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 اي آن در تربيت اخالقيه شناسي فارابي و داللت ارزش

 )ها با تأكيد بر اهداف، اصول و روش(
 

  *دكتر محسن ايماني

 **اسماعيل بابائي محمد
 

 چكيده

شود، از فيلسـوفان      از ارسطو شناخته مي    پسي اسالمي كه به عنوان معلم ثاني          فارابي، مؤسس فلسفه  
ي   شناسـي مبنـاي انديشـه       نظريات فارابي در مباحث اخالقي و ارزش      . ي جهان اسالم است     برجسته

در ايـن مقالـه،   . فيلسوفان و حكيمان پس از او در بحث اخالق و تربيت اخالقي قرار گرفته اسـت        
هـاي    هاي اخالقي تبيين و سپس داللت       شناسي فارابي در موضوعات اساسي ارزش       ابتدا ديدگاه ارزش  

 .ددگر ها استنتاج مي آن براي تربيت اخالقي در خصوص اهداف، اصول و روش
هـاي اساسـي را مطــلق         او ارزش . ي فلسـفي اسـت      ها از معقـوالت ثانويـه       از ديدگاه فارابي، ارزش   

وي سـعادت را بـه دو بخـش دنيـوي و     . به نظر وي، غايت اخالق، تحصيل سـعادت اسـت        . داند  مي
بـر اسـاس ديـدگاه    . دانـد  ي سـعادت اخـروي مـي    كند و سعادت دنيوي را مقدمه  اخروي تقسيم مي  

شـناخت و ايمـان بـه خـدا،         : ترين اهداف تربيت اخالقي عبارت است از        ي فارابي، مهم  شناس  ارزش
هاي بـه دسـت آمـده     برخي از اصول و روش. تقرب به خدا، سعادت، تفكر و تأمل، تعقل و اعتدال       

اسـتمرار در تغييـر اخـالق و رفتـار     : عبـارت اسـت از  ) هـا  روش( از اين ديدگاه به صـورت اصـل  
سير كمالي در واگذاري وظايف اخالقـي  (، تدريجي نمودن پرورش اخالقي )ضد ـ  ي نفس محاسبه(

 ... .و) گذاري ـ توجه به امتحان الهي تصحيح معيار ارزش(، تحول در نگرش )ـ تمرين و عادت
 

ـ ي تربي، فاراب ، ارزش ي،شناس  ارزش :هاي كليدي   واژه هـاي    اصـول و روش ، اهـداف ي،ت اخالق
 تربيت اخالقي
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 مقدمه

ه نگـردد،   يـ  خـود توج   يح شناخته نشود و به هدف اعال      ي به طور صح   يانسانات  ياگر ح 
 و نقـش آن در      هـا   ارزش). ۱۳۸۱،  يجعفر(عت خواهد بود    ي عالم طب  ي  دهين پد يتر پست
 بـه  يا نهيشـ ي پبسيار،ت يل اهمي است که به دل  ي موارد ي  ، از جمله  يت آدم ي و ترب  يزندگ
محمد بن محمد بـن     . ورد توجه بوده است   ات انسان م  ي از بامداد ح   ،خ داشته ي تار يدرازا

ـ   در جايگـاه   )ق.  ه۳۳۹ــ ۲۶۰(ي  نصر فاراب   ملقب به ابو   ،طرخان بن اوزلغ   لسـوف  يک ف ي
 ي فلسـفه، تـأمالت خاصـ   ي از محورهـا يکي به عنوان ها  مبحث ارزشي دربارهمسلمان  
گـردد   يم مـ  ي و اخالق تقس   يشناس ييباي ز ي   به دو حوزه   يشناس در فلسفه، ارزش  . داشت

 .شود توجه مي اخالق ي هي از زاوي فارابيارزش شناسبه  ،ن مقالهيه در اک
 جـز در     كـه   است و واضـح اسـت      ياول  و درجه  ياتي ح ،از جهان معاصر به اخالق    ين
توجــه بـه     .افتين هدف واال دست     يتوان به ا   ي نم يت اخالق ي گرفتن ترب  ي جد ي  هيسا

 ي   زيرا همـه   ؛ انساني است  ي  ن مقوله تري ، توجه به حياتي   1ويژه تربيت اخالقي  ه   ب ،تربيت
  جهـان و انـواع     هـاي   يبيشتر نابسـامان  . گردد مي به نوع تربيت باز    ها   و شقاوت  ها  سعادت
ـ ترب« از غفلت انسان از امـر        ي امروز بشر، ناش   هاي  يگرفتار  و  ي روحـ  يو سـازندگ  » تي
 ايه  ذاران نظام گ  استي س هاي  يشغولم   از دل  يکي). ۱۳۸۱سادات،  (ش است   ي خو ياخالق
) ص(حضرت رسول اکـرم   .  است ي و ارزش  يت اخالق ي ترب ي  هئل، موضوع و مس   يآموزش
 2.بيان كرد هدف بعثت خود را اتمام مکارم اخالق ي،ثيدر حد
 رد و بر معـارف روزگـار خـود        يگ ي م يشي از معاصران خود پ    ي، در اندک زمان   يفاراب
ـ   . رسد ي م ي علم ي به مراحل عال   ،اريابد و پس از کوشش بس     ي  يتسلط م  بعه ي اصـ  يابـن اب
 ي دانشـمند  ؛خدا او را رحمت کند    : کند يف م ين توص ي او را چن   ون االنباء يع در   يخزرج

 در ذُکا و ؛ات بر همگان سر بودياضي در ر ؛ توانا داشت  ي در حکمت دست   ؛بس بزرگ بود  
ز يـ لسوف بود در فقه و ادب و شـعر و لغـت ن            ي که ف  ير نداشت؛ در حال   يحدت ذهن نظ  
 ).۲۵ـ۲۴، ص۱۳۸۶ائي، باب(تبحر داشت 

ر يلسوف شرق و غرب، تحـت تـأث       ين ف يتر  برجسته ،)م۱۰۳۷ـ۹۷۹(نا  يس  ابن ي  شهياند
ار اسـت و در     يفـات فـارابي بسـ     يآثار و تأل  ). ۲۶ـ۱۶، ص ۱۳۸۱نتون،  ( بوده است    يفاراب

                                                           
1. moral education    

 .۳۷۲، صبحار االنوار .»اني بعثت التمم مكارم االخالق«): ص(قال رسول اهللا .٢
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 حـوزه و  ي پژوهشـكده ( نام برده شده است يرساله و کتاب از و   ۱۳۰ثق، حدود ومنابع م 
 ).۲۶۱، ص۱۳۷۸دانشگاه، 

ي هـا  شـود و سـپس داللـت    مـي شناسي فارابي تبيـين    ابتدا مباني ارزش   ،در اين مقاله  
شناسـي وي بـراي تربيـت اخالقـي، در سـه موضـوع اهـداف، اصـول و           ارزش ي  نظريه
 .گردد مي استنتاج و بيان ها روش
 

 يشه و ديدگاه فلسفي فارابياند

 يونـانــي در  ي  نشـر انديشـه   آثـار ارسطــوست و در ي فارابي يكي از شارحان برجسته    
 او در آگـاهي بـر       ي   كسي را بـه رتبـه      ،بسزا دارد و پس از ارسطو     مي  ن سه اناميان مسلم 

 او كوشـش عميـق در       ي  ي انديشه ها  از ويژگي . اند شناخته ميي گوناگون دانش ن   ها  شاخه
وي نه مانند غزالي بـه      . نزديك ساختن مباني فلسفه به دين، يا حكمت به شريعت است          

و نـه ماننـد     ) تهافـه الفالسـفه    غزالـي،    .ك.ر( فلسفه براي دفاع از شريعت پرداخت        طرد
نيازكننـده از ديـن      فلسـفه را بـي    ) ق۳۱۳ــ ۲۵۱ بـن زكريـاي رازي،     محمد(برخي ديگر   

 . بلكه ميان آن دو تضادي نيافت و به نظر وي حقيقت دين، حكمت است؛دانست
 

  ي فارابيشناس يهست

ي پيكري واحد در اوج انسـجام و          كننده  ي و جسم انسان، ترسيم    تفسير فارابي از نظام هست    
خوانـده  » ي فاضـله    مدينـه «آل انساني كه در اصطالح فـارابي          اجتماع ايده . سازگاري است 

ايـن الگـو   . شود، بر اساس الگويي برگرفته از نظـام كلـي هسـتي طراحـي شـده اسـت         مي
؛ بنـا بـر     )۱۱۹ــ ۱۱۸، ص ۱۹۹۱ابي،  الفـار (اي مينياتوري نيز دارد كه بدن آدمي است           نمونه

ي خـود در      اين، اجزاي مدينه نيز اعم از منزل يا آحاد مردم، اگر به مقتضاي جايگـاه ويـژه                
اي متناسب با جايگاه عملـي خـويش در           ي فاضله عمل كنند و انديشه       ي جامع مدينه    نقشه

ن روست كـه    رسند؛ از همي    اين مجموعه داشته باشند، به برترين كماالت انساني ممكن مي         
ي فيلسـوف و حكـيم بـراي         هدايت فرد به وسيله   «: گيري تعليم و تربيت، نزد فارابي       جهت

ي فاضله براي دستيابي به سـعادت و كمـال اول در ايـن دنيـا و كمـال                     عضويت در مدينه  
عـالم هسـتي،   ). ۲۷۲، ص۱۳۷۸ي حـوزه و دانشـگاه،         پژوهشكده(» نهايي در آخرت است   
ي وجـودي ازلـي و        ي واحد است كه اجزاي آن در شـعاع جاذبـه          نزد فارابي، همانند پيكر   
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ترين ويژگي ايـن وجـود، وحـدت          ابدي كه واجب الوجود بالذات است، قرار دارد و مهم         
 .آن وجود برتر علت تمام موجودات و علت غايي هستي يعني خداست. مطلق است

از روح  انسـان موجـودي مركـب       . اسـت ي فارابي انسان    ها  محور اصلي تمام انديشه   
  بنـا ؛)۲۴، ص۱۹۷۱الفارابي، (مجرد و جسم مادي است و روحش اشرف از بدن اوست          

 بـدون آنكـه ارزش      ؛دانـد  مـي تر    كماالت روح و ترقي آن را ارزشمندتر و اصيل         ،اين بر
بدن در حكم   . بدن و قواي نباتي و حيواني انسان را كم بشمارد         » سازي آماده«مقدماتي و   

بـه نظـر فـارابي، هسـتي        . است و نفس، فاعل خير و شر اسـت        ابزاري براي افعال نفس     
. ۴ ؛عقـل فعـال   . ۳ ؛عقـول . ۲ ؛وجود مبدأ اول و ذات اليـزال الهـي        . ۱ :داردشش مرتبه   

 چهـارم هسـتي   ي  انسان در مرتبـه ،بدين ترتيب .ماده. ۶ ؛صورت. ۵ ؛نفس و روح انسان  
اسـت و علـوم انسـان بـا     » عقـل فعـال  « قرار دارد و مربي و معلم اصلي و حقيقي انسان      

 عاقلـه وي ماننـد      ي   عقل فعال بـا انسـان و قـوه         ي  شود و رابطه   ميارتباط با وي حاصل     
 توانـد ببينـد     نمـي رابطه و تأثير خورشيد در چشم است كه تا پرتو خورشيد نتابد، چشم              

 ).۳۵، ص۱۳۶۶، همو(
 افعـال ارادي  ي  اتصال به عقل فعال را تنها به واسطه     ي  فارابي رسيدن به مقام و مرتبه     

ست و چنين نيسـت     ااي ديگر بدني     اي از آنها فكري و پاره       افعالي كه پاره   ؛داند ميميسر  
 توانـد  مـي  بلكـه افعـالي خـاص    ؛كه نيل به سعادت با انجام هر نوع فعلي صورت پذيرد       

 اختيار،  ي  به وسيله ). ۱۰۵، ص ۱۹۹۱،  همو( انسان به كمال غايي خويش باشد        ي  رساننده
بـه آن   تواند كارهاي پسنديده و ناپسند را انجام دهد و پاداش و كيفر اخـروي                ميانسان  

 اجتماعي بودن انسان، فارابي بـر آن اسـت          ي  درباره). ۷۲، ص ۱۳۶۶،  همو(وابسته است   
، جـز بـا   كه انسان موجودي است كه ضروريات زندگي طبيعي و كماالت و ترقيات وي            

 .اجتماع ميسر نيست
 
 شناسي فارابي ارزش

ا يـ  يت، نسـب ين، ماه يجاد و منشأ تکو   يث ا ياز ح (ها را     شناخت و بررسي عمومي ارزش    
 بـودن،   يخير تار يا غ ي يخي بودن، تار  يا اکتساب ي ي بودن، فطر  يا ذهن ي ينيمطلق بودن، ع  
كـه  ) ۳۹، ص۱۳۷۷نلـر،  (گوينـد   مي» شناسي ارزش«) گريق آن و مباحث د يمنبع و مصاد  

ـ  ؛)۵۹، ص ۱۳۷۵نيكـزاد،    (اي فلسفه است  ه  شاخهيكي از    ن همـان طـور کـه در        ي همچن
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 و اخـالق بـه طـور        يشناسـ  ييبـا ي ز ي   به دو حـوزه    ي،شناس د، در ارزش  شمقدمه مطرح   
توجه  اخالق   ي  هي از زاو  ي فاراب يشناس ارزشبه   ،ن مقاله يشود که در ا    يمستقل پرداخته م  

مفهوم ارزش به حالتي    . دارد جايگاه وااليي    ها  دار فارابي، ارزش   در تفكر نظام  .  است شده
 يا جوامـع از  ها توان آن را در وجود افراد يا گروه ميكند كه  مي وجداني اشاره  ـ عقالني

 و هـا   اعتقادات، اهـداف، ميـل    :  از  است  عبارت ها   اين نمود  ؛طريق چند نمود، بازشناخت   
ـ ايـن حالـت عقالنـي   . ها  و رفتارها ، آرمانها گرايش   وجـداني، صـاحب خـود را وادار    

ي انسـاني را كـه در       ها  اي مشخص از فعاليت    سازد آزادانه و آگاهانه، پيوسته مجموعه      مي
، انتخـاب كنـد و آنهـا را بـر ديگـر              اسـت  آن پندار، كردار و گفتار با يكـديگر سـازگار         

 .ي ممكن ترجيح دهدها فعاليت
 امـا اصـل   ؛ل به حسن و قبح عقلي است  يفارابي مانند معتزله و تشيع قا     : حسن و قبح  

نات را اعـم از     ي كا ي  فارابي همه . داند مياعتبار   اولويت ذاتي را كه معتقد عدليه است، بي       
. دانـد  مـي  ازليه و واجب بـه ايجـاب آن       ي   شر، مستند به اسباب و منبعث از اراده        وخير  

داند و اگر در قول بـه حسـن و قـبح             ميفارابي، هيچ موجودي را خارج از قضا و قدر ن         
 در ذات آدميـان     ،گويد كه عقل به تسـاوي      مي است، مثل معتزله ن    عقلي با معتزله شريك   

قرار گرفته و تشخيص حسن و قبح را مستند به عقل، به معنايي كـه معتزلـه از آن مـراد                 
 بلكه حسن و قبح را در نظام كلي عالم و در قضا و قدر الهي اعتبـار                  ؛سازد ميكنند، ن  مي
دانـد كـه بـا       مـي تشـخيص حسـن و قـبح         ميزان و مالك     يكند و عقل را به اين معن       مي

 ).۲۷۹ـ۲۷۳، ص۱۳۷۴داوري، (رسد  مياستمداد از عالم امر، به كمال و فعليت 
 اختيـار   بـا رود كه انسان فعلـي را        ميارزش اخالقي در جايي به كار       : ارزش اخالقي 

 بلكـه  ؛باشد؛ اما هر مطلوبيتي در اينجا منظور نيسـت     مي  انجام دهد و آن فعل مطلوب آد      
 است؛ يعني كاري كه از روي اختيار و به هدايت عقل صـورت              منظوريت عقاليي   مطلوب
تواند موجب رسيدن به كمال شـود كـه از           ميفارابي بر اين عقيده است كه افعالي        . گيرد
دو نـوع   . حسي، خيالي و عقلي   :  اراده سه نوع است    . انسان سرچشمه گرفته باشد    ي  اراده

اي كـه ناشـي از    و حيـوان مشـترك اسـت و اراده   اراده ناشي از حس و خيال در انسـان      
» اختيـار  «آن ي نام ويژهو  انسان   مختصگيرد،   مي ناطقه است و به مدرك آن تعلق         ي  قوه

تواند كارهاي پسـنديده و      مي اختيار، انسان    ي   به وسيله  .)۱۰۵، ص ۱۹۹۱الفارابي،  (است  
 بـر ). ۷۲، ص۱۳۶۶، موه(وابسته است   به آن   ناپسند انجام دهد و پاداش و كيفر اخروي         
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ي اخالقي، برخـي فطـري و برخـي ارادي و           ها  ارزش شناسي فارابي،  اساس مباني ارزش  
 و مفـاهيم ارزشـي، از   اسـت تـاريخي    مطلق، ثابت و غير    ،ي اساسي ها   و ارزش  ،اكتسابي

 ).۱۷۳ص، ۱۳۸۶بابائي، (رود  مي فلسفي به شمار ي معقوالت ثانيه
شـود   ميت نفساني كه موجب     ئآن هي «: ت است از  از نظر فارابي، اخالق عبار    : اخالق

ت نفسـاني،   ئـ كـه اگـر آن هي     » افعال انسان و عوارض نفساني او ستوده يا نكوهش شود         
و اگـر در  » خلـق جميـل و قـوه الـذهن      «،افق با واقع سـازد    وشناخت انسان را نيكو و م     
 ي  هدر فلسـف  ). ۱۸۱، ص ۱۳۷۳الفـارابي،   (نـام دارد    » خلق قبـيح  «جهت عكس آن باشد،     

 ياخالق اسالمي، سعادت و كمال به عنوان غايت اخالق، با توجه به حيات اخروي معن              
سـعادت را   . جوي آن اسـت    و   سعادت برترين غايتي است كه انسان در جست       . شود مي

اموري چـون علـم، ثـروت،       . توان به واقعي و پنداري تقسيم كرد       ميدر يك تقسيم كلي     
سـت و   اپنـداري    غايت انگاشته شـود، سـعادت     گاه برترين    گذراني هر  كرامت و خوش  

 شخص پس از رسيدن به آن، غايتي ديگر را فراروي           ،سعادت واقعي آن است كه حقيقتاً     
انسان بـه مـدد     ). ۱۰۷ـ۱۰۶، ص ۱۳۸۱،  همو(جوي آن برنيايد     و   خود نبيند و در جست    

 اما امـوري مثـل شـر و نقـص و           ؛تواند به سعادت برسد    ميخيرات و حسنات و فضايل      
 .شود ميذيلت هم هست كه مانع از رسيدن به سعادت ر

يي كـه در    هـا   ي طبيعي و اسـتعداد    ها  زمينه«: فارابي در تعريف آن گفته است     : فضيلت
 گرايش به صفات نيكو دارد؛ هرگاه استعداد طبيعي گرايش به سوي افعـال              ،وجود آدمي 

، در نفـس   عـادت ي نيكو داشته باشـد و آن افعـال تكـرار و عـادي شـود و بـه واسـطه                  
، فـرد كارهـايي انجـام دهـد كـه      هـا   آن ويژگيي يي به وجود آيد كه به واسطه    ها  ويژگي

). ۳۲ــ ۳۱، ص۱۹۷۱، همـو (» گوينـد " فضيلت"را  ها مستحق مدح و ذم باشد، آن ويژگي 
 آنها خيرات و افعـال نيـك        ي  يي نفساني است كه انسان به وسيله      ها  تئفضايل انسان، هي  

 از نظـر    ،افعال نيك ). ۲۴همان، ص (ست  ا مقابل آن، رذايل     ي  طهدهد و در نق    را انجام مي  
شـود و   مـي ست كه براي وصول به سـعادت بـه كـار گرفتـه     افارابي، همان افعال ارادي   

 فضايل، فطـري و     ي   چون فارابي معتقد است كه همه      .استفضايل ناشي از همين افعال      
. ضايل را داشـته باشـد      گرايش به نوعي از ف     ي  طبيعي نيست، هر كس ممكن است زمينه      

دور از (روي اسـت و افعـال، وقتـي متوسـط        فضيلت، اعتـدال و ميانـه     «: گويد ميفارابي  
شود و چون از حال اعتدال خـارج شـود،           ميباشد، خلق جميل حاصل     ) افراط و تفريط  
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 به زياده يا نقصان، قبيح است و اعتدال، بسته به كثـرت و قلّـت و شـدت و            مايلاعم از   
آنچه حصول  «: گويد مياو همچنين   . » كمي و زيادي مدت زمان آن است       ضعف افعال و  
آورد، چهـار گونـه    مـي  و افراد انساني، سعادت دنيـا و آخـرت را پديـد          ها  آن براي امت  

 .» صناعات عملي وفضايل نظري، فكري، خلقي: است
هـاي يقينـي و يـا بـه           اي از معلومات است كه از طريق برهان         مجموعه» فضايل نظري «
آيد و غرض نهايي آن، معقول ساختن         ي اقناع و به مدد تخيل در نفس به وجود مي            سطهوا

ايـن فضـايل شـامل منطـق، الهيـات،          . موجودات، نزد انسان و يقـين بـه وجـود آنهاسـت           
براي ايجاد معقـوالت ارادي ماننـد شـجاعت،         » فضايل فكري «. رياضيات و طبيعيات است   

ديگري الزم است تا جهات تبدل در مكان و زمـان        ي    عالوه بر دانش نظري، قوه    ... عفت و 
» فضـايل اخالقـي  «). ۷۰ــ ۶۸، ص۱۴۰۳، همو(ي فكريه است   را دريابد؛ اين قوه همان قوه     

به عوارض نفس چون شهوت، لذت، فرح، غضب، خوف، شوق، غيرت و رحمت مربوط              
 و  عبارت است از تحقق بخشيدن به فضايل اخالقي و عمل به خيـر            » فضايل عملي «. است

صـناعات عملـي بـه افعـال بـدني          . هاي مختلـف    ايجاد فضايل ميان اعضاي مدينه و گروه      
 .شود همچون نشست و برخاست، نگاه و شنيدن مربوط مي

اگر فضيلت خلقي شخصي كه او را به عمـل طبـق فضـيلت فكـري                : برترين فضيلت 
ضايلي باشد   ف ي  سازد، چنان باشد كه اتمام عملش نيازمند استعمال همه         ميخويش وادار   
 از ساير فضايل برتر است و به همين ترتيب، هرچه           ، آحاد امت وجود دارد    ي  كه در همه  

گيري از اجزاي مدينه و يا منزل و يا بخشـي از           شمول يك فضيلت از حيث بهره      ي  دامنه
 مواردي كه گستردگي كمتري دارد،      ازجامعه چون بخش نظامي بيشتر باشد، آن فضيلت         

 ).۷۳ـ۷۲مان، صه(برتر خواهد بود 
 .تعليم و تأديب: به نظر فارابي، ايجاد فضيلت از دو راه ميسر است: هاي ايجاد فضايل راه

تعليم، ايجاد فضايل نظري در امم و مدن اسـت و تأديـب، ايجـاد فضـايل خلقـي و                    
است كه امم و اهل مدينه را        تعليم، به قول و تأديب به قول و فعل        . صناعت عملي است  

 ، آنهـا همـواره  ي ه بـه نحـوي كـه نفـوس و اراد       ؛تار فضيلتمند عادت دهند   به رفتار و گف   
 فـارابي   ،در حقيقت ). ۲۱۰ـ۲۰۹، ص ۱۳۷۴داوري،  (گونه رفتار و گفتار باشد       متوجه اين 

اخـالق   بايـد اخـالق پسـنديده را كسـب و از     ،دانـد و ناچـار    ميخلق را امري اكتسابي     
 . پرهيز نمودنكوهيده
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 حاصـل  ،ايـن  بـر  حاصل آگاهي از خير و انجام آن و بنـا    سعادت انسان   : راه سعادت 
براي رسيدن به سعادت بايد فضايل را در خود پديد آورد؛ يعني بايد             .  ناطقه است  ي  قوه
سازد كه سعادتمند شـود، بـه        ميي نفساني را كه شناخت و عمل انسان را چنان           ها  تئهي

ت ئـ آن هي. نـام دارنـد  » خلق جميـل و قـوه الـذهن      «ي نفساني   ها  تئ اين هي  ؛دست آورد 
شود افعال انسان و عوارض نفسـاني او سـتوده شـود و در نتيجـه         مينفساني كه موجب    

ت نفساني كه شـناخت انسـان را نيكـو و           ئنام گيرند، خلق جميل است و آن هي       » جميل«
راه دستيابي به سعادت پديـد آوردن خلـق    . نام دارد » قوه الذهن «سازد،   ميافق با واقع    وم

سـعادت در نظـر فـارابي    .  احوال انسان ستوده شـود ي  تا همه ؛ الذهن است  جميل و قوه  
سعادت، رسيدن نفس انسان به كمال      . از صعود انسان به سوي خالق جهان      است  عبارت  

وجود، به جايي است كه ديگر براي قـوام خـود نيازمنـد مـاده نباشـد و آن رسـيدن بـه                 
 .صورت هميشگي است، به  فراتر از ماده و ميل به عالم معنويي مرتبه

 وي بـر ايـن بـاور اسـت كـه            .داند مي پذيرفارابي اخالق را تغيير   : امكان تغيير اخالق  
 تحصـيل    خاصـي   كه انسـان خلـق     ياخالق، اعم از جميل و قبيح اكتسابي است و مادام         

توانـد بـه     مـي د نيـز    كربپردازد و اگر خلقي حاصل      آن  تواند به تحصيل     مينكرده است،   
 ).۱۹۱ـ۱۹۰، ص۱۹۸۷الفارابي، ( دهد شير خويش تغيي اراده
روشي كه فارابي براي تبـديل خلقـي بـه خلـق ديگـر پيشـنهاد                : روش تغيير اخالق   
براي . چه خلقي دارد  نخست بايد هر فرد تشخيص دهد كه        : داردكند، چنين مراحلي     مي

 يـا   اسـت  جميـل دهـد   انجام مـي  رسيدن به اين تشخيص بايد ببينند افعالي كه به آساني           
 كـه  اي ت نفسـاني ئـ هياز   بايد بكوشـد      است، بيح، سپس در صورتي كه افعال او جميل       ق

انجـام   ولـي اگـر افعـالي كـه بـه آسـاني       ؛موجب بروز افعال جميل است، محافظت كند  
همـت  آن   با اخالق ناپسند سازگاري داشت يعني جميل نبـود، بايـد بـه تغييـر                 ،دده  مي

 كيفيـت اخـالق   از از آنكـه    پـس  ند،ناپسـ صاحب اخالق   ). ۲۰۵ـ۲۰۴همان، ص (گمارد  
د كه آيا   نگر  مي به كيفيت خلق خويش      دارد، و دانست كه خلقي ناپسند       آگاه شد خويش  
 مدتي خود را بـر انجـام افعـالي در    ،و در هر صورت   كمتر   حد متوسط است يا      بيشتر از 

كه اگر خلق او در جانب نقصان است، خود را به افعـال               چنان ؛دارد ميجانب مخالف وا  
اي   در صورتي كه حال او به گونـه ، پس از مدتي  .دارد و به عكس    ميدر جانب زيادت وا   

شد كه افعال متوسط و متناسب با خلق متوسط بر او سهل باشد، به خلق جميـل دسـت                   
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 ولي اگر همچنان تمايل او به افعال در همان جانب گذشته است، بايد انجـام     ؛يافته است 
 ادامه دهد تا خلق به حد توسـط رسـد و اگـر خلـق                اعمال متناسب با جانب مخالف را     

 خود بپردازد تـا     ي  قبيح او به جانب ديگر گراييده، بايد به افعالي متناسب با خلق گذشته            
سـهولت  يابد به حد اعتدال رسـيده كـه          ميزماني فرد در  .  به حد اعتدال برسد    ،به تدريج 

 ).۲۰۸ـ۲۰۴همان، ص(د انجام افعال در جانب زيادت و نقصان براي او در يك حد باش
 

 ي فارابي جايگاه تربيت اخالقي در انديشه

 شكوفاسازي، تقويـت و  براييي ها  سازي و به كارگيري شيوه     تربيت اخالقي فرايند زمينه   
ايجاد صفات، رفتارها و آداب اخالقي و اصالح و از بين بردن صفات، رفتارهـا و آداب                 

فارابي از آن دسته    ). ۱۸۰، ص ۱۳۷۹اري،  بن( در خود انسان يا ديگري است        ،اخالقي غير
 نيسـت  در وجودش بالفعل     ، از ابتدا  ، كمال وجودي انسان   ندانديشمنداني است كه معتقد   

 چـون   ؛در فطرت هيچ انسـاني، از ابتـداي آفـرينش او كمـال وجـود نـدارد                : گويد ميو  
اني  از آنجا كـه مقصـود وجـود انسـ          ،به نظر فارابي  . فطرت، تركيبي از امور متضاد است     

عوامـل و  دارد رسيدن به سعادت است و براي رسيدن به اين مقصود مهـم، انسـان نيـاز     
فارابي، تربيت   به نظر . ، الزم است، در مسير صحيح تربيت قرار گيرد        را بشناسد طي  يوسا

 موجـودات  ي جوي علتي باشد كه همه     و   د تا در جست   راهنمايي كن اخالقي بايد فرد را     
شـناخت ايـن وجـود و موجـودات         . يابنـد  مـي به آن پايـان     گيرند و    مياز آن سرچشمه    

فرد بايد بـه سـوي شـناخت        . كند  امر او، ضرورت تربيت اخالقي را توجيه مي        ي  ساخته
 به عنوان خالق و پرودگار تمام هستي، و ايمان به او و پيـروي از   ـ جل و عالـ خداوند  

 بعد به شناخت خود   سپس آيات خداوند را در زمين بشناسد و       . دستوراتش هدايت شود  
 ي   همت گمارد كه شناخت خـود، پايـه        ) پروردگار عالميان  ي  مخلوق و بنده  در جايگاه   (

 در حـديث مشـهوري      ،)ع( حضرت علي  ،كه موالي متقيان    چنان ؛شناخت خداوند است  
 .»من عرف نفسه فقد عرف ربه«: فرمود

 آن و ي نـده  شـناخت جهـان و آفرين   ي  تربيت اخالقي در بحث اعتقادات، بايد زمينـه       
اي از معـارف را در    بايـد مجموعـه  ،ايـن  بـر   بنا؛ به شاگردان بدهد راهرچه در آن است  
ي جسـمي   ها  براي درك آن معارف نظام تعليم و تربيت بايد آمادگي         . اختيار آنان بگذارد  

ويژه تربيت  ه   ب ، هدف اصلي تعليم و تربيت     ،اين بر  بنا ؛و روحي را در شاگرد ايجاد كند      
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 عقـل بـالقوه بـه       ي  شناسي وي، هدايت متربي از مرحله       معرفت موردابي، در   اخالقي فار 
 است، تا او قابليت كسب فـيض        )ترين مرتبه به عقل فعال     نزديك( عقل مستفاد    ي  مرحله

سـعادت بـه عنـوان هـدف اصـلي تربيـت            . را پيدا كند و به باالترين مراحل كمال برسد        
هللا و   انا«: ماده و نزديكي او به وجود اول      از دوري انسان از     است  اخالقي فارابي عبارت    

 شخص هيچ غايتي را فراتـر از نيـل بـه خداونـد پـيش                ،در اين مرحله  . »انا اليه راجعون  
فارابي به تمـام    ). ۱۹۸۷الفارابي،  (آيد   ميجوي آن برن   و   داند و در جست     نمي روي خود 

ـ     بـا دهد و معتقد اسـت كـه         ميابعاد وجودي انسان اهميت      ت بايـد تمـام      تعلـيم و تربي
 سـعادت نيـز بـه ايـن صـورت بـه       ،اين بر ي وجودي انسان شكوفا شود و بنا      ها  ظرفيت
 .آيد ميدست 
 
 ف تربيت اخالقياهدا

 ،هدف در تعليم و تربيت به معني وضع نهـايي و مطلـوبي اسـت كـه بـه طـور آگاهانـه         
 ي مناسـب تربيتـي انجـام      هـا   سودمند تشخيص داده شده است و براي تحقق آن فعاليت         

ي تربيتي، ايجاد انگيـزه در      ها  رهبري فعاليت : داردي تربيتي سه كاركرد     ها  هدف. گيرد مي
دفتر همكاري حوزه و دانشـگاه،      (ي تربيتي   ها   معياري براي ارزيابي فعاليت    ي  هي ارا  و فرد

 وصـول سـعادت و کمـال        بـراي  ييرهاي تدب ي  هي ارا يت اخالق يهدف ترب ). ۵، ص ۱۳۷۶
 . اوستياريات، حاالت و افعال اخت صفي مطلوب انسان در حوزه

كـه  » اهداف غايي  «ي   به دو دسته   ،از ديدگاه فارابي  را  توان اهداف تربيت اخالقي      مي
، تقسـيم  استكه در عرض هم » اهداف واسطي« و  واقعاهداف ديگر   ) و باالي (در طول   

 .يمده مي توضيح ادامهكرد كه در 
طلـوبي اسـت كـه اختصـاص بـه          اين نوع اهداف، ناظر به كيفيـات م       : اهداف غايي 

تـرين اهـداف      مهـم . شـود   ي شئون و ابعاد آدمي را شامل مـي          معيني ندارد و همه    شأن
شناخت و ايمـان بـه خـدا؛        . ۱: غايي تربيت اخالقي از ديدگاه فارابي، عبارت است از        

 .سعادت. ۳تقرب به خدا؛  .۲
. دانـد   مـي دت  نيـل بـه سـعا     را  معرفـت    معلم ثاني غايت  : شناخت و ايمان به خدا    . ۱

 كـه   اوست معرفت انسان شناخت خداوند است و با شناخت و ايمان به             ي  برترين مرتبه 
 اوج آمال و كمال نهايي را عرفان حق         ي  او هدف آرماني و نقطه    . رسد ميفرد به سعادت    
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كمال نفس مطمئنه حقيقتـاً     «: گويد مي فصوص الحكم  در   ؛كند مي معرفي   آن به   رسيدنو  
گونه كه بر نفـس مطمئنـه         قدس، آن  ي  اين، عرفان وي در مرتبه     بر  بنا ؛معرفت خداست 

»  البتـه ايـن معرفـت، نـوعي وصـول و اتصـال اسـت       ؛كند، هدف نهايي اسـت   مي تجلي
شناخت بدون ايمـان و ايمـان بـدون شـناخت، انسـان را بـه             ). ۶۶ـ۶۵،  ۱۹۹۶الفارابي،  (

 .رساند ميمقصود ن
د كه بر ايمـان بـه خـدا و          دارقابل اعتماد    ي  فضايل و كماالت اخالقي زماني پشتوانه     

 كه انسـان نيـز   ـ توحيد، تكيه داشته باشد؛ يعني انسان ايمان داشته باشد كه عالم  ي كلمه
هـيچ   اسـت و   يكتـا، ازلـي و سـرمدي    كه آفريدگار و معبودي داردـجزئي از آن است  

 و قـدرتش     او بيـرون نيسـت،     ي  چيز، هر قدر خرد و ناچيز هم باشد، از علـم و احاطـه             
 بـدون   ؛ترين نظـام آفريـده      اشيا را بركامل   ي   خدايي كه همه   ؛شود ميمقهور هيچ قدرتي ن   

اينكه به هيچ يـك از آنهـا نيـازي داشـته باشـد، و عاقبـت، خاليـق را بـه سـوي خـود                    
كند و به هر كس، متناسـب بـا اعمـالش، در             ميبازگردانيده، به حساب همگي رسيدگي      

 ).۳۰۸ـ۳۰۷، ص۱۹۹۱، همو(دهد  ميجهان ابدي پاداش و كيفر 
قرب به معني نزديكي به خداسـت و آشـكار اسـت كـه ايـن نزديكـي                  : تقرب به خدا  . ۲

فارابي براي رسيدن به مقام قرب الهي دل كندن از تعلق بـه ماديـات               . مكانتي است؛ نه مكاني   
دانـد    و اتصال به عقـل فعـال را الزم مـي           و تجرد از آن و تالش براي رسيدن به عقل مستفاد          

توانـد بـدون وسـاطت     ي عقل مسـتفاد انسـان مـي         در مرتبه ). ۱۳۵ و   ۱۰۲ و   ۱۰۱همان، ص (
، ۱۳۶۶،  همـو (كند، با شهود و اشراق دريابد         حواس، صوري را كه عقل فعال به آن افاضه مي         

اسـت  » الهي شدن«غايت اخالق . ؛ چنين انساني در باالترين درجات قرب الهي است    )۷۹ص
اسـت؛  .) خودتان را به اخـالق الهـي آراسـته نماييـد          (» لقوا باخالق اللّه  تخ«و رسيدن به مقام     

 پـس انسـان   ؛كنـد  ي توجه يك انسان الهي به خـدا معني پيدا مـي    يعني قرب واقعي، در سايه    
بايد هرچه بيشتر به آن مبدأ، تقرب وجودي يابد؛ به اين معنـي كـه حتـي المقـدور، صـفات                     

 و كمال نهايي انسـان كـه قـرب معنـوي بـه خداونـد        الهي را در خود متجلي و متحقق سازد       
تركيبي كه فارابي در مورد رفع حجاب تـن         . يابد  است در عالم پس از مرگ ظهور حقيقي مي        

 .كند، باعث شده است كه برخي او را عارف و متصوف بدانند و اتصال به عالم قدس مي
دت اسـت و    فارابي معتقد است كه هدف اصلي از اخالق، تحصيل سـعا          : سعادت. ۳

كوشد و آنچـه آدمـي بـراي         ميبراي وصول به آن     مي  سعادت آخرين هدفي است كه آد     
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 خيـر و غايـت كمـال اسـت و سـعادت بـاالترين       ،كوشـد، در نظـر او   مـي وصول به آن    
اي خـاص از   كمال مخصوص انسان سعادت است و هر انسـان واجـد رتبـه      . خيرهاست
 ؛انسان دو نوع كمـال دارد     . ات است  مطلوب بالذ  و سعادت خير مطلق     .گردد ميسعادت  

حيات مادي و مجرد كه فارابي از آنها به حيات اولـي و اخيـره          : زيرا دو نوع حيات دارد    
 افعـال  ي  كمال اول، با انجام همه. دارديهر يك از اين دو، كمال مخصوص . كند ميتعبير  

ن بـه   فضيلت بدون عمل به فضايل براي رسـيد     ي  شود و تحصيل ملكه    ميفاضل حاصل   
كمـال اخيـر،    . شود ميكمال اول كافي نيست و با كمال اول است كه كمال اخير حاصل              

 بلكه  ؛ آلي و طريقي ندارد    ي  مطلوب بالذات است و جنبه     خير مطلق و سعادت قصوي و     
، ۱۹۹۱و   ۴۶ــ ۴۵، ص ۱۹۷۱،  همـو (شـود    مـي ي ديگـر بـراي او انتخـاب         ها   چيز ي  همه
بوده، رسيدن   سعادت اخروي    ي  ادت دنيوي مقدمه   سع ، فارابي  به نظر  ،اين بر بنا). ۵۲ص

سـعادت فـردي را     ي    دربارهاو  . استبه سعادت معنوي و تجرد در اين جهان نيز ممكن           
مالك تشـخيص  به نظر او، د و كن نميجدا از زندگي مدني يا زندگي در ميان امت بحث       

 فاضله يـا    ي   عضو مدينه  ،اين است كه ببينيم فرد    ) موهوم(سعادت حقيقي از غير حقيقي      
جاهله است و نيل به سعادت مربوط به اين است كه حكيم حكومت و نيل به سـعادت                  

 .دكنرا ممكن 
 فضـايل  ي  راه رسيدن به سعادت را تحصيل علم نظري و عملي و همه  ،وي همچنين 

 به خير اعلي و سعادت ميسر نيست، مگر از طريق آگـاهي    رسيدن ،داند و در حقيقت    مي
؛ امـا نيـل     )علم متضمن معقوالتي است كه به براهين يقيني معلوم باشد         اين  (به اين علم    

 بايـد بـا افـراد ديگـر       ، هر انسان ناچار   ممكن نيست به سعادت، بدون تعاون ديگران هم       
رابطه داشته باشد و كمال خود را در اجتماع و در مجاورت ديگـران بجويـد و سـعادت      

 .حيات پس از مرگ، در حقيقي عبارت است از نيل به باالترين لذت
هاي مطلـوبي اسـت كـه بـه هـر يـك از                اين نوع اهداف، ناظر به كيفيت     : اهداف واسطي 

. شود  تر مربوط مي    هاي جزئي   بعدهاي وجودي آدمي مانند بعد شناختي يا اخالقي و يا كيفيت          
 .تفكر و تأمل، تعقل و اعتدال: ترين اهداف واسطي، از ديدگاه فارابي عبارت است از مهم

در كسي كمال يافته باشـد  ) تفكر( خيال ي هرگاه قوه  «، فارابي نظربه  : كر و تأمل  تف. ۱
ي خارجي نباشد، با عقل فعال، متصل و متحد خواهد شد و بر اثـر              ها  و مغلوب احساس  

 ، وينظـر به  ). ۶۵۷، ص ۱۳۶۲شريف،  (» ترين جمال و كمال تجلي خواهد كرد        عالي ،آن
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 سـعادت در    ،ودات الهي نزديك شد؛ پس در واقع      توان به خدا و موج     ميبا تفكر و تأمل     
 .)۲۲۷، ص۱۳۷۴داوري، ( در قرب به خداست ،تفكر و تأمل و در نتيجه

 ي   فارابي، هدف، كمال قـوه     نظربه  . نفس كمال تن و عقل كمال نفس است       : تعقل. ۲
عاقله است در دو بخش عملي و نظري و اصالت از آن كمال و رشد عقل نظـري اسـت            

بر ديدگاه فلسفي فـارابي، هـدف از تعلـيم و            بنا). ۱۰۱ـ۹۵ و   ۳۰ق، ص ۱۴۰۵الفارابي،  (
 عقل است؛ يعني ساختن     از آنها   برداري  فرمانتربيت، اعتدال در قواي شهويه و غضبيه و         

.  آن بر قـواي ديگـر حاكميـت داشـته باشـد            ي   عاقله و ناطقه   ايشخصيت معتدلي كه قو   
. شـود  مـي  به دو بخش نظري و عملي تقسيم          اين قوه  .كند ميتعقل    ناطقه ي  قوهانسان با   

 رسيدن بـه سـعادت باشـد    ي   نظري، براي آن آفريده شده است كه واسطه        ي   ناطقه ي  قوه
عقل، بازدارنده از ضاللت اسـت      . شده است  تعقل، تفكر هدايت  ). ۱۰۶، ص ۱۹۹۱،  همو(

دن ، بـراي عاقـل بـو      )۱۳۸، ص ۱۳۸۲ (رويد؛ به قول دكتر بـاقري      مي» علم «ي  زمينهو در   
 .بايد عالم بود

روي است و افعـال وقتـي متوسـط باشـد،          فضيلت، ميانه «: گويد ميفارابي  : اعتدال. ۳
 زيـرا  ؛و عمل صالح، عملي است كه در حد اعتـدال باشـد        » .شود ميخلق جميل حاصل    

يكي از اهـداف مهـم تربيـت اخالقـي، رسـيدن بـه              . افراط براي نفس و بدن مضر است      
 ولـي از كجـا بـدانيم كـه حـد اعتـدال       ؛و رفتار اشخاص اسـت اعتدال در امور و اعمال      

گويد اين كار به نظر در زمان آن عمل، و مكان آن، و شخصي كه بـه     ميچيست؟ فارابي   
گيرد و به خـود عمـل مربـوط          ميكند، و هدف او و وسايلي كه به كار           ميانجام آن قيام    

از ). ۹ــ ۸، ص ۱۹۷۱فـارابي،   ال( اين امور بايد اعتدال رعايت شود        ي  است؛ يعني در همه   
 با معياري ثابت و واقعي يعني سعادت سنجيده      يلقخنظر فارابي، حد متوسط هر فعل و        

 آنهـا، در    هـاي   موقعيـت  و اختالف    ها  وجوه امتياز انسان  بايد به   شود و در عين حال،       مي
 .هر فرد توجه شودتعيين حد متوسط براي 

 
 ي تربيت اخالقيها اصول و روش

 ي تـوان آنهـا را بـه منزلـه     يند که مدان مي اي»قواعد عامه«ت را ي اصول تربنا محقق يبرخ
ـ ير ترب ي عمـل در تـداب     ي در نظر گرفت و از آن به عنـوان راهنمـا           ي کل يالعمل دستور  يت

 ها   روش ، محسوب شده  يتي ترب هاي   استخراج روش  ين اصول مبنا  ي ا يعني ؛استفاده نمود 
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 بـه عنـوان     هـا   روش). ۶۹ــ ۶۸، ص ۱۳۸۲ ،يبـاقر (سـت   ان اصول   يا مترتب و متفرع بر   
ـ ير ترب ي تحقـق تـداب    يانگر چگونگ يه، ب يالعمل و توص   دستور ط و  ي بـا توجـه بـه شـرا        يت
 ).۲۲ص، ۱۳۷۵صادقزاده،  (استژه ي وهاي تيموقع
 

 استمرار در تغيير اخالق و رفتار: اصل اول

فسير اخالق  استمرار در ت   است،   ي از اهداف واسط   يکيدن به اعتدال که     ي رس ي برا يفاراب
وي بـر ايـن     . اسـت ممكـن    تغيير اخالق و رفتار      ،به نظر او  . داند ي م يرا ضرور و رفتار   

 كه انسان خلقـي را      ي اكتسابي است و مادام    )اعم از جميل و قبيح     (باور است كه اخالق   
تواند به تحصيل خلقي خاص بپـردازد و اگـر بـراي او خلقـي                ميتحصيل نكرده است،    
ــز   ــد ني ــل ش ــيحاص ــد م ــه ارادهتوان ــوي  ب ــد  د خ ــر ده ــارابي، ( آن را تغيي ، ۱۹۸۷الف

 نظـري،   ي  اي از فضـايل چهارگانـه      در مورد شخصيت نيز كـه مجموعـه       ). ۱۹۱ـ۱۹۰ص
فكري، خلقي و صناعات عملي را در خود جمع نموده، معتقد است فضايل حتي نسبت               

 هـا   زمـان گويـد چـون احـوال و افعـال و            مـي به اشخاص مختلف هم متفاوت اسـت و         
 مـا در جريـان تربيـت اخالقـي، در پـي آن       . شـود  ميگرگون شود، فضايل هم مختلف      د

يم كه اخالقي پسنديده و مطلوب در فرد پيدا و پايدار شود و در سير صعودي قـرار        هست
خواهيم شخصيت و اخالق نامطلوبي را در هم بريزيم كه اين امر بايد مستمر               ميگيرد يا   
 از ايـن    ؛ مساعد براي اين منظور هستيم     موقعيتردن   در هر حال، محتاج فراهم آو      .باشد
 بايد اخالق و رفتار فرد را در جهت اعتدال و خلق و رفتار جميـل هـدايت كنـيم و                   ،رو

 .اخالق و رفتار قبيح را از او بزداييم
 

 ي تربيتيها روش

تـوان    هاي تربيتي زير را مـي       براي تحقق اصل يادشده با توجه به ديدگاه فارابي، روش         
 .ار بستبه ک
 انسان بايد در خود بنگرد و نفع و ضـرر و خيـر و               ،به نظر فارابي  : ي نفس   محاسبه. ۱

شود كه دو قوه در نفس وجود دارد كه يكـي     مياو متوجه   . شر خويش را تشخيص دهد    
 امور و فعل خير و علم است و ديگري         ي  عاقله و ناطقه است و ناظر به عواقب پسنديده        

زودتـر از  قـوه   گـذرا توجـه دارد و ايـن       هاي   و شهوت  ها  لذت بهيميه است كه به      ي  قوه
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 پس سعي و جهد بسـيار الزم اسـت تـا عقـل بـر                ؛گيرد مي نشئت عاقله در انسان     ي  قوه
 ).۲۱۴ـ۲۱۳، ص۱۳۷۴داوري، ( بهيميه چيره شود ي قوه

 از آنكـه بـه كيفيـت         ناپسند، پس   فارابي، صاحب اخالق   نظربه  : روش تربيتي ضد  . ۲
كند كه آيا نسبت به حد متوسط در زيـادت اسـت             مي بررسياقف شد،   اخالق خويش و  

. دارد مـي  مخـالف وا هت انجام افعالي در جه مدتي خود را ب، و در هر صورت؟يا نقصان 
اي شد كه افعال متوسط و متناسب با خلـق           در صورتي كه حال او به گونه       ،پس از مدتي  

 ولي اگر همچنان تمايل او      ؛ته است متناسب، براي او آسان باشد، به خلق نيكو دست ياف         
 مخالف را ادامه دهـد تـا        هت، بايد انجام اعمال متناسب با ج      باشد گذشته   مانندبه افعال،   

 ديگـر گراييـده، بايـد بـه افعـالي           هتخلق به حد توسط برسد و اگر خلق قبيح او به ج           
يابد  ميرد در زماني ف .  خود بپردازد تا به تدريج به اعتدال برسد        ي  متناسب با خلق گذشته   
انجام افعال در جانب زيادت و نقصان در يك حـد    براي او سهولت    به اعتدال رسيده كه     

 و تمرين نيـاز دارد  بسيار ي اين عمل نيز به تجربه). ۲۰۸ـ۲۰۴، ص ۱۹۸۷الفارابي،  (باشد  
 بـه   اميـدواري توان با توكل بر خدا و استمداد از او، صبر و تسلط بر نفس، اراده و                  ميو  

 .رسيدمقصود 
 
 تدريجي نمودن پرورش اخالقي:  دوماصل

 ي  گيـرد كـه از قـوه       مـي فارابي براي رسيدن به سعادت و كمال غايي مراتبي را در نظـر              
عقول غير مادي، بـه     . رسد مي عقل بالفعل    ي  شود و به مرتبه    ميآغاز  ) عقل نظري (ناطقه  

ز مسـير عقـل اول، در        ا ، بلكه فـيض الهـي     ؛كنند مي بر عقول انساني تأثير ن     ،طور مستقيم 
نـاظرزاده  (شـود   مـي  نزولي و تدريجي، به عقـل فعـال و از او بـه انسـان جـاري              يسير

 بـه سـعادت بـا يـك سـير صـعودي از       رسيدن فارابي،   از نظر ). ۱۸۰، ص ۱۳۷۶كرماني،  
 جدايي از آن و رسيدن به كمال وجودي انسان و بقـا             ي   احتياج به ماده، به مرتبه     ي  مرتبه

 مسير تكامل روحي     كه او معتقد است  ). ۴۷، ص ۱۳۸۴محمدي،   ميرزا(در آن حال است     
 و بـه  گذرانـد  كوتاه و به سرعت و سـهولت  يانسان چنان نيست كه بتوان آن را در زمان    

 بـه تـدريج و در زنـدگي و بـا توجـه بـه       ،پـرورش اخـالقي بايـد . درسي نهايي   ي  نتيجه
 نيـاز بـه      و رياني مستمر اسـت   تربيت اخالقي فرايند و ج    . مقتضيات زمان صورت پذيرد   

 و در هـر مرتبـه       داردمسير تكامل انسان مراتبي     . دسازي و برطرف كردن موانع دار      زمينه
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د بـرو  بـاالتر  ي تواند به مرتبه مي انجام آن برنيايد، ني  كه تا انسان از عهده    هستتكاليفي  
 تحصـيل مقـدمات    باالتر راه يابد، از آنجا كه بـدون      ي  و اگر هم به فرض بتواند به مرتبه       

 پس در تربيت اخالقي، بايد ايـن اصـل   ؛الزم به آنجا رسيده، قادر به نگهداري آن نيست        
اي نمودن پرورش اخالقي و فرصت دادن به متربـي، او را             را در نظر گرفت كه با مرحله      

 .مقصود برسدد تا به كرياري 
 

 هاي تربيتي  روش

ر فارابي، افراد در يادگيري متفـاوت       به نظ : سير كمالي در واگذاري وظايف اخالقي     . ۱
و روانـي    ميي جس ها  انسان براي پرورش جنبه   .  يادگيري تدريجي است   ،هستند و اصوالً  

ي خـود را بـه طـور كامـل     ها  از مراحل آسان به مشكل حركت كند تا بتواند توانايي  بايد
ي مهـم ايـن اسـت كـه     هـا  در تربيت اخالقي، يكي از روش). ۵۸، ص همان(عرضه كند   

به جـاي آنكـه يكبـاره و بـه تمـامي از متربـي               داد و   اي از تكاليف اخالقي را انجام        ارهپ
 صـورت  ،درخواست شود، به تدريج و در چند مرحله در خواسـت گـردد و در نهايـت           

 .ي خود را از دست ندهد كامل تكليف خواسته شود تا متربي به زحمت نيفتد و انگيزه
بـه رغـم    ( اخالق نيك و فضـيلتمند       كسبكه  فارابي معتقد است    : تمرين و عادت  . ۲

، ۱۳۷۶نـاظرزاده كرمـاني،   (گـردد   مـي حاصـل ن » عـادت « جـز در پرتـو      )كشش طبيعـي  
ر اثر ممارست كسـب     بناپسند،  چه  پسنديده و   چه   ،كند كه اخالق   مياو تأكيد   ). ۲۰۲ص
گيرد و فضايل اخالقي، همانند علـم    ميشكل  » عادت و تمرين  « اخالق اساساً با     .شود مي

وي حاالت نفسـاني را     . حاصل شود » ملكه«يابد كه    ميو معرفت حقيقي، هنگامي تحقق      
» فضـيلت  «، به شكل خصلت ثابتي در جان آدمي در نيايد         ، عادت ي  تا وقتي كه به وسيله    

، ۱۴۰۵الفـارابي،   (شـود    مي عادت هم جز با تمرين و تكرار در عمل حاصل ن           د و دان مين
 ).۳۴ و ۳۰و ۱۰ص

 :عادت
 .شود مي تكرار است و استمرار عمل موجب آن ي ه نتيج.الف
 .است امري تدريجي .ب
 . براي انجام هر بار عمل، نياز به تفكر ندارد.ج

 يعنـي عـادت، طبيعـت       ؛)غرر الحكـم  (» العاده طبع ثان  «: فرمايد مي) ع(حضرت علي 
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 ۹۷              )ها با تأكيد بر اهداف، اصول و روش( هاي آن در تربيت اخالقي شناسي فارابي و داللت ارزش

 

 ،اين عادت جزئي از طبيعت آدمي است و چون طبيعت آدمـي            بر دومين آدمي است؛ بنا   
به موجب اصل تقـدم     از اين رو،     ؛، تغيير عادت هم دشوار است     كند  ميسادگي تغيير ن  به  

جلوگيري و در غيـر       از تشكيل عادات نامطلوب    كردپيشگيري بر درمان، بايد ابتدا سعي       
غلبه بر عـادت را يـك فضـيلت و    ) ع( امام، به همين دليل؛ بر آن غلبه نمود  ،اين صورت 

ي اخالقي مانند هر نوع مهارت ديگر، با تمـرين          ها  مهارت. داند ميبلكه باالترين عبادت    
 .شوند ميو تكرار به صورت عادت آموخته 

 
 تحول در نگرش: اصل سوم

در . دكـر ن اصل توجه يابه د ي، بايک هدف واسط  يدن به کمال تفکر به عنوان       ي رس يبرا
 ي  ديشـه اشاره شده اسـت كـه بـه معنـي ان          » تسديد«و  » جوده الرأي « به   ، فارابي ي  فلسفه

اساس تحقيق و دقت فراوان و از راه تعلـيم و تربيـت               كه بر  استدرست و رأي محكم     
اين اصل بيانگر آن است كه در تربيـت، بايـد بـه         ).۵۹، ص ۱۹۷۱،  همو(شود   ميحاصل  

ايجـاد دگرگـوني در     . كندرا   بيماري   ي   بايد ريشه  ؛فكر دگرگوني تلقي آدمي از امور بود      
ازم قطعي تغيير رفتارها و اعمال آنهاست؛ زيـرا نـوع تلقـي و               لو ي  نگرش افراد، از جمله   

.  و اعمال اسـت ها ر نوع رفتارب ارزيابي امور، يكي از مباني مؤثر ي  نحوه ،به عبارت ديگر  
 .نگرش همان بينش و تلقي فرد از خود و اطراف خود و هستي است

 
 هاي تربيتي روش

راي يك انتخاب صحيح، آگاهي     از ملزومات قطعي ب   : گذاري  تصحيح معـيار ارزش  . ۱
از ديدگاه فارابي،   .  نظام اخالقي و ارزشي فارابي، مبتني بر معرفت است         .استو معرفت   

گـذاري   ي اخالقي و ارزشها ويژه در ارزشه ، ب ها   زمينه ي   در همه  ،معيار معرفت درست  
 غايت هستي و سـعادت    . آنها، ميزان انطباق آن با حقيقت مطلق يعني ذات خداوند است          

از اسـت  ارزشمندي يك عمل در نزد فـارابي عبـارت     از اين رو،     ؛انسان نيل به خداست   
ميزان نزديكي آن به خداوند و نقشي كه آن فعـل در رسـاندن انسـان بـه سـعادت دارد                     

اسـاس اخـالق مـذهبي، عبوديـت و كمـك بـه              بر). ۴۶ـ۴۵، ص ۱۳۸۴محمدي،   ميرزا(
ـ   مهـم خدايي شدن انسان و تقرب او به خداوند،          گـذاري اسـت و       معيـار در ارزش    رينت

 .تربيت اخالقي نيز بايد در جهت تحقق اين مهم تالش كند
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 جايگـاه شـود كـه    مـي  متـذكر    تحصـيل السـعاده   فـارابي در    : توجه به امتحان الهي   . ۲
اجتماعي، مالك وااليي و پستي نيست و چون به حق در خود نظر كند، اي بسا كسـاني                  

با تأكيدي كه بر غايت زندگي انسان يعني سـعادت حقيقـي             فارابي .بيندبرا از خود برتر     
حقيقـي را گوشـزد      دارد، همواره انسان را از دنيازدگي بر حذر و سعادت پنداري و غير            

 را )ماننـد ثـروت و مقـام      (حقيقـي    نموده است كه آدمـي مواظـب باشـد سـعادت غيـر            
 ).۸۰، ص۱۳۷۳الفارابي، (جايگزين سعادت حقيقي ننمايد 

اين روش، انسان بايد هميشه متوجه باشد كه دنيا محل آزمـايش اسـت و    با توجه به    
 امتيـازي بـراي   و نبايـد  مسئوليتي الهـي اسـت   ،شود مياگر مقام و موقعيتي به او واگذار   

د و بداند كه در اسالم، هر مقام و موقعيتي، موهبتي الهي است كـه انسـان                 ول ش يخود قا 
 بايـد حسـاب پـس       ، و روزي  اسـت ن مسئول    يعني پروردگار عالميا   آندر برابر صاحب    

 كـه اگـر سـربلند بيـرون         است آزمايش بزرگي    بايد بداند كه اين مقام و موقعيت        و دهد
بـر    بنا ؛منتظر عقوبت الهي باشد   بايد   ، در غير اين صورت    وآيد، سعادت نصيب او شده      

داشـته  ي آن   ها  اين روش، انسان بايد نگرش و برداشتي صحيح از دنيا و مقام و موقعيت             
ير د تا در مسـ    كناش ايجاد    باشد و اگر غير از اين است، بايد تحولي در نگرش و انديشه            

 .مستقيم سعادت ابدي قرار گيرد
 

 ورزي عدالت:  اصل چهارم

دن به اعتـدال در نظـر       ي رس يد برا ي، با يدگاه فاراب ي که با توجه به د     يگر از اصول  ي د يکي
كه هدف غايي اخالق و تربيت اخالقي را        نايفارابي در عين    .  است يورز  عدالت ،گرفت

ي هـا   داند و سعادت واقعي نيز يكـي اسـت، بـا توجـه بـه ظرفيـت                 ميتحصيل سعادت   
كنـد و در تربيـت    مـي  مراحل مختلفـي بـراي سـعادت ذكـر          ،»افراد«و  » ها  امت«مختلف  
فـارابي  . نمايـد  مـي  بـه آن توصـيه        و رعايـت ي مختلف را    ها   ظرفيت و استعداد   ،اخالقي

اي خـاص از      واجـد رتبـه    ،كمال مخصوص انسان سعادت است و هر انسـان        «: يدگو مي
اگر به اين اصـل توجـه نشـود، تربيـت موفـق           ). ۸۱، ص ۱۴۰۳،  همو (»گردد ميسعادت  
ي بنيادين اخالق   ها  شود؛ چه اينكه عدالت از پايه      مي گريز و نفرت     ي  د و مايه  بونخواهد  

 چگونه انتظار اخالقي شدن متربـي را  ،ايداست و اگر مربي نتواند اين اصل را رعايت نم     
 تربيتي را با افراد مختلـف       ي  توان رابطه  ميورزي بيانگر آن است كه ن      دارد؟ اصل عدالت  
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رابطه به   بلكه بايد اين     ؛اش، يكسان در نظر گرفت      در مراحل مختلف زندگي    ،يا با فردي  
 .صورت موازنه تنظيم شود

 
 ي تربيتيها روش

تواند افراد را با     ميبه نظر فارابي، تعليم و تربيت صحيح        : رديهاي ف   رعايت تفاوت . ۱
ي فـردي و رعايـت آن در   هـا  شناخت تفاوت. ي خويش پرورش دهدها  تفاوتبه  توجه  

از ديدگاه فارابي، بعضي    . ي مهم در پيشبرد تربيت است     ها  تربيت اخالقي، يكي از روش    
 : از است عبارتها از تفاوت
 ؛تفاوت قومي و فردي .الف
 ؛تفاوت موضوع يا مواد آموزش .ب
ي مختلـف بـراي     هـا   ي فردي از نظر قواي گوناگون انسـان و اسـتعداد          ها  تفاوت .ج

 ها؛  و حرفهها رشته
 دت و ضعف قوا؛ي شها تفاوت .د
 ؛ي جسمي و روحيها تفاوت .  ه
 .قدرت و رهبري و ارشاد و تعليم تفاوت .و

، مبـدأ و مـالك هـيچ    هـا  ف استعدادر قوت و ضع   دي متفاوت افراد    ها  اصوالً استعداد 
 اخالقـي  موضـوعات در صـناعات عملـي و   آنچه موجب برتـري   بلكه ؛ نيستاي  برتري

 تكرار و تمرين و پديد با و به فعليت در آوردن آن        ها   صحيح از استعداد   ي  است، استفاده 
اي اسـت كـه مبـدأ        ي نفساني سـتوده   ها  تئ كسب هي  ،آوردن عادات مناسب و در نهايت     

 ).۳۲ـ۳۱، ص۱۹۷۱، همو(فعال متناسب با فضايل است صدور ا
ـ  ، فارابي در تعليم و تربيت     ،به طور كلي  : واگذاري وظايف اخالقي در حد توان     . ۲ ه  ب

دانـد و همـان طـور كـه          مـي ويژه تربيت اخالقي، توجه به ميزان توانايي متربي را مهـم            
 خواهـد   متفـاوت  ي فردي افراد مختلف، روش تربيت نيـز       ها  ، با توجه به تفاوت    گذشت

او معتقد است كـه    .  باشد متفاوتبود و بايد تكليف دادن يا خواستن از متربيان مختلف،           
 ،ايـن  بر  بنا ؛ندندار براي درك و دريافت تعليم و تربيت ظرفيت يكساني           ها   انسان ي  همه

 ي انـدازه  بـه  كار بـرد و ه با توجه به ظرفيت هر يك از آنها بايد روش آموزشي خاصي ب  
 ).۹۰، ص۱۳۸۴محمدي،  ميرزا(د كرر يك از آنها توجه  هتوان
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فارابي معتقد است كه بـراي بازداشـتن افـراد از افعـال             : كيفر متناسب با سرپيچي   . ۳
قبيح بايد در برابر لذت حاصل از آن فعل، رنجي پديد آوريم كـه از آن لـذت افـزون                    

ه بايـد ميـان لـذت       همين نسبتي كـ   . باشد و به اين وسيله، مانع انجام فعل قبيح شويم         
آور و رنج تنبيهي برقرار باشد، گوياي تناسب تنبيه با فعل قبيح اسـت و                 كاذب يا زيان  

گيرد؛ نه به نيـت آن،   تأكيد بر فعل قبيح بيانگر آن است كه تنبيه به انجام فعل تعلق مي    
همچنـين فـارابي بـراي      . و اين از نكات مهمي است كه مربي بايد به آن توجه نمايـد             

به نظـر   . گيرد  قبيح سهوي يا افعالي كه از روي اختيار نباشد، كيفري در نظر نمي            افعال  
اي براي جلوگيري از كارهاي قبيح نيست؛ بلكه تـرك افعـال خيـر                او تنبيه فقط وسيله   

توانـد موجـب مبـادرت بـه خيـرات شـود              تواند با تنبيه مواجه شود و اين مـي          نيز مي 
 ).۲۱۸، ص۱۹۸۷الفارابي، (

بايد كساني كه   «: گويد ميورد مجازات افراد متجاوز از عدالت در اجتماع         فارابي در م  
كنند، عقوبتي متناسب با جـرم خـويش دريافـت كننـد تـا از                مياز حدود عادالنه تجاوز     

 طبـق  .)۷۳، ص۱۹۷۱، همـو (» تخلف جلوگيري و حقوق افراد در اجتماع تعيـين گـردد    
ناسب با خطاي متربي باشـد و عوامـل       آن، مت  ي  اين روش، بايد مجازات و ميزان و نحوه       
 .اثر نگذارد آن ، برديگري مثل حال مربي در حين مجازات

 
 بالندگي عقالني: اصل پنجم

 فارابي عقـل را بـه     .دكر اصل بالندگي عقالني توجه       به براي رسيدن به هدف تعقل، بايد     
دهـد   ميكند و اصالت را به رشد و كمال عقل نظري            ميدو بخش نظري و عملي تقسيم       
 عقل عملي به عمل و رفتـار اهميـت خاصـي    ،ويژهه  ب،و براي رشد و شكوفايي عقالني    

اسـت  به جـايي   مي  منظور از تعقل، رسيدن آد    ). ۱۰۱ـ۹۵ و ۳۰، ص ۱۴۰۵،  همو(دهد   مي
 ايـن عقـل، سـليم و    ؛ باشـد كـاملي داشـته   كارها عاقالنه عمل كند و تعقل   ي   در همه  كه

 فارابي يكي از اهـداف تربيـت        . نزديك شده است    به نهايت تكامل خود    وورزيده است   
اصل بالندگي عقالني ناظر به همين هـدف        . داند ميرا تحصيل چنين منزلتي براي انسان       

است؛ يعني بايد عقل آدمي را ورزيده كرد؛ زيرا عقل قابليت شكوفا شدن و رشد كـردن                 
عقل را در مسير    اگر  . استي رشد عقل    ها   تحصيل حكمت و فلسفه، يكي از راه       .را دارد 

رود يا در جهت عكـس آن يعنـي    ميندهيم، قدرت تعقل آدمي تحليل  قرار  صحيح رشد   
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تحصيل . دهد مياخالقي انجام    د؛ يعني فرد با عقل، كار غير      شو  مي باطل استوار    ي  انديشه
 .كند ميعلم مفيد به رشد عقل كمك شاياني 

 
 ي تربيتي ها روش

 از تحصيل علم، تهذيب نفـس الزم اسـت          پيش كه   كند  فارابي تأكيد مي  : تهذيب نفس . ۱
بـه نظـر معلـم    . تا كسب علم به گمراهي و خودپسندي، مخالفت و لجاجت و انكـار نكشـد           

 نفس ناطقه هرچه از عالم ماده و ظلمت جسم دورتر شود، بيشتر مستعد قبـول حقـايق                  ،ثاني
ليم فلسـفه، اخـالق   شايسته است پيش از تع«: گويد او مي). ۲۵۵، ص ۱۳۷۴داوري،  (گردد    مي

نفساني اصالح گردد تا شوق، متوجه فضيلت حقيقي شود و اين هم با اصالح عملي اخـالق             
ي تهـذيب شـهوت و        آن گاه كه اصالح اوصاف نفسـاني در مرحلـه         . صورت خواهد گرفت  

شـود تـا    ي روح كه نفس ناطقه است، پرداخته مي ي عاليه شوق حاصل شد، به اصالح مرحله   
ها و بـرآوردن      پيروي هوس ). ۱۹۹۱الفارابي،  (» كند و از غلط در امان باشد      طريق حق را طي     

. كند؛ زيرا كار عقل، همواره با گـزينش و طـرد همـراه اسـت                ي اميال، عقل را در بند مي        همه
: در اين بـاره فرمـود     ) ع(رود؛ حضرت علي    اگر هر ميلي برآورده شود، لزوماً عقل، در بند مي         

 ).۱۴۱، ص۱۳۸۲ به نقل از باقري، نهج البالغه(امير كم من عقل اسير عند هوي 
در ديدگاه فارابي حكمت، معرفت به وجـود اول اسـت           : آموزي  ترغيب به حكمت  . ۲

يابنـد و سـپس شـناخت        ميگيرند و به او پايان       مي موجودات از او سرچشمه      ي  كه همه 
صـه  ، در شـناخت موجـود اول خال       هـا   تمامي شـناخت  . هرچه او در جهان آفريده است     

 به هم   ،گاه انسان به اين شناخت برسد، عقل و عاقل و معقول متحد شده              و هر  .شود مي
در اين صورت است كه انسان، از طريق معرفت عقالني بـه سـعادت و كمـال             . رسند مي

 در نهاد وي نهاده شده و بايد با تربيت و شناخت صحيح بالفعـل گـردد،         ،خود كه بالقوه  
 ).۶۷، ص۱۳۸۴محمدي،  ميرزا(خواهد رسيد 
 مكاتبـاتي  ي مؤسسـه (» اسـت  سـعادت    ي  علم و حكمت مقدمـه     «، فارابي ي  به عقيده 

 در فـرد ضـروري      ،براي رشد عقل ايجـاد بيـنش صـحيح        ). ۱۸، ص ۱۳۶۱شناسي،   اسالم
 و حكمت، علمي است كه      شودتواند با تحصيل علم و حكمت تقويت         مياست و بينش    

ايـن يكـي از    بـر   بنا؛ل به واقع و حق نايل شد انديشه و عمهاي توان با آن، در حيطه   مي
 .ي تربيت عقالني قرار دادن و قرار گرفتن انسان در مسير فراگيري حكمت استها شيوه
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  اجتماعيموقعيتتحول در : اصل ششم

 ي اجتمـاع موقعيـت دن بـه سـعادت، تحـول در    ي رسـ ي برا گر انسان   ياري از اصول    يکي
بايـد  ـ  فـارابي حـاكي از آن اسـت     ي  فاضـله ي  مدينهي كه نظريهـ طبق اين اصل  . است

 اجتماعي و محيط زندگي افراد را بـراي تربيـت اخالقـي مطلـوب، بـه سـمت                   موقعيت
د تا سعادت فردي و اجتمـاعي اعضـاي جامعـه حاصـل گـردد               ه فاضله سوق د   ي  مدينه

ويـژه  ه   مختلف، ب  هاي  موقعيتتغيير روابط آدمي با     ). ۵۸ـ۵۷، ص ۱۳۸۴محمدي،   ميرزا(
 .اوستاعي و محيطي، مبدأ تغيير بسياري از حاالت و رفتارهاي اجتم

 

 ي تربيتيها روش

فارابي اهل مدينه را مانند اعضاي يك تن        : پيشگيري، امر به معروف و نهي از منكر       . ۱
ايـن، بـراي     بـر  ؛ بنا )۲۲۸، ص ۱۳۷۴داوري،  (ند  ا  داند كه همه در سرنوشت هم سهيم       مي

ه در آن اسـت، امـر بـه معـروف الزم اسـت و بـراي              ايجاد فضايل در جامعه كه نفع هم      
بـه  . جلوگيري از ايجاد يا رشد رذايل، پيشگيري و نهي از منكـر الزم و ضـروري اسـت        

تـوان رسـيد و    مـي  ناخـروي اعتقاد فارابي تا خيرات، در مدينه متحقق نشود، به سعادت     
 ي   عنـوان مدينـه    ي   فاضله راه يابد، ديگر شايسته     ي   اگر خلل و تبدلي در مدينه      ،همچنين

 ).۱۸۳ و ۱۶۶همان، ص(شوند  ميفاضله نيست و اهل اين مدينه در رأي و عمل گمراه 
 و اصـالح    موقعيـت ي تغيير   ها   فارابي، يكي از روش    نظربه  : تغيير موقعيت اخالقي  . ۲

آن، اين است كه اگر فرد در موقعيت نامطلوبي مانند حاالت يـا افعـال قبـيح قرارگرفتـه                   
ت، تغيير يابد و به موقعيت حاالت و افعال ضد آن تبديل گردد تا حـال  است، اين موقعي  

يكـي از  . دآسان شـو اي شود كه افعال متوسط و متناسب با خلق جميل، بر او  او به گونه  
 ي غيـر هـا  ي فارابي به افراد مؤمن و صاحب خلق جميل اين است كه در مدينه          ها  توصيه

 . كنند سكونتي فاضلهها فاضله نمانند و در مدينه
در تربيــت اخالقــي، الگوهــا تــأثير بســيار زيــادي بــر : معرفــي الگــوي اخالقــي. ۳
.  دارنـد  ـ كننـد  مـي  به سمت اهـداف مشخصـي حركـت    ،كه در جريان تربيت ـ متربيان

ي هـا    حجـاب  ي  اي كـه از همـه      نفوس زاكيـه  : كند ميگونه معرفي    فارابي، الگوها را اين   
انـد   اند و بـه مقـام شـهود و اتصـال رسـيده      شدهظلماني و شهوات و انانيت نفساني رها       

 فاضــله كــه ي از ديــدگاه فــارابي، رئــيس اول مدينــه). ۴۴، ص۱۳۸۴محمــدي،  ميــرزا(
 .)۱۹۹۱الفارابي، (، بهترين الگوست استفيلسوف، نبي يا امام 
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 منابع

 
هـاي آن     شناسي ابو نصر فارابي و داللـت        ديدگاه ارزش  ،)۱۳۸۶ (.اسماعيل بابائي، محمد 

 ، دانشـگاه تربيـت مـدرس،      )ها  تأكيد بر اهداف، اصول و روش      با( ر تربيت اخالقي  د
 . كارشناسي ارشدي نامه  علوم انساني، پاياني دانشكده

 .انتشارات مدرسه تهران، ،نگاهي دوباره به تربيت اسالمي ،)۱۳۸۲ (.خسرو باقري،
كتـاب دوم    ، آن تربيت اخالقي و ضرورت نگاهي دوباره به       ،)۱۳۷۹ (.علي همت  بناري،

معاونـت پرورشـي وزارت      مطالعـات تربيـت اسـالمي،      مركز تهران، تربيت اسالمي، 
 .پرورش آموزش و
 ،)۱۳۷۸. (]گـران يد و[ محمـد کـاردان   ي عل ي حوزه و دانشـگاه بـا همکـار        ي  پژوهشکده

 .۱، ج، تهران، سمتتيم و تربيفلسفه تعل
 . فيض االسالمي ترجمه، نهج البالغه

 .طرح نو تهران، ،فارابي ،)۱۳۷۴ (.ارض داوري اردكاني،
 ،آراي دانشمندان در تعليم و تربيت و مباني آن       ،)۱۳۷۷ (.دانشگاه همكاري حوزه و   دفتر

 .سمت تهران،
 گـروه   ي  ترجمـه  ،اسـالم  تـاريخ فلسـفه در     ،)۱۳۶۲ (.و ديگران  .)م.م( ميان محمد  شريف،

 .۱، جعلوم انساني ات ومجتمع دانشگاهي ادبي مرکز نشر دانشگاهي، تهران، مترجمان،
 نظـر  از   ي اخالقـ  بيتهذهاي    مباني، اصول و شيوه    ،)۱۳۷۵ (.رضايعل ،يصادقزاده قمصر 

 .ارشدكارشناسي  ي نامه انيپا  دانشگاه تربيت مدرس،،فيض و يغزال
 ،تيشـرو انسـان   يد فرهنـگ پ   يشـه ) ع(نيامام حسـ   ،)۱۳۸۱ (.يتق ، محمد يعالمه جعفر 
 .۲، چيثار عالمه جعفرن و نشر آي تدوي مؤسسهتهران، 

 .۷۰، جاالنوار بحار .عالمه مجلسي
 .، تهرانانسان كامل از ديدگاه فارابي ـ عرفا ـ مولوي ،)۱۳۶۱ (.شناسي ي مكاتباتي اسالم مؤسسه
 .يسطرون تهران، ،تربيت تعليم و فارابي و ،)۱۳۸۴ (.حسن محمد محمدي، ميرزا

، تهـران، دانشـگاه      فلسفه سياسي فارابي   اصول و مبادي   ،)۱۳۷۶ (.كرماني، فرناز  ناظرزاده
 .الزهراء
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 نشـر   تهـران،  ،سـعيدي   گل بابـا   ي  ترجمه مكتبش، فارابي و  ،)۱۳۸۱ (.يان ريچارد  نتون،
 .مجلس شوراي اسالمي اسناد مركز  موزه و ـكتابخانهنقطه، 

 فريدون بازرگـان،    ي  ، ترجمه آشنايي با فلسفه آموزش و پرورش      ،)۱۳۷۷ (.نلر، جرج ف  
 . سمتتهران،

 .، تهران، انتشارات كيهانكليات فلسفه تعليم و تربيت ،)۱۳۷۵ (.نيكزاد، محمود
 .، تحقيق فوزي متري نجار، بيروت، دار المشرقفصول منتزعه ،)۱۹۷۱ (.الفارابي، ابو نصر

 .، تحقيق جعفر آل ياسين، بيروت، دار االندلستحصيل السعاده ،)۱۴۰۳( . ــــــــــــــــــ
، تحقيق سبحان خليفـاه،     رساله التنبيه علي السبيل السعاده     ،)۱۹۸۷( . ــــــــــــــــــ

 .عمان، كلبه االدب، قسم الفلسفه الجامعه االردنيه
، تحقيـق محمـد امـين الخـانجي، مصـر،           فصوص الحكم  ،)۱۹۹۶( . ــــــــــــــــــ
 .مطبعه السعاده
 تهـران،  جـم،   حسـين خـديو    ي  ترجمـه  ،العلـوم  احصـاء  ،)۱۳۸۱( . ــــــــــــــــــ

 .فرهنگي شركت انتشارات علمي و
 .حكمت تهران، ،تنبيه علي السبيل السعادهالكتاب  ،)۱۳۷۳( . ــــــــــــــــــ
، تحقيـق البيـد نصـري نـادر،         نـه الفاضـله   يآراء اهـل المد    ،)۱۹۹۱( . ــــــــــــــــــ

 .المشرق روت، داريب
، تهـران،  ء الموجـودات  يه الملقب به بمـاد    ياسه المدن يالس ،)۱۳۶۶( . ــــــــــــــــــ
 .ءانتشارات الزهرا
 .ء، تهران، انتشارات الزهرافصول منتزعه ،)۱۴۰۵( . ــــــــــــــــــ
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