
501 

مطالعه تطبیقی دیدگاه حکیم ابو نصر فارابی 
 و جان هنری نیومن در خصوص علوم

 
 *محمديمحمدحسن ميرزا :هنویسند

 
 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد

 

 mirzamohammadi@shahed.ac.ir                                                        محمدحسن ميرزا محمدينویسنده مسئول: *

 
 چکیده

با هدف تطبیق  یدقدهاف رقای ب  و میقدر  یی  عقدم و قد  و بقا        پژوهش حاضر      
 مجا  شدف  ست. بر  د   سقا  یی   تح یل تطبیق ()تح ی    - ستفایف  ز یوش تدصیف 

پققژوهش   هققا سققل   آمگققافک قق  رفررقق    صققدی بقق یو رتفکققر  هققا  مددشقق  بتققد  
یدقدهاف یو   تد نر  طدیک  ب ک   یهدر مشان  هادارت و  ی ئ  شدف  ست.  بند صدی 

  جزءهقر     هقر  وحقد  و شارل س  مگقاف کقل هقر        رتفکر ب  و د  ی  پیدست  و ررتبط
ی مست. یدقدهاف رقای ب  و میقدر    ز ج قا  ی شقت  یدقدهاف        هر  یزشتخعع  هر  و 

  تخععق    جزئق  و د   ی شت  مگاف  و د   ی شت  مگاف ک   ب  تخعع  یی  عدم
و د    وتقای ب  پذدرش ید  ربتن  بر  ستدال  وقالمق     یزش  ب و د   ی شت  مگاف  ب 

همچنی   یددهاف  د  یو  ز ج قا     ست شتر ک  ی ی   و ی شت  مگاف و حد ب  هدف و د  
رضی ت و قد  و کقایبری     ها رالکوسفت و هسترف پری  ت  ب  و د   یی مظر هررت  

  یی بخقش پادقام  رقا،ق      هادارت . بر  سا   د   ستبدین مگاف ب  و د   ی ی    رتر ق 
 پیشن ای شدف  ست. (ی مشگاف)  آردزشو د  یی مظا   آردزش ،گد  رناسب 
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 مقدمه 
ه.ق(، ملقب به    752-333حکیم ابونصر محمد فارابی )

تهري  فیلوهوفام موهلمام و به      ، يکی از بزرگ«معلم ثانی»
هها  ايه    . انديشه  [6]فلوف  اسالمی است  مؤسسروايتی 

ا  كه   فیلووف دارا  ابعاد بویار وسیعی اسهت، به  گونه    
ها  فکر  عصهر وهوي    توام گفت و  در تمام زمین می

ها اسهتاد شهده و اثهرا     ورود پیدا كرده و در بویار  از آم
ارجمند و بديعی از ووي  برجا  گذاشهت  اسهت. گوهتره    

زوايها    انديش  فهارابی به  انهدازه ا  بهزرگ اسهت كه  از      
انديشه  هها ورود كهرد و به  ان هام       آمدر  تواممیمختلف 

تحقیقا  تخصصهی پرداوهت. ايه  كهار توسهق محققهام       
فارابی، در تحقیقها    مثالعنوامب مختلف ان ام شده است. 

، [4، 3، 7] مختلههف، تحههت عنههاوي و فیلوههوف سیاسههت  
 و فیلوهوف تربیهت   [1] ، فیلووف هنر[5] فرهنگ فیلووف

 معرفی شده است. [3، 8، 2]
ا  در كتها   استادان  صور ب شناسی، فارابی در هوتی
، سلوهل  مراتهب   [60] فاضهل  اهل مدين   آراءمعروف وود 

ها برا  نخوهتی  بهار   كند و در رأس آموجود را معرفی می
آورد. الوجود بحث ب  میهام مهی  در فولف  اسالمی از واجب
ساز هدايت پژوهشگرام فراوانی ب  اي  نظري  ابداعی، زمین 

. در [67 ،66]شناسان  فارابی شهده اسهت   ها  هوتیانديش 
در « نظري  سهعاد  »رح شناسی و اوالق، فارابی با طارزش

جايگهاه مممهی در    [63]رسال  التنبی  علی الوهبیل الوهعاده   
میام انديشمندام فلوف  اسالمی برا  وود باز كهرده اسهت.   

االجتمها،، فهارابی در دو كتها  مشهمور     در سیاست و علهم 
 [64]المدينه   الفاضهل  و الویاسه   اههل مدينه    آراءووي ، 

بدا، و ب  بمتهري  نحهو در   را ا« مدين  فاضل »نظري  معروف 
بوتر انديش  اسالمی معرفی كهرده اسهت. در هنهر، فهارابی     

اقدام ب  تهالیف كتها     برا  نخوتی  بار در فلوف  اسالمی،
كهرده اسهت. و  در ايه      [65]گرام بمها  موسهیقی كبیهر    

دو بخ  نظر  و عملی تقویم كهرده   موسیقی را ب  كتا ،
 طهور به  و شرايق كوب دان  و ممهار  در ايه  رشهت  را    

 دقیق توضیح داده است.

ي  تههربههزرگ (م 6806-6833) 6«جههام هنههر  نیههوم »
 ك اي قبل از  .است 7«آزادو پرورش  آموزش»متفکر مکتب 

                                                           
1 Newman 
2 Liberal Education 

نیوم  پرداوت  شود، الزم  ها انديش ويژه ب  بررسی  طورب 
 آزادو پههرورش  آمهوزش كلهی مکتهب    هها  ويژگهی اسهت  

 وویلی مختصر معرفی گردد صور ب 
سال قبهل از   500ب  حدود  آزادو پرورش  آموزشعمر 

اولهی  فیلوهوفام ايه  مکتهب      درواقع. رسدمیمیالد مویح 
 آمهوزش افالطوم و ارسطو بودند ك  به  برتهر  ايه  نهو،     

و نیوم  در قرم  3«آرنولد»ها اعتقاد داشتند.  آموزشبرساير 
نههوزدهم بهه  ايهه  تفکههر گرويدنههد و در دوره حاضههر هههم  

طهرح  »بها احیهاء    5«آدلهر » و 4«ههایینز »انديشمندانی ماننهد  
بها اراهه  ايهده     2«هرست»و فیلووفام تحلیلی مانند  1«پايیديا

شههخ  » ايههدهبهها طههرح   3«پیتههرز»و  8«اشههکال دانهه  »
. هدف اصهلی  [61] حامیام اي  نظري  هوتند از 60«فرهیخت 

، پهرورش  آزادو پهرورش   آموزشتعلیم و تربیت در مکتب 
انوام وو  است ك  بتوانهد از طريهق پهرورش وهرد، به       

ذهه   »زندگی سعاد  مندان  برسد. در اي  مکتب، پرورش 
است ك  از طريق كوب دانه  بهرا  وهود     موردنظر «كلی

و  گیردمیدان ، اي اد لذ  ذهنی و اعتال  عقلی صور  
مقاصد بیرونی، محصهول جهانبی كوهب دانه  بهوده و از      

و  آموزشنظرام  صاحب. باشندمیاهمیت ثانوي  برووردار 
عقلههی را ارزشههمند تههري  وصیصهه   عنصههر ،آزادپههرورش 

كه  اگهر آدمهی ايه       اي  باورنهد  بر انوانی تلقی می كنند و
به  شهناوت    آنگهاه ، كهار ببهرد    صحیح به  عنصر را ب  گون 
واقعیهت نمهايی را در     و هها وواههد رسهید   واقعی پديده 
عقلی اسهت كه    ، عقل تعلیم يافت ، آنام. ب  نظر وواهد كرد

حامیهام   امور داشت  باشد. ب  هم پیوست  از و نگرشی مرتبق
انتقهاد ،   پهرورش تفکرهر  ماننهد   یيها ويژگیاي  مکتب، بر 

 دانه ،  وهاطر   كوب دان  به  پرورش ذه  در هم  ابعاد،
ثرگرايههی و کت عههدم تبعههیق درقههانوم، ،آزاد پههرورش فههرد

 .[62] كنندمی تأكید همگانی بودم تعلیم وتربیت
و پرورش  آموزشيکی از مربیام بزرگ  عنوامب نیوم ، 

و هم يه  نظريه  پهرداز دينهی      ، هم شاعر  طراز اولآزاد
و پهرورش نهزد و ، حقیقهت     آمهوزش است. هدف اصلی 

                                                           
3 Arnold 
4 Hutchins 
5 Adler 
6 Paideia Proposal 
7 Hirst 
8 Forms of knowledge 
9 Peters 
10 Eeducated man 
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طلبی است و رسیدم ب  اي  هدف، از طريق پهرورش عقهل   
يها عقهل    6«عقهل فراگیهر   » را آمك  نیوم   گیردمیصور  

تحصیال   ويژهب می نامد. نیوم ، هدف از تحصیل  نگركل
دانشگاهی را كوب حقیقت و بصیر  ب  ویهر كلهی و نیهز    
پرورش نیرو  عقل در جمت پیوند میام حقهايق گونهاگوم   

بدوم اغهرا  مهاد  و شهمر      (در كثر وحد  )جمام 
 .دانوتمیطلبی 

 ، پیتههرزآزادو پههرورش  آمههوزشدر میههام فیلوههوفام  
يه  ههدف تعلهیم و     عنهوام به   7«عقهل »درباره  صراحتب 

 تأكیهد مختلف  درجاها ، حالبااي . گويدنمیتربیت سخ  
و در ارتباط  ك  تعلیم و تربیت، مربوط ب  كلیت فرد كندمی

با دان  و فمم اوست. پیترز در تعلهیم و تربیهت بها نیهوم      
فاصهل  زمهانی    صدسال باهماي  دو  اگری اشتراكاتی دارد. 
از ارسهطو اسهت،    متهأثر از كانت و نیوم   متأثردارند، پیترز 

امهها هههر دو بههر نقهه  عقههل در توسههع  تعلههیم و تربیههت   
ز، دور از ديدگاه پیتر 3«فرد فرهیخت ». تأكیددارند مدارارزش

 4«توسهع  ذهه   »نیوم  نیوهت. نیهوم  تعلهیم و تربیهت را     
 5«آموز حرف »ز و نیوم  بی  تعلیم و تربیت و . پیترداندمی

، تعلیم و تربیت اوالق مهدار  آنام. در نزد گذارندمیتفاو  
. پیتهرز و  اسهت است ب  اي  دلیل ك  بر بمبود فهرد متمركهز   

ك  در  كنندمی تأكیدنیوم  بر اهداف متعالی تعلیم و تربیت 
 .[68]ارتباط با عقل است 

علهم را از سهلط  كلیوها     سهو ي از  وواستمینیوم  
و از سو  ديگر دي  را از رويارويی بها علهم    رهايی بخشد
، طهوركلی ب نزدي  كند.  يکديگردو را ب   آمن ا  دهد و 
و معتقهد بهود كه  رسهیدم به        علمی بود  آزادو  مدافع 

نیهوم ، علهم    نظر. ب  شودمیحقیقت، در اي  مویر متحقق 
بايد همراه با تعمد اوالقی باشد تا بتوانهد فهرد و جامعه  را    
ب  سعاد  نزدي  نمايد. و  در ارتباط بها تربیهت عقالنهی    

ايمهام   هها  پايه  دانشگاه، در رابط  با وداپرستی و تحکیم 
و در با  مواهل اوالقی پیهرو  از   م فرد رجو، ب  وجدا

 .[63] دانوتمیفرامی  دي  را مفید 
نیهز   شهدم جمانیدر شرايق كنونی ك  عصر  ك ازآن ايی

                                                           
1 Imperial intellect 
2 Wisdom 
3 Educated man 
4 Enlargement of mind 
5 Training 

میراث مدرنیوم مبتنی بر انفکها    سوي ، از شودمینامیده 
 وصوصب مختلف علمی در مدارس و  ها رشت و ت زي  
مورد  گراوحد و رويکرد  قرارگرفت  موردتوج  هادانشگاه

يکهی   عنهوام ب و از سو  ديگر منطق بازار  است توجمیكم
از رهاوردها  لیبرالیوم نو بر علهوم حهاكم شهده و دانه      

 شهود مهی  وريهدوفروش ي  كاال در مراكز علمهی   عنوامب 
و مقايو  انديشه    اي  است ك  احصاء، معرفی موئل ، [70]

 آمو نزدي  كردم  مربیامفیلووفام و  آزاديان  و گراوحد 
تها یه  انهدازه     یآموزشه ب  شرايق كنهونی نظهام    هاانديش 
 راه گشا  مشکال  موجود اي  نظام باشد؟ تواندمی

اي  است كه  یهرا    سؤالفوق، اكنوم  مراتبب با توج  
و یهرا موضهو،    انهد قرارگرفت فارابی و نیوم  مورد مقايو  

دان  از منظر ايه  دو انديشهمند موضهو، مقايوه  اسهت؟      
بايهد   اوتصهار به  شده، لک   آوردهدر ادام   سؤالپاسخ اي  

نماينهده فلوهف     عنهوام به  گفت ك  در اي  تحقیق، فهارابی  
و پهرورش   آموزشنماينده مربیام  عنوامب اسالمی و نیوم  

میقی به  موضهو،   توج  ع آنامو هر دو  اندشدهانتخا  آزاد
علههوم دارنههد. فههارابی در ايهه  وصههوص كتهها  ارزشههمند  

در كتها   كرده و نیوم  نیهز   تألیفرا  [76] «احصاء العلوم»
، نظهرا  وهود در وصهوص    [63]« مفمهوم دانشهگاه  »ممم 

است. نکت  بویار ممهم كه  در    آوردهمفصل  طورب دان  را 
اي  اسهت   قرارگرفت و بررسی  موردبحثكامل  طورب ادام  

 رغهم علهی )ك  ديدگاه ايه  دو متفکهر در وصهوص علهوم     
، بویار ب  هم نزدي  است. بها نظهر به     (هايیتفاو وجود 

بنهد   زيهر صهور    سؤاال ر تحقیق حاضر، اي  مراتب، د
 اند.شده

 پژوهش هایسؤال
 ؟است( ديدگاه فارابی در وصوص دان  ی  6
 ؟است( ديدگاه نیوم  در وصوص دان  ی  7
( وجوه اشترا  ديدگاه فارابی و نیهوم  در وصهوص   3
 ؟اندكدمدان  
( وجوه افتراق ديدگاه فهارابی و نیهوم  در وصهوص    4
 ؟اندكدمدان  

 پژوهش روش

پژوه  حاضر، در  سؤاال با توج  ب  ماهیت، هدف و 
 شهده اسهتفاده  «تحلیلهی  –توصهیفی  » اي  پژوه  از روش
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اول و دوم پژوه ،  سؤالاست. بر اي  اساس، در پاسخ ب   
اسهت به  ايه  صهور  كه        شدهاستفادهاز روش توصیفی 

و تبیی   ديدگاه فارابی و نیوم  در وصوص علوم، توصیف
سهوم و یمهارم پهژوه ، از     سؤال شده است. در پاسخ ب 
بهرا    كه  ازآن هايی اسهت.   شهده استفادهروش تحلیل كیفی 

 يکی از رويکردهها  كیفهی پهژوه ،    عنوامب  تحلیل كیفی
بهرا    ، در اي  پژوه [77]مختلفی وجود دارد  ها روش

و نیوم  در  استخراج وجوه اشترا  و افتراق ديدگاه فارابی
 شهده اسهتفاده  6«تحلیهل تطبیقهی  »وصوص علهوم، از روش  

تحلیل »، بخ  اصلی تحلیل تطبیقی، 7«گیوم»است. ب  باور 
همچهوم   هها دادهبخشی از » آماست ك  در  «تطبیقی پیوست 

، مقايو  هاگزارهي  مفموم، يا ي  گزاره با ديگر مفاهیم و 
شهود. بها    آشهکار  هها آم ها تفاو و  هاشباهتتا  شودمی

، امکههام هها گهزاره جداسهاز  و مقايوه  پیوسهت  مفههاهیم و    
روابهق   دهندهنشامك   شودمیگوترش الگو  مفمومی ممیا 

 .(600ص ) «است هاگزارهگوناگوم میام مفاهیم و 
 عنهوام ب  «علوم»در اي  تحقیق،  با توج  ب  مراتب فوق

و  قرارگرفته   مهوردنظر مفموم مركز  در انديش  دو متفکهر  
ماننههد وحههد ، كثههر ،  آنههامبهها مفههاهیم ديگههر انديشهه   

و كهاربرد مقايوه  شهده و      ، وسهعت، فیهیلت  مدارارزش
طريهق   از اسهت.  آشکارشهده  هاآم ها تفاو و  هاشباهت

ك   گرفت شکلعلوم  آموزشاي  مقايو ، الگو  مفمومی از 
 مده است.آ( گیر  و بحثی )نتی  در بخ  پايان

 هایافته

 ؟استچه  ( دیدگاه فارابی در خصوص علوم5
 بند طبق فارابی، نخوتی  دانشمند اسالمی است ك  ب  

جامع علوم پرداوت  و بر اي  اساس به  اراهه  نظهام علمهی     
ب  همی  مناسبت، در  تربی جامعی اقدام كرده است. شايد 
فیلوهوف و   عنهوام به  كه  از او   مقايو  با ارسطو در غهر  

، فارابی را فیلووف و معلم دوم، يا به   انديادكردهمعلم اول 
 «نصر». اندنامیده« ارسطو  مشرق زمی »، [73] «دبور»تعبیر 

كهردم   بنهد  طبقه  نیز معتقد است؛ فارابی را ب  دلیهل   [74]
. و  مدعی است ك  معلهم كوهی   اندنامیدهعلوم، معلم ثانی 

نیوت ك  تنما تعلیم دهد و اسهتاد بهوده و تهدريس نمايهد،     

                                                           
1 Comparative analysis 
2 Given 

 ا شهاو  بلک  كوی است ك  برا  نخوتی  بار، حدود ههر  
ی مهنظم  صهورت ب و هر علم را  كندمیاز معرفت را تعريف 

، [75]« داور . »دههد میمخصوص وود قرار  بند طبق در 
 آم مؤسهس بر همی  اساس، فارابی را م دد علم برهانی و 

صهور   »اعتقاد داور ، فارابی با  ب  .داندمیدر عالم اسالم 
. كنهد مهی ، به  ايه  ممهم اقهدام     «برهانی دادم ب  تمام علهوم 

 بینهی جمهام علوم فارابی و نظهام علمهی و ، بهر     بند طبق 
نظهام سلوهل     اسهاس  بهر و علمی او مبتنی بهوده و   فلوفی

 مراتبی هوتی است.
روش علمههی فههارابی را بهه  دو گونهه    [71]« العههاتی» 
بررسهی كهرده   « احصهاء علهوم  »و « تصنیف )ترتیب( علوم»

هها   علهوم، علهوم مختلهف در م موعه      ترتیهب استو در 
شهوند.  مشهتركا  و تمهايزا  مرتهب مهی     برحوبمتمايز، 

علوم را  فارابی بر اساس روش علمی، در ي  منظوم  كلی،
ههرم ايه  منظومه ،     رأستصنیف و مرتب كرده اسهت. در  

شناسی با سعاد  قصو  است. لذا او س  كتا  در سعاد 
التنبیه   »و « تحصهیل الوهعاده  »، «الوعاده الموجهوده »عناوي  

نگارد. در تحصیل الوعاده، علهوم را  می «علی سبیل الوعاده
فکر ، اوالقی و عملی تقوهیم   در یمار دست  علوم نظر ،

علوم را در س  دست  علهومی كه  غايهت     كند. در التنبی ،می
 كند.ها لذ ، منفعت و يا زيبايی است تقویم میآم

، در تقوهیم  [4]« التوطئ  فهی المنطهق  »فارابی در رسال  
و مراتب علوم  عنا  اعم و در زمین  اقوامفلوف  يا علم ب  م

ك  فلوف  یمار قومت اسهت   كندمیعلمی تصريح  و نظام
و علهم مهدنی. در    المیشاملو علم تعالیم، علم طبیعی، علم 
مباد  علوم و  عنوامب اي  موضع، اوالً علم زبام و منطق را 

را  آماز محدوده نظام علمی وارج كرده است و  هاآمابزار 
. ثانیهاً علهم   دانهد مهی مقدم  هاآمعلمی  بند طبق بر علوم و 
را تحهت   آمتفکیه  نمهوده و    المیاز علم  كامالًطبیعی را 

گفهت در نگهاه    تواممیبنابراي   ؛است آوردهعنوام موتقلی 
امها   ؛، ش  علم كلی وجهود دارد بند تقویمفارابی در اي  

نظام برنام  »را  آم تواممی راستیب تري  اثر فارابی ك  كامل
احصهاء  »، كتها  ارزشهمند   [72]معلم ثهانی شهمرد    «درسی
است. فارابی هدف وهود در نوشهت  ايه  كتها  را      «العلوم
اسهت كه     آمهدف ما در اي  كتها   »كندو گون  بیام میاي 

 آنچه  ، درواقهع علوم را به  احصهاء و شهمارش درآوريهم.     
شود، دان  است. مها وواننهده را   و تصديق می شدهشناوت 
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وواهیم نمود ك  هر ي  از اي  علوم از ی  ییزههايی   آگاه
دهنهده و تركیبهی از ايه     ، يعنی اجزا  تشهکیل شدهتشکیل
 (.5)ص  «اجزاء
اسههت كهه  بهه   آمبنهد   ههدف فههارابی از ايهه  تقوههیم  

علهوم كمه  كنهد. ايه  كمهه ، از      وواننهده در در  بمتهر  
از پنج سطح زير  (يا بیشتر)د در يکی توانمیابی، ديدگاه فار

قصهد   آنچ  درستیب تواند و ارزيابیو وواننده می[78]باشد 
اش را دارد، ارزيابی كند. مقايو و وواننهده  مطالع  و بررسی

ها و تواند ب  مقايو  علوم مختلف در ارتباط با شايوتگیمی
م كهاربرد مبادر  نمايد. اكتشافو وواننده بها به     نفعشاميا 
ديگهرام در   وسیل ب تواند دعاو  غلطی را ك  بند  میطبق 

دانهه  بهه  وجههود آمههده برطههرف سههازد. پرسهه و بهها ايهه  
توام ب  وسعت دان  ي  فهرد در يه  علهم    بند  میطبق 

تواند از رو  عالق  واص پی برد. وودآموز و وواننده می
مقدمه  علهومی كه      عنوامب فارابی را  بند  طبقبا بصیر ، 

. فهارابی در احصهاء   بهرد  كهار ها را دارد، ب  قصد مطالع  آم
علم زبام، علم منطهق، علهم    در هشت دست  العلوم، علوم را

علم مدنی، علهم   ، علم طبیعی، علم المی،(رياضیا )تعالیم 
 .و علم كالم تقویم كرده است فق 

نتی   گرفت كه  نگهاه    تواممیبا توج  ب  مراتب فوق، 
 قابل بررسی استو فارابی ب  علوم از س  منظر

 تهري  اصهلی  :«گهرا وحهد  »/ «كل گرا»، نگاه منظر اول
اسهت. بهر    گهرا وحهد  /  نگركلنگاه فارابی ب  علوم، نگاه 

التنبیهه ، علههوم را بههر اسههاس  همههی  اسههاس، و  در رسههال 
، در قالهب  «فايهده »و « غايت»، «موضو،» گان س  ها مال 
 (يها علهم  )را ب  دو بخ  فلوهف    آمو  آورده «فلوف »كلی 
يها  )فلوهف    و (و طبیعیها   شامل المیا ، رياضیا )نظر  
 .كندمیتقویم  (شامل اوالق و سیاست)عملی  (علم

معلم ثانی،  :«گراتخصصی»/  «جزء گرا»، نگاه منظر دوم
، نگهاه جهزء گهرا و    گهرا وحهد  نگاه كل گهرا /   با زمامهم

تخصصی نیز ب  علوم دارد. بر همی  اساس، و  ب  تعريهف  
 طهور به  را  هها آم هها  ويژگهی علوم دقیق  توجه  كهرده و   
به    تهوام مهی ايه  علهوم،    ازجمل مبووط بیام نموده است. 

تخصصی و دقیق  كامالً طورب موسیقی اشاره كرد ك  فارابی 
و كتا  ممم موسیقی كبیر را نگاشت  اسهت.   واردشده آمدر 

از نظر فارابی، س  رك  ممم يه  علهم تخصصهی و دقیهق     
 .باشندمی «آثار»و « مباد »، «موضو،»شاملو 

فییل  »فارابی در رسال   :«گراارزش»، نگاه منظر سوم     
ديگر را ب  يکی از س   بر علم، برتر  ي  علم «العلوم

بمره »و  ،«استقصا  براهی » ،«شرف موضو،»مال و 
. از منظر ايشام، علوم نبايد فقق [3]داند مربوط می «داشت 
نیاز زمام كنونی بشر بپردازند، بلک  بايوتی ب   برآوردمب  

 تري ممم «سعاد »، اساساًنو، بشر فکر كنند  سعادتمند 
هدف نظام تعلیم و تربیت فارابی است. معلم ثانی، سعاد  

و نو، دوم  كندمیرا ب  دو بخ  دنیايی و اورو  تقویم 
قرار  هك  از را داندمیرا سعاد  قصو  و نمايی بشر 

 فراگرفت گرفت  فرد در مویر تعلیم و تربیت صحیح و 
. بر اي  اساس، از [73] شودمیعلوم مختلف حاصل 
 با داشت  س  مال  فوق، «علم المی»ديدگاه معلم ثانی، 
 برتري  علوم است.

ب  اي  نتی   كلی  تواممیبا توج  ب  مراتب فوق،      
رويکرد »ك  رويکرد نمايی معلم ثانی ب  علوم،  يافتدست
يی گراوحد » است ك  وود شامل «تركیبی
دانوت. در  «ا رشت تخص  گرايی »و « شناوتیمعرفت

اي  رويکرد، كلیت و ريش  هر علم تخصصی مورد واكاو  
علم با ساير علوم، از حیث محتوا و  آمو ارتباط  قرارگرفت 

. البت  نبايد فراموش كرد ك  بر [30] شودمیروش مشخ  
بام اي  رويکرد، نگاه ارزشی فارابی ب  علوم ساي  افکنده 

توام فارابی ب  علوم را می است. بر اساس اي  موارد، نگاه
 نشام داد. 6ب  شکل 
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 . نگاه فارابی به علوم5شکل 

 
 ؟است( دیدگاه نیومن در خصوص دانش چه 2

بیتهی اسهت كه  در    تربهزرگ انديشمندام  ازجمل نیوم  
 از دارد. تأثیرگذار نظريا  ممم و  (دان )وصوص علوم 

نظر ايشام، كوب دان  بايوتی ب  واطر وود دان  باشهد.  
احراز شغل، هدف ثانوي  كوب دان  است. نیهوم  معتقهد   

 هها  راهيهاددادم   صهرفاً و پرورش نبايهد   آموزشاست ك  
اما  ؛است مقداربیباشد،  گون اي رسیدم ب  شغل باشد. اگر 

اگر دان  ب  واطر دان  جوت و شود، امکانا  شغلی هم 
. از نظر نیهوم ، ههدف كوهب دانه ،     [36] گرددمیفراهم 
كردم انوام از تعلقا  سطحی و زودگذر است. كوب  آزاد

و  دان  فی نفو  ارزشمند بهوده و باعهث شهکوفايی عقهل    
. بر اي  اساس، از ديهدگاه نیهوم ، میهام    شودمیرشد ذه  
 ه  ارتباط هوت.دان  و ذ

نتی   گرفت كه  نگهاه    تواممیبا توج  ب  مراتب فوق، 
 قابل بررسی استو نیوم  ب  علوم از س  منظر

ديدگاه نیهوم    :«گراوحد »/ «كل گرا»نگاه  ،منظر اول
. ب  نظهر  گیردمیب  دان ، از نگاه و  ب  حقیقت سریشم  
دانه    هها  شهاو  و ، حقیقت ي  كل است ك  در همه   

نگاه كل گرا ب  دانه  دارد. از نظهر   نیوم  است.  شدهپخ 
دروتهی اسهت كه  شهعب دانه ،       ماننهد به  و ، كل دان  

مختلهف دانه     ها رشت هوتند. حقیقت در  آم ها شاو 
 هها آمدر ارتباط هوتند،  يکديگربا  هادان . شودمیمت لی 

 غیهره و  ا حرفه  عقالنهی، اوالقهی، دينهی،     وجوه مختلف
. به  نظهر نیهوم ، اشهکال     گیرنهد میزندگی انوام را در بر 

را  هها آم تواممیمختلف دان ، ي  پیکره واحد هوتند و ن
 هركهدام  اگریه  دانه ،   هها  شهاو  جدا كهرد.   يکديگراز 

. البت  در ايه  پیوسهتگی،   اندپیوست همب موتقل هوتند ولی 
. به   [37]دان  فراموش شوند  ها شاو از  كدامهیچنبايد 

علم وود بر ساير علهوم   تأثیراعتقاد نیوم ، دانشمند بايد از 
و  به  رواج تخصه  گرايهی     باشهد.  آگهاه و كل زنهدگی  

 سیاست

 ريش  و تن 

 دروت علم

 «(حکمت»)فلوف  

 الهیات

 عملی« حکمت»فلسفه  نظری« حکمت»فلسفه 

 اخالق
 ریاضیات طبیعیات

 شاخه اصلی شاخه اصلی
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. نیوم  معتقد است ك  دانه  تهوده   دهدمیافراطی هشدار 
كه  در ذهه  انباشهت      معنیبیو  اطالعا  ناپیوست ، پراكنده

مغهز   شود، نیوت. ب  نظر او نبايهد در مدرسه  دانه  را در   
 آماز  تهر بزرگجوام انباشت  كنیم. ماهیت و سرشت انوام، 

 آنچ است ك  با اطالعا  ب  زن یر كشیده شود. انوام بايد 
، متفاو  با ديگرام در  كند و در وصوص آموزدمیرا ك  
زيهر   ك اي فکر كند. ما بايد بر فراز دان  وود باشیم ن   آم
نیوم  برا  مشخ  شدم مرز میام  .[36] وم شويم آمبار 

 فهرد كوب دان  و حفظ اطالعا ، ب  بیهام تفهاو  میهام    
. از نظهر و ، فهرد   پردازدمی «اندوزدان » و فرد «فرهیخت »

گهرداور  محفواها  اسهت     درصهدد  صهرفاً ، انهدوز دان 
كوهب دانه  در معنها      درصهدد فرد فرهیخت   ك درحالی
 میهام  تواممی. از منظر ديگر، اي  تفاو  را است آمواقعی 
ههم قاههل شهد. تکنوهی      « فرهیخته  »فرد  و «تکنوی »فرد 
اسهت   7«داننهده یراهها  »است ولی فرهیخت   6«هاداننده ی »

نیز  مطلب 1«ارزش» و 5«زمام»، 4«شرايق» 3«یرايی»يعنی ب  
 .[33]رسیده است 
نیهوم ،   و«تخصصهی گهرا  »/  «جزء گرا» نگاه منظر دوم،

، نگهاه جزءگهرا و   گهرا وحهد  گهرا /  نگهاه كهل   بها  زمامهم
ارتبهاط میهام    تخصصی نیز ب  علوم دارد. بر همی  اسهاس، 

 آمهوزش نظر و ، در  علوم مختلف را مطرح كرده است. ب 
واقعی، ذه  شهرو، به  در  یگهونگی اسهتفاده از دانه       

 آمبها نقهاد     تهوأم ، نحوه قیاو  درباره دانه  را  كندمی
، آمهوزد مهی و اطالعها  را   هها داده، نحوه تنظیم گیردفرامی

و شیوه حركت از جهزء   كندمیشیوه ادرا  شواهد را در  
نیوم ، علم و  ، برا مثالعنوامب  .[36] گیردفرامیب  كل را 
در تعهار    باهم دو رشت  تخصصی و دقیق، عنوامب دي ، 

. در باشهند مهی  آزادنبوده، بلکه  ههر دو در محهدوده وهود     
دي  در ت ار   دانشگاه بايد مطالعا  دينی هم ان ام شود.

است و نق  دانشگاه ههم تفحه     تأثیرگذاربزرگ بشر  
از  ا شهاو  در اي  ت ار  است. از نظهر نیهوم ، المیها     

 .[34]است  آم كنندهكامل و دان  كلی دي 
از نظر نیوم ، دان  بايد  :«گراارزش»، نگاه منظر سوم

                                                           
1 Know how 
2 Know what 
3 Why 
4 Whether 
5 When 
6 Value 

پشتوان  اوالقی داشت  باشد. هدف كوب دان ، 
ب  سعاد   است. از اي  راه، فرد و جامع  جويیحقیقت

. برا  نیوم ، شودمیو انوام شريف تربیت  رسندمی
رسیدم ب  رفاه ماد  و يا  منظورب  صرفاًكوب دان  

جايز نیوت، زيرا ب  نظر ايشام، اي  نو،  2«سودآور »
ر وطرناكی در دست صاحبام قدر  د ب  ابزاتوانمیدان ، 
استو  معتقدبر اي  اساس است ك  نیوم   .[34] شودتبديل 

تعلیم و تربیت، صرف دادم اطالعا  ب  شاگردام نیوت، 
 و در اي  مویر، شاگرد شودمی آغازاي  فرايند، از دروم 

 محلبايد فعال باشد و تالش كند. ب  نظر ايشام، دانشگاه 
 ها شاو است، علم كلی، شامل هم   8«علم كلی»تدريس 
و  از محفواا  آزموم. دانشگاه محل [37] استدان  

صرف توزيع اطالعا  نیوت، بلک  محل روش  بخشی ب  
و نقاد  دان  است. ب  نظر  ، فممهادان فکر، فرا رفت  از 

هدف دانشگاه، اي اد انوام دايره المعارف گون   نیوم 
. با توج  ب  [36] كندنیوت. دانشگاه بايوتی نگرش اي اد 
 7ب  شکل  تواممیمراتب فوق، نگاه نیوم  ب  علوم را 

 نشام داد.

( وجوه اشتراک دیدگاه فارابی و نیومن در 3
 ؟اندکدمخصوص دانش 

و علوم داشتن دیدگاه تخصصی در خصوص (الف
فارابی و نیوم  اي  است  ها انديش يکی از وجوه مشتر  
توج  ويژه  (دان ) «علوم»ب  موضو،  ك  هر دو انديشمند،

. فارابی باشندمیداشت  و در اي  وصوص، صاحب نظري  
در كتا  احصاء  وصوصب مختلف ووي ،  آثاردر 

و  تخصصی، جامع و وسیع كامالً ا شیوهالعلوم، ب  
ب  بحث از علوم مختلف پرداوت  است.  یق،دق حالدرعی 

در كتا  مفموم دانشگاه،  ويژهب وود،  آثارنیوم  نیز در 
نگاه واص وود ب  دان  را مطرح كرده ك  اي  نگاه، 

زياد  را بر ديدگاه مربیام تعلیم و تربیت گذاشت   تأثیرا 
 است.

                                                           
7 Utilitarianism 
8 Universal Knowledge 
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 . نگاه نیومن به علوم2شکل 

 

فارابی و نیوم  هر دو،  علوم: ب( داشتن نگاه کلی به
از  ا م موع ك  از  بینندمیعلوم را ي  كلیت منظم 

است. هر فرد  ك  وارد  گرفت شکل  تخصصی هادان 
كلیت ، الزم است در مرحل  اول، اي  شودمیتحقیق علمی 

فعالیت  ا ويژهو سپس، در دان  تخصصی و  را دريابد
، اي  استهر دو انديشمند  موردنظر اين ادر  آنچ كند. 

نبايد مورد غفلت  رو هیچب است ك  فمم كلیت علوم، 
 محققی  قرار گیرد.

نگاه  علوم: / تخصصی به جزئیج( داشتن نگاه 
/ تخصصی، در حقیقت، مکمل نگاه كلی فارابی و  جزهی

نیوم  ب  علوم است. بر اي  اساس، از ديدگاه ايشام، هر 
فرد محقق، در عی  داشت  نگاه كل گرا ب  علوم، الزم است 
ك  دان  تخصصی الزم را در حوزه تحقیقاتی وودش 

علم، با ساير علوم مرتبق را  آمكوب نموده و ارتباط میام 
و درستی دريابد. در حقیقت، از نظر فارابی و  یووبب نیز 

، ارتباطی از نو، كل ب  جزء، يکديگرنیوم ، ارتباط علوم با 
ديالکتیکی  آمدرفت و  نوعیب و  گراكثر /  گراوحد 

 .است
برا  فارابی و نیوم ،  علوم: داشتن نگاه ارزشی به (د

، مفید نخواهد آمكوب دان ، بدوم توج  ب  زمین  ارزشی 
رسیدم ب   ساززمین بود. كوب دان ، در نمايت بايوتی 

بنابراي ، در نزد فارابی و  ؛سعاد  فرد  و اجتماعی باشد
و پرورش و كوب علم،  آموزشنیوم ، هدف نمايی از 

 آزاد»است. ب  عبارتی، كوب علم برا  ايشام،  سعادتمند 
. هر دو است 7«گرام بار از ارزش»نبوده، بلک   6«از ارزش
اي  ديدگاه را در  درزمانی، (نیوم  وصوصب )مربی 

نگاه موجود ب  اي   ك  كنندمیوصوص دان  مطرح 
بنابراي  نظري  ايشام  ؛موضو،، نگاه سودگرايی بوده است

 ي  نظري  انقالبی دانوت. تواممیرا 
 اعتقاد به پذیرش دین، مبتنی بر استدالل عقالنی:هـ( 

هر دو انديشمند، اي  است ك   نظیركمممم و  ها ويژگیاز 
 داردي و هم  ند هم انديشمند و فیلووفوواستمیايشام 

باشند. فارابی، اولی  كوی است ك  در دنیا  اسالم، اقدام 
دادم فلوف  و دي  كرده است. معلم ثانی، غايت  آشتیب  

شناوت حقیقت  همآمو  فلوف  و دي  را ي  موضو،
 [2] شودمیت  با دو روش متفاو  ان ام ك  الب داندمی

در تعار  نبوده  باهمنیوم  نیز معتقد است ك  علم و دي  
است. ب  اعتقاد  تأثیرگذارو دي  در ت ار  بزرگ بشر  

با تفکر  دي  ك اي ايشام، دان  بايوتی راهی باشد برا  
پذيرفت  شود. نیوم  معتقد است ايمام در نمايت عمل عقل 

 است.
و شايد  آوري  داشتن نگاه واحد به هدف علوم:و( 
میام ديدگاه فارابی و  تواممیويژگی مشتركی ك   تري ممم

نیوم  قاهل شد، اي  است ك  هر دو متفکر، هدف كوب 
. فارابی، ضم  دانندمیعلم را در نمايت پرورش عقل 
و  حس و ت رب  ازجمل توج  ب  منابع مختلف كوب علوم 

منبع كوب دان  و  تري مممشمود، در مقام ي  فیلووف، 
الرسال  فی المعانی ». ايشام در داندمیمعرفت را همانا عقل 

، معانی مختلف عقل را برشمرده و كوب [35] «العقل
معرفت و علم را در یاریو  و مویر رشد عقالنی قرار 

عقل از »ك  همام  . اي  مویر، از اولی  مرحل دهدمی
ك  همام  مرحل  آوري و تا  آغازشدهاست،  «ديدگاه عام 

                                                           
1 Value Free 
2 Value Laden 

 ريش  و تن 

 دروت علم

 )حقیقت(

 المیا 

 دان  كلی دي 

 

 دان  كلی علوم

 شاو  اصلی شاو  اصلی
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االتري  هدف . نیوم  نیز بيابدمی، ادام  است «عقل فعال»
. داندمیانوام  6«اعتال  عقالنی»كوب علم و دان  را 

و بايوتی  7«بوده ارزشمندكوب دان  فی نفو  »برا  و ، 
از تعلقا   آدمیاز اي  طريق، ذه  انوام شکوفا شود و 

ب  اعتقاد نیوم ، باالتري   گردد. آزادسطحی و زودگذر 
 .هدف دانشگاه نیز پرورش عقلی است

( وجوه افتراق دیدگاه فارابی و نیومن در 4
 ؟اندکدمخصوص دانش 

 اگری  وسعت و گستره پرداختن به علوم: (الف
، فارابی (بند الف، وجوه اشترا  گفت  شد ك  در گون همام)

و نیوم ، نگاه تخصصی ب  علوم داشت  و اي  موضو،، جزء 
مطالعاتی و تحقیقاتی ايشام بوده است. لک ،  ها اولويت

از منظر وسعت و گوتره پرداوت  ب  علوم، بی  اي  دو 
در كتا   وجود دارد. فارابی توجمیقابلمتفکر، تفاو  

اي  كتا  را  تواممی راستیب ك   ارزشمند احصاء العلوم
  مختلف را شناسايی و هادان دايره المعارف علوم نامید، 

را معرفی نموده  هاآم ا ويژهو با ممار   احصاء كرده
است. در حقیقت، معلم ثانی در اي  كتا ، ب  هم  علوم، 

نپرداوت ، توج  كرده و  هاآمحتی علومی ك  ارسطو ب  
است ك  نیوم  در را معرفی كرده است. اي  در حالی  هاآم

اي  حد و اندازه و با اي  وسعت، ب  احصاء علوم نپرداوت  
 هادان  ها ويژگیو تنما در كتا  مفموم دانشگاه، كلیت 

فارابی را  تواممیبنابراي  از اي  حیث،  ؛است آوردهرا 
در علوم دانوت ك  نیوم  فاقد  تأسیویصاحب ي  نظام 
 ینی  نظامی است.

 فضیلت علوم: هایمالکب( در نظر گرفتن 
نگاه فارابی ب  علوم، نگاه المی و دينی است.  طوركلیب 
كتا  ممم  ازجمل مختلف ووي ،  آثارك  در  ا گون ب 
، باالتري  مرحل  كوب معرفت در انوام را، معرفت و آراء

علم ». شماردبرمی تعالیبار شناوت موجود اول و وجود 
و هم فوايد،  براهی ، هم از نظر موضو،، هم «المی

. اي  آيدمیمندتري  علوم از نظر معلم ثانی ب  شمار فییلت
 اگری در حالی است ك  نیوم ، نگاه المی ب  علوم ندارد. 

ي  حوزه معرفتی و ي  زمین   عنوامب و  از دي  
، لک  آوردمیبر مطالعا  علمی بحث ب  میام  تأثیرگذار

                                                           
1 Cultivation of Intellect 
2 Pursuit of knowledge for its own sake 

را بیشتر از منظر  اهدان گفت، نیوم  علوم و  تواممی
و نگاه قدسی ك  فارابی ب  علوم  بیندمیانوانی و اوالقی 

 .شودمیدارد، در نظر نیوم  ديده ن
ی هايويژگیبا مرور  ج( کاربردی بودن نگاه به علوم:

، اي  موضو، شماردبرمیك  نیوم  برا  دان  حقیقی 
كوب دان  و  ك  بر اساس شرايق كنونی شودمیروش  
عالی  آموزشدر سطح  ويژهب تربیتی،  ها نظامعلم در 

از  گشاترمشکلو  ، نگاه نیوم  ب  علوم، كارسازتر(دانشگاه)
ك  ديدگاه  رسدمینگاه فارابی است. البت  ب  نظر هم منطقی 

از فارابی باشد،  ترامروز نیوم  نوبت ب  كوب علم، 
بعد از فارابی زندگی  صدسالنیوم  با فاصل  ن   یراك 

كرده و مشکال  مربوط ب  زمام او، ب  مواهل كنونی 
 تري ممماز زمام فارابی است.  ترنزدي تربیتی،  ها نظام

پیام نیوم  برا  طالبام علم، كوب علم برا  بمبود  
 گون اي زندگی انوانی است و كوب تخص  و درامد و 

 .استمقاصد، جزء اهداف ثانوي  كوب علم 

 گیریبحث و نتیجه

ك  فارابی و نیوم   دهدمیاي  مطالع  نشام  ها يافت 
نگاه واصی ب  علوم دارند. برا  ايشام، هدف كوب علم 
در مرحل  نخوت، پرورش عقالنی و البت  اوالقی فراگیرام 
است. از منظر ديگر، برا  فارابی و نیوم ، منظور از كوب 

شت  واص نیوت، دستیابی ب  تخص  در ي  ر صرفاًعلم، 
، الزم است ك  فراگیرام ب  ي  دان  كلی آمبلک  عالوه بر 

  و بتوانند يافتدستدر وصوص موضو، تخصصی ووي  
 هازمین علم، در جمت بمبود زندگی ووي  در تمام  آماز 

، ديدگاه اي  دو متفکر در وصوص طوركلیب استفاده كنند. 
 6علوم دارا  وجوه اشترا  و افتراقی ب  شرح جدول 

 .است
ها، آموزش علوم در نظام تربیتی ما بر اساس اي  يافت 

ا  باشد ك  گون بايوتی ب  (ويژه در سطح دانشگاهب )
فراگیرام بتوانند ب  ي  نگاه جامع از رشت  تخصصی 

اي  هدف، الزم است آنام  ووي  برسند. برا  رسیدم ب 
با  را در رشت  تخصصی ووي  بدانند تا «فلوف  علم»

كلیت رشت  وود آشنا شوند، آنگاه، ارتباط رشت  علمی وود 
و در نمايت، ب  ي   جوار را پیدا كنندها  همبا ساير رشت 

نگرش مناسب در حوزه تخصصی ووي  دست يابند. از 
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تربیت افراد  است تري  دستاوردها  آموزش علوم، ممم 
بامعلوما  ك  بتوانند منطقی فکر كنند و آگاهان  تصمیم 

 .[31]بگیرند 

. وجوه اشترا  و افتراق ديدگاه فارابی و نیوم  در 6جدول 
 وصوص علوم

 وجوه افتراق وجوه اشتراک

الف ( داشت  ديدگاه تخصصی 
 علوم در وصوص

 علوم   ( داشت  نگاه كلی ب 
/  جزهیج ( داشت  نگاه 
 علوم تخصصی ب 

 علوم د ( داشت  نگاه ارزشی ب 
( اعتقاد ب  پذيرش دي ،  هه

 مبتنی بر استدالل عقالنی
و ( داشت  نگاه واحد ب  هدف 

 علوم

الف ( وسعت و گوتره 
 پرداوت  ب  علوم
 ها مال  ( در نظر گرفت  
 فییلت علوم

 ج( كاربرد  بودم نگاه ب  علوم

امیدوار بود ك  فراگیرام بتوانند  تواممیدر اي  صور  
 آمرا در  كرده و در جمت رسیدم ب   «وحد  علوم»ايده 

در  «علوم آموزشفلوف  »حركت كنند. بیام اصطالح 
در هر  آموزشاست.  «فلوف  میاف» حقیقت اي اد ي 

و  شودمیعلم در وصوص ي  موضو، واص مطرح 
با موضو،  (البت  مرتبق)علم، متفاو   آم آموزشفلوف  

و یگونگی ياددهی و يادگیر  در  ، ب  ییوتی، یرايیآم
 عنوامب  «تعلیم و تربیت» مثالعنوامب . پردازدمیعلم  آم

ي  علم، موضوعی دارد و مباحثی یوم اهداف، محتوا، 
فلوف  »اما  ؛گرددمیبررسی و مطالع   آمدر  غیرهو  هاروش

ي  فلوف  میاف، در وصوص  عنوامب ، «تعلیم و تربیت
. كندمی سؤالو یگونگی تعلیم و تربیت  ییوتی، یرايی

، هدايت تفکر و عمل تأكیددارند آمفارابی و نیوم  بر  آنچ 
علوم است اي  دو  آموزشفلوف   سو ب شاگردام 

 حالدرعی انديشمند، نوبت ب  علوم نگاه سلول  مراتبی و 
، بی  علم و ذه  انوام رابط  آنامتعاملی دارند. از نظر 

است ك  فراگیر  علوم  ا گون ب وجود دارد و اي  رابط  
ج شود. برا  تد ب  توسع  و تنوير ذه  شاگردام منتوانمی

و غايت هر علم، محور  مبدأفارابی و نیوم ، توج  ب  
 .استعلم  آم آموزشاصلی 

، افتدمیاتفاق  (دانشگاه)ی آموزشاكنوم در نظام  آنچ 
ب  قول نیوم ، تخص  گرايی افراطی است ك  ايشام ب  

. دانش و در ي  رشت  واصی از كندمیاي  جريام انتقاد 
علم را  آمفلوف  و ماهیت  ك درحالی، كندمیعلم تحصیل 

علم با علوم ديگر  آمارتباط ارگانی   نشناوت ، ب  ووبیب 
احتمالی رشت  علمی وود  تأثیرا و از  كافی ندارد آشنايی

از منظر فارابی هم  .بر كلیت پیکره علم اطال، دقیقی ندارد
نگريوت  شود، در ینی  حالتی، ب  نظر  موئل اگر ب  

از تن  دروت علم باال رود، بر  ك اي فراگیر بدوم  رسدمی
است، اكنوم ن   شدهپرتا دان   ها شاو رو  يکی از 

بنابراي ، در  ؛و ن  پايی  بیايد د از دروت باال برودتوانمی
ي  محیق بوت  و بدوم ارتباط، ب  ان ام كارها  تخصصی 

 .شودمیدر حوزه دانشی وودش سرگرم 
، الزم موئل از اي   رفتبرومبرا   رسدمیب  نظر  

در )بیتی تر بزرگمربیام  ها انديش ب   تأسیاست تا با 
علوم در  آموزش، الگو  بديلی برا  (فارابی و نیوم  اين ا
و اراه  نمود ك   بند صور  (دانشگاه)ی آموزشنظام 
، تالش بر 3را داشت  باشد. در شکل  الذكرفوق ها ويژگی
 است تا اي  الگو اراه  شودو آم

 
 . الگوی آموزش علوم در نظام آموزشی3شکل 

 
علوم در  آموزش، برا  شودمیك  مشاهده  گون همام
 زمامهمپیوست  و  صور ب مختلف، س  نگاه  ها رشت 

قرار گیردو در باالتري  سطح اي  تصوير،  موردتوج بايوتی 
هدف دانشگاه اي اد و  تري مممنگاه ارزشی قرار دارد. 

بتوانند  آنامتوسع  نگاه ارزشی در دانش ويام است تا 
دانشگاهی، فلوف  زندگی ووي   آموزشاز طريق  تدريجب 
بر  توجمیقابل تأثیرتعريف كنند. نگاه ارزشی  یدرستب را 

نگاه ارزشی

/  نگاه جزءگرا 
تخصصی

/  نگاه كل گرا 
وحد  گرا



 

665 

 مطالعه تطبيقی دیدگاه حکيم ابو نصر فارابی و جان هنري نيومن در خصوص علوم

 

و توسع  علم دارد تا جايی ك  بروی علم را  گیر شکل
. در [32] دانندمیاجتماعی و فرهنگی  ها سنتبخشی از 

 قرارگرفت ب  علوم  گراوحد سطح ديگر، نگاه كل گرا / 
است. بر اي  اساس، الزم است دانش ويام ب  كلیت رشت  

با  آمو ارتباط ارگانی   كنندمیتحصیل  آمتخصصی ك  در 
در سطح ديگر،  يابند. آگاهیدان  بشر   ها رشت ساير 

است. بر اي   قرارگرفت نگاه جزء گرا / تخصصی ب  علوم 
 آماساس، الزم است دانش ويام در رشت  تخصصی ك  در 
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