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 مقدمه

به سه حوزه ی اصلی یعنی  فلسفه در یک تقسیم بندی سنتی،

، معرفت شناسی و ارزش شناسی تفکیک می شود. هستی شناسی

چیستی به پرسش از که  شاخه ای است معرفت شناسیدر این بین 

منابع و امکانات انسان برای کسب معرفت، روش شناخت معرفت، 

مباحث معرفت شناسی دارای  انسان و معیار حقیقت می پردازد.

پیشینه ای کهن در یونان باستان، متفکران شرق و فیلسوفان 

معرفت انسجام فلسفی در حوزه  اسالمی است. در دوران مدرن نیز 

 .هیوم گره خورده است مانند الک و ناسی، بیشتر با نام فیلسوفانیش

اندیشه های فیلسوفان پسامدرن همچون فوکو و دریدا نیز تحوالت 

بنابراین ضروری است  شگرفی در معرفت شناسی پدیده آورده است.

تا این حیطه هم به لحاظ مفهوم شناسی برای ورود به بحث های 

آرای فیلسوفان به طور اجمالی معرفی  پیچیده تر بررسی شده و هم

، پیوند معرفت شناسی با ارزیابی باورها و اثری که به عالوه  گردد.

علوم اهمیت معرفت شناسی برای  دارند، اورهای انسان در رفتار اوب

 رفتاری را دو چندان می نماید. 

هدف اصلی را دنبال می کند و برنامه  این درس، سهبر این اساس، 

 اس این سه هدف دنبال خواهد شد:موضوعی کالس نیز بر اس

 در حوزه ی معرفت شناسی اساسیآشنایی دانشجویان با مفاهیم . 1

  ؛و مناقشات اصلی مطرح در آن

 ؛و آرای فیلسوفان معرفت شناسی در مکاتب فلسفی .2

 .ینسبت معرفت شناسی با روان شناس . 3

 سیر جلسات

 (مقدمات، مولفه های معرفت) چیستی معرفت: جلسه اول

گرایی،  )درون گرایی، برون چیستی و چگونگی توجیه جلسه دوم:

 شاهد گرایی، اتکاگرایی(

  ی()بنیادگرایی، انسجام گرایساختار معرفت جلسه سوم:

  ، شکاکیت، جزم گراییمنابع معرفت :جلسه چهارم

 )افالطون، ارسطو، دکارت و کانت( رئالیسمایده آلیسم،  :جلسه پنجم

 )هیوم، الک(تجربه گرایی  :جلسه ششم

 فلسفه تحلیلی، اثبات گرایی منطقی، اتمیسم منطقی جلسه هفتم:

 )راسل، ویتگنشتاین(

 پراگماتیسم )جیمز، دیویی( جلسه هشتم:

 )کیرکگارد، نیچه(اگزیستانسیالیسم جلسه نهم:

 (گادامرهایدگر، هرمنوتیک ) جلسه دهم:

 پساساختارگرایی )فوکو، دریدا( جلسه یازدهم:

معرفت شناسی در مکاتب فلسفی شرق  جلسه دوازدهم:

 )کنفسیوس، دائو، بودا(

معرفت شناسی در فلسفه اسالمی )ابن سینا،  جلسه سیزدهم:

 مالصدرا، عالمه طباطبایی(

پیوند معرفت  :تا شانزدهم + جلسات جبرانی جلسه چهاردهم

 (دکارت، اسپینوزا و هوسرل)شناسی و روان شناسی؛ 

 جلسات برنامه

قسمت نخست جلسات )سه تا چهار جلسه(: ارائه ی بحث توسط 

پرسش های  ، بحث کالسی و بررسی پاسخ های دانشجویان بهاستاد

ارائه ها و گزارش های مکتوب میان  تقسیم و انتخاب ،ارسالی

 دانشجویان

)در هر جلسه دو ، دانشجویانه تا ده جلسه(: ارائه قسمت دوم )ن

ارائه(،  بحث کالسی و بررسی پاسخ های دانشجویان به پرسش های 

 ارسال شده در گروه درس

، جمع دو جلسه(: ارائه ی بحث توسط استاد قسمت سوم)یک تا

 دوره بندی



 نحوه ارزشیابی: 

 نمره 12امتحان کتبی در پایان ترم:  .1

گزارش  یا در جلسه مقرر موضوع انتخابی در کالس ارائه .2

)زمان نهایی برای ارائه گزارش  در انتهای ترم مکتوب

 نمره 4: مکتوب، روز برگزاری امتحان است(

در + مشارکت ارسالیپاسخ گویی کامل به پرسش های  .3

 نمره 4: + حضور منظم در کالسکالسی بحث های 

 ژگی های ارائه کالسیوی

  ارائه باید حاصل تفحص دانشجو در منابع معتبر بوده و

 منابع در انتها ذکر شوند. رونوشت از جایی نباشد. 

  دقیقه است.  35تا  30زمان ارائه 

  باید در ارائه پررنگ باشد، اگرچه معرفت شناسی محور

الزم است به فراخور موضوع، به محورهای دیگر مانند 

پیشینه ی فیلسوف، آثار او، تاثیر و تاثرات او در نسبت 

 با سایر فیلسوفان و مواردی از این دست، اشاره شود. 

  دانشجو باید آمادگی پاسخ گویی به سواالت دانشجویان

 را داشته باشد. 

 مورد انتظار برای گزارش مکتوب ویژگی های

  گزارش باید حاصل تفحص دانشجو در منابع معتبر بوده

 و رونوشت از جایی نباشد. منابع در انتها ذکر شوند. 

  کلمه است.  2000حجم گزارش حداقل 

 .رعایت قواعد استناد و ارجاع مورد تاکید است 

  باید در آن پررنگ باشد.معرفت شناسی محور  

 منابع 

آشنایی با معرفت (. 1384شمس، منصور ) اصلی:منبع  .1

 . تهران: طرح نو.شناسی

. یاسر چیستی معرفت( 1393)پریچارد، دانکن.  .2

 . خوشنویس )مترجم(. تهران: علمی فرهنگی

نسترن  .معرفت شناسی .(1394) رابرتمارتین ، .3

 تهران: ققنوس. ظهیری)مترجم(

. تهران: علمی (1380چارلز ) کاپلستون، فردریک .4

 نگی. فره

عالوه بر منابع فوق، برای تمامی قسمت های دوره به مدخل های 

آنالین فلسفه از جمله دانشنامه فلسفه استنفورد به آدرس 

plato.stanford.edu  و دانشنامه اینترنتی فلسفه به آدرس

iep.utm.edu برای قسمت دوم درس مراجعه کنید. همچنین ،

که شامل ارائه ها و گزارش های دانشجویان می شود، می توان به 

کتب معتبر تاریخ فلسفه و همچنین مقاالت انگلیسی و فارسی 

 معتبر مراجعه نمود. 

 وحدتی    

 


