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  مقدمهالف) 

فیلسوفان و اندیشمندان همواره بر آن تأکید داشته و اکثر فالسفه کم  کهعدالت یکی از مسائل اساسی است 
در بیان اهمیت و ضرورت فلسفه و نگرش فیلسوفان به عدالت،  )1395(پورحسناند.  و بیش بدان پرداخته

سازد. وي متذکر شده که  سازد و در حوزة عمل، فضیلت عینی را می برمی معتقد است که فلسفۀ تفکر را
برترین فضیلتی است که جامعۀ بشري در تمام دوران بدان نیازمند است و بدون عدالت، حیات و  عدالت،

تواند  گراید. امروزه بیش از هر زمان دیگري به عدالت نیازمندیم و تنها دانشی که می قوام آن به زوال می
  پردازد. می پرسش از عدالت را طرح کند، فلسفه است. در واقع؛ فلسفه به سرشت و حقیقت عدالت

که بحث منسجمی دربارة  )124: 1377(داوري، فارابی، نخستین فیلسوف اسالمی و مؤسس فلسفۀ اسالمی
، »فضیلت«عدالت ارائه کرده، در ترسیم مدینۀ فاضلۀ خود، از دیدگاه افالطون و در تعریف عدالت به مثابۀ 

اندیشی و  روزگار او دچار نوعی کجاز ارسطو تأثیر پذیرفته است. فارابی دریافته است که انسان در 
هاي هویتی شده، فضیلت خود را از دست داده و به جاي سعادت حقیقی به سعادت نگري و بی سطحی

پنداري روي آورده است؛ بنابر این، درك سعادت حقیقی و فضیلت و عدالت براي او ضروري است. اما 
رفت از این مشکل،  گوید: فارابی براي برون می )1370(اسپرینگرراه رسیدن به این سعادت چگونه است؟ 

کند که در واقع جامعۀ عادله است؛ زیرا از نظر او، فضیلت نیز تماماً عدالت،  اي را طراحی می مدینۀ فاضله
اي دیگر بنگرد؛ یعنی نه تنها قادر باشد بهتر ببیند،  اعتدال و وسطّیت است. از نظر فارابی، بشر باید به گونه

آید،  ش را دچار تغییر کند و به سعادت حقیقی، که تنها در سایۀ اعتدال و عدالت فراهم میبلکه باید دید
توجه کند. از نظر فارابی، کمال اخالق انسان و جامعه، وضعیت و هیئتی از هماهنگی و اعتدال میان امیال 

شان از وجود متضاد است و در هر چیزي یا امري، وضعیت یا نقطۀ اعتدالی وجود دارد و این حالت، ن
ها در این نگرش، اعتدال و عدالت است و به عدالت در آن چیز یا امر است. در واقع؛ باالترین فضیلت

ها نیز در تحقق بخشیدن به عدالت است. به هاست و شکوفایی فضیلتعبارتی؛ عدالت شامل تمام فضیلت
  هاست.دهندة بین فضیلت کننده و شکل عبارت دیگر؛ عدالت هماهنگ

هایی است که به  شرط شناسی عدالت در این پژوهش، مجموعه الزامات و پیش ور از ملزومات معرفتمنظ
هاست و اند که وجود معرفت وابسته بدان انجامد. به عبارت دیگر؛ الزامات، مجموعه عناصري شناخت عدالت می

ام آموزش و پرورش شاهد بدون تحقق وجودي آنها، معرفت نیز تحقق پیدا نخواهد کرد. از سوي دیگر، در نظ
هایی در توزیع منابع و امکانات، در کیفیت آموزش و همچنین عدم برخورداري همگان از  ها و ناعدالتی نابرابري

شناختی  یم. بر همین اساس، این مقاله در صدد آن است تا با تبیین و تحلیل ملزومات معرفتباش تربیت صحیح می
هایی را براي نظام آموزش و پرورش اند در عرصۀ عدالت تربیتی، داللتعدالت از دیدگاه ابونصر فارابی بتو

شناختی عدالت از  کشور ارائه دهد. سؤاالتی که این پژوهش به دنبال بررسی آنهاست عبارتند از: الزامات معرفت
  منظر فارابی کدامند؟ اهداف و اصول عدالت تربیتی از منظر فارابی کدامند؟
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  ب) روش پژوهش

هاي آن، روشی فلسفی را ر، ماهیت فلسفی دارد و از این رو الزم است براي پاسخ به پرسشپژوهش حاض
(باقري و همکاران، هاي پژوهش در قلمرو فلسفه و فلسفۀ تعلیم و تربیتبرگزید. اما با توجه به گوناگونی روش

زیده شود. بر چنین اي برگ هاي ویژههاي ویژة این پژوهش، روش یا روش، الزم است بر بنیاد هدف)1389
اي، روش پژوهش حاضر، تحلیل مفهومی و استنتاج قیاسی است. تحلیل مفهومی، فعالیتی پژوهشی  زمینه

دهند. آنان در تحلیل خود، معیارهاي زبانی و منطقی را مالك  است که فیلسوفان تحلیل زبان آن را انجام می
ی و ایدئولوژیک، سعی در تثبیت معانی هاي فلسفتحلیل و قضاوت قرار داده، به جاي ابداع نظام

  )191: 1388(گوتگ، دارند.

هاي معتقد است که کاربرد تحلیل مفهومی در تجزیه و تحلیل مفاهیم و قضایا به اجزا و قسمت بینی
. بنابر )2003(بینی، شود سازندة آنها براي به دست آوردن دانش یا فهم بهتر از یک بحث فلسفی ویژه انجام می

نچه کلمات، اصطالحات و قضایا به سمت روشنی و وضوح پیش برود و از پیچیدگی خارج شود، این، چنا
شود. بر همین اساس، تحلیل مفهومی در پژوهشهاي تربیتی با گرایش  زمینۀ حل مسائل فلسفی نیز فراهم می

ت را از طریق سازي مفاهیم تعلیم و تربی به پوزیتویسم منطقی است و پژوهشگران تعلیم و تربیت قصد شفاف
تکیۀ صرف بر عینیت بخشیدن به مفاهیم و قضایاي تربیتی دارند و در این راه از تعریف عملیاتی و 

. بنابر این، پژوهش حاضر به دنبال تحلیل و )1386(ستاري، گیرند سازي مفاهیم و قضایاي زبانی بهره می عملیاتی
  ه عدالت ابونصر فارابی است.شناختی دیدگا هاي معرفت شرط روشنگري مبانی عدالت و پیش

هاي براي پاسخگویی به سؤال دوم، با استفاده از روش استنتاج قیاسی از نوع عملی، به بررسی داللت
پردازیم که شامل استنتاج اهداف و اصول عدالت  شناسی عدالت فارابی در قلمرو عدالت تربیتی می معرفت

وي فرانکنا است. در این الگو، دو نوع گزاره الزم است: تربیتی در عرصۀ تعلیم و تربیت و برگرفته از الگ
هاي  هاي مربوط به اهداف و اصول، جزء گزاره نگر. گزاره هاي واقع هاي هنجارین و گزاره گزاره

نگر فلسفی، االهیاتی و  هاي واقع توان اهداف را از گزاره اند. در الگوي بازسازي شدة فرانکنا می هنجارین
و در » است«ها حاوي  گزاره  این مات یک استدالل عملی مورد استفاده قرار داد. کهعلمی، به منزلۀ مقد

نتیجۀ آن، اصلی از اصول تعلیم و تربیت استخراج خواهد شد. منظور از اصول تربیتی، دستورالعملهاي کلی 
واقع؛  دهند. در هاي مطلوب در افراد آدمی به دست می هایی براي فراهم آوردن دگرگونی است که قاعده

هاي تعلیم و تربیت منجر اند، شکل تجویزي دارند و به ظهور روش هاي کلیاصول، دستورالعمل
  )1389(باقري و همکاران، شوند. می
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 ج) پیشینۀ پژوهش

هاي گوناگونی دربارة فلسفۀ فارابی و همچنین بحث عدالت صورت گرفته، اما با نگاه کاربردي و پژوهش
  محور پرداخته نشده است. اهداف، اصول و روشهاي عدالتارائۀ استنتاجات در باب 

در پژوهشی با بررسی مفهوم عدالت از دیدگاه فارابی و  )1395(فروشانی دیباجیو  جمشیدیهاهاي  یافته
ابن خلدون، بیانگر آن است که عدالت از دید فارابی، عدالت عقلی یا عدالت مبتنی بر حکمت است و 

به مفهوم خاص خود نیز منطبق است. اما ابن خلدون عدالت را به معناي فقهی، چنین عدالتی بر وحی و دین 
شود، یکی از شرایط منصب امامت و خالفت  است که موجب دوري از گناه می اي که همان ملکۀ راسخه

در بحث قضاوت و شهادت دانسته است. دیگر اینکه، فارابی در ترسیم مدینۀ فاضله به دنبال جنبۀ جهانی 
ترین عدل به دنبال اجراي  . اما ابن خلدون معتقد است کاملگیر آن است و به عبارتی تحقق عالمعدالت 

زمانی از  گوید این امر فقط در آغاز حکومت شرعی و درکوتاه تواند تحقق یابد و می سیاست شرعی می
و معتقدند کمال  اند زمان رسول خدا(ص) تحقق یافته است. هر دوي آنها متأثر از نظریۀ اعتدال ارسطویی

  شود. انسانی در صورت عدم اختالف و هماهنگی بین امیال متضاد حاصل می

الوجود به  ، حاکی از آن است که عالم بودن واجب)1394(میرزا محمدي هاي حاصل از پژوهش یافته
الوجود به کلیات  تمام ممکنات، علم حق عین ذات اوست؛ علم حق، مظهر قدرت اوست؛ عالم بودن واجب

جزئیات، واحد بودن علم حق و کثیر بودن علوم دیگر و کنه ذات حق قابل شناخت نیست و ظاهر بودن  و
هاي علم الهی بر اساس رسالۀ فصوص الحکمه به  ترین ویژگی ذات حق و اعتباري بودن باطن او، از مهم

اخت انسان، از روند. همچنین، امکانی بودن، ناکامل بودن، تدریجی بودن و متکثّر بودن شن شمار می
الوجود براي سالک بر اساس رساله فصوص الحکمه  ترین اصول تربیتی حاصل از شناخت واجب مهم

شوند. عالوه بر این، وصال حق، کمال نفس مطمئنه، کسب لذت و صدور کرامات، به مثابۀ  محسوب می
شهود حق و... در زمرة ترین هدفهاي تربیتی و سیر عقالنی براي شناخت حق، شهود علمی و عملی حق،  مهم

  شوند. الوجود براي سالک بر اساس فصوص الحکمه قلمداد می روشهاي تربیتی حاصل از شناخت واجب

نیز حاکی از آن است که ارسطو و فارابی، فضیلت را بر حسب  )1395(علويو  صبريهاي پژوهش  یافته
نان وجود دارد. ارسطو سعادت را مسئلۀ دانستند؛ اما اختالفاتی در دیدگاه آ جنس، ملکه و نوع، حد وسط می

اخالقی و نه دینی دانسته و آن را محدود به این دنیا محدود کرده؛ اما فارابی سعادت را مسئلۀ دینی و 
اخالقی قلمداد کرده، عالوه بر سعادت دنیوي، به سعادت قصوي معتقد است که همان قرب به کمال 

  خداوند است.
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  د) چارچوب نظري پژوهش

  شناختی عدالت از دیدگاه فارابی لزامات معرفت. ا1

اند؛ زیرا چیزي بدون  شده از آن تنبیهی هاي ارائهمعرفت، مفهومی بدیهی و غیر قابل تعریف است و تعریف
شدنی نیست. اگر علم به علم تعریف شود، دور مصرح روي خواهد داد و اگر آن شیء توسط  علم، شناخته

باید ابتدا آن غیر علم توسط علم شناخته شود؛ یعنی باید ابتدا بدان چیز علم  چیزي غیر از علم شناخته شود،
حاصل شود، که این نیز خود همانند دور مصرح است. بنابر این، باید به تعریف تنبیهی معرفت اکتفا کرد که 

. بر این اساس، )50: 1389(خسروپناه و پناهی، »آگاهی به واقعیت یا راه پیدا کردن به واقعیت«عبارت است از: 
نیازي آن از تحلیل، تنبیه و مانند آن نیست؛ پس باید معناي معرفت  نیازي معرفت از تعریف، به معناي بی بی

  را که در مجموع روشن و البته کُنه آن در غایت خفاست، تحلیل کرد و ارکان محوري آن را شناخت.

و معلوم، چگونگی بیانگري علم از شناسی، به پرسش از نسبت معرفت، علم با معروف  مبحث معرفت
شناسی آمده  پردازد. در تعریف معرفت عالم خارج، گسترة میزان و توان بشري و مسائلی از این قبیل می

شناسی در دیدگاه  . مبحث معرفت)76: 1381(نتون، »اي از فلسفه که به تئوري شناخت ارتباط دارد شاخه«است: 
ت. در اندیشۀ فارابی به انواع معرفت فطري و غیر فطري، حضوري و فارابی از اهمیت بسیاري برخوردار اس

ها، ابزارهایی معرفی  حصولی، بدیهی و نظري، نظري و عملی پرداخته شده و براي شناخت و معرفت پدیده
شده است که عبارتند از: ابزار حسی معرفت، شامل حواس ظاهري و حواس باطنی؛ ابزار عقلی و شهودي؛ 

شوند. منابع معرفت از منابع و مبادي گوناگونی  منطق که در شناخت و معرفت استفاده میوحی و الهام و 
گیرند که عبارتند از: منابع اجتماعی معرفت، مبانی عقلی معرفت و منابع جهان غیبی معرفت.  سرچشمه می

(ماورایی)، تأثیر فارابی معتقد است عوامل متعددي بر معرفت اثرگذارند؛ از جمله: تأثیر علل غیبی بر معرفت
نگري بر معرفت، تأثیر علل اجتماعی و فرهنگی بر معرفت، تأثیر تعلیم و تربیت بر معرفت، تأثیر  نوع غایت

پایگاه اقتصادي بر معرفت، تأثیر فضاي سیاسی اجتماعی بر معرفت، تأثیر صفات نفسانی بر معرفت و تأثیر 
  بینی متافیزیکی بر معرفت. جهان

اي دارد و در ترسیم مدینۀ فاضله به ابعاد  عدالت نیز در فلسفۀ فارابی جایگاه ویژه از سوي دیگر، مبحث
گوناگون آن پرداخته شده است. فارابی در کتب گوناگون تعاریف متفاوتی از عدالت ارائه کرده است. در 

نکه همانا براي هر گوید: عدالت عبارت است از ای می )97/الف: 1995(فارابی، »آراء اهل المدینه الفاضله«کتاب 
یک از افراد اهل مدینه، سهم مساوي از این خیرات بر حسب شایستگی و اهلیت وجود دارد. در کتاب 

هایی  گوید: عدل اوالً عبارت است از تقسیم و توزیع خیرات و خوبی می )71/ب: 1986(فارابی، »فصول منتزعه«
پیرامون  )74(همان: جایی دیگر از همین کتاب که میان اهل مدینه، مشترك و متعلق به همگان است. وي در
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تر نیز آمده و آن عبارت است از به کار بستن افعال  اي دیگر؛ یعنی عام گوید: عدل به گونه عدالت می
  فضیلت میان خود و دیگران؛ هر فضیلتی که باشد.

الت در اندیشۀ گوناگونی تعاریف عدالت در فلسفۀ فارابی این ابهام را به وجود آورده که اساساً عد
کند و  شناختی دارد که آن را از فلسفۀ غرب متمایز می ها و الزامات معرفت شرط ابونصر فارابی چه پیش

بخشد؟ براي پاسخ به این ابهام، ناگزیر باید  جایگاه وي را به عنوان مؤسس فلسفۀ اسالمی استحکام می
شناسی، راه شناخت و پی بردن به  عرفتشناسی برقرار کرد؛ چرا که م پیوندي بین بحث عدالت و معرفت

هاي گوناگون از قبیل حسی، عقلی، دینی و... است و از آنجا که مفهوم عدالت، مفهومی کلی و معرفت
شناختی آن مشخص شود تا بتوان در قلمرو  هاي معرفت شرط شمول است، الزم است الزامات و پیش جهان

دن بحث عدالت در آموزش و پرورش است، راهگشاي هاي اجرایی کر تعلیم و تربیت که یکی از عرصه
  اندرکاران تعلیم و تربیت قرار گیرد. دست

شناسانه و وجودشناسانه  شناسی بر اساس مبانی اسالمی و از منظر متفکران مسلمان، مبدء هستی معرفت
خاستگاه معرفت  شناسی، نگري دربارة معرفت دارد. اندیشمندان مسلمان، به ویژه فارابی، با توجه به جامعیت
دانند؛ از این رو، نقش عقل و عوامل غیبی در  را سرچشمه گرفته شده از امور و متأثر از عوامل گوناگون می

شناسی فارابی مبتنی  . بر این مبنا، معرفت)99: 1392(پارسانیا و رضوانی، یابد اي می شناسی فارابی، جایگاه ویژه معرفت
نامند. اما این پژوهش از جنبۀ حکایتگري و  شناسی معرفت می ستیبر اصل وجودشناسانه است و آن را ه

در همین راستا معتقد است مبحث  )1389(خسروپناهپردازد.  شناسی عدالت می نمایی به معرفت واقع
شناسی معرفت به مباحث وجودشناختی معرفت  شناسی معرفت مجزاست. هستی شناسی از هستی معرفت

عالوه بر بعد حکایتگري، به صدق و کذب، تعریف، اقسام، امکان، ابزار، شناسی  پردازد، اما معرفت می
پردازد. بر این مبنا  منابع، ارزش و معیار، بنیاد، منشأ، مراحل و درجات، شرایط و موانع و گسترة معرفت می

ر و شناسی، مفروضات، الزامات، امکان معرفت عدالت، ابزا توان با استفاده از بعد حکایتگري معرفت می
  منابع معرفت عدالت و ... را از دیدگاه فارابی تحلیل کرد.

اش همچون: دین اسالم، نظریات فالسفۀ یونان،  فارابی بحث عدالت را در پیوند با دیگر مفاهیم فلسفه
جویی، فطرت، میل به سعادت و... مد نظر  جویی، ترسیم مدینۀ فاضله، مدینۀ فاسقه، مدینۀ ضالّه،کمال فضیلت

شناسی  دهد و در صدد ارائۀ دیدگاهی جامع پیرامون عدالت است. براي پیگیري و تحلیل معرفت یقرار م
عدالت فارابی نیز ناچار باید از همین مفاهیم به دیدگاه عدالت فارابی راه پیدا کرد. فارابی بحث عدالت را 

و » لتنبیه علی سبیل السعادتا«، »الفصوص منتزعه«، »آراء االهل المدینه الفاضله و مضادتها«هاي در کتاب
  بررسی کرده است.» السیاست المدنیه«
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اند و این  فالسفۀ اسالمی بیشترین تأثیر را از قرآن و سنّت رسول خدا(ص) و پیشوایان شیعه پذیرفته
: 1380(جمشیدي، کند اي که نحوة نگرش حکیمان مسلمان را تعیین می تأثیرپذیري از نوع اساسی است؛ به گونه

بر همین اساس، نگاه آنان به عدالت نیز نگاهی است از اساس قرآنی و عجین شده با تأثیرات شرقی و . )236
غربی. در فلسفۀ اسالمی، حقیقت تمامی امور، خداوند است و هر چیزي از خداوند یا سبب اول شروع 

همین اساس عالم را االطالق است و بر  شود و عالم تکوین بر عدل مبتنی است. خداوند، خود عادل علی می
خلق کرده است. اکنون ممکن است پرسیده شود چرا خداوند عادل است؛ زیرا او حکیم است و در نتیجه 

حق اعطا کند. بر همین  داند که چگونه هر چیزي را در جایگاه مناسب خود قرار دهد و هر حقی را به ذي می
توان حکمت در نظر گرفت؛ چرا که  بی را میشناختی عدالت در فلسفۀ فارا مبنا، یکی از ملزومات معرفت

گوید: بر فیلسوف  داند و می کند که حق کسی ناحق نشود. فارابی فیلسوف را حکیم می حکمت اقتضا می
است که عدالت موجود در جهان تکوین را بشناسد و آن را در تدبیر مدینه به کار ببرد. در واقع؛ در فلسفۀ 

کند؛ چرا که عدل در وجود کسی جز به تشبه به خدا تحقق  تشبه پیدا می فارابی، فیلسوف(حکیم) به خداوند
کند. راه تشبه پیدا کردن به خداوند نیز با سیر عقالنی و وحی است. فارابی در همین راستا در کتاب  پیدا نمی

ثنائه منتهی  یابد تا سیر او به خداي جلّ او(رئیس مدینه) باز هم ارتقا می«گوید:  می» المله و نصوص اخري«
شود. او به مدد این وحی به تدبیر  شود و بر او معلوم گردد که چگونه مراتب وحی به رئیس اول نازل می

. در واقع؛ فارابی راه کسب معرفت رئیس مدینه(حکیم) را براي اجراي )64: 1968(فارابی، »پردازد امور مدینه می
اسی دینی و فلسفی اوست. بر همین مبنا، در فلسفۀ شن داند که برگرفته از معرفت عدالت، عقل و وحی می

  فارابی ابزارهاي کسب معرفت عدالت عبارتند از: عقالنیت، وحی و شهود.

فارابی همچنین تأکید زیادي بر آگاهی، ادراك و تعقّل در شخص حکیم دارد و همچنین براي اعضاي 
داراي آرا و اعتقادات صحیح و سالمی  کند که مردم بر اساس آگاهی و معرفت مدینۀ فاضله نیز تأکید می

. بنابر این، شناخت جهان آفرینش و شناخت مدینۀ فاضله از نگاه فارابی، با علم و معرفت )63: 1995(فارابی،باشند
گیرد و چنانچه تمام یا گروهی از اعضاي مدینه به این آگاهی دست نیابند، مدینۀ فاضله و  صورت می

توان آگاهی و ادراك عقالنی را یکی از ملزومات  یابد. بر همین اساس، می یعدالت مد نظر در آن تحقق نم
شناختی عدالت در فلسفۀ فارابی به حساب آورد؛ چرا که بدون آگاهی و ادراك، شناخت عدالت از  معرفت

 معتقد است: از نظر فارابی براي برقراري )1377(داوري اردکانیشود.  عدالتی براي شهروندان میسر نمی بی

نظام فاضله و عادله باید مردمان یا گروهی از ایشان با عدل آشنا شوند و عدل در وجودشان تحقق یابد و 
  عمل و اعتقادشان یکی شود.

گوید:  گیرد. وي می اي براي فطرت یا طبیعت(طبع) انسان در نظر می فارابی در نظریاتش جایگاه ویژه
طلب و...  جو، عدالت جو، سعادت خواه و حقیقت قانسان صاحب فطرت یا نوعی خاص از خلقت است که ح

است و سعی پیامبران و فالسفه نیز بر تذکر و یادآوري است؛ یادآوريِ چیزي که در فطرت و جان آدمی 
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داند که اراده در هر دو نقش دارد:  وجود دارد. فارابی موانع حرکت انسان را در مسیر فطرت، دو چیز می
یدایش انحراف در فطرت انسان از درون و دوم، پیدایش زنگار و از بین رفتن نخست، فاسد شدن بالطبع یا پ

(جمشیدي، درخشندگی و صیقلیت آن در اثر مشغول شدن انسان به مسائل شهوانی و غضبانی و حسی و تخیلی

. بر همین اساس، چنانچه بتوان این موانع را از سر راه فطرت برداشت، روح انسانیت در انسان )254: 1380
رسد. بنابر این، از نظر فارابی روح انسانیت در اثر دور بودن از موانع  شود و به لذت علیا و برتر می شکوفا می

رسد که این حاصل حرکت انسان  آید و به جایگاه اعلی می و عوامل منفی به درك حقایق در خود نایل می
د یا تحقق عدالت در فرد نیز در مسیر فطرت خود؛ یعنی مسیر حقیقت است که ایجاد اعتدال در وجو

طلبی یکی از امیال فطري انسان است و حکیم به عنوان رهبر جامعه و همچنین  باشد. بر این اساس، عدالت می
اعضاي مدینه، باید براي رسیدن به عدالت و قسط، موانع حرکت را از سر راه بردارند. بنابر این، یکی دیگر 

طرت انسانی و پیراستن آن از امیال نفسانی است. از سوي دیگر، از الزامهاي شناخت عدالت، رجوع به ف
غایت مدینۀ فاضله در فلسفۀ فارابی، سعادت است و سعادت عبارت است از معرفت به سبب اول و حقایق 

؛ که با بحث عدالت گره خورده و عدالت از نظر فارابی، خیر(ارادي) است؛ )375: 1376(ناظرزاده، مجرّدة آسمانی
کند. فارابی، سعادت را خیر مطلق  بب که راه رسیدن به سعادت را که خیر مطلق است، هموار میبدان س

داند و معتقد است هر آنچه در راه رسیدن به خوشبختی سودمند است، خیر است نه به ذاته و لذاته، بلکه  می
نچه به وجهی از خیر بودن آن به سبب سودي است که در راه رسیدن به سعادت دارد؛ و بر عکس، هر آ

  )184/الف: 1986(فارابی،  وجوه مانع از رسیدن به سعادت شود، به طور اطالق، شر است.

فارابی همانند فیلسوفان یونان، فضایل را به چهار دسته تقسیم کرده است: حکمت، شجاعت، اعتدال 
گردند؛ زیرا  لت برمیداري) و عدالت. در واقع؛ در فلسفۀ وي سه تاي اول نیز در نهایت به عدا (خویشتن

کنند. به عالوه، این فضایل ماهیتاً واحدند؛  عدالت برترین فضایل است و دیگر فضایل بدون آن معنا پیدا نمی
تواند ذاتاً با اجزاي دیگر در تضاد یا غیریت باشد. فضیلت حکمت در ابتدا  زیرا هیچ جزیی از فضیلت نمی

یلت اعتدال در هم تنیده شده است. در واقع؛ در فلسفۀ توضیح داده شد؛ اما فضیلت شجاعت نیز با فض
وجود دارد. بنابر این،  لتیدو رذ ،لتیپس در برابر هر فض ؛است لتیحد وسط دو رذ لتیهر فضفارابی، 

حاصل چه نوع خروج از  يکه خلق زشت و ابدیدر دیابتدا با ،که درصدد اصالح اخالق خود است یکس
کرده و  یکوتاه ایر شده تهو لتیکرده وگرفتار رذ يرو ادهیشجاعانه ز يهادر انجام کار ایاست؟ آ یاعتدال
تکرار و  قیدهد تا از طر یامکان م یبه آدم ینفسان لتیشناخت نوع رذ !بن گرفتار شده استج لتیبه رذ

از فرد ترسو و  دیکه متهور است با تقل یکس ،لامثبراي به حالت اعتدال برسد.  ،طرف مقابل نیتمر
با انجام اعمال  ،ترسو است هآن ک ،کند و برعکس یاعتدال حرکت م يبه سو ،از اعمال شجاعانه يخوددار

برسد یبه حالت اعتدال م ،از فرد متهور دیشجاعانه و تقل التنبیه «. فارابی همچنین در کتاب )244: 1413، ی(فارا
گوید: اگر افعال و  ان که میس با نگاه متفاوتی به بحث عدالت پرداخته است؛ بدین» علی سبیل السعاده
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شود؛ ولی اگر افعال و رفتار  هاي انسان در اعتدال و استوا قرار گیرند، اخالق شایسته و نیکو حاصل میکنش
و کنشهاي انسان از حالت اعتدال خارج شوند و گرایش به نقصان یا فزونی پیدا شود، اخالق نیکو از آدمی 

. در چنین دیدگاهی، عدالت )58/الف: 1371(فارابی، عه نیز صادق استبندد و این وضع در بارة جام رخت برمی
تواند  تقسیم و توزیع خیرات عمومی است و هیچ کس از رئیس اول مدینه تا آخرین فرد از شهروندان نمی

آنها را به خود اختصاص دهد و نیز حق اعطا، امتناع، انحالل، استرداد، ازدیاد، ایجاد نقص یا پایمال کردن 
  ا را ندارد.آنه

عقل  ةمربوط به قو و ينظر لتیاز جنس فض یاخالق لتیشود که فض مجموع آنچه گذشت معلوم می از
 حد وسط دارد. نشیاعتدال و گز ياست که رو به سو ینفسان داریپا يهاشی، بلکه از سنخ گراستین ينظر

بی، کمال اخالقی انسان و جامعه، بنابر این، براي تحقق عدالت باید حد اعتدال را رعایت کرد. به نظر فارا
وضعیت و هیئتی از هماهنگی و اعتدال میان امیال متضاد است و در هر چیزي یا امري وضعیت یا نقطۀ 

توان  اعتدالی وجود دارد و این حالت نشان از وجود عدالت در آن چیز یا امر است. بنابر این، می
شناختی عدالت در نظر گرفت که بدون آن،  معرفت داري) را به عنوان یکی از ملزومات اعتدال(خویشتن

  کند. آید و انسان به افراط و تفریط سوق پیدا می فضیلت عدالت در انسان به وجود نمی

در فلسفۀ فارابی، محبت به معناي عام آن؛ یعنی دگردوستی و خیرخواهی و توجه به دیگران و یاري 
غریزة حب نفس و منفعت فردي و رعایت مصالح در برابر  -آنها و توجه به مصلحت عمومی و گروهی

. در این نگرش، اجزاي مدینه و مراتب آنها بر اساس محبت )277: 1380(جمشیدي، جایگاهی واال دارد -شخصی
بندي دوگونه است: محبت  اند. محبت نیز در اولین تقسیم و عدل، تنظیم و با یکدیگر در هم تنیده شده

ادر نسبت به فرزند و محبت ارادي، که بر سه قسم است: براي اشتراك در بالطبع، نظیر محبت پدر و م
فضیلت، جلب منفعت و لذّت. در فلسفۀ فارابی محبت در مدینه از نوع اولِ محبت ارادي است؛ یعنی براي 

رسد و اساس مدینه بر این نوع  اشتراك در فضیلت است که در نگرشها و عقاید و کنشها و افعال به بروز می
والَعدل تابع للمحبه و «یابد:  گیرد و معنا می حبت مبتنی است و سایر اقسام آن بر اساس این نوع شکل میم

. در چنین نگرشی، )140/الف: 1986(فارابی، »المحبه فی هذه المدینه تَکون اوالً لاجل االشتراك فی الفَضیله
گري، دیگردوستی و محبت به دیگران عدالت تابع محبت است و با آن مرتبط. پس عدالت بدون دیگرن

تواند تحقق یابد؛ زیرا عدالت با گذشتن از منافع و غرایز خودگرایانه و توجه به غرایز عام و مصالح  نمی
شناسی عدالت  توان یکی دیگر از ملزومات معرفت یابد. بنابر این، محبت و دگردوستی را می عمومی معنا می

  در فلسفۀ فارابی در نظر گرفت.

گوید اگر عدالت بر اساس طبیعت افراد  رابی همچنین در بیان عدالت، منتقد عدالت طبیعی است و میفا
شود؛ زیرا روابط در این جوامع بر اساس غلبه و قهر  آن جامعه باشد، جامعۀ عادل تبدیل به تغلب و تغالب می

لت؛ یعنی غلبه و چیرگی پس آنچه در طبع یا طبیعت است، عدل است، پس آنگاه عدا«گوید:  است. وي می
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طلب عبودیت و به بردگی  و عدل، عبارت است از آنچه بر اساس اتفاق آنها غالب آید... پس از موارد عدل
دهد نیز عدل است و تمام اینها عدالت  کشاندن قاهر مقهور است و هر عملی که مقهور به نفع قاهر انجام می

این تصور از عدالت، در نظام هستی نظمی غایی و هدفمند وجود  . بر مبناي)152/الف: 1995(فارابی، »طبیعی است
خورد، بلکه آنچه  ها و فضایل رقم نمی ندارد و سعادت و کمال موجود بااراده بر محور خیرات و خوبی

. بر )1393(واعظی، کند اراده را تعیین می مقتضاي طبع و طبیعت است، مسیر حرکت موجودات داراي اراده و بی
در فلسفۀ فارابی الزامات سلبی نیز در بارة عدالت مطرح شده است؛ به طوري که عدالت را  همین اساس،

توان تابع نظرات شخصی افراد یا حاکم دانست؛ چرا که معناي اصلی خود را که همان شایستگی و  نمی
جستن از توان دوري  شناختی عدالت را می شرط دیگر معرفت دهد. بنابر این، پیش تساوي است، از دست می

  تغلب و تغالب و بالطبع نبودن عدالت دانست.

شود که شناخت عدالت نزد فارابی امري فطري است؛ زیرا در تمام  بر اساس آنچه گذشت، مشخص می
گیرد و معتقد است نباید سالیق شخصی و  انسانها وجود دارد. فارابی عدالت را معرفتی مطلق در نظر می

گیرد و منابع شناخت  فهم عدالت توسط عقل نظري و عملی صورت می طبیعی بر عدالت تأثیر بگذارند.
داند. در واقع؛ عدالت در نگاه فارابی نوعی اعتدال، تناسب،  عدالت را عقل، حس، فطرت و وحی می

ها و تحقق  وسطیت یا تساوي حقیقی است که باالترین و برترین فضیلت و خیر است و در آن ایفاي اهلیت
گیرد و جهان هستی و وجود بر اساس آن نمود یافته و خداوند نیز به  که باید صورت می استحقاقها، آنگونه

دلیل برخورداري از علم و حکمت مطلقش، عادل محض و مطلق است. نکتۀ دیگر در اندیشۀ فارابی، 
 پیوستگی عدالت اجتماعی با عدالت فردي است. فارابی با ترسیم مدینۀ فاضله، در صدد پیوند بین عدالت

گوید: بعضی  می )1391(الهدي علمدانسته است.  اجتماعی و فردي بوده و آنها را مکمل یکدیگر می
اند. اما اندیشمندان  اندیشمندان فقط به جنبۀ فردي عدالت و برخی نیز فقط به جنبۀ اجتماعی عدالت پرداخته

اند که معموالً در  فردي فلسفی، مدعی تبیینی از رابطۀ عدالت اجتماعی با عدالت -حوزة نگرش اسالمی
مباحث نظري رایج، از آن غفلت شده است. اما در سنّت تفکر فارابی، اندیشۀ سیاسی فارابی و تصویر او از 

  گراست. جانبه جامعۀ عادله و مدینۀ فاضله، شاهد بسیار روشنی بر این نگاه منظم و همه
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  فارابیشناختی عدالت بر مبناي دیدگاه  : الزامات معرفت1جدول 

  مصادیق  شناختی الزامات معرفت

  حکمت

فَمتی اتفق فی وقت ما ان لَم تَکن الحکمه جزء الرئاسه و کانت فیها سائر الشرایط بقیت 
المدینه الفاضله... و کانت المدینه تَعرض للهالك فَان لَم یتفق ان یوجد حکیم تَضاف 

  )56/ب: 1995رابی، (فاالحکمه الیه لم تَلبث المدینه بعدمده ان تهلک.

  آگاهی و ادراك عقلی

العاقل من کان فاضالً جید  و اما العقل... فان مرجع ما یعنون به هو الی التَعقل و یعنون بِ
  )83: 1938(فارابی، الَرویه فی استنباط ما ینبغی ان یوثر من خیر، او یجتنب من شر.

  میل فطري به عدالت

م فیها من الفَیض االلهی کَما تَرتسم المرایا الصلیقه اذا لَم یفسد و هذه المعقوالت تَرتَس
ضقالها بِطبع و لَم یعرض بِحجه صقالها عن الجانب االعلی شَغّل بِما تَحتها من اشهوه و 

  )81: 1396(فارابی، الغَضب و الحس و التَخیل.

  روي اعتدال و میانه

ت، لَم یکن عنها خُلق جمیل و زوالها عن االعتدال متی زالت االفعال عن االعتدال و اعتید
  )58/الف: 1371(فارابی،  المتوسط: هو اما الی الزیادت علی ما ینبغی، او النُقصان عما ینبغی.

  محبت و دگردوستی

والعدل تابع للمحبه و المحبه فی هذه المدینه تَکون اوالً لاجل االشتراك فی 
  )140/الف: 1986ی، (فاراب».الفَضیله

  بالطبع نبودن عدالت

 نها... فَاستعبادتفق مقهر ما ادل هو اَن یدل اذاً التَغالب و العدل، فَالعفَما فی الطَبع هو الع
القاهر للمقهور هو ایضاً من العدل و اَن یفعل المقهور و ما هو االنفع للقاهر هو ایضاً عدل 

  )153/الف: 1995(فارابی، عی.فهذه کُلها هو العدل الطبی

شناختی  در قسمت دوم پژوهش، به استنتاج داللتهاي تربیتی از بخش نخست که همان الزامات معرفت
گیرند و بر اساس آنها اهداف و  ها به عنوان مبانی مد نظر قرار می شود. بایسته عدالت است، پرداخته می

  شود. اصول تربیتی استنتاج می

  

عدالت از  شناسانۀ معرفت تحلیل اساس بر تربیتی عدالت لاصو هـ) اهداف و
  دیدگاه فارابی

  هدف اول: رسیدن به جامعۀ عادل

محور است. فارابی، نظامی  یکی از اهداف طرح مباحث عدالت در اندیشۀ فارابی، دستیابی به جامعۀ عدالت
ظام داراي ساختار منطقی و منسجم و مرتبط از حکمت سیاسی را به جهان اندیشه ارائه کرده است. این ن

مستحکم است و بر اساس عقالنیت و دیانت و همچنین رابطۀ آن دو، با فطرت انسانی شکل گرفته 



  

  

  

  
392  76در دانشگاه اسالمی مطالعات معرفتی 

اي است که در بر دارندة همۀ فضایل  . گفتنی است که جامعۀ آرمانی فارابی، جامعه)1380(جمشیدي، است
دالت یکی از فضایل اجتماعی است، جامعۀ اجتماعی باشد و نه فقط فضیلت عدالت؛ چرا که اگر بپذیریم ع

اي است که فقط یکی از فضایل اجتماعی را به نام  عادل مرادف با جامعۀ آرمانی نخواهد بود، بلکه جامعه
گونه که عدالت منشأ مدینۀ فاضله در  . فارابی معتقد است همان)1393(واعظی، عدالت در خود جاي داده است

المدن الفاضله... غایتها تَحقیق الکفایه و «شود:  دف آن نیز محسوب میایجاد و حفظ آن است، غایت و ه
اي است که فضایل و به ویژه  به طور کلی مدینۀ فاضله فارابی، مدینه». العداله و السالم و السعاده للمخلُوقات

ربیت و عدالت برترین آنها؛ یعنی عدالت بر آن حکمفرما شود. بر اساس همین هدف در قلمرو تعلیم و ت
  تواند همراه با عقالنیت و دیانت صورت بگیرد. تربیتی، رسیدن به جامعۀ عادل می

  گزارة مبنایی: عدالت در جهان هستی بر اساس حکمت و اهلیت(شایستگی) است.

شود، بنیان و اساس عدالت را در نگرش فارابی تشکیل  اهلیت که گاه از آن به لیاقت و شایستگی یاد می
تک افراد مدینه  ها و استعدادهاي تک فارابی تحقق عدالت را منوط به حکمت و توجه به شایستگیدهد.  می
گوید: عدالت عبارت است از اینکه براي هر یک از افراد اهل مدینه، سهم مساوي از این  داند. او می می

گوید: عدل آن است  ی. یا در جاي دیگر م)71/ب: 1986(فارابی، خیرات بر حسب شایستگی و اهلیت وجود دارد
/الف: 1995(همو، که به هر یک از ماده و صورت اهلیت و استعداد براي فعلیت و کمال به طور کامل ایفا شود

توان در قلمرو آموزش و پرورش اهمیت داد؛ به خصوص در عدالت تربیتی که بر اساس  . به این مبنا می)97
  و... بین آنها توزیع شود. آموزان، منابع و امکانات شایستگی و استعداد دانش

  هاي فردي اصل اول: توجه به استعدادها و شایستگی

 اصل اشتقاق منشأ خود که »مبنا« با جهت این از ها دارد؛»باید« به ناظر و هنجاري ماهیتی اصل در این پژوهش،

 نیز هدف اب اصل است. از سوي دیگر، متفاوت هاست،»هست« به ناظر و دارد توصیفی کامالً ماهیتی و است

  )84: 1367شکوهی،  ؛12: 1389هوشیار، (شود. می قلمداد) هدف(آن به نیل براي زیرا ابزاري باشد؛ یکی تواند نمی

هاي فردي، نخستین اصل از اصول عدالت تربیتی است که استنتاج  اصل توجه به استعدادها و شایستگی
... از این مرتبت و ندب یک فطرت مشترکگوید: مردمی که داراي فطرت سالمند، همه صاح شد. فارابی می

وجه مشترك که بگذریم، در سطح دیگر معارف و معلومات، مردم متفاوت و مختلفند و همین امر ایجاب 
کند هر فردي را فطرتی ویژة خود باشد غیر از فطرت ویژة آن دیگري، و از همین روست که دیده  می
 -ویژة خود که مشترك بین وي و دیگري نیست -یگرندشود افرادي معد پذیرش معارف و معقوالتی د می

. بر این اساس، )75/الف: 1986(فارابی، کنند و به وسیلۀ آن، به سوي معرفت به علم یا علوم دیگري کشش پیدا می
تک افراد توجه کرد. منظور از شایستگی در قلمرو  براي رسیدن به جامعۀ عادل باید به استعدادهاي تک

هاي هویت (عقالنی،  هاي ناظر به همۀ جنبه اي ترکیبی از صفات و توانمندي مجموعه«تعلیم و تربیت، 
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عاطفی، ارادي، و عملی) [است] که متربیان در جهت درك و بهبود موقعیت خود براي دستیابی به حیات 
م و تربیت الزم . طبق این اصل، بر مربیان تعلی)35: 1390(مبانی نظري تحول بنیادین، »طیبه باید آنها را کسب کنند

اي فراهم  است در جریان تعلیم و تربیت، به همۀ متربیان به یک چشم نگاه کنند و شرایط تربیت را به گونه
کنند تا همۀ متربیان بتوانند حداکثر استعدادهاي بالفطرة خویش را شکوفا سازند. همچنین نظام آموزش و 

آموزان در همۀ مناطق  حداکثر استعدادهاي دانش پرورش بایستی بتواند شرایط الزم را براي به کارگیري
  کشور فراهم کند.

  هدف دوم: دستیابی همگان به کمال و سعادت

ان السعاده هی غایت «فارابی معتقد است سعادت، غایتی است که هر انسانی مشتاق و راغب به آن است: 
. در این عبارت، باالترین غایت هر )47/الف: 1371(فارابی، »یتشوقها کُل ِانسان و ان کَل من ینحو بِسعیه نَحوها

جوید، سعادت است و سعادت، نهایت کمال انسانی  اي تمسک می انسان که براي رسیدن به آن به هر شیوه
هاي ارادي از بین ملتها و  گوید: وصول به سعادت، تنها از راه برطرف شدن شرور و بدي است. وي می

توان به سعادت حقیقی  . در واقع؛ با اجراي عدالت است که می)84/الف: 1986(همو، شود ها حاصل نمی مدینه
دست یافت. این هدف در قلمرو تعلیم و تربیت و عدالت تربیتی، موجب رشد و ترقی نظام تعلیم و تربیت 

اهللا است نزدیک خواهد  آموزان را به سعادت حقیقی که همان قرب الی مربیان و دانش اسالمی خواهد شد و
. به عبارت دیگر؛ از دیدگاه دینی، تحقق سعادت جاوید آدمیان، مستلزم نوعی زندگانی مؤمنانه است کرد

، که این خود گویاي اهمیت عدالت در راستاي )45: 1390(مبانی نظري تحول بنیادین، نامند که آن را حیات طیبه می
  رسیدن به کمال و جامعۀ مطلوب است.

  لی شهروندان مدینۀ فاضله نسبت به فضایل و رذایل.گزارة مبنایی: آگاهی و ادراك عق

. فارابی در )143: 1961(فارابی، چرخد عدالت در فلسفۀ فارابی، مبنایی است که تمام دیدگاههایش حول آن می
زند که از کمال و سعادت دورند؛ زیرا عدل در معنایی غیر  هاي غیر فاضله و ضالّه را مثال می این راستا مدینه

در نظر آنان آنچه در طبع یا طبیعت است، «ش به کار رفته و از عقالنیت فاصله گرفته است: ا اصلیاز معناي 
عدل است، پس آنگاه، عدالت یعنی غلبه و چیرگی و عدل عبارت است از آنچه بر اساس اتفاق آنها غالب 

راهه  ست انسان را به بیبنابر این، هر نوع برداشتی از عدالت، راه رسیدن به کمال نیست و ممکن ا». آید...
رساند که مبتنی بر عقالنیت و توازن، برابري، شایستگی و لیاقت  بکشاند. تنها عدالتی انسان را به سعادت می

کند. عقل نظري داراي سه مرتبه است:  باشد. فارابی عقل انسانی را به دو دستۀ عقل نظري و عملی تقسیم می
شناسی  معتقد است در اینجا نیز امري نو در معرفت )1373(هانري کُربنعقل بالقوه، عقل بالفعل، عقل مستفاد. 

ترین حالت عقل انسانی است؛ حالتی که در  فارابی ظاهر شده است؛ زیرا در نظر فارابی، عقل مستفاد، عالی
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کند، به شهود و  تواند بدون وساطت حواس، صوري را که عقل فعال به آن افاضه می آن، عقل انسان می
  دریابد.اشراق 

  بخشی به مربیان و متربیان اصل دوم: اصل عقالنیت و آگاهی

بخشی در دیدگاه فارابی از اهمیت باالیی برخوردار است. در قلمرو تعلیم و تربیت و  عقالنیت و آگاهی
اندرکاران نظام تعلیم و تربیت  بخشی اهمیت بسیاري دارد. دست اجراي عدالت تربیتی نیز عقالنیت و آگاهی

عدالتی در قلمرو  توانند همگان را نسبت به بی بخشی می نین متربیان با استفاده از قوة عاقله و آگاهیو همچ
  گري کنند. تعلیم و تربیت آگاه کنند تا نسبت به حقشان مطالبه

  هدف سوم: دستیابی همگان به فضایل اخالقی

؛ یعنی راهها و کارهایی )70: 1364ابی، (فارداند فارابی راه رسیدن به سعادت را در گرو کسب فضایل اخالقی می
توان به سعادت حقیقی رسید، خیرات و نیکوکاري و فضیلتهاست. فارابی راه تحقق  که به وسیلۀ آنها می

داند که افعال و سنن فاضله به صورت مستمر و پیوسته در  فضیلت در وجود انسان را نیز بستگی به این می
ی بیابد تا جامعه به معرفت عدالت دست یابد. وي فضایل را به دو دسته جوامع رواج پیدا کند و شیوع همگان

الفَضائل صنفان: خُلقیه و نُطقیه: فالنُطقیه هی فَضائل الجزء الناطق مثل الحکمه و العقل «کند:  کلی تقسیم می
جاعه و السخاء و والکیس و الذَکاء وجودة الفَهم. و الخُلقیه هی فضائل الجزء النزوعی مثل العفه و الشُ

کند و عدالت را در کنار عفت، شجاعت و  . او فضایل خلقیه و نطقیه را مطرح می)24/ب: 1986(همو، »العدالۀ
، فضایل اخالقی را به چهار دسته )25/ب: 1995(همو، »تحصیل السعاده«دهد. وي همچنین در بخشندگی قرار می

شود،  ها، سعادت دنیایی و اخروي حاصل می امتها و مدینه کند: امور انسانی که با حصول آنها در تقسیم می
اند: فضایل نظري، فضایل فکري، فضایل اخالقی و فضایل یا صناعات علمی و کاربردي. در واقع؛  چهار گونه

مراتبی فضایل و تقدم و تأخّر در آنها، معتقد است براي کسب معرفت نسبت به فضایل باید  فارابی با بیان سلسله
  ترین مرحله شروع کرد تا به باالترین مرحله که همان عدالت و حکمت است، دست یافت. ییناز پا

ترین نکات در اجراي  مهم از خویش خاص مرتبۀ و جا در چیز هر دادن قرار و برابري و مساوات
 نهایی دفه به را متربی بتوانیم اینکه براي اسالمی تربیت در. است ناپذیر اجتناب و الزامی و عدالت تربیتی

 خارج عدالت مسیر از تربیتی محتواي و روشها گزینش و اي واسطه اهداف تعیین در باید برسانیم، تربیت

 تعیین در هم اصل، اندرکاران تعلیم و تربیت باید به این دست .نیفتیم تفریط و افراط ورطۀ به و نشویم

 اهداف تعیین در اعتدال رعایت: المث براي کنند؛ توجه آن محتواي و روش در هم و تربیت واسط اهداف

 به اي جنبه به هر و کرد توجهی بی دیگر، هدفی دلیل  به هدفی به هیچ نباید و است اصل تربیت، اي واسطه

 جانبه همه و وسیع کاربردي عدل، اصل نیز آموزش روش در. داشت عنایت و باید توجه استحقاقش اندازة
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 که گفت توان نمی و داشت توجه تربیت مختلف مقاطع و سنین رد باید عدل به اصل این، بر عالوه. دارد

  .نیست ضروري چندان دیگر مقطع در و است ضروري مقطع یک در عدالت رعایت

هاي مشترك  از این رو در جریان تربیت، از سویی باید فرصتهاي برابر براي همگان با توجه به ویژگی
فردي) فرهنگی و اجتماعی را در ارائۀ  بین فردي و درونفراهم کرد و از سوي دیگر، باید تفاوتهاي فردي(

تربیت با کیفیت براي همۀ متربیان مد نظر قرار داد. همچنین باید جریان تربیت به طور متوازن(با مالحظه 
  معیارهاي دینی و عقلی) و با پرهیز از افراط و تفریط صورت گیرد.

  دیگري(محبت). گزارة مبنایی: به کاربستن افعال فضیلت بین خود و

فارابی معتقد است عدالت عالوه بر جهان هستی، در درون جامعه و روابط بین فردي، به مثابۀ ملکۀ فضیلت 
. این جنبه از عدالت که فارابی در )270: 1380(جمشیدي، کند یا به کنش و فعل و فضیلت و نیکی تجلی پیدا می

، مربوط به عدالت عام است و در جهت به کار بستن پردازد بدان می» فُصولُ المدنی«فصل شصتم از کتاب 
اي،  افعال فضیلت در مناسبات اجتماعی و رفتار با دیگران مطرح شده است. بنابر این، در هر موقعیت و زمینه

اگر رفتار فرد با دیگران برخاسته از رعایت و توجه به فضیلتی اخالقی و انسانی باشد، آن رفتار از مصادیق 
گوید: برخی  . فارابی در بیان عدالت در مدینۀ فاضله می)74: 1961(فارابی، عادالنه خواهد بودعدالت و عمل 

اجزاي مدینه و مراتب و شئون آنها با برخی دیگر ائتالف یافته، بر اساس محبت با هم روابط دارند و پیوند 
. وي در خصوص تعاون و )70/ب: 1986(همو، آنها با یکدیگر و بقاي آن بر اساس عدل و کنشهاي عادالنه است

المدینه قَد تَکون ضَروریه و قَد تَکون فاضله. فانما المدینه «گوید:  همکاري براي دستیابی به سعادت می
الضَروریه فهی التی یتَعاون اجزاوها علی بلوغ ضروري فیما یکون به قوام االنسان وعیشه و حفظ حیاته فقط. 

. بر این اساس، فضیلت )45(همان: »ِیکون وجود االنسان و قَوامه و عیشه و حفظ حیاتهو اما المدینه الفاضله بِها 
یابد و باید با تعاون و همکاري، محبت و دگردوستی  عدالت با خودنگري و توجه به منافع فردي تحقق نمی

  به اجراي عدالت پرداخت.

  اصل سوم: محبت و دگردوستی

فارابی در بیان رسیدن به اعتدال اخالقی که  ال و احوال شکل بگیرد.عدالت و اعتدال باید در اخالق و افع
ورزد؛ زیرا معتقد است:  شرط معرفت عدالت است، بر دیگردوستی و دوري از خودخواهی تأکید می پیش

»توسط: هنِ االعتدالِ الممیل و زِوالها ععتدال و اَعتدیت، لم یکن عنها خُلقُ جاالَفعال عن اال تی زالتا مام و
. در واقع؛ وي معتقد است اعتدال اخالقی )58/الف: 1371(فارابی، »الی الزیاده علی ما ینبغی، اَوِ النُقصان عما ینبغی

سان که اگر افعال و رفتار و  کند؛ بدین هم در افعال و کنشهاي انسان و هم در مورد جامعه صدق می
رایش به نقصان یا فزونی پیدا شود، اخالق نیکو از آدمی کنشهاي انسان از حالت اعتدال خارج شوند و گ

اخالق زیبا و قدرت ادراك دو فضیلت «بندد و این وضع در مورد جامعه نیز صادق است:  رخت برمی
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و این وضعیت حاصل  )56(همان: »شود اند... و به کمک آن دو، سیرة ما در زندگی سیرة فاضله می انسانی
 مصالح و عام غرایز به توجه و خودگرایانه غرایز و منافع از گذشتن با . عدالترعایت اعتدال در افعال است

محوري  توان تعلیم و تربیت را به سوي عدالت در واقع؛ با تحقق اعتدال اخالقی می .یابد می معنا عمومی
قش بندي نیازها، فرصتها و منابع براي توزیع عادالنۀ خیرات عمومی از یک ن سوق داد. ضرورت اولویت

. بر اساس این اصل، نظام آموزشی بایستی با )521: 1391الهدي،  (علمدارد بسیار مهم نظام آموزشی پرده برمی
نهادینه کردن مهارتهایی مانند تعاون و همکاري، دگردوستی و کمک به همنوع را در متربیان پرورش دهد 

  تا بتواند در تحقق عدالت تربیتی گام جدي بردارد.

  جش افراد با عدالت و نه بالعکسهدف چهارم: سن

از دید فارابی، عدالت در مدینه همچون معیاري است که سایر موضوعات و مسائل مدینه بر اساس آن تعیین 
یابد؛ ولی هرگاه عدالت از محوریت خارج  شوند. به عالوه، تا زمانی که این محور برپاست، مدینه بقا می می

داند که مالك  شود. فارابی عدالت را امري انسانی و عقلی می مییا فراموش شود، مدینه دچار اضمحالل 
فَما فی الطبع هو العدل. فَالعدلُ اذاً «سنجش افراد است و معتقد است معرفتی مطلق است و نه طبیعی و نسبی: 

مادي و بدون عدالت طبیعی نیست؛ زیرا اگر هر چه در طبیعت ». التَغالب و العدلُ هو اَن یقهر ما اتَفق منها
شعور انجام گیرد عدل باشد، پس هر عملی که انسانها بر وفق طبیعت مادي بدون شعور خود در اجتماع 

  دهند، عدل و فضیلت است. انسانی انجام می

بر همین اساس، هدف تعلیم و تربیت اسالمی نیز سنجیدن افراد با توجه به عدالت است و نه سنجیدن 
تواند در حوزة عدالت  ایم. این هدف می غیر این صورت، عدالت را نسبی کردهعدالت با افراد؛ چرا که در 

تربیتی نیز جزء اهداف اصلی قرار گیرد؛ به طوري که در قلمرو تعلیم و تربیت اسالمی همواره عدالت تربیتی 
  اي باشد که با آن بتوان مربیان و متربیان و همچنین عملکردشان را سنجید. به گونه

  : عدالت امري بالطبع(نسبی) نیست.گزارة مبنایی

هاي مبنایی عدالت در فلسفۀ فارابی این است که عدالت نباید بالطبع باشد. در واقع؛ منظور  یکی از گزاره
کند که عدالت در مدینۀ  شناسی عدالت همان نسبی بودن است. فارابی بیان می فارابی از بالطبع در معرفت

ي عقلی و انسانی است. وي با بیان انواع جوامع متضاد مدینۀ فاضله و فاضله عدالت طبیعی نیست، بلکه امر
کند که در این  ترین آنها تغالب و رابطۀ مبتنی بر زور و سلطه است؛ مطرح می هاي آنها، که مهم ویژگی

اندك گروهی قاهر و گروهی مقهور و رابطۀ بین اینان مبتنی بر قهر و  گونه جوامع، افراد و گروهها دو دسته
پندارد و این قضاوت را بر اساس طبع خود  گونه جوامع، قاهر خود را سعادتمند و عادل می غلبه است. در این

دهد. بر این اساس، فارابی معتقد به عدالت مدنی  و در مقایسه با مشاهدات خود از طبیعت مادي انجام می
  ود.است که تمام افراد جامعه از آن نفع ببرند و محدود به گروه خاصی نش



  

  

  

  
  397    ...شناختی عدالت از دیدگاه فارابی به منظور ملزومات معرفت تبیین

  اي و شخصی به عدالت اصل چهارم: نداشتن نگاه سلیقه

اي و شخصی شود، قوام و اساس عدالت را زور و غلبه تشکیل  فارابی معتقد است اگر عدالت امري سلیقه
پندارد و  کند و آن را عدالت می تواند براي خود تحصیل می دهد و هر که قدرتمندتر است، هر چه می می

چنین عدالتی فاقد اعتبار ذاتی «. فارابی معتقد است )1374(داوري، تسلیم و قناعت نیست اي جز ناتوان را چاره
است؛ زیرا متکی به اصل خیریت فی نفسه نیست و ثبات آن منوط به حفظ تعادل لرزانی است که منجر به 

رداد به عقد قرارداد عدم تجاوز شده است. با وجود سنگین شدن کفۀ ترازوي قدرت در یک طرف، این قرا
. بر همین اساس در قلمرو تعلیم و تربیت )336: 1376(ناظرزاده، »جانبه از سوي قوي لغو خواهد شد طور یک

اسالمی و اجراي عدالت تربیتی باید از نگاه شخصی و طبیعت افراد خاص یا گروههاي خاص صاحب 
محور  م و تربیت عدالتقدرت جلوگیري شود؛ چرا که این امر مانع اجراي عدالت تربیتی و تحقق تعلی

دهد و هر که طبق آن عمل  گرایی را در افعال شکل می است. در واقع؛ نگاه شخصی به عدالت، نوعی ماده
دانند. بر  گرا به اشتباه افعالشان را فاضله می شود که صاحب فضیلت است و لذا افراد ماده کند، تصور می

در اجراي عدالت تربیتی بایستی از نگاه شخصی و  اندرکاران نظام تعلیم و تربیت اساس این اصل، دست
سودجویانه به عدالت پرهیز کنند؛ زیرا مانع نفوذ عوامل قدرت در عرصۀ عدالت تربیتی خواهند شد. در 

شناسانۀ فارابی  هاي معرفت ، به طور خالصه اهداف و اصول مربوط به عدالت تربیتی مبتنی بر بایسته2جدول 
  بیان شده است.

  اهداف، مبانی و اصول عدالت تربیتی: 2جدول 

  اصول عدالت تربیتی  مبانی عدالت   اهداف عدالت تربیتی

  رسیدن به جامعه عادل
عدالت در جهان هستی بر اساس 
  حکمت و اهلیت(شایستگی) است

هاي  توجه به استعدادها و شایستگی
  فردي

  وا و دوري از افراط و تفریطتعادل در ق  اعتدال در فضایل اخالقی  روي در جامعه اعتدال و میانه

  دستیابی به کمال و سعادت
آگاهی و ادراك عقلی شهروندان 

  مدینه نسبت به فضایل و رذایل

بخشی به مربیان و  عقالنیت و آگاهی
  متربیان

دستیابی همگان به فضایل 
  اخالقی

به کار بستن افعال فضیلت بین خود و 
  دیگري(محبت)

  محبت و دگردوستی

عدالت و نه  سنجش افراد با
  بالعکس

  عدالت امري بالطبع(نسبی) نیست
اي و شخصی به  نداشتن نگاه سلیقه

  عدالت
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  گیري و) بحث و نتیجه

عدالت در اندیشۀ فارابی یکی از فضایل اساسی مدینۀ فاضله است. در واقع؛ فارابی تحقق مدینۀ فاضله را 
فارابی شاهد گره خوردن بحث سعادت، فضیلت  داند. در فلسفۀ منوط به اجراي عدالت فردي و اجتماعی می

یم، که فارابی سعی کرده است بین آنها تلفیق ایجاد کند و باش و عدالت فلسفۀ یونانی با دین اسالم می
خوانش جدیدي از این مباحث در پرتو فرهنگ اسالمی ارائه دهد. در واقع؛ فارابی به بازنگري، تکمیل و 

از خود پرداخته؛ هر چند که برتر از آن، خود نیز گاه مبدع، مجتهد و  اصالح سنّتهاي فلسفۀ سیاسی قبل
شناسی عدالت، فارابی به رابطۀ میان عقالنیت و دیانت و  . در معرفت)1380(جمشیدي، بنیانگذار بوده است

همچنین رابطۀ آن دو با فطرت انسانی تأکید کرده؛ چیزي که در نظریات معاصر عدالت، از آن غفلت شده 
شناسانۀ عادله یا فاضلۀ فارابی، بر مبناي شناخت، آگاهی، تفکر و  یابیم که نظام معرفت بنابر این، درمی است.

تعقل بنا شده است و براي برقراري نظام فاضله و عادله باید مردمان یا گروهی از ایشان با عدل آشنا شوند و 
احث، به خصوص در قلمرو تعلیم و عدل در وجودشان تحقق یابد و عمل و اعتقادشان یکی شود. این مب

  رسان است. تربیت و در تدوین اهداف و مبانی و اصول یاري

به تدوین نظریۀ عدالت پرداخته و در  جان رالزاز سوي دیگر، در تفکر غربی و در اندیشۀ معاصران، 
ر آن شناسی عدالت خود ب تالش براي یافتن پاسخ به پرسش از اصول محتوایی عدالت است و در معرفت

 رالزشود. به طور کلی،  است که نشان دهد فضیلت عدالت در سیماي کدام قواعد و اصول نمایان می

اي عادالنه داشته باشیم و عدالت اجتماعی بر پایۀ چه اصول و  خواهد نشان دهد که چه باید کرد تا جامعه می
شناسانه عدالت  ی غرب و روش معرفت، جامعۀ لیبرالیسترالزمعیارهاي عامی فراهم آمده است. جامعۀ مد نظر 

گوید: رالز براي فراهم  می رالزدر نقد نظریۀ عدالت  )1393(واعظیگرایی) است.  وي نیز قراردادگرایی(وظیفه
آوردن شرایط منصفانه و برابر در وضع اصیل بر خالف فارابی، بسیاري از حقایق اخالقی و فلسفی ناظر به 

شود که اگر حقایقی فلسفی دربارة سرشت  رده است. وي متذکر میشناخت محتواي عدالت را قربانی ک
آدمی و سعادت واقعی او وجود دارد، این حقایق قطعاً تصور واقعی از محتواي عدالت اجتماعی را تحت 

شناسی عدالت بپردازد. والتزر نیز به عنوان  تفاوت نسبت به آنها به معرفت تواند بی دهد و رالز نمی تأثیر می
، تصوري رالزراهه رفته باشد؛ زیرا بر خالف  رسد به بی پردازان عدالت، به نظر می گر از نظریهیکی دی

دهد که بر اساس آن، هر خیر اجتماعی، شاخص و معیار توزیع عادالنۀ خود  تکثرگرایانه از عدالت ارائه می
یدة جامعۀ سیاسی خاص در را دارد. بنابر این، قائل به اصول عام و بنیادین عدالت نیست و عدالت را آفر

انجامد و به نوعی برگرفته از  گرا از عدالت می اي نسبی داند. این تصور طبعاً به تلقی زمان و عصر خاصی می
ارتباط بین مفهوم عدالت را به طور کل با سعادت و  والتزرگرایانه است. در واقع؛  شناسی مادي معرفت

، به والتزرو  رالزبر خالف  تایر مکینبرد.  انی به کار میفطرت انسانی قطع کرده، فقط در مناسبات انس
گردد و به نقد  به نوعی به سنّتها برمی» در پی فضیلت«کند و در کتاب  عقالنیت و احیاي فضایل تکیه می
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کند اندیشۀ افالطون و ارسطو را بازخوانی کند. در واقع؛ روش  پردازد. وي سعی می مدرنیته می
معتقد است نگاه  )1393(واعظیبه نقل از  تایردر بحث عدالت، تاریخی است.  ایرت مکینشناسانۀ  معرفت

فردگراي فیلسوفان عدالت معاصر موجب شده که عنصر شایستگی سهمی در تفسیر آنان از عدالت نداشته 
کننده در اندیشه و عمل اخالقی  باشد؛ همچنان که فضیلت و مفاهیم دال بر فضیلت و سعادت، نقش تعیین

ن ندارند و موجب انحراف نظریات عدالت معاصر شده است. وي ریشۀ نابسامانی موجود در تفکر مدر
معاصر غرب در باب اندیشۀ اخالقی به طور عام و نظریۀ عدالت به طور خاص را گریز مدرنیته از نگاه 

بازگشت به  داند؛ لذا راه حل را مدار به انسان و توجیه عقالنی نکردن اخالق بر محور فضیلت می غایت
  داند. محور می ریزي اخالق فضیلت فضایل و پی

از تحلیل و مقایسۀ دیدگاههاي عدالت معاصر مشخص شد که نظریات عدالت از فرهنگ و سیاست 
شود. نظریۀ  گیرند و خأل بحث فضیلت و دستیابی به سعادت در آنها مشاهده می حاکم بر جامعه شکل می

عی از عدالت عرضه کرده است؛ به طوري که هم سعادت دنیوي و هم عدالت فارابی، تحلیل منسجم و جام
آورد و در قلمرو تعلیم و تربیت و عدالت تربیتی، داراي  سعادت اخروي را براي انسان به ارمغان می

تواند راهگشاي معضالت کنونی آموزش و پرورش در راستاي اجراي  داللتهاي قابل توجهی است که می
اندرکاران تعلیم و تربیت باشد. در بیان اهداف تعلیم  به جامعۀ عادلۀ پیش روي دست عدالت تربیتی و رسیدن

توان گفت که توالی خطی ندارند و تقدم و تأخّر آنها نسبت به یکدیگر ثابت نیست. تالش براي  و تربیت می
هویت پیشرفت به سوي تشکیل جامعۀ سالم و عادل، مشروط به تالش براي پرورش افرادي است که به 

مطلوب دست یابند و با اجراي صحیح عدالت تربیتی بتوان به این اهداف دست یافت. در مجموع، عدالت 
شود: نخست، پرورش افراد عادل؛ دوم، توزیع  تربیتی از سه جهت در کانون عدالت اجتماعی واقع می

ی سازوکارهاي عادالنۀ عادالنۀ منابع و فرصتهاي آموزشی و سوم، توزیع تولید دانشهاي الزم براي برپای
  محور. توسعه و ایجاد ساختارهاي عدالت
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  پیشنهاد

براي اجراي عدالت تربیتی در نظام تعلیم و تربیت کشور، سازوکاري اتخاذ شود که به تمام استعدادها و 
ۀ آموزان در تمام مناطق کشور اهمیت داده شود. همچنین براي اینکه بتوان به جامع هاي دانش شایستگی

بخشی نسبت به عدالت در نظام تعلیم و تربیت افزایش یابد و حس نوعدوستی و  صالحه دست یافت، آگاهی
  ساز عدالت تربیتی است، تقویت شود. تعاون در تمام مقاطع تحصیلی که زمینه

شناسی عدالت پرداخته است؛ اما از  این پژوهش فقط به بحث معرفت پیشنهادهاي پژوهشی: -
شناسی و نسبتش با عدالت،  توان پیرامون هستی شمول و وسیع است، می هومی جهانآنجا که عدالت مف

شناسی با عدالت، پژوهشهایی صورت گیرد که به تحقق  شناسی عدالت و همچنین پیوند میان انسان ارزش
  کامل عدالت تربیتی یاري رساند.
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