


شناختجهان بینینیاز انسان به ایدئولوژی: اهمیت موضوعمقدمه

امکان سنجی
غیرممکن

ممکن

حسریشهسوفیست ها
هر دو ممکن الخطاعقل

شروع از شک
تأیید امکانقرآن

تحریک بر تحقق شناخت

طبیعت

عقل

دلقلب و 
تاریخ

عالم جسمانی، زمان، )
افالطون
دکارت
راسل

خالفم
خالفم

خالفم

نظرات
رد

تأیید
تأیید به شرط همراهی حس

مادیون
غیرمادیون 

مخالف : 
موافق : 

جریانجامعه در حال حرکت و : 
در حال ثبات 
در حال تحول 

مورد تأیید منابع شناخت
اسالم

(، زندگیحرکتمکان، 

ابزار شناخت

حواس
استدالل عقلی و منطقی 

عمل و تجربه 

تزکیه نفس 

از طبیعت : 
عاقلهاز قوه : 

از رفتار بیرونی و خارجی: 

دلاز : 

اشیادسته بندی 
تعمیم و کلیت دادن

امورکردن جدا : تجرید

بصیرت بخش به عقل
الهام به عقل 

مورد تأیید 
اسالم

در خارجغیرمنفک 



مراحل و درجات

تک مرحله ای

چندمرحله ای 

حس گراها
عقل گراها
دل گراها
عرفان

فالسفه

کانت

ماتریالیسم

رساسپن

اسالمیفالسفه 

(مراتب دل)
احساس

تخیل
عقل
بیرونیاخذ 

مرحله علمی و فلسفی
احساس

تعقل و فرضیه
(تغییر)عمل
احساس

شناخت علمی
فلسفه علمی

تعقل
احساس

(در شناخت های تجربی)عمل

شناخت



مراحل و درجات

تک مرحله ای

چندمرحله ای 

حس گراها
عقل گراها
دل گراها
عرفان

فالسفه
کانت

ماتریالیسم
رساسپن

اسالمیفالسفه 

شناخت

 حسیشناخت

ویژگی آن 

تعمیم آن 

آنتعمیق 

سطحی 
مشترک انسان و حیوان 

جزئی 
محدود به حال

محدود به مکان خاص 
حس گرایان

هگل و کانت
مارکسیست ها
راسل و شاله

فالسفه اسالمی
تعمیماز فراتر 

غیبدر ماوراء و عدم انحصار 
عالمت گزاره ای به نام روان ناخودآگاه



 مالک شناخت

حقیقت

شناخت

فالسفه قدیم 
کنت

اهل سنت
جیمز

ماتریالیسم

تطابق شناخت با واقع: 
موجود در ذهن فرداندیشه های : 

اجماع علمای هر عصر: 
مفید= حق : 

نسبی بودن حقیقت و خطا 
(تکامل)اندیشه تأیید شده توسط عقل 

واحد بودن حقیقت

زمان بردار
واحد بودن حقیقت

حقیقتواحد بودن 
کلیات بله ولی جزئیات شاید

مطرح نبودن اشکاالت

علمای قدیم 
علمای جدید 
شناخت خود معیار: 

صحیحعمل مالک شناخت : 
عدم صدق در همه موارد

عدم قابلیت تجربه عملی همین جمله
ردیگگزینه درست بودن در صورت عدم وجود 

نبودن حقیقت

تکمله

عمل کلید اندیشه است 

خادعای ناصحیح در باب جامعه و تاری

، (و پویاجامد )محتوا، انگیزه، روش، موضوعات، انواع: موضوعات باقیمانده بحث

اسالمی توسط فالسفه و تجربه قبول عمل 
عدم انحصار آن

اخفویرب

ملانحصار ساخته شدن انسان بوسیله کار و ع

ختاریانحصار معیار شناخت جامعه و : 
در عمل جمعی

یا دائمو تغییر، تکامل، موقت ثبات 


