
 

 

  

  

  

  

   نایس ابن یشناخت معرفت شهیاند در حس و عقل ارتباط
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  چکیده

 نیتـر  مهـم  انیـ می ارتبـاط  بررسی و به منظور استنتاجی و لیتحلپژوهش با استفاده از روش  نیا

ی انجـام شـده   درسۀ برنامآن در  ریتأثو  نایس ابنعقل و حس از نظر  یعني کسب معرفت یها راه

ي بـه هـم   بشري ها معرفت شتریبکه عقل و حس در کسب  دیگرد، مشخص قیتحق نیااست. در 

ـ نو عقـل   آورد یمی انسان را فراهم عقالنیی توانایی و شکوفارشد،  نهیزماند. حس،  وابسته در  زی

ـ ا نکـه یا. بـا  رسـاند  یمـ ي اری یحسي ها فتمعری به اعتباربخشي و ساز شفاف دو بـا هـم در    نی

انسان  زیممي روینعنوان  ی عقل بهول، ندیفزایبی آدمبر شناخت و دانش  توانند یمی متقابل ارتباط

برتر قـرار دارد و بـا عقـل فعـال در ارتبـاط       گاهیجاي، در بشرمعارف  بخش اعتبارو  وانیحاز 

ـ ای داشـت کـه در   پـ ی در درسۀ برنامیی در ها داللتی، نگرش نیچناست.  ـ تحق نی ی از برخـ  قی

ـ  هـا  روشی و درسـ ۀ برنامـ ي محتواها در قالب هدف، آن نیتر مهم ي مـورد  ریادگي آمـوزش و ی

برنامـۀ  یی غاکه شناخت و قرب به خداوند، هدف  اند آنی از حاک ها افتهی قرار گرفتند. یبررس

ـ نفهم  تیقابلی و عقلو اعتبار  تیاهم. دنده یم لیتشکرا  درسی اصـول حـاکم بـر     نیتـر  مهـم  زی

از جملـه   زیني حواس مختلف آنان ریکارگ بهو  رانیفراگاست. فعال بودن  برنامۀ درسیي محتوا

  مورد توجه واقع شوند. دیباي ریادگکه در آموزش و ی اند يامور
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  مقدمه 

 و ارتبـاط گاهیجا مقدار،درباره  یول، رندیپذ یم را در شناخت حسقل و ع ریتأث لسوفانیف تریشب

انـد کـه  داده لیتشـکرا  یگونـاگون یها مکتباختالف،  نیا هیپااختالف داشته، بر  گریکدیآن دو با 

  .هستند هاآن نیتر مهم 2ییگرا تجربهو  1ییعقلگرا

ی آن دو وابسـتگبـر  ار کسـب معرفـت،ابـز نیتـر مهمعنوان  بـهحس عقل و  به با اذعان نایس ابن

وجـود،  نیـا. با داند یمعقل و حس  نیبعلوم و معارف بشر را حاصل از ارتباط  شتریبو  فشارد یمپا

که  گردند یمدست مطرح  نیای از مسائلی و در جهت روشن ساختن ابعاد آن، ارتباط نیچن رامونیپ

؟ ردیـگ یمـدر نظر  هاآنی برایی کارکردهاوع ؟ چه ندهد یمی از عقل و حس ارائه فیتعرچه  نایس ابن

معرفـت  شیپـاالو  شیدایـپدر  یسـهمو  زانیـمچـه  از ی، هـر کـدام از عقـل و حـسو دگاهیددر 

و بـه آن  گـذارد یمـی اثـر گـریدی بر کتنها ی امتقابل دارند ی ریتأثگر یکدیآن دو بر  ایآ برخوردارند؟

  ؟استی چگونه قیتصدی و  تصوری ها عرفتماز  ک؟ ارتباط آن دو در هر یبخشد یماعتبار 

آن را  جینتـاو سـپس،  دیـنمای بررسی را مسائل نیچنمقاله در صدد است تا در گام نخست  نیا

کـه تـاکنون  دهد یمموضوع پژوهش نشان  ی به کار بندد. مطالعات انجام شده دربارهدرسة برنامدر 

وجـود،  نیـا. بـا سـتینبرخوردار  یا نهیشیپصورت نگرفته است و از  مورد نیادر  یتوجهکار قابل 

ی از برخـ سـهیمقابـا  نیهمچنـو  4یاسـتنتاج، 3یلـیتحل روشتا با اسـتفاده از  کوشد یمپژوهشگر 

برنامـة  آن را در نقش عقل و حس روشن سازد ومورد  در را نایس ابن دگاهید ی،درسة برنامی ها هینظر

  .دست آورد به درسی

 ی عقل و حـس،کارکردها حیتوضی و اساس میمفاه فیتعراز  مقاله، پس نیااساس در  نیابر 

ی و تصـوری هـا معرفتاز  کآن دو در هـر یـ انیممعرفت و ارتباط  شیدایپدو در  آننقش نخست 

شـامل  برنامـة درسـیعناصـر  نیتـر مهمی بـر ارتباط نیچن ریتأثسپس، از  ؛گردند یم انیب یقیتصد

از مباحـث  یریگ جـهینت، انیـپاو در  دیـآ یمـ انیمسخن به  یریادگهدف، محتوا و روش آموزش و ی

  .شود یمارائه 

  یشناس مفهوم

از جملـه  برنامـة درسـی. حـس، عقـل و گردند یم فیتعری مقاله دیکل میمفاهبخش،  نیادر 

                                                        
1. rationalism 

2. empiricism 

3.analytic method 

4. derivative method 
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ی پـژوهش گشـا راهی، اساسـ میمفـاه نیـا نییتب. شوند یمداده  حیتوض ریزکه در  اند یمهم میمفاه

  .سازد یمعناصر آن را روشن  نیبط بحث و ارتبا گاهیجاو  است

  حس

-۱۰۲ص ، ۱۳۶۳؛ ۶۸ص و  ۱۶۶ص ، الـف ق ۱۴۰۴مختلف خـود ( یها کتابدر  نایس ابن

ص ، ۲ج ، ۱۳۷۵؛ ۵۳ص ، النفس، ۲ج ، ق ۱۴۰۶؛ ۳۴۵ص ، ۱۳۷۹؛ ۵۵ص ، ق ۱۴۰۰؛ ۱۰۳

 و فیتعرو به  دیگو یمسخن ی حس ، احساس و ادراکحس جمله گوناگون از یها عبارتبا  )۳۲۳

باور است که حس صورت را از مـاده و عـوارض آن اخـذ و انتـزاع  نیای بر و .پردازد یم هاآن نییتب

تـأثر  ینوعاحساس  که رسد یم. به نظر دهد یمرخ  2یحسادراک و  1احساسآن  قیطرو از  کند یم

ی رونـیبواسطه حـواس  ی و بهخارج اءیاشکه در برخورد با  استصور محسوسات  رشیپذی و رونیب

در اثـر  حـس مشـترک و ژهیو بـهی و درونـواسـطه حـواس  ی بهحسـادراک  یولـ، شـود یمـاصل ح

، ۲ج ، ق ۱۴۰۶نا، یابـن سـندارد ( یانفعالجنبه  جهت تنها نیااز  و دیآ یم دیپد یذهن یها تیفعال

  ).۱۹۲ص النفس، 

 هیسـاو در  یرونـیباسـت کـه از راه حـواس  یمعرفتـی حسـ ادراک او یـ معرفتاساس،  نیابر 

نـوع از معرفـت،  نیـا. در دیـآ یمـدسـت  به یخـارجبـا محسـوس  هـاآن میمسـتقارتبـاط  یبرقرار

و بـه محـض  ابـدی یمو کم، نزد مدرِک حضـور  فیک، وضع، نیامحسوس مانند  یماد یها یژگیو

، ۲ ج، ق ۱۴۰۶، نایسـ ابن( رود یم انیماز  زین موردنظر ، معرفتیخارج ءیشقطع رابطه حواس با 

ی عـام، بـه معنـای بمانـد. در بـاقی وهمـی و الیخمعرفت  به شکل تواند یمی ول، )۵۱ صالنفس، 

در  .گردد یمی اطالق حسی قرار دارند، معرفت عقلکه در برابر معرفت  شده ادی یها معرفت یتمام

ی بـا رونیبحواس  میمستقکه در اثر ارتباط  شود یمی گفته معرفتی تنها به حسمعرفت  خاص،ی معنا

  .شود ینم یوهمی و الیخمعرفت شامل  و دیآ یم دیپدی خارج اءیاش

  عقل

قـوه  یمعناعقل به  مورد رساند. ازدهیرا به  هاآنو تعداد  همختلف عقل پرداخت یمعانبه  نایس ابن

، کیـن، رفتار و کردار یجمعناظر به مصالح  یاکتساب یها تجربهو ناپسند،  دهیامور پسند انیم زیتم

 یمعـانفعال از جمله  ای، بالملکه، بالفعل، مستفاد و مجرد تام یوالنیه ،یعمل، ینظرکتاب برهان، 

                                                        
1. sensation 

2. perception 
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گوناگون واژه عقل  یکاربردها نکهیابا ). ۸۹-۸۸ ص، ق ۱۴۰۰نا، ی(ابن سد هستن نایس ابنعقل نزد 

و بـر  سـازد یمـآن را با مشکل مواجه  یمعنا یولآن باشد،  تیاهمو  یگستردگدهنده  نشان تواند یم

  از عقل ارائه داد. یا گانهی فیتعر توان ینمکه  آنجاتا  دیافزا یمآن  یدگیچیپ

 نیـااز  توان یم یحدودتا  عقل روشن شود یمعانکاربرد  یها حوزه که یصورتوجود، در  نیابا 

الـنفس، اخـالق و  کالم، فلسفه، علم همچون یمتعدد یها دانش. واژه عقل در افتی ییرهامشکل 

 ییمعنـاهـا  حوزه نیـااز  کیـ). در هر ۲۳۶ ص، ۱۳۸۶، زاده نیحس( رود یمکار  به یشناس معرفت

را  یگـریدمجـال  هـاآن یبررسکه شرح و  شود یممعنا از عقل در نظر گرفته  نیچند یگاهخاص و 

و  یفلسـفا عقـل بـ نیادیـبنتفـاوت  ی،کالمـگفـت کـه عقـل  توان یمبه اجمال  نجایا. در طلبد یم

در  ،سـتندین یقطعـ آن مـدرکاتبوده،  1یعرفبه عقل  هیشب یزیچ یکالمدارد. عقل  یشناخت معرفت

  2.اند یقطعو  یکل آنمدرکات  و در عقل فعال دارد شهیر یشناخت معرفتو  یفلسفکه عقل  یحال

آن  یشـناخت معرفت یمعنـااسـت،  تیـاهم حـائز نجـایادر  آنچه عقل،مختلف  یمعان انیماز 

اطالق  یا یادراک یروین ای، به قوه یشناس معرفتگفت که عقل در حوزه  توان یم، یکلطور  . بهاست

 افـتیدسـت  هـاآندرک کـرد و بـه شـناخت  یکلـرا بـه نحـو  قیحقـا تـوان یمـکه بـا آن  گردد یم

در بـر حـواس و بـا اتصـال بـه عقـل فعـال،  هیتکیی با روین نیچن ).۲۳۸ ص، ۱۳۸۶، زاده نیحس(

  .کند یم فایا یاساسنقش  یآدم یباورها نییتبو  هیتوج ،معرفت یده شکل، شیدایپ

  درسی ۀبرنام

 یمعنـابـه  و داشـته" currereی "ونـاندر واژه ی شـهیرکه  3برنامة درسیواژه ی لغوی معنابه جز 

رشـته متفکـران  یسواز  یمختلفی ها فیتعر)، Eisner, 1994, pp. 25-26( استمسابقه  دانیم

 4بـه بـاور گودلـد یی اسـت کـهجـاتـا  ها فیتعر نیانظر در  است. اختالف  شده ارائه برنامة درسی

)1994, pp.  1263-1265( نیـیتعدر  یولـ، سـتینمواجه  یهستبا بحران  یدرسة برنام نکهیا، با 

از  ییمعنـاحاضـر،  قیـتحقدر  همه نیا. با کند یمبا بحران دسته و پنجه نرم  یمعرفتقلمرو  یستیچ

در  .ردیـگ یمـ بـر در را کالن آموزش یها عرصهدر نظر گرفته شده است که عام بوده و  یدرسة برنام

 برنامـة درسـیحوزه  آنسر  کی به حساب آورد که یوستاریپرا و آموزش  برنامة درسی توان یمواقع، 

 آمـوزش یها مؤلفـهدر خصوص عناصر و  ی،فلسفی مبان ژهیو بهی مختلف مبان هیپابر  و در آن است

                                                        
1. common sense 

  .١٦٥-١٢٩ص ، ١٣٧٦، یاصفهانر.ک:  تر شیبمطالعه  یبرا. ٢
3. curriculum 

4. Goodlad 
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 ص، ۱۳۸۳، یمهرمحمـد( دیـآ یمعمل کالن به  یها یریگ میتصم، همچون هدف، محتوا و روش

۴۴.(  

ــادر  ــه،  نی ــاره عناصــر هــا یریگ میتصــممقال ــر اســاس  برنامــة درســیی کــالن درب ــانب ی مب

و در قالـب هـدف و اصـول  رنـدیگ یمـدر مورد عقل و حس شـکل  نایس ابن دگاهیدختی شنا معرفت

ی و فیتوصـکه جنبـه  یمبان. بر خالف شوند یمی نشان داده ریادگحاکم بر محتوا و روش آموزش و ی

 انیـبئی انشـای و زیتجـوی هـا گزارهو بـه صـورت  نـدیآ یمـدسـت  ی بهمبـانی دارند، اصول از نییتب

عقل و حـس  رامونیپبحث  توان یم صورت نیادر  .)۳۵ صو  ۳۰ ص، ۱۳۸۸ی، بهشت( گردند یم

در نظـر  درسی برنامةختی شنا معرفتی و فلسفی مبانعنوان  را به نایس ابنآن دو، از نظر  انیمو ارتباط 

  .کند یم هیتوص و زیتجوو عناصر آن  برنامة درسی یبرارا  یخاصاصول که  گرفت

  حس یکارکردها

بـه انسـان و  شـتریبکـه  دارد زیـنی گریدی کارکردهای، حس بدنی و ستیز یازهاین نیتأمجز  به

 نیـا دیـنما یمـ دیـکتأبـر آن  نایس ابنکه  ییکارکردهااز  یکی. ابندی یماختصاص  یوتعقل و تفکر 

از  هـاآنرا از  یاتیـکلعقـل  و آورنـد یمـانسان فراهم  یبرارا  یاتیجزئی، حسی ها معرفت است که

 یبـرا یسـاز نهیزم، یحسـی هـا معرفت یکارکردهااز  گرید یکی. کند یمانتزاع  دیتجرعمل  قیطر

مقـدمات  لیتحص ،نیاافزون بر  عقل است. یسواز  اتیکل انیم یسلبی و جابیای ها نسبت ادراک

 نیتـأمدر  یحسـ یها معرفت، نیهمچن ؛ردیگ یمانجام  یحسمعرفت ک کمبه  زین یتجرب یایقضا

  ).۱۹۷ ص، النفس، ۲ ج، ق ۱۴۰۶نا، یابن سدخالت دارند ( متواتراتاز مقدمات  یبخش

دارنـد، حـدود و  یبشـردر معـارف ی حسی ها معرفت حواس و که یتیاهمبا تمام  ،همه نیابا 

 گـذارد یمعلم و معرفت فرق  نیب نکهیاضمن  نایس ابناند.  مواجه ییها تیمحدودداشته و با  یثغور

 یهـا تالش، علـم را حاصـل آورد یمـبا معرفت باالتر و برتـر بـه حسـاب  سهیمقاو مقام علم را در 

. )۸۲ ص و ۲۳ ص ،الـف ق ۱۴۰۴همـو، ( دانـد یمـ یحسـحواس و معرفت را محصول  یعقالن

را درک نمـود. اگـر  هـاآنعـوارض و حـاالت  ،ایاشـظاهر  توان یمتنها  حس قیطراز ، نیاافزون بر 

  .دیجواز عقل خود بهره  دیبا ریناگزبرخوردار شود،  یتر گستردهو  قیعمبخواهد از شناخت  یآدم

  عقل یکارکردها

بدون  زین یحسی ها معرفت یحتکه  آنجاتا  ی داردادیز اریبسی شناخت معرفتی کارکردهاعقل 

 و لیتحل ای فیتعر، هاآنو ادراک  یکل میمفاهو انتزاع  دیتجرنخواهند داشت.  ییکاراخالت عقل د
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  ی عقل هستند.کارکردها نیتر مهمل، استدال

 یها صورت یرو یعقالنتأمل  یمعناعقل و به  یادراک یروین یها تیفعالاز  یکی دیتجرعمل 

فراتـر رود و  یحسـتـا از امـور  کند یمساعد نفس را م ،تأمل نیا. استبا هم  هاآن سهیمقاو  یحس

، یحسدر ادراکات  نکهیاسازد. با  ایمهاز عقل فعال  یعقلو  یکل یها صورت افتیدر یبرارا  نهیزم

. ابـدی ینمبه شکل کامل تحقـق  هاآنکار در  نیا یول، دهد یمرخ  دیتجرعمل  زین یوهمو  یالیخ

  .استق ماده و همه عوارض آن همراه کامل از تعل دیتجربا  یعقلدر مقابل، ادراک 

تفکر و  یها وهیشاز  یکی، گردد یم ادی زین هیتجزو  لیتحلکه در دانش منطق از آن به نام  فیتعر

حـواس کـه بـا  لهیوسـ، بـه دیـآ یمدست  به فیتعرکه از  یشناختعقل است.  یکارکردهااز  یبخش

چنـد  انیـممرکـب کـه مشـترک  کیـ . شناخت ذاتستین ریپذ امکانسر و کار دارند،  اءیاشظاهر 

 )۲۲۱ص  ت،، مقـوال۱ج ، الـف ق ۱۴۰۵آن ( اتیـذات ییشناسـامحسوس است، تنها بـا  قتیحق

که  یا جهینت. ابدیحوزه راه  نیابه  فیتعربا استفاده از ابزار  تواند یمکه تنها عقل  گردد یم ریپذ امکان

 میمفـاه قیطرمجهول و ناشناخته از  میمفاهتفکر است که  ندیفرا، همان شود یمحاصل  فیتعراز 

). تفکر در حوزه تصـور ۱۴-۱۰ ص، ۱ ج، ۱۳۷۵، نایس ابن( گردند یمشناخته شده، کشف و معلوم 

معلـوم  ،، تصور نامعلوماند معلومذهن  یبراکه از قبل  یتصوراتاست که با استفاده از  یذهن یتیفعال

  .)۲۶۱-۲۵۹ص ، ۱۳۸۶ ،زاده نیحس( گردد یم

و  بیـترکاسـت کـه بـا  یفکـر شیزا ینوع زین. استدالل استرکرد عقل، استدالل کا نیتر مهم

کـه هـر  گفت تفکـر توان یم، یکلطور  . بهشود یمحاصل  گریدیکمعلوم در کنار  هیقضچند  نشیچ

 هـاآن بیـترکو  میمفاهنهادن  همر کنا قیطرو استدالل را در بر دارد، از  فیتعر یعقالندو کارکرد 

، از جـهینتو تفکرنـد و در  بیـترک ینـوعو هم استدالل به  فیتعر، هم بیترت نیبد. دیآ یمدست  به

کسـب  یا تـازهو با استدالل، گزاره  دیجد، مفهوم فیتعر. با روند یممهم عقل به شمار  یکارکردها

گونـه کـه  در تصـورات اسـت؛ همان فیتعرهمانند  قاتیتصداساس، استدالل در  نیا. بر گردد یم

اسـت،  ینـیقی ،که از لحاظ محتوا و صـورت زین یبرهان اسیق، است، حد تام فیتعر نوع نیتر مهم

  .)۸۵ ص ،۱۳۹۲ ،ییروزجایف(کرد  دهد یم لیتشکنوع استدالل را  نیتر مهم

  معرفت شیدایپ در حس و عقلنقش 

تنهـا از راه  یوهمـو  یالیـخ، یحسـماننـد ادراک  هـاآناز  یبرخکه  ی داردمراتب انسان معرفت

وجـود دارنـد کـه  یعقالنـنام مراتـب  از معرفت به یبرترمراتب  نیهمچن. شوند یماصل ح حواس

  .استمتوقف  یحسارف معادراک و  بر موارد شتریبدر  زین هاآنحصول 



      ۱۰۱  درسی برنامۀ در آن نقش و سینا ابن شناختی معرفت اندیشه در حس و عقل ارتباط

 

، ق ۱۴۰۰( رسـاند یم تیفعلرا به  هاآنانسان نقش دارد و  معرفتعقل فعال در مراتب  نکهیابا 

 و دیـنمارا درک  اتیـکلتا  کند یمنفس انسان را آماده  یوهمو  یالیخ، یحسادراک  یول)، ۸۹ ص

ص ، ۲ج ، ۱۳۷۵، نایسـ ابنبـه عقـل فعـال متصـل شـود ( یعقالنـی مختلـف ها تیفعال قیطراز 

ی هـا تیفعالی و حسـ یهـا معرفتبدون در نظر گرفتن  ،گفت که افاضه عقل فعال توان یم ).۳۶۷

را از عقـل  یمعقـوالت تواننـد یماز عقول  یبرختنها خاطر،  نیهمبه . ستین ریپذ امکان یانسانعقل 

موانـع برطـرف و انتزاع انجام شود و  دیتجرمانند  ییها تیفعالکه  یصورت. در ندینما افتیدرفعال 

و توجـه عقـل  حیتـرجو  دیـآ یمـافاضه فراهم  یبرا نهیزم، )۸۳ص ، الف ق ۱۴۰۴، نایس ابن(گردد 

  .ابدی یمفعال تحقق 

معرفـت، بـدون توجـه بـه  نـدیفراسهم حس و عقل در  نییتعافزود که  دیبارا  نکته نیا نجایادر 

در  لسـوفانیفو  شـمندانیاندنظرات  و نقطـه ها دگاهیـدچـون  ؛سـتین ریپـذ امکاننوع معرفت  نییتع

ی لسـوفیف. ممکـن اسـت ستندین کسانی یقیتصدو  یتصورئی، جزو  یکل یها معرفتانواع  یتمام

در قلمـرو  یولـگرا باشـد و تجربـه را اصـل قـرار دهـد،  تجربـه ئـیجز ای و یکلدر حوزه تصورات 

اسـاس، در  نیـابـر  ).۱۷-۱۵ص  ،۲ج  ،۱۳۵۰، ییطباطبـاد (کن تیحما ییعقلگرااز  قاتیتصد

 گـرهاو  ییـعقلگرا ایـو  ییگرا تجربـه ی بـهنـوع که به نایس ابنحس و عقل از نظر ی وابستگبحث از 

 یبررسـمـورد  قاتیتصـدتصـورات و  یها حوزهاز  کیاگانه در هر را جد یو دگاهید دیبا، خورد یم

  1قرار داد.

  یتصور یها معرفتس در ح ارتباط عقل و

و آن را اصل قـرار  ورزد یم دیتأک، بر نقش حس انیگرا تجربههمانند  ئیجزدر تصورات  نایس ابن

 ییهـا تیفعالپس ؛ سـگردد یمآغاز  یحسحوزه، معرفت انسان با احساس و ادراک  نیا. در دهد یم

 یمعـانکـه بـا  ابـدی یمارتقا  یوهمو پس از آن به ادراک  یالیخو به ادراک  ردیگ یمآن صورت  یرو

 یها شـناختشـامل  یآدمـ ئـیجزو  یتصـور یها شـناخت یتمام نیبنابرا ؛سر و کار دارد ئیجز

صورت هر چند به  یحس یها معرفتوجود،  نیابا  .شوند یم یناشاز حس  یوهمو  یالیخ، یحس

 یهـا معرفتاز  یا مرتبـه. هـر هسـتند زیـن یعقالنـ یها تیفعال ریتأثتحت  ینوعبه  یولرنگ،  کم

محصـول عقـل و  دیـبارا  تیشـفاف نیـاکـه  ابـدی یم یشتریب تیشفاف، یقبل، نسبت به مرتبه یحس

  آن دانست. یها تیفعال

                                                        
، ییرضا، از پژوهش در حال انجام یقیتصدی و تصوری ها معرفتارتباط عقل و حس در  ی بحث در موردکلچارچوب . ١

 ) استفاده شده است.١٦٨-١٥٩ ص، ١٣٨٩( انیمیابراه) و ١٠٦-٨٣ ص، ١٣٨٩( زاده نیحس
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تصـورات  نکـهیا. بـا اسـتآشکار  یکل، دخالت عقل در تصورات ئیجزبا تصورات  سهیمقادر 

را  یاتیـجزئ، یحسـ یهـا معرفت. ستین ازین یب کار از حس نیاعقل در  یولکار عقل است،  یکل

ی معنـا. پس از آنکه صـورت بـه کند یمانتزاع  هاآنرا از  یاتیکلکه عقل  آورند یمانسان فراهم  یبرا

الت انسـان شـکل و معقـو دهد یم یکلخود را به  یجامعنا  نیاشد،  لیتبد ی)وهمئی (معرفت جز

 پـسعبور کنند.  یحس یها کانالرا به ادراک درآورد که از  ییها صورت تواند یم. عقل تنها ردیگ یم

کـه عقـل  انیعقلگرا دگاهید، جهینتست و در هاآن یحسمنوط به تحقق ادراک  یکل میمفاه شیدایپ

انگاشتن  دهیناد یمعنابه  نیا یول ، نادرست خواهد بود؛دانند یمی فطر میمفاهسلسله  کی یدارارا 

 شیدایـپرا در  یمهمعقل فعال، نقش  ی وحسی ها معرفت با وندیپدر  یانسان. عقل ستینکار عقل 

  .کند یم فایا یکل میمفاه

  یقیتصد یها معرفتس در ح ارتباط عقل و

 معرفـتبه  شهیهم عقل ایآاست که  نیا، بحث در استمورد نزاع  شتریبکه  قاتیتصد طهیحدر 

طور مسـتقل،  ، بـهیحسـ یها معرفتبدون کمک گرفتن از  تواند یم یموارددر  ایدارد و  ازین یحس

 یاریـبـدون  توانـد ینمـکه عقل  اند یمدع، قاتیتصدحکم صادر کند. طرفداران اصالت حس در 

باورند  نیااصالت عقل بر  انیحام یول، دینمارا از خود صادر  یحکم یحس یها معرفتجستن از 

 یهـا معرفتبـه  ازیـنطور مستقل و بـدون  را به هاآناست که  یا ژهیو یقیتصدک اادر یداراکه عقل 

  .دهد یممورد ادراک قرار  یحس

 هـاآنوابسته بـه  ینحوو به  یحسی ها معرفتاز  یناشها را  شناخت یتمامسو،  کیاز  نایس ابن

، ۳ج ، الـف ق ۱۴۰۵( شـمارد یمـرا  قاتیتصـدعقل به حس در  ازینمختلف  یها گونه و داند یم

 )،۳ ص، ۱۳۷۷از ارسـطو ( یرویـپدر  خیشـ نکـهیا، بـا گـرید یسواز ). ۲۲۲و  ۲۲۰ص برهان، 

و معتقـد اسـت کـه  کنـد یمـ تیـرعاحدود آن را  یول، ردیگ یمرا منشأ علوم در نظر  یحس معرفت

 ص ،ق ۱۴۰۰( رسـائلدر کتـاب  یو. انـد معقوالتاز  یاریبسـ، نه تمـام، بلکـه مبـدأ وساتحسم

 ق ۱۴۰۵( برهـان شـفا، او در نیهمچن. دارد یم انیبمعقوالت بر حواس را  یابتناموارد عدم  )۲۰۱

 میتقس نیاو از  کند یم میتقسو مجرد  یماد)، موجودات را به دو دسته ۲۲۱ص ، برهان، ۳ج ، الف

 زیـنو محسوس  ستینه معقول، محسوس ک ابدی یمدست  یشناخت معرفت جهینت، به شناسانه یهست

) ۶۴-۶۳ص کتـاب (همـان،  نیهمـدر  یبوعل، نیاافزون بر ). ۲۲۲ص (همان،  باشد ینمقول مع

از عقـل و حـس، قـرار  یاکتسـاباز حـس و  یاکتسـاباز عقـل،  یاکتسـابسه دسته را در  قاتیتصد

  .است ازین یبطور کامل از حواس  به نخستکه دسته  دهد یم
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، کنـد یمـ یپافشار حس عقل و یوابستگبر  نایس ابن هاآنکه در  یموارد گفت  توان یم جهینتدر 

 شـتریبحـوزه کـه  نیـا. در شوند یمو محسوسات کسب  یمادهستند که از عالم  یمعقوالتناظر به 

بـر  ینـوعانسـان بـه  یعقلو  یکل قاتیتصدها و  ، شناختدهد یم لیتشکرا  یبشرعلوم و معارف 

 یوابسـتگاز علوم،  یبرخدارند. در برخور یمختلفاز مراتب  زینتوقف  نیادر  یول، اند متوقف حس

اعتبـار  نکهیا. با است یتبعو  یعرض ،میرمستقیغ، گرید یبرخو آشکار و در  میمستقعقل به حس، 

دخالـت دارد.  هـاآندر  میمسـتقطور  حـس بـه یولاست،  یعقلپنهان  اسیقاز  یناش یتجربعلوم 

حکـم و  هـاآن یاریـ، عقـل بـا هاآن یدوهر  ایمحمول و  ایافزون بر نقش حواس در درک موضوع 

 هـاآن رشیپـذ یبرا ییتنهاکه تصور موضوع و محمول به  هیاول اتیهیبد. در مقابل، کند یم قیتصد

تصـور  قیـطرو از  میرمسـتقیغطور  بـه یولـندارنـد،  ازیـنبه حس  قیتصداست، در حکم و  یکاف

مفهـوم  لیتحلاز  هاآنمحمول در که مفهوم  زین یلیتحل یایقضا یحت. هستندحس  ازمندینمفردات 

به حـس  میرمستقیغطور  به هاآندر  یعقلو حکم  اند هیاول اتیهیبد، همانند دیآ یمدست  موضوع به

  وابسته است.

 لیتشـکرا  یبشـر یهـا معرفتاساس  یحس یها معرفت، نایس ابن دگاهیدمطابق با  یکلطور  به

ی حسی ها معرفت .ندیآ یم دیپد حسو  عقل نیبتعامل  در اثر یآدم یها شناخت شتریبو  دهند یم

در ادراک و  زیـنو عقـل  شـوند یمـی و قـدرت تفکـر انسـان عقالنیی توانایی شکوفاموجب رشد و 

 یحسـ یهـا معرفت نایس ابن همه نیابا . بخشد یمها اعتبار و به آن گذارد یمی اثر حسی ها معرفت

 دیـبا یآدم. داند یماز قدرت تفکر و استدالل  یبرخوردارو  یعقالنکسب معرفت  یبرا یا مقدمهرا 

دسـت آورد و  را به یشـتریب یعقلـ، ادراک یحس یها معرفتاز  ادتریزهرچه  یمند بهرهبکوشد تا با 

بـه سرچشـمه علـوم و  و کـرده یسـپر یگـریدپس از  یکیرا  یعقلو  یحسمراتب مختلف معرفت 

  عقل فعال برسد. یعنیمعارف 

معرفـت  اریـمععقـل  یولـاند،  موارد به هم وابسته شتریبدر  عقل و حس نکهیا، با یبوعلاز نظر 

 نیـابرخوردار گردنـد. بـر  یعقلکه از پشتوانه  ابندی یماعتبار  یصورتدر  یحسی ها معرفتو  است

 یحسـ یها معرفتعقل به  یوابستگبا  یو ییعقلگرا یول، دینامگرا  عقل توان یمرا  نایس ابناساس، 

گفـت  توان یم، گریدبه عبارت  سازد؛ یم زین ییگرا تجربهاز ابعاد  یبرخبا  ینوعو به ندارد  زیستسر 

  امتداد دارد. یعقلسطح از معرفت  نیباالتربوده و تا  یمبتن یحس معرفتاو بر  ییعقلگراکه 

  درسی ۀبرنام برس ح عقل و یوابستگ ریتأث

و  نیارنسـتا؛ ۲۲۲-۱۸۴ ص، ۱۳۸۳، زیگر؛ ۸-۶ص ، ۱۳۸۶گوتک، از پژوهشگران ( یاریبس
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ی ها هیـالباورنـد کـه  نیـا بر) Noddings, 1998, p. 98-119؛ ۱۹۷-۱۱۰ ص، ۱۳۸۴، نزیهانک

ی عقـل و حـس، بـر عنـی کسـب معرفـت یاساسی ها راهنوع نگاه به  ژهیو بهی و شناس معرفت نیریز

  .گذارند یمی اثر درس  ةبرنامساختار و عناصر 

و  )۱۶ ص، ۱۳۸۰و همکـاران،  لوریسـ( 2چـارترزو  1تیـبابماننـد  یدانشـمندان، نهیزم نیادر 

پرداختنـد و  برنامـة درسـی حـوزهبـه  4ییگرا اثباتاساس نگرش )، بر ۶۱ص ،۱۳۷۴( 3لریتاسپس 

بـا انتقـاد ، 7زنریآو  6دونالد ، مک5وبنریهمانند  یافرادمتناسب با آن ارائه دادند. در مقابل،  یدگاهید

  ةبرنامـرا در  9یباشناختیزو  8ییگرا نومفهوم همچون یکردیرو، ییاگر اثبات یشناس معرفت یمباناز 

، یخنـدق نیامـ( ردیگ یمسرچشمه  10ییگرا اثباتمابعد  یشناس معرفت یمبانکه از  دندیبرگز یدرس

  .)Eisner, 1994,p. 77؛ ۵۴۲ ص، ۱۳۸۳، یمهرمحمد؛ ۲۰۶ ص، ۱۳۸۷

ی از مختلفـی بنـد طبقهمعرفـت، ی و ابـزار شناسـ معرفت، بر اساس نگرش متفاوت به نیهمچن

 .pp ,1974( 11و شاگردش ولنس زنریآعنوان نمونه،  به عمل آمده است. به برنامة درسیی ها دگاهید

، 12یذهنـو  یعقلـ ینـدهایفرارشـد و توسـعه  دسـته چهـار به را یدرس  ةبرنام یها دگاهید )60-78

کادم ییعقلگرا  میتقسـ 15یاجتمـاعتطـابق  ای یبازساز و 14یشخصارتباط  ای ییخودشکوفا، 13کیآ

را در  هـاآنو  دیـنما یمـ ادیـها  نام سنت به یدرس  ةبرنام یها هینظراز  )1996( 16شوبرت .دان نموده

 یــیگرا یبازســازو  19ییگرا تجربــه، 18یاجتمــاع ییرفتــارگرا، 17یعقالنــ ییگرا ســنتچهــار دســته 

                                                        
1. Bobitt 

2. Charters 

3. Tyler 

4. positivism 

5. Huebner 

6. Macdonald 

7. Eisner 

8. reconceptualism 

9. aesthetic 

10. post positivism 

11. Vallance 

12. curriculum as cognitive development 

13. academic rationalism 

14. personal relevance or self actualization 

15. social reconstruction or social adaptaion 

16. Schubert 

17. intellectual traditionalist 

18. social behaviorist 

19. experientialist 
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 یجــامع یبند دســته ) در۲۶۰-۱۷ ص، ۱۳۸۶( 2لــریمســرانجام،  .کنــد یمــ یبنــد طبقه 1یانتقــاد

 نــدیفرا، 6، رشــدگرا5یاجتمــاع، 4ینیپلیســید ایــ یموضــوع، 3یرفتــار گانــه هفت یهــا یریگ جهــت

، 10ییگرا سـنت دگاهیفرادرا در سه  هاآنساخت و  مطرح را 9یفرد یماوراو  8انهیگرا انسان، 7یشناخت

  د.کر یبند طبقهو تحول  یدگرگون و 11یریگ میتصم، پژوهش/ 10ییگرا سنت

 ایی یـگرا اثبـاتی کلـ قالـبرا در به عقل و حس  نایس ابن نگرش توان ینم نکهیابا ، انیم نیادر 

ی از برخـآن را بـا  توان یمی ول، محدود نمود برنامة درسیی خاص ها هینظر او ی ییگرا اثباتمابعد 

 دگاهیـددسـت آورد. در  ی بهدرسـ  ةبرنامـآن را بر عناصر مهـم  ریتأثقرار داد و  سهیمقامورد  ها هینظر

وجود، توجـه  نیاگر مؤثرند. با یکدیو بر  برخوردار یاساس تیاهمعقل از  هم و ، هم حسنایس ابن

 گــریدی از ویــی عقلگراکـه  یی شـوبرت تفــاوت دارد؛ همچنانگرا تجربــهی بــا حسـاو بـه معرفــت 

 ییگرا عمـلی ها شـهیانددر  ییگرا تجربـه. سـنت اسـت زیمتمـاگرا  عقـل برنامة درسیی کردهایرو

ابق بـا . مطـستینقابل جمع  نایس ابنصدق  هینظربا  یشناس معرفتدارد که از جهت  شهیر ١٢ییوید

طبـق  که یحالآن است؛ در  یسودمندو  ییکاراباور در گرو  ایگزاره  کی، صدق 13ییگرا عمل هینظر

 تکه با واقع مطابقـ شود یممتصف به صدق  یصورتگزاره در  ایباور  کی نایس ابن 14مطابقت هینظر

 نگـر ئیجزاست که  یعرفبه عقل  هیشب شتریب زین برنامة درسی یکردهایرونظور از عقل در م .دینما

و تـا عقـل فعـال  آورد یمرا به ارمغان  تیقطعکه  دیگو یمسخن  یعقل ی ازبوعلی که حالدر  ؛است

  .ابدی یمامتداد 

و  رفتیپـذی درسـ  ةبرنامـی ها دگاهیـدی از کعنوان ی به توان یمی را نگرش نیچنصورت،  نیادر 

بـا  دگاهید نیای موجود، زهایتما رغم یعلی نمود. بررسی درس  ةبرنامعناصر  نیتر مهمآن را بر  ریتأث

و  زنریآ یعقلو  یذهن یندهایفرارشد و توسعه  دگاهید ی همچونعقلی و شناختی ها دگاهیدی از برخ

                                                        
1. critical reconstructionism 

2. Miller 

3. behavioral 

4. subject or discipline 

5. social 

6. developmental 

7. cognitive proccess 

8. humanistic 

9. transpersonal 

10. traditionalism 

11. inquiry / decision making 

12. Dewey 

13. pragmatic theory 

14. correspondence theory 
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ی بـر همگـکـه  ها دگاهیدوع ن نیای دارد. در شتریب، تناسب لریم یشناخت ندیفرا یریگ جهتولنس و 

 یریادگیـ، یفکـر یهـا تیقابلاسـتدالل، رشـد  ییتوانـای مانند مهمی ها یژگیودارند،  دیتأکعقل 

از حفـظ و انباشـت  زیـپرهو  فعاالنه با دانـش و اطالعـات، فهـم و درک مطالـب یریدرگمعنادار و 

ی موارد، برخدر  ژهیو بهتواند ی بوتا  رسانند یمی اربه پژوهشگر ی ها یژگیو نیا. اند مطرح اطالعات

ی اسـتنتاج شـتریب نـانیاطمبا  برنامة درسیرا در مورد عناصر  نایس ابن دگاهیدها داللت بر آن هیتکبا 

  .دینما

  درسی ۀبرنام ییغاهدف 

به عقـل فعـال  تینهای را در عقالنی و تجربی علوم تمامی، وستاریپدر  نایس ابن نکهیابا توجه به 

، عقـل یبـوعل. از نظـر ی خواهد بوددرس ة برنام ییغاناخت و قرب به خدا هدف ش، کند یممتصل 

سـوق  ییغـاهـدف  یسوبه  و بخشد یمرا تحقق  یانسانعقل  ی وحسمعرفت  فعال مراتب مختلف

، دنیرسـ تیـفعلدر جهـت بـه  ی متقابـل وارتبـاطی در عقلـی و ادراک حسـی ها معرفت. دهد یم

بـه عقـل  تواند یم یانسان، سرانجام عقل یمتوال یها گام نیادر  .کنند یم یسپررا  یمختلف یها گام

-آنرا که عقل فعـال  یقیحقاها و  با آن، بدون واسطه همه دانش میمستقو با ارتباط  ابداتصال ی فعال

  .کندمشاهده  و افتیدراز خداوند  تینهارا از عقول و عالم باالتر و در  ها

 شیدایـپمطلـق، افـزون بـر نقـش مـؤثر در  بخـش یهسـت دگاریـآفرعقل فعال در طول وجـود 

بخش،  عامل معرفت نیا. است زینمعلومات و معارف بشر  یتمام، چشمه جوشان یمادموجودات 

و  میمسـتقطور  خود به یول، ردیگ یمپروردگار بوده و مبدأ معرفت قرار  یسواز  ضیفواسطه  نکهیابا 

مبدأ  دیبااعتبار، خداوند متعال را  نیا. به ندیآفر یمن، علوم انسان را یعیطبانگاشتن عوامل  دهینادبا 

 یآدمـ. گردنـد یمـها سرانجام به او بـاز  معرفت انسان دانست که همه شناخت ییغاو هدف  یینها

او رشد و توسـعه  شهیاندشود و او را بشناسد، عقل و  کینزد شیخوو بهتر به پروردگار  شتریبهرچه 

  .ابدی یمدست  ینامحدودسترده و و به علم و معرفت گ کند یم دایپ

را  انیـجهان دگاریـآفرو  کنـد یمـ حیتصـرمطلب  نیااز سخنان و عباراتش بر  یبرخدر  نایس ابن

) ۳۸ ص، ب ق ۱۴۰۵( نییالمشــرق منطقدر مقدمـه  یو. ردیـگ یمـدر نظـر  ارفمعـ ییغـاهـدف 

و  شـدیندیببـدان  دیـابکـه انسـان  داند یم یزیچ نیآخرو  نینخست ،خداوند متعال را باطن و ظاهر

او فروتنانـه  گـاه شیپبخشد و در  ییروشناو به چشم نفس خود  دینما تیتقوروحش را با نظر به او 

از پروردگـار  یبزرگـ یها نشـانهکـه در آن  یاعلـدر ملکوت  شیخوفرود آورد و با عقل  میتعظسر 

  کند. ریسوجود دارد، 
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  درسی ۀبرنام یمحتوااصول حاکم بر 

ی اصولو  گذارد یمی اثر درس ة برنامی محتوا، بر انتخاب نایس ابنل و حس از نظر عق نیبارتباط 

  .شوند یمداده  حیتوضها آن نیتر مهمدو مورد از  ریزکه در  دهد یمی آن قرار رورا فرا 

  او اعتبار محتو تیاهم

مهـم  یاارهیمعرا از جمله اصول و  2اربو اعت 1تیاهم یدرس ة برنام شمندانیاندنظران و  صاحب

 یلـو( 3شـوآب یعلمـمحتوا از سـاختار رشـته  تیاهم صیتشخ یبرا. آنان دانند یمانتخاب محتوا 

) ۱۳۴ ص، ۱۳۹۱، یملکـ( 5مسـأله محـور ایـو  4محـور ریفراگ یدرس  ةبرناماز  ای) ۳۵ ص، ۱۳۸۰

 یها دگاهیـداز  شـتریب ،اسـتی و صـحت آن مربـوط درسـتکـه بـه  . اعتبـار محتـواندیجو یم یاری

 هیــنظرو  6یســازگار هیــنظرمطابقــت،  هیــنظر همچــونصــدق  قــتیحقشناســان در مــورد  معرفت

 .Pojman, 1993,p؛ ۲۱۲ ص، ۱۳۷۹اوزمن و کراور، ؛ ۱۱۲ص ، ۱۳۸۲، زاده نیحس( ییگرا عمل

  .ردیگ یمسرچشمه  8ییگرا انسجامو  7ییمبناگرامعرفت مانند  هیتوجو  )42

آن وابسـته اسـت.  تیـعقالنرفت به مستدل بودن و دانش و مع و اعتبار تیاهم ،نایس ابناز نظر 

 نیـا. در دیـنما یمـ هیـتوج یمنطقـرا در چارچوب استدالل  یرتجربیغو  یتجربهر نوع دانش  یو

اسـتوار اسـت. اگـر  نیقـیصـدق آن بـر  اریـمع و شده لیتشکاز ماده و صورت  یا هیقضروش، هر 

، شکل و صورت استدالل بـه نیهمچنماده و  از نظر محتوا و ایباشد و  ینیقیو  یهیبدخود  یا گزاره

  .شود یمبازگردد، صدق آن محرز  ینیقیگزاره 

انسـان همـراه  یورز شـهیاندکـه بـا  گردد یمانتخاب  یدرس  ةبرنام یبرا یمحتوا صورت نیادر 

از علـوم  توانـد یمـ ییمحتـوا نیچنرا بپروراند.  یوباشد و بتواند خرد  ریپذ استداللو  یمنطقبوده، 

و ارزش، در  تیـاهمسـطح از  نیبـاالترمحتـوا در  نیـا. ابـدی لیتشـک ینظـر ایـ یتجرباگون گون

و در  گردنـد یم میترسو مخلوقات او  یهستجهان  ،دگاریآفر یبرهانو  یاستداللچارچوب شناخت 

از  تـوان یمـ زیـن تـرتیـاهم کـم. در سـطوح شـوند یمـ انینما یاول ،و فلسفه اتیالهمانند  یعلوم

                                                        
1. significance 

2. validity 

3. Schwab 

4. learner centered or child centered curriculum 

5. problem centered or problem solving 

6. coherence theory 

7. foundationalism 

8. coherenticism 
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، منطـق و علـوم اسـتیس، اخـالق و اتیعیطب، اتیاضیرمانند  یعلومگفت که در  سخن ییمحتوا

  موجودند. یکشاورزو  یپزشک همچون یا حرفهو  یکاربرد

 ِح علوم  میتقس) پس از ۸-۶ ص، ب ق ۱۴۰۵( نییالمشرق منطقدر  نایس ابن
َ
و  یاصـلبـه  یمـک

را  یاصـلعلـوم  یو. دهد یم قرار یفرعو نجوم را در بخش  یکشاورز، یپزشکمانند  یعلوم، یفرع

و قلمـرو  طـهیح. در کند یم میتقس یعملو  ینظر، یعنی یرآلیغمانند منطق و علوم  یآلبه علوم  زین

ماننـد اخـالق،  یعلـومدارنـد.  یجا یعیطبو علم  یاضیر، علم یاله، علم یکل، علم ینظرعلوم 

  .اند مرتبط یعمل، به علوم ینبو شاخت  استیسمنزل،  ریتدب

و  یبرتـردهنده  ، نشـانسازد یمعلوم را مشخص  گاهیجاکه نیااز علوم، افزون بر  یبند قهطب نیا

بـر علـوم  یاصـل، علـوم داستیپچنان که  . هماست زین گرید یبرخنسبت به  هاآناز  یبرخ تیاهم

، نیهمچنـبرخوردارند.  یشتریب تیاهماز  یرآلیغ، علوم زین یاصلعلوم  نیبدارند. در  یبرتر یفرع

اقسـام العلـوم در رسـاله  نایسـ ابنخـاطر،  نیهمـ. به اند مقدم گرید یبرخبر  یرآلیغاز علوم  یخبر

قـرار  اتیـعیطبو فراتـر از  یالهـفروتر از علـم  یا مرتبهرا در  اتیاضیر) ۱۰۵ ص  ،۱۳۲۶( هیالعقل

  است. شتریب یعملاز علوم  ینظر، رتبه علوم نیاعالوه بر  .خواند یمو آن را علم اوسط  دهد یم

  محتوا یریادگیفهم و  تیقابل

است. افزون بـر  برنامة درسی یشناختی و عقلی ها دگاهید ی مشترکها یژگیواز ی کاصل ی نیا

اسـتنباط  زیـن نایسـ ابنمعرفـت  وستاریپ طور مشخص از را به اصل نیاکه بتوان  رسد یم، به نظر نیا

ی وابسـتگارتبـاط و  نیااند.  بط و وابستهی به هم مرتعقلی و حسی ها معرفت، وستاریپ نیادر  نمود.

آموزان قادر خواهنـد بـود تـا بـا  ی که دانشنحوی علوم، مؤثر واقع شود، بهریادگدر فهم و ی تواند یم

 نینخسـت یهـا گامدر  .اموزندیب زینی را انتزاعی علوم حتآمده،  دست بهی ها تجربهو  ها یآمادگتوجه 

 نیچنـبـا توجـه بـه  زیـن برنامـة درسـی یمحتـوا، برد یم به سر یتجربو  یحسکه کودک در مرحله 

و  ینـیعجنبـه  شـتریبکـه  شـود یمـ دهیـبرگز ییمحتـواخـاطر،  نیهمـ. به گردد یمانتخاب  یتیقابل

و  پـردازد یمـ التیتخو سپس به  فهمد یمرا  یمعانو  کند یمکودک رشد  جیتدردارد. به  یا مشاهده

 نیا یتمام. در دینما یمرا درک  یانتزاعو مطالب  شدیاند یم شیخوبر عقل و خرد  هیتکسرانجام با 

  از حد و توان کودک فراتر رود. دینبا برنامة درسی یمحتوامراحل، 

طور جداگانـه از  آشـکارا و بـه نکـهیا، عالوه بر )۱۴-۱۲ص   م، ۱۹۸۵( استیسدر کتاب  خیش

ی هـا تیقابلمراحل رشـد و بر اساس  زینکودک را  تیتربو  میتعل، مراحل دیگو یماصل سخن  نیا

ها الزم  ها و حرفـه انتخـاب رشـته یبـرارا  یریادگیـ تیقابل. ایشان در این کتاب، کند یم میتنظی و
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و  یآمـادگمراحـل را بـر اسـاس  نیـا. او دهـد یمـرا در سه مرحله قرار  تیتربو  میتعل یو. داند یم

از  شیپـدر مرحله نخست و  1.دریگ یمکودک در نظر  یشناختو  یجسمو مراحل رشد  ها یمند توان

 افتـهینالزم دست  یها ییتواناگرفته شده و هنوز به  ریشکودک تازه از  نکهیا، با توجه به یسالگشش 

  .اقتد یمو در خانواده اتفاق  یررسمیغشکل  به تیتربو  میتعلاست، 

 نیاه ). ورود ب۲۰۷ ص، ۱ ج، م ۲۰۰۵، نایس ابن( گردد یمآغاز  یسالگاز شش  یرسمآموزش 

 یآمـادگوجود سه نوع  نایس ابندر کودک است.  ییها یمند توانو  ها یآمادگ شیدایپ ازمندین زیندوره 

 طیشـرا، با توجه بـه یرسمدوره آموزش  یابتدا. در داند یمرا در کودک الزم  یذهنو  یزبان، یجسم

 یمحتـوار، خـاط نیهمـجست. به  یدورمشکل بر او  فیتکال لیتحماز  دیباکودک  یها یژگیوو 

 نایسـ ابن. در مـورد شـعر اسـت، زبـان و شـعر ینید مسائلمانند قرآن،  یمواردشامل  برنامة درسی

سـخن بـر زبـان  یطـوالنو اشعار  دهیقصنخست، از آموزش رجز و اشعار کوتاه و سپس از آموزش 

  .آورد یم

و  یذهنـ ی،عقلـ یهـا یآمادگپشت سر گذاشت و  تیموفقرا با  یقبلمراحل  آموز دانشکه  یوقت

و  یتخصصـ یهـا آموزشکـه بـه  شود یم یتر سختشد، وارد مرحله  جادیاالزم در او  یها تیقابل

 رنـدیگقرار  ییشناساافراد مورد  یاستعدادهاو  ها ییتوانا دیبادوره،  نیااختصاص دارد. در  یا حرفه

و  هـا ییتوانـا نکـهیاجه به . با تونندیبرگزمتناسب با خود را  یتخصصآن، رشته  هیپاتا آنان بتوانند بر 

هر  تواند ینم یفرد، هر ستین کسانیدر آنان  زین هاآن زانیمو  اند متفاوتآموزان  دانش یاستعدادها

مطلب را در مـورد فلسـفه بـا  نیا یبوعلبرسد.  تیموفقو در آن به  دینمااب را انتخ یا حرفهرشته و 

) پنج گـروه ۴۱۹ ص، ۳ ج، ۱۳۷۵( هاتیالتنباالشارات و کتاب  انیپادر  یو. کند یم انیبصراحت 

  که استعداد فلسفه ندارند. اند یکسان هاآناز  یکیکه  داند ینمفلسفه  یریفراگ ستهیشارا 

  یریادگیآموزش و  یها روشاصول حاکم بر 

 گذارد یماثر  زینی ریادگی آموزش و یها روشبر انتخاب  نایس ابنعقل و حس از نظر  نیبارتباط 

و توجـه بـه نقـش حـواس، از جملـه  رانیـفراگی سـاز فعال. دهـد یمها قرار ی آنروفرا  ی رااصولو 

  .شوند یمداده  حیتوض ریزاصول هستند که در  نیا نیتر مهم

                                                        
ی اسـتفاده شـده داودانجـام  حـال در) و پـژوهش ٢٩٧-٢٩٥ ص، ١٣٨٦ی و همکاران (عرافامراحل از  نیا حیتوض. در ١

 است.
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  رانیفراگ یساز فعال

، گـریدی سومعرفت از  اریمععنوان  و تمرکز بر عقل به سو کعقل و حس از ی نیبارتباط متقابل 

 یهـا تیقابلرشـد  هـادر آن که دهد یمی سوق درس ة برنامیی در ها دگاهیدمت به س شتریبرا  نایس ابن

قـرار  دیـتأکمـورد  فعاالنه با دانش و اطالعـات یریدرگو  از حفظ و انباشت اطالعات زیپره، یفکر

 یهـا روشدسـته از  نیـادر  .انـد تیاهم حائز 1فعال یریادگیو  یاددهی یها روشالگوها و گرفته، 

آن  کننده لیتسهو معلم  کند یم یباز یریادگی ندیفرارا در  یاصلآموز نقش  ، دانشیریادگیو  یاددهی

را بـه حـداقل کـاهش  یریادگیدر  یخارجتا دخالت عوامل  کوشد یمآموز  . دانشدیآ یمبه حساب 

نـوع از  نیـادر  نیچنـدرآورد. هم  شیخوشود و آن را تحت کنترل  ریدرگدهد و خود فعاالنه در آن 

 شـرفتیپ زانیـم یبررسـ یبـراو ابـزار  لهیوسـ نیتر متـداولو  نیتـر مهم ،2یابیارزشـخود ،یریادگی

  ).Bladwin and Williams, 1988, p. 5است ( ریفراگ یلیتحص

آمـوز  دانش تیـفعالاز مراحل و مراتب خـود، بـدون  کی چیه، علم و معرفت در نایس ابن از نظر

همـراه  یخـارج یها صـورتو قبول  رشیپذهر با که در ظا زین یحس معرفت یحت. ابدی ینمتحقق 

، منفعـل نبـودن ادراک یشناسـ مفهوم. در دهـد یمکننده رخ  ادراک تیفعالاز  ینوع قیطراست، از 

و  دیـآ یم دیپد یخارج قیحقاانتزاع صورت از  قیطراز  یحس. ادراک مورد اشاره قرار گرفت یحس

و  انـد متفاوت گریکـدیاحسـاس و ادراک از  نفس و عقـل اسـت. در واقـع، تیفعال ینوع زینانتزاع 

حـواس  یسـوشـده از  افـتیدر یها صـورت. ردیـگ یمـتوسط حس مشترک صورت  یواقعادراک 

  انجام شود. هاآن یروادراک  تیفعالتا کار و  مانند یم یباقدر حس مشترک  یلحظات یبرا یظاهر

شناسـنده  کوششمرحله  نیواپسبه عقل فعال،  وستنیپدر سلسله مراتب و مراحل علم و دانش، 

 اسیـقو نقش  دآی یمدست ب یعقالن تالشاز رهگذر  زینبا عقل فعال  وندیپ نیااست و  یانسانعقل 

 یسـوتـا اطالعـات از  مانـد ینمآموز منتظر  . دانشاست کننده نییتع، انیجر نیادر سراسر  یمنطق

 یقـوا تیـتقوها و  ز تجربـها یمنـد بهره، بلکـه بـا تـالش و کوشـش و ابدیانتقال  یوعقل فعال به 

. ابـدیدسـت  یهستجهان  قیحقاتا به  رساند یمگرانه خود را به عقل فعال  ، فعاالنه و کاوشیعقالن

آنـان، از  نیبـ ها دگاهیدآموزان و تبادل  دانش گریددر اثر تعامل با معلم و  تواند یم یو، ریمس نیادر 

  .دینمااستفاده  قیحقادر جهت کشف یشان ها شهیاند

را در کالس  زیبرانگچالش  یفرصت، یدرسمطالب  یدرپ یپ یالقا یجا بهصورت، معلم  نیار د

در بحـث شـرکت کننـد و جوانـب مختلـف  انهیجو مشارکتآموزان فعاالنه و  تا دانش ندیب یمتدارک 

                                                        
1. active teaching and learning 

2. self - evaluation 
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موضوع درس، به بحث  رامونیپ ییها پرسشبا طرح  تواند یم یوقرار دهند.  یبررسموضوع را مورد 

، یطیشـرا نیچن. فراهم ساختن خواندگوها دامن بزند و شاگردان را به حضور فعاالنه در آن فرا و گفت

تـا  شـود یمـ، باعـث گـردد یمـمعلـم مـؤثر واقـع  دگاهیـد لیـتکمو  لیتعدکه گاه در نیاافزون بر 

بپردازند  هم یها دگاهیدو به تبادل نظرات و نقد  ندینمابرقرار  یشتریبارتباط  گریکدیآموزان با  دانش

  بکوشند. قیحقابه  لین، در جهت یشیاند همو  یفکر همو با 

از  هـاآنبـه  ستنینگرامور،  قتیحق افتیدرو  تیواقعبه  شتریب یکینزد یها راهاز  یکیدر واقع 

در  تواننـد یمـمتفـاوت و ابعـاد گونـاگون  یمنظرها نیامتفاوت است.  یمنظرهاجوانب مختلف و 

، یبـاقر( نـدینما نیتضـممـتقن را  یدانشـبـه  یابیـ دستده شوند و سرانجام، افراد گشو انیمرابطه 

بـا  یدرسـموضـوعات  رامـونیپآمـوزان قادرنـد تـا  همـه دانش ییفضا نیچن). در ۱۹۳ ص، ۱۳۸۹

و آن را معنادار سازند. گـاه  ندیفزایب شیخو یریادگی زهیانگو با معلم به تعامل بپردازند و بر  گریکدی

در مقابـل، ممکـن  ؛رندیپذ یمو آن را  رسد یمو جالب به نظر  ندیخوشاآموزان  دانش یبرا یدگاهید

  .شود دهیکشو به نقد و انتقاد  گرددآنان مواجه  یسواز  ییرادهایابا اشکاالت و  یگرید دگاهیداست 

آمـوزان در مدرسـه  دانش نیب)، بر روابط مؤثر ۱۴-۱۳ ص ، م۱۹۸۵( ةاسیالسکتاب در  نایس ابن

 توانـد یمـکـه  داند یم یریادگیدر  شتریب زهیانگو آن را موجب نشاط و  ورزد یم دیتأکس درس کالو 

کودک در مدرسه و کـالس، در کنـار کودکـان  یوقتباشد.  رگذاریتأثدر گسترش فهم و درک مطالب 

د بـود کننده نخواهـ او خسته یبرانه تنها  یطیمح نیچن، کند یم دایپو با آنان انس  ردیگ یمقرار  گرید

بـه  یو یمنـد عالقهو باعـث  کند یم جادیا یشادنشاط و  یو، بلکه در کاهد ینمو از فعال بودنش 

نسـبت بـه  زیـن یگـاهو  بالـد یمـکودک به خود  یگاه. دیافزا یمو تالش او  تیفعالدرس شده، بر 

  تا از آنان عقب نماند. کوشد یمصورت، فعاالنه  نیاو در  خورد یمغبطه  گرانید

  نقش حواس توجه به

از حـواس  کیـکـه هـر  دهنـد یمنشان  یریادگی یشناس روانانجام شده در حوزه  یها پژوهش

، شود یمانجام  ییشنوابا حس  یریادگیاز  یبخشنقش دارند. اگرچه  یو یریادگیدر  یآدمگوناگون 

). حـواس ۲۷ ص، ۱۳۸۳، یمـوریرتیام( افتـد یماتفاق  یینایبحس  قیطراز  گریدبخش مهم  یول

انسـان مؤثرنـد. از لحـاظ  یریادگیـبـه سـهم خـود در  زین ییچشاو  یایبوالمسه،  همچون یگرید

 یبعـدتـب ادر مر گـریدو حـواس  ییشـنوا، پـس از آن نینخسـت گاهیجادر  یینایب، حس یبند رتبه

است. با  یریادگیحواس مختلف در آموزش و  یریکارگ به، نجایادر  تیاهم حائز. موضوع باشند یم

محـدود سـاخت، بلکـه  یداریشن یها وهیشتنها به  دینبابه عمل آمده، آموزش را  قاتیقتحتوجه به 
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بـر  یادیـز ریتـأث، 1یدارنیشـو  یداریـداز  یقیتلف ژهیو بهو  یدارید وهیشدادن به  تیاولوبا  توان یم

  گذاشت. یجاآموزان بر  دانش یریادگی تیفیک

 یحسـی هـا معرفتو حـس  هیـپام و معـارف بـر علو شتریب نکهیا، با توجه به نایس ابن دگاهیددر 

 نیـاکرد. بر اسـاس  یپوش چشمابزار معرفت  دست نیااز  توان ینم یریادگی، در آموزش و ندیرو یم

و همـه  یدرسـت بهمرحلـه  نیـاکه  یزماناست و تا  یرونیب، نقطه آغاز علم و دانش از حواس نگرش

از  یرویـپبـه  خیشـخـاطر،  نیهمـ. بـه گردد یمرو  با مشکل روبه یبعد، مراحل ابدینجانبه تحقق 

الزم در آن مـورد  یها یآگاهاز حواس باشد از شناخت و  یکیفاقد  یکسارسطو اعتقاد دارد که اگر 

  .دهد یماز علوم را از دست  یبخشمحروم خواهد شد و 

 دیـباو تا حـد ممکـن  دیورزاصل غفلت  نیااز  دینبا یریادگیآموزش و  یها روشدر  ،نیبنابرا

سـاخت.  ایمهعلم و دانش  یریفراگمراحل باالتر  یبراکار انداخت و آنان را  آموزان را به حواس دانش

و آنـان  دینماجلب  یهستعالم  قیحقاآموزان را به  که معلم بتواند حواس مختلف دانش زانیمبه هر 

  و بهتر خواهد شد. شتریبآنان  یها یآگاهآشنا سازد، شناخت و  یواقع یایدنرا با 

تجربه و مشاهده، جهان اطراف خـود را  قیطرو از  ینیعطور  آموزان به است که اگر دانش یهیبد

 یدرسـ، فهم و درک مطالب و موضوعات آورنددست  را به آنمربوط به  یدرسبشناسند و اطالعات 

زان آمـو عقل و خرد دانش ییشکوفادر رشد و  ها یآگاه نیاخواهد بود.  تر قیعمتر و  آنان آسان یبرا

بـا کمبـود  یمنطقـپر به تفکر بپردازنـد و در اسـتدالل  یدستتا آنان با  شود یمو باعث  گذارد یماثر 

 ریپـذ امکان شـهیهم یهسـتجهـان  ینـیعو  یواقع ییشناساوجود،  نیااطالعات مواجه نگردند. با 

 یا اهدهمشو  یتجرب یها روشاز  توان ینمفلسفه  همچون یعلومعنوان مثال، در آموزش  ؛ بهستین

بـا  ایـمعقـول بـه محسـوس و  هیتشـبمانند  ییها روشگونه موارد با استفاده از  نیادر  ،کمک گرفت

 قیحقارا آسان ساخت و  یریادگیآموزش و  توان یم، یبصرو  یسمع یتکنولوژ یابزارها یریکارگ به

  نمود. میترس یحدودرا تا 

  یریگ جهینت

دو راه مهـم کسـب  نیـا. دانـد یمـ ریپـذ مکاناعقل و حـس  قیطرکسب معرفت را از  نایس ابن

 زیـنمتقابل  ریتأثگر یکدیی مؤثرند، بر هستیی در شناخت جهان تنهاخود به  نکهیامعرفت، افزون بر 

و عقـل  آورند یمی را فراهم عقالنیی توانایی شکوفارشد و  نهیزم جیتدری به حسی ها معرفتدارند. 

حـواس و  تیـاهم رغـم یعلـ. بخشـد یمها اعتبار به آنو  سازد یمی را شفاف حسی ها معرفت زین

                                                        
1. audio - visual 
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عـالوه  نهفته اسـت. یو یعقلدر شناخت  یآدم یواقعو کمال  یقیحق، شناخت یحس یها معرفت

، در افـتی یآگـاهی هستجهان  قیحقابه عقل فعال متصل شد و به  توان یمی انسانبا عقل  نکهیابر 

یی توانـا تیـتقوهـا را در جهـت عمـل آورد و آنی به تصرفاتدخل و  توان یم زینی حسی ها معرفت

  کار گرفت. ی و قدرت تفکر بهعقالن

علـوم  نیریز هیالی و شناس معرفتی ربنایزی که حسی ها معرفتی در مورد عقل و نگرش نیچن

 ریتـأثو عناصر مهم آن را تحـت  گذارد یماثر  زینی درس ة برنام، بر دانش دهد یم لیتشکمختلف را 

ی بر عقل فعال، شناخت و قرب به خداوند، هـدف و دیتأکو  نایس ابن دگاهیدطابق با . مدهد یمقرار 

 نیتـدوو  هیـتهی علوم و معارف بر اساس آن تمامئی جزی و انیمو اهداف  استی درس ة برنامیی غا

ی عقلـو اعتبـار  تیـاهمبه  دیبا زینی درس ة برنامی محتوا. در انتخاب ندیآ یمو به اجرا در  گردند یم

، نیـای برخوردار باشد. افزون بر منطق هیتوجکه مستدل بوده و از  دیبرگزیی را محتواتوجه نمود و  آن

در هـر  رانیـفراگیی انتخـاب شـود کـه محتـواو  ردیـگمورد مالحظه قرار  دیبا زینفهم محتوا  تیقابل

که علـوم در  از آن جهت مهم است ژهیو بهاصل  نیا. ندینمای، بتوانند آن درک ذهنی از رشد ا مرحله

، با نظر به عقل و حـس و ارتبـاط متقابـل نیهمچن. کنند یمی سپری را جیتدری ها گامموارد،  شتریب

ی ابزارهـای ریکارگ بـهآموزان و هم  ی، هم فعال بودن دانشریادگی آموزش و یها روشآن دو، در  نیب

  .اند تیاهم حائزی، داریدی و داریشنی آموزش

رو است.  ی روبهاستنتاجی روش ها تیمحدودپژوهش با  نیاکرد که  خاطر نشان دیبا، انیپادر 

ی مـوارد، برخـدر  نایسـ ابن، افزون بر اسـتناد بـه کلمـات ها تیمحدودنوع  نیابه منظور فروکاستن 

ی شـناختی و عقلـی ها دگاهیـدی از تعـدادعقل و حس را با  رامونیپی و دگاهیدتا  دیکوشپژوهشگر 

 دگاهیـدطور کامـل بـر  ، اگرچـه بـهها دگاهیـد نیاسازد.  کینزدها و به آن دینما سهیمقای درس  ةبرنام

ی اریی برخوردارنـد کـه بـا یـها یژگیوی از ولیی با آن دارند، ها تفاوتو  ستندین قیتطبقابل  نایس ابن

  ی پرداخت.درس  ةبرنامدر  نایس ابن دگاهیدی به داللت شتریب نانیاطمبا  توان یمها آن

  

  

   



                        ۱۳۹۳ پاییز و زمستان/ ۱۹ش/ ۹/ ستربیت اسالمی                                                                                                                      ۱۱۴

  

  

  منابع

  

، چـاپ یاسـالمی و غربـی فالسـفه برخ دگاهیدی از شناس معرفت)، ۱۳۸۹( نیدحسیس، انیمیراهاب

 سوم، قم: بوستان کتاب.

 ، قاهره، دارالعرب.عاتیالطبو  الحکمة یفتسع رسائل )، ۱۳۲۶عبدالله ( بن نیحس، نایس ابن

 .یاسالمسسه مطالعات ، تهران: موینوران، به اهتمام عبدالله المبدأ و المعاد)، ۱۳۶۳( ــــــــــ 

، یفخـررازو  یطوسـ نیرالدینص، با شرح خواجه ۲ ج، هاتیالتنباالشارات و )، ۱۳۷۵( ــــــــــ 

 قم: نشرالبالغه.

پـژوه،  دانش یمحمدتق حیتصح، مقدمه و ی بحر الضالالتفالغرق  النجاه من)، ۱۳۷۹( ــــــــــ 

  تهران: دانشگاه تهران.

 .داریب، قم: ئلرسا)، ق ۱۴۰۰( ــــــــــ 

 یمرعشـ، قـم: کتابخانـه دیـزا دیسـع قیـتحق، بـا ۲ ج، عاتیالطب -الشفاء)، ق ۱۴۰۶( ــــــــــ 

 .ینجف

 ، قاهره: دارالعرب.اسةیالس کتاب)، ۱۹۸۵( ــــــــــ 

 .یالعربالتراث  اءیاح: دار روتیب، جلد ۴، ی الطبفالقانون )، م ۲۰۰۵( ــــــــــ 

 .یاالسالم یاالعالم مکتب، قم: یبدوعبدالرحمان  قیتحق، قاتیالتعل)، الف ق ۱۴۰۴(ــــــــــ 

 .ینجف یمرعش، قم: کتابخانه ۳و  ۱ ج، المنطق -الشفاءالف)،  ق ۱۴۰۵( ــــــــــ 

، قـم: کتابخانـه یقنوانو االب  دیزا دیسع حیتصح، با اتیاالله -الشفاء ب)،  ق ۱۴۰۴( ــــــــــ 

 .ینجف یمرعش

 .ینجف یمرعش، قم: نییالمشرق منطقب)،  ق ۱۴۰۵( ــــــــــ 

 ، چاپ دوم، تهران: گفتار.یخراسان نیالد شرف، ترجمه کیزیمتاف)، ۱۳۷۷ارسطو (

، ترجمـه برنامـة درسـی مسـائلی، اصـول و مبـان)، ۱۳۸۴( یپ. سیفرانس، نزیهانک، آلن و نیارنستا

 .اتقیتحقی، واحد علوم و اسالمزاد دانشگاه آ  احقر، تهران: یقدس

، یجـانیالر، ترجمه صادق »ی و قاعده مالزمهعقلحسن و قبح «)، ۱۳۷۶( نیمحمدحسی، اصفهان

 .۱۶۵-۱۲۹، صص۱۴و  ۱۳، شماره مجله نقد و نظر



      ۱۱۵  درسی برنامۀ در آن نقش و سینا ابن شناختی معرفت اندیشه در حس و عقل ارتباط

 

، جلد اول، تهران: تیتربو  میتعلی دانشمندان مسلمان در آرا)، ۱۳۸۶و همکاران ( رضایعلی، اعراف

 سمت.

و  دیـتولیی، انتخـاب، شناسـای: ریادگی ـ یـاددهی یـها رسـانه )،۱۳۸۳، محمدحسن (یموریرتیام

 دوم، تهران: ساواالن. شیرایو، چاپ چهارم، کاربرد

 یبنـد طبقهو ارائـه  برنامـة درسـیدر حـوزه  هیـنظر تیـماه نیـیتب)، ۱۳۸۷، مقصود (یخندق نیام

 ، دانشـگاهیدرسـ یزیر برنامـه یدکتـراحوزه، رسـاله  نیامعتبر در  یها هینظراز  دیجد یمفهوم

 مدرس. تیترب

 فر یمتق، ترجمه غالمرضا تیتربو  میتعلی فلسفی مبان)، ۱۳۷۹اوزمن، هوارد و کراور، ساموئل ام (

 (ره). ینیخمامام  یپژوهشو  یآموزش، قم: مؤسسه گرانیدو 

، تهـران: ۲ ج، رانیای اسالمی جمهوردر  تیتربو  میتعلی بر فلسفه درآمد)، ۱۳۸۹، خسرو (یباقر

 .یفرهنگو  یعلم

 .یاسالم غاتیتبل، تهران: سازمان تیتربو  میتعلی در فلسفتأمالت )، ۱۳۸۸( دیسع، یبهشت

، ریپـورظه یتقـ یعلـ، ترجمـه یآموزشـی و درسـی زیر برنامهی اساساصول )، ۱۳۷۴، رالف (لریتا

گاه.  تهران: آ

و  یآموزشـ، قـم: موسسـه ی معاصرشناس معرفتی در قیتطبی پژوهش)، ۱۳۸۲، محمد (زاده نیحس

 .ینیخمامام  یوهشپژ

، قـم: موسسـه منـابع معرفـت ،یشناسـ معرفتی ژرفـای در کاوشـ)، ۱۳۸۶، محمـد (زاده نیحس

 .ینیخمامام  یپژوهشو  یآموزش

 .فلسفه مشاءی، محمد (در حال انجام)، داود

 .یدانشگاه، تهران: نشر یاحمد، ترجمه احمد تأمالت)، ۱۳۶۹رنه (  دکارت،

 .ینویسی شناس معرفتنظام )، الله (در حال انجام یی، رحترضا

، ترجمـه ی بهتـرریادگو یـ سیتـدری برای درسی زیر برنامه)، ۱۳۸۰، جان گالن و همکاران (لوریس

 نشر. به  ، مشهد:نژاد یخوغالمرضا 

ی مرتضـی پـاورقبـا مقدمـه و ، سـمیرئالاصـول فلسـفه و روش )، ۱۳۵۰( نیمحمدحس، ییطباطبا

 علم.، قم: موسسه مطبوعات دارال۲ جی، مطهر

 ).pdf، (یاسالمی بر فلسفه درآمد)، ۱۳۹۲( یارعلی، ییروزجایفکرد 

و همکـاران،  یورکـ یشـعبان اریـبخت، ترجمـه ؟سـتیچی شما تیتربفلسفه )، ۱۳۸۳، آرنولد (زیگر

 نشر. مشهد، به



                        ۱۳۹۳ پاییز و زمستان/ ۱۹ش/ ۹/ ستربیت اسالمی                                                                                                                      ۱۱۶

  

سرشت، تهـران:  ، ترجمه محمدجعفر پاکیتیتربی و آراء فلسفمکاتب )، ۱۳۸۶( آلگوتک، جرالد. 

 سمت.

، خیمشـا دهیفر، ترجمه ی مدارسدرسی زیر برنامهی: آموزشی زیر برنامهی مبان)، ۱۳۸۰( هیار، یلو

 .چاپ پانزدهم، مدرسه

 ، تهران: سمت.یدرسی زیر برنامهمقدمات )، ۱۳۹۱، حسن (یملک

 نشر. اندازها، مشهد: به و چشم کردهایروها،  : نظرگاهبرنامة درسی)، ۱۳۸۳، محمود (یمهرمحمد

 ، تهران: سمت.یمهرمحمد، ترجمه محمود یدرس برنامهی ها هینظر)، ۱۳۸۶( یپ. یج، لریم

 

Bladwin, J and Williams, H (1988), active learning, Britain T.J Press. 

Eisner, Ellot.W & Vallance, E (1974), Conflicting conceptions of curriculum, 

Berkeley: Mc cutchan. 

Eisner, Ellot.W (1994), The educational imagination on the design and evaluation of 

school programs, New York. 

Goodlad, J.I (1994), Curriculum as a field of study, N.Postlewaite & T.Husen, 

International Encyclopedia of Education, Vol3, Oxford: Pergamon Press Inc. 

Locke, J (1961), An essay concerning human understanding, London: Yaton. 

Noddings, Nel (1998), Philosophy of education, Westview Press. 

Pojman, L.P (1993), The theory of knowledge: classical and contemporary readings, 

California: Wadsworth Press. 

Schubert, William.H (1996), Perspectives on four curriculum traditions, 

Educational Horizons, Volume 74, Number 4. 

 

 


