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 چكيده
پژوهش تطبیقی در فلسفه ماهیت و ویژگیهای تبیین بررسی و  هدفپژوهش حاضر با 

 دو، هدف با توجه به این ه است.انجام گرفت فارابی شناسیتاکید بر روش، با تعلیم و تربیت
ماهیت و ویژگیهای پژوهش  الف(:  اندبندی شدهحاضر، صورت پژوهشبرای زیر  پرسش

ماهیت و ویژگیهای پژوهش تطبیقی در ؟ ب( تطبیقی در فلسفه تعلیم و تربیت چگونه است
 زفوق، ا پرسشهایبرای پاسخ به  فلسفه تعلیم و تربیت از دیدگاه فارابی چگونه است؟

  ،ی پژوهشهایافتهبر اساس استفاده شده است.  "تحلیلی –توصیفی "پژوهش  روش
تطبیق از منظر فلسفه تعلیم و تربیت، فراتر از مقایسه صرف دو اندیشه یا موضوع بوده و 

، پژوهش تطبیقی در این به همین سبب. استمستلزم رسیدن به مرحله قضاوت و نقد 
و موضوع تربیتی  بهره گرفتههای کیفی پژوهش از شیوه حوزه نیز، فراتر از روشهای کمی،

. انجام این نوع پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت مستلزم دانسته استرا امری پیچیده 
 ، تطبیقی در تعلیم و تربیت اسالمی رعایت شرایطی است. فارابی به عنوان پیشرو فلسفه

به انجام رسانده است. پایبندی  ی ماهرانه و ظریفتمام اصول و شرایط پژوهشی را به نحو
افالطون و  ای دو فیلسوف تربیتی )مثالًندیشهایشان به معیارهای تطبیق، چه در مقایسه ا

فلسفه و دین( به طور کامل دیده می شود.  ارسطو( و چه مقایسه دو موضوع مستقل )مثالً
با تاکید بر ، و تربیت تطبیقی در حوزه فلسفه تعلیم مطالعاتدر پایان پیشنهاداتی برای بهبود 
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 مقدمه

و فلسفه  های مضاف است، فلسفه مضاف به واقعیت تربیتیفلسفه تعلیم و تربیت یكی از فلسفه

ضوع آن واقعیت تربیتی است که با نگاه کلی مضاف به دانش تعلیم و تربیت. در صورت نخست، مو

-الیه پاسخ میو عقالنی به واقعیت تاریخی و کنونی تربیتی می پردازد، به پرسشهای درونی مضاف

اما درصورت دوم؛ موضوع آن دانش تعلیم  ،دهد و رویكردی پیشینی به واقعیت تعلیم و تربیت دارد

مرتبه دوم قرار  ن موضوع می پردازد. بنابراین درو تربیت است که با نگاهی کلی و عقالنی به ای

های بیرونی مضاف الیه ) دانش تعلیم و تربیت (، پاسخ رد، رویكرد پسینی دارد و به پرسشگیمی

 .حاکم است« تحلیلی» و در صورت دوم، رویكرد « استنتاجی» دهد. در صورت نخست، رویكردمی

رد: الف( رویكرد تجربی یا د متفاوت وجود دادر مورد ماهیت دانش تعلیم و تربیت، سه رویكر

در رویكرد اول، دانش  . دستوری –ج( رویكرد توصیفی  ب( رویكرد ارزشی و هنجاری توصیفی

-بینی و کنترل پدیدارهای تربیتی میتعلیم و تربیت همانند علوم تجربی به توصیف، تبیین، پیش

کامالً ارزشی و هنجاری است. در رویكرد  پردازد. در رویكرد دوم، دانش تعلیم و تربیت یک دانش

سوم، دانش تعلیم و تربیت از آن حیث که به بررسی مقصد می پردازد، دستوری و از آن حیث که 

 (. 1332، 1کند، تجربی است )برزینكا درباره روشها و ابزار وصولی به مقصد بحث می

وهش در آن است. به های پژتعلیم و تربیت، مستلزم شناخت روشماهیت پژوهش در فلسفه 

(: رویكرد علت 1332رویكرد اشاره کرد ) باقری و خسروی، سه توان به  طور کلی در این زمینه می

در  .جو و فناورانه، رویكرد حكمت عملی )فرونسیسی( و رویكرد عمل پژوهی ارزشی مضاعف

 نسانی بایدهای علوم ادر کاربردی بودن آن است و یافته پژوهش تربیتیرویكرد نخست، چیستی 

ماهیت پژوهش تربیتی معطوف به  ،در رویكرد دوم کار روند.هدر جهت نیل به اهداف تربیتی ب

ایص انجام شود. در خصایص اخالقی آن و ذات گرایانه بودن این خصاز حیث  بررسی عمل آدمی

 شود. پژوهی ارزشی مضاعف تلقی میرویكرد سوم، پژوهش تربیتی به منزله جستاری در عمل

یكیی از   منزلةبه ، پژوهش تطبیقی ماهیت و ویژگیهای ،حاضر تحقیقتوجه به مراتب فوق، در  با

، بررسیی و تبییین   فیارابی بیا تاکیید بیر روش شناسیی     روشهای مرسوم در فلسفه تعلییم و تربییت،   

ورود تفصییلی و بررسیی جزیییات     فارابی، معلم ثیانی و موسیف فلسیفه اسیالمی اسیت.     گردد.  می

هیای ایین فیلسیوف    فی و تربیتی ایشان در این مجال ممكن نیست. وسعت اندیشیه های فلساندیشه

بزرگ به حدی است که زمینه را برای انجام تحقیق در ابعاد گوناگون مانند سیاسیت، هنیر، اخیالق،    

                                                           
1 . Brezinka, W. 
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تربیت و ... برای محققان فراهم کرده است. بر این اساس درتحقیق حاضیر، برخیی از ابعیاد فلسیفه     

 پژوهش تطبیقی مورد نظر قرار گرفته است . فارابی از منظر 

 روش

 –توصیفی  "روش  پژوهش حاضر،  در این پژوهش از  پرسشهایبا توجه به ماهیت، هدف و 

از روش توصیفی پژوهش،  پرسش نخستاستفاده شده است. بر این اساس، در پاسخ به  "تحلیلی

، طبیقی در فلسفه تعلیم و تربیتماهیت و ویژگیهای پژوهش تاستفاده شده است به این صورت که 

استفاده شده  از روش تحلیل کیفی ،پژوهش  دوم پرسشدر پاسخ به  شده است .و تبیین   توصیف

 متفاوتیكی از رویكردهای کیفی پژوهش، روشهای  منزلةنجایی که برای تحلیل کیفی به آ. از است

و ویژگیهای پژوهش تطبیقی در  ماهیتبررسی ( ، در این پژوهش  برای 9003،  1وجود دارد )گیون

"تحلیل تطبیقی"، از روش فلسفه تعلیم و تربیت از دیدگاه فارابی 
. به باور  استفاده شده است 9

ها بخشی از داده " آن است که در "تحلیل تطبیقی پیوسته  "، ، بخش اصلی تحلیل تطبیقیگیون

مقایسه می شود تا شباهتها و تفاوتهای  ،هاهمچون یک مفهوم ، یا یک گزاره با دیگر مفاهیم و گزاره

ها، امكان گسترش الگوی مفهومی با جداسازی و مقایسه پیوسته مفاهیم و گزاره نها اشكار شود.آ

 ( .100)ص  "ها  استروابط گوناگون میان مفاهیم و گزاره مهیا می شود که نشان دهنده

 هایافته

چگونه  در فلسفه تعلیم و تربیت پژوهش تطبیقی هایماهیت و ویژگی :پرسش نخستپاسخ 

 ؟است

 البته .گیرد می انجام تمایزات و مشترکات استخراج منظور به که است مقایسه عمل ،3تطبیق

 اختالفات و اشتراکات صرف تعیین"  که چرا، شودنمی راضی نتایج از حد این به تطبیقی پژوهشگر

 دقیق و درست ای شیوه به اگر حتی و ماند می باقی تتبع حد در که است چیزی مكاتب، و آراء

 تطبیق، بنابراین(. 3: 1333 کلباسی،) " است فایده بی  ،بررسی و نقد از دور به باشد، شده انجام

 سطح در پژوهش خالفهب تطبیق،". رود می فراتر پژوهش از است، پژوهش نوعی اینكه ضمن

 "شودمی ایجاد و شهود به منجر و رسدمی هم نقد و قضاوت سطح به و ماند نمی باقی توصیف

 (.93 :1333 اردکانی، داوری)

                                                           
1.Given, L. M. 

2.Comparative analysis 

3 .Comparison 
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. گیرد انجام غایات و روشها مبادی، در است الزم گیرد، انجام فوق معنای به تطبیق اینكه برای

 باید " .شد نخواهند روشن نیز مسائل نشوند، مشخص مبادی تا و گیرندمی ریشه مبادی از مسائل

 در سنخی هم و اشتراك نقطه وجود کند، می تطبیقی مطالعه بلقا را دیدگاه دو آنچه داشت، توجه

 فرامرز) "است... و معرفتی بستر نظریه، فرضیه، آورد،روی لوازم، مبنا، له،ئمس مانند اضالع از یكی

 (. 923: 1333  قراملكی،

 هیگا.است اساسی بسیار اختالفات گاهی د،نبینداز اشتباه به را ما نباید تطبیق کار در شباهتها

. باشد دور هم از بسیار آنها فلسفه روح اما ،دنباش نزدیک هم به که است ممكن هاو نوشته هاگفته

 چه باشند داشته مطابقت هم با مكانی و زمانی لحاظ از چه تربیتی مكتب دو یا اندیشه دو مقایسه

دچار  آنها افكار در فهم ما را است و ممكن است مخاطره پر کاری ترتیب هر به باشند، نداشته

 دو یا اندیشه دو در که مشترکی اصطالحات و ظاهری شباهتهای یگاه .سازد انحراف و اشتباه

 میان عمیق اختالفات باشد، آنها فكری سنخیت بر داللت اینكه جای به دارد، وجود تربیتی مكتب

 . دهد می نشان را آنها

 رسدمی همدلی به زبانی هم از و ستهااندیشه میان داستانی و هم زبانی هم ایجاد امكان ،تطبیق

 به که دارد خود مفهوم در را فرض پیش این تطبیق،. شودمی منجر فرهنگی بازشناسی نوعی به و

 به گفتگو طریق از توانندمی و انسانها است یكی انسان فطرت و ذات مكان، و زمان در تفاوت رغم

 در را خود جایگاه که دهد می امكان ما به زادآ شرایط در گفتگو این. برسند متقابل فهم و نظر تبادل

 هایاندیشه میان در را خود فرهنگ واقعی موجودیت و کنیم بازشناسی فرهنگ و اندیشه تاریخ

 .بشناسیم گوناگون

 پرداخته آن به کمتر که است تربیت و تعلیم فلسفه در پژوهش انواع از یكی تطبیقی پژوهش

 می وجود به فراوانی ضمنی مفاهیم تطبیقی پرورش و شآموز کار در فلسفه اگرچه. است شده

 در فلسفه نقش اما نیستند، توجهبی فلسفی هایبررسی به پرورش و آموزش کارشناسان نیز و آورد

 عدم این هایجنبه از یكی. است نگرفته قرار توجه کانون در روشنی به تطبیقی پرورش و آموزش

« تطبیقی پرورش و آموزش» و« تربیت  تعلیم فلسفه» هرشت میان ارتباط نایافتگی توسعه وضوح،

 به تطبیقی و فلسفی رویكرد فوق، وضعیت به توجه بدون حال هر به(. 1333 میرزامحمدی،) است

 ارتباط اساس این بر. درآید انتقادی و حساس یافته، شكل گفتگویی صورت به باید تربیتی مطالعات

 نیازها، زمینة در: است طرح قابل« فرصتها» و« مشكالت» ،«نیازها» حالت سه در حوزه دو این میان

 بعد یک به نیاز تطبیقی پرورش و آموزش و دارد تطبیقی بعد یک به نیاز تربیت و تعلیم فلسفه
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 پرورش و آموزش اجرایی ماهیت به مربوط چالش ترینجدی مشكالت، زمینة در. دارد فلسفی

 میان ارتباط بررسی فرصتها، زمینة در. دهد نمی جا همه در را فلسفی مباحث ورود اجازه که است

 دو کارشناسان از یک هر به که دارد را فایده این تربیت، و تعلیم فلسفه و تطبیقی پرورش و آموزش

 همچنین. دهد می را یكدیگر مطالعات در رشته دو از استفاده هایزمینه درباره جدید بینشی حوزه،

 سازنده گفتگوی باب و آوردمی فراهم را کارشناسان ای رشته -میان مشارکت فرصت ارتباط این

 (.9002 ،1اللین مک) گشایدمی را آنها میان

 با تطبیقی پژوهش که است این  شود می مطرح که مهمی موضوع فوق، مراتب به توجه با

 کیفی، و کمی کار میان عمیق شكاف. »کیفی یا کمی است؟ پژوهشی چگونه فلسفی، ماهیت

 هایزمینه در ریشه شكاف، این(. 23 : 1333  ،9ریگین) «.است تطبیقی پژوهش جنبه بارزترین

 می دکارت و بیكن هایاندیشه به که مدرنیستی شناسی معرفت در. دارد پژوهش شناختی معرفت

 کردن برقرار تمایز با دکارت. کند می عمل هژمونی یک در حكم و دارد اصالت 3گراییعلم رسد،

 زمانی هم اندیشه و درون جهان با مادی و بیرون جهان میان اگرچه است معتقد بدن و ذهن میان

 مندقاعده دو این رابطه و فهمید منطقی – عقالنی مبنای بر توان می را آنان دو هر دارد، وجود

 آموزشی نظامهای. گذارد می را خود تاثیر تربیتی نظامهای در روشنفكری ایده تدریج به. است

 متضمن نیز تربیتی پژوهش. است تفكر این ارمغان مدار، عقالنیت و شده بندیقهطب وار،توده

 قوانین. بود شده تعیین ایمجادله گونه هیچ بدون و پیش از که شد خطی پیشرفت از ایزنجیره

 حاکم طبیعت جهان بر هم و اجتماع جهان بر هم که ساختمی معلوم را عامی مسلمات علم،

 و مربوطه متغیرهای کنترل بینی، پیش قابل فرضیات بررسی و کشف ریقط از وضعیت، این .گشت

 شناسی معرفت در حالی که در. شد ساری و جاری آنها، بندی طبقه و گذاری نام با نظامها شرح

 . شودمی تكیه هم تخیل و احساس بر عقل، بر صرف تكیه جای به غیرعلمی،

 تربیت، و تعلیم فلسفه در تطبیقی پژوهش که گرفت نتیجه توانمی شده گفته آنچه به توجه با

 تطبیقی پژوهش مانند دیگر ینامهای با حوزه این ادبیات در پژوهش این. ندارد کمی  صرفاً ماهیتی

« محور -متغیر»مقابل در« محور- مورد» و( 9003 ،2اسمیت« )گراعقل» مقابل در« گرا رمانتیک»

 موردها کلیت بررسی به پژوهشگر پژوهش، نوع ینا در. است شده گذاری نام نیز( 1333، ریگین)

 بندی صورت به تطبیقی پژوهش. دارد نظر ،علل ترکیب به و پردازدمی آنها تاریخی تفسیر و

                                                           
1 . McLaughlin, T. H. 
2 .Ragin, C. 

3. Scienticism 

4  . Smith, R. 
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پژوهشگر ناگزیر  و دهند توضیح را خاص پدیده یک از مصداقی هر قادرند که انجامدمی تبیینهایی

 همان،) باشد داشته کاربرد آنبارة در آماری داریمعنا آزمون که برگزیندرا  ای مونهاز آن نیست ن

 (.23ص

 در پی صرفاً اینكه جای به تربیت و تعلیم فلسفه در تطبیقی پژوهش که گفت باید اساس این بر

 ویژگیهای و ماهیت. هست هم آنها نقد و فهم درصدد باشد، تربیتی هایپدیده وقوع علل تبیین

 دور علّی تبیین از را پژوهشگر که است ایگونه به ربیتت و تعلیم فلسفه در تطبیقی پژوهش خاص

 به. است پژوهش نوع این بودن پیچیده امر این دالیل از یكی. کند می ترنزدیک نقد و فهم به و

 میرزامحمدی،« )فارابی و افالطون دیدگاه از تربیت و تعلیم اهداف مقایسه» پژوهش در مثال عنوان

 مقایسه طرف دو هر تربیتی و فلسفی هایاندیشه تحقیق، هایگزاره بندی صورت از پف ،(1339

 همجوار و تدوین فارابی و افالطون تربیت و تعلیم اهداف درست، فهم برای سپف شده، توصیف

 مقایسه به نوبت مرحله دو این از پف و گرفته صورت تفسیر و توصیف مرحله این تا. اندشده

 از اهداف افتراق و اشتراك وجوه نقد، طریق از مرحله ینا در. است رسیده آنان دیدگاه از اهداف

 تجربی، یابیعلت معنای به تبیین شد مشاهده که گونه همان. شود می مشخص فیلسوف دو دیدگاه

 در فلسفی پژوهشهای ماهیت زیرا. ندارد جایگاهی( مراحل تمام در) پژوهش ایندادن  انجام در

 قول به. است انتقادی و تفسیری نوع از بلكه ،تجربی جویی علت و تبیین نوع از نه تربیت و تعلیم

 آورد می دست به را قابلیتهایی توصیف، مرحله از گذر از پف تطبیقی پژوهشگر ( ،1222) 1بردی

 طرفین فلسفی نقد این توانایی تفسیر، مرحله از گذر با و بپردازد موضوع فهم و تفسیر به بتواند تا

 .کند کسب را مقایسه

 و تعلیم فلسفه در تطبیقی پژوهش که دهد می نشان روشنی به موجود ادبیات و دانش مطالعه

 درباره آنچه همه با وجود: »گوید می (1333) ریگین مثال عنوان به. است پیچیده امری تربیت،

 فقدان دلیل. است نكرده بروز دقیقی تطبیقی شناسی روش که است انگیز شگفت شده گفته تطبیق

« داشت خواهد در پی دقیق تطبیقی شناسی روش یک که است بسیاری اریهایدشو چیزی، چینن

 ساختن زیادند، هامؤلفه است، پیچیده( تربیتی) اجتماعی پدیده ریگین، اعتقاد به . (22 صریگین ، )

 چندگانه علتهای تواندمی معلول یک است، دشوار تفاوت و شباهت وجوه گذاشتن برای چارچوبی

 – فلسفی عرصه رسدمی نظر به(. پیشین) است مشكل فرهنگی مسائل فضای در کار باشد، داشته

 پیچیده پژوهش، نوع این تا کند می ایجاب شود، می انجام آن در تطبیقی پژوهش یک که اجتماعی

                                                           
1 .Beredy, G. 
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 گونه این در اگر. هستند پیچیدگی این به مندعالقه تطبیقی پژوهشگران آنكه مهم نكته. باشد

 آفت بزرگترین ظاهرگرایی. شد خواهد غالب ظاهرگرایی گیرد، ورتص انگاریساده پژوهش،

 ولی باشند هم به شبیه بسیار مورد، دو است ممكن. است تربیت و تعلیم فلسفه در تطبیقی مطالعه

 دارای مشابه، ظاهراً ویژگی دو آن اساس بر که 1موهوم اشتراك. کنند تجربه را متفاوتی رخدادهای

 زبان، فریب اثر بر ممكن است ظاهرگرایی. شود می ایجاد ظاهرگرایی اثر بر هستند متفاوتی اثرات

 فلسفه در تطبیقی پژوهش سالمت شرط فوق، مراتب به توجه با. باشد دیگری عوامل و تعصب

 نظر در زیر موارد است الزم امر، این دستیابی به برای. است ظاهرگرایی این از گذر تربیت، و تعلیم

 :شود گرفته

 هستی شناختی و بستر بررسی: تطبیق طرفین شناختی معرفو  متافیزیكی مبادیسی برر( الف

 مقایسه به موضوع این در انگاری ساده. است ضروری اما پیچیده مقایسه، طرف دو شناختی معرفت

هایی که برای تطبیق  در انتخاب سوژه .انجامدمی خالء در بررسی نیز و وجه بی و دلیل بدون

یند تولید آسوژه در فر. باید مبادی و افكار دو طرف تطبیق را مد نظر قرار دهیم شود  استفاده می

نها مورد توجه آی که برای کسب مبادی معرفت یهاهژبه سو دمعرفت تمام علت نیست. در تطبیق بای

شناخت واقع )یک مكتب یا  در پیتوضیح آنكه در جریان شناخت، ما . کرد توجه ،دنگیرقرار می

توانیم ین صورت، اگر نتوانیم مالکی برای عینی بودن آن ارائه دهیم، نمیا تیم. درهس فیلسوف(

   ادعای شناختی مطابق واقع )کار تطبیقی را( داشته باشیم.

-می گرجلوه وی آثار در فیلسوف هر هایاندیشه که آنجایی از: تطبیق طرفین آثار بررسی( ب

 و آثار آن نقد امكان و ترآسان را آنان فهم زمینه ه،مقایس مورد فیلسوف دو آثار دقیق بررسی شود،

 اسناد نداشتن دلیل به فارابی که دارد وجود اعتقاد این مثال عنوان به. کند می فراهم را ها اندیشه

 قراملكی، فرامرز) کندمی معرفی اختالف بدون را ارسطو و افالطون« الجمع» کتاب در کافی،

 معتقد( 1332) اردکانی داوری مثالً. است شده واقع هم چالش مورد اعتقاد این البته ، (303ص

 فارابی که نیست این داند، نمی اساسی را فارابی و افالطون میان اختالف فارابی اینكه دلیل که است

 باز دادنمی انجام هم را خطا این فارابی اگر بلكه داند می ارسطو اثر اشتباه، به را« ولوجیاثاُ» کتاب

 . ندارند اندیشه در زیادی اختالف ارسطو و افالطون وا از نظر هم

 هر هایاندیشه فهم برای مهم هایزمینه از یكی: تطبیق طرفین معارض دیدگاههای بررسی( ج

 گرفته شكل هاییدیدگاه چه مقابل در هااندیشه آن که است موضوع این شناخت تربیتی، فیلسوف

                                                           
1 . Illusory commonality 
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 اگر و است کرده شهر آرمان طرح به اقدام معارضی جریانات چه مقابل در افالطون مثالً. اند

 نماید مشخص باید کند مقایسه فارابی فاضله مدینه با را افالطون طرح همین بخواهد پژوهشگری

 مدینه ایده طرح موجب معارض فضای این و داشته قرار آلودی تعارض فضای در هم فارابی آیا که

 . است شده وی فاضله

 یک که ایدوره بر حاکم فرهنگی و فكری فضای: تطبیق ینطرف زندگی عصر بررسی( د

 فیلسوفی اندیشه مثال، عنوان به. دارد وی تفكرات در بسیار تاثیر کند می زندگی آن در فیلسوف

. است نهاده نام« گریفارابی عصر» را آن( 9009)1نتون که است فارابی عصر حاصل فارابی، مانند

 ویژگیهای به توجه ،گیرد قرار مقایسه مورد دیگری فرد اندیشه با فارابی تربیتی هایاندیشه هرگاه

 . است الزامی فارابی عصر

 فهلسف در تطبیقی مطالعه درآفرین  لهئمس هایزمینه از یكی زبان،: تطبیق طرفین زبان بررسی( ه

 و کرده صحبت متفاوت زبانهای قالب در مقایسه، طرف دو که هنگامی. است تربیت و تعلیم

 باید مهم کار دو جا این در. نیست ممكن سادگی به آنان هایاندیشه تطبیق اند، اندیشیده براینبنا

 آنها بتواند که مشترك زبان یک ایجاد دوم، و مقایسه طرفین از یک هر زبان فهم اول،: گیرد صورت

 دو هر ،دیویی و افالطون زبان بر« دموکراسی» اصطالح مثال برای. کند دعوت هم با گفتگو به را

 اگر حال. دارد را خود خاص معنای فیلسوف دو از یک هر نزد واژه این اما است جاری

 ،(1332یوسفی،) برآید  دیویی و افالطون تربیتی -فلسفی هایاندیشه مقایسه درصدد پژوهشگری

تواند نمی  کند، ایجاد آنان میان مشترك زبان تا کند تالش و دریابد را آنان متفاوت زبان اینكه بدون

 .دهد انجام دقیقی تطبیقی پژوهش

از دیدگاه  در فلسفه تعلیم و تربیت پژوهش تطبیقی ماهیت و ویژگیهای :دوم پرسشپاسخ 

 چگونه است؟فارابی 

-، ابتدا مبادی معرفت شناختی فارابی به طور خالصه معرفی و تبیین میپرسشدر پاسخ به این 

هم،  نهایتمعلم ثانی مورد نظر قرار می گیرد و در ی شناسروشنگاه، با نظر به این مبادی، آشود، 

 روش پژوهش تطبیقی در فلسفه تعلیم و تربیت از دیدگاه فارابی بررسی و تبیین می گردد:

، به این شرح ضروری است: پرسشمبحث معرفت شناسی فارابی، طرح الاقل چهار زمینة  در

فارابی چگونه است؟ معرفت حقیقی از حقیقت از نظر فارابی چیست؟ حدود معرفت انسان از نظر 

 ت از نظر فارابی چه انواعی دارد؟نظر فارابی چگونه معرفتی است؟ و معرف

                                                           
1 .Netton, I. R. 
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(، معرفت حقیقی را علم به برترین چیزها از طریق بهترین 23ص ،  1221)فارابی، در کتاب آرا 

ها. ی، بهترین علمو دیگر مهم وجود دارد؛ یكی برترین چیزهالفه ؤعلمها می داند. در اینجا دو م

رتبه برای برترین چیزها برای فارابی، ذات مقدس باری تعالی است، پف بهترین موضوع و م

های اوست. فارابی در آراء می گوید: برترین موضوع و مرتبه معرفت، شناخت، خداوند و ویژگی

به عنوان  نهزمیتر، شناخت اشیا است. فارابی، در همین واجب الوجود است، سپف، در مرحله نازل

حق مساوی »موضوع و متعلق عینی و علمی علم و معرفت معتقد است که در یک اعتبار فلسفی، 

است. بنابراین حقیقت گاهی مساوی وجود داشتن و موجودیت یافتن است. بر همین « وجود

اساس، حقیقت شیء، وجود خاص آن محسوب می شود. به تعبیر دیگر در این اعتبار، حق همان 

وده و وجود همان حق است، خواه این وجود، وجود مطلق یا به تعبیر فارابی اکمل الوجود وجود ب

 های مدنی باشد.یعنی ذات اقدس الهی بوده  یا مطلق وجود از جمله وجود یا پدیده

در نگاه فارابی، معرفت حق و حقیقی، عبارت از مطابقت عقل با معقول واقعی و علم با معلوم 

حق، اطالق بر آن معقولی می شود که عقل آن را موجود یابد تا با آن "ر خود او، عینی است. به تعبی

(. بنابراین، حق و حقیقت علمی عبارت از همان صدق و صداقت 23)پیشین ، ص  "مطابقت کند 

ای اعم از غیر مدنی و مدنی . کما اینكه وی تاکید می کند: این چنین وجود و موجود یا پدیدهاست

و موضوع اندیشه در مطابقت با واقع خود  استده از جهت اینكه در ذهن معقول است. این پدی

قرار می گیرد، به آن حق گفته می شود. همین پدیده از جهت ذات و عین خودش و بدون نسبت 

شود. همچنین آن با ذهن و عقل یا فرآیند تعقل و علم، یعنی به طور مطلق، به آن موجود اطالق می

 ین حق را با وجود و موجود، صدق می گویند.رابطه و مطابقت ا

حدود شناخت پدیده ها معتقد است که وقوف  زمینة(، در 2ص،  1332فارابی در التعلیقات )

وی  .ها ممكن نیستکامل و فراگیر بر حقیقت، ذات و ماهیت یا چیستی و هستی و نیز مبادی پدیده

ا و تعمق در اعماق ذات پدیده ها، در قدرت بر این اساس تاکید می کند اساساً وقوف به حقایق اشی

ها، به قدر طاقت . به تعبیر دیگر، انسان در غوص در حقایق و ماهیت پدیدهنیستعقل و فهم بشر 

-( . فارابی می339 :1333بشری و انسانی خویش می تواند غور کرده و دسترسی پیدا کند )صدرا، 

یم یا تنها عوارض و نمودهای معرفت نمی یاب ها،گوید: ما جز به خواص، لوازم و اعراض پدیده

و به آن معرفت و علم حاصل می نماییم، یعنی به حقایق و ماهیت آنها دست  می شناسیمرا  اشیا

 ( .1332نمی یابیم )
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ها و علوم انسانی و اجتماعی را از حكم فوق جدا کرده است. به اعتقاد وی، نفف فارابی، پدیده

بع، علوم انسانی و اجتماعی این گونه نیستند، زیرا نفف ناطقه که وجود انسانی و شناخت آن و بالط

، ذات خویش را تعقل می نماید و این در حالی است که حتی بینایی، است« به سان مفارقات»آن 

خود را و ذات خود را درك نمی کند. لكن از نظر وی، نفف ناطقه و عقل انسان می تواند مفهوم و 

تواند ماهیت و حقیقت به همان سان، انسان می"دریابد.  ت و چیستی خود راذات یا حقیقت و ماهی

های انسانی، اجتماعی و حتی همین بینایی را تعقل نماید، در نتیجه با توجه به ذات سایر پدیده

مسائل انسانی و اجتماعی « تمامیت»تواند نسبت به خویش، آن را درك کند. به طور کلی، انسان می

 (.332: 1333)صدرا،  "آورد شناخت به دست

وی  .، به تبیین معیارهای معرفت صحیح پرداخته استه و آراءفارابی در دو کتاب سیاست مدنی

تا به معرفت صحیح  پرداخته استدر کتاب سیاست مدنیه، به شرح و نقد انواع معرفت انسانی 

ای که ، همان اندیشهای از مردم، معرفت نسبی است و در هر زمانبرسد. به نظر او، برای عده

ای دیگر یابد. عدهچیزی است که هر فرد آن را در می حاصل می شود، حقیقت دارد. حقیقت آن

. برخی نیز نیستدیگر،  این امر، شناخته شده  معتقدند معرفت به حقیقت ممكن نیست، به عبارت

ند به حقیقت و آنان که می گوی نیستو سایه حقیقت  حاعتقاد دارند که معرفت چیزی جز شب

 رسیده اند، دروغگو هستند.

، ضمن نقد همه نظریات فوق ، به شرح ویژگیهای معرفت صحیح، به شرح کتاب آرا فارابی، در

 پردازد:زیر می

ب( معرفت انسانی  بلكه از ثبات و پایداری برخوردار است. نیست،الف( معرفت انسانی نسبی 

بنابراین شناخت آن  ،موضوع معرفت حقیقت داردقابل اکتساب و انتقال است، به این صورت که 

ج( معرفت انسانی واقعی است یعنی  توان آن را به دیگران آموزش داد.نیز حقیقی است و می

 حدس و گمان نیست بلكه یک حقیقت روشن و شفاف است.

. با توجه به این نیستبرای فارابی رسیدن به معرفت حقیقی و کامل، فقط از یک منبع ممكن 

، شامل معرفت تب، در نظام معرفت شناسی فارابی، طیف وسیع، جامع و کاملی از انواع معرفتمرا

 حسی، معرفت عقلی و معرفت اشراقی وجود دارد :

، حواس انسان را دروازه کسب معرفت می داند. وی گستره حواس را فارابی معرفت حسی:

حواس ظاهری از نظر فارابی شامل داند . و آن را شامل حواس ظاهری و باطنی می می بیندوسیع 

حواس پنجگانه است. این حواس، اولین مرتبة معرفتی و مقدمة ضروری برای شناخت عقلی است. 
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ویژگی این حواس، آن است که نمی توانند معانی مجرد را ادراك کنند، بلكه از طریق پیوند آنها با 

نین معانی، بعد از محو شدن همچ. هستندچگونگیهای کمی و کیفی و زمانی و مكانی، قابل درك 

های کمی، نیستند و با از بین رفتن چگونگی ، از منظر معرفت حسی، قابل ماندگاریو کمیتها اشیا

آنها نیز از میان می روند. حواس باطنی از نظر فارابی قادر به حفظ و نگهداری ادراك صور در 

باطنی نیز مانند حواس ظاهری صور . البته حواس هستندداخل نفف، پف از زوال محسوسات 

مجرد را ادراك نمی کنند، بلكه صوری را ادراك می کنند که عجین با چگونگیهای کمی باشند 

، مصوره، وهم ، حافظه، حف مشتركشامل فارابی حواس باطنی را  (. 153-122: 1222)فارابی ، 

 . نیستنها آمجال معرفی  مفكره و متخیله و ناطقه تقسیم می داند که در اینجا

( ، شش معنا  1203)  "رساله فی المعانی العقل  "فارابی در اثر ارزشمندی به نام  معرفت عقلی:

 شمارد : برای عقل به شرح زیر بر می

اول، عقل از دیدگاه عامه: این عقل، به طور عمده مربوط به تفكرات و معتقدات دینی و مذهبی 

عاقل کسی است که بتواند خیر و شر را درك کند  این عقل،مردم است . در نگاه فارابی ، بر اساس 

 و استنباط نماید. 

دوم، عقل از دیدگاه متكلمان: منظور از این عقل، همان عقل عمومی است که در محاورات 

-نمی این عمل با عقل انسان جور در"روزمره به آن اشاره می شود. به عنوان مثال، این عبارت که 

 عقل دارد.  ، اشاره به این "آید

ارسطو بیان شده ،  "برهان"که با استناد به کتاب  فطری: منظور فارابی از این عقل، عقل سوم

قوت نفف انسان است که به واسطة آن ، بالفطره و بالطبع، یقین به مقدمات کلی صادق و ضروری 

مل کسب می به وجود می آید. این قوه ، جزیی از نفف است که معرفت بدیهی را بدون تفكر و تأ

 کند و به مقدمات و مبادی علوم نظری یقین پیدا می کند. 

این عقل بر اثر تجربه و تكرار اعمال در انسان به وجود  چهارم، عقل تجربی: از نظر فارابی،

، گیری از استدالل پیدا می کند. بر این اساسصحیح را بدون بهره یآید و فرد قدرت استنباط آرامی

تر باشد، بنابراین، در ن تجربه است. پف هر فرد می تواند در یک زمینه باتجربه، همامنظور از عقل

تر عمل می کند. نكته دیگر اینكه، هر چه سن فرد بیشتر باشد، در همان زمینة همان زمینه عاقل

 تر رفتار می کند.یادشده، تجارب بیشتری اندوخته است، پف عقالنی

فف آدمی با آن تمام می شود و به جوهر عقل عملی پنجم، عقل نظری: عقلی است که جوهر ن

تبدیل می گردد. به عبارت دیگر، عقل نظری، قوه ای است که بدون استدالل و قیاس، و به طور 
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که در واقع مبادی همه علوم است، برای انسان، حاصل  ،طبیعی، علم یقینی به مقدمات کلی ضروری

 :می شود. این عقل، خود، دارای مراتب زیر است

ای نفف یا جزء نفف یا قوه"عقل هیوالنی یا عقل بالقوه: فارابی در تعریف این عقل می گوید: 

از قوای نفف یا چیزی است که ذاتش معدّ برای انتزاع ماهیات موجودات و صور آنها از موادشان 

مین . این ویژگیها از نظر فارابی برای عقل بالقوه نیز صادق است، به ه( 22، ص ) پیشین "است

 ، عقل بالقوه را همان عقل هیوالنی نامیده است.، فارابیمناسبت

: هرگاه عقل بالقوه ماهیات موجودات و صور آنها را بدون موادشان عقل بالملكه یا عقل بالفعل

-، بالفعل می، آن عقل بالقوهانتزاع کرد و صورت محسوسات در آن نقش بست و جزء آن گردید

معقول گردد و عقول ابتدا تعقل می شود و از مواد خود انتزاع میگردد. به عبارت دیگر، ذات م

-كه وجودش مفارق شد و غیر از وجود اولش گردید ، دوباره تعقل میبالقوه می شود و بعد از آن

بنابراین، عقل بالفعل دو جهت می تواند داشته "( .  50شود و معقول بالفعل می گردد )پیشین، ص 

راك کند، عقل بالقوه می شود و اگر معرفت به ذات خویش داشته باشد، باشد: اگر محسوسات را اد

( . به اعتقاد فارابی، عقل فعال وظیفة انتقال عقل بالقوه  113: 1330، ) مهاجرنیا"عقل بالملكه است 

 ( . 119 : 1221به عقل بالفعل را بر عهده دارد ) فارابی، 

، بخواهد او صور معقول بالفعل هستند برایعقل مستفاد: عقل بالفعل هرگاه معقوالتی را که 

تعقل کند، به عقل مستفاد تبدیل می شود. بنابراین، عقل مستفاد، باالترین مرتبة عقل انسانی است. 

و قلمرو خود را به حوزه می گیرد این عقل، به طور کلی از انتزاع محسوسات و ادراك صور فاصله 

 ادراك معقوالت مجرد اختصاص می دهد. 

عقل فعال: عقل فعال، جزء عقول بشری نیست، بلكه دهمین عقل در سیر نزولی عقول  ،ششم

دهگانه است و در عالم مافوق قمر قرار دارد. عقل فعال، فیوضات را از مبدأ اول دریافت و به 

جهان مادون قمر افاضه می کند. این عقل، صور عقالنی را بر نفف و صور جوهری را بر موجودات 

نیز نامیده است. وظیفه عقل فعال،  "واهب الصور"د. به همین جهت، فارابی آن را افاضه می کن

منحصراً به عالم تحت قمر، یعنی عالم کون و فساد مربوط می شود. این عقل، از جهتی به سبب 

وجود نفف ارضی و از جهت دیگر، به وساطت افالك، سبب وجود عناصر چهار گانه آب، هوا، 

-عقل فعال را به روح (، 39. فارابی در سیاست مدنیه )ص ( 22: 1221بی،آتش و خاك است )فارا

 االمین و روح القدس هم تعبیر کرده است.
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های معرفت شناختی فارابی، تاکنون نشان می دهد که ایشان یک : بررسی اندیشهمعرفت اشراقی

، مة شناخت اومعرفت عقالنی و نقش آن در منظو بارةفیلسوف تمام عیار است و تأکیدات وی در

رود که فارابی به ، به ظاهر، انتظار می. بر اساس این مراتباستنظیر در میان فالسفة مسلمان بی

ای هشناخته شود و زمینه "فیلسوف مشایی"عنوان یک فیلسوف صد در صد عقل گرا و به قولی 

ز دیگری است. معرفت شناختی غیر عقل گرایانه در فلسفة او جایی نداشته باشد. لكن واقعیت چی

ز مؤسف فلسفة فارابی در این سر داستان، فیلسوف اشراقی تمام و کمالی است و به جز این هم ا

فارابی(، از یک سو آثار ارجمندی نمی رود . پیشرو فلسفه اسالمی ) ، انتظاراسالمی و معلم ثانی

ثمر می رساند و از مانند آراء و سیاست مدینه را با محوریت سیاست و مدنیت و در اوج پختگی به 

نویسد که به تنهایی ایشان را در رأس فالسفة را می "فصوص الحكم"سوی دیگر کتاب گران سنگ 

دهد . این موضوع، تا آن حد عجیب و جالب است که حتی برخی از فالسفه اشراقی قرار می

فصوص الحكم  ،. به هر حالتا فصوص الحكم را از فارابی نداننداست مسلمان را دچار ابهام کرده 

روح انسانی، مانند "فارابی در فصوص الحكم می نویسد اثر برجستة اشراقی و عرفانی فارابی است. 

آینه است و عقل نظری هم نقش صیقل دهندة آن را دارد و معقوالت، از ناحیه فیض الهی در روح 

قش می گیرد. آدمی )یا در عقل نظری( نقش می بندد، همان طور که شبح در آینه صاف و شفاف ن

پف اگر شفافیت روح بالطبع فاسد نگردد و از خارج هم چیزی بر آن وارد نشود تا به واسطه 

شهوت و غضب و حف و تخیل مادون آن خود را مشغول دارد، و اگر از این همه اعراض نماید و 

 -155)ص  به عالم امر توجه کند، ملكوت را مشاهده خواهد نمود و به لذت اعلی نایل خواهد شد

152.) 

لسوف به معرفت یشود که فارابی از یک سو در مقام یک ف بر اساس این مراتب، مشخص می

آید و از طرف دیگر در مقام یک سالک  اکتسابی معتقد است که از راه حف و عقل به دست می

طریق الی اهلل، به معرفت شهودی و علم حضوری معتقد است که از راه افاضه عقل فعال و فیض 

شود و  خداوند متجلی می»  فرماید: آید. وی در فصوص الحكم، و در این زمینه می به دست می الهی

(. در این مقام است که 152)ص « شود تابد و هر کف به سوی آن شتافت، به آن ملحق می می

اد ورزی(، و دین )به عنوان نم بدیلی توانسته است بین فلسفه )به عنوان نماد عقل به شیوه بی  فارابی،

اشراق( نزدیكی ایجاد کند و آنها را به صورت موزونی با هم جمع کند. کاری که در فلسفه اسالمی، 

و  سف و پیشرو فلسفه اسالمی ؤقبل از فارابی انجام نشده بود و این کار بزرگ، فارابی را به عنوان م

ناسی فارابی، اکنون با نظر به مبادی معرفت شکند.  استاد تمام فالسفه مسلمان پف از او معرفی می
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یكی از ویژگیهای مهم و تاثیرگذار فلسفه فارابی، شناسی ایشان شد: توان وارد بحث روشمی

به عبارتی، فارابی فیلسوفی روشمند است. به طور کلی ویژگیهای  آن است. "روشمندی"

 شناسی فارابی شامل موارد زیر است: روش

رابی، مبتنی بر مبادی متافیزیكی و غایات خاصی : روش، در اندیشه و عمل فابودن گرا غایت .1

شناسی فارابی نه امری تقلیدی و نه موضوعی عادی و معمولی است.  است. بر این اساس، روش

. غایت روش شناسی استبلكه موضوعی کامالً حساب شده و مورد تاکید او در نظر و عمل 

یكی از فضایل کلیدی هر علم،  ، به عنوان"روش"فارابی، در آموختن منطق یا در نظر گرفتن 

 شناسی ایشان است. گرایی روش هایی از غایت نمونه

تمام منظومه فلسفی اوست و اختصاص به بخش  ة: روشمندی فارابی در برگیرندبودنجامع  .9

های دقیق و شناسی فارابی، همه از روش شناسی و ارزش خاصی ندارد. مبادی متافیزیكی، معرفت

سیف أهای مهم ت شناسی فارابی، یكی از زمینه . جامعیت روشهستندند م مخصوص به خود بهره

 .شناسی اوست نظام معرفت

: با وجود اینكه ابعاد مختلف فلسفه فارابی، روش خاص خود را دارند، اما این بودنمنظم   .3

شناسی  عكف روشهشود . بلكه ب تنوع، موجب پراکندگی روشهای مورد استفاده معلم ثانی نمی

گیرد. نكته  بی منظم است. به این معنا که هر روش در جای مناسب خود مورد استفاده قرار میفارا

 یک بعد از فلسفه فارابی، با مهم این است که این روشها، در عین منظم بودن و اختصاص داشتن به

و به یک غایت واحد ختم  رندیک دیگر ارتباط پویا و مستمر دا لحاظ اصل سلسله مراتبی، با 

 شوند.  یم

کند که وی  : تنوع و کثرت منابع و انواع معرفت در فلسفه فارابی، ایجاب میبودنگرا   کثرت .2

هر نوع از معرفت، روش آن را جستجو کند. بر این اساس،  یو ما به ازا ها روی آوردبه کثرت روش

د یک پیوستار توان آن را به مانن ای است که می در نظریه شناخت فارابی، کثرت روشها به گونه

دانست که در یک سر آن روشهای تجربی و در سر دیگر آن روشهای تحلیلی و تعقلی قرار 

توان مبتنی بر کثرت منابع و تنوع  شناختی فارابی را می گرایی روش کثرت در یک تعبیر، اند. گرفته

ور گسترده و البته یونانی و دینی به ط گوناگونروی آوردها دانست. در کثرت منابع، فارابی از منابع 

موزون استفاده کرده است. در تنوع روی آوردها، فارابی از روی آوردهای  متنوع دینی و کالمی، 

 .کرده است گیریعقالنی و استداللی و عرفانی و شهودی بهره
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پژوهش مورد استفاده قرار  گوناگونبا توجه به مراتب فوق، در منظومه فلسفی فارابی، روشهای 

و نها می توان به روشهای تفحص علمی، تمییز علمی ، تبیین علمیی، برهیان   آاز جمله  که می گیرند

با توجه به موضوع پژوهش حاضر، روش پیژوهش تطبیقیی  در فلسیفه تعلییم و      . اشاره کرد تطبیق

 د.شوتربیت از دیدگاه فارابی در اینجا بررسی و تبیین می 

ست. اندیشه تطبیقی، در تمام ابعیاد  اندیشه ها هندکنگر و جمعفیلسوفی تطبیق معلم ثانی، اساساً 

ثار ایشان نشان می دهد که وی برای بییان اندیشیه هیای    آ. بررسی داردفلسفه فارابی، نقش محوری 

در رساله به عنوان مثال، فارابی . استداشته  متفاوتموضوعات خود، همواره سعی در همانند کردن 

نفف بیا کالبید آدمیی، شیهردار بیا       موضوعاتی چون  انندی هم ، اقدام به ( 1231 « )فصول منتزعه»

تیرین نمونیه    . شیاید، شیاخص  کیرده اسیت  پزشک، سیاست مدار با پزشک، و شهر با کالبید آدمیی   

 "آرا "همانندی در فلسفه فارابی را بتوان همانند کردن انسان با هستی )جهان( دانست که در کتیاب  

 .   به آن پرداخته است (  1221فارابی ، )

مل در اندیشه تطبیق گرای معلم ثانی نشان می دهد که وی، در مقیام ییک فیلسیوف تعلییم و     أت

تربیت تطبیقی، تمام اصول و شرایط پژوهشی را به نحو ماهرانه و ظریفی بیه انجیام رسیانده اسیت.     

و افالطیون   ای دو فیلسیوف تربیتیی )میثالً   پایبندی ایشان به معیارهای تطبیق، چه در مقایسه اندیشه

 ، به طور کامیل دییده میی شیود.    فلسفه و دین ( مقایسه دو موضوع مستقل ) مثالًدر ارسطو(  و چه 

فیلسوف تطبیقی، بلكیه پیشیرو   با نظر به مفهوم تطبیق و پژوهش تطبیقی، فارابی نه تنها یک بنابراین 

مونیه از  دو ن ، بیرای بررسیی ایین میدعا ، در ادامیه      اسیت.  تربیتی اسالم پژوهش تطبیقی در فلسفه

 :ح می شودابداعات بی نظیر فارابی در فلسفه مطر

 اسیت . اگیر   میده آ (، فارابی1235) "الجمع بین الرای الحكیمین"ارزشمند  در رسالهنمونه اول، 

 ایین کتیاب فیارابی    شیاید  باشید،  روا آن بیر  تطبیقی فلسفه نام که بیابیم گذشتگان از اثری بخواهیم

-افالطیون و ارسیطو میی    مییان کتاب، ابتدا به علل طرح اختالفات ایشان در این . باشد ترینمناسب

پردازد. به نظر فارابی، این علل شامل موارد  زیر است: یا تعریف فلسفه از سیوی میدعیان اخیتالف    

دو حكیم درست نیست، یا میدعیان اخیتالف دربیاره    بارة نان درآی أدرست فهمیده نشده است، یا ر

له مهم می پردازد که به ظاهر ئنگاه به طرح سیزده مسآ هالت دارند.اندیشه های افالطون و ارسطو ج

ن دو فیلسوف بیزرگ اقیدام   آو در نهایت به جمع اندیشه های ست مورد اختالف افالطون و ارسطو

ی مدعیان درباره اختالف میی پیردازد، سیپف بیا     أکند . برای انجام این کار، فارابی ابتدا به بیان رمی

دو فیلسوف نبود، بیا   یراآحكیم، این اختالفات را رد می کند. اگر استنادی در  دو یراآاستشهاد به 
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و اختالفات را رد می کند. البته فارابی مدعی این موضیوع   می پردازددالیل منطقی، خود به استنتاج 

 مییان نیست که افالطون و ارسطو هیچ اختالفی با هم ندارند، بلكه به نظر وی، زمینه های  اختالف 

 ن بنیادی نیست.ناآ

این کار  دادن كه چگونه فارابی موفق به انجاماست، اینموضوع مهمی که مرتبط با تحقیق حاضر 

، زبیان اییده و   جایی که زبان افالطیون آنبزرگ می شود و به تطبیق اندیشه دو فیلسوف می پردازد؟ 

و بیه عیدم اخیتالف    نها تطبیق انجام داد آزبان ارسطو زبان واقعیت است، چگونه ممكن است میان 

رسید؟ پاسخ این است که فیارابی افالطیون و ارسیطو را بیه خیوبی فهمییده و بیر اندیشیه ایین دو          

فیلسوف بزرگ مسلط است. برخی معتقدند که فارابی در تطبییق مییان اندیشیه افالطیون و ارسیطو      

نان را بدون آتا است ، تالش کرده بودهنان آمند به یكی کردن اندیشه دچار اشتباه شده و چون عالقه

را نیز اثر ارسطو بداند.  "ثولوجیا اُ"جا پیش رفته که کتاب آناختالف معرفی کند. حتی در این کار تا 

، امیا بیه اجمیال بایید گفیت: ایین       مقال نمی گنجدنها در این آالبته ذکر این ادعاها و پاسخ تفصیلی 

رد سیزدهگانه تطبیق افالطون و ارسیطو،  ادعاها از بنیاد نادرست است. به عنوان نمونه فارابی در موا

گرای فیارابی ارتبیاطی بیا    اندیشه تطبیقی و جمع  ثولوجیا استناد می کند. اساساًفقط در دو مورد به اُ

، زمینه تاسیف فلسفه اسالمی را "الجمع"یک کتاب خاص ندارد. در حقیقت  فارابی با تالیف کتاب 

دادن ن است که فیارابی بیرای تطبییق    آفوق،  پرسشبه نكته مهم دیگر در پاسخ  ورده است.آفراهم 

-میان اندیشیه   "زبان مشترك"نظیری توانسته است یک های افالطون و ارسطو، با مهارت بیاندیشه

نامیید. فلسیفه، زبیان مشیترك دو      "یفلسیف زبان "را می توان  زبان مشتركایجاد کند. این  نانآهای 

 افالطون کتاب این در نان هم زبانی ایجاد کرد. فارابیآن ن می توان میاآفیلسوف است که بر اساس 

 مجلسشیان  در و فراخوانیده  اسیالم  عالم به را بزرگ دو هر آن او. است نكرده تحریف را ارسطو و

 .اسیت  افتیه ی داسیتانی  هیم  و زبیانی  هم آنها میان و شنیده را آنان سخن خود عهد گوش با و نشسته

 دو نظر غایت و آرا مبادی به او که است این دارد، اهمیت مقام این نمیا در الاقل فارابی اثر در آنچه

 (.12 :1333 اردکانی، داوری) است داشته نظر لسوفیف

کاری که  است.فه و دین جمع بین فلس نظیر فارابی در حوزه تطبیق،از کارهای بینمونه دوم 

، که قبل از  "و اسحاق کندیاب"قبل از فارابی در فلسفه اسالمی سابقه نداشت. به عنوان مثال، 

دین و فلسفه را با یک ه فارابی از اولین کسانی است که در حوزه فلسفه اسالمی کار کرده، نتوانست

نجایی که زبان فلسفه، آ .ه استها را به طور مستقل در کنار هم دیگر قرار دادآندیگر جمع کند و 

توان این دو حوزه را با هم جمع ونه میزبان برهان و استدالل، و زبان دین زبان اقناع است، چگ
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 پرسشها؟ این دیگر گفتگو کنندکرد تا بتوانند با یك ایجادتوان بین این دو یا زبان مشترکی میآکرد؟ 

له ئو موارد دیگری از این قبیل، راه را برای گفتگوی دین و فلسفه بسته بود. فارابی توانست این مس

برای فارابی،  جدیدی به نام فلسفه اسالمی تاسیف نماید.را حل کند و به واقع دستگاه فلسفی 

ن نیز ثابت است . آحقیقت، امر واحدی است، دین و فلسفه یک حقیقت را بیان می کنند و 

حقیقت فلسفی با حقیقت دینی یكی است اما حقیقت دیگری غیر از حقیقت فلسفی، ثابت نیست "

(. منبع و منشاء دین و فلسفه 925 :1332لک اف ، ) م "که بتواند در کنار حقیقت دینی قرار بگیرد

یند جمع میان آفارابی، برای تكمیل فر هم یكی است و این از راه عقل قابل طرح و بحث است.

فلسفه و دین، به سراغ نماینده و سخنگوی  این دو یعنی فیلسوف و پیامبر می رود و بحث وحی را 

-بیینی معرفت شناختی قائل می، برای وحی تفلسفه وی برای نزدیک کردن دین و ورد.آبه میان می 

غایت معرفت شناسی  حی به قوه متخیله پیامبر می رسد،، وبه نظر فارابی. ( 1221،)فارابی شود

هم کمال قوه عقل نظری و هم کمال قوه متخیله  ال قوه عقل نظری و برای پیامبر،برای فیلسوف، کم

گاه به وی وحی می رسد. بنابراین نبی آن ،فعل گذشته. نبی از مرحله عقل مستفاد و عقل بالاست

، )فارابی ماده دریافت وحی می شودآخیله او نگاه قوه متآ ،ابتدا به کمال عقل نظری می رسد

به مرحله اتصال به عقل فعال  فیلسوف با مطالعات مستمر، ولی پیامبر با کمک قوه متخیله. (1222

پف قوه  .ف است ولی هر فیلسوف پیامبر نیستور فیلسبر این اساس است که هر پیامب"رسد. می

بر این اساس مشاهده می شود  ( . 29 :1332متخیله ، فصل امتیاز پیامبر از فیلسوف است ) اعوانی، 

خواهد فلسفه و  میکه ترین فیلسوف تطبیقی در اسالم، وقتی  و بزرگ نخستینفارابی به عنوان  که 

 مبنای مشتركماهرانه، اقدام به ایجاد یک ای   کند، به شیوهدین را به گفتگو با یكدیگر دعوت 

« حقیقت هستی»مشترك برای گفتگوی فلسفه و دین است، همان محور که  مبنانماید. این  می

 )خداوند( است. 

 و پيشنهادات جمع بندی

تعلیم و فلسفه  دانش است. بر این اساس،  های مضاففلسفه تعلیم و تربیت یكی از فلسفه

و پژوهش در این دانش ، شكل خاصی به خود می گیرد. یكی از روشهای مرسوم پژوهش ت تربی

در فلسفه تعلیم و تربیت، روش پژوهش تطبیقی است. بر اساس این مراتب، در پژوهش حاضر، 

نگاه این روش در فلسفه آ ،مورد بررسی و تبیین قرار گرفتهماهیت و ویژگیهای پژوهش تطبیقی 

در بررسی ماهیت و ویژگیهای پژوهش تطبیقی،  مورد واکاوی قرار گرفته است.تربیتی معلم ثانی 

اه ماهیت و ویژگیهای پژوهش تطبیقی در آنگ ابتدا مفهوم و شرایط تطبیق از منظر فلسفی تبیین شده،
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فلسفه تعلم و تربیت بیان شده است. در بررسی ماهیت و ویژگیهای پژوهش تطبیقی در فلسفه 

دیدگاه فارابی، ابتدا ویژگیهای روش شناسی در فلسفه تربیتی فارابی تبیین شده تعلیم و تربیت از 

های گوناگون از همانندسازی موضوعات در اندیشه معلم ثانی، دو نمونه گاه، ضمن بیان نمونهآن

برتر از کارهای تطبیقی فارابی معرفی شده است. بر اساس مراتب فوق، در بخش پایانی این 

پژوهشهای تطبیقی در فلسفه تعلیم و تربیت ، با تاکید بر دادن ی برای انجام پژوهش، پیشنهادات

 شناسی تطبیقی فارابی ارائه می شود :روش 

 پژوهشگربر اساس اندیشه و روش فارابی،  تالش برای فهم اندیشه دو طرف تطبیق: الف(

و بر اندیشه و زبان همد تطبیقی باید دو طرف تطبیق را، چه دو فرد باشند یا دو اندیشه، به خوبی بف

نها مسلط گردد. تنها در این شرایط است که می تواند یک پژوهش تطبیقی دقیق انجام دهد. آ

موضوعی که خود فارابی حداقل در دو نمونه مطرح در این تحقیق به بارزترین وجه ممكن انجام 

 داده است.

ساس اندیشه و روش فارابی، بر ا : مشترك در دو طرف تطبیق ابی به زبانتالش برای دستی (ب

 در فلسفه تعلیم و تربیت، در یک مطالعه تطبیقی آن است که به یک پژوهشگر ترین دغدغه مهم

دست یابد تا بتواند با تكیه بر آن زبان، طرفین تطبیق را دور یک میز بنشاند و آنها را  زبان مشترك

 به گفتگو دعوت نماید. 

: یكی از ظرایف مطالعه تطبیقی، دو طرف تطبیق انگیری زب ( توجه دقیق به شرایط شكلج

گیری زبان طرفین مقایسه است. مقتضیات زمانی در  توجه به شرایط زمانی و مكانی شكل

ها و بیان عبارات هر فیلسوف تربیتی تاثیرگذار است. به عنوان مثال، اینكه چرا  گیری اندیشه شكل

است که به اعتقاد برخی، پاسخ آن  پرسشیاست؟ افالطون گفتگوهای خود را به زبان سقراط آورده 

که اگر به زبان خودش مطلب  گردد و نگرانی احتمالی افالطون از این به شرایط آن زمان آتن برمی

شد. بنابراین اگر پژوهشگر تطبیقی، پژوهشی را انجام دهد  نوشت، به سرنوشت سقراط دچار می می

هم مواقعیت (، الزم است این 1339میرزامحمدی، اش افالطون باشد ) که یكی از طرفین مقایسه

 تاریخی را در نظر بگیرد.

( اجتناب از تفسیر به رأی در زبان: یكی از آفتهای بالقوه مطالعه تطبیقی در فلسفه تعلیم و د

ترجمه و  طرفین مقایسه را با توجه به نظر خود های تربیت آن است که مفاهیم، عبارات و واژه

شدیدتری، واژگانی که اصوالً جایگاهی در اندیشه هر دو یا یكی از آنان  شكل تفسیر کنیم یا در 

نامید که حداقل به دو دلیل، « اق افراطیبانط»توان  شان قرار دهیم. این مورد اخیر را میندارد، بر زبان
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نخست اینكه فیلسوف، تعهدی در برابر معنای »آورد:  بار می ی پژوهش تطبیقی بهمشكالت جدی برا

پایانی  شود، نخواهد داشت و دوم اینكه معانی بی های وی پیدا می انتهایی که در آینده برای واژه بی

 «شوند، ممكن است با یكدیگر مخالف یا متضاد باشند که در آینده برای زبان آن فیلسوف پیدا می

 (.22-23 : 1339)باقری، 
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