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 )المعرفة بين الطبيعة واإلمكان( 4المحاضرة 

 

 طبيعة المعرفة 

 -إذ ىنالك ثالثة اتجاىات توضح طبيعة المعرفة ، وىي :

والذي يرى بأن األشياء موجودة بصورة مستقمة عن إدراكاتنا إياىا .أي أن  -المذهب الواقعي : -1
 وجودىا ىو العالم الحقيقي بغض النظر عن إدراكنا ليا.

يرى أصحاب ىذا المذىب بأن )األشياء ال توجد إال ألنيا تُدرك ( وكما يقول  -: المثاليالمذهب  -2
باركمي )أن يوجد يعني أن ُيدرك ( وىذه تسمى بالمذىب المثالي ألن األشياء التي تُدرك ىي أفكار 

 في بعض العقول ، وليست أشياء مادية في عالم مستقل عن العقل.

لظواىر نقطة بداية مختمفة عن المذىب المثالي ، وذلك لقبول ولمذىب ا -المذهب الظواهري : -3
بوجود معطيات حسية . ولكنُو يحاول تجنب الشك الذي يمكن أن تثيرُه المعطيات الحسية حين يبدو 

 أن المعطيات الحسية تقف بيننا وبين اإلدراك المباشر لمعالم.

ى منطقية من المعطيات الحسية . وقد يكون رأي أصحاب ىذا المذىب )أن األشياء الطبيعية ىي ُبنو
عبر )جون ستيورات ِمل( عن ىذا بالقول )إن األشياء إمكانات دائمة لإلحساس ( وبحسب مذىب 

 الظواىر كل حديث عن اإلدراك المباشر يرجع إلى حديث عن معطيات حسية.

 

 إمكان المعرفة

؟ والجواب عنُو يعتمد عمى وىو يتمثل بالسؤال الفمسفي : ىل باإلمكان الحصول عمى المعرفة 
 -المنيج المتبع وآراء أصحابِو ، فمذلك ظيرت عدة مذاىب في اإلجابة عنُو ، وىي :

  -مذهب اليقين : -1

إذ يرون أصحاب ىذا المذىب أن معارفنا التي نتوصل إلييا يقينية مقطوع بصحتيا وذلك ألن 
أسموبًا لمعقل يخمو من كل نقد ويفترض أصحابِو القدرة عمى  -Kantحسب قول كانت –اليقين 
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أكتساب معرفة صحيحة بغير بحث في طريقة اكتساب ىذه المعرفة كالعقائد فيي صادقة دون 
 الحاجة إلى دليل يبرىن صدقيا ، وخير من يمثميا ىو المذىب العقمي.

 

 مذهب الشك بخصوص المعرفة   -2

لحقيقية ىي أننا ال نممك أية معرفة عمى األطالق ، وليست وىذا المذىب يرى ) أن المشكمة ا
المشكمة أننا ال نستطيع معرفتيا( . وبين مذىب الشك األعتيادي ومذىب الشك الفمسفي فرق ميم 

 -، وىو:

يميز بين مصادر المعرفة التي يوثق بيا )مثل العمم الجيد( وتمك  إن مذهب الشك االعتيادي -
 المنجمين في الصحف(.التي ال يوثق بيا ) مثل 

، فأنُو يضع موضع الشك بمصداقية في النظام المعرفي بصورة مذهب الشك الفمسفي إما  -
 عامة . وبيذه الصورة ال يميز مذىب الشك الفمسفي بين معرفة ومعرفة أخرى تمامًا. 

 

 مذهب الشك الخاص باإلدراك  -3

اإلدراك ، حيث كان ىدف الشكاك الرئيسي لقد كان مذىب الشك أكثر تأثيرًا في الحجج المتعمقة ب
ىو المذىب الواقعي الساذج ، والذي يرى )أن العالم ىو تقريبًا عمى الصورة التي ندركُو بيا( . 
وىذا الرأي تيددُه الفكرة الواسعة ) أننا ال ندرك العالم بصورة مباشرة ( ، وقد أنتيى كثير من 

ندرك العالم مباشرة ، ولكن نممك إدراكات حيث نستدل الفالسفة في الحقيقة إلى القول )بأننا ال 
 من ىذه اإلدراكات عمى وجود العالم الخارجي . وقد ُسِمَي ما ندركُو بعدة مصطمحات منيا 

 ُسِمَي ما ندركُو ) أفكار ( عند لوك وباركمي.  - أ

 ُسِمَي ما ندركُو )أنطباعات (عند ديفيد ىيوم . - ب

 عند رسل ومور.ُسِمَي ما ندركُو )معطيات حسية (  - ت


