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 شناسی روان ونظریه های البالغه نهج دیدگاه از مولفه ها و ابزارهای شناختبررسی 

 

3زهرا قنبرپور
 

 

 چکیده

 و توجـه  بیشترین است،اما شده انجام گوناگون زوایاي از آگاهی و شناخت راستاي در زیادي هاي پژوهش که آن با

 ایـن  در کـه  خاصی نگري بعدي یک دلیل به و بوده شناخت مقوله به خاص نگاه و تاکید ها، پژوهش این در تمرکز

 بـه  نگـاهی  مقالـه،  ایـن  هدف در .شود می دیده آگاهی و شناخت مقوله در زیادي ابهامات هنوز است، حاکم حوزه

 شناخت و شناسی روان منظر از شناخت تحول و پیدایش در موجود متنوع هاي دیدگاه طرح و شناختی هاي نظریه

اینگونه مطرح مـی  سوال  .است پرداخته حضوري در این رابطه و حصولی شناخت تبیین که به البالغه است نهج در

نگـري(   حضـوري)درو  علم یادگیري( و طریق از تجربی دانش(حصولی علم در که دارند وجود شود که چه ابزارهایی

 بایـد  کـه  آنچـه  بـه  افراد دستیابی است براي  گامی ابزارها، این تاثیر گذار باشند؟در واقع شناخت بتوانند در افراد

 کـرده  بحث آن انواع و شناخت به راجع کامل طور به علی امام البالغه، جنه بدانندکه در خود و هستی جهان درباره

 در شـناخت  انـواع  و تعاریف بر نگاهی با است این بر قصد تحلیل محتواي نظري،روش مقاله از طریق  این در .است

 .کنیم استفاده خود عملی زندگی در آن از بتوانیم و برسیم شناخت بهترین مورد در آگاهی کسب به البالغه، نهج

 شناسی روان البالغه، نهج حصولی، علم حضوري، علم شناخت، :کلیدی های واژه

 

 مقدمه -3

 بـا  مساوى آن مفهوم ترین عام و دارد مختلفى کاربردهاى است، عربى زبان در معرفت کلمه معادل که شناخت واژه

 و شـود  مـى  « شـناخت  و لـم  » از یکی داده اختصاص جزیى ادراکات به گاهى و است اطالع و آگاهى و علم مطلق

 تنهـا  نه و است مفاهیم ترین بدیهی و ترین مفهوم روشن فالسفه، نظر از .رود مى کار به بازشناسى معناى به زمانى

 واقـع  آن معرف که ندارد وجود آن از تري روشن مفهوم زیرا امکان ندارد؛ آن تعریف اساسا که نیست تعریف نیازمند

 حضـور  از اسـت  عبارت علم بگوییم که است این بهتر شود، داده شناخت و علم توضیحى درباره باشد قرار اگر .شود

نـوع   دو دانشـمندان،   (101 ص ، 1379 مجرد)مصـباح،  موجـود  نـزد  آن کلـى  مفهـوم  یـا  جزئى یا صورت شى خود

 شناخت (2 و واقعیتواسطه  بدون و مستقیم دریافت :حضوري شناخت (1 :اند برده نام انسان براي علم و شناخت

در شناخت حضوري،یک معلـوم وجـود دارد کـه از آن بـه معلـوم       .واقعیت باواسطه و غیرمستقیم دریافت :حصولی

                                                   
اصفهان، واحد )خوراسگان(،اصفهان،ایراندکتري فلسفه تعلیم و تربیت،دانشگاه  1  z_ghanbarpour@ymail.com 
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برقرار است.یعنی؛عالم همان معلوم و معلـوم همـان   "اتحاد"بالذات تعبیر میشود.در این شناسایی بین عالم و معلوم 

ارد: یکی معلوم بالذات اسـت و دیگـري معلـوم بـالعرض . معلـوم      عالم است. در شناخت حصولی ،دو معلوم وجود د

بالذات در شناخت حصولی،همان صورت ذهنی است که براي ادراک شی خارجی میشود.معلوم بالعرض نیز همـان  

شی خارجی است که به واسطه صورت ذهنی مورد شناسایی قرار میگیرد..با کمی دقت مشخص میشود که در هـر  

 حضوري نیز نهفته است و آن علم ،عالم به صورت ذهنی اشیا میباشد. علم حصولی ،یک علم

گیرد.شـکل اول را   مـی  انجـام   «واسـطه  بـی   »و « باواسطه»شکل  دو به عالم توسط معلوم دریافت دیگر، تعبیر به

مینامنـد.در معرفـت حضـوري ،عـالم بـی هـیچ واسـطه و        « معرفـت حصـولی  »و شـکل دوم را  « معرفت حضوري»

اتصال و اتحاد برقرار است و هـیچ فاصـله    "مدرک"و  "مدرک"میانجی،معلوم را درمیابد.در این گونه معرفت،میان 

اي در بین آنها وجود ندارد. اما در معرفت حصولی،عالم با واسطه مفاهیم و تصورات ، معلوم را ادراک میکند.در این 

ی وجـود دارد و ایـن فاصـله توسـط مفـاهیم و ادراکـات و       انفصال و جدای "دانسته"و  "داننده"نوع شناسایی میان 

  (.83 ص ، 1372 تصورات پر میشود)طباطبایی،

 

 روش پژوهش -8

مقاله،  اینپژوهش حاضر از لحاظ هدف،نظري و از لحاظ نوع مطالعه کیفی  وبه نوعی تحلیل محتواي نظري است. 

به روشـنی مولفـه هـا و ابزارهـاي     در آنها  که باشد می کتابهاي روانشناسی و کتاب نهج البالغه ي مطالعهبر  مبتنی

ي نمایش تمامی  در ارتباط با آنها گرفته است. از آنجا که حجم مقاله، اجازه نتایجی، و اندکرده  یفتوص اشناخت ر

 از آگاهی براي مقاله این در شود. ارجاع داده میپاره اي از قسمتها دهد، در برخی از موارد، صرفاً به  را نمی مطالب

 مـورد  در فالسـفه،  هـاي  واندیشـه  آراء بـه  اجمـالی  نگـاهی  ابتـدا،  روانشناسـی،  هـاي  نظریـه  در شـناخت  تعریـف 

    .شویم آشنا روانشناسی، نظري مکاتب مبناي با بهتر که کند می کمک ما به امر این .شناخت،انداخته شده است

 

 گرایی فطرت نظریه -1
1

 

 همتـاي  مـادي داراي  جهـان  اشـیا  از یک هر که بود معتقد افالطون .خورد می چشم به افالطون درآثار نظریه، این

 مـا  در را باورهـا  صرفا، حسی اطالعات .شود می محسوب شی، آن علت که است«  اندیشه » یا « صورت »انتزاعی 

 صـورت  "ذهـن   چشم"طریق  از دانش هستند. وکسب حقیقی دانش اساس انتزاعی، هاي اندیشه کنند؛ می ایجاد

 .اندیشیم می قراردارد، ما دسترس در ذاتی طور به که آنچه و به کنیم می متمرکز درون به را افکارمان ما .گیرد می

                                                   
1 nativism 
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  نگري راه درون از حقیقی، دانش افالطون، دید از
 ؛ترجمـه  2005 السـون،  شود.)هرگنهان، می حاصل خودکاوي یا1

2دکارت افالطون، از (  پس 5556 ص ، 1387 سیف،
 .ساخت آشکار آثارش در را افالطون گرایی فطرت فلسفه تاثیر  

 از دکـارت،  بعـد  .هسـتند  ذهـن  ناپـذیر  جدایی جز و شوند نمی ناشی تجربه از فطري هاي اندیشه بودکه او معتقد

 برانگیـز  چـالش  مسائل یکی از روانشناسی، در نیز امروز که برانگیخت را زیادي مباحث فطري، هاي اندیشه مسئله

 (.59 ص ، 1387 السون، است)هرگنهان،

 

 گرایی تجربه نظریه
1 

 ارسـطو،  .ارسـطو جسـتجوکرد   آثـار  در توان می را نظریه این .است گرایی فطرت مقابل نقطه دقیقا گرایی، تجربه  

  حسی تاثرات او، اعتقاد به .نگرفت نادیده را خردورزي هرگز
 بر باید آن،انسان، از پس و هستند آغازگر دانش تنها،4

 و حسی تجربه طریق از هم دانش بودکه معتقد ارسطو .کشف کند را آن هاي مندي قانون تا کند تعمق تاثرات این

 بسـامد  و مجاورت تضاد، شباهت، قوانین به بنا حسی تجربه از حاصل هاي شناخت .شود می حاصل تفکر راه از هم

 56 ص ، 1387 ، السون شوند )هرگنهان، می دیگري هاي شناخت ایجاد سبب ها، شناخت این آید که می دست به

.(57 
 

 روانشناسی دیدگاه از شناخت تعریف -4

 توان نمی شناخت  )دانش(، مسئله مورد در روانشناسان متفاوت نظرات وجود دلیل به فلسفه، مانند روانشناسی، در

 کنیم. شناخت تقسیمحضوري(  و)شناخت  حصولی( )شناخت به  را شناخت توانیم می اما .داد ارائه واحدي تعریف

 براي تنبیه و تقویت مستقیم ودریافت تجربه طریق از که یافت رفتارگرایان یادگیري نظریات در توان می را حضوري

 .دارنـد  مهمـی  نقـش  آن، در فردي تفاوتهاي دارد و بستگی فرد ادراکات به حصولی، شناخت .شود می حاصل فرد

 تعـاریف  بـا  آشـنایی  براي حال، .شود می پیاژه(یافت ها، )گشتالتی گرایان شناخت تفکر در بیشتر شناخت اینگونه

 متفاوت، اي گونه به هریک، که پردازیم می این حوزه در شده مطرح مکاتب به روانشناسی در شناخت از شده مطرح

 .کنیم می اشاره آنها مهمترین به بخش در این که .اند داده ارائه شناخت و علم از تعریفی

 

 

                                                   
1 introspection 
2 Decartes 
3 empiricism 
4 sense impressions 
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 رفتاري هاي نظریه
1 

  واتسون بی .جان مکتب، این بنیانگذار  
 تجربـه  بینـی  جهان مبناي بر مکتب این .(است  1878-1958  سال) در2

 منبع تنها تجربه، و داد مطالعه قرار مورد و دید را آن توان می که است چیزي رفتار، بود معتقد واتسون بود، گرایی

 شناسـایی  بـراي  گرایـان  رفتـار  روش .گیرد صورت می تجربه کسب راه از یادگیري و است یادگیري و دانش اصلی

 دو روانشناسی، تحقیقات طبق (.بر71 ،ص 1387 السون، مستقیم بود)هرگنهان، مشاهده یا نگري درون ذهن، عناصر

 و درونـی  رویـدادهاي  کـه  اسـت  ایـن  بـر  رفتـار گرایـان،   تاکیـد  .نهـان  رفتـار  و آشکار رفتار :دارد وجود رفتار، نوع

 و آشکار رفتارهاي که گرایان شناخت هاي اندیشه از وآنها واحدي هستند ازجنس نهان( و آشکار بیرونی)رفتارهاي

 (.194 ص ، 1387 ناخرسندند)سیف، دانند، می و مجزا مستقل کیفی لحاظ از را نهان

 

 شناختی هاي نظریه
1 

 از مهمتـرین  .اسـت  رسـیده  مـا  بـه  دکـارت  طریق از و دارد افالطون مباحث در ریشه فعلی شناختی هاي نظریه  

4گشتالت به توان می شناختی نظریات
7پیاژه ، 

  لوین و  
 زمانی همان حدود در .کرد اشاره7

 را خـود  آلمـانی کـه   روانشناسـان  از کـوچکی  گـروه  دادنـد،  مـی  گسـترش  آمریکا در را خود نظریه رفتارگرایان که

 طـور  بـه  نگري درون با روش آنها البته گرفتند، انتقاد باد به را نگري درون روش نامیدند، می گشتالت روانشناسان

 اصـلی  تاکیـد  .برنـد  نمـی  کـار  به درست نگري را درون روانشناسان، این که بودند معتقد آنها نبودند، مخالف کلی

 جداگانه هاي محرک آنها و کنند می تجربه دار هاي معنی کل در را دنیا ها، انسان که بود نکته این بر ها گشتالتی

 (.  279،ص 1387 السون، هرگنهان،«)تجزیه کردن یعنی تحریف کردن»که  بودند معتقد آنها .بینند نمی را

اطـالق میشـود.    ذهنـی  معلومـات  از اسـتفاده  و دهـی  سـازمان  کسـب،  فراینـد  بـه  شـناخت  شناسـان،  روان نظر از

 ذهن حاصل که ه فرایندهاي روانی داردشناخت در روانشناسی اشاره ب»( در تعریف شناخت میگوید:1985)5فالول

 نمادسـازي،  کردن، بندي طبقه دادن، یادآوري، ارتباط شامل فرایندها این .گردد می دانستن به منجر و بوده آدمی

 بـرخالف  گرایـان  (.شـناخت   17 ص ، 1380 شود )محسـنی،  رویاپردازي می و تخیل و مسئله حل تصور، یا تجسم

 تعقـل  و ادراک حافظـه،  تفکـر،  ذهنـی،  هاي عالی فرآیند بر تاکید مشاهده، قابل رفتار بر تاکید جاي به رفتاگرایان،

6رونـدي  دانـش  امور(، چیزي چه دانش بیانی) :شامل نظریه، این در دانش و شناخت .دارند
 دادن انجـام  )چگونـه   

                                                   
1behavioral theory  
2 Watson,J.B 
3 Cognitive theory 
4 Geshtalt 
5 Piaget 
6 Levin 
7  Flavell 
8  procedural knowledge 
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1شرطی دانش کارها(،
 سـه  (.این  194 ،ص 1388 سیف، است) روندي( و بیانی دانش گیري کار در به فرد )هدایت  

 .است مطرح فلسفی مباحث در که است حصولی همان شناخت دانش، نوع

 

 شناختی -رفتاري هاي نظریه
8 

 دیگري مکتب بیرونی، و درونی عامل دو هر بر تاکید با شناسان روان از اخیر،گروهی درسالهاي  

  بندورا .کردند ریزي پایه شناختی _ رفتاري مکتب عنوان تحت
 .است روانشناسان این جمله از1

  واتسون نظر بر عالوه او
  ثرندایک و4

 ،« می گیرد صورت مستقیم تجربه راه از یادگیري»:گفتند  می که7

 .358) ، 360 ،ص 1387 السون، هرگنهان، (بود معتقد جانشینی و مستقیم غیر تجربه به

 موثر یادگیرنده رفتار روي بر یادگیرنده، مشاهده مورد سرمشق رفتار منفی و مثبت پیامدهاي

 بار به را پیامد نتیجه و همین دهد، انجام را رفتاري چنین نیز او اگر که کند می ایجاد شناخت نوعی فرد در و است

 .آورد می

 نظر این از که افراد توانایی احساس به موقعیت هر در رفتار و تفکر و عواطف بندورا، نظر به

 خـود احسـاس   نـایی  تـوا  بـه  نسـبت  فـردي  است ممکن ها، موقعیت از برخی در .دارد بستگی باشند، می متفاوت

 تفکـر  و شـناختی  نظرتوانـایی  از افـراد  و کنـد  توانـایی  عدم احساس دیگري فرد موقعیت همان در و کند اطمینان

 129) .ص  ، 1385 کدیور، (دهند می نشان ها موقعیت در را این و هستند متفاوت

 

 البالغه نهج در شناخت تعریف

 نـور  شـبیه حقیقـت   شـناخت،  حقیقت که آید می دست به البالغه، نهج در شناختی معرفت هاي واژه به مراجعه از

 در روشـنی  بـه  ظهور، به تعریف شناخت .اند آورده استعاره علم براي را نور واژه زیادي موارد در علی)ع( امام .است

 این گاهی « حصولی علم » گاهی و شود می که اطالق است عالِم براي معلوم مظهِر علم، یعنی .دارد داللت عالِم نزد

 حضوري علم » امام تعریف به حال (1 ،ص 1387 گویند)عزیزي، آن می به که است واسطه با عالِم براي معلوم اظهار

 البالغه نهج هاي حکمت و ها خطبه در که پردازیم می شناخت از السالم( آن علی)علیه به که است واسطه بدون «

 :فرمایند می اند، بهره بی علم از که افرادي مورد در 147 درحکمت ایشان .است اشاره شده آنها به

 «. الْعِلم بِنور یستَضیئُوا لَم »

                                                   
1   conditional knowledge 
2 cognitive- behavioral theory 
3 Bandura 
4 Watson 
5 Thorndike 
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 از دیگـر  فرازي در چنین ( هم1032 ص ، 147 حکمت البالغه، اند)نهج نبرده اي بهره دانش و علم نور از گروه، این

 :فرمایند می امیه بنی انحراف علل بیان در البالغه، نهج

 «. الثّاقبه الْعلومِ بِزِنادِ یقْدحوا ولَم الحکمۀ بِأَضواء لَم یستَضیئُوا»

 آتـش  معارف درخشان، و علوم هاي زنه آتش با و نشدند مند بهره عرفان و حکمت هاي روشنی از امیه( )بنی ها آن

 (316 ،ص 108 خطبه البالغه، اند)نهج نیفروخته

 

 شناخت مبانی

هـاي   بـه آمـوزه   و کنـد  مـی  رشد بهتر ها آن در شناخت که است هایی زمینه و بسترها ترین مهم شناخت، مبانی  

 داري ، آموزه هاي وحیانی،ایمان. خویشتن و از: تقوا عبارتند مبانی واین رسد می تکامل

 :کرد اشاره 198 خطبه به توان می البالغه نهج در :داري خویشتن و تقوا

  فَسادِ صالح و أجسادِکُم مرَضِ شفاء و أَفئِدتکُم عمی وبصرُ قلوبِکم داءِ دواء اللّه تقوي فَإنَّ»

 «أَبصارِکُم غشاءِ وجالء أنفُسکُم دنَسِ وطُهور صدورِکُم

 بیماري بهبودي و ها دل کوري براي بینایی و شماست دلهاي درد داروي خدا از ترس و تقوا

 ص ، 198 البالغه،خطبه دیدههاست )نهج پردههاي روشنایی و نفوس آلودگی پاکی و سینهها فساد اصالح و جسمها

656.) 

 بعـد  الحِکمـۀِ  کـأس  ویغبقُـون  مسـامِعِهم  فـی  بالتّفسیر ویرمی أَبصارهم بالتَّنزیل تُجلی» :وحیانی هاي آموزه 

 « الصبوح

 آنان به حکمت از شب،جامی هنگام .است گرفته جا گوشهایشان در تفسیر و شده روشن قرآن نور به آنها دیده هاي

 (.428 ص ، 150 البالغه،خطبه شد) نهج نوشانده آنان به هم بامداد در که این از بعد نوشانند، می

 الْعلم یعمرُ باالْءیمان» :ایمان » 

 قسمت این (.در  454 ص ، 156 خطبه البالغه، شود)نهج می آباد دانایی و علم ایمان، سبب به

 .است شده حضوري(اشاره و حصولی شناخت) از قسم دو هر به صریحا ازخطبه،

 اکتسابی به موجوداتش، نسبت خداوند، علم که فرموده بیان و پرداخته خدا، علم موضوع به حضرت ، 213 خطبه در

 علـمٍ  وال ازدیادٍ وال اکتسابٍ بِال الْعالِم» .آید دست به ابزاري طریق از که نیست انسان علم مانند خداوند علم .نیست

 «. مستفادٍ

 خطبه البالغه، استناد )نهج بدون و افزودن به احتیاج بدون و دیگري از آموختن بدون است، دانا چیز همه به خداوند

 (.690 ص ، 213
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 البالغه نهج در شناخت ابزارهاي

 :از عبارتند البالغه نهج دیدگاه از شود می حاصل ادراک و شناخت آن وسیله به که ابزاري

 داند می قوي سندي به اعتماد را حس به اعتماد خود، هاي خطبه از یکی در علی)علیه السالم( امام :حس. 

 :فرماید می آن آفرینش هاي شگفتی و ها زیبائی و طاووس توصیف مقام در ایشان

 «. إسناده ضَعیف علی یحیل کَمن ال معاینۀٍ علی ذلک مِن أحیلک»

 را گفتارش کسی که مانند نه دهم، می حواله دیدن و مشاهده به را تو کردم، بیان طاووس به راجع چه آن مورد در

 شـناخت  بـه  حضرت این خطبه، (در 490 ص ، 165 خطبه البالغه، نهج ) دهد می حواله نادرست و ضعیف سند بر

 حسـی  شـناخت  بـراي  هایی محدودیت البته ایشان .شود می حاصل مستقیم مشاهده را از که دارد اشاره حضوري

 .است اشاره شده آن، به البالغه نهج 182 خطبه در که شدند قائل

 «. اال تَلْمِسه وال فتحسه تُدرکُهالْحواس ال فَتَمسه یدي»

 تـا  ننماینـد  را لمـس  او هـا  دست و گردانند موجودش حسی وجود به تا کنند نمی درک را خداوند ظاهري حواس

 (.547 ص ، 182 خطبه البالغه، نهج کنند) پیدا او به دسترسی

 گوید می شقی و بدبخت معرفی در علی )ع( امام :عقل: 

 « والتّجربۀ الْعقلِ مِنَ أُتِی نَفعما حرُم منْ الشَقی فَإنَّ »

 .ماند بهره بی شده داده او به که اي تجربه و عقل سود از که است کسی بدبخت و کار زیان

 «. رشدک مِنْ غَیک سبلَ لک أَوضَح ما عقلِک کَفاکمِنْ»

  سازد می آشکار رستگاریت هاي راه از را گمراهیت هاي راه که خردي و عقل را تو است بس

 (.1132 ص ، 421 حکمت البالغه، )نهج

 . محقق آن به وسیله شهود و کشف که است ابزاري قلب از منظور .است ادراکی مجاري ترین مهم از قلب :قلب 

 .شود می

 «. بعدالْعشوة به وتبصرُ الْوقْرة بعد به تَسمع جالءلِلْقُلوب الذّکر جعلَ سبحانه اللّه إنَّ»

 تـاریکی  از بعـد  شنوند و می کري از بعد آن سبب به که داد قرار ها دل روشنایی و صیقل را خود یاد و ذکر خداوند

 (.716 ص ، 222 خطبه البالغه، بینند)نهج می

  «االیمان بحقائق القلوب تُدرکه لکن و العیانِ بمشاهدةِ العیون تدرکه ال»

 (.534 ص ، 179 البالغه،خطبه نهج یابند.) می را او درست باایمان هاي دل اما بینند نمی آشکار را او هرگز ها دیده

 و علـم حضـوري   نـوعی  ادراک و علـم  ایـن  .ببینـد  را خـدا  تواند می قلب که شود می برداشت چنین خطبه، این از
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 .دارد تفاوت عادي هاي شناخت با و است شده داده نسبت قلب به که است شهودي

 است وحی شناخت، ابزار خطاناپذیرترین و ترین مهم :وحی: 

 القـرانَ  هذا جالَس وما یکذب ال الَّذي والمحدث یضِلّ ال الَّذي الیغُشوالْهادي الَّذي النّاصح هو القرانَ هذا أَنّ واعلَموا»

 وال فاقـۀٍ  مِـنْ  القران بعد أَحد علی لیس عمیواعلَموا أَنّه مِنْ ونقصانٌ هدي فی زیادةٌ أَونُقصانٍ، بزیادةٍ عنه قام إالّ أَحد

 «أَهوائکم واُستغشّوا فیه آرائکم علیه واتّهموا غِنی مِنْ القرانِ قبل الِءحدٍ

 اسـت  گویی وسخن کند نمی گمراه که است راهنمایی و کند نمی خیانت که است اي پنددهنده قرآن این بدانید و

 او رسـتگاري  و هـدایت  آن برخاسـت،  پـیش  از چـون  که این مگر ننشست، قرآن این با کسی و گوید نمی دروغ که

 بـراي  نـه  و نیسـت  نیازمنـدي  قرآن (آموختن)از را پس کسی بدانید .گردید کم او گمراهی و کوري و یافت افزایش

 هایتان خواهش و سازید متهم است قرآن خالف بر را هایتان اندیشه.گردد می محقق نیازي بی قرآن از پیش کسی

 (520 ص ، 176 خطبه البالغه، نهج ) کاربدانید خیانت آن برابر در را

 شناخت ابزارهاي از گیري بهره در فردي هاي تفاوت

 ابزارهـاي  از گیري یا بهره مندي بهره لحاظ به افراد که است این شود، توجه آن به اینجا در است الزم که اي نکته 

 که هم ابزارهایی و است محدود عادي بسیار افراد شناخت و علم که نیست تردیدي .نیستند یکسان هم با شناخت

 قایـل  شـناخت  و علـم  نوع دو انسان براي قرآن رو، از این .کند نمی تجاوز نوع چند از برند می کار به شناخت براي

 غیـر  علـم  و هاسـت؛  انسان همه اختیار در که شود می حاصل شهود عقل و و حواس، طریق از که عادي علم :است

آن  حقیقت تبیین یاراي را ما که است عادي غیر علوم انواع از وحی و نبوت علم .هاست برخی انسان ویژه که عادي

 (.3 ،ص 1390 نیست)عزیزي،

 

 گیري نتیجه -1

 بـه  بسته ابزار، از این ما .است ابزاري داراي شناخت خود و است حقیقت درک به رسیدن ابزارهاي از یکی شناخت،

 تعقل و مستقیم مشاهده حس، از راه توان نمی که مسائلی در .کنیم می استفاده مان، نگرش نوع فردي، هاي تفاوت

 کـدام  هـیچ  که درصورتی و است شهود و کشف جایگاه براي بهترین که کنیم رجوع خود قلب به باید کرد، استفاده

 .کنیم می مراجعه قرآن( وحی) به کالم بدهد، ما به را شناخت بهترین نتوانست،

 می یاري ...و جهان بینی زندگی، حقیقت شناخت در را آدمی که آمده میان به ابزار نوع دو از سخن البالغه، نهج در

 و هـا  حکمت ها، خطبه در که -علیه السالم -علی حضرت فرموده به .ببخشد قوت آدمی شناخت به تواند می و کند

 از تواننـد  می هستند، آن در که مکانی و زمانی به شرایط بسته ها، انسان شده، ذکر البالغه نهج در ایشان هاي نامه

 گرایان)ادراکات شناخت مانند نه و صرف( رفتارگرایان)مشاهده مانند را،نه شناخت ایشان، و کنند استفاده ابزار این
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 فقـط  را امـور  بعضـی  اما مسائل، ادراک و درشناخت فردي هاي تفاوت وجود با بود معتقد کرد،بلکه می فرد(تعریف

 پیدا دست امورماورایی به توانند می مشاهده طریق از که کنند ادعا توانند نمی افراد و دریافت توان می وحی باکالم

 .کنند

 است دلیل این به این موضوع نرفته، فراتر تعقل از و اند گرفته قرار اول گروه دو در روانشناسی، در شناخت ابزارهاي

 پدیده فعال اکتشاف بر شناختی نظریات مشوق و دریافت طریق از دانش کسب بر رفتاري نظریات اصلی تمرکز که

 و شـود  مـی  مشتق محیط از دانش شناختی نظریه بر شناخت،مبتنی کسب روش در .است بوده ادراک طریق از ها

 کسـب  فراینـد  در یادگیرندگان فعالیت .سازد می محیط در موجود ساخت هاي بازنمایی راه از را دانش یادگیرنده

 کـه  نمادهایی ضمن، در .است یادگیرنده توسط ذهن از خارج جهان بازساري دانش دارد، کسب مهمی نقش دانش

 دانش خلق به تواند می نمادها این دستکاري طریق از فرد و نیستند تاثیر بی امر این در نیز هستند ها مبین رویداد

 .بپردازد شناخت ایجاد و

 فراینـد،  ایـن  کـه در  دارد بستگی فرد دقت سرعت بهبود میران و پاسخ تکرار به رفتاري نظریات در شناخت کسب

 مستقیم تجربه .گیرد قرار واقعی رفتار هاي پیامد و انتظار مورد تاثیرپیامدهاي تحت فرد شناخت .دارد نقش تقویت

 فـرد  در و شوند می رفتار نیرومندي موجب در فرد، هاست تنبیه و ها تقویت دریافت از متاثر که رفتار هاي پیامد و

 امـور  بین تداعی هرچه و دهند می یاري امور به نسبت اجتناب گرایش یا در را او که کنند می ایجاد شناخت نوعی

 .یابد می افزایش رفتار، آن وشدت شود می نیرومندتر فرد در حضوري باشد، شناخت زیاد آن مثبت وپیامدهاي

 موقعیت حسب را بر ها شناخت این افراد، که شود می حاصل زمانی مطلوب، شناخت که است ذکر به الزم پایان، در

 و دارد بیشـتري  کـاربرد  شـناخت حضـوري   ، است مستقیم تجارب و محسوسات پایه بر امور که وقتی برند، کار به

 نقـش  طلبد، می را ذهن باالي سطح ادراکات نیست و مشاهده قابل مستقیم تجربه با که انتزاعی مفاهیم که زمانی

 .شود می بارز موقعیت، این در حصولی علم

Abstract 

Although little research has been done in line with the understanding of different angles, Statistics 

Most attention in this research, emphasis and specific look at the issue of recognition and due to 

certain one-dimensional approach that ruling in this area is still uncertainty in the field of 

knowledge can be seen . The purpose of this article, take a look at cognitive theory and design 

different views on the development of cognition in terms of psychology and cognitive skills in 

Nahj is to achieve recognition and participation in this relationship is explained. This question 

arises that what are the tools that make science) empirical knowledge through learning) and 

intuitive knowledge (Drew orientation) can affect people? This question arises that what are the 

tools that make science) empirical knowledge through learning) and intuitive knowledge (Drew 

orientation) can affect people? In recognition of these tools is a step to achieve what they have 

about the world and its people recognize that in Nahj al-Ali fully on recognition and its variants 

discussed. In this paper, through theoretical content analysis, the intention is to look at the 



 

 هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فلسفه تعلیم و تربیت و قلمرو علوم اجتماعی و انسانی 

 دانشگاه شیراز 

     3031اردیبهشت  03و  03

 

 

77 

definitions and types of cognition in Nahj, to learn about the best our knowledge and we can use it 

in your practical life. 

Keywords: knowledge, intuitive knowledge, scientific knowledge, Nahjolbalaghe, psychology 
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