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« درس ششم: امکان شناخت»   

شناخت  که ما با حواس پنجگانه نسبت به اشیاء و  کرده و مثال بزنید. شناخت حش را تعریف  . 1

امون خود پیدا یم کنیم شناخت حیس نام دارد برای مثال یم دانیم آب چیست و تفاوت  موجودات پیر

ی یم دانیم و یا صدای خروس را از صدای گوسفند تشخیص یم دهیم.   درخت را با ماشتر

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

امون و . شناخت فرا حش چیست ؟ مثال بزنید2 . اندیشه و تفکر در باره ی مسائیل که فراتر از پیر

آینده ، روح ، خدا و ..  حواس ما هستند مثال اندیشه در باره ی جهانی دیگر یا گذشته و   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 های شناخت را بنویسید و توضیح دهید. . 3
ی
ویژگ  

ی نیم د ی انیم بلکه گام به گام الف( تدریجر بودن: شناخت ما به تدری    ج افزایش یم یابد. ما در آغاز تولد چیر

ی در مسیر شناخت بیشی  پیش یم رویم.  ی و یادگیر
 با پدیده های جهان آشنا یم شویم یعتی با آموخت 

 شناخت و فهم ما از جهان و خود باز هم شناخت ما بسیار محدود 
ی

دگ ب( محدود بودن: عیل رغم گسی 

یق فراوان دیگری در عالم هست که آنها است یعتی ما آگاه هستیم در کنار دانسته ها و آموخته ها ، حقا

 را نیم دانیم و نیم شناسیم. 

ج( خطا پذیری: گایه متوجه یم شویم که بعیصی از دانسته های ما درست نبوده و دچار خطا شده ایم یا 

و باورهای متفاون  دارند. یم بینم که افراد مختلف در باره ی یک موضوع واحد نظرات   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 در فلسفه یم پردازد؟ 4
 
معرفت شنایس بخیسی از فلسفه . معرفت شناش به چه مباحث و موضوعان

ابزارها و است که به پدیده ی شناخت یم پردازد و یم کوشد به پرسشهانی در باره ابعاد گوناگون شناخت ، 

حدود و قلمرو آن پاسخ دهد.  ، انواع شناخت و راه ها معرفت ، امکان شناخت   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ید. تعدادی از فیلسوفان دوره اسالیم که در مورد مبحث شناخت نظر داده . 5 اند را نام بیر  

اق ، مالصدرا و عالمه طباطبانی 
 ابن سینا، شیخ ارسی

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ید. 6 دکارت، کانت و هیوم. سه نفر از فیلسوفان دوره جدید اروپا را نام بیر  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ی است برای  بزنید مثال . شناخت یا معرفت چیست ؟7 ی ی و آگایه نسبت به چیر .معرفت همان دانست 

ا آگاه و عالم است. مثال وقت  کیس یم گوید توپ آنجاست به این معناست که او به وجود توپ در آنج  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

آیا ما یم توانیم اشیاء و موجودات جهان را بشناسیم و به آن ها علم پیدا کنیم؟ توضیح دهید. 8  

ی  بله امکان شناخت و معرفت امری بدییه و ر  وشن است و نیازی به تحقیق و پیدا کردن دلیل ندارد همتر

که ما با طرف مقابل خود صحبت یم کنیم یا لیوان آنر را بر یم داریم و یم نوشیم یا از عمل کیس 

شحال و یا عصبانی یم شویم گویای آن است که ما به امکان شناخت خود نی برده ایم. و خ  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

کدام گروه امکان شناخت برای انسان را انکار کردند ؟ چرا؟.  9  

 سوفیست ها ، آنان به علت استفاده از مغالطه های مختلف در گفت و گوها و محاکم قضانی هر باطیل

را حق جلوه یم دادند و به تدری    ج به این نظر رسیدند که انسان توانانی رسیدن به حقیقت را ندارد و نیم 

 تواند به علیم که مطابق واقع باشد برسد. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ی گرگیاس در باره امکان شناخت را بیان کنید. . عقیده 10  

ی وجود داشته باشد برای انسان قابل شناخت نیست  ی  اگر هم چیر
ً
ی وجود ندارد ثانیا ی  اوال چیر

 اگر برای انسان قابل شناخت باشد نیم تواند آن را به دیگری بیاموزد و منتقل نماید. 
ً
 ثالثا

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

11 . 
 
ی و همه دانسته ها. اکیت مطلق به چه معناست؟ شک یعتی شک در اصل دانست   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ی نظری بدهد خودش گرفتار یک . آیا شکاکیت مطلق امکان پذیر است ؟ چرا؟ 12 خیر زیرا اگر کیس چنتر

ی نظر او با شک مطلق سازگار نیست.   تناقض شده و همتر

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

فت و توسعه است ؟ مثال بزنید. دانش 13 بشی به چند صورت در حال پیشی  

 الف( از طریق حل مجهوالت و دستیانر به اطالعات جدید )مانند کشف سیارات و ستارگان جدید(

ی  ب( نی بردن به اشتباهات گذشتگان و تصحیح آن ها) منجمان قدیم فکر یم کردند خورشید به دور زمتر

ی مرکز جهان اس ی به دور خورشید در یم چرخد و زمتر حال گردش ت اما منجمان جدید فهمیدند که زمتر

 است. 
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 نکات مهم درس

امون خود ارتباط برقرار یم کنیم.  شناخت.ما از طریق 1 ، با اشیاء و پدیده های پیر  

ی . انسان با عمل 2 یو  آموخت  در مسیر شناخت پیش یم رود.  یادگیر  

در یونان باستان در مورد مبحث شناخت نظر داده اند.  ارسطوو  افالطون. 3  

یم کرد.  ردیگ از سوفیست هانی بود که امکان شناخت را  گرگیاس. 4  

است.  روشنرسیدن به آن برای هر انسانی  امکانشناخت و هم  چیست  و  معنا. هم 5  

شد.  در اروپا  بیشی  معرفت شنایس رشدبه مبحث شناخت باعث  کانت. توجه ویژه 6  

ممکن است اما شک در امکان اصل شناخت و  اشیاء برخی خود برای شناخت  توانانی . شک کردن در 7

ی امکان پذیر نیست.   دانست 

فت جدی و جدید درباره معرفت و ظهور دیدگاه های گوناگون معر  پرسشهای. امروزه به علت طرح 8

یم گویند.  معرفت نظریهکه به آن   ستدرآمده ا مستقیل بخششنایس به   

 کلمهاست و نیازی به تعریف ندارد، اگر ابهایم باشد از جهت  روشن. معنا و مفهوم معرفت و شناخت 9

است نه از جهت معنا و مفهوم.  لغت و  

یم شود.  تناقض. اگر کیس معتقد به شکاکیت مطلق باشد گرفتار 10  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 پایان درس ششم
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