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چکيده
هدف پژوهش، ارائه الگوی نظری عدالت تربيتی برای نظام تعليم و تربيت رســمی و عمومی بر 
مبنای دیدگاه معرفت شناختی عدالت فارابی است. روش پژوهش تحليل محتوای کيفی و استنتاج 
)قياس عملی( است. بدین معنا که براساس الگوی استنتاجی فرانكنا از قرار گرفتن اهداف و مبانی 
در کنار هم اصولی استخراج شده است که منجر به اتخاذ روش های تربيتی می گردد. جامعه تحليل، 
مجموعه کتاب ها، شــرح ها و مقاالت پيرامون فلسفه فارابی بوده است که به طور هدفمند بر مبنای 
مقوالت پژوهش نمونه گيری و به صورت عميق مورد مطالعه قرار گرفته اســت و داده های حاصل به 
طور پيوسته همزمان با جمع آوری اطالعات مورد تجزیه و تحليل قرار گرفته است. یافته های حاصل 
حاکی از این است که براســاس بنيان های معرفت شناختی فارابی، عدالت امری فطری، در راستای 
رسيدن به سعادت، برگرفته از حكمت، در تالزم با عقل و تابع منافع عمومی است. منابع معرفت شامل 
حس، عقل و شــهود است. انواع معرفت مشتمل بر معرفت فطری، شهودی، عقالنی و... است. مناط 
صدق معرفت عدالت، اهلّيت و شایستگی است. لذا با نظر به مبانی معرفت شناختی فوق، الگوی نظری 
عدالت تربيتی در قالب اهداف، اصول و روش های تربيتی قابل استخراج است. برخی از اهداف غایی 
و واسطی این الگو، رسيدن به جامعه عادله، سعادت مندی همگان، فضيلت محوری و سنجش افراد با 
عدالت و نه بالعكس است، برخی از اصول این الگو عبارتند از: توجه به استعدادها و شایستگی های 
فردی، تعادل قوا و دوری از افراط و تفریط، عقالنيت و آگاهی بخشی، محبت و دگردوستی و نداشتن 
نگاه ســليقه ای و شخصی به عدالت است. برخی از روش های این الگو عبارتند از: روش توزیع برابر 
امكانات و منابع، روش پرورش استعداد، روش بسترسازی عادالنه، روش محبت ورزی عادالنه و روش 
قانون گرایی در اجرای عدالت. همه اهداف، اصول و روش های استنتاج گردیده ناظر بر چالش هایی 

است که در نظام تربيت رسمی و عمومی وجود دارد.  
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مقدمه
در طول تاریخ بشــر همواره یکی از دغدغه های جوامع و افراد، عدالت جویی بوده 
اســت و هریک از جوامع معنای خاصی از عدالت را به کار برده است و همین موجب 
گردیده که از آن سوء تعبیرهای گوناگونی به عمل آید و گاهی بازیچه دست قدرتمندان 
شــده اســت و گاهی انگیزه ای در دســت ســتم دیدگان برای احقاق حقوق از دســت 
رفته شان)علم الهدی، 1391(. در قلمرو  اندیشه اسامی، ابونصر فارابی به عنوان مؤسس 
فلسفه اسامی بحث منسجمی درباره عدالت ارائه کرده است و متاثر از نظریات افاطون 
و ارسطو و دین اسام بوده است. به صورتی که در ترسیم مدینه فاضله خود از دیدگاه 
افاطون  تأثیر پذیرفته است، اما سعی کرده است مدینه فاضله اسامی ای طراحی کند که 
در راس آن حکیم)نبی( حکومت کند و همچنین در تعریف عدالت به عنوان»فضیلت« 
نیز تحت  تأثیر ارسطو بوده است و فضایل را با نگرشی دینی بررسی کرده است. از این 
رو می توان گفت فاســفه اسامی بیشــترین  تأثیر را از قرآن و سنت رسول خدا)ص( 
و پیشــوایان شیعه پذیرفته اند و این  تأثیرپذیری نیز از نوع اساسی است، به گونه ای که 
نحوه نگرش حکیمان مسلمان را تعیین می کند )جمشیدی،1380: 236(. بر همین اساس 
می توان گفت نگاه آنان به عدالت نیز نگاهی قرآنی و عجین شــده با  تأثیرات شــرقی و 
غربی است، چرا که عدالت در نگرش فارابی به عنوان یک فضیلت، برترین فضایل در 
نظر گرفته شده است که بدون آن دیگر فضایل معنا نمی یابند)فارابی، 244:1413(. فارابی 
دیدگاه جهان شمولی دارد و بحث عدالت را در کل نظام هستی شناختی، معرفت شناختی، 
ارزش شــناختی و دین شــناختی خود مطرح می کند. در واقع عدالت در نگرش فارابی، 
مفهومی چندجانبه است و در کل نظام هستی، عدالت اجتماعی)عدالت به معنی االعم( 
و عدالت فردی)عدالت به معنی االخص( ظهور و بروز یافته اســت. عدالت در  اندیشه 
اســامی داالن تکامل تلقی شده اســت. عدالت برترین فضیلتی است که جامعه بشری 
در تمام دوران بدان نیازمند است. بدون عدالت حیات و قوام آن رو به زوال می گراید. 
امروزه بیش از هر زمان دیگر به عدالت نیازمندیم و تنها دانشــی که می تواند پرســش 
از عدالت را طرح کند، فلســفه اســت. در واقع فلســفه به سرشــت و حقیقت عدالت 
می پردازد)پورحسن، 1395(. فارابی در ترسیم مدینه فاضله خود بحث عدالت را مطرح 
کرده اســت. وی درکتاب»آرا اهل مدینه فاضله« بحــث از »اهلّیت« می کند و آن را به 
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مثابه لیاقت و شایســتگی در نظر می گیرد که بنیان و اســاس عدالت در نگرش فارابی را 
تشکیل می دهد)جمشیدی، 1380: 270(. در این نگاه، اهلّیت یا شایستگی دارای دو ُبعد 
است؛ یکی، اهلّیت یا شایستگی قوه ای یا استعدادی و دوم، اهلّیت یا شایستگی بالفعل 
یا کارآمدی )جمشــیدی، 1380: 271(. منظور از اهلّیت نوع اّول این اســت که در نظام 
خلقت و صدور و تدبیر عالم از ســبب اول، هر جســمی از اجســام جهان دارای حق، 
اســتحقاق یا اهلّیتی برای فعلیت یافتن و تحقق صورت خویش است. به عبارت دیگر، 
هر جسمی نیازمند اســتعدادی برای کمال یافتن است، زیرا از نظر فارابی نظام هستی، 
نظام کمال مند اســت)فارابی، 1959: 97(. در این بیــان، عدل با حق در معنای وجودی 
پیوند می یابد. منظور از اهلّیت نوع دوم، اهلّیت و شایســتگی و لیاقت در مقام فعلیت و 
به کارگیری استعدادهاست که بیش از هر چیز در مرحله اول متوجه افراد، سپس جامعه 
مدنی و گروه ها در مدینه اســت. فارابی در بیــان عدالت فردی در مدینه فاضله متاثر از 
افاطون اســت، چرا که افاطون معتقد است:»عدالت فرد غیر از عدالت شهر نیست« 
)افاطون، 1368: 255(. ناگفته پیداست که سامت و بیماری فردی، جامعه را نیز متاثر 
از خود می سازد و این آموزه ای است که در نگرش فارابی توجهی تام بدان شده است، 
زیرا فارابی نیز»فضیلت را در مفهوم فردی آن، عمل به فضایل اخاقی در رابطه با غیر 
می داند«)ناظرزاده کرمانی، 1376: 315(. فارابی همچنین در بیان ویژگی های حاکم مدینه 
نیز بر صفت عدالت فردی تأکید کرده است. همه این موارد گویای اهّمیت بحث عدالت 
در فلســفه سیاسی فارابی است. در واقع بحث سیاست، از مهم ترین قسمت های فلسفه 
فارابی است که منوط به عدالت است. در  اندیشه فارابی، فضیلت و سیاست دو مفهومی 
هســتند کــه اعتبار خود را از عدالت می گیرند و اگرچــه عدالت مبنای فضیلت فردی و 
سیاســت اجتماعی موردنظر افاطون بوده اســت، اما از بنیادی تریــن مفاهیم دینی نیز 
محســوب می شود: »السیاست عند افاطون العداله فی المدینه، کما ان الفضیله العدالت 
فی الفرد«)فارابی، 1371: 56(. بدین معنا که سیاست نزد افاطون عبارت است از عدالت 
در مدینه و فضیلت نیز همان عدالت در فرد اســت. این نگرش به فلسفه فارابی نیز راه 
یافته اســت و سیاســت و اخاق منوط به عدالت گردیده است. از آن جایی که بسیاری 
از فاســفه بعد از فارابی به نوعی متاثر از دیدگاه های فارابی در زمینه عدالت بوده اند و 
همچنین با توجه به اینکه فارابی مؤسس و بنیان گذار این دانش به مفهوم معرفت شناسانه 
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و روش شناســانه در حکمت اسامی است و نگرشی فضیلت محورانه نسبت به عدالت 
دارد، لذا این ضرورت احســاس می گردد تا به بررســی دیدگاه عدالت فارابی از دریچه 
معرفت شناختی پرداخته گردد؛ چرا که فارابی در تمام  اندیشه هایش در جستجوی معرفت 
حقیقی است)میرزامحمدی، 1392(. در واقع فارابی با  تأثیرپذیری از دین اسام، فلسفه 
یونان و شــرایط زمانه خود، ایده جدیدی از عدالت را مطرح کرده است که متفاوت از 

دیدگاه فیلسوفان یونان است. 
از ســوی دیگــر در قلمــرو تعلیم و تربیت رســمی و عمومی شــاهد نابرابری ها و 
ناعدالتی هایی هســتیم که گریبان گیر نظام آموزش و پرورش شــده است. اولین چالش 
عدالت در نظام تعلیم و تربیت رســمی و عمومی، نبود رویکرد مشــخصی برای اجرای 
عدالت تربیتی اســت. این که آیا براســاس رویکرد توزیع برابر فرصت های آموزشــی 
باشــد یا بر اساس رویکرد مشــارکتی که عدالت آموزشی را بر ســر دو راهی توجه به 
تفاوت هــا و تمایزها یــا صرف نظر کردن از آن ها قرار داده اســت. از چالش های دیگر 
عدالــت تربیتی، عدم تبیین آن به عنوان یک فضیلت دینی و اخاقی اســت و صرفًا در 
چارچوب ایدئولوژی های سیاسی شــکل گرفته است. علم الهدی)1391( معتقد است 
اگرچــه در نظریه های جدید عدالت، تحلیل مفهوم عدالت، ماهیت گزاره های مربوط به 
عدالت، روش اثبات و توجیه گزاره ها و مســائل مربوط به آن ها، از موضوعات فلســفه 
اخاق اســت، اما اصول هنجاری عدالت در قالب علوم اجتماعی، به خصوص دانش 
اقتصاد، حقوق و علوم سیاســی توسعه یافته است. این تغییر ساختار نظریه های عدالت 
موجب تغییر ســاختار آن ها شــده و مفهــوم عدالت را به دارایــی و قدرت)نه فضیلت 
اخاقی( معطوف ساخته است. چالش دیگر عدالت در قلمرو تربیت رسمی و عمومی، 
ســلیقه ای و شخصی شــدن اجرای عدالــت تربیتی و نبود همدلــی و محّبت در اجرای 
عدالت اســت. بیان این چالش ها لزوم طراحی الگوی مفهومی بر اساس دیدگاه فارابی 
را ایجــاب می کند تا بتوان در تدوین اهداف، اصول و روش های اجرای عدالت تربیتی 

مسیر صحیحی را پیمود. 
پژوهش هــای گوناگونــی پیرامون عدالت از دیــدگاه فارابی انجام گرفته اســت. به 
عنوان نمونه: کلباسی اشتری و حاجی زاده)1393( به بررسی»جایگاه عدالت در اتوپیای 
افاطون و مدینه فاضله فارابی« به مقایسه عدالت از دیدگاه این دو فیلسوف پرداخته اند. 
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یافته هــای پژوهش آنان بیانگر آن اســت که در  اندیشــه افاطــون، تامات و تفکرات 
فلســفی، حول محور عدالت، تعریــف و خصایص ماهوی آن دور می  زند، اما مســئله 
فارابی همانا»ســعادت« اســت؛ توازیانی)1385( نیز در پژوهش خــود با عنوان» نگاه 
عدالت محور فارابی به نظام تکوین و تشریع، مدینه و اخاق« دریافته است که عدالت 
در نگرش فارابی مفهومی کلیدی است که فارابی توانسته است به وسیله آن مبنای نظام 
تکوینی عالم را تشــریح نماید. فارابی بحث عدالت را در ســاختار مدینه آرمانی وارد 
ســاخته و نظام اخاق فردی را بر اســاس آن توجیه کرده است؛ از جمله پزوهش های 
دیگر نیز می توان به)جهانیان، 1389؛ رســتمی، 1388؛ توازیانی، 1394؛ قاسمی، بهزادی 
و کاوه پیشقدم، 1391 و...( اشاره کرد. بررسی پیشینه پژوهش های انجام گردیده پیرامون 
عدالت نشان می دهد که مفهوم عدالت خیلی وسیع است و تمام جوانب زندگی را دربر 
می گیــرد و تأکید پژوهش های انجام گرفته بر عدالت بــه معنای عام، عدالت حقوقی و 
عدالت فقهی اســت و از جنبه تربیتی و کاربردی و برای ارائه الگوی مفهومی در نظام 
تعلیم و تربیت رسمی و عمومی بدان پرداخته نشده است. واقعیت این است که عدالت، 
با مفاهیم و ایده های فراوانی نظیر حق، خیر، برابری، اســتحقاق، بی غرضی و بی طرفی 
پیوند دارد و در برخی زمینه ها مانند تعلیم و تربیت، نسبت و ارتباط پاره ای از این مفاهیم 

با واژه عدالت پررنگ تر می شود.
بر همین اساس مساله این پژوهش آن است که اگرچه بحث عدالت همواره در طول 
تاریخ مطرح بوده و فیلسوفانی چون فارابی نیز بدان پرداخته اند، اما به دلیل پیچیدگی و 
گستردگی مفهوم عدالت در قلمرو فردی، اجتماعی و سیاسی، تبیین دقیقی از آن به دست 
نیامده اســت و به مثابه آن در قلمرو تعلیم و تربیت و عدالت تربیتی نیز تبیین دقیقی از 
این مفهوم به دســت نیامده اســت. از این رو، این پژوهش درصدد اســت تا با تأکید بر 
دیدگاه های معرفت شناسانه ابونصرفارابی به این سؤال پاسخ دهد که چه تبیینی می توان 

از عدالت در قلمرو تعلیم و تربیت رسمی و عمومی ارائه داد؟ 

روش پژوهش
این پژوهش ماهیتی فلسفی دارد و از همین رو الزم است برای پاسخ به پرسش های 
آن روشــی فلســفی را برگزید. از این رو روش پژوهش حاضر تحلیل محتوای کیفی و 
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قیاس استنتاجی از نوع عملی است. که با برداشتن گام هایی به شرح زیر انجام شده است:
در گام نخســت با روش تحلیل محتوای کیفی به تحلیل محتوای متون و نوشته های 
فارابــی پیرامون عدالت پرداخته شــده اســت. تحلیل محتوا با نگاهــی جامع نگرانه به 
فلســفه فارابی و در ارتباط با سایر ابعاد فلســفه وی)از قبیل، دین اسام، فلسفه یونان، 
سعادت مندی، مدینه فاضله و...( صورت پذیرفته است. جامعه تحلیل، مجموعه کتاب ها، 
شرح ها و مقاالت پیرامون فلسفه فارابی بوده است. که به طور هدفمند بر اساس مقوله 
های پژوهش انتخاب و به طور عمیق مورد مطالعه و همزمان با جمع آوری اطاعات به 
صورت مستمر مورد تجزیه و تحلیل و تفسیر قرار گرفته است. در ادامه مبتنی بر مباحث 
تحلیلی با بهره گیری از روش اســتنتاجی و الگوی بازسازی شده فرانکنا، الگوی نظری 
عدالت تربیتی ارائه شده است که دربرگیرنده مبانی، اهداف، اصول و روش های اجرای 

عدالت تربیتی است. 

یافته های پژوهش
معرفت شناسی عدالت در  اندیشه فارابی

در تعریف معرفت شناسی آمده است:»شاخه ای از فلسفه که به تئوری شناخت ارتباط 
دارد»)نتون، 1381: 76(. در برداشــت ســنتی، مسائل مهم معرفت شــناختی دربرگیرنده 
طبیعت مشــتقات شــناخت، دورنما و درســتی و اعتبار دعاوی آن اســت. در واقع در 
معرفت شناسی پرســش این است که راه های دست یابی خرد و دانش نسبت به پدیده ها 
چیست؟ در فلسفه فارابی نیز مباحث هستی شناسی با معرفت شناسی گره خورده است و 
نوعی معرفت شناســی وجودی را موجب شده است. فارابی معرفت را به فطری، حسی، 
عقانی و اشــراقی تقسیم می کند. فارابی دیدگاه جهان شمولی دارد و بین هستی شناسی، 
معرفت شناســی، ارزش شناسی و انسان شناسی پیوند ایجاد می کند. فارابی بحث عدالت 
را در پیوند با دیگر مفاهیم فلسفه اش از قبیل: دین اسام، نظریات فاسفه یونان، میل به 
سعادت، فضیلت جویی، ترسیم مدینه فاضله، مدینه فاسقه، مدینه ضاّله، کمال جویی، فطرت 
و... مدنظر قرار می دهد و در صدد ارائه دیدگاهی جامع پیرامون عدالت است)ترکاشوند، 
کشــاورز، صالحی، میرزامحمدی، 1396(. برای پیگیری و تحلیل معرفت شناسی عدالت 

فارابی نیز به ناچار باید از همین مفاهیم به دیدگاه عدالت فارابی راه پیدا کرد. 
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اولين مبنای معرفت شناسی عدالت نزد فارابی، ميل به سعادت است، زیرا فارابی 
سعادت فرد و جامعه را منوط به عدالت می داند. از آنجا که فلسفه، اخاق و سیاست در 
فلســفه سیاسی کاسیک پیوند عمیقی با یکدیگر دارند؛ لذا مفهوم سعادت به خصوص 
در اخاق غایت محور کاسیک، حلقه وصل فلسفه، اخاق و سیاست است. در  اندیشه 
اسامی دغدغه سعادت بشر در دو ساحت دنیا و آخرت، محوریت دارد و لذا در درک 
فلسفه و همچنین سیاست باید بدان توجه خاص شود)احمدی طباطبایی، 1388: 113(. 
غایت کسب معرفت برای انسان در فلسفه فارابی، نیل به سعادت است. فارابی سعادت 
را غایتی می داند که هر انسانی در جهت دست یابی بدان تشویق و برانگیخته می شود و 
جهت فراچنگ آوردن آن جد و جهد بلیغ می کند، زیرا بر آن باور است که سعادت نوعی 
کمال اســت)فارابی، 1381(. بر این اســاس، باالترین مرتبه معرفت در  اندیشه فارابی، 
شــناخت خداوند است، چراکه غایت سعادت انسان، قرب الی اهلل است. فارابی معتقد 
اســت درک ســعادت، نوعی تعقل اســت که فقط در توان قوه ناطقه نظری می باشد. در 
واقع ســعادت از نظر فارابی متعلق ادراک عقــل و قوه ناطقه و از لحاظ جوهری امری 
عقانی است که حصول آن نیز به کمک عقل امکان پذیر است)مدکور، 1361: 25-26(. 
فارابی هرگاه صحبت از سعادت می کند آن را جدا از زندگی فردی و مدنی مورد بحث 
قرار نمی دهد و به نظر او ماک تشــخیص سعادت حقیقی از سعادت مظنون این است 
که مشــخص شود فرد عضو مدینه فاضله یا جاهله است و نیل به سعادت منوط به این 
اســت که در جامعه حکیم عادل حکومت کند. فارابی ســعادت را به دو قسم، سعادت 
مظنون)پنداری( و ســعادت حقیقی تقســیم می کند و به جای ارئه تعریف ماهوی از دو 
قسم سعادت، به تعریف مصداقی اکتفا می کند و دست یابی به ثروت، کرامت و لذات در 
دنیای خاکی را جزء سعادت مظنون معرفی می کند و می گوید سعادت حقیقی، از طریق 
انجــام امــور خیر و افعال زیبا و اتصاف به فضایل به دســت می آید)فارابی، 1381(. بر 
همین اساس می توان گفت عدالت نیز به عنوان یکی از فضایل اخاقی منوط به کسب 

سعادت حقیقی است.

دومين مبنای معرفت شناســانه عدالت در نزد فارابی، حکمت است، زیرا حکیم 
شخص عادلی است که می داند که چگونه هر چیزی را در جایگاه مناسب خود قرار دهد 
و هر حقی را به ذی حق اعطا نمایند. در واقع در فلسفه فارابی، خداوند غایت هستی 
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اســت و باالترین ارزش، رســیدن به اوســت و حقیقت تمامی امور است، متصف به 
صفت عدالت است، عالم تکوین را نیز بر عدل آفریده است و لذا عادل علی االطاق 
است. اکنون ممکن است پرسیده شود چرا خداوند عادل است؟ زیرا او حکیم است و 
در نتیجه می داند که چگونه هر چیزی را در جایگاه مناسب خود قرار دهد و هر حقی 
را بــه ذی حق اعطا نماید. فارابی فیلســوف را حکیم می داند و می گوید بر فیلســوف 
است که عدالت موجود در جهان تکوین را بشناسد و آن را در تدبیر مدینه به کار ببرد. 
در واقع در فلســفه فارابی فیلسوف)حکیم( به خداوند تشبه پیدا می کند، چرا که عدل 
در وجود کسی جز به تشبه به خدا تحقق پیدا نمی کند. راه تشبه پیدا کردن به خداوند 
نیز با سیر عقانی و وحی است. در واقع فارابی راه کسب معرفت رئیس مدینه)حکیم( 
را بــرای اجرای عدالــت، عقل و وحی می داند که برگرفته از معرفت شناســی دینی و 

فلسفی اوست. 

سومين مبنای معرفت شناختی عدالت نزد فارابی، عقالنيت است. فارابی در بیان 
مراحل عقول ده گانه تا رســیدن به عقل فعال می گوید: حکیم عادل کســی است که به 
مرحله عقل فعال رســیده است و معرفت عقانی کســب کرده باشد و همچنین برای 
اعضای مدینه فاضله نیز تأکید می کند که مردم بر اساس آگاهی و معرفت دارای آراء و 
اعتقادات صحیح و سالمی باشند)فارابی، 1371(. بنابراین می توان گفت از نگاه فارابی 
شــناخت جهان آفرینش و شــناخت مدینه فاضله با علم و معرفت صورت می گیرد و 
چنان چــه تمام یا گروهی از اعضای مدینه به این آگاهی دســت نیابند مدینه فاضله و 
عدالت مورد نظر در آن تحقق نمی یابد. داوری اردکانی)1377( در همین راستا معتقد 
است: از نظر فارابی برای برقراری 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.

چهارمين مبنای معرفت شناختی عدالت نزد فارابی، ميل فطری به عدالت است 
که ریشــه آن در معرفت فطری به عدالت نهفته است. فارابی در همین راستا می گوید: 
انســان صاحب فطرت یــا نوعی خاص از خلقت اســت که حق خــواه، حقیقت جو، 
ســعادت جو، عدالت طلب و... است و سعی پیامبران و فاسفه نیز بر تذکر و یادآوری 
همین امر اســت. یادآوری چیزی که در فطرت و جان آدمی وجود دارد. فارابی موانع 
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حرکت انسان را در مسیر فطرت دو چیز می داند که اراده در هر دو نقش دارد1- فاسد 
شــدن بالطبع یا پیدایش انحراف در فطرت انســان از درون؛ 2- پیدایش زنگار و از 
بین رفتن درخشــندگی و صیقلیت آن در اثر مشــغول شدن انســان به مسائل شهوانی 
و غضبانی و حســی و تخیلی )جمشــیدی، 1380: 254(. بر همین مبنا می توان گفت 
اگر بتوان این موانع را از ســر راه فطرت برداشــت؛ در آن صورت روح انســانیت در 
انســان شکوفا می شــود و به لذت علیا و برتر می رســد. بنابراین می توان گفت که از 
نظــر فارابی روح انســانیت در اثر دور بودن از موانع و عوامــل منفی به درک حقایق 
در خــود نائــل می آید و بــه جایگاه اعلی می رســد که این حاصل حرکت انســان در 
مســیر فطرت خود، یعنی مســیر حقیقت اســت که ایجاد اعتــدال در وجود یا تحقق 
عدالت در فرد نیز می باشــد. بر همین اساس می توان گفت عدالت طلبی یکی از امیال 
فطری انســان است و جزء معرفت های فطری است و حکیم به عنوان رهبر جامعه و 
 همچنین اعضای مدینه برای رسیدن به عدالت و قسط باید موانع حرکت را از سر راه 

بردارند. 

پنجميــن مبنای معرفت شــناختی عدالت نزد فارابی، اخــالق فضيلت محورانه 
است. دیدگاه فارابی در بررسی و پژوهش پیرامون فضیلت متاثر از نگاه سعادت گرانه 
وی در باب تحقق عدالت و کمال یابی اســت. او بر این باور اســت که آدمی به طور 
فطری موجودی کمال جو و سعادت طلب است و برای نیل به این هدف واال و مقدس 
نیازمند ابزار و وســائل است. کســب انواع فضائل)نظری، فکری، اخاقی و عملی(، 
همان ابزار و وســائل نیل انســان به کمال و ســعادت است و دست یازیدن به فضائل 
یاد شــده بر تعلیم و تربیت افراد جامعه مبتنی اســت. از این روی فارابی هدف تعلیم 
را اکتساب فضائل نظری و هدف تربیت را نیز محقق ساختن فضائل اخاقی می داند. 
فارابــی در کتــاب »فصول منتزعــه« فضیلت را هیئات طبیعی و اســتعدادهایی که در 
وجود آدمی گرایش به صفات نیکو دارد، تعریف می کند )فارابی، 1366: 69(. ابونصر 
فارابی همانند فیلســوفان یونان فضایل را به چهار دســته تقسیم می کند که عبارتند از: 
حکمت، شــجاعت، اعتدال)خویشــتن داری( و عدالت. در واقع در فلسفه فارابی سه 
تای اّول نیز در نهایت به عدالت برمی گردند؛ چرا که عدالت برترین فضائل اســت و 
دیگر فضایل بدون آن معنا پیدا نمی کنند. فارابی همچنین فضیلت را یک عمل می داند، 



فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

16

 ë سال سوم
 ë 4 شمارة
ë 9شمارة پیاپی
ë 1397  زمستان

لیکــن هــر عملی را فضیلت گونه نمی دانــد، از دیدگاه او عملی فضیلت مند اســت که 
 مبتنی بر سه شرط اساسی باشد: الف( با قصد و هدف رسیدن به سعادت انجام شود؛

ب( با آگاهی عامل صورت گیرد؛  ج( به صورت ملکه نفسانی درآمده باشد)بهارنژاد، 
1392(. براســاس مبنای فضیلت محورانه عدالــت، باید گفت برای تحقق عدالت باید 
حــد اعتدال را رعایت کــرد. به نظر فارابی، کمال اخاقی انســان و جامعه، وضعیت 
و هیئتــی از هماهنگــی و اعتــدال میان امیال متضاد اســت و در هر چیــزی یا امری 
 وضعیت یا نقطه اعتدالی وجود دارد و این حالت نشــان از وجود عدالت در آن چیز 

یا امر است.

ششمين مبنای معرفت شــناختی عدالت در فلسفه فارابی، محبت و دگردوستی 
اســت. در واقع فرد عادل نزد فارابی کســی اســت که عدالت را منــوط به مصلحت 
شــخصی خود نکند و توجه بــه دیگران و رعایت مصالح عمومــی اهمیت می یابد و 
فارابــی عدالت را تابع محبت می دانــد. معرفت محبت، نوعی معرفت فطری و ارادی 
اســت که برای زندگی در مدینه فاضله عادله، شــهروندان باید آن را به کار گیرند. در 
نگرش فارابی اجزای مدینه و مراتب آن ها بر اساس محّبت و عدل تنظیم و با یکدیگر 
در هم تنیده انــد. محّبت نیز در اولین تقســیم بندی دوگونه اســت: محّبت بالطبع نظیر 

محّبت پدر و مادر نسبت به فرزند و محّبت ارادی که بر سه قسم است:

1ـ اشتراک در فضیلت؛
2ـ برای جلب منفعت؛

3ـ برای لّذت. 

در فلســفه فارابی محّبت در مدینه از نوع اّول و محبت ارادی اســت؛ یعنی برای 
اشــتراک در فضیلت اســت که در نگرش ها، عقاید، کنش ها و افعال به بروز می رسد و 
اســاس مدینه بر این نوع محّبت مبتنی اســت و سایر اقسام محّبت بر اساس این نوع 
محّبت شــکل می گیرد و معنا می یابد. »واَلعدل تابع لِلُمحبه َو الِمحبه فی هذه الَمدینه 

َتکون اواًل اِلجل االشتراک فی الَفضیله« )فارابی، 1986ب: 140(. 

مبانی معرفت شناختی عدالت به دست آمده از فلسفه فارابی در جدول1 به صورت 
خاصه آورده شده است:
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جدول1: مبانی معرفت شناسی، ابزارها و نوع معرفت عدالت در فلسفه فارابی

نوع معرفتابزار کسب معرفتمبانی معرفت شناختی عدالت

ë سعادت مدينه فاضله در گرو عدالت است.
ë ميل به سعادت و كمال )سعادت طلبی(

فطری و ارادیعقلی و شهودی

ë ملتی فاضله است كه حکمت نظری و عملی را دارا 
باشد )حکمت(

حقيقی و مثالیحسی، عقلی، شهودی

ë بدون آگاهی و ادراك، شناخت عدالت از بی عدالتی 
برای شهروندان ميسر نمی شود  )عقالنيت(

ارادی و عقلیعقلی و شهودی

ارادیفطری و حسیë انسان ها فطرتاً عدالتجو هستند )ميل فطری(

ë عدالت رعايت توازن و تناسب و اعتدال و در نظر 
گرفتن دوسط در امور است )فضيلت(

فطریعقلی و شهودی

ارادیعقلی و شهودیë عدالت تابع محّبت و دگردوستی است  )دگردوستی(

یافته های پژوهش
الگوی نظری عدالت تربيتی)تعيين اهداف، اصول و روش های اجرای عدالت تربيتی(

مفهــوم الگو در خصوص تعلیم و تربیت، بر حســب ســطحی کــه در آن مورد نظر 
قرار گیرد می تواند انواع مختلفی داشــته باشــد. در باالترین ســطح می توان الگو را به 
انتزاعی ترین ایدة سامان دهنده به جریان تعلیم و تربیت اطاق کرد. در این حالت الگو 
را می توان همســنگ فلســفه تعلیم و تربیت دانســت زیرا ایدة فلسفی خاصی در باب 
ماهیت تعلیم و تربیت است به نحوی که سامان دهنده همه افکار و فعالیت هایی بوده که 
در سطوح پایین جریان دارند. در سطح میانی و فروتر می توان الگو را ناظر به طرح های 
انتزاعی دانســت که تنظیم کننده یا هدایت کننده برنامه های آموزشی و درسی برای نظام 
آموزش و پرورش اســت)باقری،1392: 9-10(. لذا الگــوی مورد نظر در این پژوهش 
ترکیبی از الگو به معنای ســطح اّول و ســطح میانی است. یعنی از یک طرف به سامان 
دادن افکار و فعالیت هایی می پردازد که در سطوح پایین آموزش و پرورش جریان دارند 
و از طرف دیگر، هدایت کننده سیاست گذاری ها و برنامه های آموزشی است. این الگوی 
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نظری شامل اهداف، اصول و روش های عدالت محور بر اساس تحلیل معرفت شناختی 
عدالت از دیدگاه فارابی خواهد بود. برای ترســیم الگوی نظری به اســتنتاج گزاره های 
توصیفــی و گزاره های تجویزی از مجموعه آثار فارابی پیرامون عدالت پرداخته گردیده 
و به استنتاج اهداف، اصول و روش ها منجر گردید که به ترتیب بدان ها اشاره می گردد.

اهداف تربيتی بر مبنای معرفت شناسی عدالت فارابی
مجموعه اهدافی که معرفی می گردد در راســتای برطرف کردن چالش هایی اســت 
که نظام تعلیم و تربیت در تحقق عدالت با آن ها مواجهه اســت و تدوین این اهداف 
 می توانــد راهگشــای دســت اندرکاران نظام تعلیــم و تربیت رســمی و عمومی قرار 

بگیرد.

هدف غایی اول: رسيدن به سعادت و کمال
فارابی در نظریاتش تأکید زیادی بر کســب ســعادت و رســیدن به کمال دارد. وی 
برای همین منظور به ترسیم مدینه فاضله ای می پردازد تا در پرتو آن بتواند شهروندان 
را به ســعادت و کمال برســاند. چرا که فارابی مدینه های زمان خود را ّضاله می داند 
و معتقد اســت که سعادت فقط در مدینه فاضله و جامعه عدالت محور تحقق می یابد. 
سعادت طلبی در نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی با موانع و چالش هایی همچون 
دنیاپرســتی، دین گریزی و ســعادت های پنداری مواجه شــده اســت که دنیای مدرن 
امــروزی بدان دامن زده اســت. فارابــی نیز در زمانه خود با ایــن چالش مواجه بوده 
اســت و برای رسیدن به سعادت و کمال به ترسیم مدینه فاضله عادله می پردازد تا در 
پرتو آن بتواند انسان را به سعادت برساند. این هدف در قلمرو تعلیم و تربیت رسمی 
و عمومی و تحقق عدالت تربیتی موجب رشــد و ترقی نظام تعلیم و تربیت اســامی 
خواهــد گردیــد و مربیان و دانش آموزان را به ســعادت حقیقی که همان قرب الی اهلل 
است نزدیک خواهد کرد. به عبارت دیگر از دیدگاه دینی تحقق سعادت جاوید آدمیان 
مستلزم نوعی زندگانی مومنانه می باشد که آن را حیات طیبه می نامند )مبانی نظری سند 
تحول بنیادین، 1390: 45(. که این خود گویای اهّمیت عدالت در راســتای رسیدن به 

کمال و جامعه مطلوب است.
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هدف غایی دوم: تحقق جامعه عدالت محور
یکــی از اهداف طــرح مباحث عدالت در  اندیشــه فارابی، دســت یابی به جامعه 
عدالت محور اســت. در واقع مدینه فاضله فارابی مدینه ای اســت که بر عدل و قسط 
در جامعه مبتنی اســت. فارابی معتقد است همان گونه که عدالت منشأ مدینه فاضله در 
ایجاد و حفظ آن اســت، غایت و هدف آن نیز محســوب می گردد:»الُمُدن الفاضله... 
غاَیتها َتحقیق الِکفایه و الِعداله و الَســام و الَســعاده لِلَمخُلوقات« به طور کلی مدینه 
فاضلــه فارابی، مدینه ای اســت که فضایل و به ویژه برترین آن هــا یعنی عدالت بر آن 
حکم فرما شــود. بدون شــک  تأثیرپذیری نظام های آموزشــی از جامعه، منشاء  تأثیر 
دیدگاه های رایج درباره عدالت اجتماعی بر تبیین های ارائه شــده از عدالت آموزشی 
اســت. در عرصه تعلیم و تربیت رســمی و عمومی چالش تحقق عدالت مطرح است. 
چالــش درباره رابطه تعلیم و تربیت با عدالت از یک ســو بــه ماهیت اخاقی- دینی 
نظریه های عدالت مربوط می شود که بر رابطه خیر و عدالت استوارند و از سوی دیگر، 
به نقش نظام های آموزشــی در توزیع قدرت، رفاه، درآمد، منزلت و سایر بهره مندی ها 
اشاره دارد)علم الهدی، 1391(. بر همین اساس در نظر گرفتن عدالت به عنوان غایت 
تعلیم و تربیت اسامی، می تواند روح عدالت خواهی را در نظام تعلیم و تربیت رسمی 

و عمومی گسترش دهد و موجبات سعادت همگان را فراهم آورد.

هدف ميانی)وسطی(: دست یابی همگان به فضِایل اخالقی
دیدگاه فارابی در بررسی و پژوهش پیرامون فضیلت متاثر از نگاه سعادت گرانه وی در 
باب اخاق و کمال یابی انســان اســت )بهارنژاد، 1392(. او بر این باور اســت که آدمی به 
طور فطری موجودی کمال جو و سعادت طلب است و برای نیل به این هدف واال و مقدس 
نیازمند ابزار و وسایل است، کسب انواع فضایل)نظری، فکری، اخاقی و عملی(، همان ابزار 
و وســایل نیل انسان به کمال و سعادت است و دست یازیدن به فضائل یاد شده بر تعلیم و 
تربیت افراد جامعه مبتنی است. از چالش های تحقق عدالت در نظام تعلیم و تربیت رسمی، 
عدم ابتناء آن بر اخاق فضیلت مدارانه است. واعظی)1393( در همین راستا معتقد است: در 
دوران معاصر ما وارث منابع اخاقی گوناگون و ناســازگاری هستیم که در سنت های متنوع 
گذشته ریشه دارند و از طرفی پروژه مدرنیته و عقانیت اخاقی حاکم بر عصر روشنگری، 
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امکان حصول وفاق و رفع منطقی اختاف نظرها را سلب کرده است. برای برون رفت از این 
چالش در تربیت رسمی و عمومی باید بر دست یابی همگان بر فضایل اخاقی تأکید کرد و 

آن را به عنوان یک هدف غایی برای تحقق عدالت تربیتی از آن استفاده نمود.

هدف ميانی)وسطی(: اعتدال و ميانه روی در جامعه
اعتــدال و هماهنگــی میان امور در نگــرش فارابی تعیین کننده و محوری اســت. 
او از این ُبعد توجهی- چون ســایر فاســفه مســلمان- به نظریه حدوســط ارســطو 
دارد)جمشــیدی، 1380(. بر اساس نظر ارســطو، عدالت رعایت حدوسط در فضایل 
اســت. بدین معنا که هر عملی یا اخاقی، دو ســر)افراط و تفریط( دارد، ولی فضیلت 
آن اســت که انســان حدوســط را برگزیند. تندروی و افراط در سیاســت های تربیتی 
عدالت در تعلیم و تربیت رسمی و عمومی چالشی است که با آن مواجه است. شتاب 
در تصمیم گیــری و توجه نکردن به تمام جوانب یک سیاســت تربیتی موجب گردیده 
که نهادهای تربیتی نتوانند مســیر عدالت محورانه را طی کنند. بر اساس این هدف در 
عرصــه تربیت رســمی و عمومی برای تحقق عدالت همواره بایــد از افراط و تفریط 

دوری کرد و اهداف عدالت تربیتی را باید با اعتدال و میانه روی تدوین کرد.

هدف ميانی)وسطی(: سنجش افراد با عدالت و نه بالعكس
از دید فارابی عدالت در مدینه همچون معیاری است که سایر موضوعات و مسائل 
مدینه براســاس آن تعیین می شــوند. به عاوه، تا زمانی که این محور برپاســت مدینه 
بقا می یابد ولی هرگاه عدالت از محوریت خارج شــود یــا فراموش گردد، مدینه دچار 
اضمحال می گردد. فارابی عدالت را امری انسانی و عقلی می داند که ماک سنجش افراد 
است و معتقد است عدالت معرفتی مطلق است و نه طبیعی و نسبی. یکی از چالش های 
تحقق عدالت در نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی، سنجش عدالت با افراد و احزاب 
است و عدالت به عنوان محور اصلی سنجش، مغفول مانده است. بر اساس این هدف، 
عدالت تربیتی را نه بر مبنای نظر اشخاص و طبع آن ها بلکه باید عدالت، محور و معیار 
ســنجش قرار گیرد. در عرصه تربیت رسمی و عمومی اهداف باید گونه ای تدوین گردد 
که عدالت همواره به عنوان محور همه فعالیت های تربیتی قرار گیرد، به گونه ای که با آن 

بتوان مربیان و متربیان و همچنین عملکردشان را با عدالت سنجید.
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هدف ميانی)وسطی(: تحقق محّبت و دگردوستی در جامعه
در نگرش فارابی، محبت و دگردوســتی، خیرخواهــی، توجه به دیگران، توجه به 
مصلحــت عمومی و گروهــی- در برابر غریزه حب نفس و منفعــت فردی و رعایت 
مصالح شــخصی، جایگاه واال دارد)جمشیدی، 1380(. در این نگرش اجزای مدینه و 
مراتب آن ها براساس محبت و عدل تنظیم و با یکدیگر تألیف می گردن؛ چرا که بدون 
دگردوســتی و محبت نمی توان به جامعه عدالت محور دست یافت و این هدف را به 
عنوان یکی از اهداف وســطی برای تحقق عدالت در جامعه و تعلیم و تربیت در نظر 
گرفت. در نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی محّبت و دگردوستی از لوازم عدالت 

است و مورد غفلت واقع شده است، می یابد.

اصول عدالت تربيتی بر مبنای  اندیشه های ابونصرفارابی
مقصــود از اصول، قواعد، دســتورالعمل ها، بایدها و نبایدهای برگرفته از فلســفه 
فارابی پیرامون معرفت به عدالت اســت. این اصــول از گزاره های تجویزی)اهداف( 
و گزاره های توصیفی برگرفته از فلســفه فارابی پیرامون مبانی معرفت شناسی عدالت، 
استنتاج و برای دست یابی به این اصول، اغلب از »استنتاج پیش رونده« استفاده شده 

است.

اصل سعادت طلبی در پرتو عقالنيت
اولين اصل از اصول عدالت تربيتی که استخراج گردید، اصل سعادت طلبی است 
که از دو مقدمه توصیفی و تجویزی بدان نائل شــدیم. رابطه اصول و مباني این اصول 
و دســتورالعمل هاي كلي، چشــم بســته و دلبخواهي و بدون توجه به واقعیات تدوین 

نمي گردد؛ بلكه این »بایدها« با توجه به مباني و اهداف تربیت استخراج مي گردد. 
1ـ گزاره توصیفی)مبنا(: سعادت نهایت کمال انسانی است.

2ـ گزاره تجویزی)هدف(: سعادت آدمی تنها از طریق عقانیت می تواند تحقق یابد.
3ـ گزاره تجویزی)اصول(: سعادت طلبی در پرتو عقانیت

توضيح اصل: فارابی پیرامون سعادت و نحوه رسیدن به آن تأکید زیادی بر عقانیت 
و آگاهی بخشی نسبت به شهروندان مدینه فاضله دارد. در واقع فارابی عقانیت را راه 
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رسیدن به سعادت و کمال می داند. سعادت در نظر فارابی، صعود انسان به سوی خالق 
جهان است و در این راه، از عقل فعال استفاده می کند. سعادت نزدیک ترین مرحله به 
عقل فعال است )فارابی، 1371(. آن جایی که فارابی از عقول چندگانه بحث می کند و 
می گوید رئیس مدینه فاضله به عنوان شــخصی عادل و حکیم باید به مرتبه عقل فعال 
برســد، در واقع بیان این نکته اســت که ســعادت مندی جامعه نیز در عبور از مراحل 
چندگانه عقول و رسیدن به عقل فعال است)فارابی، 1366(. از این رو، در ارتباط میان 
تعلیم و تربیت فارابی با نظریه عقل و رســیدن به ســعادت، بحث اصلی ایجاد آمادگی 
در انســان برای حرکت از عقول پایین تر)بالقوه، بالفعل، مســتفاد( به عقل فعال است. 
نظام تعلیم و تربیت با آگاهی بخشی و پرورش تفکر انتقادی می تواند سطح خردورزی 

متربیان را رشد دهد؛ به گونه ای که منجر به سعادت مندی گردد.

اصل دوم: توجه به استعدادها و شایستگی های فردی و اجتماعی
این اصل بر گرفته از دو مقدمه توصیفی و تجویزی است که عبارتند از:

1ـ گزاره توصیفی)مبنا معرفت شناسانه(: اساس عدالت در جهان هستی بر حکمت 
و اهلیت)شایستگی( است.

2ـ گــزاره تجویزی)هــدف تربیتــی(: حکمت و شایســتگی عامــل تحقق جامعه 
عدالت محور است.

3ـ گزاره تجویزی)اصل تربیتی(: توجه به استعدادها و شایستگی ها

توضيــح اصل: اصــل توجه به اســتعدادها و شایســتگی های فــردی و اجتماعی 
دومین اصل از اصول عدالت تربیتی اســت که اســتنتاج گردید. فارابی در همین راستا 
می گوید:»مردمی که دارای فطرت سالمند همه صاحب یک فطرت مشترکی هستند... از 
این مرتبت و وجه مشترک که بگذریم در سطح دیگر معارف و معلومات، مردم متفاوت 
و مختلفنــد؛ و همین امر ایجاب می کند که هر فردی را فطرتی ویژه خود باشــد غیر از 
فطرت ویژه آن دیگری، و از همین روست که دیده می شود افرادی ُمعد پذیرش معارف 
و معقوالتی دیگر هستندـ ویژه خود که مشترک بین وی و دیگری نمی باشد- و به وسیله 
آن به ســوی معرفت به علم و یا علوم دیگری کشــش پیدا می کند«)فارابی، 1986الف: 
75(. بر اساس این اصل، نظام تربیت رسمی و عمومی برای رسیدن به جامعه عادل باید 
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به اســتعداد های تک تک افراد توجه نماید و در بحث عدالت تربیتی و توزیع امکانات 
آموزشــی شایستگی های فردی مدنظر قرار گیرد. همچنین بر مربیان تعلیم و تربیت الزم 
است در جریان تعلیم و تربیت رسمی و عمومی به همه متربیان به یک چشم نگاه کنند و 
شرایط تربیت را بگونه ای فراهم کنند تا همه متربیان بتوانند حداکثر استعدادهای بالفطره 
خویش را شکوفا سازند. همچنین نظام تعلیم و تربیت بایستی بتواند شرایط الزم را برای 

بکارگیری حداکثر استعدادهای دانش آموزان در همه مناطق کشور فراهم نماید.

اصل سوم: تعادل در قوا و دوری از افراط و تفریط
ســومین اصــل از اصول عدالت تربیتی، تعادل در قــوا و دوری از افراط و تفریط 

می باشد که از دو مقدمه توصیفی و تجویزی گرفته شده است:
1ـ گزاره توصیفی)مبنای معرفت شناسانه(: عدالت، رعایت توازن، تناسب، اعتدال 

و در نظر گرفتن حدوسط در امور است.
2ـ گــزاره تجویزی)هدف میانی تربیتی(: فــرد و جامعه عادل باید در امور خویش 

میانه روی داشته باشند.
3ـ گزاره تجویزی)اصول تربیتی(: تعادل در قوا و دوری از افراط و تفریط

توضيــح اصل: فارابی در بیان رســیدن به اعتدال اخاقی که پیش شــرط معرفت 
عدالت اســت، بــر دوری از افراط و تفریــط در امور تأکید مــی ورزد، چرا که معتقد 
اســت:»َمتی زالِت ااَلفعال عن ااِلعتدال و َاعتدیت، لم یکن عنها ُخلُق َجمیل و ِزوالها 
َعِن االعتداِل الُمتوسط: ُهَو اّما الی الزیاده علی ما َینَبغی، َاِو الُنقصان َعّما َینَبغی«)فارابی، 
1371: 58( در واقــع فارابی معتقد اســت اعتدال اخاقی هــم در افعال و کنش های 
انسان و هم در مورد جامعه صدق می کند. بدین سان که اگر افعال و رفتار و کنش های 
انســان از حالت اعتدال خارج شــوند و گرایش به نقصان یا فزونی پیدا شود، اخاق 
نیکو از آدمی رخت برمی بندد و این وضع در مورد جامعه نیز صادق اســت. توجه به 
این اصل هم می تواند در سیاســت گذاری های کان نظام تربیت رسمی عمومی و هم 
در درون مدرســه در به کارگیری روش های تدریس، قانون مندی های مدرسه، تکالیف 
مــورد انتظار از مربیان و متربیان و ارزشــیابی به عمل آمــده از عملکرد متربیان جلوه 

نماید.
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اصل چهارم: پایبندی به اصل عدالت 
چهارمین اصل از اصول عدالت تربیتی که استخراج گردید، اصل پایبندی به اصل 

عدالت است که بر گرفته از دو مقدمه توصیفی و تجویزی است که عبارتند از:
1ـ گزاره توصیفی)مبنای معرفت شناسانه(: عدالت امری بالطبع نیست.

2ـ گزاره تجویزی )اهداف میانی تربیتی(: افراد با عدالت باید مورد ســنجش قرار 
گیرند و نه عدالت با افراد.

3ـ گزاره تجویزی)اصول تربیتی(: پایبندی به اصل عدالت

 توضيح اصل: فارابی معتقد اســت اگر عدالت امری ســلیقه ای و شــخصی شود، 
در چنین وضعیتی قوام و اســاس عدالت را زور و غلبه تشــکیل می دهد و هر کسی که 
قدرتمندتر است هر چه می تواند برای خود تحصیل می کند و آن را عدالت می پندارد و 
ناتوان را چاره ای جز تسلیم و قناعت نیست)داوری، 1374(. فارابی معتقد است »چنین 
عدالتی فاقد اعتبار ذاتی اســت، زیرا متکی به اصل خیرّیت فی نفســه نیست و ثبات آن 
منوط به حفظ تعادل لرزانی اســت که منجر به عقد قرارداد عدم تجاوز شــده اســت. با 
وجود ســنگین شدن کفه ترازوی قدرت در یک طرف، این قرارداد به طور یک جانبه از 
ســوی قوی لغو خواهد شد« )ناظرزاده کرمانی، 1376: 336(. بر همین اساس در قلمرو 
تعلیم و تربیت رسمی و عمومی و اجرای عدالت تربیتی باید از نگاه شخصی و طبیعت 
افــراد خاص یا گروه های خاص صاحب قدرت جلوگیری شــود، چرا که این امر مانع 
اجرای عدالت تربیتی و تحقق تعلیم و تربیت عدالت محور است. در واقع نگاه شخصی 
به عدالت، نوعی ماده گرایی را در افعال شکل می دهد و هر کس که بر طبق آن عمل کند 
تصور می شود که صاحب فضیلت است و لذا افراد ماده گرا به اشتباه افعالشان را فاضله 
می دانند. بر اســاس این اصل دســت  اندرکاران نظام تعلیم و تربیت رســمی در اجرای 
عدالت تربیتی بایستی از نگاه شخصی و سودجویانه به عدالت پرهیز کنند، چرا که عمل 

بر طبق این اصل، مانع نفوذ عوامل قدرت در عرصه عدالت تربیتی خواهد شد. 

اصل پنجم: محبت و دگردوستی
پنجمین اصلی که استنتاج گردید، اصل محبت و دگردوستی است که از دو مقدمه 

توصیفی و تجویزی استخراج گردید.
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1ـ گزاره توصیفی)مبنا معرفت شناسانه(: عدالت تابع محبت است.
2ـ گــزاره تجویزی)اهداف میانی تربیتــی(: در جامعه عدالت محور باید محبت و 

دگردوستی به عنوان یک فضیلت اخاقی تحقق یابد.
3ـ گزاره تجویزی)اصل تربیتی(: محبت و دگردوستی

توضيح اصــل: در نگرش فارابی، محّبــت و دگردوســتی، خیرخواهی، توجه به 
دیگران، توجه به مصلحت عمومی و گروهی در برابر غریزه حب نفس و منفعت فردی 
و رعایت مصالح شخصی، جایگاه واال دارد)جمشیدی، 1380(. در این نگرش اجزای 
مدینه و مراتب آن ها بر اســاس محبت و عدل تنظیم و با یکدیگر تألیف می گردند. بر 
همین اســاس می توان گفت در نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی باید مهارت های 
محّبت ورزی و همدلی را در میان متربیان پرورش داد. تربیت که یک حق طبیعی آحاد 
جامعه اســت، زمانی محقق می گردد که ارتباط عاطفــی همدالنه بین مربیان و متربیان 
برقرار گردد و وجود فضای تربیتی محبت ورزانه و دگردوســتانه، زمینه مناسبی فراهم 

خواهد کرد تا در بستری عادالنه، اهداف تربیتی تحقق یابد.
در جــدول2 خاصــه اهداف و اصول مربوط بــه عدالت تربیتــی مبتنی بر مبانی 

معرفت شناسانه فارابی بیان گردیده است

جدول2: اصول عدالت تربيتی بر مبنای گزاره های توصيفی و تجویزی فلسفه فارابی

اصول تربيتیگزاره تجویزی)اهداف(گزاره توصيفی)مبانی(

طريق ë سعادت نهايت كمال انسانی است. از  تنـها  آدمی  سعـادت   ë
عقالنيت می تواند تحقق يابد.

سعادت طلبی در 
پرتو عقالنيت

ë اساس عدالت در جهان هستی بر اساس 
حکمت و اهليت )شايستگی( است.

ë تحقق جامعه عدالت محور فقط بر 
اساس حکمت و شايستگی است

توجه به استعدادها 
و شايستگی ها

ë عدالت، رعايت توازن، تناسب، اعتدال و 
در نظر گرفتن حدوسط در امور است.

ë فرد و جامعه عادل بايد در امور 
خويش ميانه روی داشته باشند

تعادل در قوا و دوری 
از افراط و تفريط

ë افراد با عدالت بايد مورد سنجش ë عدالت امری بالطبع نيست
قرار گيرند و نه عدالت با افراد.

پايبندی به قانون

بايـد ë عدالت تابع محبت است. عدالت مـحور  جـامـعه  در   ë
عنوان  به  دگردوستی  و  محبت 

يک فضيلت اخالقی تحقق يابد.

محبت و 
دگردوستی
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روش های اجرای عدالت تربيتی بر مبنای معرفت شناسی عدالت فارابی
جهت پیاده شدن اصول )بایدها و نبایدها(، به روش های عملی نیاز است، که از آن ها 
به عنوان روش های تربیتی یاد می شود )باقری، 1389: 247(. روش ها گزاره های تجویزی 
هستند که در عرصه عمل می تواند هدایت کننده فرایند آموزش و دست اندرکاران تعلیم 
و تربیت واقع گردند)باقری، 1389(. روش های تربیتی استخراج گردیده در این پژوهش 
از دو مقدمه توصیفی و تجویزی)اهداف و اصول( اســت که مطابق با الگوی بازسازی 

شده فرانکنا است.

پرورش استعدادها: اقتضای عدالت به طور پیشینی، برابری و مساوات است اما اگر 
حقوقی مشروع کسب شود این حقوق به صاحبانش تعلق دارد و لذا در این موارد معیار 
عدالت، رعایت اســتحقاق و شایســتگی و وجود امنیت برای اکتساب است)دبیرخانه 
نشست  اندیشه های راهبردی، 1391: 163(. بدون تردید در سایه فرصت های مناسب و 
شــرایط مساوی، امکان رشد و شکوفایی استعدادها و پیشرفت جامعه و رقابت سالم و 
سازنده فراهم می شود و استفاده بهینه و مطلوب از کلیه امکانات، فرصت ها و استعدادها 
و توانایی هــای بالفعل و بالقوه و تاش در به فعلیت رســانیدن هر چه بهتر و مفیدتر و 
کارآمدتر استعدادهای بالقوه. بر همین اساس، در نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی 
باید امکان رشــد و شــکوفایی اســتعدادهای همگان فراهم گردد و استعدادهای بالقوه 
و بالفعــل هــر یک از دانش آموزان مورد توجه قرار گیرد. عدالت تربیتی بر اســاس این 
روش به مثابه تســاوی نخواهد بود، چراکه افراد مختلف دارای استعدادهای گوناگونی 
هســتند و نمی توان همه را مســاوی درنظر گرفت. در واقع عدالت تربیتی بر اساس این 
روش، منطبق بر شایســتگی و اســتعدادهای تک تک دانش آموزان اســت که با استفاده 
از راهکارهای صحیح روانشــناختی، مشــاهده رفتار دانش آموزان، اســتفاده از آزمون 
هوش های چندگانه گاردنر و دیگر آزمون ها به شناخت استعداد تک تک دانش آموزان در 

ابعاد مختلف توجه گردد.

بسترســازی عادالنه: نظام عادله یا فاضله فارابی بر مبنای شناخت، آگاهی، تفکر و 
تعقل بنا گردیده و برای برقراری 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. از دید 
فارابی شــناخت مدینه عالم و شــناخت مدینه انسانی با علم و معرفت صورت می گیرد 



ارائه الگوی نظری عدالت تربیتی در نظام تعلیم و تربیت
 رسمی و عمومی براساس مبانی معرفت شناختی عدالت فارابی

27

7 - 34

ë سال سوم
ë شمارة 4

ë شمارة پیا پی9
ë زمستان  1397

و چنان چــه تمام یــا گروهی از اعضای مدینه به این آگاهی دســت نیابند، مدینه فاضله 
و عدالــت مــورد نظر در آن تحقق پیدا نمی کند. در عرصه نظام تعلیم و تربیت رســمی 
و عمومی می توان با بسترســازی فکری به دانش آموزان نســبت به حقشــان و پرورش 
روحیه مطالبه گری در آنان، به آگاهی بخشی در عرصه عدالت تربیتی پرداخت. از جمله 
روش های بسترســازی تربیتی عادالنه می تــوان به پرورش قوه قضاوت، تقویت نگرش 
عقانی نسبت به مسائل جاری، رشد تفکر انتقادی، شناخت عناصر قدرت و ایدئولوژی 
کاذبی که ممکن اســت دانش آموزان را از رســیدن به حقشــان و اجرای عدالت تربیتی 

بازدارد، اشاره کرد.

توزیــع برابر امکانات: فارابی بحث عدالت به مثابه اعتدال و تناســب را در برخی 
از آثار خود چون »فصول منتزعه«، »التنبیه علی سبیل السعاده» و جز آن مورد بحث و 
بررســی قرار داده اســت. به طور کلی، از دید فارابی عمل صالح عملی است که در حد 
اعتدال باشــد، زیرا افراط، هم برای نفس مضر است و هم برای جسد )حناالفاخوری، 
خلیل الجــر، 1358: 433(. فارابــی در همین راســتا می گوید:»کنش های مبتنی بر خیر و 
نیکی عبارتند از کنش های معتدل متوسط که دارای دو حد هستند که هر دو شّرند، یکی 
از آن ها زیاده روی اســت و دیگری نقصان و کاســتی«)فارابی،1366: 36(. بنابراین، در 
نگاه معلم ثانی، فزون طلبی و تفریط و کاســتی در امور- با توجه به جایگاه مقتضیات و 
احوال امور- رذیلت تلقی می شود و اعتدال و توسط- برمبنای احوال و مقتضیات امور- 
فضیلت و خیر و عدالت. در عرصه نظام تعلیم و تربیت رســمی و عمومی باید عدالت 
را با روشــی برابر اجرا کرد. همواره در نظام و تعلیم و تربیت رســمی بعضی مناطق به 
دلیل فزون طلبی به دنبال بهره گیری از منابع و امکانات بیشتری بوده اند که این امر اجرای 
عدالت تربیتی را خدشــه دار کرده است. مناطق محروم به دلیل دورافتاده بودن از مرکز، 
همواره از حداقل امکانات، منابع، محیط آموزشی، مربیان کارآموزده و... بی بهره مانده اند 
و در عوض مناطق مرفه همه امکانات و خدمات آموزشی و تربیتی را دارا هستند. این 
افراط و تفریط در اجرای عدالت تربیتی، متربیان را نسبت به آموزش پرورش بی اعتماد 
خواهد کرد و از تحقق جامعه عادل که از اهداف سند تحول بنیادین است دور می کند.

محبــت ورزی عادالنه: یکی از وظایف ســنگین و دقیق در راه پرورش و تربیت 
فرزندان، رعایت عدالت در طرز رفتار نســبت به آنان است تا بعضی از آن ها در خود 
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احســاس حقــارت و کوچکی نکنند. مردم  همه  به  یکدیگــر محتاجند و کمال  هر یک  
به  ســبب  ســایرین  است  و هیچ  کس  به  تنهایی  به  کمالی  نرســیده، پس  نیاز به  پیدایش  
الفتی  است  که  همه  را به  منزلة  یک  شخص  گرداند. چون  انسان  بالطبع  متوجه  به  کمال  
آفریده  شــده، پس  طبعاً  محتاج  آن  الفت  است  و سبب  اشتیاق  به  تألیف  قلوب، محّبت  
اســت  و محّبت  مقدم  بر عدالت  اســت. برتری  محّبت  بر عدالت  آن  اســت  که  عدالت  
مقتضی  اتحادی  اســت  صناعی  و محّبت  مقتضی  اتحادی  اســت  طبیعی، و صناعت  را 
اقتدا بر طبیعت  اســت. نیاز بر عدالت  که  اکمــل  فضایل  بوده  و در محافظت  نظام  نوع  
اثرات  عمیقی  دارد، از جهت  فقدان  محّبت  است. محّبت  انسانی  دو گونه  است: طبیعی  
و ارادی. محّبت  طبیعی  مانند محّبت  مادر به  فرزند که  اگر آن  محّبت  فطرتاً  در طبیعت  
مــادر نبود، فرزند را تربیت  ننمــوده  بقای  نوع  ممکن  نمی شــد)فارابی، 1413: 125(. 
بر همین اســاس در عرصه نظام تعلیم و تربیت رســمی و عمومــی که به دنبال تحقق 
جامعه صالح و حیات طیبه است، باید گفت که مربیان باید عاوه بر خویشتن دوستی، 
دگردوســتی و توجه بــه حقوق دیگران را بــا مهر و عطوفت بدان هــا آموزش دهند. 
عدالت تربیتی زمانی به تحقق می رسد که حس هم نوعی و محّبت در عرصه نظام تعلیم 

و تربیت رسمی و عمومی مورد اهمیت واقع شود. 

قانون گرایی: درباره تحقق عدالت در جامعه اختافات و مناقشــات بســیاری بین 
 اندیشــمندان دیده می شــود. گروهی از نویسندگان معتقد هســتند که برای رسیدن به 
عدالت باید رویه های موجود در جامعه عادالنه باشــد. رقابت و تاش و توزیع منابع 
بر اساس آن، زمانی به عدالت می انجامد که شرایط یکسانی برای همه موجود باشد و 
پرداختن به نتایج، بدون در نظر گرفتن رویه ها منجر به عدالت نخواهد شد. این برداشت 
از عدالت که »عدالت رویه ای« نامیده می شــود، معطــوف به رویه های تصمیم گیری، 
ابــاغ، اجرا و اعتراض در تصمیمات و اعمال قواعد رویه ای و فرایندهای مناســب 
آن اســت که بتواند عدالت را محقق ســازد)گل پرور و وکیلی، 1388: 132(. بر همین 
اســاس زمانی می توان از نگاه ســلیقه ای و شخصی به عدالت جلوگیری کرد که قانون 
عام و خدشــه ناپذیری پشتوانه اجرای عدالت تربیتی باشد. قانونی که بتواند عاوه بر 
فراگیر بودن، مطابق شایستگی ها و منصفانه باشد. البته حاکمیت قانون نباید به صورت 
شــکلی و ساختاری باشد، بلکه باید اواًل به صورت ماهوی و ثانیًا نوعی باشد. منظور 
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از حاکمیت ماهوی این اســت که قانون را به رعایت برخی ویژگی های ماهوی ملزم 
ســازد)اصانی و کاظمینی، 1390: 273(. البته قانونی مشروع است که عاوه بر اداره 
امــور جامعــه و برقراری نظم، رســالت تامین این ارزش ها و هنجارها را نیز داشــته 
باشــد؛ چرا که اگــر قانون با میزان عدالت و اخاق و آزادی ســنجیده نشــود، دیگر 
 تضمینی برای تحقق عدالت و حفظ حقوق شهروندی باقی نمی ماند)راعی و عطریان،

1391: 127(. بر همین اســاس می توان گفت در عرصه نظلم تعلیم و تربیت رســمی و 
عمومــی باید قانونی تدوین گردد که حقوق تمامی قومیت ها، اقلیت های دینی، مناطق 
محروم، مناطق مرکز و... مورد توجه قرار گیرد و با توجه به شرایط جغرافیایی از قبیل 
زبان، اقلیم، فرهنگ و.. بدان نگریســته شود، این همان خا ای است که در نظام تعلیم 
و تربیت رسمی و عمومی از آن غفلت شده است و منجر به نگاه شخصی و سلیقه ای 

به عدالت تربیتی گردیده است.
 یافته های حاصل از این بخش در جدول 3 گزارش شده است.

جدول3: روش های اجرای عدالت تربيتی بر مبنای مبانی معرفت شناختی عدالت فارابی

روش های تربيتیبنيان های تجویزی روشیاصول

و  استعدادها  به  توجه   ë
شايستگی های فردی

ë هر موجودی دارای حق و اهليتی برای فعليت 
يافتن است.

روش پرورش 
استعدادها

ë تعادل در قوا و دوری از 
افراط و تفريط

ë هرگاه كنش ها و افعال انسان از اعتدال خارج 
به  نيکو  ُخلق  آن ها  از  نمايد،  تجاوز  و  گردد 

وجود نمی آيد

 دال روش توزيع 
برابر امکانات

ë عقالنيت و آگاهی بخشی 
به مربيان و متربيان

ë شناخت مدينه عالم و شناخت مدينه انسانی با 
علم و معرفت صورت می گيرد.

روش بسترسازی 
عادالنه

ë عدالت بدون ديگرنگری، ديگردوستی و محبت ë محبت و دگردوستی
به ديگران نمی تواند تحقق يابد.

روش محبت ورزی 
عادالنه

و  سليقة  نگاه  نداشتن   ë
شخصی به عدالت

ë در مدينه ضاله عدالت طبيعی برقرار است و 
افراد اين جوامع عدالت را بر اساس مشاهدالت 
وضع  خود  طبيعی  تشخيص  و  تجارب  و 

كرده اند.

 روش 
قانون گرايی
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بر اساس چالش هایی که در نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی پیرامون اجرای 
عدالت وجــود دارد به تبیین مبانی، اهداف، اصول و روش هایی برای اجرای عدالت 

پرداخته گردید که در شکل زیر نمایش داده شده است:

 روش
  توزیع برابر

 امکانات

روش 
پرورش 

استعدادها

روش  
بسترسازی 

عادالنه

مبانی
 معرفت شناسی 
عدالت از دیدگاه 

فارابی

روش  
محبت ورزی 

عادالنه

روش  
اجرای قانون

حکمت
فلسفه 

یونان
دیـن 
اسالم

شرایط 
زمانه 

فیلسوف

 نگرش
  به

 انسان

میل فطری
 به عدالت

سعادت طلبی

دگردوستی

آگاهی و شناخت

اعتدال و
میانه روی

توجه به 
استعداد و
شایستگی

سعادت طلبی
در پرتو
عقالنیت

محبت و
دگر دوستی

نداشتن نگاه
سلیقه ای و 
شخصی به 

عدالت

رسیدن به 
جامعه عادل

تحقق 
جامعه براساس 

حکمت

سعادت طلبی 
از طریق 
عقالنیت

تحقق محبت 
و دگر دوستی 

در جامعه

سنجش افراد 
با عدالت 
نه بالعکس

روش های عدالت 
تربیتی

اصول عدالت 
تربیتی

اهداف عدالت 
تربیتی

چالش های عدالت 
تربیتی





















ابهام در 
چگونگی 

سیاست گذاری

توجه نکردن 
به استعدادها و 

شایستگی ها

ناآگاهی نسبت 
به عدالت

خودبینی و 
توجه نکردن به 

دیگران

سلیقه ای شدن 
عدالت

شكل1: طراحی الگوی مفهومی عدالت تربيتی برمبنای  اندیشه فارابی پيرامون عدالت

بحث و نتيجه گيری
هدف این پژوهش تبیین مبانی معرفت شــناختی عدالت بر مبنای  اندیشــه فارابی 
جهت ارائه الگوی نظری عدالت تربیتی برای نظام تعلیم و تربیت رســمی و عمومی 
اســت. با تحلیل فلســفه فارابی، مبانی، اهداف، اصول و روش های عدالت تربیتی در 
عرصه تعلیم و تربیت رسمی و عمومی استنتاج گردید. از جمله مبانی معرفت شناختی 
که به دســت آمد می توان به ســعادت طلبی، فطرت، حکمــت، فضیلت محوری، مطلق 
بــودن عدالــت و توامان با محبت بودن اشــاره کرد. یافته های این ســؤال با پژوهش 
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خادمی)1389( پیرامون ســعادت از دیدگاه فارابی و پژوهــش میرزامحمدی)1393( 
همســویی دارد. همچنیــن در بــاب فطــرت، حکمــت و فضیلــت بــا پژوهش های 
رســتمی)1380(؛ میرزامحمدی)1383(؛ اسامیان،کشــتی آرای و گلســتانی)1392( و 
بهارنژاد)1392( همسویی دارد. سؤال دومی که مطرح گردید، اهداف تربیتی بر مبنای 
دیدگاه عدالت فارابی بود که منجر به کشــف اهداف غایی و وســطی در قلمرو تربیت 
رسمی و عمومی گردید. از جمله این اهداف می توان به رسیدن به جامعه عادل، تحقق 
جامعه بر اساس حکمت، سعادت طلبی از طریق عقانیت، تحقق محبت و دگردوستی 
در جامعه و ســنجش افراد با عدالت اشــاره کرد. مجموعه اهدافی که استنتاج گردید 
همسو با اهداف متصور در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش)1390( است. سؤال 
ســوم پژوهش، اســتنتاج اصول عدالت تربیتی بر مبنای فلسفه فارابی بود که منجر به 
کشــف اصول اعتدال و میانه روی، توجه به اســتعدادها و شایستگی ها، سعادت طلبی 
در پرتو عقانیت، محبت و دگردوستی و پایبندی به قانون است. یافته های این سؤال 
همســو با یافته های جمشــیدی)1380(؛ میرزامحمدی)1393( اســت. ســؤال چهارم 
پژوهــش ناظــر به روش های اجرای عدالــت تربیتی بود که بر اســاس آن روش های 
توزیع برابر امکانات و منابع، پرورش اســتعدادها، بسترســازی عادالنه، محبت ورزی 
عادالنه و قانون گرایی اســتنتاج گردید. در واقع بر اســاس چالش های عدالت تربیتی، 
اهداف، اصول و روش هایی برای رفع چالش های مورد نظر تبیین گردیده اســت تا بر 
اســاس آن ها بتوان عدالت تربیتی در تربیت رســمی و عمومی را اجرا کرد. این الگو 
مانند سیستمی است که همه اجزاء آن به هم پیوسته است و همگی ناظر به چالش های 
تربیتی پیرامون عدالت اســت. اهدافی که بیان گردیده ســیر صعودی دارد و در نهایت 
بایــد به جامعه عادل منتهی شــود. از کاربردهای این الگو بــرای نظام تعلیم و تربیت 
رســمی و عمومی می توان به دوری از افراط و تفریط در سیاســت گذاری های تربیتی 
و توزیع برابر امکانات، رعایت اســتحقاق ها و شایســتگی ها، بسترســازی عادالنه و 
آگاهی بخشی به حقوق متربیان، ترویج روحیه دگردوستی و محبت و قانون¬گرایی را 
برشــمرد که می تواند در تحقق عدالت تربیتی مثمرثمر واقع گردد. لذا به پژوهشــگران 
پیشنهاد می گردد الگوی پیشنهادی اعتباریابی گردد. همچنین جایگاه نظام عقلی فارابی 
با دیدگاه هســتی شــناختی وی مقایسه گردد. از جمله پیشــنهادات کاربردی است که 



فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

32

 ë سال سوم
 ë 4 شمارة
ë 9شمارة پیاپی
ë 1397  زمستان

از یافته های این پژوهش برای طراحی الگوی عملی عدالت تربیتی بهره گیری شــود، 
تأکید بر پرورش اســتعدادها در نظام تعلیم و تربیت رســمی و عمومی، جلوگیری از 
سیاســت زدگی عدالت در تعلیم و تربیت رســمی و عمومــی. از محدودیت های این 
پژوهش این بود که از میان فیلســوفان اسامی، محدود به  اندیشه های فارابی گشته ایم 
و الگویی که ارائه گردید محدود به مبانی معرفت شناسی عدالت از دیدگاه فارابی شده 

است و از ذکر دیگر مبانی هستی شناسی، ارزش شناسی خودداری شده است.
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