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«درس هفتم: ابزارهای شناخت»   

ید   1 قلب حس / عقل/ . ابزارهای شناخت و معرفت را نام بیر  

یم شود؟ توضیح دهید( . حس چه نقیسی در شناخت و معرفت انسان دارد؟ ) حس چگونه باعث شناخت2  

یگ از ابزارهای شناخت ما حس است. ما به کمک حواس پنجگانه با عالم طبیعت آشنا یم شویم و بسیاری از 

 های آنها را یم شناسیم
ی

یکدیگر نی یم بریم.  با و  به تمایزها و  تفاوت ها ی آن ها  موجودات و ویژگ  

ید 3 . انواع شناخت و معرفت را نام بیر  

/ شناخت عقیل/ معرفت شهودی / معرفت وحیانی  / شناخت حیس شناخت تجرنی  

شناختر که انسان از طریق حواس پنجگانه خود درباره اشیا و رویدادهای . . شناخت حیس را تعریف کنید4

امون کسب یم کند شناخت حیس نام دارد.   پتر

دهد اما این شناخت به بله. گرچه گایه در شناخت حیس خطا رخ یم ؟ . آیا شناخت حیس معتیر است؟ چرا 5

 یم کنیم و از اشیای طبییع بهره یم بریم و نیازهایمان را برطرف یم 
ی

قدری برای ما معتتی است که بر پایه آن زندگ

 سازیم. یگ از نشانه ها و دالیل ارزش و اعتبار شناخت حیس، توانانی حس در شناخت تفاوت ها و تمایزهاست. 

یا به وسیله ی حواس چه امکانی به انسان یم دهد؟ با مثال بیان کنید. شناخت تمایزها و تفاوت های اش6  

این امکان را به انسان یم دهد که به کمک عقل خود از اشیای متفاوت استفاده های مختلف بکند مثال اگر در 

 
ی

 لیوان آب را بریم داریم و. برای رفع گرسنگ
ی

 به مقابل ما یک لیوان آب و یک ظرف غذا باشد،برای رفع تشنگ

 شاغ ظرف غذا یم رویم. این عمل به ما یم فهماند که در تشخیص لیوان آب و غذا اشتباه نکرده ایم. 

. برخی از فواید و کارکردهای قّوه ی عقل را بنویسید 7   

 انسان با استفاده از قوه ی عقل به تفکر و تعقل یم پردازد. او با کمک این قوه یم تواند حقایفر را درک کند که 

انانی درک آن از راه احساس ممکن نیست. این حقایق هم یم تواند امور محسوس و طبییع را شامل شود و هم تو 

د. عقل با کمک حواس و تحلیل عقالنی یافته های حیس یم تواند  امور غتر محسوس و غتر طبییع را در بر یم گتر

ی طبییع را بشنا د و قوانتر سد. به بسیاری از اشار و رموز طبیعت نی بتی  

ستی حس به دست یم آورد شناخت تجربیکه عقل انسان با همکار شناختر   . شناخت تجرنر را تعریف کنید . 8  

. شناخت تجرنر بیشیی در زمینه کدام علوم کاربرد دارد؟ 9  

یک و آزمایشگایه علوم طبییع و تجرنی  ی مانند شییم، زیست شناش و فتر  

یدشناخت تجرنر بر پایه کدام قواع. 10 د عقیل استوار است نام بیر  

ده علیت(ع) قا . پدیده ها خود به خود پدید نیم آیند بلکه هر پدیده ای نیازمند علت است1  

ی پدید نیم آید) قاعده سنخیت(2  ی ی، هر چتر ی . هرپدیده علتر ویژه دارد و از هر چتر  

) اصل یکنواختر طبیعت (. طبیعت همواره یکسان عمل یم کند. 3   



 
 

 

ح دهید. . قانون یکسان عمل کردن طبیعت را 11 ای طبییع بر اساس این قانون، طبیعت و اشیبا مثال رسی

 های ثابت خود را دارد برای مثال و یکنواخت همواره به صورت یکسان 
ی

، خواص و ویژگ ی عمل یم کند و هر چتر

اب کردن و آتش همیشه خاصیت حرارت بخیسی و سوزاندن دارد و این خواص ثابت  آب همواره  خاصیت ستر

یر نیست. بوده و تغیتر پذ  

ی قواعد عقالنی آن داشتند که نام 12 انی در پایه گذاری علوم تجرنر و تبییر
. دو مورد از فیلسوفانی که نقش بشی

ید.  ) شاکرد افالطون ( و ابن سینا. ارسطو بیر  

وی عقل قادر به شناخت حاالت درونی انسان هست؟ توضیح دهید31 . آیا نیر  

وی عقل یم تواند حاالت درونی نفس مانند شادی،غم، درد و محبت یا عصبانیت و ... را شناسانی کند و  بله. نتر

 را کشف کرده و در افشد  درباره آن ها نظر دهد. مثال انسان یم تواند به کمک عقل خود، علل پیدایش شادی و 
ی

گ

 باره آن ها توضیح دهد. 

عقل قادر است بدون استفاده از یافته های تجرنی و رصفا با تفکر و چینش شناخت عقیل را تعریف کنید. . 41

 استدالل، به حقایفر برسد و دانش هانی را پایه گذاری کند به این قبیل دانش ها شناخت عقیل یم گوییم. 

رصفا با استفاده از تفکر و استدالل منطفر به دست آورد را شناخت عقیل یم نامیم() شناختر که عقل انسان   

فلسفه و منطق و علم کالم و ریاضیات. شناخت عقیل در کدام زمینه ها و علوم کاربرد دارد؟ 51  

درباره کّل این امکان را به انسان یم دهد تا یافته هانی سودمند . شناخت عقیل چه فایده ای برای انسان دارد؟ 61

 که امکان درک تجرنی آن هیچ گاه وجود ندارد به دست بیاورد و این یافته های عقالنی را اساس سایر دانش 
هستر

 خود را بر آن ها استوار سازدها قرار دهد و پایه های زن
ی

دگ  

معرفتر است که از طریق قلب و بدون واسطه کسب یم شود. . معرفت شهودی چیست؟ 17  

این معرفت از طریق تقویت ایمان و تعایل بخشیدن به دی از چه طریفی حاصل یم شود؟ . معرفت شهو 81

 نفس و تهذیب آن و کمال طلتی همراه با عبادات خالصانه و به تدری    ج و گام به گام حاصل یم شود. 

 های معرفت شهودی یا عرفانی را بنویسید. 19
ی
ید ، از راه قلب به دست یم آ یا عرفانی  معرفت شهودی. ویژگ

 بدون واسطه است ، نیازمند تهذیب نفس و ستر و سلوک عارفانه است. گام به گام و به تدری    ج حاصل یم شود. 

یعتی بدون استفاده از تجربه و . منظور از اینکه معرفت شهودی یک معرفت نر واسطه است چیست؟ 02

 آزمایش و بدون استدالل عقیل در قلب تجیل یم کند. 

رفت شهودی به این نام چیست؟ ) چرا معرفنی که از طریق قلب حاصل یم شود را . علت نامگذاری مع12

 معرفت شهودی نامیده اند؟(

 این گونه شناخت را بدان جهت شهودی یم گویند که قلب انسان حقیقت را چنان در یم یابد که گویا با چشم

ی دنیا  کیم بیند. عارف و سال  ، عالوه بر طبیعت سایرمشاهده کند  ا آخرت ر ایل هللا ممکن است بتواند در همتر  

ز راه است و اعوالم را مشاهده نماید و وجود فرشتگان را هم واقعا بیابد این قبیل مشاهدات از نوع شهود قلتی  

. چشم به دست نیم آید   



 
 

 

ان، معارقی را در اختیار بشی قرارخداوند از طریق وخ و به واسطه پیامتی . معرفت وحیانی را تعریف کنید. 22  

ان است.   یم دهد که به آن معارف وحیانی یم گویند. این معرفت برترین شهود قلتی و ویژه پیامتی  

حیانی با شهود عارفانه وجود دارد. . چه تفاوت هانی میان معرفت و 32  

. معرفت وحیانی از جانب خدا نازل شده است / شهود عارفانه مشاهده قلتی خوِد عارف است1  

ان و هم عارفان و سالکان ایل هللا است. معرفت وحیانی ویژه پ2 ان است / شهود عارفانه هم برای پیامتی یامتی  

. در معرفت وحیانی امکان خطا وجود ندارد/ در شهود عارفانه ممکن است شخص دچار خطا شود3  

با کدام یک از « دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند     و اندر ظلمت شب آب حیاتم دادند » . شعر 42

 انواع شناخت مرتبط است؟ معرفت شهودی 

هستند حس، عقل و قلب. مهم ترین ابزارهای شناخت و معرفت 1 : نکات مهم درس  

، عقیل و شهودی اع مختلفی دارد که شامل . شناخت انو 2 یم شود. حیس، تجرنر  

، بویانی و المسه. حواس پنجگانه شامل 3 ، چشانی ، شنوانی است.  حس بینانی  

ست. نی حس در شناخت تفاوت و تمایز اشیااتوانشناخت حیس  ر رزش و اعتبا. یگ از نشانه ها و دالیل ا4  

 علوم تجرنی را پایه گذاری کرد. ارسطو . 5
ی دانشمندانی است که مبانی که شاگرد افالطون بود از اولتر  

دست  پایه و اساس هر تجربه ای است. و این قانون از راه تجربه و آزمایش به علیتقانون . به عقیده ابن سینا 6

 نیم آید. 

هم در فلسفه تبحر داشته و هم از دانشمندان علوم طبییع بودند. ابن سینا و ارسطو . 7  

یگ از قواعد اولیه تعقل است که انسان در شناخت هر پدیده ای از آن استفاده یم کند. قانون علیت . 8  

یک، شی. شناخت تجرنی بیشتر در زمینه علوم آزمایشگایه و طبییع مانند 9 ی کاربرد دارد. یم و زیست فیر  

استفاده یم شود.  علم فلسفه و منطق و ریاضیات.از شناخت عقیل در 10  

یم تواند یافته های سودمندی درباره کل جهان هستر کسب کند. شناخت عقیل . انسان با استفاده از 11  

وری است.  سیر و سلوک عارفانه و تهذیب نفسبرای دریافت معرفت شهودی و عرفانی . 13 رصی  

14 ، است. وخ الیه . برترین شهود قلتی  

، خداوند کلمات و عبارات خود را بر قلب پیامتی نازل یم کند و پیامتی آن ها را دریافت کرده و 15 . در شهود وحیانی

 
ی
در اختیار انسان ها قرار یم دهد. بدون هیچ دخل و ترصق  

ت محمد نقرآن کریم . 16 ازل شده است. نمونه ای از معرفت وحیانی است که بر حرصی  

ر. ما یم توانیم با 17
ّ
ان  تأّمل و تدب ی خود از بسیاری از حقایق و معارف آگاه شویم.  توانانی و همتدر قرآن و به متر  

 پایان درس هفتم


