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  چكيده

 را از "گرايـي  ارتبـاط "رشد، تحـت عنـوان    يادگيري جديد و روبههاي  هرو يكي از نظري   مقاله پيش 
پـردازان ايـن     ايـده . دهـد  شناسي مورد نقد و بررسي قرار مـي        هاي معرفت  فرض نقطه نظر مباني و پيش    

ر ضـ براي عصر ديجيتال، و پاسخي مناسب بـه شـرايط جديـد و متغيـر حـال حا           يي    يهنظريه، آن را نظر   
 –مختلـف ايـن نظريـه را    هاي  ههاي متعددي در سراسر دنيا جنب     تاكنون پژوهش . كنند جوامع قلمداد مي  

انـد، امـا كمتـر     رد پژوهش قـرار داده   مو -الكترونيكيهاي    يبويژه در رابطه با فضاهاي مجازي و يادگير       
از آنجا كـه هـر نظريـه در         . شناسي به آن توجه كرده باشد      توان يافت كه از لحاظ معرفت      موردي را مي  

طور ويژه جـوامعي     هاي علمي حاكم بر زمانه خود است، به        فرهنگي و همچنين پارادايم   هاي    هانقياد زمين 
شناختي متفاوتي برخوردارند الزم اسـت قبـل     و ارزششناختي شناختي، معرفت  كه از مختصات انسان  

مذكور مورد بررسي و نقادي هاي  هجديد، آن را از جنبهاي  هكارگيري نظري هاز هر اقدام عملي در زمينه ب
ناختي  شـ   تحليلي، به تبيين و نقد مباني معرفت      -بر اين اساس پژوهشگران با روشي توصيفي      . قرار دهند 

در برابر ( دهد كه اين نظريه با اتكا به دانش ارتباطي      نتيجه اين بررسي نشان مي    . اند نظريه جديد پرداخته  
كنـد از    ، تـالش مـي    )ي علّـي   در برابر نظريه  ( ي برآمدني  و همچنين التزام به نظريه    ) دانش كمي و كيفي   

 كـل هـاي     هگرايانه نسبت به يادگيري و فضاهاي تعليم و تربيـت، بـه سـوي ديـدگا                تحويلهاي    هديدگا
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ـ         گرايانه حركت كند؛ با اين وجود، پژوهش نشان مي          ديگـر علـوم   هـاي     هدهد كه تـسري قـوانين و يافت
هـاي    هنگـاري قـوانين شـبك      ا  به علوم تربيتي، و همچنين انگاره ارگانيستي به آدمي، و يكسان          ) فيزيكي(

گرا  يه تحويلتري اين نظريه را از جهات ديگري به يك نظر عصبي، اجتماعي و فناوري، به شكل پيچيده 
  .نزديك كرده است

  
   گرايي شناسي، تحويل گرايي، دانش ارتباطي، معرفت ارتباط:  كليديهاي واژه

  
 

  مقدمه

انگيز دانش و نفوذ همه جانبه فناوري اطالعات و ارتباطات در ابعاد مختلـف               رشد شگفت 
وازات ايـن  بـه مـ  . رود شـمار مـي   اخير بههاي  هزندگي فردي و اجتماعي از رخدادهاي مهم ده      

هاي تعليم و تربيـت بـه عنـوان بخـش مهمـي از جامعـه بـا مطالبـات و               تغيير و تحوالت، نظام   
مربيـان و پژوهـشگران در پاسـخ بـه شـرايط جديـد بـه                . انـد  هاي جديدي مواجه شـده     چالش
يكي از  . اند ها و الگوهاي متعدد مبادرت كرده      هاي فكري خود ادامه داده و به خلق نظريه         تالش
1گرايـي   ارتبـاط "ه نظريه يادگيري جديـدي تحـت عنـوان          يها منجر به ارا    شاين تال 

 از سـوي    "
تحـت  ) 2006( 3شناختي آن را از كارهاي داونـز       شده است كه مبناي معرفت    ) 2005( 2زيمنس
4دانش ارتباطي"عنوان 

  .  اقتباس كرده است"
ها  واند به چالشت يادگيري غالب مي هاي    ه مدعي است كه برخالف نظري     گرايي  ارتباطنظريه  

اين نظريه با وجـود عمـر كوتـاه، بـه نظـر             . هاي آموزشي پاسخ دهد    روي نظام  و مطالبات پيش  
بـراي نمونـه    . تري براي جلب توجه پژوهشگران برخوردار بوده است        رسد كه از بخت بيش     مي

گرايـي بـه عنـوان يـك نظريـه           شناخت و فهم ارتباط   «معتقد است كه    ) 4 ص ،2006 (5فنوگليو
بـراي افـزايش درگيـري    يـي   دهد كه اين نظريه از تـوان بـالقوه    گيري پوياي معاصر نشان مي    ياد

 نفـوذ « نيز معتقد است كـه       6همچنين ماسين . »آموزان در تجارب يادگيري برخوردار است      دانش

                                                           

1-  Connectivism 

 .اند  را پيشنهاد كرده"ارتباط سازي نگري"استاد گرانقدرم جناب آقاي دكتر محمود مهرمحمدي برابر نهاده 

2-  Siemens 

3-  Downes 

4-  Connective knowledge 

5-  Fenoglio 

6-  Liezel Massyn 
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 و  1هـاي يـادگيري    بوم هاي يادگيري جديدتر به واسطه استفاده از زيست        در محيط گرايي   ارتباط
 ماسـين، ( » بودن محيط براي دستيابي به يادگيري مورد انتظار، آشكار شده است           تحليل متناسب 

، 2لوتـوس  (هـاي متعـددي   ها در طي چند سـال اخيـر پـژوهش          عالوه بر اين  ). 106  ص ،2009
؛ 2009 6؛ وب2009 ؛ ماسـين 2008، 5؛ كـارمين 2007، 4؛ كويـل وجيمـز  2007، 3؛ روسـو 2006
 مختلف تعلـيم    هاي آن را براي موضوع   هاي    تريه و دالل   اين نظ  )2010،  8؛ استاركي 2009،  7ميلر

  .اند و تربيت از جمله طراحي آموزشي مورد بررسي و استفاده قرار داده
با اين وصف و با توجه به آنچه در برخـي محافـل علمـي و آموزشـي داخـل كـشور نيـز                        

حافل علمـي و    شود، دور از انتظار نيست كه اين نظريه در كوتاه مدت مورد توجه م              مشاهده مي 
 قرار گيـرد؛    -هاي مجازي و الكترونيكي    مندان آموزش  نظران و عالقه    بويژه صاحب  -دانشگاهي

گيري از اين نظريه، بررسي و نقادي آن، در جـوامعي كـه     هاي عملي جهت بهره    لذا قبل از اقدام   
ـ    شناختي، و معرفت   شناختي، ارزش  از مختصات فرهنگي، انسان    د شناختي متفاوتي برخوردارن

گرايي صورت گرفتـه اسـت       هايي كه درباره ارتباط    همچنين مرور پژوهش  . كامالً ضروري است  
شناختي چندان مـورد نقـد و بررسـي قـرار نگرفتـه              عد معرفت دهد كه اين نظريه از ب      نشان مي 

هـاي كليـدي     تحليلـي، ضـمن معرفـي بخـش    -توصيفييي    بنابراين در اين مقاله به شيوه     . است
ها و   فرض شناختي آن، به ويژه از منظر پيش        تالش شده است ابعاد معرفت     ييگرا  ارتباطنظريه  

  .شناختي و همچنين ماهيت علم تبيين و مورد نقد قرار گيرد مباني معرفت
  

  گرايي مروري بر نظريه يادگيري ارتباط
نظـران   با وجود عمر كوتاه، در حد وسيعي مورد توجه محافل علمي، صاحب           گرايي   ارتباط

 ، ص 2008 ،9كپ و هيل  ( ه عالقمندان يادگيري الكترونيكي و مجازي قرار گرفته است        ويژه  و ب 

                                                           

1-  Learning ecologoies 

2-  Loftus,Mary 

3-  Julia Joy Rousseau 

4-  Coyle & James 

5-  Colleen M. Carmean 

6-  Webb 

7-  Robert D. Miller 

8-  Louise Starkey 

9-  Rita Kop and Adrian Hill 
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بـه  .  و ارتباطـات جديـد  1هـا  يادگيري عبارت است از فرايند خلق گـره        گرايي  ارتباط از نظر ). 2
). 2005 زيمـنس، ( سـت  ا هـا  گيـري شـبكه    دهـي و شـكل     عبارت ديگر يادگيري فراينـد شـكل      

از افـراد و  يـي   كه دانش و شناخت را توزيع شده در سطح شـبكه        ديدگاهي است    گرايي  ارتباط«
 و زيمـنس ( »دانـد  هـا مـي   بيند و يادگيري را فرايند ارتباط، رشد و رهيابي آن شـبكه          فناوري مي 

ها با يكـديگر و      ها، ارتباط دادن گره    تر ايجاد كردن گره    به زبان ساده  ). 11 ، ص 2009،  2تيتنبرگر
نكته ظريف در اين اسـت      . كند ا و ارتباطات، يادگيري را ايجاد مي      ه از اين گره  يي    تشكيل شبكه 

در ايـن   . دانـد  داند بلكـه خـود ارتباطـات مـي         كه اين تعريف يادگيري را حاصل ارتباطات نمي       
شـود بلكـه     افتد، يا از طريق شبكه تـسهيل نمـي         تعريف يادگيري تنها از طريق شبكه اتفاق نمي       

  . شود عرفي ميخود شبكه سازي به عنوان يادگيري م
انـد؟   اما گره و شبكه به عنوان دو عنصر اصلي در اين تعريف چيستند و در كجا واقع شده                 

تواند شامل كوچكترين واحد اطالعاتي درون مغـز، يـك مفهـوم، يـك               گره مي  گرايي  ارتباط در
وجود مختلفي نيز هاي  همختلفي وجود دارند شبك  هاي    هاز آنجا كه گر   . انسان، و يك رايانه باشد    

از افـراد جامعـه و      يـي     شبكه. عصبي درون مغز  هاي    هاز گر يي    براي نمونه شبكه  . خواهند داشت 
توانند گرهي باشند در درون يك     ها مي  هر يك از اين شبكه    . متصل به هم  هاي    هاز رايان يي    شبكه

مـا  شمار گره عـصبي؛ ا   است متشكل از بي   يي    براي نمونه مغز انسان شبكه پيچيده     . شبكه بزرگتر 
هـا   گره گرايي ارتباط بنابراين در. رود در قياس با شبكه از افراد جامعه خود يك گره به شمار مي     

  .كنند ها را ايجاد مي انواع مختلفي دارند و لذا انواع مختلفي از شبكه
گـاه ايـن    . يك مفهوم گـسترده و وسـيع اسـت         گرايي  ارتباط به هر ترتيب، مفهوم شبكه در     

اجتمـاعي و   هـاي     ههـاي بيرونـي از جملـه شـبك         ز و گاه ناظر به محـيط      شبكه ناظر به درون مغ    
هـا را   شـبكه ) 11 ؛ ص2009( زيمنس و تيتنبرگـر . ست ا ها متشكل از منابع و فناوري    هاي    هشبك

  . دهند در سه سطح مجزا مورد شناسايي قرار مي
  دادهـا   هـا، درون   شناختي به عنوان محـرك     گيري ارتباطات عصب    شكل -سطح عصبي  -1

دهـد ارتباطـات و      پـژوهش نـشان مـي     . دهنـد  و تجارب جديد، رشد فيزيكي مغز را شكل مـي         
  پـارك و   ريـدر، ( دارنـد هـاي   تسـازي حافظـه نقـش برجـس     گيـري و فعـال     ها در شكل   شبكه

                                                           

1-  nodes 

2-  Tittenberger 
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در . شـود  دانش و يادگيري در هيچ نقطه خاصي از مغز انـسان نگهـداري نمـي              ). 2009 ،1كيفبر
دانش يك نشانه ظهور الگوهاي ارتبـاط       . شوند دي توزيع مي  هاي بسيار زيا   عوض آنها در بخش   

  .توان يك فرد را قائم به ذات خود يك شبكه به شمار آورد ست كه مي ااينرو از. عصبي است
 در محدوده يك ديسيپلين يا زمينه دانشي خاص، مفاهيم كليدي وجود            -سطح مفهومي  -2

يادگيرندگان ). 2006 ،2نوواك و كاناس  ( ارندديي    دارند كه بنيادي به شمار رفته و ساختار شبكه        
كار به دنبال توسعه فهم خود از يك ديسيپلين موضـوعي هـستند و ايـن كـار را از طريـق                       تازه

دهنـد؛ مـشابه آنچـه كـه متخصـصان ايـن موضـوع انجـام                 تشكيل ارتباطات مفهومي انجام مي    
  .دهند مي

هـاي    يوسـط توسـعه فنـاور     طور قابـل تـوجهي ت      ها به   اطالعات شبكه  -سطح بيروني  -3
هـاي    يگـذار  هـا، برچـسب    هـا، ويكـي    بـالگ . مشاركتي شبكه، مورد حمايت قرار گرفته است      

اجتماعي اينترنتي، ظرفيت افراد را براي ارتباط با ديگران، متخصـصان و         هاي    ه و شبك  3اجتماعي
كل و  يك عنصر روييدني است كه بـه شـ        يي    فهميدن در معناي شبكه   . محتوا افزايش داده است   

سطح باالي مـشاركت در     . اجتماعي يادگيرنده بستگي دارد   هاي    هساختار اطالعات فردي و شبك    
جديـدي را بـراي تفكـر       هـاي     هرا"اجتماعي، بويژه در رابطه با يادگيرندگان جـوانتر         هاي    هشبك

  ).11 ؛ ص2009زيمنس، تيتنبرگر،  ("رو قرار داده است درباره نقش تعليم و تربيت پيش
اصولي را نيز تدوين كرده است كه بـه قـرار            گرايي  ارتباط  براي )31 ، ص a2006( زيمنس
  :زير است

  

و . ه شـده يـ جـامع ارا ] ديـدگاهي [است تا متنوعي هاي  هيادگيري و دانش نيازمند ديدگا   : 1اصل  
  .امكان انتخاب بهترين رويكرد فراهم شود

  .ژه يا منابع اطالعاتي استويهاي  هيادگيري فرايند تشكيل شبكه بواسطه ارتباط گر: 2اصل 
  .ها مستقر است دانش در شبكه: 3اصل 
دانش ممكن است در تجهيزات غيربشري وجود داشته باشد و يادگيري توسـط فنـاوري       : 4اصل

  .شود تسهيل مي /توانمند
                                                           

1-  Reder, Park, & Kieffaber. 

2-  Novak & Cañas 

3-  social bookmarking 
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  .شود اكنون دانسته مي چيزي است كه هم تر از آن ظرفيت بيشتر دانستن مهم: 5اصل 
  ).ها و فرايندهايي پايان پذير نه حالت( فرايندهايي مداوم و پيوسته انددانش و يادگيري: 6اصل 
هـا و مفـاهيم      ها و شناسايي الگوها و معنايابي بين زمينـه هـا، ايـده             توانايي ديدن ارتباط  : 7اصل  

  .افراد امروزي استهاي  تمهارت هس
  .استا گر ارتباطهاي  تهدف تمام فعالي) دانش معتبر و روز آمد(دقت: 8اصل 
ه بايـد يادگرفتـه شـود و        انتخـاب آنچـ   . سازي خود يك فرايند يادگيري اسـت      -تصميم: 9اصل  

در حـالي كـه     . شود اطالعات ورودي، از دريچه يك واقعيت در حال تغيير ديده مي          معناي  
امروز يك جواب درسـت وجـود دارد، فـردا ممكـن اسـت بـه خـاطر دگرگـوني در جـو                   

  .وداطالعاتِ موثر بر تصميم، غلط تلقي ش
  

  گرايي ارتباطشناختي  دانش ارتباطي مبناي معرفت

غالـب  هـاي     هاينرو نظري  از. است درباره شناخت و معرفت    ي  ي يههر نظريه يادگيري در واقع بيان     
معرفتي و فلـسفي خاصـي      هاي    هگرايي، همگي به پشتوان    گرايي، و سازنده   رفتارگرايي، شناخت 

بنـدي   شناسـي طبقـه   لفي از منظـر فلـسفي و معرفـت   مختهاي  هها به شيو  اين نظريه . تكيه دارند 
براي نمونه يكـي    . زيادي داشته باشند  هاي    تهايي كه ممكن است با هم تفاو       بندي طبقه. اند شده

صـورت گرفتـه    ) 9 ؛ ص 1991( )1ونـسن ج( ها توسـط جاناسـن     بندي ترين اين طبقه   از معروف 
بنـدي   در طبقه . گرايي وجود دارد   هسازند )گرايي و ب   عينيت )است كه در آن تنها دو طبقه الف       

بنـدي    طبقـه  گرايي   تهر دو ذيل عيني   گرايي     تجاناسن، دو نظريه يادگيري رفتارگرايي و شناخ      
يكـي  . گرايـي  سـازنده شناختي   تدر ذيل ديدگاه معرفگرايي  هو نظريه يادگيري سازندشوند   مي

رو  شـاختي مقالـه پـيش    ث معرفترسد و به بح  تر به نظر مي    ها كه دقيق   بندي ديگر از اين طبقه   
بنـدي را    طبقـه  ايـن ) 1( جدول. ه شده است  يارا) 2000( 2كند، از سوي دريسكول    نيز كمك مي  

  .دهد نشان مي
هاي فناوري و اجتمـاعي      گرايي شرايط جديدي كه در عرصه       به اعتقاد نظريه پردازان ارتباط    

  1 ش ماننـد آنچـه در جـدول   هاي سنتي دان بوجود آمده است، باعث شده است كه تقسيم بندي      
  

                                                           

1-  Jonassen 

2-  Driscoll 
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  )2000 اقتباس از دريسكول،( شناسي آنها يادگيري و رويكردهاي فلسفي و معرفتهاي  ه نظري.1 جدول
  رويكرد فلسفي گرايي عينيت گرايي عمل تعبيرگرايي
 شناسي معرفت گرايي تجربه گرايي فطري خردگرايي

 گرايي سازنده
 سازنده/گرايي شناخت

 گرايي
 يادگيريهاي  هرينظ رفتارگرايي

 منبع دانش كدام است؟ تجربه تجربه و تعقل تعقل

واقعيت دروني است 
از ) مانند دانش(و 

طريق تفكر ساخته 
 .شود مي

واقعيت بيروني وجود 
دارد، اما نمادها و عالئم 

. شوند واسطه آنها مي
 .شود دانش تفسير مي

عيني، بيروني، تجارب 
 حسي

 شود؟ دانش چگونه كسب مي

 رد، در زمينهدر ف
 ها محيط) شرايط(

 در فرد

اما از -در درون فرد
هاي  طريق عملكرد

بيروني و قابل مشاهده 
 .يابد بازتاب مي

 شود؟ دانش كجا مسقر مي

  

تر شـده اسـت،      برجسته گرايي  ارتباط يكي از اين نقدها كه در     . آمده است، مورد نقد واقع شوند     
و ) b2006( زيمـنس . 1اسـت ) همان تعقلي و تجربي   يا  ( بندي دانش به كمي و كيفي      نقد تقسيم 

معتقدند كه در عصر حاضر ما با نوع سومي از دانش روبرو هستيم كـه در قالـب           ) 2008( داونز
توانـد بـه    دانـش مـي  . دانش تنها حاصل تجربه يا تعقل نيست   . گنجد سنتي نمي هاي    يبند تقسيم
2 ارتباطيدانش"ي ديگري نيز بدست آيد؛ كه آنها تحت عنوان          شيوه

از ) 3دانش توزيـع شـده  ( "
  . كنند آن ياد مي

دو نوع دانش كمي و كيفي اغلب آن چـه را كـه دربـاره چيزهـاي                 ) 2008( به اعتقاد داونز  
اين دو نوع دانش    . دهند دانيم را تشكيل مي     مي - آنجا در جهان خارج وجود دارند      -خارج از ما  
دريافـت حـسي   ( نايي ادراك، احـساس جهـان  توا: اند بشري را تركيب كردههاي   تبهترين ظرفي 

اين دو بنياني براي زبان، بـراي منطـق و بـراي            . ، و توانايي محاسبه و تفكر درباره جهان       )جهان

                                                           

شود، اما بايد توجه داشت كه قبل از آنكـه   در معرفت شناسي اسالمي منبع وحي گاه در كنار اين دو معرفي مي  -1
 بنـابراين . وحي به عنوان يك منبع جداگانه مورد شناسايي قرار گيرد آدمي الزم اسـت از تعقـل اسـتفاده كنـد        

 . توان در طول تعقل در نظر گرفت نه در عرض آن منبع وحي را مي

2-  Connective knowledge 

3-  Distributed knowledge  
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 دو مكتـب  2 و خردگرايـي   1گرايـي  تجربـه . ايم دست آورده ه  تمام علومي هستند كه تا به امروز ب       
اسـت كـه    يي    گرايي، فلسفه   تجربه .اند بزرگ فلسفي هستند كه جهان دوران مدرن را شكل داده         

است كه معتقـد اسـت     يي    خردگرايي فلسفه . آيد دست مي ه   ب 3معتقد است تمام دانش از حواس     
ايـن دو، مكاتـب بـزرگ فكـري دوران مـا را تـشكيل       . شـود   حاصل مي 4تمام دانش از محاسبه   

ت كرده و آن را نياز       مبادر "دانش ارتباطي "به معرفي    گرايي  ارتباط اما در كنار اين دو،    . دهند مي
بنابراين ما با سه نوع دانش كه از سه منبـع متمـايز استحـصال       . كند ميمبرم عصر حاضر قلمداد     

  : شوند، مواجهيم مي
 )تجربي( از حواس -

 )تعقلي( )اندازه( تمياز ك -

  )ارتباطي( از ارتباطات -
ا در  براي روشن شدن تمايز سه نوع دانش فوق و در مقام تمثيل يك تكـه زغـال سـنگ ر                   

رنگ سياه، درخشندگي نسبي، شكل ناهموار و شكنندگي يك تكـه زغـال سـنگ،               . نظر بگيريد 
 گرم وزن دارد، داراي چگالي مشخصي       500اما اينكه   . دهد ميدانش كيفي ما را درباره آن نشان        

شود و مقدار    ميها اتم كربن تشكيل شده است و در شرايطي با اكسيژن تركيب              است، از بيليون  
بـر  . دهـد  مـي  ما را درباره تكه زغال سـنگ نـشان            ميكند، دانش ك   ميگرما و دود توليد     معيني  

امـا نكتـه مهـم    . توانيم بگوييم كه زغال سنگ از كربن تشكيل شده اسـت    مي  مياساس دانش ك  
اينكه آنچه زغال سنگ را زغال سنگ كرده است، تنها اين نيـست كـه از كـربن تـشكيل شـده                       

اگر دقيقاً همـان   . اند نيز مهم است    هاي كربن به يكديگر مرتبط شده      اتمكه  يي    است؛ بلكه طريقه  
ـ        ها را بگيريد و به شكل متفاوتي به يكديگر متصل كنيد مي            كربن ه توانيد گرافيت و يا المـاس ب

 هـاي  ههـاي كـربن بـه يكـديگر بـه نتيجـ       به عبارت ديگر نوع پيوند و ارتباط اتـم    . دست آوريد 
  .ين نوع سوم دانش استو ا. شود متفاوتي منجر مي

يا ارتباطات به عنوان منبع اصلي دانـش، چنـدان روشـن نبـوده و نيازمنـد                 » ارتباط«معرفي  
  الزم اسـت بـه انـواع دانـش          گرايـي   ارتبـاط  براي فهم بهتر منبع دانـش در      . توضيح بيشتر است  

  

                                                           

1-  Empiricism 

2-  Rationalism 

3-  senses 

4-  calculation 
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  ):2007 داونز،( ارتباطي توجه داشت
  .آيد ميدست ه ها ب يق بررسي شبكهاين دانش از طر: عالمهاي  ه شبكدربارهدانش  -

ها در جهان خلق و ذخيره       يعني دانشي كه توسط شبكه    : عالمهاي    ه شبك حاصلدانش   -
 .شود مي

شود ارتباطات منبع دانش ارتباطي است، منظور ارتباطاتي اسـت كـه        بنابراين وقتي گفته مي   
توان تـصور   ا نيز نمي ر"ارتباط"ي بدون "شبكه"روشن است كه . شود ها ايجاد مي در دل شبكه  

 . به آب دانست  H2Oتوان در باب قياس مانند نسبت مولكول         نسبت ارتباط با شبكه را مي     . كرد
  . ها منبع دانش ارتباطي هستند باالتر شبكهيي  هيبنابراين در ال

از اتـصاالت   يـي     صـرفاً مجموعـه    گرايـي   ارتبـاط  نكته مهم ديگر اينكه ارتباطات مورد نظر      
توان گفت كـه     فراتر از اين نكته مي    . دانش ارتباطي به يك تعامل نيازمند است       «.منفعالنه نيست 

يك بازنمايي   گرايي  ارتباط در واقع دانش در   ). 2007داونز،  ( ».دانش ارتباطي دانش تعامل است    
آيـد   دست نمـي  ه  منفرد ب ) سمبليك(  است كه معنا در آن، توسط يك واحد نمادين         1توزيع شده 

 يك مجموعه از واحدهايي اسـت كـه بـه شـكل طبيعـي در يـك شـبكه                    "تعامل"بلكه حاصل   
  .گيرد صورت مي

مورد گرايي   ارتباطالزم به يادآوري است كه دانش حاصل از تعامل براي اولين بار از سوي             
مفهومي مانند  ) 2005( 2هايي چون سوروويشكي   توجه قرار نگرفته است، پيش از اين در نوشته        

خرد جمعي ناظر به دانشي اسـت كـه بواسـطه           . توان يافت   مي 3يخرد جمع اين را تحت عنوان     
طـور ويـژه و      بـه  گرايي  ارتباط با اين وجود  . شود تعامل بين اعضاي به هم متصل شده ايجاد مي        

  .گسترده به آن پرداخته است
الي كـه ممكـن     ؤ منبع دانش ارتبـاطي هـستند، سـ        - چه دروني و چه بيروني     -ها، اگر شبكه 

هـا بـه كـسب     تواند از طريق اين شـبكه  هايي مي است كه فرد به چه شيوه   است مطرح شود اين     
كنـد؟ منظـور از      دانش نائل شود؟ فرد براي نيل به دانش ارتباطي از چه ابزارهايي اسـتفاده مـي               

طـور   يـك فـرد بـه   . بيرون مغـز هاي  هعصبي درون مغز است و هم شبك هاي    هها هم شبك   شبكه

                                                           

1-  distributed representation 

2-  Suroweicki 

3-  The Wisdom of Crowds 
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و هـم  ...) يـا آموزشـي   ( در درون يك شبكه بزرگتر اجتماعي  تواند گِرهي باشد     زمان هم مي   هم
در ) 2007( بـه ايـن ترتيـب، داونـز       . خود داراي يك شبكه باشد؛ و به عبارتي خود شبكه باشد          

 :كند ها را اينگونه خالصه مي كسب دانش ارتباطي از شبكههاي  همقام پاسخ، شيو

 : مشاركت فعال در شبكه -1

  ، از طريق شركت در جامعه)شبكه اجتماعي( هبه عنوان يك گره در شبك  -
 ، از طريق دريافت مغزي)شبكه عصبي( به عنوان كل يك شبكه  -

  :در شبكه) تأملي(  مشاركت انفعالي -2
  جامعه به عنوان يك كل] شبكه[از طريق مشاهده   -
 ها و فرايندهاي ذهني خود از طريق تفكر درباره حالت  -

يابي به دانش ارتباطي را نشان       دستهاي    هطور كلي شيو   شد، به آنچه در فوق به آنها اشاره       
تـري را نيـز    جزئـي هـاي   هتوان ابزارهـاي ذهنـي يـا شـيو     اما در ذيل هر يك از آنها مي  . دهد مي

از جمله اين موارد است كه    3 معناسازي و معنابخشي   ،2، استنباط 1 شناسايي الگو  .شناسايي كرد 
  . از حوصله اين مقاله خارج باشدرسد توضيح تفصيلي آنها  به نظر مي

 پراكنـده   4دانش در اين ديدگاه ماهيتاً امري ارتباطي است؛ چراكه در بـيش از يـك هـستار                
هـا توسـط     و اجتماعي است كه در برخـي جنبـه        يي    در اين نظريه دانش امري شبكه     . شده است 

 b زيمـنس، ( استيابي   ها قابل دست   شود و از طريق شناسايي و تفسير الگو        فناوري تقويت مي  
 يك چيز بايد آن را به شيوه خاصـي سـازماندهي كـرد،              "شناخت"به تعبير ديگر براي     ). 2006

 اصـل هفـتم  (  كسب الگوي خـاص و معـين اسـت      "آموختن". ه كرد يايد الگوهاي ارتباطي ارا   ب
  ).را مرور كنيد گرايي ارتباط
 است، به اين معنا كـه       5ي امري توزيع  - و در نتيجه يادگيري دانش     -دانش« گرايي  ارتباط در

، بلكه  )شود  نمي "دادوستد" يا   "منتقل"و بنابراين في نفسه     (در هيچ مكان خاصي مستقر نيست       
 داونز،(»  است 6هاست كه حاصل تجربه و تعامل در يك جامعه دانشي          بيشتر شامل شبكه ارتباط   

                                                           

1-  pattern recognition 

2-  Salience and Inference 

3-  Sense and Meaning Making 

4-  entety 

5-  distributive 

6-  knowing community 
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هستارهاي بـه هـم     بدين معنا كه    .  يعني سازماندهي به شيوه خاص     "دانستن"از نظر او    ). 2007
ها به شيوه خاصي كه براي فرد معنادار باشد، به يكديگر ارتبـاط      مرتبط يا به عبارت ديگر پديده     

  .الگويي كه مقدمه رفتارهاي فرد است. يابند و يك الگوي مشخص را پديد آورند
ها و به عبارتي كيفيت الگوهايي كه از سوي          قدرت و كيفيت ارتباط و همبستگي بين پديده       

تر از آنكـه در      اگر چيزي بيش  . زند شود اعتبار دانش ارتباطي را رقم مي       ننده تشخيص داده مي   دا
 به شمار آيد، بدين معنا نيست كه كامالً بـه       "دانش" تلقي شود در زمره      "گمان" يا   "باور"زمره  

جـه  جهان واقع وابسته است، بلكه بيشتر از آنكه به جهان واقع بستگي داشته باشد، به نيرو و در       
و اين مـدل بـسيار متفـاوتي اسـت از آنچـه معنـي         . بستگي دارد ) ي شبكه (ارتباط بين هستارها  

  .رفت  به شمار مي"دانستن"
  

  تعبيري بودن دانش
. طـور كلـي اسـت     قائل به تعبيري بودن دانش به     گرايي  ارتباط نكته مهم ديگر اين است كه     

 در نظـر  . ها و تفـسيرهاي آدمـي اسـت       يعني دانش كيفي و حتي دانش كمي نيز وابسته به تعبير          
طـوري    به. تعبيري است يي    گرايانه دانيم به شكل غيرتحويل    آنچه درباره جهان مي    گرايي  ارتباط
توان گفت كه ما از طريق حواس و شناخت خود هـيچ نـوع دانـش مـستقيمي را دربـاره            كه مي 
توان   در مورد دانش كمي مي     .كنيم آوريم، بلكه تأثيرات دريافتي را تفسير مي       دست نمي ه  جهان ب 

در نتيجـه بـستگي بـسيار       . سازي اساساً تعيين تعداد يك طبقه يا مجموعه اسـت          گفت كه كمي  
دانـيم كـه     و مـي  . زيادي به چگونگي و كيفيت تعريف آن مجموعه يا اعضاي آن مجموعه دارد            

ء يا هستارهاي   اعضاهاي    تها يا كيفي   به ويژگي ) معموالً(عضويت در يك مجموعه به نوبه خود        
ها و اعضاي آنها نه تنها بر شمارش كه بر كيفيـت             لذا شناسايي مجموعه  . مورد نظر بستگي دارد   

  .تعريف مجموعه و اعضا نيز استوار است
  

  برآمدني بودن دانش
هاي پيچيده، نظريه برآمدني جـايگزين نظريـه         همانطور كه پيش از اين گفته شد، در محيط        

دني بودن دانش ارتباطي موضوع مهم ديگـري اسـت كـه بـا تعبيـر در                نظريه برآم . شود علّي مي 
بين تعبير يا تفسير از يك سو و برآمدني بودن دانش از سـوي ديگـر             يي    چه رابطه . ارتباط است 

 تفسيري است كه براي ارتباطات بكار برده        "برآمدن"برقرار است؟ در مقام پاسخ بايد گفت كه         
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براي نمونه وقتي تماشـاچيان     . شود  منجر مي  "برآمدن"سير به   به عبارت ديگر اساساً تف    . شود مي
كنند، تماشـاگران طـرف مقابـل يـا آنهـا كـه از                اقدام مي  "موج مكزيكي "ورزشگاه براي ايجاد    

كنند، نشستن و برخاستن تك تك تماشـاگران را بـه يكـديگر پيونـد        تلويزيون آنها را تماشا مي    
ما ممكن است يك مجموعه واقعي از روابـط         نابراين  ب. كنند داده و به شكل يك موج ادراك مي       

 . را كه گروهي از هستارها را به يكديگر پيوند داده است، به عنوان يك كل متمايز ادراك كنيم

هـاي خـود بـه گونـه         فـرض  ها و پـيش    داشته گاه اين كل متمايز ادراك شده را بنا به پيش         
ها آشنايي دارد،    وتبال و شرايط ورزشگاه   براي نمونه كسي كه با ورزش ف      . كنيم خاصي تفسير مي  

و تازه تلويزيون را روشن كرده است و از نتيجه مطلع نباشد، ممكن است ايجاد موج مكزيكـي                 
و ايـن در    . ي برتري تيم مورد نظر آنها بر رقيب تلقي كند          توسط گروهي از تماشاگران را نشانه     

اك شده و تصور برتـري تـيم مـورد    حالي است كه هيچ رابطه علت و معلولي بين اين موج ادر          
ممكن است مـا چيـزي را   : تواند اينگونه باشد بنابراين سطح ديگر برآمدن مي. نظر برقرار نيست  

  . به عنوان يك كل مشخص ادراك كنيم و آن را به عنوان يك مجموعه از روابط تفسير كنيم
هـاي    ه هستند و پديد   1نيهايي برآمد  دانش و يادگيري پديده    گرايي  ارتباط بنابراين در نظريه  

 اينكه شـما    "علّت"موج مكزيكي   ) براي نمونه (بدين معنا كه    . هايي علّي نيستند   برآمدني، پديده 
توانـد بـا     اند بيانديشيد نيست؛ چراكه اين كار مي       به خوشحالي تماشاچياني كه آن را ايجاد كرده       

ابراين برقراري پيوند بـين  بن. هدف برهم زدن حواس يا اختالل در يك سخنراني نيز انجام شود           
كننده است؛ كـسي كـه الگـوي         نيازمند يك دريافت  » خوشحالي تماشاچيان «و  » موج مكزيكي «

هاي   تها، با حال   ه شده توسط تماشاچيان را تشخيص داده و آن را بر اساس شباهت            ينمايش ارا 
  . نه چندان تعريف شده، ارتباط دهديي  ، آن هم به شيوه2ذهني

3توزيع شده ") ذهني، مفاهيم، و مانند آن    هاي    تو ديگر حال  ( دانش
 بدين معنا كه    - هستند "

4مصداق"كه يك   ) يا بتواند (وجود ندارد   هاي    تهيچ شيء گسس  
مـشخص  .  از آن دانش باشد    "

5محتواهاي ذهني "است كه آنچه ما     
ناميم شبيه جمالت نيست و بـه اشـياء فيزيكـي اصـالً          مي "

                                                           

1-  emergent 

2-  mental state 

3-  distributed 

4-  instance 

5-  mental contents 
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 كـه   "نوشـته مغـزي   "هايي كه دانش را نوعي       ، با ديدگاه  گرايي  ارتباط در مجموع . شباهتي ندارد 
  .كنند مخالف است قابل داد و ستد باشد، تصور مي

از ايـن رويكـرد بـه پـنج         ) 2006(  مغز، داونـز   ي  درباره 1به موازات بررسي نظريه برآمدني    
 ماهيـت دانـش در   تواند بـراي فهـم   ها مي  اين داللت . رسد پردازان تربيتي مي   داللت براي نظريه  

  :بسيار مهم باشد گرايي ارتباط نظر
بـه معنـاي وجـود دانـش     هـا   واژهصرف برخـورداري از    .  است 2زيرنماديننخست، دانش   

  .شود ها منتهي نمي نيست؛ برخورداري از دانش الزاماً به برخورداري از واژه
بـاور كـه    خاصي وجود ندارد كه بـا ايـن         “شيء ذهني ” هيچ.  است توزيع شده دوم، دانش   

ناميم يـك الگـوي       مي "دانش"آنچه ما آن را     . تطابق داشته باشد  “ پاريس پايتخت فرانسه است   ”
  .3)2000پاك نارو و همكاران،  (عصبي استهاي  ههاي بين ياخت از پيوند) غيرقابل تشخيص(

پاريس پايتخت فرانـسه  ”همان ياخته عصبي كه جزئي از .  است4به هم پيوسته سوم، دانش   
ذكر اين نكته مهم است كـه       .  نيز باشد  “برف سفيد است  ”باشد، ممكن است جزئي از       مي“ است
 5غيراسـتداللي ) پيونـدهاي ( هـاي  هم پيوستگي دانش، غيرنمادين بـوده و مبنـاي تـداعي           اين به 
  .6است

واقعـاً  “ پـاريس پايتخـت فرانـسه اسـت       ” شما كـه   “باور”اين  .  است شخصيچهارم، دانش   

شايد تصور كنيد كه تفاوت باور      . باشد مي“ ريس پايتخت فرانسه است   پا”متفاوت از باور من به      

                                                           

1-  emergentist theory 

وش مصنوعي دو رويكرد نمادين و زيرنمادين در مقابل هم قرار            در بحث از فرايندهاي مغزي و همچنين ه         -2
در رويكرد نمادين تصور بر اين است كه فرايندهاي ذهني عبارتنـد از محاسـبه منطقـي نمادهـا يـا          . گيرند  مي

اما رويكرد زيرنمادين رويكرد قبلي را ساده انگارانه دانسته و معتقد است كه ذهن كـار                . هاي مفاهيم   بازنمايي
هـاي ذهنـي يـا        بر اساس اين رويكرد بازنمـايي     . دهد  تر از سطح نمادها انجام مي       ت را در سطحي پايين    شناخ

اي در مغز انجام      گيرد بلكه به صورت توزيع شده و شبكه         دانش در قالب ذخيره مفاهيم و نمادها صورت نمي        
در اين مقاله تحت رويكرد زيرنمادين همان رويكردي است كه ). David J. Chalmers, 1992( شود مي

به عبارت ديگر رويكرد نمادين و رويكرد زيرنمادين به ترتيـب دو  . عنوان پيوندگرايي به آن اشاره شده است    
 .اصطالح ديگر براي رويكردهاي متوالي و موازي در باب فرايندهاي مغزي هستند

3-  Paccanaro, & Hinton, Geoffrey 

4-  interconnected 

5-  non-rational associations 

6-  Guardian 
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اما اين تفاوت در موارد ديگر نيز صادق است كـه اگـر             . ما تنها در مورد اين جمله صادق است       
فايده بودند؛ و همه ما هنگام ديـدن يـك تـصوير يـك واژه                هاي گشتالت بي   جز اين بود آزمون   
  . كرديم يكسان را بيان مي

.  اسـت برآمـدني يـك پديـده     ) “حافظه” يا   “باور”يا  ( ناميم  مي “دانش”آنچه را كه ما     پنجم،  

 خود پيوندها؛ چراكـه هـيچ مجموعـه معينـي از            “در” خود مغز نيست، يا حتي       “در”بويژه آنكه   
اگر در  .  تطابق داشته باشد   “پاريس پايتخت فرانسه است   ”توان سراغ گرفت كه با       پيوندها را نمي  

شناسـايي الگـويي از يـك مجموعـه         ) و به بيـان دقيقتـر     ( باشيم، دانش تقريباً     نگري حال درون 
ما به همان شيوه كه     . هاي رفتاري است   هاي عصبي؛ و اگر در حال مشاهده باشيم، رخداد         رخداد

هـاي    محتـوا  -سـت  ا  كه تنها سازماني از پيكسل هـا       -كنيم يك تصوير تلويزيوني را مشاهده مي     
  .كنيم ذهني را استنباط مي

 )2000( ال مـورد نظـر دريـسكول      ؤبه سه سـ    گرايي  ارتباط با توجه به آنچه گذشت، پاسخ     
  :اينگونه خواهد بود) 1جدول (

  

 منبع دانش كدام است؟

 .منبع دانش هستند) ها باالتر شبكههاي  يو در ال( ها ارتباط

 شود؟ دانش چگونه كسب مي

وري تقويت شده است توزيـع      دانش در يك شبكه، كه ماهيت اجتماعي داشته و توسط فنا          
 .شود ها حاصل مي شده است و از طريق شناسايي و تفسير الگو

 شود؟ دانش كجا مسقر مي

: بيرونيهاي    هشبكه عصبي مغز و شبك    : درونيهاي    هشبك( شود ها مستقر مي   دانش در شبكه  
  ).ي متشكل از فناوري شبكه اجتماعي و شبكه

  

  نقد و بررسي
شمار آورد يـا نـه، نقـد و          به "نظريه"توان يك    را مي  گرايي  ارتباط در مورد اينكه آيا اساساً    

زيادي انجام گرفته است كـه نگارنـدگان پـيش از ايـن در مقالـه مـستقلي بـه ايـن             هاي    يبررس
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شناختي، تاكنون اثر تبيينـي       معرفت ي طور كه اشاره شد، از جنبه        اما همان  .1اند موضوع پرداخته 
  . ر نشده استو انتقادي قابل توجهي منتش

هـا و مبـاني      فـرض  در سـطح پـيش     گرايـي   ارتبـاط  از اين حيـث، شـايد قـدم اول بررسـي          
يـادگيري،  هـاي   هروي اين نكته كه ديگر نظري      گرايي  ارتباط پردازان  نظريه .باشدشناختي    تمعرف

 التــزام. بــه يــادگيري دارنــد، تأكيــد زيــادي دارنــد) و جزءنگرانــه(گرايانــه  ديــدگاهي تحويــل
 اسـت كـه   يي    به نظريه برآمدني در برابر نظريه علّي در باب مغز و يادگيري، نمونه             گرايي ارتباط
هـا نـشان     ايـن نمونـه و ديگـر نمونـه        . دانـد  گرايي مي  آن را نشانه گريز از تحويل      گرايي  ارتباط

ي و علّـي       نسبت به رويكردهاي تحويل    گرايي  ارتباط دهد كه  مي جبـري گذشـته     -گرايانـه كمـ 
 هـدايت شـده اسـت تـا         -نگـر اسـت     كه كل  -، و بيشتر توسط پارادايم پيچيدگي     آگاهي داشته 

ها و بستر فرهنگي كه ايـن نظريـه در آن رشـد          پارادايم مدرنيسم؛ اما با اين وجود بررسي ريشه       
تـري گرفتـار     سازد كه اين نظريه نيز در سطحي ديگر و به شـكل پيچيـده              كرده است آشكار مي   
  .همان رويكردهاست

 يـا  2انگـاري  اين نظريه ريشه در فرهنگ ماشين. گرايي است ي نمونه بارز تحويل رفتارگراي
پس از رنسانس به علت ظهور ماشين در زندگي انـسان و  . به عبارت ديگر تفكر مكانيستي دارد  

هـاي   ها بر اساس مـدل     ها، تفسيرها و تبيين    انگاري بر فرهنگ بشري برخي تحليل      تسلط ماشين 
ي هـاي     هلفـ ؤاين رويكرد كـه داراي م     . گرفت  شكل مي  -له ساعت  از جم  -مأخوذ از ماشين   كمـ 

بعـد از رفتـارگرايي، شـاهد       . است، به انسان نيز تـسري داده شـد        يي    جبري و ذره  -گرايي، علّي 
گرايـي    تهاي شناخ  فرض با وجود تفاوت زياد اين دو نظريه پيش       . هستيمگرايي    تظهور شناخ 

توان در اسـتفاده از اسـتعاره الگـوي        ونه بارز آن را مي    نم. نيز متأثر از زمينه فرهنگي غرب است      
 بـراي تبيـين     -تر است  تر و پيشرفته   كه ماشيني الكترونيكي، پيچيده   -يي    پردازش اطالعات رايانه  

نيز به مـوازات پيـشرفت فنـاوري و ظهـور پديـده              گرايي  ارتباط .فرايندهاي ذهني مشاهده كرد   
به يكديگر است، الگوي مورد     ) ماشين الكترونيكي ( يانهها را   كه حاصل ارتباط ميليون    –اينترنت  

از آنها بـراي تبيـين   يي  را ارتقاء داده و به جاي يك رايانه منفرد، از شبكه      گرايي    تاستفاده شناخ 

                                                           

هاي يـادگيري؟ حـسين اسـكندري، هاشـم فـردانش، سـيد             در رقابت يا همسويي با ديگر نظريه      : گرايي  ارتباط  -1
  .15؛ شماره 1389پژوهشي روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه عالمه طباطبايي -مهدي سجادي، فصلنامه علمي

2-  Mechanism 



44 )4 و 3ي  ، شماره1389، پاييز و زمستان 2- 17ي ششم، سال  دوره( تربيتي دانشگاه شهيد چمران اهواز، مجله علوم

به وضوح ساختار و عملكـرد مغـز انـسان را مـشابه             ) 2006(داونز. يادگيري استفاده كرده است   
هايي كه تنهـا داراي       اما نه مانند رايانه    -سان مانند رايانه است   مغز ان "داند   مييي    رايانههاي    هشبك

هايي است كه در قالب يك شبكه به يكـديگر متـصل    ها هستند، بلكه شبيه رايانه   نمادها و برنامه  
 كند تا يـك رايانـه ديجيتـال    مغز در كليت آن بيشتر مشابه يك شبكه اجتماعي كار مي     .  ..هستند

...".  
 نايل آيـد، و     "دانستن"اگر يك ذهن بشري بتواند به       : كند كه  بحث مي چنين  ) 2006( داونز

 دست يابد   "دانستن"تواند به    اگر يك ذهن بشري اساساً يك شبكه باشد، پس هر شبكه هم مي            
طور كـه معنـاي    درست همان. تواند ياد بگيرد  ميزني] به مثابه يك شبكه[ و از اينرو يك جامعه    

توانـد هـم    ر فرد و هم مبتني بر فرهنگ باشد، خود دانش نيز مـي            تواند هم مبتني ب    يك كلمه مي  
دانيم كـه افـراد قادرنـد يـاد         اين، از آنجا كه ما مي      عالوه بر . مبتني بر فرد و هم بر فرهنگ باشد       

طور معكوس، از طريق مطالعـه        و به . توانند ياد بگيرند   دانيم كه جوامع نيز مي     بگيرند، اكنون مي  
تري از چگونگي يـادگيري فـرد        توانيم به فهم عميق    تواند ياد بگيرد، مي    ياينكه جامعه چگونه م   

 وري پيش آ اجتماعي و فن  هاي    هسان پنداشتن قوانين شبكه عصبي مغز آدمي و شبك         يك. برسيم
قـوانين   گرايـي   ارتباط به عبارت ديگر،  . كند را آشكار مي   گرايي  ارتباط گرايانه هاي تحويل  فرض

كه و آشوب را كه منشاء فيزيكي دارند، به حوزه علوم انـساني تـسري            شبهاي    هموجود در نظري  
  .داده است

ها به اشتراك گذاشته شود الزم اسـت تنـزل داده    دانش براي آنكه بتواند در بين انواع شبكه      
 بـه  1اين وصف از دانش، يادآور ديدگاه ژان فرانسوا ليوتـار   . شود و شكل خاصي به خود بگيرد      

نگـر از دانـش    او در اين كتاب توصيفي آينده. است) 1984 (2پسامدرندانش در كتاب وضعيت   
ـ  ارا"پيـشرفته "در جوامع به اصطالح ) در نقطه مقابل دانش روايي   (علمي   فرضـيه  . دهـد  ه مـي ي

ناميم و   با ورود جوامع به آنچه ما آنرا عصر پساصنعتي مي         : كند كه  مقدماتي وي چنين عنوان مي    
كنـد   ناميم، جايگـاه دانـش تغييـر پيـدا مـي           را عصر پسامدرن مي    با ورود فرهنگ به آنچه ما آن      

شـود، بـه    زدايي از آن منتهي مـي  تغيير جايگاه دانش كه از نظر او به مشروعيت     ). 3 ص ؛1984(
دهنده پيكره دانش كه قابل برگردان به مقادير كمـي           است كه هر يك از عناصر تشكيل      يي    گونه

                                                           

1-  Lyotard 

2-  The postmodern Condition 
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هـاي جديـد بـه       سمت و سوي پـژوهش    به اعتقاد ليوتار    . شود اطالعات نباشد، كنار گذاشته مي    
در عرصه تعليم   . اش، به زبان رايانه تعيين خواهد شد       وسيله امكان قابل تبديل بودن نتايج نهايي      

هاي سنتي قابـل   تا آنجا كه يادگيري قابل برگردان به زبان رايانه و معلم"به نظر ليوتار و تربيت،  
هايي محـول كـرد كـه         را به ماشين   1توان عمل آموزش   اشند، مي هاي حافظه ب   جايگزيني با بانك  

هوشـمندي  هـاي   هرا به پايانيي  رايانههاي    هو بانك داد  ) كتابخانه و غيره  ( هاي حافظه سنتي   بانك
 گرايي  ارتباط اگرچه). 50 ؛ ص 1984 ("گيرد آموزان قرار مي   سازند كه در اختيار دانش     مرتبط مي 

مختلف آن را به    هاي    هها پرداخته و جنب    ها و شبكه   وريآ  در فن  به شكل مبسوط به ذخيره دانش     
بحث گذاشته است و در كنار دانش كمي و كيفي به دانش ارتباطي پرداخته است، امـا يكـي از                    

وري شبكه، همان است كـه پـيش از ايـن        آ  وجوه اصلي آن، يعني اعتبار حياتي قائل شدن به فن         
شـهود،  هـاي     ههايي كـه از را     ين برداشت از دانش، معرفت    در ا . بيني شده بود   توسط ليوتار پيش  

براي نمونه نيـل بـه   . وحي و الهام ممكن است براي آدمي حاصل شود، ناديده گرفته شده است      
) توانـد  ها نمي وريآ اي از افراد و فن(معرفت شهودي تنها براي آدمي قابل تصور است و شبكه           

  .بدان دست يابد
اطي وارد است، به ساحت مـادي و غيرمـادي بـودن علـم بـاز       نقد ديگري كه به دانش ارتب     

 و از جـنس     "مجـرد "طور اخـص مالصـدرا علـم         در نظر غالب فالسفه مسلمان و به      . گردد مي
. آنهم نه هر وجودي، بلكه وجودي كه از شوائب و كدورات مـاده بـدور اسـت            .  است "وجود"

 نيست و در نتيجه علم بودن، تنهـا  به عبارت ديگر، هيچ موجود مادي و ماده، شايسته علم بودن   
شود زيرا حقيقت علم، حـضور       در وجود بالفعل مجرد از ماده و عوارض و لواحق آن يافت مي            

حتـي  -چون ماده و ماديات از امتياز حضور و وجدان«. است اما ذات ماده با غيبت آميخته است    
گر يا بـراي نفـس مـدرِك        توانند مايه حضور يا ظهور اشياء به همدي         محرومند، نمي  -براي خود 

چنين علم چون همانند جود، ذومراتب و مقوا به تشكيك است، هر قدر خلـوص آن                 هم. باشند
خسروپناه، ( »از ماده و عوارض آن باالتر باشد، مرتبه و شدت علم بودنش نيز باالتر خواهد بود               

  ).99-100؛ صص1388آزاد،  پناهي
شناسـي اسـالمي نـه     معرفـت   خالف ديـدگاه برگرايي   ارتباطرسد با اين وصف به نظر مي     

دانـش اوالً    گرايـي   ارتبـاط  بـه عبـارت ديگـر در      . داند و نه ابزار كسب آن را       دانش را مجرد مي   

                                                           

1-  didactics 
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در ايـن   . تواند ابزار كسب يا توليد آن مادي باشـد          در عرصه ماده اتفاق بيافتد و هم مي        تواند  مي
براي نمونـه از آنجـا كـه    . خواهد شدبرداشت از دانش، در حق انواع مختلف دانش بشري جفا         

توانـد بـه دانـش     نمـي ) جامعـه ( متشكل از افرادهاي  همتشكل از فناوري و حتي شبكهاي   هشبك
سـخن گفـتن از مراتـب       . مانـد  جز كنار گذاشتن آن باقي نمـي      يي    شهودي دست يابد، لذا چاره    

 را اتـصال   دومـي و   اليقـين كـه مالصـدرا اولـي را شـهودي           و حق  اليقين فراتر علم چون عين   
  . خواهد بودمعنا ، نيز بي)1377، معلمي( داند مي وجودي
  

  گيري نتيجهبحث و 

با معرفي دانش ارتباطي در عصر ديجيتال تالش دارد تا ديدگاه ما را نسبت به               گرايي   ارتباط
نـسبتاً مبـسوطي    هـاي     ياگرچه در اين زمينـه از پـشتيبان        گرايي  ارتباط .علم و دانش توسعه دهد    

 ردار است، اما از نقطه نظـر ماهيـت معرفـت از جملـه مجـرد بـودن آن، و برخـي پـيش                        برخو
گرايانـه اسـت؛ كـه بـه تلقـي           تحويـل هاي    هها و نگا   انديشي هاي مهم معرفتي دچار تنگ     فرض
پردازان آن از آدمي و دانش از يك سو و ارتقاء بيش از حد فناوري از سـوي ديگـر بـاز                      نظريه
هـا فروكاسـتن شـأن و جايگـاه آدمـي در حـد ديگـر                 گرايـي  ويـل از جملـه ايـن تح     . گردد مي

بوم است؛ كه در آن آدمي بـه مثابـه يـك ارگانيـسم زنـده تلقـي                   هاي فعال در زيست    ارگانيسم
  ).87 ؛ ص2006، زيمنس(  است2 و بقا1ها به دنبال توليد مثل شود كه مانند ديگر ارگانيسم مي

بـرداري از كـل      تواند مانع از بهره    ها نمي  فرض اما وارد دانستن نقد در برخي مباني و پيش        
طور منطقي به اين نتيجه      هاي يك بنا به    پذير بودن بنيان   سست و خدشه  . يك نظام معرفتي باشد   

براي نمونه اگـر نـشان   . شود كه به هيچ وجه از طبقات روبنايي آن نتوان استفاده كرد     منتهي نمي 
شناسـي   كـه معرفـت  (  و توجيه به جاي مبناگرويمثالً در باب صدق گرايي ارتباط داده شود كه 

) شناسـي اسـالمي اسـت      كه مورد نقـد معرفـت     ( گروي از انسجام ) اسالمي بر آن استوار است    
از حقيقت  يي    علمي مطابق اين نظام اساساً بهره     هاي    هكند اين بدان معنا نيست كه يافت       پيروي مي 

تواننـد يكـديگر را      اي معرفتي در مـواردي مـي      ه اند و لذا قابل استفاده نيستند؛ چراكه نظام        نبرده
  .تحمل كرده و متالئم باشند

                                                           

1-  replication 

2-  preservation 
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. بـرداري قـرار داد     را شناسايي و مورد بهـره      گرايي  ارتباط توان نقاط قوت   با اين وصف مي   
در مقابـل   ( هماننـد پـارادايم پيچيـدگي      گرايـي   ارتبـاط  تـرين آنهـا ايـن باشـد كـه          شايد از مهم  

هاي تعليم و تربيـت را پيچيـده تـصور كـرده و              محيط) درنيسمم هاي مدرنيسم و پست    پارادايم
عالوه بر اين، با توجه به آنچـه در         .  مورد بررسي قرار دهد    نگرانه كلطور   كند آن را به    سعي مي 

 تـوان خـوش   زمينه فناوري اطالعات و ارتباطات، در عصر ديجيتال در حال رخ دادن است، مي             
ـ     » كجايي«و  » كيستي« دانش   با تأكيد بر   گرايي  ارتباط بين بود كه   هـاي    هبتواند نقاط ضـعف نظري

. تأكيد دارند مرتفـع كنـد     » چرايي«و  » چگونگي«،  »چيستي«هاي   موجود يادگيري را كه بر دانش     
بـراي عـصر ديجيتـال كـه بـراي      هـاي    يبه عنوان نظـر    گرايي  ارتباط با اين وجود در بكارگيري    

ـ      هاي الكترونيكي، آموزش   هاي مجازي، آموزش   محيط هـاي   تهـاي غيررسـمي و سـازماني دالل
طور كه بحث شد، اين نظريـه نيـز          كارآمدي دارد، بايد جانب احتياط را رها نكرد؛ چراكه همان         

شناسي غربـي رشـد و نمـو يافتـه و بـا وجـود ادعـاي آن مبنـي بـر گريـز از                          در بستر معرفت  
  .نه استگرايا هاي تحويل تري خود گرفتار تبيين گرايي، به شكل پيچيده تحويل
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