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 احملاضرة األوىل

  مقدمة 

ومنهجه فً . إن نظرٌة المعرفة هً التً ٌتم من خبللها تحدٌد موقف اإلنسان من الحقٌقة 
 .الوصول إلٌها والمصادر التً تمكنه منها و نحو ذلك 

ا فً الفلسفة الغربٌة المعاصرة بصفتها عتاد الفٌلسوف فً مباحثه  ًٌ وهذه النظرٌة احتلت مكانا أول
بل إن الكثٌرٌن ٌرون أن نظرٌة المعرفة هً الفلسفة إذا أُِرٌد بالفلسفة أنها بحث علمً , األخرى 

 . منظم 

 و إقصاء تعالٌمه أو حصره التخلً عن الدٌن ِصبغةأخذ فً دراسته لهذه النظرٌة والفكر الغربً 
 , فً جانب محدود من حٌاة اإلنسان الشخصٌة ٌلبً بعض مطالبه وأشواقه الروحٌة 

 :  كما دعا هذا الفكر إلى 

ٌصلح أن تقوم على أساسه مناهج العلوم وحركة التقدم عدم إعتبار الوحً مصدراً للمعرفة 
 الحضاري 

وقد غزا هذا االتجاه الفكري الغربً ثقافة المسلمٌن فظهرت نزعات فكرٌة تخالف العقٌدة 
لذا كان من المستحسن دراسة هة النظرٌة وبٌان الموقف منها وفق المنظور , اإلسبلمٌة 
 . اإلسبلمً 

  تعرٌفها ونشؤتها : نظرٌة المعرفة : 

 :من اهمها . المعرفة لغة لها عدة إطالقات 

مثل المشاعر و الحقابق أو األوهام أ االفكار , كل ما وصل إلى إدراك اإلنسان من تصورات 
 أو تضر به , أو قد التسهم , التً قد تسهم فً التعرف على البٌبة من حوله والتعامل معها 

مطلقا تصوًرا , منها إدراك الشًء بإحدى الحواس , ومنها العلم : ولها عند القدماء عدة معانً 
ومنها , منها إدراك البسٌط سواء كان تصوًرا للماهٌة أو تصدٌٌقا بؤحوالها , كان او تصدٌقا 

ا  ًٌ ا أو حكًما جزب ًٌ , ومنها إدراك الجزبً عن دلٌل , اإلدراك الجزبً سواء كان مهفوما جزب
 ومنها اإلدراك الذي هو بعد الجهل 

  فهً عكس الجهل , مصدر من عرف ٌعرف : المعرفة فً اللغة . 

  مجموعة من المعانً والمفاهٌم والمعتقدات واألحكام و التصورات  :المعرفة إصطالًحا
الفكرٌة التً تتكون لدى اإلنسان نتٌجة لمحاوالته المتكررة لفهم الظواهر واألشٌاء 

 . المحٌطة به 

 

 المعرفة عند المحدثٌن 
 

الفعل العقلً الذي ٌتم به حصول صورة الشًء فً الذهن سواء كان :  األول هو -

وفً هذا المعنى إشارة ألى أن فً  , حصولها مصحوبا باإلنفعال او غٌر مصحوب به
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ونظرٌة المعرفة التً , المعرفة تقاببًل و إتصااًل بٌن الذات الُمدركة والموضوع الُمدرك 
 سنتكلم عنها فٌماا بعد تدرس المشكبلت التً ُثثٌرها عبلقة الذات بالموضوع 

بحٌث  , الفعل العقلً الذي ٌتم به النفوذ إلى جوهر الموضوع لتفهم حقٌقته : الثانً هو -
 .تكون المعرفة الكاملة بالشًء قً الواقع 

-  

  فهذه الكلمة تستعمل فً المعانً من نظر بمعنى َبَصَر و فكر وتؤمل : النظرٌة لغة
ٌُقال . إذا أبصره وتؤمله بعٌنه  (نظر إلى الشًء نظرا  ): فٌقال , الحِسٌة والعقلٌة  : كما 

  أي انه ما زال فً مجال التفكٌر لعدم وضوحه (فً هذا نظر  )

 ًوالنظري مقابل العمل 

  هو الفكر الذي ُتطلب به المعرفة : النظرٌة إصطالًحا 

  هً النظرٌة التً تبحث فً مبادئ المعرفة االإنسانٌة : مصطلح نظرٌة المعرفة
 . وطبٌعتها ومصادرها وقٌمتها وحدودها 

بحث فً المشكبلت الناشبة عن العبلقة بٌن الذات العارفة والموضوع : أي هً _ 
 والبحث عن درجة التشابه بٌن التصور الذهنً والواقع الخارجً , المعروف 

 

  أنواع المعرفة  : 

والثقافٌة , والسٌاسٌة , و اإلقتصادٌة , والوثنٌة , تشمل المعرفة مجموع المعارف الروحٌة 
وبالتالً توجد أنواع مختلفة من المعارف فإذا كان إدراجها ضمن فبات , والعلمٌة وغٌر ذلك 

معٌنة قد شابه نوع من اإلختبلف بٌن المفكرٌن أال أن هذا االختبلف ٌعود بالدرجة األولى إلى 
 المدرسة الفكرٌة التً ٌنتمً إلٌها صاحبها 

 ولذا ٌمكن تقسٌمها عدة تقسٌمات أو تسمٌة عدة أنواع من المعرفة  -

المعرفة العامٌة والدٌنٌة والمٌتافٌزٌقٌة والفلسفٌة والسٌاسٌة و التقنٌة و المعرفة العقلٌة و 
 الخ ... التجربٌة و التنظٌرٌة و الوضعٌة و الجماعٌة والفردٌة 

  الفروق اللغوٌة 

فبل مندوحة من تتُبع المصطلحٌن لضبط الفروق , نتٌجة للتداخل بٌن مصطلحً العلم والمعرفة 
, كان الزًما علٌنا الرجوع إلى المعاجم , وألن لكل مصطلح عبلقة بؤصله اللغوي , بٌنهما 
و منه , وهً الداللة واإلشارة , " ُسمً العلم علًما من العبلمة : " قالوا عنها  ( علم )فكلمة 

والعلم من المصادر , األثر الذي ٌستدل به على الطرٌق : هو " الَمعلَم"معالم األرض و الثوب و 
 التً ُتجمع 

والعلم نقٌض , فٌكون بمعنى الشعور . ما شعرت به : ما علمت بخبرك  "قال الزمخشريو 
 .هو حق المعرفة  : الفٌروز آباديالجهل وقال 

و تعرفت ما عند , والعرفان خبلف الجهل , من الُعرف ضد النكر : إما المعرفة فهً  -
فه األمر : مصدره التعرف , فبلن  فه بالشًء ,أعلمه إٌاه : تطلب الشًء و عرَّ  .و عّرً
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   الفروقات بٌن العلم والمعرفة : 

العلم  المعرفة  

إدراك كلً أو مركب  إدراك جزبً أو بسٌط  
التصورات  تستعمل فً 

اإلدراك البسٌط لمعانً :  هو التصور -

,  (أو إدراك معنى المفرد  )األشٌاء 
كتصور معنى الحرارة و النور 

والصوت  

ٌستعمل فً التصدٌقات  
اإلدراك المنطوي على :  هو التصدٌق -

,  (أو إدراك معنى الجملة  )جكم 
كالحكم بؤن النار محرقة  

وتستعمل , تقال فٌما ٌتوصل إلٌه بتفكر و تدبر 
: تقول , وال ٌدرك ذاتع , فٌما تدرك آثاره 

عرفت هللا و عرفت الدار  

وحال االبهام تقول , ٌستعمل فٌما ٌدرك بذاته 
عملت زًٌدا  : وال تقول , عرفت زًٌدا : 

  الجهل والهوى: ٌقابله فً الضد   اإلنكار والجحود: ٌقابلها فً الضد 

 

  وقال , والمشاعر هً الحواس , فً اللغة بمعنى علم وفطن و درى : الشعور
أي ما : وما ٌشعركم .. أي ما فطنت له وعلمته : وما شعرت به  ): الزمخشري 

  (ٌدرٌكم

إدراك المرء لذاته أو ألحواله و : والشعور عند علماء النفس . علم الشًء علم ِحس والشعور 
 أفعال إدراكا مباشًرا وهو أساس كل معرفة 

 قال  )قال تعالى . فٌقال أدرك الغبلم أدركت الثمرة , وهو اللقاء والوصول  : اإلدراك

فالقوة العاقلة إذا وصلت على المعقول وحصلتها كان  (أصحاب موسى إنا لمدركون 
 وٌطلق اإلدراك كذلك على مجموعة معاِن تتعلق بالعلم , ذلك إدراًكا من هذه الجهة 

أو , ما ٌدل على حصول صورة الشًء عند العقل سواء أكان ذلك الشًء مجردا أو مادٌا : هً 
ا  ًٌ ا أو كل ًٌ  أو حاضرا أو غاببا ,  جزب

 كحصول صورة القلم مثبل فً الذهن , وهو حصول صورة الشًء فً العقل  : التصور

 فنحكم على ذلك بؤنه قلم 

 ضبط الصور الُمدرَكة : ٌعرفه الحرحانً بؤنه  : الحفظ . 

 الصور المحفوظة إذا زالت عن العقل و حاول الذهن إسترجاعها فتلك المحاولة  : التذكر
 هً التذكر 

 العلم بغرض :  هو والفقه, تصور الشًء من لفظ الُمَخاِطب :  هو الفهم: الفهم والفقه

 والمتبادر من الفقه تؤثٌر العلم فً النفس الدافع للعمل , الُمَخاِطب من خطابه 

 بمعنى  (ٌعقلون  )وقد إستعمل القرآان كثٌرا كامة , هو العلم بصفات األشٌاء  : العقل
 ٌعلمون 

 العلم والفقه وما ٌمنع من الجهل : ومنها . وللحكمة معانً كثٌرة  : الحكمة 
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  مباحث المعرفة الربٌسٌة : 

 : األنطلوجٌا  )الوجود  -1

وغٌرها من .. ما أصل الكون وما حقٌقة النفس ؟ : وٌختص بالبحث فً الوجود المطلق مثل 

 األسبلة المٌتافٌزٌقٌة 

  : (األبستمولوجٌا  )المعرفة  -2

 وما حدودها وما قٌمتها , وما أدوات تلك المعرفة , وتختص بالبحث فً إمكانٌة قٌام معرفة ما 

واالبستمولوجٌا أو ما , وٌنبغً التمٌٌز بٌن نظرٌة المعرفة كفرع فلسفً ٌهتم بالمعرفة عموما 

ٌسمى بفلسفة العلوم وهً التً تهتم بقضاٌا و إشكاالت تتعلق بالمعرفة العلمٌة الدقٌقة بوجه 

 خاص 

  : (األكسٌمولوجٌا  )القٌم  -3

 . قٌم الحق والخٌر والجمال , وهو النوع الذي ٌهتم بالبحث قً القٌم 
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 احملاضرة الثانية

  نشؤة نظرٌة المعرفة : 

مبحث نظرٌة المعرفة طرأت علٌه تغٌرات وتعدٌبلت أثناء تطور الفلسفة و عبر تارٌخها 

 . بل هو مفهوم ٌتطور دابما , فهو لٌس ولٌد عصر معٌن أو فٌلسوف معٌن , الطوٌل 

و أصبحت المعرفة منذ كانت ذات مكانه مركزٌة فً الفلسفة فاقت بها كل جوانب الفلسفة 

بل تفكٌر فً هذه المعرفة بالعالم أو , و منذ ذلك التارٌخ لم تعذ الفلسفة معرفة للعالم , األخرى 

 هً معرفة بالمعرفة 

 

 وحٌث ,"بارمنٌدس : "  من الفبلسفة الٌونانٌٌن بحق هو أول من لمس لُب نظرٌة المعرفةكان 

 ظهرت مشكلة المعرفة بمعنى الكلمة عنده 

ٌُعبر كل منهم عن وجهة نظر تختلف عن األخرى فقد عّببر  و مضى الفبلسفة بعده 

 عن وجهة نظره فً ان الشبٌه ٌدرك الشبٌه  " إنبادوقلٌس"

 

  نشؤة نظرٌة المعرفة عند الٌونان : 

قد ساهم السوفسطبٌون بعد ذلك مساهمة قٌمة وهامة فً توسٌع نطاق مناقشة المشكلة و على 

قفد استطاع بكتابه فً الوجود أن ٌتٌحلنا النظر نظرة عمٌقة إلى طرٌقة , " جورجٌا : " األخص 

 . وضع مشكلة المعرفة فً عصر السوفسطابٌٌن 

 بِرده على حجج السوفسطابٌٌن بحق أول من مٌز تمٌٌزا فاصبل بٌن موضوع العقل سقراطكان 

 بٌِد ان حل سقراط لمسؤلة المعرفة بقً ناقصا ,وموضوع الحس 

فقدم فكرته األصلٌة البسٌطة التً تمثلت فً أن هناك إلى جانب ,  استكماله أفالطونوكان على 

وٌنبغً أن تقوم علٌه وحدة المعرفة , كل شًء متغٌر شًء آخر خالد ال ٌؤتً علٌه تبدل 

وبذلك , ومن ثم فبل علم إال بالكلً الذي ٌضل دابما فً ذاته باقٌا وعلى ذاتٌته , والسلوك 

 فً المعرفة بنظرٌته فً الوجود وفً األخبلق " أفبلطون " ارتبطت نظرٌة 

, أدى شغف أرسطو بالمعرفة أن انشغل انشغاال شدٌدا بالحث فً وسابل المعرفة األنسانٌة 

ومدى ما ٌمكن أن نصل إلٌه من خبلل هذه الوسابل ومن ثم بحث فٌما ٌمكن أن ٌإدٌه العقل 

, ووجد نفسه قادرا على ان ٌحلل ما تعطٌه الحواس وٌبنً منه ما ٌسمى بالمعرفة األنسانٌة 

 فاإلنسان هو العقل وٌستدل وٌقٌس أساسا ولٌس فقط ما ٌستقرئ 

 



 7صفحة  مقتبسة من ملخص أبو فٌصل لنظرٌة المعرفة*
 

  نشؤة نظرٌة المعرفة عند الفالسفة الغربٌٌن: 

 إما الفبلسفة الغربٌون فقد كانت نظرٌة المعرفة مبثوثة لدٌهم فً ابحاث الوجود 

 م لٌكون اول 1690 فكتب فً مقاله فً الفهم اإلنسانً المطبوع عام "جون لوك " إلى ان جاء 

 محاولة لفهم المعرفة البشرٌة وتحلٌل الفكر اإلنسانً و عملٌاته 

  رابد المدرسة الحسٌة الواقعٌة "فرانسٌس بٌكون " بٌنما سبقه بصورة غٌر مستقله 

الذي , فً نظرٌة المعرفة فدٌكارت رابد المدرسة العقلٌة المثالٌة  "دٌكارت" وإن كان قد سبقهم 

 ٌقول بفطرٌة المعرفة 

 فحدد طبٌعة المعرفة وحدودها وعبلقتها بالوجود " كانت " وبعد ذلك جاء 

  فً القرن التاسع عشر ففصل بحث المعرفة عن بحث الوجود  "فرٌٌر " ثم جابت محاولة 

 

  ًنظرٌة المعرفة فً التراث اإلسالم : 

ساهم علماء المسلمٌن الساٌقٌن فً مجال المعرفة و مسابلها من خبلل مإلفاتهم فً علوم أصول 

الدٌن والفقه والمنطق ثم أفرد علماء المسلمٌن مإلفات خاصة فً هذا الجانب وعلى سبٌل المثال 

 :- نذكر بعض منها 

  (النظر والمعرفة  )أفرد فً كتابة المغنً مجلدا بعنوان  : "عبدالجبار "القاضً  -1

 . قدم لكتابة التمهٌد بباب فً العلم وأقسامه : " الباقالنً " اإلمام  -2

وبحث فٌه  (درء تعارض العقل والنقل  )صنف كتاب  : "إبن تٌمٌه " شٌخ اإلسالم  -3

 العقل والوحً , العبلقة بٌن مصدري المعرفة 

وهناك عدد من علماء المسلمٌن من األصولٌٌن و الفقهاء والمتكلمٌن والفبلسفة وغٌرهم ممن 

 تناول موضوعا أو أكثر من موضوعات المعرفة فً كتبهم 

 : ونجدها أٌضا فً مقاالت الفرق 

 ( المنقذ من الضبلل ) وللبغدادي ( الفرق بٌن الفرق )و , لؤلشعري مقاالت اإلسبلمٌٌنككتاب 

ٌعقوب بن ونجد الكندي  , للجرجانً ( التعرٌفات ) وكذالك فً كتاب للغزالً ( المستصفى )و 

 (ا رسالة فً حدود األشٌاء و رسومه )ومنها ,  حاول ضبط العلم و المعرفة فً مإلفاته إسحاق

وفً كتب  ( البرهان ) الذي تحدث عن العلم وحده وتقسٌماته فً كتاب أبو نصر الفارابً, 

وفً  ( اإلشارات و التنبٌهات ) الذي تناول اإلدراك و العلم والٌقٌن فً كتابه وبن سٌنا, أخرى 

 ( اإلحكام فً أصول األحكام ) فً اآلمديو  ( تهافت التهافت ) فً وابن رشد, غٌرها من كتبه 

 الذي تحدث فٌه عن العلم الكلً و الجزبً وغٌره من المفاهٌم 
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  مقارنة 
 

المبلحظ من خبلل استعراضنا التارٌخ نشؤة نظرٌة المعرفة أنا عند الفبلسفة األقدمٌن , كانت • 
مبثوثة متفرقة , فً ثناٌا أبحاث الوجود , بل لم ٌكن ٌجمعها كتاب واحد أو دراسة منهجٌة 

 «أرسطو » فً أبحاثه فً الجدل , وعند « أفالطون » مستقلة , فقد كانت متضمنة مثبل عند 
,  (المٌتافٌزٌقا  )فً بحث ما وراء الطبٌعة , دون أن ٌمٌزوا بٌن موضوع المعرفة وموضوع 

. وا فً أهم جوانب المعرفة ثهم بحنإال ا
ولعل علماءنا المسلمٌن قد سبقوا غٌرهم فً إفراد ٌحث المعرفة بصورة مستقلة فً كتبهم , 

داً إفرادها عن الفبلسفة ٌبألهمٌة هذا الموضوع بالنسبة لهم , وعبلقته بالوجود , بٌنما لم 
 «جون لوك » الغربٌٌن إال فً القرن السابع عشر مع 

 

  نظرٌة المعرفة  (موضوعات  )  مباحث :
 

وتقوم أبحاثها على بٌان طبٌعة العبلقة بٌن الذات العارفة والشًء  : طبٌعة المعرفة -1

المعروف 
وهل ٌستطٌع . وٌبحث فً مدى قدرة اإلنسان على تحصٌل المعرفة  : إمكان المعرفة -2

. اإلنسان أن ٌصل إلى جمٌع الحقابق , وٌطمبن إلى صدق إدراكه وصحة معلوماته 
الحواس والعقل , وعبلقتهما ببعض , وطرٌق الوحً عند أصحاب  : مصادر المعرفة  -3

وطرق أخرى كاإللهام والكشف والحدس . األدٌان 
.   مجاالت المعرفة  -4
وهناك أبحاث قرٌبة من نظرٌة المعرفة , قد ٌدمجها البعض فٌها , وقد  : غاٌات المعرفة  -5

أبحاث علم المنطق , وأبحاث علم النفس المتعلقة بمسابل التخٌل : ٌفصلوفا عنها , منها 
والتمور والتعرف واإلدراك وسابر العملٌات العقلٌة 
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 احملاضرة الثالثة 

  القرآن ونظرٌة المعرفة: 

 إننا على الرغم مما كتبه علماء الكبلم , وفبلسفة المسلمٌن , من نحات أحٌانا وتفصٌبلت أحٌانا 
أخرى , ال نستطٌع أن ندعً تلك اللمحات والتفصٌبلت , ٌمكن أن تمثل النظرة القرآنٌة الدقٌقة , 

الصافٌة , النظرٌة المعرفة فً القرآن , إذ أن النظرة القرآنٌة , وركٌزها الوحٌدة , هً القرآن 
نفسه , والقرآن الكرٌم لٌس كتاب فلسفة إذا قصدنا بالفلسفة مجموعة األفكار النابعة من العقل 

والمتسلسلة وفق منهج معٌن , غرضها تكوٌن نسق من المبادئ التفسٌر طابفة من الظواهر 
الكونٌة , وال كتب نظرٌات فً علم المنطق وال فً المعرفة ولٌس كتاب أبحاث ٌنفصل بعضها 
عن بعض فً قوالب البحث النظري , سواء فً مجاالت علمٌة أو عملٌة فً مجاالت العلوم أو 

االقتصاد أو االجتماع أو النفس , وبذلك المفهوم التجرٌدي النظري 
 

 
ذلك ألنه منهج ربانً متكامل , شامل وهو نسٌج وحده , ال ٌفٌه حقه وصفه بالنظرٌة فهو فً -

حد ذاته لٌس نظرٌة , فً فن من الفنون , وهو ٌتجاوز البحث النظري إلى التطبٌق الواقعً , 
وهو هدى ونور وشفاء للبشرٌة , كً تستقٌم على طاعة هللا وعبادته 

ٌهدي به هللاُ َمِن اّتبع رضَواَنُه ُسبل السبلم وٌخرجهم مِن " ور وكتاب ُمبٌن ن جاءكم ِمَن هللاِ دق )
 . (الظلمات إلى النور بإذنه وٌهدٌهم إلى صراط مستقٌم 

ومن ثم فإن ما نقوم به فً هذه المحاضرات , لٌس تقٌٌدا للمنهج الربانً فً مفهوم النظرٌات - 
نستطٌع « بعجزنا البشري , وبإعجاز القرآن الربانً » البشرٌة , نستغفر هللا , أن ندعً ذلك 

فكتاب هللا ال ٌخلق من كثرة . أن نسمً ما نقوم به من جهد فً هذا البحث , أنه منهج القرآن 
. الرد , وهو أعلى وأكبر من أن ٌتقٌد بما نقوله 

 , لٌس إال الستجبلء النظرة القرآنٌة الصافٌة , مقصودنا الخاص بالنظرٌة فً القرآنفإن - 
ومحاولة الجمع لمادة القرآنٌة , تتعلق بالعلم والمعرفة من أجل صٌاغة نظرٌة للمعرفة فً 

القرآن وبجهد بشري , 
 

ومع ذلك فإن القرآن ال ٌمنع من أن نلتمس فٌه المعرفة والتربٌة والتوجٌه , لٌإدي دوره فً 
: حٌاتنا , مع حرصنا الشدٌد , على المنهج السلٌم , وهو أننا 

.  , فهو نقطة المنطلق واالرتكاز تنطلق من التصور القرآنً- 
, إنما منه نؤخذ مقرراتنا وال تحكم علٌه بؤفكار البشر , إنما إلٌه وندخل إلٌه ببل مقررات سابقة - 

, . حاكم أفكارنا , وننهج منهجه , وإال فقدنا المهمة 
 

ى من القرآن نظرٌة فً المعرفة , تجعلها صلب ـنبنأن تجمع ف- بعون هللا - ونعتقد أنه بإمكاننا 
جهدنا , ومحور تفكٌرنا وحكمنا , ومقٌاس نقدنا للنظرٌات الفلسفٌة , مع اعتقادنا أنه لٌس كتابا 
للمقارنة , وإنما لنا فٌه القدوة , حٌث كشف زٌف الزابفٌن , ورد كٌدهم , وبما ٌتصل بتوضٌح 

. منهجه 
 وإنا لنعتقد ٌتمٌز النظرة القرآنٌة فً كل مسؤلة , ودقٌقة من دقابق نظرٌة المعرفة , مادة , 

إن شاء هللا - ومنهجا , ومنبعا , وطرٌقا , وطبٌعة , ومقٌاسا , وقٌمة وحدودا , كما أننا نحرص 
على محاولة االلتزام باالصطبلحات القرآنٌة فً التعبٌر عن الحقٌقة التً ٌتمٌز بها القرآن , - 

وهو متمٌز فً كل شًء , وإننا لنستغفر هللا سبحانه إذ إننا خالفنا هذا الشرط على أنفسنا , فٌما 
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, وٌشفع لنا مقصودنا وفرضنا , وحسن النٌة   (نظرٌة المعرفة  )سبق أن أسمٌنا به هذا البحث 
. إن شاء هللا - 
 
كما اننا نقصده من نظرٌة المعرفة فً القرآن , لٌس كما من المعلومات , وأنواع العلوم التً -

أشار إلٌها , فذلك لٌس داخبل فً مجال هذا البحث , وأن ما نشٌر إلٌه إنما هو منارات ضوبٌة 
. كافٌة , لدفع اإلنسان للبحث , وفتح بصٌرته على آٌات هللا سبحانه فً اآلفاق واألنفس 

ولعلنا قصدنا ببٌان مرادنا من هذا البحث , حتى ال تكون شبهة فً أننا ممن ٌفتنون بالنظرٌات 
الفلسفٌة وٌهرعون إلى تطبٌقها على اإلسبلم , فتكون القوالب فلسفٌة والمادة كذلك ال صلة لها 

والمعرفة هً أساس للدور . والوجود ثابت قبل أن نتوجه لمعرفته . جزء من الوجود . باإلسبلم 
اإلنسانً فً الحٌاة , إذ هً قبل كل شًء معرفة هللا تبارك وتعالى , التً تنبثق منها معرفتنا 

للدٌن ودورنا فً الحٌاه , فالمعرفة عندنا مسلمة تسلٌمنا بالوجود , ٌكون مادة البناء نظرٌة فً 
. المعرفة 

 

  أسس وضوابط القران فً التعامل مع المعرفة :
َوَجَعل لكم السمع  ): ٌحتوي القرآن على أسس واضحة فً طرق المعرفة , وٌقول تعالى • 

با  ): وٌقول   (واألبصار واألفبَدة لعلكم تشُكُرونَ  ٌْ وهللا أخرجكم من بطوِن اَُمهاتُِكْم ال َتْعلَُموَن َش
 .  (َوَجَعَل لَُكُم الّسمع واألبصار واألفبَدة لََعلَُّكْم َتشُكُروَن 

اقرأ باسم ربك الذي خلق , خلق اإلنسان  ) : مصدر هذه المعرفة أو منبعها هو هللا سبحانه- 
ْعلَُم  ٌَ وعلم آدم األسماء  ) . (من علق , اقرأ وربك األكرم , الذي َعلَم بالقلم , علم اإلنسان ما لم 

َقالُوا ُسْبَحاَنَك ال * ُكلَها ثم َعَرضُهْم َعلَى اْلَمبلبكة فقال أنببونً بؤسماء هإالء إن ُكنُتْم صادقٌن 
ا أَْنباُهم ب* علم لنا إال ما َعلَّْمَتنا إّنك أنت العلٌم الحكٌُم  ا آَدَم أنببهم بؤسمابهم َفلَمَّ ٌَ سمابهم قال أَقاَل 

ٌّب الّسَمَواِت َواألْرض َوأْعلَُم َما ُتْبُدوَن َوَما ُكنُتْم تُكُتُموَن   (ألم أقل لكم إنً أعلم غ
من حواس وعقل أو قلب وأضاف طرٌقا فرٌدا لٌس : ذكر القرآن طرق المعرفة ووسائلها -  

فً طرق البشر , وهو طرٌق الوحً 
وهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون  ):  تعرض لطبٌعة المعرفة , وأنها اكتسابٌة كلها•  

ْعلَُم  ) (شٌبا  ٌَ ( علم اإلنسان ما لم 
•  من تفكٌر وتذكٌر وفقه وشعور , , , الخ وتعرض لصور االكتساب- 
 

 , وٌدرك بالحواس والعقل , وعالم المجال الطبٌعً أو عالم الشهادة : بٌن مجاالت هذه المعرفة
الغٌب وطرٌقة الوحً , والعقل ٌسلم بوجوده , وٌفهم وفق ما سمح هللا له من طاقات , وتفاصٌله 
غٌب ال نعلمه إال بإعبلم هللا لنا عن طرٌق الوحً , و كما جعلها أساسا لقٌادة البشرٌة , والقٌام 
بدور الخبلفة فً األرض , وحمل أمانة الهداٌة واالنتفاع بما فً الكون مما سخره هللا لئلنسان 

 (وسخر لكم ما فً الّسَمَوات َوَما فً األرض جمٌعا  ) 
القرأن دعوة لتحرٌر العقل اإلنسانً , من أغبلل التقلٌد والتبعٌة , القابمة على أسس الوراثة  • 

فحسب , والتً عزلت العقل عن عمله والقلب عن فقهه , ومن ثم فهو ٌدعو اإلنسان إلى التؤمل 
والتفكر , وٌوجه نظرة إلى الكون , وإلى النفس , وٌمدح المتفكرٌن والمتذكرٌن وأولً األلباب , 

. وٌشنع على الذٌن ال ٌفقهون , وال ٌعلمون , وال ٌتذكرون , وٌصفهم بعمى البصٌرة أو القلوب 
ْسَمُعوَن بها فإّنها  )قال هللا تعالى  ٌَ أفلم ٌسٌروا فً األرض فتكوَن لهم قلوب ٌعقلون بها أو آذان 

 (ال تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب التً فً الصدور 

  ثم جمع القرآن بٌن طرق المعرفة الرئٌسٌة الثالث معا 
 الدنٌا واآلخرة: كما جمع بٌن مجالً المعرفة وهما مجاالً الوجود  .  الوحً , والعقل , والحس

وما أرسلنا من قبلك إال رجاال  ): , أو عالم الشهادة وعالم الغٌب فً آٌة واحدة , فقال سبحانه 
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ٌَنظُروا كٌف كاَن َعاقَِبُه الَِّذٌَن ِمن َقْبلِِهْم  ٌَسٌروا فً األرض َف نوحً إلٌهم من أهل القرى أَفلَْم 
  (َولَدار اآلخرة خٌَر لِلَِّذٌَن اتَقْوا أفبل َتْعقلُوَن 

َوَما أوتٌتم من  ) (َوَفّوق كل ذي علم علٌم  ): والقرآن ٌقرر نسٌة المعرفة اإلنسابٌة فٌقول • 
 (العلم إال قلٌبلً 

 

  وٌجعل القرآن الٌقٌن معٌاره فً المعرفة 
 (إن ٌتبعون إال الظَن َوَما تهوى األنفس  ), وٌرد الشك والظن , وال ٌعتبرهما علماً صحٌحا 

ٌُغنً مَن الحق شٌباً  )  َتبُِعوَن إال الَظَن َوإنَّ الظَن ال  ٌَ  (َوَما لُهم به من علم إن 
من حٌث ماهٌتها , وامكانا : كل هذه األسس , ٌمكن أن تكون بناء النظرٌة فً المعرفة . 

. ومصادرها وطبٌعتها وطرقها و معٌارها وقٌمتها 
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 احملاضرة الرابعة

 

 ضوابط المعرفه ..  
 

طبٌعة هذه الفكره من آجل أال ٌقع فً الوهم او الشك او الظن وان ٌصل الى المعرفة عن • 
طرٌق الٌقٌن والعلم  

 
..  الضوابط  

 الشًء الذي ٌحكم العقل والفكر والتصور , واهم نقطة فً موضوع ضوابط المعرفه هً 
الوقوف دوما على هوٌة المصطلح او التعرٌف 

 
:  وٌقصد الفبلسفه بـ ضوابط المعرفه 

هً الضوابط التً تتعلق بالمصطلحات • 
 

  " : التعرٌف اللغوي للضابط" 
 : «ضبط»كلمة 

. لزمه لزوًما شدًٌدا, أو اللزوم ببل مفارقة: ٌقال ضبط الشًء:     اللزوم
ضبط الرجل الشًء ٌضبطه ضبًطا, إذا أخذه أخًذا شدًٌدا :     األخذ الشدٌد, ٌقال

    وٌرى بعض أهل العلم المعاصرٌن أن الضابط ترجع مادته اللغوٌة لمعنى الحصر والحبس 
واللزوم 

 

  لوضع ماٌسمى لكل علم أو مصطلح باللغه " .. الضابط " اهتم العلماء بـ موضوع
.. واالصطبلح 

 
..  من ضوابط المعرفه  

 
 لمجاالت المعرفه المشروعه عن طرٌق ضبط المصطلحات وتوصل العقل توجٌه العقل  - 1

االنسانً الى فهمها بشكل دقٌق ثم اثباتها باألدلة والبراهٌن  
. كما ٌتمثل فً نهٌه عن الخوض فً المجاالت التً لم ٌإهل بفطرته لفهمها

كعلم الفلك والطب والهندسة : ومن ثمار هذا التوجٌه إبداع العقل المسلم فً مجاالت عدٌدة
واالجتماع وعلم الجبر, وغٌر ذلك من العلوم 

 
: معٌار العلم ولٌس الظن الٌقٌن  - 2

ٌإكد الوحً على االستدالل الٌقٌنً, وجعله معٌار فً الحكم على القضاٌا وٌرفض الوحً 
االستدالل الظنً, الذي ال ٌقف على قدم وال ٌقدم أدلة 

العلم الحاصل عن نظر واستدالل, أو هو زوال الشك أًٌضا : والعلم الٌقٌنً هو
 

 ة هو تجوٌز امر على اآلخر لعله ضعٌف.. الظن • 
 (فهو ٌطلق على كل درجات ما دون الٌقٌنً حتى أدنً درجات الوهم  )

تجوٌز امرٌن المزٌه ألحدهما عن اآلخر .. الشك • 
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استوى  وقٌل هو ما (فهو التردد بٌن النقٌضٌن ببل ترجٌح ألحدهما على اآلخر عند الشك  )
طرفاه وهو الوقوف بٌن شٌبٌن الٌمٌل القلب الى احدهما على االخر 

تجوٌز امر على اخر لعله وقرٌنه اقوى .. غلبة الظن • 
 
..   ٌةالموضوع - 3 

الحٌاد وعدم التعصب الى الفكر والعقل ورأي اآلباء واالجداد  
وٌضمن لبلنسان التجرد من االهواء والسخابم والٌمٌل الى االنانٌه  

.  النظر الموضوعً هو , نظر مجرد النه قابم على مبدأ عقلً حر ولٌس على مبدأ التبعٌه • 
 
 
: التبٌن والصدق  - 4
 (التثبت و النظر  )اي معلومه او معرفه تصلنً او اسمع بها ٌجب ان اضعها فً مٌزان * 

قضٌه تدل على الصدق وموضوعٌة وسبلمة عقل الشخص  
ألنه ٌحمً المعرفه من الزلل  . الضابط مهم * 

أي التثبت من الحقٌقه والتٌقن من سدادها والحكمه من التبٌن جلٌة, وهً تجنب إلحاق الضرر 
. بالحقٌقة التً ٌنبنً علٌها الضرر باألفراد والحقابق 
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 احملاضرة اخلامسة 

 
  :المنطق الصوري والمنطق االشراقً  -

 
وجدوا ان المبحث الذي ٌتعلق بهذا الموضوع ة  عن موضوع المعرفة عندما تحدثوا الفبلسف

انها موقف حر مستقل وعقلً بحت  ة موضوع عقلٌا بحت , وطبٌعة الفلسف
 

آله عقلٌه تضبط العقل من الوقوع فً الزلل والخطؤ  :  المنطق• 
الصورة الذهنٌة السابقة فً العقل  :  ةالصورونقصد بـ • 
 

لحسن توجٌه العقل وحماٌته من ة وضعه الفبلسف  نتكلم عن ماةالمعرف  لذا لما تكلمنا عن ضوابط
ٌُعتبر من أرقى العلوم وأدقها التً  الوقوع فً الضبلل والخطؤ , وهذا الضابط هو المنطق الذي 
أنتجتها الفلسفة الٌونانٌة فً سٌاق إنتاجها للفكر الفلسفً عموما ونظرٌة المعرفة خصوصا ولقد 

رسطو صاحب نقد العقل الصالح وصاحب طبٌعة , كلها أوعلى رأسهم ة جاء كثٌر من الفبلسف
 ضبط مفهوم التصورات الفلسفٌه التً ٌتعاطى معها العقل دابما ة منها مسؤلتكتب انطلق

 
  ةهذا المنطق الٌونانً عند الفبلسف~ قابمة على تقدٌس العقل  الرإٌة عند الٌونان• 
:   الموقف او الصوري المنطقماذا نقصد بـ ^ 

طبعا الفكر الٌونانً الذي ٌتمثل به ارسطو ووضع الٌات التفكٌر ونسق التفكٌر المتكامل  -
او نظرٌة نسبٌه بمعنى انه ربما ة سواء كانت صحٌحة سان الى المعرفنالذي ٌصل اإل

ٌقع فٌها الخطؤ  
 ٌضاف إلى ذلك ما فعله هذا المنطق فً العالم اإلسبلمً منذ تمت ترجمته فً بداٌات  -

القرن الثالث الهجري,حٌث تلقاه نفر كثٌر من علماء اإلسبلم وعكفوا على دراسته 
وتحلٌله, ومن ثم تطبٌقه على العلوم المختلفة بما فً ذلك العلوم اإلسبلمٌة الخالصة, 

كعلم أصول الفقه وعلم أصول الدٌن وغٌرهما 
ستطاع ان ٌجري حوار بٌنه وبٌن ارسطو وافبلطون وكاونت بدأ ٌعقد إوجاء الغزالً و -

"  من لم ٌعرف المنطق فبل ٌوثق بشًء من علمه " ~ قوله 
وبالمقابل ُوجد من علماء المسلمٌن من رفض هذا المنطق   

نصٌحة »و« نقض المنطق»و« الرد على المنطقٌٌن»: , الذي ُكتِب فً ذلك ثبلثة كتب هً

« أهل اإلٌمان فً الرد على منطق الٌونان
 , ةوانبرى فرٌق من هإالء فً نقد المنطق, وبٌان عٌوبه, وإثبات أنه ال ٌصلح منهجا للمعرف

أس هإالء شٌخ اإلسبلم اإلمام أحمد بن تٌمٌة  روٌؤتً على 
ا من مباحث نظرٌة المعرفة , وقد • ومهما ٌكن من أمر فإن المنطق الصوري ٌمثل مبحًثا مهًمّ

صاغوه العلماء بطرٌقة تناسب اسالٌب التفكٌر وجاءت الثقافه العامه نظًٌرا للتفكٌر المقبول 
 )او  (ٌقصد سلٌم)هذا كبلم منطقً : المقنع, فقد تجد من ٌعبر عن ذلك من الناس بمثل قوله

 (الٌصدق 
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 : تعرٌف المنطق -
 

آلة قانونٌة تعصم مراعاتها الذهن عن الخطؤ فً الفكر ~ كما ذكرنا سابقا • 
طرٌقه فً التفكٌر واالستدالل توصل صاحبها الى معرفة االشٌاء على ~ وبمعنى بسٌط • 

حقٌقتها  
 

 :  المنطقةاهمً -

 ؟ماذا تقدم المناطقة • 
ه نجًدا مهم أل (المنطق  )قدم المناطقة المنطق على أنه علم وفن فً الوقت نفسه وهذا العلم تُ  

ٌضبط العقل بمقٌاس من النظر والتؤمل 
 

. األسباب التً ٌضفً على المنطق أهمٌة خاصة فً مجال المعرفة, من هذه األسباب• 
 
تقدم دراسة المنطق للدارس فهًما لطبٌعة مبادئ ومناهج االستدالل المنطقً, سواء كان -1

ًٌّا ًٌّا أو استقراب . االستدالل استنباط
تساعد دراسة المنطق على تنمٌة قوى اإلنسان الخاصة بالتفكٌر الدقٌق, بحٌث ٌمكنه أن ٌقدم - 2

لنتابجه الدلٌل على صحتها بشكل واضح, كما ٌمكنه التمٌٌز بٌن الدلٌل الكافً وغٌره 
 ان دراسة المنطق تقودك الى التفكٌر بطرٌقة تفصٌلٌه بمعنى آخر

ان المنطق ٌجعل القارئ على دراٌة بالفرق بٌن المٌل إلى شًء تحت تؤثٌر الوسابل - 3
السٌكولوجٌة المتعددة, مثل العاطفة أو ضغوط األغلبٌة, وبٌن اإلقناع العقلً بالدلٌل والتفكٌر 

المنطقٌٌن 
, «استدالل»: ٌجعل المنطق الدارس على علم بمفردات اللغة المنطقٌة الخاصة مثل- 4
وغٌرها من المفردات ذات الدالله المعرفٌه « ٌستلزم», و«تناقض», و«دلٌل», و«مخالطة»و

التً تتغلغل فً حٌاتنا 
ٌجعل المنطق اإلنسان أكثر دقة - 5
ٌعلم المنطق اإلنسان مهارة حل المشكبلت, وذلك من خبلل معرفته بالمبادئ الربٌسٌة - 6

المبلحظة واالستدالل واالستنباط, واستخدام الفروض : وبالمناهج العلمٌة للتفكٌر, من مثل
.. العلمٌة وطرق التحقق منها 

 
 

:  اقسام المنطق 

 
األول منها هو التصورات والحدود, : اعتاد المناطقة تقسٌم المنطق إلى ثبلثة أقسام ربٌسٌة• 

والثانً هو القضاٌا واألحكام, والثالث ٌتناول االستدالالت 
 

.. مبحث التصورات  / القسم االول* 
تكلمنا فً بداٌه المحاضرات وقلنا لكم ان هناك تعقل وهناك تصور 

 , فهم االشٌاء على منظارها العام التعقل هو- 
 , فهم تفاصٌل االشٌاء بشكلها الدقٌق  والتصور هو- 

ودابما المنطق ٌضبط التصورات بشكل دقٌق 
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..  االلفاظ واقسامها .. اوال • 
. مهمه التصورات انها تضبط االلفاظ " 
 

: فتنقسم بهذه الحٌثٌة إلى اللفظ المفرد واللفظ المركب: األلفاظ من حٌث اإلفراد والتركٌب" 
الذي ال ٌقصد بجزء منه الداللة على جزء معناه, : فالمفرد هو

, مثل سقف البٌت, والبستان الجمٌل, فإن  الذي ٌقصد به الداللة على جزء معناه: والمركب هو
أو « سقف»كل جزء من أجزابها – مع مبلحظة أن كل تركٌب ٌعتبر لفًظا – هذه التراكٌب 

. ٌدل على جزء من المعنى المقصود من اللفظ نفسه« بستان»
: جزبً وكلً فاأللفاظ منها: األلفاظ من حٌث العموم والخصوص-

. «القاهرة»و« زٌد»هو ما ٌمنع تصوره من وقوع الشركة فٌه, مثل : فالجزئً
, «الشجر»و« اإلنسان»فهو ما ال ٌمنع تصوره من وقوع الشركة فٌه, وذلك مثل : الكلًأما 

. ونحوهما من كل ما ٌصح أن ٌصدق على كثٌرٌن
تدل األلفاظ الكلٌة على أمرٌن ٌستفاد كل منهما منها بحسب : األلفاظ بٌن المفهوم والماصدق-

: اإلطبلق
هو المفهوم وهو الصور الذهنٌة التً تثار فً العقل عند إطبلقه, : األمر األول

. هو الماصدق, وهو األفراد الداخلة تحت المفهوم: واألمر الثانً
موصل جٌد للحرارة والكهرباء وبه برٌق خاص وقابل : لفظ كلً, مفهومه« المعدن»: مثبًل 

: للطرق, إلى غٌر ذلك من الصفات التً تكون مفهوم المعدن, أما الماصدق بالنسبة للمعدن فهو
. إلخ... الحدٌد والنحاس والرصاص

: فاأللفاظ بهذه الحٌثٌة لها ثبلث دالالت هً: األلفاظ بحسب داللتها على المعنى• 
. مثل داللة األنٌن على األلم: الداللة الطبٌعٌة•
. مثل داللة الفعل على الفاعل: والداللة العقلٌة•
. وهً داللة االصطبلح: والداللة الوضعٌة•
ففً رصد العبلقة بٌن اللفظ : (الكلٌات الخمس)األلفاظ بحسب عبلقة معانٌها بالماهٌات -    •

 إلى خمسة احتماالت, تسمى عند المناطقة تنقسم األلفاظوتحدٌد ماهٌة الشًء الموصوف, 
النوع والجنس والفصل والخاصة والعرض العام : , وهًبالكلٌات الخمس

 
.. المقوالت العشر : ثانٌا 

 
ًٌّا: المراد بها*  . ما ٌقال فً جمٌع حاالت المحمول بالنسبة للموضوع إن كان الوصف عرض

: ومن هنا فإن المقوالت العشر هً
أي الشًء القابم بذاته الذي ٌمكنه حمل غٌره وٌقبل الوصف, كالنفس مثبًل, فإنها : الجوهر-    1

. قابمة بنفسها, وتقبل العلم والجهل والشجاعة والجبن
.  وهً تطلق على ما ٌمكن عده أو قٌاسه أو وزنه:الكم-    2
. وهً تدل على أحوال الموجودات وهٌباتها: الكٌف-    3
. وهً تدل على نسبة الشًء إلى مكانه: األٌن-    4
. وهً تدل على نسبة الشًء إلى زمان معٌن: المتى-    5
. وٌراد بها نسبة أحد الشٌبٌن لآلخر: اإلضافة-    6
وٌراد بها نسبة الجسم إلى الجسم المنطبق علٌه أو على جزء منه, كالملبس : الملك-    7

. لئلنسان
. ومعناها التؤثٌر فً الشًء الذي ٌقبل األثر, كالتسخٌن للمعادن: الوضع-    8
ومعناها التؤثٌر فً الشًء الذي ٌقبل األثر كالتسخٌن للمعادن : الفعل- 9

وتعنً قبول الشًء المإثر فٌه : االنفعال- 10
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 .. التعرٌف المنطقً: ثالثا 

التعرٌف هو إحدى وسابل توضٌح معانً األشٌاء على حقٌقتها, وقد حدد المناطقة وسابل كثٌرة 
: للتعرٌف,منها

 
. بؤن تشٌر إلى الشًء, ثم تذكر اسمه: باإلشارة التعرٌف- 1
: وذلك عندما ٌكون هذا اللفظ أوضح من المراد تعرٌفه, كؤن تقول: التعرٌف باللفظ المرادف- 2

. البر هو القمح
كؤن تجٌب عن تعرٌف الفاكهة بؤنها مثل العنب والتٌن : التعرٌف بذكر بعض أفراد المعرف- 3

. والبرتقال
وهو التعرٌف التحلٌلً وٌعرف بالحد, وٌكون : التعرٌف بعبارة توضح صفات المعرف- 4

بذكر الصفات الذاتٌة العامة التً ٌشترك فٌها : بذكر الجنس والفصل, أي- دابما-التعرٌف بالحد
ٌحتوي  (حٌوان ناطق)مع غٌره, وبذكر الصفات الخاصة به؛ ولذلك فإن تعرٌف اإلنسان بؤنه 

. (ناطق), وفصله وهو (حٌوان)على جنسه وهو 
: وٌعد التعرٌف بالحد أصعب أنواع التعرٌف لسببٌن

. أنه ٌتطلب مبلحظة دقٌقة ألفراد المعرف وتؤمل وتدقٌق فٌها واحدة واحدة:األول
ٌتطلب كذلك تحلٌل الصفات المختلفة المرصودة للمعرف تحلٌبل دقٌقا لمعرفة ما هو ذاتً : الثانً

منها وما هو غٌر ذاتً 
 

هو التعرٌف المإلف من الجنس القرٌب والخاصة, أو من الخاصة وحدها؛ : التعرٌف بالرسم

: ولذلك فهو ٌنقسم إلى الرسم التام, والرسم الناقص
, ف (حٌوان ناطق)ٌكون بالجنس القرٌب والخاصة, مثل تعرٌف اإلنسان بؤنه : فالرسم التام

. خاصة له (ناطق)جنس قرٌب, و (حٌوان)
ٌكون بالجنس البعٌد مع الخاصة, أو بالخاصة وحدها, كتعرٌف اإلنسان بؤنه : والرسم الناقص

خاصة, وكذلك تعرٌف اإلنسان  (ناطق), و(جسم), فالجنس البعٌد لئلنسان هو (جسم ناطق)
. بالخاصة فقط كمذكر, فذلك من قبٌل التعرٌف بالرسم الناقص

 
 

 .. مبحث التصدٌق: القسم الثانً 
 

التصدٌق هو درجه اخرى بعد الفهم  • 
لماذا ؟؟ فإذا قال العلماء و الفبلسفه ان التصور مبحث مهم جدا لتصدٌق االشٌاء , - 
الن التصدٌق ٌحكم على النسب وٌضعها فً تصوراتها الدقٌقه والواضحه  .. 
  ..

ًٌّا,  ًٌّا غٌر مرتبط بحكم علٌه إثباًتا أو نف إذا كان التصور هو إدراك الشًء المفرد إدراًكا عقل
فإن التصدٌق هو بحث فً ربط مجموعة مفردات متصورة بعضها مع بعض ربًطا محكًما 

. منضبًطا, بنسبة تحكم العبلقة بٌنها, وتسمح للباحث أن ٌحكم علٌها
وفً عملٌة التصدٌق ٌمكن الحكم على النسبة بٌن تصورٌن بحكم ما طبًقا لمطابقته للواقع؛ ولهذا 

... هذه قضٌة صادقة,وهذه قضٌة: ٌقال
الكبلم المفٌد الذي ٌحتمل الصدق والكذب هو الذي ٌطلق علٌه فً المنطق : مفهوم القضٌة

وهو الجملة الخبرٌة التً « النحو», والقضٌة نوع من أنواع الجملة المعروفة فً «قضٌة»
تحتمل الصدق والكذب, أما الجملة اإلنشابٌة فبل تصلح أن تكون قضٌة منطقٌة؛ألنها لٌست 

. موضوًعا للصدق والكذب
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 سمً كذلك ألنه وضع أمام فالموضوعفإن القضٌة المنطقٌة تتكون من موضوع ومحمول, " 
 كذلك ألنه حكم حمل على الموضوع المحمولالعقل لتحكم علٌه حكما ما, وسمً 

 
 

..  أنواع القضاٌا 
, فالحملٌة هً التً ٌحكم فٌها بإثبات شًء لشًء, أو نفً حملٌة وشرطٌةتنقسم القضٌة إلى : 

. شًء عن شًء
, وهذه األنواع (كلٌة وجزئٌة), والكٌف (موجبة وسالبة)بالنظر إلى الكم : وللقضاء أربعة أنواع

  :هً
. كل الحٌوانات تتنفس:  مثل :(ك م)الكلٌة الموجبة -    1
. ال شًء من متاع الدنٌا ٌبقى:  مثل :(ك س)الكلٌة السالبة -    2
. بعض الحٌوانات تمشً على رجلٌن:  مثل :(ج م)الجزئٌة الموجبة -    3
. لٌس بعض الحٌوان إنساًنا:  مثل :(ج س)الجزئٌة السالبة -    4
 

.  فهً التً تتكون من قضٌتٌن حملٌتٌن ترتبطان لكلمة شرطٌة مناسبةالقضٌة الشرطٌةأما 

إذا وقع ظل : ومقصود القضٌة الشرطٌة هو الحكم بوجود اللزوم بٌن المقدم والتالً, ففً قولنا
 (  امر مشترط )األرض على القمر وقع الخسوف

 تقوم العبلقة بٌن المقدم والتالً على اللزوم متصلةوالقضٌة الشرطٌة إما أن تكون " 
 تقوم العبلقة بٌنهما على التضاد والمباٌنة  منفصلةوإما أن تكون " 
 

:  التقابل بٌن القضاٌا 
التقابل ٌكون بٌن قضٌتٌن ال تصدقان معا على شًء واحد فً آن واحد, وٌكون بٌنهما خبلف •• 

من ناحٌة الكم أو الكٌف أو الكم والكٌف معا, األول ٌسمى بالتداخل, والثانً بالتناقض, والثالث 
بالتضاد 

ٌكون بٌن الكلٌة الموجبة والجزبٌة الموجبة, :فالتداخل•• 
كل عاقل  )ٌكون بٌن قضٌتٌن ال ٌمكن أن ٌصدقا مًعا وال ٌكذبا مًعا, فان قلنا : التناقضو•• 

(  بعض العقبلء غٌر مكلفٌن ) الٌصدق معه قولنا  (مكلف 
ٌكون بٌن قضٌتٌن كلٌتٌن مختلفتٌن فً الكٌف, والحكم هو أنهما ال ٌصدقان معا : التضادو•• 

كل ): ال ٌصدق مع قولنا (كل طالب ٌحسن القراءة والكتابة): ولكنهما قد ٌكذبان معا, كقولنا
, (طالب ال ٌقرأ وال ٌكتب

 
 : القٌاس

 
قول متى وضعت فٌه أشٌاء معٌنة نتج عنها بالضرورة شًء آخر : ٌعرف المناطقة القٌاس بؤنه

االمر القٌاسً هو امر تملكه بٌدك وتستطٌع ان تقٌسه وفق قانون الوقت والزمن  .. بمعنى « 
 

: وٌضعون أربعة قواعد, ٌرون أنها تضبط القٌاس الصحٌح, وهً•• 
. ال إنتاج من مقدمتٌن جزبٌتٌن-    1
ال إنتاج من مقدمتٌن سالبتٌن -    2
 

ٌبلحظ دابما أن القٌاس المنطقً بؤشكاله المختلفة ٌعنً فقط بالشكل لٌستوفً شروط صحته, •• 
بغض النظر عن مطابقة مضامٌن األقٌسة للواقع, مما جعله وجعل علم المنطق برمته صورٌا 

رمزٌا 
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.. تعرٌف المنطق الرمزي * 

ٌعُد المنطق الرمزي أسلوًبا جدًٌدا فً الدراسات المنطقٌة , اكثر منطق مزاول للرمز هو علم 
الرٌاضٌات النه قابم على االرقام  

ٌُعرف المنطق الرمزي بؤنه •  نظرٌة حسابٌة موضوعها قوانٌن االستنباط التً تتوصل »: و
ًٌّا, أي « بالبرهان: إلٌها النظرٌة استنباط

 
 ..  نشؤته* 

توافق المناطقة المحدثون على »على ٌد الفٌلسوف وعالم الرٌاضٌات األلمانً وٌلٌام لٌبنتز, فلقد 
الرابد األول, و مبتكر المنطق الرٌاضً, وأول منطقً رٌاضً, وأب – لٌبنتز – أن ٌروا فٌه 

إن تارٌخ المنطق الرمزي والمنطق الرٌاضً بالمعنً الدقٌق : ٌقول لوٌس. المنطق الرٌاضً
إن التفوه باسم لٌبنتز ٌعنً الكبلم على إشراقة شمس, أو بداٌة عهد جدٌد : للكلمة, وٌقول سكولز

« فً المنطق
« بحث فً التؤلٌفات»: ولقد نشر لٌبنتز كتاًبا قبل بلوغه العشرٌن من عمره تحت عنوان

.. واقترح ** 
إنشاء لغة علمٌة عالمٌة ٌمكن تمثٌل كافة التصورات العلمٌة فٌها, / 1
أن الحساب العالمً لبلستدالل العقلً قد ٌكون اختراعه مفًٌدا فً توفٌر منهج آلً لحل كل / 2

المشكبلت 
 
 

كانت األعمال المهمة التً قام بها بعض علماء المنطق فً القرن التاسع عشر والعشرٌن  
: للمٌبلد, والتً منها

عالم الرٌاضٌات البرٌطانً جورج بول, والذي كان له قصب السبق فً وضع األسس - 1
. النظرٌة للمنطق الجبري

م فً منطق 1871- 1806ما حققه عالم الرٌاضٌات والمنطقً أوغسطس دي مورجان - 2
العبلقات 

م 1882-1835ما حققه عالم المنطق واالقتصادي البرٌطانً ولٌم ستانلً جٌفونس - 3
ما حققه عالم الرٌاضٌات واإلحصاء والفلسفة والمنطق - 
عالم الرٌاضٌات والمنطق والمإرخ والناقد االجتماعً البرٌطانً برتراند : ما حققه كل من- 4

 (مبادىء الرٌاضٌات  )راسل من اصدار 
 

.. خصائص المنطق الرمزي 
 

استخدام الرموز العقلٌة, التً تشٌر مباشرة إلى األصوات, وهذه الرموز ُتعد بدٌبًل للعبلمات / 1
. الصوتٌة
, كلها رموز عقلٌة (؟)أو عبلمة االستفهام  (×)الرمز الدال على عملٌة الضرب : مثال ذلك

 (عبلمة االستفهام )أو  (عبلمة الضرب): أما األلفاظ المكتوبة, مثل
ستنباطً االخاصٌه الثانٌه انه منهج / 2
ٌتمٌز باستخدام المتغٌرات / 3
 

الحروف الكتابٌة فً اللغة الصٌنٌة هً مجرد رموز كتابٌة على شكل مربع تستخدم فً الكتابة ••
والقراءة من الٌسار إلى الٌمٌن 
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.. اهمٌة المنطق الرمزي 
تتمٌز بالتعبٌر الدقٌق عن النفاهٌم واالفكار - 
 

..  المنطق االشراقً 

هو االضاءه واالناره  - 
وهو ظهور األنوار العقلٌة ولمعانها وفٌضانها على األنفس الكاملة عند التجرد عن المواد - 

« الجسمٌة
وحكمة اإلشراق, التً تعنً الفلسفة المضٌبة, وهً الحكمة المبنٌة على اإلشراق الذي هو -

الكشف 
 

.. نشؤة المنطق الشرقً 
هو نوع جدٌد من أنواع المنطق ال ٌعتمد على العقل, وإنما ٌعتمد على الكشف والذوق 

 
: أقسام المنطق اإلشراقً•• 

 
: ٌنقسم المنطق اإلشراقً إلى ثبلثة مباحث

 
: المعارف والتعرٌفات: المبحث األول

: وهو ٌضم سبعة ضوابط
 

. داللة اللفظ على المعنى- 
. مقسم التصور والتصدٌق- 
. الماهٌات - 
. الفرق بٌن األعراض الذاتٌة والغرٌبة- 
. الكلً لٌس بموجود فً الخارج- 
. معارف اإلنسان- 
التعرٌف وشروطه - 
 

: الحجج ومبادئها: المبحث الثانً•• 
  

: وهو ٌضم سبعة ضوابط
. رسم القضٌة والقٌاس

. أقسام القضاٌا
. جهات القضاٌا
. التناقض وحّده

. العكس
. ما ٌتعلق بالقٌاس

. مواد األقٌسة البرهانٌة
ومن الواضح أن المبحث الثانً ٌشتمل على القٌاس وأشكال القضاٌا 

 
المغالطات : المبحث الثالث•• 

 
: وٌشتمل على فصول
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المغالطات : الفصل األول
بعض الضوابط وحل الشكوك : الفصل الثانً

الحدس عند هنري برجسون , أن العقل تحلٌلً, أي أنه قادر على أن ٌحلل كل نظام إلى قوانٌنه 
بل إن العقل فً رأي برجسون غٌر قادر حتى على إدراك الحركة المحلٌة البسٌطة 

 
: وبإٌجاز فإن هناك مٌدانٌن* 
 

. من جهة مٌدان المادة المكانٌة الصلبة, وهً تقابل العقل المتجه إلى العمل: األول
ومن جهة أخرى, مٌدان حٌاة الوعً الذي ٌعٌش فً دٌمومة, وٌقابله الحدس : اآلخر

إن العقل ٌتجه نحو العمل وحده, وبالتالً فبل ٌبقى أمام الفٌلسوف من أداة غٌر الحدس 
 

: تعقٌب•• 
  

إن المعرفة لدى برجسون : بعد هذا الطرح الموجز للحدس عند الفٌلسوف برجسون ٌمكن القول
ال تتكون إال عن طرٌق الحدس, كما أنه ال تعارض عنده بٌن الحدس والمنطق, وٌربط ربًطا 

مباشًرا بٌن الدٌمومة والحدس, بل إنه ٌجعل من الحدس تجربة للبحث عن الحقٌقة الحٌة, 
. والتفرقة بٌن األشٌاء

ٌُعد ثورة على العقل والحس وعلى العقبلنٌة  والشك أن هذا المنهج الذي سلكه برجسون 
ٌُعبران عنده عن اتجاهٌن مختلفٌن ومتضادٌن فً العمل  والتجرٌبٌة؛ وذلك ألن الحدس والعقل 

. الشعوري
ٌُعد تابًعا للمذهب الشعوري  ًٌّا أن هذا المذهب  ومن خبلل استقرابنا للمذهب الحدسً ٌتضح جل

لدى كل من األفلوطٌنٌٌن بقٌادة أفلوطٌن السكندري, واإلشراقٌٌن الذٌن مّثلهم أبرز تمثٌل شهاب 
الدٌن السهروردي, وٌبدو أن الجدٌد 

فً فكر برجسون هو ربطه بٌن الدٌمومة والحدس 
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 احملاضرة السادسة

 :انواع المعرفه 
 

أوال المعرفه الحسٌه 
الطبٌعه المشاهده والمبلحظه  
اذآ رأى االنسان شكل التراب او شكل البحر فا ٌعرف ان هذا :والذي ٌدركها اي أنسان مثال

هذه مبلحضه او معرفه حسٌه الٌحتاج ألثباتها دلٌل او برهان مدام االنسان ..بحرآ وهذا تراب
لما نقول حسٌه انه أمر تحسه ..قادرآ على التعرف علٌها عن طرٌق النظر او الحاسه المجرده 
. المدركات الخمسه التً أوجدها هللا سبحانه وتعالى فً االنسان

 
: المعرفة الحسٌة الساذجة والمباشرة

ٌطلق هذا االسم على المعرفة التً تقتصر على مجرد مبلحظة الظواهر مبلحظة مبسطة تقف 
عند مستوى اإلدراك الحسً العادي, دون أن تتجه إلى إٌجاد الصبلت أو تسعى إلى إدراك 

: , ونعطً مثااًل موضًحا على هذا النوع بمبلحظة الرجل العادي()العبلقات القابمة بٌن الظواهر
كٌف ٌنظر إلى الكون, فٌرى اللٌل والنهار ٌتعاقبان, وهما غٌر متساوٌٌن, بل ٌختلفان فً الطول 

. والقصر, وفً الحرارة والبرودة
هذه المبلحظات وغٌرها من المبلحظات المشابهة تتم عادة بطرٌقة حسٌة تلقابٌة غٌر مقصودة, 
كما أنها ال تعٌن اإلنسان على معرفة أسباب تعاقب اللٌل والنهار, هذا باإلضافة إلى أنها ال تتم 

بغرض الكشف عن حقٌقة علمٌة, أو تحقٌق غاٌة نظرٌة 
 

: المعرفه العقلٌه : ثانٌآ
أما المعرفة العقلٌة فهً التً ٌكون أساسها العقل, وهً المعرفة التً تعتمد على المنطق وعلى 

الحساب وتمٌل إلى التجربة واالستنباط والسبر والتحلٌل, وهذه المعرفة تكون قرٌبة من 
الصواب, وال ٌمكن أن تكون كاملة ألنها نسبٌة, وهً تكملة للمعرفة الحسٌة, فالعٌن ترى 

الشمس كالقرص فً الحجم, لكن العلم أثبت أنها أكبر, ولون ماء البحر أزرق لكنه فً األصل 
ال لون له 

المعرفه العقلٌه كامعرفتنا ان هذا قلم ونضعه فً كؤس ماء فؤن العٌن تراء انه انكسر المعرفه 
المعنى بؤن المعرفه العقلٌه التصدق العٌن ..العقلٌه تعرف أنه لم ٌنكسر فاهذه المعرفه العقلٌه

بؤدراك هذا الموضوع  
 

: لمعرفه الفلسفٌةا: ثالثآ 
ٌسمى بٌوم التؤمل  هً معرفه قابمه على ما

ولكن تتركز على ة وهً معرفه قابمه على البحث الحر المجرد ٌكون هدفه البحث عن الحقٌق
..  علم الغٌبةٌسمونه الفبلسف  ما ورا الحدس او ماآلٌاتٌسمى  البحث عن ما
 فلسفٌه اي عقلٌه مجرده  بةاي بمعنى هً

. بمعنى االنسان ٌتحرر من كل السلطات التً تؤثر على رآٌه وفكره 
 المعرفه الفلسفٌة تمٌل الى الرآي الشخصً او المجرد ودآبمآ تستخدم طرٌقة التؤمل والنظر 

فً االشٌاء  
هو اصله مبحث عقلً قابم على معرفة االمور التً  (الوجود)وأن اول مبحث أساسً هو مبحث 

!! نسمٌها ماوراء الغٌب بدا البحث هذا ٌعرض
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ماهٌه الطبٌعه؟   من هو االنسان؟ ماهو هللا؟ ماهو الوجود؟ :السإال االول
والتً تجعل العقل ٌطرح اسبلة دابمه بما .هذه االسبله دابما تدور فً علم مباحث الوجود

. ٌسمونها العلماء المدركات العقلٌه 
 

: المدركات العقلٌه هً ثالث مدركات
مدرك واجب الوجود _1
مدرك ممكن الوجود _2
مدرك المستحٌل _3

: مدرك واجب الوجود
هو ما وجد من العدد ان هللا تعالى خلق االشٌا من عدد وان علم هللا تعالى لم ٌسبقه جهل ولم 

ٌسبقه ضعف  ولم ٌسبقه عجز  
. اي بؤنه علم مطلق 

: مدرك ممكن الوجود
انها معرفه متعلقه بحقٌقة االنسان وهً من طبٌعتها انها تخصص الممكنات فقط  

, حٌث ٌسعى اإلنسان من خبللها للبحث عن الحقٌقة فٌما المعرفة التؤملٌة أو العقلٌةوتسمى 

البحث عن األسباب والعبلقات التً تحٌط بالظواهر واألحداث, ولكن : وراء المحسوسات, أي
بشكل تؤملً منطقً بحت, ودون استخدام التجارب أو المحاوالت البحثٌة, وهً معرفة عقلٌة 
تحتاج إلى مستوى ذهنً أعلى مما تتطلبه الحٌاة الٌومٌة أو المعرفة الحسٌة والتجارب الٌومٌة 

االجتماعٌة, وهً التً تمٌل إلى الرأي وأساسها البحث فً الكون وعن الحقٌقة بالتؤمل 
واستعمال النظر, وهً تجمع بٌن المعارف الحسٌة والعقلٌة والعلمٌة, وتعمل على االنتقال بها 

إلى المطلق, وهذه المعرفة عادة ما تفتح الباب الستعمال التؤمل وتقدٌم بعض اإلجابات عن 
األسبلة التً تطرح والتً ٌعسر وجود الجواب علٌها عند العقل , وهذه المعارف تبقى نظرٌات 

. قابلة للخطؤ والصواب, وجامعة بٌن المعارف النسبٌة
 

: المعرفه الحسٌه العلمٌه: رابعآ 
من خبللها ٌسعى اإلنسان إلى معرفة ما ٌحٌط به من ظواهر وحوادث وأشٌاء, وهً تؤتً نتٌجة 
لمجهود فكري منظم ٌتخصص بدراستها دراسة موضوعٌة, وذلك عن طرٌق البحث المخطط 

والمنظم والتجربة القابمة على األسلوب العلمً, والطرٌقة العلمٌة تعبٌر اصطبلحً عن 
الخطوات التً ٌتبعها الباحث عندما ٌتطرق منطقٌا ألٌة مشكلة, والتً هً نشاط فكري ٌتضمن 
جمع وتنظٌم وتصنٌف وبرمجة المعلومات والبٌانات الموضوعٌة التً تم اشتقاقها من الظواهر 

. واألشٌاء المرتبة وغٌر المرتبة
 

: مصادر المعرفه
 

كٌف ٌستمد االنسان معارفه؟ 
عن طرٌق مصادر المعرفه والحواس الخمسه  

ما أهم وابرز مصادر المعرفه؟ 
: االجابه مع افبلطون

. هو المصدر األول والربٌس للمعرفة - الذي هو قوة فطرٌة فً جمٌع الناس – ترى أن العقل 
ومن ثم فإن . فهو ٌرى أن النفس كانت تعرف قبل التصاقها بالجسد ولما التصقت بجسدها نسٌت

اي ان العقل ٌستطٌع التمٌز بٌن االشٌا وٌستطٌع نقل االشٌا وان . المعرفة تذكر والجهل نسٌان
ٌحللها وٌربطها بعضها ببعض  

ثم جاءت مدرسة 



  تنسٌق / مٌبلف & أسماء : تلخٌص :TAHANI   24صفحة 
 

: عقالنٌة دٌكارت
ٌرى أن العقل ٌحمل بعض األفكار الفطرٌة فقط وهً مبادئ العقل وفكرة وجود هللا بما هو كابن 

أما ما سوى هذا فإن مصدر المعرفة هو العالم الموضوعً أي إن العقل بمبادبه التً . كامل
دراسة دٌكارت تعرف بؤن المعرفه . ٌحملها لما ٌفكر فً العالم ٌبنً معرفة علمٌة متماسكة

العقلٌه هً ٌفهمها الناس عن طرٌق النظر وعن طرٌق اللحس القلبً ولٌست قابمه على طرٌقة 
. استنتاجات وأدله

جاءت المدرسه التجرٌبٌه 
: التجرٌبٌون

 وهً مدرسه خطٌره جدآ  
اتخذوا مسلكاً مضاداً للعقلٌٌن , إذ ٌنكرون كل قول بفطرٌة المعرفة أو فطرٌة المبادئ وقالوا بؤن 
التجربة الحسٌة هً المصدر الوحٌد والربٌس لها,  وانهم انكرو وجود هللا وقالو امرآ لم نشاهده 

. لٌس موجود 
ولكن . م1704-1632وبدأ هذا المذهب فً العصر الحدٌث الفٌلسوف اإلنجلٌزي جون لوك 

شهرته وتطوره كان مع األنجلٌزي دٌفٌد هٌوم 
 
 

ومع ذلك . إن اختبلف الفبلسفة فً تحدٌد مصدر المعرفة ٌعود إلى تعرٌفهم للعقل ونظرتهم إلٌه
فإن الفبلسفة عرفوا تنوعا مهّما فً تحلٌلهم للمعرفة اإلنسانٌة جمعوا فٌه بٌن قولهم بقوة العقل 
من جهة أولى وقوة التجربة من جهة ثانٌة وقوة الكشف الصوفً والتجربة الروحٌة من جهة 

ثالثة مثل الذي نجده عند الفٌلسوف الفرنسً برغسون الذي ٌقول بالمعرفة التجرٌبٌة فً العلوم 

الطبٌعٌة, والتفكٌر العقلً فً الفلسفة, والحدس الصوفً كؤرقى درجة ٌمكن أن ٌصل إلٌها 
وال ننس ما ذهب إلٌه كانط الفٌلسوف األلمانً الذي ٌرى ان مصدر المعرفة هو الواقع . اإلنسان

وهذا ٌعنً . التجرٌبً من جهة والمقوالت العقلٌة من جهة ثانٌة والوحً واإلٌمان من جهة ثالثة
أن التنوع المعرفً واقع فً الفكر الغربً الحدٌث والمعاصر ولم ٌستث أي قوة من قوى 

المعرفة سواء كان المصدر هو العالم الطبٌعً أو المصدر 
  
وهو ما انتهى . الحواس , والعقل , والوحً: فٌتمثل فً  : مصدر المعرفة فً الفكر اإلسالمً-  

. إلٌه الفكر الغربً الحدٌث كما رأٌنا آنفا مع كانط وبرغسون وغٌرهما
  

وهو موقف ٌتمٌز بالتوافق والشمول والتكامل بٌن مصادرها جمٌعاً, , إذ لكل مصدر من هذه 
كما أن لكل مصدر من المصادر أداته التً تناسبه حسا وعقبل . المصادر الثبلثة مجاالته وحدوده

وهذا ٌعنً ضرورة . فكلها مهمة وضرورٌة وفق المصدر الذي تتعامل معه... وحدسا وكشفا
وستكون لنا مناسبة لتعمٌق هذا األمر لما ندرس نماذج . تجنب الخلط بٌن مصدر المعرفة وأداتها

من الفكر الغربً الحدٌث والفكر اإلسبلمً القدٌم, وعندها ستكون المقارنة أٌسر وأوضح تجنبا 
. لؤلحكام المسبقة والمتسرعة

 
: وقفه نقدٌة

هذه الوقفه مهمه جدا 
لنه ٌرتبط بعالم االنسان والعقل والروح .تتعلق بطبٌعة المعرفه

وقفة نقدٌة 
نبلحظ أن المذاهب الثبلثة السابقة ركزت على جانب وأهملت جانبا آخر أو جوانب أخرى تتعلق 

ولموضوع المعرفة, فبعضها  (العارف)بطبٌعة المعرفة, ألنها نظرت بطرٌقة تجزٌبٌة لئلنسان 
اعتد بالعقل وأهمل الواقع, والبعض تشبث بالواقع وجعل العقل ال دور له إال التصدٌق على 
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الواقع, والبعض جعل المعرفة الحقة ما كنت تحقق منافع مجسدة, وال عبرة بصحة المعرفة فً 
ذاتها أو مطابقتها للواقع أو ٌقٌنٌتها العقلٌة 

  
  ولو تؤملنا القرآن الكرٌم لوجدناه ٌقرر أن لؤلشٌاء وجودا واقعٌا مستقبل عما فً الذهن البشري, 

أي . أدركه اإلنسان أم عجز عن إدراكه, وعدم إدراك اإلنسان لبعض األشٌاء ال ٌقتضً عدمها 
أنه لٌس كل موجود ٌمكن معرفته, فهناك من الموجودات ما ال سبٌل لوسابل المعرفة اإلنسانٌة 
إلى معرفتها ومن هنا كانت تبعٌة نظرٌة المعرفة لنظرٌة الوجود فً القرآن, فما هو موجود ال 

ٌتعلق وجوده بمعرفة اإلنسان له أو عدمها, فالموجودات أكبر من أن ٌلم بها أو ٌحصٌها أو 
 .(وما أوتٌتم من العلم إال قلٌبل). ٌدركها العقل البشري

 
:  طبٌعة المعرفة عندما نتؤمل القرآن نجد أن المعارف ثبلثة أنواع

 
وهو العلم الضروري الذي خلقه هللا تعالى مركوزا فً فطرة اإلنسان ومنه العلم : علم فطري_1

َوَعلََّم آَدَم األَْسَماء ُكلََّها ُثمَّ َعَرَضُهْم َعلَى } َ:بالبدٌهٌات العقلٌة وباهلل وباألسماء ٌقول تعالى
 البقر  31{اْلَمبلَبَِكِة َفَقاَل أَنبُِبونًِ بِؤَْسَماء َهـُإالء إِن ُكنُتْم َصاِدقٌِن

 
َك  } ُ:وهو العلم الربانً الذي وصل إلى اإلنسان من طرٌق الوحً: علم النبوة_2 ٌْ ٌُوِحى إِلَ َكَذلَِك 

ُ اْلَعِزٌُز اْلَحِكٌم  الشورى 3 {َوإِلَى الَِّذٌَن ِمن َقْبلَِك هللاَّ
 
وهً المعارف التً ٌكتسبها اإلنسان من الوحً أو الكون أو كلٌهما : المعارف اإلكتسابٌة _3

باً َوَجَعَل لَُكُم  }بالحس والتجربة والعقل والحدس,  ٌْ َهاتُِكْم الَ َتْعلَُموَن َش ن ُبُطوِن أُمَّ َوهللّاُ أَْخَرَجُكم مِّ
ْمَع َواألَْبَصاَر َواألَْفبَِدَة لََعلَُّكْم َتْشُكُرون .  النحل78 {اْلسَّ

  
 

– وبحسب نصوص القرآن الكرٌم - وأن طبٌعة المعرفة تقتضً مٌداناً لدراستها وهذا المٌدان
اما أن ٌكون فً عالم الغٌب •
واما أن ٌكون فً عالم الشهادة, •

وطبٌعً أن البحث فً عالم الغٌب محدود, إذ أعفً اإلنسان من الدخول فً تفاصٌله بحسبان 
ذلك 
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 السابعة احملاضرة
 

: طبٌعة المعرفه ومصادرها
  المعرفه بٌن الفطرٌه واالكتساب :اوال

ٌبحث هذا الموضوع فٌما إذا كانت األفكار والمعارف التً لدى اإلنسان عن األشٌاء أصٌلة فٌه,
مخلوقة معه مفطورة فٌه, أم إنهاطاربة علٌه بعد والدته, وسوف نعرض لهذه القضٌة من :  أي

خبلل آراء ثبلثة مواقف ذهب أصحاب كل موقف فٌها  
 مذهبا

 
: موقف المثالٌٌن: الموقف األول

  
 وهم الذٌن ٌردون كل وجود إلى الفكر بؤوسع معانٌه , وٌوضعون دابًما فً مقابل

 , ومن المحدثٌن أفبلطون من اإلغرٌق  واقعٌٌن أو المادٌٌن, وٌؤتً فً صدارتهمال
.  وهٌجلت باركلً وكان

وتعتبر الفلسفة اإلسبلمٌة إجماال فلسفة مثالٌة تعلً من شؤن الوجود الروحً كوجود خارجً  
اختبلفات عقدٌة فلسفٌة كثٌرة بٌن طوابف هذا التٌار ال ٌتسع   حقٌقً قابم بذاته, وال شك أن ثمة

البلمادي المفارق للحس  المقام لذكرها, غٌر أن الجامع الذي ٌجمعهم هو االعتراف بالوجود
وبخصوص موضوع فطرٌة المعرفة واكتسابها فإن المثالٌٌن ٌرون أن المعرفة اإلنسانٌة فطرٌة,

 ممزودة بمجموعة من المبادئ والمعارف األولٌة ال ترجع إلى   وذلك ألن النفس اإلنسانٌة عنده
معرفة  الالعالم الخارجً, بل ترجع إلٌها المعرفة بالعالم الخارجً, فتكون ك

 
(المثالٌة)فعند أفبلطون ما ٌسمى بعالم المثل الذي توجد فٌه جمٌع المعارف فً صورتها الكاملة 

 انسان ناجح ولما كانت النفس اإلنسانٌة من طبٌعة ذلك فقد  فقط ادراك اننً انا ارٌد ان اكون
 نسٌت تلك الصور  أدركت كل تلك المعارف على نحو مثالً كامل, ولكنها حٌن حلت فً البدن

السابقة الفطرٌة, وهو فً عالمنا تحاول تذكر هذه الصور واستعادة إدراكها المثالً, وٌساعدها 
. فً ذلك الحس

وفً ذلك  
 

» : (فٌدون)ٌقول أفبلطون فً محاورة أحد تبلمذته وهو 
 

أما إذا افتقدنا عند المٌبلد تلك المعرفة التً حصلناها قبل أن نولد, ثم كشفنا فٌما بعد بواسطة  
 لكشف معرفتنا عملٌة– وهو ما نسمٌه تعلًما – أفبلٌكون ذلك : الحواس ما كنا نعلم قبل المٌبلد

ولقد كان لنظرٌة المثل عند أفبلطون تؤثٌر كبٌر على الفبلسفة  , فما التعلم إال تذكر, وكفى 
  . بعده المثالٌٌن الذٌن أتوا

 
 :أهم مالمح المعرفة الفطرٌة فٌما ٌلً وأستطٌع أن أحدد

وتستمد م. وٌستحٌل البرهان على شًء بدونها. ال ٌطلب علٌها دلٌل. تضطر النفس لئلذعان لها
 للمعارف العقلٌة  الشرط األولوتمثل . (عند دٌكارت)ن الفطرة والجبلة الخاصة باإلنسان

إنها المبادئ الرٌاضٌة كما ٌقول دٌكارت . واإلدراك الحسً
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 :موقف الواقعٌن الموقف الثانً

 
وتظهر الواقعٌة فً مدارس فلسفٌة مختلفة منها المدرسة المادٌة أو الحسٌة أو التجرٌبٌة, وهم الذ
ٌن ٌرون أن المعرفة اإلنسانٌةمصدرها الحس أو التجربة أو الواقع الموضوعً , وٌمثل هإالء 

فً الفكر اإلغرٌقً المدرسة األرسطٌة فهً أول مدرسة واقعٌة فٌالفلسفة, وفً الفلسفة الغربٌة ال
. حدٌثة جون لوك ودٌفٌد هٌوم  وماركس وأنجلز وغٌرهم

  
وٌجمع هإالء الواقعٌون على أن المعرفة مكتسبة ٌحصلها اإلنسان من خبلل إدراكاته الحسٌة و

 المٌبلد, وٌنكرون أن تكون األفكار األولٌة والمبادئ الفطرٌة  تجاربه الواقعٌة التً ٌمارسها بعد
 صفحة بٌضاء خالٌة  , فاإلنسان ٌولد وعقله مخلوقة مع اإلنسان مفطورة فً النفس اإلنسانٌة

من كل معرفة فطرٌة, واتصاله بالعالم الحسً هو الذي ٌهٌا له فرصة انعكاس هذا الواقع عن 
 على ذهنه, فنحن حٌن نحس بالشًء نتصوره فً أذهاننا, وأما المعانً التً  هاات طرٌق إحساس

ال ٌصل إلٌه الحس فبل تستطٌع النفس ابتكارها وابتداعهامن ذاتها وبصورة مستقلة 
وقد استبد بهإالء الواقعٌٌن اعتدادهم بالمعرفة الحسٌة التجرٌبٌة حتى اعتبروا أن العقل نفسه  

 
 كما ٌقول الرواقٌون وتابعهم فً ذلك -  مباًٌنا للحس, فهو نفسه مادة اإلحساس, بل هو 

مذهبهم فً مادٌة الوجود, ومن ثم مادٌة المعرفة   حاسة من الحواس وهذا ٌنسجم مع-ماركس 
 

 
 أن العقل ال ٌستمد معارفه من الفطر المغرورائد المدرسة التجرٌبٌة الحدٌثة جون لوكوقد أكد 

: سة فٌه, وإنما من خبراته من التجربة وحدها؛ لذلك ٌقول
وعلى . حالما بدأ ٌحس: متى بدأ ٌفكر؟ فبلبد وأن ٌكون الجواب:إذا سؤلنا سابل عن شخص ما»

 .()«ذلك فاإلحساس سابق على التفكٌر, ولٌس هناك شًء فً العقل ما لم ٌكن من قبل فً الحس
وبهذا فبل معنى للقول بفطرٌة المعرفة إنما هً مكتسبة من الواقع الحسً التجرٌبً, وٌمكن أن ن

: حدد مواصفات المعرف المكتسبة عند الواقعٌٌن فٌما ٌلً
. أداتها الحس والتجربة

. لٌست مسبوقة بمعرفة أولٌة
. تنطبع من خبللها صور األشٌاء الواقعٌة فً الذهن, كما تنطبع صورة الختم على قطعة السمع

. وظٌفة العقل فٌها الرابط والجمع والمضاهاة والتجرٌد, لتكوٌن أفكار عنها
. معٌار الصدق فٌها لٌس مطابقتها للفطرة, وإنما مطابقتها للواقع

  

 الموقف الثالث موقف الفالسفة  االسالمٌه المسلمٌن :
 

وقف فبلسفة المسلمٌن من قضٌة الفطرٌة واالكتساب فً المعرفة موقًفا وسًطا بٌن المثالٌٌن  
والواقعٌٌن ٌستفاد من القرآن الكرٌم, وقد انطلق هإالء من أٌة مركزٌة فً هذا الموضوع, وهٌو

,  اي ان االنسان سبقه ا(ال تعلمون شٌبا )اضحة الداللة على أن العقل ال ٌحمل أي فكرة فطرٌة 
لجهل وأن كل ما سٌعرفه اإلنسان سٌكون بفضل أدوات المعرفة أي السمع والبصر  اٌهً الحوا

. وهذا الموقف شبٌه بموقف الفبلسفة الواقعٌٌن. س الخمس مثبل
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 ا ًٌ : المعرفة بٌن الظن والٌقٌن: ثان
هو تجوٌز امرٌن ال مزٌد الحدهم عن االخر   : الظن

هو ادراك علمً قابم على التجربه واالحساس والمشاهده  :  الٌقٌن

 
إذا كان الخبلف بٌن اإلٌقانٌٌن والشكاك حول المعرفة هو خبلف فً إمكان تحصٌل اإلنسان  

المعرفة حقٌقٌة, فإن المثبتٌن لهذه اإلمكانٌة ٌختلفون فٌما بٌنهم حول طبٌعة تلك المعرفة الممكنة
. من حٌث كونها ٌقٌنٌة أو ظنٌة

 بمفهوم النسبٌة, حٌث إن كبًل منهما مبنً على النقص, وال ٌقطع فٌهما  مفهوم الظنٌةوٌرتبط 

. بشًء, غٌر أن الظنٌة معنى قابم بالذات العارفة, بٌنما النسبٌة وصف مستحق للمعارف ذاتها
ومن جانب آخر ٌرتبط مفهوم الٌقٌن بمفهوم اإلطبلق, ففً المفهومٌن معنى القطع مع اختبلف م

. حل الوصف كما سبق
 من معنى الشك المذهبً فً أن كبًل منهما ٌناقضان الطبٌعة الثابتة, ونجد فمعنى الظنوٌقترب 

ي القرآن الكرٌم ما ٌدل على عدم جدوى الظن فً باب المعرفة العلمٌة, 
. وٌوضع الظن فً القرآن الكرٌم فً مقابلة العلم, وٌوضع فً مقابلة الٌقٌن,

وهذا ضروري جدا إذا تعلق األمر بالعقٌدة ألن العقٌدة لٌست ظنٌة وإنما ٌقٌنٌة ال ٌلبسها رٌب و
. اما المعرفة العلمٌة  بالطبٌعة والعالم فالقول فٌها ٌختلف. ال ظن

 
 فهو وصف نفسً للذات العارفة ٌتحقق فٌها إزاء المعلومات التً ٌنتفً عنها فً  الٌقٌنأما 

الذات العارفة الشك والشبهة, وٌستولً علٌها القطع بها حتى ٌصٌر هو المتحكم والمتصرف  
تلك النفس  فً

 

 وٌفرق العلماء بٌن نوعٌن من الٌقٌن :
  

 الذي تتكون فً الذات العارفة, ال عن طرٌق االستدالل والبرهان,: هو الٌقٌن الذاتً :األول
ٌخص صاحبه فقط  . وإنما باالنطباع والتقلٌد

الذي ٌستولً على النفس والوجدان, ولكن على أساس األدلة والحجج وال:الٌقٌن العلمً : والثانً

الٌخص ذات معٌنه .براهٌن
 

ًٌّا بٌن اثنٌن فالٌقٌن  الذاتً سمً كذلك ألنه ٌخص صاحبه فقط, وال ٌصلح أن ٌكون مشترًكا علم
 لٌس  التً تبرز هنا أنه ال ٌمكن نقله لآلخرٌن, أما الٌقٌن العلمً فهو ومن خصائصه أو أكثر, 

ٌخص ذات صاحبه, وإنما ٌمكن أن ٌتكون هو نفسه لدى آخرٌن إذا تحصلت لدٌهم األدلة نفسها,
 وسمً بالٌقٌن العلمً ألنه هو المعتمد فً المعرفة العلمٌة فهو مما ٌمكن نقله لآلخرٌن, 

. , وهً المعرفة التً ال ترضى عن االستدالل العقلً والبرهنة العلمٌة بدٌبًل المختلفة
 مع مبلحظة أن المعرفة العلمٌة الٌوم لم تعد تإمن بالٌقٌن ألنه ال ٌقٌن فً العلم وأن جمٌع 

فتارٌخ العلم تارٌخ أخطابه كما  . نظرٌاته وقوانٌنه احتمالٌة ظنٌة تارٌخٌة تتجدد باستمرار
  

 
 
 
 
 
 
 



  تنسٌق / مٌبلف & أسماء : تلخٌص :TAHANI   29صفحة 
 

 احملاضرة الثامنة 

 مقدمة * 

تكلم الفبلسفه حول هذا الموضوع وقالوا ان اصل المعرفه اما ان تكون طبٌعٌه او ان تكون * 
امر غٌبًٌ  

 
طرح الفبلسفة القدامى األسبلة التالٌة لمعالجة مسؤلة إمكان المعرفة وٌمكن صٌاغتها على النحو 

ٌُعرف؟ ألنه حتى وإن سلمنا  ٌَعرف؟ وهل الوجود ٌمكن أن  التالً؟ هل اإلنسان قادر على أن 
ٌُعرف ومثال  بقدرات اإلنسان على المعرفة فهذا ال ٌعنً أنه ٌعرف ما لم ٌكن الوجود قاببل ألن 

ذلك أن اإلنسان ٌحمل أدوات اإلدراك ومع ذلك ال ٌعرف عالم الغٌب وهو وجه من وجوه 
ٌُعرف فإن . الوجود وهذا بسبب أن عالم الغٌب غٌر قابل للمعرفة وإذا سلمنا أن الوجود قابل ألن 

ومثال ذلك أن . هذا ال ٌعنً أن اإلنسان ٌعرف ما لم ٌكن ٌحمل أدوات اإلدراك المعرفٌة المبلبمة
ألن العوالم العقلٌة . اإلنسان ٌحمل أدوات اإلدراك الحسٌة ومع ذلك فهو ال ٌعرف العوالم العقلٌة

وال ٌعرف العوالم الغٌبٌة أٌضا ألنها غٌر قابلة لكً . غٌر قابلة لكً ُتعرف باألدوات الحسٌة
وهذا ٌإكد أن المعرفة ال تكون إال إذا توفر شرطان . ُتعرف باألدوات الحسٌة والعقلٌة معا

ٌُعرف ومع . مهمان أولهما أن ٌكون اإلنسان قادرا على أن ٌعرف وان ٌكون الوجود قاببل لكً 
تطور الفلسفات فً العصر القدٌم مع الٌونانٌٌن والوسٌط مع النصارى والمسلمٌن فإن السإال 

ومع الفلسفة الحدٌثة تمكن الفٌلسوف األلمانً كانط من . بقً قابما والجواب الحاسم بقً متعذرا
وبسبب السإال الكانطً " ماذا ٌمكننً أن أعرف؟ : " إعادة صٌاغة المسؤلة على النحو التالً

تدعم حضور مسؤلة إمكان المعرفة فً الفلسفة عموما ونظرٌات المعرفة خصوصا بما فً ذلك 
. المعاصرة (النظرٌة النقدٌة العلم)اإلٌبستٌمولوجٌا 

 

 ًت هو الفٌلسوف كان ,  اول من ذكر االدراك العقل 
 
 

: مواقف الفبلسفة من إمكان المعرفة -
ٌمكن أن ُنرجع هذه المسؤلة إلى اتجاهات كبرى عدٌدة عدد المدارس الفلسفٌة قدٌما وحدٌثا 

المدرسة الرٌبٌة ومدرسة الشك المنهجً والمدرسة : ولكننا سنكتفً بثبلثة اتجاهات. ومعاصرة
. النقدٌة

( Skepticism ): المدرسة الرٌبٌة
 

اتصلت فً انها نظرت الى ماٌدرمها العقل وهً العلوم وهذه العلوم اما ان ٌصل الٌها االنسان * 
االدراك ف ٌصل الى الٌقٌن ثم العلم وبعد العلم غلبة الظن ثم الشك ثم عدم االدراك  

والشك فً معناه االصطبلحً ٌعنً . وهً مدرسة من مدارس الشك القدٌمة فً الفلسفة الٌونانٌة
وقد كان الفٌلسوف بٌرون ". التردد بٌن نقٌضٌن وعدم ترجٌح أحد الطرفٌن على اآلخر " 
من أبرز مإسسٌها األوابل وواضعً أصولها األولى التً تإكد على موقف  (.م. ق360-275)

واحد وهو أن اإلنسان ال ٌحمل أّي قدرة للحصول على الحقٌقة والمعرفة المطلقة بحقٌقة الوجود 
ألسباب تعود إلى محدودٌة ادوات اإلدراك اإلنسانً الحسٌة والعقلٌة والستحالة معرفة الحقابق 

فما ٌعرفه اإلنسان لٌس إال ظواهر الوجود المتغٌرة أما ماهٌة الوجود . والماهٌات والجواهر
أي أن نتوقف عن إطبلق أّي حكم  " épokhé"نعلّق الحكم " فٌستحٌل إدراكها ولذلك ٌجب أن 

  ال ٌكون إال من خبللAtaraxiaفً مجال الرأي للوصول إلى الطمؤنٌنة ألن طمؤنٌنة النفس 
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تعلٌق الحكم وعدم اإلقرار بؤي حقٌقة ٌمكن الدفاع عنها, واإلنسان قادر على أن ٌثبت األمر 
وضده وهو ما ٌعرف بمبدأ تكافإ االدله  

 
 

.. شرطان لكً ان تدرك االشٌاء على حقٌقتها • 
 ان ٌكون االنسان قادر على ان ٌعرف/ 1
ان ٌكون الوجود قابل لكً ٌعرف / 2
 

 أصولها التارٌخٌة :

  
ٌعود نسب المدرسة الرٌبٌة إلى االتجاه السفسطابً فً منتصف القرن الخامس قبل المٌبلد 

بإنزال الفلسفة من السماء إلى األرض  (فبلسفة الطبٌعة)والذي حاول تجاوز المدرسة الطبٌعٌة 
 (م. ق420- م . ق487 )بروتاغوراسأي بجعل الفلسفة مهتمة باإلنسان ولٌس بالطبٌعة وكان 

إن اإلنسان " : من أولهم وأكثرهم شهرة وقد عبر عن جوهر هذا التوجه الفلسفً الجدٌد بقوله
, أي إن المعرفة فعل بشري خالص وأن اإلنسان هو مقٌاس الحكم بوجود "مقٌاس كل شًء 

. شًء أو عدمه وأن قٌم الحق والخٌر والجمال قٌم إنسانٌة خالصة إلٌه ٌعود التمٌٌز والحكم
وبهذا التوجه ٌبعد بروتاغوراس كل إمكان لمعرفة تتجاوز حكم البشر ومن ثم كل إمكان للقول 

  جورجٌاسوقد سار بعده . بالحقٌقة المطلقة الثابتة
 

ٌقول . وطّور هذا التوجه المعرفً ووصل به إلى أقصاه حٌن أعلن استحالة كل شًء
وإذا وجد شًء فاإلنسان قاصر عن إدراكه, وإذا فرضنا أن , ال ٌوجد شًء): " جورجٌاس

 فهو المنهج السفسطائٌون أما المنهج الذي كّرسه .(فلن ٌستطٌع أن ٌبلغه لغٌره, اإلنسان أدركه
لقدرة الخطابة على التؤثٌر فً النفوس وتوجٌههم والتحكم فٌهم  (الرٌتورٌقا)الخطابً او الببلغً 

وإٌهامهم بؤنهم مقتنعون بصدق ما ٌقال لهم ولهذا السبب قٌل عن السفسطابٌة إنها حكمة مموهة 
فالحكم ٌتغٌر . تإثر فً الجموع وتتحكم فً افكارهم وتغٌرها كما ٌشاإون مقابل اجر مادي

بتغٌر المصلحة المادٌة وال وجود لحكم ٌعبر عن الحقٌقة وهذا الوضع هو الذي جعل الفبلسفة 
 ٌبنون أنساقا فلسفٌة على اسس متٌنة وظهرت بموجب ذلك سقراط وافالطون وأرسطووخاصة 

 للكشف عن ضبلل السفسطابٌة وانها حكمة مموهة نظرٌة افالطونأول نظرٌة فً المعرفة وهً 
وان منهج الخطابة والببلغة منهج ٌنتهً بصاحبة إلى السفسطة والحكم على الشًء ونقٌضه 

ومنذ . بٌنما المنهج البرهانً منهج عقلً ٌقوم على مبادئ عقلٌة قادرة على بناء العلم والحقٌقة
ذلك التارٌخ تواصل العداء مع السفسطابٌة ومنهجها الخطابً للدفاع على الفلسفة ومنهجها 

البرهانً 
 

هً درجة لم ٌتمكن فٌها االنسان الى قرار , كٌف ٌتمكن االنسان فٌها الى قرار , :  الرٌبٌه• 

عن طرٌق الفهم 
 تتحدث فً كبلم طوٌل من غٌر ان نخرج الى نتٌجه : السفسطه• 
 

  (الإلدرٌة  )حجج الرٌبٌٌن : 
 اتسع نطاق المدرسة الرٌبٌة من خبلل مناقشة واصلوا عدوا ان الحكٌم الذي هو هللا الذي ٌملك 

وهذه المعرفه المطلقه لبلشٌاء الٌستطٌع العقل ان ٌماٌز بٌنها  ة معرفة المطلق
 

تقر أن الحكٌم هو هللا وأن اإلنسان محب للحكمة وبالتالً لٌس بمقدور اإلنسان بلوغ الحكمة 
المطلقة والتامة والنهابٌة أي إن الرٌبٌة لها ما ٌشرع لوجودها فً صلب النظرٌات المقرة 
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 (م. ق210-160 )سٌكستوس امبٌرٌقوس وهو الرٌبٌٌنوقد تمكن احد كبار . بالحقٌقة المطلقة
من الدفاع على الرٌبٌة مإكدا على مبدأ تعلٌق الحكم واستحالة بلوغ الحقٌقة من أجل تحقٌق 

الطمؤنٌنة وتقوم حججهم على مبدأٌن مهمٌن أولهما أن الحواس خداعة وأحكامها متغٌرة ألنها 
وثانهما أن العقل ال ٌعمل . تتؤثر بذوات أصحابها من جهة والظروف الفٌزٌابٌة من جهة أخرى

إال وفق مبادئ ٌسلم ببداهتها ولو تصورنا غٌاب هذه المسلمات البدهٌة فإن عمل العقل ٌتوقف 
بالضرورة وترتبك كل حججه واستداللته مهما كانت قوٌة ومقنعة فً ظاهرها 

 
  انه ٌفهم االشٌاء فهم خاطىء : ماسبب طغٌان العقل• 
 

وال شك أن النقد الذي أقامه الرٌبٌون على موادٌٌن العقل جعلهم ٌنظرون على ان الحقابق فً 
اجمالها نسبٌه وهذه النسبٌه كانت حل وسط عند هإالء الفبلسفه  

إن الحقٌقة مستحٌلة اإلدراك . وحصٌلة موقف الرٌبٌٌن ٌمكن التعبٌر عنه على النحو التالً" 
ًّ ٌبدأ شاكا وٌنتهً شاكا وتسّمى هذه الحالة  بغاٌة تحقٌق الطمانٌنة فً " تعلٌق الحكم " وان الرٌب

مجال الرأي 
 

  ًالشك المنهج :
شك مفٌد جدا الن حٌنما ٌكون لبلنسان شك منهجً بمعنى انه لٌس اسفنجه ٌقبل كل معلومه او ال

خبر ومادام لبلنسان لدٌه شك منهجً معناه انه ٌقبل الخبر والمعرفه اذا قامة على دلٌل واذا 
غابه معناه انه لٌست ثابته او اصلٌه  

الشكوك هً الموصلة " : القابل فً ختام كتاب المٌزان (ه505ت) فقال اإلمام الغزالً -

للحق, فمن لم ٌشك لم ٌنظر ومن لم ٌنظر لم ٌبصر ومن لم ٌبصر بقً فً العمى 
" والضبلل 

 
وبهذا فإن غاٌة الشك عند دٌكارت تؤسٌس العلوم على قواعد وطٌدة وهو ماحصل فعبل عندما 

انتهى من الشك فً الحسٌات واألفكار المتخٌلة ومبادئ العقل والرٌاضٌات وانتهى إلى الشك فً 
وهذه النتٌجة أي الشك فً كل شًء هً التً مكنته من بٌان أن الشك تقكٌر وبما أنه . كل شًء

وعبر على وجود الذات المفكرة . ٌشك فهو ٌفكر أي أن هناك ذاتا تشك فهً بالضرورة تفكٌر
~  أنا أفكر أنا موجود : بالكوجٌطو

 
وهذا الكوجٌطو هو الذي سٌكون األساس الذي ستقوم علٌه الوجود اإللهً أوال وكل المعارف 

: وسٌكون أساس المعرفة عنده قابما على أمرٌن اثنٌن. الرٌاضٌة والطبٌعٌة واألخبلقٌة ثانٌا
. والوجود اإللهً بما هو ضامن لكل حقٌقة. وجود الذات المفكرة أي العقل بما هو نور طبٌعً

" العقل بما هو أعدل األشٌاء قسمة بٌن الناس"أي . وعلى هذٌن األساسٌن بنٌت الحداثة الغربٌة
ألنه لٌس المهم أن ٌكون للمرء عقل " والوجود اإللهً بشرط ان نحسن توجٌه العقل فً التفكٌر

وهً قواعد العقل فً . ونعنً بتوجٌه العقل اتباع قواعد المنهج"  بل المهم أن ٌحسن استعماله
. تفكٌره الرٌاضً والفٌزٌابً والفلسفً

 
 

  المدرسة النقدٌة
وهو الذي تمّكن فعلٌا من صٌاغة  تهو الفٌلسوف األلمانً أٌمانٌوال كانورابد هذه المدرسة 

ماذا ٌمكننً : " سإال إمكان المعرفة  وذلك من خبلل السإال األول الذي طرحته فلسفته وهو 
وٌقصد بالمٌتافٌزٌقا لٌس البحث فً ما . عن هذا السإال تجٌب المٌتافٌزٌقا: وقال" أن أعرف؟

ٌُفهم عادة وإنما البحث فً شروط إمكان المعرفة والبحث فً هذه الشروط . وراء الطبٌعة كما 
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ومن خبلل منهج تحلٌلً نقدي للمعرفة العلمٌة القابمة . ٌعنً الكشف عن جغرافٌا الذهن البشري
أي الرٌاضٌات والطبٌعٌات انتهى إلى أن المعرفة ال تكون إال معرفة بالظواهر أي األشٌاء لذاتنا 

أما . أي الموضوعات الخاضعة للعالم الحسً ألن مقوالت العقل ال تعرف إلى هذه الظواهر
األشٌاء فً ذاتها أي األشٌاء التً ال صلة لها بالحس والتجربة ال ٌمكن معرفتها وإنما ٌمكن 

. التفكٌر فٌها فقط مثل مسؤلة الوجود اإللهً ووجود الروح والحرٌة واإلرادة وغٌرها
 

وإذا أردنا أخذ معلومات عن الوجود اإللهً .  وبهذا صرنا نمٌز بٌن عالم المعرفة وعالم التفكٌر
.  مثبل فعلٌنا االلتجاء إلى اإلٌمان والدٌن ولٌس إلى المعرفة

هذه .أي إن لئلٌمان والدٌن دورا فً تقدٌم إجابات فً المسابل التً ال ٌمكن لئلنسان أن ٌعرفها
هً المدارس الثبلثة الكبرى التً عالجت مسؤلة إمكان المعرفة مدرسة الرٌب أو البلأدرٌة 

. ومدرسة الشك المنهجً والمدرسة النقدٌة
 بمختلف  واألساس فً كل هذا أن نظرٌة المعرفة تعود دوما إلى قدرات اإلنسان اإلدراكٌة

ولهذا نفهم لماذا ٌجب . وجوهها وال تعود إلى المسابل أو الموضوعات التً ٌحاول معرفتها
قدرات اإلنسان )التمٌٌز فً نظرٌة المعرفة بٌن المعرفة التً هً نتاج عبلقة ذات اإلنسان 

, والموضوعات نفسها وفً ...(الوحً/الطبٌعة/العالم)بموضوعاته  (اإلدراكٌة من عقل وحواس
فتدبر أٌات هللا الكونٌة والنصٌة, والنظر فً . ذاتها التً تبقى عصٌة عن كل معرفة قطعٌة نهابٌة

 ة آٌاته ٌبقى قابما الى ٌوم القٌام
 

  موضوع المعرفه : 
الشًء الذي اما ان ٌكون مدرك عقلً او اال ٌكون مدرك عقلً 

 


