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During the last two decades, the discussions related to "theory of children's mind" 

and the teachings related to the process of mind training have been widely promoted 

in the intellectual circles of the world. In such a way that half of the researches 

related to cognitive evolution in some countries have been related to "theory of 

mind". In our country, the project "teaching philosophy to children" was presented 

in order to strengthen and train the mind, which met with public approval. Although 

this project was severely criticized by some researchers, it played an effective role 

in strengthening the students' scientific foundation, acquiring problem solving skills 

and The training of the mind has played a role. This article, while stating the issue 

of cognition and how to acquire knowledge, which is considered as an important and 

independent issue of conflicting opinions of thinkers in this field, examines the 

disagreement between the scholars of Masha and Sadr al-Mutalahin Shirazi in this 

field. Unlike other thinkers who consider the origin of science to be forms that 

dissolve in the soul and can be perceived in the form of achievement, Mulla Sadra 

considers it to be the result of its invention and creation in the soul, which is present 

and with participation. Imagination is activated. Based on this, in the process of 

education, the training of mental powers alone is not enough for the growth and 

perfection of learners, and the strengthening of imagination should also be included 

in the agenda of the country's educational planners. 
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Extended Abstract 

Introduction 

During the last two decades, the discussions related to the "Theory of Children's Mind" and the 

teachings related to the process of Mind Education have been widely promoted in the intellectual 

circles of the world. In such a way that half of the researches related to cognitive evolution in some 

countries have been related to "theory of mind". In Iran, the project "Education of philosophy to 

children" was presented in order to strengthen the education of the mind, which met with great 

success. However, this plan was seriously criticized by some researchers. The purpose of its 

implementation is to strengthen the students' scientific foundation, to acquire problem-solving 

skills and to train the mind. On the other hand, the issue of cognition and how to acquire knowledge 

which has been discussed sporadically in the works of Islamic wisdom since long ago, today is 

considered as an important and independent issue that is the source of conflicting opinions among 

thinkers in this field. There is Sadr al-Mutalahin Shirazi (Mullah Sadra). Other Muslim thinkers 

consider the origin of science to be forms that dissolve in the soul and can be understood in the 

form of achievement, and the followers of Mullah Sadra follow him as the result of invention and 

its creation in Naqs is known to be achieved in a face-to-face form and with the active participation 

of imagination. This difference of opinion causes the process of mind training alone to be 

insufficient for the growth and perfection of learners, and the strengthening of imagination is on 

the agenda. The country's educational planners should be placed. 

Based on this, the main questions of this research are as follows: 

1- What is the role of education of the mind and its effect on children's intellectual development 

based on the solution view of science? 

2- What are the differences between Mulla Sadra's view and others in the role of in-person 

science in the field of knowledge? 

3- What is the effect of giving importance to imagination along with mind training strategies in 

children's education? 

The explanation of the thinkers of the world in response to the question: What is the way of 

acquiring knowledge and knowledge in a person in a way that is in accordance with the reality 

(realization of science)? They are divided into two general groups. A major group of advanced 

philosophers believe in the solution of scientific forms in the mind in accordance with reality. 

Greek philosophers, philosophers of Masha and some European philosophers including Kant and 

Descartes fall into this category. Among the late Islamic philosophers, Mulla Sadra and the 

followers of Hikmat Ta'ala have presented a unique opinion in this field, which is known as the 

theory of emission. They believe in mental existence by using the power of imagination. Obviously, 

the topic of mind training cannot be the same for the supporters of these two views and will be 

completely opposite to each other.According to Mulla Sadra, man is a creative creature based on 

the way his intellect works. This creativity, in the transcendental wisdom, is mostly manifested in 

the field of theoretical intellect, he believes that man is not a passive being, but is completely active 

in this field; because science is one of the subjects of existence and not a product of nature. He 

believes in creating and falsifying existence. Al-Mashai sages believe that all sensory, illusory, 

imaginary, and intellectual perceptions are obtained through the abstraction of their attributes and 

components, while he emphasizes that perception is obtained in some way from existence (Mola 

Sadra, 1990). Mulla Sadra achieved a great transformation in the field of knowledge in front of 

Masha's philosophy. In the sense that before him and in Aristotelian philosophy, the way to acquire 
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knowledge was explained to the mind from the outside, and the mind acted passively like a mirror 

in front of the truths of the world and allowed tangible forms to be reflected in it. In fact, Nafs was 

an unwritten tablet on which images were engraved. But he managed to completely reverse the 

path of human knowledge. He himself expresses this epistemological reverse path as follows: "Lis 

al-Amr is like this, bel al-Amr is the opposite of what is written" (Elmi Sol, et al., 2014). Based on 

this, knowledge is not obtained through acquired knowledge, but knowledge is obtained through 

external existence only through intuition and presence. In fact, what we are aware of through 

scientific forms or acquired knowledge is the same nature that exists outside of the mind, which 

was never aware of its existence through acquired science. In all cases, knowledge is the result of 

the presence of the known (the nature of external existence) with the scientist. This type of 

knowledge does not need a scientific form, and this is the knowledge of presence, which is 

considered the most complete type of science because there is no intermediary between the known 

and the known. So "man's honor is to be able to understand all truths and unite with them" 

In his philosophical treatises, under the title of Al-Masal Al-Qudsiyyah, Mullah Sadra says: God 

Almighty created the human soul in such a way that it can create the form of abstract and material 

things, because the soul is from the world of the kingdom and from the world of God's power and 

action. Is. Sadr al-Mutalahin believes that the rise of scientific forms to the human soul, just like 

the rise of these forms to the Supreme Being, like the rise that these forms have to the brain, is not 

of the type of perception. The things that man perceives are actually forms that are created by the 

human soul and they appear after these equipments or apparent causes. The explanation is that 

Mulla Sadra considers theoretical reason like other ancients to four levels of rationality: A - Beastly 

reason or potential b- rational intellect c- actual intellect d- useful intellect Therefore, from his 

point of view, the real life of man is reasonable life. The human soul becomes one with active 

intellect in order to understand the truth of intellectual forms in the form of an intellectual union. 

Among the Islamic mystics, especially from Ibn Arabi's point of view, the power of imagination 

is the greatest power that God has deposited in human existence, and it is one of the main 

manifestations of God's eternal power. The importance of this power is so great that he and some 

Islamic mystics consider the power of human imagination to be the source of creation and creation 

of the afterlife (especially in the realm of physical resurrection).  

Probably under the influence of this view, Mulla Sadra has explained the performance of this 

power in perceptions and actions in a multi-faceted relationship with other esoteric powers. Also, 

he considers imagination as one of the basic principles of actions, the link between the world of 

sensations and the sensible, and like a queen in preserving these images. 

 In the explanation of this matter, it should be said that the human senses are divided into 

external senses (including: taste, smell, hearing, touch, and vision) and internal senses (including 

common sense, imagination, fear, memory, and perception) he does. In the transcendental school, 

the power of imagination has a great impact on the acquisition of knowledge in a person's existence, 

in a way that other powers never reach this level of importance 

There is no doubt that intellect and mind are the most valuable jewels that God has deposited in 

human existence. This importance has been emphasized in many places in the Qur'an and in many 

hadiths. Ali, peace be upon him, in the first sermon of Nahj al-Balagheh, basically considered the 

purpose of sending divine prophets to be the flourishing of this unique gem in human existence 

reveals and flourishes the secret of intellects. A major part of cognition and knowledge is the 

product of mental activities. However, how is the method of obtaining and acquiring this 

knowledge, or to what extent does our mental cognition correspond to the outside world, or to what 
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extent It can be trusted, it is a point of dispute; But in the meantime, as mentioned, the power of 

imagination plays the role of being the link between the sensible and the sensible. Mulla Sadra, 

unlike Masha's philosophers, who physicalizes sensory and imaginary forms. They knew and 

believed in its dissolution in the soul. , rather than abstracting these images from the outside to 

solve them in the mind. 

In the meantime and in the creative stage, if the imagination does not play its role, the connection 

between the perceptible and the reasonable is broken. Due to the fact that Mulla Sadra attaches 

great importance to the power of imagination in addition to the rational element in the subject of 

cognition. Therefore, in the way of educating the mind in order to adapt it to the real world, one 

cannot neglect the power of imagination in education, especially in the case of children and 

teenagers. It is based on this that in the theoretical foundations of the fundamental transformation 

of one of the six areas of education into the area of beauty, cognitive and artistic has been assigned 

and the purpose of paying attention to this area is mentioned as training the imagination. The limits, 

scope and principles of this area are as follows and decoding skills for students; Considering 

aesthetic and artistic education as the education of everyone; emphasizing on providing the 

backgrounds and conditions of creation and creativity for students; Emphasis on the education of 

cognitive and artistic beauty as a super curriculum and the ruling spirit of all curricula; Emphasis 

on the flexibility of aesthetic and artistic education; Emphasis on providing the background of 

artistic orientation and expertise in students  

Sadr al-Din Shirazi defined the mind as "the ability of the soul to acquire knowledge that has 

not been achieved for the soul". This talent, which is considered similar to intelligence in many 

works of Muslim thinkers, is capable of knowing which the most important function of the brain 

is. He goes to guarantee. On the other hand, mind training, which is known as intellectual training 

in the eyes of the ancients, has been the focus of many thinkers in the world, including Lipman and 

Ta Gard in recent years. This program, which has become extremely popular both in the world and 

in our country under the title of "teaching philosophy to children", has become the source of 

disagreement and criticism of cognitive science philosophers, psychologists and philosophers. In 

addition to the disagreement over the approach of this education. There is another controversial 

issue in this issue that is related to the process of acquiring knowledge. Some sages consider science 

to be exclusive to acquired science and include forms that are reflected in the mind or resolved in 

the soul. However, a group that is influenced by Mulla Sadra's thoughts and transcendental wisdom 

considers science to be the result of creativity, creation and creation in the soul. If the approaches 

of mind training for children are to find ways to strengthen memory and store objective images of 

objects in the mind, then common trainings such as strengthening memory and problem solving 

skills in the form of philosophy teaching methods to children are sufficient, but if knowledge 

through science if we are to believe in person, then the process of educating the mind with common 

approaches in order to strengthen the scientific foundation of children is not enough in any way, 

and at the same time, the methods of strengthening and training the power of imagination should 

also be put on the agenda of the country's education planners. In the document, the fundamental 

change under the title "aesthetic and artistic field" is theoretically emphasized, but schools and 

classrooms do not have a plan to realize it. The important thing to think about in this field is to 

state that, contrary to the initial impression, this field is in no way specific to specialized fields of 

art in conservatories or university centers, but strengthening the power of imagination should be 

considered as a general strategy for all learners be placed in the educational field. 



 

JPI, 2022; 16 (40): page 37  

  هیحکمت متعال دگاهیذهن بر اساس د تیترب کردیرو یبررس

 درآموزش کودکان الیقوه خ تیبر تقو دیتاک با

  درچه یاکبر پناه

 panahi256@yahoo.com . رایانامه:رانیاصفهان، ا ان،یدانشگاه فرهنگ اریستادا

 چکیده اطالعات مقاله

 مقاله پژوهشی نوع مقاله:

 

 

 2۷/0۴/0۴00 تاریخ دریافت:

 00/0۶/0۴00: بازنگریاریخ ت

 20/0۶/0۴00تاریخ پذیرش: 

 2۲/0۸/0۴00: انتشارتاریخ 

 

 

 ها: واژهکلید

حکمت متعالیه  ،تربیت ذهن

آموزش فلسفه ،  قوه خیال ،مالصدرا

 .کودکانبرای 

 

 

ه عرصنظران  صاجب یمورد توجه جد رایاست که اخ یکودکان موضوع یآن بر رشد عقالن ریذهن و تاث تیترب نقش
  نییو کرد. تبجستج نیصدرالمتاله ژهیتوان در آثار قدما بو یمساله را م نیقرار گرفته است .سابقه طرح ا تیو ترب میتعل

 یم جصولنسبت به عل یعلم حضور حیو ترج الیقوه خ ینیآفر نقش نهیدر زم نیریمالصدرا با سا یصدور دگاهیتفاوت د
 نی.ا دیگشانظران ب صاحب یذهن را به رو تیاز ترب یعیبد یتواند الگو یکه ماست  یساز مباحث نهیزم ه،یدر حکمت متعال

 تیدر تربرا  یرازیش نیمتالهمشاء با صدرال یحکما نیب نظر شناخت و نحوه حصول علم اختالف موضوع انیمقاله ضمن ب
کنند  یدر نفس قلمداد محلول کننده  یذهن یها که منشاء علم را صورت شمندانیاند ریکند. برخالف سا یم یذهن بررس

و با  یقابل ادراک است، مالصدرا آن را حاصل ابداع و خلق در نفس دانسته که به شکل حضور یحصول که به شکل
هن به ذ یقوا تیآموزش و پرورش، ترب ندیرسد در فرا یاساس به نظر م نیشود. بر ا یم جادیا الیمشارکت فعال قوه خ

 یها اهر «کودکانرای آموزش فلسفه ب» یها برنامه درلذا ضرورت دارد  ؛کند یمن تیکفا رانیرشد فراگ یبرا ییتنها
 .ردیگ کشور قرار یآموزش زانیر برنامه تیگذار، محور فعالریو تاث یدیعنصر کل کیبه عنوان  زین الیقوه خ تیتقو

 0۶، فیهای فلسپژوهش. مت متعالیه با تاکید بر تقویت قوه خیال درآموزش کودکان(. بررسی رویکرد تربیت ذهن بر اساس دیدگاه حک0۴00. )اکبر ،درچه یپناه: استناد

(۴0): ۱0-33. DOI: http//doi.org/10.22034/jpiut.2022.52574.3298  
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  مقدمه
 ژهیوجهان ب شمندانیاند یهااز دغدغه یکیآن  تیتقو یهاو عملکرد ذهن و راه تیکاوش درباره ماه، بشر شهیاند خیتار یاز ابتدا

 اندبخرج داده اریبس یسع دهیچیعنصر پ نیاز ا ییدور در رمزگشا یهاگذشته از لسوفانیهرچند ف. بوده است تیو ترب میدر عرصه تعل
 اتیذهنی افراد به خصوص یهاعالوه بر ارتباط با ویژگی، مسائل فلسفه ذهن. منجر شده است جهینت هتالش آنان کمتر ب یول

مورد  «هن و بدنذ مسئله»گذشته تحت عنوان  انیاین موضوع در سال. دارد یبستگ زین یبه نوع رفتار آدم ژهیبو، آنان یفیزیک بدن
 یشخصم یهایبندصورت ریدر قرون اخ، مقوله نیپرداختن به مسائل ا ندهرچ. قرار گرفته است شمندانیاز اند یبرخ یمطالعه جد

 ییراکارکردگ هیکه در دوران بعد به نظر یدگاهید. آن از زمان دکارت آغاز شده است یکه تقریر علم ستین یدیترد یول افتهی
ه و رفتار شناسند کی یحس یهایورود انیم یعلّ یاواسطه، یاو معتقد بود حالت و حوادث نفسان. پاتنم منجر شد یالریه ینیماش
آن است  یروابط کارکرد -بنفشه یبو، مانند درد-ست که ه کندیم یرا آن نوع حالت یحالت نفسان کیآنچه  یعنیاو است؛  یبعد

 دبه شدت مورد نق دگاهید نیا، (۷۱: 03۸0، دارد )هارت ینفسان یهاحالت گریو د یرفتار یهابا پاسخ، یحس یهاکه محرک
 یمطالعات یزارهااب. (۶2: 03۸0، ذهن کاسته شود )سرل یهاتیفعال ینیماش یهالیقرار گرفت وموجب شد از تحل یبعد شمندانیاند
مجددا به  یختشناامکان را فراهم آورد تا دانشمندان علوم نیمغز ا یهاذهن و کنکاش در مورد کارکرددر مورد عملکرد  دیجد

 . نشان دهند یشتریعالقه ب «رابطه ذهن و بدن»و  «شناخت و معرفت تیاهم»همچون  یمیمفاه یبررس

بر عهده  صرفا نهیزم نیدر ا ییهاوزه و قلمرو فلسفه قرار داشت و پاسخ پرسشذهن در ح تیگذشته مسائل مربوط به تقو در
 یختشنالومع شمندانیدامان اند، لسوفانیعلل و عوامل مربوط به آن عالوه بر ف یبررس، امروزه یبوده است ول مانیو حک لسوفانیف

ق گرفته که رون ینوع مسائل به قدر نیبه ا ییپاسخگو و اقبال به یورزشهیتفکر و اند ندیفرا ردر حال حاض. گرفته است زیرا ن
ذهن  هینظر» عالوه بر آن. (20: 03۲0، شده است )تاگارد دهینام «فلسفه ذهن» کمیو  ستیقرن ب یو محور فکر یمساله اصل

 یژوهشپمجله  ریسردب نیمارس برنشتا. گرفته است قجهان رون یدر محافل فکر یعیبه طور وس، دو دهه گذشته یط «کودکان
ذهن بوده  هیدر مورد نظر کایدر آمر یختشنامربوط به تحول یهااز پژوهش یمیاعالم کرد که ن 0۲۲۸در سال  «تحول کودک»

  .(۶0: 2000بورکلوند، ) است
عرصه باور  نینظران ا ن است که با آنچه صاحبآ تیتقو یهاو راه از مقوله ذهن یمردم عاد یتلق، مطالعات رهزن نیدر ا

شکل  ییهاذهن بر اساس استعاره مفهوم، یمردم عاد نیجامعه و در ب یحوزه شناخت عموم در واقع در. دارد یند تفاوت ماهودار
 هیتک. ردیگمی ظرف در نظر کیاشاره کرد که ذهن را به مثابه  یابه استعاره توانینمونه م یبرا. است جیآنان را نیب که در گرفته

 «هنظرف ذ» مفهوم اندآنان ناخواسته عادت کرده. شده است نیمفهوم قر نیا استعمال مفهوم ذهن با از مردم هنگام یاریکالم بس
انباشت  ظرف جهت کیاز آنکه  شیاست که ذهن ب نیا قتیحق. کنندمی تفادهرا اس «ظرف زمان» همانگونه که مفهوم. را بکار برند

 یهاقاعده، یمنطق یهاگزاره. کندیم یبانیرا در وجود انسان پشت هااز داده یاز انواع مختلف دهیچیپ اریبس یاسامانه، اطالعات باشد
 «هفرهنگ جامع»هر آنچه به اصطالح ، و قضاوت هاقیتصدها، و قصه هالیتمث اتیحکا، یذهن یهاصورت، یدیکل میمفاه، یعقل

توانمند  العادهفوق ستمیس نیتوسط ا، ا شکل دهندما ر یشود تا رفتارهامی اجزاء آن برقرار نیکه ب ییوندهایدهد و پمی را شکل
 . شوندمی تیریمد

آن و فاصله گرفتن از نگاه عوامانه  تیتقو یهاجهان در مقوله ذهن و راه شمندانیاند نیدر ب جیرا یسنت دگاهیر از دظصرف ن
آموزش  در الیه خقو تیبر تقو دیبا تاک هیحکمت متعال دگاهیبر اساس درا ذهن  تیترب کردیضرورت دارد که رو، مقوله نینسبت به ا
پردازشگر  کیکه به موضوع ذهن صرفا به عنوان  ینگاه. میبپرداز نهیزم نیدر ا یسنت گاهدیتا به اصالح د ؛میبررسی کنکودکان 

شر را ب یدرون یاهییو بازنما ندهاینگرد و بر اساس آن ذهن اشکال مختلف از فرا، میپردازدمی که به ارائه و انتقال اطالعات یقو
 . (03۲۷، لورمنی)فردنبرگ و س دینمامی یدستکار ای بیو ترک هیتجزاطالعات موجود را  ایو  زدیآممی درهم

 طیشرا جادیا»: عبارت است از، شودمی ادی «یعقالن تیترب»از آن به عنوان  یاسالم یهاذهن که در متون و پژوهش تیترب
به ، یعقالن تیتربها، از پژوهش یدر برخ. (۱02: 03۷۲، ی)ملک «یانسان در درون هست پرورش قوه تفکر در وجود یمناسب برا

 یعقالن تیترب، زین یبرخ. (2۶: 03۲0، یمکانیس یدر نظر گرفته شده است )دهقان یذهن هایناییتوا تیپرورش ذهن و تقو یمعنا
در  یو عمل یموجبات رشد و پرورش عقل را در دو جنبه نظر افتهیدانند که به طور منظم و سازمان می یو اعمال ریرا مجموعه تداب

نسبتا  یموضوع دیذهن در فلسفه جد تیترب مفهوم .(۱0۸: 03۷۲، یآورند )بهشتمی مطلوب فراهم یهابه هدف یابیجهت دست
 یاسمعناشن موضوع فودرز در هینظر نیدنت و همچن ای دسونیویو آثار د نییکو در رساله ژهیبه و ؛(۷0: 03۸2، یاست )مشهد عیبد
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ذهن  هیظرن نهیآن در زم دهیچیو پ یقطع ریذهن و تأث یمحتوا دربارهدرتسکز که  انهیگراعتیطب اتینظر ایاطالعات و  نهیو در زم
نحوه کسب علم و معرفت : سوال که نیجهان در پاسخ به ا شمندانیاند. (۲3-003: 0۲۲۶)مونود،  نگاشته شده است یدر روانشناس

از ای گروه عمده. شوندمی میتقس یکل گروهعلم( چگونه است؟ به دو  یینما که مطابق با واقع باشد )واقع یصورت به یدر آدم
فالسفه  از یفالسفه مشاء و برخ، ونانیفالسفه . هستند لیدر ذهن مطابق با واقع قا یعلم یها فالسفه متقدم به حلول صورت

 روانیو پ صدراخر مالأمت یفالسفه اسالم نیو در ب دگاهید نیبرخالف ا. رندیگمی رارزمره ق نیاروپا از جمله کانت و دکارت در ا
تقاد به اع یآنان بجا. مشهور است «صدور هینظر»که تحت عنوان  اندکرده هئارا نهیزم نیدر ا ینظر منحصر بفرد هیحکمت متعال
اعتقاد  الیقوه خ از یگیربا بهره «یوجود ذهن»نوان در ذهن مطابق با واقع به صدور آن در ذهن تحت ع یعلم یهاحلول صورت

 . دارند
وال به س ییپاسخگو صددمقاله در نیا. باشد کسانیتواند نمی دگاهیدو د نیذهن در نزد طرفداران ا تیاست موضوع ترب یهیبد
 ریسا دگاهیا دب یچه تفاوتآموزش کودکان  در الیقوه خ تیبر تقو دیبا تاک هیحکمت متعال دگاهیذهن بر اساس د تیترب» یاساس

 تیو ترب میدر عرصه تعلمغفول واقع شده  یعنصر اساس نیا، الیقوه خ تیتقو تیبه اهم و پرداختن« ؟دارد لمانمس شمندانیاند
 نیر اب .است در حوزه کودک و نوجوان ژهیبو یتیعلوم ترب انریزآموزش و برنامه انریزبرنامه ینو به روای چهیدرگشودن کشور و 

 : است لیپژوهش به شرح ذ نیا یاساس سواالت اصل
 ؟ستیعلم چ یحلول دگاهید یکودکان بر مبنا یآن بر رشد عقالن ریذهن و تاث تیترب نقش (0

 ؟کدامندشناخت  نهیدر زم یعلم حضور ینینقش آفر نهیدر زم نیریسا ومالصدرا  یصدور دگاهید انیم یهاتفاوت (2

 کودکان دارد؟ تیو ترب میدر تعل یریذهن چه تاث تیترب ونئاز ش یکیبه عنوان  الیقوه خ به دنیبخش تیاهم (3

  قیتحق نهیشیپ 
 یجهان دارد ول یورزشهیاند خیدر تار یطوالن یاست که قدمت یلیذهن و موضوع شناخت از مسا تیهمچون ترب یهرچند مباحث

. ستمورد کنکاش فالسفه بزرگ قرار گرفته اموضوع مستقل  کیموضوعات کمتر به عنوان  نیاز ا یو عقل یعلم ریدر گذشته تقر
 الیقوه خ تیمبر اه دیمکاتب با تاک ریسا یحلول دگاهیو د هیحکمت متعال یصدور دگاهید اساسذهن بر  تیترب یکردهایرو یبررس

ژوهشگران ت پدرآثار و مقاالای موضوع به شکل پراکنده نیا. محور تالش پژوهشگران قرار گرفته است کمتر، موضوع کیبه عنوان 
سی شنااز موضوعات خود را به بحث دربارة موضوع شناخت تقلیبه عنوان مثال مالصدرا در آثار خود بخش مس. شودمی افتیاسالم 

بلکه  ،اختصاص نداده است، یعقالن تیموضوع ترب نیجهان خارج و همچن ای ینیبا عالم ع یعدم مطابقت ادراک انسان ایو مطابقت 
. شده است انیتجرد نفس در آثار او ب بحث ای موضوع علم و، وجود ذهنی پراکنده و در طی مباحث مربوط به موضوع بطور نیا

در . شده است نیحکمت متعالیه براساس ارزش ادراکات انسان و بحث در ماهیت و نحوه وجود علم تدو مفهوم وجود ذهنی در
جهان  اندشمنیندا ریسا دگاهیو تفاوت آن با د هیحکمت متعال ژهیبو یاسالمذهن در فلسفه  تیتربای وهیش نهیدر زم زیجهان اسالم ن

 یا حدودکه ت یقاتیتحق از یذهن و برخ تیترب یکردهایرو، مرتبط به ذهن لیدر خصوص مسا یانجام نشده ول یپژوهش مستقل
 : است لیانجام گرفته که به شرح ذ یقابل تامل یهادارند پژوهش یمقاله هم پوشان نیبا موضوع ا

ه تطبیقی به مقایس سی مالصدرا و کانتشنابررسی مطابقت ذهن و عین در شناختضمن  نظری شاهجعفر و  پوربابا یصغر -
 اند. این دو دیدگاه پرداخته

 . مورد کنکاش قرار داده است تبلیغ دینی یتمحور را با، تربیت عقالنی موضوع دهقان سیمکانیرحیم  -
 در کشور ما هازش فلسفه به کودکان پرداخته و نگرانی خود را از اجرای این آموزشبه نقد موضوع آمو خطیبیحسن  -

یت فکری ترببور زعنوان پژوهش م. داندنمی او این برنامه را در راستای تقویت تربیت عقالنی. مورد تاکید قرار داده است
 . است سفه به کودکانو عقالنی کودکان در الگوی تربیتی اسالم با نگاهی تطبیقی به طرح آموزش فل

جایگاه خیال و وهم در گسترة ادراکات و ای به بررسی مقایسه پوررستم احمد و آبادیحسن صادقی مجید ،رضایی مهران -
 اند. مبادرت کرده افعال انسان از منظر صدرالمتألهین

و  دها در ایران به چالش کشیاز زوایایی دیگر آموزش فلسفه به کودکان ر خطیبیحسن هم راستا با مقاله  ستاریعلی  -
 . زا معرفی کرده استرا به شکل رایج آن آسیب این موضوع، نقد مبانی فلسفیتحت عنوان 

 اند. را مورد بررسی قرار داده علم نگاه وجودی مالصدرا به لعل صالحیطوبی و  علمی سولکاظم محمد -
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حت عنوان را ت نیگایدیدگاه مالصدرا و مایکل گز نسالیکهعلیرضا  و آبادغنائی چمن علی ،علمیمحمدکاظم  ،رسولیزهرا  -
 اند. به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار داده ( نوخاستگی نفس و بدن )مغز/ ذهن

همت گماشته و نحوه اتحاد این  مالصدرادر فلسفه  علم و عالم و معلومبه بررسی ای در مقاله فیاض صابریعزیزااهلل  -
 . ی قرار داده استسه مقوله را مورد بررس

پرداخته و تربیت ذهن را بویژه در دوران کودکی و پیش از دبستان  نظریه ذهنبه ابعاد مختلف ای در مقاله مشهدیعلی  -
 . مورد مداقه قرا داده است

 . را مورد کنکاش قرار داده است شناسی از دیدگاه حکمت متعالیهمعرفت معلمیحسن  -
 . را بررسی کرده است ی آموزشی آنهانهج البالغه و داللتتربیت عقالنی در  ملکیحسین  -
در آثار  واسطه آنبی مختلف ذهن و تاثیرات شئونماهیت و ، تعریف حسینی شاهرودیسید مرتضی و  شریعتیفهیمه  -

 ا با وجودبا نفس و تفاوت ذهن ر را و رابطه آن هاویژگی، و عالوه بر تعریف جامعی از ذهن اندرا تبیین کرده مالصدرا
 . (۸2: 03۲2، )شریعتی و همکاراناند مورد کنکاش قرار داده مالصدراذهنی از دیدگاه 

  قیروش تحق
 لیواحد تحل قیتحق نیدر ا. است دهیانتخاب گرد یاسیق یبندمحتوا و نظام مقوله لیاز نوع تحل یفیک این پژوهش، قیروش تحق
 تیناسب تربم یارائه الگو یبررس یبرا یعنی. به مرور متون مرتبط داشته است ازین ،پاسخ به سواالت یبوده و محقق برا پاراگراف

 یبندجمع سپس از. قرار داده است یمورد بررس یفیک یمحتوا لیتحل وهیبا موضوع را به ش طانجام گرفته در ارتبا یهاپژوهش، ذهن
 یبخش تیذهن و اهم تیمالصدرا در خصوص ترب یهادگاهیبا د گرانیانطباق نظر د نهیدر زم دییموارد قابل تأ، به دست آمده جینتا

 شنهادیپ انیبهتر ذهن و عالم خارج را مورد مطالعه قرار داده است در پا اقآن بر انطب ریدر آموزش کودکان و تاث الیقوه خ تیبه تقو
 . ه استددا هئذهن ارا تیترب کردیخود را در رو یاصالح

 : پژوهش داتیتمه

 . ستیانباشت اطالعات ن یبراساده  یذهن ظرف (1

است که  رهایغاز مت یامجموعه ستمیس نیا. شودمی فیتعر ایو پو وستهیپ ستمیس کیذهن به عنوان ، ایپو یهاستمیس هینظر در
 توسط که معموالً نیقواعد مع یسر کیبه صورت  ستمیس راتیینگاه تغ نیاز ا. کندیم رییها تغدر طول زمان اندازه و شکل آن

. شودیدر همان زمان مشخص م ریمتغ ریدر هر زمان با مقاد ستمیحالت س. شودیم فیتعر، است انیقابل ب لیفرانسیدالت دمعا
ذهن و نحوه  یستیمطالعه چ. (۱۴: 200۴ برینگسورد، )آرکوداس؛ کندیدرک بهتر شناخت ارائه م یرا برا یانتزاع یمنابع هینظر نیا

؛ زهوی، )گاالگر است یعلوم مغز و هوش مصنوع، یسشناروان، هاز جمله فلسف یعلم یهاشتهاز ر یاریکارکرد آن موضوع بحث بس
شده  پیچیده که در ساختار فیزیکی مغز ساخته اریاست بسای باور است که ذهن انسان پدیده نینیگا بر ایگز مایکل .(200: 200۸

 یسشنااو هدف نهایی تحقیقات علم عصب. (200 :2000 ،کاینی)گز است یرابطه مغز و ذهن دور از فهم آدم قتیاست و ماهیت و حق
 نیبر ا، منتشر کرد 2000در سال  کهای در مقاله یو. داندآن در مواجهه با ذهن می یهارا شناخت مغز و نحوه ارتباط و کارکرد

  :نمود که دینکته تاک
 ،محدوده این واژگان فهمیده در دو بای گیری استدانند که مغز ابزار تصمیمنمی نیکره زم یهاانسان»

 یمتنها تاحد کها مغز، است که برخالف تصور عموم نیا قتیحق. توصیف شود و نه کمتر ایدرک شده و 
 و آنگونه که هست یخود را بدرست یشود تا مغز قادر باشد حت یط دیبا یزمان طوالناند، تکامل یافته

وازی سیستمی م یوجود دارد و مغز دارا گزینییو جا یسازپیمانهگری مغز فرایندهای در کنش .... بشناسد
ت آن مدیری هرگز در ی دارد کهسازبرای یکپارچه یو تقسیم شده است که هر بخش مناطق و مراکز متعدد

 . (200: 2000، نیگازی)گ «شودنمی متوقف نسانمختلف بدن ا یهاکارکرد بخش افکار و امیال و
ی خاص و نیز هاای از مهارتغیرتصادفی دارد و دارای پردازشگری خودکار و مجموعه، اری پیچیدهشک مغز انسان ساختبی

 . (۱3: 03۲۸ ،و همکاران ی)رسول انددارای محدودیت و توانایی تعمیم است که همه از طریق انتخاب طبیعی تکامل یافته
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 موضوع شناخت و توان ذهن در درک واقعیات  (2

وردا یی برخهاپاسخ به این سوال ساده از چنان تفاوت تواند به شناخت محیط و جهان خارج نایل شود؟یم ذهن چیست و تا چه حد
کار به معنی  هم و گاه طرازعقل هم مفهوم ذهن ودر آثار بسیاری از اندیشمندان مسلمان . شودمی است که موجب شگفتی انسان

 «اندتعداد نفس بر اکتساب علومی که برای نفس حاصل نشدهسا»: رده استچنین تعریف ک را ذهندر اسفار  مالصدرا. اندرفته
: 0۲۲0مالصدرا، دارای شدت و ضعف است )، ثانیا. یک استعداد و قوه است، براساس این تعریف ذهن اوال. (03۷: 03۶3مالصدرا، )

از مفاهیم دیگر همچون عقل قرین است به عنوان  ذهن با برخی، رابعا. ذهن یک امر حقیقی است نه یک امر اعتباری، ثالثا. (2۷3
 عقل پاک ،لصافی و الذهن السلیم یحکم بأنّ التفاوت فی هذه المراتب االنسانی لیس بأمور عرضیةا العقل فإنّ»: مثال در عبارت

، و خامسا (2۷3: ۴ج، 0۲۸0، مالصدرا) «نیستند مسائل عرضی، انسانی این سطوح ها درتفاوت که کنندمی قضاوت سلیم وذهن
ذهن در واقع . شودمی از نفس است و نفس وجودی مستقل دارد و جوهر محسوبای ذهن یک استعداد صرف نیست بلکه جلوه

بر اساس این دیدگاه رابطه بین عالم ذهن و جهان خارج متفاوت از دیدگاه . (2۲۷: 03۱۴ مالصدرا،محل انباشت همه مفاهیم است )
این . در دیدگاه مالصدرا متفاوت است «وجود ذهنی»در عین حال باید توجه داشت که ذهن با مفهوم . ه استقدما در این زمین

 رکلیب گروهی شاید با. کندمی در مورد رابطه ذهن و جهان خارج در میان اندیشمندان غرب به مراتب بیشتر خود نمایی اختالف نظر
ا هستی که معتقد است تنه همراه شوند فیخته )فیلسوف آلمانی(برخی نیز با  .دهند به خدا نسبتفقط  اصالت را همنوا باشند و

ن رون ذات )طبیعت( ساخته جهان درویجهان ب بر این باورند کهشلینگ  به تبعیت از نیزای عده. است« من مطلق»یا ، خدا، واقعی
وح یی برای رهارا به عنوان افکار و اندیشههگل جهان جماعتی نیز همچون . استبلکه هستی مستقل . ذات )ذهن یا روح( نیست

بر این اساس موضوع . معلول و علت روابط نهمیان آنها روابط منطقی حاکم است ، گیرند و بر این باورند کهمی در نظرمطلق 
اری و امری اعتب که هستی )جهان( یا عالم خارج بر این باورند)پندارگرایان(  هاایدئالیستدر این میان . شناخت متفاوت خواهد شد

. (۸2: 03۷۷، زادهابراهیم) ی انسان وجود نداردهاو پندار هامعانی ذهنی و بطور کلی اندیشه، ذهنی است یعنی واقعیتی غیراز ادراکات
 خارج عالم آنان. وجود ندارد یواقعیتی غیر از ادراکات انسان اساسا معتقدند لذا فقط برای ذهن و ادراکات ذهنی اصالت قائل هستند و

و د کننمی معرفی شونده )مدرک( درک و )مدرک( کننده درک به مربوط بسیاری از واقعیات را و دانندمی ذهنی و اعتباریامری  را
 اشدبت با آن واقعیتی که مطابق هاایده و هااین صورت ورایی ذهنی هستند و هاصورت در واقع شود؛می آنچه ادراکبر این باورند 

که  به همین دلیل است. 0ندارد وجود ست واقعیت دیگری در جهانهاصورت درک کننده انسان که به غیر از واقعدر . وجود ندارد
 . «باشد واقعی تواندنمی آنچه در اندیشه نیاید»: گفتمی پارمیندس فیلسوف قدیم یونانی

 رویکردهای تربیت ذهن در کودکان  (3

نحوه  رامونپیکودکان  در مختلفی پیرامون تبیین تحول دانش یهادیدگاه انددر بین اندیشمندانی که به مطالعه ذهن پرداخته 
 : از اندعبارتیات مهمترین این نظر(. ۸۱0: 0۲۲۸)فالول؛ میلر،  ذهن وجود داردکارکرد 

از  3«گرایانهدرون» کودکان به صورت، این دیدگاهبر طبق  و هریس و همکارانشبر اساس نظریه  :2سازینظریه شبیه 
ی هالتتوانند برای استنباط حامی از این آگاهی، یسازی یا فرآیند شبیهگیرو از طریق نوعی نقش اندهای ذهنی خودشان آگاهالتح

 (.20: 0۲۲۲فالول، کنند )می افراد استفاده ذهنی سایر
به  ای درک جهان خارجبر کودکان (،۴02: 0۲۸۷)لسلی،  که توسط لزلی ارایه شده استاین نظریه طبق  :۴نظریه پودمانی

، ز طریقاب اکند که این اکتسمی لزلی فرض، تر به بیان دقیق. کنندنمی کسب خود ی ذهنیهادرباره بازنمایی ییهاههیچ وجه نظری
مکانیزم اول نظریه نظریه » و ۶«نظریه مکانیزم مجموعه» آن حوزه یعنیتوالی سه مکانیزم و ختی شناعصب ۱«نمو یافتگی» نوعی

                                                 
0. idealism 
2. similarity theory 
3. introspective  
۴. modularity theory 
۱. maturation 
۶. theroy of body mechanism 
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با اشیای عامل  از طریق انجام کار، کندمی تعبیر ی پودمانیهامکانیزم که از آن به 2«ذهنکانیزم دوم نظریه نظریه م» و 0«ذهن
 . (۷۱: 03۸۶، )مشهدی افتدمی اتفاق، غیرعامل اشیایبا  انجام کار در مقابل

اظ پیوسته و از لحبه صورت ، انتزاعی، وانانتا حدودی نوجی کودکان خردسال و هانظریهبر اساس این دیدگاه : 3نظریه نظریه
درست ، ذشتهاتفاقات گتبیین گاه آینده و  ا و حوادثبینی رویداده پیش، و تفسیر جهانتبیین کودکان برای . استدرونی هماهنگ 

 سیشنایستز، زیکفی علمی در حوزه یهانظریه با استفاده ازاستفاده کنند و  مخصوص به خود ی علمیهادانشمندان از نظریه مشابه
دارد توجه به این نکته است  زیادی آنچه اهمیتاما  ؛شوندمی به نظریه پردازی مشغولی مختلف هادر موقعیت ی عقالنیهاحوزهو 

پردازی همان نوعی است این نوع نظریه. شودمی محسوب معمولی و عامیانه، ی روزمرههانظریهاز نوع ، کودکان پردازیکه نظریه
سفی و فل یهاعمده پژوهش محور، فرایندبه صورت یک  موضوعی که. کندمی تعبیر «روانشناسی عامه»از آن به عنوان  میلرکه 

در عین حال از آنجا که . (۷0: 03۸2، به نقل از مشهدی 2002میلر، ) استبشر قرار داشته  روانشناختی در طول تاریخ کلی تفکر
کی از ی. توان این موضوع را صرفا محدود به حوزه تفکر و اندیشه دانستنمی د داردمیل و رفتار ارتباط وثیقی وجو، بین باور

اگر ما چیزی  .گیردمی که اعمال ما به وسیله امیال و باورهایمان شکل معتقد استمیل و عمل ، ر بیان رابطه بین باورد اندیشمندان
فکر کنیم  در نهایت باید و( میل)ورود به حوزه ، ن را بخواهیمآ اول باید، (عمل)ورود به حوزه ، را در یک مکان خاص جستجو کنیم

 . (باور)ورود به حوزه توانیم آن را در آنجا پیدا کنیم می که

 تربیت ذهن و آموزش فلسفه به کودکان  (4

 «ختیشناربیتت»به ، دهدنیروی ذهنی را افزایش میو  توان، شودگفته می نیز «عقالنیتربیت »به آن که  ،تربیت ذهنکه  ییاز آنجا
عارفی است کسب مبه معنی تربیت عقالنی  از بُعد فردی نیز. دهدرشد مینیز  را فرداستدالل  تفکر و قدرت زیرا، معروف استنیز 

، خواهد بود )الیاس، معنیهم «تربیت علمی»شود که با می دانش قلمدادیک نوع ، طور عام و یا از منظر یک فرهنگ خاصکه به
ی تربیت ذهن که در سالهای اخیر در سطح جهان مطرح شده است و در کشور ما نیز با نقدهایی همراه هایکی از راه .(۸۱: 03۸۲

 . است ۴«طرح آموزش فلسفه به کودکان»بوده است 
 فلسفه برای کودکان )فبک( یا فکرپروری که در واقع ۱لیپمن رویکرد: که عبارتند از، است عمدهطرح دارای دو رویکرد این 

به پرورش قدرت استدالل و و های آموزش فلسفه است یکی از شاخهبه عنوان  P4C است و با عالمت اختصاری برای کودکان
یک رمان خودآموز با در قالب  دنیای سوفیکه در  است ۶گاردردوم مربوط است به  رویکرد و. پردازدتفکر فلسفی در کودکان می

در  یسففل هایداستان این کتاب ضمن طرحدر، یوستین گاردر. شودمی مشغول هستی جذاب به سواالتی در مورد اتیطرح موضوع
، دازد )گاردرپربا زبانی ساده میبه کودکان فلسفی و آموزش آنها  اتها و نظریاندیشهها، سنجی نکتهتاریخی به بیان  یهازمینه

. ا شده استبن یروانشناخت و تربیتی تحلیل اساس بر و تمشهورتر اس رویکرد لیپمن، از میان این دو رویکرد. (02: 03۷۱، یوستین
در  کرتفاخیر برای بهبود وضعیت  یهاهایی که در دههبرای تالشاست عنوان جامعی یک ، آموزش فلسفه به کودکان از طرفی

ت متفاو یهایبرداشت توانمی، این طرحاز گرچه ا. پذیرفته است انجامغرب و برخی از کشورهای دیگر  در عمومی یهامدارس دوره
رایج  همچنان اما؛ (۲: 03۲۴، )خطیبی داشت و نقدهای جدی هم در داخل کشور و هم در سطح جهانی به این طرح وارد شده است

. شودته کودکان شناخ در بهبود تفکر در جهت ی مناسبهارویکرد یکی از به عنوانتواند با مالحظاتی می که ای استبرنامه ترین

                                                 
0. theory of mind mechanisms 1 
2. theory of mind mechanisms 2 
3. theory theory 
۴. Philosophy for children 
۱. Mathew Lipman  

( یک رمان خودآموز است با طرح و موضوعی گیرا و دلنشین درباره هستی که در سراسر جهان Jostein Gaarder) یوستین گاردر وراثر مشه« دنیای سوفی»کتاب  .۶
ا نام رمان ب. زبان برگردانده شده و عالوه بر نوجوانان توجه بزرگساالن را هم به خود جلب کرده است ۱۲این کتاب تاکنون به . با استقبال چشمگیری روبرو شده است

خطاب شود ولی ها برای او فرستاده مینامه. کنداز فردی ناشناس دریافت می یهای عجیب و غریبنامهسوفی . شودسوفی آموندسن دختر نروژی تقریبا پانزده ساله آغاز می
و « مدچگونه جهان بوجود آ»های فلسفی دشواری را مانند ها پرسشهنام. کنداین دو نامه مرموز سوفی را گیج می. است نوشته شدهشخص دیگری به نام هیلد مولر به 
 . کندمی مطرح را «چگونه باید زیست؟»و مهمتر از همه  آیا پس از مرگ حیات وجود دارد؟»
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 طرحاین  اضمن. گرفته استمخاطب قرار باشدکه سخت مورد اقبالمی زبان کودکانه به ساده های تخیلیه شامل داستاناین برنام
 ندرا در بین کودکان تقویت کتفکر انتقادی  این طریق از ونیز بکشاند  همچون اخالق یکودکان را به موضوعاتتواند ذهن می

 در کتاب وا تاس تجربه و تفکر اساس تعلیم و تربیتبه درستی تبیین کرده است  ییدیوهمانگونه که . (0۱0- 0۷۱: 03۸۸، )لیپمن
ها معرفی نتردید در آ سپسو مشخصهای تجربه وضعیتدر واقع ، منطقی و تأملی را دقیق هاندیش زآغا نقطه اندیشیمچگونه می

رکشته و کارآزموده و هم به متون درسی مناسب نیاز هم به معلمان کا، برای انجام این پروژه. (2۷0: 03۲2، )شعبانی ورکی کندمی
های اببه تدوین کت، های راهنمای معلمانغیر از کتاب، و همکاران او در ارائه طرح فلسفه برای کودکان لیپمن همین دلیلاست؛ به

های آموزشی از متن، کاندر اجرای طرح فلسفه برای کود .0نداهها اقدام نمودمفیدی به عنوان متن درسی برای این نوع کالس
آموزان برخوردار بوده و هر بخش از آنها یک این متون باید از تنوع و تناسب با سطح فکری دانش. است اهمیت خاصی برخوردار

مطالب . یردگمی تر مورد توجه قرارهای بعدی همان نکته به شکلی دقیقنکته کلیدی و اصلی فلسفی داشته باشد که در درس
که به اهداف طرح منجر خواهد  دنشومی ها مطرحمجموعه متنوعی از تمارین و پرسش، ز اضافه و در پایان هر درسجدیدتری نی

 . (3: 03۲3، )ستاری شد

 ی پژوهشهایافته

 مالصدرا . رویکرد متفاوت حصول علم از منظر اندیشمندان مسلمان و 1

ه ذهن ب «موضوع شناخت»و  «فاعل شناسا»، «نحوه شناخت»مقوله  سه، آیدمی به میان علم و دانش بشریهنگامی که سخن از 
را مطرح سی ناشبپردازند مسایل وجودسی شنامعرفت مباحثدر آثار خود بیش از آنکه به  هرچند اندیشمندان مسلمان. شودمی متبادر
ی اهو ویژگی وجودبر اصل  مالصدرابویژه اما تمرکز آنان ، سی شده استشناو همه همت آنان غالبا صرف مباحث وجود اندکرده
 میانای  شود که تمایز ویژهمی سبب این امرو بوده است.. وجود و بساطت، وجود وحدت، تشکیک وجود، مانند اصالت وجودآن 

توان می ار فالسفة اسالمی علم بین بنابر دیدگاه مشهور. شود حاصل آیدمی وجود عینی و وجود ذهنی که به عنوان علم از آن یاد
تاکید . ته استبندی نهف در همین تقسیممالصدرا، تفاوت عمده سایر فالسفه اسالمی با . کردبه دو دستة حصولی و حضوری تقسیم 

مفهوم ذهن در آراء مالصدرا . ی شیرازی بر علم حضوری او را در این زمینه از همه حکمای اسالمی متمایز ساخته استمالصدرا
دیدگاه  .دیدگاه مالصدرا در این زمینه با سایر فالسفه متفاوت است. ری تحت عنوان علم حضوری گره خورده استبا مفهوم دیگ

حلولی  نه با دیدگاه اشراق مبنی بر و «الحدوث بودن نفسهروحانی» آن یعنیترین  با مبانی مشائی از جمله مهم او در این زمینه نه
اما خود این محور بر « علم است، مقوم ذهن» که زندمی دورحول این محور  مالصدرانگاه . نیست سازگار، بودن علوم بر نفس

 صورت و قوه جسمانی، آن را در بدو حدوثانسان  مالصدرا نفس. (۸۷: 03۲2، )علمی سول و دیگران عاتی استوار استامبانی و ابد
 امهادو تجدد امثال  خود به حرکت جوهری مرحلهن پس از ای. شودمی نفس محسوبترین مرتبه وجودی  این مرتبه نازل. داندمی
نفس  سپس. سنخیت یابدماورای طبیعت  تا بارود می فراتر انیجسمبدن و از  شودآن افزوده  یبر اشتداد وجودآرام آرام  دهد تامی

 «جردفوق ت» مرتبه و سپس به «تجرد عقلی» به در ادامه حرکت استکمالی خود. رسدمی «تجرد برزخی» مرتبه به مرور ایام به
حقیقت علم ، ( مالصدرا2۸: 03۷۱، آملی زادهحسن)وجود ندارد  معینی حدّهیچ نفس  حرکت اشتدادی برای براین اساس، رسیدمی
بر . ارنددنفس  درحلولی و نه قیام  قیام صدوری، صور ذهنیدر واقع . داندمی پیشگاه نفس در حضور نه حلول در نفس بلکه را

لم یا ع صور علمیه، پس، ظهور دارند هستند که به سه شکل متفاوت وجود واحدی دارای عاقل و معقول، عقلاه این دیدگ اساس
در  ذهنیحلول صورت  معنی به برخالف نظر قدما تعقلدر واقع . (3۶: 03۸۷مالصدرا، ) شوندمی محسوبشئون نفس  شانی از

فرایند این موضوع . (03۷2، )طباطباییبا نفس است  شعقل و اتحادحضور آن نزد  علم یا صور علمیه تابعبلکه ، عقل نیست
از سپس  و کندمی احساس نسبت به اشیاء محسوس اطراف خودتصویری را، خود حواس پنجگانهاز طریق  آدمی بدینگونه است که

                                                 
گذار ا بنیانلیپمن ر. به اجرا درآمد، ابتدا در آمریکا و سپس در پنجاه کشور جهان «فلسفه برای کودکان»، روش فلسفی همعروفترین روش آموزش تفکر به کودکان ب .0

ه دانشجویانش شد کمتوجه ، فلسفه مشغول تدریس بود وقتی متیو لیپمن در دانشگاه کلمبیا واقع در نیویورک در رشته، 0۲۶0در اواخر سالهای  .دانندفلسفه برای کودکان می
ز همان کودکی است و قدرت استدالل باید ااو به این نتیجه رسید که برای تقویت قدرت تفکر این دانشجویان دیگر بسیار دیر شده. فاقد قدرت استدالل و قضاوت هستند

یک کتاب در پی آن . به دست آمدنتایج خوبی این کتاب به آزمایش گذاشته شد و  0۲۷0در سال . را نوشت استوتلمیرکشف هری بر این اساس لیپمن کتاب . تقویت شود
اندکی  ودکانک ، برایو تکملة کتاب هری بودالقیات که منحصراً مربوط به اخ لیزا کتاب، پس از چند سال. نوشته شد برای معلمانشامل صدها تمرین فلسفی راهنما 
 . تألیف شد دیگرویژة سطوح سنی  های نظری مجموعه متنوعی از کتاب ،یهای راهنمای کمک آموزش کتاب برعالوه . نوشته شدبزرگتر 
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علم  جبمو، محسوس یرآن تصاو توجه و تمرکز بر روی. کندمی علم پیداواسطه  بی به صورت آن تصاویرعلم حضوری به  طریق
 :دافتمی مهمترین مرحله تولید علم در اینجا اتفاق. است در ذهن محسوسحضور ماهیت شی  به معنی این. خواهد شدآگاهی و 

ذات و ماهیت شیء ، شودمی که حاصل قوه خیال محسوب نیروی خالقیت خوداستفاده از با  آدمینفس » 
 «کندمیخلق منطبق با پدیده خارجی را در ذهن  یورتو ص کندمی بازسازیدر نزد نفس  خارجی را

 . (۴0۱: ق0۴0۲مالصدرا، )
ت بر بر این مبنا باید گف. ستو فعل اوعلم تولید محصول خالقیت انسان در ، و معرفت شناخت، براساس این نظریه علملذا 

 بدون دخالت و حواس از طریقشناخت  معرفت و لذا. نیست و صدوری است حلولیاز دیدگاه مالصدرا علم  0خالف بسیاری از باورها
ه جهان نسبت ب ما هایصحت و صدق شناخت و باورتواند موید نمی یابد وتطابق با عالم واقع  تواندنفس نمی و خالقانه فعاالنه

 . (2۲-0: 03۲۸، خارج باشد )باباپور

 . نحوه تأثیر رشد خیال در تفکر فلسفی2

ت درحکم، خالقیتاین . آفرینشگر است موجودی، عقلنحوه عملکرد انسان به اعتبار ، صدرامال رز نظا، همانگونه که ذکر شد
عال ف منفعل نیست و در این عرصه کامال انسان موجودی او بر این باور است که، کندمی نظری جلوه عقلبیشتر در حوزه ، متعالیه

حکمای . است خلق و جعل وجود وی معتقد به. (00۸: 03۸۷مالصدرا، ) و نه محصول ماهیت از شئون وجود استزیرا علم  است
 الیدر ح، شوندمی حاصل ی آنتجرید صفات و اجزا از طریقو عقلی ، خیالی، وهمی، ادراکات حسی همه که باورندبر این مشایی 

تحول به  ءقابل فلسفة مشامالصدرا در م. (۲0: 0۲۲0، مالصدرا)شود می حاصل وجود از ای ادراک با نحوهکندکه می او تاکید که
خارج به ذهن  طریقمعرفت از کسبدر فلسفة ارسطویی مسیر و به این معنا که تا قبل از وی. یافتدست ، یمعرفت در عرصه بزرگی
داد تا صور محسوس در آن می کرد و اجازهمی عمل منفعل در مقابل حقایق جهان به صورتی آینههمچون  و ذهن شدمی تبیین

 اما او موفق شد مسیر شناخت و معرفت انسان ؛شدمی بود که تصاویری در آن منقشای  لوح نانوشتهنفس  در واقع .منعکس شوند
س مما بل االمر بالعک، لیس االمر کذالک: »کندمی خود او این مسیر معکوس معرفتی را اینگونه بیان. را کامال معکوس جلوه دهد

علم به وجود خارجی آید بلکه نمی ر این اساس علم به طریق علم حصولی بدستب (۸2: 03۲2، )علمی سول و همکاران« ذکروه
، یابیممی آن آگاهی بهعلمی یا علم حصولی  یهاآنچه ما به وسیله صورتدر واقع . شودمی از طریق شهودی و حضوری حاصل فقط

 حاصل علم در همه موارد. یافت نواننمی آگاهی آنبا علم حصولی به وجودکه هرگز ، است از ذهن ماهیت موجود خارج همان
 که و این همان علم حضوری است استصورت علمی  نیاز ازبی این نوع علم. معلوم )ماهیت وجود خارجی( نزد عالم استحضور

شأن انسان آن است که بتواند همه » پس. ندارد وجودای  واسطه هیچ زیرا بین عالم و معلوم. شودمی محسوبکاملترین نوع علم 
 . (03۸0، )فیاض صابری «قایق را درک کند و با آنها متحد گرددح

 : گویدمی چنین القدسیه المسائلتحت عنوان ، ی خودرسائل فلسفدر  مالصدرا
لمادیة النها ا ان ااهلل تعالی خلق النفس االنسانیة بحیث یکون لها اقتدار علی ایجاد صور االشیاء المجردة و»

تواند به آفرید ک ای نفس انسان را به گونه، تبارک و تعالیخداوند )الفعل  رة ومن سنخ الملکوت و عالم القد
 عالم قدرت و فعلاز سنخ ملکوت و عالم سنخ  ازچون نفس ، ایجاد کندمجرد و مادی را  ءصورت اشیا

 . (3۴: 03۷۲، )مالصدرا(« است خداوند
ى که این قیام مانند صور به واجب تعالیاین  نند قیامکه قیام صور علمیه به نفس انسان هم ما معتقد استصدرالمتألهین 

: 03۶۸مالصدرا، ) نه خود ادراک تأثیر و تأثر در مغز مقدمه ادراک انسان است این. ادراک نیستاز نوع ، به مغز دارند هاتصور
لل یا ع دنبال این معداتبه  شود ومی خلق نفس انسانتوسط صورى است که  در واقع آنچه را که انسان ادراک مى کند. (02۷

 عقالنی چهار مرتبههمانند سایر قدما به  مالصدرا برای عقل نظریتوضیح آنکه . (۴0۱: 03۷0، )مطهریمى شوند  پدیدار ظاهری

                                                 
ست و مرکز حلول برخی صور حسیه ا بخشی از مغزآدم یعنی هر. سینا و سایر مشاییان بر این عقیده است که صور خیالیه و حسیه در مرکز مغز انسان حلول دارندابن .0

م تواند از ناحیه چشمی مرکز صورى است که، قسمتی از مغز هر انسانی، از دیدگاه او و همفکرانش. مرکز حلول برخی از معانى و صور خیال است، بخش دیگری از مغز
همین صور  مغز چیزی جز شود ومی این صور حسیه وآن صور خیالیه فقط در مغز انسان ذخیره. آید مرکز صورتی است که از ناحیه حس شنوایی مى، بخش دیگری بیاید و
سینا و دیگر مشائیان معتقدند که این صور حسی و خیالی از طریق حواس در نفس بنابراین ابن نیست، ى مادى و حسی که در مغز حاصل شده چیز دیگریهاو نقش
 . (03۷0، باشند )مطهریمی کنند و حال در آنمی حلول، انسانی
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، لذا از دیدگاه او. (۲: 03۸۴، )مالصدراعقل مستفاد  (دعقل بالفعل  (جعقل بالملکه  (بعقل هیوالنی یا بالقوه ( الف: استقائل 
 یکیاد عقلی اتحیک  با عقل فعال به نحو، عقلی تهایحقیقت صور درکنفس انسان برای . استحیات معقول  انسان ت حقیقیحیا
 . (00۶: 03۸۷مالصدرا، شود )می

 بدیل قوه خیال در کسب معرفت در حکمت متعالیه . نقش بی3

 هاده ونعه به ودی وجود انسان ای است که خداوند درترین قوهبزرگ خیالقوه ، عربی در بین عرفای اسالمی بویژه از دیدگاه ابن
وه ق، ی اسالمیعرفا برخی از ویاو و به تبع  اهمیت این قوه به حدی است که. الهی استالیزال قدرت اصلی  یهاجلوه یکی از

 . (30۲: ق0۴20، عربی بنا) دانندمی انسان حوزه معاد جسمانی( )بویژه در حیات اخروی و خلق خیال انسان را منشأ ایجاد

ای چند سویه با دیگر قوای باطنی در ادراکات و افعال در رابطه را عملکرد این قوه، احتماال تحت تاثیر این دیدگاه مالصدرا
حلقة رابط بین عالم محسوسات و معقوالت و مانند ، خیال را به مثابه یکی از مبادی اساسی افعالاو همچنین . تبیین نموده است

 . (۶3: 03۲2، )رضایی و همکاران داندمی صور این در حفظای  هملک
 بینایی( المسه و، شنوایی، بویایی، چشایی: )شامل حواس انسان را به حواس ظاهری، مالصدرا، در توضیح این مطلب باید گفت

. (۱0۶: 03۶3مالصدرا، ) کندمی تقسیم حافظه و قوه متصرفه(قوه ، مههاوقوه ، خیالقوه ، حس مشترک: شامل) و حواس باطنی
ن که قوای دیگر هرگز به ایای قوه خیال در مکتب متعالیه از قدرت تاثیرگذاری زیادی در کسب علم در وجود آدمی است به گونه

 : شودمی وار بیانفهرست مالصدراون مختلف قوه خیال از دیدگاه ئدر این جا ش. رسندنمی حد از اهمیت
 ناشی ازحواس ظاهر و ناشی شده از صور آنکه دیگر در معرض حواس ظاهر نیست اعم ازبعد از ، محسوسات همهصور  -

خزانة  به هیچ وجه مشترک است ولی حسی هاصورت مخزن، خیال قوهدرواقع . شودمی جمعدر این قوه ، حس مشترک
 . (2۴۸-2۲۱: 03۱۴، مالصدرا)نیست  به شکل مستقیم حواس ظاهر

، کندایفا ن بعدنقش خود را در این دو  خیال اگر. کندمی را ایفا بین محسوسات و معقوالتبودن  طرابنقش  قوة خیال  -
 اهد شدنخوهیچ محسوسی معقول و نیز هیچ معقولی محسوس  به تعبیری. شودمی قطعمیان محسوس و معقول  پیوند

 . (0۲۴ :03۸۲، )جوادی آملی
 یستنبط النفس من الخیاالت المعانی: »استاستنباط معانی مجرّد  یکی از فعالیت مهم قوه خیال در حکمت متعالیه  -

 . همان(« )المجرّدة و یتفطّن بها منها
صور  ندتواشود که با آن میای میواجد ملکهقوه خیال به مرور و پس از آنکه به مرانب باالتر کمال دسترسی یافت،   -

: 03۷۱ح یزدی، مصباکند ) در ذهن حاضرعال، مجددا از طریق اتصال به عقل ف را محو شده از حس مشترکمحسوسِ 
 (. 2۴۸-2۲۱: 03۱۴مالصدرا، آورده است ) حساب به مالصدرا قوه خیال را در زمره قوای مدرکه هم(. 3۲۸

 است خویشخاض  لذّت دارای، ی نفسهر کدام از قوا. قوه خیال است شئونجویی در انسان یکی از  درک لذت و لذت -
ردیدی وجود ندارد که عقل و ذهن با ت شماردمی مطلوب که نفس آن را نیکو جمیل و هایتصور صورت، للذّت قوة خیا

این اهمیت بخشی در جای جای قرآن و در . ترین گوهری است که خداوند در وجود انسان به ودیعه نهاده استارزش
ال انبیاء هدف از ارس اساسا البالغهبه نخست نهجخط علی علیه السالم در. بسیاری از روایات مورد تاکید قرار گرفته است

پیامبرانش را در میان آنها )مردم( مبعوث ساخت . »بدیل در وجود انسان قلمداد کرده استبی الهی را شکوفایی این گوهر
. (۴3: 03۸۷، )رضی «ها را آشکار و شکوفا سازدهای پنهانی عقلگنج... درپی رسوالن خود را به سوی آنان فرستاد تاو پی

هر چند در اینکه نحوه حصول و کسب این معرفت . ی ذهنی استهااز شناخت و معرفت محصول فعالیتای بخش عمده
محل ، توان به آن اعتماد کردمی چگونه است و یا تا چه حد شناخت ذهنی ما منطبق با عالم خارج باشد ویا تا چه حد

 را ایفا بین محسوسات و معقوالتبودن  رابطنقش  قوة خیالذکر شد اما در این میان همانگونه که . 1اختالف است

                                                 
ا هوی. مطابقت در قضایای م (ج ؛مطابقت در قضایای فلسفی (ب ؛مطابقت در قضایای منطقی (شود: الفمطابقت در قضایای نظری، در سه دسته از قضایا مطرح می .0

منشاء این مطابقت در واقع علم حضوری است؛ مشکل  رد ودر قضایای منطقی این مطابقت قطعی است؛ زیرا هم حاکی و هم محکی هر دو در درون ذهن آدمی وجود دا
آنچه در این بخش محل تردید است مطابقت در قضایای ماهوی است. به عنوان  شود؛انواع قضایا و نظریات فلسفی نیز از ناحیه بدیهیات اولیه عقلی حل می مطابقت در

اند؟ مطابقت در قضایای ماهوی تحت عنوان وجود ذهنی مطرح ت آیا این احکام مطابق با واقعشود این جسم سفید است و یا آن جسم شیرین اسمثال وقتی گفته می
 .(۲0: 03۷۷)معلمی،  شده و اولین کسی که به طور مبسوط به آن پرداخت، مالصدرا بود
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معتقد و  ددانستنمی را جسمانی که صور حسی و خیالی، ءمشافالسفه  برخالف مالصدرا، همانگونه که گفته شد. کندمی
یت پس از انتقال ماه، خارج اشیاء درعالم نفس در حین مواجهه با بر این باور است که، دانستند، مینفسبه حلول آن در 

 مودهناز خارج تجرید  این تصاویر را نه اینکه، )آفرینشگری( کندمی خلق و ایجادیی را هاچنین صورت آن از طریق حواس
 . نمایددر ذهن حلول  تا

 . لزوم پرداختن به تربیت قوه خیال در کودکان در کنار تربیت ذهن 4

وجه به این با ت. شودمی قطعمیان محسوس و معقول  پیوند، نقش خود را ایفا نکند الخی اگر، در این میان و در مرحله آفرینشگری
ذا ل. قائل استای العاده هم اهمیت فوق قوه خیال موضوع که مالصدرا در موضوع شناخت ومعرفت عالوه بر عنصر عقالنی برای

 .خیال در تربیت بویژه در مورد کودکان و نوجوانان غافل شدتوان از قوه نمی در نحوه تربیت ذهن به منظور انطباق آن با عالم واقع
ختی و هنری شناساحت زیبایی یی ششگانه تربیتی بههابر همین مبناست که در مبانی نظری سند تحول بنیادی یکی از ساحت

قلمرو ، در حدود. (0۱۶: 03۲0، عالی تربیت قوه خیال ذکر شده است )شورای، توجه به این ساحت اختصاص یافته است و هدف از
 : و اصول این ساحت چنین آمده است

د قوة شختی و هنری بخشی از جریان تربیت رسمی و عمومی است که ناظر به رشناساحت تربیت زیبایی»
رویکرد در ساحت تربیت  .ختی متربیان استشنااحساسات و ذوق زیبایی، خیال و پرورش عواطف

به مثابة رویکرد اصلی و رویکرد دریافت احساس و ، هنری موضوع محور تربیت، ختی و هنریشنازیبایی
 ت هنریرویکرد تربیت. گیری کلی این ساحت انتخاب شده اسمعنا به منزلة رویکرد مکمل و به مثابة جهت

اتخاذ رویکرد دریافت احساس و معنا . جامعیت بیشتری دارد، موضوع محور در مقایسه با رویکردهای دیگر
نوعی رمزگذاری یا رمزگردانی و ، خلق هنر، به عبارت دیگر. فرآیند خلق معنا و کشف معناست شامل دو

ف معنا یا شخاص هنرمند و ک، خلق معنا یا رمزگذاری. نوعی رمزگشایی است، درک و دریافت هنر
افته ی سی آنها پرورششنامختص افراد عادی و غیراهل فن است؛ مشروط به آنکه ادراک زیبایی، رمزگشایی

مة ه سی درشناکه پرورش ادراک زیبایی، اینه پرورش هنرمند حرفه، هدف تربیت هنری رو از این. باشد
  .(30۷: 03۲0، عالی شورای) «متربیان است

ی سازپرورش حواس؛ فراهم تأکید بر: شود عبارتند ازمی اصولی که منجر به تقویت قوه خیال در کودکان، بر اساس این سند
 ان؛ی کسب شایستگی رمزگذاری و رمزگشایی برای متربیهای زمینهسازتأکید بر فراهم ی مناسب پرورش تخیل و قوة خیال؛هازمینه

القیت برای و شرایط آفرینشگری و خ های زمینهسازتأکید بر فراهم مثابة تربیت همگان؛ ختی و هنری بهشنالقی تربیت زیباییت
ی؛ تأکید بر ی درسهاکل برنامه بر منزلة یک فرابرنامة درسی و روح حاکم ختی و هنری بهشنااییمتربیان؛ تأکید بر تربیت زیب

به  03۸۷، اییرض) ختی و هنری؛ تأکید بر فراهم آوردن زمینة گرایش و تخصص هنری در متربیانشناپذیری تربیت زیباییانعطاف
 . (30۷: 03۲0، نقل از شورایعالی

 ورزی آنان ل در تربیت ذهن کودکان و اندیشه. اهمیت رشد قوه خیا5

 کندمی با عالم مثال و از طریق تفکر با عالم عقول ارتباط یر قرار به وسیله قوه خیال، کودک از طریق حواس خود با عالم ماده
 .(22۶: 0۴0۷، )مالصدرا

ی تربیت ذهن کودکان و هااند زمینهتومی در کودکان، قوه خیال به عنوان محل ذخیره صور پس از عبور از حس مشترک رشد
کودک را به  تواند ادراکات محسوسمی خیال، ی حکمت متعالیههاکند زیرا بر اساس آموزهمی در وجود آنان فرا هم ی راورزعقل

این مرحله یک گام اساسی برای نزدیک شدن کودک به . صورت تجرد مثالی که حالتی میان محسوس و معقول است تبدیل کند
در واقع نوعی آمیختگی بین تخیل و تعقل بر . ی خیالی استهادر حقیقت تعقل او همواره آمیخته با صورت. معقوالت است درک

صور جدید ، کند که با ترکیب آنمی به کودک کمک در حقیقت خیال به عنوان خزانه صور. (2۴2: 0۲۸0مالصدرا، قرار است )
هر مخترعی قبل از اختراع و ابداع خود صورت مثالی آن را . ی مختلف رقم بزندهادر عرصه ابتکار و نوآوری را، بیافریند و خالقیت

تواند در مسیر عقالنیت و همسو با آن عمل کند و موجب تطهیر قلب به عنوان مرکز می قوه خیال. کندمی در خیال خود باز تولید
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بنابر این هدایت این قوه و تزکیه . خود منحرف شده و اغواگری کند تواند از مسیرمی و یا (۱0: 03۷۸مالصدرا، تخیل خواهد شد )
 . تواند کودک را در مسیر فالح و رستگاری سوق دهدمی 0هاانفس از آلودگی

 گیریتحلیل و نتیجه

ق نرو در محافل فکری جهان به طور وسیعیتربیت آن  ی مربوط بههاآموزش و نظریه ذهن مباحث مربوط به طی دو دهه گذشته
کشور  در. بوده است نظریه ذهن مربوط به، برخی از کشورهای مربوط به تحول شناختی در هانیمی از پژوهش کهای به گونه یافته

بر اساس  .نیز مواجه شد به منظور تقویت و تربیت ذهن ارایه گردید که با اقبال عمومی «آموزش فلسفه به کودکان»ما نیز طرح 
کسب  ،این طرح نقش موثری در تقویت بنیه علمی فراگیران، ی جدی برخی از پژوهشگرانهاوجود نقدتحقیقات انجام گرفته با 

یت نحوه حصول علم وترب، شناخت دانی که در آثار خود به موضوعناز میان اندیشم. مهارت حل مساله و تربیت ذهن ایفا نموده است
او با اهمیت بخشی به قوه خیال . ی شیرازی استمالصدرا، ذول داشتهمبای توجه ویژه، ذهن به منظور دریافت بهتر حقایق عالم

وه خیال توان از تقویت قنمی بر اساس این دیدگاه در تربیت ذهن. نگرش سنتی به این موضوع را با تحولی اساسی مواجه ساخت
اب علومی که برای نفس حاصل استعداد نفس بر اکتس» را ذهن بر این اساس در جکمت متعالیه. در وجود متربیان غافل شد

 شناخت یقادر است درست، عقل شمرده شده این استعداد که در بسیاری از آثار اندیشمندان مسلمان قرین با. تعریف کرد «اندنشده
میان  ددر واقع به نوعی اتحا. داندمی همواره آمیخته با خیال در او تعقل را. رود تضمین کندمی را که مهمترین عملکرد مغز بشمار

یب کند که با ترکمی ی دریافت شده از حس مشترک به کودک کمکهاخیال به عنوان خزانه صورت. تخیل و تعقل معتقد است
 همچنین مشخص. ی مختلف رقم بزندهاابتکار و نوآوری را در عرصه، ی جدید بیافریند و خالقیتهاصورت، مختلف آن به انحاء

. انسان را به عنوان مرکز تخیل موجب شود نیت و همسو با آن عمل کند و موجبات تطهیر قلبتواند در مسیر عقالمی شد قوه خیال
بنابر این هدایت این قوه و تزکیه . تواند کودک را از مسیر هدایت خود منحرف نمایدمی گاه عدم مدیریت قوه خیال و رها کردن آن

از سویی تربیت ذهن که در نزد قدما به تربیت عقالنی مشهور است . ها کودک را به سوی فالح و رستگاری سوق دهدآن از آلودگی
 این برنامه که تحت عنوان. تاگارد قرار گرفته است جمله لیپمن و های اخیر مورد توجه بسیاری از اندیشمندان جهان ازدر سال

، تیخشنار و نقد فالسفه علوممنشا اختالف نظ، هم در جهان و هم در کشور ما به شدت رایج شده «آموزش فلسفه به کودکان»
یز در مساله اختالفی دیگری نها، عالوه بر اختالف نظر بر سر رویکرد این آموزش. روانشناسان و فیلسوفان نیز واقع گردیده است

و  ستهدان علم حصولیبرخی از حکما علم را منحصر به . شودمی مربوط، این موضوع وجود دارد که به فرایند کسب علم و معرفت
اما گروهی هم که تحت تاثیر افکار . دانند که در ذهن منعکس شده و یا در نفس حلول پیدا کرده استمی ییهاشامل صورت

اگر رویکردهای تربیت ذهن برای . دانندمی ابداء و ایجاد آن در نفس، مالصدرا و حکمت متعالیه قرار دارند علم را حاصل خالقیت
ظه ی رایج از جمله تقویت حافهاآموزش، ی تصاویر عینی از اشیاء در ذهن باشدسازحافظه و ذخیره کودکان یافتن راهکارهای تقویت

کند اما اگر به شناخت از طریق علم حضوری باور می های آموزش فلسفه به کودکان کفایتو مهارت حل مساله در قالب روش
یست و باید هم به هیچ وجه کافی ن منظور تقویت بنیه علمی کودکانآنگاه فرایند تربیت ذهن با رویکردهایی رایج به ، داشته باشیم

ه در سند موضوعی ک. ان تعلیم و تربیت کشور قرار گیردریززمان راهکارهای تقویت و تربیت قوه خیال نیز در دستور کار برنامه
های گرفته است ولی مدارس و کالس به لحاظ نظری مورد تاکید قرار «ختی و هنریشناساحت زیبایی»تحول بنیادین تحت عنوان 

نکته قابل تامل در این ساحت بیان این نکته است که برخالف تصور اولیه این ساحت . برای تحقق آن ندارندای درس عمال برنامه
ن ابلکه تقویت قوه خیال باید به عنو، و یا مراکز دانشگاهی نیست های تخصصی هنر در هنرستانهابه هیچ وجه مخصوص رشته

 . ریزان آموزشی قرار گیردبرنامهیک استراتژی عام برای کلیه فراگیران مورد توجه 

 

                                                 
  ﴾۲﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکَّاهَا  .0

  که هر کس آن را پاک گردانید قطعا رستگار شد

  ﴾00﴿نْ دَسَّاهَا قَدْ خَابَ مَ وَ

 )سوره الشمس( اش ساخت قطعا درباختو هر که آلوده
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