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چکیده
      تعلیـم  و تربیـت از مسـائل بسـیار مهم دنیـای امروز اسـت و لذا بهره گیری از آرای اندیشـمندان 
بـزرگ می توانـد در دسـت یابی به یک  نظام تربیتی صحیح و جامع، راهگشـا باشـد. پژوهش حاضر 
بـه مقایسـه ی آرای ابونصـر فارابـی در بـاب تعلیـم و تربیت با نظریـات موالنا پرداختـه و تمرکز آن 
بر کتاب مثنوی معنوی اسـت. فارابی، فیلسـوف بزرگ اسـامی در راسـتای تحّقق آرمان  شـهر مورد 
نظرش در آثار خود، یک  نظام فلسـفی جامع برای تعلیم و تربیت، تبیین کرده اسـت. همچنین موالنا 
در اثـر بی نظیـرش مثنـوی، در قالب حکایات آموزنده به مفاهیم گوناگـون اخاقی  و تربیتی پرداخته 
 اسـت. ایـن پژوهـش  که با روش اِسـنادی- تحلیلی و با بهره گیـری  از امکانات کتابخانـه ای صورت  
پذیرفتـه، اهـّم آرای فارابـی را در زمینه ی تعلیم  و تربیت در شـش  سـرفصل، شـرح  داده و سـپس به 
بررسـی آن  مفاهیـم در میـان ابیات مثنوی، پرداختـه و نظریات آنان را با یکدیگر، مقایسه کرده اسـت. 
در زمینـه ی اهـداف تعلیم  و تربیت، هم شـباهت و هـم تفاوت هایی در آرای این دو اندیشـمند دیده 
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خـود، لـزوم تناسـب تعلیم  و تربیت بـا توانایی های متّربی، لـزوم تمرین، تکرار و مراقبت پیوسـته و 

مسـاله ی نیاز به مربّی در تعلیم  و تربیت، نظریات آن  دو، مشـابهت بسـیار دارند.
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مقّدمه 
      تعلیـم و تربیـت از اهـّم مسـایل دنیـای امـروز اسـت. فلسـفه تعلیم وتربیـت، روش هـای 
اجـرای آن، و سیاسـت گذاری های ایـن حـوزه در ردیـف مهم تریـن دل مشـغولی های متفکران 
عصـر حاضـر اسـت. امـا ایـن مسـأله از چالش هـای خـاص دنیـای مـدرن نیسـت؛ بلکـه از 
بـدو شـکل گیری اندیشـه های فلسـفی یکـی از مهم ترین مسـایلی بوده کـه اندیشـمندان بدان 
پرداخته انـد. پیامبـران الهی، فیلسـوفان، و اندیشـمندان بزرگ تاریخ همه در بـاب تاثیر تعلیم و 
تربیـت در تعالـی بشـر سـخن گفته انـد تا انسـان کامـل و نمونه مورد نظـر خود را بـه تصویر 
بکشـند. بـه همین خاطر اسـت که بنـای تعلیم و تربیت همـواره بر آرای مربیـان بزرگ جامعه 

بشـری اسـتوار بوده است.
      یکـی از ایـن مربیـان بـزرگ، موالنـا جـال الدیـن محمـد بلخـی اندیشـمند، عـارف، و 
شـاعر پـرآوازه اسـت. او در اثـر گرانقـدر خـود، مثنـوی معنـوی توانسـته مفاهیـم گوناگـون 
فلسـفی، عرفانـی، و اخاقـی بسـیاری را در لبـاس داسـتان و حکایت برای خواننـده بیان کند. 
داسـتان هایی کـه در ظاهـر موضـوع و سـاختاری بسـیار سـاده را می نماینـد، امـا درون مایه ای 
سرشـار از نکته هـای ظریـف و عمیـق دارنـد که فلسـفه و جهان بینـی خاص موالنـا را بازتاب 
می دهنـد. از طرفـی آرا و اندیشـه های موالنـا در باب هـر موضوعی از جمله مسـأله ی تعلیم و 
تربیـت را می تـوان در ال بـه الی ابیـات مثنـوی و در میان داسـتان های آن جسـتجو کـرد؛ چرا 
کـه »قصه هـای مثنـوی کـه همواره بـر وجه تمثیـل، دالالت و خطابـات او را توجیـه می کند و 
دعـاوی وی را بـه اذهـان تقریـب می نمایـد، البتّه مجرد قصه نیسـت، نوعی تمثیل و اسـتدالل 
اسـت.« ) زریـن کـوب، 1388: 42( دیگـر اندیشـمند حوزه تعلیـم و تربیت، فیلسـوف بزرگ 
ابونصـر فارابـی »موسـس فلسـفه اسـامی« )داوری اردکانـی، 1374: 221( اسـت کـه با توجه 
بـه تعالیـم فاسـفه یونـان از جمله افاطـون و ارسـطو و آموزه های اسـامی، یک نظـام کامل 
فلسـفی تعریـف کـرد و به تبیین فلسـفه های عملـی در موضوعـات مختلف به ویژه سیاسـت 
و تعلیـم و تربیـت همـت گماشـت. فارابـی معتقد بـود: »جهت گیـری تعلیم و تربیـت باید در 
راسـتای سـامان دادن به مدینه فاضله ای باشـد که وی آن را در کتاب سیاسـت المدنیه ترسـیم 
کـرده اسـت. و بدیـن گونـه، تعلیـم و تربیـت در بینـش فارابی از نظـر اهداف در پی تشـکیل 

یـک اجتمـاع کامل اسـت.« )همان ( 
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        بررسـی و مقایسـه ی آرا و اندیشـه های فارابـی و موالنـا در بـاب تعلیـم و تربیت و یافتن 
نقـاط اشـتراک یـا افتـراق نظـام تربیتـی مورد نظـر آنـان موضوع پژوهـش حاضر اسـت. صد 
البتـه آشـکار اسـت کـه مقولـه تعلیـم و تربیـت هـم در اندیشـه موالنا و هـم در نظام فلسـفی 
فارابـی بحثـی درازدامـن اسـت و بـا توجـه بـه گسـتره اندیشـه های ایـن دو متفکـر بـزرگ، 
پرداختـن بـه تمامـی زوایـای آرای تعلیمـی و تربیتـی آن ها و تطبیق و مقایسـه تمـام عیار این 
آرا بـا یکدیگـر در قالـب یـک مقالـه ممکـن نبـوده و مجالـی فراخ تـر می طلبـد. قصد مـا تنها 
نشـان دادن خطـوط اصلـی تفکـرات این دو اندیشـمند در زمینـه ی تعلیم و تربیت و مقایسـه 
آن هـا بـا یکدیگر اسـت. در این بررسـی به اهـّم موارد این بحـث پرداختیم، اما مـوارد دیگری 
همچـون آداب مربـی و متربّـی بـودن و... نیز وجود دارنـد که می توانند موضـوع پژوهش های 
جداگانـه ای قـرار گیرنـد. همـان طـور که در عنـوان مقاله مذکور اسـت اندیشـه هـای تربیتی 
موالنـا در ایـن پژوهـش برگرفتـه از متـن مثنـوی معنوی)تصحیح رینولد نیکلسـون( اسـت و 
آرای تربیتـی فارابـی بر اسـاس متن سـه اثر ارزشـمند وی یعنی سیاسـت مدنیه )ترجمه سـید 
جعفـر سـجادی(، فصول منتزعه )ترجمه حسـن ملکشـاهی( و اندیشـه های اهـل مدینه فاضله 

)ترجمـه سـید جعفـر سـجادی( و البتـه بـا نگاهی بـه دیگر آثار وی اسـتخراج شـده اند.
       از سـویی، جهـان مـدرن و اجتمـاع امـروز بـا پیچیدگی ها، چالش ها و مشـکات فراوانی 
دسـت بـه گریبان اسـت. اگرچه فناوری هـای پیشـرفته و دانش های نوین راه حل های بسـیاری 
را بـرای برون رفـت از ایـن مسـایل پیش پای انسـان امروز قرار داده، اما بشـر کمـاکان و گویی 
تا همیشـه به مبانی فکری و فلسـفه های عملی حکما و فاسـفه گذشـته وابسـته اسـت. پس 
الزم اسـت کـه گاه گاه بـه میـراث مکتوب پربهای این گذشـتگان بنگـرد، در آن تعمـق کند، و 
آن را بـا نگاهـی نـو در جهـت رفع نیازهای خـود و جامعه امـروز به کار بنـدد. مثنوی معنوی 
از آثـار زریـن ادب فارسـی اسـت کـه در بسـیاری از مسـایل می تـوان بـدان رجوع کـرد و در 
کنـار تمـام نظریه هـای جدیـد از توصیه هـا و تعالیـم بلنـد آن بهـره جسـت. بـه طـور خـاص 
موالنـا در موضـوع تعلیـم و تربیـت حرف هـای زیـادی بـرای گفتـن دارد، چـرا کـه »خود در 
مقـام معلـم تجربه هـای تربیتـی ویـژه ای اندوخته اسـت که همین امـر نزدیکی نظـر و عمل او 
را رقـم می زنـد. بنابرایـن پرداختـن بـه نظر او عـاوه بر فراهـم آوردن زمینه های فلسـفی غنی، 
موقعیت هـای عملـی و تربیتـی را نیـز هدایـت خواهـد کـرد.« )سـجادیه، 1388: 122( ضمن 

تعلیم و تربیت در نظام فکری فارابی و موالنا؛ شباهت ها و تفاوت ها
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آنکـه واکاوی بیشـتر اندیشـه های موالنـا در مثنـوی ما را با جهان فکری او هرچه بیشـتر آشـنا 
و مانـوس خواهد کرد.

       ایـن پژوهـش بـر آن اسـت کـه آرای موالنـا در زمینـه تعلیـم و تربیـت را از متـن مثنوی 
معنـوی اسـتخراج کـرده، آن هـا را با فلسـفه ی فارابـی در تعلیم و تربیت مقایسـه کنـد، وجوه 
اشـتراک و افتـراق آن ها را مشـخص کـرده و میـزان آشـنایی و تاثیرپذیری اندیشـه های موالنا 
از فارابـی در بـاب تعلیـم و تربیـت را بررسـی نمایـد. پژوهـش حاضـر به روش اسـنادی و با 
شـیوه ی تحلیلـی- توصیفـی انجـام گرفتـه و در آن از منابـع و امکانـات کتابخانـه ای اسـتفاده 
شـده اسـت. در طـی پژوهـش، آرا و اندیشـه های موالنـا دربـاره تعلیـم و تربیـت و اهداف و 
زمینه هـا و دیگـر مسـایل مربـوط بدان با توجـه به آنچه در کتـاب مثنوی معنوی آمده بررسـی 
می شـوند. سـپس بـا توجه به فلسـفه فارابی در بـاب تعلیم وتربیت، آرای ایـن دو متفکر بزرگ 
مقایسـه می گردنـد تـا توافـق یـا اختـاف نظراتشـان در این مـورد مشـخص گردد. از سـوی 
دیگـر، بررسـی ها نشـان داد که مسـایل مختلفـی در مثنوی موالنـا بارها موضـوع پژوهش های 
گوناگـون قـرار گرفتـه اسـت. در موضـوع تعلیـم و تربیت، مهـدی ربیعی و علی رضا یوسـفی 
در مقالـه ای بـا عنـوان »اصول تعلیـم و تربیت از دیدگاه موالنا« که در شـماره ی 103 نشـریه ی 
رشـد آموزش زبان و ادب فارسـی منتشـر شـده، به این موضـوع پرداخته انـد؛ همچنین مهدی 
ربیعـی مقالـه ی دیگـری با عنوان »اهـداف تعلیم و تربیـت از دیدگاه موالنا بر اسـاس دفتر اّول 
مثنـوی معنـوی« را در چهـار قسـمت و در شـماره های 74، 75، 81، و 82 مجّلـه ی حافـظ به 
چـاپ رسـانده اسـت؛ و نرگـس سـجادیه نیـز در مقالـه ای دیگر تحـت عنـوان »بازخوانی 
برخـی از آرای تربیتـی موالنـا و پیش فرض هـای فلسـفی آن« در شـماره ی 29 نشـریه ی 
نوآوری هـای آموزشـی، بـه پیش فرض های فلسـفی موالنا همچـون وحدت وجـود، اتّصال 
بـه مبـدا و... در بیـان آرای تربیتـی توّجـه کرده اسـت؛ اّمـا در هیچ کـدام مقایسـه ای با آرای 
تربیتـی فارابـی صورت نگرفته اسـت. از طرفی تا کنـون مقاله های متعـّددی در باب نظریات 
فارابـی از جملـه نظـر وی دربـاره تعلیـم و تربیت نگاشـته شـده کـه از آن جملـه می توان به 
مقالـه ی  محمدحسـن میرزامحمـدی بـا عنـوان »بررسـی آرا و اندیشـه های تربیتـی حکیـم 
ابونصـر فارابـی« در شـماره ی 57 نشـریه ی مصبـاح، مقالـه ی »تحلیلـی بـر تربیـت اخاقی 
از دیـدگاه فارابـی« در شـماره ی 5 نشـریه ی معرفـت اخاقـی بـه قلـم فاطمـه هاشـمی 
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و رضاعلـی نـوروزی، و مقالـه ی سـحر کاونـدی با عنـوان »مبانی اندیشـه های تربیتـی فارابی« 
در شـماره ی 9 نشـریه ی معرفـت اخاقی، اشـاره کـرد که هیچ کـدام همزمان بـه آرای فارابی 
و موالنـا نپرداخته انـد. در نهایـت پـس از ایـن جسـتجوها اثـری کـه به طـور مسـتقل و کامل 
بـه بررسـی نظـرات موالنـا در بـاب تعلیم و تربیـت و مقایسـه ی آن با نظرات فلسـفی ابونصر 
فارابـی در ایـن زمینه پرداخته باشـد یافـت نگردید. لذا طـی این پژوهش به ایـن مهم پرداخته 

شـده است.

1(بحث
        در ادامـه، اهـّم موضوعـات مطـرح در آرای این دو اندیشـمند در زمینه تعلیم و تربیت را 
بـه تفکیـک بیـان می کنیم و در هر بخش به بیان نظرات ایشـان و مقایسـه ی آن هـا می پردازیم.

1.1(مثنوی معنوی، کتاب تعلیم و تربیت
         شـاید بـه جـرأت بتـوان گفـت که بازتاب اندیشـه های حکمی و فلسـفی موالنا در تمام 
آثـار وی مشـهود اسـت؛ از مثنـوی و فیه ما فیه که هدفشـان از اسـاس بیـان چنین آرایـی بوده، 
تـا غزلیـات شـمس که در خال ابیـات عاشـقانه و عارفانه شـورانگیزش اثر و نشـانه های این 
اندیشـه ها هویداسـت. بـا ایـن همـه اما در میـان آثار مولـوی، مثنـوی معنوی جایگاهـی ویژه 
دارد؛ اثـری کـه موالنا در آن اندیشـه های فلسـفی، حکمی، اخاقی، تعلیمـی و تربیتی اش را در 
قالـب داسـتان و حکایـت بـه زیبایـی تمام به رشـته تحریر کشـیده اسـت: »مثنـوی البته کتاب 
تعلیـم اسـت، تعلیـم طریقـت بـرای نیل بـه حقیقـت.  ...در مثنوی، موالنا بیشـتر بـه اخاق و 
تربیـت نظـر دارد و مثـل یک شـیخ تربیت می کوشـد که خواننـده را از خود بیـرون آورد و از 
او چیـز تـازه ای بسـازد.« )زرین کوب، 1355: 216و217( »اندیشـه های تربیتی موالنا در مثنوی 
دارای چارچـوب مشـخصی اسـت کـه در ایـن چارچـوب می توان اصـول تعلیـم و تربیت را 

معین کـرد.« )ربیعی و یوسـفی، 1391: 27(.

2.1(آثار و آرای فارابی در باب تعلیم و تربیت
         ابونصرمحمـد بـن محمـد فارابـی )260 ق.( از بزرگتریـن فاسـفه و دانشـمندان ایرانی 
اسـت. هـوش سرشـار وی سـبب گردیـد در تمـام موضوعـات زمـان خـود از جمله فلسـفه، 

تعلیم و تربیت در نظام فکری فارابی و موالنا؛ شباهت ها و تفاوت ها
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منطق، جامعه شناسـی، پزشـکی، ریاضیات و موسـیقی تبحر یابد. فارابی به مکتب نوافاطونی 
تعلـق دارد که سـعی داشـتند تفّکرات افاطون و ارسـطو را با الهیات توحیـدی هماهنگ کنند 
و در فلسـفه ی اسـامی نیز از جمله اندیشـمندان مّشـایی محسـوب می شـود. وی را به سـبب 
شـرح های ارزشـمندی کـه بـر آثار ارسـطو نگاشـته معلم ثانـی خوانده انـد. از جملـه آثار وی 
می تـوان بـه آراء اهـل المدینه الفاضله، التنبیه علی سـبیل السـعاده، الجمع بیـن الرایین، اغراض 
مـا بعدالطبیعـه ارسـطو، فصول الحکم، السیاسـه المدنیه و احصاء العلوم اشـاره کرد. فلسـفه ی 
فارابـی، آمیـزه ای اسـت از حکمـت ارسـطویی و نوافاطونی که رنگ اسـامی بـه خود گرفته 
 اسـت. او در منطـق و طبیعیـات ارسـطویی اسـت و در اخـاق و سیاسـت، افاطونـی و در 
مابعدالطبیعـه بـه مکتـب فلوطینـی گرایـش دارد.  بـه نظر می رسـد محـور اندیشـه های فارابی 
انسـان اسـت و تمـام آرای فلسـفی، هستی شـناختی، ماورایـی، و اخاقـی وی در جهـت بیان 
مقـام اصلـی و واالی انسـان و بـا هـدف پیش-بـرد آدمی در مسـیر رسـیدن به کمـال مطلوب 
مـورد نظـر او مطرح شـده اند؛ فلـذا »تعلیم و تربیـت از دید معلم ثانی عبارت اسـت از هدایت 
فـرد بـه وسـیله فیلسـوف و حکیـم بـرای عضویـت در مدینـه فاضلـه به منظـور دسـتیابی به 
سـعادت و کمـال در ایـن دنیـا و کمال نهایی در آخـرت.« )اعرافی، 1386، به نقل از اسـامیان 
و همـکاران، 1392: 68( »مبنـای اصلـی تربیـت از نظـر فارابـی دینـی اسـت« )میرزامحمدی، 
1384: 8(؛ اگرچـه درمباحـث تربیتـی بسـیار متاثّـراز آرای افاطـون اسـت، اّما اصـول ومبانی 

تربیتـی را بـه زبان قـرآن ودین بیـان می کند.

2(اهداف تعلیم و تربیت در آثار فارابی و مثنوی معنوی
        در اندیشـه ی فارابـی، تعلیـم و تربیـت دو هـدف عمـده را پـی می گیرند: اهـداف فردی 

و اهـداف اجتماعی.
1.2(اهداف فردی

        اهـداف فـردی تعلیـم و تربیـت، طبـق نظـر وی بـه چهار بخش عمده تقسـیم می شـوند 
کـه عبارتنـد از: اهداف جسـمانی، اهـداف ذوقی، اهـداف عقانی و اهـداف اخاقی.

1.1.2(اهداف جسمانی
        فارابـی در اهـداف جسـمانی بـه دنبـال تربیـت جسـم به تناسـب افـراد از طریـق بازی، 
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ورزش و آمـوزش نظامـی اسـت کـه بـا هـدف حفـظ سـامتی جسـمانی، کمـک بـه تربیت 
روحـی و آمادگـی نظامـی بـرای دفـاع از مدینه انجام می گیرد. سـامت جسـم از نظـر فارابی 
امـری بسـیار مهـم تلقـی می شـود تـا جایـی که یکـی از شـروط احـراز مقـام ریاسـت مدینه 
فاضله دارا بودن سـامتی کامل جسـمانی یا به عبارتی: »نبودن کاسـتی و ناتندرسـتی در او که 
او را از انجـام کنش هـای جنگ و جهاد و سـتیز بـازدارد« )فارابی، 1382: 56( اسـت. همچنین 
از آنجـا کـه فارابـی نظـام تربیتـی خـود را به عنـوان یکـی از زیرسـاخت های نظام سیاسـی و 
اجتماعـی خویـش مطـرح می کنـد، لـذا ایـن نظـام تربیتـی بایـد تامیـن کننـده مصالـح مدینه 
باشـد. از ایـن رو تربیـت جسـمانی بـا هـدف آمادگی بـرای مقابله با دشـمنان و حفـظ امنیت 
مدینـه مسـأله ای بسـیار حائز اهمیت اسـت: »چون بـه ناچـار در جامعه های انسـانی امت ها یا 
طوایفـی وجـود دارنـد ... کـه همـواره برای بـه دسـت آوردن خیـرات دیگران خواسـتار غلبه 
یافتـن بـر آن هـا بودنـد، امت و طایفه هـای طبیعی انسـانی را ناچار کرده اسـت کـه گروهی از 
بیـن خـود برگزیـده مجهز نمایند تـا هرگاه ...بـر اینان حمله کرده خواسـتار مغالبـت بر این ها 
بودنـد بـه مدافعـت از آن هـا بپردازنـد... و درجهـت اسـترداد و اسـتیفای حقوق قـوم خود در 
صـدد مغالبـت با آنـان برآیند.« )فارابـی، 1379)ب(: 281( اما از نظر موالنا کـه به اصالت روح 
قایـل اسـت:" تربیـت جسـمی به خودی خـود اصالت و اهمیت نـدارد و تربیـت روح و روان 
در مرکـز توجـه قـرار می گیـرد. بـه نظـر می رسـد نـگاه بدبینانـه موالنا به تـن آدمـی و تمایل 
ناپیـدای او بـه ریاضت هـای صوفیانـه و نیـز تمرکز بر تربیت بزرگسـاالن به اتخـاذ این موضع 

منجر شـده باشـد.« )سـجادیه، 1388: 144(
پسـر  ای  اسـت  مویـز  و  جـوز  مـا  جسـم 

گـذر انـدر  چیـز  دو  زیـن  مـردی  تـو  گـر 

       )مولوی، 1390: 189(

گـران جسـم  ایـن  گـردد  کشـته  کـه  چـون 
دان اســـــرار  هســـــتی  گــــــردد  زنـــده 

     )همان: 237(
                                                                 

تعلیم و تربیت در نظام فکری فارابی و موالنا؛ شباهت ها و تفاوت ها



161 160                  س1. ش1. پژهش هـــای نثـــر و نظـــم فارســـی   

   از نظـر موالنـا جسـم بـه خـودی خـود ارزشـمند و محـل توّجه نیسـت؛ چنان کـه او تن را 
تنهـا وسـیله ای در خدمـت روح می داند:

را روح  آمـــد  خـــرگاه  بـــدن  ایـــن 
را نـــوح  مـــر  کشـــتی ای  مثـــال  یـــا 

 )مولوی، 1390: 199(
      موالنـا همـواره انسـان را بـه نپرداختن بـه خواهش های تن و پرهیز از شـکمبارگی توصیه 
می کنـد و معتقـد اسـت: »تا تو به تـن غذای چرب وشـیرین داده عزیزش مـی داری جوهرجان 

تو فربه نشـده، قـوی نخواهد گردید.« )نثـری،1331: ج2، 18(
ــی ــیرین می دهـ ــرب و شـ ــن را چـ ــو تـ ــا تـ تـ

فربهـــی نبینـــی  را  خـــود  جوهـــر 

)مولوی، 1390: 191(
      وی در دفتـر سـوم در داسـتان پیـدا شـدن روح القـدس بـر مریـم، اشـاره می کنـد که اگر 
دهـان جسـمانی را ببندیـم و از لقمه هـای نان پرهیز کنیـم، لقمه های معرفت بـر دهان روحانی 

ما گذاشـته می شود:
شـد بـاز  دهانـی  بسـتی  دهـان  ایـن 

شـــد راز  لقمه هـــای  خورنـــده ی  کـــو 

)همان: 501(

شـراب از  و  طعـام  از  فروبنـد  لـب 
شـــتاب کـــن  آســـمانی  خـــان  ســـوی 

     )همان: 797(
       از نظـر موالنـا »خشـم و شـهوت هـر یـک به نوبه خـود انفعالی در نفس ایجـاد می کند و 
اعتـدال و بی طرفـی آن را بـر هـم می زنـد تـا انسـان حقیقت را چنـان که هسـت نمی بیند و به 

طرف افـراط و تفریط می رود.« )فروزانفـر، 1390: 166(
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کنـــد  احـــول  را  مـــرد  شـــهوت  و  خشـــم 
کنـــد ل  مبـــد ا  ر ح  و ر مت  ســـتقا ا ز 

)مولوی، 1390: 18(
      در نظـر او تزکیـه نفـس و ریاضـت تـن انسـان را آمـاده کسـب معارف می کند و بسـتری 
مناسـب را بـرای جـذب نکات تربیتی که راهگشـای رسـیدن به سـعادت واقعی هسـتند، مهیا 

می سازد:
کنـی   خالـی  نـان  ز  انبـان  ایـن  تـو  گـر 

کنـــی اجالـــی  گوهرهـــای  ز  پـــر 

 )همان: 76(
2.1.2(اهداف ذوقی

         از نظـر فارابـی، انسـان موجـودی مرّکـب از روح و جسـم اسـت و ایـن »روان و جـان 
گرامی تـر از کالبـد و تـن اسـت« )فارابـی، 1382: 7( همچنیـن از نظـر او »سـعادتی کـه اغلب 
مـردم بـه آن ایمـان و اعتقـاد دارنـد همان سـعادتی اسـت که خـود از طرق تخیّلـی و خیاالت 
بـرای خـود مجّسـم کرده انـد نـه از راه تعقل و تصـّورات عقلـی.« )فارابـی، 1379)آ(: 253( از 
ایـن رو،  وی: »بـرای تربیـت روان و ایجـاد نظـم روحـی اهّمیّـت بسـیاری قایـل اسـت و بـه 
ایـن منظـور هنـر را در نظـر می گیـرد. ... فارابی معتقد اسـت بـرای ترویج ارزش هـا و فضایل 
ی خیال تـوده مـردم را پـرورش داد زیرا  اخاقـی و دینـی در جامعـه بایـد از طریـق هنـر قـوه ّ
بیشـتر آنـان از طریـق اقناع و تخیّل، مطالـب را می پذیرند؛ نه بر اسـاس اندیشـه.«)فاضلی زاده، 
1393: 81( اّمـا بـا توجـّه بـه ابیـات مثنـوی می توان گفـت که نـگاه موالنا به هنـر و صنعت و 

فنـون ایـن جهانی، نـگاه چندان مثبتی نیسـت:

مـــر مـــرا زیـــن حکمـــت و فضـــل و هنـــر
نیســـت حاصـــل جـــز خیـــال و دردســـر

   )مولوی، 1390: 310(

تعلیم و تربیت در نظام فکری فارابی و موالنا؛ شباهت ها و تفاوت ها
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هنـــر در  او  بـــود  کامل تـــر  هرکـــه 
  او بـــه معنـــی پـــس بـــه صـــورت پیش تـــر

 )همان: 387(
                                                                                                                

از نظـر موالنـا همچنـان کـه پرهـای زیبـای طـاووس موجـب هـاک اوسـت:  »بـرای هر 
شـخص خامـی هنـر باعـث هاکت اسـت. او بـه خیال دانـه مـی رود و دام را در پـی دانه 

)42 ج5،   :1331 نمی بیند.«)نثـری، 
راپـــس هنـــر آمـــد هاکـــت خـــام را دام  نبینـــد  دانـــه  پـــی  کـــز 

 )مولوی، 1390: 749(
 هنـر ارجمنـد در قامـوس فکـری موالنـا تنهـا هنـری اسـت کـه نتیجـه اش عبودیـت حق و 
تقـرب بـه او باشـد و آنچـه مـا را از این غایـت دور کند، هرچند زیبا و فاخر باشـد، سـودی 

نـدارد و ارزشـمند نخواهد بود:

بـرون یـزدان  آوردمـان  ایـن  یعبـــدونبهـر  اال  االنـــس  خلقـــت  مـــا 
کـرد سـود  چـه  هنـر  آن  را  کـردسـامری  مـردود  باب اللهـش  از  فـن  کان 

 )همان: 824(
 در دفتـر ششـم مثنـوی و در حکایـت »شـب دزدان کـه سـلطان محمـود شـب در میان 

آن هـا فتـاد« نیـز چنین آمده اسـت:
مسـد  حبـل  جیدهـا  فـی  هنـر  مـددآن  فن هـا  زان  نیسـت  مـردن  روز 
کـه به شـب بد چشـم او سـلطان شـناسجـز همـان خاصیـت آن خـوش حـواس
بـود راه  غـل  جملـه  هنرهـا  بـودآن  آگاه  شـه  ز  کـو  چشـمی  غیـر 

 )مولوی، 1390: 1033(
 دراندیشـه ی موالنا تهذیب و تصفیه درون و رهایی از قید و بندهای عالم مادی بیش از 

هر چیز باعث تعالی روح می شـود:
آوازهـــا  ایـــن  خویـــش  درون  منـــع کـــن تـــا کشـــف گـــردد رازهـــااز 
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رنگ هـا ایـن  جـز  بـه  بینـی  سـنگ هارنگ هـا  جـای  بـه  بینـی  گوهـران 
)مولوی، 1390: 210( 

3.1.2(اهداف عقالنی
         از نظـر فارابـی هـدف عقانـی تربیـت، شـناخت خداونـد بـه وسـیله کسـب علـوم 
مختلـف منطقـی، طبیعـی، حکمـی، کامـی، الهـی، ریاضیـات، زبـان، و ... اسـت. بـر طبـق 
اندیشـه وی عقـل مراتبـی دارد کـه نازل تریـن آن عقـل بالقـّوه یـا هیوالنـی اسـت کـه »تـا 
آزمایـش انجـام نـداده و تجربـه به دسـت نیاورده بـه گونه ی عقـل بالقوه اسـت، پس همین 
کـه آزمایش هـا تحقـق یافـت و همـان تجـارب به خاطر سـپرده شـد و در ذهن ماندنی شـد 
همـان عقـل بالقـوّه فعّلیـت یافتـه و به کمـال خود خواهـد رسـید« )فارابـی، 1382: 43( که 
همـان عقـل فّعال اسـت و بـه عنوان واسـط میـان خداوند و انسـان می تواند رسـاننده فیض 
الهـی باشـد. در اندیشـه ی فارابـی طـی مدارج عقـل از عقل بالقـّوه تا عقل فّعال به وسـیله ی 
تعلیـم و تربیـت و کسـب شـناخت ممکـن می گـردد و برتـری عقـول مبتنـی بر رسـیدن به 
حقیقـت و دانـش و حکمـت اسـت. او می گویـد: »بـرای هـر یـک از جنبـه ی عقـل نظـری 
و عقـل عملـی جداگانـه برتـری و فضیلتـی اسـت. پـس برتری عقـل نظری همـان دریافت 
حقیقت هـا و دانـش و حکمـت اسـت و برتـری و فضیلـت عقـل عملـی همـان دریافـت 
حقیقت هـا بـرای بـه کار بسـتن کنش هـا و نیکویـی اندیشـه در مقـام عمـل و درسـتی گمان 
اسـت.« )همـان : 38( فارابـی همچنیـن در کتـاب احصاء العلـوم خود طبقه بنـدی جامعی از 
علـوم عقلـی، ارائـه کـرده و دربـاره ی انـواع علومی کـه فرد برای کسـب شـناخت کاملی از 

جهـان، انسـان و خداونـد نیـاز دارد بـه تفصیل سـخن گفته اسـت.
         در نـگاه موالنـا نیـز عقـل مراتـب گوناگونـی دارد. عقـل جـزوی کـه مذموم اسـت؛ 
چـون محـدود بـه جهـان مـادی و حـواس آن اسـت و عقـل کّلـی که پایـه و اسـاس عالم 

ست: ا
نگـون  گـه  چیـره  گاه  جـزوی  المنـونعقـل  ریـب  از  ایمـن  کّلـی  عقـل 

 )مولوی، 1390: 388(
      در اندیشـه ی موالنـا »ایـن عقـل کل زیربنـای جهـان هسـتی اسـت که صورت هـای مادی 

تعلیم و تربیت در نظام فکری فارابی و موالنا؛ شباهت ها و تفاوت ها
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در سـطح آن ماننـد کاسـه هایی هسـتند که مادامـی کـه خالی انـد، روی آن در حرکتند و همین 
کـه پـر گشـتند، در دریـا فـرو می روند؛ یعنـی پـس از آن که هر موجـودی راه تکامـل خود را 

سـپری کـرد، به عقـل کل می پیونـدد.« )جعفـری، 1363: 509(
عـذاب بحـر  اندریـن  مـا  آبصـورت  روی  بـر  کاسـه ها  چـون  مـی رود 
اسـت کل  عقـل  صـورت  عالـم  اوسـت بابـای هـر آنـک اهـل دل اسـتکل 
عالمـی ظاهـر  اسـت  پنهـان  نمـیعقـل  وی  از  یـا  مـوج  مـا  صـورت 
از عقـل کل فکرتسـت  یـک  رسـلایـن جهـان  صورت هـا  و  دان  شـه  را  عقـل 

)مولوی، 1390: 53(
  البتّـه موالنـا عقـل جـزوی را وسـیله و عصایی برای طی مسـیر معرفت می شـمرد، اّمـا آن را 
کافـی نمی دانـد؛ چـرا کـه هدف واالی موالنا رسـیدن به عشـق الهی اسـت که بـه صرف عقل 

راه بـدان نتـوان برد؛ لـذا آن گاه که می گوید:
بـــود چوبیـــن  اســـتداللیان  بـودپـــای  بی تمکیـن  سـخت  چوبیـن  پـای 

 )همان: 97(
 و بـر عقـل و اسـتداللیان می تـازد، ایـن جملـه »می توانـد نقد رویکـرد تمامیـت خواهانه آنان 

به شـمار آید.« )سـجادیه، 1388: 133(
عصـا  باشـد  عصـا  نابینـا  حصـاپـای  بـر  او  سـرنگون  نیفتـد  تـا   
دلیـل و  قیاسـات  چه بـود  عصـا  جلیـلایـن  بینـا  دادشـان  کـی  عصـا  آن 

   )مولوی، 1390: 97(
 در حقیقـت آنچـه بـرای موالنـا اهّمیّـت دارد، نه خود عقـل و علوم عقلی و قیاسـات و دلیل؛ 
بلکـه آن منشـا و منبـع ایـن عقل و علوم اسـت. از نظر وی عصـا به تنهایـی نجات بخش نابینا 
نخواهـد بـود؛ بلکـه آن روشـن بینانـی که عصـای عقل و معرفـت و دانش را به دسـت کوران 
باطنـی می دهنـد و آنـان را بـه صـراط مسـتقیم هدایـت می کنند، نجـات بخش واقعی هسـتند 

کـه ایـن روشـنان، همانا پیامبـران و اولیای حق می باشـند.
دیده انـــدبـــا عصـــا کـــوران اگـــر ره دیده انـــد روشـــن  خلـــق  پنـــاه  در 
ــانگـــر نـــه بینایـــان بدنـــدی و شـــهان ــه کـــوران مرده انـــدی در جهـ جملـ
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 )مولوی، 1390: 97(
4.1.2(اهداف اخالقی

        مهم تریـن هـدف تعلیـم و تربیـت از نظـر فارابـی هـدف اخاقـی اسـت که همانا کسـب 
فضیلـت و رسـیدن بـه کمـال و در نهایت نیـل به خداوند اسـت. وی هدف غایـی از آفرینش را 
دسـتیابی بـه سـعادت و رسـیدن بـه کمال می دانـد و سـعادت را  »صیـرورت و انتقـال و تحّول 
نفـس در کمـال وجـودی خود« )فارابـی، 1379)ب(: 186( تعریف می کنـد. از نظر فارابی »چون 
هدف از آفرینش وجود انسـان این اسـت که به سـعادت نهایی برسـد، به ناچار در راه رسـیدن 
بـه آن نخسـت باید معنی سـعادت را بشناسـد و آن را غایـت کار و نصب العین خـود قرار دهد 
و سـپس اعمالـی را کـه الزم اسـت انجام  دهد تا به وسـیله ی آن ها به سـعادت برسـد، به خوبی 
بازشناسـد و بـه دنبـال آن انجام  دهـد.« )فارابـی، 1379)آ(: 244( امروزه نیـز در تمامی نظام های 
تعریـف شـده بـرای تعلیـم و تربیـت »غایـت تربیـت کمـال مطلوبی منطبـق با حقیقت انسـان 
اسـت.« )شـکوهی، 1383: 126( »فلسـفه ی فارابـی غایت خویـش را بر معرفت خالـق بنا نهاده 
اسـت.« )مهاجرنیـا، 1380: 141( از نظـر او سـعادت تنها از طریق کسـب فضایل و به وسـیله ی 
تعلیـم و تربیـت امکان پذیـر بـوده و چون معتقد اسـت افراد از ابتـدا دارای فطرت پاک هسـتند؛ 
لذا تعلیم و تربیت را امری اساسـی و محوری می داند. )ر.ک: اسـامیان و همکاران، 1392: 58( 
پـس از آنجـا کـه روح و روان انسـان می بایـد او را بـه سـوی شـناخت حقیقت و زیبایی سـوق 
دهنـد، هـدف نهایـی تعلیم  وتربیت شـناخت خداونـد خواهدبود. محتـوای درس بایـد متربّی را 
به سـوی شـناخت حق، ایمان به خدا و پیروی از فرامین او  و رسـیدن به قرب الهی و همچنین 

بـه شـناخت خود فـرد به عنـوان مخلـوق هدایت کند. 
        در اندیشـه ی موالنـا نیـز هـدف واالی حیـات انسـانی رسـیدن بـه کمـال اسـت: »موالنا 
حیـات را حرکتـی بی وقفـه بـه سـوی تعالی می دانـد؛ اسـتکمال تمامـی آفرینـش از فروترین 

مظاهـر تـا برترین تجلـی.« )شـیمل، 1370: 403( 

رسـی  زیبـا  آن  بـه  زیبـا  شـدی  بی کسـیچـون  از  را  روح  رهانـد  کـو   
 )مولوی، 1390: 1044(

تعلیم و تربیت در نظام فکری فارابی و موالنا؛ شباهت ها و تفاوت ها
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و این انسان کامل است که به شناخت حقیقت و قرب الهی و سعادت واقعی نایل می شود:

ــود ــرد زر شـ ــاک گیـ ــر خـ ــی گـ ناقـــص ار زر بـــرد خاکســـتر شـــودکاملـ
 )مولوی، 1390: 75(

تمامـی سـخن مثنـوی دربـاره ی رسـیدن بـه قـرب الهـی اسـت؛ به طـوری کـه همـه ی آن را 
می تـوان در دو عبـارت »انـا هلل و انـا الیـه راجعـون« خاصه کـرد.)ر.ک: جعفـری، 1363،ج1: 

511( اّولیـن ابیـات نـی نامـه نیـز حاکـی از طلـب رسـیدن بـه چنین غایتی اسـت:
ــشهـر کسـی کـو دور مانـد از اصـل خویـش ــل خویـ ــد روزگار وصـ ــاز جویـ بـ

 )مولوی، 1390: 5(

آمدیـــم  اول  ز  زنـــده  جهـــان  ــدیمکـــز  ــاال شـ ــوی بـ ــتی سـ ــاز از پسـ بـ
راجعـــونجملـــه اجـــزا در تحـــّرک در ســـکون الیـــه  کانّـــا  ناطقـــان 

)همان: 359(
 بایـد بـه ایـن نکتـه نیز توّجه داشـت که موالنـا تعلیم و تربیـت را تنها راه رسـیدن به سـعادت و 
کمـال انسـانی نمی دانـد؛ بلکـه او عشـق را به عنوان یـک ابزار رسـیدن به معرفـت و کمال مطرح 
می کنـد و چـه بسـا آن را مهم تـر و قدرتمندتـر از راه هـای دیگر می داند: »عشـق در دیـدگاه موالنا 
چـه مجـازی و ایـن جهانی باشـد و چه حقیقی و آن جهانی و الهی باشـد، در هر حال انسـان را از 

خود و خودپرسـتی دور می کند و گامی اسـت در راه معرفت.«)اسـتعامی، 1384،ج1: 38(
ـــتعاشـــقی گـــر زین ســـر و گر زان ســـر اســـت ـــر اس ـــر رهب ـــدان س ـــا را ب ـــت م عاقب

)مولوی، 1390: 10(
       اندیشـمند دیگری نیز در این باره می نویسـد: »در دفتر موالنا طبیب عشـق اعجاز مسـیحایی 
می کنـد... و آدمـی را موسـی وار بر کوه طور می نشـاند تا شـعاع آن خورشـید... در او بتابـد و او را 
هویّتـی تازه ببخشـد... عشـق با جذبه روحانی کـه درون آدمی ایجاد می کنـد، می تواند تمام وجود 

او را متحـّول کنـد و او را برای حرکت در مسـیر کمال، مهیّا سازد.«)سـروش، 1379: 277(
ای طبیـــب جملـــه علت هـــای مـــاشـــاد بـــاش ای عشـــق خـــوش ســـودای مـــا

 )مولوی، 1390: 6(
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2.2(اهداف اجتماعی
    بخـش دوم اهـداف تعلیـم و تربیـت از دیـدگاه فارابـی، اهـداف اجتماعـی اسـت. فارابـی 
انسـان را موجـودی اجتماعـی در نظـر می گیـرد و بـر آن اسـت کـه »هـر یـک از آدمیـان بـر 
سرشـت و طبیعتـی آفریـده شـده اند کـه هـم در قـوام وجـودی خود و هـم در نیـل و وصول 
بـه برتریـن کمـاالت ممکـن خـود محتـاج به امـوری بسـیارند کـه هریک بـه تنهایـی نتوانند 
متکّفـل انجـام ]دادن[ همـه ی آن امـور باشـند... و بدین سـبب اسـت کـه برای هیچ فـردی از 
افـراد انسـان وصـول بدان کمالـی که فطرت طبیعـی او برای او نهاده اسـت ممکـن نبود؛ مگر 
بـه واسـطه ی اجتمـاع.« )فارابـی، 1379)ب(: 205( پـس دسـت یابی انسـان به سـعادت بدون 
همـکاری بـا دیگـر افـراد جامعـه غیـر ممکـن اسـت و »خیر افضـل و کمـال نهایی نخسـت 
بـه وسـیله ی اجتمـاع مدنـی حاصـل آیـد« )همـان: 207( و »سـامت فـرد و جامعـه متاثّـر از 
هـم بـوده و بـا تربیـت افـراد سـالم می تـوان بـه مدینـه ی فاضلـه دسـت یافـت.« )هاشـمی و 
نـوروزی، 1389: 95( در اندیشـه ی فارابـی، تعلیـم و تربیـت یکـی از مهم تریـن مولّفه هـای 
اتوپیاسـت و از نظـر وی »آن مدینـه ای کـه مقصـود حقیقـی از اجتماع در آن تعـاون بر اموری 
بـود کـه موجـب حصـول و وصـول به سـعادت آدمی اسـت، مدینـه ی فاضلـه بـود« )فارابی، 
1379)ب(: 208( کـه در آن »وظیفـه ی اصلـی حکومـت کوشـش و تـاش همـه جانبـه برای 
برقـراری امنیـت و آرامش و اسـتقرار گسـترده ی شـبکه ی آموزش و پرورش به منظور کشـف 
اسـتعدادها و پـرورش آن ها و بهره گیری صحیح از اسـتعدادهای شـکوفا شـده بـرای واگذاری 
مسـؤولیت های متناسـب در ضمن تقسـیم کار اسـت.« )سـتوده، 1376: 59( همچنین»فارابی، 
انسـان های تربیـت یافتـه را بسترسـاز ایجـاد مدینه ی فاضلـه ای می داند که اهالی و سـاکنان آن 
در سـعادت و نیک بختـی کامـل به سـر می برند و در واقع در سـایه ی تعلیـم و تربیت صحیح، 
افـراد آمادگـی ایجـاد مدینـه ی فاضلـه ای را پیـدا می کننـد کـه دسـت یابی بـه سـعادت جز از 
طریـق تحّقـق آن امکان پذیـر نیسـت.« )کاونـدی، 1390: 60( در اندیشـه ی فارابـی »اگر تعلیم 
و تربیـت صحیـح در اجتمـاع انجـام نگیرد مدینـه از حالت فاضلـه خارج می شـود و در زمره 

مـدن غیر فاضلـه قرار خواهـد گرفـت.« )میرزامحمـدی، 1384: 17(
       تحلیـل آثـار موالنـا بـه خصوص  فیه ما فیه و مثنوی نشـان می دهد که از نظر وی انسـان 
موجـودی اجتماعـی اسـت و بـه رابطـه ی متقابل فـرد و جامعـه اذعـان دارد: »تاّمـل در برخی 
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از حکایت هـای مثنـوی، نشـانگر ایـن اسـت کـه جال الدیـن ماجظـات مهمـی را درباره ی 
اجتماعـی بـودن انسـان مطـرح کـرده اسـت. ...از نگاه موالنـا اگرچـه در تحلیـل نهایی غایت 
سـلوک رسـیدن فرد سـالک بـه کمال و سـعادت اسـت؛ ولی انجـام مراحل سـلوک در هیات 
جمعـی وصـول بـه کمال را تسـهیل می کند، و اساسـا جمعیت مایه ی نشـاط و پویایی اسـت. 
چنین تلّقی و برداشـتی، منشـأ تقویت همبسـتگی و قـوام نظام اجتماعـی می گردد.«)منوچهری 

و هنـری، 1393: 418 تا 422(
ــدد ــی عـ ــی بـ ــار بینـ ــا یـ ــو تـ ــار شـ زانـــک بـــی یـــاران بمانـــی بـــی مـــددیـ
ــوش رود ــی او خـ ــا در رهـ ــه تنهـ بـــا رفیقـــان ســـیر او صـــد تـــو شـــودآنکـ
ـــد ـــن آفری پدیـدحـــق ز هـــر جنســـی چـــو زوجی جمعیـت  ز  شـد  نتایـج  پـس 

)مولوی، 1390: 936(
3(رابطه ی تعلیم و تربیت و اختیار انسان در آثار فارابی و مثنوی معنوی

         از نظـر فارابـی مسـاله ی اختیـار انسـان در فراینـد تعلیـم و تربیـت نقشـی به سـزا دارد. 
فارابـی انسـان را مختـار می دانـد و اعتقـاد او بر این اسـت که انسـان ها به طور فطـری مجبور 
بـه خـوب یـا بد بـودن نیسـتند و می گویـد: »آدمـی در آغـاز به مقتضای سرشـت بـا فضیلت 
و دارای کمـال پدیـد نیامـد، بـه گونه ای  که هیـچ دگرگونـی در او پدید نیاید.«)فارابـی، 1382: 
106( از نظـر فارابـی وجـود تفاوت هـای فردی در انسـان ها بـه معنای حاکمیت جبـر بر آن ها 
نیسـت؛ بلکـه ایـن امـر بـر ضـرورت تعلیـم و تربیـت تاکیـد دارد. از نظـر وی اختیـار »امری 
اسـت کـه ویـژه ی انسـان اسـت و در سـایر حیوانـات نیسـت و به وسـیله ی همین امر اسـت 
کـه انسـان می تواند کارهای پسـندیده و ناپسـندیده و زشـت و زیبـا را انجام دهـد و پاداش و 
کیفر اخروی بدان بازبسـته اسـت« )فارابی، 1379)آ(: 236( و سـعادت و کمال از طریق افعال 
ارادی بـه دسـت می آیـد. مولـوی »بـر خاف جمهور اشـاعره کـه در افعال عباد، قایـل به جبر 
شـده اند، طریقـه ی اختیـار را اختیار کرده اسـت.« )همایـی، 1362: 77( او »عقیـده جبریه را به 
معنی سـلب اختیار به طور مطلق نمی پسـندد و از نظر فلسـفی آن را باطل می داند.«)فروزانفر، 

1390، ج1: 264( وی در مثنـوی بارهـا بـر مختـار بودن انسـان و رد جبرگرایـی تاکید دارد:
کار دو  انـدر  ایـن  مانـده  تـردد  اختیـاردر  بـی  بـود  کـی  تـردد  ایـن 
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گـود  کـی  او  کنـم  آن  یـا  کنـم  بـودایـن  بسـته  او  پـای  و  دسـت  دو  کـه 
  )مولوی، 1390: 936(

البتّـه او اختیـار انسـان را در طـول مشـیّت الهـی می دانـد و بـه طور کّلـی در جبـر و اختیار بر 
موضـع بیـن االمرین، موقوف اسـت:

ــم ــیر علـ ــی شـ ــیران ولـ ــه شـ ــا همـ حمله مـــان از بـــاد باشـــد دم بـــه دممـ
بـــاد  ناپیداســـت  و  پیـــدا  جـــان فـــدای آن کـــه ناپیداســـت بـــادحمله مـــان 

 )همان: 30(
       موالنـا تمـام آنچـه الزمـه کار تعلیم و تربیت اسـت یعنی گوشـزد کردن اشـتباهات، امر و 
نهـی کـردن، تردید داشـتن بین چند انتخـاب، تصمیم گیری درمـورد امری، پشـیمانی از انجام 

بعضـی اعمـال، و متنبه شـدن، همـه و همه را اثبـات مختار بودن آدمـی می داند:
مکـن یـا  کـن  بـرو  می آیـد  سـخننغـز  و  ماجراهـا  و  نهـی  و  امـر 
کنـم  آن  یـا  کنـم  ایـن  فـردا  کـه  صنـمایـن  ای  اسـت  اختیـار  دلیـل  ایـن 
بـدی آن  ز  خـوردی  کـه  پشـیمانی  آن  مهتـدیو  گشـتی  خویـش  اختیـار  ز 

  )همان: 856(
4(خودتربیتی در آثار فارابی و مثنوی معنوی

        فارابـی، اّولیـن فیلسـوفی اسـت کـه بحـث خودتربیتـی را مطـرح کـرده اسـت: »الگوی 
خودتربیتـی مّشـاء در واقـع از نـوع الگوهای عملی اسـت کـه کارکرد آن بازنمـود فرایند عمل 
خودتربیتـی در تربیـت اخاقـی اسـت. این الگو مشـخص می کند کـه تربیت اخاقـی باید از 
کجـا شـروع شـود، چـه مراحلی را باید پشـت سـر بگـذارد، در هر مرحلـه چـه فّعالیّت هایی 
بایـد انجـام شـود و در نهایـت، ایـن فرایند بایـد به کجـا ختـم شـود.« )داوودی، 1391:  39( 
شـناخت نقـاط قـّوت و ضعـف اخاقـی خود، تـاش بـرای تغییر خلق ناپسـند به پسـندیده 
از طریـق ممارسـت، و تدبّـر در نتایـج اعمال بخشـی از این الگـوی خودتربیتی اسـت. فارابی 
معتقـد اسـت: »اخـاق اعـم از جمیـل و قبیـح امری اکتسـابی اسـت و مادامی که انسـان خلق 
خاصـی را بـه دسـت نیـاورده باشـد می توانـد آن را کسـب کند و اگـر خلقـی را تحصیل کرد 
نیـز می توانـد بـه اراده و اختیـار خویـش آن را تغییر دهـد.« )فارابـی، 1412ق: 55 و 56( چنان 
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کـه گفتیـم موالنـا قایـل بـه اختیار اسـت؛ بـه همیـن دلیـل در آرای تربیتی خـود نیز انسـان را 
مسـوول تعلیـم و تربیـت خود می داند. او معتقد اسـت انسـانی کـه در وجود خویش اندیشـه 

کنـد، در جهـت تعالـی روح خود تـاش می کند:
هـر کـه نقـص خویـش را دیـد و شـناخت        انـدر اســــتکمال خـود دو اسـبه تاخـت
                                                                       )مولوی، 1390: 143(

      موالنا انسان را به تاش در جهت تربیت نفس و زدودن آالیش ها از آیینه ی دل فرامی خواند:
هیکلـی تیـره  گرچـه  آهـن  چـو  صیقلـیپـس  کـن  صیقلـی  کـن  صیقلـی 
صـور پـر  گـردد  آیینـه  دلـت  سـیم برتـا  ملیحـی  سـو  هـر  او  انـدر 
بـود بی نـور  و  تیـره  ارچـه  آهـن  زدود  وی  از  تیرگـی  آن  صیقلـی 

 )همان: 657و658(
       او نیز همچون فارابی معتقد است که انسان، قابلیت تغییرپذیری و اصاح پذیری دارد:

اسـت تیـره  و  غلیـظ  خاکـی  تـن  صیقلـش کـن زان کـه صیقل گیـره اسـتگـر 
  )همان: 658(

 و فقط باید در این مسیر، تاش و مجاهدت نماید:
شـود   رخشـان  تـو  نـور  تـا  کـن  شـودجهـد  آسـان  خدمتـت  و  سـلوک  تـا 

   )همان: 538(
      او حتّـی در بـاره ی عشـق کـه طبـق نظـرش بـه مثابـه ی یکـی از راه های تعالی اسـت نیز 
بـر همـت و طلـب فـرد تاکیـد مـی ورزد و می گوید که تنهـا بر جذبه ی معشـوق تکیـه نکنید:

مبـاشاصل خود جذبسـت لیـک ای خواجه تاش جذبـه  آن  موقـوف  کارکـن 
     )همان: 977(

 و اگـر تشـنگِی طلـب در درون جـان انسـان، جای گیـر شـود، چشـمه ی معرفـت در 
درون او جوشـیدن خواهـد گرفـت:

رود  آن جـــا  دوا  دردی  کجـــا  رودهـــر  آن جـا  نـوا  فقـری  کجـا  هـر 
تـــا بجوشـــد آب از بـــاال و پســـتآب کـــم جـــو تشـــنگی آور بـــه دســـت 

  )مولوی، 1390: 478(
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5(دیدگاه فارابی و موالنا درباره ی تناسب تعلیم و تربیت با توانایی و استعداد فرد
        جریـان تربیـت بسـیار پـر افـت و خیـز اسـت و بایـد بـر اسـاس موقعیـت و 
شـرایط تعییـر کنـد و اجـرا گـردد. گرچـه هـدف نهایـی این جریـان واحد اسـت، اّما 
رونـد رسـیدن بـه ایـن هـدف غایـی بایـد رونـدی منعطـف باشـد و در هـر مـوردی 
بـا موقعیـت فـردی متربّـی سـازگاری داشـته باشـد تـا بتوانـد بـه بهتریـن نحـو به آن 
انسـان ها  فارابـی  اندیشـه های  اسـاس  بـر  گـردد.  منجـر  نظـر  مـورد  مطلـوب  کمـال 
عـاوه بـر فطـرت مشـترک هرکـدام دارای فطرتـی خـاص و اسـتعدادهای متفاوتـی 
بـه گونـه ای  بـرای دسـت یازیدن  فـرد  بیشـتر چنـان اسـت کـه هـر  نیـز هسـتند. »و 
 )16  :1382 )فارابـی،  دارد.«  و شایسـتگی  آمادگـی  و محـدود  معیـن  برتری هـای  از 
او معتقـد اسـت کـه چـون احـوال و افعـال و زمان هـا دگرگـون شـود، فضایـل هـم 
مختلـف می شـود )ر.ک: فارابـی، 1412ق: 190 و191( و لـذا در آمـوزش و پـرورش 
می بایـد بـه تفاوت هـای فـردی اشـخاص توّجـه شـود. در عیـن حـال او معتقد اسـت 
مّلتـی بـه کمـال می رسـد کـه در آن تعلیـم و تربیـت همگانـی باشـد و هرکـس بـه 
فراخـور توانایـی خویـش از آمـوزش و پـرورش بهـره ببـرد. پـس نظامـی را تبییـن 
می کنـد کـه در آن، نوعـی تعلیـم و تربیـت عمومـی بـرای همـه وجـود دارد و بعـد 
تخصصـی  تعلیمـات  تحـت  اسـتعداد خـود  و  توانایـی  بنابـر  هرکـس  مرحلـه،  آن  از 
قـرار می گیـرد؛ چـرا کـه »ممکـن نیسـت هـر کسـی بـرای هـر پیشـه و کاری آمادگی 
و شایسـتگی داشـته باشـد؛ بلکـه شـاید کسـی در جامعـه آمـاده ی فراگرفتـن پیشـه و 
کاری اسـت کـه دیگـری سـزاوار آن نیسـت، و دیگـری شایسـته کاری دیگـر اسـت 
کـه آن یکـی آمادگـی انجـام آن را نـدارد.« )فارابـی، 1382: 65( پس »آن کـس که به 
مقتضـای سرشـت، نفـس او پذیـرای همـه ی گونه هـای برتری نیسـت، بر سیاسـتمدار 
بافضیلـت شـهر و سرپرسـت نخسـت آن، الزم نیسـت کـه همه گونـه برتری هـا را در 
نفـس او جایگزیـن کنـد؛ بلکـه تنهـا بـر او فـرض اسـت کـه برتری هایـی بـه نفـس 

همـان کـس برسـاند کـه بـرای بیشـتر مـردم شـهر سـودمندتر اسـت.«)همان : 105(
         فارابـی متعّلمـان را بـه سـه دسـته تقسـیم می کنـد: دسـته ی اّول، کسـانی که ممکن 
اسـت از علـم در جهـت شـّر بهـره برنـد و بایـد در تهذیـب اخـاق آن هـا کوشـش کـرد؛ 
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دسـته ی دوم، کسـانی کـه هـوش کمـی دارنـد و بایـد دیـد چه علمی برایشـان سـودمند اسـت 
و در آن جهـت هدایتشـان کـرد و دسـته ی سـوم، افـراد هوشـمند که نبایسـت در تعلیـم آنان از 
هیـچ امـری دریـغ کـرد. )ر.ک: کاونـدی، 1390: 57( فارابی همچنیـن در امر تعلیـم و تربیت به 
تفاوت هـای بیـن اقـوام و مّلت هـا توّجـه می کنـد و از نظـر او »مـردم در هـر منطقه کـه زندگی 
می کننـد، تحـت تاثیر وضـع آب و هوا و زمین و عوامـل دیگر جغرافیایی آن می باشـند«)فارابی، 
1379)آ(: 44( و می گویـد: »سـپس در اصنـاف مختلـف تـک تـک اّمت هـا توّجـه شـده و نیـز 
آنچـه بـه واسـطه ی طبیعـت مشـترک از ملـکات و افعـال انسـانی بـرای آن اّمت نهادینه شـده، 
مـورد مداقّـه قـرار می گیـرد تـا آن کـه در مـورد تمـام اّمت ها و یـا اکثر آن هـا نظری بیان شـود... 
ازایـن رو نیازمنـد آن اسـت کـه آن علـم بـه گونـه ای سـامان یابد که سـعادت هـر اّمتـی و یا هر 
قومـی و یـا هـر انسـانی مّد نظر قرار گیرد و آنچه شایسـته اسـت کـه فقط آن اّمت بـدان تادیب 
شـود، حفـظ گشـته و اموری که در تادیـب آن اّمت از طریـق اقناع به کارگرفته می شـود معرفی 
گردد.«)فارابـی، بی تـا: 78( موالنـا نیز انسـان ها را از نظر اسـتعدادها و توانایی های عقلی متفاوت 
می دانـد. ایـن از نـگاه جهان شـناختی وحـدت و تشـکیک وجـود او بـر می آید کـه برگوناگونی 

وسـع وجـودی انسـان ها و شـّدت  و ضعف هـای آن ها تاکید مـی ورزد:
دان نیـک  را  عقل هـا  تفـاوت  آسـمانایـن  تـا  زمیـن  از  مراتـب  در 
آفتـاب قـرص  همچـو  عقلـی  هسـت عقلـی کمتـر از زهـره و شـهابهسـت 

 )مولوی، 1390: 741(
       او معتقـد اسـت، تجربـه و تعلیـم بـه تنهایـی یکـی را از دیگـری دانشـمندتر و اصلـح  
نمی کنـد؛ بلکـه »اختـاف عقـول ذاتـی و اصلـی اسـت نـه عرضـی، بـه خـاف معتزلـه کـه 
می گوینـد عقـول از اّول خلقـت بـه همـه کـس مسـاوی داده شـده.« )نثـری، 1331، ج3: 99(

بشـر عقـل  در  هسـت  تفـاوت  صـورآن  انـدر  شـاهدان  میـان  کـه 
بـود  اصـل  در  عقل هـا  شـنوداختـاف  بایـد  سـنیان  وفـاق  بـر 
خـرد طفـل  زان  اندیشـه ای  دمیـد  نبـردبـر  بویـی  تجربـه  صـد  بـا  پیـر 
  تـا ز افزونـی کـه جهـد و فکرت اسـتخـود فـزون آن بـه کـه آن از فطرت اسـت

 )مولوی، 1390: 405(
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لـذا موالنـا نیـز »در بیـان ایـن خبر کـه »کلّمو النّـاس علی قـدر عقولهـم...« بیان مـی دارد که با 
هرکـس بر حسـب توانایی فکـری اش باید سـخن گفت:

فتـاد  بـا کـودک سـر و کارت  گشـادچـون کـه  بایـد  کـودکان  زبـان  هـم 
 )مولوی، 1390: 663(

 6(تمرین، تکرار و مراقبت پیوسته، الزمه ی تعلیم و تربیت
        فارابـی، تعلیـم و تربیـت را نیازمنـد مراقبـت همیشـگی، تمریـن و تکـرار مـداوم و 
تحّمـل سـختی های بسـیار می دانـد: »برتری ها و پسـتی های خوی ها، در جـان آدمی جایگزین 
می شـود، بـه سـبب کنش هـای پیاپـی کـه بـا گذشـت زمـان و بـه کار گرفتـن همـواره ی آن 
کنش هـا بـه گونـه ی عـادت، خوی هـا پدیـد می آینـد. پـس اگـر آن کنش هـا نیکی ها باشـند، 
برتـری و فضیلـت... در نفس ما پدیدار خواهد شـد.« )فارابی، 1382: 14( پس او اسـتعدادهای 
ذاتـی انسـان را فضیلت نمی شـمرد؛ بلکـه آنچه از اعمال شایسـته را که بر اثر تکـرار به عادت 
بـدل شـود، فضیلـت می خوانـد و  می گویـد: »نـام ایـن شایسـتگِی طبیعـی، فضیلـت نیسـت. 
...ولـی همیـن کـه شایسـتگی طبیعـی بـه سـوی انجـام دادن کارهـای بافضیلـت  و واال پدیـد 
آیـد، و همـان کنش هـا پیاپـی انجام گیـرد، و به گونـه ای همان کنش بـرای انجام دهنـده ی آن، 
عـادت شـود و بـه حالتی خاص در نفـس جای گیـرد و از آن حالِت جایگزین شـده، کارها و 
کنش هایـی پدیـد آیـد، نـام آن حالت جایگزین شـده از روی عـادت، فضیلت اسـت.« )همان 
: 15و16( و معتقـد اسـت: »برخـاف غرایـز و لّذت های ناشـی از آن که دارای کشـش طبیعی 
هسـتند، کسـب اخـاق نیک و پسـندیده و تسـّلط قـوه ناطقه بر قـّوه ی بهیمیه جز در سـایه ی 
تمریـن و عـادت حاصـل نمی شـود.« )هاشـمی و نـوروزی، 1389: 105( موالنـا نیز انسـان را 
موجـودی فرامـوش کار می دانـد کـه احوال او مدام در دگرگونی اسـت و زندگی مـادی در دنیا 

او را دچـار غفلـت می کند:
بُـدغفلـت از تـن بـود چـون تـن روح شـد هیـچ  بـی  را  اسـرار  او  بینـد 

    )مولوی، 1390: 493(
         از نظر وی نفس انسـان به بدی تمایل دارد؛ چرا که لذت جوسـت و در اندیشـه ی موالنا 

تعلیم و تربیت در نظام فکری فارابی و موالنا؛ شباهت ها و تفاوت ها
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پرداختن به لذایذ نفسـانی، موجب بدی و فسـاد است:
می تنـد عّلـت  گـرد  نفسـش  می کنـدزان کـه  فاسـد  زود  را  معرفـت    

  )مولوی، 1390: 455(
 بنابرایـن، انسـان بـرای رهایـی از غفلت، نیازمنـد یادآوری مـداوم، تأّمل مـدام در درون خود، 
و تکـرار آموخته هـای اخاقـی اسـت. جریـان تربیت انسـان بـه بازنگری مـداوم، نیـاز دارد تا 

مبـادا نسـیان و غفلت انسـان باعـث فراموشـی آموخته های تربیتی وی شـود:
بر شـود مکـّرر  بـرق  از  شـودشـمع  زر  مکـّرر  تـاب  از  خـاک 

  )همان: 495(
  7(لزوم وجود مربّی در تعلیم و تربیت

        از نظـر فارابـی: »مـردم در فطرت هـای شـخصی خـود گوناگوننـد؛ بنابراین هیچ انسـانی 
فطرتـا نمی توانـد از پیـش خود سـعادت را بشناسـد و هـم نمی تواند از پیش خـود آنچه را که 
بایسـته ی عمـل اسـت، مـورد عمل قـرار دهد؛ بلکـه در هـر دو مورد نیـاز به مرشـد و راهنما 
دارد. ...و نیـز چنیـن نیسـت که هرگاه افراد انسـانی بدیـن دو امر راهنمایی شـدند خودبه خود 
و بالّضـروره بـدون باعـث و محّرکـی اقـدام بـه انجـام آن کننـد، و در حقیقت اغلـب مردم در 
ایـن وضع انـد؛ و از ایـن جهـت اسـت کـه محتاج بـه مرشـد و راهنمایـی می باشـندکه هم به 
درسـتی، سـعادت و مقّدمـات عملـی آن را بشناسـد و هـم محـّرک و موجـب عمـل بدان هـا 

باشـد.« )فارابی، 1379)آ(: 244(
   غفلـت مـداوم انسـان کـه موالنـا آن را بیـان می کنـد، نیـاز بـه مربّـی را در مسـیر تربیـت 
اجتناب ناپذیـر می نمایـد. او عـدم توانایـی انسـان را برای طی مسـیر کمال به تنهایـی، از دالیل 

بعثـت رسـوالن می دانـد؛ پیامبرانـی کـه از نظـر موالنـا معّلمان حقیقی بشـر هسـتند:
رسـولگـر بـه فضلـش پـی ببـردی هـر فضـول  چندیـن  خـدا  فرسـتادی  کـی 

  )مولوی، 1390: 694(
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نتیجه گیری
        مثنـوی معنـوی سرشـار از آموزه هـای اخاقـی و تربیتی اسـت و اندیشـه های موالنـا درباره 
تعلیـم و تربیـت را تمـام و کمـال بازتـاب می دهد. نظـام فکری و فلسـفی موالنا در ایـن زمینه در 
بیشـتر مـوارد بـا آرای تربیتی ابونصـر فارابی هم خوانی و مطابقـت و در معدودی از مـوارد با آن ها 
مغایـرت دارد. اهـداف جسـمانی تعلیـم و تربیـت از نظر فارابی دسـت یابی به سـامتی جسـم و 
بـه تبـع آن زمینه سـازی پـرورش روح و همچنین آمادگـی برای دفـاع از جامعه اسـت؛ اّما در نظر 
موالنا تنها روح اسـت که اهّمیّت دارد و پرداختن به جسـم، انسـان را از سـیر روحانی باز می دارد. 
در زمینـه ی اهـداف ذوقی نیز نظرات این دو اندیشـمند همخوانی چندانی نـدارد. فارابی برای هنر 
ارزش و اعتبـار واالیـی قایـل اسـت و آن را الزمـه ی تعالـی می دانـد، اّما موالنا هر گونـه هنر و فن 
و صنعـت دنیایـی را خـوار می شـمارد و آن را موجب دردسـر و هاک می خواند. موالنـا و فارابی 
هـر دو بـرای عقـل مراتبـی را برمی شـمرند و سـیر کمال و رسـیدن به سـعادت غایـی را منوط به 
کسـب معرفت وشـناخت و طـی مراتب عقلـی می دانند؛ البتـه در نظر فارابی فیلسـوف، فراگیری 
علـوم عقلـی همچـون فلسـفه و ریاضیات نیز بخشـی از این طی طریـق معرفت اسـت، اّما موالنا 
بیشـتر بـه علـم دیـن و آموزه های پیامبـران و اولیای حـق توّجـه دارد. در زمینه ی اهـداف اخاقی 
نظـر موالنـا و فارابی مشـابهت فراوانـی دارد. هر دو آن ها هدف غایی تعلیم و تربیت را رسـیدن به 
کمـال و قـرب حـق می داننـد؛ البتّه در اندیشـه ی موالنا تربیت بـه تنهایی برای رسـیدن به کمال و 
تقّرب به خداوند کافی نیسـت. او عشـق را َمرکب قدرتمندتری برای رسـیدن به کمال معرفت و 
تقـّرب بـه خداوند می داند. رای این دو اندیشـمند دربـاره ی اهداف اجتماعی تا حّد زیادی مشـابه 
اسـت. همچنین درباره ی رابطه ی مسـتقیم اختیار انسـان و تعلیم و تربیت و همچنین مسـؤولیت 
انسـان در تربیـت خـود، نظرات کاما مشـابهی دارنـد. هر دو انسـان را موجودی مختـار می دانند 
و از ایـن مسـاله نتیجـه می گیرنـد کـه اّوال بشـر نیازمند تعلیم و تربیت اسـت و ثانیا خـود در قبال 
تربیـت خویـش مسـئوول اسـت. فارابـی و موالنـا هـر دو عقیـده دارند که انسـان ها بـا توانایی ها 
و اسـتعدادهای گوناگـون بـه دنیـا می آینـد و تعلیـم و تربیـت آن ها باید متناسـب با اسـتعدادها و 
توانایی هایشـان باشـد. همچنیـن هردو در امر تربیـت بر لزوم تکرار و تمریـن و مراقبت دائم تاکید 
دارنـد؛ چـرا که انسـان را فراموش کار و نفـس او را مایل به خطـاکاری و غفلت می دانند. همچنین 

در زمینـه ی نیـاز بـه مربّی در امر تعلیم و تربیت، هم اندیشـه هسـتند.
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--------- )1379 ب (. اندیشـه های اهـل مدینـه فاضلـه. ترجمه و تحشـیه سـید جعفر 

سـجادی. چـاپ اول. تهـران: سـازمان چاپ و انتشـارات وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـامی.
--------- )بـی تـا(. تحصیـل الّسـعاده. به کوشـش علـی بو ملحـم. بیـروت: دار و مکتبه 

الهال.
--------- )1382(. فصول منتزعه. ترجمه حسن ملکشاهی. چاپ اول. تهران: سروش.
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فارابـی، ابونصـر )1412 ق(. التنبیـه علـی سـبیل الّسـعاده. بـه کوشـش و تحقیـق جعفر آل 
یاسـین. تهـران: حکمت.

فاضلـی زاده، مریـم )1393(. »اهـداف تعلیـم و تربیـت از دیدگاه اندیشـمندان اسـالمی«. 
رسـانه های نویـن و آمـوزش. آبـان و آذر 1393. شـماره ی 3 . 73-84 .

فروزانفـر، بدیع الزمان )1390(. شـرح مثنوی شـریف. دوره 3 جلدی. چـاپ پانزدهم. تهران: 
زوار.

کاونـدی، سـحر )1390(. »مبانـی اندیشـه هـای تربیتـی فارابی«. معرفـت اخاقی. زمسـتان 
1390. شـماره 9. 45-64.

منوچهـری، عبـاس و هنـری، یـداهلل)1393(. »فضیلت مدنی در اندیشـه عرفانی موالنا جالل 
الدین محمد بلخی«. فصلنامه سیاسـت. شـماره ی 30. تابسـتان 1393. 407-429.

مولـوی، جـال الدیـن محمـد )1390(. مثنـوی معنـوی. تصحیـح رینولـد نیکلسـون. چاپ 
پنجـم. تهـران: هرمس.

مهاجرنیا، محسن )1380(. اندیشه سیاسی فارابی. قم: بوستان کتاب.
میرزامحمـدی، محمدحسـن )1384(. »بررسـی آرا و اندیشـه های تربیتـی حکیـم ابونصـر 

فارابـی«. مصبـاح. خـرداد و تیـر 1384. شـماره ی 57. 7-38.
نثری، موسی )1331(. نثر و شرح مثنوی. تهران: کاله خاور.

هاشـمی، فاطمـه. و نـوروزی، رضاعلـی )1389(. »تحلیلـی بـر تربیت اخالقـی از دیـدگاه 
فارابـی«. معرفـت اخاقـی. زمسـتان 1389. شـماره ی 5. 95-114.

همایی، جال الدین )1362(. مولوی نامه، مولوی چه می گوید. تهران: آگاه.

تعلیم و تربیت در نظام فکری فارابی و موالنا؛ شباهت ها و تفاوت ها




