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  :تمھید
علم العلوم حتى بدایة عصر النھضة األوربیة الحدیثة فكان موضوعھا یشمل كل  Philosophyظلت الفلسفة 

ولكن بازدیاد تقدم العقل البشري واكتشاف  , كلھا تستخدم المنھج الفلسفى المعارفالمعارف اإلنسانیة وكانت 
المنھج التجریبي وانتشار مبدأ التخصص انفصلت اغلب العلوم عن الفلسفة ولم یتبق لھا إال ثالثة مباحث رئیسیة 

   .وبعض المباحث الفرعیة التي تتسم بالطابع الكلي المجرد
 :للفلسفة المباحث الرئیسیة 
 األستقرائىتدرس الفلسفة ثالث موضوعات رئیسیة تتناسب مع طبیعة الفلسفة العقلیة المجردة ومنھجھا التأملى  

  :ھى
  االنطولوجیا(مبحث الوجود Ontology(. 
  االبستمولوجیا(مبحث المعرفة Epistemology(. 
  االكسیولوجیا(مبحث القیم Axiology(.  

  
  الوجود ككل ویحاول الكشف عن القوانین الكلیة العامة التي یدرس  ) :االنطولوجیا(مبحث الوجود

 من أمثلة موضوعاتھ ،أو علم ما وراء الطبیعة metaphysicsیطلق علیھ اسم المیتافیزیقیا . تفسره
محاولة اكتشاف قوانین المادة والحركة في الوجود كلھ ومدي عشوائیتھا أو انتظامھا وعالقتھا با 

 . الخ…منھ واألصل الذي تكونت 
  االبستمولوجیتا(مبحث المعرفة: (  

ویدرس طبیعة وإمكانیة ووسائل المعرفة اإلنسانیة عن  knowledge theoryبنظریة المعرفة  عرفی
من أمثلة موضوعاتھ دراسة المعرفة اإلنسانیة من حیث ، ولذلك فھو یرتبط بمبحث الوجود .الوجود

یقینیة ؟ كما یھتم بالموازنة بین الحواس والعقل والحدس طبیعتھا وھل ھي كلیة أم جزئیة ظنیة أم 
  .كوسائل للمعرفة ومدي دقة كل منھا

  یدرس المثل العلیا والقیم المطلقة التي یسعى الجمیع لتحقیقھا في حیاتھم ) :االكسیولوجیا(مبحث القیم .
  :وھناك ثالثة قیم أساسیة ھي

   .لنا قواعد التفكیر السلیم الذي یضع logicویدرسھا علم المنطق  :قیمة الحق
  . الذي یوضح لنا قواعد السلوك األخالقي ethics ویدرسھا علم األخالق  :قیمة الخیر

  .معاییر الجمالالذي یوضح لنا  aestheticsویدرسھا علم الجمال  :قیمة الجمال
  

  :مقدمة
ة ألن اإ ة بالمعرف كاالت المرتبط وف، knowledgeش ام الفیلس لب اھتم ن ص ي م ب االش ھ كل بجان كاالت وتش

اول االنطولوجیة المیتافیزیقیة،  ا مع ي انصبت علیھ اإلشكاالت االكسیولوجیة القیمة األرضیة الفكریة األساسیة الت
ار ق الكشف عن و ،التفكیر الفلسفي، وفلحت تربتھا اسئلة الباحث عن جذور األفك ي أف ددة ف ا المتع ة ألوجھھ المقلب

  .تمثلھادرجات الصحة أو الیقین التي 
ان  لكاالنس ائن عاق د  ،ك ھق ھ مكن ي  عقل درة عل ن الق ارف،إم ار والمع ن االفك ة م اج مجموع ث  نت ل حی تم العق أھ

ة االخري الفلسفي بھذه القدرة بالذات التي یتمیز بھا الكائن البشري عن ا عموم الموجودات الطبیعی ، وطرح حولھ
  .شكالیة المعرفیة التي نحن بصدد تناولھا والبحث فیھاالعدید من االسئلة التي تكون في ترابطھا وتداخلھا اال

ة، ق بمجال المعرف كالي المتعل كل الفضاء االش ي تش ئلة الت ة ب ومن أھم تلك األس ك المتعلق ذكر تل ة إن ان المعرف مك
ور.؟ھاومصدرھا وحدودھا ووظیفت ذاھب و وقد تمیز تاریخ الفلسفة بظھ ددةإعدة م ، تجاھات جسدت مواقف متع

   .بصدد تلك االشكاالت المعرفیة حیانا ومتعارضة احیانا اخريأمتشابھة  - بات مختلفةوقدمت اجا
  

 :theory concept مفھوم النظریة
ي األنسانیة الذي یصدر من النفس speculationھو التفكر والتأمل  insight رظنلا ول  ف ة للحص ور المعلوم األم

ا  امنھ ور الم اوعبرھ ي األم ة،جعل الي  ھول ا وبالت ة بأنھ ف النظری ن تعری ة و(یمك دمات فكری ا مق ة باتباعھ عقلی
دماتإو ك المق ة ھي) عمال قواعدھا نحصل علي نتائج ومعارف مستنبطة من تل اھیم ( والنظری ة من المف مجموع
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اھرات ة للظ رة منظم ل نظ ي تمث ة الت ات المترابط ات والمقترح رات  ،والتعریف ین المتغی ات ب د العالق ك بتحدی وذل
ابغرض تفسی ؤ بھ اھرات والتنب رة، ).ر الظ ري كثی ات أخ ة تعریف وم  وللنظری ا معارف وعل ول انھ دور ح ا ت كلھ

  .أخذت شكل القواعد العلمیة المتفق علیھا والتي یستعان بھا في وضع النظم وحلول المشكالت
ا و .theorem(s) علمیة ةونظریtheory(ies)  فلسفیة ةإلي نظری ةوتنقسم النظری ً ةعموم  theory الفلسفیة النظری

ى  ورھ فى  تص ى یphilosophic concept فلس وم عل اءإق ى أو   assumption دع رض ظن ھف ق علی  متف
tentative hypothesisة  ؛ ة العلمی ا النظری ور theoremبینم ىی scientific concept علمىتص وم عل  ق

رض  ىف رض ،guessed hypothesis ظن ك بغ ین ربط ال وذل دة ب واھر ع وانین أو  phenomenaظ  lawsق
ة الع( deductستنبط ردھا إلي مبدأ واحد ،یُ و بعضھا ببعض، ةفیما یتعلق یالنظری ا ( inductستقرء أو یُ  ؛)لمی فیم

ا معرفیًانتظم علما أو تو تسم بالعمومیة،ت د،وقواع حكامأ ھذا المبدأ من) یتعلق بالنظریة الفلسفیة قدم منھجا ت، وفرعً
   .ىءالنتائج بالمبادربط تو للبحث والتفسیر،

 :خصائص النظریة
 ورة مع شرح حدوث الظاھرة  ،تفسیر الحقائق التي نالحظھا دً  -موضوع النظریة في ابسط ص عن  ابعی

ون  فتصفھا وتؤسسھا وتقننھا، وتحكمھا وتھیمن علیھا؛  فى مرحلة زمنیة معینة -التعقد اللفظي ث تك بحی
 .المعرفة القائمة حالیامتجانسة مع الحقائق التي نالحظھا ومع 

 ةو ،یجب ان تنطوي علي وسائل التحقق منھا ةا إقام ا ألدل ة تطبیقھ ى صدقھا، وإمكانی ام . عل مد أم وتص
  ھا، وتكون شارحة أكثر من غیر)إن وجدت(كل النظریات األخرى القائمة  

 ث ة للبح ي حاج ي مجاالت اخري ف د وتشیر ال تم ،یجب ان تؤدي النظریة الي اكتشاف جدی ك من  وی ذل
  .ةتحقق الھدف من وضع النظری داحكاما وقواعخالل استقراء النظریة والحصول منھا علي 

  "والممارسة بدون نظریة عما. النظریة بدون ممارسة ھباء"
  : جبران خلیل جبرانیقول أو كما 

  كل حافز ضریر إذا لم یقترن بالمعرفة     "                     
  "وكل معرفة ھباء إذا لم تقترن بالعمل                                                         

  
  :Epistemology لمعرفةالفلسفیة ل نظریةال

ا ویمثل ة ھ ث المعرف طلحepistemology مبح ف epistemology ومص ع  مؤل ن جم ین م  episteme: لفظ
رع بمعني ologyو knowledge معرفةبمعني  نن ف ر مق ة غی  unidentified branch of knowledge معرف

ة  ث المعرف ةالن(وعلى ذلك فمبح ةل الفلسفیة ظری درس  )لمعرف ذي ی روع الفلسفة ال وعات المرتبطالأحد ف  ةموض
ث یختص  .identifying knowledge  المعرفة بتقنین ذا المبح ل ھ ذكر والتخی ة االحساس واالدراك والت بدراس

ة كل اواالنتباه و ان طبیع ع بی لتفكیر ویھتم كذلك بدراسة وسائل المعرفة والموازنة بین الحواس والعقل والحدس م
ة ر دق ا أكث دودھا وأیھم ا وح ھ االراء .منھ ددت فی ھ وان تع ھ وخطورت ھ اھمیت ة ل ث المعرف ي ان مبح دال ف وال ج

  .واختلفت وجھات النظر
  :ومن ھنا نجد ان االبستمولوجي تنقسم الي

 لوضعیةالفلسفة ا positivism رقام ال تكذب بنظرھمألن األرقام ألوھي فلسفة تعتمد علي ا. 
  الفلسفة النظریةinterpretivism وھي فلسفھ تعتمد علي الشرح. 
  الفلسفة الواقعیةrealism  وھي فلسفة تقع بین الفلسفة الوضعیة والتفسیریة  
ا واكتشاف ن كل منا في اشتیاق لمعرفة المأالشك  ود من حولن ذا أزید عن الوج ة ل ائق الكامن ة الحق سراره ومعرف

ا  .فان لنظریة المعرفة أھمیة كبیرة الدراك الوجود من حولنا وھو یدرس المعرفة االنسانیة عامة من حیث طبیعتھ
ط  ا فق ا یظھر لن ي م ورة عل ود؟ أم ھي مقص ذا وھل یمكن ان تكون المعرفة كاملة وشاملة لكل حقائق الوج من ھ

ة للشك؟أ الوجود دون الباطن الخفي فیھ؟ وھل نستطیع التوصل الي حقائق یقینیھ؟ ة  وھل م ان معارفنا قابل المعرف
  -:وجز الفالسفھ موضوعات المعرفھ في ثالثة اسئلة ھيی.. ؟معرفة العالم مستحیلة وھل ؟حتمالیھإكلھا 
 ؟ )مقنن( للمعرفھلمفھوم  ھل یمكننا الوصول الي تعریف مقنع 
 ما ھي القضایا التي نقول عنھا انھا صادقة؟ 
 ما االسس التي یقوم علیھا صدق ھذه القضایا؟ 

  
  :ن نبحث ثالث نقاط اساسیةأد البلبحث نظریة المعرفة 

  طبیعة المعرفة: أوال
  منابعھاومسالك المعرفة : ثانیا
  امكانیة المعرفة وحدودھا: ثالثا
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  طبیعة المعرفة: أوال

ز تھتم نظریة  ا یمی ة وم المعرفة أوال بالبحث في طبیعة المعرفة االنسانیة ومعني ذلك ان نسأل عن تعریف المعرف
ین  ا بالصدق والیق المعرفة عن غیرھا من نشاطات العقل االنساني وما اذا كانت ھذه المعرفة یجب ان تتصف دائم

  -:الصدد اليتنقسم المذاھب في ھذا ؛ ام ان ھناك ما یسمي معرفة كاذبھ أو احتمالیة
  

  
  

 :مذھب الواقعیة -1
فة  ةالفلس ة  الواقعی ة المعرف ي طبیع اه ف ي اتج ي یھ ود الحقیق الواقع ري ان الوج رتبط ب م

 .ما یتم إدراكھ بالعقلوماعداه ال یكون حقیقیا اال بقدر 
o لواقعیة الساذجةا 

واس وان  الحس والح ق ب ي التسلیم المطل ة یعتمد الواقعیون في الواقعیة الساذجة عل معرف
  .االشیاء مرتبطة بالواقع الخارجي

o الواقعیة النقدیة 
ل ادراك إ ة ب ة لالشیاء الخارجی ن المعرفة عند الواقعیة النقدیة لیست ادراك صورة مطابق

ل ال ل العق ة بفع ھ ایضا ان یتجاوز الجزصورة معدل ي ئیذي یمكن ل ات والمحسوسات ال
 .الكلیات

  :مذھب المثالیة -2
و الفلسفة المثالیة ھي  ة ان الفكر ھ ري المثالی ة وت ل الواقعی ة یقاب ة المعرف ي طبیع اتجاه ف

  .الوجود الحقیقي وماعداه ال یكون حقیقیا اال بقدر ما یتحول الي تصورات ذھنیھ وافكار
o المثالیة الموضوعیة: 

ل  ي العق ع ال ده ترج ة عن ون فالمعرف د أفالط وعیة عن ة الموض ن المثالی ورة م د ص نج
ل ان  والمثالیة الموضوعیة ھ ب ؤثر فی وع االدراك وال ی زم موض تري ان العقل المدرك یل

  .الموضوع ھو الذي یؤثر فیھ
o یة الذاتیةلالمثا: 

ي االدراك ع ال ود یرج ري ان الوج ة، ت ن ناحی اه إن و، م یاء معن ود االش دركھا أوج ا ن نن
  .من ناحیة أخرى ،عند ادراكنا لھإالوالشئ لیس لھ وجود مادي 

o المثالیة االشكالیة: 
ننا عاجزون عن ان نثیت أموجود ،  ناأین اال في قضیة قانھ الیوجد من ی "دیكارت"یري 

  .بالتجربة مباشرة وجود خارج وجودنا في مثالیة معقولة
  

 منابعھاومسالك المعرفة : ثانیا
یلھ  ط وس ول ان أبس د نق ا وق ابنا لھ ھ اكتس ة أو طریق ادر المعرف ن مص ا ع ة ثانی ة المعرف ائل نظری اب تتس الكتس

َ وسائل اخريألالمعرفة ھو ا ذاھب الفلسفیة من  .دراك الحسي ولكن ھناك ایضا ا تختلف الم داد كال منھ ث اعت حی
  .العقل والحس ھالطرق الموصلة الي المعرفة فبعضھا یري ان المعرفة مصدرھا االحساس والبعض یري انب

ا ومنابعھا ، بمعنى آ الفالسفة مسالك المعرفة صنف ة إستنباطخر السبل التى یمكن من خاللھ ا المعرف ، من منابعھ
  :فلسفیة ھى الى ثالثة مذاھب

 المذھب الحسى 
 المذھب العقلى 
 المذھب النقدى  

   
  

طبیعة المعرفة

مذھب المثالیة

المثالیة األشكالیھ المثالیة الذاتیة المثالیة الموضوعیة

مذھب 
االواقعیة

الواقعیة النقدیة الواقعیة الساذجة
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 المذھب الحسي 
ائلین  یري أصحاب المذھب الحسي ان كل معرفة انما ترجع إلي األحساس وأنكر الحسیون دعوي العقلیین الق

ي باالفكار والبدیھات  ل واسرفوا ف ود العق والمبادئ االولیة وقد غالي بعض اتباع النزعة الحسیة وانكروا وج
ي  ة والنظر ال ة كلی ادئ العقلی ك رفض المب ي ذل تقدیر الحس الخالص واعتباره مصدر للمعرفة وقد ترتب عل

وال اختالف الظروف واالح ف ب ان وتختل ان والمك ر الزم ر بتغی ع ان رد .االحكام العقلیة علي انھا تتغی والواق
حاب  د أص دیثا عن ر ح ھ ظھ فھ ولكن اریخ الفلس ي ت دا ف یس جدس ل ل ده دون العق اس وح ي االحس ة ال المعرف

  .المذھب الحسي الذین اعتبروا ان الحواس ھي النبع الذي عنھ تؤخذ المعرفھ
 لمذھب العقليا 

ة یذھب العقلیون الي ان العقل ھو المصدر الوحید للمعرفة التي تطبع بطابع الض روریة التي تتمیز بھا المعرف
ة  وانین الریاض ي ق ال ف و الح ا ھ ام كم ایا واالحك دق القض ب ص ة توج رورة عقلی ا ض ة فانھ العقلی

ان ) الكلیھ(والبدیھیات،واما اتصاف احكام المعرفة العقلیھ ب ان ومك ي كل زم فان ذلك یعني صدق االحكام ف
ل  وعدم تغیرھا بتغیر الظروف واالحوال ویتفق العقلیون اس ب ع الن د جمی ة توجد عن علي ان العقل قوة فطری

  .ھو اعدل االشیاءقیمة بین البشر كما یقول دیكارت ولھذا كانت المبادئ واحده عند جمیع الناس
ؤدي  ا ت م فانھ فالعقل اذن ھو المصدر الیقیني اما االحساس فانھ یمدنا بمعلومات مبعثره ال ارتباط بینھا ومن ث

  .الیة ال ترقي الي مرتبھ الیقینالي معرفة ظنیة واحتم
 المذھب النقدي  

ا  ل مع ي الحس والعق ة ال ون المعرف ة ویرجع ر السلس ھ النظ م اصحاب وجھ دي فھ ذھب النق ا اصحاب الم ام
ي  ویري كانط ان المصدر االول للمعرفة ھو االحساس ولكن ھذا االحساس انما یرجع الي القوة الفكریة االول

  صیغتي الزمان والمكانوھي من قوي االدراك وتطبیق 
  

   امكانیة المعرفة وحدودھا: ثالثا
ا دمعرفة ثالثا في مجال معرفتنا وتحتبحث نظریة ال ده بعالمین ھما العالم المحسوس او العالم الفیزیائي وعالم حیاتن

َ وھو مدي امكانیة وصول االنسان معرفة موضوعیة .العقلیة َ مھما  .وتتناول نظریة المعرفة موضوعا
المعرفة أو امكانیة المعرفة حیث تدرس مشكلة المعرفة بین الشك والیقین فنجد أصحاب الیقین یرون ان كل صحة 

  .معرفة سواء كانت عقلیة أم حسیة ھي صادقة علي االطالق ولیس ھناك ما یدعو اي اختبار لصحتھا
ة االنسانیة ة  اما النقدیون من أصحاب مذھب الیقین یرون ضرورة تعیین حدود المعرف ام المعرف ا المنكرون لقی ام

  .فھم معارضون الصحاب مذھب الیقین
عوالم ال یمكن . محاطون بعوالم غامضة عوالم ال نراھا بالعین المجردة بسبب حجمھا بأنناأیضا وتتحدد معرفتنا 

رؤیة ھذه ولكن حالیا اصبح بامكاننا .. Microاو النھا صغیرة للغایة    Macroاما النھا كبیرة للغایة  ،رؤیتھا
  .العوالم

انھا التكنولوجیا التى ساھمت فى توسیع اطار حواسنا الطبیعیة ... ما الذى احدث ھذا التغیر فى ادراكنا الحسى 
وحملتنا فى رحلة فریدة من عالمنا الخاص الى عوالم غریبة متوازیة نزوال الى اصغر العناصر فى الخلق 

  "ینالبرت اینشتا" كما قال  .وصعودا الى اكبرھا
  )من الممكن ان نجد خلف ادراكنا الحسى عوالم خفیة لسنا على علم بوجودھا( 

  
  ھااتوتصنیف أنواع المعرفة: رابعا

دد أ ة صنافتتع ة من  المعرف ةمعرف ى علمی ة شاملة ال ى معرف ة  ال ة معرف ال األستخدامفردی ا لمج ة،  طبق للمعرف
عالن مع بعضھما البعض وال یخلو أى صنف من ایتفلھا نوعان أساسیان المعرفة فإن وبعیدا عن مجال األستخدام 

  :معا بنسب مختلفة وھما أصناف المعرقة منھما
  : Knowledge Explicit ) الصریحة(المعرفة الظاھرة  -1

ا، الموجودة والمخزنة  رفةوالتي تتجسد بشكل مادي وتتعلق بالمع ر عنھ ى والتى یمكن إسترجاعھا والتعبی واء ف س
ة لأل دة والقریب ذاكرة البعی ي أرشیف نسان أو ال كل ف ى ش نظم عل ا یمكن : م اریر وأبحاث ودراسات وم ب وتق كت

  .ب أو أجھزة أخرى للتوثیق والتخزینھزة الحاسفي أج رفةالمعألوان تخزینھ من مختلف وتنوع وتعدد 
اءات وما ھو مناسب من فیاالستفادة منھا وواستخدامھا الوصول إلیھا وعلیھ یمكن  دوات واللق  المستنداتخالل الن

   .وغیرھا من الوسائل المتاحة
  :Knowledge Tacit  المعرفة الضمنیة -2

ھ   ا تحتوی ولھم وم ا عق ي تختزنھ ة والت ذه المعرف ھ ھ وفر لدی وھي المعرفة التي تكون متضمنة في أشخاص من تت
ارات أو ،ھذه العقول من معارف وأفكار ال تنفصل عنھم رد ھي تلك المھ ب كل ف ل وقل ي تتواجد داخل كل عق الت
إدراكیة وھي المعرفة الموجودة في وقد تكون تلك المعرفة فنیة أو .والتي من غیر السھل نقلھا أو تحویلھا لآلخرین



5 
 

ة داخل  ا مختزن عقول األفراد والمكتسبة من خالل تراكم خبرات سابقة وغالبا ما تكون ذات طابع شخصي لكونھ
  .عقل صاحب المعرفة

  
ة  ن المعرف ل م ین ك ل ب اك تفاع ریحةھن منیة و explicit الص ائھا  tacitالض تم إنش انیة ی ة اإلنس ث أن المعرف حی

ین كل من  اعي ب ة  صنفىونشرھا من خالل التفاعل االجتم كل من التفاعل المعرف ذا الش ى ھ ق عل ل ویطل تحوی
  :اآلتیة نماطالتعبیر عن تلك  وفقا لألویمكن  .داخل المجتمع بواسطة أفراده knowledge transferالمعرفة 
 عيالنمط الجم socialization  :من ضمنیة إلى ضمنیة  . 
 ىلتجسیدنمط االexternalization  :من ضمنیة إلى صریحة. 
 ىمزجنمط الال combination :من صریحة إلى صریحة. 
 ىلدمجنمط اال internalization :من صریحة إلى ضمنیة. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 

 المعرفة نوعىالعالقة التفاعلیة بین 


