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 يدهچك

هايي براي تعليم و  بتوان داللت، اخت فارابيشن ةنظريهدف اساسي تحقيق حاضر آن است كه با واكاوي 

تحليلـي و روش تجزيـه و    -اين تحقيق از نـوع توصـيفي  بر برنامه درسي استخراج كرد. كيد أتبا ، تربيت

شناسي فارابي و آنگاه نظرية شـناخت   بر اين اساس، ابتدا روش استنباطي است. -تحليل آن نيز تفسيري 

، نظام برنامه درسي فارابي احصاء و بيان شده است. گفته پيشاساس دو مؤلفه  بر سپس ،وي معرفي شده

. اين برنامـه درسـي در    توان براي  فارابي نظامي از برنامه درسي را متصور شد دهد كه مي نتايج نشان مي

ي اسـت . در  بنـد  قابـل صـورت  ، ، و معلم و شاگرد هاي تدريس و يادگيري ، روش ) علوم (سه بخش محتوا 

هاي تربيتي فارابي (برنامه درسي وي) در نظام  بخش پاياني تحقيق، پيشنهادهايي براي استفاده از انديشه
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 مقدمه 

فيلسوفان مسلمان و به روايتي مؤسس فلسـفه اسـالمي اسـت    ترين  فارابي يكي از بزرگ
هاي اين فيلسوف داراي ابعاد بسيار وسـيعي اسـت، بـه     ). انديشه1377(داوري اردكاني، 

هاي فكري عصر خويش ورود پيدا كـرده و   وي در تمام زمينه ،توان گفت اي كه مي گونه
 ز خويش برجاي گذاشته است.در بسياري از آنها استاد شده و آثار ارجمند و بديعي ا

هاي فارابي باعث شده تا پژوهشگران از زواياي گوناگون به تحقيق و  وسعت انديشه
اي در  شناسـي، فـارابي بـه صـورت اسـتادانه      ها بپردازند. در هستي مطالعه در اين انديشه
)، سلسله مراتب وجود را معرفـي  1991» (آراء اهل المدينه الفاضله«كتاب معروف خود 

الوجـود بحـث بـه     كند و در رأس آنها براي نخستين بار در فسلفه اسالمي از واجـب  مي
هـاي   ساز هدايت پژوهشگران فراواني بـه انديشـه   آورد. اين نظريه ابداعي، زمينه ميان مي

 ).1362مدكور،  ؛1373شناسانه فارابي شده است (كربن،  هستي
التنبيـه علـي   در رسـاله  » ادتنظريـه سـع  «شناسي و اخالق، فارابي با طرح  در ارزش

) جايگاه مهمي در ميان انديشمندان فلسفه اسالمي براي خود بـاز  1987( ةالسعادالسبيل 
 هاي فراواني باشد. تواند موضوع پژوهش كرده است. اين بخش از انديشه فارابي نيز مي

ــم ــت و عل ــويش،    در سياس ــهور خ ــاب مش ــارابي در دو كت ــاع، ف ــل االجتم آراء اه
را ابـداع و بـه   » مدينـه فاضـله  «) نظريه معـروف  1964(المدينه  سةالسياو  الفاضله ةينالمد

هـاي   بهترين نحو در بستر انديشه اسالمي معرفي كرده است. بخـش مهمـي از پـژوهش   
 ؛1380مرتبط بـا انديشـه فـارابي، در حـوزه سياسـت و علـم مـدني اسـت (مهاجرنيـا،          

 ).1376كرماني،  ناظرزاده
كتـاب گرانبهـاي   ليف أتاقدام به   در هنر، فارابي براي نخستين بار در فلسفه اسالمي،

موسيقي را به  دو بخش نظري  ، ) كرده است. وي در اين كتاب1375( الموسيقي الكبير
دقيـق   و عملي تقسيم كرده و شرايط كسب دانش و مهـارت در ايـن رشـته را بـه طـور     

ــز مــي   ــارابي ني ــاب ف ــه توضــيح داده اســت. ايــن بخــش از انديشــه ن ــد زمين ســاز  توان
 متعددي باشد. هاي پژوهش

شناسي است. در اين بخش نيـز   هاي فارابي، معرفت هاي مهم در انديشه يكي از زمينه
س چه در مقاله حاضر، اسـا )، آن1992 1،مطالعات و تحقيقاتي صورت گرفته است (نتون

                                                           
1. Netton 
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شناسـي فـارابي و ديگـري اسـتخراج      گيرد، يكي بررسـي روش در معرفـت   كار قرار مي
 .استوي هاي تربيتي (برنامه درسي) در نظريه دانش  زمينه

 شناسي فارابي روش

اند كه آثار فارابي پراكنده و غيرمنسـجم و بـدون ارتبـاط     اي از محققان بر اين عقيده عده
هاي يوناني است. اين باور نادرسـتي   دآوري بدون اساس انديشهمنطقي بوده و صرفاً گر

دهـد.   مند را تشكيل مـي ها و آثار فارابي يك مجموعه انسجام يافته و روش است، انديشه
ويـژه فالسـفه يونـاني (افالطـون و      بـه   بزرگان بيش از خـود،  يآراالبته فارابي از آثار و 

هـا نبـوده    مندي به معناي تقليد از آن انديشـه  اين بهره هاي فراواني برده اما ارسطو) بهره
منـد و منسـجم و    يـك فلسـفه نظـام   سيس أت، دست به بلكه فارابي ضمن عبور از آن آرا

 متناسب با نظام عقيدتي خويش زده است.
فارابي روش ورود به مباحث را به دو صورت بيان كرده است: يكي روش صـعودي و  

 ).  88گيرد (مهاجرنيا، ص ها بهره ميبه تناسب موضوعات، از آن ديگري روش نزولي كه
در مابعدالطبيعه است   هاي كاربرد روش نزولي از سوي فارابي، يكي از بهترين نمونه

كه وي در اين موضوع از علت به معلول و از واحد به كثير رفته اسـت. در ايـن روش،   
ض الهي از عقل اول تا دهم نزول الوجود سرچشمه گرفته و في همه موجودات از واجب

زيرا معتقـد اسـت    ؛كند. در نظريه نبوت نيز فارابي از همين روش استفاده كرده است مي
 ،وسعت الهي را به مردم برساند. بنـابراين  ،داردموريت أمرسول و نبي از طرف خداوند 

 رسد. شود و به عالم خاك مي فيض شروع مي أمبداز 
دهـد،   وش صعودي را در سياست و قضاياي انساني مورد استفاده قـرار مـي  فارابي ر

كند و به معدنيات، نباتات و حيوانات تـا بـه اشـرف موجـودات      يعني از هيولي آغاز مي
 ،كنـد و بـه خـانواده    رسد و در اجتماعات از فـرد آغـاز مـي    مي ،مادون قمر، يعني انسان

رسـد.   مـي » دولت جهاني«ر نهايت، به معموره ارض مدينه و امت، و د ،ده ،محله ،كوي
شناسي نيز فارابي از مباحث قواي حس ظـاهري بـه قـواي بـاطني و ادراكـات       در انسان

 رسد. جا به سعادت ميعقلي و از آن
يك   يك از آثار خود از روش نزولي و در كدام  در اين موضوع كه فارابي در كدام

) 79 ص، 1980» (آل ياسـين «؛ متفاوت استها  ديدگاهاز روش صعودي استفاده كرده، 
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از روش نزولـي و در كتـاب سياسـت از روش     ءمعتقد است كه فـارابي در كتـاب آرا  
معتقـد    )  برخالف ديدگاه آل ياسين،51 ص، 1998» (العاتي«كند.  ميصعودي استفاده 

» مهاجرنيـا «ه اسـت.  از روش نزولـي اسـتفاده كـرد     است كه فارابي در هر دو كتـاب، 
آل ياسين و العاتي، معتقد است كه فـارابي در آثـار   ديدگاه )، با رد 90-89ص، 1380(

از روش ، خود سياسيفلسفه  مباديهمواره در  مدنيخويش در بحث سياست و علم 
كنـد تـا بـه واسـطه ايـن دو       از روش صعودي استفاده مـي   ياستو در اصل س ينزول

انسان مدني و عقل فعال مفيض فيوضات الهي، ارتبـاط برقـرار كنـد و در    ان ميروش، 
واقع، با ايجاد ارتباط بين عالم مافوق قمر و عالم مادون قمر به پرورش رابطي به نـام  

به عنـوان عضـو رئيسـه در حيـات اجتمـاعي انسـاني،       » رئيس اول«و » منذر«و » نبي«
 را بنا كند. دخو» سياست فاضله«

بيـان  هـاي   يـك از ديـدگاه    ن بخش، قصد بر آن نيست كه مشخص شود كدامدر اي 
، بلكه از مباحث فوق، سـه نكتـه   استتر  شناسي فارابي درست يا درست در روش شده،

كـه كـار   شـود: يكـي اين   گيـري مـي   شناسي در كار فـارابي نتيجـه   مهم در ارتباط با روش
 ،كـه فارابي در هر علمي روش خاصي دارد و سـوم اين  ،كهمند است، دوم اينروش فارابي
و در نهايــت  انــد هــاي گونــاگون مــورد اســتفاده فــارابي بــا يكــديگر در ارتبــاط  روش

 رسند. واحد مي غايتي به
ذكر اين موضوع قابل توجه است كه مشابهت زيادي ميان روش   در پايان اين بخش،

الكتيك  فرودآينده و باالرونده افالطون در بيان موضوعات نزولي و صعودي فارابي با دي
ـ . فـارابي در ايـن زمينـه    استو علوم مختلف قابل شناسايي و احصاء  از افالطـون  ثر أمت

(ترجمـه   جمهـور  اگـر افالطـون در   براي نمونه، ؛د وي نيستوجه مقلّ است، اما به هيچ
الوجـود (خداونـد)    از واجـب  آراءكنـد، فـارابي در    لت آغاز مـي ) از عدا1335روحاني، 
رنگ و بوي كـامالً دينـي و الهـي داده و      عي خود،ابه ديدگاه ابد ،كند. بنابراين شروع مي

 ).1383است (ميرزامحمدي، سيسي أتست كه كار وي ممتاز و ا جااين

 ) فارابي(نظريه شناخت شناسي معرفت

 خود را به طور عمده در آثار زير آورده است:فارابي نظريه شناخت 
گانـه مـورد    ششدر اين رساله فارابي معاني  :)1907اي در  معاني عقل ( الف) رساله

نوافالطـوني بـه نحـو    هاي  از انديشهثير أتنظر ارسطو از عقل را مورد نظر قرار داده و با 
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. ايـن رسـاله بـه عنـوان     كنـد  مـي را روشن نها آو حدود  را از نو تعريفنها آاي  استادانه
فرهنگ لغات جامع اوست كـه بـه صـراحت معـاني متعـدد       المعارف ياةدايراي از  نمونه

   .بندي شده است فهرستن آمطرح  و كاربردهاي ن آعقل در 
 ءهستي و ماهيت وجود اشيا ةعمطالدر اين كتاب فارابي  :)1990( حروفب) كتاب 

داند. اين كتاب شـامل سـه بخـش بـه ايـن شـرح        ميشناسي  معرفترا داراي بعد عميق 
و حـروف  ، حـدوث الفـاظ فلسـفه و مـذهب    ، بندي ارسطو طبقه: حروف و اسماء است

 : اسـت گيـري  از اين تقسيم بندي دو مورد مشخص در معرفت شناسي قابـل پي  .سئوالي
 .ديگري نقش زبان در شناخت انسان ،يكي شناخت درباره موجودات نخستين

فلسفه را شـامل  ، كتاب ايندر  فارابي): 1977( ةالسعادالتنبيه علي سبيل ج) كتاب 
است كـه اگـر دانسـته شـود نـه       دانشي نظريداند .دانش  مي يو عمل يدو بخش نظر

كـه در   نيستآن  يازمندن يكس مثالً ،است عمليزم ورد نه مستلآميرا به وجود  عملي
عمـل   يو دانـش عملـ   يازدجهان به عمل دست  افرينش يامورد علم به وحدت خدا 

 .بخشد ميسرعت  را
) كـه در بخـش بعـدي مقالـه بـه تفصـيل دربـاره آن        1389( العلـوم  احصاء د) كتاب

 خواهد شد. بحث
شناسي فارابي سه محور مطرح اسـت: غايـت معرفـت،     معرفتدر ارتباط با موضوع 

 . معرفت و انواع معرفت 1) صدق (معيار درستي 
ــارابي  غايــت ــراي  انســان  از نظــر ف ــه ســعادت اســت ، كســب معرفــت ب ــل ب   .ني

در ايـن   شناخت خداوند اسـت. ، اساس، باالترين مرتبه معرفت در انديشه فارابي اين بر
شناسـي بـه     ارزششناسـي و   معرفـت ، شناسي هستيفلسفي فارابي شامل  ةمنظومموضع، 

زيـرا خداونـد كـه غايـت هسـتي اسـت و        ؛نحو بسيار مناسبي به هم پيوند مي خورنـد 
گيرد .در نظام  مياينجا مورد شناخت قرار ، باالترين ارزش  براي انسان رسيدن به اوست

پـس از شـناخت خـدا بـه عنـوان بـاالترين مرتبـه        ، شناسي فارابي معرفتسلسله مراتب 
را در فصل سي و سـوم  نها آخداوند مورد نظر است كه وي هاي  فريدهآشناخت ، هستي
جـواهر  ، موجودات مفـارق از مـاده   )  به ترتيب شامل308و  307 ص 1361(راء آكتاب 

، جانشـينان ريـيس اول  ، رييس اول و چگونگي وحـي بـه او  ، و قواي او انسان، سمانيآ
 داند. ميغيرفاضله هاي  و مدينه، نآمدينه فاضله و مردم 
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 )1964(فـارابي،   مدنيـه سياست معرفت، در كتاب  يدرست معيارفارابي براي مشخص كردن 
سـد. بـه نظـر وي    پردازد تا به معرفت صـحيح بر  به شرح و نقد انواع معرفت انساني مي

اي كــه  اي از مــردم، معرفــت نســبي اســت و در هــر زمــان همــان انديشــه  بــراي عــده
يابد. عـده   آن چيزي است كه هر كس آن را درمي  شود، حقيقت دارد. حقيقت مي حاصل

، حقيقت شناخته شـده  ديگر سخنمعرفت به حقيقت ممكن نيست، به  ديگري معتقدند
و آنـان   نيسـت شبه و سايه حقيقت  رخي نيز اعتقاد دارند كه معرفت چيزي جز. بنيست

گو هستند. فارابي ضمن نقد همه نظريات فوق،  اند، دروغ گويند به حقيقت رسيده مي كه
پردازد. به نظر وي، معرفت انساني نسبي نيست بلكه از ثبات  به شرح معرفت صحيح مي
ويژگي ديگر معرفت حقيقي براي انسان، قابليت اكتسـاب و   و پايداري برخوردار است.

انتقال آن است، به اين صـورت كـه موضـوع معرفـت حقيقـت دارد، پـس شـناخت آن        
كه توان آن را به ديگران نيز آموزش داد، باالخره اين حقيقي است و از سوي ديگر مي نيز

ــان نيســت بل    ــي حــدس و گم ــي اســت يعن ــي انســان، واقع ــت حقيق ــك معرف ــه ي ك
 و شفاف است. روشن حقيقت

اي ارسطويي، نوافالطوني و اسالمي اسـت، لكـن    شناسي فارابي، آميزه نظريه شناخت
در اين زمينه نيز وي دست به ابـداع زده و سـبك جديـدي از شـناخت را ارائـه نمـوده       

ر كسـب  كند و براي هر يك د است. وي متأثر از ارسطو براي انسان قوايي را تعريف مي
گيرد. به طور عمده اين قوا از نظر فارابي شامل قوه حـس،   در نظر ميموريتي أمشناخت 

 :عبارتند ازعقل و تخيل است كه بر اساس اين قوا، انواع معرفت در نظر فارابي 
علـوم  «الـذهن از آن آگاهنـد،    هـاي سـليم   اموري كـه همـه انسـان    معرفت فطري:

نام دارند. اين نوع معرفـت، از آغـاز تولـد بـراي هـر       1»ائل المتعارفهواال«يا » همشهور
هـاي عملـي    شود و سه گونه است: برخي به مهارت انساني به نحو غريزي حاصل مي

شـوند و دسـته    اي نسبت به احكام عقل عملي، اوليات محسوب مي تعلق دارند، دسته
، عملـي عقل  اوليات ).103، ص1991بي، ديگر اوليات احكام عقل نظري هستند (فارا

بلكـه واجـد    يسـتند اسـت كـه حسـن و قـبح افعـال انسـان ن       ياييقضـا  تصـديق مبدأ 
از اقسام  .هستندآن ها و سبب اول و مانند  آسماندرباره موجودات چون  هايي شناخت

اسـت كـه از    بخشـي ، شـود  ميبوط به مبحث معرفت مرآنچه ، اوليهگانه معقوالت  سه
 يعـي به طـور طب  –آن است كه به سبب  اي قوههمان  ي. عقل نظريدآ برمي نظريعقل 

                                                           
1.Common Sense 
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حاصـل   يو ضـرور  يبه مقدمات كلـ  يقينيانسان علم  يبرا –قياسنه از راه بحث و 
 علوم هستند. ديگر مباديمقدمات،  اين. يدآ يم

از طريق حواس  منبع آغازين معرفت هستند. س حوا، در نظر فارابي معرفت حسي:
بـه  يات ئجزوسيله احساس كردن  بهكند و ادراك كليات هم  ميانسان معارف را تحصيل 

او را از نقـش  ، البته توجه فارابي به نقش حواس .)38ص، 1371، يد ( فارابيآ دست مي
حيث كه محسـوس  ن آمحسوس از «گويد  ميكه چنان، كند نميساير منابع معرفتي غافل 

حس كردن را  نيت أشگونه كه معقول از حيث معقوليتش  همان، تعقل نداردنيت أشاست 
وي حواس را به دو دسته كلي ظاهري و باطني تقسيم  ).159 ص، 1996(فارابي،  »ندارد

توانند معاني مجرد را درك كننـد بلكـه    كند. ويژگي حواس ظاهري اين است كه نمي مي
هـا  فهمند. همچنـين آن  ها در شرايط خاص زمان و مكان و در قالب كميت و كيفيت ميآن

توانند معاني را جداي از موضوع مـادي آن معـاني در خـود نگهـداري كننـد و بـه        نمي
حواس شود. در مقابل،  محض از ميان رفتن مواد، معاني نيز از حواس ظاهري خارج مي

توانند معاني را پس از زوال اشياء و مواد در درون خـود نگـه دارنـد. حـواس      باطني مي
باطني در نزد فارابي عبارتند از: حس مشترك كه بين حواس ظاهري و بـاطني مشـترك   
است و توانايي احساس كردن را دارد، قوه مصوره كه وظيفه دارد صـور محسوسـات را   

را در قوه مصـوره ذخيـره شـده درك    نچه آ، قوه وهم كه در خود نگه دارد، بعد از زوال
قوه حافظه كه به اخذ و ذخيره كردن معاني كه توسط قوه وهميـه حاصـل شـده    ، كند مي
پردازند كه در  ميپردازد، قوه مفكره و متخيله كه به تجزيه و تركيب و كاربرد صوري  مي

را ن آ، ها توسط عقل انجام گرفت فعاليتاگر اين  اند. شدهقواي حافظه و مصوره ذخيره 
 ).همانقوه مخيله گويند (، قوه مفكره و اگر توسط تخيل صورت پذيرفت

) شـش معنـا بـراي عقـل     1907» (رساله في معـاني العقـل  «فارابي در  معرفت عقالني:
عقـل از ديـدگاه    شمارد: عقل از ديدگاه عامه كه ناشـي از ذهنيـات تـوده مـردم اسـت.      مي

پذيرند. عقل فطـري كـه    متكلمان كه همان ايده معروف است كه همه بدون تأمل آن را مي
آورده و منظور همان قوت نفس انسان است و بـه واسـطه   » برهان«ارسطو آن را در كتاب 

شود. عقل تجربي كه بر اثـر   آن، بالفطره به مقدمات كلي صادق و ضروري يقين حاصل مي
صـحيح را بـدون   آراي در انسان حاصل شده و بـه انسـان قـدرت اسـتنباط     كثرت تجربه 

هـاي   توان به تمام قابليت كند. عقل نظري، كه از طريق آن مي گيري از استدالل عطا مي بهره
كسب شناخت در انسان نائل شد و آمادگي الزم براي تبديل آن شـناخت بـه عمـل را بـه     
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 يـد الف) عقل هيوالني يا بـالقوه كـه پد   :ه عبارتند ازدست آورد. اين عقل سه مرتبه دارد ك
ب) عقل بالملكـه  ؛ را دارد عقالني هاي نشانه پذيرش قابليتبر ماده است و  مبتنيان آمدن 

؛ را داراسـت آنهـا   يو صور موجودات بدون وجود مـاد  ياتانتزاع ماه يتيا بالفعل كه قابل
 ايـن در اتصـال و ارتبـاط بـا عقـل بالفعـل اسـت بـه         آن يج) عقل مستفاد كه عرصه كار

انتزاع معقوالت را داراست. عقل فعال، كه اين عقل جزء عقـول بشـري    قابليتصورت كه 
عقل فعـال   گانه است و در عالم مافوق قمر قرار دارد.نيست بلكه دهمين عقل از عقول ده

عقـل بـالقوه بـه عقـل      معرفـت و رسـاندن   اعطـاي دارد: اول  وظيفهسه  فارابي انديشهدر 
و سـوم نظـارت بـر     كنـد  يكمال راهبـر  كه انسان را به نيروييو مبدأ  يدوم اعطا، مستفاد

 ).41ص، 1964، فارابي( ماديبر عالم  آسمانياجسام  تأثير
نظريه سلسله مراتب عقل فارابي، يكي از ابدعات وي اسـت كـه بـر اسـاس ارتبـاط      

الم غيرمادي نهاده شده است و اين ارتباط از طريق عقـل فعـال صـورت    عقل انسان با ع
. شـود  مـي گيرد. حركت از مرحله قوه به فعل در عقول انسان توسط عقل فعال انجام  مي

دهـد، سـعادت را بـه     به نظر فارابي عقل فعال مانند خورشيد است كه به چشم نور مـي 
 ).همانكند ( مي كند و انسان را به خدا وصل انسان عطا مي

الهـي اسـت و   بارقـة  از ديدگاه فارابي، معرفت نوعي روشنايي و  معرفت اشراقي:
شناسـي و اخـالق و    اتصال عقل با وحي و الهام و امتزاج روانثمرة نظريه معرفت او، 

ــان ــدكور،    جه ــت (م ــي اس ــارابي در 654 ص، 1362شناس ــم «). ف ــوص الحك » فص
 :معرفت اشراقي را به اين صورت معرفي كرده اسـت  ،به بهترين نحو )12ص ،1996(
دهنـده آن را دارد و   روح انساني، مانند آيينه است و عقـل نظـري هـم نقـش صـيقل     «

 »بندد. از ناحيه فيض الهي در روح آدمي (يا در عقل نظري) نقش مي معقوالت
گرفتن ايـن نكتـه كـه او يـك     با در نظر   فارابي بر كسب معرفت از راه شهود،كيد أت

اي دارد، موجـب   فيلسوف است و معرفت عقالني در منظومه شناختي او جايگـاه ويـژه  
به فارابي » فصوص الحكم«اي از محققان شده تا جايي كه در انتساب كتاب  شگفتي عده

انـواع معرفـت مـورد      اما بايد گفت كه در نظام معرفتـي فـارابي،   اند نيز دچار ترديد شده
  كند، وي از يـك  شناختي فارابي را ممتاز مي ةنظريهاست كه  هستند و اين ظرفيتكيد أت

كيـد  أتسو براي رسيدن به شناخت نهايي (كه در فلسفه او همان خدا اسـت)، بـر عقـل    
و از سوي ديگر همـان شـناخت نهـايي را بـا      داند دارد و آن را مخصوص فيلسوفان مي

دانـد.   يله انسـان ممكـن دانسـته و آن را مخصـوص نبـي و منـذر مـي       توسل به قوه متخ
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ها را بـا  اي توانسته فلسفه و دين را به هم نزديك كند و آن جا به نحو استادانهاين ،بنابراين
يكديگر آشتي دهد. كاري كه هيچ انديشمند، فيلسوف و متفكري پـيش از وي در عـالم   

ــداده اســت (ميرزامحمــدي،   ــر مــي1384اســالمي انجــام ن ــه  ). تصــوير زي ــد نظري توان
 نشان دهد: گفته پيششناسي فارابي را با توضيحات  شناخت

 اساسي اين است كـه چگونـه   پرسشچه در اين بخش گفته شد، اكنون با توجه به آن
ال ؤسـ رسيد؟ براي پاسـخ بـه ايـن     وان از معرفت شناسي فارابي به برنامه درسي اوت مي

ــ  ــه ط ــد ب ــكباي ــئواالت  رح ي ــك از دو  ســري س ــر ي ــه ؤمموجــود در خصــوص ه لف
از يـك سـو    .در عرصه فلسفه تعليم و تربيت پرداخـت  )شناسي و برنامه درسي معرفت(

راه دستيابي ما بـه معرفـت كـدام     :سئواالتي از اين دست مطرح استشناسي  معرفتدر 
؟ كنيم ميعه انساني بر كدام فرايند شناخت بنا ؟ معرفت خود را درباره جهان و جاماست

سازيم؟ خواسـتگاه ادعاهـاي    مياي استوار  ابطهضحقيقت بر چه  ةدربارادعاهاي خود را 
؟ از  ذهنـي شخصـي و  هاي  يا تجربه، شواهد عيني، : وحي الهيما درباره معرفت چيست

تربيتـي سـئواالتي از ايـن قبيـل     هاي  ور فعاليتسوي ديگر در برنامه درسي به عنوان مح
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؟ چه دانشي را بايد در اختيار متعلم قـرار   استترين دانش كدام  ارزشبا :  شودطرح مي 
ند؟ براي متعلم به عنـوان فـرد و عضـو جامعـه چـه      ا ؟ معيارهاي گزينش دانش كدام داد

 ). 12و7ص، 1380 1،(گوتك ؟ استچيزي با ارزش 
را شامل رشته منظمي از موضوعاتي بدانيم كـه در برنامـه رسـمي     2برنامه درسياگر 

مستلزم نگاه فلسـفي  ، ترين اين موضوعات ارزشانتخاب بهترين و با ، متعلمان قرار دارد
ه چه دانشي را بايد در كشناختي است. سئواالت برنامه درسي مانند اين معرفتو به ويژه 

شـناختي ماننـد    معرفت؟ در ارتباط مستقيم با سئواالت اختيار شاگرد قرار دهيم و چگونه
هـاي   ديـدگاه  گيـرد.  مـي ؟  قـرار  نـد ا كسب دانش كدامهاي  ؟ و راهماهيت دانش چيست

ي برنامـه درسـ  هاي  لفهؤمشناسانه از  معرفتبا توجه به تفاسير فلسفي و فالسفه مختلف 
اند.  دادهاالت ؤسمتفاوتي به اين هاي  از قديم تا امروز پاسخ، ويژه موضوع و يادگيرنده به

بـر  نـان  آدارند و برنامه درسي كيد أت »درسي موضوع محورهاي  برنامه«بر نان آبرخي از 
دارند و كيد أت »محوربرنامه درسي فرايند «محور مواريث فرهنگي است و برخي ديگر بر

ن آاكنون وقـت  ، مراتب فوقبر اساس بر تجربه متعلمان مبتني است . نان آبرنامه درسي 
چـه نـوع برنامـه درسـي     ، شـناختي خـاص فـارابي    معرفتاست تا بررسي شود كه نگاه 

 كند؟ ميتجويز  را 

 برنامه درسي فارابي

محتـوا   شـامل ، در اين مقاله مطرح شـده اسـت   »برنامه درسي فارابي«چه تحت عنوان آن
 .و معلم و شاگرد است، تدريس و يادگيريهاي  روش، )علوم(

 الف) محتوا

 ديدهدهد، در تنظيم و ارائه برنامه درسي او به خوبي  مندي مياهميتي كه فارابي به روش
بندي علوم پرداختـه   مان است كه به تنظيم و طبقهفيلسوف مسل ، نخستينشود. فارابي مي

 ).362، ص1997 3،و از اين كار، مقصود تربيتي داشته است (الطالبي
و » علـوم  تصـنيف «) روش علمي فارابي را به دو گونـه  46-35ص، 1998» (العاتي«

هـاي   مجموعـه علـوم، علـوم مختلـف در     تصنيفبررسي كرده است: در » احصاء علوم«

                                                           
1. Gutek.G.L 
2. Curriculum 

3. Al-Talbi 



 173    ... هاي آن در تعليم و تربيت داللتبررسي نظريه شناخت فارابي و 

 

شوند. فارابي بر اسـاس روش علمـي،    متمايز، بر حسب مشتركات و تمايزات مرتب مي
علوم را تصنيف و مرتب كرده است. در هرم اين منظومه، سـعادت    كلي، ةمنظومدر يك 

، »دةالموجـو السـعادة  «شناسي بـا عنـاوين    او سه كتاب در سعادت راين،ببناقصوي است. 
 .نگاشته است» ةالسعادالتنبيه علي سبيل «و » ةالسعادتحصيل «

فكـري، اخالقـي و عملـي      ، علوم را در چهار دسته علوم نظـري، ةالسعاددر تحصيل 
ها لذت، منفعـت و يـا   علوم را در سه دسته علومي كه غايت آن  كند. در التنبيه، تقسيم مي

 كند. قسيم ميزيبايي است ت
، برتري علوم را به يكي از سه امـر:  »العلوم ةفضيل«در فضيلت علوم، فارابي در رساله 

). به 94 صداند (مهاجرنيا،  و يا بهره داشتن مربوط مي  شرف موضوع، استقصاي براهين،
 برترين علوم است.  با داشتن سه مالك فوق،» علم الهي«نظر وي، 

اسـت كـه بـه     احصـاء العلـوم  در كتاب ارزشمند   مه درسي فارابي،ترين برنا اما كامل
نوشـتن ايـن   را از علوم ناميـد. فـارابي هـدف خـود     المعارف  ةدايرتوان آن را  راستي مي

هدف ما در اين كتاب آن است كـه علـوم را   ): «5 ص، 1389كند ( گونه بيان مياين ،كتاب
شـود، دانـش    چه شناخته شده و تصـديق مـي  م. در واقع، آنبه احصاء و شمارش درآوري

است. ما خواننده را آگاه خواهيم نمود كه هر يك از اين علوم از چه چيزهـايي تشـكيل   
 ».دهنده و تركيبي از اين اجزاء شده، يعني اجزاي تشكيل

كـه  كمك كنـد  بندي آن است كه به خواننده در درك علم  هدف فارابي از اين تقسيم
 ):1992(نتون،  ان آن را به پنج نوع تقسيم كردتو مي

 ارزيابي

اش را دارد، ارزيـابي كنـد.    چـه قصـد مطالعـه و بررسـي    تواند به درسـتي آن  خواننده مي
شـان   ها و يا نفع تواند به مقايسه علوم مختلف در ارتباط با شايستگي مقايسه: خواننده مي

تواند دعاوي غلطي را كه بـه   بندي مي ه كار بردن طبقه. اكتشاف: خواننده با بكندمبادرت 
تـوان   بندي مـي  وسيله ديگران در دانش به وجود آمده برطرف سازد. پرسش: با اين طبقه

توانـد از   به وسعت دانش يك فرد در يك علم خاص پي برد. خودآموزي: خواننـده مـي  
هـا  مه علومي كه قصد مطالعه آنبندي فارابي را به عنوان مقد طبقهروي عالقه با بصيرت، 

 را دارد، به كار برد.
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اي معتقدنـد كـه فـارابي در ايـن      فارابي در احصاء علوم، متأثر از ارسطو است. عـده 
 ؛اين باور نادرستي است مورد از ارسطو تقليد كرده و چيز جديدي ارائه نكرده است، اما

تر كرده و در بستر مكتب  كامل ،دادهچه ارسطو انجام بندي علوم را از آن زيرا فارابي طبقه
شناسي جديد زده و منظومه كاملي از علوم را ارائـه نمـوده    اسالمي، دست به ابداع دانش

پـس از ارسـطو (معلـم اول) نيـز همـين        به فارابي،» معلم ثاني«اعطاي لقب  دليل است.
هـاي   وشكننـده حـدود علـوم و ر    جا به كسي اطالق شده كه تعيـين در اين» معلم«است. 

ها در سلسله مراتبي است كه پيوستگي دانش و شـعب  آن دادن قرارمختلف كسب علم و 
 ).19، ص1354آن را حفظ كند (نصر، 

 بندي و به شرح زير تقسيم كرده است: ها را دسته )، دانش1389فارابي در احصاء العلوم (
فـارابي گنجانـده شـده، زبـان     علمي كه در برنامه درسـي  نخستين علم زبان؛  اول:

جريان يادگيري بايد با زبان شروع شود. با يادگيري زبان شاگرد   است. به نظر فارابي،
هاي خود را ابراز نمايـد. مهـارت در    تواند با ديگران ارتباط برقرار كند و توانمندي مي

دهـد   زبان، اساس ورود به انواع دانش است. همچنين يادگيري زبان به فرد قدرت مي
). 362 صهـا را بشناسـد (الطـالبي،    و آنكنـد  هـاي ديگـر ارتبـاط برقـرار      تا با فرهنگ

از جملـه زبـان    خويشهاي علمي عصر  بر زبان  نكته جالب است كه فارابي خود، اين
هـا،   يوناني و عربي مسلط بوده و توانسته با برقراري ارتباط بسيار خوب با ايـن زبـان  

ان به عالم اسالم وارد كند. فارابي يـادگيري زبـان را مقدمـه يـادگيري     فلسفه را از يون
 داند. منطق (و فلسفه) مي

دهـد. بـه نظـر وي،     علم منطق؛ فارابي يادگيري منطق را پس از زبان قرار مي دوم:
در ارتباط با شناخت درست زبان (به ويـژه گرامـر آن) قـرار دارد      درست فكر كردن،

جـايي كـه وارد علـم    ). فارابي در كتـاب احصـاء و آن  180ص، 1996، 2يمنو ل 1نصر(
صناعت منطق، به طور كلي، قوانيني را بـه  «گويد  منطق ميفايدة شود، درباره  منطق مي
و در مواردي كه ممكـن   گردد ها باعث استقامت خرد ميدهد كه پيروي از آن دست مي

او را بـه راه درسـت و    ،يـد است در بعضي از معقوالت براي آدمـي اشـتباهي پـيش آ   
شـود. ايـن صـناعت، انسـان را از اشـتباه و لغـزش و خطـاي در         حقيقت رهنمون مي

 ).51(ص » دارد معقوالت بازمي

                                                           
1  Nasr 

2 Leaman 
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كنـد   كه به ما كمك مـي داند: يكي اين فارابي اهداف يادگيري منطق را در سه جنبه مي
و  كنـيم  ان را اصـالح  كند تا خطاي ديگـر  كه به ما كمك ميتا درست فكر كنيم، دوم اين

 ).53، صهمانسوم در مواردي است كه ديگران بخواهند خطاي ما را اصالح كنند (
علم تعاليم (رياضيات)؛ فارابي اين دانش را شامل هفت بخش بزرگ به شـرح   سوم:

علم موسيقي، علـم اثقـال، علـم حيـل و       علم مناظر،  داند: علم عدد، علم هندسه، زير مي
آيـد كـه مرحلـه مهمـي در سلسـله       ر و مقابله. علم عدد از آن جهت در ابتدا ميعلم جب

مند به يادگيري هنرهاي نظري است، اين  مراتب علوم نظري است. براي فردي كه عالقه
شناسي و علـوم   شود. براي مطالعه علومي چون مناظره ستاره يادگيري با اعداد شروع مي

ذهـن شـاگرد     اعداد داريـم. يـادگيري علـم تعـاليم،    طبيعي، نياز به يادگيري رياضيات و 
 كند. فعال و باز مي را

هـايي   درباره اجسام طبيعي و در مورد عرضبه مطالعه : علم طبيعي؛ اين علم چهارم
كند كه ايـن اجسـام از    را معرفي ميي ئاشياپردازد و  مي ها به اين اجسام است،كه قوام آن

شوند. اين اجسام شـامل جسـم صـناعي و جسـم طبيعـي       ها ايجاد ميسيله آنها يا به وآن
هستند. فارابي درباره اين اجسام و به طور كلي علوم طبيعي، همان نظريه علل چهارگانه 

 دهد. پذيرد و شرح مي ارسطو را مي
كنـد و   علم الهي؛ فارابي در رسيدن به اين علم، از روش صعودي استفاده مـي  پنجم:
شمارد تا به موجود كامل  ها ميترين آن ترين به كامل راتب موجودات را از ناقصسلسله م

 دهد. هاي او را توضيح مي گاه ويژگيرسد و آن مي
علم مدني؛ اين علم از انواع افعال و رفتار ارادي و از آن ملكـات و اخـالق و    ششم:

كنـد، و از   بحث مـي  ،ندگير ها سرچشمه ميسجايا و عاداتي كه افعال و رفتار ارادي از آن
و بيـان   كنـد  شود يـاد مـي   ها انجام ميهايي كه اين افعال و رفتار براي رسيدن به آن هدف

توان زمينه پذيرا شدن  مي يو از چه راه كه چه ملكاتي براي انسان شايسته است كند  مي
رند و چـه راهـي را   اي شايسته در وجود او بنيان گي گونه اين ملكات را فراهم كرد، تا به

بندي نتـايجي كـه    و نيز از طبقه شودبايد دنبال كرد تا اين ملكات در وجود آدمي پايدار 
دارد كـه   كند و بيـان مـي   زند، بحث مي ها از انسان سرميناين افعال و رفتار براي ايجاد آ

در  يپنداري است. رسيدن به سعادت حقيقـ   برخي از اين نتايج سعادت حقيقي و برخي
 ).107ص همان، (  نيستاين دنيا ممكن 
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كه فارابي يك نظـام كامـل تربيتـي را     شود مياگر در مطالب باال دقت شود، مشاهده 
در زير علم مدني تعريف كرده است. او از اراده انسان در ورود به جريان تربيت شـروع  

كنـد،   هاي تربيتي بيـان مـي   ان روشهاي تخلق به افعال نيكو را به عنو كند، بعد روش مي
داند. در ادامـه   رسد و هدف نهايي تربيت را سعات مي گاه به نتايج و غايات تربيتي ميآن

تواند فاضـله   داند كه با توجه به نوع حكومت، مدينه مي فارابي تربيت را امري دولتي مي
(تربيت نظـري) و   و غيرفاضله باشد، وي اداره مدينه فاضله را نيازمند كسب علوم نظري

داند، همان مدلي كه افالطون در جمهـور   (تربيت عملي) مي  تمرين و تكرار علوم عملي
فارابي در سياست و علم اجتماع (كه تربيـت نيـز در عـداد     ،پيشنهاد كرده است. بنابراين

 ).1382گيرد) شاگرد افالطون است (ميرزامحمدي،  اين علوم قرار مي
شود، علـومي هسـتند    و علم كالم كه پس از اين بررسي مي علم فقه؛ علم فقه هفتم:

صناعت فقـه دانشـي اسـت كـه     «بندي علوم ارسطو اضافه كرده است.  كه فارابي بر دسته
تواند حـدود هـر چيـزي را كـه واضـع شـريعت تصـريح نكـرده          وسيله آن مي بهانسان 
تشـخيص   -ا در شريعت بيان شده ها آشكارمقايسه آن چيزهايي كه حدود و ميزان آن -است
و بر اساس  - و براي به دست آوردن احكام صحيح بر طبق مقصود واضع شريعت دهد

اجتهـاد كنـد    -آن شريعتي كه واضع شريعت براي پيروان همـان شـريعت آورده اسـت   
 ).113، ص1389(فارابي، 

توانـد از راه   آن مـي اي است كه انسان به مـدد   صناعت كالم ملكه«علم كالم؛  هشتم:
ها را صريحاً بيان كـرده  گفتار، به ياري آراء و افعال محدود و معيني كه واضع شريعت آن

صـناعت كـالم غيـر از علـم فقـه      . »است بپردازد، و هرچه مخالف آن است باطل نمايد
رده ها را بيان كـ و افعالي سروكار دارد كه واضع شريعت صريحاً آن است، زيرا فقيه با آرا

هـا  دهـد، تـا ديگـر احكـام الزم را از آن     است. فقيه اين مسائل قطعي را اصـل قـرار مـي   
ها را به عنوان اصـول بـه   كند كه فقيه آن كند. ولي متكلم از عقايدي جانبداري مي استنباط

ا استنباط نمايد. پس اگر شخصي بـر ايـن    كه چيزهاي ديگري از آنبندد، بدون آن مي كار
توانـد از شـريعت    دو صناعت مسلط باشد او فقيـه مـتكلم اسـت. يعنـي چـون مـي       هر

جانبــداري كنــد مــتكلم اســت، و چــون قــادر اســت كــه بــه اســتنباط فــروع از اصــول 
 ).114 ص، همان( »است فقيه بپردازي

سـت كـه جامعيـت    اي از علوم ا مجموعهبه طور خالصه، برنامه درسي فارابي داراي 
علـوم   ميـان كه اين برنامه درسي داراي ارتباط است. ارتباط دهد. ديگر اين آن را نشان مي
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تواند بـا حركـت    شود. يك فرد مي طبيعي و خداشناسي، از طريق روح انساني برقرار مي
از علم خداشناسي بـه علـوم طبيعـي، و يـا بـرعكس از علـوم انسـاني و اجتمـاعي بـه          

فارابي در كتاب احصـاء، نـامي    ،كهفرايند تحصيل علوم را طي كند. سوم اين  خداشناسي،
، اين علم را شامل علم و هنر »تلخيص نواميس افالطون«از علم پزشكي نياورده ولي در 

اي در برنامه درسي فـارابي دارد و   كه علوم رياضيات، نقش تعيين كنندهداند. ديگر اين مي
كـه، بـراي فـارابي، فلسـفه     و بـاالخره اين  شود طون نزديك ميجا نيز فارابي به افالدر اين

سلطان علوم و مركز برنامه درسي است. فلسفه باالترين مرحله يادگيري براي هر فـردي  
كند تا بهتـرين موضـوعات را بـا     است، دانش درباره علل موجودات است، ما را قادر مي

 است.ها بياموزيم و آن راه رسيدن به سعادت  بهترين روش

 تدريس و يادگيريهاي  ب) روش

اصـلي كـار   هاي  مندي از ويژگيروش، مقاله بيان شد پيشينهاي  گونه كه در بخش همان
به طور كلي فارابي دو روش اصلي را در برنامه درسي خود مورد نظر قرار  فارابي است.

شـيوه برهـاني را   وي اسـتفاده از   يكي روش برهاني و ديگـري روش اقنـاعي.  ؛ مي دهد
وظيفه رهبران و كساني كه با علوم نظري سرو كار دارنـد و اسـتفاده از روش اقنـاعي را    

اقنـاعي و  هـاي   مسـئولين بـا شـيوه   «: گويد ميداند و  ميفرهنگي جامعه ن مسئوالوظيفه 
 ).85 ص ،1403، فارابي(« تمثيلي و تخيلي و خطابي مردم را ارشاد نمايند

روش مباحثه ، كه مورد نظر فارابي استتدريس و يادگيري هاي  يكي ديگر از روش
ـ  مـي  . وي معتقد است كه در هر دو روش اصلي يعني برهان و اقناعو گفتگو است وان ت

هـدف معلـم تعلـيم واقعيـت اسـت و در ايـن راه       ، . در برهاناز اين روش استفاده كرد
، و ساير صور خياليرساند ولي در اقناع با استفاده از هنر شعر  ميشاگرد را به فهم دقيق 

كه به يقين برسـد . فـارابي   است كه احساسات شاگرد برانگيخته شود نه اينن آتالش بر 
توانايي و قدرت ارائـه  : «گويد ميكند.وي  مياز روش تمثيل هم در اقناع شاگرد استفاده 

يكي بـراي تعلـيم و راهنمـايي و ديگـري      ،مينه مفيد استامور به وسيله تمثيل در دو ز
 ).همان( »براي مقابله با كسي كه سرسختانه راه نيل به حقيقت را انكار مي كند

او  . اسـت روش حفظ و تكـرار  ، مي پردازدن آهايي كه فارابي به  روشيكي ديگر از 
دانـد   مـي قـي در شـاگرد مفيـد    اين روش را براي اكتساب و ملكـه شـدن فضـايل اخال   

هنـر و  ، علمي مانند نوشـتن هاي  ). همچنين فارابي در ساير شاخه31ص  ،1971،فارابي(
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داند.الزم به ذكر است كه اگر چه فارابي روش حفـظ و   ميصنايع نيز اين روش را مفيد 
مطالـب ارزش  داند اما وي براي فهـم   ميتدريس و يادگيري هاي  تكرار را يكي از روش

 داند. ميرا باالتر از حفظ ن آفراواني قائل است و مقام 
شاگرد  ييتوانا يزانرا با توجه به م يادگيريو  يسروش تدر يفاراب يبه طور كل

موضوع را  بايدشاگرد ابتدا ، ويداند. به نظر  ميمتفاوت  يسموضوع مورد تدر يزو ن
آنگـاه  و كنـد  را باور آن سپس  يابددر يدهم شنرا كه از معل ييو معنا ياوردبه ذهن ب

 ين).همچنـ 100، ص1377، يبه خـاطر بسـپارد (فـاراب   ، و باور كرد دريافترا آنچه 
اسـتفاده از  « :گويـد  ميكه معتقد است چنان يادگيريبه استفاده از مشاهده در  يفاراب

در  يـدني د يهماننـد  يـا  يـدني د زييعبارت است از قرار گرفتن چ يدنمشاهده و د
و بـه   كشيدنصورت ، حروف به كار رودآن كه در  اي گونهچشم است به  يدبرابر د

 برابرديـد وضع و گماشتن در  هاي از گونه ديدنيدر امور  ترتيبكار بردن اشكال و 
 .)107 ص، همان( »چشم است

 معلم و شاگرد ج)

معلم بشر خداوند است و او براي هدايت بشر فـردي از   نخستينفارابي معتقد است كه 
 منحصـر بـه فـردي اسـت كـه     هاي  كند. اين فرد داراي ويژگي مينوع خودشان انتخاب 

مردم الزم است و  را بر مردم خويش عرضه كندن آواند به منبع وحي متصل شود و ت مي
حاكم ، . فارابي با پيشنهاد نظر خاص خود درباره نبوت)1964، فارابي( از او پيروي كنند

وحي الهـي را از   كه يعني به عنوان كسي، گيرد مياش را همانند نبي در نظر  مدينه فاضله
سپس بـا  ، يابد ميطريق اتصال به عقل فعال و به شكل بيان ادراك حسي و معقوالت در 

كـردن و  گـاه  آكنـد و بـا    ميا به يقين راهنمايي اهل فلسفه ر، گيري از داليل فلسفي بهره
كوشـد و ضـرورت واسـطه بـودن      مـي شان  مثاليتعليم در اقناع اكثريت مردم با معرفت 

 نمايد. ميپيامبر را با استناد به نقص ذهن بشري اثبات 
ي و ديگـر  فطرهاي  : يكي ويژگيگيرد ميفارابي براي معلم دو دسته ويژگي در نظر 

 :ايـن مـوارد اسـت   فطري معلم از نظـر فـارابي شـامل    هاي  اكتسابي. ويژگيهاي  ويژگي
دار تعلـيم  دوسـت ، بيان خوش، هوش و زيرك با، خوش حافظه، االنتقال سريعفهم و  خوش

گويي دار راسـت دوست، عالقه شديد به خواندن و نوشتن و دوري از لهو و لعب، و تربيت
و ، شـجاع و داراي اراده قـوي  ، دار عدالتدوست، داراي سعه صدر، دشمن دروغگوييو 
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اكتسابي معلـم  هاي  ). ويژگي1991، فارابييافته بر اساس قانون و فطرت خويش ( تربيت
، از تعقـل تـام برخـوردار باشـد    ، حكيم و دانا باشد : استاز نظر فارابي شامل اين موارد 

از تخيـل درسـت   ، گيري داشته باشد نتيجهقدرت استنباط و ، ن باشدحافظ شريعت و دي
 ).1971، فارابي( سالمت بدني داشته باشد، مند باشد بهره

 ةالسعاد يلدر كتاب تحص يدر نظر گرفته است. و ايطيشر نيزشاگرد  براي فارابي
بـر   بايـد نظـر شـود    صاحب يم نظرخواهد در علو ميكه  يكند كه كس ميخاطر نشان 

 زير هاي ويژگي دارايرا داشته و  نظريعلوم  فراگيرياستعداد  خويشحسب فطرت 
گرفتـه   يـاد را كـه   امـري ، داشـته باشـد   بـااليي سرعت فهم  ذاتيباشد: نسبت به امور 

، از سعه صـدر برخـوردار باشـد   ، و عدالت باشد راستگوييدار دوست، خاطر بسپارد به
كــه  يو عــادات يناســاس قــوان بــر، همــت و پشــتكار داشــته باشــد، باشــد هيزگــارپر

 فضـايل داشـته باشـد، بـه     ايمـان خود  عقايدو آرا به ، شود تربيتفطرت باشد  مطابق
 ).ق1403، ي(فاراب معتقد باشد

منـد باشـد و در    قهعالاو بايد به تحصيل ، يدآبه نظر فارابي شاگرد بايد به درك نايل 
گذشـتگان  هـاي   اين كار جديت و پشتكار داشته باشد و در اين راه بـه مطالعـه انديشـه   

) .بـه طـور كلـي    1377 ، فـارابي ( را نقد و بررسي كند تا به اجتهاد برسـد نها آبپردازد و 
، فـردي متفـاوت  هاي  داراي زمينه، متفكر، زادآ، شعور و اراده بافارابي شاگرد را به فردي 

مند به معلم و داراي برنامه و روش براي رسيدن بـه هـدف    عالقه، مند به يادگيري عالقه
 داند . ميتربيتي خويش 

 اهو پيشنهاد گيري نتيجه

اي وسـيع و جـامع اسـت كـه محققـان و       ها، آثار و نفوذ فكري فارابي بـه انـدازه   انديشه
 بروندهاي تخصصي خود به سراغ وي  كند تا در زمينه مختلف را تشويق ميانديشمندان 

شناسـي، بـه نظريـه     و در افكارش به مطالعه بپردازنـد. در مقالـه حاضـر از منظـر روش    
بر برنامه درسي فارابي مورد كيد أتشناخت فارابي ورود شده و سپس ابعاد تربيتي آن، با 

 احصاء قرار گرفته است.
هـاي پژوهشـي و علمـي خـود،      ابي با كمك منطق توانسته اسـت در فعاليـت  فار

از او در پيش مند عمل كند و نظامي از انديشه را بر اين اساس باقي بگذارد كه روش
شناسـي دقيـق و    انديشه اسالمي وجود نداشته است. وي با اسـتفاده از همـين روش  



 1392 بهار و تابستان/  16/ ش 8تربيت اسالمي / س       180

 

هـاي معرفتـي    نظـام  اسـت  هشناسـي رفتـه و توانسـت    به سراغ معرفت  مشخص خود،
نظريـه ابـداعي     موجود را با انديشه اسالمي به صورت ماهرانه تلفيق كند و صاحب

شناسـي را بـه    ه وي موفـق شـده معرفـت   كـ در اين زمينه شود. نكته بسيار مهـم اين 
گرايانـه، بـه    شناسي پيوند بزند و جريان كسب معرفت را در يك نگـاه غايـت   هستي

 برساند.مبدأ هستي (خداوند) 
شناسـانه خـاص فـارابي، وي بـه احصـاء و       مندي و نيز نگـاه معرفـت  با نظر به روش

بـه  » برنامـه درسـي  «بندي علوم مختلف پرداخته كه بر اين اساس، در اين مقاله نام  طبقه
اي از علوم نيست كه به دنبـال هـم    خود گرفته است. برنامه درسي فارابي فقط مجموعه

كـه، ايـن   عـالوه اين  مه هدفمند، جـامع و داراي روش اسـت. بـه   آمده باشد بلكه اين برنا
 برنامه دقيقاً در بستر انديشه اسالمي شكل گرفته و فارابي آن را بومي كرده است.

، الزم است به يك نكته مهم تربيتـي و چنـد پيشـنهاد در     با توجه به مراتب فوق
هـاي   ر كـه انديشـه  كـه، در شـرايط حاضـ   برنامه درسي اشاره شود: نكته موردنظر آن

گيـرد و تـالش    وفور مورد مطالعه قرار مـي  اسالمي به -فيلسوفان و مربيان غيرايراني
راهكارهايي براي نظـام آموزشـي كشـور (در ابعـاد     ، ها شود بر اساس آن انديشه مي

هاي فالسفه، انديشمندان و مربيـان   چرا كمتر به بررسي انديشه  ) ارائه شود، مختلف
جايي كه ممكن است اين احساس بـه  شود؟ تا آن يراني پرداخته ميبزرگ اسالمي و ا

آيد كه در بستر عالم اسالمي مگر انديشمندان بزرگي وجود داشـته و اگـر    وجود مي
هاي آنان بـراي حـل مشـكالت نظـام آموزشـي مـا        توان از انديشه هم بوده مگر مي

هاي دانشگاهي (به ويژه  ها و برنامه استفاده كرد؟ اكنون كه بحث بازانديشي در رشته
در علوم انساني) مطرح شده است، بيش از هر زماني ضـرورت مطالعـات عميـق و    

بر   شود. در پايان، هاي بزرگان انديشه اسالمي و ايراني احساس مي علمي در انديشه
ــاس آن ــه  اس ــن مقال ــه در اي ــارابي «چ ــي ف ــه درس ــد   » برنام ــد، چن ــاده ش ــام نه ن

 شود: مي ارائه پيشنهاد
داند،  هاي علمي آن علوم مي فارابي دروازه ورود به علوم مختلف را يادگيري زبان -

هـاي درسـي    شود نسبت به تدوين و اجراي برنامـه  ريزان درسي توصيه مي پس به برنامه
هـاي مختلـف اهتمـام     آمـوزان دوره  هاي علمي روز دنيـا بـراي دانـش    زبان به ويژه زبان

اين امر در برقـراري ارتباطـات فرهنگـي نيـز از اهميـت فراوانـي       بيشتري داشته باشند. 
 برخوردار است.



 181    ... هاي آن در تعليم و تربيت داللتبررسي نظريه شناخت فارابي و 

 

هـاي درسـي در نظـام آموزشـي كشـور (چـه در دوره        يكي از كمبودهـاي برنامـه   -
آمـوزان و دانشـجويان مـا (بـه غيـر از       متوسطه و چه در دانشگاه) آن اسـت كـه دانـش   

هاي علـوم انسـاني در دانشـگاه)     هاي علوم انساني در دوره متوسطه و برخي رشته رشته
گويد منطق ابزار درسـت انديشـيدن    گونه كه فارابي مي خوانند. همان درس منطق را نمي

شود نسبت به تدريس موضوعات مرتبط بـا منطـق بـه همـه      پيشنهاد مي ،است. بنابراين
گـاه بيشـتر   آموزان و دانشجويان اهتمام بيشتري صـورت گيـرد. اهميـت منطـق آن     دانش

هاي علوم پايه و كامپيوتر محاسبات و فراينـدها بـه شـدت متـأثر از      د كه در رشتهشو مي
 (منطق) است.  اين حوزه از دانش

اي دارد،  العـاده  رياضيات، براي فارابي (متأثر از اسـتادش افالطـون) اهميـت فـوق     -
هاي علوم انسـاني) مـورد توجـه جـدي      درسي كه در نظام آموزشي ما (به ويژه در رشته

ريزي نسبت به آمـوزش رياضـيات    اندركاران نظام برنامه شود. الزم است دست نمي واقع
ها اهتمام بيشتري داشـته باشـند. ايـن موضـوع از دو جهـت مهـم        در مدارس و دانشگاه

هـاي آموزشـي    است، يكي از جهت يادگيري رياضيات به عنوان يكي از علومي كه نظام
المللي نيز به عنـوان يـك درس    مسابقات بين دنيا اهميت زيادي به آن قائل هستند و در

آيد، و ديگري از جهت نقش رياضيات در يادگيري ساير علوم ماننـد   مهم به حساب مي
 هنر و فلسفه.  علوم تجربي،

هـا را بخواننـد. بـر    اي از علوم را پيشنهاد كرده است تا طالبان علم آن فارابي مجموعه -
آموزان و دانشجويان ما در شرايط حاضر كه علوم  شاين است كه آيا دان مسئلهاين اساس، 

ها تخصصي شده است نيـز بايـد همـه ايـن علـوم را بخواننـد؟ مـثًال بـراي يـك           و رشته
دانشجوي پزشكي، خواندن علم مدني و سياسـت چـه ارزشـي دارد؟ البتـه پيشـنهاد ايـن       

از نيست كه همه طالبان علـم، همـه علـوم را بـه صـورت تخصصـي بخواننـد امـا يكـي          
آموزان و دانشجويان، گـاهي   كمبودهاي نظام آموزشي (برنامه درسي) ما آن است كه دانش

جوار خود ندارند و صرفاً در يك حوزه بسيار محـدود   حداقل اطالعات را درباره علوم هم
اند. مثالً به دانشجويان علوم پايه تا چه اندازه تاريخ كشور خودشان آموزش داده  پيش رفته

به دانشجويان علوم انساني تا چه حـد اصـول اوليـه پزشـكي و مراقبـت از       شده است؟ يا
جـا فـارابي) در   هـاي حكيمـان مسـلمان (در اين    ديـدگاه  ،بنـابراين خود تدريس شده است؟ 

گونـه كـه اطـالق     موثر باشـد، همـان  كمبود اين كاهش  تواند در خصوص آموزش علوم، مي
  است. سلط آنان به همه علوم عصر خويش بودهبه آن بزرگان، حاكي از ت» حكيم«اصطالح 
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