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 احملاضرة االوىل
 ( :تعريفها )  نظرية املعرفة 
 إليها واملصادر اليت  هي اليت يتم من خالهلا حتديد موقف اإلنسان من احلقيقة، ومنهجه يف الوصول

  .متكنه منها
 والكثري  األخرى الغربية املعاصرة بصفتها عتاد الفيلسوف يف مباحثه احتلت مكانا أوليَّـًا يف الفلسفة

 .منظم لسفة إذا ُأريد بالفلسفة أنها حبث علميهي الفيرونها 

 الفكر الغربي : 
  وحصره يف جانب حمدود من حياة اإلنسان صبغة التخلي عن الدينلنظرية بدراسته لأخذ. 
  الوحي مصدرًا للمعرفة عدم اعتباردعى إىل  
 املعرفة لغًة  : 
 اليت األفكار، ، أو األوهام، أوما وصل إىل إدراك اإلنسان من تصورات، مثل املشاعر، أو احلقائق كل

  .قد تسهم يف التعرف على البيئة من حوله والتعامل معها
  معان عدةهلا عند القدماء : 
 احلواس إدراك الشيء بإحدى. 
 تصديقًا العلم، مطلقا تصورًا كان أو 
 بأحواهلا كان تصورًا للماهية أو تصديقًا إدراك البسيط سواء 
 جزئيًا جزئيًا أو حكمًاسواء كان مفهوم  إدراك اجلزئي 
 لدلي إدراك اجلزئي عن 
  اجلهل اإلدراك الذي هو بعد 
 مصدر من عرف يعرف، فهي عكس اجلهل:  اللغة املعرفة يف.  
 اليت  جمموعة من املعاني واملفاهيم واملعتقدات واألحكام والتصورات الفكرية : اصطالحا املعرفة

  "به لفهم الظواهر واألشياء احمليطةتتكون لدى اإلنسان نتيجة حملاوالته املتكررة 
 والعقلية من نظر مبعين َبَصُر وفّكر وتأمل وعليه فالكلمة تستعمل يف املعاني احلسية :لغة النظرية. 
  تطلب به املعرفة و الفكر الذيه : اصطالحًاالنظر. 
 وقيمتها  ومصادرهاهي النظرية اليت َتبحث يف مبادئ املعرفة اإلنسانية وطبيعتها  :املعرفة مصطلح نظرية

 .وحدودها
 النكر، والعرفان خالف اجلهل من الُعرف ضدَّ املعرفة 
 الفروقات بني املعرفة والعلم: 

 تقال فيما ُيتوصل إليه بتفكر وتدبر ، وتستعمل يف التصورات، إدراك جزئي أو بسيط:  املعرفة هي

  الدد اجلهل واهلوىيقابله يف،  ويستعمل يف التصديقات،  إدراك كلي أو مركب: و العلم ه
 مبعنى علم وفطن ودرى : اللغةالشعور يف 

 إدراك املرء لذاته أو ألحواله وأفعاله، إدراكا مباشرا : النفس الشعور عند علماء
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  .اللقاء والوصول وهو : اإلدراك
 .وهو حصول صورة الشيء يف العقل : التصور
 ..املدركة يعرفه اجلرجاني بأنه ضبط الصور  :احلفظ

  .العقل وحاول الذهن اسرتجاعها  الصور احملفوظة إذا زالت عن  :ذكرالت
 .املخاطب تصور الشيء من لفظ : الفهم 

 . خطابه العلم بغرض املخاطب من : الفقة 
 .بصفات األشياء لموهو الع  :العقل

  .العلم والفقه وما مينع من اجلهل  :احلكمة
 الرئيسة مباحث املعرفة: 

  وخيتص بالبحث يف الوجود املطلق: (األنطلوجيا)الوجود  .1
 ما وختتص بالبحث يف إمكانية قيام معرفة(: األبستمولوجيا ) املعرفة  .2
 واجلمال قيم احلق واخلري: وهو الذي يهتم بالبحث يف القيم( األكسيمولوجيا)القيم  .3

 

 

 

 

  



 "الباسووورد" أخوكـــــــم  نظرية المعرفه محتوى

 

 3الصفحة 
 

 احملاضرة الثانية

 نشأة نظرية املعرفة  
 فقد عّبرعن وجهة نظره يف أن  بارمنيدس حبق هو اليونان فةأول من ملس لب نظرية املعرفة من الفالس

 .الشبيه يدرك الشبيه
 عند اليونان  نشأة نظرية املعرفة: 

  مساهمة قيمة وهامة يف توسيع مناقشة املشكلة السوفسطائيونساهم. 
 موضوع العقل  السوفسطائيني هو حبق أول من مّيز متييزا فاصال بني حجج ِبرده على سقراط كان

  .ضوع احلسومو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 البسيطة اليت متثلت يف أن هناك إىل جانب كلِّ  استكماله فقدم فكرته األصلية أفالطون وكان على

 والسلوك نبغي أن تقوم عليه وحدة املعرفةيأتي عليه تبدل وي ال شيء متغري شيء آخر خالد
 وسائل املعرفة اإلنسانية ومدى ما ميكن  باملعرفة أن انشغل انشغاال شديدا بالبحث يف أرسطو أدى شغف

على  ميكن أن يؤديه العقل ووجد نفسه أنه قادر ومن ثم حبث فيما أن نصل إليه من خالل هذه الوسائل

  .ما يسمى باملعرفة اإلنسانية أن حيلل ما تعطيه احلواس ويبين منه
 نشأة نظرية املعرفة عند الفالسفة الغربيني  
 مبثوثة لديهم يف أحباث الوجود الفالسفة الغربيون فقد كانت نظرية املعرفة أما  
 ليكون أول حماولة لفهم املعرفة البشرية  م1961عام  االنساني مقاله يف الفهم  "فكتب لوك جون جاء

  اني وعملياتهوحتليل الفكر اإلنس
 رائد املدرسة احلسية الواقعية بيكون فرانسيس سبقه بصورة غري مستقلة 
 بفطرية  و رائد املدرسة العقلية املثالية، الذي يقول فطرية املعرفة يف نظرية ديكارت كان قد سبقهم

 املعرفة
 املعرفة وحدودها وعالقتها بالوجود فحدَّد طبيعة كانت وبعد ذلك جاء 
 يف القرن التاسع عشر ففصل حبث املعرفة عن حبث الوجود فريري لةثم جاءت حماو  
 نظرية املعرفة يف الرتاث اإلسالمي:  
 علوم أصول الدين  ساهم علماء املسلمني السابقني يف جمال املعرفة ومسائلها من خالل مؤلفاتهم يف

 .والفقه واملنطق
 منها بيل املثال نذكر بعضأفرد العلماء املسلمني مؤلفات خاصه يف هذا اجلانب وعلى س-: 
 .(ة واملعرف النظر )أفرد يف كتابة املغين جملدًا بعنوان  ,القاضي عبداجلبار. 1
 .وأقسامه قدم لكتابة التمهيد بباب يف العلم اإلمام الباقالني. 2
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، فةفيه العالقة بني مصدري املعر وحبث( درء تعارض العقل والنقل)صنف كتاب  تيميه شيخ اإلسالم ابن. 3

وكذلك علماء املسلمني من االصولني والفقهاء واملتكلمني والفالسفه تناولوا موضوع ، (العقل والوحي)

 .املعرفه يف كتبهم

  املقارنة: 

 والقيم كانت مبثوثة متفرقة، يف ثنايا أحباث الوجود أنها نشأة نظرية املعرفة عند الفالسفة األقدمني 

 .بل كانت ضمنيه، الجيمعها كتاب واحد
 ألهمية هذا  مستقلة يف كتبهم، علماءنا املسلمني قد سبقوا غريهم يف إفراد حبث املعرفة بصورةو

يبدأ إفرادها عن الفالسفة الغربيني إال يف القرن السابع  بينما مل، بالوجود املوضوع بالنسبة هلم، وعالقته

 جون لوك عشر، مع
  نظرية املعرفة( موضوعات)مباحث : 

 والشيء املعروف م أحباثها على بيان طبيعة العالقة بني الذات العارفةوتقو: طبيعة املعرفة .1
اإلنسان أن يصل إىل  وهل يستطيع. ويبحث يف مدى قدرة اإلنسان على حتصيل املعرفة:  إمكان املعرفة .2

 .معلوماته مجيع احلقائق، ويطمئن إىل صدق إدراكه وصحة
وطرق أخرى . األديان ريق الوحي عند أصحاباحلواس والعقل، وعالقتهما ببعض، وط: مصادر املعرفة .3

 .كاإلهلام والكشف واحلدس
 جماالت املعرفة .4
 غايات املعرفة .5
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 احملاضرة الثالثة

  القرآن ونظرية املعرفة: 
 القرآن الكريم ليس كتاب فلسفة  
 ملادة ستجالء النظرة القرآنية الصافية وحماولة اجلمع إال إل ليس القرآن مقصودنا اخلاص بالنظرية يف

  .واملعرفة من أجل صياغة نظرية للمعرفة يف القرآن وجبهد بشري القرآنية تتعلق بالعلم
 والتوجيه ليؤدي دوره يف حياتنا مع حرصنا الشديد على  القرآن ال مينع من أن نلتمس فيه املعرفة والرتبية

إليه بال  ندخل االرتكازفهو نقطة املنطلق و، ننطلق من التصور القرآني  : وهو أننا، املنهج السليم 

. إليه حناكم أفكارنا  مقررات سابقة إمنا منه نأخذ مقرراتنا وال حنكم عليه بأفكار البشر إمنا

 .املهمة وننهج منهجه وإال فقدنا
 القرآن نظرية املعرفة يف : 
 نفسوفتح بصريته على آيات اهلل سبحانه يف اآلفاق واأل هو منارات ضوئية كافية لدفع اإلنسان للبحث.  
 وعقل أو قلب وأضاف طريقا فريدا ليس يف طرق البشر  من حواس : املعرفة ووسائلها ذكر القرآن طرق

 .الوحي وهو طريق، 
 واحلس، والعقل ،  الوحي : املعرفة الرئيسية الثالث معا مجع القرآن بني طرق.   
 الدنيا واآلخرة  :املعرفة وهما جمااًل الوجود كما مجع بني جمالي 
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 الرابعة احملاضرة

  مصادر املعرفة: 

 .املذهب العقلي .1
 .املذهب التجرييب .2
 .املذهب احلدسي .3
 .املذهب الرباغماتي .4
 .الوحي .5
o طريقه تشكيل املعرفة اإلنسانية  األداة أو املصدر الذي تتم عن أو دراسة الوسيلة) : هي  مصادر املعرفة

 (.األدوات املعرفية ) عرب حتديد مصادر املعرفة 
 :مذاهب علىمصادر املعرفة ف الفالسفة يف اختل
 العقليونهم  وهؤالء   (هو املصدر األول واألساسي للمعرفة العقل فمنهم من ذهب إىل أن.) 

 (.التجريبيونوهؤالء هم )املصدر األول واألساسي للمعرفة  هي احلسية التجربة ومنهم من ذهب إىل أن 
 (.احلدسيونوهؤالء هم )در األول واألساسي للمعرفة املص هو واإلهلام احلدس ومنهم من ذهب على أن 
 ومنهم من مجع بينها وبني الوحي. 

ال يعين القول بإلغاء املصادر األخرى يف حال إثبات  للوصول إىل املعرفة، األساسية األختالف يف املصادر

 .الثبوت وإمنا يعين القول بأن األولوية يف إحداها
 

  ( أواًل ) (تمو بالرياضيات أه)  :املذهب العقلي 
 :صورتني تتمثل مصدرية العقل للمعرفة عند العقليني يف

  ،سواه هي اليت يستغين فيها العقل لتحصيل املعرفة عن أي شيء -أ
  العقل الفطرية، هي اليت تفسر مصدرية العقل للمعرفة برد احلكم على األشياء إىل مبادئ -ب

 .واستدالل نظرية حتتاج إىل نظر وإىل معرفة وريةبديهية أو ضر إىل معرفة عندهم املعرفة تنقسم
 .وأولوية سابقة على كل جتربة، مجيعا العقل قوة فطرية مشرتكة بني الناس :أن اتفق العقليون على

 الوحيد مصدر فهم للتصورات واألفكار البسيطة، ولكنه ليس السبب احلس على أساس نظرية العقليني،
 األولية، ألساس للعلم هو املعلومات العقليةا يوضح أن احلجر  فاملذهب العقلي

 :ممكنة ميتلك إزاء كافة ظواهر الوجود ومظاهره أحكاما ال تتعدى ثالثة أحكام العقل

 .وجائزة ممكنة، مستحيلة وممتنعة، وواجبة أكيدة 
  العقليني شهر الفالسفةأمن :   

 .صاحب نظرية االستذكا أفالطون

 .املعرفة صاحب املنهج االستداللي يف أرسطو
، وتبنى الشك املنهجي منهجا (اعدل قسمة بني البشر إن العقل هو)الذي قال ( يف العصر احلديث )  ديكارت

 للمعرفة
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املعرفة بني ما هو أولي سابق على كل  إذ كان مييز يف صاحب املذهب النقدي من العقالنيني، كانت

هي األساس يف اكتساب  التجربة ابقة علىاألولية الس جتربة، ما هو بعدي مكتسب بالتجربة، فالصورة

  .املعرفة
 
  ( ثانيًا )(بالعلوم الطبيعية ) أهتمو  (احلسي : )  التجرييب املذهب 

  املعنى نقيض الفلسفة العقلية مصدر املعرفة وليس العقل، والتجربة بهذا اخلربةإن أصحاب املذهب يقول. 

 .( اإلنسانيةدر األول جلميع املعارف يقوم هذا املذهب على أساس أن التجربة هي املصو) 

  من أشهر الفالسفة التجربيني : 

أن يرجع مجيع ( مقالة يف التفكري االنساني)حاول يف كتابه وقد ، هالتجربة على يد برزت  جون لوك

 (.أول من طبق االجتاه التجرييب يف الفلسفة)وهو ، التصورات واالفكار على احلس 

االسم النوعي لكل املذاهب الفلسفية اليت تنفي وجود معارف أولية بوصفها )  :ياحلسية ه التجريبية أو

 (.معرفية مبادئ
 .االستقرائية يف االستدالل والتفكري على الطريقة املذهب التجرييب يعتمد

تالية أو متأخرة عن  تأتي يف مرحلة،عرفة اإلنسانية هي معرفة بعديةيتلخص يف أن امل التجرييب فاملذهب

 .وينكر أن تكون املعرفة اإلنسانية أولية يف العقل سابقة على التجربة، احلسيةالتجربة 
 اخلارجي الذي كان يرى بان أفكارنا هي ذاتها العامل باركلي جورج
  الذي اعترب ان كل املعارف هي ذات أصول حسية هيوم ديفيد

 

  ( ثالثًا ) ( اإلهلام )  :املذهب احلدسي 

 :معنيان وهلذه احلدسية ،يف تكوين املعرفةللحدس املكان األول  يرى أن
 .املعرفة تستند إىل احلدس العقلي... اليت تقرر أن املذاهب على إطالقها. أ

إدراك وجود احلقائق املادية هو إدراك حدسي مباشر، وليس ... اليت تقرر أن املذاهب على إطالقها. ب

 .نظريا إدراكا
متكنه من فهم احلقيقة  مستقلة ملكةإن االنسان لديه   :( كوصف هذا النوع من اإلدرا يف برووريقول ) 

 .هي حدسية مباشرة وإدراك الواقع مباشرة، وهذه امللكة ليست حسية وال عقلية وإمنا
 (.البديهة االطالع العقلي املباشر على احلقائق: )هو ( أن احلدس  ديكارت يقول) 

حقيقة جزئية  معنى حاضر بالذهن، من حيث هو االطالع املباشر على: )هو( أن احلدس   كانت يقول) 

 (.مفردة

والعالقات اجملردة، وهو  احلكم السريع املؤكد، أو التنبؤ الغريزي بالوقائع: )هو (أن احلدس  هنري يقول) 

 (.ةفيالذي يكشف لنا عن العالقات اخل
  املعرفة رائدة الفكر احلدسي يف (  أفلوطني) احملدثة املنسوبة إىل  األفالطونية وتعترب
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 ( هنري برجسون ( الفيلسوف الفرنسي احلدسيميثل املذهب  فدل منوأ

وجدانية تنتقل عن طريقها إىل باطن املوضوع،  احلدس مشاركة نأ :هو( ون أن احلدس برجسقال هنري ) 

  .لكي تندمج مع ما يف ذلك املوضوع
 .الصويف للكشف وهو اقرب احلدس هو مصدر املعرفة احلقيقي للواقع برجسون وقد جعل

متصوفة الفلسفة الغربية فإن  تبنى احلدس وجعله مصدرا للمعرفة احلقيقية للواقع يف برجسون إذا كانو

 فالسفة الغرب يف تبنيهم للحدس مصدرا للمعرفة وسبقوا بذلك اإلهلامقد تبنوا  املسلمني

أخرى  ملكةلنا املعرفة توجد  إىل أنه باإلضافة اىل العقل الذي توهم أنصاره أنه يقدم برجسونوقد ذهب 

 (احلدس ) مساها ( هي من قبيل التجربة الوجدانية ) للمعرفة 

o  يقصد باحلدس عدة معان متباينة: 
 .اإلنسانية هو اإلدراك املباشر عن طريق احلواس :احلسي الـحـدس

 .املستمرة اإلدراك املباشر الناشئ عن طريق املمارسةهو  :التجرييب احلدس
للمعاني العقلية اجملردة اليت ال ميكن إجراء جتارب  -دون براهني- املباشر اإلدراكهو  :يالعقل احلدس

 .عملية عليها
بعد طول  يف االكتشافات العلمية أن تكون نتيجة حملة تطرأ على ذهن العامل حيدث أحياًنا: التنبؤي احلدس

 .التجارب

 

  ( رابعًا :) (الذرائعي )  .املذهب الرباغماتي 
 من الفلسفات املتباينة إىل حد ما، واليت ترتكز مجيعها على مبدأ مؤداه أن صحة الفكر جمموعة ىيطلق عل

 .تعتمد على ما يؤدي إليه من نتائج عملية ناجحة
 .الفلسفة أول من استخدم اسم الرباغماتية وصاغ هذه  "تشارلز ساندرز بريس" األمريكي كان الفيلسوف

فاحلقيقة تعرف  يرى أن معيار صدق األفكار هو يف عواقبها العملية، لسفيمذهب ف( الذرائعية الرباغماتية)

 :يفسر النجاح بصورتنيو من جناحها
  النجاح مبعنى املنفعة الشخصية ضمن نظام معني .1
 الطبيعة النجاح مبعنى التطبيق العملي والعلمي الذي يتوافق مع قوانني .2

 .جيمس وليم الفيلسوف األمريكيالذين أذاعوا صيت املذهب الرباغماتي  من الفالسفة
o  موقع الوحي من مصادر املعرفة : 

كما دأبوا على ، ( والعقل احلس )يف  على حصر مصادرها فلسفيًا أو علميًا ـ دأب دارسو نظرية املعرفة ـ

وذلك ، استعراض الصراع الفكري واجلدلي بينهم يف أن املصدر هو احلس فقط أو العقل فقط أو هما معًا

 .تبعدوا الفكر الديين من دراستهمألنهم أس

 .احلدس الوحي، والعقل، واحلس، واإلهلام أو: املصادر لدينا كالتالي ترتبعوألننا نؤمن بالدين اإلهلي ) 

   :ينقسم إىل قسمني هما( ص ) املنزل على سيدنا حممد  الوحي
  .الذي أنزل عليه بلفظه ومعناه القرآن. 1
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 .هلل مبعناهااليت أوحيت إليه من ا السنة. 2

o  ( ضرورة الوحي : ) 

  : وتتجلى ضرورة الوحي مصدرًا للمعرفة فيما يلي
 .يف نظر العقل أن الوحي ممكن. 1
 .العقل ال كفاية يف. 2

o ( احلاجة للوحي ( : 

 .يف االعتقاد احلاجة إىل الوحي. 1
 .يف التشريع احلاجة على الوحي .2
 .اخللق على النبوة فيها حجة .3
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 اخلامسة احملاضرة

 بالسفسطائيني الذين عرفوا اليونان وحتديدآ  الفالسفة أول من بدأ البحث يف مسألة إمكان املعرفة هم

 .أو الشكاك
 هؤال الفالسفة كانو ينكرون قطعية املعارف االنسانية.  
  مام بإ لقباليونان، حتى أنه  صاحب املذهب الشكي عند ،بريون يدوقد بلغ الشك أشده على

 .الشكاكني
 حبثوا يف إمكانية املعرفة، وقد جعلوا مداخل كتبهم يف فقد  ،فالسفة املسلمني ومتكلموهمأما ال

 .العلم
 مايدل على على نظرة إمكان املعرفة ويقينيتها دعوتهم إىل عدم مناظرة السوفساطائيني  إن خري

 .وجمادلتهم
  (ألنها إفادة املعلوم باجملهولاحملققون؛  املناظرة معهم قد منعها : )يقول اإلجيي. 
 املعرفة وميكن حتديد ثالثة اجتاهات أساسية عند احلديث عن مسألة إمكان: 
  .يف إمكان املعرفة شك شكا مطلقا فريق .1
 .( أو الدغمائيون االعتقاديون )  وهم يرى يقينية املعرفة، فريق .3
)  تناسبة مع قدراته احلسية والعقلية، وهميصل على معرفة م يرى أنه بإمكان االنسان أن فريق ثالث .4

 . ( النسبيون

  مذهب الشك يف إمكان املعرفة: 
 .وإنكار احملسوسات والبديهات، إنكار مجيع الركائز الفكرية لإلنسان  :الشك املطلق .1
 بريون أو فريون أول من ظهر على يديه هذا املذهب هو 
 واحلواس ، وعدم الوثوق بالعقلكتابا حتدث فيه عن عدم إمكان املعرفة جورجياس وضع. 
  امتناع وجود حقيقة مطلقة، وشكوا  وأنكروا وجود مقياس ثابت للحقائق، ورأوا ونيالسوفساطئ جاءثم

 .ويؤمنون باجلدل وأحيانًا يصل بهم إىل إنكار أنفسهم أيدًا، يف كل شيء
 عرفه يقينيةواحلواس خادعه التقود إىل م، بنظرهم أن املعرفة تتأسس على اإلدارك احلسي. 
  يف ذاته ساس أن الشك غايةأنه يقوم على أمبعنى ( مطلقا)شكهم شكا مذهبيا. 
يف ذاته، بل يعترب الشك وسيلة ليتوصل من خالله إىل غاية أخرى وهي  ال يعترب الشك غاية: الشك املنهجي  .2

 .اليقني بلوغ
 سقراط اليوناني ويرجع هذا الشك يف جذوره التارخيية إىل الفيلسوف. 
 بسقراط الشك استخداما منهجيا تأثرا املشائية ومدرسته أرسطو استخدم. 
 يرى متبنى هذا الشك أن اليقني املنطقي جيب أن يقوم على الشك كمنهج يف فحص االفكار. 
 طريق الشك  فقد سلك الغزالي حامد أبوأما ،عند املعتزلة عرف الشك املنهجي يف حقل املعرفة اإلسالمية

أن من مل يشك مل ينظر، ومن مل ينظر مل ( الدالل املنقذ من)قد قرر يف كتابه و حبثا عن اليقني،

 .العمى يبصر، ومن مل يبصر بقي يف
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 الشك كمنهج يف التفكري تأكيدا على ضرورة من أكثر الفالسفة ديكارت وكان. 
 هما يعتربان واضعي أسس الشك املنهجي الغزاليو ديكارت. 
 بالشك العلمي من فالسفة الشك املنهجي، الذي مساه ومهي ديفد يعترب الفيلسوف التجرييب. 
 جماالت الشك : 

o املعرفة وإمكانيتها  شك يف أصل هو( يسمى باملعريف )   املطلق الشك . 
o  وهو منهجًا للبحث عن احلقيقة( أو النسيب ) ( يسمى بالعلمي )  املنهجيالشك 
 جماالت الشك املطلق: 
 .املعرفة، وهو شك يف وجودها اليت هي موضوع الشك يف احلقيقة -أ

 .احلقيقة الشك يف إمكان معرفة-ب

 .تداوهلا أو الشك يف إمكان إبالغ املعرفة -ج
 (املنهجي )  :النسيب جماالت الشك 
 الشك يف طبيعة املعرفة( أ

 املعرفة الشك يف مصادر( ب

 اليقني الشك طريق إىل( ج
 :والنظر تأسيس العقيدة بني الفطرة والشك( د
 ةأي املعتزلر وهو -أول واجب على املكلف هو النظر  يرى أن اجلويين فاإلمام  
 واجبًا أن املعرفة تتقدم وطريقها النظر ومن ثم يكون اإلجيي اإلمام بينما يرى 
 فريى أن للفطرة أثرًا أساسيًا يف معرفة اهلل، ثم من حصل له الشك ومل يكن من  شيخ اإلسالم ابن تيمية

 .يلزمه النظر، لدفعه سوى النظر سبيل

  سالمي لألشياء اإلالتقسيم: 
 (.عامل الطبيعة اخلاضع إلدراك االنسان باحلس والتجربة )   عامل الشهادة .1
 (.ماغاب عن االنسان ومل يدركه حبسه وإمنا بإخبار من اهلل ورسوله )  عامل الغيب .2
  األساس القراني إلمكان املعرفة: 

 حيض القران على طلب العلم واملعرفه. 
 والتوهم، والشك ، اىل نبذ الظنون  يدعو. 
  (.االستنباط ) و ( األجتهاد يف الرأي ) أدوات املعرفة اليت أشادات بها االيات القرانية من 
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 احملاضرة السادسة

  طبيعة املعرفة : 
 هي(  ثالثة أقسام ( انقسم الفالسفة والباحثون يف مسألة طبيعة املعرفة إىل ،: 

 (املذهب الرباغماتي ) و ( املذهب الواقعي )  و( املذهب املثالي ) 
 الذي توجد فيه االفكار  العامل احلقيقي :اعتقد بوجود عاملني )، الذي أفالطون ترجع أصول املثالية اىل

 .الذي هو ظل للعامل احلقيقي والعامل الواقعي احلقيقية املستقلة والثابتة،
 العام حنو النظر إىل األشياء الطبيعية باعتبارها  اجتاههم ويتفق املثاليون يف تصورهم لطبيعة املعرفة، ويف

 .وإمنا تعتمد يف وجودها على العقل أو الذهن، بنفسها غري مستقلة
 ينظرون املثاليون لإلنسان نظره إزدواجية أي أنه مكون من عقل ومادة. 
 املذهب املثالي : 
  نعرف الواقع أكثر، ونفهم طبيعته ونتبصر  أنإذا أردنا  )املعرفة على أساس أننا يقوم املذهب املثالي يف

العلوم الطبيعية مبا فيها من اهتمام باملادة واحلركة  فلن يكون ذلك بالبحث يف أعمقحقيقته بشكل 

 .االنسان ، وااللتزام بالقوى املثالية والقيم الروحية لدىالعقلو الفكرحنو  والقوة، وإمنا يكون باالجتاه
o أهمها  صور شتى منوقد ظهر املذهب املثالي يف: 

  ( املفارقة)املثالية التقليدية 
 املثالية الذاتية 
  النقديةاملثالية 
  (.املطلقة)املثالية املوضوعية 

 ان هناك وجودا مثاليا لألشياء، وأن وجود هذه: ، وتعينبأفالطونمرتبطة ( :  املفارقة)  املثالية التقليدية: أواًل
  .عيةاملثل هو وجود مفارق لألشياء الواق

 بني نوعني من املعرفة أفالطون ومييز  : 
س وتتصف ة اليت تأتي إلينا عن طريق احلوااملعرفة بعامل األشياء املادي وهي  :املعرفة الظنية 

 .بالتغري وتتعلق باملظهر
املفارق للمادة، وتأتي إلينا عن طريق العقل، وتتميز  وهي املعرفة بعامل املثل : املعرفة اليقينية 

 وترتبط باحلقيقة بالثبات
، الذي يرى أن وجود الشي هو إدراكه باركليعلى يد احلديثة،  جاءت يف العصور :املثالية الذاتية : ثانيًا

 .وانكر وجود العامل املادي مستقاًل عن اإلدراك
بدء ال واملثالية النقدية ترى ضرورة .كانت بـ ارتبطت تسميتها يف العصر احلديث :املثالية النقدية: ثالثًا

 .واستخدامه يف حتصيل املعرفة بفحص العقل، ومعرفة حدوده، ومعرفة قدراته قبل الوثوق به واالعتماد عليه
أكد ان استخدامنا لنظام املنطق بصورة  ، الذيهيجل بالفيلسوفترتبط (:  املطلقة ) املثالية املوضوعية: رابعًا

 .املطلقة دقيقة هو الذي سيوصلنا على الفكرة
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 الذي يذهب إىل أولوية الروح على املادة، ويرى أن املصدر األول  هي االجتاه الفلسفي املثالي ملطلقةاملثالية ا

  . اإلنساني الشخصي، وإمنا هو العقل الكلي أو الروح املطلقة للوجود ليس هو العقل
 املذهب الواقعي  : 

 عامل )الذي نعيش فيه كل احلقائق هو هذا العامل  تقوم فكرة املذهب الواقعي على أن مصدر

 .اليومية ، أي عامل التجربة واخلربة(الواقع
 للواقعية ابا أرسطو يعترب. 

  :وهي يقوم على ثالثة أسس رئيسية 
 وجود مل يصنعه أو خيلقه اإلنسان، ومل يسبقه وجود وأفكار مسبقة أن هناك عامل له. 
 التجربةأو  احلدسأو  عقل اإلنسانيبالبالعقل احلقيقي، سواء  أن هذا العامل احلقيقي ميكن معرفته.  
 السلوك الفردي واالجتماعي الدروري لإلنسان أن هذه املعرفة ميكن أن ترشد وتوجه . 
 (الرباغماتي )  املذهب العملي : 

 االهتداء بها  جعل املعرفة أداة للسلوك العملي، أي أن الفكرة من افكارنا هي مبثابة خطة ميكن

وهمًا يف  بل هيفكرة،  اليت ال تهدي إىل عمل ميكن أداؤه ليست للقيام بعمل معني، والفكرة

 .صاحبها رأس
  اليت نشأت يف الواليات املتحدة األمريكية ميثل إحدى املدارس الفلسفية والفكريةهذا املذهب 

 .أساسية للحقيقة الرباغماتية باإلصرار على النتائج واملنفعة والعملية كمكوناتوتتميز 
  للفلسفة أول من ادخل لفظة براغماتية : ستشارلز برييعترب 
 لعملية هي املقياس لصحة األشياءإىل أن املعرفة ا وليم جيمس وذهب. 
 التجربة احلسية ليسا أداة للمعرفة ، وهو املنظر احلقيقي للرباغماتية فريى أن العقل أوجون ديوي أما. 

o  ثالثة أنواع وهلذا فإن طبيعة املعرفة عندما نتأمل القرآن جند أن املعارف: 
تعاىل مركوزا يف فطرة اإلنسان ومنه العلم  وهو العلم الدروري الذي خلقه اهلل  :هناك ما هو فطري 

  .وباألمساء بالبديهيات العقلية وباهلل
 .اإلنسان من طريق الوحي وهو العلم الرباني الذي وصل إىل  :علم النبوة 
اإلنسان من الوحي أو الكون أو كليهما باحلس  املعارف اليت يكتسبها وهي : املعارف اإلكتسابية  

  .واحلدس والتجربة والعقل
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 السابعة احملاضرة

  مفهوم املنهج : 
  (اخلطة املرسومة ) أو  يف اللغة العربية الطريق الصحيح: تعريف املنهج 
 ،منها وعرف املنهج علميا بأكثر من تعريف: 
 أو أكثر ويتتبعها للوصول إىل نتيجة جلة مسألةخطوات منظمة يتخذها الباحث ملعا هو :  املنهج  .1
 غاية معينة وسيلة حمددة توصل إىل  :واملنهج  .2
  الوصول إىل احلقيقة يف العلم طائفة من القواعد العامة املصوغة من أجلهو : واملنهج  .3
 احلقيقة الربنامج الذي حيدد لنا السبيل للوصول إىل .4
 لعلوما الطريق املؤدي إىل الكشف عن احلقيقة يف .5
العديدة إما من أجل الكشف عن حقيقة جمهولة لدينا، أو من  فن التنظيم الصحيح لسلسلة من األفكار .9

 يعرفها اآلخرون أجل الربهنة على حقيقة ال
طريق البحث عن احلقيقة يف أي علم من ) بـ  ( نشأة الفكر الفلسفي يف اإلسالم )وعرفه النشار يف كتابه  .7

 (. اإلنسانية نطاقات املعرفةالعلوم أو يف أي نطاق من 
العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة تهيمن  لطريق املؤدي إىل الكشف عن احلقيقة يفا)واملنهج هو  .8

 (.ة إىل نتيجة معلوم على سري العقل وحتدد عملياته حتى يصل
احث يف تنظيم ما الب جمموعة من القواعد العامة يعتمدها: نلخص التعريفات السابقة إىل أن املنهج هو  

 (.طريقة البحث: )املنهج هووبإختصار  املطلوبة لديه من أفكار أو معلومات من أجل أن توصله إىل النتيجة
 املنهج   أقسام  : 

 (إستداللي ( ) يعتمد على وضع قوانني لألفكار ( ) االروسطي )  : منهج املنطق الصوري (  1) 

 (نباطي إست( ) مادي ( )  واألرقام وعلم اجلرب رموزال يعتمد على)  :منهج املنطق الرمزي (  2) 

 :املنهج اجلدلي (  3) 

 :املنهج اإلشراقي (  4) 

 :املنهج التجرييب (  5) 

  املنطق الصوري : 

 ( خادم العلوم) سينايسميه أبن ، والرباهني إذ به توزن احلجج علم املنطق هو علم امليزان:   تعريف املنطق

 (.القسطاس املستقيم )  الغزاليويسمية ( .... رئيس العلوم )   يالفارابويسميه ... 
  صناعة تعطي مجلة القوانني اليت من شانها أن تقوم العقل وتسدد األنسان حنو "  :أما إصطالحًا فاملنطق

 ".الطريق الصواب 
  (.ء والتناقض علم القوانني الدرورية الدابطة للتفكري لتجنبة الوقوع يف اخلطا)  :وعمومًا املنطق هو 
  علم إستداللي :فاملنطق. 
  أما ، والتقليدي(  االروسطي) يشمل املنطق  فالصوري  :يفرق املناطقة بني املنطق الصوري واملنطق املادي

 (.التارخيي، األستقرائي التجرييب ، علم مناهج البحث ويتدمن املنهج الرياضي األستنباطي)فهو  املادي
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  الصوري لمنطقاملؤسس األول ل أرسطوويعد . 
 التصور ) من خالل عملياته املختلفة ، ويسمح له، فإن املنطق علم يوجه العقل حنو احلقيقه وهكذا ،

 .دون أن يقطع باخلطاء... بإدراكها ( واحملاكمة واالستدالل ، واحلكم والتصديق
  (.الصحة والفساد ) يدرس عمليات العقل الثالث من حيث فاملنطق 

 الثالثة اسيةقوانني الفكر األس : 
 .أن لكل شي ذاتية خاصة حيتفظ بها دون تغيري...  ويعين... قانون اهلوية (  1) 

 .إنكار اجلمع بني الشيء ونقيده... ويعين ... التناقض قانون عدم (  2) 

 .لثأن أحد املتناقدني البد أن يكون صادقًا أذ اليوجد احتمال ثا... ويعين ... املرفوع قانون الثالث (  3) 

 .ويعتمد عليها اإلستدالل، وهذه القوانني هي شروط جيب أن خيدع هلا التفكري ليكون يقينًا 

 ق الصوريطمباحث املن : 
 التصورات، منطق القدايا أو األحكام، منطق االستدالل منطق احلدود أو ...مباحثه  وتشمل. 

  نطق هو أحد أجزاء القدية،واحلد يف امل، وحدة احلكم األساسية هو احلد  :منطق احلدود: أواًل  
، موضوعًامن حدود القدية ويسمى  احلد األول هو« احلاسب»لفظ ( احلاسب آلة عصرية)كما يف القدية 

 .حممواًل من حدودها ويسمى احلد الثانيهو  «آلة عصرية»و

 طلقوامل واجملرد، والعيين، (والكلي اجلزئي)املفرد واملركب، واخلاص والعام : إىل وتنقسم احلدود 
 .ق واملاصد واملفهوم والسالب، واملوجب والنسيب،

  منطق القدايا أو األحكام : ثانيًا : 
 كاذبة وميكن احلكم عليها بأنها صادقة أو هي اجلملة اليت تعطي خربًا،... ة القدي. 
 الشرطيةوالقدايا احلملية القدايا   :وتقسم القدايا يف املنطق إىل.  
  مباشر غريو مباشر، و نوعانوه :االستداللمنطق : ثالثًا  

o والتكافؤ أيدًا، التقابل واالستدالل املباشر نوعان. 
o فيقصد به القياس: أما االستدالل غري املباشر. 
  (.الذي يعتمد على الرموز ) وهو ( املنطق الرياضي )  :املنطق الرمزي 
 العلمية احلديثة،  اتمنط جديد من الدراسات املنطقية جاء نتيجة التطور... املنطق الرمزي تعريف

  .وخاصة يف جمال الرياضيات
  وكلها  املنطق الصوري احلديث الرياضي، أو أو املنطق املنطق أو جرب لوجستيقا : منهاله عدة أمساء

  .عبارات مرتادفة
 الرموز ال الكتابة واحلديث ويسمى املنطق الرمزي ألن لغته. 
 الرياضي وحساب الربهنة نطقالكلمة املرادفة لعبارتي امل ليبنتز وقد استخدم 
   جورج بول ، وترجع هذه التسمية إىل“املنطق جرب”ويف القرن التاسع عشر مسي املنطق الرمزي أيدًا 

 .األصناف الذي جعلها امسًا لنظريته يف جرب
  التعبري هو أول من استخدم هذا بيانوو "املنطق الرياضي" ويسمى املنطق الرمزي كذلك. 
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 وموضوع هذا املنطق هو : تعريفات أفدلها ما أشتمل على بيان موضوعه  وللمنطق الرمزي عدة

  .نتيجةإىل قدية أخرى ونسميها  مقدمةاالنتقال من قدية أو أكثر ونسميها  هوو االستدالل
 وهو الذي ترتبط فيه املقدمات بالنتيجة األول يعنيناو، استقرائيو استنباطي :ضربان واالستدالل. 
 القدايا  وهذه  كل معرفة ميكن صياغته على صورة قدايا ...مبعنى إستنباطيق هو نس الرمزي املنطق

 .ويف كل علم تستنبط بعض القدايا أو يربهن عليها إستنادًا إىل قدايا أخر، تتألف من حدود
 من العناصر التالية –استنباطيًا  رأى أصحاب املنطق الرمزي أن يتألف املنطق لكي يكون نسقًا:  

  .ولية ال معرفةأفكار أ(  1) 
 .برهان اليت نبدأ بها بال:  القدايا األولية موعةجم(  2) 
 .قائمة التعريفات(  3) 

 إتباعها إلقامة نسق منطقي رمزي اخلطوات اليت ينبغي:  
 .إعداد قائمة بالرموز األولية املستخدمة يف النسق .1
  .التوالي أو العالقة بني هذه الرموز األولية نوعحتديد  .2
 .بديهياتصيغ اليت ميكن اعتبارها حتديد ال .3
 .لقواعد االستدالحتديد  .4
  الرمزيأهمية املنطق : 
  الربهان الفلسفي يتعرض اىل غموض والتباسات وحياول املنطق الرمزي  تفاديه بتقديم الطرق املالئمة

 .للربهان الفلسفي
  وبذلك ، عاني املختلفتفيد يف التمييز الدقيق بني امل الرموزاملنطق الرمزي أن استخدام من فوائد

 .تاليف الغموض املوجود يف اللغة
 ألن موضوعه، بقية العلوم واستعمله أداة للربهنة يف. الصوري املؤسس األول للمنطق أرسطو ويعد ،

  .مدامينها الواقعية فاملنطق يدرس صور الفكر البشري بغض النظر عن. عقلي، بنظره
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 الثامنة احملاضرة

 دلي مفهوم املنهج اجل: 

o النقاش أو اخلصام : ى األولـاملعن مبعنينييف اللغة ورد   :اجلدل لغة  

  الفتل والدم : املعنى الثاني          

o واالستدالل على  فن إدارة احلوار واملناقشةكان يعين ( يف وقت األغريق )   :اجلدل اصطالحًا

 . احلقيقة من خالل التناقدات املوجودة يف حديث اخلصم

o يقة لألسئلة واألجوبة واستدالل احلقائق من خالهلاوهو طر. 

o  ويؤدي هذا التناقض إىل صراع ، أن يتقابل نقيدان أي جيتمعا يف حمتوى واحد: وايظًا من معانية

 .شي خمتلف عنهما، حتى خيرج منهما أي من باطن الشي الذي اجتمعا فيه 

o بقانون اجلدل... قاال هيجل وماركس . 

o عبارة عن طريقة يف التفكري ويف البحث العلمي تدرس العالقات املتبادلة يف  ..تعريف املنهج اجلدلي

الصراع الداخلي يتتبع مراحل تغري الظاهرة بناء على فاملنهج اجلدلي ، ةبني الظواهر املختلف التأثري ما

عن طريق من اخلارج الذي يدرس الظاهرة املنهج التجرييب وهو عكس ، الذي حيدث للظاهرة

  .ة والتجربةاملالحظ

  التكوين التارخيي للمنهج اجلدلي : 

 حديثًا يف إكتمال صياعته وبناءه ،  وفرضياته يعترب املنهج اجلدلي منهجا قدميا يف فلسفته وأسسه

 .كمنج علمي للبحث والدراسة

  قبل امليالد هريقليطس الفيلسوف اليوناني على يداإلغريق ظهرت نظرية اجلدل قدميا عند. 

 وقد تطور الدياليكتيك علي يد الفيلسوف األملاني ، ( الدياليكتيك  (اس نظرية اجلدلصاغ أس الذي  

 .علميوجسد تلك النظرية وبناها وصاغها كمنهج الذي بلور ( هيجل ) 

 واملتمثلة يف قانون  للدياليكتيكاكتشف القوانني والقواعد واملفاهيم العلمية  هو الذي هيجل حيث أن

 .النفي إىل تبادالت نوعية وقانون وحدة وصراع األضداد، وقانون نفي التبادالت الكمية حتول

 بأنه هيجل عند الدياليكتيك يتميز  ذروته، وأصبح منهجًا فلسفيًا شاماًل، هيغل اجلدل مع وبلغ

 .مثالي دياليكتيك

  ليكتيك ونادى بدرورة أتسام الديا( هيجل ) عند املثالية النزعة ( فورباخ ) إنتقد الفيلسوف األملاني

 .املاديةبالنزعة 

  بإعادة صياغة نظرية الدياليكتيك الدياليكتيكية وهو من انصار النزعة كارل ماركس كذلك قام

 .ونزع منها الطبيعة املثالية

 :مادي وهلذا هناك جدل مثالي وهناك جدل 

، أما األشياء األول يرى هيجل أن الفكر املطلق هو الوجود ( :اهليجلي ) املنهج املثالي اجلدلي ( أ ) 

 .املادة هي املثالية والظواهر املادية فهي جمرد جتسيد له، هذه األولوية للفكر على
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وجود الفكر  كان ماركس تلميذ هيجل، غري أنه أنكر: ( املاركسى) املادي اجلدلياملنهج ( ب ) 

املادة تتطور  هلا، فجعل املطلق ،وكان يؤمن بأن املادة هي الوجود األول، أما األفكار فهي جتسيد

 .متطورة واالفكار تتبعها إلي حيث هي

 املنهج اجلدلي قوانينه ومبادئه:    

 الدياليكتيك واملفاهيم العلمية املرتابطة يف بناء هيكل  يقصد بهذه القوانني جمموعة من القواعد

  .كمنهج حبث علمي

 هذه القوانني ومن أهم  : 

   :ةنوعي قانون حتول التبدالت الكمية إىل تبدالت .1

  :قانون وحدة وصراع األضداد واملتناقدات .2

 :قانون نفي النفي .3

  خصائص املنهج اجلدلي ومكانته ضمن احلقول املعرفية: 

  ( الطرح والطرح املداد ثم الرتكيب: )  عناصر على ثالثةاملنهج اجلدلي يرتكز 

  املنهج اإلشراقي: 

 اإلضاءة : اإلشراق يف اللغة 

 وملعانها وفيدانها على األنفس الكاملة عند  ظهور األنوار العقلية ...واإلشراق يف كالم احلكماء

 .التجرد عن املواد اجلسمية

  حني أن  على الذوق والكشف واحلدس يف بأنها الفلسفة األرسطيةعن اإلشراقية وختتلف احلكمة

 .والعقل االستداللمبنية على الفلسفة األرسطية 

 ويذكر أحد اإلشراقيني  ،أفالطون رئيسهم طائفةشراقيني إىل أن اإل ويشري اجلرجاني يف التعريفات

 الذي هو الكشف أو حكمة املشارقة إنها احلكمة املؤسسة على اإلشراق  :تعريفا لفلسفته فيقول

اجلرجاني ألن حكمتهم كشفية ذوقية فنسبت إىل  وهذا يرجع إىل تعريف فارسالذين هم أهل 

عانها وفيدانها باإلشراق على النفوس عند جتردها، وكان ومل اإلشراق الذي هو ظهور األنوار العقلية

  .احلكمة على الذوق والكشف يف الفارسينياعتماد 

  أن احلس مصدر للمعرفة  فريون وال ينكر اإلشراقيون قيمة املصادر األخرى بل يعرتفون بها ولو نظريًا

 .ه االنبياء مصدر ثالثوالوحي الذي جاء ب، والعقل مصدر للمعرفة وله ميادية ، وله ميادينه

 االشراقي بعض املفاهيم املرتبطة باملنهج : 

 واألمور احلقيقية وجودًا أو شهودًا هو االطالع على ما وراء احلجاب من املعاني الغيبية : الكشف. 

 لحلق والباطيفرقون به بني ا نور عرفاني يقذفه احلق بتجليه يف قلوب أوليائه، : الذوق. 

 حقائق األشياء وبواطنها، كما يرى  اليت ترى امللكةرفة يف اإلنسان الصويف وهي مصدر املع : البصرية

 .اإلشراق وموطن  البصر ظواهر األشياء املادية، وهي مورد اإلهلام

حيث أنه وجدت أرض ، وهذه الفلسفة وإن كان هلا جذور تارخيية إال إنها برزت يف احلدارة اإلسالمية 

 .خصبة يف املذهب الصويف 
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جممل ونستطيع رد ، شهاب الدين السهرودي أبو الفلسفة اإلشراقية يف احلدارة اإلسالميةويعد  

اإلسالمي األصالن : إىل ثالثة أصول رئيسيةفلسفته  العناصر اليت اعتمدها السهروردي يف تشييد

  .الفارسيواألصل واليوناني 
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 التاسعة احملاضرة

  املنهج التجرييب: 

o وخاص ني اثنني، عاممصطلح ذو معني :  التجربة. 

o  اخلربة احلسية: العـام هي  مبعناها: ـأواًل 

o  امليدانية املنهج الذي يستخدم يف عملية مجع البيانات: اخلـاص هي  مبعناها: ـ ثانيًا. 

 اثنني يف نظرية املعرفة هما فهم التجربة عـلى هذا النحو خيالف يف جوهره اجتاهني: 

 .ةعرفة، ويفصلونه عن التجربة احلسيامل ره أثر العقل يف عمليةويؤكد أنصا  االجتاه العقلي(  1) 

من جهة،  أساسًا لبناء نظرية املعرفة ويعتمد أنصاره على اخلربة احلسية، االجتاه التجرييب ( 2) 

 .أخرى والبحث االجتماعي من جهة

 للتجريبية وقد برز يف العصر احلديث ثالثة أنواع: 

األحاسيس والتصورات، نافية أن يكون  اليت حتصر التجربة بالواقع الذاتي؛ أيي وه التجريبية املثالية:  أواًل

 .للتجربة الواقع املوضوعي مصدرًا

 إذ يؤمن بأن مصدر نظرية املعرفة واحدًا من أبرز ممثلي هذا االجتاه يف هيوم، ويعد الفيلسوف ،

وتعتمد التجربة مبعناها  ديةالتجريبية املا ووسيلتها هي احلواس معارفنا كلها هو اخلربة احلسية

 اخلربة احلسية الذاتية للفرد وانفعاله بالتأثريات احلسية ألشياء العامل املـوضوعي الواسع، أي

 .احمليطة بـه

 أول من أفرد مبحثًا متكاماًل من نظرية  ، وهواملادية أحد أبرز ممثلي التجريبية لوك ويعد الفيلسوف

 .اإلطار املعرفة ضمن هذا

عدوة العلم، وأن املعـرفة العلمية تصدر  وقد حاول أتباعها التأكيد أن الفلسفة:   ة املنطقيةيبيالتجر: ثانيًا 

 .الذاتية عن اخلربة احلسية

 كارناب وقد ملع يف هذا االجتاه الفيلسوف واملنطقي النمساوي. 

ية يرد املعرفة إىل مجلة جرائمبدأ التحقق ومبدأ اإليف هذه التجربة  :  يف البحث اإلجتماعي ةالتجريبي: ثالثًا 

 .يقوم بها الباحث أثناء نشاطه العلمي( عمليات )   إجراءات

 . مثل املالحظة  االجتاه التجرييب يف علم االجتماع وسائل عديدة لدراسة اجملتمعهذا ويستخدم

اإلحصائية إضافة إىل املعاِمالت  واملقابلة واالستمارة والوثائق الشخصية، كالرسائل والسري الذاتية،

 .امليدان املختلفـة ملعاجلة البيانـات اليت جتمع مـن

  التجريب يف العصور القدمية: 

  إلثبات فكرة آمن بها، وهي أن الروح اليت  استخدام التجريبامللوك اهلنود أحد الفالسفة من حاول

كل حيث وضع لصًا يف جرة فخار وأطبق عليه بابها بش، خترج من اجلسد عند املوت ال تفنى

حيث ، حمكم ومل يرتك فيها سوى ثقب صغري كي يرى من خالله الروح اخلارجة من حسد اللص

 .وبذلك غري فكرته عن فناء الروح، مات اللص ومل يرى امللك روحًا خترج
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  التجريب يف العصر اإلسالمي : 

  اء كالنظام العشري وبداية اجلرب واألعداد والكيمييف األكتشافات العلمية جتارب العرب. 

  ويعد أحد ، الذي أبدع يف البصريات والرياضيات والفيزياءاحلسن بن اهليثم  أمثال علماء كثرنبغ

 .القائم على املالحظة املوضوعية واالستقراء، يف البحث التجرييب الرواد األوائل

 شرحًا علميًا صحيحًا، كما أنه قدم نظريات رائدة يف ( اإلبصار)رؤية العني  فهو أول من شرح

 الدوء يف املرايا وتكوين الصور بوساطتها وانكسار الدوء، وفسر أيدًا ظاهرة السراب نعكاسا

الكتاب  الذي ُترجم إىل الالتينية، هو(  املناظر ) وغريها من الظواهر الدوئية، حتى إنَّ كتابه

 .األوروبية الوحيد الذي تداوله الباحثون طوال العصور الوسطى

  (أستمرت وأثرت يف العلوم الطبيعية واإلجتماعية ) : التجربة يف العصر احلديث. 

 بالتنظري للتجريب يف العلم، واستخدامه  بعض علماء الطبيعية بدأ : التجريب يف العلوم الطبيعية. أ

  .فعليًا يف أحباثهم

 قد أثبت جتـريبيًا صحة فرضية الفلكي البولوني ، العامل اإليطالي املشهور،غاليليو يعد 

بذلك أحد أهم الرواد الذين أسسوا، نظريًا  ول دوران األرض حول الشمس، فكانح كوبرنيكوس

  .الطبيعية وعمليًا، للطريقة التجريبية يف العلـوم

 التجريب يف أحباثهم االجتماعية ممثلو العلوم االجتماعية اعتمد: التجريب يف العلوم االجتماعية. ب. 

 املثال، هو أول من استخدم التجربة املخربية يف البحث عامل النفس األملاني املشهور على سبيل فونت 

 .العامل يف املخرب النفسي األولاألملانية  يف مدينة ليبزيغأسس حني ، النفسي

 إذ يصعب عزل األفراد النفس التجريب يف علم االجتماع أكثر تعقيدًا مما هو عليه يف علم بيد أن ، 

 .للتجريب عليهم  املخربالذين يشكلون الظاهرة االجتماعية وجلبهم إىل

 حتد من استخدامه، ويعود ذلك إىل  املعاصر صعوبات مجة البحث االجتماعي يواجه التجريب يف 

 . طليعتها خصوصية الواقع االجتماعي املتغري دائمًا أسباب كثرية، تأتي يف

 لباحث وحدة من يتطلب البحث التجرييب يف علم االجتماع وقتًا وإنفاقًا ماليًا كبريًا قد اليتمكن ا

 .تغطيتها

 التجرييب  خطوات البحث: 

 .باملشكلة الشعور .1

وللتعرف على نتائج الدراسات  مراجعة الدراسات السابقة للتحقق من عدم دراسة املشكلة سابقًا .2

  .ذات العالقة

 .دراستها حتديد وتعريف املشكلة اليت سيتم .3

 .وضع األسئلة والفرضيات املناسبة .4

  .املصطلحاتتعريف  .5

واجملموعات املستقلة والدابطة واملقاييس  يم منهجية البحث بتحديد أفراد العيناتتصم .9

  .واملصادر واالختبارات املطلوبة
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 .مجع البيانات وإجراء التجارب املطلوبة .7

  .تفسري البيانات وعرض النتائج وتقرير قبول الفرضيات أو رفدهاحتليل و .8

  .لنشرعرض النتائج النهائية يف صيغه تقرير ألغراض ا .6
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 العاشرة احملاضرة

  أشهر أعالم نظرية املعرفة: 

  أبن سينا : 

 أبن العربي  : 

  املوقف الفلسفي ألبن سينا: 

 إزدواجية املوقف الفلسفي عندة. 

  للخاصة( مشرقية ) وفلسفة  للجمهور ( مشائية) فهناك فلسفه ( السينوي ) تعدد املستوى الفلسفي. 

  (. الشفاء) وميثل هذا اإلجتاه كتابة ، يف الغربإبن سينا و الشائع عند ه املشائياإلجتاه 

  واآلخر مبنى على املشرقية – موقف مبنى على املشائية: موقفني مزدوجنيصاحب ويعترب بذلك. 

 نظريتة يف املعرفة... 

 دسأنها احلواس والعقل واحل يرىاملعرفة عند ابن سينا مرتبطة بقوى النفس عنده والتى  فنظرية. 

   واحلدسية والعقلية احلسيةإىل املعرفة  عندهنظرية املعرفة تنقسم. 

 وقد تناول ذلك يف ، ( الزاهد والعابد والعارف )  هناك مراتب ثالثة مستعدة للمعرفة اإلشراقية هي

 (.اإلشارات والتنبيهات ) كتابة 

  العقلي للمعرفة احلدسيةالتنظري يف نظرية املعرفة هو حماولة إبن سينا اإلضافة احلقيقية عند. 

 سينا تصنيف العلوم عند ابن... 

 وهو موضوع ما إما عقلي مفارق، عنده ينطلق تصنيف ابن سينا للعلوم من مفهومه للوجود، فالوجود

 .وهو موضوع املنطق وإما ذهين متصور وهو موضوع الطبيعة، وإما مادي حمسوس الطبيعة، بعد

 يبدأ به لكونه ( كالشفاء والنجاة واإلشارات ) مجيع كتبه  يالحظ أن املدخل املنطقي هو عنده يف

 .آله تعصم الذهن عن اخلطاء

  ثالثةأما أقسام احلكمة النظرية فهي  : 

 .العلم األسفل ويسمى العلم الطبيعي -

 .العلم األوسط ويسمى العلم الرياضي -

 .والعلم اإلعلى ويسمى العلم اإلهلي -

  الثالثة أقسام العلوم النظرية: 

 طبيعي: م األول القس

 رياضي: القسم الثاني 

 إالهي: القسم الثالث 

 املعرفة عند ابن عربي:  

 نهجان يتنازع املعرفة اجتاهان أو:  

 النظر العقلي هو األول 

  هو الكشف الصويف والثاني 
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 املعرفة متيز بني نوعني من ابن عربي ونظرية املعرفة عند  : 

 .للنفس اليت تنتمي للعقل، واألخرى العائدة تلك -

  نور املعرفة، : األنوار أن قلب املؤمن وحده، هو جمال املعرفة ألنه يتدمن جمموعة من عربي ابنقال

  .ونور العقل، ونور العلم

o للعلوم مييز ابن عربي بني ثالث مراتب : 

 .علم العقل : أواًل 

 .علم األحوال: ثانيًا 

 .علم األسرار: ثالثًا 

o بيحتديد معاني كالم ابن عر صعوبة: 

 وهذه . ذلك بوضوح فى مقدمة الفتوحات عربي يتعمد دائما إخفاء حقيقة مذهبه، ونص على ألن أبن

 .عربي أول صعوبة يقابلها من حياول خوض غمار فكر ابن

 


