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 بیان مسئله 

جهانی   آرمان همواره  صلح  از  یکی  عنوان  نقاط  به  اندیشمندان  و  فالسفه  های 

نظریات و راهبردهای گوناگونی در طول تاریخ    مختلف جهان مطرح بوده است.

به عنوان مؤسس   نیز آثار فارابی میان در برای برقراری این صلح بیان شده است. 

مباحث بسیاری وجود دارد ترین فیلسوف سیاسی اسالمی،  فلسفۀ اسالمی و مهم

  کند.برای برقراری صلح جهانی کمک می یکه به ارائۀ راهبرد

رویکرد    .دراز یکدیگر تفکیک ک دو رویکرد را    البته باید در بررسی این آثار 

نخست، پرداختن به مطالبی است که فارابی به طور مستقیم و صریح درباره صلح  

های جهانی مطرح کرده است. این مطالب که به صورت پراکنده و عمدتا در بخش

ف با  چشم  مرتبط  به  غیرفاضله  مدن  و  فاضله  مدینه  مبحث  و  سیاسی  لسفه 

به یک  می از آن  نتوان  اندکی دارد و ممکن است  و    راهبردخورد، حجم  جامع 

به تالشقطعی رسید.   این زمینه صورت  در بخش پیشینۀ تحقیق  هایی که در 

فارابی یضاح مفهوم صلح نزد  این رویکرد برای او از   گرفته است، اشاره خواهد شد

 استفاده خواهد گشت. 

بر   است که  از صلح جهانی  فارابی در موضوعاتی غیر  رویکرد دوم، مطالب 

نمود. در   استنباطاین امر  برقراری  را برای    راهبرد تعلیمیتوان  ها، میاساس آن 

توان آن را رویکرد غیرمستقیم یا ضمنی نامید، مطالب فراوانی این رویکرد که می

تواند مورد استفاده قرار گیرد. به عبارت دیگر، ود دارد که میدر آثار فارابی وج

خواست جهان را به صلح برساند یک بحث است و اینکه  اینکه فارابی چگونه می

توان جهان را به صلح رسانید یک بحث با استفاده از نظریات فارابی چگونه می

ه باشد، اما دیگر است. ممکن است خود فارابی نظر صریحی در این رابطه نداد

کرد. ترسیم  جهانی  صلح  به  رسیدن  برای  را  راهی  نظریاتش  از  این    بتوان  در 

در بحث استخراج راهبرد تعلیمی برای برقراری صلح جهانی پژوهش، آثار فارابی 

 است.  با رویکرد غیرمستقیم بررسی شده



آن   به  اشاره  که  دیگری  می  ضروری مطلب  نظر  میان  به  تفکیک  رسد، 

آرمانشهر و جهان واقع است. توضیح اینکه بسیاری از فالسفه در نظریات خود به  

ها،  اند که نخستین و شاید مشهورترین آن آرمانشهرهای مد نظرشان اشاره کرده

سازی  آرمانشهر افالطون است؛ اما این آرمانشهرها لزوما در جهان واقع قابل پیاده 

ها در طول  یک از آن هیچ  حداقل تاکنون شواهد متقنی از پیاده شدن    نیستند )یا

تاریخ به دست ما نرسیده است(. لذا باید این امر را مد نظر قرار داد که مطالبی  

از   این    آثارکه  ایدهاستخراج میپژوهش  فارابی در  پردازی و  گردد، صرفا جنبۀ 

 ات برقراری صلح جهانی دررینظ ی ازیکتواند گشایی دارد و به هیچ وجه نمیافق

 . الملل به شمار آیدروابط بین

ا به  ابتدا اشاره  ین پژوهشدر  از آن،   و  پیشینۀ تحقیق خواهد شدای    پس 

در   گوناگون  جهانی  برقراری  راهبردهای  میصلح  راهبرد سپس  .دگردبیان   ،

و در پایان، سازوکار    مورد بررسی قرار خواهد گرفتبه صورت کلی    تعلیمی فارابی

به عبارت   .تطبیق این راهبرد بر مسئلۀ برقراری صلح جهانی تبیین خواهد شد

کارگیری راهبرد تعلیمی فارابی در بحث  دیگر، مسئلۀ این پژوهش، چگونگی به

است.   دکتری  برقراری صلح جهانی  رسالۀ  از  مقاله،  این  است که  ذکر  به  الزم 

که در  « چیستی، امکان و راهبرد صلح جهانی از دیدگاه فارابی»نگارنده با عنوان 

 دست تدوین است، استخراج شده است.
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ترین  هرچند نام فارابی در مجامع علمی به عنوان مؤسس فلسفۀ اسالمی و مهم

های فراوانی دربارۀ فلسفۀ سیاسی  فیلسوف سیاسی اسالمی مطرح است و پژوهش

تشر شده است؛ اما متأسفانه موضوع صلح در آثار وی چندان  وی به صورت کلی من

اساس جستجوهای صورت گرفته،   بر  است.  نگرفته  قرار  پژوهش  باید مورد  که 

مرتضی   توسط  فارابی  دیدگاه  از  صلح  زمینۀ  در  فارسی  پژوهش  نخستین 

، مقالۀ کوتاهی به نام 1353چهاردهی صورت گرفته است. وی در سال  مدرسی



»اندیشه صلح از نظر فارابی و فالسفۀ غرب« منتشر کرده است که مجموعا چهار  

صفحه است و از این میان، تنها یک صفحه را به صلح در اندیشۀ فارابی اختصاص  

خواند که به دنبال یدوست مداده است. وی در این مقاله، فارابی را فیلسوفی صلح

ملت پیوستن  هم  به  از  جهانی  حکومت  یک  دولتتشکیل  و  هاست  ها 

 .(775چهاردهی،  )مدرسی

در این رابطه، پژوهش دیگری که به طور مستقل به بحث صلح در دیدگاه 

خورد. در این دهه  فارابی پرداخته باشد، تا پیش از دهۀ نود شمسی به چشم نمی

ترک حمید نساج و مرتضی بحرانی به نام »جنگ و ، مقاله مش1395و در سال  

صلح در اندیشه سیاسی فارابی« منتشر شد. هرچند هر دو واژۀ »جنگ« و »صلح«  

اند؛ اما این مقاله بیشتر به بحث جنگ از دیدگاه فارابی در عنوان این مقاله آمده

خورد. نتیجۀ گیری آن به چشم میپرداخته است و بحث صلح، فقط در نتیجه

های جنگ طرح شده در این مقاله این است که از نگاه فارابی، هیچ یک از مقولهم

و صلح، به صورت بالذات، نیک یا بد و عادالنه یا ناعادالنه نیستند و جنگ و ناامنی 

های عدالت نیز  توانند از مصداقتوانند ناعادالنه باشند، میبه همان سان که می

 . (161)نساج و بحرانی، به شمار آیند 

، محمدحسین جمشیدی مقالۀ »بررسی و تبیین مقوله صلح  1396در سال 

در نظریه مدینه المسالمه )شهر صلح( فارابی و نظریه صلح پایدار کانت« را منتشر  

فارابی، فیلسوفی صلح ادعا کرد که  آن  این  نمود و در  طلب است. اشتباهی در 

ود که مدینۀ مسالمه، یکی از  مقاله نمایان بود، این بود که نگارنده فرض گرفته ب

در حالی که فارابی مدینۀ مسالمه را  ؛  (13  )جمشیدی،القاب مدینۀ فاضله است  

آراء اهل المدینه الفاضله فارابی،  )کند  به عنوان لقب برخی از مدن جاهله ذکر می

کوپایی در مقالۀ »مدینۀ مسالمه، فاضله یا امیرحسین امامی  .(159و مضاداتها،  

منتشر شد،    1399پژوهی معاصر« که در سال  ای از فارابیجاهله؟ درنگی بر نمونه

کج این  تبیین  میبه  میفهمی  بیان  و  صلحپردازد  که  مدینه  کند  اهالی  طلبی 

طلبی جاهالنه است؛ زیرا مدینۀ مسالمه فقط جنگ دفاعی را مجاز مسالمه، صلح



دارد  دمی اعتقاد  نیز  عادالنه  هجومی  جنگ  به  فاضله  مدینۀ  که  حالی  در  اند، 

نمونه)امامی بر  درنگی  جاهله؟  یا  فاضله  مسالمه،  »مدینۀ  از  کوپایی،  ای 

کند که نظام فلسفی فارابی معطوف به  می  تأکیدوی  .  (1پژوهی معاصر«،  فارابی 

 (. 19)همان،  سعادت قصوی شکل گرفته است و جنگ در آن، نقشی کلیدی دارد  

نژاد و رضا کوپایی با همکاری سعید عدالت، امیرحسین امامی1398در سال 

ای با عنوان »سنجۀ فلسفی جهاد: فارابی« منتشر نمودند که یکی  زاده، مقالهنجف

به گرفته در باب جهاد در دیدگاه فارابی فارسی صورت هایترین پژوهشجامعاز 

پژوهان دربارۀ »جایگاه جهاد در دیدگاه . در این مقاله، نظریات فارابی رودشمار می

دسته گروه  چهار  در  رزنتال، فارابی«  دیدگاه  نخست،  دستۀ  است.  شده  بندی 

دانستند.  هاد به معنای فقهی میباترورث و لمبتن است که فارابی را معتقد به ج

»جنگ   به  را  جهاد  بحث  در  فارابی  دیدگاه  که  است  کرمر  نظریۀ  دوم،  دستۀ 

داند. دستۀ سوم، دیدگاه اشتراوس، پرنس و محسن  عادالنۀ« یونانی نزدیک می 

مهدی است، که طبق آن، فارابی با جهاد مخالف است؛ اما به خاطر پرهیز از دادن  

آزار خویش، دیدگاهش را در میان عبارات خود پنهان کرده  بهانه به فقها برای  

شاه« را مجوز  -دید »فیلسوفاست. دستۀ چهارم، نظریۀ سویینی است که صالح

می عنوان  جنگ  و  )امامیکند  آغاز  جهاد:  همکاران کوپایی  فلسفی  »سنجۀ   ،

 . (36-38فارابی«، 

صلح، بحث   همان طور که مشاهده شد، آثار مذکور بیش از پرداختن به بحث 

جنگ را از دیدگاه فارابی بررسی کرده بودند و آثاری که بر صلح متمرکز شده  

فهمی یا اختصار بودند. ضمنا همۀ آثار فوق با بودند، دارای مشکالتی همچون کج

یک به دنبال رویکرد مستقیم به بحث صلح از دیدگاه فارابی پرداخته بودند و هیچ

از آثار فارابی نبودند.   ضمنیح جهانی به روش  استخراج راهبردی در برقراری صل

در زمینۀ راهبرد تعلیمی    ضمنیبه این ترتیب، خأل یک پژوهش مستقل با روش  

 . شودمیفارابی در برقراری صلح جهانی روشن 
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به معنای طرح بلندمدت و کالن برای دستیابی به هدفی خاص    "راهبرد"  اصطالح

مجموعه اقدامات  ی است که  طرحصلح جهانی،  رود؛ لذا منظور از راهبرد  به کار می

اندیشمندان و فیلسوفان    .شودواقع میآن    صلح جهانی در بستر  برقراری الزم برای  

که در ادامه   اندهدر این رابطه، راهبردهای مختلف و گاه متناقضی را مطرح نمود 

 شود. ها اشاره میبه برخی از آن 

 . این راهبردیکی از راهبردهای موجود در این زمینه، راهبرد حقوقی است

الزام    تخاصم میان کشورها وهای عدمنامهافزایش پیمان   کند تا از راهتالش می

. در جهان کمک کندو امنیت  به تحقق صلح    ،المللیکشورها به رعایت قوانین بین

شاخص از  نظریهیکی  زمینه  این  در  که  فیلسوفانی  است،  ترین  کرده  پردازی 

صلح پایدار: یک طرح  ایمانوئل کانت، فیلسوف مشهور آلمانی است. وی در رسالۀ 
است و آن را محلی تعریف کرده  از لزوم تشکیل مجمع صلح سخن گفته    3فلسفی 

است که کشورهای طرفین اختالف بتوانند در آن بدون جنگ و از راه مذاکره و  

  به وی همچنین    (.Kant. 78)با داوری سایر کشورها، مشکالتشان را حل کنند  

به رسمیت شناختن حق استقالل    (،Ibid. 67)های صلح  بودن پیمان   عادالنه  لزوم

جلوگیری    ،(Ibid. 69) های ثابتجلوگیری از ایجاد ارتش  ،(Ibid. 68)کشورها  

کشورها داخلی  امور  در  خارجی  دخالت  ارتکاب   ،(Ibid. 70) از  از  جلوگیری 

 .Ibid)، اجبار کشورها به پیروی از قانون  (Ibid. 70)ها  جنایات جنگی در جنگ

های دیگر است  ها و سلطۀ یک ملت بر ملتعدم تالش برای ادغام ملتو    (90

(Ibid. 91) اشاره کرده است . 

خورد، راهبرد اقتصادی راهبرد دیگری که آن نیز در آثار کانت به چشم می

کند که رشد روحیۀ تجاری ضامن صلح است؛ زیرا وقتی می  تأکیداست. کانت  

به دنبال جنگ نمی بزند، کسی  به منافع مالی همگان ضرر   .Ibid)  رودجنگ 
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با    .(92 وی  یکدیگرالبته  از  کشورها  گرفتن  امر    قرض  این  زیرا  است،  مخالف 

 .( Ibid. 69) ساز اختالفات و بروز جنگ گرددتواند زمینهمی

کنار   در  اشاره میپیشین  راهبرددو  کانت  نیز  سیاسی  راهبرد  به  از  ،  کند. 

همۀ وی،  در  حکومت  دیدگاه  زیرا  باشند؛  باید جمهوری  اعالم این  ها  حکومت 

، مردم خود  جمهوری  است که در حکومت  امر این  تر است. علت اینجنگ سخت

کنند، در حالی که پادشاه باید به جنگ بروند و از مال خود باید برای آن خرج  

.  (Ibid. 75) کنداش را نیز در جنگ هزینه نمیجنگد و مال شخصیخودش نمی

برخی امیدوارند که با  امروزه  راهبرد سیاسی در دورۀ حاضر نیز طرفدارانی دارد.  

آید؛ زیرا به عقیدۀ این افراد،  میگسترش دموکراسی در جهان، صلح پایدار پدید 

 . (23)فیاال، جنگند نمی همبا ها دموکراسی

مطلبی که شاید عجیب به نظر برسد، این است که برخی از همین افرادی 

این    رسیدن به  که از راه گسترش دموکراسی به دنبال صلح هستند، گاهی برای

حملۀ  توان با  می  کهافراد اعتقاد دارند  ند. این  کنمی  را مطرح  راهبرد نظامی  ،هدف

دیکتاتوری را با جنگ به دموکراسی  های  ، رژیم«بشردوستانه»  مداخالتنظامی یا  

کرد این  .(24)همان،    تبدیل  راهبرد،  این  طرفداران  از  استدالل  برخی  گونه 

و  های بشردوستانه میکنند که دخالتمی باعث کاهش نقض حقوق بشر  تواند 

انسان  شود  رنج  البته(54)همان،  ها  راهبرد    به  .  سوی این  صلح   از    طرفداران 

 انتقادهای زیادی وارد شده است.  

نی در پیش گرفت، راهبرد توان برای برقراری صلح جهاراهبرد دیگری که می

با ابزارهایی همچون رسانه، هنر و تبلیغات    طرفداران این راهبرد  است.  فرهنگی

فرهنگ کردن  نهادینه  دنبال  می  به  جوامع  میان  در    انگرایصلح.  دنروصلح 

دسته  دگرسازانه این  از  می  اند،که  و نکتالش  تربیتی  روندهای  اصالح  با  تا  ند 

 نیز  د. مسیحیتنها را کاهش دهجنگ و خشونت در انسان فرهنگی، گرایش به  

. کانت نیز معتقد  (48)همان،  است    راهبردجویانه به دنبال این  با نفی اعمال تالفی

که   تفاوتبود  میهرچند  مذهبی  و  زبانی  اما های  باشند،  جنگ  بهانۀ  توانند 



نماید   ها را بر سر اصولی خاص متفقتواند همه ملتپیشرفت فرهنگی بشر می
(Kant. 92 .) 

را بتوان زیرمجموعۀ راهبرد فرهنگی به شمار    ()آموزشی  راهبرد تعلیمیشاید  

به صورت    این راهبرد در آثار فارابی، در این پژوهش  آورد، اما به جهت اهمیت

به آموزش و  مردم را برای رسیدن به سعادت  فارابی  گردد.  جداگانه بررسی می

می داندمی  نیازمندپرورش   بیان  وی  سعادت  .  به  دستیابی  برای  مردم  که  کند 

عمل به  و  آموزش امور الزم رسیدن به سعادت، آموزش چیستی سعادتنیازمند 

سعادت به  رسیدن  برای  الزم  و    امور  که  می  تأکیدهستند  برای  ها  انسان کند 

 نیازمند انگیزه هستند  به مورد سوم،  عمل نیازمند معلم و برای  ی فوق،  هاآموزش

المدنیه،  ) السیاسه  راهو  .(87-86همو،  دو  از  برای    تأدیبیو    یتعلیم  بردی 

برد. تعلیم برای ایجاد فضایل نظری از راه  می  کردن مدن و امم بهرهمند  فضیلت

و فعل است  تأدیبقول و   از راه قول  ایجاد فضایل خلقی و عملی  )همو،    برای 

السعاده،   راهبرد  .(71تحصیل  دو  تأدیبی  هرچند  و  به   تعلیمی  دستیابی  برای 

بررسی  است، اما  از آثار فارابی قابل استخراج  )و به تبع آن صلح جهانی( سعادت

به بررسی  در پژوهش حاضر،  گنجد؛ لذا  راهبرد تأدیبی فارابی در این مختصر نمی

 خواهد شد.  اکتفا صلح جهانیبرقراری راهبرد تعلیمی فارابی در 
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ای در آثارش به تعلیم  شود، عنایت ویژهشناخته می  "معلم ثانی"فارابی که با لقب  

به این  .  شودواکاوی میفارابی  تعلیمی  راهبرد    و آموزش دارد؛ لذا در این بخش،

به  اقناع و تخییل    راهکارشود، سپس دو  ابتدا کلیت این راهبرد تببین می  منظور،

گیرد و در  مورد بررسی قرار می یتعلیمراهبرد  اصلی فارابی در    هایراهکارعنوان  

بعد، می   بخش  فارابی،  تالش  تعلیمی  راهبرد  از  استفاده  با  تا  برایشود   راهی 

 شود.   ترسیمبرقراری صلح جهانی 



دیدگاه   به  هاانسان ،  فارابیاز  دستیابی  کمک  ،  سعادت  برای  معلم  از  باید 

  و   کندها و اهالی مدن را به دو دسته عوام و خواص تقسیم میامت  ویبگیرند.  

  . (85)همان، داند عوام را مخاطب اقناع و تخییل و خواص را مخاطب فلسفه می

ها  به ائمه و ملوک و کسانی که باید این علوم به آن را  تعلیم علوم نظری    فارابی

شود،   سپرده  امانت  بیان می  ضروریبه  وی  از  می   داند.  باید  افراد  این  که  کند 

های  کودکی به ترتیبی که افالطون گفته است، آموزش ببینند و مراتب ریاست

این بخش،    .(72)همان،  کنند تا به باالترین مرتبه ریاست برسند  جزئی را طی  

  ه وسیلۀ و بتوسط حکما    همان تعلیم فلسفه به خواص است که به صورت جداگانه

می  برهان  عوام  ؛  شودانجام  تعلیم  صناعاتیاما  با    با  و  شعر  و  خطابه  مانند 

وظیفۀ این بخش از تعلیم برعهدۀ   گردد.هایی مانند اقناع و تخییل اجرا میراهکار

فارابی در بیان . توضیح اینکه  که اهالی فرهنگ هستند  طبقۀ »سخنوران« است

طبقۀ   فاضله  ۀمدینطبقات   پنج  )سخنوران(،   )اشراف(،  افاضل  به  األلسنۀ    ذوو 

کند.  وران( اشاره میمالیون )پیشه  و  ( رزمندگان مجاهدون )   (، حسابگران مقدرون ) 

وی طبقۀ نخست را شامل حکما و اندیشمندان و طبقۀ دوم را شامل سخنرانان،  

نویس و  آهنگسازان  شاعران،  میمبلغان،  فصول منتزعه،  داند  ندگان  - 65)همو، 

به منظور روشن شدن چیستی راهکارهای اقناع و تخییل و چگونگی    اکنون  . (66

آن بهره از  آن برداری  بررسی  در  قدری  جهانی،  صلح  برقراری  در  تأمل  ها  ها 

 کنیم.می
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دهد، راهکار اقناع است. نخستین راهکاری که فارابی برای تعلیم جمهور ارائه می

  برای پذیرش به معنای قانع کردن مخاطب    از ریشۀ قنع در باب افعال و   اقناع

کند  خطابه را وسیلۀ جودت اقناع عنوان می  فارابی  مطلب مد نظر گوینده است.

)همان،  داند که مخاطب را به تصدیق گوینده بکشاند و جودت اقناع را کاری می

کند می  ، خطابه را صناعتی قیاسی تعریفخطابهی در ابتدای کتاب  و(.  63-62



)همو، المنطقیات داند  می  که هدفش اقناع است و قناعت را نوعی ظن و گمان 

، هر اعتقادی که بتواند در عین سالمت ذهن و  ویاز دیدگاه  .  (1/456  ،للفارابی

رود؛ با اعتقادی مخالف زایل شود، ظن به شمار می  ،سالمت مطلب مورد اعتقاد

فارابی (.  1/461)همان،  هرچند خود شخص به ظن بودن آن علم نداشته باشد  

داند که شخص هیچ رأی  اعتبار ظن را به جستجو و پیگیری آن تا هنگامی می

معاند و مخالف آن ظن را در ذهن خود نیابد. این اعتبار از راه خطابه یا جدل به  

بنابراین از ظنی باید برای اقناع استفاده کرد که    (.1/465)همان،  آید  ست مید

 اعتبارش تأیید شده باشد تا تأثیرش بر مخاطب، دائمی باشد. 

مشابه خطابی نیز  قناعت را    . ویخواندمی  فارابی اقناع را مشابه خطابی تعلیم

مشابه خطابی علم و گوش دادن شنونده به سخنران و تأمل در سخنان وی را  

از  می  فارابی اشاره(.  1/456)همان،  کند  می  تعلم عنوان  فالسفه یونان  کند که 

بهره امور نظری به جمهور  برای تعلیم  بردند. وی خطابه را در کنار می  خطابه 

کند و تفاوت خطابه با دیگر صنائع را منحصر می  تعقل از صنائع ظنونی عنوان 

داند. وی خطابه را می  استنباط امور از این راه بودن خطابه به اقناع و عدم امکان 

شمارد می  قابل استفاده برای اقناع در همه موضوعات اعم از امکانی و یقینی بر

اگر افراد بخواهند هم صنفان خود  کند که  می   تأکید  فارابی  (.466-467/ 1)همان،  

قانع سازند، از تعلیم استفاده کنند؛  می  را در مسئله ای  اگر بخواهند توانند  اما 

بگیرند از خطابه کمک  باید  قانع کنند،  را  مردم  عامه  یا  دیگر  زیرا  صنوف  در ؛ 

مردم را اقناع کرد  ۀتوان با آن هممیکه   شودمی خطابه از امور مشترک استفاده

دهد که از دیدگاه فارابی، حتی برای تعلیم  این مطالب نشان می  (.1/467)همان،  

توان بر  مهور مردم باید از خطابه و اقناع بهره برد و نمیامور نظری و یقینی به ج

هایی رخ دهد که  این امر به ویژه باید در بخش تصدیق گزاره  برهان تکیه کرد.

 ها ظن قوی پیدا کند. فرد باید به آن 

داند اقناع را راهکاری میتوان گفت که فارابی  بندی بحث اقناع میدر جمع

کند. وی خطابه  که در نتیجۀ آن، شنونده، نسبت به سخن گوینده ظن پیدا می



 .شماردبه جمهور مؤثر می  امور نظری  تعلیم و آن را برای    خواندرا وسیلۀ اقناع می

از دیدگاه فارابی  در ادامه به راهکار تخییل به عنوان دیگر راهکار تعلیم جمهور  

 خت. خواهیم پردا
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از ریشۀ خیل   تخییلدومین راهکار فارابی برای تعلیم عوام، راهکار تخییل است. 

ت باب  معنای  فعیدر  به  و  برای ل  امری  گونهمخاطب    نمایاندن  به  ای که  است، 

از دیدگاه فارابی، هر چیزی که نفس آن را  .  مخاطب بتواند آن امر را تخیل کند

بنابراین این    ؛(391،  )همو، االعمال الفلسفیهتعقل کند، به تخیل آمیخته است  

فارابی بسیاری  آید. افزون بر این،  راهکار در تعلیم همۀ امور عقلی نیز به کار می

می عنوان  تخیالتش  پیرو  را  انسان  اعمال  و  از  انسان می  تأکیدکند  که  کند 

دهد. به همین سبب، هدف گفتارهای  تخیالتش را بر ظن و علم خود ترجیح می

ها یا ایجاد احساسات  تشویق شنونده به انجام یا طلب امور یا دوری از آن  ،خیالی

پس  (.  503- 1/502)همو، المنطقیات للفارابی،  مثبت و منفی نسبت به امور است  

نمی تخیل  از  را جدای  تعقل  تنها  نه  راهکار  فارابی  که  است  معتقد  بلکه  داند، 

 تعلیم مؤثرتر است. راهکارهای تخییل، نسبت به دیگر 

داند که احساسات مخاطب را تحریک کند  فارابی جودت تخییل را امری می

به واکنش امر خیالی کند  های  و وی را وادار  برابر  و احساسی در  )همو، عملی 

هدف از  گونه که خطابه را وسیلۀ اقناع نامیده بود،  همان ی  و .(63فصول منتزعه،  

و به این ترتیب، شعر را نیز وسیلۀ   کندمی  سرودن اشعار را تقویت تخییل عنوان 

کند و سه دسته را  می  . وی شعر را به شش دسته تقسیم کندتخییل معرفی می

پس در دیدگاه فارابی،    .(65- 64)همان،    خواندمی  پسندیده و سه دسته را ناپسند

البته تخییل از نظر فارابی منحصر در شعر  تواند مثبت یا منفی باشد. تخییل می

بر می نیز در  ابتدای نیست و دیگر هنرها همچون موسیقی را  فارابی در  گیرد. 

التالیف  ۀرسال و  التناسب  می فی  اشاره  خاطر صالح  ،  به  سیاستمداران  که  کند 



ها  جهان ناچار شدند تا از مرکب ساختن گفتار، موزون کردن سخن و ایجاد لحن

ایقاع تقویتو  کنند  های  استفاده  تخییل  للفارابی، کنندۀ  المنطقیات  )همو، 

اینجا مشاهده می(.  1/506 به گفتار مرکب و سخن    شود که در کنار اشارهدر 

 از لحن و ایقاع نیز سخن به میان آمده است.  موزون،

است،   برده  کار  به  بسیار  بخش،  این  در  فارابی  که  اصطالح اصطالحی 

در    "محاکات" و  است  الگوبرداری  و  تقلید  معنای  به  لغت  در  محاکات  است. 

اصطالح فلسفی به معنای تصویرگری قوۀ خیال از صور محسوس یا معانی معقول  

نامد  می  ، قول شعریاما در آن محاکات باشد  فارابی قولی را که موزون نباشداست.  

کند که محاکات در می  وی اشارهشمارد.  می  و محاکات را قوام و جوهر شعر بر 

خطابه نیز وجود دارد، اما در شعر بیشتر است؛ لذا معتقد است خطبایی که از  

استفاده از خطابه خارج شدهمی  شعر  این  اندکنند،  از مردم  بسیاری  چند  ، هر 

کننده را به  پسندند. البته بسیاری از شعرا نیز گفتارهای اقناع می  روش را بیشتر

شعر   شعر،  (.  1/501)همان،  کنند  می  بیان صورت  و  تخییل  با  محاکات  پس 

توان ابزاری دانست که بنابراین محاکات را می ای نزدیک و ناگسستنی دارد.  رابطه

 رود.  در راهکار تخییل برای تعلیم جمهور به کار می

از مطالب مطرح شده مشخص شد که فارابی نه تنها تعقل را جدای از تخیل  

ه معتقد است که راهکار تخییل، نسبت به راهکارهای دیگر تعلیم  داند، بلکنمی

امور   نمایاندن  مهارت  یا  تخییل  جودت  که  شد  روشن  همچنین  است.  مؤثرتر 

است. برخوردار  باالیی  اهمیت  از  نزد وی  دیگران،  به  فارابی،   خیالی  دیدگاه  از 

می شعر  و  شتخییل  در  منحصر  تخییل  هرچند  باشد؛  منفی  یا  مثبت  عر  تواند 

اگرچه شعر به علت   گیرد.نیست و دیگر هنرها همچون موسیقی را نیز در بر می

گاه تماما با واقعیت مطابق نیست؛ اما همواره  ذات تمثیلی و تخییلی خود، هیچ

ابزاری نام دارد،  محاکات  که    گری حکایتاین    از واقعیت دارد.  گریحکایتای  نحوه

در ادامه به کاربرد راهکارهای مذکور  رود. است که برای تعلیم جمهور به کار می

 پردازیم.و به طور کلی راهبرد تعلیمی فارابی در برقراری صلح جهانی می
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بررسی چگونگی  آن، نوبت به  ی  پس از تشریح راهبرد تعلیمی فارابی و راهکارها

برقراری صلح جهانی می برای  راهبرد  این  از  ابتدا   رسد.استفاده  این منظور  به 

زمینه  این  در  فارابی  خاص  رویکرد  و  جهانی  صلح  بررسی    مفهوم  و  تحلیل  را 

سپس  می این  مانع  کنیم،  فارابی  صلحبرقراری  دیدگاه  قرار   از  بحث  مورد  را 

  در پایان  .است  ، از خأل آموزشی ناشی شدهاین مانع  دهیم کهنشان میدهیم و  می

راهبرد تعلیمی فارابی در برقراری صلح جهانی را  استفاده از    سازوکار،  این بخش

 یم.دهمی  شرح  ،مقدمات مطرح شدهر مبنای ب
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سلبی یا ایجابی بودن  برای واکاوی مفهوم صلح جهانی از دیدگاه فارابی، ابتدا باید  

منظور از سلبی بودن مفهوم صلح،   روشن نمود.در دیدگاه وی را  «صلح»مفهوم 

و مقصود از تعریف ایجابی، تعریف    تعریف آن به صورت »عدم امر متضاد آن« است 

  توانمی  صلح را  مفهوم کارگیری دیگر مفاهیم نزدیک به آن است.  این واژه با به

 «جنگعدم »،  «کشتارعدم»،  «خشونتعدم»  به صورت سلبی با مفاهیمی همچون 

  به معنای صلح جهانی بر این اساس،  .(17)فیاال، تعریف کرد   «کشمکشعدم »و 

فوقعدم   جهان    موارد  بوددر  فارابی،    .خواهد  دیدگاه  از  سلبی اما  مفهوم 

به    فصول منتزعهوی در کتاب  جنگ«، مفهوم مطلوبی از »صلح« نیست.  »عدم 

های  صراحت جنگچهار مورد آخر را به هرچند  کند که  گونه جنگ اشاره می  یازده

در جهت خیر اهل    های جنگ راسایر گونه  ؛ امانامدستمگرانه )حروب جور( می

پس »جنگ« در دیدگاه    .(78-76)همو، فصول منتزعه،    کندمی  مدینه عنوان 

 روند.فارابی، به کلی مطرود نیست و برخی از انواع جنگ، مطلوب به شمار می

مفاهیمی متعلق به مدن جاهله  اساسا مفاهیم سلبی از صلح،  ،  از دیدگاه فارابی

در اشاره به عدل از دیدگاه اهالی  المدینۀ الفاضلهآراء اهل در کتاب  وی. هستند



به انواع عدل   ،خواندها« نیز میآن را »روابط میان شهرها و امت که  مدن جاهله 

افراددر   این  ب  و  کندمی  اشاره  دیدگاه  معنای سلبی »صلح«   رعباراتی دارد که 

نوع اول عدل،    از دیدگاه اهالی مدن جاهله،  کندوی بیان می  . قابل تطبیق است

رخ دو  می  هنگامی  که  از    گروه،دهد  پس  و  هستند  مساوی  قدرت  دارای 

رسند که هر یک به سهم خود راضی باشند می  مداوم، به این نتیجههای  درگیری

با قوی شدن یک طرف در    ،ناشی از این نوع از عدلبس  آتش  کنند.بس  آتش  و

برای دفع حملۀ    گروهدو  پیمانی  هم  رود. نوع دوم عدل،می  بینبرابر دیگری، از  

  حمله برای   پیمانی دو گروههم  نیز  نوع سوم عدل  و  دشمن مشترک خارجی است

دیگر است. این دو نوع از عدل نیز پس از مقاومت در برابر دشمن    هایگروهبر  

بر   یا غلبه  به پایان   هایگروهخارجی  المدینه  فارابی،  )د  نرسمی  دیگر  آراء اهل 

شود، در هر سه نوع  طور که مشاهده میهمان .  (154- 152الفاضله و مضاداتها،  

یان دو گروه شده پیمانی ایجاد شده که مانع از جنگ مبس و هممذکور، آتش

رود. همچنین در نوع  است، موقتی است و به محض تغییر توازن قوا، از بین می

تخاصم ایجاد شده، در حقیقت برای پیروزی در  پیمانی و عدمدوم و نوع سوم، هم

ها  افزون بر این، این دیدگاهگردد. جنگی دیگر است و منجر به صلح جهانی نمی

توان »صلح« به این معانی لذا نمیمرده شده است،  متعلق به اهالی مدن جاهله ش 

 را از دیدگاه فارابی مطلوب دانست.

نمی بسنده  مقدار  این  به  »مدن  فارابی  را  جاهله  مدن  از  گروهی  و  کند 

می میمسالمه«  که  آن نامد  صلحتوان  »شهرهای  را  به  ها  نمود.  ترجمه  طلب« 

به   قائل  شهرها  این  اهالی  وی،  بهروایت  میان ممنوعیت  در  کارگیری خشونت 

صلح را طبیعی  ، . این افراد ها و انحصار آن به روابط انسان و حیوان هستندانسان 

پردازند، اما به می  البته این مدن به دفاع از خود.  دانندمی  و جنگ را غیرطبیعی 

فارابی در میان مدن جاهله،  هرچند  .  (159-158،  )همان کنند  نمی  کسی حمله

بر    ن مداهالی   را  »مسالمه  ستیرهتغلب  ۀمدیناهالی  که  هستند«    ترجیح   جو 

سالم و نفوس اهالی مدینه  سرشت«  »پاکاهالی مدینه مسالمه را    زیرا دهد؛  می

؛ اما هر دو گروه را در دستۀ مدن  (160  )همان،خواند  می  سرشت«پست»تغلب را  



در مقالۀ خود اشاره کرده نیز  طور که امامی کوپایی  پس همان   دهد.جاهله قرار می

است؛ زیرا مدینۀ    « طلبی جاهالنهصلح»مسالمه،    ۀ طلبی اهالی مدینصلحاست،  

داند، در حالی که مدینۀ فاضله به جنگ مسالمه فقط جنگ دفاعی را مجاز می

کوپایی، »مدینۀ مسالمه، فاضله یا جاهله؟  )امامی هجومی عادالنه نیز اعتقاد دارد

بنابراین تعریف مطلوب صلح از  (. 1پژوهی معاصر«، ای از فارابی درنگی بر نمونه

یا هر تعریف سلبی دیگری    ، »عدم خشونت«جنگ«تواند »عدم نمینگاه فارابی  

 باشد.

می اما  است،  نکرده  تصریح  صلح  تعریف  به  اساسا  رویکرد  توان  فارابی  با 

جهان    بر اساس عبارات وی، تعریفی ایجابی برای صلح استخراج کرد.غیرمستقیم  

فارابی،   فاضله»آرمانی مدنظر  دارد  «معمورۀ  درک  نام  برای  لذا  مفهوم »صلح  ؛ 

جهانی« نزد وی، باید به سخنان وی دربارۀ این جهان آرمانی مراجعه کرد. فارابی 

پذیرد که  در تعریف معمورۀ فاضله می گوید: »معمورۀ فاضله آن هنگام تحقق 

  « .تعاون کنند  ،کنند، برای رسیدن به سعادتکه در آن زندگی میهایی  همۀ امت

دو نکتۀ کلیدی که در این تعریف به   (256های اهل مدینۀ فاضله،  )همو، اندیشه

محوری معمورۀ فاضله است. در اینجا باید  طلبی و تعاون خورد، سعادتچشم می

دهد معموره فقط در حالتی رخ می  هایمیان همۀ امتتوجه کرد که »تعاون« در  

احساس دشمنی و  شد، بلکه  باخبری نها  میان امت  نظامی  جنگاز  که نه تنها  

تصورات خصمانه در ذهن و روان افراد هر امت نسبت به امم دیگر نیز پاک شده  

در معمورۀ    ،باشد. به این ترتیب، باید صلحی فراتر از صلح جاهالنۀ مدن مسالمه

گیری تعاون و همکاری مورد نظر فارابی  های شکلتا زمینه  برقراری شودفاضله  

توان »صلح فاضالنه« نامید دت فراهم گردد. این صلح را میبرای دستیابی به سعا

 و آن را صلح مطلوب فارابی به شمار آورد.

  از دیدگاه فارابی، جهانی مفهوم صلح  با توجه به مباحث فوق، روشن شد که  

بلکه نیست؛  خشونت«  »عدم  یا  جنگ«  فاضله  تعاون »  »عدم  امم  برای    میان 

نظم »در تعریف صلح ایجابی، مفاهیمی همچون    فیاال  است.  «دستیابی به سعادت

  )فیاال،   کندمیمطرح  را    «احترام متقابل»و    « همبستگی»  «،یکپارچگی»،  «عادالنه



اما(25 همچون    ؛  مفاهیمی  از  در  «  یمحورتعاون »و    ی«طلب»سعادتاستفاده 

قابل استخراج فارابی    دانست که از مباحثای  نکتۀ تازهتوان  میمفهوم صلح را  

خواهیم    به معنای فوق در معمورۀ فاضلهدر بخش بعد به مانع برقراری صلح    .است

 پرداخت.
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ای است که  تصورات خصمانهخوردن صلح جهانی،  ترین عوامل برهمیکی از مهم

.  کندوجود دارد و آنان را به جنگ با هم تشویق میها نسبت به یکدیگر  ملت  میان 

دهد: »تنها راه مطمئن برای از بین رفتن  گونه شرح میویلیامز این عامل را این

ترسیم چهره نیروهای طرف مقابل،  برای کشتن  از  تردید سربازان  ای اهریمنی 

عیب نباشد، بلکه ضروری   دشمن است تا به این ترتیب، نفرت از دشمن نه فقط

آید شمار  می  .«(420)ویلیامز،    به  خصمانه  تصورات  در  ریشه  تواند  این 

یک  تمل انگاری  گمراه توسط  دیگر  باشد.    ملتهای  نصیرالدین  داشته  خواجه 

از نیز  طوسی   یکی  عنوان  در حکمت    به  فارابی  پیروان  و  مشهورترین شارحان 

از  عملی،   ارادیاسباب ع»»اختالف آرا« را یکی  دانسته است  داوت  ،  )طوسی« 

مانعی تواند  ها میمیان ملت  فکریهای  تفاوتانگاری ناشی از  دشمنپس    .(336

  برقراری صلح جهانی باشد. برای

یابی نموده و آن را ریشهفارابی به این مانع برقراری صلح جهانی اشاره کرده 

پس از بیان عقاید مشترک میان امم    آراء اهل المدینۀ الفاضله است. وی در کتاب  

را شرح می عقاید  این  از  برخی  در  تفاوت  آمدن  به وجود  علت  از  فاضله،  دهد. 

غیرمستقیم شناخته می و  راه مستقیم  دو  از  عقاید  این  راه دیدگاه وی،  شوند. 

فاضله    ۀمستقیم، فهم این عقاید به صورت معقول است که مختص حکمای مدین

های راه غیرمستقیم، راه تمثیل صور معقول با استفاده از مثالهاست.  و پیروان آن 

کند که فاصلۀ  گیرد. فارابی بیان میمی  بر  هاست که عموم جامعه را در محاکی آن 

با مثالاین مثال امتی  لذا هر  است؛  معقول، متفاوت  از صور  به  ها  های خاصی 

به دین خاصی متدین میمحاکات حقیقت می بپردازد و  و  این اساس،  گردد  ر 



آید؛ در حالی اگر این  میان اهالی امم فاضله زمینۀ اختالف آرا و دشمنی پدید می

آراء فارابی،  )ماند  نمی  شدند، جایی برای عنادحقایق برای همه با برهان آشکار می

  نیز تصریح   ملهال  در کتاب  فارابی.  (143- 144اهل المدینه الفاضله و مضاداتها،  

های محاکی از حقیقت در مدن فاضله با هم تفاوت دارند، کند که هرچند مثالمی

ها را به تفاوت اهل صنایع در کنند. وی این تفاوتاما به شیء واحدی اشاره می

و  صناعت هایشان تشبیه می تفاوتمی  تأکیدکند  این  نباید موجب  کند که  ها 

 (. 85أخری،  )همو، کتاب المله ونصوص دوری و دشمنی شود 

و   حقایق  برهانی  فهم  برای  مردم  توانایی  عدم  فارابی،  دیدگاه  از  بنابراین 

شود تا  باعث می ،  اختالف در محاکیات مطرح شده با راهکارهای اقناع و تخییل

صلح جهانی در معمورۀ فاضله  مانع برقراری  میان امم فاضله دشمنی ایجاد شود و  

این اختالف از نقص در تعلیم و تخییل با محاکیات مختلف ناشی شده گردد. می

در بخش بعد، سازوکار  است، لذا باید در رفع آن نیز از راهبرد تعلیمی یاری گرفت.  

فراهم و  مانع  این  زدودن  برای  فارابی  تعلیمی  راهبرد  از  زمینۀ  استفاده  کردن 

 برقراری صلح جهانی را شرح خواهیم داد.
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ها نسبت به یکدیگر، مانع  در بخش پیشین روشن شد که تصورات خصمانۀ امت

این   که  شد  مشخص  همچنین  است.  فاضله  معمورۀ  در  جهانی  صلح  برقراری 

اقناع و تخییل دارد.   از  ناشی  به  تصورات خصمانه، ریشه در اختالف محاکیات 

تفاوتعبار از  ناشی  نادرست است.  ت دیگر، منشأ خشونت  های فکری، آموزش 

باره می این  اندیشمندان،  یزدانی در  انسان نویسد: »از نظر برخی  به  طبیعت  ها 

صلح متمایل است؛ لذا خشونت ریشه در آموزش نادرست دارد که باعث خودخواه  

پس برای رفع این مشکل،  «  .(Yazdani, 153)گردد  ها میو شرور شدن انسان 

تعلیم و  آموزش  در  اینجاست که می  ،باید  در  ایجاد کرد.  راهبرد  تغییر  از  توان 

 تعلیمی فارابی بهره برد.



برای   یبردن از راهبرد تعلیمی فارابی، ابتدا باید جایگزین مشترکرهبرای به

ها و محاکیات گوناگون پیدا کنیم. فارابی به امکان این جایگزینی اشاره کرده  مثال

فضایل  های  ی مدن و امم وظیفه دارند که مثالرؤسا  کند که است. وی بیان می

ها عموم مردم بفهمانند. برخی از این مثال هب ی و تخییلیاقناعاز طرق نظری را 

وت و برخی دیگر میان همه مدن و امم مشترک  با توجه به هر شهر یا امت، متفا

پذیر است  با فضیلت فکری امکان ها  است. تشخیص تفاوت یا اشتراک این مثال

امور نظری  های  تفاوت در برخی مثالهرچند  پس    .(73)همو، تحصیل السعاده،  

که  های مشترک نیز وجود دارد  ؛ اما برخی مثالدر مدن و امم فاضله، ناگزیر است

هایی  و زمینه را برای رفع دشمنی   دهدها، اختالفات را کاهش می استفاده از آن 

 کند.که مانع صلح جهانی هستند، فراهم می

راهبرد   از  استفاده  با  محاکیات  اختالف  مشکل  حل  راه  بررسی  به  اکنون 

ای به این راه  اشاره  هالمدنی  هالسیاساب  فارابی در کتپردازیم.  تعلیمی فارابی می

که در  مشابه بحث ایجاد عناد به علت اختالف در محاکیات را    کند. وی حل می

و در پایان خاطر    کندکرده بود، بیان میمطرح    فاضله ال  همدینالآراء اهل  کتاب  

مساوی بودند یا   گریحکایتکند که اگر چند مثال با هم در کیفیت  نشان می

کند که کدام به کار رود؛ اما اگر یکی از این  نمی  اندکی داشتند، فرقی  اختالف

کرد یا به صفر  تر از دیگران بود و زمینۀ دشمنی و اختالف را کم میها کاملمثال

ایمی از  باید  )همو،  ها را کنار گذاشت  ن مثال استفاده کرد و سایر مثالرساند، 

کند که  می  تأکیدنیز    تحصیل السعادهدر کتاب    وی .  (98-96السیاسه المدنیه،  

باید برای فهماندن امور نظری برهانی به جمهور، از آن دسته از مثاالت و    حاکم

هستند   مشترک  امم  همه  نزد  که  کند  استفاده  اقناعی  تحصیل  طرق  )همو، 

ها،  فارابی بر یافتن زبان مشترک میان همۀ انسان به عبارت دیگر، . (76السعاده، 

فرهنگ و  داده جوامع  قرار  خود  هدف  را  سعادت  که   کندمی  تأکیدند،  اهایی 

سازی تخییل و اقناع  که با یکسان   مشترک  و محاکیات  . این زبان (94)مفتونی،  

امت به دست میدر میان  تا  می  آید،ها  باشد  امم  تواند مبنایی  اختالفات میان 

 .  مرتفع گردد و صلح جهانی برقرار شود



توان با استفاده از راهبرد تعلیمی فارابی، شرایطی را فراهم کرد  بنابراین می

در موارد اختالفی گوناگون با کمترین اختالف انجام شود و    اممکه اقناع و تخییل  

اند، بر ایشان  تصویر شده  هاها با آن نیز یکی بودن منشأ محاکیاتی که عقاید امت

رود  روشن گردد. به این ترتیب، تمایل این افراد به دشمنی با یکدیگر از بین می

گیرد. از آنجا که رؤسای امم  و صلح و دوستی و همکاری در میانشان شکل می

ها وجود  اند، اختالفی میان آن فاضله از طریق برهان به حقایق عقلی دست یافته

ت این  به  با دیگران  ندارد و  با راهبرد مذکور، در صلح  نیز  امم    از رتیب، جمهور 

خود   میرؤسای  صلح    .کنندپیروی  برقراری  برای  فارابی  تعلیمی  راهبرد  پس 

جهانی، استفاده از محاکیات مشترک میان امم در اجرای اقناع و تخییل برای  

 هاست.  جمهور امت

 

 نتیجه 

فرهنگی معرفی  و  یاسی، نظامیراهبردهای حقوقی، اقتصادی، سدر این پژوهش 

سپس ضمن  و راهبرد تعلیمی )آموزشی( ذیل راهبرد فرهنگی قرار گرفت.    گردید

بررسی آثار فارابی با رویکرد غیرمستقیم، راهبرد تعلیمی وی استخراج گشت. در  

مانند  با صناعاتی  عوام  تعلیم  و  برهان  از  استفاده  با  خواص  تعلیم  راهبرد،  این 

گردد. همچنین روشن  خطابه و شعر و راهکارهایی مانند اقناع و تخییل اجرا می

مخاطب برای پذیرش مطلب مد نظر گوینده  اقناع به معنای متقاعدسازی  شد که  

تخییل به معنای انتقال معانی معقول و صور محسوس به خیال مخاطب با ابزار    و

 محاکات است.

روشن شد که مفهوم صلح جهانی از دیدگاه فارابی، مفاهیم سلبی در ادامه  

ایجابی »تعاون میان امم   بلکه مفهوم  »عدم جنگ« یا »عدم خشونت« نیست؛ 

فاضله برای دستیابی به سعادت« است. همچنین مشخص شد که این تعاون و  

به  خصومتآید، مگر آنکه  همکاری به دست نمی فاضله نسبت  های ذهنی امم 



برود.  یکدیگ بین  از  نیز در  ریشۀ این خصومتر  برای فهم ها  عدم توانایی مردم 

  برهانی حقایق و اختالف در محاکیات مطرح شده با راهکارهای اقناع و تخییل 

شد زدودن  ؛  ارزیابی  برای  فارابی  تعلیمی  راهبرد  از  استفاده  سازوکار  لذا 

معلمان و مجریان  گونه بیان شد که ، اینمانع برقراری صلح جهانی هایخصومت

ها و محاکیات مشترک استفاده کنند تا ، تا حد امکان از مثالاقناع و تخییلامر  

نسبت به یکدیگر، کمترین اختالف را داشته باشد و به این    فاضلهامم    تصورات

های ذهنی میانشان از  دشمنی  های فاضله یکدیگر را گمراه ندانند وترتیب، امت

 له، صلح حاکم شود.و در معمورۀ فاض برودبین 

راهبرد تعلیمی فارابی برای دستیابی به سعادت در آثار الزم به ذکر است که  

بیان شده است؛ اما نوآوری مقالۀ حاضر، به    تحصیل السعادهوی به ویژه کتاب  

سعادت جهانی  صلح  به  دستیابی  برای  تعلیمی  راهبرد  این  بردن  و  کار  طلبانه 

زمینه را برای دستیابی اهالی این  ؛ صلحی کهمحور در معمورۀ فاضله استتعاون 

 کند.معموره به سعادت فراهم می

« نزدیک است، زیرا به  سازیشاید به نظر برسد که این دیدگاه به »جهانی 

های گوناگون است؛ اما باید توجه داشت که این  سازی تصورات امتدنبال یکسان 

امت ریاست  که  است  بیان شده  فاضله  معمورۀ  برای  برعهدۀ  دیدگاه  آن  در  ها 

است.   فاضل  این  البته  رؤسای  »جهانیمقایسۀ  با  فارابی  بحث دیدگاه  سازی«، 

تواند موضوع پژوهشی دیگر  گنجد و خود، میمفصلی است که در این مقال نمی

 باشد.

 

 های آینده هایی برای پژوهش پیشنهاد 

  در  از آن چگونگی استفاده  در این پژوهش راهبرد تعلیمی فارابی تبیین شد و  

توان این راهبرد را که در اصل برای  ، اما میروشن گشتصلح جهانی  برقراری  

  مطرح شده است، در دیگر مسائل و موضوعات نیز به کار برد.دستیابی به سعادت  



مقایسه بررسی  »جهانیهمچنین  بحث  با  راهبرد  این  دوران  ای  در  که  سازی« 

زمینۀ دیگر  تواند موضوع یک پژوهش مستقل باشد.  معاصر پررنگ شده است، می

ررسی راهبرد تأدیبی فارابی است که ارتباط تنگاتنگی با راهبرد تعلیمی پژوهش، ب

همچنین  .  و آن نیز اساسا برای دستیابی به سعادت مطرح شده است  وی دارد

هرچند نام فارابی به عنوان بارزترین فیلسوف سیاسی اسالمی مطرح است، اما  

ه نصیرالدین طوسی  مانند خواجتوان آثار فالسفه و اندیشمندان مسلمان دیگر  می

اند، بررسی کرد و با رویکرد مستقیم یا  را که در زمینۀ حکمت عملی سخن گفته

از دیدگاه آنان در   صلح جهانی استخراج نمود.  برقراری  ضمنی، راهبردهایی را 

با دیگر فالسفۀ اسالمی و غربی )در صورت بررسی های تطبیقی دیدگاه فارابی 

 های بعدی باشد.ۀ مناسبی برای پژوهشتواند ایدنیز می (افق بودنهم

 

 فارسی و عربی   منابع 

پژوهی ای از فارابی مدینۀ مسالمه، فاضله یا جاهله؟ درنگی بر نمونه  ؛کوپایی، امیرحسینامامی   .1

 . 1399  فروردین ،23شماره ، هفتمدوره  ؛فصلنامۀ اندیشۀ سیاسی در اسالم ؛معاصر

 ؛تاریخ و تمدن اسالمی؛  سنجۀ فلسفی جهاد: فارابی؛  و همکاران  کوپایی، امیرحسینامامی   .2

 . 1398 ، اسفند30شماره  سال پانزدهم،

ررسی و تبیین مقوله صلح در نظریه مدینه المسالمه )شهر صلح( ب ؛ جمشیدی، محمدحسین .3

 . 1396، پاییز  3شماره    سال هشتم،  ؛جستارهای سیاسی معاصر؛  فارابی و نظریه صلح پایدار کانت

،  خوارزمی  ،تهران  ، تصحیح مجتبی مینوی،اخالق ناصری  ،محمدطوسی، نصیرالدین محمدبن  .4

 . 1399چاپ هشتم، 

مقدمه و شرح و تعلیق   ؛و مضاداتهاالمدینه الفاضله  آراء اهل    ؛محمدفارابی، ابونصر محمدبن  .5

 . م1995، مکتبۀ الهالل، ، بیروتاز على بوملحم

الفلسفیههمو؛    .6 المناهل،  یاسین، بیروتمقدمه و تحقیق و تعلیق از جعفر آل  ؛االعمال  ، دار 

 . ه.ق  1413



 .م 1996،  مکتبۀ الهالل،  ، بیروتمقدمه و شرح و تعلیق از على بوملحم   ؛السیاسه المدنیههمو؛    .7

کتابخانه آیت اهلل  ،  پژوه، قم مقدمه و تحقیق از محمدتقی دانش  ؛المنطقیات للفارابیهمو؛  .  8

 .ه.ق  1408، مرعشی

شورای عالی    ،، تهرانترجمه و شرح سیدجعفر سجادی   ؛فاضله  ۀهای اهل مدیناندیشه همو؛  .  9

 . 1354، فرهنگ و هنر

دار   ،، بیروتمقدمه و تحقیق و تعلیق از محسن مهدی   ؛ونصوص أخریالمله    کتابهمو؛  .  10

 .م 1991، چاپ دوم، المشرق

بوملحم   ؛السعاده  تحصیلهمو؛  .  11 على  از  تعلیق  و  شرح  و  بیروتمقدمه  الهالل،  ،  ، مکتبۀ 

 .م 1995

، چاپ دوم،  الزهراء،  تهران،  تحقیق و تصحیح و تعلیق از فوزى نجار  ؛منتزعهفصول  همو؛  .  12

 . ه.ق 1405

 . 1395، انتشارات ققنوس، ترجمه مریم هاشمیان، تهران ؛صلح گرایی ؛اندرو ال،افی .13

سال دوازدهم،   ؛وحید  ؛ اندیشه صلح از نظر فارابی و فالسفۀ غرب؛  چهاردهی، مرتضیمدرسی   .14

 . 1353، آذر 132شماره 

 . 1397، مدرسه اسالمی هنر، قم ؛ها و الگوهامبانی، مؤلفه، هنر فاضله ؛مفتونی، نادیا .15

های دفاع  پژوهش  ؛نگ و صلح در اندیشه سیاسی فارابی ج؛  بحرانیمرتضی  نساج، حمید؛    .16

 . 1395، بهار و تابستان 2شماره سال دوم،  ؛امنیتی اسالم

دانشنامۀ جنگ و صلح،  ترجمه یاسر روستایی، در    ؛جنگ عادالنه چیست؟؛  کری  ویلیامز،   .17

 . 1398، انتشارات صدای معاصر ،، تهران2ج

 

English References 

18. Kant, Immanuel, Toward Perpetual Peace and Other Writings on 

Politics, Peace, and History; edited and with an introduction by Pauline 



Kleingeld; translated by David L. Colclasure, New Haven and London, Yale 

University Press, 2006 . 

19. Yazdani, Abbas, “The Culture of Peace and Religious Tolerance from an 

Islamic Perspective.” Veritas  ،Revista de Filosofía y Teología (Journal of 

Philosophy and Theology], N.47, Autumn 2020 ،P.151 – 168.



 


