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  منطقالعلم 
  الثانيالدرس 

  

  علمالقسام أ
  

  :العلم إلی قسمین ینقسم 

 .الحضوريالعلم  .1

 .الحصوليالعلم  .2

من  ؛  ضور نفس المعلوم عند العالمحالحضوري ھو عبارة عن العلم 

علمه کعلم اإلنسان بذاته  و صفاته القائمة بذاته و حاالته ، قبیل 

  .تحّققھما فعالبجوعه و عطشه عند 

ئ في ذھن العالم ، کعلم العلم الحصولي ھو حصول صورة الشأما 

  .اإلنسان باألشیاء االخری

  

  تصدیقالتصّور و ال

  

  :العلم الحصولي إلی قسمین م ینقس
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 .التصّور .1

 .التصدیق .2

 

من دون وجود حکم  بسیط و ساذج ،ھو إدراک شئ بشکل التصّور 

  .یتعّلق به ، کتصّور النور

ن ، کاإلذعان بأّن اإلدراک الذي یرافقه حکم معّیھو فالتصدیق أما 

  .في الثانیةا متر 458 792 299تعادل سرعة النور 

  

  التصّور و التصدیقأقسام 

  

  :ذکورین ینقسم إلی قسمین واحد من األمرین المکّل 

 ).البدیھي(الضروري  .1

 ).االکتسابي(النظري  .2

،  ن دون الحاجة إلی عملّیة التفکیرھو ما یدرک بالبداھة مالضروري 

  .بل یکون معلوما بنفسه

النظري فھو اإلدراک الذي الیکون معلوما بنفسه ، بل یحتاج إلی أّما 

  .و النظر التفکیر

، أو " العدم"، أو " الوجود"تصّور : التصّور الضروري ھي أمثلة 

  ".البیاض"أو ، " ادالسو"
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، أو " الکھرباء"، أو " الروح"تصّور : أمثلة التصور النظري ھي أما 

  ".الطاقة"

، "الکّل أعظم من الجزء"اإلذعان بأّن : التصدیق الضروري ھي أمثلة 

  ".الجمع بین الضّدین محال"أو أّن 

مجموع زوایا المثّلث "اإلذعان بأّن : التصدیق النظري ھي أمثلة 

خلق العالم ابتدأ باالنفجار "، أو أّن " درجة 180المستوي یعادل 

  ".)Big Bang( الکبیر

  

  

  

 

 العلم
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 الحصولي
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 الحضوري

 

تصدیقال  
 

تصورال  

 

نظریال  
 

نظریال  
 

ضروریال  
 

ضروریال  
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  اتالتصّورات و التصدیقمنشأ 

  

ظرّیات مختلفة في خصوص مصادر التصّورات و التصدیقات ، و نھیھنا 

  :نحن نتطّرق إلی بیانھا باالختصار 

  

  تصّورالمنشأ 

  : کما یلي عدة آراءفي ھذا المجال توجد 

  

  الحّسّیةالنظرّیة  –الف 

  

یعتقدون بأّن الحّس ھو " جون لوک"ھذه المدرسة الفکریة مثل أتباع 

  . حید للتصّورات و المفاھیمالمصدر الو

علی ھذا األساس ، إذا یدک اإلنسان شیئا بحواّسه المعّینة ، و 

یتصّوره الذھن ، و یقوم أیضا بتجزئة و ترکیب المحسوسات بعد 

تصّور المعاني الکّلیة التي تنطبق ، و بالتالي ، یقدر علی تصّورھا 

  .علی مصادیقھا المتعّددة ، عبر تجرید التصّورات و تعمیمھا

کشجرة التفاح و شجرة البرتقال  –باب المثال ، إذا رأی أشجارا من 

الکّلي ، " الشجر"فیقدر علی تصّور عنوان و تصّورھا ،  – و غیرھما

  . یع األشجارجمالذي ینطبق علی 
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علی ھذه النظرّیة ، الحواس الظاھرّیة ھي المنشأ األساس فبناأ 

  .لجمیع تصّورات اإلنسان

  

  العقلّیة  ةالنظری –ب 

  

یعتقدون بأّن مصدر التصّورات ھو " دیکارت"ھذه المدرسة مثل علماء 

  :أمران 

 .الحّس .1

و  ، یقصدون بذلک أّن الحواس الظاھرّیة تجعلنا ندرک امورا کالنورو 

الخشونة ، و و و الرائحة ، و الحرارة ، و البرودة ، ، و الطعم ، الصوت 

  .ة و أمثالھااللطاف

  

 .ةالفطر - 1

ھؤالء أّن ذھن اإلنسان یقدر علی إدراک مفاھیم و تصّورات  ییر

ته جبولة في فطرالیمکن إدراکھا بالحواس الظاھرّیة ، و لکّنھا م

  .الحرکة ، و النفس و أمثالھا ، و الذاتّیة ، و ذلک کمفاھیم البارئ

  :علی ھذا األساس ، ھیھنا مصدران لتصّورات اإلنسان و 

، و المصدر الثاني ھو الفطرة  الظاھري األول ھو الحّسالمصدر 

  .الذاتّیة اإلنسانیة

  



 6

  النظرّیة االستذکارّیة –ج 

 

التصّورات العاّمة أتباع ھذه المدرسة الفکرّیة کأفالطون إلی أّن ذھب 

و المفاھیم الکّلیة لإلنسان ھي من قبیل استذکار المعلومات 

  .السابقة ، التي شاھدھا في عالم الُمُثل

  

کان یحتوي علی ُمُثل عقالني ذلک ألّن أفالطون کان یعتقد بعالم و 

کانت یری أّن النفوس اإلنسانیة و . و الفضائل و القیمالحقائق 

بصورة  –و تعّلقھا باألبدان ولھا إلی عالم الطبیعة قبل نز –موجودة 

مستقّلة في ذاک العالم العقالني ، و ألجل حّریتھا و عدم تعّلقھا 

ک و قیودھا ، تمّکنت من االتصال بالمثل المذکورة و إدرا بالماّدة

  .الحقائق الموجودة من ذاک الطریق

  

و تعّلقھا  لکّن النفس اإلنسانیة بعد ھبوطھا إلی عالم الماّدةو 

بالجسد الطبیعي ، نسیت تلک الحقائق الکّلیة ، و عند األحساس 

ا العالم ، التي ھي انعکاسات المثل الموجودة في ذاک بجزئّیات ھذ

مّرة اخری ستنبط ته من المثل و تتذّکر ما شاھدتالعالم العقالني ، 

  .العالم المزبورسابقا في ھا تقد أدرکالحقائق التي ه من تما نسی

علی ھذا األساس ، عندما نری فردا من أفراد اإلنسان بالحّس و 

المعنی الکّلي لإلنسان ، الذي عرفناه  تصّور الظاھري ، نقدر علی

  .ثل ، و ذلک من باب االستذکارفي عالم الم
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  االنتزاعّیةالنظرّیة  –د 

  

ھذه النظرّیة مثل کثیر من الحکماء المسلمین یعتقدون بأّن أصحاب 

  : نحوینتصّورات اإلنسان ھي علی 

 .التصّورات األولّیة .1

  .الثانوّیةالتصّورات  .2

عة و یقصدون بذلک أّن الحواّس الظاھرّیة کالقوی الباصرة و السامو 

الذائقة و الشاّمة و الالمسة في المرحلة األولی تمّھد األرضّیة 

  .بة لنا لتصّور األمور المحسوسة في األذھانالمناس

األدراک علی ھذا األساس ، تکون الحواس الخمسة في ضوء و 

لتصّور امور کاأللوان و األصوات و الطعم و ، سببا المباشر لألشیاء 

  .الرائحة و الحرارة و أمثالھا

ببرکة قدرته  - أما في المرحلة الثانیة ، ینتزع ذھن اإلنسانو 

الخّالقة و إثر األرضّیة المناسبة التي مّھدھا الحّس الظاھري 

الکّلّیة التي الیدرکھا الحّس الظاھري قائق الحتلک  –لألشیاء 

   .العّلّیة ، و الوجود ، و الوحدة و أمثالھا مباشرة ، کمبدأ

  

***** 

 


