د خپل ځان پورې، 2 

   سامي، احمد عبدهللا، )۱۹۵۹م(، معاني الفلسفة، دارالثقافة للنشروالتوزیع القاهرة، ص   ۶۷3
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 ژباړه :پس که پوه شوۍ تاسو په دوی باندې ایمان راوړونکي 

وآخرین من دونهم خو که چېرته یو مفعول ته متعدي ش ي نو بیا د معرفت په معنا سره راځي لکه هللا تعالی فرمایې :)  

 (۶۰)األنفال /(التعلمونهم هللا یعلمهم 

 تاسو یې نه پېژنۍ ،هللا جل جالله یې پېژني . ،ژباړه : او نورکسان پرته له دوی نه 

 هپه علم کې د یو ش ي دذات په اړه پوهوي یعنې  متعلق د یو ش ي ذات  علمدرق دادی چې د معنا له پلوه ددواړو ترمنځ ف

وي او دعلم  یاداچې د معرفت متعلق بسیطکیږي ،پېژندنه د هغې د احوالو او صفاتو  کېترالسه کیږي او په معرفت 

او صفاتو باندې ذات یو ش ي په مو پېژندنه ده  اوعلم د متعلق مرکب وي ، اویا هم معرفت د یو ش ي د نښانو او عالئ

م هم هللا تعالی ته د عل کریم په قرآن عربان وایې )عرفت هللا ( خو داس ې نه وایې )علمت هللا( دې کبله له ،پوهه ده 

 (۱۱۰طه /)(  یدیهم وماخلفهم وال یحیطوت به علمایعلم مابین أنه د معرفت ،هللا تعالی فرمایې :) نسبت کوي،

ژباړه : هللا پوهیږي په هغه څه چې مخکې له دوی نه او وروسته له دوی نه دي ،اودوی په هللا باندې دعلم احاطه نه  

 ش ي کوالی . 

 ( ۷۳)األنعام/(  عالم الغیب والشهادةبل ځای فرمایې )

   ژباړه : هللا عالم دی په پټو او ښکاره باندې .

د یا معلوم په باره کې ترالسه کیږي او معرفت د هغه ادراک څخه علم هغه ادراک ته ویل کیږي چې د بسیط موجو 

عبارت دی چې د مرکب موجود په تړاو صورت مومي ،یا په بل عبارت علم د یو موجود د ذات په اړه پوهې ته ویل کیږي 

زه هللا تعالی پېژنم  او معرفت د یو موجو د آثارو )نښانو( په اړه پوهې ته ویل کیږي لکه چې عربان وایې : عرفت هللا یعنې

هللا تعالی باندې علم لرم ،په قرآن کریم کې هم په کوم ځای کې چې هللا تعالی ا نه وایې چې علمت هللا یعنې زه په ،خو د

     1شامل علم دی ،ته  ته د علم نسبت شوی مراد ورڅخه هغه بشپړ علم دی چې د شیانو یا موجوداتو ذات

ش ي ه غایب ش ي ،خوکله چې بیا ولیدل استعمالیږي چې د پېژندلو نه وروسته د زړه څخمعرفت زیاتره د هغه څه لپاره 

وجاء اخوة یوسف نو ویل کیږي چې ویې پېژندلو ، قران کریم کې هللا تعالی د یوسف علیه السالم په باره کې فرمایې ) 

ځکه چې ( ۱۴۶البقرة/)(  یعرفون ابناءهمالذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما )( بل ځای فرمایې :  فدخلوا علیه فعرفهم

نوکله یې چې هغه ولید ،ویې پېژندلو یهودانو ته د پېغمبر علیه السالم صفتونه په تورات کې ښودل شوي وو ،

،هللا  2کیږي  ترمنځ یو توپیر دادی چې علم د جهل او معرفت د انکارپه مقابل کې کارولاومعرفت همدارنګه د علم ،

 (۵۸/)يوسف  ( فعرفهم وهم له منکرونتعالی فرمایې )

                                                           
  علي سامي النشار،)۱۹۸۷(، نشأة الفکرالفلسفي في االسالم،دارالضیاء للطباعة، ص  ۸۴1

   نظریة المعرفة بین القرآن والفلسفة، ص ۶۵ 2 
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  دعلم او معرفت مدارک

قضایاو او مسایلو په اړه د یقین او باور رامنځته کولو او شکونو او شبهاتو دله منځه وړلو لپاره علم او  قرآن کریم د

چې پرته له علم اودلیل څخه د یوې موضوع په صحت یا معرفت اساس ګرځولی او دهغو کسانو غندنه یې کړې 

  (مالهم به من علم وال آلبائهم کبرت کلمة تخرج من أفواههم ان یقولون اال کذبا ) بطالن باندې باور کوي هللا تعالی فرمایې 

خولو ددوی نه ،نه  ژباړه : نشته دوی لره په دې خبره هیڅ علم او نه پلرونو ددوی لره ،لویه ده دا خبره چې راووځي له

 وایې دوی مګردروغ .

ه انسان همدارنګه قرآن کریم په بیالبېلو آیتونو کې د هغو الرو ،چارو او وسایلو یادونه هم کړې چې د هغې په واسط

 درې لوی او مهم وسایل په الندې ډول دي :ش ي ، ددغو وسایلو څخه  علم او معرفت ترالسه کوالی

وجود کې هغه قوتونه دي چې د هغې په واسطه حواس د حس جمع ده او مراد ورڅخه د انسان په :  واســــــــــــح -۱

دوه ډوله حواس لري چې یو ډول یې ظاهري حواس دي او انسان انسان د شیانو په اړه علم او معرفت ترالسه کوي ،

بوی شامې )،(لیدلو اصرې )ب،(اوریدلوسامعې )له ظاهري حواس ګوني  پنځهبل ډول یې باطني حواس دي ،د انسان 

ږې ،تندې ،خوښ ۍ ،خفګان اوداس ې و لو( څخه عبارت دي ،باطني حواس له وذائقې ) څکلالمس ې )ملس کولو( ا،(کولو

ځکه چې ،وباندې دقرآني آیتونو په رڼا کې بحث کیږي حواس ظاهري په نوروڅخه عبارت دي .په دې مقاله کې یواځې 

لوی رول لري ،تردې چې ځینو علماو ویلي :  دانسان لپاره دمادي نړۍ په اړه په پوهه او پېژندلو کې  ظاهري حواس

په اوسني دور کې حس او تجربه د طبیعي علومو په بېالبېلو څانګو س له السه ورکړ ،هغه علم له السه ورکړ.چاچې ح

کې د حواسو اهمیت له پامه نه دی غورځولی میدان  کې دیو علمي میتود  په توګه کارول کیږي ،قرآن کریم هم د علم  په

 علمدله هغې څخه  په سمه توګه د ګټې اخیستنې الرښوونه کړې ،هغه آیتونه چې ،بلکې په مختلفو مواردو کې یې 

 : توګه بیانیږي کې دحواسو اهمیت په ګوته کوي په الندې په ډګر  اومعرفت 

  (۵۲آل عمران/) ( الکفر قال من انصاري الی هللا منهمفلما أحس عیس ی هللا تعالی فرمایې : ) - الف

څوک دي مرسته کوونکي زما  ژباړه : کله چې عیس ی )علیه السالم( له هغوی څخه د کفر احساس وکړ،نو ویې ویل

 طرف د هللا ته .

  (۱۲( )األنبیاء /  فلما أحسوا باسنااذا هم منا یرکضون بل ځای فرمایې :) 

 پس کله چې هغوی زمونږ عذاب محسوس کړ،ناڅاپه به یې له هغې نه منډې وهلې . ژباړه : 

 د علم افاده کوي په پورتنېو ایتونو کې د احساس کلمه په صراحت سره ذکرشوې چې 

(   علمون شیئا وجعل لکم السمع واألبصارواألفئدة لعلکم تشکرونوهللا أخرجکم من بطون امهاتکم التبل ځای فرمایې )  -ب 

  (۷۸)النحل /
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و اوتاس ې ته یې اوریدل ایستلئ دخپلو میندو له نسونو څخه ،چې په هیڅ ش ي نه پوهیدلئ ،و ژباړه : هللا تعالی تاس ې راو  

 لیدل درکړل 

ژباړه : وویل یعقوب )علیه السالم ( بیشکه زه (  ۹۴( )یوسف/  ن تفندون اني ألجد ریح یوسف لوالأبل ځای فرمایې )

 یوسف ،که چېرې نسبت د بې عقلۍ راته ونه کړۍ.کوم د بوی د احساس 

دوه سترګې ،او یوه ژبه اودوه ده لره  ژباړه :ایا مونږ نه دي پیداکړي ( ۹-۸( )البلد / ألم نجعل له عینین ولسانا وشفتین)

 شونډې .

 (۵۵( )النساء / العذاب واکلما نضجت جلودهم ،بدلنهم جلودا غیرها لیذوق) 

ددې لپاره چې ش ي او وسوځي پوستکي ددوی ،نوبدل به کړومونږ پوستکي نور غیرله هغې نه ،هرکله چې پاښه ژباړه : 

   دوی عذاب وڅکي .

نود ذهن صفحه  پیدا کیږي  څخه د مور  کوم وختچې انسان لومړی دا: څرګندیږي څومهم نکات څخه ونو آیتپورتنيو د

)طبیعي  روني نړۍ د بیدویم داچې کله انسان وړتیا او ظرفیت پکې موجود وي . ې د علم او زده کړ  وي البته یې خالي 

غوږونه ،سترګې ،ژبه ،السونه دریم داچې . ورته علم حاصلیږي په اړه جزئیاتو دپدیدو( سره په تماس کې کیږي نو دهغې 

ترالسه اتو( په اړه علم )محسوسچې انسان یې پرمټ د شیانو او په ځانګړې توګه د طبیعي نړۍ دي هغه وسایل ...

   1 کوالی ش ي

کې یوه مهمه مرحله بلل کیږي ،قران کریم یې په اړه  ه چې د طبیعي او تجربوي علومو دڅیړنې په میتودمشاهد -ج 

او ګرځولې یې دي ( ژباړه :۱۹( ) الزخرف / ،أشهدوا خلقهماناثا وجعلوا املالئکة الذین هم عباد الرحمن داس ې فرمایې : )

    وو. اند پیدایښت پرمهال شاهد بنده ګان دي ښځې ،ایا دوی ددې مالیکود هللا  ،چېمالئکې 

نسټ يې هغوی مالئکې ښځینه ګڼلې په دې آیت کې هللا تعالی د مشرکانو په هغه تصور او فکر باندې رد کوي چې پر ب

هغوی د مالئکو خلقت چې چې کوم علمي بنسټ نه لري ،ځکه ،،قران کریم دهغوی دا تصور له دې کبله غلط ګڼلی 

نه دی مشاهده کړی ،نوپرته له مشاهدې او کتنې څخه د یوې موضوع په هکله حکم کول غیرعلمي او باطل کاردی 

  ( ۶.( )ق / یناها وزییناها ومالها من فروجم ینظروا الی السماء فوقهم کیف بنافل،په بل آیت کې هللا تعالی فرمایې :) 

 او هیڅ درز په کې نشته .نه ګوري ددوی د پاسه چې مونږ څرنګه پیداکړي اوښایسته کړي ،ایا دوی اسمان ته ژباړه : 

ژندنې دا آیتونه دهللا تعالی د توحید او دهغه د پېژندنې په اړه بحث کوي او په ډاګه کوي چې د هللا تعالی د توحید اوپې

خپل شاوخوا ته نظروکړي او په خپلو سترګو وویني چې دا منظمه نړۍ او هغه عجایب چې په یوه الره داده چې انسان 

، نه په تصادفي توګه منځته راغلي او نه هم نړۍ خپله ځان پیدا کړی ،بلکې دا هرڅه د یو دې نړۍ کې موجود دي 

                                                           
   شوقي علي عمر،)۱۹۹۶(، نظریة المنطق بین فالسفة االسالم والیونان،دارالثقافة للنشروالتوزیع القاهرة،  ص  ۲۱۶1
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کړي ،او هغه هللا تعالی دی ،په  منظم پالن له مخې یو سپیڅلی ذات چې د بشپړو او کاملو صفتونو درلودونکی دی پیدا

حید ( په اړه د پوهې او دې اساس حس او مشاهده هغه څه دي چې قرآن کریم د یوې مهمې او اساس ي موضوع )تو 

       1. معرفي کړي ديمعرفت د یوې وسیلې او سرچینې په توګه 

سره د یعنې مهاروونکي پړي د اوښ ې د ) عقال ( دا نومونه  عقلد ته ویل کیږي ، عقل په لغت کې منع:   ل ـــــــــقـع -۲

نسان د بې توګه عقل هم ا ي ،په همدېلکه څنګه چې عقال اوښه د تېښتې څخه منع کو  شوې ده ،مشابهت له مخې 

هغه فطري غریزه ده چې په وسیله یې انسان لومړی د شیانو په اصطالح کې عقل منع کوي ،الریتوب او بدو کړنو څخه 

شر،حق اوباطل  او ټ یې انسان خیرهغه قوت او ځواک دی چې پرم،یا عقل درک کوي اوبیا ورڅخه احکام راوباس ي 

د عقل او حواسو ترمنځ قوي اړیکه وجود لري  ،په مادي شیانو کې عقل په حواسو باندې تکیه  2بد پېژني ،ښه او ،

په دې معنا چې حواس لومړی د شیانو )جزئیاتو( تصویر اخلي بیا یې عقل ته سپاري ، عقل بیا د هغې تحلیل ،کوي 

ه دانسان معرفت د حس ي او عقلي کوي او په اړه یې کلي احکام او قوانین صادروي ،په دې اساس د مادي نړۍ په اړ 

یاو کې د هغې د ژوندانه په قضاپه ډیرو آیتونو کې د عقل اهمیت او قرآن کریم دواړو معرفتونو څخه مرکب  دی ،

   ضوع زیات وضاحت په الندې ټکو کې بیانیږي :،ددې مو بیان کړی  بنسټیز رول

و اپه ډیرو ایتونو کې یې د قضایاو نه ده ذکر کړې ،خو په صراحت سره قرآن کریم که څه هم د عقل کلمه   -الف  

 ودترالسه کولاو یقین د ،عبرت معرفت  علم ، ددا کار یې ړی او ټینګار کد عقل په کړنو )تعقل ( باندې مسایلو په اړه 

( عقلون وهوالذي یحي ویمیت وله اختالف اللیل والنهار أفال تهللا تعالی فرمایې : ) ،    په توګه معرفي کړی وسیلې یوې د لپاره 

ې اوورځې ول کوي ،اوهغه لره دی اختالف د شپغه ) هللا تعالی ( ژوندي کول کوي اومړه کژباړه : او ه(  ۸۰)املؤمنون /

 ،پس تاسو عقل نه لرۍ .

وما یستوي األعمی والبصیر والذین )ایې :بل ځای فرم (۱۷۶( األعراف / فاقصص القصص لعلهم یتفکرونبل ځای فرمایې :) 

هغه کسان چې : اونه دي برابرړوند اولیدونکی او ژباړه  (۵۸( )غافر/تتذکرون  ما آمنوا وعملوا الصالحات والاملسيئ قلیال 

 ایمان یې راوړی او نیک عملونه یې کړي ،اونه بدکار،تاسو لږ عبرت اخلئ .

د جمع په صیغو سره په قرآن داللت کوي  باندې چې په عقلي کړنو او فعالیتونو ، تفکر او تذکر فعلونه تعقل د 

له دې څخه په واضح توګه معلومیږي چې عقل دحقایقو او واقعیتونو په پېژندلو کې ( ځلې ذکرشوي ،۶۹کریم کې )

 لوی او اساس ي رول لري .

وجود کې ددغه ي انسانپه چې هریو یې یر کړی څخه په  لب ،فؤاد او قلب  سره هم تعبقرآن کریم د انساني عقل  –ب 

یؤت الحکمة من یشاء ومن یؤت الحکمة فقد أوتي مجرد او ارزښتناک موجود په شتون داللت کوي ،هللا تعالی فرمایې : )

                                                           
   نظریة المعرفة في القرآن، ص  ۷۲1

   قدري حافظ طوقان،)۱۹۶۰(، مقام العقل عند العرب،دارالمعارف القاهرة، ص  ۲۵2
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:ورکوي حکمت چا ته یې چې خوښه ش ي ،اوچا ته چې حکمت ( ژباړه ۲۶۹( )البقره / خیرا کثیرا وما یذکر اال أولوا األلباب

 ورکړشو،نویقینا ډیرخیر ورکړ شو،اوعبرت نه اخلي مګر دعقل خاوندان .

س پایا نه ګرځي دوی په ځمکه کې ( ژباړه :۴۶( ) الحج /افلم یسیروا في األرض فتکون لهم قلوب یعقلون بهابل ځای فرمایې : )

 ش ي به دوی لره زړونه چې پوه ش ي په هغې سره .

  ( ۳۶( )االسراء / ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسؤال وال تقف ما لیس لک به علم  بل ځای فرمایې : )

تنه پوښاو زړه ، ددې ټولو په اړه به  بیشکه غوږ او سترګهاو پیروي مه کوه ته دهغه څه چې تا ته پرې علم نه وي ،ژباړه :

 کیږي .

د رشد او پوخوالي مرحلې ته چې قوت له دې کبله چې انسان له بدو کړنو څخه منع کوي  عقل بلل کیږي ،کله  دعقل

نو په لب سره ورنه تعبیر کیږي خالص وګرځي ، شکونو اوشبهاتو نه پاک او ورسیږي فؤاد بلل کیږي او کله چې د

( دی او له همدې کبله په پورتني آیت کې دتعقل  دعقل محل اوځای زړه )قلب،همدارنګه ځینې علماء په دې اند دي چې 

نسبت زړه ته شوی ،خو ځینې نور بیا وایې چې د عقل محل که څه هم دماغ دی ،خو د فعالیتونو او کړنو په برخه کې 

    1. تعبیر هم کیږي دا ډول  کله کله له مخې ورڅخه زړه سره د قوي تړاود 

عقل په کې د یوې معلومې قضیې نه د مجهولې قضیې په لور حرکت کوي  قیاس یوه سوچه عقلي عملیه ده چې -ج 

اړو قضیو ته د هغوی د ورته والي او مشابهت پر بنسټ یو حکم ثابت کړي او په نتیجه کې دویمه قضیه هم و ترڅو د

د قرآن کریم د )قیاس أولی او قیاس مساوي (سلفو صالحینو دا ډول قیاس ،   ثابته ش ي د لومړۍ په څیر معلومه 

ځینې هغه آیتونه چې ،توګه کارولیاو د ځینو قضایاو د اثبات لپاره یې د استداللې منهج په آیتونو څخه استنباط کړي 

 یاد قیاس ته په کې اشاره شوې په الندې ډول دي :

دوی ونه  ایا( ژباړه :۹۹االسراء /( ) او لم یروا ان هللا الذي خلق السموات واألرض قادر علی ان یخلق مثلهم)هللا تعالی فرمایې : 

 لیدل چې هللا هغه ذات دی چې اسمانونه او ځمکه یې پیداکړي ،په دې قادردی چې پیداکړي په شان ددوی .

-۷۸( ) یس / ول مرةقه قال من یحي العظام وهي رمیم )( قل یحیيها الذي أنشأها أوضرب لنا مثال ونس ي خلبل ځای فرمایې : )

خپل پیدایښت ،وایې څوک به ژوندي کوي هډوکي چې هغه وراسته دی بیانوي مونږ لره مثال او هیرکړی یې او ( ژباړه :۷۹

 .چاچې د لومړي ځل لپاره پیداکړي دي ،ورته ووایه،هغه ذات به یې پیداکوي،وي 

د اسمانونو خامخا  اړه :( ژب۵۷( )غافر/ أکثر الناس الیعلمون ولكن لخلق السموات اکبر من خلق الناس بل ځای فرمایې : )

 پیدایښت ډیرلوی دی د خلکو له پیدایښت نه ،مګرزیاتره خلک نه پوهیږي .

                                                           
   نظریة المعرفة في القرآن، ص ۷۹ 1 
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په پورتنېو آیتونو کې د مرګ نه وروسته بیا راژوندي کیدلو د اثبات لپاره داس ې استدالل شوی چې کله هللا تعالی د 

دی پیداکیدلو څخه سخت دانسان د دا کار ځمکې او اسمانونو په پیداکولو باندې قادر دی ،په داس ې حال کې 

،همدارنګه کله چې هللا تعالی د لومړي ځل لپاره انسان پیدا کړی ،په داس ې حال کې چې د لومړي ځل لپاره د یو ش ي 

پیداکول د هغې ددویم ځل پیداکولو څخه ډیر سخت دي ،نوکله چې هللا تعالی په دې کار باندې قادر دی ،په دې هم 

   1.بیا راژوندی کړي در دی چې انسان له مرګ نه وروسته په طریقه أولی سره قا

ریفونه مختلف تعوحي په لغت کې  د اشارې ،الهام ،پټې خبرې ،او لیکلو معنا ورکوي .په اصطالح کې وحي  ي :ـــــــوح – ۳

 لري چې ځینې یې په الندې ډول دي :

احکام  نازل کړي ،او دهغې په وسیله یې ورته شرعي خپلو پیغمبرانو تهتعالی وحي هغه څه ته ویل کیږي چې هللا  -الف 

 او غیبي واقعات ښودلي .

 دهللا تعالی هغه کالم چې په خپل پیغمبر یې نازل کړی وي ،وحي بلل کیږي . -ب 

وحي عبارت له دې څخه ده ،چې هللا تعالی خپل هدایت بښونکي احکام د ریښتونو خوبونو له الرې ،یا په زړه باندې  -ج 

 2. ورکوي  ته خپلو پیغمبرانوې له الرې مستقیم الهام له الرې ، یا د اواز له الرې ،او یا د پرښتد 

 وحي د نازلیدو طریقې  د

په مختلفو طریقو سره د وحي نزول تر سره کړی دی ،ددغو طریقو څخه په الندې توګه هللا تعالی خپلو پیغمبرانو ته 

 یادونه کیږي :

از نه اوري خو پیغمبر کوم او کې  د وحي په دې صورت: قلبي یا په زړه کې د یوې خبرې د اچولو له الرې وحي  -۱

له طرفه دي ،داحالت کله په ویښه او  هللا تعالیپه زړه کې په دې باوري وي چې هغه څه چې په زړه کې یې اچول شوي د 

حي رې ترسره کیږي ،لکه عایشه رض ي هللا عنها فرمايې :په نبي علیه السالم باندې و کله په ویده  دریښتینو خوبونو له ال 

  ښکاره کیده پیل د ریښتینو خوبونو څخه وشو ،هغه به کوم خوب نه لیده ،مګر د سهار د رڼا په څیر به 

ردې تر شا پله طرفه د د هللا تعالی  په دې : په دې صورت کې پیغمبرته د کومې واسطې پرته :دخبرو له الرې وحي  -۲

،لکه دموس ی علیه السالم سره د هللا تعالی خبرې او د معراج په شپه د محمد مصطفی خبرو له الرې وحي کیږي د 

 صلی هللا علیه وسلم سره د هللا تعالی مستقیمې خبرې چې د پنځو مونځونو فرضیت هم په کې ترسره شو .

                                                           
  نظریة المنطق بین فالسفة االسالم والیونان، ص  ۲۲۹1

  مناع القطان، مباحث في علوم القرآن، ص ۳۴- ۴۰2
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نو ته د وحي د وړلو چاره ترسره کوي جبریل علیه السالم دی ، د چې پیغمبراهغه پرښته : د پرښتې له الرې وحي  -۳

 په درې صورتونو سره تر سره کیده :پرښتې له الرې  د وحي نزول 

ته به یې دهللا تعالی له لوري خبرورکولو  یغمبرکله به جبریل علیه السالم د یو بشر په صورت کې راتلو او پ -الف 

یل پرښته د انسان په بڼه راغلې وه ، همدارنګه رسول هللا صلی هللا علیه وسلم ته جبر چې ،لکه ابراهیم علیه السالم ته 

احسان او قیامت په باره کې  ایمان ، اسالم ،سوال او ځواب له الرې  یې داو د راغی علیه السالم د یو شخص په بڼه 

 یغمبرعلیه السالم او صحابه کرامو رض ي هللا عنهم ته معلومات ورکړل پ

کله به پرښته په خپل اصلی شکل او بڼه راتله ، دا حالت لومړی ځل هغه وخت رامنځته شو چې کله جبریل  –ب 

هغه مهال ، او دویم ځل د اسراء په شپه د حرا په غار کې لومړۍ وحي راوړه  پیغمبر علیه السالم ته  علیه السالم

 دابن مسعو په دې  ي صورت کې ولیده ،رامنځته شو چې  پیغمبر علیه السالم جبریل علیه السالم په خپل حقیق

ى هللُا ) فرمایېرض ي هللا عنه 
َّ
ِبيَّ َصل

َّ
نَّ الن

َ
ُه أ

َ
ى ِجْبِريَل ل

َ
َم َرأ

َّ
ْيِه َوَسل

َ
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َ
ِة َجن

َ
ِمائ

ُّ
 ژباړه : بیشکه پبغمبرعلیه  1( ِست

 یې درلودل پږ سوه وزرونه السالم جبریل علیه السالم په داس ې حال کې ولیده چې ش

ېر اواز به اوریدل کیده کله به هم پرښته په نامرئي حالت کې راتله چې چا به نه لیدله ،خو د ګونګړو د اواز په څ  -ج 

ِة  ) فرمایې : حالت به په پیغمبر علیه السالم باندې ډیر سخت ؤ ،هغه په دې اړه،د وحي دا 
َ
َصل

ْ
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ْ
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ْ
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ْ
  2( َعن

 ژباړه : کله کله راته )وحي ( د ګونګرو داواز په شان راځي ،او دا په ما باندې ډیرسخت وي ،کله چې راڅخه جال ش ې نو

 .په هغې پوهیږم ،زه څه یې چې ویلي وي 

 پایله 

او منابع هم بیان کړي چې عبارت  معرفت د اهمیت ترڅنګ د علم مدارک قرآن کریم په انساني ژوندانه کې د علم او

له حواسو ،عقل او وحي څخه دي ،حواس دمادي نړۍ سره د تماس له الري د هغې د جزئیاتو په باره کې د علم وسیله 

ده ،عقل بیا د هغو شیانو په اړه چې حواس یې ورته انتقالوي تحلیل او ارزونه کوي او داس ې څه ورڅخه استنباط 

والی ،وحي بیا مونږ ته د محسوساتو او معقوالتو سربېره دد اس ې قضایاو په اړه هم خبر کوي چې حواس یې نه ش ي ک

ورته  سمعیات یا مغیبات جنت ، دوزخ ،پرښتې ..چې راکوي چې عقل او حواس یې له درک کولو څخه عاجز دي لکه 

 ري وسیله یې صحیح نقل اونۍ او باو ،دغه مسایل خالف عقل نه بلکې ما فوق عقل دي او د پېژندلو یواځی ویل کیږي 

 وحي ده .

 

                                                           
  مسلم بن الحجاج ابوالحسن االقشیري النیسابوري،)۱۴۲۲ ه ق(، صحیح مسلم ،دارطوق النجاة، ج ۱، ص  ۱۷۵1

  محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن املغیرة البخاري، أبو عبد هللا ،)۱۴۲۲ه ق(، صحیح البخاري، دارطوق النجاة، ج ۱، ص  42
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 شهمناق

چې ګویا قرآن کریم  په دې برخه  و انګیرنې،خلک مدارکو او منابعو په باره کې دځینوکریم د علم او معرفت د په قرآن 

 داس ې ارزوو: کې د حس،تجربې او عقل له الرې ترالسه شوي علم او معرفت ته په کوم ارزښت قایل نه دی

بل هراسماني یا وضعي کتاب په پرتله د علم او معرفت د کلماتو په بېال بیلو بڼو یادونه کړې ،د علم  قرآن کریم د -۱

 اومعرفت ترالسه کولوته یې خلک هڅولي او د اهل علمو ستاینه یې کړې ده.

او خپل قرآن کریم له خلکو څخه غوښتنه کړې چې د عقایدو او باورونو په برخه کې د تقلید دایرې څخه راووځي  -۲

 باورونه د علم،معرفت او دلیل پر بنسټ عیار کړي.

په نړۍ کې د حس او عقل رول او نقش بیان کړی او دغه دواړو یې د علم او  قران کریم د محسوساتو او معقوالتو -۳

 معرفت له مهمو منابعو څخه شمېرلي .

انساني حس او عقل د قرآن کریم د محسوسو او معقولو قضایاو سربېره دداس ې قضایاو یادونه هم کړې چې  -۴

دغه قضایا له جنت، دوزخ ،روح ،مالیکه ...څخه عبارت دي چې په اسالمي هغوی له بشپړ درک څخه عاجز دي،

غه ډول قضایاو د ثبوت او په اړه یې د باور په نوم یادیږي،دداو یا اسالمي میتافیزیک  عقایدو کې د سمعیاتو،مغیباتو

 لپاره یواځینۍ او باوري منبع اسماني وحي ده.

 

 

 االستاد املساعد : محمد حسین روحاني    

 مدارک املعرفة في القرآن الکریم 

 خالصة البحث 

القضایا قد اهتم ببیان اهمیة العلم کوسیلة لبناء الیقین في الکریم أن القرآن یمکن أن نستخلص من هذا البحث 

واألمور التي ترتبط بحیاة االنسان في عاملین الدنیوي واألخروي ،ولم یکتف القرآن بهذا فقط ،بل اشار الی وسائل 

س یدرک ه ،فالحوهي الحواس ،والعقل ،والوحي ،کما أشار الی أن لکل من هذه الوسائل میدان تخصالعلم واملعرفة 

یقوم بتحلیل ما نقلته الیه الحواس ،فیدرک و یستنبط منه ما لم یکن املحسوسات فقط والیتجاوز عنها ،والعقل 

ولکن هناک قضایا الیمکن للعقل أن یدرک حقیقتها ،کقضایا االعتقاد، وأموراملیتافیزیقیا للحواس أن یدرکه ،
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والطریق الوحید الف العقل بل هي أعلی مما یدرکه العقل ،وهذا الیعني أن هذه القضایا خ)السمعیات اواملغیبات( 

 .الصحیح والنقل ملعرفة هذه القضایا هو الوحي 

 مأخذونه

 القرآن الکریم -۱

 م(،نظریة املعرفة في القرآن،دارالصفوة بیروت .۱۱۹۸آملي،آیة هللا جوادي،) -۲

 البخاري،دارطوق النجاة .ه ق(،صحیح ۱۴۲۲البخاري، محمدبن اسماعیل ابوعبدهللا الجعفي،) -۳

 م( مباحث في الفلسفة، مکتبة النهضة املصریة القاهرة.۱۹۸۷حماد، عبدالحلیم احمد،) -۴

 م(، معاني الفلسة، دارالثقافة للنشر والتوزیع القاهرة .۱۹۵۹سامي،احمد عبدهللا،) -۵

 م(، مقام العقل عندالعرب، داراملعارف القاهرة .۱۹۶۰طوقان،قدري حافظ،) -۶

 (، نظریة املنطق بین فالسفة االسالم والیونان،دارالثقافة للنشروالتوزیع القاهرة.۱۹۹۶عمر،شوقي علي،) -۷

 م(، نظریة املعرفة بین القرآن والفلسفة،دارالضیاء للطباعة.۲۰۱۳القتالوي،عبدالزهرة فریح،) -۸

 زیع القاهرة.(، مباحث في علوم القرآن، مکتبة املعارف للنشر والتو ۱۹۹۵القطان،مناع،) -۹

 ه ق(، صحیح مسلم،دارطوق النجاة.۱۴۲۲مسلم،مسلم بن الحجاج ابوالحسن القشیري النیسابوري،) -۱۰

 م(، نشأة الفکرالفلسفي في االسالم،دارالضیاء للطباعة.۱۹۸۷النشار،علي سامي،) -۱۱


