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بهروز رفیعی

چکیده
ندارد، با اي تربیت حیات و هویت مستقل و بازشناختهيذهن و زمان فارابی، فلسفهکه در با آن

تربیت مطرح است تعلیم ويتوان به شماري از مفاهیمی که امروزه در فلسفهمیریزکاوي در آثار او
بن حیان و کندي، سومین فیلسوف تربیت در جهان اسالم پی برد و دریافت که فارابی پس از جابر

در جستار پیش رو تالش شده است از . تربیتی او به یادگار مانده استهاي از دیدگاهاي که پارهاست
تربیتی فارابی هاي تحلیلی، اندیشه-تاریخی و با تکیه بر روش توصیفی-رهگذر پژوهشی بنیادي
ان و امکي بارهوي تعلیم و تربیت را چه سان تعریف کرده است و درگرددواکاوي شود تا معلوم 

ضرورت تربیت چه گفته است و اهداف و اصول و عوامل تربیت از نگاه او کدام است و وي نسبت به 
.تربیتی چه دیدگاهی داشته استهاي تربیت و روشهاي درسی و ساحتيبرنامه

تعریف، امکان، ضرورت، اهداف، اصول، عوامل، (تربیتيفارابی، فلسفه: هاي کلیديواژه
).هاروشدرسی،يبرنامه

مقدمه
بیان مسأله
استاي همیان رشتو معرفتی2مضافهاي ، از فلسفهرا هر گونه معنا کنیم1تربیتيفلسفه
آن چونان شاخه از معارف بشري به نخستین اشارات فیلسوفان به مقوالت تربیتی يکه پیشینه

اي تحصیلی، پیشینهاي انجامد؛ اما چونان رشتهمیدور تاریخ تفکر فلسفیهاي در گذشته
.کمابیش یک صد ساله دارد و معرفتی قرن بیستمی و دانشی نوپاست

 و دانشگاه                                        عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزهbrafiee@rihu.ac.ir
1- Philosophy of education
2- philosophies of
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الي بهاز حیات و هویتی مستقل برخوردار نبوده و در ال،تربیت به مفهوم نخستيفلسفه
آن به تراز يسترهگو ،فیلسوفان بازتابش یافته استو گاه غیر فلسفیفلسفیهاي اندیشه

.تعلیم و تربیت استيفلسفی و یا غیر فلسفی هر فیلسوف در زمینهاي هگستردگی اندیشه
با ریزکاوي در ، پسمان از این قاعده مستثنی نیستندفیلسوفان و دیگر دانشمندان مسل

دست ، آن مایه که در این آثار بازتابش یافته است،تربیتی آنانيتوان به فلسفهمیشانآثار
آثار و نیزاشراق، حکمت متعالیه، مکتب تفکیک،ياء، فلسفهمشيبنابراین در فلسفه. یافت

پس. یافتنی استنهفته ویتربیتيفلسفه،کالمی و عرفانی و اخالقی باز مانده از پیشینیان
اي تربیت متعالیهيسفهتربیت اشراقی، فليتربیت مشائی، فلسفهيتوان ادعا کرد که فلسفهمی
.استو نقد و بررسی ریرخور کشف و تحهر یک در...و 

یکی بررسی هر: استفاده کردتوان میي تربیتی از دو روشهابراي شرح و شناخت این فلسفه
و دیگري واکاوش آن ،هر نحله فلسفی چونان دانشی جمعیدر مجموعها یک از این فلسفه
.فلسفیهاي هر یک از این مکتبدر آثار نمایندگان

ي تحقیقپیشینه
خاص و يي تربیت اسالمی به گونهتربیت به طور عام و فلسفهيبه فلسفهدر کشور ما

تربیتی دانشمندان مسلمان به شکل اخص چنان که باید پرداخته نشده است، از این رو يفلسفه
تربیت در آثار يي فلسفهدهد دربارههاي کتاب شناختی این قلم قد میتا آن مایه که آگاهی

ها را آنياین مسوده همهينوان پژوهش رقم نخورده است که نگارندهسه ع-فارابی مگر دو
آنچه در این مقاله آمده بحثی تازه است و به هیچ روي تکرار سخن . از نظر گذرانده است

که باید سخته و پخته نیستند و تهی از چنانگاهچه اصوالً کارهاي پیشین؛دیگران نیست
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، (راي نمونه در یکی از این آثار ب. اندکاستی و نابایستی نیفتاده

ي آراي تربیتی فارابی پرداخته شده است اما از این صفحه درباره53، )138-85، ص 1386
.هاي فارابی استي مبانی اندیشهي آن تربیتی و باقی مطالب دربارهمایه تنها چهار و نیم صفحه

تحقیقهدف 
وي به آراي تربیتی فارابیآثاريبررسی مستقیم و بی واسطهرهگذراز در این مقاله 
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کهبلاز نمایندگان اصلیگمانکه بی،جمله روشن شود فارابیپرداخته شده است تا از 
امکان ي بارهدیدگاه وي در؛، تربیت را چگونه تعریف کرده استمشاء استيفلسفهار ذگبنیان

از کدام اهداف و اصول و عوامل یاد کرده است و وي براي تربیت ؛و ضرورت تربیت چیست
او کدام است و در نهایت ثابت شود که وي نیز يبرگزیدهتربیتی هاي درسی و روشيبرنامه

تربیت یاد کند، به يکه از عنوان فلسفهمانند دیگر بزرگان تعلیم و تربیت اسالمی بی آن
.تربیت پرداخته استيفلسفه

شناسی تحقیقروش
تحقیقش رو

تعلیم و يمقاله براي کشف و شناخت فلسفهشناختی در این نگارنده بنابر ضرورتی روش
، 1اي از افکار و معتقداتشناختی میان فلسفه چونان سامانهتفاوت معنابهتربیت در نگاه فارابی

، 1988، 3آلموند(فلسفه یا فلسفیدنيدر حوزه2با فلسفه چونان روش تفکر و فعالیت علمی
گیري از فلسفه چونان روش و است با بهرهکرده و بر این اساس کوشیدهعنایت تام) 12ص 

این مهم .برگیرد و عرضه دارداز آثار فارابیراتعلیم و تربیتيساختار سخن، محتواي فلسفه
تحلیلی و با استناد مستقیم به -ا تکیه بر روش توصیفیتاریخی و ب- از رهگذر پژوهشی بنیادي

؛فارابیيدرخور یاد است که در این مقاله به مبانی اندیشه.بسته استار فارابی صورت آث
این از آن ،شناسی پرداخته نشدهارزشوشناسیشناسی، انسانشناسی، معرفتیعنی هستی

.روست که در این زمینه بسیار کار شده است

4تربیتی فارابیيفلسفه

تعلیم و تربیت پرداخته نشده و از تربیت کودك و مستقیماً بهابی در آثار موجود فار
آراى تربیتى يروست که در منابعى که دربارهشاید از همین. سخن نرفته استآموزدانش

1- philosophy as an system of statements
2- philosophy as an activity
3-  Almond

.ي آشنایی با زندگی و آثار فارابی به ترتیب بنگرید به منابع تک ستاره و دو ستاره در فهرست منابعبرا-4
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ها تاریخ تعلیم و تربیت است و در آني، و یا آثارى که دربارهدانشمندان مسلمان پرداخته شده
ها و نیز فارابی شناختن اختصاص یافته است،فرازهایى هم به آراى تربیتى دانشمندان مسلما

هاي از دیدگاهمعموالًم به فارسی و عربی قلمی گشتهتاریخ فلسفه در اسالي بارهو آن چه در
.1تربیتی فارابى یاد نشده است

که وى را نماید که به یاد آوریم با آنمیآوراین کاستى در آثار فارابى هنگامى شگفت
دانند، اما او اصالتاً از تعلیم و تربیت چیزى نگفته است میمتأثر از افالطونشارح آثار ارسطو و 

تعلیم و يچه در کتاب هفتم و هشتم سیاست ارسطو و جمهورى افالطون دربارهو از آن
، 1381کاردان، (تربیت آمده است و نیز مطالب کتاب ادب الصبیان و تأدیب االحداث افالطون

وانگهی فارابی نوامیس افالطون ، 2شودهیچ نقل و اقتباسى دیده نمىهم در تألیفات او) 24ص
دانیم که در مقاالت اول، دوم، سوم، پنجم نوامیس از تربیت میتلخیص نموده ورا مطالعه و

).65، 62، 54، 47، 43، 42، ص 1418افالطون، مندرج در بدوي،(کودك سخن رفته است
یا کتاب و) 149ص،1382داوري اردکانی،(آگاهانهکه فارابی آن همپس با توجه به این
الي مطالب بهنپرداخته و در الآموزدانشتربیت کودك و آموزش ي بارهحتی فصلی مستقل در

تربیتی هاي توان به ریز دیدگاهدرخور و به اندازه نکرده است، نمیاي هم به این موضوع اشاره
از . پی برد و ناگزیر باید از این بحث چشم پوشیدآموزدانشکودك و ي بارهو آموزشی او در

يقالب فلسفهمطالب کلی تربیتی را برگرفت که دراي توان پارهمیفارابی تنهاآثاريمطالعه
آیدمیفیلسوفان تربیت دريهاست که فارابی در جرگهگنجند و بر اساس آنمیتربیت

).89-87، ص2006فارابی،(

چیستى تربیت
تعلیم، تعلم، ادب، تأدیب، تأدب، تدبیر، اقناع واژگان،تربیتيبه جاي واژهار فارابىآثدر

ها فارسی و عربی را بررسى کرده و دریافته است که تنهـا در چهـار       عنوان از این کتاب    30این قلم نزدیک به       -1
در خور یاد است که تا کنون       . ، اشاره شده است   ها به آراى تربیتى فارابى، آن هم بس کوتاه و نابسنده          مورد از آن  

.منابع سه ستاره در فهرست منابع: بنگرید به. ي آراي تربیتی فارابی پرداخته شده استدو تک نگاشت درباره
و یؤخـذوا   «: گفتـه اسـت   ) 78، ص   1981(هجا که این قلم دیده است فـارابی تنهـا در تحـصیل الـسعاد              تا آن -2

. »لی الترتیب الذي ذکره افالطونبالتعلیم من صباهم ع
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از مجموع اشارات فارابی به مفهوم ). 89- 85،87- 82ص،2006فارابی، (به کار رفته است
معناي ي بارهچه که درو آن) 107-106صخدیوجم،ي، ترجمه1364، فارابى(علم مدنی

علم مدنی به شمار هاي آید که از نگاه او تعلیم و تربیت از شاخهمیبروردهتأدیب و تعلیم آ
.رودمی

نه تأدیب و دادن و یاد گرفتن به کار بردهتعلم را به معناي یاد باري فارابی گاه تعلیم و
، در )78مان، صه(و گاه تعلیم را برابر تأدیب به کار گرفته است) 87همان، ص (تربیت

حال آن که در اثري دیگر ،)91همان، ص(درست تعلیم را خواسته استتأدیب،جایی نیز از
،فارابی(و هر یک را به کوتاهی تعریف نموده استمیان تعلیم و تربیت فرق نهادهآشکارا 

تأدیب و تعلیم در آثار فارابی يمجموع از تحلیل کاربردهاي دو واژهپس در). 78ص ،1981
با این . ه وي این دو مفهوم را به یک معنا به کار برده است یا دو معناتوان نیک دریافت کنمی

به اي آید شاید بتوان تا اندازهمیتعلیم از زبان فارابیوذیل از تأدیبتعریفی که درهمه با
.منظر فارابی پی بردهمسانی یا ناهمسانی معنایی دو مفهوم یاد شده از

که فارابى در پی تربیت پژوهی به با آن؛تربیت-الف: و تعلیم)تأدیب(تعریف تربیت-1
و تعلیم پرداخته به تعریف تأدیب،موضوع سخنبه مناسبت گاهلمه نبوده،معناي خاص ک

) و عادات رفتاريها مهارت(از نگاه وى تأدیب یعنی ایجاد فضائل اخالقی و صناعات. است
فارابی به این اندازه . بنددمیر صورتمطلوب در حد ملکه در متربی که از راه گفتار و رفتا

افزاید می)315ص،1ج،1492نجاتی و سید،(شناسان امروزینکند و همال روانبسنده نمی
تأدیب باید متربی را فراسوي به جا آوردن رفتار مطلوب و عادات رفتاري چنان بر انگیزد که 

- 78ص،خدیوجميترجمه،1364فارابی،(در وي نسبت به این گونه رفتار عشق پدید آید
پرداخته و آن را فعالیت فرد براي تعلیم بسیار بیش از تأدیبفارابی به فرآیند؛تعلیم-ب.)81

به فارابی،(ایجاد علم نسبت به چیزي یا تحقق ملکه برخاسته از عادت در دیگري دانسته است
،فارابی(انجامدمیفردکه به پیدایش فضائل نظري در ) 156، ص1985نقل از آل یاسین، 

خالف تأدیب تعلیم بر: کندمیاو تعلیم را به اختصار چنین تحلیل و ترسیم). 78ص ،1981
پدید آوردن معناي آن یکی تفهیم مطلب به فراگیرنده و: تنها به گفتار است و دو مرحله دارد

. چه که فهمیده استدر ذهن او؛ و دیگري ایجاد تصدیق و باور در ذهن فراگیرنده نسبت به آن
تعقل خود موضوع مورد آموزش؛ تخیل آن از راه محاکات و : تفهیم خود بر دو گونه است
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است آوربرهانی که یقین: همچنین ایجاد تصدیق به یکی از دو روش. مشابهت با چیزي دیگر
).90صهمان،(پذیردمیو اقناعی صورت

وي . و تعلیم اقناعی از آن عموم مردم استخواص ياز نگاه فارابی تعلیم برهانی، ویژه
که تعلیم مشتركتعلیم برهانی را خاص و تعلیم اقناعی را مشترك خوانده و افزوده است با آن

تر استمردم مناسبي، اما خطابه و شعر براي تودهآیدمیبا جدل و خطابه و شعر پدید
).90ص،2006، فارابی(

اند که چون زاده شود بالفعل داراي هیچ صفت سرشتهانسان را چنان: تربیتامکان -2
پس نه داراى فضیلت است و نه رذیلتى ) 95ص ب،1405،فاربی(اخالقی و نفسانی نیست 

تواند نسبت به پذیرش فضیلتی و یا رذیلتی، استعداد و آمادگى میاما در سرشت خویش؛دارد
تر و بهتر را آسانیاد، فضائل و رذائلاساس همین آمادگى و استعدترى داشته باشد و بربیش

از شخصیت خود سازد و به صورت ملکه ايها را پارهبیاموزد و در اثر تکرار و ممارست، آن
باري خوى ؛)32-31صالف،1405؛48، صفارابی(ثابت در او شوند درآورد تا از صفات 

).9-8صالف،1412همان،(ادت است نه سرشت آدمى نیک و بد برآمد ع
بنابراین انسان چنان آفریده شده است که تربیت پذیرد و بتواند سازوار با استعدادهاى 

،فارابی(کند میرا به فطرت مشترك و فطرت خاص تقسیمها که فارابى آن-سرشتى خود
شخصیتى، تربیت شود و به و البته متأثر از عوامل برون- )187سجادي، صي، ترجمه1371

شود که حتى اگر انسان به میبا این حال فارابى یادآور. به رذائل آلوده گرددفضائل آراسته یا
تواند آن را از میاما- )189-187همان، ص(گرچه دشوار است -فضیلت یا رذیلتى تن داد

وانگهى تحصیل سعادت و ) 57-55صالف،1412،فارابی(داید و یا تقویتش کند خود بز
پذیرى رى و فکرى و خلقى و عملى، جملگى نشان از تربیتنظيآموختن فضائل چهارگانه

.انسان دارد
شود که کودك یا در اثر میپذیري انسان، یادآورفارابی براي پافشاري بیشنیه بر تربیت

هاي ماند و یا در پی فعالیتمیدر فضایل یا رذایل اخالقی به پدر و مادر خود،عوامل ارثی
،فارابی(ب آراسته گشته و یا به خوي بد آلوده شده استتربیتی والدین خود به خوي خو

.پذیري انسان در ادبیات تربیتی فارابی استو این بیان آشکار تربیت) 48، ص2006
شود و در بیانى بس غریب، میگفتنى است فارابى گاه از تربیت برخى کسان ناامید
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یعنى مانند حیوانات در راستاى ؛ر شودگونه مردمان چونان جانوران رفتاکند با اینمیپیشنهاد
آور، و بسان جانوران زیانکشى نیستندکشى شود، و اگر قابل بهرهمنافع شهروندان از آنان بهره

، فارابی(بارند، باید مانند جانوران موذي از مدینه رانده و معدوم گردندبراى شهروندان زیان
.)35ص،1405؛201-200صسجادي،يترجمه،1371

را فرا،حتى اولیات،گونه از معقوالتدست مردمان را که از نگاه او هیچشاید فارابى این 
یعنى استعداد دریافت حکم امور ؛، فاقد فطرت سلیم)187، صهمان(پذیرندگیرند و نمىنمى

رو میان آنان و از این) 110، ص1981،فارابی(داندمیو بازشناخت حق از باطل و نیک از بد
آید و چه هست، این نگرش فارابى با کرامت ذاتى انسان ساز نمىهر. نهدجانوران فرقى نمىو

نگرد و میکه به انسان به چشم ابزارچرا؛انسان سازوارى ندارديبا دیدگاه اسالم درباره
اى برده ابزار کارى است جاندار، و ابزار کار، برده«:سخنش یادآور این باور ارسطو است که

يترجمه،1364همو، ؛161صپورحسینی،يترجمه،2، ج1369ارسطو، (» جانت بىاس
).8ص،عنایت

نماید که فارابى در این نگرش، سخت متأثر از ارسطو است، چه مانند او مردم را میچنین
داردمیپذیرى هر یک را بیانکند و میزان تربیتمیبه آزادگان، بردگان، جانوران تقسیم

).95، 73-70صالف،1412ى،فاراب(
فارابى وجود استعداد یا نیروى سرشتى را در انسان شرط الزم براى : ضرورت تربیت-3

خود، خودىداند نه شرط کافى، چه وجود استعداد یا نیروى فطرى بهمیانجام دادن امور
رى تنها شود انسان به کارى روى آورد یا از کارى روى برتابد، این نیروى فطموجب نمى

سجادي،يترجمه،1371،فارابی(جا آوردن یا وانهادن امور است بهيکنندهساز و آسانزمینه
الفعل جویی بنفوس در سرشت خود به کماليکند که همهمیتأکیدوي اصوالً). 188ص

صرحیمیان،ي، ترجمه1387همان،(نهاده شده استها این امر در آنآزمندند و استعداد
183 .(

که فارابى آن -یعنى تربیت؛چه استعدادهاى متربى از رهگذر عامل خارجىرو، چناناز این
روند و حتى ممکن میبار نیایند، هرزپرورش نیابند و به-خواندمیرا ریاضت و تأدیب هم

آورند رفته نتایجى ضد مقتضاى خود باراست تحت تأثیر عوامل سوء، به کژراهه روند و رفته
).188صسجادي،يترجمه،1371،ابیفار(
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ورى ها و یا بهرهباد رفتن استعدادها و مهمل ماندن آنگیرى از برابونصر براى پیش
ورزد که تنها از راه تربیت میداند و تأکیدمیها، انسان را سخت نیازمند تربیتنامناسب از آن

و انسان تنها از این رهگذر به کمال دهدمیآید و برمیهاى سرشتى متربى باراست که توانایى
).191-188همان، ص(شود مییابد و یا به آن نزدیکمیو سعادت نهایى دست

هاى تربیتهدف
پوید و براي رسیدن به آنمیداند که انسان فراسوى آنمیفارابى هدف را آن مطلوبى

واند و آن را دو گونهخمیوى این هدف را خیر. شماردمیکوشد و آن را کمال مطلوبمی
و ؛رسیدن به چیزى دیگر نیستيیکى غایتی که مطلوب بالذات است و مقدمه: داندمی

رسیدن به هدفى دیگر يتواند مقدمهمیدیگرى مطلوبى که گرچه خود خواستنى است اما
).48-47صالف، 1412فارابی،(باشد
وجودى خود يکه سازوار با رتبهاى براى آن آفریده شده استهر پدیده: هدف غایى-1

این کمال در مورد انسان، ). 81، ص1981،فارابی(به کمال نهایى درخور خویش برسد
که عقل فعال آن را به او ) 190صجادي،سيترجمه،1371،فارابی(سعادت قصوى است 

، اتحاد )184همان، ص(؛ و در ادبیات فارابى از آن به خیر مطلق)182همان، ص(کندمیعطا
همان، (، حلول عقل فعال در انسان)47صب، 1991،فارابی(با عقل فعال و رسیدن به آن

و اتصال به او تعبیر) 65صالف،1405،فارابی(، شناخت راستین حضرت حق)125ص
).66همان، ص(شودمی

اند یىمراد مجموع اهدافى است که به لحاظ وجودى مقدم بر هدف غا: اهداف میانى-2
:و به اعتبار ارزشى در سطحى بس فروتر از آن قرار دارند

چه که بود و بقاي آدمی کمال نخستین که عبارت است از مجموع آنیابی بهدست- 1-2
.)168ص،1387فارابی،(در گرو آن است

که نخستین گام در روند کمال انسانی )آرمان شهر(فاضله يمدینهایجاد و حفظ - 2-2
).81-80ص،1336،فارابی(است

یابی شهروندان به فضیلت ضبط نفس و تالش براي دوري از بدي و نزدیکی دست- 3-2
.)34،35ص،1405فارابی،(به خوبی
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و تن زدن از ها ضبط نفس که در آن تن دادن به نیکیيسپري ساختن مرحله- 4-2
فارابی این ). 35-34صهمان،(یلت فضيبا دشواري همراه است، و رسیدن به مرحلهها بدي

داند که باید به فضیلت خلق محمود آراسته شود و به میفاضلهيرئیس مدینهيهدف را ویژه
.)35صهمان،(هیچ روي به پستی روي نکند

.و صفات اوها ویژگىيو همه) خداوند(شناخت سبب اول - 5-2
از موجودات مفارق از مادهو مراتب خاص و فعل هر یکها شناخت ویژگی- 6-2

.)عقول عشره(
.هاهاى هر یک از آنشناخت جواهر آسمانى و ویژگى- 7-2
چه در که آنشناخت چگونگى پیدایش و تباهی اجسام طبیعى، و شناخت این- 8-2

دهد بر سنتى استوار و عنایت و عدل و حکمت مبتنى است و به میاجسام طبیعى روى
.سستى و کاستی نرفته استروى در این امورهیچ

که عقل فعال چگونه بر شناخت وجود انسان و چگونگى حدوث قواى نفس و این- 9-2
در او زنده شود و اراده و اختیار به ) فطریات مشترك(کند تا معقوالت اولیمیآن نورى افاضه

.دست آورد
.فاضلهيینهمداو و شرایط ریاست بر و صفاتفاضلهيمدینهشناخت رئیس - 10-2
ها بدانفاضلهيمدینههایى که شهروندان ادتهاى فضائل و سعآشنایى با گونه- 11-2

.یابندمیدست
فرجام بینىو پیشها این مدینهفاضله و عقاید شهروندانهاى غیرآشنایى با مدینه- 12-2

.هاآن
و خشوع و انواع عدليدربارهفاضلههاى غیرت آراى شهروندان مدینهشناخ- 13-2
.ها دچارندهایى که این مردم بدانشقاوت
اسدى که آبشخور پیدایی آراى و اصول ففاضلههاي فاضله و غیرآشنایى با امت- 14-2

.استکنندههاى گمراهپیدایش و پذیرش دینيیاري کننده
).147-146صب،1991،فارابی(هاى فاضله آشنایى با چگونگى تالشى مدینه- 15-2

شناس، شناس، طبیعتشناس، جهانشهر فارابى باید خداشناس، هستىپس شهروندان آرمان
شهر آیند تا شهروندانى مطلوب شوند و بتوانند در آرمانشناس بارشناس، مدینهانسان



)1ي ره، شما1392ستان بهار و تاب، 2-20ي ششم، سال دوره(تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز،علوميمجله 38

.سعادتمندانه بزییند
:خواهدمیشهراز شهروندان آرمان،فارابى در ترازي فروتر: هاى جزئىهدف-3
خود در يهاى تخصصی الزم را براى گردن نهادن وظایف شغلى ویژهمهارت- 1-3
ها یک شغل پیشه ناگزیر باید تنهر شهروند). 75صالف،1405،فارابی(شهر بیاموزند آرمان

- الف: کندمیشناختى شغلى به سه نکته اشارهشکافت این نگرش جامعهدر بازفارابی. کند
چنین برخى از کسان براى دست یازیدن به کارهایی خاصفردى اي هشایستگىوها تفاوت
- ج؛ شودمیدستى در کارتک پیشه بودن موجب حصول تخصص و چیره-ب؛کندمیاقتضا

، ل اگر دو یا چند پیشه باشدتواند به بیش از یک حرفه بپردازد؛ حاانسان در عمل و واقع نمى
هاماند و زمان انجام دادن آنمیر کارها بر زمینآورد و دیگمیجاناگزیر تنها یکى را به

). همان(گذرد می
گیرند انجامد فرامیها به سعادت شهرونداناى را که آموختن آنکارهاى پسندیده- 2-3

و به ) 78، ص1981،فارابی(و عاشقانه کار کنند ) 197صسجادي،يترجمه،1371،فارابی(
).197ن، سیاست مدنیه، صهما(فراگیري صرف بسنده نکنند

ل آسایش و یبراي تأمین سالمت جسم و حصول ثروت و فراهم ساختن وسا- 3-3
).71صالف،1405،فارابی(کند بکوشندمیاقتضاوري خود آن مایه که شأنشانبهره

و دوري از مرگ را فراهم سازند، تا از این را پاس دارند و لوازم بقاتندرستی خود - 4-3
فاضله از وجود فضال بهره برگیرند و خود اهل فضل نیز تا آن مایه کهياهل مدینهرهگذر

زاست بیفزایند و از زندگی این جهانی براي آن جهان خود توشه چه که سعادتبر آن،توانمی
).84همان، ص(برگیرند

اصول تربیت
د و بقاي و انسان چنان سرشته شده است که در بو: فاضلهيزندگی در مدینه-1
فارابی ضمن . یابی به کمال درخور خویش آزمند زندگی با دیگران و حیات جمعی استدست

تواند این نیاز سرشتی میافزاید اجتماعی کهمیتأکید بر این نکته و تقسیم اجتماعات بشري
ن نیاز توان برآوردن ایاي البته هر مدینهبشر را پاسخ گوید مدینه است نه جوامع فروتر از آن،

فاضله زیست تا شرایط تحقق کمال انسانی فراهم آید و هر يرا ندارد و به الزام باید در مدینه
).119-118صهمان،(یابدشعور و تالش خویش تربیت و کمالکس به فراخور شأن و 
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يفاضله، به طبقات پنجگانهيفارابی در شرح اجزاي مدینه: آموزش همگانی-2
یابی آنان به و شرط دست) 66- 65صب، 1991،فارابی(کندمیینه اشارهشهروندان این مد

چه که یادگیري آن بر همگان داند و به آنمیخیر و سعادت را فراگیري فضایل نظري و عملی
که را هاییو قانونهاداند که رفتارمیو بر حکومت) 146صهمان،(پردازدمیالزم است

در میان شهروندان گسترش دهد،فاضله استيمردم در جامعهتحقق سعادت راستینيالزمه
حق ،منديجا که سعادتبه دیگر سخن از آن). 107خدیوجم، صي، ترجمه1364همان،(

دهد، آموزش مقدمات این سعادت نیز حق میفاضله را تشکیليامت فاضله است که مدینه
ینه است و این به معناي همگانیملت فاضله و تکلیف رئیس آن و دیگر حکماي مديهمه

.بودن آموزش در نگاه فارابی است
تر به آسان و از آسان به دشوار و از آن به فارابى به اصل آموزش از آسان: اصل تدریج-3

افزاید براى آموزش علوم الزم است از علمى که فراگیرى آن براى میکند ومیدشوارتر اشاره
،فارابی(شود آغاز کرد رگردانى ذهنى و پریشانى خاطر نمىتر است و موجب سانسان آسان

).55، ص1981
براي مثال در آموزش فلسفه باید از مطالب آسان آغاز کرد و جسته جسته به مطالب و 

شدن روند آموزشى موردفارابى براى روشن. مسائل دشوار و دشوارتر و مطالب عالى پرداخت
د علومى را آموخت که به صورت مجرد از ماده قابل کند که نخست بایمینظر خود اشاره

ها شود که تصور و فهم آنمیبعد به علومى روى آوردهيدر مرحلهتصور و فهم باشند؛
تر ها اندکى بیشآموزیم که تصور و فهم آنمیاندکى به ماده نیازمند است؛ سپس علومى را

فراگیرى علومى که يا برسد به مرحلهشود تمیبازبسته به ماده باشد؛ این روند پى گرفته
،فارابی؛57ص،1981فارابی، (است وابستهبه مادهعلومتصور و فهمشان بیش از دیگر 

).103-102ص،1981،فارابی(یعنی ریاضیات، طبیعیات، الهیات؛)96صالف، 1405
سی، به رسد فارابی از اصل تدریج، گذشته از آموزش گام به گام مواد درمیبه نظر

).78ص همان،(کودکی هم نظر داردپاسداشت تدریج در زمان و لزوم آموزش از
اند فارابى معتقد است هر کسى را بهر کارى ساخته: سازوارى میان سرشت و خواست-4

کس باید در خود بنگرد هر. خواهد، بشود و بکندمیچهکس بتواند هرو چنین نیست که هر
پادشاهى، يپادشاهان به صرف ارادهمثالً. با سرشتش سازوار استو از خود آن بخواهد که
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شود نیز میکس که خادمآن. پادشاه نیستند بل در سرشت خویش استعداد پادشاهى دارند
آید میدر کسى پدیدبه دیگر سخن فضائل فکرى، چه خلقى و چه عملى، معموالً. چنین است

بنابراین، کسى نباید از خود . ى این فضائل وجود دارداد پیدایکه در سرشت او زمینه و استعد
که اول باید توانست و بعد دیگر این؛بیش از توان و استعداد خویش انتظار داشته باشد

وانگهى معلم و مربى هم باید بر آموزش و تربیت کسى تکیه کند و ). 77همان، ص(خواست 
.واهدبر پیروزى فردى دل خوش دارد که هم بتواند و هم بخ

کند که این دو نیرو، به میفارابى تأکید: لزوم جمع فضیلت فکرى و فضیلت خلقى-5
کمال نهایى، به الزام باید با یکدیگر قرین باشند، و انسانى که به این مرحله از يویژه در مرحله

صهمان،(نهدتواند یکى از این دو را بگیرد و دیگرى را وارسد، نمىمیکمال فکرى و خلقى
سودمندى و پسندیدگی فضائل خلقى به پسندیدگی و سودمندى فضائل فکرى ). 109، 74

بازبسته است و هر اندازه فضیلت فکرى نیرومندتر باشد، فضیلت خلقى سازوار با آن استوارتر 
پس چون فضیلت خلقى سازوار و متناظر با فضیلت فکرى است، مراتب و میزان . خواهد بود

و فضائل خلقی هرکس تابع نیرو و فضائل ،خوردمیفضائل فکرى رقماساسفضائل خلقى بر
). 77-75همان، ص(فکري اوست

این امر در فرهنگ تعلیم و تربیت : هاشناسایى استعدادها و آموزش سازوار با گرایش-6
مایه مورد عنایت مربیان مسلمان بوده است که برخى از آنان اى دراز دارد و آناسالمى پیشینه

التینه در برآورد میزان هوش و استعداد کودکان بن عبدالقادر مشهور به ابنمانند احمد
.1)395، ص1، ج1995قمبر، (انددست و محل رجوع بودهچیره

کند که میتأکیدداند ومیفارابى سازواري آموزش با استعداد و گرایش متعلم را ضرورى
هاى سرشتى از آن روى در انسان نهاده شده است که بتوان به آسانى مطابق مقتضاى توانایى

افزاید اگر کسى به حال میوى). 188صخدیو جم، يترجمه، 1371فارابى،(ها عمل کردآن
چه که ضد فطرت طبیعىاو را فراسوى مقتضاى آن،خود واگذارده شود و عوامل بیرونى

چه که مقتضاى فطرت طبیعى اوستخود به سوى انجام دادن آنبهاوست نکشاند، خود

اي گرفته و بر گونه   روشن است که این کار از رهگذر تجربه و برخورد فراوان ابن التینه با کودکان صورت می                -1
ها و ابزاري که امـروزه در  حدس از روي تجربه مبتنی بوده است، و به هیچ روي مراد آن نیست که وي از روش   

.برده استشود، بهره میفاده میشناختی استهاي روانسنجه
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آید که آموزش باید با استعداد و مىبراز این سخن). 85، 77ص،2006،فارابی(گرایدمی
مطلوب رسد و تا در کسى براى امرى استعداد و يگرایش متعلم سازوار باشد تا به نتیجه

صب،1991،فارابی(او در آن امر امید بستتوان به موفقیت ه باشد نمىگرایش وجود نداشت
60.(

که تنها معارفىیکی:اندتهبندى کلى دو دسمعارف در تقسیم: جمع میان علم و عمل-7
کردنى نیستند، مانند علم به آفریده بودن آفریدگان و روى عملشوند و به هیچمیآموخته

عملى دارند، مانند دانستن شایستگى نظري ويعلومی که جنبهدیگري؛انگى آفریدگاریگ
کمال گروه ).73صالف،1412،فارابی(یى دادورزى نیکى به پدر و مادر، زشتى خیانت، زیبا

اگر دست دهند، اما با عمل همراه یعلوم و معارفچنین.هاستدوم در عملی ساختن آن
).74-73همان، ص(نشوند، بی بار و برند

ز بعد اخالقى این امر که بگذریم، فارابى از منظر آموزشى هم به این موضوع پرداخته و ا
یادآور شده است که شمارى از علوم را ناگزیر باید به صورت نظرى و عملى آموخت و کسى 

. لى هم ببیندکه گذشته از آموزش نظرى، آموزش عمبندد مگر آنگونه علوم طرفى نمىدر این
امد معاینه و عملى که پیيتجربه؛هاى نظرىآموزش: آیدمیراه حاصلدو پزشکى ازمثالً

فارابی کهتر آنطرفه. )59-58صب،1991،فارابی؛ 74ص،فارابی(بیماران استيمعالجه
، 1345،فارابی(انجامدمیانساندرشکوفایى و رشد عقلىبهها عمل به دانستهمعتقد است

).11ص
اساس آن معارف و بری مشترك دارند کهفطرتها انسان:هاى فردىوتتوجه به تفا-8

در ها کنند، اما از این فطرت مشترك که بگذریم انسانمیرا درك) بدیهیات(معقوالت اولی 
صالف،1405،فارابی(گر بسیار تفاوت دارند دیهاى سرشتى با یکدیگر فطریات و توانایى

فرد است و جایگاهى بهاى منحصرکس پدیدهاز این منظر هرتوان گفتمیاى کهبه گونه) 32
با 136صب،1991،فارابی(توانند بود ویژه در جهان دارد و هیچ دو انسانى یکسان نمى

).تصرف
مردم در یادگیرى بسیار مهمناهمسانیهاى فردى را در فارابى جایگاه و نقش تفاوت

: افزایدمیهاى سرشتى آنانادگیرى به اعتبار تفاوتدر یها بندى انسانداند و در تقسیممی
یگر دبا یکادگیرى انواع علوم و اقسام فنونسرشت آدمیان چنان پرداخته شده است که در ی
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وانگهى کسانى که ؛نسبت به علم یا علومى آمادگى و گرایش داردکستفاوت دارند و هر
دیگر تفاوت دارند و وناگون آن علم با یکاند نسبت به آموختن مراتب گمستعد فراگیرى علمى

توانند به میهاى ساده و مقدمات آن علم را بیاموزند، و شماريبرخى آمادگى دارند بحثمثالً
از این گذشته افرادى که در فراگیرى ؛آن علم دست یابنديهاى پیشرفته و پیچیدهبحث
ها، یک دشان در فراگیرى آن بحثهر علم برابرند، استعدايهاى مقدماتى یا پیشرفتهبحث

و چون از این مرحله بگذریم، کسانى که براى کسب مهارت در انجام دادن کار ؛اندازه نیست
یا فراگیرى علمى یا فنى یکسانند، در مقام تمرین و آموختگى به اعتبار اختالف در تربیت و 

يترجمه، 1371،فارابی؛81ص،الف1412، فارابی(دیگر تفاوت دارند تمرین و تعلم، با یک
).190- 189صسجادي، 

عوامل تربیت
مفهوم آن گفته و افزوده است ت را به کار گیرد ازوراثيکه واژهفارابی بی آن: وراثت-1

ورد و به تراز خمیرقمپدر و مادر و نیاکان آنان بد گوهر نیک واستعداد کسان به اعتبارکه
.)48ص،2006،فارابی(دشومیتربیتها آن

زند از و مادر در تربیت فرفارابی گذشته از نقش وراثتی پدر): خانواده(پدر و مادر-2
پدر و مادر و به ویژه پدر با : افزایدمیکرده،تأثیر رفتار آنان بر تربیت کودك هم یاد

بودن والدین فارابی با تکیه و تأکید بر سرمشق . آورندمیتربیتی خود فرزند را بارهاي فعالیت
کند و به آداب و میزند تقلیدمیسرپدر و مادرچه از افزاید که کودك از آنمیبراي کودك
که از آغاز زندگی جز آنان را چرا؛نهدمیگراید و در همه چیز پا جاي پاي آنانمیاخالق آنان

ز دارد چونان آنان و در زندگی نیاکندمیبیش از دیگران تکیه و اعتمادبه آنان شناسد ونمی
).48صهمان،(باشد
يفارابی از عوامل انسانی تربیت بیش از همه به معلم که گاه او را حکیم مدینه: معلم-3
راي او نقشی مهم در فرایند آموزشبپرداخته، ) 147صالف،1991،فارابی(خواندمیفاضله

این باور است که استعداد افراد براي بیند و بروي معلمان را در معلمی یکسان نمی.شناسدمی
،1371،فارابی(که هر کس بتواند معلم دیگران شودی گوناگون است و چنین نیفتادهمعلم

معتقدوانگهى چنان که در بحث ضرورت تربیت آوردم فارابى ). 190صخدیو جم، يترجمه
ر براى درست تواند از پیش خود چیزى شود و به جایى برسد و ناگزیکس نمىاست هیچ
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فارابی در). 191-190همان، ص(دادسعادت باید به تعلیم معلم تنشدن و رسیدن به تربیت
از و گاه به شماريموزشی و پرورشی او اشاره کردهچند موضع از آثار خود به معلم و نقش آ

ص،1404،فارابی؛130-129ص،2006،فارابی(وظایف آموزشی او به اجمال پرداخته است
86-87.(

زمانىوشأن آموزشی داردیعنی فیلسوف شاه،رئیس مدینه:فاضلهيرئیس مدینه-4
با بصیرت و از سر یقین عملى رازمامدارى است که فضائل نظرى ويکامل و شایسته

آموزش دهدسازوار با میزان پذیرش شهروندان به آنانهاى خود را گاه آموخته، آنبیاموزد
).90-89، ص1981،فارابی(

فارابی در واشکافت عوامل محیطی، از تأثیر جغرافیاي طبیعی و اوضاع و : محیط-5
کندمیدیگر بر خُلق و خلقت آدمیان یاداحوال فلکی و دورى و نزدیکى ستارگان به یک

).181-180ص،سجادييترجمه،1371،فارابی(
داند و بر این باور است که اعطاى میتأثیر عوامل فلکى و طبیعى را بر انسان، محدوداو

کمال نهایى انسان را کمال فرجامین به انسان از شؤون فلکیات نیست، بل عقل فعال است که
نقش عقل فعال هم در سرنوشت و تربیت آدمیان، اعدادى است، ). 72همان، ص(زندمیرقم

چون تربیت و وچندیت،نهاو درزش و تربیت انسانندساز آمویعنى این عوامل تنها زمینه
سازیت است که به مراتب از عوامل زمینهاخالق انسان بازبسته به عوامل انسانى تعلیم و ترب

ه است که در بودن این عوامل آن مایاي باور فارابی به زمینه). 189ان، صهم(تربیت مؤثرترند
درهمان، نقل (شماردمیتی مردم را خطایی بزرگبخبختی و نگونتأثیر ستارگان بر نیکجایی
). 569ص،1987نعمه،

به تأثیر مسکن بر شخصیت و اخالق آدمیان هم اشاره کرده و بر آن است که ابونصر
زندگى در چادرهاى پشمین و پوستین در صحراها به آدمى هوشیارى و دوراندیشى و دالوري

شود آدمى ترسو و یمهاى بلند و مستحکم موجبکه زندگى در ساختمانحال آن؛دهدمی
و بر زمامدار است که راز این؛)40صالف،1405،فارابی(آیددل واپس بارجو وپناه
).همان(ازى آنان در شهر نظارت کندسنگران اخالق شهروندان باشد و بر وضع خانهدل

مواد آموزشى
سخن ستقیمبه طور متب باید تدریس شودچه در مدرسه و به ویژه در مکآنفارابى از
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اشاره به بایستی فراگیري باوى. عنایت او به کلى معطوف به آموزش عالى است.گویدنمى
آموزى باید چنان باشد که موجب سرگردانى ذهنى و پریشانى کند که آغاز علممیدانش، تأکید

شته خاطر نشود، یعنى تحصیل علم را باید با آموزش دانشى بیاغازیم که چنین پیامدهایى ندا
این دانش، علم اعداد و ارقام یا ریاضیات است که در ادبیات آن روزگار علم تعالیم . باشد

= کمیات عددى(پذیر کاربردى شده است و موضوع آن مطالعه چندهاى شمارشمیخوانده
لم عدد ع=کمیات فراغى(پذیر ذهنى ها و چندهاى شمارشو روابط میان آن) علم عدد عملی

نظري است که فراگیرنده را با مقادیر و اشکال وو نیز هندسه عملیهامیان آنو روابط ) نظرى
سازد و در پى آن علومى دیگر چون میترتیب نیکو و تألیف استوار و نظام شایسته آشناو

پدید) کمکانی(و حیل ) اوزان(مناظر و کرات متحرك و اجسام آسمانى و موسیقى و اثقال 
).56-55، ص1981همان،؛ 92ـ75صخدیو جم،يرجمهت،1346،فارابی(آیدمی

براى آموزش .کسی که در پى سعادت است ناگزیر باید فلسفه بیاموزدد استفارابى معتق
د بیش از منطق بیاغازد و عنایت به این علم بایمنطق آموخت، پس آموزش باید باباید ،فلسفه

).80ـ 76صب،1412،فارابی(توجه به دیگر علوم باشد
گفتنى است فارابى در جایى دیگر و در کنار پافشارى بر تقدم آموزش منطق و آغاز 

تبار، پس به این اع؛فراگیرى منطق استنیازکند که علم نحو پیشمیتحصیل با آن، اشاره
کند که هرمیوى تأکید. که زبان علم است) 84-83همان، ص(آموزش باید از نحو بیاغازد

تیب آموزش و ترآغاز تحصیل نجوید، غفلت کردهنپوید و علم نحو را درکس این روش را 
).84همان، ص(نهاده استعلوم را فرو

ریم و لغت را از آموز ناچار باید علوم شرع و قرآن ککند، فلسفهمیاز سویی فارابى تصریح
و روشن است که منطق ؛)29صخدیو جم،يترجمه،1364،فارابی(پیش آموخته باشد

جا آموزش علوم شرع و قرآن کریم بنابراین وى در این؛نیستندیک از علوم شرعیات هیچریاض
).همان(داند نه منطق را مینیاز آموزش فلسفهو زبان عربى را پیش

االطالق را کمال نهایى و تحصیل السعاده، هدف فلسفه یا حکمت علىکتاب فارابى در 
یعقوب کنديماننداو در ادامه . تواند بدان دست یابدیمداند که انسانمیسعادت قصوایی

و مادر و سرآمد ها افزاید که فلسفه، حکمت عظمى و دانش دانشمی)92ص،2، ج1950(
اما در جایی دیگر فضیلت و برترى علوم را ؛)89-88ص،1981فارابی،(علوم استيهمه
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یا شرافت موضوع، یا : ز سه اعتبار استافزاید فضیلت علوم به یکى امیداند ومطلق نمى
، علوم فلکی را به لوم شرعى را به اعتبار فایدهوى ع. آنيرفته در آن، یا فایدهکاربراهین به

علم الهى را از وخواندمیرا به اعتبار براهین، برترین علوماعتبار شرافت موضوع، علم هندسه
).48صب،1412،یفاراب(داند میهر سه جهت اشرف و افضل علوم

هاى فارابى و البته با تکیه و تأکید بر احصاء العلوم، مواد با توجه به مجموع گفتهاین قلم،
علم (زبان و ادبیات :کندمیذیل ترسیميبه گونهها را نظر وى و تقدم و تأخر آندرسى مورد

مرایا، موسیقى، اثقال حساب، هندسه، مناظر و(منطق؛ ریاضیات؛هاى هفتگانه آنو بخش) زبان
شناخت رفتار و اخالق و (علم مدنىفلسفه طبیعى؛ فلسفه الهى؛؛)مکانیک(، حیل )اوزان(

، 1364، یفاراب(و هنرهاها فهصنایع و حر؛ علم کالم؛ علم فقه؛ )عادات فردي و اجتماعی
).137صسجادي،يترجمه،1371،فارابیخدیو جم؛ يترجمه

هاى تربیتروش
توان و نباید به یک روش شهروندان را نمىيهاى فردى، همهساس اصل تفاوتابر

هاى گوناگون و خاص پس الزم است براى افراد گوناگون از روش. آموزش داد و تربیت کرد
به اعتبار موضوع ها ، وانگهی روش)148-147صب، 1991،فارابی(ها بهره بردر یک از آنه

،1981،فارابی(توان آموزش دادو هر دانشی را به هر روشی نمیآموزش نیز دگرگونی پذیرند 
).51-50ص

؛ خطابه )147صب،1991،فارابی(مثال و تمثیل: هايوشفارابى گذشته از اشارتی به ر
، 2006همان،(؛ پرسش و پاسخ )62صالف،1405،فارابی؛87، ص2006،فارابی(و اقناع 

؛ مخالفت با نفس)51، ص1981همان،(ش از دیگران؛ خود آموزي و آموز)130-129ص
:ذیل نیز به کوتاهی یاد کرده استهاي ، از روش)34-33صالف،1405،فارابی(

مفاهیم که در آن آموزش از راه انتقال لفظىِ): مسموع(روش آموزش شنیدارى -1
حیح موضوع و طرح ص-الف: در آموزش شنیدارى، مراتبى باید رعایت شود.گیردمیصورت

چه نسبت به آندر متعلمایجاد تصدیق-ب؛در ذهن مخاطبایجاد تصورى درست از آن
).86ص،1404،فارابی(هاى شنیدارى حفظ آموخته- ج؛ گویدمیمعلم

آموزش هندسه، به آموزش سمعى و بصرى اشارهفارابى در:دیداري-روش شنیداري-2
هندسى الزم است، اشکال هندسى بر لوح ترسیم قضایايهنگام تدریس: افزایدمیوکندمی



)1ي ره، شما1392ستان بهار و تاب، 2-20ي ششم، سال دوره(تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز،علوميمجله 46

يترجمه،1371،فارابی(بر عقل دشوار نیفتد بهتر تصور شود و درك این قضایاشود تا مطالب 
.)53صسجادي،

که او آنمستقیم است و در طى آن، فراگیر بىکه آموزش غیر): اقتدا(روش محاکات -3
را تکرارها پذیرد و از راه تقلید، رفتار آنمیهند از رفتار آنان تأثیریا معلم یا پدر و مادر بخوا

فارابی بر این باور است که . پذیردمیصورت خود خودبه،یادگیريو از این رهگذرکند می
؛48، ص2006فارابی،(شودمیدکی به این روش آموختهآداب به ویژه در دوران کواخالق و

.)147صب،1991،فارابی؛87-86، ص1404،فارابی
را به ها پس از آموزش آغازین باید با تمرین، آموخته: آموزش از راه تمرین و تکرار-4

شود استعدادها شکوفا شود و افراد رشد میتمرین و تکرار موجب. صورت مهارت درآورد
رفتارى هاى اخالق به پیدایش عادتيتکرار و تمرین، در حوزه. یابند و مهارت آموزند

انجامدمیهاى فکرى و عملىمطلوب و در علم و فن به حصول ملکات نفسانى و مهارت
.)194صسجادي،يترجمه،1371،فارابی؛47-46صالف،1412،فارابی(

انجام لذات و آالم حاصل از افعال، نقشی مهم در برانگیختن افراد به: تشویق و تنبیه-5
روي داشتن فراگیران ازتوانیم براى بازمیاز سویی،رواز این. داردا هافعال یا وانهادن آندادن

، رنجى پدید آوریم که از آن لذت سند، در برابر لذت حاصل از آن کارناپيکارآوردن به
بتوانیماگر؛ و از سوي دیگرودتکرار شنگذاریم کار ناپسندرهگذرتا از این تر باشد، فزون

.ایموى را به انجام دادن آن تشویق کرده، در واقعسندیده آشنا کنیمپفراگیر را با لذت کار
هاى اقناعى و یعنى تا روش؛استفاده از تنبیه و به قول فارابى اکراه، روشى ثانوى است

پس فارابى . منطقى مفید باشند و در متعلم مؤثر افتند، نباید از روش اکراه بهره گرفت
کار و بىبزهتربیت شهروندانى که سرکشند و ا در تعلیم وکارگیرى روش اکراه و تنبیه ربه

هاى اقناعى و کنند و به روشمحرك خارجى به کار نیک و فراگیرى علوم نظرى روى نمى
وى اکراه را نخست به ). 80- 79، ص1981،فارابی(داردمیدهند، رواپاسخ مثبت نمىمنطقى 

).112همان، ص(داندمیمجازات و عقابزوم اعمالداشتن به عمل و در صورت لمعناى وا
کند که به میفارابى با اشاره به انواع مجازات از تبعید، بیگارى، تنبیه بدنى، زندان یاد

، ص137همان،(شود میها براى اصالح و تربیت آنان استفادهفراخور احوال افراد از آن
223(.
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. شودمیاخالق و عادات بهره گرفتهتر براى اصالح از این روش بیش: عمل به ضد-6
اساس این روش بر درافتادن با نفس استوار است و در طى آن براى زدایش خوى و عادت 

این . گزین خوى و عادت موجود شودشود، خوى و عادت مطلوب جايمینامطلوب، تالش
ر بسیار دهد که با بردبارى و تسلط بر نفس و تکرامیجایگزینى هنگامى پیروزمندانه روى

و خوى و مایه پى گرفته شود که خوى و عادت تازه، طبع ثانوى شودهمراه باشد و کار، آن
.)65-64همان، ص(عادت فرد به اعتدال آید

گیريبحث و نتیجه
تربیت مطرح يچه امروزه در فلسفهآید که فارابی به آنمیاین پژوهش برهاي از یافته-1

که در آثار او اشاراتی به چیستی و امکان و ضرورت و چرا؛است کمابیش پرداخته است
.1تربیت ره یافته استهاي درسی و روشياهداف و اصول و عوامل و برنامه

توان با اطمینان گفت که میچه از آثار فارابی برگفته و نقل و تحلیل شدبا توجه به آن-2
تربیتی اويتر فلسفهشناخت بیشو توان از فیلسوفان تربیتی شمارد و براي شرحمیوي را

.ه افکنددطرحی گستر
عشره و افالك سبعه و ولقچون عهلنی و پذیرش ترهاتی يفارابی بر فلسفهيتکیه-3

اهللا که در یا لقاءاهللا موجب شده است وي در تعیین هدف غایی از قرب الی... عقل فعال و
ز دارند یاد نکند بل بگوید هدف غایی تربیت سر دراعلیهم السالمقرآن و روایات معصومان

.اتحاد با عقل فعال یا حلول عقل فعال در انسان است
از هدف غایی که بگذریم، دیگر آراي تربیتی فارابی امروزه هم معتبرند و شماري از -4

گوید در آموزش بایدمیبراي نمونه فارابی. کلیدهاي طالیی تربیت شماردتوان ازمیها راآن
کند که میي عشق پدید آید؛ یا تأکیدآموزدانشچنان کرد که در فراگیرنده نسبت به دانش و 

رسند مگر با آموزش علوم نظري و عملی؛ نیز او از شهروندانشهروندان به سعادت نمی
به ها عمل به دانستهکند کهمیاشاره؛ یاخواهد تخصص بیاموزند و عاشقانه کار کنندمی

.انجامدمیدادهاشکوفایی استع

در این مقاله از مبانی فلسفی تربیت در نگاه فارابی یاد نشده؛ زیرا به مبانی یـاد شـده پـیش از                      چنانکه یاد شد      -9
.هاي گوناگون پرداخته شده استاین و در قالب
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بنابراین ،سرآمد عالمان زمان خود باشد،شهرداند رئیس آرمانمیفارابی الزم-5
.زور و تزویر تن دهندصاحبان زر وبه حکومت جاهالن و نباید شهر شهروندان آرمان

داند، مفهوم این میشهراز وظایف رئیس آرماناو آموزش فلسفه به شهروندان را-6
خود کرسی تدریس برپا دارد بل به این باید شهر اً آن نیست که رئیس آرمانسخن الزام

م داین نکته نیز از حکومت نااهالن بر مر. معناست که وي باید از چنین شأنی برخوردار باشد
.خواندمیمدار فراحکومت عالماي دارد و به گونهمیباز

منابع
.بیروت، عالم الکتب. و رسومهالفارابی فی حدوده . )1985(آل یاسین، جعفر

.، بغداد1**مؤلفات الفارابی.)1975(آل یاسین، جعفر و حسین علی محفوظ 
.حمید عنایت، تهران، جیبیيترجمه. سیاست.)1364(ارسطو
.بی نا:سید ابوالقاسم پور حسینی، تهرانياخالق نیکو ماخوس، ترجمه.)1369(ارسطو
.،بیروت، داراالندلسطون فی االسالمافال.)1418(عبدالرحمنبدوي،

فـی الکیمیـاء و االکـسیر و     هثالثون کتابـاً و رسـال     : رسائل جابربن حیان   .)2006( جابربن حیان 
، اعداد احمد فرید المزیدي، بیروت،      هو السیاس  و المنطق  هو الفلسف  هو الهیئ  هالفلک و الطبیع  

.هدار الکتب العلمی
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