
 المعرفة عند الكندي 
من أشهر النظريات التي قام بإطالقها العالم والفيلسوف أبو إسحاق الكندي هي نظرية المعرفة، 
حيث تنص النظرية على أن هللا ُسبحانه وتعالى قد خلق العقل أوًال قبل أن يخلق باِق المخلوقات 

،و اهم نص في نظرية المعرفة للكندي كان في  أو باِق أجزاء الجسم ومن العقل إنبثق ُكل شئ
 كتابه " في الفلسفة األولى" ،

يمكن القول ان الكنــدي قــارئ جيــد الفالطــون حيــث يظهــر التأثــر بــه واضحــا  -۱
فــي نظرتــه للمعرفــة مــن خالل نظرية التذكــر االفالطونــية لجهــة حدوثهــا فــي 

هــا إلــى الحــس، وعنده المعرفــة االلهاميــة أرقــى مــن عالــم العقــل وهبوط
 المعرفــة العقليــة )

 
 ذوي االلهيون الفالسفة -۲ االنبيـــاء -۱: هي طبقات أربع الناس قسم الكنديان  -۲

 الناس عامة -٤ الدين رجال -۳الصوفية النزعة
 والوجود الحسى الوجود: هما الوجود، من نوعين بين ظاهرة تفرقة الكندى يفرق -۳

 المرتبة العقلى للوجود الكندى يجعلو المعنوى، والوجود المادى الوجود أو العقلى،
 الحسى، الوجود دون العليا

 إليها يضاف العقل، فى فطرية بمبادئ بأمرين تتم العقلية حسيةوعقلية عنده و والمعرفة -٤
 الخارج من كلية معقوالت

  
ويرجــع   اكتسـاب المعرفـة عنـد الكنـدي يكـون مـن خـالل معرفـة العلـة أي السـبب -٥

علــم العلــة االولــى اشــرف  و“ أصــل االســباب للخالــق ســبحانه فهــو مســببها،
وعلـى  –العلــوم النه المـؤدي إلـى معرفـة حقائـق االشـياء و يحصـر الكنـدي العلـل

والعلـة  بأربعـة هـي: العلـة الماديـة والعلـة الصوريـة –طريقـة أرسـطو المنطقيـة 
 الفاعليـة والعلـة الغائية 

ان الكندي من القائلين بإمكان المعرفة، ومن المؤكدين على دور الجسد والنفس  -٦
وع المعروف بالمعرفة فضال عن تأكيد العالقة الوثيقة بين الذات العارفة والموض

وتتمثل ادوات المعرفة بالحواس الخمس التي تدرك المحسوسات الجزئية وتنقل 
 صورها الى القوة المصورة فتؤديها الى الحفظ.

وقد منح العقل مكانة جليلة، والعقل يتعامل مع الكليات مع االفكار المجردة ،  خالفاً  -۷
ندي من القائلين بالمعرفة للحواس التي تتعامل مع الحقائق المادية المشخصة ، فالك

النزوعية وهو في جمعه بين الحس والعقل يعتبر نقدياً. وهو مع ذلك فيلسوف تجريبي 
 حيث أكد دور التجربة العلمية .

اما عن مصادر المعرفة فنجده يؤكد على الفلسفة والعلوم المندرجة تحتها، الرياضيات  -۸
يزيقا ) ثم االخالق والسياسة جاعالً والمنطقيات والطبيعيات وما بعد الطبيعيات(الميتاف

 من أرسطو مرجعاً لهذه العلوم .
وبالمقابل نجده يقدم الدين كمصدر آخر للمعرفة ما دامت هناك حقائق غيبية ال تستطيع  -۹

الحواس ادراكها وال العقل تمثلها لذا فاألنبياء(ع) يمدونا بهكذا حقائق حيث نؤمن بها 
للتعامل معها من خالل تصفية جوهر  قلباً وبالمقابل هناك طريق اضافي

 النفس(التصوف) 
وهو عندما بين ان هناك حقائق ال تدرك حساً وال تتصور عقالً أكد بال شك  -۱۰

حدود االنسان المعرفية اي ان للحواس والعقل حدود ال يمكن تجاوزها فضال عن 
تفاوت الناس في معرفتهم كون حظوظهم من التعليم مختلفة ورغباتهم متباينة 

حواسهم ليست بنفس الدرجة من القوة وال امكاناتهم العقلية متساوية، ولكن هذا ال و



يعني ان االنسان هو الذي يضع عالمه المعرفي بل الحقائق تبقى  ولها وجود 
 موضوعي. فالموضوع المعرف مستقل بوجوده يتحول الى معرفة بعد إدراكه .

 والعقل الحس بين موفقا كانو المعرفة عند فيلسوفنا مكتسبة وليست فطرية . -۱۱
 القوة بين تتوسط التي المتخيلة القوة دور عن ناهيك بالمعرفة مهمين كمصدرين

 . والعقلية الحسية
 
 
 
 
 

 بعض االسئلة حول الموضوع :
 تحدث عن العقل وعالقته بالمعرفة -۱
 علل لماذا يعد العقل مهما عند الكندي  -۲
 ما فرق النفس عن الروح  -۳
 ما هو اهم العقول ولماذا  -٤
 المتخيلة تعتبر من قوى النفس المهمة -٥
 ايهما اهم عناصر المعرفة الحواس ام العقل ولماذا  -٦
 ارة النوم هو التخلي عن الحواس للكنديناقش عب -۷
 ما هي مصادر المعرفة عند الكندي -۸
 

 مالحظة : تستكمل المحاضرات بما يقدمه االستاذ من خالل 
 المحاضرة االلكترونية وايضا تحضير وواجبات  الطلبة


