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 ظرفیت رشدی و شناختی انسانو تحلیل مطالعه 
 در تطابق با اصل هدایت عامه

 
 
 

 سید علی موسوی، طاهر امانی، جواد شیرکرمی 
 
 
 

دانشجوی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت

 برنامه ریزی آموزشیکارشناس ارشد 
 دانشجوی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت

 


مطابق اصل هدایت عامه، خداوند حکیم از افقی مافوق عقل انسان، خطوط : چكيده

اصلی و راه را مشخص کرده است و در حقیقت، کار عقل و علم حرکت در درون 
دارای نوعی آفرینش و فطرت روانی  اساس دیدگاه قرآن، آدمی براین مسیر است. 

ها  مایزسازد. این تبه خود است که او را از دیگر مخلوقات متمایز می مخصوص
اگر از طرفی، . استهای انسانی مشترك ها، اهداف و ویژگیها، نیازتواناییناشی از 

جانبه تحقق نیابد، تکامل و نیل به اهداف تربیتی نیز به خودشناسی به صورت همه
انسان با دنیایی نامتناهی و پیچیده رو به رو است،  ؛رت کامل میسر نخواهد بودصو

که هر روز گوشه ای از آن برای انسان کشف می شود و این کشفیات نیز بشر را با 
مسائلی نظیر منشأ حیات، مبدأ و سواالت بسیاری مواجه کرده است. گویا کشف 

حوزه ظرفیت وجودی انسان و ز سعادت حقیقی، ا مرگ ومقصد آن، دنیای پس از 
بشر امروز بیش از هر زمانی نیازمند خارج است. توانمندی او برای کشف مجهوالت، 

به دوستداری فلسفه و اندیشه های سقراط است، تا خود را نفریبد و گمان به 
 دانستن همه امور نبرد. 

 انسان، ظرفیت رشدی، ظرفیت شناختی، هدایت عامه. کلمات کليدی:
 
 

 مقدمه
 تعریف و تدوین ،موف این علاهدا، مجموعه ای از رشته های تخصصی و حوزه وسیعی از دانش است. 1علوم شناختیامروزه 
باعث به وجود آمدن  ،مکانیسم هایی که در مغز سپسکه در موجودات زنده وجود دارد و است قابلیت های شناختی علمی 

عصبی، های روانشناسی، علومرشته 2یسدر واقع مباحث معرفت شنا شوند.می چنین قابلیت هایی بوده اند، شناسایی 
ی مطالعه ،علوم شناختیهدف معرفت شناسی و . را به هم پیوند زده استفلسفه معارف و شناسی، شناسی، زبانانسان

مانند تفکر،  ،مجموع هر آن چه که نمودهای هوشمندی و آگاهی هستندعبارت است از منظور از ذهن  است.9علمی ذهن
ها و مجموع حالتبه عنوان ادراك، حافظه، احساس، استدالل و نیز تمام روندهای ناآگاهانه شناختی. گاهی نیز شناخت را 

 نظر در …فرآیندهای روانی مانند تفکر، استدالل، درك و تولید زبان، دریافت حواس پنجگانه، آموزش، آگاهی، احساسات و
 . گیرندمی

در می یابیم که دنیا پر است از تنوع و گوناگونی مخلوقات، اما سواالتی  ،ر طبیعت و جانداران موجود در آنبا اندکی تأمل د
از: آیا موجودات عالم به حال خود رها شده هستند و یا تحت هدایت و راهنمایی  که در این میان قابل طرح است عبارتند

 قرار دارند؟ و اگر چنین است، این هدایت چگونه است؟

                                                           

1- Cognitive Science 

2- Epistemology 

3- Mind 
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مطابق با اصل هدایت عامه، همه موجودات عالم، در اثر نیروی شگفت انگیزی که در درون آنهاست، به سوی اهداف معینی 
 و این حرکت، در میان همه موجودات عمومیت دارد. در حرکتند 

بخشنده با لطف سر چشمه اعتقاد راسخ به هدایت عامه، اعتقاد به وجود خالق جهان است، به طوری که خالق مهربان و 
 .1نامتناهی خویش، موجودات را در مسیر شایسته خود به سوی کمال مطلوب، هدایت و راهنمایی می کند

هسته ای که پوسته خود را می شکافد و سر از خاك بیرون می آورد و از ابتدا تا انتهای مسیر رشدی خود، به سوی هدف 
تعیین شده ای که همانا سرسبزی و میوه دهی است، در حرکت است و یا جانورانی که اعمالی را به طور غریزی انجام می 

سازند، مهاجرت می کنند، آذوقه گردآوری می کنند، همه و همه نشان  دهند و بدون اینکه آموزشی دیده باشند، النه می
پرندگان، خزندگان و چهارپایان، هر یک ویژگی ها و توانمندیهای مخصوص خود را دهنده نوعی هدایت و راهنمایی است. 

شتر روزها با بی یوان حجهت یابی می کنند،  اپرندگان مهاجر با وجود کیلومترها پرواز به خوبی مسیر خود ردارا هستند. 
آبی در بیابان پیاده روی می کند. مورچه به جمع آوری آذوقه می پردازد و قادر به حمل بارهایی با چند برابر وزن خود 

ی است. نوزاد آهو، با وجود اندك زمانی پس از تولد، قادر به راه رفتن است و با وجودی که زمان زیادی از حیاتش سپر
  .2حس می کندنشده است، خطرات را 

 
 
 
 

 انسان رشد و ترقی                                                                                             
 
 
 
 

     اتحیوان رشد و ترقی                                                                                             
 
 
 

 حیات طول          
 

 انسان در مقایسه با موجودات دیگرقابليت های : روند رشد ظرفيت، توانایی و 1شكل 
 

در مقایسه با انسان، ممکن است بسیاری از حیوانات قابلیت هایی داشته باشند که انسان نداشته باشد، اما نکته اساسی این 
شناختی بسیار باالیی دارد، به طوریکه بر حسب دوران حیات خویش، آهسته، پیوسته و  -است که انسان، ظرفیت رشدی

رقی می باشد و تا به جایی پیش می رود، که از همه جانداران و حیوانات دیگر، جلوتر می رود و به تمداوم در حال رشد و 
  تبدیل می شود.)قابلیتی که به صورت بالقوه در وجود اوست( اشرف آنها 

                                                           

: قرآن کریم از قول حضرت موسی )ع( می فرماید: پروردگار ما همان (05)طه/ هدی ثمّ خلقهءٍ کُل شَى بناالذی اعطیرَ. 1

.است که به هر موجودی آفرینش شایسته عطا نمود و سپس او را در مسیر خود هدایت کرد

سیرك ها و نمایش ها صورت می گیرد( مبحث شرطی سازی، که به انجام رفتارهای خاصی در حیوانات )نظیر آنچه در . 2

منجر می شود، توسط صاحبنظرانی نظیر پاولف، ترندایک و اسکینر گسترش یافت. آزمایش پاولف روی حیوان سگ انجام 

شد. پاولف از طریق ایجاد همجواری میان محرك )غذا( و پاسخ )ترشح بزاق( موجب باال بردن تکرار عمل ترشح بزاق در 

حتی  ،ک نظیر این آزمایش را با دامنه گسترده تری روی حیوان گربه انجام داد. وی با تکرار روش خودحیوان شد. ترندای

حیوان را به انجام دادن و یا انجام ندادن کارهای مد نظر خود ترغیب نمود. اسکینر آزمایش خود را روی پرنده انجام داد و 

که در قفسش تعبیه شده بود نوك می زد و با تکرار فراوان  حیوان بر اثر آزمایش و خطای فراوان اتفاقی به دکمه ای

 آزمایش، حیوان به تکرار رفتار خود برای دریافت دانه اقدام می نمود.
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مایی و که هدایت به معنای راهن ،نمود استنباطتوان چنین می ،که در قرآن راجع به هدایت آمده استآیاتی با مطالعه 
که  به کار رفته،؛ و گاهی در معنایی عام 1رودحق و کمال و خیر و صواب است که گاهی در مورد انسانها به کار می راهارائه 
 :باشدیت دارای اقسام و انواعی میاست. پس هدارا شامل موجودات تمام 

ای که آن را به کمال شایسته خود برساند. خاص در یک موجود است، به گونهی استعدادها و ایجاد قوا ؛هدایت تکوینی
؛ زنبور عسل به صورت گروهی زندگی پیمایدباید راه خاصی را ب ،هر موجودی برای رسیدن به هدف معیّن خود یعنی

، میل ستجوگریججویی و قوه حقیقت .2می گیردمسؤولیت خاصی را بر عهده برای رسیدن به هدف،  عضویکند و هر می
 ستاشده نهاد انسان قرار دادهاز جمله استعدادهای انسانی هستند که به صورت تکوینی در  میل به خوبی ها، به پرستش و

انسان با موجودات دیگر تفاوت با توجه به اینکه هدایت تشریعی؛ . راه صواب از راه باطل منجر می شوندو به تشخیص 
برای نیز با پیچیدگی هایی همراه است، به طوری که در نتیجه هدایت انسان نیست، ادی تنها دارای بعد م و اساسی دارد

که نسبت به خصوصیات و نیازهای  خالقیهدایت از سوی ، روز خشونت در جوامع انسانیبرقراری توازن و جلوگیری از ب
انسان را از طریق خلقت و  خداوند. استمی دهند، الزامی  راست را نشان راهکه  یپیامبرانبه وسیله انسان آگاهی دارد و 

 . 9نماید دعوتکه انسان را به سوی کمال نهایی  صورتی آفریده است،راهنمایی کرده و سرشت انسان را به  ،تقدیر و فطرت
 

 شناختی انسان     ظرفيت رشد
انسان عصر حاضر، میراث دار بسیاری از مشکالت انسان امروز، ناشی از فراموشی جایگاه انسان به عنوان یک مخلوق است. 

رشد و پیشرفت قابلیت ها و توانمندیهای زبان، تفکر، پیشرفت، قوانین اجتماعی، حقوق بشر، دموکراسی و ... است، که 
در تناقض با امور معنوی و اعتقاد به اراده و خواست و هدایت الهی بشریت نیست، چرا که این سوال  قطعاً این امور نیز

که چرا در میان همه موجودات، این انسان بود که به چنین توانایی هایی دست یافت؟ پاسخ آشکار اساسی مطرح است 
 است، انسان موجود بر گزیده بوده است. 

اما آیا موجودی که خود مخلوق است، می تواند همه عالم را بشناسد؟ واقعیت این است که بسیاری از انسانها از موضع خود 
زودی و نسنجیده تفکر خود را ابراز می نمایند. شاید تفکر از موضع خود، قدری طبیعی باشد، اما تفکر می کنند و نیز به 

الزم  در اینجامعرض خطا خواهد بود.  قطعاً ابراز عجوالنه آن امری غیر اصولی است، چرا که نظر و عقیده ای شکننده و در
درود فرستیم. او خواب راحت را از دیدگان فضل فروشان گرفته بود. وی درباره تفاوت  ،است تا به روان حکیم بزرگ سقراط

و بنابراین خود را نمی فریبم و گمان به دانستن نمی  خود با دیگران معتقد بود که من اطالع دقیقی از بسیاری امور ندارم
و سرپیچی از فرمان مافوق می ترسم. من از مرگ  من از امور زیان آور برم و در این نکته است که من از دیگران داناترم.

نمی ترسم، چرا که ترس از مرگ جز این نیست که آدمی خود را به چیزی که نمی داند و نمی شناسد، دانا پندارد. شاید 
می ما بسیاری از پدیده ها را می شناسیم و از آنها اطالع داریم و اما بسیاری را ن. مت بزرگی برای انسان باشدمرگ نع

از آن برای انسان مکشوف  ای شناسیم یا دسته کم هنوز اطالع دقیقی از آنها نداریم )نظیر گستره عالم، که هر روز گوشه
تکامل علوم گوناگون، مستلزم تکامل اندیشه ها و تجارب است و این عوامل با گذشت زمان تحقق می یابند. می شود(. 

خود جلوتر باشد و بنابراین نقص و اشتباه نیز برای آدمی امری  از زمانطبیعی است که انسان هرگز نمی تواند قرنها 
طبیعی است. اما ناتوانی انسان در فهم و احاطه بر دسته ای از موضوعات دیگر، عقل و دانش انسان را به چالش کشانده 

ای چه آمده است؟ و به کجا می از این موارد، سعادت انسان و یافتن پاسخ سواالتی از قبیل اینکه انسان از کجا و براست. 
 رود؟ قابل ذکر است. 

همچنان که اشاره شد، ما نسبت به بسیاری از مسائل شناخت کافی و دقیق نداریم )یا اصالً شناخت نداریم(. حتی در 
نمی توانیم قاطعانه نوعی عمومیت را در نظر بگیریم. مثالً این شیوه زیستن که ما داریم )خوردن، مواردی که می دانیم نیز 

خوابیدن، میل جنسی و ...(، شاید لزوماً تنها شیوه حیات نباشد و انواع دیگری نیز وجود داشته باشد. اشتباه بسیاری از 
ع خود، نیاز خود، تجارب، معلومات، تفکر و عقل خود می نگرند انکارگرایان در این است که آنها عموماً همه چیز را از موض

مسأله موجودات فضایی، مسأله ای است و بنابراین قضاوت آنها در مورد بسیاری از مسائل در معرض خطا قرار می گیرد. 
م هستند؟ اگر که سالهاست ذهن انسان را به خود مشغول داشته است. واقعاً آیا غیر از ما موجودات دیگری در این عال

                                                           

(؛ ما راهمان را به افرادی که برای رضای پروردگارشان تالش کنند 83. و الذین جاهدوا فینا لنهدینّهم سبلنا )عنکبوت/ 1

نشان خواهیم داد.

مرحوم عالمه طباطبایی در ؛ (86اوحی ربّک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و مما یعرشون )نحل/ و . 2

ای که در ذات زنبور عسل قرار داده، به او الهام نموده است.فرماید خداوند از طریق غریزهتفسیر این آیه می

 .(95س علیها )روم/ التی فطر النا اللّهفاقم وجهک للدین حنیفا فطرت. 9
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، آیا با چشمانی بزرگ، دو دست و دو پامه تصور می کنند که حتماً موجوداتی هستند هست چگونه موجوداتی هستند؟ ه
این تصور اندکی به خصوصیات انسان شبیه نیست؟ در صورتی که اگر هم چنین موجوداتی باشند، ممکن است لزوماً دارای 

 چنین شکلی نباشند. 
های شناختی، های تحول و کسب ویژگیها، زمینهها، توانمندیقابلیت ؛ساختاری فطری دارد که در اصل آفرینش انسان

ها را پرورش های خویش، استعدادها و ضعفعاطفی و رفتاری گوناگون در آن سرشته شده است و باید با شناخت توانمندی
جانبه به شناختی قرآن، خودشناسی و توجه همهدر نگرش انسان. دهد و برای نیل به اهداف عالی تربیتی کوشش کند

خودشناسی از چند راه . پذیر است و هر فرد نسبت به خودشناسی مسئول استهای فطری، امکانوجود طبیعی و ویژگی
ی درون که با دو نوع آگاهی و شناخت حضوری فطری و آگاهی و شناخت حصول میسر است: یکی از راه توجه و مطالعة

کارگیری هرگونه مفهوم مستقیم و بدون بهبه طور ، یافتن حقایق هستی خویش حضوری در شناخت. یابدعقلی تحقق می
یابد، نه اینکه تصویری از آنها را ادراك کند؛ در شناخت حصولی، های وجود خود را میو تصویر ذهنی است؛ زیرا واقعیت

راه دیگر مطالعة عقلی در آفاق و . شناسدهای خودش را میا و توانمندیهویژگی، عقل با به کارگیری مفاهیم و استدالل
نسان در بین جایگاه اکه ، است گسترة گیتی و مقایسه آفرینش موجودات با انسان و مالحظة رابطة مخلوقات دیگر با آدمی

  آید.می به دستموجودات جهان هستی 
 
 
 
 
 

  
 گذر زمان                     

                                           
 مسير حيطه شناختی انسان در طول زمان: 2شكل 

 
حوزه مکشوفات و معلومات انسان گسترده تر می شود. بدیهی است که با گذر  ،همچنان که اشاره شد، با گذشت زمان

دسترسی به علم و دانش، و به تبع آن آموزش، رفاه زمان، با توجه به پیشرفت های علمی و اجتماعی که صورت می گیرد، 
 و آسایش بیشتر نیز امکان پذیر است.

 
 مراحل رشد انسان

وجه تمایز انسان با حیوان در روح و روان و  در این دنیا و شرایط آن زندگی می کند.همچون دیگر جانداران نیز انسان 
فرهنگی و و حتی با عوامل  عواملی نظیر زبان آموزی )زبان وسیله تفکر است(، گذشت زمانانسان با تفکر اوست. تفکر 

شناختی انسان را به  -رشدی ژگی هایاجتماعی در ارتباط است. صاحبنظرانی نظیر پیاژه، ویگوتسکی، برونر و آزوبل، وی
مورد بحث و بررسی قرار داده اند، که با توجه به اینکه تأثیر پیاژه در این حوزه عمیق تر از دیگران بوده شکل گسترده ای 

یا دانش  های پیاژه، معرفت شناسی هدف اصلی پژوهشاست، به طور اجمالی به بیان پاره ای از نظرات وی می پردازیم. 
تعامل  بوده است، که وی با استفاده از روان شناسی ژنتیک، منشأ و تکامل دانش بشری را مورد مطالعه قرار داد. شناسی

میان فرد و محیط، از مفاهیم اصلی نظریه پیاژه محسوب می شود. این کنش متقابل میان فرد و محیط به دو طریق 
ق( نامیده می شود و دیگری درونی است که سازمان صورت می گیرد، نخست برونی است، که سازگاری )جذب و انطبا

در صورت نامیده می شود. جذب هنگامی صورت می گیرد که فرد اطالعات جدید را به ساختار شناختی خود مرتبط سازد. 
که فرد قادر به جذب نباشد، مجبور است که واکنش های خود را نسبت به محیط، تغییر دهد که این وضعیت را انطباق 
گویند. منظور از سازمان، بر قراری ارتباط میان اعمال مجزا و تشکیل ساخت های جدید است. این ترکیب ساخت ها و 

گیرد. در نظریه پیاژه، رشد شناختی و ذهنی انسان از تولد تا بزرگسالی  رفتارها می تواند در بعد جسمی یا روانی صورت
  ( عملیات صوری یا انتزاعی.1حسوس ( عملیات م9( پیش عملیاتی 2حرکتی  -( حسی1شامل چهار مرحله است: 

 شناخت در این مرحلهخالی از تفکر است و جنبه بازتابی دارد.  سالگی(، 2حرکتی )از تولد تا  -مرحله حسی
مرحله بازتاب ها، که تا یک ماهگی  این مرحله شامل چند بخش )یا زیر مرحله( می شود: اولناخودآگاه و ناهوشیار است. 

   ؟  ؟   ؟   ؟   ؟   

؟   ؟   ؟     ؟؟  

 ؟

؟  ؟   ؟   ؟      

 ؟   ؟          ؟؟   

؟    ؟   ؟   ؟   ؟    

 ؟   
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مرحله ، که خود شامل دو بخش است )یک تا چهار ماهگی و چهار تا هشت ماهگی(. 1مرحله واکنش ها سپسادامه دارد. 
شامل  ،نهایی ماهگی(. مرحله 16 تا 12) 9واکنش های ثانویه مرحلهی(. ماهگ 12تا  6)از  2هماهنگی طرح واره های ثانویه

 ماهگی(. 21تا  16ابداع از طریق فعالیت های ذهنی )از 
 1تا  2که این مرحله، خود نیز به دو زیر مرحله شامل پیش مفهومی )از ، سالگی( 7تا  2)از  مرحله پيش عملياتی

 تقسیم می شود.  ،0سالگی(  7تا  1، و مرحله تفکر شهودی )از 1 سالگی(
در این مرحله آزمایش و خطا پایان یافته و توانایی انجام اعمال منطقی سالگی(،  11تا  7مرحله عمليات محسوس )از 

 ه است.آشکار می شود. همچنین پیش بینی اعمال، حدس نتایج و درك مفاهیم ماده، حجم و وزن از مشخصات این مرحل
در این مرحله توانایی تفکر عملی و مبتنی بر شیوه های فرضیه ای و سالگی(،  11تا  11مرحله عمليات انتزاعی )از

 قیاسی، آینده نگری و آرمان خواهی، آشکار می شود.
 

مورد توجه با مطالعه متون تربیتی اسالمی، متوجه می شویم که توانایی و استعدادهای اختصاصی هر مرحله از رشد آدمی 
خواهد بود و اهداف، محتوا، اصول  ویژه قرار دارد. اصوالً بدون در نظر گرفتن مرحله بندی، هر نظام تربیتی ناقص و ناکامل

در نظر گرفته شود، هدف نهایی « ر ب و » و شیوه های تربیتی همگی متکی به تعیین مراحل است. اگر تربیت از ریشه 
مورد نظر باشد، تا حدودی از « ر ب ب » به امور شخصی است. اما اگر تربیت از ریشه آن استقالل و توانایی نظم دهی 

 در نظر گرفته شده است. 8متن عرفی تربیت بیرون است و به منزله دوره تمهید
 

 : تطبيق مراحل رشدی و تربيتی آدمی1جدول 
 مراحل تربیت محدوده تقریبی سنی مراحل تطور وسع آدمی

 مرحله تمهید: -1 اول سال 7 مرحله فعالیت
 الف( زیر مرحله اول: بازی

 ب( زیرمرحله دوم: تأدیب سالگی تا بلوغ شرعی 7از  مرحله کسب قابلیت آموزش و تأدیب
 مرحله اسالم -2 دهه دوم حیات مرحله بلوغ و اوج آن

 مرحله ایمان -9 حیات دهه سوم مرحله اعتدال
 تقوامرحله  -1 دهه چهارم حیات مرحله اعتال

  دهه های پنجم، ششم و هفتم مرحله بزرگسالی
 دهه هشتم و بعد از آن مرحله کهنسالی مرحله یقین -0

 .272* بر گرفته از کتاب نگاهی دوباره به تربيت اسالمی، خسرو باقری، ص 


 گيری نتيجهجمع بندی و 
فرماید: انسان بر خودش می اهیفراوانی دارد. قرآن با اشاره به این توانمند و شناختی روانی رشدی، هایانسان توانمندی

داند یاد تواند چیزی را که نمیانسان می مفهوم بینش صحیح است. بصیرت در اصطالح قرآن به .(11: قیامت) آگاه است
های خود بکاهد و به حل مسائلی که تواند از جهالت و نادانیمرتب می و به طورابگیرد و دامنة علم او هم محدود نیست؛ 

 برسد.  علمی باالتریرو دارد، بپردازد و به رشد و کمال پیش
های ی تبیین پدیدهایرا از توان انسانتوانمندی و مهارت بیان را فراهم ساخته است و  ،روانی جسمی وهای خداوند زمینه

، برخوردار کرده است. قرآن انسان را خردمند و متفکر معرفی کرده است و او یو احساس ذهنی پدیده هایمورد مشاهده و 
 که فرمایدمی ،انداین توانمندی را بارور ساختهو دربارة کسانی که  دعوت می کندجهان آفرینش  به تفکر در خود و دررا 

                                                           

پاسخ و سپس نگاه مستمر به اشیاء و تالش برای گرفتن آنها و در نهایت رفتارهای  -در این مرحله رفتارهای محرك. 1

گرفتن و تکان دادن بروز می کند. 

در این مرحله قصد و منظور انجام اعمال به خوبی قابل مشاهده است.. 2

شیء همراه است، به طوری که کودك تالش می کند تا اشیاء پنهان شده را پیدا کند.این مرحله با تکمیل مفهوم بقاء . 9

در این مرحله منطق کودك جنبه تمثیلی دارد و کودك قادر به درك ویژگی های مشترك و مفهوم طبقه نیست.. 1

ر مبتنی است.ودر این مرحله تفکر جنبه ادراکی دارد و بر جنبه های ظاهری ام. 0

کردن برای عبادت خداوند و فرمان برداری از او، که همان قلمرو اصلی تربیت است.هدایت . 1
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ها و زمین اندیشید که خدا آسمانا در درون خود نمیآیمی فرماید: همچنین اندیشند. ها و زمین میآنان در خلقت آسمان
 .نیافریده استو بیهوده و آنچه را بین آنهاست، بدون هدف 

های ها، تحوالت و ویژگیها، توانمندیخودشناسی برای هر فرد ضروری است؛ زیرا انسان با خودشناسی به قابلیتبنابراین 
کند و در خود حس می فقر، نیازمندی و تعلق به قدرت الیتناهی پروردگار را، ، و ضعفبردفطری و غیرفطری خود پی می

شناسی یا معرفت خود .برای سلوك عملی و رفتن به سوی خدا، اهداف عالی تربیتی و کمال مطلوب است یاهاین مقدم
ای درونی و برونی خود هاز نیاز ،ر پرتو خودشناسیی دنفس، زیربنای سعادت بشر در همة شئون مادی و معنوی است. آدم

روی، خودشناسی در تعلیم و تربیت جایگاه کند. از اینهای خود را ارزیابی میها و ناتوانمندیشود و توانمندیآگاه می
ت وجودی خویش آگاه نباشد و ازیرا اگر کسی از امکاند، آیشمار میترین شناخت بهای دارد و باالترین و باارزشویژه

باشد و بر چه اصولی رفتار خویش  هاییبه دنبال چه هدفکه در زندگی باید داند خود را نشناسد، نمیهای هستی واقعیت
 .را استوار سازد

 .یت هایی نظیر نقص نسبی و مطلق مواجه استمحدودبا انسان ث مطرح گردید، شناخت در مباحاز طرفی، همچنان که 
انسان با دنیایی نامتناهی با ارتباطات پیچیده ای رو به رو است، که هر روز تنها گوشه های ناچیزی از آن برای انسان 

اما کشف و احاطه بر دسته ای دیگر از کشف می شود و این کشفیات نیز بشر را با سواالت بسیاری مواجه کرده است. 
گویی که این موارد به کلی از حوزه شناخت انسان خارج است. با  مسائل، انسان را با چالش جدی مواجه ساخته است،

وجود ظرفیت باالی وجودی انسان و توانمندی او برای کشف مجهوالت، تالش بشر برای دانایی نسبت به مسائلی نظیر 
 ه است.منشأ حیات، مبدأ و مقصد آن، مرگ و دنیای پس از آن و کیفیت سعادت حقیقی، تاکنون به جایی نرسیدیافتن 

 
 

 منابع
 ( نگاهی دوباره به تربیت اسالمی، تهران: انتشارات مدرسه.1966باقری، خسرو .) 
 ( 1935رفیعی مقدم، فاطمه؛ فقیهی، علی نقی .)مجله های تربیتی آن براساس بینش قرآنیخودشناسی و بازتاب ،

 .28ـ  0سال سوم، شماره اول، صفحه اسالم و پژوهشهای تربیتی، 
  ،(. فلسفه سال سوم آموزش متوسطه ادبیات و علوم انسانی، تهران: سازمان پژوهش و برنامه 1973حمید )طالب زاده

 ریزی آموزشی، وزارت آموزش و پرورش.
 ( بینش اسالمی سال دوم آموزش متوسطه، تهران: سازمان 1976ابوطالبی، محمدمسعود، سادات، محمدعلی .)

 و پرورش. پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، وزارت آموزش
 --- (1935 .)؛ بر گرفته ازعلوم شناختی، علمی رو به آینده https://rasekhoon.net  0/11/31در تاریخ 
 http://asriran.com/fa/news/243756
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