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  مقايسه تطبيقي آراي تربيتي ديويي و فارابي
  )يادگيري، اهداف و اصول تربيتي -با تاكيد بر روش هاي ياددهي(

  2،  پريناز عليزاده آلمان آباد1تقي آقا حسيني
  

نقش و اهميت شگفت انگيز تعليم وتربيت در زندگي انسان، بر هيچ خردمندي پوشيده نيست، چرا كه تعليم 
بر اين اساس شكوفايي استعدادها و ارزشهاي واالي . تربيت صحيح مي تواند فرد را به اوج ارزشها برساند و

انساني مبتني بر تعليم و تربيت است و انسان شدن انسان و وصولش به كمال نهايي همه مرهون تعليم وتربيت 
ان و انديشمندان بزرگ تاريخ بشر با پيامبران الهي و فيلسوف). 1385پژوهشكده حوزه ودانشگاه، (صحيح است 

از . اقرار به تاثير تربيت در تكامل حيات انسان كوشيده اند تا به پرورش انسان نمونه مورد نظر خود نايل شوند
اهداف وآرمانهايي . اين رو تربيت هميشه براهداف وآرمانهاي بلند ملهم ازآراي مربيان بزرگ تكيه زده است

عصر ويك نسل بلكه در وراي عصرها ونسل ها، ارزش هاي عام جهاني را تعقيب كه نه فقط مربوط به يك 
تعليم وتربيت چه به . كرد اند، و اگر غير از اين بود تربيت تا حد عادت دادن انسانها تنزل پيدا ميكردهمي

ي، صورت رسمي وچه به صورت غير رسمي در طول اعصار وجوامع مختلف عمدتاً متاثر از نظريه هاي فلسف
انديشه هاي متفكران و مربيان بزرگ بوده است و هيچ نظامي را نمي توان يافت كه تحت تاثير اين نظريه ها 
نباشد، اما در اين ميان كساني هستند كه تاثيرات آنها در امر تعليم و تربيت بس شگرف بوده و بر هيچ كس 

  ).1386كاكيا، (پوشيده نيست 
. است ب نام است كه در زمينه آموزش و پرورش تاثير به سزايي داشتهابونصر فارابي يكي از متفكرين صاح

براي . گيرد ، اخالقي و عقالني را براي تعليم وتربيت در نظر مي)هنري(فارابي اهداف جسماني، ذوقي 
دهد كه يكي روش برهاني  يابي به اين اهداف دو روش را در برنامه آموزشي خويش مورد توجه قرار مي دست

وي روش برهاني را وظيفه رهبران و روش اقناعي را وظيفه مسئوالن فرهنگي جامعه . ش اقناعي استوديگر رو
به نظر وي بايد فعاليت هاي تربيتي در سايه اصولي مانند تفاوت هاي فردي، همگاني بودن، تخصص، . داند مي

  ).1382ميرزا محمدي، (تركيب نظر وعمل و محبت، انجام گيرد 

                                                            

1
  aghahoseine@gmail.comن؛ باهنر اصفها استاديار دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيد  

2
 alizadeh_800@yahoo.com؛  )تعليم و تربيت اسالمي(دانشجوي كارشناسي ارشد تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش  
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گر از دانشمندان تاثير گذار در اين عرصه معتقد است كه آموزش و پرورش آزمايشگاه جان ديويي، يكي دي

به نظر وي مقصود فلسفه، بهتر سازمان ). 1379ديويي، به نقل ازنقيب زاده، (هاي فلسفي است  سنجش انديشه
  . دادن به زندگاني وفعاليت انسان در اينجا و اكنون يعني بهتر كردن زندگاني است

يادگيري، اصول و اهداف تربيتي  -چه گفته شد اين پژوهش به بررسي مقايسه اي روش هاي ياددهيبنابر آن
  .هاي جان ديويي و فارابي پرداخته است ديدگاه

  :پرسش هاي پژوهش
  يادگيري چيست ؟ -هاي ياددهي ي روش ديدگاه فارابي و ديويي درباره  -
  ربيتي چيست ؟ي اهداف و اصول ت ديدگاه فارابي و ديويي درباره -
  يادگيري كدامند؟-هاي ياددهي هاي ديويي و فارابي در مورد روش وجوه تفاوت و تشابه ديدگاه -
  ديويي و فارابي در مورد اهداف و اصول تربيتي كدامند؟ هاي  وجوه تفاوت و تشابه  ديدگاه -

  .توصيفي مي باشد -روش اين پژوهش از نوع تحليلي
نخستين فيلسوف بزرگ در دوره اسالمي است كه به ميراث نظري وعلمي يونان فارابي مشهور به معلم ثاني، 

همتا و اهل  وي در انواع علوم بي. احاطه يافته و باتوجه به آنها و ديدگاه اسالم، باني فلسفه اسالمي شده است
و سعادت  اين دانشمند مسلمان تربيت را زيربناي مباحث سياست و اجتماع مي دانست. تامل و زهد پيشه بود

  ).1386كاكيا، (پنداشت  نهايي انسان را در توجه به تعادل ميان دين و فلسفه مي
معتقد بود كه بيش از جان ديويي يكي از معروفترين فيلسوفان امريكايي قرن بيستم و از پيشتازان عمل گرايي 

به است و از آنجا هر چيز بايستي به آموزش و پرورش پرداخت زيرا آموزش وپرورش، نوسازي پيوسته تجر
گيرد آموزش و  كه تجربه و نوسازي آن، منحصر به مدرسه نيست بلكه در همه مراحل زندگاني صورت مي

  ).1379نقيب زاده، (پرورش را يكي از جنبه هاي اصلي زندگاني مي دانست 
  :يافته هاي پژوهش

براين اساس وي اهدافي . كراسيتجربه، روش علمي و دمو: تربيتي ديوئي عبارتند از سه مفهوم اساسي فلسفه
از جمله نوسازي تجربيات، رشد، دموكراسي و كسب لذت از زندگي را در سايه اصولي از جمله تفكر، 

يابي به اين  است و راههاي دست وتربيت بيان نموده اجتماعي براي تعليم رغبت، آزادي، انضباط و كنترل
  .داند ت، راهنمايي، زباني وغيره مياهداف را استفاده از روشهاي حل مسئله، علمي، عاد

ديگر به منظور كسب تخصص و اداي  سو براي شناخت خدا و از سوي در نظام تربيتي فارابي، تربيت از يك
وتربيت نزد فارابي  محور تمام تعليم. كند بنابراين مبناي ديني، علمي و اجتماعي پيدا مي. اجتماعي است وظايف
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به مباني، اهداف و برنامه درسي  روش مورد نظر فارابي با توجه. ول وآخر استرسيدن به خدا به عنوان وجود ا
ديدگاههاي دو انديشمند داراي تفاوتها . طور عمده شامل روشهاي اقناع و برهان است گيرد كه به او شكل مي

اهداف، اصول و در . كنند وتربيت تاكيد مي هر دو بر تفكر و انديشه و بعداجتماعي تعليم. باشد و شباهتهايي مي
  .باشند روشها داراي تفاوتهاي اساسي مي

  .يادگيري، فارابي، ديوئي-تعليم و تربيت، اهداف و اصول تربيت، روشهاي ياددهي: واژگان كليدي
  

  :فهرست منابع
   . فارابي و افالطون ديدگاه از تربيت و تعليم اهداف اي مقايسه بررسي. )1382(. محمدحسن محمدي، ميرزا -
  .سمت: تهران. اسالم ديدگاه از تربيت اهداف). 1385( .دانشگاه و حوزه شگاهپژوه -
  .طهوري: تهران .وپرورش آموزش فلسفه به نگاهي .)1379( .عبدالحسين مير زاده، نقيب -
   .اصل مهم در تربيت معلمان). 1386(. كاكيا، ليدا-
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