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-های دانشمندان حوزه علوم شناختی در حیطه تعلیم و تربیت ازمنظر نظام انسانهای فلسفی و یافتهفرضبررسی پیش

 شناسی اسالمی

 

 8، یلدا دلگشایی3محمد علی کبریایی

 

 چکیده:

شناسی هاي علوم شناختی در تعلیم و تربیت با نظام انسانها و مبانی و همچنین یافتهفرضتطبیق پیش به جهت

هاي اساسی علوم شناختی ارائه شده مسلمانان، ابتدا شناختی اجمالی از دو نگاه درباره انسان و همچنین یافته

ها در کنار هم قرار داده ر یک از نگاههاي اساسی هفرضاست. در بخش بعدي براي بررسی بهتر، مبانی و پیش

هاي حاصل از بخش قبلی براي ها و تضادها در چهار بند تدوین شده است. سپس بر اساس یافتهشده و موافقت

ها در پنج است. این چهارچوب براساس تقسیم گزاره هاي علوم شناختی چهارچوبی پیشنهاد گردیدهتحلیل یافته

هاي اخباري عقلی، هاي اخباري متافیزیکی، گزارههاي اخباري فیزیکی، گزارهدسته گزارهباشد. آن پنج دسته می

هاي اخباري فیزیکی و هاي انشایی وابسته هستند. بر پایه این چهارچوب، گزارههاي انشایی مستقل و گزارهگزاره

انه دارند در هر رویکرد شناسهاي متافیزیکی که ماهیت هستیعقلی در هر دو دیدگاه معتبر هستند. گزاره

ها و احتیاط بیشتر بایست با تحلیل گزارههاي انشایی که عموما ماهیتی عملی دارند میي گزارهمتفاوتند. درباره

هاي انشایی هاي انشایی مستقل هر گزاره، در صورت ایجاد توافق با گزارهعمل نمود و پس از تشخیص گزاره

تبر خواهد بود. در آخر، یک دسته از نتایج اندیشمندان علوم شناختی با مستقل در نگاه فیلسوفان مسلمان مع

 چهارچوب مذکور به طور مفصل مورد بررسی قرار گرفته است.

 هاي انشاییهاي اخباري، گزارهشناسی، گزارهعلوم شناختی، انسان های کلیدی:واژه

 

 :مقدمه

جامعه انکار ناپذیر است. از طرف دیگر اعتقادات و  ها بر کیفیت زندگی و ادارهگسترش علوم نوین و اثرات آن

باشد، باعث ادراکات دینی مبتنی بر اینکه تأمین سعادت بشري تنها بر اساس تعلیمات دین میسر و ممکن می

داران در برخورد با علوم نوین رویکردهاي متفاوتی برگزینند. گروهی بر جدایی علم و دین حکم شده است دین

دانند. گروه دیگري معتقدند نیازي به ره جامعه و سعادت دنیا را در گرو عمل به نتایج علوم نوین میاند و اداداده
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بایست تمامی احیتاجات علمی را از متون دینی یافت. گروهی دیگر تاکید و تالش براي علوم نوین نیست و می

ب این دو در دین نیز مطلوب و مد نظر ایجاد ارتباط مناسب بین علوم نوین و دین دارند و معتقدند ارتباط مناس

است. پس ارتباط بین علوم نوین و تعالیم الهی در طول تاریخ از قبل از قرون وسطی تا کنون موضوع تفکر 

کند اختالف فکري و اعتقادي دانشمندان علوم تر میدانشمندان دین مدار بوده است. آنچه این ارتباط را پیچیده

ها به سعادت است. لذا در این نوشتار وفقیت با تفکر دانشمندان حوزه دین و نگاه آننوین و برداشت ایشان از م

هاي علوم دینی انجام تالشی براي ایجاد ارتباط مناسب بین یکی از حیطه علوم نوین با یکی از مهمترین حوزه

 گرفته است.

شرفت سریع علوم و ختی است. پیهاي شناهایی که با آن مواجهیم علوم و فناوريدر حال حاضر یکی از پدیده

هاي  موجب شده است یافته هاي آنرفع کاستیو  شناخت کارکردهاي ذهن و مغز هاي شناختی با هدفِفناوري

ها تحت عنوان  هاي مختلف دانش بشري سرریز و به ظهور رویکرد جدیدي در آن حوزه این دانش نو به حوزه

شکده علوم شناختی با همین اهداف ایجاد شد و به کار خود ادامه در کشور ما هم پژوهرویکرد شناختی بینجامد. 

و مدارس به تدریج به سمت این رویکرد راغب  در این راستا آموزش و پرورش نیز مستثنی نبوده استدهد. می

از اند. این استفاده بدون اطالع شده و نتایج به دست آمده از تحقیقات این حوزه را در مدارس خود به کار گرفته

ها با دیگر مبانی موجود در دنیاي علم صورت پذیرفته است. اینکه مبانی این تحقیقات و بررسی تطبیقی آن

رود و از طرف دیگر روش چگونه باید مبانی یک نظریه جدید را شناخت خود یکی از موضوعات مهم به شمار می

توان تعیین میزان تطابق ها را میین مقایسهرسد. هدف اصلی ااي به نظر میمقایسه مبانی دو علم موضوع پیچیده

دو مبنا و منافعی که هر علم براي علم دیگر در پی دارد، بیان نمود. ورود رویکردهاي نوین بدون تطابق دادن با 

ها فاصله بین دین و گردد که گاهی باعث ایجاد فرسنگمبانی دینی منجر به نتایجی در حوزه مبانی یا عمل می

ها ممکن است در حوزه اعتقادات یا عمل ایجاد شود. از دیگر سو، گاهی دین گرایان گردد. این فاصلهیما م واقعیت

در دام تفریط افتاده و بدون مطالعات دقیق و تطبیق مبانی رویکردهاي نوین با مبانی دینی از محاسن موجود در 

یافتن پاسخ به این سؤال است که میزان  گردند. بنابر آنچه ذکر شد، مساله اصلیاین رویکردها بهره مند نمی

تطابق مبانی نظري رویکرد شناختی در آموزش و پرورش با مبانی دینی چقدر است؟ این بررسی در این راستا 

هایی که تناقضی با مبانی دینی است که بتوان به راحتی در یک زندگی دینی از نتایج رویکرد شناختی در محدوده

باشد را به کناري نهاد. از طرف دیگر بتوان رویکرد شناختی ی را که مورد قبول دین نمیندارند بهره جست و نتایج

تر نمود و نتایج آن را توسعه داد. براي نیل به اهداف ذکر شده ابتدا باید شناخت را با ارائه مبانی دینی مستحکم

مقام مقایسه تطبیقی به توافقی براي  دقیق و مناسبی از مبانی علوم شناختی و مبانی دین ارائه گردد تا بتوان در

 عمل تربیتی رسید.
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 شناسی علوم شناختی:مبانی انسان

گردد؛ آیا ذهن امري مادي است یا غیرمادي؟ مسئله ذهن و شناسی به ماهیت ذهن برمیي اصلی در انسانمسئله

جهان ذهنی جزئی از جهان  یابیم آیاي متافیزیکی است، زیرا پس از آن است که در میبدن در اساس یک مسئله

ي بین ذهن و بدن فیزیکی و مادي است یا ماهیتی جدا از ماده دارد و در صورتی که ماهیتی غیرمادي دارد، رابطه

 شود؟چگونه توجیه می

توان به دو دسته تقسیم کرد: ي مربوط به ماهیت ذهن را میبه طور کلی واکنش فیلسوفان نسبت به مسئله

انگاران معتقدند که تنها یک نوع حالت یا ماده وجود دارد؛ طرفداران این رویکرد انگاران. یگانهدوگانه انگاران ویگانه

اند و گروهی آلیست افراطیتوان در دو دسته قرار داد: گروهی که تنها به مفهوم یا عالم ذهن باور دارند و ایدهرا می

انگاران معتقد به وجود هر دو مفهوم ذهنی و عکس، دوگانهاند. برکه به ماهیت مادي آن معتقدند و فیزیکالیست

 (.1110فیزیکی در کنار هم هستند )پاپینیو، 

انگاري نخست، تنها قلمرو هستی عالم ذهن است. بدین ترتیب، جهان یا مفاهیم در ذهن خداوند در رویکرد یگانه

انگارانه به صورت تجربی قابل بررسی یگانه قرار دارد. این تفسیر 1گرایی(آلیسم( یا در ذهن انسان )نفس)ایده

وضعیتی شود و دومیایمان پذیرفته می(؛ اولی در قالب دینی و مبتنی بر1166نخواهد بود )فردنبرگ و سیلورمن، 

 به وجود آورد که به تعداد افراد، جهان وجود خواهد داشت. 

اي که ها دارد؛ فلسفهن رویکرد ریشه در افکار اتمیستانگاري، فیزیکالیسم و ماتریالیسم است. ایاما نوع دیگر یگانه

ها را تبیین کند. این گروه معتقدند که تواند تفاوت بین اشیا و پدیدهها میها و رفتارهاي اتممعتقد بود ویژگی

ي گرا نیز بر این باور است که علوم اعصاب که به مطالعههستی امري فیزیکی است. فیزیکالیسم فروکاهش

ي ذهن را تبیین تواند تمام مسائل روانشناسی از جمله مقولهپردازد، میساختارها و فرایندهاي فیزیکی مغز می

 (. 1110کند )خرازي و تلخابی، 

ي انگاران معتقدند که وجود ذهن غیرمادي و مغز مادي در کنار هم ممکن است، اما در مورد نحوهبرعکس، دوگانه

طرفه اعتقاد داشت که در آن ي علّی یک( به یک رابطه1770-1717نظر دارند. دکارت ) تأثیر متقابل آنها اختالف

ي صنوبري کنترل خود را بر بدن اعمال ي غدهکرد که ذهن به واسطهکند. او گمان میذهن، بدن را کنترل می

ار ذهن و بدن به نحوي با هم نام دارد. براساس این دیدگاه طرز ک 2انگاريانگار دیگر موازيکند. دیدگاه دوگانهمی

 هماهنگ شده است تا به صورت یکپارچه با هم کار کنند. 

شود، نه برعکس. است. براساس این دیدگاه امور فیزیکی موجب امور ذهنی می 1رویکرد دیگر شبه پدیدارانگاري

                                                   
1 solipsism 
2 parallelism 
3 epiphenomenalism 
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تواند مغز را وجه نمی دانند، بدین ترتیب ذهن به هیچهاي مغز میدر واقع این گروه ذهن را اثر جانبی فعالیت

ي علّی بین مغز نام دارد؛ براساس این دیدگاه رابطه 1انگاريانگاري، تعاملتحت تأثیر قرار دهد. رویکرد دیگر دوگانه

 تواند بر بدن تأثیر داشته باشد. تواند ذهن را تحت تأثیر قرار دهد و ذهن نیز میو ذهن دوسویه است؛ بدن می

ي ذهن کارکردگرایی است. براساس این دیدگاه، به جاي اینکه مشخص کنیم هاي فلسفهیهیکی از با نفوذترین نظر

دهد. براساس ماهیت ذهن چیست، مفیدتر این است که ببینیم ذهن چه کارکردي دارد یا چه کاري را انجام می

اند. براساس فیزیکیهاي هاي فیزیکی نیستند، بلکه کارکرد یا عملکرد حالتهاي ذهنی حالتکارکردگرایی، حالت

ي فیزیکی اعم از مصنوعی و طبیعی که قادر به انجام محاسبه باشد، توان به هر سامانهاین دیدگاه، ذهن را می

هاي کامالً ي فیزیکی مجزا به شیوهتواند در دو سامانهنسبت داد. مطابق این دیدگاه یک حالت ذهنی یکسان می

هاي فیزیکی وجود داشته باشند که بتوانند هر حالت اي از حالتگستردهمتفاوت تحقق یابد و ممکن است انواع 

 (. 1110ذهنی مفروضی را پدید آورند )خرازي و تلخابی، 

(، اما با مشکالت 1161ي هفتاد نفوذ زیادي بر علوم شناختی داشته است )ادیانی، با اینکه کارکردگرایی از دهه

دست عمل کرده است و ه در تخصیص ذهن به افراد و اشیاء بسیار گشادهزیادي نیز روبرو بوده است؛ از جمله اینک

 را در قالب کارکردهاي مغز تبیین کرد.  -ي دیدن رنگمانند تجربه -حاالت ذهنی توان تمامیاز سوي دیگر، نمی

نوع و در حال شناختی به واقعیت جهان و جایگاه انسان در عالم هستی نیز همواره بسیار متنگاه اندیشمندان علوم 

تواند صرفاً در ي بین بدن و جهان این است که تفکر نمیشناختی در مورد رابطهتغییر بوده است. چالش علوم 

که در ذهن  -شناختی، تفکر به پردازش محاسباتی ي دانشمندان علوم ي سر اتفاق افتد. در دیدگاه اولیهکاسه

-دید، تعامل مستمر بدن با جهان مورد توجه قرار گرفته، دیدگاهشد، اما در رویکرد جمحدود می -افتداتفاق می

 (.1110را پدید آورده است )خرازي و تلخابی،  2مندي و شناخت اجتماعیهاي جدید چون بدن

داند. هاي پویا را براي بسط و تکمیل رویکرد محاسباتی و بازنمایی مفید میي سیستم( نظریه2007ثاگارد )

کند. در سیستم پویا تلقی کرد که به صورت نامنظم و تصادفی عمل میهن را باید سیستمیبراساس این نظریه، ذ

بینی رفتارهاي سیستم توان به بررسی متغیرها و پیشوجود دارد که براساس آن می 1پویا، نوعی فضاي حالت

بت است، تغییرات آن قابل ها، به رغم اینکه رفتار سیستم نسبتاً ثاپرداخت، اما باید توجه کرد که در این سیستم

گذارد، اما سیستم عاطفی افراد تقریباً ثابت بینی نیست. براي مثال، تنهایی بر حالت عاطفی افراد تأثیر میپیش

توان افراد را برحسب حالت عاطفی آنها به شاد و غمگین تقسیم کرد. این ایستایی به دلیل است؛ به طوري که می

است؛ تغییر از یک حالت  4کوچک به نام جاذبسبت به تعدادي حاالت عمومیتمایل سیستم به گشوده بودن ن

                                                   
1 interactionism 
2 embodiment and social cognition 
3 state space 
4 attractor 
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هاي نیز، شبکه 1ي دیگر است. )پیوندگرایانعاطفی به حالت عاطفی دیگر به خاطر تغییر از یک جاذب به جذبه

اوت به سازي واحدهاي متفگیرند شامل متغیرهایی براي فعالپویا در نظر میعصبی واقعی را به عنوان سیستمی

 منظور تقویت ارتباط بین آنهاست(.

اند، اما این دوگانگی مورد در مواردي دانشمندان و فیلسوفان متأثر از دیدگاه شناختی از دوگانگی سخن گفته

بحث را به هیچ وجه نباید دوگانگی متافیزیکی در نظر گرفت به این معنا که امري غیر مادي و امري مادي در کار 

اً به این دلیل که زمینه فکري روانشناسان شناختی، مکانیستی بوده، رخدادهاي ذهنی و باشد. بلکه دقیق

-هاي شناختی( را باید در فضاي دستگاهها )همچون حافظه کوتاه مدت و بلندمدت، نقشهاصطالحات مربوط به آن

 (.1156اي در نظر گرفت )باقري، هاي ارتباطی یا رایانه

هاي ایشان در مواردي که مورد انتقاد اندیشمندان مناسب است به بررسی پاسخ تر نگاه اینبراي شناخت دقیق

نگري را در حکم روي آوردن به اند، پرداخت. اسکینر، که خود رفتارگراست، روي آوردن به شناختیقرار گرفته

ندارد. « آدمک»چندان تفاوتی با مفهوم دیرینه « مغز»و « ذهن»هر دو مفهوم  "گوید:داند و مینگري میذهنی

شویم، رفتار قابل مشاهده را به به ذهن یا مغز متوسل میمراد وي آن است که وقتی ما در تبیین رفتارهاي آدمی

دهیم. به عبارت دیگر، نگرانی اسکینر از روي ارگانیزم دیگري در درون خود، به انسانی کوچک یا آدمک اسناد می

که حرکات اشیاي طبیعی را بر « ارسطو»ناگزیر شویم همچون نگري ناشی از آن است که آوردن به شناختی

کرد، ما نیز رفتارهاي انسان را بر حسب آدمکی درونی تبیین کنیم که اعتقاد، قصد حسب میلی درونی تبیین می

( در پاسخ به این نگرش 1157« )میشل». اما "دهد.و اراده یا میل او مبناي رفتارهاي بیرونی را تشکیل می

« دوگانه نگري»نگري از ذهن به هیچ وجه مستلزم روي آوردن به کند که سخن گفتن شناختیاظهار میاسکینر 

متشکل از جسم و روح است یا روي آوردن به فرض آدمک درونی نیست: نکته این است  یعنی قبول این که آدمی

رد یک نظام به کار بست، مستقل از هاي هوشمند یا ارادي رفتار را به نحو ثمر بخشی در موتوان ویژگیکه آیا می

اي ساخته شده مسائل هستی شناختی یعنی مسائل مربوط به این که ماهیت آن نظام واقعاً چیست و از چه ماده

توان بر حسب قوانین علوم یک نظام مکانیکی خواهد بود که رفتار آن را علی االصول میاست. چنین نظامی

کند: پس هر چند اسکینر مخالف باشد، اما بدیهی است که ادامه اظهار میفیزیکی تبیین نمود. بنابراین، در 

شود، هاي شناختی تمسک میها و فعالیتها به قدرتشود و در آنمطرح می« عامل»هایی که از دیدگاه تبیین

 که هیچ مشکلهاي مرموز نیست. بنابراین هنگامیمستلزم هیچگونه تعهدي نسبت به دوگانه نگري یا آدمک

را به ماشین نسبت داد، به حکم « هدف»و « قصد»، «اعتقاد»، «میل»چون منطقی وجود ندارد که بتوان مفاهیمی

ها صحبت از میل، هاي تبیینی هیچ ضرورتی نیز وجود نخواهد داشت که وقتی در انساندر فعالیت« ایجاز»قاعده 

                                                   
1 connectionist 
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 در او در نظر بگیریم.کنیم الزم باشد موجودیتی غیر مادي را اعتقاد، قصد و هدف می

ها و به کار گرفتن توصیف "گوید:توان نظر میشل را هم اضافه کرد که میبه عنوان تأیید مطالب ذکر شده می

متشکل از موادي از سنخ روح و موادي از سنخ جسم هاي هدفمند یا ارادي مستلزم آن نیست که نظامیتبیین

به نحوي طراحی شده باشد که بتواند الگوهایی درونی از محیط خود باشد بلکه تنها مستلزم این است که آن نظام 

دهد به طریقی و رفتارهاي خود، راهبردهاي حل مسئله، اهداف و نظیر آن را به کار گیرد تا آن چه را انجام می

-نشدهها توسط کسی طراحی ها برخالف رایانههدایت کند که به طور کلی متناسب با محیط باشد. البته ارگانیزم

هاي شناختی برخوردارند، به هایی که از چنین قدرتاند. اما مفهوم روشنی در این مورد وجود دارد که ارگانیزم

 "هایی به وضوح ارزش بقا خواهند داشت.هیچ وجه امر معجزه آسایی نیست، زیرا چنین قدرت

ي نمود. اول اینکه اندیشمندان بندشناسی شناختی را با دو شاخصه اصلی جمعتوان انساناز آن چه گذشت می

دانند. نکته بسیار مهمی علوم شناختی دوگانه انگار نیستند و مالزمت دو جوهر مادي و غیرمادي را ضروري نمی

چه اندیشمندي در این حوزه از ذهن به عنوان بعدي غیرمادي یاد جا نهفته است و آن این است که چناندر این

جایگاه علمی وي نخواهد داشت، چرا که خاستگاه علوم شناختی نسبت دادن افعال  کند این اظهار نظر ارتباطی به

هاي موجود در آن براي توجیه رفتار انسانی است. پس اگر ها تحلیل مکانیسمانسانی به مغز انسان و هدف آن

آن هم جایگاهی بعدي غیرمادي وجود دارد که بر رفتار انسان موثر نیست که وجودي بال اثر است و بحث از وجود 

تواند توجیه کننده باشد و تحلیل آن نمیندارد و اگر در رفتار انسانی موثر است مغز تنها سامانه موثر در رفتار نمی

-هایی از طرحتمامی رفتار آدمی باشد. این در حالی است که دانشمندان حیطه فلسفه ذهن پس از طرح فرضیه

تالش براي اثبات مدعاي خود در جهت توجیه رفتار انسانی هستند و این  ها و ارتباطات مغز در آزمایشگاه درواره

باشد. لذا در جایی هم که اندیشمندان شناختی از با فرض بعدي غیرمادي و موثر در انسان عبث و بیهوده می

گویند براي رفع تناقض این چنین اظهاراتی را خارج از حیثیت علمی ایشان دانست. بعدي غیرمادي سخن می

باشد. به این هاي شناختی انسان میتوجه به محیط به عنوان عاملی براي ساخت و بهبود سامانه دومین شاخصه،

هاي شناختی انسان نیز رشد پیدا کرده است و این رشد حاصل معنا که در طول تاریخ عالوه بر دانش، سامانه

شود و همچنین شناختی پیشرفت ید نمیتوان گفت در خأل، دانشی تولتعامل با محیط است. به طوري که می

 کند.نمی

 

 دست آوردهاي علوم شناختی در عرصه تعلیم و تربیت:

گذارد و به تبع آن اثراتی آوردهاي اندیشمندان علوم شناختی تأثیرات مهمی بر شناخت و رشد شناختی میدست

شرح زیر تدوین نمود. در سنت رفتارگرایی توان به دست آمده از مطالعات را می بر تعلیم و تربیت. نتایج کلی به
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هاي در قالب واکنش علّی به محرکهمان گونه که در آثار واتسون، اسکینر و ثرندایک آمده است، عمل آدمی

ي سیاهی بود که دسترسی بدان وجود نداشت و لذا فاقد اهمیت بود؛ اما شد و ذهن جعبهمحیطی تبیین می

شود. مطالعه می هاي روانشناختی است، بلکه به روش تجربی و علمیسی پژوهشامروزه نه تنها، ذهن موضوع اسا

کارکردهاي ي علمیي ذهن عبارت است از مطالعهشناسان، مطالعهاز نظر برخی از پژوهشگران، مانند زیست عصب

ي مرتبه یعنی فرایندهاي -ي فرایندهاي شناختی و فراشناختی مغز. اما اغلب روانشناسان شناختی، مطالعه

اند. در واقع، دانشمندان علوم ي رفتار کردهرا جایگزین مطالعه -کنندکه فرایندهاي تفکر اولیه را کنترل میدومی

ي هاي علّی دربارهي ساختارهاي کارکردي یا معماري شناخت، به دنبال نظریهشناختی با انجام پژوهش در زمینه

تعلیم و تربیت گذارد باعث اتخاذ تصمیماتی تربیتی گردیده است، از آن  اند. اثراتی که علوم شناختی برتفکر آدمی

 توان به موارد زیر اشاره کرد:جمله می

هاي درسی به الگوهاي ذهنی و راهبردهاي و کتابي درسی. به طوري که دانش رسمیتغییر برنامه (1

-شود که شیوهآموزان آموزش داده میانشآموز تغییر یابد. در واقع به دي تفکر دانشفراشناختی براي بهبود شیوه

 ي مناسب پرورش ذهن چیست.

شود، به گذاري دانش؛ براساس این دیدگاه، دانش توسط افراد و در فرایند همیاري ساخته میتغییر ارزش (2

 پردازد.یافته شایستگی تولید دانش را دارد و در اصالح و پیشرفت دانش به ایفاي نقش میطوري که فرد تربیت

 هاي انجام یافته توسط دانشمندان علوم شناختی در مورد ماهیت و کارکرد ذهن، نظریه و خطاینکه پژوهش (1

ي آموزش و پرورش هایی که دربارهمشی تربیتی را تحت تأثیر قرار داده، به طور غیرمستقیم از طریق پژوهش

گذارد )تلخایی آموزان تأثیر مین و دانشگیرد، بر عملکرد معلماي راهبردهاي شناختی انجام میشناختی و توسعه

 (.Scardamalia & Bereiter, 2006؛ Bereiter & Scardamalia, 1992؛ 1110و خرازي، 

 هاي علوم شناختی براي تعلیم و تربیت را در سه مورد می داند:هاي اصلی نوآوري( نیز آموزه2006ریف )

 آموزان است. به دنبال یادگیري واقعی دانشاینکه صرفاً بر انتقال دانش متمرکز نیست، بلکه   (1

 کند. آموزان در فرایند یادگیري، بر تعاملی بودن تعلیم و تربیت تأکید میاینکه ضمن تأکید بر فعالیت دانش (2

 هاي الکترونیکی و توجه به مسائل شناختی گرایش دارد. برداري از فناورياینکه به بهره  (1

 

 ي زیر را مطرح ساخته است. گانهدگیري شناختی، شرایط پنج( براساس اهداف یا2000دریسکول )

آموزان را با هاي پیچیده، واقعی و مرتبط دنبال کنید. جهان پیچیده است، بنابراین دانشیادگیري را در محیط .1

هاي ( استفاده از حیطه1112گرایانه درگیر سازید. اسپیرو و همکاران )ي واقعتکلیف یادگیري پیچیده
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حلی کم راهشود بدون پاسخ صحیح است یا دستاي که ارائه میاند که در آن مسئلهرا توصیه کرده 1یافتهساختارن

 دارد که به آسانی قابل اثبات نیست. 

ناپذیر یادگیري فراهم کنید. براي مثال در ي اجتماعی، به عنوان بخشی جداییهایی را براي مذاکرهفرصت .2

نفسه مهم گروه اجتماعی، درک دیدگاه دیگران و دفاع از دیدگاه شخصی خود، فییادگیري حل مسئله در قالب 

ي کارکردهاي کند، براي توسعهاجتماعی طرفداري می-گرایی از رویکرد فرهنگیاست. به عالوه، از آنجا که سازنده

 نیاز اساسی است. هاي تربیتی و در تعامالت اجتماعی یک پیشعالی ذهن در موقعیت

ي بازنمایی را به کار برید. هنگام مواجهه با مسئله، هاي چندگانهردهاي چندگانه حمایت کنید و شیوهاز رویک .1

تواند با نگاه به مسئله از ابعاد متفاوت و آموز نباید صرفاً بر یک الگو، اصل یا استعاره تکیه کند، بلکه میدانش

حل تري نائل آمده، راهلگوهاي بدیل به درک کاملي تفسیرهاي مختلف و اگاهی از منظرهاي ناسازگار و مقایسه

 مناسبی را پیدا کند. 

آموز فعاالنه در ساخت تکالیف یادگیري مشارکت داشته احساس مالکیت یادگیري را ترغیب کنید. اینکه دانش .4

سئولیت باشد، حائز اهمیت است. هر یک از فراگیران باید با پذیرش مسئولیت تعیین اهداف یادگیري خود و نیز م

 ها درگیر شوند. تحقق بخشیدن به این اهداف، کامالً در فعالیت

ي یادگیري و نیز میزان آموز باید از بهترین شیوهآگاهی شخصی از فرایند ساخت دانش را پرورش دهید. دانش .7

به همان گرایی، دانش فراشناختی کند، آگاه باشد. در سازندهي خود کسب میي مورد عالقهدانشی که در زمینه

سازند نیز حساس است، سازد حساس است، به دانشی که دیگران میاندازه که به دانشی که خود شخص می

 ي درک خود با درک دیگران بپردازد.آموز نیازمند است به بررسی و مقایسهبنابراین دانش

آیند شناخت بیان نموده گرایی سه مبنا براي تدریس، یادگیري و فر( بر اساس نظریه سازنده1117گلیسرزفلد )

 است:

 شود. شود، بلکه فعاالنه و از طریق تفکر یادگیرنده ساخته میدانش منفعالنه دریافت نمی .1

 کند دنیاي تجربی خویش را سامان دهد. تفکر فرایندي انطباقی است که به یادگیرنده کمک می .2

ادراک فرایندي نیست که حاصل آن بخشد. کند و به آن معنا میادراک، تجربیات فرد را سازماندهی می .1

 بازنمایی دقیق واقعیت بیرونی باشد.

را تعلیم و تربیت  توان آنشناختی رشد شناختی و ساز و کارهاي آن، که میهاي اندیشمندان علومبر اساس یافته

 . نشان داد.1توان در نمودار دانست، را می

هاي مختلف توان شناسایی کرد. ما در اینجا به اختصار چرخههاي متعددي را می(، چرخه1در الگوي فوق )نمودار 

                                                   
1 unstructured 
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-هاي متعددي را میهاي محیطی، در الگوي معماري ذهن، چرخهها را توضیح خواهیم داد. محرکو ارتباطات آن

-هاي حل مسئله و خودآگاهی را مورد توجه قرار خواهیم داد. محرکتوان شناسایی کرد. ما در اینجا فقط چرخه

کنند. به محض فعال شدن این چرخه، تصویري از هدف مسئله یا ي حل مسئله را فعال مییطی، چرخههاي مح

شود. وقتی بازنمودها ایجاد شدند الزم است با دیگر موارد آنچه قرار است درک شود، در فضاي بازنمایی ساخته می

ذهنی جایگزین است تا نتیجتاً  استنتاجی در دسترس، مرتبط شوند. خود این فرایند مستلزم ایجاد الگوهاي

ها و الگوهاي حل مطلوب حاصل شود. در فرایند بازبینی و انتخاب بین بازنماییبخش یا راهبازنمودهاي رضایت

ي حل مسئله را از طریق کنترل اجرایی، ي کنترل، چرخهي کنترل ضروري است. چرخهجایگزین، وجود چرخه

-هایی را فراهم مینی با اتکا به دانش قبلی، آن را تغذیه کرده، ارزیابیهاي ذهکند و نقشههدایت و حمایت می

-کنند. در واقع، این چرخه، مراحل انتخاب بهترین راهي ارزش فرایند کمک میگیري دربارهسازند که به تصمیم

-گوهاي ذهنی میي بین تجارب جدید و الارزیابی و مقایسه1کند. فرایند فرابازنماییحل براي مسئله را هدایت می

 تر در حل مسائل به کار آیند. تر و منعطفتواند به بازنمودها و اصولی بینجامد که در آینده به صورت اثربخش

 

 
 . نمودار رشد شناختی و ساز و کارهاي آن3نمودار 

                                                   
1 metarepresentation 
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مداوم با ي اجزاء آن را در تعامل و وابستگی متقابل و پویا است که همهبه طور کلی معماري مذکور، سیستمی

کند و هم رشد ذهنی را که در اثر یکدیگرند. در حقیقت، این معماري هم فرایند حل مسئله را تبیین می

دهد که چگونه کند. معماري ذهن نشان میافتد توجیه میتأثیرپذیري یک سیستم از سیستم دیگر اتفاق می

له بپردازد و بدین ترتیب، روز به روز از توانایی تواند با نوآوري و انعطاف فزاینده و ابتکار به حل مسئانسان می

هاي پیش گفته ساختارهاي تکاملی رشد را به تري برخوردار شود. در واقع، روابط بین سیستمبیشتر و پیچیده

مند این ترین نهاد فرهنگی است که براي تسهیل نظامکنند؛ و تعلیم و تربیت، عمدههاي فرهنگی تبدیل میسازه

 (.1110یس شده است )خرازي و تلخابی، فرایند تاس

نمایش  2تر در نمودار آنچه که در فرآیندهاي ذهنی باید آموزش داده شود به صورت جزئی 1با توجه به نمودار 

 داده شده است.

 
 . فرایندهاي ذهنی در آموزش به صورت جزئی8نمودار 
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 هاي تربیتی آن:شناسی اسالمی و داللتمبانی انسان

هایی دارد در این نوشتار تالش شده اینکه نظر فیلسوفان مسلمان در ارتباط با هستی و انسان تفاوت با توجه به

باشند و در میان فیلسوفان مسلمان است نگاهی گروهی از فالسفه که به طور کلی پیرو  نظریات مالصدرا می

 طرفداران بیشتري دارد به عنوان مبنا قرار گیرد. 

لمان ذات انسان همچون تمام موجودات فقر و نیستی است و فقر وجودي انسان در مطابق نظر فیلسوفان مس .1

است. آدمی معلول خداست و معلولِ فقیر و محتاج،  برابر ضرورت ازلی واجب الوجود به او حقیقتی ربطی بخشیده

سبب پیدایش به علت ایجادي خود رابطه ندارد بلکه عین ربط به آن است. حقیقت ربطی انسان به حیِ قیوم که 

او گشته همچنین بقاي او را تامین می کند. حقیقت ربطی انسان هم در مبدا و هم در مقصد است؛ از این رو قرآن 

انسان موجودي است که دائماً در حال حرکت است و این حرکت در جوهر «. اناهلل و انا الیه راجعون»کریم فرمود

 وجودي اوست و نه در اعراض.

مالحظه می شود یک حیثیت مادي )بدن( و یک حیثیت غیر مادي)روح( که به رغم در انسان دو حیثیت  .2

ها برقرار نیست. زیرا هیچ چیزي دو فعلیت ندارد بلکه تمام فعلیت و گونه جدایی میان آنهاي اساسی هیچتفاوت

در وجودمان  ایم که یکی هستیم و تجزیه  و تفکیکیصورت یک چیز یکی است. ما نیز به آگاهی حضوري دریافته

یابیم پس بدن ماعین نفس ما یامرتبه اي از آن است و امور بدن توسط نفس ناطقه تدبیر می شود )علم نمی

داراي  توأمان بطور  وجود انسان، "نویسد: ( نیز می1112زاده و همکاران، (. به همین ترتیب )صادق1111الهدي، 

. اما انسان از دو حقیقت بیگانه ترکیب نشده 2رد؛ هم روحدا 1: هم جسم و کالبداست مادي و غیرمادي ۀدو جنب

هاي اساسی، میانشان ارتباطی وثیق برقرار است و به رغم تفاوت؛ بلکه به1است و این روح از آن بدن بیگانه نیست

اند و پذیرند. در حقیقت بدن و روح مراتب یک وجود شخصی واحد و متصل به همشکلی متقابل از هم تأثیر می

اما از بین این دو حیثیت متفاوت  ".4وجود انسان، بر هم تأثیر و تأثر مداوم و متقابل دارند ۀن دو وجه و دو جنبای

                                                   
 .11و فاطر:  7، حج: 2، انعام: 11، صافات: 71عمران: ، آل5و  7، طارق: 26، حجر: 12، مؤمنون: 2. روم: 1

ي روان و کریم با تعبیر نفس و در زبان فارسی با واژهاست که خداوند به انسان داده است که عموماً از آن در قرآن« الهی ۀنفخ». این وجه همان 2
 شود. جان یاد می

در »؛ 1-5، سجده:11؛ فاطر:7؛ حج: 2؛ انعام: 11؛ صافات: 71؛ آل عمران: 5، 7؛ طارق: 12ؤمنون؛ م2؛ روم:21، 26؛ حجر: 67؛ اسراء: 14مؤمنون: 1.

انسان دو حیثیت مالحظه می شود. یک حیثیت مادي)بدن(و یک حیثیت غیر مادي)روح( که به رغم تفاوت هاي اساسی هیچ گونه جدایی میان 

تمام فعلیت و صورت یک چیز است. بدن و روح مراتب یک وجود شخصی واحد متصل به  آنها برقرار نیست. زیرا هیچ چیزي دو فعلیت ندارد بلکه
نام نفس می باشند. نفس در ابتداي پیدایش وجودي مادي است و در اثر حرکت جوهري به تجرد عقلی می رسد.نفس و بدن دو جوهر بیگانه 

 ؛ (1112عبودیت، « )نیستند بلکه رابطۀ نفس با بدن یک رابطۀ اتحادي است

البقـاء( و   ۀالحدوث و روحانی ۀجسمانی ۀشود)نظری. از نگاه صدرالمتألهین نفس جوهرى است ذاتاً مجرد و فعالً مادى که با حدوث بدن حادث می 4

البقاست. یعنى،  ۀالحدوث و روحانی ۀالحدوث نیست، بلکه جسمانی ۀپیشین، از نظر او نفس روحانی ۀها متعدد است؛ ولى برخالف فالسفبه تعداد بدن
ایم نخست صورتى جسـمانى بـوده اسـت کـه در بسـتر      نهاده« نفس انسانى»مادى و جسمانى دارد؛ به این معنا واقعیتى که نام آن را  ۀنفس پیشین

چرا که آغاز نفسانیت این واقعیت است؛  ۀآغاز این واقعیت نیست؛ بلکه فقط لحظ ۀپیدایش نفس، لحظ ۀحرکت جوهري، نفس شده است. پس لحظ
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ها یا مراتب یک وجود شخصی روح انسان که موجودي غیر مادي است، حقیقت انسان است. بدن و روح حیثیت

 واحد متصل به نام نفس می باشند. 

مادي است و دراثر حرکت جوهري به تجرد عقلی می رسد. پس انسان نهایت نفس در ابتداي پیدایش وجودي  .1

جوهري است ذاتاً مجرد و فعال مادي که با حدوث بدن  در واقع نفسجسمانی بودن و آغاز مراتب روحانی است. 

 یعنی نفس پیشینه نفس جسمانیه الحدوث و روحانیه البقا است. شود و به تعداد بدنها متعدد است.حادث می

پس لحظه  مادي و جسمانی دارد و ابتدا مادي بوده و سپس در بستر یک حرکت جوهري نفس شده است.

پیدایش نفس لحظه آغاز این واقعیت نیست، بلکه فقط لحظه آغاز نفسانیت این واقعیت است. چرا که این واقعیت 

چه در انسان مؤثر است نه رو آنینپیش از اینکه نفس باشد نیز موجود بوده منتها صورتی جسمانی بوده است. از ا

 شود.تنها بدن است بلکه هم بعد جسمانی او است و هم بعد غیر ماديِ حاصل از بعد مادي که نفس نامیده می

انسان در این نگاه لوحی سفید نیست، بلکه داراي فطرت و سرشتی الهی است. پس انسان گرایشاتی  .4

به رغم تصور عمومی که  "نویسد: لم الهدي در رابطه با فطرت میغیراکتسابی به سمت مبدأ عالم هستی دارد. ع

که فطرت 1فطرت را نوعی پیش ساخته غیرمادي می پندارند, کاربرد مفهوم فطرت در قرآن کریم نشان می دهد

ها, اي از تواناییساخته غیر جسمانی نیست و ساختار متعین و تمام شده اي ندارد که محتوي سیاههیک  پیش

ا و نیازها باشد، بلکه فطرت از جنس علم و الهام است، نوعی ادراک و آگاهی پیش از تولد و بی نیاز از کسب. همیل

چون از نوع ادراک و آگاهی است، قابلیت تغییر دارد دسیسه یا شکوفا می شود. فطرت گرچه خمیر مایه خلقت 

بلکه راهی در دست ساخت است. فطرت ولی در واقع ساختاري پیش پرداخته نیست « فطر الناس علیها»ماست 

امکان خدادادي ما براي ارتقاست. راهی گشوده به سپهرهاي تازه هستی است فطرت دروازه ارتباط ماست با قلمرو 

ونفس و ماسویها فالهمها »هاي ذاتی تکیه داردهاي الهام شده وخواستنماوراي انسان که بر دانستن

 ."(.7)شمس، « فجورهاوتقویها

نفس انسانی براي ایجاد رفتار و اعمال انسان از طریق قواي نفسانی با بدن در ارتباط است. در واقع در نگاه  .7

-ي متناسب با آن قرار میکه براي هر دریافت یا حرکتی نفس در مرتبهصدرا قواي نفس مراتبی از نفس هستند 

فس انسانی عالوه بر قواي نفس نباتی و حیوانی   گیرد. در واقع قواي نفس جداي از نفس نیستند و با آن متحدند. ن

شود. تمامی قواي انسان عبارتند از غاذیه، و شامل قواهایی مختص به خود از جمله عقل نظري و عقل عملی می

 نامیه، مولده، قواي ادراکی از درون، قواي ادراکی از بیرون، قوه نزوعیه، قوه فاعله، عقل عملی و عقل نظري. 

تواند همواره ادامه داشته باشد و آن را حرکت جوهري نوع حرکت از جسمانی بودن به کمال می جا کهاز آن .7

                                                                                                                                                          
  (.1112که نفس باشد نیز موجود داشته، منتها صورتى جسمانى بوده است )عبودیت، این واقعیت پیش از این
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نامیم، به دیگر سخن نفس متحرک بالذات است، کمال نهایی انسان در نگاه فالسفه مسلمان رسیدن عمومی می

تواند زیست انسانی نمی خداست پس غایت ةچون انسان آفریدبه باالترین مرتبه وجود مجرد است. به بیان دیگر 

و غایت آفرینش انسان، باید با غایت آفرینش جهان هماهنگ باشد. زیرا زیست آدمی   3فارغ از غایت آفرینش باشد

استقالل و انفکاک  هدف زندگی بشر از  ۀبرد. لذا، هرگونه داعیبه آن است. او در خأل به سر نمی ۀدر جهان و وابست

شود و محکوم به شکست است. بودن در جهان، به معنی همراهی و ه تلقی میسرانغایت هستی، ادعایی سبک

چنین بازنماندن از راه و پیمودن مسیـر، توافق با هستی و با قانون سراسري و حرکت عمومی آن است و هم

 2برد.کار میرا به « الی اهلل المصیر»جهان و انسان، هر دو، تعبیر  ةرو، قرآن کریم دربارانتهـایـی اسـت. از این

یابی به غایت هستی هدف اساسی آدمی است، اما رسیدن به این هدف، با توجه به نیروي اراده و اختیار در دست

 جویانه و اختیاري انسان از مراتب فرودین زندگانی به سوي خداوند متعال است.آدمی، مستلزم حرکت تعالی

شود که نفس انسانی فناناپذیر است و به حیات خود ادامه از عنوان جسمانیه الحدوث و روحانیه البقا معلوم می .5

توان خواهد داد. پس باید عوالم دیگري نیز براي حیات نفس انسانی متصور بود که مقتضیات خود را دارد و نمی

انسان را صرفا براي عالم ماده و مقتضیات آن تربیت نمود و از عوالم دیگري که انسان با آن مواجه خواهد بود 

لت نمود. این نگاه به انسان به شدت بر نوع آموزش و تربیت انسان مؤثر خواهد بود و نیاز به شناخت عوالم غف

ها را در پی خواهد داشت. لذا باید عوالم دیگري که متناسب با شئون انسانی است و انسان با دیگر و نیازهاي آن

لی فیلسوفان مسلمان براي انسان سه عالم قائلند. آن مواجه است را به درستی مورد مطالعه قرار داد. به طور ک

کنیم. دوم عالم مثال و سوم عالم عقل. سیر حیات عالم جسمانی یا همین عالمی که در حال حاضر آن را درک می

شود که نفس قبل از تعلق به بدن و عالم طبیعت به عالم مثال متعلق است نفس انسانی بدین گونه تعریف می

کند سپس از بدن جدا شده شود و اصطالحا در عالم ماده زیست میطبیعت و تعلق به بدن میسپس وارد مرحله 

دهد و در آخر در وطن اصلی خود یعنی عالم عقل حیات مداوم خود را پی و به حیات خود در عالم مثال ادامه می

عالم مثال و عالم عقل نیز بدنی طور که در عالم ماده بدنی متناسب با عالم ماده دارد، در گیرد. نفس همانمی

 گیرد. اي به خود میها حیات او شکل تازهکند و در آن قالبمتناسب با آن عوالم این بار براي خود خلق می

 هستیِها در تحلیل رفتار انسانی مؤثر خواهد بود. وجود واجب الوجود به عنوان ذاتی غنی و علت همه هستی .6

 .1ندکمی الوجودو در ظل وجود او واقعیت پیداغیرمادي ـ در ارتباط با واجبتمام موجودات ـ اعم از مادي و 

                                                   
( مبنی بر هدفمندي جهان هستی ارتباط منطقی دارد؛ زیرا انسان بخشی از آفرینش است، 1ـ1ـ7شناسی)هستی ةشناسی با گزارانسان ة. این گزار1

 کند. تی تبعیت میکه در غایت مندي از کل هس

 .16، مائده/ 6و 1. فاطر/2

 ۀالوجود است که از مثل و جزء مبرّاست. توحید در مقام ثبوت بر سراسر عالم حاکم است و همحضرت واجب ۀ. ذات واقعیت همانا حقیقت یگان1
ـ « االرض الملک القدوس العزیز الحکیمما فیهلل ما فی السموات و اند. یسبحطور تکوینی نسبت به آن معترفعنوان جلوات حق بهموجودات به

 (.1111علم الهدي، ) 1جمعه/
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رو هویتی مستقل از علت خویش ندارند. بنابراین، موجودات جهان الوجودند. از اینموجودات معلول واجبۀهم

صدور از واجب ها عینبلکه وجود آن. 1الوجود تلقی شوندهایی منفصل و مستقل از واجبواقعیت ۀنباید به منزل

به شمار  -خداي متعال -آیاتِ حقیقت وجود ۀمثابدر واقع همۀ موجودات صرفاً به .2الوجود و عین ربط به او هست

اویند.  ۀیعنی موجودات جهان هستی، تطورات و شئون حقیقت وجودند که در ذات خویش نمود و نشان آیند؛می

اي از خداوند است و مـالکیت حقیقـی و تدبیـر و نمـود و آیهچه هست، صرفاً اعتراف به این حقیقت که هر آن

وجودي که موجودي از آن  ةهر بهر نام دارد.« توحید»امـور و مـوجودات عالـم منحصـر به اوست،  ۀهمـ ةادار

ت یافته و خداوند، عالوه بر آن که خیر و کمال محض است، منبع هر خیر و کمال نیـز أبرخوردار است، از خدا نش

. 0مقصد و غایت آفرینش برخوردارند هـاي جهـان هستـی از هدایت الهـی براي حرکت به سويپدیده ۀاست. همـ

آن بوده اعطا کرده و مقصدي مشخص برایش در  ۀهر موجـودي، آنچـه نیـاز و شایسته و بایست یعنی خداوند به

عام  سنت عالوه بر ل تجهیز نموده است.طور کامنظر گرفته و آن موجود را براي رسیدن به مقصد از خلقتش به

چون ابتال و  هایی همهدایت فطري و تشریعی، خداوند براي تحول و حرکت مناسب آدمی به سوي کمال، سنت

آدمی تنها در  ة، ارادپسزندگی انسان حاکم کرده است.  ةامتحان، استدراج و امهال)مهلت دادن( بر گستر

 ها را دارد.سنن الهی، قدرت تأثیرگذاري بر این دگرگونیچهارچوب تقدیر خداوند و با پذیرش 

 

 تطبیق مبانی دو رویکرد )علوم شناختی و انسان شناسی دینی(

بایست اصول اساسی و مهمِ تبیین شده در صفحات پیشین را به براي تطبیق و بررسی مبانی دو رویکرد، ابتدا می

به اصول هر یک بتوان تصویر مناسبی از نقاط مشترک و  صورت خالصه شده کنار یکدیگر قرار داد تا با نگاهی

توان سازگاري یا عدم سازگاري دو رویکرد را در حیطه مبانی فکري بررسی نمود. به افتراق ارائه نمود. سپس می

باشد یا خیر. در ضمن باید در این معنا که باید تعیین کرد هر یک اصول یک رویکرد با رویکرد دیگر متناقض می

یی که تناقضی در اصول وجود ندارد توافقاتی ایجاد نمود تا سطح باالتري از علم و نتایج بتواند مبناي عمل جاها

هاي نظر و مبانی فکري استوار است، لذا براي تربیتی قرار گیرد. در فلسفه تعلیم و تربیت هر عمل تربیتی بر پایه

و نظر دقت نمود. بر این اساس در واقع این بخش،  درک و تفسیر هر عمل تربیتی باید به ارتباط دو سویه عمل

                                                   
است...و سایر موجودات از بسیط خاک تا ذروة افالک و از هیوالي اولی تا  -جل و عال –غنا از صفات ذاتیۀ مقدس حق ». امام خمینی )ره( :  1

ضعیف را قدرتی نیست قدرت فقط در دستگاه قدس ربوبیت پیدا می  این مخلوق»(؛ 11موسوي خمینی، «.)جبروت اعلی فقرا و نیازمندانند
 (.71همان،ص«)شود

است.  -نه تنها در حدوث بلکه در بقا-الوجودذاتی موجودات است نیز سبب احتیاج ایشان به ذات غنی واجب ۀرو، امکان فقري که خصیص. ازاین2

 اند. )علم الهدي، فلسفۀ تعلیم و تربیت رسمی در اسالم(.ماند، عین ربط به حی قیوموجودات، که به خودي خود فقر محض

یا ایها الناس »( و 25و  27)الرحمن/« کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذوالجالل و اإلکرام»رو، برخی از مفسران قرآن کریم آیاتی نظیر از این 
 اند )علم الهدي، همان(.هوم بلند حمل کرده( را به این مف17)فاطر/« انتم الفقراء الی اهلل واهلل هو الغنی الحمید

 27؛ حدید: 5، 6؛ شمس: 10؛ روم: 76،71، 51؛ نحل: 16؛ انعام: 41؛ نور: 40،16؛ یس: 11، 12؛ فصلت: 2، 1؛ اعلی، 70طه:   1
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دهد تا در بخش بعدي بتوان با استفاده چهارچوبی براي تحلیل نتایج عملیِ حاصل از رویکرد شناختی به دست می

از نتایج این بخش، تصمیمات و نتایج عملی را مورد بررسی قرار داد و چنانچه نتایج در دایره توافقات حاصله در 

ها را مطابق با هر دو رویکرد دانست و چنانچه یک دستورالعمل در محدوده انی جاي گرفت بتوان آنحیطه مب

هاي موجود ها رجوع نمود و دستورالعملبایست به ناسازگاري در حوزه اندیشهتوافق به دست آمده قرار نگرفت می

ها و مبانی فکري دو فرضي بررسی پیشرا صرفاً مرتبط با تفکري دانست که منشأ آن تصمیم عملی بوده است. برا

 بندي شده است.. به اختصار موارد اصلی جمع1ي اسالمی در جدول رویکرد علوم شناختی و فلسفه

 ي اسالمیها و مبانی فکري دو رویکرد علوم شناختی و فلسفهفرضهاي اصلی پیش. سر فصل3جدول 

 ي اسالمیشناسانه فلسفهها و مبانی انسانفرضپیش شناختیشناسانه علومها و مبانی انسانفرضپیش

 مراتبی بودن نفس انسانی )از جسمانی تا تجرد( قبول نظریه کاردگرایی در مورد فلسفه ذهن

 بقاي روح هاي شناختیتأثیر محیط در تقویت و تضعیف سامانه

 غناي واجب الوجودنظریه فقر نفس انسانی در مقایل  هاي عصبیارتباط فیزیکی شناخت و سامانه

 هدایت مستمر الهی تساوي تکامل انسان با تکامل شناختی

 تساوي سعادت نهایی با تجرد تام ي ساخت دانش نظریه

 وجود فطرت الهی امکان شناخت کامل مکانیسم شناخت

ذیل استخراج دهد، در مقام تطبیق نکات ها و مبانی دو رویکرد را نشان میفرضبا توجه به جدول باال که پیش

 گردد:می

گرایان باشد. شناختیکی از مهمترین اختالفات در مبانی باور یا عدم باور به وجود بعد غیرمادي در انسان می .1

دانند و براي تحلیل رفتار انسانی عدم توانایی تحلیل رفتار انسانی را به محیط و مناسبات محیطی مرتبط می

توان به پاسخ میشل به اسکینر، دانند. در اثبات این مدعا میوري میشناخت محیط را عالوه بر شناخت فرد ضر

نویسد: هر چند ( می1157« )میشل»که معتقد بود بحث ذهن اشاره به وجود روح در انسان دارد، استدالل کرد. 

ها و درتها به قشود و در آنمطرح می« عامل»هایی که از دیدگاه اسکینر مخالف باشد، اما بدیهی است که تبیین

هاي مرموز نیست. شود، مستلزم هیچگونه تعهدي نسبت به دوگانه نگري یا آدمکهاي شناختی تمسک میفعالیت

« هدف»و « قصد»، «اعتقاد»، «میل»چون که هیچ مشکل منطقی وجود ندارد که بتوان مفاهیمی بنابراین هنگامی

هاي تبیینی هیچ ضرورتی نیز وجود نخواهد داشت که در فعالیت« ایجاز»را به ماشین نسبت داد، به حکم قاعده 

کنیم الزم باشد موجودیتی غیر مادي را در او در نظر ها صحبت از میل، اعتقاد، قصد و هدف میوقتی در انسان

شناسی دینی تجرد نفس انسانی مطرح است و پس از اثبات آن افعال (. اما در نظام انسان1156بگیریم )باقري، 

شود و بر همین اساس نیز نفس انسانی مستوجب پاداش یا عقاب خواهد بود. پس در و نسبت داده میانسانی به ا

شناسانه که به طور فیزیکی قابل شناسایی است عناصري غیرمادي و غیرقابل نگاه انسانی عالوه بر مکانیزم عصب
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مناسبات اجتماعی نیستند، بلکه  شناخت به صورت فیزیکی بر رفتار انسانی موثرند و این عناصر از جنس محیط و

دانند. در حالیکه منشأ آن را باید در وجود انسان جستجو نمود و ابزار وحی و شهود را در شناخت آن موثر می

گرایان امکان تبیین رفتار انسانی بر اساس تحلیل شناخت به طور طور که اشاره شد، مبناي نگاه شناختهمان

 سازند.لعات خود را استوار میفیزیکی است و بر این اساس مطا

در نگاه فالسفه مسلمان عالوه بر باور به بعد غیرمادي در انسان، وجود دیگري نیز به عنوان هدایت کننده  .2

توان مورد مطالعه قرار داد. از جمله مفاهیمی که در این باب وجود دارد و رفتار انسانی را بدون اثرات خدواند نمی

باشد که به عناصر موثر دیگري غیر از محیط مادي بر عی، نبوت، امتحانات الهی میگردد هدایت تشریمطرح می

هاي انسان، چه منشأ آن گرایان رفتار انسان را متأثر از دریافتجا که شناختکند. از آنرفتار انسان اشاره می

خورد. به به چشم نمی دانند؛ در این مبنا اختالفیمحیط مادي باشد و چه منشأ آن محیطی غیرمادي باشد، می

ها توجه باشد و به منشأ دریافتها یا رفتارها میگرا بر نحوه فرآیند شناخت از دریافتبیان دیگر تالش شناخت

گرا دوربین خود را بر روي شناخت انسان قرار داده است و زاویه توان گفت که یک شناختخاصی ندارد. می

توان متصور مورد منشأ الهی هدایت با فالسفه مسلمان توافقی می نگرد، پس درشناحت انسان به موضوعات می

 بود.

باور یا عدم باور به نفس غیرمادي و بقاي آن هم در تعریف سعادت بشري و هم در تلقی از تعلیم و تربیت موثر  .1

با افق جهان  گرا تکامل انسان را تکامل در شناخت او و تعلیم و تربیت راشود که شناختخواهد بود. لذا دیده می

نگرد. در حالیکه فیلسوف مسلمان سعادت نهایی بشر را تجرد تام و افق تعلیم و تربیت را تا عالم مثال و حاضر می

 داند.عالم عقل می

شناسانه انسان توان گفت در بحث هستیو اجمالی از تطبیق دو نگاه می براي ارائه یک چهارچوب مشخص .4

چه به بعدغیرمادي مرتبط نیست، ر به بعدغیرمادي وجود دارد. اما در گذر از آنتفاوتِ جدي در باور یا عدم باو

ها و شناسانه برداشتیعنی علوم تجربی، موافقت آرا وجود دارد. به عنوان مثال در مسائل فیژیولوژیک و عصب

لعات تجربی پیشنهاد هایی را نیز بر اساس مطاگرایان مدلتصورات دو رویکرد موافق است، با این اضافه که شناخت

 طور باور فالسفه مسلمان معتبر خواهد بود.کنند که بر پایه قواعد علم تجربی و همینمی

 

 شناسی اسالمیهاي علوم شناختی در تعلیم و تربیت با انسانبررسی  سازگاري یافته

شناختی هاي علومافتهچه از تطبیق مبانی در بخش قبل به دست آمد، ابتدا ساختاري براي تحلیل یبر پایه آن

 شود و سپس به بررسی چند مصداق بر اساس ساختار پیشنهادي خواهیم پرداخت.پیشنهاد می

-هاي انشایی تقسیم نمود. گزارههاي اخباري و گزارهها را به دو دسته گزارهتوان گزارهبندي کلی میدر یک تقسیم
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ناي است و نیست باشند. گرچه ممکن است با بیان ها و جمالتی هستند که حاوي معهاي اخباري همان گزاره

باید و نباید بیان شوند. مثال بر اساس مطالعات تجربی باید بیشترین سرعت را در طبیعت سرعت نور دانست، که 

اي اخباري بود، اگر معناي اصلی آن این است که بیشترین سرعت در طبیعت سرعت نور است. جمله قبل گزاره

گردند. هاي اخباري خود به سه دسته فیزیکی و متافیزیکی و عقلی تقسیم میآمده بود. گزارهچه در بیانی دیگر 

ها هاي اخباري فیزیکی در مورد جهان محسوسات هستند و به وسیله مطالعات تجربی صدق و کذب آنگزاره

شناسانه دارد و هستیگوید و ماهیتی هاي اخباري متافیزیکی از ماوراي محسوسات سخن میشود. گزارهآشکار می

شناسانه و مفهوم حقیقت در هر مکتب باید رجوع نمود. مانند ها به مبانی هستیبراي تعیین صدق و کذب آن

باشند، مانند ها میهاي اخباري عقلی احکامی اخباري عقلی بر اساس دیگر گزارهاینکه فرشته وجود دارد. گزاره

ها یا جمالتی هاي انشایی گزارههاي انشایی هستند. گزارهها گزارهزارهاینکه کل از جز بزرگتر است. دسته دیگر گ

هستند که حاوي معناي باید و نباید باشند و عموما به حیطه عمل انسان مرتبط هستند. گاهی این جمالت نیز به 

ا فهمید. مثال هتوان معناي عملی بودن و باید و نباید را از آنشوند که با دقت میبیان است و نیست بیان می

حاوي دو معناي متفاوت است. اول اینکه حکایت از حقیقتی به نام  "راستگویی خوب است"گزاره اخالقی 

گیرد. در معناي هاي اخباري جاي میراستگویی و نسبت آن با مفهومی به نام خیر دارد که در این شکل در گزاره

هاي انشایی خود به دو باشد. گزارهاي انشایی میا گزارهدوم حاوي این معناست که نباید دروغ گفت و یا این معن

هاي دیگري هاي انشایی مستقل براي توجیه خود وابسته به گزارهگردند. گزارهدسته مستقل و وابسته تقسیم می

هاي انشایی وابسته براي موجه بودن خود به نیستند، مانند حسن ذاتی عدل در بحث مستقالت فقهی. گزاره

انسان نباید از "ها را حاصل یاس عملی دانست، مانند گزاره توان آني دیگري متصل هستند و به نوعی میهاگزاره

هاي انشایی مستقل پایان هاي انشایی غیرمستقل به گزاره. در رابطه اتصالی تمامی گزاره"چراغ قرمز عبور کند

 پذیرند. می

هاي هاي اخباري عقلی، گزارههاي اخباري متافیزیکی، گزارهارههاي اخباري فیزیکی، گزها به گزارهبا تقسیم گزاره

 هاي علوم شناختی را مورد بررسی قرار داد.توان سازگاري یافتههاي انشایی وابسته میانشایی مستقل و گزاره

توان هاي اخباري فیزیکی یا عقلی باشد میهاي علوم شناختی در محدوده گزارهاي در مورد یافتهچه گزارهچنان

ها با شناختی و ارتباط آنرا معتیر دانست. به عنوان مثال تمامی نتایج عصب در منظر فیلسوف مسلمان آن

توان را می "بردرنگ زرد تمرکز را باال می"شناختی، گزاره تر از نتایج مطالعات عصبیادگیري یا براي مثال جزئی

گاه فیلسوفان مسلمان نیز به اعتبار تجربه معتبر هستند. اما هاي اخباري فیزیکی دانست که از دیددر حیطه گزاره

روح وجود "توان در محدوده فلسفه اسالمی معتبر دانست. مثال گزاره هاي اخباري متافیزیکی را نمیهمه گزاره

ر هاي انشایی نیز باید سرسلسله هشناسی اسالمی معتبر باشد. در مورد گزارهتواند در نظام انساننمی "ندارد
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تواند در ي انشایی مستقل را شناخت و چنانچه بتوان سازگاري ایجاد نمود، میي انشایی یعنی همان گزارهگزاره

هاي انشایی باید با تحلیل کار را ادامه داد تا  به نقطه دیدگاه فیلسوفان مسلمان معتبر باشد. پس در مورد گزاره

ها هاي انشایی احتیاج به کار تحلیلی روي گزارهر گزارهگیري اعتبار در یک دیدگاه دیگر رسید. پس دتصمیم

 وجود دارد.

هاي علوم هاي تربیتی حاصل از علوم شناختی یک دسته از یافتهبراي اِعمال ساختار پیشنهادي براي تحلیل گزاره

ر اساس شناختی و اثرات آن بر اعلیم و تربیت که در بخش اول مقاله مطرح شد به عنوان مثالی عملی طرح و ب

نویسند: اثراتی که علوم شناختی بر تعلیم و تربیت گذارد باعث گردد. برایتر و اسکارداملیا میاین ساختار نقد می

 توان به موارد زیر اشاره کرد:اتخاذ تصمیماتی تربیتی گردیده است، از آن جمله می

هاي ذهنی و راهبردهاي هاي درسی به الگوو کتابي درسی. به طوري که دانش رسمی تغییر برنامه (1

-شود که شیوهآموزان آموزش داده میآموز تغییر یابد. در واقع به دانشي تفکر دانشفراشناختی براي بهبود شیوه

 ي مناسب پرورش ذهن چیست.

شود، به گذاري دانش؛ براساس این دیدگاه، دانش توسط افراد و در فرایند همیاري ساخته میتغییر ارزش (2

 پردازد.یافته شایستگی تولید دانش را دارد و در اصالح و پیشرفت دانش به ایفاي نقش میربیتطوري که فرد ت

 هاي انجام یافته توسط دانشمندان علوم شناختی در مورد ماهیت و کارکرد ذهن، نظریه و خطاینکه پژوهش (1

ي آموزش و پرورش دربارههایی که مشی تربیتی را تحت تأثیر قرار داده، به طور غیرمستقیم از طریق پژوهش

 گذارد.آموزان تأثیر میگیرد، بر عملکرد معلمان و دانشي راهبردهاي شناختی انجام میشناختی و توسعه

بر پایه ساختار ذکر شده بند اول با توجه به مطالعات تجربی صورت گرفته توسط دانشمندان علوم شناختی در 

گیرد و در نظام تعلیم و تربیت بر اساس نگاه باري فیزیکی قرار میهاي اخمورد فرآیندهاي ذهنی در دسته گزاره

 تواند مورد استفاده قرار گیرد.فیلسوفان مسلمان می

بدانیم، این بند موافق نظر فیلسوفان  scienceبند دوم باید گفت چنانچه این تقسیم بندي از دانش را همان 

انواع دانش بدانیم از دیدگاه فیلسوفان مسلمان معتیر  مسلمان خواهد بود و چنانچه این دانش را معادل همه

 توان در این دسته قرار داد.هاي متافیزیکی که نوعی از دانش هستند را نمینخواهد بود، چرا که گزاره

گردد و هدف تعلیم و تربیت در فلسفه در تحلیل بند سوم چون به نوعی با هدف تعلیم و تربیت ارتباطی برقرار می

شود، باید با احتیاط بیشتري اظهار هاي انشایی مستقل متفاوت تعریف میعلوم شناختی بر اساس گزاره اسالمی و

هاي انجام یافته توسط دانشمندان علوم شناختی ها بر اساس پژوهشنظر ارائه گیرد. چنانچه تمامی خط مشی

هاي انجام یافته توسط ه پژوهشتنظیم شود به معناي استحصال اهداف تربیتی ایشان نیز خواهد بود و چنانچ

دهد تا بر اساس هایی اخباري در اختیار فیلسوف تعلیم و تربیت اسالمی قرار میدانشمندان علوم شناختی گزاره
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 هاي انشاییِ خود تصمیمات عملی اتخاذ کند مورد اتفاق نظر دو دیدگاه خواهد بود.ها و گزارهآن

 

In this survey, the qualitative method of phenomenology was selected to compare and adapt 

theoretical foundations of cognitive approach and principles of Islamic jurisprudence. The 

fundamental question in this subject is the inquiry about similarities and differences of these two 

approaches in foundation, performance, and the interaction on each other. After investigation the 

basic assumptions and intellectual foundation for comparison, adaption, and inquiry to questions, 

two foundations are studied in four aspects respectively entitles foundations of ontology, 

Epistemology foundations, science classification, and axiology and performance. After adapting, 

the most important results can be summarized as follows: Cognitivists believe the mind analysis is 

sufficient to analyze the mankind behavior, while another aspect called soul is effective on 

mankind behavior based on religious-minded belief. In cognitive approach, there is a path from the 

result of experimental science, to be or not to be, to imperative proposition or to do or not to do 

which are the boundaries of contractual science. Whereas this motion is not allowed by 

jurisconsults and they believe God is the unique merit lord and commander in contractual science. 

Finally, the experimental results of cognitive can and sometimes should widely help the 

jurisprudence to achieve its destination.  
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