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  شخصيات نظرية المعرفة/ علماء 
  المحاضرة األولى

  فیكون بمعنى الشُّعور، والعلم نقیض الجھل،. ما شعرت بھ: ما علمت بخبرك....."قال : معنى كلمة العلم  الزمخشري
  ھو حق المعرفة: .......... قال : معنى كلمة العلم  الفیروز آبادي

  ..بأنھ ضبط الصور المدركة.......... یعرفھ : الحفظ  الجرجاني
 المحاضرة الثانية

  بارمنیدس - ١
   إنبادوقلیس - ٢

 :نشأة نظریة المعرفة 
بمعنى حیث ظھرت مشكلة المعرفة .....  بحق ھو أول من لمس لب نظریة المعرفة من الفالسفة الیونان - ١

 .الكلمة عنده
   .عن وجھة نظره في أن الشبیھ یدرك الشبیھ - ٢

 جورجیا  - ١
 سقراط  - ٢
 أفالطون - ٣
  أرسطو - ٤

  :نشأة نظریة المعرفة عند الیونانیـــین
أن یتیح لنا النظر نظرة عمیقة إلى طریقة وضع مشكلة المعرفة في عصر  الوجودفقد استطاع بكتابھ في  - ١

  .السوفسطائیین
٢ -  ِ ھو بحق أول من مّیز تمییزا فاصال بین موضوع العقل وموضوع  السوفسطائیین رده على حججكان ب

َّ  .الحس یَد أنَّ َحل ِ   .لمسألة المعرفة بقي ناقصا ھب
 ال یأتي علیھ تبدل وینبغي أن تقوم علیھ وحدة المعرفة والسلوك، كلِّ شيء متغیر شيء آخر خالد: قد فكرتھ - ٣

في المعرفة  النظریةا في ذاتھ باقیا على ذاتیتھ، وبذلك ارتبطت ومن ثم فال علم إال بالكلي الذي یظل دائم
 )في أبحاثھ في الجدل( األخالقبنظریتھ في الوجود وفي 

أدى شغفھ بالمعرفة أن انشغل انشغاال شدیدا بالبحث في وسائل المعرفة اإلنسانیة، ومدى ما یمكن أن نصل  - ٤
یؤدیھ العقل ووجد نفسھ أنھ قادر على أن یحلل ما یمكن أن  ومن ثم بحث فیما إلیھ من خالل ھذه الوسائل

ویستدل ویقیس أساسا ولیس ھو  تعطیھ الحواس ویبني منھ ما یسمى بالمعرفة اإلنسانیة فاإلنسان ھو العقل
، )المیتافیزیقا(دون أن یمیزوا بین موضوع المعرفة وموضوع  في بحثھ ما وراء الطبیعة،( فقط ما یستقرئ

  ).م جوانب المعرفةإال انھم بحثوا في أھ

 لوك جون  - ١
 فرانسیس بیكون - ٢
  دیكارت - ٣
 كانت  - ٤
  فرییر - ٥

  :نشأة نظریة المعرفة عند الغربیــین
عام        المطبوع   ”Essay Concerning Human Understanding“مقالھ في الفھم االنساني" كتب  - ١

 ، وعملیاتھلیكون أول محاولة لفھم المعرفة البشریة وتحلیل الفكر اإلنساني  م١٦٩٠
 . رائد المدرسة الحسیة الواقعیة............   سبقھ بصورة غیر مستقلة - ٢
 .رائد المدرسة العقلیة المثالیة، الذي یقول بفطریة المعرفة - ٣
د  - ٤  .طبیعة المعرفة وحدودھا وعالقتھا بالوجودفحدَّ
  في القرن التاسع عشر ففصل بحث المعرفة عن بحث الوجود - ٥

 عبدالجبار القاضي  - ١
 الباقالني - ٢
  ابن تیمیھ - ٣

  :نظریة المعرفة في التراث اإلسالمي
ً بعنوان  )المغني( أفرد في كتابة - ١   ).النظر والمعرفة(مجلدا
 بباب في العلم وأقسامھ )التمھید(قدم لكتابة  - ٢
، وبحث فیھ العالقة بین مصدري المعرفة  )درء تعارض العقل والنقل(صنف كتاب ........ شیخ اإلسالم  - ٣

   .والوحيل العق

 األشعري  - ١
 بغدادي - ٢
 الغزالي - ٣
 جرجاني - ٤
یعقوب بن  الكندي  - ٥

 اسحاق
 الفارابي أبو نصر - ٦
  ابن سینا  - ٧
 ابن رشد - ٨
    اآلمدي - ٩

ھناك عدد من علماء المسلمین من األصولیین والفقھاء والمتكلمین والفالسفة وغیرھم ممن تناول موضوعا أو 
ً في أكثر من موضوعات المعرفة في كتبھم   :مقاالت الفرق، ونجدھا أیضا

 ، ..... لـ ) مقاالت االسالمیین(كتاب  - ١
 ، ....لـ ) الفرق بین الفرق( - ٢
 ، .......لــ )المستصفى(و) المنقذ من الضالل( - ٣
 ،.... لــ) التعریفات(كتاب  - ٤
 ، )ورسومھارسالة في حدود االشیاء (في مؤلفاتھ، ومنھا  ضبط العلم والمعرفة حاول  - ٥
  .وفي كتب أخرى) البرھان(في كتاب  وتقسیماتھالعلم وحده  الذي تحدث عن  - ٦
   .وفي غیرھا من كتبھ) االشارات والتنبیھات(في كتابھ  تناول اإلدراك والعلم والیقین الذي - ٧
 )تھافت التھافت(في .........  - ٨
 .وغیره من المفاھیم العلم الكلي والجزئي الذي تحدث فیھ عن) اإلحكام في أصول األحكام( - ٩
  

  الرابعةالمحاضرة  
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 أفالطون  - ١
 أرسطو - ٢
 دیكارت - ٣
 اسبینوزا - ٤
 لیبنیتز - ٥
  كانت - ٦

 :  المـــــذھب العقلـــي
من اشھر الفالسفة العقلیین صاحب نظریة االستذكار، وھي النظریة القائلة بأن االدراك عملیة استذكار  - ١

في اھتمامھم بالریاضیات واستخدامھم  ھوقد سار فالسفة المذھب العقلي على طریق  .للمعلومات السابقة
 المنھج الریاضي

 .صاحب المنھج االستداللي في المعرفة - ٢
، وتبنى الشك المنھجي منھجا )إن العقل ھو اعدل قسمة بین البشر(الذي قال ..... العصر الحدیث جاء  - ٣

 للمعرفة
 .للحقیقةالذي واصل طریق دیكارت في استخدام المنھج الریاضي، والوضوح العقلي معیارا  - ٤
الذي یرى أن جمیع القضایا الصادقة یمكن معرفتھا بواسطة االستدالل العقلي الخالص، وذھب إلى أن  - ٥

 .أفكارنا تكون أصال في أذھاننا
من العقالنیین، إذ كان یمیز في المعرفة بین ما ھو أولي سابق على كل تجربة، ما  صاحب المذھب النقدي - ٦

  ألولیة السابقة على التجربة ھي األساس في اكتساب المعرفة ھو بعدي مكتسب بالتجربة، فالصورة ا

 .جون لوك - ١
 جورج باركلي - ٢
  دیفید ھیوم - ٣

  :المــــذھب التجــریبي 
مقالة في (، حاول في كتابھ ثم تجسدت في الوضعیة المنطقیة والظاھراتیة......... وبرزت التجربة على ید  - ١

أول من طبق االتجاه التجریبي في (وھو . واالفكار على الحسأن یرجع جمیع التصورات ) التفكیر االنساني
وإنكاره أن تكون المعرفة االنسانیة اولیة في الغربیة واعلن رفضھ ألھم مبادئ االتجاه العقلي، ) الفلسفة

 .العقل، سابقة على التجربة
األشیاء من خالل إدراكنا ، ولم یعترف إال بما یظھر لنا من كان یرى بان أفكارنا ھي ذاتھا العالم الخارجي - ٢

 .الحسي لھا
اعتبر ان كل المعارف ھي ذات أصول حسیة، حتى المعارف العقلیة ھي ذات أصول حسیة، وقد أنكر  - ٣

  . المیتافیزیقا، واعتبر أن وجودھا یكون حقیقیا في حال احساسنا بالقضایا المتعلقة بالقضایا المتعلقة بھا

 بروِور  - ١
 دیكارت - ٢
 كانت - ٣
 ھنري - ٤
 ینــوطـــأفل - ٥
  ھنري برجسون - ٦

  :المــــذھب الحدســــي
إن االنسان لدیھ ملكة مستقلة تمكنھ من فھم الحقیقة وإدراك الواقع : (یقول في وصف ھذا النوع من اإلدراك - ١

  ).مباشرة، وھذه الملكة لیست حسیة وال عقلیة وإنما ھي حدسیة مباشرة
  ).البدیھةاالطالع العقلي المباشر على الحقائق : (ھو.....لحدس عند ا - ٢
  ).االطالع المباشر على معنى حاضر بالذھن، من حیث ھو حقیقة جزئیة مفردة: (ھو.... عند  - ٣
الحكم السریع المؤكد، أو التنبؤ الغریزي بالوقائع والعالقات المجردة، وھو الذي : (ھو......عند والحدس  - ٤

  ).یكشف لنا عن العالقات الخفیة
رائدة الفكر الحدسي في المعرفة، فالمعرفة عندھم قائمة على  ......األفالطونیة المحدثة المنسوبة إلى  - ٥

الفیض واإلشراق، وال یمكن لإلنسان أن یصل على المعرفة الحقة اال عن طریق مداومة التأمل وریاضة 
  .النفس

 الذي تأتي فلسفتھ كرد فعل على النزعة المادیة، ......أفضل من یمثل المذھب الحدسي الفیلسوف الفرنسي - ٦
 میالدي ١٩واالتجاه العلمي الذي شاع في أوروبا في القرن 

فإن الحدس مشاركة وجدانیة تنتقل عن طریقھا إلى باطن الموضوع، لكي تندمج مع ) ٦(حسب ما یرى  -
 .ما في ذلك الموضوع

  .وھو اقرب للكشف الصوفي. الحدس ھو مصدر المعرفة الحقیقي للواقع )٦(وقد جعل  -
فإن متصوفة تبنى الحدس وجعلھ مصدرا للمعرفة الحقیقیة للواقع في الفلسفة الغربیة  )٦(وإذا كان  -

   .المسلمین قد تبنوا اإللھام مصدرا للمعرفة وسبقوا بذلك فالسفة الغرب في تبنیھم للحدس

تشارلز ساندرز   - ١
 بیرس

  ولیم جیمس - ٢

  :المـــــــذھب البــراغمــاتي
 .البراغماتیة وصاغ ھذه الفلسفة ھو أول من استخدم اسم فیلسوف أمریكي - ١
فیما ھو  الحق یقوم“یقول . .....ومن الفالسفة الذین أذاعوا صیت المذھب البراغماتي الفیلسوف األمریكي - ٢

مفید بأیة طریقة، مفید في : ، كما أن العدل یقوم فیما ھو نافع للسلوك، وأقصد بمفید أنھللفكر) نافع(مفید 
   نھایة األمر في المجموع

   المحاضرة الخامسة
  ).صاحب المذھب الشكي عند الیونان، حتى أنھ لقب بإمام الشكاكین   بیرون

قد منعھا المحققون؛ ألنھا إفادة المعلوم بالمجھول، والخصم ال  "یقصد السفسطائیون" المناظرة معھم(: یقول   اإلیجي
  ).یعترف بمعلوم حتى تثبت بھ مجھوالً 

 
 بیرون أو فیرون - ١
  جورجیاس - ٢

  :مــــذھب الشــك في إمــكان المعــرفة
 الشــــك المطلـــق   : 
 ..........ھو أول من ظھر على یدیھ ھذا المذھب  -١ 
  .كتابا تحدث فیھ عن عدم إمكان المعرفة، وعدم الوثوق بالعقل والحواس) م.ق ٣٨٠( ....... وضع - ٢
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 سقراط - ١
 أرسطو - ٢
 أبو حامد الغزالي - ٣
 دیكارت - ٤
  دیفد ھیوم - ٥

  المنھـــجيالشـــك: 
 .....یرجع ھذا الشك في جذوره التاریخیة إلى الفیلسوف الیوناني - ١
 .ومدرستھ المشائیة الشك استخداما منھجیا تأثرا بسقراط....... كما استخدم   - ٢
أن من لم یشك لم ینظر، ومن ) المنقذ من الضالل(فقد سلك طریق الشك بحثا عن الیقین، وقد قرر في كتابھ  - ٣

 .ومن لم یبصر بقي في العمى لم ینظر لم یبصر،
 من أكثر الفالسفة تأكیدا على ضرورة الشك كمنھج في التفكیر - ٤
  .من فالسفة الشك المنھجي، الذي سماه بالشك العلمي - ٥

 الغزالي  - ١
  دیكارت  - ٢

  :ك النسبيــــاالت الشــــمجمن 
 العقل توطئة إلعمارهوھو شك في المعلومات واآلراء المسبقة، وھدفھ إفراغ : الشك طریق إلى الیقین 

ً . .........)- ١(عاشھبحقائق یقینیة تتأسس على بدیھیات أولیة، وھذا ھو الشك الذي  وحالة إفراغ الذھن أیضا
أنا (حتى استقر على نقطة من الیقین في حقیقة تفكیره التي أّسس علیھا حقیقة وجوده ........ )-٢( بھامّر 

  ).أفكر إذن أنا موجود

 الجویني - ١
 اإلیجي - ٢
  ابن تیمیة - ٣

 تأسیس العقیدة بین الفطرة والشك والنظر:  
 وھو رأي المعتزلة -یرى أن أول واجب على المكلف ھو النظر .......... فاإلمام  - ١
ً، ولكن ال یرى النظر ھو السبیل الوحید .......اإلمام  - ٢ أن المعرفة تتقدم وطریقھا النظر ومن ثم یكون واجبا

 والتصفیة، والتعلیم، ولكنھ قد یكون السبیل الوحید لمن وقع في الشكإلى المعرفة فقد تحصل باإللھام، 
ً في معرفة هللا، ثم من حصل لھ الشك ولم یكن من سبیل لدفعھ .....شیخ اإلسالم  - ٣ ً أساسیا فیرى أن للفطرة أثرا

  سوى النظر؛ یلزمھ النظر
  سقراط، 

  وأفالطون، 
  وأرسطو

كار المعرفة الیقینیة، ونفي الحقائق، والقول بتكافؤ األدلة، ومن ثم ھو الشك المبني على إن:الشــــك المـــطلق 
وھذه الصورة من الشك وصلت إلى مفكري اإلسالم إثر حركة الترجمة مثلما وصلت . تعلیق إصدار األحكام

  :على ھؤالء الشكاك والمغالطین، وفي إطار التفاعل مع تراجم الفلسفة الیونانیة(..............)إلیھم ردود 
  المحاضرة السادسة

العالم الحقیقي الذي توجد فیھ االفكار الحقیقیة : اعتقد بوجود عالمین(الذي ........ ترجع أصول المثالیة الى   أفالطون
  ).المستقلة والثابتة، والعالم الواقعي الذي ھو ظل للعالم الحقیقي

  أفالطون

  :المــــــذھــب المثــالي
 ).المفارقة( المثالیة التقلیدیة: أوالً 
 ان ھناك وجودا مثالیا لألشیاء، وأن وجود ھذه المثل ھو وجود مفارق لألشیاء : وتعني........ مرتبطة بـ

وأن الطبیعة الحقة للشيء ال توجد في الظواھر التي تقدمھا الحواس، بل توجد في المثال، وبذلك ال . الواقعیة
 .یمكن معرفتھا إال عن طریق العقل وحده

  والمعرفة الیقینیة: نوعین من المعرفة، المعرفة الظنیةبین یمیز ،.  

  )باركلي(

 ً  . المثالیة الذاتیة: ثانیا
الذي یلخص نظرتھ لطبیعة المعرفة في عبارتھ  ،م ١٧وبالتحدید في أواخر القرن  جاءت في العصور الحدیثة

لشيء ھو إدراكھ، وأن الشيء لیس لھ إذ یرى أن وجود ا). یعني أن ُیدِرك أو أن ُیدَرك: أن یوجد ھو: (المشھورة
  .وجود مادي مستقل عن إدراكنا لھ، وأنكر وجود العالم المادي مستقال عن اإلدراك

  كانت

 ً   .المثالیة النقدیة: ثالثا
  بــ ارتبطت تسمیتھا في العصر الحدیث....... 
  االدراكات الحسیة تكون التصورات العقلیة تكون فارغة إذا لم ترتبط باإلدراكات الحسیة، وأن (یرى أن

  )عمیاء إذا لم تعتمد على التصورات العقلیة

  ھیجل

 ً   ):المطلقة(المثالیة الموضوعیة : رابعا
  الذي أكد ان استخدامنا لنظام المنطق بصورة دقیقة ھو الذي سیوصلنا على الفكرة .... ترتبط بالفیلسوف ،

 .المطلقة
  یرى أن المصدر األول للوجود لیس ھو العقل اإلنساني الشخصي، وإنما ھو العقل الكلي أو الروح المطلقة . 
  في نظرتھم إلى طبیعة المعرفة باعتبارھا في النھایة معرفة عقلیة أو روحیة، وفي ً یتفق مع المثالیین جمیعا

ومن ثم فال سبیل على فھمھ إال من خالل . حنظرتھم إلى الواقع باعتباره في النھایة تجسیدا للعقل أو الرو
 ً   Realism)المذھب الواقعي .العقل، المصدر الوحید للوجود والمعرفة معا

  ابا للواقعیة............ یعتبر :   المــــذھب الــواقعي   أرسطو
 تشارلز بیرس - ١
 ولیم جیمس - ٢
  
 

  :المـــذھب العمـــلي
 .براغماتیة للفلسفةأول من ادخل لفظة :  یعتبر - ١
المعرفة العملیة ھي المقیاس لصحة األشیاء، وأن البراغماتیة تعني إمكانیة البحث المتاحة ضد الوثوقیة   - ٢

 .التعسفیة والیقینیة الجازمة وادعاء النھائیة في الحقیقة
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فیرى أن العقل أو التجربة الحسیة لیسا أداة للمعرفة، وإنما ھما أداة لتطور  المنظر الحقیقي للبراغماتیةھو  - ٣  جون دیوي - ٣
الحیاة وتنمیتھا، فلیس من وظیفة العقل أن یعرف، وإنما تكمن وظیفتھ في خدمة الحیاة، وتكمن آثار المعرفة 

  .في مدى إمكانیة تطبیقھا وتوظیفھا عملیا
  المحاضرة السابعة

طریق البحث عن الحقیقة في أي علم من العلوم أو ( بـ) نشأة الفكر الفلسفي في اإلسالم(في كتابھ  عّرف المنھج  النشار
 .)في أي نطاق من نطاقات المعرفة اإلنسانیة

 ابن سینا - ١
  الفارابي - ٢
  الغزالي - ٣

ً علم المیزان، إذ بھ توزن الحجج والبراھین، وكان  كما  . العلومیسمیھ خادم ........ -١وعلم المنطق یسمى أیضا
  .یسمیھ القسطاس المستقیم...........-٣یسمیھ رئیس العلوم، وكان ......... -٢كان 

  .  عقلي، بنظره، ألن موضوعھ،واستعملھ أداة للبرھنة في بقیة العلوم. الصوريیعد المؤسس األول للمنطق   أرسطو

 لیبنتز - ١
 جورج بول - ٢

G.Boole 
 بیرس وشرویدر - ٣
     Pianoبیانو - ٤

  :االســتدالل
 . استخدم الكلمة المرادفة لعبارتي المنطق الریاضي وحساب البرھنة - ١
٢ -  ً الذي جعلھا .......، وترجع ھذه التسمیة إلى ”جبر المنطق“القرن التاسع عشر سمي المنطق الرمزي أیضا

ً لنظریتھ في جبر األصنا  فاسما
 صیغت جمیعھا على نموذج جبر األصنافللداللة على نظریات المنطق الرمزي كلھا، حیث .....استخدمھا  - ٣
  ھو أول من استخدم ھذا التعبیر.......  " المنطق الریاضي" ویسمى المنطق الرمزي كذلك  - ٤

 بیرس - ١
 كوبي - ٢
 :سامون - ٣
 بیانو - ٤
  رسل - ٥

  :بعض التعریفات التي قدمت في ھذا الجانب من المنطق وھو المنطق االستنباطي
 .تصنیف البراھین إلى براھین سلیمة وبراھین فاسدةتكمن اإلشكالیة األساسیة في علم المنطق في  - ١
  .دراسة المنطق ھي دراسة المناھج والمبادئ التي تستعمل للتمییز بین البراھین السلیمة والبراھین الفاسدة - ٢
  . المنطق ھو العلم الذي یمدنا بأدوات تحلیل البرھان  - ٣
 .المنطق ھو العلم الذي یدرس خصائص اإلجراءات والعالقات - ٤
الرمزي مختص باالستدالل بوجھ عام، ولذا فإن ما یبحث فیھ ھو القواعد العامة التي یجري علیھ  المنطق - ٥

  االستدالل
   .١٩٠٤في المؤتمر الدولي بباریس عام ....... و..........و....ترجع تسمیة المنطق الرمزي باللوجستیقا إلى    كوتیرا  /  الالند/ إتلسن

  )، المنهج اإلشراقـي الجدليالمنهج (المحاضرة الثامنة 
  ) الضم(المعنى الثاني و ) الخصام(فالمعنى األول للجدل      .بقانون الجدل قاال  ھیجل وماركس

قبل المیالد، والذي صاغ أساس . .....ظھرت نظریة الجدل قدیما عند اإلغریق على ید الفیلسوف الیوناني   ھیرقلیطس
  ).الدیالیكتیك(نظریة الجدل 

  ھیجل

 دا على ید الفیلسوف األلمانيلقد تطور الدیالیكتیك تطورا كبیرا وجدی.... 
   الذي بلور وجسد تلك النظریة وبناھا وصاغھا كمنھج علمي لدراسة وتحلیل الحقائق واألشیاء والظواھر

 طقیا بطریقة شاملة والعملیات وتفسیرھا وتركیبھا علمیا ومن
  قانون تحول التبادالت الكمیة إلى  : م العلمیة للدیالیكتیك والمتمثلة فيالذي اكتشف القوانین والقواعد والمفاھی

 .تبادالت نوعیة وقانون وحدة وصراع األضداد، وقانون نفي النفي
  بلغ معھ ، ً ً شامال ً فلسفیا قدم معھ العالم كلھ الطبیعي منھ والتاریخي والعقلي «الجدل ذروتھ، وأصبح منھجا

 .»في حالة حركة وتغیر وتحول وتطور دائمأول مرة على أنھ صیرورة، أي 
  بأنھ دیالیكتیك مثاليه یتمیز الدیالیكتیك عند 
 یرى أن الفكر المطلق ھو الوجود األول، أما األشیاء والظواھر المادیة  :)الھیجلى(لمنھج المثالي الجدليا

  فھي مجرد تجسید لھ، ھذه األولویة للفكر على المادة ھي المثالیة

  كارل ماركس

 من أنصار الدیالیكتیكیة بإعادة صیاغة نظریة الدیالیكتیك صیاغة مادیة علمیة عملیة، فأبقى علیھا بكل  ھو
 .نظریاتھا وأسسھا وفرضیاتھا ولكن نزع منھا الطبیعة المثالیة

 تلمیذ ھیجل، غیر أنھ أنكر وجود الفكر المطلق ،وكان یؤمن بأن المادة ھي  ھـو :المنھج المادي الجدلي
  ألول، أما األفكار فھي تجسید لھا، فجعل المادة تتطور واالفكار تتبعھا إلي حیث ھي متطورةالوجود ا

النزعة المثالیة عند ھیجل ونادى بضرورة اتسام واتصاف الدیالیكتیك بالنزعة ....... انتقد الفیلسوف األلماني   فورباخ
  .المادیة حتى یصبح موضوعیا وواقعیا وعلمیا

  إلى أن اإلشراقیین طائفة رئیسھم أفالطون .... المنھج اإلشراقي التعریفاتویشیر في   الجرجاني

ومن معھ فإن اعتمادھم كان  .........اعتماد الفارسیین في الحكمة على الذوق والكشف، وكذا قدماء الیونان عدا  أرسطو
  .على البحث والبرھان ال غیر

شھاب الدین 
  السھروردي

 الفلسفة اإلشراقیة في الحضارة اإلسالمیة،ھـ أبو ٥٨٦  ویعد المقتول سنة  
 ي واألصالن اإلسالم  :ثة أصول رئیسیةنستطیع رّد مجمل العناصر التي اعتمدھا في تشیید فلسفتھ إلى ثال ...

  والیوناني واألصل الفارسي
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  )التجربة(المحاضرة التاسعة 

  ھیوم - ١
  Luck لوك - ٢

  :التجـریـبیة المثالیـة
ً ....... یعد الفیلسوف - ١ من أبرز ممثلي اإلتجاه التجریبي في نظریة المعرفة، إذ یؤمن بأن مصدر واحدا

 :معارفنا كلھا ھو الخبرة الحسیة ووسیلتھا ھي الحواسـ التجریبیة المادیة
ً متكامًال من نظریة  ،........ یعد الفیلسوف - ٢ أحد أبرز ممثلي التجریبیة المادیة، وھو أول من أفرد مبحثا

  .المعرفة ضمن ھذا اإلطار
  ...........وقد لمع في ھذا االتجاه الفیلسوف والمنطقي النمساوي : التجـریبیة المنطقـیة  Carnap كارناب

  لویكیب

ً مملوءاً ....... في الیونان جرب ة الیونانیین، أن یمأل بالماء أصیصا ً بالرماد، فتبین لھ  أحد أتباع مذھب الذرَّ أصال
 .أن ھذا األصیص قد استوعب الكمیة نفسھا من الماء التي یستوعبھا عادة وھو خال من الماء

ً لبرھانھ   ات أجزاء مادیة غیر قابلة وكانت تجربة الرماد ھذه أساسا للتجزيء، وعلى وجود فراغات على أن الذرَّ
  كبیرة بین الذرات

  الحسن بن الھیثم

  :العصر اإلسالميالتجریب في 
 ویعد أحد الرواد األوائل في البحث التجریبي القائم على . الذي أبدع في البصریات والریاضیات والفیزیاء

 .المالحظة الموضوعیة واالستقراء
  اإلبصار(ھو أول من شرح رؤیة العین ( ،ً ً صحیحا ً علمیا  شرحا
  ور بوساطتھا وانكسار الضوء،قدم نظریات رائدة في انعكاس الضوء في المرایا وتكوین الص 
 ظاھرة السراب وغیرھا من الظواھر الضوئیة ً  وفسر أیضا
  الذي ُترجم إلى الالتینیة، ھو الكتاب الوحید الذي تداولھ الباحثون طوال العصور  »المناظر«حتى إنَّ كتابھ

  .الوسطى األوروبیة

   غالیلیو

  ):العلوم الطبیعیة(التجریب في العصر الحدیث 
ً صحة فرضیة الفلكي البولونيیعد  حول دوران األرض  كوبرنیكوس عالم ایطالي المشھور، وقد أثبت تجـریبیا

ً، للطریقة التجریبیة في العلـوم الطبیعیة  ً وعملیا حول الشمس، فكان بذلك أحد أھم الرواد الذین أسسوا، نظریا
ً  وامتد التجریب في الوقت الراھن في ظل ثورة المعلومات والتقنیات،   .لیشمل العلوم األخرى أیضا

 ١٨٧٨عالم النفس األلماني المشھور ھو أول من استخدم التجربة المخبریة في البحث النفسي، حین أّسس عام    فونت
  األلمانیة المخبر النفسي األول في العالم، Leipzig في مدینة لیبزیغ

  )مراجعتها من الملزمة يفضل(أشهر أعالم نظرية المعرفة   :والحادية عشر  المحاضرة العاشرة
   عیون الحكمة،  اإلشارات و التنبیھات ، النجاة ، الشفاء: أھم مؤلفاتھ  ابن سینا 

  مصطفى عبد الرازق
المنطق ولم یبلغ أحد علمناه قبل ابن سینا بالعلوم العقلیة أو العلوم الفلسفیة ھذا العدد، وقد جعل : یعلق الشیخ بقولھ

علم : آلة للعلوم العقلیة أو الفلسفة بقسمیھا النظري والعملي، ثم أسماه مع ذلك حكمة، وذكر في فروع العلم اإللھي
  .الوحي وعلم المعاد

عن الفالسفة اإلسالمیین اآلخرین في تصویر ھذه الفكرة الفلسفیة، عرضھا بأسلوب یكثر فیھ التمثیل تھ ولكن میز  ابن العربي
  ...... رمزيالشعري ال

  الغزالي

  ،نظریة المعرفة عنده مرتبطة أشد االرتباط برحلتھ في البحث عن الحقیقة 
  كما ومیزان العلم، المنقذ من الضاللوقد قدم حدیثا صریحا في نظریة المعرفة في العدید من مؤلفاتھ ،

 ،القسطاس المستقیمخصھا ببعض المؤلفات المستقلة 
  محك النظر(و ) معیار العلم(خصص بعض كتبھ للمنطق مثل( 
 مقاصد الفالسفة ــ الشھیرة وك مقدمة المستصفىـ مواضع أخرى ك كما تناول بعض قضایا المنطق فى

 .وتھافتھم
  ثم یقدم الكالم عن العلم في كتابھ األشھر . شرَف العقل والعلم والتعلیم) میزان العمل(یتناول في كتاب

وأعطى أولویة كبرى للعلم وما یتعلق  .كتاب قواعد العقائدویجعل لھ صدارة الكتاب ویقدمھ على ) اإلحیاء(
  .بھ من مباحث ومفاھیم وقدمھا على الكل مطلقا

  .الفلسفىفكرھم وإنتاجھم خصائص التفكیر  یمكن القول بأنھ كان واحدا من أكبر الفالسفة الذین تمثلت فى  ابن رشد 
  )يفضل مراجعتها من الملزمة(أشهر أعالم نظرية المعرفة الغربيين  : عشرالمحاضرة الثانية 

  
  

  كاْنت عمانویل
  
  
  

  المتعالیة«أو » المثالیة النقدیة«، و»المثالیة الكالسیكیة األلمانیة«فیلسوف ألماني ومؤسس«، 
  لما استقاه من سابقیھ القرن التاسع عشرسیطرت فلسفتھ على ً ً أصیال  .برمتھ، وكانت نتاجا
   النزعة ، واآلخر ھو النزعة العقلیةتأثرت فلسفتھ بتیارین كبیرین من تیارات الفلسفة األوربیة، أحدھما

ً فیھ، حتى وصفھ أنھ  ھیومالتي قرأھا عند  التجریبیة   أیقظھ من سباتھ االعتقادي«وكان تأثیره شدیدا
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  عمانویل كانت 

  وغیرھا  »تأسیس میتافیزیقا األخالق« و»  مقدمة لكل میتافیزیقا مستقبلیة » « العقل الخالصنقد « كتب
 .بین النزعة العقلیة والتجریبیة في مركب واحد»  نقد العقل النظري «كاْنت في كتابھ  ویجمع. من كتبھ

 ضي والعلم الطبیعيلم یبدأ بالشك المطلق، فھناك علمین قائمین ال یمكن الشك فیھما وھما العلم الریا. 
  الحسیة بدون مفاھیم عمیاء الحدوسحسیة جوفاء، كما أن  حدوسإن المفاھیم بدون “: و یقول“. 
 یمیز بین أحكام اإلدراك الحسي وأحكام التجربة   

  قد بدأ بالشك من أجل الوصول إلى المعرفة الصحیحة،  دیكارت

  غاستون باشالر
ً من أھم الفالسفة  ً متمیزة في  .الفرنسیینیعّد  واحدا ً من حیاتھ وعملھ لفلسفة العلوم، وقّدَم أفكارا كّرس جزءًا كبیرا

مجال االبستمولوجیا حیث تمثل مفاھیمھ في العقبة المعرفیة والقطیعة المعرفیة والجدلیة المعرفیة والتاریخ 
  التراجعي،

  =)اُذكر ھنا مقطتفات بسیطة  ُیفضل مراجعتھا  من الملزمة م ١٢- ١١ -١٠المحاضرة :  مالحظة ھامة
  اتجاهات معاصرة في نظرية المعرفة: المحاضرة الثالثة عشر

من بلومبرج وھربرت 
  فایجل

، على مجموعة من األفكار الفلسفیة التي أخذ ..........و..........كل  ١٩٣١اسم أطلقھ عام   الوضعیة المنطقیة
  )فیّنـا(بھا أعضاء جماعة 

 ھانـزھان  - ١
 أتونویراث - ٢
  فیلیب فرانك - ٣

ً  ،..... والعالم الفیزیائي -٣........../ وعالم االقتصاد -٢......./ عالم الریاضیات -١أجتمع  وقد أصبحوا جمیعا
  من األعضاء البارزین في جماعة فّینـا، كما ان معظم فالسفة ھذه المدرسة ھم من األلمان

  رودلف كارناب
  للمدرسة،أشتغل بتدریس الفلسفة في جامعات فیّنا ً  وبراغ وشیكاغو على التوالي، وھو یعتبر رئیسا
  ُبناًء على إیعاز من أعضاء الجماعة إلى فّینـا الى انشاء مدرستھم أو حلقتھم النقدیة التي  ........عيّ حینما د

  .تھتم بالقضایا الفلسفیة ذات الطابع المنطقي وكذلك الریاضیات

 مور. أ. ج - ١
 راسل - ٢
  فیتغنشتاین - ٣

- ٢ والفیلسوف) ١٩٥٨ – ١٨٧٣(............ - ١كانت العالقة بین اللغة وعلم المنطق یعود الى جھود الفیلسوف 
-٣ ومن سار على منھجھم العقلي والمنطقي واشھرھم ھو الفیلسوف،   )١٩٧٠ - ١٨٧٢( ...............

احد اھم واشھر ممثلیھا في العالم  الذي برع في الوضعیة المنطقیة واصبح فیما بعد) ١٩٥١ - ١٨٨٩(..........
  .الغربي 

ً یجعل العالقة بین السبب والمسبب عالقة ارتباط في التجربة ال ...............نظریة   ھیوم في تحلیل السببیة تحلیال
  .عالقة ضرورة عقلیة

 ....ى ید الفیلسوف األلمانىوالصیاغة الشاملة لنسقھا تمت عل الحركة الفلسفیة الظاھراتیة إال أن تأسیس    أدموند ھوسرل
 محاولة لدراسة األشیاء التي یمكن التعرف علیھا بواسطة احد حواسنا:" بأنھا ........ یعرفھا“.  

ھي نظریة في المعرفة تتأسس على نقد معمق لنظریات المعرفة األساسیة وبالذات نظریة  الفینومینولوجیا  .دیكارت وھیوم وكانت
  ...........و..........و..... المعرفة عند 

   المحاضرة الرابعة عشر إسالمية المعرفة

  الفاروقي

  ُیعد من أوائل من اشتغلوا على تمحیص األسس الفلسفیة التي تأسست علیھا المعرفة الغربیة ومقارنتھا
التسلیم وخلص من خالل المقارنة إلى أن ھناك اختالفات ال مجال إلنكارھا تجعل من  باألسس اإلسالمیة

، ً  اإلسالمي المطلق للمعرفة الغربیة أمرا ُمتعذرا
  یذھب إلى أن ھناك ما یحول بین العلم اإلسالمي وبین االنزالق إلى ما انزلق إلیھ العلم الغربي من إنكار

لوجود اإللھ ومن نھب للطبیعة وإعالن للسیطرة علیھا؛ ذلك أنھ یعمل في إطار من القیم واألخالق المستمدة 
  الوحي مصدر العلم والمعرفة؛من 
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  تواريخ نظرية المعرفة

عام المطبوع   ”Essay Concerning Human Understanding“مقالھ في الفھم االنساني" لوك فكتب  جون  م ١٦٩٠
  لیكون أول محاولة لفھم المعرفة البشریة وتحلیل الفكر اإلنساني وعملیاتھ ......... 

  مع جون لوك...إفراد دراسات نظریة المعرفة بصورة مستقلة عند الفالسفة الغربیین إال في القرنلم یبدأ   السابع عشر

  التاسع عشر

 ففصل بحث المعرفة عن بحث الوجود........ في القرن » فرییر 
  أفضل من یمثل المذھب الحدسي الفیلسوف الفرنسي ھنري برجسون، الذي تأتي فلسفتھ كرد فعل على

 ..........واالتجاه العلمي الذي شاع في أوروبا في القرن النزعة المادیة
  القرن........ ً   جبر المنطق“سمي المنطق الرمزي أیضا

  .كتابا تحدث فیھ عن عدم إمكان المعرفة، وعدم الوثوق بالعقل والحواس........ عام وضع جورجیاس   )م.ق ٣٨٠(
  المدارس الفلسفیة والفكریة التي نشأت في الوالیات المتحدة األمریكیةالمذھب البراغماتي یمثل إحدى   م١٩بدایة القرن 
  على ید باركلي........... وبالتحدید في  جاءت في العصور الحدیثة. المثالیة الذاتیة  ،م ١٧أواخر القرن 
  بباریس عام والالند  وكوتیرا  في المؤتمر الدولي وترجع تسمیة المنطق الرمزي باللوجستیقا إلى إتلسن  م ١٩٠٤
  أبو الفلسفة اإلشراقیة في الحضارة اإلسالمیة،.......... یعد شھاب الدین السھروردي المقتول سنة  ھـ٥٨٦

حاول أحد الفالسفة من الملوك الھنود استخدام التجریب إلثبات فكرة آمن بھا، وھي أن الروح التي تخرج من   القرن السابع قبل المیالد
  .تفنىالجسد عند الموت ال 

ً في أبحاثھم........... بدأ بعض علماء الطبیعیة في القرن   الخامس عشر   بالتنظیر للتجریب في العلم، واستخدامھ فعلیا
م وبدایة ١٧نھایة القرن 
  .التجریب في أبحاثھم االجتماعیة ...............اعتمد ممثلو العلوم االجتماعیة   م٢٠القرن 

األلمانیة المخبر النفسي  Leipzig في مدینة لیبزیغ......... عالم النفس األلماني المشھور  أّسس عام   فونت  م ١٨٧٨
  األول في العالم،

 )١٧٧٠قبل ( - ١
  )١٧٧٠بعد ( - ٢

 :تنقسم فلسـفة كاْنت إلى مرحلتین أسـاسیتین
  ،»قبل النقدیة«وتسـمى ........ مرحلة ما  - ١
  .»النقدیة«وتسـمى ............ وما  - ٢

١٩٣١( - ١( 
١٩٠٧ ( - ٢(  

كل من بلومبرج وھربرت فایجل ، على مجموعة من األفكار  ..........-١اسم أطلقھ عام   الوضعیة المنطقیة
  .......... -٢عام وھذه الجماعة قد تكونت منذ ) فیّنـا(الفلسفیة التي أخذ بھا أعضاء جماعة 

  القرن العشرین
  رودلف كارناب الذي أشتغل بتدریس الفلسفة في جامعات فیّنا وبراغ وشیكاغو على التوالي، وھو یعتبر

ً للمدرسة، وھي واحدة من المدارس الفلسفیة التي ظھرت في   ،............القرن رئیسا
  فى بدایات القرن) الفینومینولوجیا(الظاھراتیة ظھرت ھذه الحركة الفلسفیة...........  

  ..........عامبدء تكوین جماعة فّینـا الفعلي منذ   م ١٩٢٢
 


