ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
ﻫﺪف ﮐﻠﻲ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ ﺗﺒﯿﯿﻦ اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺮﻓﺖ در اﻧﺴﺎن

اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﻲ
آﺷﻨﺎﯾﻲ ﺑﺎ ﭼﯿﺴﺘﻲ ﻣﻌﺮﻓﺖ

ﺗﺒﯿﯿﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ داﻧﺶ اﻧﺴﺎن

ﻃﺮاح :ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻣﺤﻤﻮدي

دﺑﯿﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﻨﻄﻖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﯾﺬه
ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﻲ1٣99 - 1٤00 :

6
امکان شناخت
به این چند گزاره توجه کنید:


انسان می تواند اشیا را بشناسد.



انسان می تواند اشیا را همان گونه که هستند ،بشناسد.



انسان نمی تواند اشیا را همان گونه که هستند ،بشناسد.



شناخت انسان می تواند خطا و اشتباه باشد.



شناخت انسان همواره خطا و اشتباه است.



انسان فقط می تواند همین امور محسوس 1و قابل تجربۀ حسی را بشناسد.



انسان در شناخت امور محسوس هم همواره خطا می کند.



انسان عالوه بر امور محسوس ،امور نامحسوس را هم می تواند بشناسد.

ابتدا بگویید کدام یک از این گزاره ها درست است؟ سپس آنها را با هم مقایسه کنید و ببینید
که کدام گزاره با کدام گزاره سازگار و کدام گزاره با کدام گزاره ناسازگار است.



 .1امور محسوس ،اموری هستند که با حواس قابل درک می باشند .همۀ پدیده های جهان مادی ،مانند ستارگان ،درختان و رنگ ها .الکترون ها
و امواج و نظایر آن نیز که با دستگاه ها و ابزار قابل درک هستند جزء امور محسوس هستند .امور نامحسوس ،موجودات غیر ما ّدی هستند که
نه با حواس و نه با ابزاری که با حواس کار می کنند ،قابل درک نیستند؛ مانند روح.
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ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﮔزاره ھﺎي اﺑﺗداي درس
ﺟﻣﻠﮫ ّ اول ﻋﺑﺎرت ،ھﻣﺎن ّ ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ھﺳﺗﻧد را ﻧدارد .اﻣﺎ ﺟﻣﻠﮫ دوم و ﺳوم اﯾن ﻗﯾد را دارﻧد
ﺟﻣﻠﮫ ٔ دوم ﺑﺎ ﺟﻣﻠﮫ اول ﺳﺎزﮔﺎر اﺳت .زﯾرا در ﺟﻣﻠﮫ دوم ﻗﯾد  -ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ھﺳﺗﻧد  -اﺿﺎﻓﮫ ﺷده ﮐﮫ
ﺟﻧﺑﮫ ﺗوﺿﯾﺣﯽ دارد .واﻟﺎ ھرﮐس ﮐﮫ ﻣﯾﮕوﯾد اﻧﺳﺎن ﻣﯾﺗواﻧد اﺷﯾﺎ را ﺑﺷﻧﺎﺳد ،ﻣﻧظورش ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ھﺳﺗﻧد ٔ
ﻣﯾﺑﺎﺷد و اﮔر ﺟور دﯾﮕر ﺑﺷﻧﺎﺳد ،ﻧﺷﻧﺎﺧﺗﮫ اﺳت
ﺟﻣﻠﮫ ٔ ﺳوم ﺑﺎ ﺟﻣﻠﮫ ٔ دوم ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اﺳت .ﺣﺎل ،اﯾن ﺟﻣﻠﮫ ﺑﺎ ﺟﻣﻠﮫ اول ﭼﮫ ﻧﺳﺑﺗﯽ ٔ دارد؟ آﯾﺎ ﺑﺎ ﺟﻣﻠﮫ
اول ھﻣﺎھﻧﮓ اﺳت ﯾﺎ ﻣﺧﺎﻟف؟
ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﺳﯽ ﺑﮕوﯾد ﺟﻣﻠﮫ ّ اول ﺑﺎ ھر دو ﺟﻣﻠﮫ ھﻣﺎھﻧﮓ اﺳت .ھﻣﺎھﻧﮕﯽ آن ﺑﺎ ﺟﻣﻠﮫ دوم روﺷن ٔ
اﺳت .اﻣﺎ درﺑﺎرٔه ٔ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ آن ﺑﺎ ﺟﻣﻠﮫ ٔ ﺳوم ﺑدﯾن ﺻورت اﺳت ﮐﮫ در ﺟﻣﻠﮫ ّ اول ﻓﻘط آﻣده ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﻣﯾﺗواﻧد اﺷﯾﺎ ّ
را ﺑﺷﻧﺎﺳد ،ﺧواه ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ھﺳﺗﻧد و ﺧواه ﻏﯾر ھﻣﺎن ٔ ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ھﺳﺗﻧد .ﭘس ﺟﻣﻠﮫ اول ﺑﺎ اﯾن ﺟﻣﻠﮫ ﺳﺎزﮔﺎری
دارد
اﻣﺎ ﺣﻘﯾﻘت اﯾن اﺳت ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﮐﺳﯽ ﻣﯾﮕوﯾد اﻧﺳﺎن ﻣﯾﺗواﻧد اﺷﯾﺎ را ﺑﺷﻧﺎﺳد ،اﺻوًل ﻣﻧظورش آن اﺳت ّ
ﮐﮫ ﯾﮏ ﺷﯽ را ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ھﺳت ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﺷﻧﺎﺳد .اﮔر ﻏﯾر ھﻣﺎﻧطوری ﮐﮫ ھﺳت ﺑﺷﻧﺎﺳد ،آن را ﻧﺷﻧﺎﺧﺗﮫ و
ﻼ اﮔر ﺑﮕوﯾد آن ﻣوﺟودی ﮐﮫ از دور ﻣﯽ آﯾد اﺳب اﺳت ،و ﺑﻌد
ﭼﯾز دﯾﮕری را ﺑﮫ ﺟﺎی آن ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ اﺳت .ﻣﺛ ً
ﻣﻌﻠوم ﺷود ﮐﮫ ﮔﺎو ﺑوده ،آن را ﻧﺷﻧﺎﺧﺗﮫ و اﺷﺗﺑﺎه ﮐرده اﺳت

اﮔر ﮐﺳﯽ ﺟﻣﻠﮫ ٔ ﭼﮭﺎرم را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧد ،اﯾن ﺟﻣﻠﮫ ﺑﺎ ﺟﻣﻠﮫ ّ اول و دوم ﺳﺎزﮔﺎر اﺳت اﻣﺎ ﺑﺎ ﺟﻣﻠﮫ ﺳوم
ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯾﺳت .زﯾرا وﻗﺗﯽ ﻣﯾﮕوﯾﯾم اﻧﺳﺎن ﻣﯾﺗواﻧد ﺧطﺎ ﺑﮑﻧد ،ﻣﻌﻧﺎﯾش اﯾن اﺳت ﮐﮫ :ﻣﯾﺗواﻧد اﺷﯾﺎ را ﺑﺷﻧﺎﺳد
در ﺿﻣن ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺧطﺎ ھم ﺑﮑﻧد

اﮔر ﮐﺳﯽ ﺟﻣﻠﮫ ﭘﻧﺟم را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧد ،ﻟﺎزﻣﮫ اش اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮫ ّ ﺳوم را ھم ﺑﭘذﯾرد و ﺟﻣﻼت اول
دوم و ﭼﮭﺎرم را اﻧﮑﺎر ﮐﻧد

ﺟﻣﻠﮫ ﺷﺷم وارد ﻣﺣدودٔه ٔ ﻋﻠم ﺷده اﺳت .و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﺣدوده ّ ﺷﻧﺎﺧت را ﻣﻌﯾن ﻣﯾﮑﻧد ،اﺻل
ﺷﻧﺎﺧت را ﭘذﯾرﻓﺗﮫ اﺳت .ﭘس ﺟﻣﻠﮫ ّ ﺷﺷم ﺑﺎ ﺟﻣﻼت اول ،دوم و ﭼﮭﺎرم ﺳﺎزﮔﺎر اﺳت ٔ

ﺟﻣﻠﮫ ٔ ھﻔﺗم در ﻣﻘﺎﺑل ﺟﻣﻠﮫ ﺷﺷم اﺳت و ﭼون ﻟﻔظ ،ھم در آن آﻣده ،ﻣﻌﻧﺎﯾش آن اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن
ھﻣواره ﺧطﺎ ﻣﯽ ٔ ﮐﻧد ،ﺣﺗﯽ در اﻣور ﻣﺣﺳوس ،ﭘس اﯾن ﺟﻣﻠﮫ ﺑﺎ ﺟﻣﻠﮫ ﺳوم و ﭘﻧﺟم ھﻣﺎھﻧﮓ اﺳت
ﺟﻣﻠﮫ ھﺷﺗم ﮐﮫ ﺗواﻧﺎﯾﯽ اﻧﺳﺎن ﺑر اﻣور ﻣﺣﺳوس و ﻧﺎﻣﺣﺳوس را ﻣﯾﭘذﯾرد ،ﺑﺎ ّ ﺟﻣﻼت اول ،دوم و
ﭼﮭﺎرم ﺳﺎزﮔﺎر اﺳت .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺟﻣﻼت ﺳوم و ﭘﻧﺟم و ھﻔﺗم ﺑﮫ ّ طور ﮐﻠﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯾﺳت .اﻣﺎ ٔ ﺑﺎ ﺟﻣﻠﮫ ٔ ﺷﺷم ،ﮐﻠﻣﮫ ّ
ﻓﻘط ﮐﮫ در ﺟﻣﻠﮫ آﻣده ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯾﺳت و در ھر دو ﺟﻣﻠﮫ اﻣﮑﺎن ﺷﻧﺎﺧت اﻣور ﻣﺣﺳوس ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت
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 -1ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي اﻧﺴﺎن ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اﺳﺖ ،ان را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ؟
 -2آﯾﺎ ﻣﺎ از ﺧﻮد و ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ دارﯾﻢ؟
 -3آﯾﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎ ﺗﺪرﯾﺠﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ دﻓﻌﯽ؟
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یکی از ویژگی های انسان ،توانایی شناختن است).ما اشیا و پدیده های پیرامون خود را شناسایی
می کنیم و از طریق این شناخت با آنها ارتباط برقرار کرده و از آنها استفاده می نماییم .ما اشیا و
افراد را می بینیم ،صدای آنها را می شنویم و بسیاری از ویژگی های دیگر آنها را درک می کنیم.
اینکه ما با دیگری سخن می گوییم ،اینکه به سمت چیزی می رویم یا از چیزی دور می شویم و
اینکه میکوشیم از خطرها فاصله بگیریم همۀ اینها نشانۀ توانایی ما در دانستن است1 (.
2
عالوه بر اینها)،گاهی هم به مسائلی فراتر از مسائل محسوس و پیرامونی فکر می کنیم؛ مث ً
ال
دربارۀ گذشته و آینده ،یا دربارۀ موجودات نامحسوس و جهانی غیر از جهان مادی می اندیشیم
و برای خود نظر و باوری هم داریم .پس شکی نیست که ما موجودی هستیم که از خود و جهان
پیرامون خود شناختی داریم2 (.

3

همچنین می دانیم که)شناخت ما به تدریج افزایش می یابد .ما در آغاز تولد چیزی نمی دانیم،
بلکه گام به گام با پدیده های جهان آشنا می شویم؛ یعنی با عمل آموختن و یادگیری ،در مسیر
شناخت بیشتر پیش می رویم3 .
 -4آﯾﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﺤﺪود؟ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ؟
( 4
همچنین ما می دانیم که)علی رغم گستردگی شناخت و فهم ما از جهان و خود ،باز هم شناخت
ما بسیار محدود است؛ یعنی ما آگاه هستیم که در کنار دانسته ها و آموخته ها ،حقایق فراوان
دیگری هم در عالم هست که آنها را نمی دانیم و نمی شناسیم -5 4 .وﻗﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺑﺎرٔە ﻣﻮﺿﻮع واﺣﺪ
(
ﻧﻈﺮﻫﺎ و ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت دارﻧﺪ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
  

عالوه بر این ،گاهی متوجه میشویم که بعضی از دانستههای ما درست نبوده و دچار خطا
شدهایم .همچنانکه گاهی متوجه میشویم که افراد مختلف دربارۀ موضوع واحد نظرها و باورهای
متفاوت دارند5و)ما میکوشیم که بدانیم از میان آن نظرهای متفاوت کدام درست و کدام غلط است5(.

-1درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺧﻄﺎ ﻣﯽ ّ ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﻄﺎ ﭘﯽ ﺑﺒﺮﯾﻢ و
.اﯾﻦ ،ﺧﻮد ،دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اﺳﺖ .ﻋﻼوﻫﺒﺮ اﯾﻦ ،اﻧﺴﺎن ﺧﻄﺎي ﺧﻮد را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯿﮑﻨﺪ
تفکر ﯾﻌﻨﯽ داﻧﺶ ﺑﻌﺪي ﺧﻮد را ﺑﺎ داﻧﺶ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ داﻧﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺶ ﻗﺒﻞ درﺳﺖ اﺳﺖ

2

بسیار پیش آمده که ما در موضوعی با فردی دیگر اختالف نظر داشته باشیم و هر دو تالش
کنیم به کمک استدالل و توضیح ،طرف مقابل را به دیدگاه خود نزدیک کنیم .این تالش
نشانۀ پذیرش چه حقیقتی است؟



1

بسیار پیش آمده که ما یک مسئله ریاضی را حل کرده ایم ،ا ّما بعد متوجه شده ایم که در
ّ
حل آن مسئله راه را اشتباه رفته ایم .سپس راه دیگری را انتخاب کرده و به پاسخ صحیح
رسیده ایم .اینکه انسان می تواند به خطای خود پی ببرد نشانۀ چیست؟



  

ﮐﺎري ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﮔﻔﺘﻮﮔﻮ ﺑﺎ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﯽ ٔ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺧﻮدش ﺣﺎوي ﭼﻨﺪ ﭘﯿﺎم در زﻣﯿﻨﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺖ
ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ :دو ﻓﺮدي ﮐﻪ دو ﻧﻈﺮ درﺑﺎر ٔه ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع دارﻧﺪ ،ﻫﺮ دو ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﻧﻈﺮ
درﺳﺖ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻫﺮ دو .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺮ دو اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ
.دوم اﯾﻨﮑﻪ :ﻫﺮ دو ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ ﮐﻪ راﻫﯽ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ درﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﻧﻈﺮات ﻫﺴﺖ
ﺳﻮم اﯾﻨﮑﻪ :ﻫﺮ دو ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ دﯾﺪﮔﺎه درﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﯾﮕﺮي اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ او اﺛﺒﺎت ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﻧﻈﺮش ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻈﺮ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ
ﭼﻬﺎرم اﯾﻨﮑﻪ :ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻫﺮ دو ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺖ
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 -1ﺗﺄﻣﻞ درﺑﺎرٔە ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﺑﻪ ﻃﺮح ﭘﺮﺳﺸﻬﺎﯾﯽ درﺑﺎره آن اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از اﻧﻬﺎ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ؟

 -1ﮐﺪام ﺳﺆاﻟﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي داﻧﺸﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ دو ﭘﺮﺳﺶ و ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ
 -2ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

 -3اﯾﺎ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﺰﺋﯽ از ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﺖ؟ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ؟
 -4ﮐﺪام ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن درﺑﺎره ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺸﺮ ﻧﻈﺮ داده اﻧﺪ؟

تأمل دربارۀ مسائل مربوط به شناخت ،به طرح پرسشهایی دربارۀ آن انجامیده
1
است؛)پرسشهایی از این قبیل که :شناخت چیست؟ آیا شناخت اساس ًا ممکن
است؟ شناختهای ما تا چه اندازه ارزش دارند؟ راههای شناخت کداماند؟ حدود و
قلمرو شناخت چقدر است؟ چرا میان شناخت افراد از یک موضوع تفاوت وجود دارد؟
این قبیل سؤالها منجر به شکل گیری دانشی به نام «معرفتشناسی» شده است1(.
«) 2معرفتشناسی» بخشی از فلسفه است که به پدیدۀ شناخت میپردازد(و2
3
دهد .معرفتشناسی همیشه جزئی از فلسفه
ایمانوئل کانت ،فیلسوف قرن
هجدهم میکوشد به اینگونه پرسشها پاسخ )
آلمان و از بزرگترین فالسفۀ اروپاست.
وی در شهر کونیگسبرگ به دنیا آمد و بوده است .هنگامی که فیلسوفی دربارۀ موضوعاتی مانند هستی ،جهان و انسان
زادگاهشدر میاندیشد ،ناگزیر دربارۀ خود ِ اندیشیدن و شناخت نیز دیدگاهی3دارد .افالطون 4
طول عمر خود هرگز از ایالت
()
بیرون نرفت .نظم زندگی وی به گونهای
بود که مردم محلۀ او میتوانستند هر و ارسطو در یونان باستان ،همچنین ابنسینا ،شیخ اشراق ،مالصدرا و عالمه
روز ساعتهایشان را با لحظۀ عبور او طباطبایی ،از فیلسوفان دورۀ اسالمی و نیز دکارت ،هیوم و کانت از فیلسوفان دورۀ
4
از برابر پنجرۀ خانهشان میزان
کنند .جدید اروپا ،همه دربارۀ معرفت و شناخت بشر نظر دادهاند .البته توجه ویژۀ کانت،
کانت ،مردی آراسته ،باهوش و شوخطبع
بود .او آثار متعددی در معرفتشناسی فیلسوف قرن هجدهم آلمان ،به شناخت سبب شد که شاخۀ «معرفتشناسیِ»
نوشت که معروفترین آن «نقد
عقل فلسفه رشد بیشتری کند و فیلسوفان بیشتری در دورۀ جدید بدان بپردازند.
محض» است .این جملۀ او همواره بر

(

سر زبانهاست« :دو چیز مرا به شگفتی ) 5در گذشته برخی از مباحث معرفت شناسی در ضمن ِ مباحث فلسفی طرح
وادار میکند ،یکی آسمانی که باالی
سرماست ،دوم وجدانی که در قلب و می شد ا ّما امروزه به علت طرح پرسش های ج ّدی و جدید دربارۀ معرفت و ظهور
درون ماست».
دیدگاه های گوناگون ،این بخش از فلسفه به صورت شاخۀ مستقلی درآمده که
به آن «معرفتشناسی» یا «نظریۀ معرفت» 1میگویند5 (.

 -5ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ دراﻣﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﻮال

چیستی معرفت را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ؟
)معنا و مفهوم معرفت و شناخت ،روشن است و نیازی به تعریف ندارد .وقتی که
از کودکی می پرسیم «می دانی توپت کجاست؟» و او می گوید « آری ،می دانم»،
نسبت به معنای «می دانم» آگاه است .اگر ابهامی هم از جهت کلمه و لغت باشد،
حداکثر با بیان معادلی ابهام رفع می شود؛ مث ً
ال می گوییم معرفت ،همان دانستن
و آگاهی نسبت به چیزی است .به عبارت دیگر ،وقتی کسی می گوید «توپ
آنجاست» بدین معناست که او به وجود توپ در آنجا آگاه و عالم است و ما به ازای
آگاهی او ،یک توپ است که در آنجاست.

(

1. Epistemology / theory of knowledge

46

ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻣﺤﻤﻮدي ،دﺑﯿﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﻨﻄﻖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﯾﺬه

امکان معرفت
ﺳﻮال

آیا ما می توانیم اشیا و موجودات جهان را بشناسیم و به آنها علم پیدا کنیم؟
شاید از این پرسش تعجب کنید و بگویید این یک امر بدیهی و روشن است و
نیازی به تحقیق و پیدا کردن دلیل ندارد .همین که ما با طرف مقابل خود صحبت
می کنیم ،یا لیوان آبی را برمی داریم و می نوشیم ،یا از عمل کسی خوشحال یا  -1ﭼﺮا ﺳﻮﻓﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ
رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
عصبانی می شویم ،گویای آن است که ما به امکان شناخت خود پی برده ایم.
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻧﺪارد؟
آری اگر رفتاری غیر از این از ما سر می زد ،می توانستیم بگوییم که در توانایی
دانستن خود شک داریم .حال جالب است بدانیم گاهی همین امر بدیهی نیز ،چه
در گذشته و چه در زمان حاضر ،انکار شده است.

)

(

) 1سوفیست ها که به علت استفاده از مغالطه های مختلف در گفت وگوها و در
محاکم قضایی هر باطلی را حق جلوه می دادند ،به تدریج به این نظر رسیدند
که انسان توانایی رسیدن به حقیقت را ندارد و نمی تواند به علمی که مطابق با
واقع باشد ،برسد1 (.
2
یکی از این سوفیست ها « ُگرگیاس» بود .او که در فن سخنوری بسیار توانا
بود ،می گوید « :اوالً چیزی وجود ندارد .ثانیاً اگر هم چیزی وجود داشته باشد،
برای انسان قابل شناخت نیست و انسان ابزار شناخت آن را ندارد .ثالثاً اگر برای
انسان قابل شناخت باشد ،نمی تواند آن را به دیگری بیاموزد و منتقل نماید2 (1».

)

  

حل یک مسئله*

گرگیاس در سیسیل ایتالیا به دنیا آمد و
بعدها به عنوان سفیر به آتن رفت و آنجا
زندگی کرد.

 -2ﻋﻘﯿﺪه ﮔﺮﮔﯿﺎس درﺑﺎره ﺷﻨﺎﺧﺖ و اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ؟

گذشتگان چنین میاندیشیدند که رنگ یکی از خواص و ویژگیهای هر جسم
است؛ یعنی یک جسم ،همانطور که طول و عرض و ضخامت دارد ،یکی
از رنگها را هم دارد .امروزه دربارۀ رنگ اجسام اختالفنظرهایی پدید آمده
است .مهمترین اختالف این است که آیا اشیا واقع ًا به همان رنگی هستند که
ما میبینیم؟ برخی فیزیکدانها گفتهاند :نه؛ زیرا ممکن است یک چیز در
دو حالت و از دو زاویه متفاوت با دو رنگ مختلف دیده شود .عدهای از همین
اختالف نظر نتیجه گرفتهاند که انسان توانایی شناخت پدیدهها را ندارد .آیا
میتوان از این نمونه نتیجه گرفت که امکان شناخت اشیا برای انسان نیست؟
 .1تاریخ فلسفه کاپلستون ،ج اول ،ص 112
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 -1اﯾﺎ ﺷﮑﺎﮐﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ؟ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ

نکته

البته ما می دانیم که حقایق بسیاری وجود دارد که هنوز انسان نتوانسته آنها را
بشناسد .همچنین ممکن است ما در توانایی خود برای شناخت برخی امور شک
کنیم؛ مث ً
ال با خود بگوییم که « آیا ما می توانیم به همۀ اسرار مغز پی ببریم؟» ا ّما
این شک ،غیر از شک در امکان اصل شناخت است.
  

واعظی بر پلۀ سوم منبری نشسته بود و
سخن می گفت .در میان صحبت ،یکی
از حاضران سؤالی پرسید .سخنران با
کمال تواضع پاسخ داد که من جواب این
سؤال را نمی دانم.
1
پس هم معنای معرفت و هم امکان رسیدن به آن برای هر انسانی روشن
مدتی گذشت و آن مستمع سؤالی دیگر
پرسید .باز هم سخنران گفت :پاسخ این است و ش ّکاکیت مطلق ،یعنی شک در اصلِ دانستن و همۀ دانسته ها ،امکان پذیر
سؤال را هم نمی دانم.
نیست و اگر کسی چنین نظری بدهد ،گرفتار یک تناقض شده و همین نظر او با
برای بار سوم نیز پرسش و پاسخ مشابهی
شده شک مطلق سازگار نیست1 .
تکرار شد .مستمع که سخت ناراحت
بود ،برخاست و با اعتراض گفت :تو که  -2ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻼش ﺑﺸﺮ ﺑﺮاي درك ﺧﻮد و ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮﯾﺶ ﭼﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
نمیتوانی جواب سؤالها را بدهی چرا بر
پلۀ سوم منبر نشستهای؟
پیشرفت پیوستۀ دانش انسان
سخنران به آرامی گفت:
سبب دانستههایم از آنجا که بشر به طور طبیعی به امکان شناخت خود و پدیده های دیگر باور
دوست من! من به
روی پلۀ سوم نشستهام .اگر میخواستم دارد و وجود اشتباه را به معنای ناتوانی در کسب معرفت تلقی نمی کند ،از ابتدای
به خاطر ندانسته هایم پله ای
انتخاب زندگی خود روی زمین ،برای درک خود و جهان پیرامون خویش تالش کرده
کنم ،هیچ منبری پله ای مناسب برای
است2 .
نشستن من نداشت.
نتیجۀ این تالش مستمر ،دستیابی انسان به دانشهای مختلف در رشتهها

)

(

)

و شاخههای گوناگون علم است .همین پیشرفت ،خود دلیلی بر توانایی بشر برای
2
رسیدن به معرفت است(.این پیشرفت به دو صورت در حال انجام است.


)1 3از طریق حل مجهوالت و دستیابی به اطالعات جدید در مورد عناصر و
پدیده های جهان و گشودن شاخه های جدید دانش.
3
 2از طریق پی بردن به اشتباهات گذشتگان و تصحیح آنها1؛( به طور مثال،
سیاره ها پیوسته هم در حال تکمیل و هم تصحیح
دانش ما دربارۀ کیهان و ّ
است ).از جهت تکمیلّ ،
منجمان به تدریج ستارگان و سیارات بیشتری را 4
شناسایی کرده اند و انتظار دارند که در آینده نیز کرات دیگری را بشناسند( .
) 5در جهت تصحیح نیز ستاره شناسان و کیهان شناسان به طور پیوسته برخی
از دانش های گذشتگان را اصالح نموده اند .مث ً
منجمان قدیم ،عموم ًا فکر
ال ّ
می کردند که خورشید به دور زمین می گردد و زمین مرکز جهان است .اما
منجمان جدید پی بردند که این نظر اشتباه بوده و زمین به دور خورشید در
ّ
حرکت است5 (.


  

 -3داﻧﺶ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ان دو روش ﮐﺪام اﻧﺪ؟
 -4 48داﻧﺶ ﻣﺎ درﺑﺎره ﮐﯿﻬﺎن و ﺳﯿﺎره ﻫﺎ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ در ﺣﺎل ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪن اﺳﺖ؟
 -5داﻧﺶ ﻣﺎ درﺑﺎره ﮐﯿﻬﺎن و ﺳﯿﺎره ﻫﺎ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ در ﺣﺎل ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﺪن اﺳﺖ؟
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رصدخانۀ مراغه
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