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ﭼﮑﯿﺪه
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﯽ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒـﺎط ﻣﯿـﺎن ﻣﻬـﻢﺗـﺮﯾﻦ
راهﻫﺎي ﮐﺴﺐ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻘﻞ و ﺣﺲ از ﻧﻈﺮ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن در ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﺳﯽ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ و ﺣﺲ در ﮐﺴﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻌﺮﻓﺖﻫﺎي ﺑﺸﺮي ﺑـﻪ ﻫـﻢ
واﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﺣﺲ ،زﻣﯿﻨﻪ رﺷﺪ ،ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻋﻘﻼﻧﯽ اﻧﺴﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد و ﻋﻘـﻞ ﻧﯿـﺰ در
ﺷﻔﺎفﺳﺎزي و اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖﻫﺎي ﺣﺴﯽ ﯾﺎري ﻣـﯽرﺳـﺎﻧﺪ .ﺑـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ اﯾـﻦ دو ﺑـﺎ ﻫـﻢ در
ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ و داﻧﺶ آدﻣﯽ ﺑﯿﻔﺰاﯾﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻋﻘﻞ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮوي ﻣﻤﯿﺰ اﻧﺴﺎن
از ﺣﯿﻮان و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎرف ﺑﺸﺮي ،در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺮﺗﺮ ﻗـﺮار دارد و ﺑـﺎ ﻋﻘـﻞ ﻓﻌـﺎل در ارﺗﺒـﺎط
اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺮﺷﯽ ،دﻻﻟﺖﻫﺎﯾﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﺳﯽ در ﭘـﯽ داﺷـﺖ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺑﺮﺧـﯽ از
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺪف ،ﻣﺤﺘﻮاي ﺑﺮﻧﺎﻣـﮥ درﺳـﯽ و روشﻫـﺎي آﻣـﻮزش و ﯾـﺎدﮔﯿﺮي ﻣـﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آناﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻗﺮب ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻫﺪف ﻏﺎﯾﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣـﮥ
درﺳﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﻫﻤﯿﺖ و اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻘﻠﯽ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻓﻬﻢ ﻧﯿـﺰ ﻣﻬـﻢﺗـﺮﯾﻦ اﺻـﻮل ﺣـﺎﮐﻢ ﺑـﺮ
ﻣﺤﺘﻮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﺳﯽ اﺳﺖ .ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن ﻓﺮاﮔﯿﺮان و ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي ﺣﻮاس ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠـﻪ
اﻣﻮرياﻧﺪ ﮐﻪ در آﻣﻮزش و ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ.
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ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻘﻞ و ﺣﺲ در ﺷﻨﺎﺧﺖ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ،وﻟﯽ درﺑﺎره ﻣﻘﺪار ،ﺟﺎﯾﮕﺎه و ارﺗﺒـﺎط
آن دو ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻪ ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ،ﻣﮑﺘﺐﻫﺎی ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧﯽ را ﺗﺸـﮑﯿﻞ دادهاﻧـﺪ ﮐـﻪ
ﻋﻘﻠﮕﺮاﯾﯽ 1و ﺗﺠﺮﺑﻪﮔﺮاﯾﯽ 2ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﺑﺎ اذﻋﺎن ﺑﻪ ﻋﻘﻞ و ﺣﺲ ﺑـﻪﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗـﺮﯾﻦ اﺑـﺰار ﮐﺴـﺐ ﻣﻌﺮﻓـﺖ ،ﺑـﺮ واﺑﺴـﺘﮕﯽ آن دو
ﭘﺎﻣﯽﻓﺸﺎرد و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻠﻮم و ﻣﻌﺎرف ﺑﺸﺮ را ﺣﺎﺻﻞ از ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻋﻘﻞ و ﺣﺲ ﻣﯽداﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾـﻦ وﺟـﻮد،
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﭼﻨﯿﻦ ارﺗﺒﺎﻃﯽ و در ﺟﻬﺖ روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺑﻌﺎد آن ،ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﭼﻪ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از ﻋﻘﻞ و ﺣﺲ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ؟ ﭼﻪ ﻧﻮع ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای آنﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﻣـﯽﮔﯿـﺮد؟
در دﯾﺪﮔﺎه وی ،ﻫـﺮ ﮐـﺪام از ﻋﻘـﻞ و ﺣـﺲ از ﭼـﻪ ﻣﯿـﺰان و ﺳـﻬﻤﯽ در ﭘﯿـﺪاﯾﺶ و ﭘـﺎﻻﯾﺶ ﻣﻌﺮﻓـﺖ
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ؟ آﯾﺎ آن دو ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دارﻧﺪ ﯾﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ ﺑﺮ دﯾﮕـﺮی اﺛـﺮ ﻣـﯽﮔـﺬارد و ﺑـﻪ آن
اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ؟ ارﺗﺒﺎط آن دو در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻌﺮﻓﺖﻫﺎی ﺗﺼﻮری و ﺗﺼﺪﯾﻘﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺻﺪد اﺳﺖ ﺗﺎ در ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾـﺪ و ﺳـﭙﺲ ،ﻧﺘـﺎﯾﺞ آن را
در ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ درﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻨﺪد .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐـﻪ ﺗـﺎﮐﻨﻮن
ﮐﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و از ﭘﯿﺸﯿﻨﻪای ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴـﺖ .ﺑـﺎ اﯾـﻦ وﺟـﻮد،
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﯿﻠـﯽ ،3اﺳـﺘﻨﺘﺎﺟﯽ 4و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺑـﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ از
ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ درﺳﯽ ،دﯾﺪﮔﺎه اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ را در ﻣﻮرد ﻋﻘﻞ و ﺣﺲ روﺷﻦ ﺳﺎزد و ﻧﻘﺶ آن را در ﺑﺮﻧﺎﻣـﺔ
درﺳﯽ ﺑﻪدﺳﺖ آورد.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﭘﺲ از ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺳﺎﺳﯽ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻋﻘﻞ و ﺣـﺲ،
ﻧﺨﺴﺖ ﻧﻘﺶ آن دو در ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن آن دو در ﻫـﺮ ﯾـﮏ از ﻣﻌﺮﻓﺖﻫـﺎی ﺗﺼـﻮری و
ﺗﺼﺪﯾﻘﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ؛ ﺳﭙﺲ ،از ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭼﻨﯿﻦ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑـﺮ ﻣﻬﻢﺗـﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣـﺔ درﺳـﯽ ﺷـﺎﻣﻞ
ﻫﺪف ،ﻣﺤﺘﻮا و روش آﻣﻮزش و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣـﯽآﯾـﺪ و در ﭘﺎﯾـﺎن ،ﻧﺘﯿﺠـﻪﮔﯿﺮی از ﻣﺒﺎﺣـﺚ
اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻔﻬﻮمﺷﻨﺎﺳﯽ

در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﮐﻠﯿﺪی ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﺣـﺲ ،ﻋﻘـﻞ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﺔ درﺳـﯽ از ﺟﻤﻠـﻪ
1. rationalism
2. empiricism
3.analytic method
4. derivative method
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۹۷

ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﻬﻤﯽاﻧﺪ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺗﺒﯿﯿﻦ اﯾـﻦ ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ اﺳﺎﺳـﯽ ،راهﮔﺸـﺎی ﭘـﮋوﻫﺶ
اﺳﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺤﺚ و ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ آن را روﺷﻦ ﻣﯽﺳﺎزد.
ﺣﺲ

اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧـﻮد ) ۱۴۰۴ق اﻟـﻒ ،ص  ۱۶۶و ص ۶۸؛  ،۱۳۶۳ص -۱۰۲
۱۰۳؛  ۱۴۰۰ق ،ص ۵۵؛  ،۱۳۷۹ص ۳۴۵؛  ۱۴۰۶ق ،ج  ،۲اﻟﻨﻔﺲ ،ص ۵۳؛  ،۱۳۷۵ج  ،۲ص
 (۳۲۳ﺑﺎ ﻋﺒﺎرتﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺲ ،اﺣﺴﺎس و ادراک ﺣﺴﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ و ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ و
ﺗﺒﯿﯿﻦ آنﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮدازد .وی ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺲ ﺻﻮرت را از ﻣـﺎده و ﻋـﻮارض آن اﺧـﺬ و اﻧﺘـﺰاع
ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ آن اﺣﺴﺎس 1و ادراک ﺣﺴﯽ 2رخ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻧﻮﻋﯽ ﺗـﺄﺛﺮ
ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﭘﺬﯾﺮش ﺻﻮر ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﺷﯿﺎء ﺧﺎرﺟﯽ و ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﺣـﻮاس ﺑﯿﺮوﻧـﯽ
ﺣﺎﺻﻞ ﻣـﯽﺷـﻮد ،وﻟـﯽ ادراک ﺣﺴـﯽ ﺑﻪواﺳـﻄﻪ ﺣـﻮاس دروﻧـﯽ و ﺑـﻪو ﯾﮋه ﺣـﺲ ﻣﺸـﺘﺮک و در اﺛـﺮ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ذﻫﻨﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻨﺒﻪ اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ ﻧﺪارد )اﺑـﻦ ﺳـﯿﻨﺎ ۱۴۰۶ ،ق ،ج ،۲
اﻟﻨﻔﺲ ،ص .(۱۹۲
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﯾـﺎ ادراک ﺣﺴـﯽ ﻣﻌﺮﻓﺘـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ از راه ﺣـﻮاس ﺑﯿﺮوﻧـﯽ و در ﺳـﺎﯾﻪ
ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒـﺎط ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ آنﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻣﺤﺴـﻮس ﺧـﺎرﺟﯽ ﺑﻪدﺳـﺖ ﻣـﯽآﯾـﺪ .در اﯾـﻦ ﻧـﻮع از ﻣﻌﺮﻓـﺖ،
ﻣﺪرک ﺣﻀـﻮر ﻣﯽﯾﺎﺑـﺪ و ﺑـﻪ ﻣﺤـﺾ
و ﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺎدی ﻣﺤﺴﻮس ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ،وﺿﻊ ،ﮐﯿﻒ و ﮐﻢ ،ﻧﺰد ِ
ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ ﺣﻮاس ﺑﺎ ﺷﯽء ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻧﯿﺰ از ﻣﯿﺎن ﻣﯽرود )اﺑﻦﺳـﯿﻨﺎ ۱۴۰۶ ،ق ،ج ،۲
اﻟﻨﻔﺲ ،ص  ،(۵۱وﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﯿﺎﻟﯽ و وﻫﻤـﯽ ﺑـﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧـﺪ .در ﻣﻌﻨـﺎی ﻋـﺎم ،ﺑـﻪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻋﻘﻠﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﺴﯽ اﻃﻼق ﻣﯽﮔﺮدد .در
ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺎص ،ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﺴﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در اﺛﺮ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺣﻮاس ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑـﺎ
اﺷﯿﺎء ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﯿﺎﻟﯽ و وﻫﻤﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﻋﻘﻞ

اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻘﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺗﻌﺪاد آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﯾﺎزده ﻣﻮرد رﺳﺎﻧﺪ .ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻗـﻮه
ﺗﻤﯿﺰ ﻣﯿﺎن اﻣﻮر ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ،ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﻤﻌﯽ ،رﻓﺘﺎر و ﮐﺮدار ﻧﯿـﮏ،
ﮐﺘﺎب ﺑﺮﻫﺎن ،ﻧﻈﺮی ،ﻋﻤﻠﯽ ،ﻫﯿﻮﻻﻧﯽ ،ﺑﺎﻟﻤﻠﮑﻪ ،ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ،ﻣﺴﺘﻔﺎد و ﻣﺠﺮد ﺗﺎم ﯾﺎ ﻓﻌﺎل از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌـﺎﻧﯽ
1. sensation
2. perception

۹۸

ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ /س /۹ش /۱۹ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۳

ﻋﻘﻞ ﻧﺰد اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ )اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ۱۴۰۰ ،ق ،ص  .(۸۹-۸۸ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن واژه ﻋﻘﻞ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ و اﻫﻤﯿﺖ آن ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﻣﻌﻨﺎی آن را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣـﯽﺳـﺎزد و ﺑـﺮ
ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ آن ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﻌﺮﯾﻒ ﯾﮕﺎﻧﻪای از ﻋﻘﻞ اراﺋﻪ داد.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﻮزهﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻋﻘﻞ روﺷﻦ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﯽﺗﻮان از اﯾـﻦ
ﻣﺸﮑﻞ رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺖ .واژه ﻋﻘﻞ در داﻧﺶﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﻫﻤﭽﻮن ﮐﻼم ،ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﻋﻠﻢاﻟـﻨﻔﺲ ،اﺧـﻼق و
ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽرود )ﺣﺴﯿﻦزاده ،۱۳۸۶ ،ص  .(۲۳۶در ﻫﺮ ﯾـﮏ از اﯾـﻦ ﺣﻮزهﻫـﺎ ﻣﻌﻨـﺎﯾﯽ
ﺧﺎص و ﮔﺎﻫﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ از ﻋﻘﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺮح و ﺑﺮرﺳﯽ آنﻫـﺎ ﻣﺠـﺎل دﯾﮕـﺮی را
ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ اﺟﻤﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ ﻋﻘـﻞ ﮐﻼﻣـﯽ ،ﺗﻔـﺎوت ﺑﻨﯿـﺎدﯾﻦ ﺑـﺎ ﻋﻘـﻞ ﻓﻠﺴـﻔﯽ و

ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ دارد .ﻋﻘﻞ ﮐﻼﻣﯽ ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﻋﺮﻓﯽ 1ﺑﻮده ،ﻣـﺪرﮐﺎت آن ﻗﻄﻌـﯽ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ ،در
2

ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ رﯾﺸﻪ در ﻋﻘﻞ ﻓﻌﺎل دارد و ﻣﺪرﮐﺎت آن ﮐﻠﯽ و ﻗﻄﻌﯽاﻧﺪ.
از ﻣﯿﺎن ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻘﻞ ،آﻧﭽﻪ در اﯾﻨﺠـﺎ ﺣـﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿـﺖ اﺳـﺖ ،ﻣﻌﻨـﺎی ﻣﻌﺮﻓﺖﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ آن
اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ در ﺣﻮزه ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺑﻪ ﻗﻮه ﯾﺎ ﻧﯿﺮوی ادراﮐﯽای اﻃﻼق
ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑـﺎ آن ﻣـﯽﺗـﻮان ﺣﻘـﺎﯾﻖ را ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮ ﮐﻠـﯽ درک ﮐـﺮد و ﺑـﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺖ آنﻫـﺎ دﺳـﺖ ﯾﺎﻓـﺖ
)ﺣﺴﯿﻦزاده ،۱۳۸۶ ،ص  .(۲۳۸ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺮو ﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑـﺮ ﺣـﻮاس و ﺑـﺎ اﺗﺼـﺎل ﺑـﻪ ﻋﻘـﻞ ﻓﻌـﺎل ،در
ﭘﯿﺪاﯾﺶ ،ﺷﮑﻞدﻫﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ﺗﻮﺟﯿﻪ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺑﺎورﻫﺎی آدﻣﯽ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﺳﯽ

ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻌﻨﺎی ﻟﻐﻮی واژه ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ درﺳﯽ 3ﮐﻪ رﯾﺸـﻪ در واژه ﯾﻮﻧـﺎﻧﯽ " "currereداﺷـﺘﻪ و ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎی
ﻣﯿﺪان ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﺳﺖ ) ،(Eisner, 1994, pp. 25-26ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺳﻮی ﻣﺘﻔﮑـﺮان رﺷـﺘﻪ
4
ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ درﺳﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ در اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎ ﺗـﺎ ﺟـﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺑـﺎور ﮔﻮدﻟـﺪ
) ،(1994, pp. 1263-1265ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ درﺳﯽ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﻫﺴﺘﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﯿﺴـﺖ ،وﻟـﯽ در ﺗﻌﯿـﯿﻦ
ﭼﯿﺴﺘﯽ ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان دﺳﺘﻪ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ در ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ،ﻣﻌﻨـﺎﯾﯽ از
ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ درﺳﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎم ﺑﻮده و ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﮐﻼن آﻣﻮزش را در ﺑـﺮ ﻣـﯽﮔﯿـﺮد .در
واﻗﻊ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ درﺳﯽ و آﻣﻮزش را ﭘﯿﻮﺳﺘﺎری ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺮ آن ﺣﻮزه ﺑﺮﻧﺎﻣـﺔ درﺳـﯽ
اﺳﺖ و در آن ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪو ﯾﮋه ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ ،در ﺧﺼﻮص ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻣﺆﻟﻔـﻪﻫﺎی آﻣـﻮزش
 .٢ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ر.ک :اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،١٣٧٦ ،ص .١٦٥-١٢٩

1. common sense
3. curriculum
4. Goodlad

ارﺗﺒﺎط ﻋﻘﻞ و ﺣﺲ در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ و ﻧﻘﺶ آن در ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﺳﯽ

۹۹

ﻫﻤﭽﻮن ﻫﺪف ،ﻣﺤﺘﻮا و روش ،ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی ﮐﻼن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآﯾـﺪ )ﻣﻬﺮﻣﺤﻤـﺪی ،۱۳۸۳ ،ص
.(۴۴
در اﯾ ـﻦ ﻣﻘﺎﻟــﻪ ،ﺗﺼــﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫــﺎی ﮐــﻼن درﺑــﺎره ﻋﻨﺎﺻــﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣــﺔ درﺳــﯽ ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﻣﺒــﺎﻧﯽ
ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ دﯾﺪﮔﺎه اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ در ﻣﻮرد ﻋﻘﻞ و ﺣﺲ ﺷـﮑﻞ ﻣـﯽﮔﯿﺮﻧـﺪ و در ﻗﺎﻟـﺐ ﻫـﺪف و اﺻـﻮل
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮا و روش آﻣﻮزش و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺒـﻪ ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ و
ﺗﺒﯿﯿﻨﯽ دارﻧﺪ ،اﺻﻮل از ﻣﺒـﺎﻧﯽ ﺑﻪدﺳـﺖ ﻣـﯽآﯾﻨـﺪ و ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﮔﺰارهﻫـﺎی ﺗﺠـﻮ ﯾﺰی و اﻧﺸـﺎﺋﯽ ﺑﯿـﺎن
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ )ﺑﻬﺸﺘﯽ ،۱۳۸۸ ،ص  ۳۰و ص  .(۳۵در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺤﺚ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻋﻘﻞ و ﺣـﺲ
و ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن آن دو ،از ﻧﻈﺮ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ درﺳﯽ در ﻧﻈـﺮ
ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﺻﻮل ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ درﺳﯽ و ﻋﻨﺎﺻﺮ آن ﺗﺠﻮ ﯾﺰ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﺣﺲ

ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ و ﺑﺪﻧﯽ ،ﺣﺲ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿـﺰ دارد ﮐـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑـﻪ اﻧﺴـﺎن و
ﺗﻌﻘﻞ و ﺗﻔﮑﺮ وی اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﺑـﺮ آن ﺗﺄ ﮐﯿـﺪ ﻣـﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ اﯾـﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖﻫﺎی ﺣﺴﯽ ،ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ را ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣـﯽآورﻧـﺪ و ﻋﻘـﻞ ﮐﻠﯿـﺎﺗﯽ را از آنﻫـﺎ از
ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻤﻞ ﺗﺠﺮﯾﺪ اﻧﺘﺰاع ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﺖﻫـﺎی ﺣﺴـﯽ ،زﻣﯿﻨﻪﺳـﺎزی ﺑـﺮای
ادراک ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی اﯾﺠﺎﺑﯽ و ﺳﻠﺒﯽ ﻣﯿﺎن ﮐﻠﯿﺎت از ﺳﻮی ﻋﻘﻞ اﺳﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻘـﺪﻣﺎت
ﻗﻀﺎﯾﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﺴﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻣﻌﺮﻓﺖﻫﺎی ﺣﺴـﯽ در ﺗـﺄﻣﯿﻦ
ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﺘﻮاﺗﺮات دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ )اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ۱۴۰۶ ،ق ،ج  ،۲اﻟﻨﻔﺲ ،ص .(۱۹۷
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﻫﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﻮاس و ﻣﻌﺮﻓﺖﻫﺎی ﺣﺴﯽ در ﻣﻌـﺎرف ﺑﺸـﺮی دارﻧـﺪ ،ﺣـﺪود و
ﺛﻐﻮری داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻪاﻧﺪ .اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻓﺮق ﻣﯽﮔـﺬارد
و ﻣﻘﺎم ﻋﻠﻢ را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺑﺮﺗـﺮ ﺑـﻪ ﺣﺴـﺎب ﻣـﯽآورد ،ﻋﻠـﻢ را ﺣﺎﺻـﻞ ﺗﻼشﻫـﺎی
ﻋﻘﻼﻧﯽ و ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﻣﺤﺼﻮل ﺣﻮاس ﺣﺴـﯽ ﻣـﯽداﻧـﺪ )ﻫﻤـﻮ ۱۴۰۴ ،ق اﻟـﻒ ،ص  ۲۳و ص .(۸۲
اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺲ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻇﺎﻫﺮ اﺷـﯿﺎ ،ﻋـﻮارض و ﺣـﺎﻻت آنﻫـﺎ را درک ﻧﻤـﻮد .اﮔـﺮ
آدﻣﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ از ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻤﯿﻖ و ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد ،ﻧﺎﮔﺰ ﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ از ﻋﻘﻞ ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﺟﻮ ﯾﺪ.
ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻋﻘﻞ

ﻋﻘﻞ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی دارد ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖﻫﺎی ﺣﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺪون
دﺧﺎﻟﺖ ﻋﻘﻞ ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﺗﺠﺮﯾﺪ و اﻧﺘﺰاع ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﮐﻠﯽ و ادراک آنﻫﺎ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﯾﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ و
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اﺳﺘﺪﻻل ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻋﻘﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻋﻤﻞ ﺗﺠﺮﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻧﯿﺮوی ادراﮐﯽ ﻋﻘﻞ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺄﻣﻞ ﻋﻘﻼﻧﯽ روی ﺻﻮرتﻫﺎی
ﺣﺴﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺄﻣﻞ ،ﻧﻔﺲ را ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗـﺎ از اﻣـﻮر ﺣﺴـﯽ ﻓﺮاﺗـﺮ رود و
زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮرتﻫﺎی ﮐﻠﯽ و ﻋﻘﻠﯽ از ﻋﻘﻞ ﻓﻌﺎل ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎزد .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ادراﮐﺎت ﺣﺴﯽ،
ﺧﯿﺎﻟﯽ و وﻫﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻞ ﺗﺠﺮﯾﺪ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر در آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺤﻘـﻖ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑـﺪ.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ادراک ﻋﻘﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﯾﺪ ﮐﺎﻣﻞ از ﺗﻌﻠﻖ ﻣﺎده و ﻫﻤﻪ ﻋﻮارض آن ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ.
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻪ در داﻧﺶ ﻣﻨﻄﻖ از آن ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺠﺰ ﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﯾﺎد ﻣﯽﮔﺮدد ،ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺗﻔﮑﺮ و
ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻋﻘﻞ اﺳﺖ .ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ از ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾـﺪ ،ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﻪ ﺣـﻮاس ﮐـﻪ ﺑـﺎ
ﻇﺎﻫﺮ اﺷﯿﺎء ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﻧﺪ ،اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﻨﺎﺧﺖ ذات ﯾـﮏ ﻣﺮﮐـﺐ ﮐـﻪ ﻣﺸـﺘﺮک ﻣﯿـﺎن ﭼﻨـﺪ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑـﺎ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ذاﺗﯿـﺎت آن ) ۱۴۰۵ق اﻟـﻒ ،ج  ،۱ﻣﻘـﻮﻻت ،ص (۲۲۱
اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻘﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه راه ﯾﺎﺑﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪای ﮐﻪ
از ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﻤﺎن ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺠﻬﻮل و ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﮐﺸﻒ و ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ )اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ،۱۳۷۵ ،ج  ،۱ص  .(۱۴-۱۰ﺗﻔﮑﺮ در ﺣﻮزه ﺗﺼـﻮر
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﻮراﺗﯽ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﺑﺮای ذﻫﻦ ﻣﻌﻠﻮماﻧﺪ ،ﺗﺼﻮر ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ،ﻣﻌﻠـﻮم
ﻣﯽﮔﺮدد )ﺣﺴﯿﻦزاده ،۱۳۸۶ ،ص .(۲۶۱-۲۵۹
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﮐﺮد ﻋﻘﻞ ،اﺳﺘﺪﻻل اﺳﺖ .اﺳﺘﺪﻻل ﻧﯿﺰ ﻧﻮﻋﯽ زاﯾﺶ ﻓﮑـﺮی اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺗﺮﮐﯿـﺐ و
ﭼﯿﻨﺶ ﭼﻨﺪ ﻗﻀﯿﻪ ﻣﻌﻠﻮم در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﻔﮑـﺮ ﮐـﻪ ﻫـﺮ
دو ﮐﺎرﮐﺮد ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ و اﺳﺘﺪﻻل را در ﺑﺮ دارد ،از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻧﻬﺎدن ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﺗﺮﮐﯿـﺐ آنﻫـﺎ
ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻫﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﻫﻢ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﻧـﻮﻋﯽ ﺗﺮﮐﯿـﺐ و ﺗﻔﮑﺮﻧـﺪ و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ،از
ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ،ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل ،ﮔﺰاره ﺗـﺎزهای ﮐﺴـﺐ
ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،اﺳﺘﺪﻻل در ﺗﺼﺪﯾﻘﺎت ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ در ﺗﺼـﻮرات اﺳـﺖ؛ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧـﻪ ﮐـﻪ
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻌﺮﯾﻒ ،ﺣﺪ ﺗﺎم اﺳﺖ ،ﻗﯿﺎس ﺑﺮﻫﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺤﺘﻮا و ﺻـﻮرت ،ﯾﻘﯿﻨـﯽ اﺳـﺖ،
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع اﺳﺘﺪﻻل را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ )ﮐﺮد ﻓﯿﺮوزﺟﺎﯾﯽ ،۱۳۹۲ ،ص .(۸۵
ﻧﻘﺶ ﻋﻘﻞ و ﺣﺲ در ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﻌﺮﻓﺖ

ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﺮاﺗﺒﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫـﺎ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ادراک ﺣﺴـﯽ ،ﺧﯿـﺎﻟﯽ و وﻫﻤـﯽ ﺗﻨﻬـﺎ از راه
ﺣﻮاس ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺮﺗﺮی از ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪﻧﺎم ﻣﺮاﺗـﺐ ﻋﻘﻼﻧـﯽ وﺟـﻮد دارﻧـﺪ ﮐـﻪ
ﺣﺼﻮل آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﺮ ادراک و ﻣﻌﺎرف ﺣﺴﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ اﺳﺖ.

ارﺗﺒﺎط ﻋﻘﻞ و ﺣﺲ در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ و ﻧﻘﺶ آن در ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﺳﯽ
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ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻘﻞ ﻓﻌﺎل در ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻧﺴﺎن ﻧﻘﺶ دارد و آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻓﻌﻠﯿﺖ ﻣﯽرﺳـﺎﻧﺪ ) ۱۴۰۰ق،
ص  ،(۸۹وﻟﯽ ادراک ﺣﺴﯽ ،ﺧﯿﺎﻟﯽ و وﻫﻤﯽ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن را آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻠﯿـﺎت را درک ﻧﻤﺎﯾـﺪ و
از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻋﻘﻼﻧـﯽ ﺑـﻪ ﻋﻘـﻞ ﻓﻌـﺎل ﻣﺘﺼـﻞ ﺷـﻮد )اﺑﻦﺳـﯿﻨﺎ ،۱۳۷۵ ،ج  ،۲ص
 .(۳۶۷ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻓﺎﺿﻪ ﻋﻘﻞ ﻓﻌﺎل ،ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻌﺮﻓﺖﻫـﺎی ﺣﺴـﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی
ﻋﻘﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻘﻮل ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻣﻌﻘـﻮﻻﺗﯽ را از ﻋﻘـﻞ
ﻓﻌﺎل درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺠﺮﯾﺪ و اﻧﺘﺰاع اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﻣﻮاﻧـﻊ ﺑﺮﻃـﺮف
ﮔﺮدد )اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ۱۴۰۴ ،ق اﻟﻒ ،ص  ،(۸۳زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای اﻓﺎﺿﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣـﯽآﯾـﺪ و ﺗـﺮﺟﯿﺢ و ﺗﻮﺟـﻪ ﻋﻘـﻞ
ﻓﻌﺎل ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰود ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻬﻢ ﺣﺲ و ﻋﻘﻞ در ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﻣﻌﺮﻓـﺖ ،ﺑـﺪون ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻮع ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻣﮑﺎنﭘـﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴـﺖ؛ ﭼـﻮن دﯾـﺪﮔﺎهﻫﺎ و ﻧﻘﻄـﻪﻧﻈﺮات اﻧﺪﯾﺸـﻤﻨﺪان و ﻓﯿﻠﺴـﻮﻓﺎن در
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﻮاع ﻣﻌﺮﻓﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ و ﺟﺰﺋﯽ ،ﺗﺼﻮری و ﺗﺼﺪﯾﻘﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﻓﯿﻠﺴـﻮﻓﯽ
در ﺣﻮزه ﺗﺼﻮرات ﮐﻠﯽ و ﯾﺎ ﺟﺰﺋـﯽ ﺗﺠﺮﺑـﻪﮔﺮا ﺑﺎﺷـﺪ و ﺗﺠﺮﺑـﻪ را اﺻـﻞ ﻗـﺮار دﻫـﺪ ،وﻟـﯽ در ﻗﻠﻤـﺮو
ﺗﺼﺪﯾﻘﺎت از ﻋﻘﻠﮕﺮاﯾﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ )ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ ،۱۳۵۰ ،ج  ،۲ص  .(۱۷-۱۵ﺑـﺮ اﯾـﻦ اﺳـﺎس ،در
ﺑﺤﺚ از واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺣﺲ و ﻋﻘﻞ از ﻧﻈﺮ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧـﻮﻋﯽ ﺑـﻪ ﺗﺠﺮﺑـﻪﮔﺮاﯾﯽ و ﯾـﺎ ﻋﻘﻠﮕﺮاﯾـﯽ او ﮔـﺮه
ﻣﯽﺧﻮرد ،ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪﮔﺎه وی را ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺣﻮزهﻫﺎی ﺗﺼـﻮرات و ﺗﺼـﺪﯾﻘﺎت ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ
1
ﻗﺮار داد.
ارﺗﺒﺎط ﻋﻘﻞ و ﺣﺲ در ﻣﻌﺮﻓﺖﻫﺎی ﺗﺼﻮری

اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ در ﺗﺼﻮرات ﺟﺰﺋﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪﮔﺮاﯾﺎن ،ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺣﺲ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽورزد و آن را اﺻﻞ ﻗـﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ .در اﯾﻦ ﺣﻮزه ،ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ اﺣﺴﺎس و ادراک ﺣﺴﯽ آﻏﺎز ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﺳـﭙﺲ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎﯾﯽ
روی آن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ادراک ﺧﯿﺎﻟﯽ و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ادراک وﻫﻤﯽ ارﺗﻘﺎ ﻣﯽﯾﺎﺑـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻣﻌـﺎﻧﯽ
ﺟﺰﺋﯽ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷـﻨﺎﺧﺖﻫﺎی ﺗﺼـﻮری و ﺟﺰﺋـﯽ آدﻣـﯽ ﺷـﺎﻣﻞ ﺷـﻨﺎﺧﺖﻫﺎی
ﺣﺴﯽ ،ﺧﯿﺎﻟﯽ و وﻫﻤﯽ از ﺣﺲ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﻣﻌﺮﻓﺖﻫﺎی ﺣﺴﯽ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮐﻢرﻧﮓ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﻘﻼﻧـﯽ ﻧﯿـﺰ ﻫﺴـﺘﻨﺪ .ﻫـﺮ ﻣﺮﺗﺒـﻪای از ﻣﻌﺮﻓﺖﻫـﺎی
ﺣﺴﯽ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻗﺒﻠﯽ ،ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽﯾﺎﺑـﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﺷـﻔﺎﻓﯿﺖ را ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﺤﺼـﻮل ﻋﻘـﻞ و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آن داﻧﺴﺖ.
 .١ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﻠﯽ ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد ارﺗﺒﺎط ﻋﻘﻞ و ﺣﺲ در ﻣﻌﺮﻓﺖﻫﺎی ﺗﺼﻮری و ﺗﺼﺪﯾﻘﯽ ،از ﭘﮋوﻫﺶ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم رﺿﺎﯾﯽ،
ﺣﺴﯿﻦزاده ) ،١٣٨٩ص  (١٠٦-٨٣و اﺑﺮاﻫﯿﻤﯿﺎن ) ،١٣٨٩ص  (١٦٨-١٥٩اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
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در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮرات ﺟﺰﺋﯽ ،دﺧﺎﻟﺖ ﻋﻘﻞ در ﺗﺼﻮرات ﮐﻠﯽ آﺷﮑﺎر اﺳـﺖ .ﺑـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ ﺗﺼـﻮرات
ﮐﻠﯽ ﮐﺎر ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻋﻘﻞ در اﯾﻦ ﮐﺎر از ﺣﺲ ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻌﺮﻓﺖﻫـﺎی ﺣﺴـﯽ ،ﺟﺰﺋﯿـﺎﺗﯽ را
ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﮐﻠﯿﺎﺗﯽ را از آنﻫﺎ اﻧﺘﺰاع ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺻـﻮرت ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎی
ﺟﺰﺋﯽ )ﻣﻌﺮﻓﺖ وﻫﻤﯽ( ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﻌﻘـﻮﻻت اﻧﺴـﺎن ﺷـﮑﻞ
ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻋﻘﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺻﻮرتﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ادراک درآورد ﮐﻪ از ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺣﺴﯽ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ .ﭘـﺲ
ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﮐﻠﯽ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ادراک ﺣﺴﯽ آنﻫﺎﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻘﻠﮕﺮاﯾﺎن ﮐـﻪ ﻋﻘـﻞ
را دارای ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻓﻄﺮی ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﻧﺎدرﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ وﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎﺷﺘﻦ
ﮐﺎر ﻋﻘﻞ ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﻘﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﺖﻫﺎی ﺣﺴﯽ و ﻋﻘﻞ ﻓﻌﺎل ،ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را در ﭘﯿـﺪاﯾﺶ
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﮐﻠﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ارﺗﺒﺎط ﻋﻘﻞ و ﺣﺲ در ﻣﻌﺮﻓﺖﻫﺎی ﺗﺼﺪﯾﻘﯽ

در ﺣﯿﻄﻪ ﺗﺼﺪﯾﻘﺎت ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﻧﺰاع اﺳﺖ ،ﺑﺤﺚ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻋﻘﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓـﺖ
ﺣﺴﯽ ﻧﯿﺎز دارد و ﯾﺎ در ﻣﻮاردی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻣﻌﺮﻓﺖﻫﺎی ﺣﺴـﯽ ،ﺑـﻪﻃﻮر ﻣﺴـﺘﻘﻞ،
ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ .ﻃﺮﻓﺪاران اﺻﺎﻟﺖ ﺣﺲ در ﺗﺼﺪﯾﻘﺎت ،ﻣﺪﻋﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﻧﻤـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺪون ﯾـﺎری
ﺟﺴﺘﻦ از ﻣﻌﺮﻓﺖﻫﺎی ﺣﺴﯽ ﺣﮑﻤﯽ را از ﺧﻮد ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ ،وﻟﯽ ﺣﺎﻣﯿﺎن اﺻﺎﻟﺖ ﻋﻘﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ
ﮐﻪ ﻋﻘﻞ دارای ادراک ﺗﺼﺪﯾﻘﯽ و ﯾﮋهای اﺳﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑـﺪون ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖﻫـﺎی
ﺣﺴﯽ ﻣﻮرد ادراک ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ از ﯾﮏ ﺳﻮ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖﻫﺎ را ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻌﺮﻓﺖﻫﺎی ﺣﺴﯽ و ﺑﻪ ﻧﺤﻮی واﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ آنﻫـﺎ
ﻣﯽداﻧﺪ و ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺎز ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﺣﺲ در ﺗﺼـﺪﯾﻘﺎت را ﻣـﯽﺷـﻤﺎرد ) ۱۴۰۵ق اﻟـﻒ ،ج ،۳
ﺑﺮﻫﺎن ،ص  ۲۲۰و  .(۲۲۲از ﺳﻮی دﯾﮕـﺮ ،ﺑـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ ﺷـﯿﺦ در ﭘﯿـﺮوی از ارﺳـﻄﻮ ) ،۱۳۷۷ص ،(۳
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﺴﯽ را ﻣﻨﺸﺄ ﻋﻠﻮم در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،وﻟﯽ ﺣﺪود آن را رﻋﺎﯾـﺖ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ و ﻣﻌﺘﻘـﺪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت ،ﻧﻪ ﺗﻤـﺎم ،ﺑﻠﮑـﻪ ﻣﺒـﺪأ ﺑﺴـﯿﺎری از ﻣﻌﻘﻮﻻتاﻧـﺪ .وی در ﮐﺘـﺎب رﺳـﺎﺋﻞ ) ۱۴۰۰ق ،ص
 (۲۰۱ﻣﻮارد ﻋﺪم اﺑﺘﻨﺎی ﻣﻌﻘﻮﻻت ﺑﺮ ﺣﻮاس را ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،او در ﺑﺮﻫـﺎن ﺷـﻔﺎ ) ۱۴۰۵ق
اﻟﻒ ،ج  ،۳ﺑﺮﻫﺎن ،ص  ،(۲۲۱ﻣﻮﺟﻮدات را ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻣﺎدی و ﻣﺠﺮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ،ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻘﻮل ،ﻣﺤﺴﻮس ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺤﺴﻮس ﻧﯿـﺰ
ﻣﻌﻘﻮل ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ )ﻫﻤﺎن ،ص  .(۲۲۲اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﻮﻋﻠﯽ در ﻫﻤـﯿﻦ ﮐﺘـﺎب )ﻫﻤـﺎن ،ص (۶۴-۶۳
ﺗﺼﺪﯾﻘﺎت را در ﺳﻪ دﺳﺘﻪ اﮐﺘﺴـﺎﺑﯽ از ﻋﻘـﻞ ،اﮐﺘﺴـﺎﺑﯽ از ﺣـﺲ و اﮐﺘﺴـﺎﺑﯽ از ﻋﻘـﻞ و ﺣـﺲ ،ﻗـﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﺣﻮاس ﺑﯽﻧﯿﺎز اﺳﺖ.

ارﺗﺒﺎط ﻋﻘﻞ و ﺣﺲ در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ و ﻧﻘﺶ آن در ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﺳﯽ
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در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﻮاردی ﮐﻪ در آنﻫﺎ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﺑﺮ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻋﻘﻞ و ﺣﺲ ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣـﯽﮐﻨـﺪ،
ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻘﻮﻻﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎدی و ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت ﮐﺴﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در اﯾـﻦ ﺣـﻮزه ﮐـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ
ﻋﻠﻮم و ﻣﻌﺎرف ﺑﺸﺮی را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺷﻨﺎﺧﺖﻫﺎ و ﺗﺼﺪﯾﻘﺎت ﮐﻠﯽ و ﻋﻘﻠﯽ اﻧﺴـﺎن ﺑـﻪ ﻧـﻮﻋﯽ ﺑـﺮ
ﺣﺲ ﻣﺘﻮﻗﻒاﻧﺪ ،وﻟﯽ در اﯾﻦ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﯿﺰ از ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻮم ،واﺑﺴـﺘﮕﯽ
ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﺣﺲ ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و آﺷﮑﺎر و در ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﻋﺮﺿﯽ و ﺗﺒﻌﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻋﺘﺒـﺎر
ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﯿﺎس ﭘﻨﻬﺎن ﻋﻘﻠﯽ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺣـﺲ ﺑـﻪﻃﻮر ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ در آنﻫـﺎ دﺧﺎﻟـﺖ دارد.
اﻓﺰون ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺣﻮاس در درک ﻣﻮﺿﻮع ﯾﺎ ﻣﺤﻤﻮل و ﯾﺎ ﻫﺮ دوی آنﻫﺎ ،ﻋﻘـﻞ ﺑـﺎ ﯾـﺎری آنﻫـﺎ ﺣﮑـﻢ و
ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺑﺪﯾﻬﯿﺎت اوﻟﯿﻪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﺤﻤﻮل ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘـﺬﯾﺮش آنﻫـﺎ
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ،در ﺣﮑﻢ و ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺑﻪ ﺣﺲ ﻧﯿـﺎز ﻧﺪارﻧـﺪ ،وﻟـﯽ ﺑـﻪﻃﻮر ﻏﯿﺮﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ و از ﻃﺮﯾـﻖ ﺗﺼـﻮر
ﻣﻔﺮدات ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﻗﻀﺎﯾﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺤﻤﻮل در آنﻫﺎ از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻔﻬـﻮم
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺪﯾﻬﯿﺎت اوﻟﯿﻪاﻧﺪ و ﺣﮑﻢ ﻋﻘﻠﯽ در آنﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺣـﺲ
واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ،ﻣﻌﺮﻓﺖﻫﺎی ﺣﺴﯽ اﺳﺎس ﻣﻌﺮﻓﺖﻫـﺎی ﺑﺸـﺮی را ﺗﺸـﮑﯿﻞ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖﻫﺎی آدﻣﯽ در اﺛﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ ﻋﻘﻞ و ﺣﺲ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﻣﻌﺮﻓﺖﻫﺎی ﺣﺴﯽ
ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻋﻘﻼﻧﯽ و ﻗـﺪرت ﺗﻔﮑـﺮ اﻧﺴـﺎن ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ و ﻋﻘـﻞ ﻧﯿـﺰ در ادراک و
ﻣﻌﺮﻓﺖﻫﺎی ﺣﺴﯽ اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارد و ﺑﻪ آنﻫﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﻣﻌﺮﻓﺖﻫـﺎی ﺣﺴـﯽ
را ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻋﻘﻼﻧﯽ و ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻗﺪرت ﺗﻔﮑﺮ و اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽداﻧﺪ .آدﻣﯽ ﺑﺎﯾـﺪ
ﺑﮑﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی ﻫﺮﭼﻪ زﯾﺎدﺗﺮ از ﻣﻌﺮﻓﺖﻫﺎی ﺣﺴﯽ ،ادراک ﻋﻘﻠـﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮی را ﺑﻪدﺳـﺖ آورد و
ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﺴﯽ و ﻋﻘﻠﯽ را ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕـﺮی ﺳـﭙﺮی ﮐـﺮده و ﺑـﻪ ﺳﺮﭼﺸـﻤﻪ ﻋﻠـﻮم و
ﻣﻌﺎرف ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻘﻞ ﻓﻌﺎل ﺑﺮﺳﺪ.
از ﻧﻈﺮ ﺑﻮﻋﻠﯽ ،ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻘﻞ و ﺣﺲ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻫﻢ واﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ ،وﻟـﯽ ﻋﻘـﻞ ﻣﻌﯿـﺎر ﻣﻌﺮﻓـﺖ
اﺳﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖﻫﺎی ﺣﺴﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ از ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻋﻘﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﻧـﺪ .ﺑـﺮ اﯾـﻦ
اﺳﺎس ،اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ را ﻣﯽﺗﻮان ﻋﻘﻞﮔﺮا ﻧﺎﻣﯿﺪ ،وﻟﯽ ﻋﻘﻠﮕﺮاﯾﯽ وی ﺑﺎ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖﻫﺎی ﺣﺴـﯽ
ﺳﺮ ﺳﺘﯿﺰ ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از اﺑﻌﺎد ﺗﺠﺮﺑﻪﮔﺮاﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺳﺎزد؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔـﺖ
ﮐﻪ ﻋﻘﻠﮕﺮاﯾﯽ او ﺑﺮ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﺴﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﻮده و ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ از ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻋﻘﻠﯽ اﻣﺘﺪاد دارد.
ﺗﺄﺛﯿﺮ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻋﻘﻞ و ﺣﺲ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﺳﯽ

ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان )ﮔﻮﺗﮏ ،۱۳۸۶ ،ص ۸-۶؛ ﮔﺮﯾﺰ ،۱۳۸۳ ،ص ۲۲۲-۱۸۴؛ ارﻧﺴـﺘﺎﯾﻦ و

۱۰۴

ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ /س /۹ش /۱۹ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۳

ﻫﺎﻧﮑﯿﻨﺰ ،۱۳۸۴ ،ص ۱۹۷-۱۱۰؛  (Noddings, 1998, p. 98-119ﺑﺮ اﯾـﻦ ﺑﺎورﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻻﯾـﻪﻫﺎی
زﯾﺮﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﻪو ﯾﮋه ﻧﻮع ﻧﮕﺎه ﺑﻪ راهﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺴـﺐ ﻣﻌﺮﻓـﺖ ﯾﻌﻨـﯽ ﻋﻘـﻞ و ﺣـﺲ ،ﺑـﺮ
ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ درﺳﯽ اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،داﻧﺸـﻤﻨﺪاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑﺎﺑﯿـﺖ 1و ﭼـﺎرﺗﺮز) 2ﺳـﯿﻠﻮر و ﻫﻤﮑـﺎران ،۱۳۸۰ ،ص  (۱۶و

ﺳﭙﺲ ﺗﺎﯾﻠﺮ ،۱۳۷۴) 3ص ،(۶۱ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﮕﺮش اﺛﺒﺎتﮔﺮاﯾﯽ 4ﺑـﻪ ﺣـﻮزه ﺑﺮﻧﺎﻣـﺔ درﺳـﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨـﺪ و

دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن اراﺋﻪ دادﻧﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،اﻓﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﯿﻮﺑﻨﺮ ،5ﻣﮏدوﻧﺎﻟﺪ 6و آﯾﺰﻧﺮ ،7ﺑـﺎ اﻧﺘﻘـﺎد
از ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳﯽ اﺛﺒﺎتﮔﺮاﯾﯽ ،رو ﯾﮑﺮدی ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻮﻣﻔﻬﻮمﮔﺮاﯾﯽ 8و زﯾﺒﺎﺷﻨﺎﺧﺘﯽ 9را در ﺑﺮﻧﺎﻣـﺔ
درﺳﯽ ﺑﺮﮔﺰ ﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺎﺑﻌﺪ اﺛﺒﺎتﮔﺮاﯾﯽ 10ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد )اﻣـﯿﻦ ﺧﻨـﺪﻗﯽ،

 ،۱۳۸۷ص ۲۰۶؛ ﻣﻬﺮﻣﺤﻤﺪی ،۱۳۸۳ ،ص ۵۴۲؛ .(Eisner, 1994,p. 77
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﮕﺮش ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳـﯽ و اﺑـﺰار ﻣﻌﺮﻓـﺖ ،ﻃﺒﻘﻪﺑﻨـﺪی ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ از
11
دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ درﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،آﯾﺰﻧﺮ و ﺷﺎﮔﺮدش وﻟﻨﺲ ) 1974, pp.
 (60-78دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ درﺳﯽ را ﺑﻪ ﭼﻬـﺎر دﺳـﺘﻪ رﺷـﺪ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻓﺮاﯾﻨـﺪﻫﺎی ﻋﻘﻠـﯽ و ذﻫﻨـﯽ،12
ﻋﻘﻠﮕﺮاﯾﯽ آ ﮐﺎدﻣﯿﮏ ،13ﺧﻮدﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﯾﺎ ارﺗﺒﺎط ﺷﺨﺼﯽ 14و ﺑﺎزﺳﺎزی ﯾﺎ ﺗﻄـﺎﺑﻖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ 15ﺗﻘﺴـﯿﻢ

ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ﺷﻮﺑﺮت (1996) 16از ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ درﺳﯽ ﺑﻪﻧﺎم ﺳﻨﺖﻫﺎ ﯾـﺎد ﻣـﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ و آنﻫـﺎ را در
ﭼﻬــﺎر دﺳــﺘﻪ ﺳــﻨﺖﮔﺮاﯾﯽ ﻋﻘﻼﻧ ـﯽ ،17رﻓﺘــﺎرﮔﺮاﯾﯽ اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ،18ﺗﺠﺮﺑــﻪﮔﺮاﯾﯽ 19و ﺑﺎزﺳــﺎزیﮔﺮاﯾــﯽ

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

۱۰۵

ارﺗﺒﺎط ﻋﻘﻞ و ﺣﺲ در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ و ﻧﻘﺶ آن در ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﺳﯽ

اﻧﺘﻘــﺎدی 1ﻃﺒﻘﻪﺑﻨــﺪی ﻣـﯽﮐﻨــﺪ .ﺳـﺮاﻧﺠﺎم ،ﻣﯿﻠــﺮ ،۱۳۸۶) 2ص  (۲۶۰-۱۷در دﺳــﺘﻪﺑﻨﺪی ﺟــﺎﻣﻌﯽ

ﺟﻬــﺖﮔﯿﺮیﻫــﺎی ﻫﻔﺖﮔﺎﻧــﻪ رﻓﺘــﺎری ،3ﻣﻮﺿــﻮﻋﯽ ﯾ ـﺎ دﯾﺴـﯿﭙﻠﯿﻨﯽ ،4اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ،5رﺷــﺪﮔﺮا ،6ﻓﺮاﯾﻨــﺪ
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،7اﻧﺴﺎنﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ 8و ﻣﺎورای ﻓﺮدی 9را ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺖ و آنﻫﺎ را در ﺳﻪ ﻓﺮادﯾﺪﮔﺎه ﺳـﻨﺖﮔﺮاﯾﯽ،10

ﺳﻨﺖﮔﺮاﯾﯽ ،10ﭘﮋوﻫﺶ /ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی 11و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ و ﺗﺤﻮل ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮد.

در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻧﮕﺮش اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ و ﺣﺲ را در ﻗﺎﻟـﺐ ﮐﻠـﯽ اﺛﺒـﺎتﮔﺮاﯾﯽ ﯾـﺎ
ﻣﺎﺑﻌﺪ اﺛﺒﺎتﮔﺮاﯾﯽ و ﯾﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﺧﺎص ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ درﺳﯽ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮد ،وﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺑـﺎ ﺑﺮﺧـﯽ از
ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار داد و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن را ﺑﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻬـﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣـﺔ درﺳـﯽ ﺑﻪدﺳـﺖ آورد .در دﯾـﺪﮔﺎه
اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ،ﻫﻢ ﺣﺲ و ﻫﻢ ﻋﻘﻞ از اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﻮردار و ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﺗﻮﺟـﻪ
او ﺑـﻪ ﻣﻌﺮﻓــﺖ ﺣﺴـﯽ ﺑــﺎ ﺗﺠﺮﺑــﻪﮔﺮاﯾﯽ ﺷـﻮﺑﺮت ﺗﻔــﺎوت دارد؛ ﻫﻤﭽﻨﺎنﮐـﻪ ﻋﻘﻠﮕﺮاﯾــﯽ وی از دﯾﮕــﺮ
رو ﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ درﺳﯽ ﻋﻘـﻞﮔﺮا ﻣﺘﻤـﺎﯾﺰ اﺳـﺖ .ﺳـﻨﺖ ﺗﺠﺮﺑـﻪﮔﺮاﯾﯽ در اﻧﺪﯾﺸـﻪﻫﺎی ﻋﻤـﻞﮔﺮاﯾﯽ
دﯾﻮ ﯾﯽ ١٢رﯾﺸﻪ دارد ﮐﻪ از ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺻﺪق اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﻤﻊ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻋﻤﻞﮔﺮاﯾﯽ ،13ﺻﺪق ﯾﮏ ﮔﺰاره ﯾﺎ ﺑﺎور در ﮔﺮو ﮐﺎراﯾﯽ و ﺳﻮدﻣﻨﺪی آن اﺳﺖ؛ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻃﺒـﻖ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ 14اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﯾﮏ ﺑﺎور ﯾﺎ ﮔﺰاره در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ ﺻﺪق ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ واﻗﻊ ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ

ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﻘﻞ در رو ﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ درﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﻋﺮﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰﺋﯽﻧﮕـﺮ
اﺳﺖ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﻋﻠﯽ از ﻋﻘﻠﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﯿﺖ را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورد و ﺗـﺎ ﻋﻘـﻞ ﻓﻌـﺎل
اﻣﺘﺪاد ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺮﺷﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از دﯾـﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣـﺔ درﺳـﯽ ﭘـﺬﯾﺮﻓﺖ و
ﺗﺄﺛﯿﺮ آن را ﺑﺮ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ درﺳﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮد .ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺗﻤﺎﯾﺰﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺑـﺎ
ﺑﺮﺧﯽ از دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻋﻘﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن دﯾﺪﮔﺎه رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ذﻫﻨﯽ و ﻋﻘﻠﯽ آﯾﺰﻧﺮ و
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

۱۰۶

ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ /س /۹ش /۱۹ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۳

وﻟﻨﺲ و ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﯿﻠﺮ ،ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد .در اﯾﻦ ﻧﻮع دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ ﮐـﻪ ﻫﻤﮕـﯽ ﺑـﺮ
ﻋﻘﻞ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارﻧﺪ ،و ﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ اﺳـﺘﺪﻻل ،رﺷـﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫـﺎی ﻓﮑـﺮی ،ﯾـﺎدﮔﯿﺮی
ﻣﻌﻨﺎدار و درﮔﯿﺮی ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎ داﻧـﺶ و اﻃﻼﻋـﺎت ،ﻓﻬـﻢ و درک ﻣﻄﺎﻟـﺐ و ﭘﺮﻫﯿـﺰ از ﺣﻔـﻆ و اﻧﺒﺎﺷـﺖ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻄﺮحاﻧﺪ .اﯾﻦ و ﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﯾﺎری ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ وی ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪو ﯾﮋه در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد،
ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ آنﻫﺎ دﻻﻟﺖ دﯾﺪﮔﺎه اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ را در ﻣﻮرد ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ درﺳﯽ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨـﺎن ﺑﯿﺸـﺘﺮی اﺳـﺘﻨﺘﺎج
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻫﺪف ﻏﺎﯾﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﺳﯽ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ در ﭘﯿﻮﺳﺘﺎری ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﻋﻘﻼﻧﯽ را در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﻘـﻞ ﻓﻌـﺎل
ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻗﺮب ﺑﻪ ﺧﺪا ﻫﺪف ﻏﺎﯾﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ درﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .از ﻧﻈـﺮ ﺑـﻮﻋﻠﯽ ،ﻋﻘـﻞ
ﻓﻌﺎل ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﺴﯽ و ﻋﻘﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﻫـﺪف ﻏـﺎﯾﯽ ﺳـﻮق
ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﻌﺮﻓﺖﻫﺎی ﺣﺴـﯽ و ادراک ﻋﻘﻠـﯽ در ارﺗﺒـﺎﻃﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ و در ﺟﻬـﺖ ﺑـﻪ ﻓﻌﻠﯿـﺖ رﺳـﯿﺪن،
ﮔﺎمﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﮔﺎمﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻋﻘﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﻪ ﻋﻘـﻞ
ﻓﻌﺎل اﺗﺼﺎل ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ آن ،ﺑﺪون واﺳﻄﻪ ﻫﻤﻪ داﻧﺶﻫﺎ و ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ را ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﻓﻌـﺎل آن-
ﻫﺎ را از ﻋﻘﻮل و ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ از ﺧﺪاوﻧﺪ درﯾﺎﻓﺖ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ.
ﻋﻘﻞ ﻓﻌﺎل در ﻃﻮل وﺟـﻮد آﻓﺮﯾـﺪﮔﺎر ﻫﺴـﺘﯽﺑﺨـﺶ ﻣﻄﻠـﻖ ،اﻓـﺰون ﺑـﺮ ﻧﻘـﺶ ﻣـﺆﺛﺮ در ﭘﯿـﺪاﯾﺶ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎدی ،ﭼﺸﻤﻪ ﺟﻮﺷﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و ﻣﻌﺎرف ﺑﺸﺮ ﻧﯿﺰ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻌﺮﻓﺖﺑﺨﺶ،
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ واﺳﻄﻪ ﻓﯿﺾ از ﺳﻮی ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﻮده و ﻣﺒﺪأ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،وﻟﯽ ﺧﻮد ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ و
ﺑﺎ ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎﺷﺘﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎن را ﻧﻤﯽآﻓﺮﯾﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺪأ
ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﻫﺪف ﻏﺎﯾﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻧﺴﺎن داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖﻫﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ او ﺑـﺎز ﻣـﯽﮔﺮدﻧـﺪ .آدﻣـﯽ
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮ ﯾﺶ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد و او را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ،ﻋﻘﻞ و اﻧﺪﯾﺸﻪ او رﺷﺪ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﮔﺴﺘﺮده و ﻧﺎﻣﺤﺪودی دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺨﻨﺎن و ﻋﺒﺎراﺗﺶ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺼـﺮﯾﺢ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ و آﻓﺮﯾـﺪﮔﺎر ﺟﻬﺎﻧﯿـﺎن را
ﻫـﺪف ﻏـﺎﯾﯽ ﻣﻌـﺎرف در ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽﮔﯿـﺮد .وی در ﻣﻘﺪﻣـﻪ ﻣﻨﻄﻖاﻟﻤﺸــﺮﻗﯿﯿﻦ ) ۱۴۰۵ق ب ،ص (۳۸
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل را ﺑﺎﻃﻦ و ﻇﺎﻫﺮ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و آﺧﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﻣﯽداﻧﺪ ﮐـﻪ اﻧﺴـﺎن ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺪان ﺑﯿﻨﺪﯾﺸـﺪ و
روﺣﺶ را ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ او ﺗﻘﻮ ﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺨﺸﺪ و در ﭘﯿﺶﮔـﺎه او ﻓﺮوﺗﻨﺎﻧـﻪ
ﺳﺮ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻓﺮود آورد و ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﺧﻮ ﯾﺶ در ﻣﻠﮑﻮت اﻋﻠـﯽ ﮐـﻪ در آن ﻧﺸـﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺰرﮔـﯽ از ﭘﺮوردﮔـﺎر
وﺟﻮد دارد ،ﺳﯿﺮ ﮐﻨﺪ.

۱۰۷

ارﺗﺒﺎط ﻋﻘﻞ و ﺣﺲ در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ و ﻧﻘﺶ آن در ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﺳﯽ

اﺻﻮل ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﺳﯽ

ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻋﻘﻞ و ﺣﺲ از ﻧﻈﺮ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ،ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ درﺳﯽ اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارد و اﺻﻮﻟﯽ
را ﻓﺮا روی آن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در زﯾﺮ دو ﻣﻮرد از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﻫﻤﯿﺖ و اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﺘﻮا

ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ درﺳﯽ اﻫﻤﯿﺖ 1و اﻋﺘﺒﺎر 2را از ﺟﻤﻠﻪ اﺻﻮل و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﻬـﻢ

اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﺘﻮا ﻣﯽداﻧﻨﺪ .آﻧﺎن ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺤﺘﻮا از ﺳـﺎﺧﺘﺎر رﺷـﺘﻪ ﻋﻠﻤـﯽ ﺷـﻮآب) 3ﻟـﻮی
 ،۱۳۸۰ص  (۳۵ﯾﺎ از ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ درﺳﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻣﺤـﻮر 4و ﯾـﺎ ﻣﺴـﺄﻟﻪ ﻣﺤـﻮر) 5ﻣﻠﮑـﯽ ،۱۳۹۱ ،ص (۱۳۴
ﯾﺎری ﻣﯽﺟﻮ ﯾﻨﺪ .اﻋﺘﺒـﺎر ﻣﺤﺘـﻮا ﮐـﻪ ﺑـﻪ درﺳـﺘﯽ و ﺻـﺤﺖ آن ﻣﺮﺑـﻮط اﺳـﺖ ،ﺑﯿﺸـﺘﺮ از دﯾـﺪﮔﺎهﻫﺎی

ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳــﺎن در ﻣــﻮرد ﺣﻘﯿﻘــﺖ ﺻــﺪق ﻫﻤﭽــﻮن ﻧﻈﺮﯾـﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘــﺖ ،ﻧﻈﺮﯾـﻪ ﺳــﺎزﮔﺎری 6و ﻧﻈﺮﯾـﻪ
ﻋﻤﻞﮔﺮاﯾﯽ )ﺣﺴﯿﻦزاده ،۱۳۸۲ ،ص ۱۱۲؛ اوزﻣﻦ و ﮐﺮاور ،۱۳۷۹ ،ص ۲۱۲؛ Pojman, 1993,p.
 (42و ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺒﻨﺎﮔﺮاﯾﯽ 7و اﻧﺴﺠﺎمﮔﺮاﯾﯽ 8ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
از ﻧﻈﺮ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ،اﻫﻤﯿﺖ و اﻋﺘﺒﺎر داﻧﺶ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺪل ﺑﻮدن و ﻋﻘﻼﻧﯿـﺖ آن واﺑﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ.
وی ﻫﺮ ﻧﻮع داﻧﺶ ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﻏﯿﺮﺗﺠﺮﺑﯽ را در ﭼﺎرﭼﻮب اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻨﻄﻘـﯽ ﺗﻮﺟﯿـﻪ ﻣـﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ .در اﯾـﻦ
روش ،ﻫﺮ ﻗﻀﯿﻪای از ﻣﺎده و ﺻﻮرت ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و ﻣﻌﯿـﺎر ﺻـﺪق آن ﺑـﺮ ﯾﻘـﯿﻦ اﺳـﺘﻮار اﺳـﺖ .اﮔـﺮ
ﮔﺰارهای ﺧﻮد ﺑﺪﯾﻬﯽ و ﯾﻘﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺘﻮا و ﻣﺎده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺷﮑﻞ و ﺻﻮرت اﺳﺘﺪﻻل ﺑـﻪ
ﮔﺰاره ﯾﻘﯿﻨﯽ ﺑﺎزﮔﺮدد ،ﺻﺪق آن ﻣﺤﺮز ﻣﯽﺷﻮد.

در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ درﺳﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮔﺮدد ﮐـﻪ ﺑـﺎ اﻧﺪﯾﺸـﻪورزی اﻧﺴـﺎن ﻫﻤـﺮاه
ﺑﻮده ،ﻣﻨﻄﻘﯽ و اﺳﺘﺪﻻلﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﺮد وی را ﺑﭙﺮوراﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺘـﻮاﯾﯽ ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ از ﻋﻠـﻮم
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺠﺮﺑﯽ ﯾـﺎ ﻧﻈـﺮی ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﯾﺎﺑـﺪ .اﯾـﻦ ﻣﺤﺘـﻮا در ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳـﻄﺢ از اﻫﻤﯿـﺖ و ارزش ،در
ﭼﺎرﭼﻮب ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ و ﺑﺮﻫﺎﻧﯽ آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر ،ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ و ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت او ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدﻧـﺪ و در
ﻋﻠﻮﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﻬﯿﺎت و ﻓﻠﺴﻔﻪ ،اوﻟﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ .در ﺳـﻄﻮح ﮐـﻢ اﻫﻤﯿـﺖﺗـﺮ ﻧﯿـﺰ ﻣـﯽﺗـﻮان از
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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ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﻋﻠﻮﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﯾﺎﺿﯿﺎت ،ﻃﺒﯿﻌﯿﺎت ،اﺧـﻼق و ﺳﯿﺎﺳـﺖ ،ﻣﻨﻄـﻖ و ﻋﻠـﻮم
ﮐﺎرﺑﺮدی و ﺣﺮﻓﻪای ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﮐﺸﺎورزی ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ.
َ
اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ در ﻣﻨﻄﻖاﻟﻤﺸﺮﻗﯿﯿﻦ ) ۱۴۰۵ق ب ،ص  (۸-۶ﭘﺲ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻋﻠﻮم ِﺣﮑﻤـﯽ ﺑـﻪ اﺻـﻠﯽ و

ﻓﺮﻋﯽ ،ﻋﻠﻮﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﮐﺸﺎورزی و ﻧﺠﻮم را در ﺑﺨﺶ ﻓﺮﻋﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .وی ﻋﻠـﻮم اﺻـﻠﯽ را

ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻠﻮم آﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﻄﻖ و ﻋﻠﻮم ﻏﯿﺮآﻟﯽ ﯾﻌﻨﯽ ،ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺣﯿﻄـﻪ و ﻗﻠﻤـﺮو
ﻋﻠﻮم ﻧﻈﺮی ،ﻋﻠﻢ ﮐﻠﯽ ،ﻋﻠﻢ اﻟﻬﯽ ،ﻋﻠﻢ رﯾﺎﺿﯽ و ﻋﻠﻢ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﺎی دارﻧـﺪ .ﻋﻠـﻮﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﺧـﻼق،
ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻣﻨﺰل ،ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺷﺎﺧﺖ ﻧﺒﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻠﻮم ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂاﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی از ﻋﻠﻮم ،اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﻠﻮم را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺳﺎزد ،ﻧﺸـﺎندﻫﻨﺪه ﺑﺮﺗـﺮی و
اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ اﺳﺖ .ﻫﻢﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ،ﻋﻠـﻮم اﺻـﻠﯽ ﺑـﺮ ﻋﻠـﻮم
ﻓﺮﻋﯽ ﺑﺮﺗﺮی دارﻧﺪ .در ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻮم اﺻﻠﯽ ﻧﯿﺰ ،ﻋﻠﻮم ﻏﯿﺮآﻟﯽ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ،
ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻮم ﻏﯿﺮآﻟﯽ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺪماﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤـﯿﻦ ﺧـﺎﻃﺮ ،اﺑﻦﺳـﯿﻨﺎ در رﺳـﺎﻟﻪ اﻗﺴـﺎم اﻟﻌﻠـﻮم
اﻟﻌﻘﻠﯿﻪ ) ،۱۳۲۶ص  (۱۰۵رﯾﺎﺿﯿﺎت را در ﻣﺮﺗﺒﻪای ﻓﺮوﺗﺮ از ﻋﻠـﻢ اﻟﻬـﯽ و ﻓﺮاﺗـﺮ از ﻃﺒﯿﻌﯿـﺎت ﻗـﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ و آن را ﻋﻠﻢ اوﺳﻂ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،رﺗﺒﻪ ﻋﻠﻮم ﻧﻈﺮی از ﻋﻠﻮم ﻋﻤﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻓﻬﻢ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺤﺘﻮا

اﯾﻦ اﺻﻞ ﯾﮑﯽ از و ﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻋﻘﻠﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ درﺳﯽ اﺳﺖ .اﻓﺰون ﺑـﺮ
اﯾﻦ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان اﯾﻦ اﺻﻞ را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ از ﭘﯿﻮﺳﺘﺎر ﻣﻌﺮﻓـﺖ اﺑﻦﺳـﯿﻨﺎ ﻧﯿـﺰ اﺳـﺘﻨﺒﺎط
ﻧﻤﻮد .در اﯾﻦ ﭘﯿﻮﺳﺘﺎر ،ﻣﻌﺮﻓﺖﻫﺎی ﺣﺴﯽ و ﻋﻘﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ و واﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ ارﺗﺒـﺎط و واﺑﺴـﺘﮕﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻓﻬﻢ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻠﻮم ،ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد ،ﺑﻪﻧﺤﻮی ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺑـﻮد ﺗـﺎ ﺑـﺎ
ﺗﻮﺟﻪ آﻣﺎدﮔﯽﻫﺎ و ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ،ﺣﺘﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺘﺰاﻋﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ .در ﮔﺎمﻫـﺎی ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ
ﮐﻪ ﮐﻮدک در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﺴﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد ،ﻣﺤﺘـﻮای ﺑﺮﻧﺎﻣـﺔ درﺳـﯽ ﻧﯿـﺰ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﭼﻨـﯿﻦ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻪ ﻫﻤـﯿﻦ ﺧـﺎﻃﺮ ،ﻣﺤﺘـﻮاﯾﯽ ﺑﺮﮔﺰ ﯾـﺪه ﻣـﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺟﻨﺒـﻪ ﻋﯿﻨـﯽ و
ﻣﺸﺎﻫﺪهای دارد .ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﮐﻮدک رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻌﺎﻧﯽ را ﻣﯽﻓﻬﻤﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺨﯿﻼت ﻣـﯽﭘـﺮدازد و
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻋﻘﻞ و ﺧﺮد ﺧﻮ ﯾﺶ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ و ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻧﺘﺰاﻋﯽ را درک ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ
ﻣﺮاﺣﻞ ،ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ درﺳﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺣﺪ و ﺗﻮان ﮐﻮدک ﻓﺮاﺗﺮ رود.
ﺷﯿﺦ در ﮐﺘﺎب ﺳﯿﺎﺳﺖ ) ۱۹۸۵م ،ص  ،(۱۴-۱۲ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑـﻪ آﺷـﮑﺎرا و ﺑـﻪﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ از
اﯾﻦ اﺻﻞ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ ،ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻮدک را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺮاﺣﻞ رﺷـﺪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫـﺎی
وی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﯾـﺎدﮔﯿﺮی را ﺑـﺮای اﻧﺘﺨـﺎب رﺷـﺘﻪﻫﺎ و ﺣﺮﻓـﻪﻫﺎ ﻻزم

ارﺗﺒﺎط ﻋﻘﻞ و ﺣﺲ در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ و ﻧﻘﺶ آن در ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﺳﯽ
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ﻣﯽداﻧﺪ .وی ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ را در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺮار ﻣـﯽدﻫـﺪ .او اﯾـﻦ ﻣﺮاﺣـﻞ را ﺑـﺮ اﺳـﺎس آﻣـﺎدﮔﯽ و
ﺗﻮانﻣﻨﺪیﻫﺎ و ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﺟﺴﻤﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻮدک در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد 1.در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ و ﭘـﯿﺶ از
ﺷﺶ ﺳﺎﻟﮕﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻮدک ﺗﺎزه از ﺷﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﻻزم دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘـﻪ

اﺳﺖ ،ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ و در ﺧﺎﻧﻮاده اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻗﺘﺪ.
آﻣﻮزش رﺳﻤﯽ از ﺷﺶ ﺳﺎﻟﮕﯽ آﻏﺎز ﻣﯽﮔﺮدد )اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ۲۰۰۵ ،م ،ج  ،۱ص  .(۲۰۷ورود ﺑﻪ اﯾﻦ
دوره ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ آﻣﺎدﮔﯽﻫﺎ و ﺗﻮانﻣﻨﺪیﻫﺎﯾﯽ در ﮐﻮدک اﺳﺖ .اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ وﺟﻮد ﺳﻪ ﻧﻮع آﻣـﺎدﮔﯽ
ﺟﺴﻤﯽ ،زﺑﺎﻧﯽ و ذﻫﻨﯽ را در ﮐﻮدک ﻻزم ﻣﯽداﻧﺪ .در اﺑﺘﺪای دوره آﻣﻮزش رﺳﻤﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ
و و ﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮐﻮدک ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮ او دوری ﺟﺴﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤـﯿﻦ ﺧـﺎﻃﺮ ،ﻣﺤﺘـﻮای
ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ درﺳﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮآن ،ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ ،زﺑـﺎن و ﺷـﻌﺮ اﺳـﺖ .در ﻣـﻮرد ﺷـﻌﺮ اﺑﻦﺳـﯿﻨﺎ
ﻧﺨﺴﺖ ،از آﻣﻮزش رﺟﺰ و اﺷﻌﺎر ﮐﻮﺗﺎه و ﺳﭙﺲ از آﻣﻮزش ﻗﺼﯿﺪه و اﺷﻌﺎر ﻃـﻮﻻﻧﯽ ﺳـﺨﻦ ﺑـﺮ زﺑـﺎن
ﻣﯽآورد.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮز ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻠﯽ را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺖ و آﻣﺎدﮔﯽﻫـﺎی ﻋﻘﻠـﯽ ،ذﻫﻨـﯽ و
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻻزم در او اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ،وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺨﺖﺗﺮی ﻣﯽﺷﻮد ﮐـﻪ ﺑـﻪ آﻣﻮزشﻫـﺎی ﺗﺨﺼﺼـﯽ و
ﺣﺮﻓﻪای اﺧﺘﺼﺎص دارد .در اﯾﻦ دوره ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧـﺪ
ﺗﺎ آﻧﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آن ،رﺷﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺧﻮد را ﺑﺮﮔﺰ ﯾﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑـﻪ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽﻫـﺎ و
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺘﻔﺎوتاﻧﺪ و ﻣﯿﺰان آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ در آﻧﺎن ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﺮ ﻓﺮدی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ
رﺷﺘﻪ و ﺣﺮﻓﻪای را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ و در آن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﺳﺪ .ﺑﻮﻋﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را در ﻣـﻮرد ﻓﻠﺴـﻔﻪ ﺑـﺎ
ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .وی در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺘﺎب اﻻﺷﺎرات و اﻟﺘﻨﺒﯿﻬﺎت ) ،۱۳۷۵ج  ،۳ص  (۴۱۹ﭘﻨﺞ ﮔـﺮوه
را ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻌﺪاد ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻧﺪارﻧﺪ.
اﺻﻮل ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ روشﻫﺎی آﻣﻮزش و ﯾﺎدﮔﯿﺮی

ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻋﻘﻞ و ﺣﺲ از ﻧﻈﺮ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب روشﻫﺎی آﻣﻮزش و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻧﯿﺰ اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارد
و اﺻﻮﻟﯽ را ﻓﺮا روی آنﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫـﺪ .ﻓﻌﺎلﺳـﺎزی ﻓﺮاﮔﯿـﺮان و ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻘـﺶ ﺣـﻮاس ،از ﺟﻤﻠـﻪ
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ اﺻﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

 .١در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ از اﻋﺮاﻓﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ) ،١٣٨٦ص  (٢٩٧-٢٩٥و ﭘـﮋوﻫﺶ در ﺣـﺎل اﻧﺠـﺎم داودی اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه
اﺳﺖ.
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ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ /س /۹ش /۱۹ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۳

ﻓﻌﺎلﺳﺎزی ﻓﺮاﮔﯿﺮان

ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ ﻋﻘﻞ و ﺣﺲ از ﯾﮏﺳﻮ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻋﻘﻞ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻌﺮﻓﺖ از ﺳﻮی دﯾﮕـﺮ،
اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎﯾﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ درﺳﯽ ﺳﻮق ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در آنﻫـﺎ رﺷـﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫـﺎی
ﻓﮑﺮی ،ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺣﻔﻆ و اﻧﺒﺎﺷﺖ اﻃﻼﻋﺎت و درﮔﯿﺮی ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎ داﻧﺶ و اﻃﻼﻋـﺎت ﻣـﻮرد ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﻗـﺮار

ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﻟﮕﻮﻫﺎ و روشﻫﺎی ﯾﺎددﻫﯽ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻓﻌﺎل 1ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖاﻧـﺪ .در اﯾـﻦ دﺳـﺘﻪ از روشﻫـﺎی
ﯾﺎددﻫﯽ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ،داﻧﺶآﻣﻮز ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻌﻠﻢ ﺗﺴﻬﯿﻞﮐﻨﻨﺪه آن

ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .داﻧﺶآﻣﻮز ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ در ﯾﺎدﮔﯿﺮی را ﺑـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ ﮐـﺎﻫﺶ
دﻫﺪ و ﺧﻮد ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ در آن درﮔﯿﺮ ﺷﻮد و آن را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮ ﯾﺶ درآورد .ﻫﻢ ﭼﻨـﯿﻦ در اﯾـﻦ ﻧـﻮع از
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ،ﺧﻮدارزﺷـﯿﺎﺑﯽ ،2ﻣﻬﻢﺗـﺮﯾﻦ و ﻣﺘـﺪاولﺗﺮﯾﻦ وﺳـﯿﻠﻪ و اﺑـﺰار ﺑـﺮای ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﯿـﺰان ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ اﺳﺖ ).(Bladwin and Williams, 1988, p. 5
از ﻧﻈﺮ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ،ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ در ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﻣﺮاﺣﻞ و ﻣﺮاﺗﺐ ﺧـﻮد ،ﺑـﺪون ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ داﻧﺶآﻣـﻮز
ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺣﺘﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش و ﻗﺒﻮل ﺻـﻮرتﻫﺎی ﺧـﺎرﺟﯽ ﻫﻤـﺮاه
اﺳﺖ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻮﻋﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ادراکﮐﻨﻨﺪه رخ ﻣﯽدﻫـﺪ .در ﻣﻔﻬﻮمﺷﻨﺎﺳـﯽ ،ﻣﻨﻔﻌـﻞ ﻧﺒـﻮدن ادراک
ﺣﺴﯽ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ادراک ﺣﺴﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺰاع ﺻﻮرت از ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾـﺪ و
اﻧﺘﺰاع ﻧﯿﺰ ﻧﻮﻋﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻔﺲ و ﻋﻘـﻞ اﺳـﺖ .در واﻗـﻊ ،اﺣﺴـﺎس و ادراک از ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوتاﻧـﺪ و
ادراک واﻗﻌﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺲ ﻣﺸﺘﺮک ﺻﻮرت ﻣـﯽﮔﯿـﺮد .ﺻـﻮرتﻫﺎی درﯾﺎﻓـﺖ ﺷـﺪه از ﺳـﻮی ﺣـﻮاس
ﻇﺎﻫﺮی ﺑﺮای ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ در ﺣﺲ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ادراک روی آنﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ و ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ،ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﻓﻌﺎل ،واﭘﺴﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺷﻨﺎﺳـﻨﺪه
ﻋﻘﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﻓﻌﺎل ﻧﯿﺰ از رﻫﮕﺬر ﺗﻼش ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ و ﻧﻘﺶ ﻗﯿـﺎس
ﻣﻨﻄﻘﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ،ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .داﻧﺶآﻣﻮز ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧـﺪ ﺗـﺎ اﻃﻼﻋـﺎت از ﺳـﻮی
ﻋﻘﻞ ﻓﻌﺎل ﺑﻪ وی اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﻠﮑـﻪ ﺑـﺎ ﺗـﻼش و ﮐﻮﺷـﺶ و ﺑﻬﺮهﻣﻨـﺪی از ﺗﺠﺮﺑـﻪﻫﺎ و ﺗﻘﻮ ﯾـﺖ ﻗـﻮای
ﻋﻘﻼﻧﯽ ،ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ و ﮐﺎوشﮔﺮاﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﻓﻌﺎل ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ دﺳـﺖ ﯾﺎﺑـﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ،وی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﺛﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻢ و دﯾﮕﺮ داﻧﺶآﻣﻮزان و ﺗﺒﺎدل دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ ﺑـﯿﻦ آﻧـﺎن ،از
اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎﯾﺸﺎن در ﺟﻬﺖ ﮐﺸﻒ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪﺟﺎی اﻟﻘﺎی ﭘﯽدرﭘﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ درﺳﯽ ،ﻓﺮﺻﺘﯽ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ را در ﮐﻼس
ﺗﺪارک ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﺗﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ و ﻣﺸﺎرﮐﺖﺟﻮ ﯾﺎﻧﻪ در ﺑﺤـﺚ ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨـﺪ و ﺟﻮاﻧـﺐ ﻣﺨﺘﻠـﻒ
1. active teaching and learning
2. self - evaluation

ارﺗﺒﺎط ﻋﻘﻞ و ﺣﺲ در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ و ﻧﻘﺶ آن در ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﺳﯽ
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ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .وی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻃﺮح ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻮع درس ،ﺑﻪ ﺑﺤﺚ
و ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ داﻣﻦ ﺑﺰﻧﺪ و ﺷﺎﮔﺮدان را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ در آن ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ .ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺷـﺮاﯾﻄﯽ،
اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﮔﺎه در ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﺗﮑﻤﯿـﻞ دﯾـﺪﮔﺎه ﻣﻌﻠـﻢ ﻣـﺆﺛﺮ واﻗـﻊ ﻣـﯽﮔـﺮدد ،ﺑﺎﻋـﺚ ﻣـﯽﺷـﻮد ﺗـﺎ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮات و ﻧﻘﺪ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻫﻢ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ
و ﺑﺎ ﻫﻢﻓﮑﺮی و ﻫﻢاﻧﺪﯾﺸﯽ ،در ﺟﻬﺖ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ.
در واﻗﻊ ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ و درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻣﻮر ،ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻦ ﺑـﻪ آنﻫـﺎ از
ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﻨﻈﺮﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮﻫﺎی ﻣﺘﻔـﺎوت و اﺑﻌـﺎد ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﻣـﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ در
راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﮔﺸﻮده ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،دﺳﺖﯾـﺎﺑﯽ ﺑـﻪ داﻧﺸـﯽ ﻣـﺘﻘﻦ را ﺗﻀـﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ )ﺑـﺎﻗﺮی،
 ،۱۳۸۹ص  .(۱۹۳در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻫﻤـﻪ داﻧﺶآﻣـﻮزان ﻗﺎدرﻧـﺪ ﺗـﺎ ﭘﯿﺮاﻣـﻮن ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت درﺳـﯽ ﺑـﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺰه ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺧﻮ ﯾﺶ ﺑﯿﻔﺰاﯾﻨﺪ و آن را ﻣﻌﻨﺎدار ﺳﺎزﻧﺪ .ﮔـﺎه
دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ و ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ و آن را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ؛ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ،ﻣﻤﮑـﻦ
اﺳﺖ دﯾﺪﮔﺎه دﯾﮕﺮی ﺑﺎ اﺷﮑﺎﻻت و اﯾﺮادﻫﺎﯾﯽ از ﺳﻮی آﻧﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدد و ﺑﻪ ﻧﻘﺪ و اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد.
اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ در ﮐﺘﺎب اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ )۱۹۸۵م ،ص  ،(۱۴-۱۳ﺑﺮ رواﺑﻂ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﯿﻦ داﻧﺶآﻣـﻮزان در ﻣﺪرﺳـﻪ
و ﮐﻼس درس ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽورزد و آن را ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺸﺎط و اﻧﮕﯿﺰه ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﯽداﻧﺪ ﮐـﻪ ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ
در ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻬﻢ و درک ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻮدک در ﻣﺪرﺳﻪ و ﮐـﻼس ،در ﮐﻨـﺎر ﮐﻮدﮐـﺎن
دﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺎ آﻧﺎن اﻧﺲ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای او ﺧﺴﺘﻪﮐﻨﻨﺪه ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد
و از ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺶ ﻧﻤﯽﮐﺎﻫﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در وی ﻧﺸﺎط و ﺷﺎدی اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋـﺚ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨـﺪی وی ﺑـﻪ
درس ﺷﺪه ،ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺗﻼش او ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﮐﻮدک ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣـﯽﺑﺎﻟـﺪ و ﮔـﺎﻫﯽ ﻧﯿـﺰ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ
دﯾﮕﺮان ﻏﺒﻄﻪ ﻣﯽﺧﻮرد و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ از آﻧﺎن ﻋﻘﺐ ﻧﻤﺎﻧﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺣﻮاس

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺣﻮزه روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨـﺪ ﮐـﻪ ﻫـﺮ ﯾـﮏ از ﺣـﻮاس
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آدﻣﯽ در ﯾﺎدﮔﯿﺮی وی ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﺣﺲ ﺷﻨﻮاﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد،
وﻟﯽ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺲ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘـﺪ )اﻣﯿﺮﺗﯿﻤـﻮری ،۱۳۸۳ ،ص  .(۲۷ﺣـﻮاس
دﯾﮕﺮی ﻫﻤﭽﻮن ﻻﻣﺴﻪ ،ﺑﻮ ﯾﺎی و ﭼﺸﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑـﻪ ﺳـﻬﻢ ﺧـﻮد در ﯾـﺎدﮔﯿﺮی اﻧﺴـﺎن ﻣﺆﺛﺮﻧـﺪ .از ﻟﺤـﺎظ
رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ،ﺣﺲ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ،ﭘـﺲ از آن ﺷـﻨﻮاﯾﯽ و ﺣـﻮاس دﯾﮕـﺮ در ﻣﺮاﺗـﺐ ﺑﻌـﺪی
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ در اﯾﻨﺠﺎ ،ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺣﻮاس ﻣﺨﺘﻠﻒ در آﻣﻮزش و ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺳﺖ .ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ،آﻣﻮزش را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺷﻨﯿﺪاری ﻣﺤـﺪود ﺳـﺎﺧﺖ ،ﺑﻠﮑـﻪ
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ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اوﻟﻮ ﯾﺖ دادن ﺑﻪ ﺷﯿﻮه دﯾﺪاری و ﺑﻪو ﯾﮋه ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از دﯾـﺪاری و ﺷـﻨﯿﺪاری ،1ﺗـﺄﺛﯿﺮ زﯾـﺎدی ﺑـﺮ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ.
در دﯾﺪﮔﺎه اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻠﻮم و ﻣﻌـﺎرف ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪ ﺣـﺲ و ﻣﻌﺮﻓﺖﻫـﺎی ﺣﺴـﯽ
ﻣﯽرو ﯾﻨﺪ ،در آﻣﻮزش و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻧﻤﯽﺗﻮان از اﯾﻦ دﺳﺖ اﺑﺰار ﻣﻌﺮﻓﺖ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﮐﺮد .ﺑﺮ اﺳـﺎس اﯾـﻦ
ﻧﮕﺮش ،ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎز ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ از ﺣﻮاس ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﺳﺖ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑﻪدرﺳـﺘﯽ و ﻫﻤـﻪ
ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﺑﺪ ،ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﻪرو ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ ﺧـﺎﻃﺮ ،ﺷـﯿﺦ ﺑـﻪ ﭘﯿـﺮوی از
ارﺳﻄﻮ اﻋﺘﻘﺎد دارد ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﯾﮑﯽ از ﺣﻮاس ﺑﺎﺷﺪ از ﺷﻨﺎﺧﺖ و آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﻻزم در آن ﻣـﻮرد
ﻣﺤﺮوم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﻠﻮم را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در روشﻫﺎی آﻣﻮزش و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻧﺒﺎﯾﺪ از اﯾﻦ اﺻﻞ ﻏﻔﻠﺖ ورزﯾﺪ و ﺗﺎ ﺣـﺪ ﻣﻤﮑـﻦ ﺑﺎﯾـﺪ
ﺣﻮاس داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺑﻪﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺖ و آﻧﺎن را ﺑﺮای ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﻣﻬﯿﺎ ﺳـﺎﺧﺖ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﯿﺰان ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﻮاس ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺑﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﯽ ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ و آﻧـﺎن
را ﺑﺎ دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ آﺷﻨﺎ ﺳﺎزد ،ﺷﻨﺎﺧﺖ و آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی آﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪﻃﻮر ﻋﯿﻨﯽ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ،ﺟﻬﺎن اﻃﺮاف ﺧـﻮد را
ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و اﻃﻼﻋﺎت درﺳﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را ﺑﻪدﺳﺖ آورﻧﺪ ،ﻓﻬﻢ و درک ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت درﺳـﯽ
ﺑﺮای آﻧﺎن آﺳﺎنﺗﺮ و ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ آﮔﺎﻫﯽﻫﺎ در رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻋﻘﻞ و ﺧﺮد داﻧﺶآﻣـﻮزان
اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارد و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ آﻧﺎن ﺑﺎ دﺳﺘﯽ ﭘﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﺑﭙﺮدازﻧـﺪ و در اﺳـﺘﺪﻻل ﻣﻨﻄﻘـﯽ ﺑـﺎ ﮐﻤﺒـﻮد
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﮕﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ واﻗﻌﯽ و ﻋﯿﻨـﯽ ﺟﻬـﺎن ﻫﺴـﺘﯽ ﻫﻤﯿﺸـﻪ اﻣﮑﺎنﭘـﺬﯾﺮ
ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،در آﻣﻮزش ﻋﻠﻮﻣﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان از روشﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﻣﺸﺎﻫﺪهای
ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺖ ،در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺸـﺒﯿﻪ ﻣﻌﻘـﻮل ﺑـﻪ ﻣﺤﺴـﻮس و ﯾـﺎ ﺑـﺎ
ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺳﻤﻌﯽ و ﺑﺼﺮی ،ﻣﯽﺗﻮان آﻣﻮزش و ﯾﺎدﮔﯿﺮی را آﺳﺎن ﺳﺎﺧﺖ و ﺣﻘﺎﯾﻖ
را ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻤﻮد.
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﮐﺴﺐ ﻣﻌﺮﻓﺖ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻘﻞ و ﺣـﺲ اﻣﮑﺎنﭘـﺬﯾﺮ ﻣـﯽداﻧـﺪ .اﯾـﻦ دو راه ﻣﻬـﻢ ﮐﺴـﺐ
ﻣﻌﺮﻓﺖ ،اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ ،ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿـﺰ
دارﻧﺪ .ﻣﻌﺮﻓﺖﻫﺎی ﺣﺴﯽ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ زﻣﯿﻨﻪ رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻋﻘﻼﻧﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورﻧﺪ و ﻋﻘـﻞ
ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮﻓﺖﻫﺎی ﺣﺴﯽ را ﺷﻔﺎف ﻣﯽﺳﺎزد و ﺑﻪ آنﻫﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽﺑﺨﺸـﺪ .ﻋﻠـﯽرﻏـﻢ اﻫﻤﯿـﺖ ﺣـﻮاس و
1. audio - visual

ارﺗﺒﺎط ﻋﻘﻞ و ﺣﺲ در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ و ﻧﻘﺶ آن در ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﺳﯽ
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ﻣﻌﺮﻓﺖﻫﺎی ﺣﺴﯽ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﮐﻤﺎل واﻗﻌﯽ آدﻣﯽ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻘﻠﯽ وی ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳـﺖ .ﻋـﻼوه
ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﻓﻌﺎل ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ آﮔـﺎﻫﯽ ﯾﺎﻓـﺖ ،در
ﻣﻌﺮﻓﺖﻫﺎی ﺣﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان دﺧﻞ و ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﻤـﻞ آورد و آنﻫـﺎ را در ﺟﻬـﺖ ﺗﻘﻮ ﯾـﺖ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ
ﻋﻘﻼﻧﯽ و ﻗﺪرت ﺗﻔﮑﺮ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ.
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺮﺷﯽ در ﻣﻮرد ﻋﻘﻞ و ﻣﻌﺮﻓﺖﻫﺎی ﺣﺴﯽ ﮐﻪ زﯾﺮﺑﻨﺎی ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻻﯾﻪ زﯾﺮﯾﻦ ﻋﻠـﻮم
ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﺮ داﻧﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ درﺳﯽ ﻧﯿﺰ اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارد و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻬﻢ آن را ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ و ﺗﺄﮐﯿﺪ وی ﺑﺮ ﻋﻘﻞ ﻓﻌﺎل ،ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻗﺮب ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻫـﺪف
ﻏﺎﯾﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ درﺳﯽ اﺳﺖ و اﻫﺪاف ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﺟﺰﺋﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻠﻮم و ﻣﻌﺎرف ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺗﻬﯿـﻪ و ﺗـﺪو ﯾﻦ
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﺟﺮا در ﻣﯽآﯾﻨﺪ .در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ درﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿـﺖ و اﻋﺘﺒـﺎر ﻋﻘﻠـﯽ
آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد و ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ را ﺑﺮﮔﺰ ﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺪل ﺑﻮده و از ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾـﻦ،
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻓﻬﻢ ﻣﺤﺘﻮا ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺮار ﮔﯿـﺮد و ﻣﺤﺘـﻮاﯾﯽ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﻓﺮاﮔﯿـﺮان در ﻫـﺮ
ﻣﺮﺣﻠﻪای از رﺷﺪ ذﻫﻨﯽ ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آن درک ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﻪو ﯾﮋه از آن ﺟﻬﺖ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠـﻮم در
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ،ﮔﺎمﻫﺎی ﺗﺪرﯾﺠﯽ را ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ و ﺣـﺲ و ارﺗﺒـﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ
ﺑﯿﻦ آن دو ،در روشﻫﺎی آﻣﻮزش و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ،ﻫﻢ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن داﻧﺶآﻣﻮزان و ﻫﻢ ﺑـﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی اﺑﺰارﻫـﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﻨﯿﺪاری و دﯾﺪاری ،ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖاﻧﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن ،ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی روش اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﯽ روﺑﻪرو اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮوﮐﺎﺳﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ،اﻓﺰون ﺑﺮ اﺳـﺘﻨﺎد ﺑـﻪ ﮐﻠﻤـﺎت اﺑﻦﺳـﯿﻨﺎ در ﺑﺮﺧـﯽ ﻣـﻮارد،
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ دﯾﺪﮔﺎه وی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻋﻘﻞ و ﺣﺲ را ﺑﺎ ﺗﻌـﺪادی از دﯾـﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻋﻘﻠـﯽ و ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ درﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺎزد .اﯾﻦ دﯾـﺪﮔﺎهﻫﺎ ،اﮔﺮﭼـﻪ ﺑـﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣـﻞ ﺑـﺮ دﯾـﺪﮔﺎه
اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ آن دارﻧﺪ ،وﻟﯽ از و ﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﯾـﺎری
آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ دﻻﻟﺖ دﯾﺪﮔﺎه اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ درﺳﯽ ﭘﺮداﺧﺖ.
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ﻣﻨﺎﺑﻊ

اﺑﺮاﻫﯿﻤﯿﺎن ،ﺳﯿﺪﺣﺴﯿﻦ ) ،(۱۳۸۹ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳﯽ از دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻼﺳـﻔﻪ ﻏﺮﺑـﯽ و اﺳـﻼﻣﯽ ،ﭼـﺎپ
ﺳﻮم ،ﻗﻢ :ﺑﻮﺳﺘﺎن ﮐﺘﺎب.
اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ،ﺣﺴﯿﻦﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ) ،(۱۳۲۶ﺗﺴﻊ رﺳﺎﺋﻞ ﻓﯽاﻟﺤﮑﻤﺔ و اﻟﻄﺒﯿﻌﺎت ،ﻗﺎﻫﺮه ،داراﻟﻌﺮب.
ــــــــــ ) ،(۱۳۶۳اﻟﻤﺒﺪأ و اﻟﻤﻌﺎد ،ﺑﻪ اﻫﺘﻤﺎم ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻧﻮراﻧﯽ ،ﺗﻬﺮان :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﻼﻣﯽ.
ــــــــــ ) ،(۱۳۷۵اﻻﺷﺎرات و اﻟﺘﻨﺒﯿﻬﺎت ،ج  ،۲ﺑﺎ ﺷﺮح ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳـﯽ و ﻓﺨـﺮرازی،
ﻗﻢ :ﻧﺸﺮاﻟﺒﻼﻏﻪ.
ــــــــــ ) ،(۱۳۷۹اﻟﻨﺠﺎه ﻣﻦاﻟﻐﺮق ﻓﯽ ﺑﺤﺮ اﻟﻀﻼﻻت ،ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ داﻧﺶﭘـﮋوه،
ﺗﻬﺮان :داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
ــــــــــ ) ۱۴۰۰ق( ،رﺳﺎﺋﻞ ،ﻗﻢ :ﺑﯿﺪار.
ــــــــــ ) ۱۴۰۶ق( ،اﻟﺸﻔﺎء -اﻟﻄﺒﯿﻌﺎت ،ج  ،۲ﺑـﺎ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺳـﻌﯿﺪ زاﯾـﺪ ،ﻗـﻢ :ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ ﻣﺮﻋﺸـﯽ
ﻧﺠﻔﯽ.
ــــــــــ ) ،(۱۹۸۵ﮐﺘﺎباﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ،ﻗﺎﻫﺮه :داراﻟﻌﺮب.
ــــــــــ ) ۲۰۰۵م( ،اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﯽ اﻟﻄﺐ ۴ ،ﺟﻠﺪ ،ﺑﯿﺮوت :دار اﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﯽ.
ــــــــــ ) ۱۴۰۴ق اﻟﻒ( ،اﻟﺘﻌﻠﯿﻘﺎت ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﺪوی ،ﻗﻢ :ﻣﮑﺘﺐاﻻﻋﻼﻣﯽ اﻻﺳﻼﻣﯽ.
ــــــــــ ) ۱۴۰۵ق اﻟﻒ( ،اﻟﺸﻔﺎء -اﻟﻤﻨﻄﻖ ،ج  ۱و  ،۳ﻗﻢ :ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﻋﺸﯽ ﻧﺠﻔﯽ.
ــــــــــ ) ۱۴۰۴ق ب( ،اﻟﺸﻔﺎء  -اﻻﻟﻬﯿﺎت ،ﺑﺎ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺳﻌﯿﺪ زاﯾﺪ و اﻻب ﻗﻨﻮاﻧﯽ ،ﻗـﻢ :ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ
ﻣﺮﻋﺸﯽ ﻧﺠﻔﯽ.
ــــــــــ ) ۱۴۰۵ق ب( ،ﻣﻨﻄﻖاﻟﻤﺸﺮﻗﯿﯿﻦ ،ﻗﻢ :ﻣﺮﻋﺸﯽ ﻧﺠﻔﯽ.
ارﺳﻄﻮ ) ،(۱۳۷۷ﻣﺘﺎﻓﯿﺰ ﯾﮏ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺮفاﻟﺪﯾﻦ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ،ﭼﺎپ دوم ،ﺗﻬﺮان :ﮔﻔﺘﺎر.
ارﻧﺴﺘﺎﯾﻦ ،آﻟﻦ و ﻫﺎﻧﮑﯿﻨﺰ ،ﻓﺮاﻧﺴﯿﺲ .ﭘﯽ ) ،(۱۳۸۴ﻣﺒـﺎﻧﯽ ،اﺻـﻮل و ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣـﺔ درﺳـﯽ ،ﺗﺮﺟﻤـﻪ
ﻗﺪﺳﯽ اﺣﻘﺮ ،ﺗﻬﺮان :داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ،واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت.
اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ )» ،(۱۳۷۶ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺢ ﻋﻘﻠﯽ و ﻗﺎﻋﺪه ﻣﻼزﻣﻪ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺻﺎدق ﻻرﯾﺠـﺎﻧﯽ،
ﻣﺠﻠﻪ ﻧﻘﺪ و ﻧﻈﺮ ،ﺷﻤﺎره  ۱۳و  ،۱۴ﺻﺺ.۱۶۵-۱۲۹

ارﺗﺒﺎط ﻋﻘﻞ و ﺣﺲ در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ و ﻧﻘﺶ آن در ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﺳﯽ
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اﻋﺮاﻓﯽ ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ و ﻫﻤﮑﺎران ) ،(۱۳۸۶آرای داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ،ﺟﻠﺪ اول ،ﺗﻬﺮان:
ﺳﻤﺖ.
اﻣﯿﺮﺗﯿﻤﻮری ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ) ،(۱۳۸۳رﺳـﺎﻧﻪﻫﺎی ﯾـﺎددﻫﯽ ـ ﯾـﺎدﮔﯿﺮی :ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ،اﻧﺘﺨـﺎب ،ﺗﻮﻟﯿـﺪ و
ﮐﺎرﺑﺮد ،ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم ،و ﯾﺮاﯾﺶ دوم ،ﺗﻬﺮان :ﺳﺎواﻻن.
اﻣﯿﻦ ﺧﻨﺪﻗﯽ ،ﻣﻘﺼﻮد ) ،(۱۳۸۷ﺗﺒﯿـﯿﻦ ﻣﺎﻫﯿـﺖ ﻧﻈﺮﯾـﻪ در ﺣـﻮزه ﺑﺮﻧﺎﻣـﺔ درﺳـﯽ و اراﺋـﻪ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨـﺪی
ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪ از ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ،رﺳـﺎﻟﻪ دﮐﺘـﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﯾﺰی درﺳـﯽ ،داﻧﺸـﮕﺎه
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس.
اوزﻣﻦ ،ﻫﻮارد و ﮐﺮاور ،ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ام ) ،(۱۳۷۹ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻣﺘﻘﯽﻓﺮ
و دﯾﮕﺮان ،ﻗﻢ :ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره(.
ﺑﺎﻗﺮی ،ﺧﺴﺮو ) ،(۱۳۸۹درآﻣﺪی ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ج  ،۲ﺗﻬـﺮان:
ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.
ﺑﻬﺸﺘﯽ ،ﺳﻌﯿﺪ ) ،(۱۳۸۸ﺗﺄﻣﻼت ﻓﻠﺴﻔﯽ در ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ،ﺗﻬﺮان :ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ.
ﺗﺎﯾﻠﺮ ،راﻟﻒ ) ،(۱۳۷۴اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی درﺳـﯽ و آﻣﻮزﺷـﯽ ،ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻋﻠـﯽ ﺗﻘـﯽﭘـﻮرﻇﻬﯿﺮ،
ﺗﻬﺮان :آﮔﺎه.
ﺣﺴﯿﻦزاده ،ﻣﺤﻤﺪ ) ،(۱۳۸۲ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ در ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﻗـﻢ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ آﻣﻮزﺷـﯽ و
ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ.
ﺣﺴﯿﻦزاده ،ﻣﺤﻤـﺪ ) ،(۱۳۸۶ﮐﺎوﺷـﯽ در ژرﻓـﺎی ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳـﯽ ،ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﻌﺮﻓـﺖ ،ﻗـﻢ :ﻣﻮﺳﺴـﻪ
آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ.
داودی ،ﻣﺤﻤﺪ )در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم( ،ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺸﺎء.
دﮐﺎرت ،رﻧﻪ ) ،(۱۳۶۹ﺗﺄﻣﻼت ،ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺣﻤﺪ اﺣﻤﺪی ،ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ.
رﺿﺎﯾﯽ ،رﺣﺖاﻟﻠﻪ )در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم( ،ﻧﻈﺎم ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﯿﻨﻮی.
ﺳﯿﻠﻮر ،ﺟﺎن ﮔﺎﻟﻦ و ﻫﻤﮑﺎران ) ،(۱۳۸۰ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی درﺳﯽ ﺑﺮای ﺗـﺪرﯾﺲ و ﯾـﺎدﮔﯿﺮی ﺑﻬﺘـﺮ ،ﺗﺮﺟﻤـﻪ
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺧﻮیﻧﮋاد ،ﻣﺸﻬﺪ :ﺑﻪﻧﺸﺮ.
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ) ،(۱۳۵۰اﺻـﻮل ﻓﻠﺴـﻔﻪ و روش رﺋﺎﻟﯿﺴـﻢ ،ﺑـﺎ ﻣﻘﺪﻣـﻪ و ﭘـﺎورﻗﯽ ﻣﺮﺗﻀـﯽ
ﻣﻄﻬﺮی ،ج  ،۲ﻗﻢ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت داراﻟﻌﻠﻢ.
ﮐﺮد ﻓﯿﺮوزﺟﺎﯾﯽ ،ﯾﺎرﻋﻠﯽ ) ،(۱۳۹۲درآﻣﺪی ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﻼﻣﯽ.(pdf) ،
ﮔﺮﯾﺰ ،آرﻧﻮﻟﺪ ) ،(۱۳۸۳ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴـﺖ؟ ،ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﺑﺨﺘﯿـﺎر ﺷـﻌﺒﺎﻧﯽ ورﮐـﯽ و ﻫﻤﮑـﺎران،
ﻣﺸﻬﺪ ،ﺑﻪﻧﺸﺮ.

۱۱۶

۱۳۹۳  ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن/۱۹ ش/۹ س/ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ

: ﺗﻬـﺮان، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﭘﺎکﺳﺮﺷﺖ، ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻓﻠﺴﻔﯽ و آراء ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ،(۱۳۸۶)  آل. ﺟﺮاﻟﺪ،ﮔﻮﺗﮏ
.ﺳﻤﺖ
، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺮﯾﺪه ﻣﺸـﺎﯾﺦ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی درﺳﯽ ﻣﺪارس: ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی آﻣﻮزﺷﯽ،(۱۳۸۰)  ارﯾﻪ،ﻟﻮی
. ﻣﺪرﺳﻪ،ﭼﺎپ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ
. ﺳﻤﺖ: ﺗﻬﺮان، ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی درﺳﯽ،(۱۳۹۱)  ﺣﺴﻦ،ﻣﻠﮑﯽ
. ﺑﻪﻧﺸﺮ: ﻣﺸﻬﺪ، رو ﯾﮑﺮدﻫﺎ و ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎ، ﻧﻈﺮﮔﺎهﻫﺎ: ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ درﺳﯽ،(۱۳۸۳)  ﻣﺤﻤﻮد،ﻣﻬﺮﻣﺤﻤﺪی
. ﺳﻤﺖ: ﺗﻬﺮان، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻬﺮﻣﺤﻤﺪی، ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ،(۱۳۸۶)  ﭘﯽ. ﺟﯽ،ﻣﯿﻠﺮ
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