
 املعرفة  مصادر 
 

 
   اإلبستمولوجيا - 
 :واملفهوم املصطلح-أ

 لوكوس والثاين املعرفة، ويعين إبستمي  األول: مقطعني من مركبة كلمة   هياإلبستمولوجيا    
  من فرع وهي.  املعرفة علم: هي فاإلبستمولوجيا . العلم وتعين (لوجي: وابإلنكليزية)  ابليواننية
 . الفلسفة

 
 : املعرفة ونظرية ، اإلبستمولوجيا بني الفرق-ب 
(.  إبستمولوجي) هي املعرفة علم أو  واإلبستمولوجيا ،( نوجل أوف ثريي)  هي املعرفة نظرية إن    

  من وأمشل أعم فاإلبستمولوجيا. النظرية من وأمشل  أعم العلم إن إذ والعلم؛ النظرية بني فرق وهنالك 
 .املعرفة مصادر مثل اإلبستمولوجيا مواضيع كل  تدرس ال اليت املعرفة نظرية

 
 : ظهورها اتريخ - جـ
  بيئة يف( املعرفة نظرية  وليس) اإلبستمولوجيا  ظهور بدأ عشر التاسع القرن من األول النصف يف   

 فرير فردريك  جيمس اإلسكتلندي الفيلسوف أدخلها عندما وذلك . األجنلوسكسونية الثقافة
  فيها يعمل ظل واليت أندروز  سانت جامعة يف األخالقية الفلسفة أستاذ وهو ،(١٨٠٨ -١٨٦٤)

  حقيقته  يف كان  والذي( الوعي فلسفة يف مقدمة) املعنون  كتابه:  مؤلفاته أشهر  من ولعل. وفاته حىت
 للفالسفة.  نقدي كتاب   وهو( وود  بالك) جملة يف نشرها مقاالت  سلسلة

 
: مواضيعها -د  

  الناس؟ يعرف ماذا املعرفة؟ نكتسب كيف  املعرفة؟ ما: يةتاآل األسئلة حول اإلبستمولوجيا  تدور   
 نعرف؟  أننا نعرف وكيف

 
 



   املعرفة مصادر- 
 مصدر أما. والعقل احلس بني والتوفيق والعقل، ، (أوالتجربة) احلس: إل  املعرفة مصادر تنقسم   

  وملس وشم بصر من ابحلواس  جتربتها طريق عن فقط املعرفة حنصل أننا يعين فهو  التجربة أو احلس
  بيكون فرنسيس أعالمها أهم من اليت التجريبية  املدرسة  املصدر هذا تبنت وقد. وتذوق ومسع

 ودافيد اإلنساين، ابلفهم تتعلق مقالة كتاب   صاحب   لوك وجون اجلديد، األورغانون  كتاب   صاحب
 . ايناإلنس  ابلفهم يتعلق  حبث كتاب   صاحب هيوم

 
 وذلك  العقل طريق عن رئيسة بصفة إليها نصل املعرفة أن يعين العقل مصدر أن  حني يف   

  رينية  أعالمها أبرز من  اليت العقلية املدرسة  املصدر هذا تبنت وقد. وابلفطرة االستنتاج، أو ابحلدس
 مبادئ كتاب   صاحب  إسبينوزا وابروخ األول الفلسفة يف أتمالت  كتاب   صاحب ديكارت 

 . التوليدية النحوية  نظريته يف تشومسكي ونعوم األخالق،
 
.  والعقل احلس بني التوفيقي املصدر فهو السابقني املصدرين بني يوفق مصدر الحقا  ظهر وقد    

  تدعى املصدر هذا تبنت اليت واملدرسة . للمعرفة  للوصول والعقل احلس بني املزاوجة يعين وهو
  وهو. اخلالص العقل نقد کتاب   صاحب كانط  إميانويل املدرسة  هذي أعالم  أبرز. النقدية  املدرسة

 وأن الوهم، إل يقود  جتربة دون وحده العقل استعمال أن رأى وقد املصدر هذا اقرتح الذي
 *  .شخصية تكون قد معرفة إل تقود وحدها التجربة على االعتماد
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