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چکیده
هدف این پژوهش تبیین روشهای کسب معرفت در تربیت عقالنی از منظر فارابی است.
روش پژوهش شیوه استنتاجی فرانکنا است .پس از گردآوری اطالعات بر اساس روش تحلیل
محتوای قیاسی ،مفاهیم مربوط به موضوع تبیین شده است .به این منظور ابتدا معانی و
مفاهیم مربوط به اهداف تربیت عقالنی در اندیشه فارابی را توصیف کردهایم .سپس ،مفاهیم
همدسته شده و در مقولههای مجزا قرار گرفته و گزارههای واقعنگر فلسفی مربوط به آن
مشخص شده است ،و در آخر به روش استنتاجی فرانکنا اهداف ،اصول و روشهای کسب
معرفت در تربیت عقالنی از منظر فارابی مشخص شده است .نتایج مبین آن است که در نگاه
فارابی کسب معرفت یکی از روشهای مؤثر در تربیت عقالنی است و از سه راه میتوان به
معرفت دست یافت :آموختن علم ،مشاهده ،و کسب تجربه .توجّه دقیقتر مؤلفان کتب
درسی ،برنامهریزان آموزشی و معلمان به این روشها میتواند در برنامهریزی و ایجاد زمینه
الزم برای تحقّق تربیت عقالنی مفید باشد و مدرسه به عنوان واحد اجتماعی کوچکی
میتواند در این زمینه نقش ویژهای داشته باشد.
کلیدواژهها :فارابی ،کسب معرفت ،آموختن علم ،مشاهده ،کسب تجربه.
 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ایران.

 دانشیار گروه علوم تربیتی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران (نویسنده مسئول.)r.norouzi@edu.ui.ac.ir :

 استادیار دانشکده علوم تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ایران
تاریخ پذیرش1399/04/07 :
تاریخ دریافت1398/08/13 :
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مقدمه
در مکتب اسالم رشد و شکوفایی بُعد عقالنی جایگاه ویژهای در ساماندهی به نظام فکری یا
ایدئولوژی آدمی دارد ،به طوری که برخی معتقدند پایه و اساس تربیت اسالمی تکیه بر عقل و
جنبه عقالنی انسان دارد (شریعتمداری .)70 :1388 ،بُعد عقالنی به عنوان سرمایهای درونی در وجود
آدمی ،به خودی خود شکوفا نمیشود ،و برای پیمودن راه سعادت و تکامل به هدایت و تربیت
احتیاج دارد .این به آن معنا است که تربیت عقالنی به منزله راهی برای ایجاد زمینه مناسب به
منظور پرورش قوّه تفکر آدمی ،ضروری است (ملکی .)502 :1379 ،اندیشمندان و فیلسوفان مختلفی
درباره عقل و تربیت عقالنی نظر داده و روشهایی را پیشنهاد دادهاند .در این میان فارابی به
عنوان مؤسس فلسفه اسالمی با استفاده از اندیشههای دو فیلسوف مشهور یونانی ،افالطون و
ارسطو ،و انتخاب عقالنی اندیشههای آنها در باب تعلیم و تربیت و تأیید و تقویت آنها تحت لوای
اندیشه دینی از طریق آموزههای دینی ،توانست بین فلسفه یونان و اسالم رابطه برقرار کند و نظام
تربیتی بدیعی را بنیان نهد و در اندیشهورزی فالسفه پس از خود تأثیر انکارناپذیری داشته باشد.
در اندیشه فارابی شش معنای مهم و کاربردی «عقل» عبارتاند از .1 :تبیین معنای عقل در
نزد عموم مردم (عقل به معنای زیرکی)؛  .2معنای جدلی عقل در نزد متکلمان؛  .3عقل برهانی
در فلسفه؛  .4عقل عملی در اخالق؛  .5عقل (در رساله نفس ارسطو) یا حقیقتی که واجد سه
مرتبه هیوالنی ،بالفعل و مستفاد است و توجّه به عقل فعّال یا عقل فلکی مفارق و دخیل در
فعلیت عقول انسانی است؛  .6معنای مصطلح در کتاب مابعدالطبیعه ارسطو .تنظیم سلسله مراتب
عقل (نفس) انسانی ،به این صورت برای نخستین بار در اندیشه فارابی صورت گرفت.
ربانی ،نوروزی و قادری ( )1388در مقالهای با عنوان «تحلیلی بر اندیشههای تربیتی فارابی و
دورکیم» اندیشههای تربیتی فارابی و دورکیم را بررسی و مقایسه کردهاند و گفتهاند هدف فارابی از
طرح تعلیم و تربیت همانا به دست آوردن فضایل چهارگانه (نظری ،فکری ،اخالقی و عملی) است که
فقط از راه تعلیم و تربیت صحیح میتوان به آن دست یافت و این خود عاملی برای رسیدن آدمی به
مدینه فاضله است که نتیجهاش به دست آوردن سعادت و خوشبختی است.
کاوندی ( )1390در مقاله خود با عنوان «مبانی اندیشههای تربیتی فارابی» نتیجه میگیرد که
فارابی در تبیین دیدگاههای تربیتی خویش با نظر به بنیانهای دین اسالم ،آدمی را موجودی از
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خدا و بازگشتکننده به سوی او تلقی میکند .از آنجا که به نظر وی ،اخالق متغیر ،و بر این اساس،
مقولهای اکتسابی است ،و از جهتی ،هیچ فضیلتی در آدمی غریزی و فطری نیست ،و هیچ انسانی را
نمیتوان یافت که از آغاز آفرینشش کمال در فطرتش موجود بوده باشد ،نتیجتاً ،تمامی انسانها را
برای نیل به نیکبختی و کمال محتاج به تعلیم و تربیت از طریق افعال ارادی تصوّر میکند.
تورانی و رهبری ( )1393در مقاله خود با عنوان «نقش قوه خیال در پدیده وحی از دیدگاه فارابی
و مالصدرا» نتیجه میگیرند که هر دو اندیشمند معتقدند پیامبر نقش اساسی در قابلیت و دریافت
وحی دارد و با ارتقا و کمال در هر دو قوه ناطقه و خیال به دریافت وحی نائل میشود ،ولی هیچ کدام
برای او نقش فاعلی به این معنا که خود تولیدکننده وحی باشد ،قائل نیستند.
کیان و نظاماالسالمی ( )1393در پژوهشی با عنوان «تبیین و تحلیلی بر مفاهیم تربیتیاخالقی از
نظر فارابی ،کومنیوس و روسو» بیان کردهاند که از نظر فارابی ،انسان فضایل و رذایلی دارد که در
زندگی انفرادیاش ظهور نمییابند ،بلکه جامعه است که آنها را از حالت بالقوّه به فعل درمیآورد.
بوذرینژاد و خسروی ( )1394در پژوهشی با عنوان «جایگاه دانشهای شرعی در طبقهبندی
علوم از دیدگاه فارابی ،غزالی و خواجه نصیرالدین طوسی» گفتهاند فارابی از اوّلین کسانی است
که به این موضوع پرداخته است .فارابی با کنار هم قراردادن حکمت عملی و فقه ،گام در راه
سازگاریشان مینهد.
برخورداری و خوشدونی فراهانی ( )1395در مقالهای با عنوان «زن و عقالنیت بر مبنای
انسانشناسی فارابی» گفتهاند به فعلیت رسیدن عقل عملی یا تجربی ،در گرو کسب تجارب
اجتماعی است و تا زمانی که برای هر صنفی به هر علت ،امکان تجربهاندوزی فراهم نشود ،در
خردورزیاش اختالل و نقص پدید میآید.
هاشمی و درخشنده ( )1396در پژوهشی با عنوان «بررسی اندیشههای تربیتی در فلسفه تطبیقی
از دیدگاه فارابی و مطهری» نتیجه گرفتهاند که از منظر فارابی ،سعادت دنیوی پیشزمینهای است
برای نیل به سعادت اخروی ،و این غایت فقط به واسطه حصول فضایل چهارگانه و عملکردن بر اساس
آنها دستیافتنی است .اما چون هیچ انسانی فطرت ًا آراسته به این فضایل نیست ،برای کسب معرفت
راجع به آنها و نیز معرفت به نحوه حصول و عمل به آنها محتاج آموزگار و راهنما است که این نکته
جایگاه برجسته تعلیم و تأدیب را از منظر فارابی آشکار میکند.
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در این نوشتار کوشیدهایم روشهای کسب معرفت در تربیت عقالنی فارابی را دستهبندی و مشخص
کنیم و به این پرسش پاسخ دهیم که :روشهای کسب معرفت در تربیت عقالنی فارابی کداماند؟

روش پژوهش
در این پژوهش ،که تحقیقی کیفی است ،کوشیدهایم با استفاده از روش استنتاجی فرانکنا
روشهای کسب معرفت در تربیت عقالنی فارابی را استخراج کنیم .گردآوری اطالعات از طریق
مطالعه کتابها ،مقاالت ،پایاننامهها و دیگر آثار مکتوب و بر اساس روش تحلیل محتوای قیاسی
به منظور توصیف مفاهیم مربوط به موضوع و عنوان تحقیق صورت گرفته است .به این منظور
ابتدا در جدول ( )1معانی و مفاهیم مربوط به اهداف تربیت عقالنی در اندیشه فارابی توصیف شده
و  114کد مفهوم به دست آمده است .در ادامه ،مفاهیم همدسته شده و در  13مقوله مجزا قرار
گرفته و گزارههای واقعنگر فلسفی مربوط به آن مشخص شده است .در آخر به روش استنتاجی
فرانکنا اهداف ،اصول و روشهای کسب معرفت در تربیت عقالنی از منظر فارابی تبیین شده است.
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شکل زیر صورت بازسازیشده الگوی فرانکنا را نشان میدهد که پژوهش حاضر بر اساس
آن صورت گرفته است (باقری و سجادیه.)123-121 :1394 ،
(الف )1
بایدهای آغازین

(ب )1
گزارههای واقعنگر فلسفی یا االهیاتی

(الف )2
اهداف یا اصول بنیادی هنجارین

(ب )2
گزارههای واقعنگر فلسفی یا االهیاتی و/
یا گزارههای واقعنگر علمی

(ج )1
دانشها ،مهارتها و
نگرشهایی که باید پرورش
داد.

(ج )2
اصول فلسفی و /یا
اصول علمی تعلیم و تربیت

(هـ )1
توصیه عملی یا روش تربیتی

(د)
گزارههای واقعنگر روشی
یا مصداقی

(و)
گزاره واقعنگر فنی

(هـ )2
فن تربیتی
شکل  -1الگوی بازسازیشده فرانکنا
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برای تحلیل و ارزیابی فلسفههای تعلیم و تربیت الگوی فرانکنا را به دو صورت میتوان به کار
برد :شیوه پسرونده و پیشرونده .در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل اطالعات و دستیابی به
روشهای کسب معرفت در تربیت عقالنی فارابی از روش پیشرونده بهره بردهایم .در شیوه
پیشرونده ،حرکت از مقدمات به سوی نتایج است .بر این اساس ،میتوانیم طرح فرانکنا را به این
صورت به کار بریم که متناسب با الگوی (الف ب ج) ،نخست مقدمات (الف) و (ب) را در نظر
بگیریم و از آنها (ج) را استنتاج کنیم و سپس در الگوی (ج د ه) با در نظر گرفتن مقدمات (ج) و
(د) ،قسمت (ه) را استنتاج کنیم (همان.)122 :

جایگاه معرفت در تربیت عقالنی فارابی
تربیت عقالنی ،روشی برای پرورش و شکوفایی استعداد تعقّل به عنوان نیرویی نهفته در آدمی
برای رسیدن به حقیقت و واقعیت است .به واسطه تعقّل قوّه قضاوت صحیح و قضاوت مبتنی بر
دلیل پرورش مییابد ،یعنی فرد آنچه را که ارائه شده درک و ارزیابی میکند و سپس راجع به
حسن و قبحش قضاوت خواهد کرد (شریعتمداری .)99 :1388 ،با مطالعه آثار فارابی و پژوهشهای
صورتگرفته در این زمینه به نظر میرسد در دیدگاه فارابی تربیت در بُعد عقالنی ،هم عقل نظری
و هم عقل عملی را در بر میگیرد و هدفش این است که در حیطه عقل نظری مراتب عقل را از
عقل هیوالیی با طیکردن مراتب بالفعل تا رسیدن به مرتبه عقل مستفاد در پرتو ارتباط با عقل
فعال طی کند و در حیطه عقل عملی در پرتو معرفت عقالنی از خردمندی به خردورزی برسد.
به عبارتی انسان به مرحله فعلیت تام و تجرد محض برسد.
در اندیشه فارابی آدمی موجودی است که کمال و سعادتش از وجودش منشأ میگیرد و
توانایی رسیدن به سعادت در وجودش نهفته است .الزمه طیکردن مراتب کمال و رسیدن به
سعادت ،تربیت درست و کمکگرفتن از عقل و معرفت است.
موضوع شناخت و معرفت در دیدگاه فارابی با وجود و مراتبش ،که در فلسفه او نقش اساسی
دارد در ارتباط است .به اعتقاد فارابی ،معرفت عامل رسیدن آدمی به سعادت و فضیلت است .در
اندیشه فارابی ،آگاهی پیداکردن از اشیا ،گاه به وسیله قوه متخیله و گاه از طریق قوه حاسّه صورت
میگیرد و دلیل این اختالف ،تفاوت معلوم است .از اینرو ،میتوان معرفت را به سه دسته معرفت
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حسی ،خیالی و عقلی تقسیم کرد؛ امّا معرفت حقیقی همان معرفت عقالنی است ،چراکه علم
حقیقی آن است که همیشه درست و یقینی باشد و احتمال تکذیبش وجود نداشته باشد ،و به
همین دلیل است که آنچه عامل برتری نفوس نسبت به یکدیگر محسوب میشود ،میزان
فعلیتیافتن قوه ناطقه ،یعنی حصول معرفت عقلی است .نفوسی که معقوالت اولیه در آنها هنوز
شکل نگرفته است ،به جاودانگی نمیرسند و با از بین رفتن جسم مادّیشان ،نفس نیز فانی
میشود و نفوسی که معقوالت را درک کردهاند ،پس از نابودی اجسام مادی به جاودانگی میرسند،
اگرچه اینگونه نفوس نیز در اثر عوامل دیگر ،خود به طبقاتی تقسیم میشوند

(اعرافی و همکاران،

.)107 :1388
عالیترین درجه معرفت ،شناخت خداوند و در نهایت ایمان به او است که عامل رسیدن آدمی
به سعادت است .هدف غایی تربیت و کمال نهایی ،شناخت حقتعالی و ایمان به او است ،زیرا
شناخت ،بدون ایمان و ایمان بدون شناخت ،نمیتواند آدمی را به مقصد نهایی برساند .هر کس
به این درجه از شناخت برسد ،همیشه با خدا بوده و در عین وصال است .این مقام ،عالیترین
درجه و برترین نتیجه تربیتی شناخت حق برای کسی است که در این مسیر حرکت میکند .به
عبارت دیگر ،رسیدن به حقتعالی ،سعادت قصوای آدمی است (فارابی.)1405 ،

یافتههای پژوهش
مرحله اول :توصیف
در این مرحله اطالعات را بر اساس روش تحلیل محتوای قیاسی ،به منظور توصیف مفاهیم مربوط
به موضوع و عنوان تحقیق گرد آوردهایم .جدول ( )1معانی و مفاهیم مربوط به اهداف تربیت
عقالنی در اندیشه فارابی را نشان میدهد.
جدول ( :)1مضامین مربوط به تربیت عقالنی در اندیشه فارابی
متن
استعداد مردمان را در معارف و معقوالت مختلف است؛
همین امر ایجاب میکند که هر فردی فطرتی ویژه خود
داشته باشد ،غیر از فطرت فرد دیگر (فارابی:1361 ،
.)187

کدهای استخراج شده
 مختلفبودن استعداد مردمان در معارف و معقوالت وجود فطرتی ویژه برای هر فرد غیر از فطرت فرددیگر
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تجربه عبارت است از تعامل فرد با محیط و هر چه این
تعامل بیشتر شود ،شرایط مناسبتری برای رشد عقل
فراهم میگردد (ایمانی.)161 :1378 ،
قدرت تمییز به صورت اکتسابی به دست میآید و این
نشان میدهد که اگر ضعفی از این نظر در فردی دیده
میشود ،به خاطر تفاوت ذاتی او نیست ،بلکه غلبه شرایط
است (فارابی.)1371 ،
قضــایا در طول زندگانی به تجربه برای انســان حاصــل
میشـــود و در او تمکّن مییـابد .قضـــایـایی که در ابتـدا
انســان واجد آنها نیســت و به مرور زمان در او حاصــل
شده و رشد و افزایش مییابد و منجر به تفاضل و برتری
انســانها میشــود که در این جزء از نفس عقل نامیده
میشـود .در هر کس این قضـایا در اموری تکامل یافت،
صـاحبنظر در آن امور میشـود .پس صـاحبنظر کسـی
اســـت که هنگام اشـــاره به چیزی رأی و نظرش بدون
اقـامـه برهـان بر آن مطلـب ،پـذیرفتـه اســـت .نیـل بـه این
مرتبه دشــوار اســت و ندرتاً با تکرار و کســب تجربه در
طول زمان ،انســان به این صــفت نائل میشــود (فارابی،
.)10-9 :1938

 تجربه تعامل فرد با محیط تعامل بیشتر ایجاد زمینه مناسب برای رشد عقل اکتسابیبودن قدرت تمییز غلبه شرایط عاملی برای ضعف قدرت تمییز تأثیرنداشتن تفاوت ذاتی در ضعف قدرت تمییز حاصلشدن قضایا در انسان به تجربه فقدان قضایا در ابتدا در انسان رشد و افزایش قضایا در انسان اهمیت زمان در ایجاد قضایا در انسان تفاضل و برتری انسانها تکاملیافتن قضایا در امور= صاحبنظر شدن درآن امور
 پذیرفتهشدن رأی و نظر کسی بدون اقامه برهان دشواربودن نیل به این مرتبه تکرار و کسب تجربه در طول زمان امکانپذیربودن رسیدن انسان به مرتبهصاحبنظرشدن

عقل تجربی با تجربه و گذر زمان تکامل مییابد .اهمیت
و کارکرد عقل تجربی در انســـان چنان اســـت که عقل
چیزی جز تجربه نیسـت و اسـتکمال نفس با کترتیافتن
تجربه ،صورت میپذیرد (فارابی.)100 :1405 ،

 تکامل عقل تجربی با تجربه و گذر زمان اهمیت و کارکرد عقل تجربی عقل چیزی جز تجربه نیست. -استکمال نفس با کترتیافتن تجربه

کمال قوّه متخیله این است که کامالً مطیع قوّه ناطقه
باشد و به آن منجذب شود و ذواتی را که قوّه ناطقه در
اتّصالش به عقل فعّال درک میکند به صورت انسانی در
کمال حسن و بها درک کند و معانی ادراکشده قوّه
ناطقه را در قالب الفاظ قابلشنیدن ،از آن انسان بشنود،
به این صورت که قوّه متخیله ،آن معانی را به صورت آن
انسان و کالم او تبدیل و آنها را به قوّه ادراک حسی
منتقل کند و در این صورت حواس پنجگانه (متل سمع
و بصر) آن اشخاص و الفاظ را ادراک حسی میکنند و
دوباره آن را به متخیله برمیگردانند و متخیله به عاقله

 کمال قوه متخیله اطاعت کامل از قوه ناطقه درک ذواتی که قوه ناطقه در اتّصالش با عقل فعّال درکمیکند.
 درککردن در کمال حسن و بها شنیدن معانی ادراکشده قوه ناطقه در قالب الفاظ قابلشنیدن
 انتقال معانی به قوه ادراک حسی ادراک حسی اشخاص و الفاظ با استفاده از حواسپنجگانه
 -برگرداندن ادراک حسی به قوّه متخیله

روشهای کسب معرفت در تربيت عقالني فارابي

یا قوّه ناطقه باز میگرداند (فارابی ،1955 ،باب :25
.)109-110
یکی از گونههای تعلیم وضــع (نهادن و گماشــتن چشــم)
اســت و آن قراردادن چیزی اســت زیر دید چشــم از هر
گونهای که ممکن است و این کنش یکی از گونههای تعلیم
است که اصحاب تعلیم هنگام آموزش آن را به کار میبرند.
وضـع ،یعنی گماشـتن چشـم عبارت از قرارگرفتن چیزی
دیـدنی یـا همـاننـد دیـدنی در برابر دیـد چشـــم اســـت.
گونـهای کـه در آن حروف بـه کـار میرود ،پـارهای از
گماشـتن چشـم اسـت و صـورت کشـیدن و به کار بردن
اشـکال و به کار بردن ترتیب در امور دیدنی از گونههای
وضــع و گماشــتن در برابر دید چشــم اســت (فارابی،
.)107 :1388
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 بازگرداندن ادراک حسی از متخیله به قوّه ناطقه نهادن و گماشتن چشم قراردادن چیزی زیر دید چشم یکی از گونههای تعلیم به کار بردن هنگام آموزش قرارگرفتن چیزی دیدنی در برابر چشم به کار رفتن حروف در آن صورتکشیدن و به کار بردن اشکال به کار بردن ترتیب در امور دیدنی -گونههای وضع و گماشتن در برابر دید چشم

«حصول المعارف لالنسان یکون من جهة الحواس و ادراکه
للکلیات من جهة احساسه بالجزئیات» (فارابی:1371 ،
 .)38حصول معارف را برای انسان از راه حواس است ،از
آن جهت که انسان از راه حس جزئیات را درک میکند
و به درک کلیات نائل میشود.
عقل مسـتفاد همچون صـورت اسـت برای عقل بالفعل و
عقل بالفعل شبیه موضوع یا ماده آن است و عقل بالفعل
نیز صــورت عقل بالقوّه اســت .در ســیر صــعودی ،عقل
مسـتفاد در آخرین و باالترین مرحله این سـلسـله کامل
قرار میگیرد (فارابی.)21 :1938 ،
نفس تا هنگامی که مقارن با هیوال و ماده است ذات
مجرد خویش و صفاتی را که به وصف تجردش دارد،
نمیشناسد ،همچنان که احوال تجرّدی خویش را نیز
درنمییابد ،چه در این حال نمیتواند به کنه ذات خویش
رجوع نماید (فارابی.)169 :1390 ،

 حصول معارف برای انسان از راه حواس درک جزئیات از راه حس درک کلیات عقل مستفاد صورت برای عقل بالفعل موضوع یا مادهبودن عقل بالفعل برای عقل مستفاد عقل بالفعل صورت عقل بالقوّه عقل مستفاد ،آخرین و باالترین مرحله در سیرصعودی
 مقارن بودن نفس با هیوال و ماده نشناختن ذات مجرد و صفات آن دریافتنکردن احوال تجرّدی خویش از طریق نفس -رجوعنکردن به کنه ذات خویش
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نفس انسان از آن رو خودآگاه است که مجرد از ماده
میباشد و نفوس حیوانی که مجرد نیستند به ذات
خویش آگاهی ندارند ،چه معقولبودن شیء همان
مجردبودن آن از ماده است و نفس ،چیزهای محسوس و
متخیل را جز به واسطه ابزارها درنمییابد .امّا کلیات و
امور عقالنی را به ذات خویش درمییابد (فارابی:1390 ،
.)182

 خودآگاهبودن نفس انسان مجرّدبودن نفس از ماده مجرّدنبودن نفوس حیوانی آگاهینداشتن به ذات خویش معقولبودن شیء مجردبودن از ماده دریافتن چیزهای محسوس و متخیل به واسطهابزارها
 -دریافتن کلیات و امور عقالنی به ذات خویش

چیزهایی که همانند مفارق (عقل مجرّد) و نفس ناطقه
وجود لنفسه دارند خودآگاهاند و چیزهایی که وجودشان
وابسته به امر دیگر است (وجود بغیره دارند) مانند قوّه
بینایی ذات خود را درنمییابند (فارابی.)180 :1390 ،

 خودآگاهبودن عقل مجرّد وجود لنفسه داشتن نفس ناطقه وابستهبودن به امر دیگر -دریافتنکردن ذات خود

عقل فعّال غایت میباشد .غایتبودن عقل فعّال هم برای
نفوس است و هم برای اجسام مادّی در عالم کون و فساد.
برای اجسام مادّی مبدأ غایی است ،زیرا عقل فعّال عقل
مفارقی است که وجودی بسیط و روحانی دارد .از اینرو
حالت منتظره در آن وجود ندارد .بر این اساس ،موجودات
مادّی که به علت امتزاج با ماده در عالم کون و مکان و
فساد ضعف وجودی دارند ،در تالشاند تا به رتبه وجودی
عقل فعّال برسند (فارابی.)1392 ،
عقل فعّال خدمتگزار انسان است ،هم قوّه ناطقه انسان
را از قوّه به فعلیت میرساند ،و هم سایر اشیا را برای
انسان به صورت معقوالت بالفعل درمیآورد و در اثر آن
انسان به صورت عقل بالفعل درمیآید که عقل و عاقل و
معقول در وی متحد میگردد و با نائلشدن به مرحله
اتحاد در رتبه عقل فعّال قرار میگیرد و در نتیجه به
سالمت کامل میرسد (فارابی.)1392 ،
رســیدن آدمــی بــه آن ســعادت در صــورتی امکانپــذیر
است کـه نخسـت عقـل فعّـال معقـوالت نخسـتین را ،کـه
همــان شــناختهای نخســت اســت ،بــه آدمـی بخشــایش
کند (فارابی.)195 :1396 ،

 غایتبودن عقل فعّال برای نفوس غایتبودن عقل فعّال برای اجسام مادّی عقل فعّال دارای وجودی بسیط و روحانی فقدان حالت منتظره در عقل فعّال موجودات مادّی با ضعف وجودی امتزاج با ماده در عالم کون و مکان و فساد -رسیدن به رتبه وجودی عقل فعّال

 بخشیدن معقوالت نخستین به انسان توسط عقلفعّال
 رسیدن آدمی به سعادت -معقوالت نخستین= شناختهای نخست

هر انسانی به مقتضای فطرت و سرشت ،شایسته و سزاوار
پذیرفتن این چنین دریافتهای عقلی نخواهد بود ،چه
افراد آدمی (یکسان پدید نخواهد آمد بلکه) در

 مقتضای فطرت و سرشت فقدان شایستگی پذیرفتن دریافتهای عقلی دربرخی انسانها

 عقل فعّال خدمتگزار انسان است. به فعلیت رساندن قوّه ناطقه از قوّه به فعل به صورت معقوالت بالفعل درآوردن سایر اشیا متّحدشدن عقل و عاقل و معقول نائلشدن به مرحله اتحاد در رتبه عقل فعّال -رسیدن به سالمت کامل

روشهای کسب معرفت در تربيت عقالني فارابي

هستییافتن و داشتن نیروها ،بر یکدیگر برتریهایی
خواهند داشت (فارابی.)196 :1396 ،
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 متفاوتبودن انسانها در هستییافتن و داشتننیروها
 -برتری برخی از انسانها بر برخی دیگر

انسانها به مقتضای سرشت در زمینه دریافتهای عقلی
با یکدیگر ناهمگون و گوناگوناند .پس در سرشت برخی
از آنان ،هیچگونه پذیرفتن دریافت معقوالت نخستین
نیست ،و برخی هم از آن سو ،که میبایست ،زمینه
پذیرش آنها را نخواهند داشت (فارابی.)196 :1396 ،
همــه ایــن سرشــتها و فطرتهــا ،بــا آنچــه در آن
نقــش بســته اســت ،نیــاز دارد تــا از راه آمــوزش و
فراگی ـری بــارور و شــکوفا گــردد و از ای ـن ســو ،آدم ـی
بتواند با تکاپو به کمـال و یـا نزدیـک بـه کمـال دسـت
یابد (فارابی.)197 :1396 ،
انسانها دو فطرت دارند :یک فطرت مشترک و یک
فطرت خاص .با توجّه به همین فطرت خاص ،فطرت همه
انسانها برای معقوالت اوّلیه آمادگی ندارند ،زیرا انسانها
بالطبع با قوای متفاضل و استعدادهای متفاوت خلق
شدهاند (فارابی.)78-76 :1964 ،

 فطرت مشترک فطرت خاص فقدان آمادگی همه انسانها برای معقوالت اوّلیه خلقشدن انسانها با قوای متفاضل و استعدادهایمتفاوت

افراد در یادگیری متفاوتاند و اصوالً یادگیری ،تدریجی
است .انسان برای پرورش جنبههای مختلف جسمی و
روانی باید از مراحل آسان به مشکل حرکت کند تا بتواند
تواناییهایش را به طور کامل عرضه کند .افراد هم در
جسم و هم در عقل با یکدیگر متفاوتاند .بنابراین
زمینههای یادگیریشان نیز متفاوت است (فارابی،
.)76 :1964

 تفاوت در یادگیری یادگیری فرآیندی تدریجی پرورش جنبههای مختلف جسمی و روانی حرکت از آسان به مشکل عرضه کامل تواناییها تفاوت در جسم و عقل -متفاوتبودن زمینههای یادگیری

صناعت منطق ،به طور کلی قوانینی را به دست میدهد
که پیروی از آنها باعث استقامت خرد میگردد و در
مواردی که ممکن است در بعضی از معقوالت برای آدمی
اشتباهی پیش آید او را به راه درست و حقیقت رهنمون
میشود (فارابی.)51 :1389 ،

 به دست دادن قوانین پیروی از قوانین استقامت خرد پیشآمدن اشتباه در بعضی از معقوالت -راهنماییکردن انسان به راه درست و حقیقت

منفعت صـناعت منطق نیروبخشـیدن به ذهن ما اسـت تا
پذیرشهای آن را که درسـت یا نادرسـت اسـت از یکدیگر
جدا و متمایز کنیم (فارابی.)130 :1388 ،

 منفعت صناعت منطق نیروبخشیدن به ذهن -متمایزساختن درست از نادرست

آموزش منطق بـایـد بر هر آموزش دیگری مقـدم شـــود.

 مقدّمبودن آموزش منطق بر هر آموزش دیگری -منطق مفید عقل

منطق کـه مفیـد عقـل اســـت ،اهمیـت ویژهای مییـابـد ،تـا

 متفاوتبودن انسانها در زمینه دریافتهای عقلی فقدان زمینه پذیرش دریافت معقوالت نخستین -ناهمگون و گوناگونبودن انسانها به مقتضای سرشت

 بارور و شکوفاشدن سرشتها و فطرتها آموزش و یادگیری -دستیابی به کمال یا نزدیکشدن به کمال با تکاپو
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بدانجا که اولین مرتبه ســعادت ،تحص ـیل منطق اســت.
مردم در بدیهیات دچار اشـتباه نمیشـوند ،امّا معقوالتی
هسـت که باید از طریق فکر و قیاس و با اسـتدالل درک
شـــود و مـا در فهم این قبیـل معقوالت بـه منطق نیـاز
داریم (داوری اردکانی.)1389 ،

 اهمیت آموزش منطق اوّلین مرتبه سعادت = تحصیل منطق اشتباهنکردن مردم در بدیهیات نیاز به منطق در معقوالتی که باید از طریق فکر وقیاس و با استدالل درک شود.

مرحله دوم :مشخصکردن اهداف تربیت عقالنی در اندیشه فارابی
الف .قراردادن کدهای همدسته در مقولههای مجزا
جدول ( :)2مفاهیم همدسته شده مربوط به اهداف تربیت عقالنی در اندیشه فارابی
ردیف

کدهای همدسته

مقولههای جایگزینشده

1

 .1کمال قوّه متخیله
 .2اطاعت کامل از قوّه ناطقه
 .3درک ذواتی که قوّه ناطقه در اتّصالش با عقل فعّال درک میکند.
 .4درککردن در کمال حسن و بها
 .5شنیدن معانی ادراکشده قوّه ناطقه در قالب الفاظ قابل شنیدن
 .6انتقال معانی به قوّه ادراک حسی
 .7ادراک حسی اشخاص و الفاظ با استفاده از حواس پنجگانه
 .8برگرداندن ادراک حسی به قوّه متخیله
 .9بازگرداندن ادراک حسی از متخیله به عاقله یا قوّه ناطقه
 .10نهادن و گماشتن چشم
 .11قراردادن چیزی زیر دید چشم
 .12یکی از گونههای تعلیم
 .13به کار بردن هنگام آموزش
 .14قرارگرفتن چیزی دیدنی در برابر چشم
 .15به کار گرفتن حروف در آن
 .16صورتکشیدن و به کار بردن اشکال
 .17به کار بردن ترتیب در امور دیدنی
 .18گونههای وضع و گماشتن در برابر دید چشم
 .19حصول معارف برای انسان از راه حواس
 .20درک جزئیات از راه حس
 .21درک کلیات

اهمیت روش مشاهده در یادگیری

روشهای کسب معرفت در تربيت عقالني فارابي

خودآگاهی

5

رجوعنکردن به کنه ذات خویش

4

 .1مقارنبودن با هیوال و ماده
 .2نشناختن ذات مجرد
 .3دریافتنکردن احوال تجردی خویش توسط نفس
 .4رجوعنکردن به کنه ذات خویش
 .5مجردنبودن نفوس حیوانی
 .6آگاهینداشتن از ذات خویش
 .7وابستهبودن به امر دیگر
 .8دریافتنکردن ذات خود
 .1خودآگاهبودن نفس انسان
 .2مجردبودن نفس از ماده
 .3معقولبودن شیء = مجردبودن از ماده
 .4خودآگاهبودن عقل مجرد
 .5دریافتن چیزهای محسوس و متخیل به واسطه ابزارها
 .6دریافتن کلیات و امور عقالنی به ذات خویش
 .7وجود لنفسه داشتن نفس ناطقه

عقل مستفاد،
آخرین و
باالترین مرحله
در سیر
صعودی

3

رسیدن به رتبه وجودی عقل فعّال= سالمت کامل

2

 .1غایتبودن عقل فعّال برای نفوس
 .2غایتبودن عقل فعّال برای اجسام مادّی
 .3عقل فعّال دارای وجودی بسیط و روحانی
 .4فقدان حالت منتظره در عقل فعّال
 .5موجودات مادّی با ضعف وجودی
 .6امتزاج با ماده در عالم کون و مکان و فساد
 .7رسیدن به رتبه وجودی عقل فعّال
 .8عقل فعّال خدمتگزار انسان
 .9به فعلیت رساندن قوّه ناطقه از قوّه به فعل
 .10به صورت معقوالت بالفعل درآوردن سایر اشیا
 .11متّحدشدن عقل و عاقل و معقول
 .12نائلشدن به مرحله اتحاد در رتبه عقل فعّال
 .13رسیدن به سالمت کامل
 .1عقل مستفاد صورت برای عقل بالفعل
 .2موضوع یا ماده بودن عقل بالفعل برای عقل مستفاد
 .3عقل مستفاد ،آخرین و باالترین مرحله در سیر صعودی
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اکتسابیبودن قدرت تمییز

6

 .1مختلفبودن استعداد مردمان در معارف و معقوالت
 .2وجود فطرتی ویژه برای هر فرد غیر از فرد دیگر
 .3تجربه
 .4تعامل فرد با محیط
 .5تعامل بیشتر
 .6ایجاد زمینه مناسب برای رشد عقل
 .7اکتسابیبودن قدرت تمییز
 .8غلبه شرایط عاملی برای ضعف عقل
 .9تأثیرنداشتن تفاوت ذاتی در ضعف عقل
 .10حاصلشدن قضایا در انسان به تجربه
 .11فقدان قضایا در ابتدا در انسان
 .12رشد و افزایش قضایا در انسان
 .13اهمیت زمان در ایجاد قضایا
 .14تفاضل و برتری انسانها
 .15تکاملیافتن قضایا در امور= صاحبنظرشدن در امور
 .18تکرار و کسب تجربه در طول زمان
 .19امکانپذیربودن رسیدن انسان به مرتبه صاحبنظرشدن
 .20تکامل عقل تجربی با تجربه و گذر زمان
 .21عقل چیزی جز تجربه نیست.
 .22استکمال نفس با کترت تجربه

ب .مشخصکردن گزارههای واقعنگر فلسفی مربوط به اهداف تربیت عقالنی
✓ قوّه ناطقه و متخیله وسیله معرفت تام در انسان است.
✓ فعلیت کامل عقل رسیدن به مرحله عقل مستفاد است.
ج .مشخصکردن اهداف تربیت عقالنی فارابی
جدول ( :)3اهداف تربیت عقالنی در اندیشه فارابی

قیاس عملی 1

قیاس عملی 2

مقدمه 1

باید آغازین

مقدمه 2
نتیجه

گزاره واقعنگر
هدف

انسان باید در جهت رسیدن به معرفت تام و مقام انسان
کامل بکوشد.
قوّه ناطقه و متخیله وسیله معرفت تام در انسان است.
دستیابی به معرفت تام از مسیر قوّه متخیله و ناطقه

مقدمه 1
مقدمه 2
نتیجه

باید آغازین
گزاره واقعنگر
هدف

نفس باید از مرتبه عقل هیوالنی طی طریق کند و به کمال برسد.
فعلیت کامل عقل رسیدن به مرحله عقل مستفاد است.
کمال عقل نظری و رسیدن به عقل مستفاد

روشهای کسب معرفت در تربيت عقالني فارابي
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مرحله سوم :استنتاج اصول تربیت عقالنی در اندیشه فارابی
الف .قراردادن کدهای همدسته در مقولههای مجزا
جدول ( :)4مفاهیم همدسته شده مربوط به اصول تربیت عقالنی در اندیشه فارابی
ردیف

1

2

کدهای همدسته
 .1مقتضای فطرت و سرشت
 .2فقدان شایستگی پذیرفتن دریافتهای عقلی در برخی انسانها
 .3متفاوتبودن انسانها در هستییافتن و داشتن نیروها
 .4برتری برخی از انسانها بر برخی دیگر
 .5متفاوتبودن انسانها در زمینه دریافتهای عقلی
 .6فقدان زمینه پذیرش دریافت معقوالت نخستین
 .7ناهمگون و گوناگونبودن انسانها به مقتضای سرشت
 .8فقدان آمادگی همه انسانها برای معقوالت اولیه
 .9خلقشدن انسانها با قوای متفاضل و استعدادهای متفاوت
 .10تفاوت در یادگیری
 .11تفاوت در جسم و عقل
 .12متفاوتبودن زمینههای یادگیری
 .1فطرت مشترک
 .2فطرت خاص
 .3فقدان آمادگی همه انسانها برای معقوالت اوّلیه
 .4خلقشدن انسانها با قوای متفاضل و استعدادهای متفاوت
 .5متفاوتبودن انسانها در زمینه دریافتهای عقلی
 .6فقدان زمینه پذیرش دریافت معقوالت نخستین

3

 .1بخشیدن معقوالت نخستین به انسان توسط عقل فعّال
 .2رسیدن آدمی به سعادت
 .3معقوالت نخستین = شناختهای نخست
 .4مقتضای فطرت و سرشت
 .5بارور و شکوفاشدن سرشتها و فطرتها
 .6آموزش و یادگیری
 .7دستیابی به کمال یا نزدیکشدن به کمال با تکاپو

4

 .1تفاوت در یادگیری
 .2یادگیری فرآیندی تدریجی
 .3پرورش جنبههای مختلف جسمی و روانی
 .4حرکت از آسان به مشکل
 .5عرصه کامل تواناییها

مقولههای جایگزینشده

وجود تفاوتهای فردی

لزوم وجود آمادگی برای
دریافتهای عقلی

لزوم آموزش و یادگیری

تدریجیبودن فرآیند یادگیری
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 .6تفاوت در جسم و عقل
 .7متفاوتبودن زمینههای یادگیری

ب .مشخصکردن گزارههای واقعنگر فلسفی مربوط به اصول تربیت عقالنی در
اندیشه فارابی
✓ افراد ،هم در جسم و هم در عقل ،با یکدیگر متفاوتاند .بنابراین ،زمینههای
یادگیریشان نیز متفاوت است.
✓ برای اینکه سرشتها و فطرتها ،با آنچه در آن نقش بسته است ،بارور و شکوفا شود،
به آموزش و فراگیری نیاز است.
✓ با آموزش و پرورش دانشها ،مهارت و نگرشهای مختلف با توجّه به تفاوت افراد با
یکدیگر باید زمینههای یادگیریشان را فراهم کرد.
ج .استنتاج اصول تربیت عقالنی در اندیشه فارابی
جدول ( :)5اصول تربیت عقالنی در اندیشه فارابی

قیاس عملی 1

قیاس عملی 2

مقدمه 1

هدف

مقدمه 2

گزاره واقعنگر

نتیجه

اصل

مقدمه 1

هدف

مقدمه 2

گزاره واقعنگر

نتیجه

اصل

کمال عقل نظری و رسیدن به عقل مستفاد
افراد ،هم در جسم و هم در عقل ،با یکدیگر متفاوتاند.
بنابراین ،زمینههای یادگیریشان نیز متفاوت است.
اصل استدراج
دستیابی به معرفت تام از مسیر قوّه متخیله و ناطقه
برای اینکه سرشتها و فطرتها ،با آنچه در آن نقش
بسته است ،بارور و شکوفا شود ،به آموزش و فراگیری
نیاز است.
اصل لزوم آموزش

روشهای کسب معرفت در تربيت عقالني فارابي
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د .استنتاج دانشها ،مهارتها و نگرشهایی که باید پرورش داد.
جدول ( :)6دانشها ،مهارتها و نگرشهایی که باید پرورش داد.
مقدمه 1

هدف

مقدمه 2

گزاره واقعنگر

قیاس عملی 1
نتیجه

دانش ،مهارت و
نگرش
هدف
گزاره واقعنگر

قیاس عملی 2

دانش ،مهارت و
نگرش

دستیابی به معرفت تام از مسیر قوّه متخیله و ناطقه
برای اینکه سرشتها و فطرتها ،با آنچه در آن نقش
بسته است ،بارور و شکوفا شود ،به آموزش و فراگیری
نیاز است.
علوم و معارف و مهارتهای مختلفی را که انسان در
جهت شکوفایی استعدادهایش به آن نیاز دارد باید در
افراد پرورش داد.
کمال عقل نظری و رسیدن به عقل مستفاد
افراد ،هم در جسم و هم در عقل ،با یکدیگر متفاوتاند.
بنابراین ،زمینههای یادگیریشان نیز متفاوت است.
با آموزش و پرورش دانشها ،مهارت و نگرشهای
مختلف با توجّه به تفاوت افراد با یکدیگر باید زمینههای
یادگیریشان را فراهم کرد.
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مرحله چهارم :استنتاج روشهای کسب معرفت در تربیت عقالنی فارابی
الف .قراردادن کدهای همدسته در مقولههای مجزا
جدول ( :)7مفاهیم همدسته شده مربوط به روشهای کسب معرفت در اندیشه فارابی
ردیف

 .1کمال قوّه متخیله
 .2اطاعت کامل از قوّه ناطقه
 .3درک ذواتی که قوّه ناطقه در اتّصالش با عقل فعّال درک میکند.
 .4درککردن در کمال حسن و بها
 .5شنیدن معانی ادراکشده قوّه ناطقه در قالب الفاظ قابل شنیدن
 .6انتقال معانی به قوّه ادراک حسی
 .7ادراک حسی اشخاص و الفاظ با استفاده از حواس پنجگانه
 .8برگرداندن ادراک حسی به قوّه متخیله
 .9بازگرداندن ادراک حسی از متخیله به عاقله یا قوّه ناطقه
 .10نهادن و گماشتن چشم
 .11قراردادن چیزی زیر دید چشم
 .12یکی از گونههای تعلیم
 .13به کار بردن هنگام آموزش
 .14قرارگرفتن چیزی دیدنی در برابر چشم
 .15به کار گرفتن حروف در آن
 .16صورتکشیدن و به کار بردن اشکال
 .17به کار بردن ترتیب در امور دیدنی
 .18گونههای وضع و گماشتن در برابر دید چشم
 .19حصول معارف برای انسان از راه حواس
 .20درک جزئیات از راه حس
 .21درک کلیات

اهمیت روش مشاهده در یادگیری

1

کدهای همدسته

مقولههای
جایگزینشده

روشهای کسب معرفت در تربيت عقالني فارابي

 .1به دست دادن قوانین
 .2پیروی از قوانین
 .3استقامت خرد
 .4پیشآمدن اشتباه در بعضی از معقوالت
 .5راهنماییکردن انسان به راه درست و حقیقت
 .6منفعت صناعت منطق
 .7نیروبخشیدن به ذهن
 .8متمایزساختن درست از نادرست
 .9مقدمبودن آموزش منطق بر هر آموزش دیگری
 .10منطق مفید عقل
 .11اهمیت آموزش منطق
 .12اوّلین مرتبه سعادت = تحصیل منطق
 .13اشتباهنکردن مردم در بدیهیات
 .14نیاز به منطق در معقوالتی که باید از طریق فکر و قیاس و با اســـتدالل درک
شود.

اهمیت آموزش منطق

2

 .1به دست دادن قوانین
 .2پیروی از قوانین
 .3استقامت خرد
 .4پیشآمدن اشتباه در بعضی از معقوالت
 .5راهنماییکردن انسان به راه درست و حقیقت
 .6منفعت صناعت منطق
 .7نیروبخشیدن به ذهن
 .8متمایزساختن درست از نادرست
 .9مقدمبودن آموزش منطق بر هر آموزش دیگری
 .10منطق مفید عقل
 .11اهمیت آموزش منطق
 .12اوّلین مرتبه سعادت = تحصیل منطق
 .13اشتباهنکردن مردم در بدیهیات
 .14نیاز به منطق در معقوالتی که باید از طریق فکر و قیاس و با استدالل درک شود.
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اهمیت و جایگاه کسب تجربه در زندگی

3

 .1تجربه
 .2تعامل فرد با محیط
 .3تعامل بیشتر
 .4ایجاد زمینه مناسب برای رشد عقل
 .5حاصلشدن قضایا در انسان به تجربه
 .6فقدان قضایا در ابتدا در انسان
 .7رشد و افزایش قضایا در انسان
 .8اهمیت زمان در ایجاد قضایا در انسان
 .9تفاضل و برتری انسان
 .10تکاملیافتن قضایا در امور = صاحبنظرشدن در آن امور
 .11پذیرفتهشدن رأی و نظر کسی بدون اقامه برهان
 .12دشواربودن نیل به این مرحله
 .13تکرار و کسب تجربه در طول زمان
 .14امکانپذیربودن رسیدن انسان به مرتبه صاحبنظرشدن
 .15تکامل عقل تجربی با تجربه و گذر زمان
 .16اهمیت و کارکرد عقل تجربی
 .17عقل چیزی جز تجربه نیست.
 .18استکمال نفس با کترتیافتن تجربه

ب .مشخصکردن گزارههای واقعنگر فلسفی مربوط به اصول تربیت عقالنی در
اندیشه فارابی
✓ حصول برخی معارف برای انسان از راه حواس است.
✓ علم ،مقدمه عمل است و انسان برای تشخیص حقیقت از خطا و انجامدادن کارهای
پسندیده ،که کارکرد عقل است ،به آن نیاز دارد.
✓ الزمه استکمال نفس ،تجربه و گذر زمان و کترتیافتن تجربه است.
د .مشخصکردن روشهای کسب معرفت در تربیت عقالنی فارابی
جدول ( :)8روشهای کسب معرفت در تربیت عقالنی فارابی
مقدمه 1

دانش ،مهارت و
نگرش

مقدمه 2

اصل

مقدمه 3

گزاره واقعنگر

قیاس عملی 1

علوم و معارف و مهارتهای مختلف را که انسان در
جهت شکوفایی استعدادهایش به آن نیاز دارد باید در
افراد پرورش داد.
اصل استدراج
حصول برخی معارف برای انسان از راه حواس است.
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قیاس عملی 2

قیاس عملی 3

نتیجه

روش

مقدمه 1

دانش ،مهارت و
نگرش

مقدمه 2

اصل

مقدمه 3

گزاره واقعنگر

نتیجه

روش

مقدمه 1

دانش ،مهارت و
نگرش

مقدمه 2

اصل

مقدمه 3

گزاره واقعنگر

نتیجه

روش
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مشاهده
علوم و معارف و مهارتهای مختلف را که انسان در
جهت شکوفایی استعدادهایش به آن نیاز دارد باید در
افراد پرورش داد.
اصل لزوم آموزش
علم ،مقدمه عمل است و انسان برای تشخیص حقیقت
از خطا و انجامدادن کارهای پسندیده ،که کارکرد عقل
است ،به آن نیاز دارد.
آموختن علم
با آموزش و پرورش دانشها ،مهارتها و نگرشهای
مختلف با توجه به تفاوت افراد با یکدیگر باید زمینههای
یادگیریشان را فراهم کرد.
اصل استدراج
الزمه استکمال نفس ،تجربه و گذر زمان و کترتیافتن
تجربه است.
کسب تجربه

نتیجه
فارابی به عنوان مؤسس فلسفه اسالمی با بهرهگیری از افکار و اندیشههای دو فیلسوف نامدار
یونانی ،افالطون و ارسطو ،و گزینش عقالنی آرای آنها در زمینه تعلیم و تربیت ،و تأیید و تقویت
آن در بستر اندیشه دینی از طریق آموزههای دینی ،توانست نظام تربیتی جدیدی را پایهگذاری
کند .فارابی با دقت و تبحر خاص و ابتکار ،معانی و کاربردهای متعدد و متنوع واژه «عقل» را در
شش معنای مهم و کاربردی تعریف کرد .با توجه به نظریه عقل فارابی میتوان روشهایی برای
کسب معرفت در تربیت عقالنی وی استخراج کرد که عبارتاند از:
جدول ( :)9اهداف ،اصول و روشهای کسب معرفت در تربیت عقالنی فارابی
هدف

اصل

روش

دستیابی به معرفت تام از مسیر قوّه متخیله و ناطقه

اصل لزوم آموزش

آموختن علم

کمال عقل نظری و رسیدن به عقل مستفاد

اصل استدراج

مشاهده
کسب تجربه
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این روشها همگی باعث ایجاد معرفت عقالنی شده و توجّه به آنها در جهت کمال قوّه ناطقه
و ارتقای تربیت عقالنی ،با توجّه به اهمیت و جایگاهش در جوامع مدنی ،مؤثر و مفید است.
آموختن علوم و معارف ،یکی از روشهای تربیت و تکمیل عقل نظری است .عقل باید با
شیوهها و ابزار گوناگون ،از جمله شیوه علمآموزی ،تحقّق یابد و به کماالت نظری و عملی شایسته
خود نائل شود .فراگرفتن علم باعث رشد عقل میشود و الزمه تعقّل درست نیز بهرهمندی از علم
است .فارابی ،اوّلین دانشمند اسالمی است که به طبقهبندی جامع علوم پرداخته و بدینگونه نظام
علمی جامعی را طراحی و عرضه کرده است .در این زمینه یکی از اموری که باید به آن توجه
شود آموزش علوم مختلف ،از جمله آموزش فلسفه ،بهخصوص به کودکان ،به عنوان سرمایههای
مدنی جامعه است که باید در مدارس و نظام آموزشی ،مؤلفان کتب درسی و برنامهریزان درسی
با جدیت به آن توجه کنند و برنامهریزی دقیقی در این زمینه داشته باشند ،چراکه هدف نهایی
یادگیری فلسفه ،شناخت خداوند به عنوان علت فعال همه امور و مالک جهان بر اساس عقل و
عدالت است و نیز متابعت از خالق جهان و عبادت او است و این همان هدف غایی تربیت عقالنی
در فلسفه فارابی است.
علم ،مقدمه عمل است و انسان برای تشخیص حقیقت از خطا و انجامدادن کارهای پسندیده،
که کارکرد عقل است ،به آن احتیاج دارد .باید توجّه داشت که آن علمی انسان را به سعادت نهایی
و رستگاری میرساند که همراه با ایمان ،تقوا ،تزکیه و بصیرت باشد .امّا علم و دانشی که رنگ و
جهت خدایی نداشته باشد توخالی است و به زیان سعادت دنیوی و اخروی انسان است .چون
هدف غایی تربیت عقالنی در اندیشه فارابی نیل به الل ،به عنوان سبب اوّل ،است.
از میان علوم مختلف فارابی برای علم منطق اهمیت خاصی قائل است و آن را در طبقهبندی
علوم در مرتبه دوم معرفی میکند ،زیرا منطق روش تفکّر را آموزش میدهد و در تربیت عقالنی
تأثیر بسزایی دارد .لذا باید در این خصوص روش مشاهده دقیق و هدفمند پدیدههای طبیعی و
تفکّر در آنها را به دانشآموزان آموزش داد و فعالیتهایی را در جهت پرورش این مهارت در
برنامههای آموزشی و تربیتی مدارس پیشبینی کرد.
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یکی از راههای حصول معرفت در اندیشه فارابی مشاهده است .اهمیت حواس ظاهری و باطنی
ال مشخص است ،تا آنجا که فارابی آنها را اولین منبع کسب
به عنوان منابع معرفت ،بر تمام اذهان کام ً
معرفت معرفی میکند .در دیدگاه فارابی ،فهم ،از حواس ظاهری و از جمله مشاهدات و سپس بقیه
حواس و حتی احساسات درونی به خصوص در علم مدنی شروع میشود ،و از آنجا به تخیل یا تجزیه،
تحلیل و ترکیب میرسد و در آخر به مرحله انتزاع و تجرید یا تع ّقل .البته ،عامل کسب معرفت عالوه
بر حس ،تعقّل نیز هست ،امّا تعقّل فقط از مجاری حسی صورت نمیگیرد .بعضی از معارف بدیهی و
ضروری از ابتدای تولد در انسان وجود دارد ،که آنها را از طریق حس به دست نیاورده است.
عقل چهارم در نظریه عقل فارابی عقل تجربی است .عقل و تجربه با یکدیگر رابطه محکمی
دارند که هیچ ابزار و روش معرفتی را توان چشمپوشیکردن از آن یا خطاپنداشتن آن نیست ،زیرا
هرچند خرد قدرت تجرید دارد ،امّا به فضایی ضروری نیاز دارد تا آن [وجود انتزاعی و تجریدشده]
را بروز دهد.
فارابی معتقد است عقل تجربی بهترین و شایستهترین قوّه استنباط خیرات و غایات شریف
برای دستیابی به سعادت قصوا است .به نظر میرسد دغدغه فارابی برای تشکیل جامعهای سالم
و فاضل ،حاصل این دیدگاه وی در حوزه عقل و تکامل قوای تفکّری و تعقّلی بشر است ،چراکه
به طور طبیعی ،تجارب در این نوع جوامع و نیز مشهورات بین این گونه امّتهای فاضل ،فضیلت
و سالمت بیشتری دارد.
استفاده از روشهایی همچون روش اکتشافی و حل مسئله در تدریس باعث ایجاد زمینه
برای تعامل دانشآموزان با محیط و کسب تجربه و در نتیجه تربیت عقالنی میشود و توجّه هر
چه بیشتر مؤلّفان کتب درسی به استفاده از این روشها در تدوین محتوا و نیز استفاده معلمان
از آنها میتواند مفید و مؤثر باشد.
در آخر ،میتوان گفت مدرسه به عنوان نهادی اجتماعی و مکانی که در آن دانشآموزان به
عنوان محیط اجتماعی کوچکی با یکدیگر تعامل دارند میتواند نقش بسیار مهمی در تربیت
عقالنی داشته باشد و به منظور ارتقا و تکامل قوّه ناطقه باید سرمایهگذاری ویژهای در آن صورت
گیرد و افرادی برای تصدّی مشاغل مربوط به تعلیم و تربیت انتخاب شوند که شایستگیهای الزم
در این زمینه را داشته باشند.
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