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 مفهوم نظرية ادلعرفة 

 
 عبد السالم الزائدي ةد. آمن          

 جامعة ادلرقب -اآلدابكلية          
 مقدمة:

حتتل نظرية ادلعرفة مكانة مرموقة بُت العلوم البشرية، فهي أساس كل معرفة ونظرية 
فإذا مل يتخذ الباحث ، اطبيعي   ًماا، أم عال  ، فيلسوفً اا أم مادي  كان إذلي  أيتبناىا اإلنسان، سواء 

يف مسائل نظرية ادلعرفة، فلن ديكنو اإلذعان بشيء من سائر ادلعارف، فكأن نظرية  احاسً  اموقفً 
اه العامل يف كل من رلال ادلعرفة، أجبد العلوم وألفباؤىا، فهي احلجر األساس لكل رأي ونظرية يتبن  

  .(1)الفلسفة والعلم الطبيعي
ًن قدم البحث يف الطبيعة واإلنسان، وما وراءمها، فقد  فالبحث يف مسائل ادلعرفة قد

للبحث والنظر يف ذلك الوقت الذي أخذ فيو بعض فالسفة اليونان  كانت مسائلها رلاًل 
وإذا كان اإلنسان ىو مركز  ،(2)يعودون عن فلسفات أسالفهم يف الوجود والعامل إىل اإلنسان

فة ىي أساس ىذه الدراسات وجوىرىا، من حيث ن نظرية ادلعر إسانية وزلورىا، فالدراسات اإلن
 تعلق دراستها، بأىم أشكال احلياة اإلنسانية، وىي ادلعرفة البشرية. 

ادلعرفة ىي  ىذه نفإ، (3)(( يسعون إىل ادلعرفة حبكم طبيعتهم االبشر رتيعً )) وإذا كان 
ق من الباطل، اليت حترر العقل من الوىم، وحترر سلوكو من الغلط، وتساعده على دتييز احل

                                                 

حسن زلمد مكي العاملي: ادلدخل إىل العلم والفلسفة واإلذليات، نظرية ادلعرفة، الدار اإلسالمية، بَتوت،  -1
 . 03 -00م، ص0881بنان، الطبعة األوىل، ل

ياض، الطبعة ادلؤيد، الر عبدالرزتن بن زيد الزبيدي: مصادر ادلعرفة يف الفكر الديٍت والفلسفي، مكتبة  -2
   .41م، ص 0881األوىل، 

م، 0876امة للكتاب، القاىرة، أرسطو: دعوة للفلسفة، تررتة: عبدالغفار مكاوي، اذليئة ادلصرية الع -3
 . 6ص
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ولن يتمكن  ؛، والطيب من اخلبيث، واخلَت من الشرإوالصدق من الكذب، والصواب من اخلط
اإلنسان من العمل حبكمة، دون أن يتعرف على ذاتو، ويعرف عادلو، ويتخلص من عزلتو، ويفتح 

 .(1)باب التواصل مع اآلخرين عن طريق اكتساب ادلعرفة
أبراز ما للمعرفة من دور حقيقي وخالق يف بناء  وتتجلى أمهية اختيار ىذا ادلوضوع

احلضارات وتقدم األمم لتصاذلا بالعلم على سلتلف رلالتو، ودلا كان اليقُت احلق يف ادلعرفة ىو 
مطلب األسى. ودلا كان ىذا ادلطلب ىو مطلب كل باحث يف ادلعرفة؛ من ىذا ادلنطلق اختارت 

 الباحثة دراسة مشكلة نظرية ادلعرفة. 
َتىا ذلك حاولت الباحثة يف ىذه الدراسة اإلجابة عن العديد من التساؤلت اليت يثل

 موضوع البحث، وىي كاآليت:
 ما ادلعرفة؟  -0
 ما الذي ديكن أن نعرفو؟  -1
 كيف نعرف مانعرفو؟   -2

لذلك فإن القضية احملورية يف ىذا البحث تتمثل يف الكشف بالبحث والدراسة ادلراد 
يف إطارىا الكلي الذي يرتكز على وجود عالقة بُت الذات ادلدركة وادلوضوع  ،بنظرية ادلعرفة

ادلدرك، مبينة أىم ادلشكالت اليت تنشأ عن ذلك، فمسألة ادلعرفة من أىم ادلسائل اليت دتيز هبا 
 االًتاث الفكري اإلسالمي مبختلف رلالتو ومذاىبو، لسيما الفالسفة، إذ ترتبط عندىم ارتباطً 

اإلنسان(. فموقف  -العامل  - نظرياهتم ادلختلفة يف تفسَت الوجود أو الكون )هللاب اوثيقً 
الفيلسوف ادلعريف ل ينفصل عن مذىبو العام يف الوجود والطبيعة، فيتأسس رأي كل فيلسوف يف 

 . اذاتيً  اادلعرفة على مذىبو يف الوجود تأسسً 
والتحليلي، وقد قسم ىذ البحث أما ادلنهج ادلتبع يف ىذا البحث فهو ادلنهج التارخيي 

  بعد ادلقدمة إىل ثالثة مباحث، وخادتة على النحو التايل:
                                                 

نظرية ادلعرفة من ساء الفلسفة إىل أرض ادلدرسة، الدار ادلصرية اللبنانية، القاىرة، عادل السكري،  -1
 . 10صم، 0888
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 مفهوم نظرية ادلعرفة: 
ختتص نظرية ادلعرفة بالبحث يف أصل ادلعرفة، وطبيعتها، وحدودىا، وقيمتها،  اوفلسفيً 

 ااجملتمع، ويتصل عقليً  يف إطار ابطبيعة الوجود، ويتشكل اجتماعيً  افتصور ادلعرفة يرتبط ميتافيزيقيً 
 ابقواعد الستدلل الصحيح، ويتعلق نفسيً  ابوصف أشكال النشاط العقلي، ويرتبط منطقيً 

 . (1)باإللتزام باحلقيقة ابعملية تكوين ادلعرفة، ويتحدد أخالقيً 
يف ذىن الفيلسوف مبوضوع  اوثيقً  ا... ارتباطً )) ويف احلقيقة، إن ادلعرفة مرتبطة 

د بالعتقاد ىنا أية فكرة تسيطر على إنسان ما حبيث يهتم هبا، وقد تدفعو إىل العتقاد، ويقص
ذلا، وقد ل يستطيع تفسَتىا أو تفسَت اعتقاده هبا، فالعتقاد اقتناع بصدق قضية  االسلوك وفقً 

 . (2)(( ما ألسباب مقبولة لدى ادلعتقد هبا حىت لو مل تكن مقبولة لدى اآلخرين
ت متعددة للمعرفة، وذلك ألن البحث يف رلال ادلعرفة كان وما وبالتايل فثمة تفسَتا

للجدل من الباحثُت، فَتبط بعضهم بينها وبُت علم ادلنطق باعتبار األخَت يبحث يف  ايزال مثارً 
القوانُت الصورية للمعرفة اإلنسانية، وذىب البعض إىل أن البحث يف ادلعرفة فرع من فروع علم 

يات العقلية اليت يقوم هبا العقل يف كسب معلوماتو كاإلدراك احلسي النفس، يعرض لدراسة العمل
 . (3)والتخيل والتذكر والتفكَت وما إىل ذلك

.  (4)(( أهنا البحث يف ادلعرفة اليت مت لنا اكتساهبا))  وذتة تفسَت آخر لنظرية ادلعرفة، وىو
بطبيعة ادلعرفة ورلاذلا  كما تعرفها موسوعة الفلسفة، من حيث إهنا أحد فروع الفلسفة، ادلعٍت

  .(5)وفروضها وأصلها
                                                 

 . 11ادلرجع نفسو، ص -1
زلمود زيدان، نظرية ادلعرفة عند مفكري اإلسالم وفالسفة الغرب ادلعاصرين، دار النهضة العربية، بَتوت،  -2

 . 03م، ص0878
 . 17م، ص0884صر، الطبعة الثالثة، مصطفى النشار، ادلعرفة عند أرسطو، دار ادلعارف مب -3

 . 46م، ص0851قاىرة احلديثة، الطبعة الثالثة، زلمد فتحي الشنيطي، ادلعرفة، مكتبة ال -4
زلمد قاسم، كارل بوبر "نظرية ادلعرفة يف ضوء ادلنهج العلمي"، دار ادلعرفة اجلامعية، اإلسكندرية،  -5

 .142م، ص0875
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وموضوع نظرية ادلعرفة يف بداية الفكر اإلنساين مل يكن ذلا وجود مستقل، ومل تفرد ذلا 
، ويتضح ذلك إذا نظرنا إىل ىذا ادلوضوع عند الفالسفة القدامى بادلعٌت (1)األحباث ادلستقلة

ل الالحق ما توقف عنده السابق. فمبحث الذي عند احلداثى، وىذه ىي طبيعة التطور أن يكم
نظرية ادلعرفة، قد طرأت عليو تغَتات وتعديالت أثناء تطور الفلسفة وعرب تارخيها الطويل، فهو 

ادلعرفة  نظريةإذا كانت ، (2)اليس وليد عصر معُت أو فيلسوف معُت، بل ىو مفهوم يتطور دائمً 
ن، واإليليون، والطبيعيون ادلتأخرون، متمثلة يف قبل سقراط، وىم الطبيعيون األولون، والفيثاغوريو 

واستغراقو يف تأمل ظواىرىا؛ وانتهوا إىل مقابلة العلم بالظن، أو  ،انصباب الذىن على الطبيعة
ورلمل نظريتهم  ،قاصدين نشاط العقل وعملو يف معطيات احلواس ،ادلعرفة العقلية بادلعرفة احلسية

، خاصة ادلعرفة ا، وىو أهنم طعنوا يف قيمو ادلعرفة عمومً يف ذلك ىو ماكان عليو السوفسطائيون
 بينها وبُت تفسَت الطبيعة. اارضً احلسية، مستندين إىل زعمهم القائل بأن ىناك تع

وأما سقراط فكان جوىر فلسفتو: )اعرف نفسك بنفسك(، فـحول النظر إىل )) 
من  جتو إىل البحث يف اإلنسان بدًل ، فا(3) ((ادلعرفة، وحىت ادلعرفة جعلها فضيلة، والرذيلة جهاًل 

البحث يف الوجود والعامل اخلارجي، أو ما يسمونو: النتقال من الذات إىل ادلوضوع، فجعل 
 للمعرفة، من خالل معايَته الثابتة، اليت تشًتك فيها العقول رتيعا.  االعقل مصدرً 

قل معيار احلقيقة التع امث خلفو تلميذه أفالطون، فواصل منهج أستاذه سقراط، معتربً 
للمعرفة فهي: معايَت  ئمباد -يف نظره-للمعرفة احلسية اخلادعة، فادلثل  االصادق األمُت، خالفً 

دائمة ثابتة، يتم مبقتضاىا العلم، وذلك بانطباع صورىا يف العقل، أما األشياء احملسوسة فإمنا ىي 
 . (4)أشباح حتاكي ادلثل

                                                 

  .44زلمد فتحي الشنيطي، ادلعرفة، ص -1
 . 18مصطفى النشار، ادلعرفة عند أرسطو، ص - 2
 . 41بيدي: مصادر ادلعرفة يف الفكر الديٍت والفلسفي، صعبدالرزتن بن زيد الز  -3

 . 41-40ادلرجع نفسو، ص -4
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إلجتاه أفالطون يتمثل يف قولو بإننا  امباينً  ااىً مث جاء أرسطو من بعده واجتو بدوره إجت
يف ادلعرفة،  امهمً  اجعل للتجربة احلسية مقامً )) ـــنصل إىل الكلي عن طريق اجلزئي باإلستقراء، فـ

  .(1)(( باعتبارىا األساس الذي تنهض عليو ادلعرفة اليت يقوم هبا العقل
قبل الفالسفة اليونان مث من وىكذا استمرت نظرية ادلعرفة رلال حبث متواصل من 

اآلبيقورية ادلاديُت اللذين خلفهم من فالسفة العصور اذللينستية، ودتثل ىذا يف مذىيب الرواقية، و 
ن إ))  ثانيةبعداألخالق، يقول ابيقور:ادلنزلة الفة احلسية، وأن نظرية ادلعرفة يف بيقُت ادلعر قال

تتم ادلعرفة، واحلس ل خيطئ، وإمنا الذي  األصل يف كل معرفة ىو اإلحساس، فعن طريقو وحده
حيدث أنو تأيت إىل احلواس عن الشيء الواحد صور متعددة، والناس ختتلف يف التقاطها ذلذه 

 . (2)(( ... الصور، فهذا يلتقط صورة، وذلك يلتقط أخرى وىكذا
كلي وادلعرفة يف رأي "أبيقوراس" على أربعة أنواع ىي: اإلنفعال واإلحساس وادلعٌت ال

واحلدس الفكري، أما الرواقيون فقد حتدثوا عن ثالث وسائل للمعرفة: اإلحساس، والعقل، 
 . (3)والذاكرة

وأما عن حال نظرية ادلعرفة يف العصور الوسطى ادلسيحية، فنجد أن أحد فالسفة ىذه 
القديس موقف  ))ـــبُت اإلديان والعقل، فـ ااحلقبة، وىو القديس أنسلم قد حاول أن يقيم توازنً 

إديانية تكابر يف كل مران عادي للعقل، وتصوفية تنشد حىت يف احلياة الدنيا  ... أنسلم وسط،
يف حُت أن نظرية ادلعرفة عند القديس توما لكويٍت ديكن النظر إليها  ،(4)(( غبطة ادلعاينة اإلذلية

نة ما كانت، وتعُت فهي يف أحد مظاىرىا كلية؛ وتطال رتيع كيفيات ادلعرفة كائ )) ،من زاويتُت
                                                 

 42ادلرجع نفسو، ص  -1
م، 0861 عبدالرزتن بدوي، خريف الفكر اليوناين، مكتبة النهضة ادلصرية، الطبعة الرابعة، القاىرة، -2

 . 42ص
ارة للطباعة والنشر، ليونانية، دار احلضزلمد فتحي عبدهللا، عالء عبدادلتعال، دراسات يف الفلسفة ا -3

 . 078-072طبعة"، صطنطا،"بال 

، دار الطليعة للطباعة والنشر، بَتوت، الطبعة 2إميل برىييو، تاريخ الفلسفة، تررتة: جورج طرابيشي، ج -4
 . 37، صم0872األوىل، 
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         شروط كل معرفة؛ ويف مظهرىا اآلخر نقدية، وتعُت حدود ادلعرفة البشرية وشروطها
 .(1)(( اخلاصة

 ودلا جاء اإلسالم بنوره، دلع من ادلفكرين اإلسالميُت يف ذلك الوقت طائفتان: 
ىي: نظرية أوذلما: طائفة ادلتكلمُت، وعلى رأسهم ادلعتزلة، وكانت أىم نظرية عندىم 

إىل ادلعرفة، فقالوا بأن احلسن ىو ما  ااحلسن والقبح العقليُت، فاختذوا لذلك العقل طريقً 
 استحسنو العقل، والقبح ىو ما استقبحو العقل. 

يف ادلعرفة، وىي أهنم  اوسطً  اطائفة األشاعرة وقد سلكوا طريقً  اوكان من ادلتكلمُت أيضً 
 قالوا بأن معرفة هللا حتصل بالعقل وجتب بالشرع. جعلوا العقل يف رتبة تالية للشرع، ف

وقمع الشهوات  ،أما الجتاه الصويف فذىب أصحابو إىل القول بالرياضات واجملاىدات
أو العتدال فيها، هبدف صفاء النفس وتلقيها العلم، خاصة العلم اللدين الذي ىو من عند هللا 

 اصل بالكتساب عن طريق احلواس. إضافة إىل الطريق الثاين للمعرفة وىو احل ،مباشرة
ثانيهما: طائفة الفالسفة ادلشائُت ادلسلمُت، وقد ميزوا بُت ضربُت من ادلعرفة: معرفة 

 تدرك بالعقل وىي احلكمة، ومعرفة تدرك بالنص وىي الشريعة ادلتمثلة يف القرآن والسنة. 
مؤلفاهتم أقوال وىذا ما ركز عليو فالسفة اإلسالم يف تلك الفًتة، حيث أوردوا يف 

الفالسفة القدامى واليت رتعت بُت العمليات العقلية والنفسية من حيث العقل ودوره، والنفس 
وقواىا، والكون وموجوداتو السفلية وعالقتها بادلوجودات العلوية وما فيها من العقول ادلفارقة، 

طريق النفس اإلنسانية واليت منها ما أسوه بالعقل الفعال مصدر الفيض على العامل السفلي عن 
  الناطقة واليت تعتمد يف ذلك على القوة ادلخيلة.

ما استعان بو منها يف ىذا ادلوضوع  اىذا ما صلده عند الكندي يف مؤلفاتو، خصوصً 
 امثل رسالتو يف: القول يف النفس، ورسالتو: يف األحالم، عالوة على تقسيمو رلالت العلوم موردً 

                                                 

شر، بَتوت، الطبعة اعة والن،دار الطليعة للطب2ج خ الفلسفة، تررتة: جورج طرابيشي،إميل برىييو، تاري -1
 . 065، صم0872األوىل، 
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غرضو يف ىذه ادلوضوعات ومنها غرضو يف كتابو ادلسمى: مابعد يف كل ذلك أقوال أرسطو و 
 الطبيعة. 

ما تناولو الفارايب يف أكثر مؤلفاتو، واليت منها كتابو الذي رتع فيو بُت رأيي  اوىذا أيضً 
احلكيمُت: أفالطون وأرسطو، وكذلك رسالتو: يف العقل ومعانيو، ويف: ادلدينة الفاضلة اليت 

ة أفالطون. وىذه اجملالت نفسها ىي ماتناوذلا أخوان الصفا يف جاءت على غرار رتهوري
رسائلهم اليت تركزت على النفس وعالقتها بالعامل العلوي األعلى والعامل األدىن، كما أهنا كانت 

  غرض ابن سينا يف كتابو: الشفاء ورسائلو عن: النفس وقواىا وأحواذلا.
لفلسفة اإلسالمية بصورة مستقلة، غَت أن وبالتايل فنظرية ادلعرفة، وإن مل تطرح يف ا

إمعان النظر يف سلتلف أبواب الفلسفة اإلسالمية وفصوذلا، يوقف الباحث على أهنم طرحوا 
 . (1)مسائلها متفرقة مبثوثة فيها، ومل ينظروا إليها كعلم مستقل

ذ إل من -كما يرى بعض الباحثُت-إذ إن ىذه النظرية مل تفرد ذلا األحباث ادلستقلة 
الذي كان أول من وضع ىذا ادلبحث يف  م(0613-0521الفيلسوف اإلصلليزي جون لوك )

صورة مستقلة وذلك يف كتابو: )مقالة يف العقل البشري(، الذي نشر يف هناية القرن السابع عشر 
م، ويعد ىذا الكتاب أول حبث علمي منظم يتناول بالفحص والدرس أصل 0581يف عام 

، يف حُت أن ديكارت نظر إىل نظرية ادلعرفة (2)ودرجة اليقُت فيها ،ودىاادلعرفة وماىيتها وحد
على أهنا أساس الفلسفة برمتها، وعلى الرغم من أن نشأة ىذه النظرية كمبحث فلسفي 

نو قد اغل ذلا منذ القرن السابع عشر. فإمتخصص كان يف الفلسفة احلديثة، بل ىو الشغل الش
 . (3)الشيء تضاءل الىتمام هبا بعد ذلك بعض

                                                 

م، 1110األوىل،  أزتد عبدادلهيمن، نظرية ادلعرفة بُت ابن رشد وابن عريب، دار الوفاء، اإلسكندرية، الطبعة -1
 . 7ص
  .16، صنظرية ادلعرفة من ساء الفلسفة إىل أرض ادلدرسةعادل السكري،  -2

م، 1114ادلعاصرة، الدار ادلصرية السعودية، القاىرة، الطبعة األوىل، صالح إساعيل، نظرية ادلعرفة  -3
 . 10ص
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مث جاءت العقود األخَتة من القرن العشرين لتكون شاىدة على عناية فلسفية فائقة 
 االىتمام بتحليل ادلعرفة مل يعد قاصرً )) ـــوحتليل عناصرىا األساسية. وكذلك فـ ،بطبيعة ادلعرفة

ادلعريف، وىي على نظرية ادلعرفة، بل امتد ليشمل نظرية ادلعلومات، والذكاء الصطناعي، والعلم 
 . (1)(( من فروع العلم التجرييب

وقد ميز بعض الفالسفة ادلعاصرين بُت أنواع من ادلعرفة على سبيل ادلثال: ادلعرفة 
ما يكون كذا(، أما ادلعرفة  االقضوية وادلعرفة غَت القضوية، وادلعرفة القضوية: ىي معرفة أن )شيئً 

ء ما أو اإلدلام بو. ويرجع الفضل يف الًتكيز على غَت القضوية: فتتمثل يف اإلدراك ادلباشر لشي
-0811إىل الفيلسوف اإلصلليزي رايل ) (2))معرفة أن( والتمييز بينها وبُت )معرفة كيف(

  م(، يف كتابو ادلشهور )مفهوم العقل(.0865
وليم جيمس  ام( وقال بو أيضً 0861-0761وىناك دتييز آخر قدمو براتراندرسل )

 . (3)ن وىو التمييز بُت ادلعرفة باإلدراك ادلباشر، وادلعرفة بالوصفم( وآخرو 0731-0801)
إن قضية ادلعرفة يف الفكر )) يف عرضها من يقول  اللحقيقة أو مبالغً  الذا فليس رلافيً 

، حىت أصبحت نظرية ادلعرفة اليوم يف (4)(( اإلنساين تشكل أىم مباحثو بل النقطة احملورية فيو
 ين مكانة الفلسفة ذاهتا، بل يرى البعض أهنا ىي الفلسفة. نظر الكثَتين من ادلفكر 

وبالتايل تسعى نظرية ادلعرفة إىل اإلجابة عن رتلة من األسئلة يقع يف موضع الصدارة 
 منها مايلي: 

                                                 

، م1114القاىرة، الطبعة األوىل،  صالح إساعيل، نظرية ادلعرفة ادلعاصرة، الدار ادلصرية السعودية، -1
 . 10ص

ما". انظر:  ىي معرفة أن قضية ما صادقة، و)معرفة كيف( فهي معرفة كيف ينجز ادلرء فعاًل  (")معرفة أن -2
 . 15صالح إساعيل، نظرية ادلعرفة ادلعاصرة، ص

 . 16-15صالح إساعيل، نظرية ادلعرفة ادلعاصرة، ص -3

 . 3م، ص0881انية، دار الكتب، مصر،أبواليزيد العجمي، نظرات يف ادلعرفة اإلنس -4
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   ما ادلعرفة؟ -0
   ما الذي ديكن أن نعرفو؟ -1
 كيف نعرف ما نعرفو؟  -2

ق على البحث يف: طبيعة ادلعرفة، وىكذا يكاد مصطلح نظرية ادلعرفة يدل حُت يطل
ووسائلها، ومصادرىا، وغايتها، وحدودىا، ويف الصلة بُت الذات ادلدركة وادلوضوع ادلدرك الذي 

 . (1)(( رلموعة تنظَتات ىدفها حتديد قيمة معارفنا وحدودىا ...)) تتناولو، شلا يعٍت أهنا 
 دل على معنيُت أساسيُت: ومن ىنا فأن لفظ ادلعرفة حُت يطلق عند احملدثُت فأنو ي

 األول: الفعل العقلي الذي يتم بو إدراك الظواىر ادلوضوعية، أي عملية اإلدراك. 
أي حاصل عملية  الثاين: الفعل العقلي الذي يتم بو حصول صورة الشيء يف الذىن،

 اإلدراك.
رة لذلك أصبح البحث يف نظرية ادلعرفة وأن تعددت معانيها ومدلولهتا، يتضمن اإلشا

 :(2)إىل عنصرين أساسُت مها
 وجود الذات العارفة أو أذىاننا اخلاصة.  -0
 وجود ادلوضوع أو الشيء ادلعروف وىو ما يتضمنو العامل اخلارجي.  -1

 وبناًء على ذلك فنظرية ادلعرفة، ىي يف حقيقتها مصطلح مركب من لفظُت: 
ف إىل ربط النتائج أوذلما: نظرية، وىي تركيب عقلي مؤلف من تصورات منسقة هتد

بادلبادئ وادلقدمات، أو ىي فرض علمي يربط عدة قوانُت بعضها ببعض ويردىا إىل مبدأ واحد 
 وقواعد.  اديكن أن نستنبط منو أحكامً 

مث عند ادلتكلمُت، فهي يف  اوالثاين: ادلعرفة، وذلا تعريفات متعددة عند الفالسفة عمومً 
، ومعٌت (1)(( لتصال بُت ذات مدركة وموضوع مدركذترة التقابل وا ))الصطالح الفلسفي: 

                                                 

 . 7ص م،0857، القاىرة، كتبة اإلصللو ادلصريةزكي صليب زلمود، نظرية ادلعرفة، م -1

 .174زلمد قاسم، كارل بوبر "نظرية ادلعرفة يف ضوء ادلنهج العلمي"، ص -2
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، اأي مدركً  اذلك أن ادلعرفة عملية إدراك، فعندما يدخل ادلوضوع يف عالقة معرفية يصبح معروفً 
أو ىي العلم الذي يبحث يف ادلسائل ادلتصلة بطبيعة العلم اإلنساين، من حيث إمكانو ووسائلو 

    اعتقاد الشيء على ماىو)) وىي عند ادلتكلمُت: وصوابو وخطؤه وحدوده اليت يقف عندىا، 
 . (2)(( بو

يف مبادىء ادلعرفة  أن مشكلة ادلعرفة تتجلى يف البحث -شلا سبق-ونستخلص 
اإلنسانية من حيث أصلها، وماىيتها، وإمكاهنا، وتواجو بذلك مشكلة الشك واليقُت، والتفريق 

رف ادلكتسبة، والوسائل اليت تتحقق ادلعرفة من بُت ادلعارف األولية اليت تسبق التجربة، وادلعا
خالذلا وشروطها، وتدرس طبيعة ادلعرفة من حيث اتصال قوى اإلدراك بالشيء ادلدرك، وعالقة 

 مستقاًل  األشياء ادلدركة بالقوى اليت تدركها، وإىل أي مدى تكون تصوراهتا مطابقة دلا يؤخذ فعاًل 
التصور الذىٍت والواقع اخلارجي، كما تبحث يف عن الذىن، والبحث عن درجة التشابة بُت 

مدى خدمة ىذه النظرية لنظرية الوجود وتفسَت الكون والعالقة بينهما، وأمهية ىذه الدراسة 
ادلعرفة عند الفيلسوف:ىي رأيو يف )) ، يقول زكي صليب زلمود يف ذلك: (3)للعقيدة الدينية
  .(4)(( فهي تفسَت عام وشامل للمعرفةما كانت احلقائق ادلعروفة،  اتفسَت ادلعرفة أي  

ومن مث فأن أىم مباحث نظرية ادلعرفة الرئيسية ىي: إمكان ادلعرفة، وجواز قيامها، 
ومصادر ادلعرفة، وطرقها كاحلس والعقل والوحي واإلذلام، وطبيعة ادلعرفة، وحقيقتها، وميدان 

 ادلعرفة، وحدودىا، وقيمة ىذه ادلعرفة. 

                                                                                                                         

، ه0314وت، الطبعة األوىل، اجلرجاين، التعريفات، حتقيق: إبراىيم األبياري، دار الكتاب العريب، بَت  -1
 .065م، ص0868العربية، القاىرة،  . ادلعجم الفلسفي، "مادة معرفة"، إصدار رلمع اللغة088ص
 طو حسُت، حتقيق إبراىيم مدكور، ،01ج ،1القاضي عبداجلبار، ادلغٍت يف أبواب التوحيد والعدل، م -2

  .07-06ص م،0851للنشر، القاىرة،  ادلؤسسة ادلصرية العامة
ياض، الطبعة األوىل، راجح عبداحلميد الكردي، نظرية ادلعرفة بُت القرآن والفلسفة، مكتبة ادلؤيد، الر  -3

 . 53م، ص0881
  .17، زكريا إبراىيم، دراسات يف الفلسفة ادلعاصرة، ص002-21زكي صليب زلمود، نظرية ادلعرفة، ص -4
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اليت تناولت نظرية ادلعرفة، واحتدم النزاع بينها ومن أشهرىا:  وذلذا تعددت ادلذاىب
مذىب الشك، ومذىب اليقُت، ومن مث ظهر مذىب العقليُت، ومذىب احلسيُت "ادلذىب 
ادلثايل، وادلذىب الواقعي"، وىناك ادلذىب احلدسي، ولكل من ىذه ادلذاىب نظرتو اخلاصة إىل 

كان موقف الفيلسوف ادلعريف ل ينفصل عن مذىبو العام ادلعرفة ومصدرىا وطرقها وطبيعتها؛ ودلا  
، اذاتيً  ايف الوجود والطبيعة، فيتأسس رأي كل فيلسوف يف ادلعرفة على مذىبو يف الوجود تأسسً 

ل يؤمن البتة مبا بعد الطبيعة، كانت ادلعرفة احلسية ىي ادلصدر الوحيد  اماديً  افإذا كان فيلسوفً 
يؤمن  اروحيً  او فردية اعتبارية، واحلقيقة غَت مطلقة، وأن كان فيلسوفً للمعرفة، وكانت ادلعرفة لدي

بالنفس وخلودىا كانت النفس لديو أساس ادللكات اإلنسانية، وكانت ادلعرفة لديو يقينية 
عالقة قوية بُت موقف الفيلسوف يف ادلعرفة وبُت فلسفتو يف  اواحلقيقة مطلقة وىكذا. فهناك إذً 

تتناسب مع الوجود، أوىي صورة منو بعبارة  -كما يقال يف الفلسفة- الوجود إذ أن ادلعرفة
 . (1)أدق

 أهم االجتاهات وادلذاهب يف نظرية ادلعرفة:
 إمكان ادلعرفة:

 القائل بإمكان ادلعرفة. ادلذهب الدومجاطيقي "مذهب اليقني": -1
 مذهب الشك: ادلنكر إلمكان ادلعرفة.  -2
 ادلذهب الدومجاطيقي: -1

بإمكان ادلعرفة، والقدرة على التوصل إىل اليقُت،  امطلقً  ااه الذي يؤمن إديانً ىو الجت
على كل فلسفة، تثبت حقائق معينة يف مقابل مذىب الشك،  اوكانت الدورتاطيقية تطلق قدديً 

، فقد استعمل اللفظ للدللة على التسليم االذي ديتنع عن إثبات احلقائق أو نفيها. أما حديثً 
ن البحث عن وجو احلق يف إقرارىا، يف مقابل ادلذىب النقدي عند كانط؛ فأصحاب بادلعرفة، دو 

                                                 

 . 55راجح الكردي، نظرية ادلعرفة بُت القرآن والفلسفة، ص -1
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ادلذىب الدورتاطيقي يبدأون تفكَتىم من نقطة معينة يؤمنون هبا، وينطلقون منها دون نقد أو 
 . (1)حتليل

 وديكن التمييز بُت نوعُت من النظريات الدورتاطيقية يف ادلعرفة:
وىي اليت تعرب عن مواقف العقالنيُت، أي أولئك الذين  الدومجاطيقية العقالنية: -أ

اضلازوا إىل جانب العقل، فاليقينيون العقليون، عندما يذىبون إىل القول بأن العقل ىو ادلصدر 
من مبادئ عقلية صرفة لرلال فيها خلربة احلواس،  االوحيد للمعرفة، مبعٌت"أن ادلعرفة تبدأ انطالقً 

 .(2)نا استنباط علم كامل حبقائق كل األشياء"فإننا من ىذه ادلبادئ ديكن
: وىي النوع الثاين من النظريات الدرتاطيقية، وىي تعرب الدومجاطيقية التجريبية -ب

عن مواقف التجريبيُت الذين أكدوا إمكان ادلعرفة عن طريق التجربة، وتصوروا أن أفكارنا كلها 
يذىبون إىل اعتبار التجربة احلسية ادلصدر من صنع العامل اخلارجي، فاليقينيون احلسيون عندما 

أهنم ليرون أي عائق ديكن أن حيد من ادلعرفة إذا كانت )) الوحيد للمعرفة فإن ىذا يعٍت 
 .(3)(( الظروف أمام احلواس مهيأة يف التصال باألشياء اليت يراد معرفتها

اسة نقدية أما إذا كانت الدورتاطيقية تطلق على كل مذىب مل ديهد لو صاحبو بدر 
تشمل أيضا  افإهنا بذلك لتقتصر فقط على العقالنيُت والتجريبيُت، بل إهن))  حتليلية كافية،

بصدق آرائهم وصحة مذاىبهم، ويقُت  امطلقً  اادلتزمتُت من ادلتدينُت الذين يؤمنون إديانً 
أفكارىم، وبأن ماعداىا من آراء ومذاىب وأفكار، ىي من قبيل األوىام الباطلة وادلذاىب 

 .(4)(( الفاسدة؛ ألن أفكارىم ومذاىبهم وحدىا ىي اليت دتثل احلقيقة
 ويف مقابل مذىب اليقُت ادلطلق يف نظرية ادلعرفة، يأيت مذىب الشك.

                                                 

 . 22الكردي، نظرية ادلعرفة بُت القرآن والفلسفة، ص -1

 .35، صأزتد عبدادلهيمن، نظرية ادلعرفة بُت ابن رشد وابن عريب -2

 .35ادلرجع نفسو، ص -3

 . 22ص  ،عادل السكري، نظرية ادلعرفة من ساء الفلسفة إىل أرض ادلدرسة -4



 مفهوم نظرية ادلعرفة                                                       الثالث العدد -اآلداب  لة كليةجم
___________________________________________________________ 

250 

 

 مذهب الشك: -2
 وديكن ىنا التمييز بُت نوعُت من الشك: 
 الشك ادلذهيب: -أ

 ايتخذ اإلنسان من الشك منهجً )) وىذا النوع األول من الشك، وىو الشك ادلذىيب: 
    ، وىو شكايلغي بو كل معرفة، ويبدأ بو وينتهي إليو؛ فالشك ىنا ىو الوسيلة والغاية معً 

من بُت ادلذاىب على يد بَتون الذي  ابً ، وقد أصبح ىذا النوع من الشك مذى(1)(( مطلق
... فمن األفضل أن  أننا لنستطيع أن نعرف أي شيء من األشياء، ومن مث))  ذىب إىل

، كما ذىب بعضهم إىل أنو ليوجد شيء وإذا وجد يستحيل (2)(( نتوقف عن احلكم عليها
 معرفتو، وحىت إذا عرف يستحيل نقلو إىل اآلخرين.

، طلق ينكرون إمكان ادلعرفة، بل ينكرون كل صور ادلعرفةفأصحاب مذىب الشك ادل
الشكاك يرون أنو ليس للجهل اإلنساين حبقائق العامل حد يقف )) ــــومن مث فادلعرفة مستحيلة. ف

 . (3)(( عنده، إذ ل وسيلة أمام اإلنسان يف وسعو إلتماسها ليعرف شيئا خارج نفسو
اة احلقائق، حيث يزعمون أنو ل علم ول وبالتايل فمذىب الشك ادلطلق ىو مذىب نف

معرفة ول يوجد شيء لو حقيقة ثابتة، فينفون كل معرفة يقينية، ويتوقفون عن إصدار أي حكم 
 . (4)بإعتبار أن كل قضية معرفية عندىم تقبل اإلجياب والسلب

                                                 

 . 22ادلرجع نفسو، ص -1

م، 0874ادلوسوعة الفلسفية، تررتة: سَت كرم، دار الطليعة، بَتوت، الطبعة اخلامسة،  ،روزنتال بوين-2
 .86ص
 . 014يب زلمود، نظرية ادلعرفة، صزكي صل -3
، رتيل صليبا، تاريخ الفلسفة العربية، دار 017-016-013انظر: زكي صليب زلمود، نظرية ادلعرفة، ص -4

 . 7، وادلعجم الفلسفي، إصدار رلمع اللغة العربية، ص81م، ص0870الكتاب اللبناين،



 مفهوم نظرية ادلعرفة                                                       الثالث العدد -اآلداب  لة كليةجم
___________________________________________________________ 

251 

 

 الشك ادلنهجي: -ب
ضرورية للبحث عن أما النوع الثاين من الشك، وىو الشك ادلنهجي: يعترب ادلقدمة ال

ادلعرفة، وىو مرحلة أساسية من مراحل منهج البحث يف الفلسفة، وقوامها أن حيرر الباحث 
نفسو من األحكام اخلاطئة وادلعتقدات الفاسدة، وأن يًتوى فيما يعرض لو، فال يتسرع يف 

 حكمة ول يقبل إل ما يثبت يقينو للعقل بعد الفحص والتمحيص.
لينتهي إىل اليقُت، فهو وسيلة يهدف منها  اصاحبو يبدأ شاكً ) )فهذا النوع من الشك 

بتطهَت عقلو من كل ما )) ويتمثل ىذا الشك بقيام الباحث،  ،(1)(( الوصول إىل ادلعرفة الصادقة
 حيويو من مغالطات، وأضاليل، أو ادلغالطات اليت يتلقاىا من غَته، أويقرؤىا يف كتب الباحثُت

 . (2)(( للشك اباحث أن يشك بنظام يف أي فكرة ديكن أن تكون مثارً ... أنو نتيجة عزم من ال
يف البحث ىو  اجديدً  اوترجع أصول الشك ادلنهجي إىل سقراط، الذي انتهج منهجً 

 اادلنهج ادلعروف )بالتهكم والتوليد(، واستخدم أرسطو ومدرستو ادلشائية الشك استخدامً 
لشك ادلنهجي وادلعرفة الصحيحة، ويرى ضرورة ، يتمثل يف أن أرسطو كان يربط بُت اامنهجيً 

ألن ادلعرفة الصحيحة اليت يطمئن إليها العقل ل )) الشك عند البدء بدراسة أي حبث علمي؛ 
     ، وذىب إىل أن الذي يقوم بالبحث، من غَت أن يتقدمو بشك،(3)(( تكون إل بعد الشك

 .(4)(( كادلاشي الذي ل يدري أي وجهة ىو متوجو)) 
ا أكد كثَت من رجال الفلسفة احلديثة على أمهية ىذا النوع من الشك واعتربوه كم

لكل معرفة سواء يف ذلك العقليون، وعلى رأسهم رينيو ديكارت، والتجريبيون من أمثال  اضروريً 
 ديفيد ىيوم، الذي ساه )بالشك العلمي( وقرر أن الفلسفة لبد من أن تقوم على أسس شكية.

                                                 

 . 52الرزتن الزبيدي، مصادر ادلعرفة، ص عبد -1
 . 53 - 52ادلرجع نفسو، ص -2
 . 31رسة، صسكري، نظرية ادلعرفة من ساء الفلسفة إىل أرض ادلدعادل ال -3
م، 0885ة، الطبعة الثانية، يوسف كرم، تاريخ الفلسفة اليونانية، جلنة التأليف والًترتة والنشر، القاىر  -4

 . 006ص
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 ر ادلعرفة:مصاد
 ادلذهب التجرييب: -

أن مصدر معارفنا ىي اخلربة احلسية، ووسيلتنا يف اكتساب  ايرى التجريبيون رتيعً 
ادلعرفة ىي احلواس اخلمس، ومن أكرب القائلُت هبذا الجتاه جون لوك، حيث يرى أن أي فكرة 

ولد عند جون تتولد يف الذىن إمنا ترتد إىل مصدر واحد ىو التجربة أو اخلربة احلسية، فاإلنسان ي
لوك وعقلو صفحة بيضاء خالية من أي معان أولية أو أي أفكار فطرية. فاإلحساس سابق على 

 . (1)التفكَت وليس ىناك شيء يف العقل مامل يكن من قبل يف احلس
ىو الذي يقول أتباعو بأن رتيع معارفنا ناشئة عن الحساسات،  افالجتاه احلسي إذً 
 اإلنساين مستقاة كلها من الطبيعة.  فالتصورات القائمة يف العقل

ولذلك فإن الجتاه التجرييب، قائم على أساس أن التجربة ىي ادلصدر الوحيد للمعرفة 
البشرية، من خالل ادلدركات احلسية، ومن ىنا: فال معرفة سابقة على ادلعرفة الناجتة عن التجربة، 

 . (2)ولطريق دلعرفة سواىا
 ادلذهب العقلي:  -

ذىب العقلي يف ادلعرفة على أساس أن العقل ىو ادلصدر الوحيد للمعرفة، يقوم ادل
ويفسر ادلعرفة يف ضوء مبادئ أولية وضرورية، ل سبيل إىل ادلعرفة بدوهنا، وىذه ادلبادئ فطرية يف 
العقل، يعلمها ويوقن بصدقها، ويتعرف من خالذلا على العامل اخلارجي، دون أن يكون 

    ن فيها.لإلحساس أو التجربة شأ
ن مبادئو لبد من أن تكون كلية مشًتكة لدى رتيع األذىان، وضرورية صادقة إوذلذا ف

: )الكل أكرب من اجلزء( أو على رتيع األشياء، وأولية سابقة على كل جتربة. فإذا قلت مثاًل 
ت وغَت موجود يف وق ا)ادلساويان لثالث متساويان( أو )الشيء الواحد لديكن أن يكون موجودً 

                                                 

 . 33، ص، القاىرةعزمي إسالم، جون لوك، دار الثقافة -1
 . 226-225فكر الديٍت والفلسفي، صأبويزيد العجمي، مصادر ادلعرفة يف ال -2
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مرة،  ءىوىي نوع من احلقائق اليت لختط)) واحد(، فهذه ادلبادئ، وغَتىا، صادرة عن العقل، 
، أي صادقة بالضرورة وما يصدر عن العقل، فصدقو ضروري اوتصيب مرة، بل صادقة دائمً 

 . (1)(( وزلتوم
وىكذا يقوم موقف العقليُت على أننا نستطيع عن طريق الستدلل العقلي احملض 

فطرية للعمل ىي اليت تقوده إىل معرفة حقائق  االتسليم بأن للعقل مبادئ جاىزة، وطرقً وعلى 
 األشياء.

 ادلذهب احلدسي: -
احلدس ىو اإلدراك ادلباشر للواقع أو الفهم الفوري للحقيقة، وادلذىب احلدسي يف 

لشعور ادلباشر ويري أن ا)) نظرية ادلعرفة ىو الذي يرد ادلعرفة يف صورىا ادلختلفة إىل احلدس، 
، (2)(( الذي يتم بال توسط، دون تفكَت عقلي، أو استدلل منطقي، ىو أفضل مصدر للمعرفة

ويعترب أن اإلنسان لديو ملكة مستقلة دتكنو من فهم احلقيقة، وإدراك الواقع مباشرة، وىذه ادللكة 
 ليست حسية ول عقلية. 

للوصول للمعرفة احلقة،  يُتس بكافوبالتايل فالعقل برباىينو وكذلك احلواس، كالمها لي
إمنا ىو احلدس الذي  عند أصحاب ادلذىب احلدسي، بل يقررون أن ادلصدر احلقيقي للمعرفة،

 يدرك الواقع بغَت وساطة، ويكشف احلقيقة مباشرة، ويقودنا إىل جوىر احلياة.
 طبيعة ادلعرفة:

 ادلذهب ادلثايل: -
الذي يرد الوجود كلو إىل الفكر، ويرى أن يعرب ادلذىب ادلثايل عن الجتاه الفلسفي 

األشياء الطبيعية ل ديكن أن يكون ذلا وجود مبعزل عن ذىن يعيها، وبذلك يكون جواب السؤال 

                                                 

 . 54 - 53زكي صليب زلمود، نظرية ادلعرفة، ص -1
 .42ص ،عادل السكري، نظرية ادلعرفة -2
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طبيعة ادلعرفة ىي نفسها طبيعة الوجود ل فرق بُت ))  أن ادلطروح أمامنا ماطبيعة ادلعرفة؟ ىو
من مدركات العقل، فمعرفيت ذلذا  او باعتباره مدركً من كائنات العامل، وبين االشيء باعتباره كائنً 

ادلصباح الذي أمامي اآلن ىي نفسها ادلصباح، أي أنو ليس ىناك أصل يف اخلارج وصورة عقلية 
. وعلى الرغم من اختالف الجتاىات ادلثالية فيما بينها، فإهنا تتفق على أساس (1)(( يف الداخل

      ،(2)ادلعرفة، ويف اجتاىها العام ضلو النظر إىل األشياء يف تصورىا لطبيعة امشًتك بينها رتيعً 
لى العقل أو الذىن، باعتبارىا غَت مستقلة بنفسها، ولتقوم بذاهتا، وإمنا تعتمد يف وجودىا ع)) 

 . (3)(( ن احلقيقة النهائية تكون يف نظرىم ذات طبيعة عقلية أو ذىنية... فإ ولذلك
ثايل على أساس أننا إذا أردنا أن نعرف الواقع أكثر، وبناًء على ذلك يقوم ادلذىب ادل

ونفهم طبيعتو أوضح، ونتبصر حقيقتو أعمق، فلن يكون ذلك بالبحث يف العلوم الفيزيائية، مبا 
فيها من اىتمام بادلادة أو احلركة والقوة، وإمنا يكون بالجتاه ضلو الفكر والعقل. ولقد ظهر 

ها ادلثالية ادلفارقة عند أفالطون، وادلثالية النقدية عند كانت، ادلذىب ادلثايل يف صور شىت، من أمه
 وادلثالية ادلطلقة عند ىيجل. 

 ادلذهب الواقعي: -
يف مقابل ادلذىب ادلثايل الذي يرد الوجود كلو إىل الفكر، ويعلق وجود األشياء على 

 مستقاًل  الكون وجودً العقل، ينكر ادلذىب الواقعي إمكانية إرجاع الوجود إىل الفكر، ويرى أن ل
ل يتوقف على اإلدراك، وأن األشياء ادلادية توجد مستقلة عن اخلربة اإلنسانية، وأن العامل 

 الطبيعي ىو اجملال الواقعي الوحيد، الذي ديكن معرفتو عن طريق التجربة احلسية.
 أوىي:فادلعرفة عند الواقعيُت: إدراك عقلي أو حسي مطابق لألعيان يف اخلارج، ))  اإذً 

 . (4)(( انعكاس العامل اخلارجي على العقل

                                                 

 . 30صليب زلمود، نظرية ادلعرفة، صزكي  -1
 . 48عادل السكري، نظرية ادلعرفة، ص -2

 . 61زتن الزبيدي، مصادر ادلعرفة، صعبدالر  -3

 . 71ص ،ادلرجع نفسو -4
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للحقيقة الروحية اليت  اماديً  اوبالتايل فبينما ينظر ادلثايل إىل العامل الطبيعي باعتباره مظهرً 
توجد وراء العامل الظاىري، واليت يتوقف عليها وجود الكون بأسره، يتجو ادلذىب الواقعي إىل 

العامل الطبيعي، ويرى أن الكون ليعتمد يف وجوده على رفض العتقاد بوجود عامل آخر غَت 
شيء خارج عنو، وليكشف عن حقيقتو إل يف التجربة البشرية، اليت حتدث يف اللحظة احلاضرة 

 وادلكان احلايل. 
 متعددة منها:  وقد اختذ ادلذىب الواقعي أشكاًل 

 الساذجة: الواقعية -أ
ويرى األشياء كلها  اماديً  اتلقائية، ويفهمو فهمً  وىي الجتاه الذي ينظر إىل العامل نظرة

توجد يف العامل اخلارجي مستقلة عن الوعي اإلنساين، وذلك مايأخذ بو عامة الناس، حُت 
 . ة مادية تلقائية، دون فحص أو نقدينظرون إىل العامل نظر 

ثقة  الصورة الساذجة اليت تثق يف ادلدركات احلسية )) ىي:  افالواقعية الساذجة إذً 
 . (1)(( كاملة، وحتكم بصحة كل ماجاء عن طريقها شلا أثبتت التجارب خطأه

 الواقعية النقدية: -ب
وىي الجتاه الذي ل يتقبل العامل اخلارجي كما ىو، بل خيضعو للفحص والنقد، 

 افليست ادلعرفة تصورً )) على القوانُت العلمية ادلبنية على مالحظة العامل ادلوضوعي،  ااعتمادً 
لتلك األشياء اليت أدركها اإلنسان يف اخلارج، "ولكنها أصبحت صورة معدلة بفعل  ادتامً  اطابقً م

. وىكذا تتصور الواقعية (2)(( العقل الذي يستطيع أن يتجاوز اجلزئيات احملسوسة إىل الكليات"
على  يف وجوده اعن معرفتو، سابقً  عن إدراكو منفصاًل  ، ووجوده مستقاًل اعامل التجربة موجودً 

 إدراك العقل لو. 

                                                 

 . 72زتن الزبيدي، مصادر ادلعرفة، صعبدالر  -1
 . 72ادلرجع نفسو، ص -2



 مفهوم نظرية ادلعرفة                                                       الثالث العدد -اآلداب  لة كليةجم
___________________________________________________________ 

256 

 

 اخلامتة:
أثبت البحث أن مسألة ادلعرفة من أىم ادلسائل اليت دتيز هبا الًتاث الفكري اإلنساين  -

بنظرياهتم  اوثيقً  اواإلسالمي مبختلف رلالتو ومذاىبو، لسيما الفالسفة، إذ ترتبط عندىم ارتباطً 
إلنسان(. فموقف الفيلسوف ادلعريف ل ا -العامل  -ادلختلفة يف تفسَت الوجود أو الكون )هللا 

ينفصل عن مذىبو العام يف الوجود والطبيعة، فيتأسس رأي كل فيلسوف يف ادلعرفة على مذىبو 
 . اذاتي   ايف الوجود تأسسً 

من  ،يف مبادئ ادلعرفة اإلنسانية أثبت البحث أن مشكلة ادلعرفة تتجلى يف البحث -
ادلذاىب اليت تناولت نظرية ادلعرفة، واحتدم النزاع  حيث أصلها، وماىيتها، وإمكاهنا. فتعددت

بينها ومن أشهرىا: مذىب الشك، ومذىب اليقُت، ومن مث ظهر مذىب العقليُت، ومذىب 
احلسيُت "ادلذىب ادلثايل، وادلذىب الواقعي وىناك ادلذىب احلدسي، ولكل من ىذه ادلذاىب 

 نظرتو اخلاصة إىل ادلعرفة ومصدرىا وطرقها وطبيعتها.
أن الشك وسيلة حملاربة األوىام وأداة البحث عن احلقيقة، فال شيء بديهًيا بذاتو،  -

لذلك لبد من اللجوء إىل الشك ادلنهجي أي الشك الذي يوصل إىل احلقيقة، فكان يسعى عن 
  طريق الشك إىل حترير الفكر من اجلمود والنغالق والتحجر والتقليد.
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