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Abstract 

Background and purpose: The current research was conducted with the aim of investigating the 

position of women in moral education based on the views of Farabi and Nel Nadings. 

Ghamkhaari's approach in moral education is influenced by Nel Nading's view of contemporary 

Western philosophers, which is rooted in the feminist movement. Farabi's view on moral 

education is rooted in the Qur'an and the works of Islamic and Greek philosophers. 

Method: The research is a comparative study, and according to the goal, a critical-analytical 

method has been used to answer the research questions. To achieve the goal, the educational 

views of Nadings and Farabi were first explored, and then moral education and women in 

thought. These two philosophers are examined. 

Findings: Both Nadings and Farabi pay special attention to the position of women and 

emphasize the importance of love and affection in education. 

Results: Unlike Farabi, Nuddings has a gender approach to ethics and moral education, and his 

view is focused on human beings and free from spirituality, but Farabi does not make gender 

the focus of differentiation in the difference between human beings, but has a human attitude 

towards human beings and Unlike Nadings, like other Muslim thinkers, he has a special 

emphasis on spirituality. 
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 مقدمه 

،  1و لزوم تربیت اخالقی   اهمیت اخالق در زندگی فردی و اجتماعی
همواره مورد توجه ادیان و مکاتب مختلف بوده است. اخالق در 

عرصه در  محوری  نقش  دلیل  به  دین  حیات  کنار  اجتماعی،  ی 
و به  [  1]ترین جایگاه را در زندگی بشر به خود اختصاص داده  مهم

های حکمت عملی در میان فیلسوفان مسلمان  عنوان یکی از شاخه
   و غیرمسلمان همواره مورد توجه بوده است.

اخالق اکثر  دید  تعاریف  از  اخالق  تعریف  با  غربی  معاصر  دانان 
روی  بیشتر    ه غرب تاکیددر فلسف  .فالسفه مسلمان مغایرت دارد

سلوک و  باب [2]است  رفتار  در  مسلمان  دانشمندان  بیشتر  اما   ،
اخالق بر روی خلق و صفات درونی تاکید دارند. به عنوان مثال  
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داند که باعث صدور  ای نفسانی می( »خلق را ملکه1385نراقی)
از حیث ریشه   افعال به آسانی و بدون نیاز به تفکر و تامل است«.

ی عربی دارد و چه  ، اخالق چه در زبان فارسی که ریشهیزن لغوی
ی یونانی دارد، به یک معنا بوده و آن در زبان انگلیسی که ریشه

معنا عبارت است از: خلق، سجایا و صفات باطنی و نفسانی. این  
معنا در اخالق اسالمی حفظ شده است، اما در اخالق معاصر غربی  

اولیه، سخن   معنای  در  تغییر  استبا  رفتار  و  اعمال  به    [ 2]از  و 
فعل   است  –عبارتی  چند  محور  هر  به    رخیب،  غرب  از فالسفه 

 .[3اند]مدار بازگشته -سوی اخالق فضیلت 

های  ایجاد نگرش"در تعلیم و تربیت دینی، اخالق عبارتست از:   
نگرش برخی  تغییر  یا  و  گونهصحیح  به  نادرست،  که  های  ای 

های خود بتواند به نظرگاه صحیحی  آموختهآموز بر اساس  دانش
گیری را بیابد و در نهایت، به ایمان  برسد و امکان انتخاب و تصمیم

برسد اعتقاد  اعتقاد4]  ".و  و  ایمان  ، چنین  تواند  که می  است   [ 
را اخالق و  گیرد که آنی عمل آگاهانه و انتخاب شده قرار مقدمه

آن پرورش  برای  گرفته  صورت  میرا  اقدامات  اخالقی  -تربیت 
  [.5نامند]

نظام تعلیم و تربیت رسمی در پرورش اخالق نقش مهمی را در 
دیرباز،   از  فالسفه  و  اخالق  علمای  دارد.  عهده  بر  خانواده  کنار 

و غایت و هدف    ی تعلیم و تربیت را مورد توجه قرار دادهمسئله
ول  که انسانی که محصهای آن و نهایتاً اینتعلیم و تربیت، شیوه 

تعلیم و تربیت است، چگونه انسانی خواهد بود، همواره موضوعاتی  
  ین اساس تربیت اخالقى هم[ بر  6برانگیز بوده است]مهم و چالش

یکى از مسائل مهم تعلیم و تربیت معاصر است که منجر به  نیز  
تقویت شناخت اخالقى، الزام به اجراى آن و ارتقا عملى متربیان  

 [.  7گردد]به لحاظ اخالق مدارى می
هم در مغرب زمین و هم در جهان    بزرگ یاندیشمندان و فیلسوفان

 تا اندگفته  بر اخالق سخن و تربیت تعلیم تاثیر باب در اسالم، 

 تصویر بکشند.   به را  خود نظر مورد نمونه و کامل انسان
از،   عبارتند  اخالق  تربیت  غالب  رویکرد  چهار  غربی  فلسفه  در 

کلبرگ2شناختی  –  ی رشدرویکرد   ترب3،  و    ت ی،  منش 
. در تربیت اخالقی با رویکرد غمخواری که متاثر از  [8]4یغمخوار
ارائهاندیشه عنوان  به  زن  است،  نادینگز  غمخواری  دهندهی  ی 

 5های نل نادینگزاندیشهرویکرد تاثیرگذار در  نقش محوری دارد.  
تربیت و  تعلیم  معاصر  فیلسوفان  الهام  شآثار  که  از  بخش منشا 

ببرای   که  بوده  تدریس  رکسانی  اخالقی  هستند،   ابعاد  متمرکز 
است.  اخالق  به  فمینیستی  غربی،    رویکرد  فلسفه  اخالق  در 

که    ، فمینیستی تالشی است جهت بازنگری در اخالق سنتی غرب
زنان اخالق  و بیرا کم  تجربیات  است]ارزش  تلقی کرده    [.9بها 

در تقابل با رویکرد و  مبتنی بر مسئولیت    ،نگاه فمینیستی در اخالق
دارد قرار  عدالت  و  حق  بر  مبتنی  فمینیستی   .اخالق    رویکرد 

نگاهی فردگرایانه  که در آن  اخالق مبتنی بر حق و عدالت    برخالف
   [. 10]استگرایانه  جمع  بوده و رویکرد آنگرا  مسئولیت،  حاکم است

فیلسوف بزرگ ابونصر فارابی  از سویی دیگر و در جهان اسالم،  
ارسطو و  که   از جمله افالطون،  تعالیم فالسفه یونان  به  با توجه 

به تبیین   ،های اسالمی، یک نظام کامل فلسفی تعریف کردآموزه
های عملی در موضوعات مختلف به ویژه سیاست و تعلیم  فلسفه

ترین هدف همت گماشت. مؤسس فلسفه اسالمی مهم  و تربیت
که همان کسب فضیلت و   داندمیهدف اخالقی    را تعلیم و تربیت  

 .  [11رسیدن به کمال و در نهایت نیل به خداوند است]
شود  از نظر فارابی، اخالق »آن هیئت نفسانی است که موجب می

ر آن  اگ افعال انسان و عوارض نفسانی او ستوده یا نکوهش شود.
هیئت نفسانی شناخت انسان را نیکو و موافق با واقع سازد، خلق  

الذهن و اگر در جهت عکس آن باشد خلق قبیح نام  جمیل و قوه
 .[12دارد«]

»جهت بود:  معتقد  راستای  فارابی  در  باید  تربیت  و  تعلیم  گیری 
فاضله مدینه  به  دادن  کتاب سامان  در  را  آن  وی  که  باشد  ای 

یم کرده و بدین گونه، تعلیم و تربیت در بینش  المدنی ترسسیاست
کامل   اجتماع  یک  تشکیل  پی  در  اهداف  نظر  از  فارابی 

ی فلسفه و به ویژه فلسفه تربیتی فارابی  در واقع پایه.[13]«است
 شناسی و نظریه اخالق او نهفته است.   در ارزش

در فلسفة اخالق اسالمی، سعادت و کمال به عنوان غایت اخالق،  
شود و سعادت برترین غایتی  جه به حیات اخروی معنی میبا تو

. غالبا فیلسوفان اخالق [14]است که انسان در جستجوی آن است
ملزوم یکدیگر  ویژه سعادتبه و  را الزم  گرایان، کمال و سعادت 

 .[15]انددانسته
فارابی   واقع  سیاسی    در  نظام  یونانی،  سیاسی  اندیشه  تبیین  با 

را پایه افراد،  جدیدی  نوآئین، حقوق  این نظام  گذاری کرد که در 
بر   نظام جدید،  این  است.  آمده   ... و  زنان  رهبران، خدمتگزاران، 

و وجه تمایز میان این دو، تالش    همشارکت مرد و زن مبتنی بود
توانایی و  فضایل  بیشتر  برای کسب  نگاهی    و[  16]استهای  با 

انسان مدار و فضیلت محور و تقریباً فارغ از جنسیت به شخصیت  
  .[6]پردازدزن می

دهد که تاکنون نظریه نادینگز از  بررسی پیشینه پژوهش نشان می
 ه در رسالهای گوناگون مورد نقد و واکاوی قرار گرفته است.  دیدگاه

 لت یفض  کردهایی رو  و نقد  ی بررس"با عنوان   [17دکتری غفاری]
 لت یفض  اخالقِ  مهم  کردی، دو رو"یاخالق  تیو غم خواری در ترب

ح از  خواری  غم  اخالق  روش  یفلسف  یمبان  ثیو    ت یترب  هایو 
نیز   [18]است. موحد و همکاران  گرفته  قرار  یمورد بررس  یاخالق

های امام محمد   دگاهیدبررسی تطبیقی  "در پژوهش خود با عنوان  

ناد  یغزال تربدربار  نگز یو  زمینه  "القیاخ   تیه  روشدر  های  ی 
روش  گرا هستند.  تربیت اخالقی نشان دادند هر دو فیلسوف غایت
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وگو، عمل  گفت  ،یالگوده نگزیناد دگاهیدر د یاخالق تیهای ترب
تأ اما غزال  د ییو  انواع خود در   یاست،    یاخالق  ت یترب  با توجه به 

اشاره کرده است.  یروش های خاص نتایج پژوهش حاتمی و    را 

ارتباط  یبررس"با عنوان  [19]غفاری اخالق    با   نگزیناد  یانتقادی 

 یحاکنیز    "اتیالح  حیدر کتاب مفات  یجوادی آمل  دگاهیبر د  دیتأک
  بر   دیمانند تأک  نگزیناد  دگاهیرغم نقاط مثبت داست که بهاز آن  
درک متقابل    ازمندیعاطفه، برقراری ارتباط دو طرفه، که ن  عنصر

ناد  یمورد دلمشغول  شخص  دیاز د  ایدن  دنیاست و د   ده یاز نظر 
و    عاطفه   از حد بر عنصر  شی ب  دیتقدس، تأک  یگرفتن منابع خارج

  ییگراتینسب  ،ییگراتیگرفتن عقل، جنس  دهیروابط رو در رو و ناد
 دگاهیو لذا از د  ستین  یجامع  دگاهید  ،جهان  در  و قائل بودن به شر

است.   ینید نقد  و  یافته  قابل  هدایت  احمدی  پژوهش  های 

تحلیل تربیت اخالقی نادینگز و نقد آن    "نیز با عنوان  [9]همکاران

-با رد جهان  نگزینشان داد ناد  "بر مبنای آراء عالمه طباطبائی
های الزم تیقابل  را کسب  ی اخالق  ت یهدف ترب  ،ی اخالق  یشمول

زندگبر ا  یای  و  جامعه  در  م  فاییبهتر  داند.    ینقش شهروندی 
  قرار ی  اخالق  ت یآن را محور ترب  عت یانسان و طبدر حالی    نگزیناد
تأکیم عواطف،  انحصاری  نقش  بر  و  عالمه که    کندیم  دیدهد 

 .ددار یاخالق  ت یمتفاوت به ترب یبا نگاه یطباطبائ
نشان از انتقادهایی همچنین پیشینه پژوهش در منابع خارجی نیز  

ها  ترین آننسبت به رویکرد نادینگز در تربیت اخالقی دارد. از مهم
گرگواریم انتقاد  به  هولمز  6توان  کرد  7و  که   .اشاره  طوری  به 

فطری    یو اتکای صرف به احساسات اخالق  8ییگراعاطفه  گرگوار،
طب ا  یعیو  به  م  لیدل  نیرا  کهیرد  جوابگوی    تواند ینم  کند 

از سوی   ییگرابه رد اصلو    باشد  یسازمان اخالق  هاییازمندین
 را  «یاخالق  ی»دلمشغول  که نگزیانتقاد کرده و معتقدند ناد  نگزیناد

در    یکرده، به اصل  یمبتن  یدانستن دلمشغول   خوب  ایبر ارزشمند  
  گرییاصل د  نگزیناد  گریلباس مبدل اشاره کرده است؛ به عبارت د

 [. 19را مطرح کرده است]
اما تاکنون در باب بررسی تطبیقی آرای فارابی و نادینگز در داخل 

است.   نگرفته  تحقیقی صورت  از کشور  خارج  این  و  در  بنابراین 

براساس    "  با هدف  مقاله اخالقی  تربیت  در  زن  جایگاه  بررسی 

،  زنادینگی تربیتی  ابتدا پس از بررسی آرا  "نادینگزآرای فارابی و نل
مورد بحث قرار    نادینگزدو موضوع تربیت اخالقی و زن در آرای  

و دیدگاه آرا  اساس  بر همین    فارابیهای  خواهد گرفت و سپس 
در  زن  جایگاه  مورد  در  بررسی  و  بحث  به  نهایت  در  و  بررسی، 
خواهیم  نادینگز  نل  و  فارابی  آرای  اساس  بر  اخالقی  تربیت 

توان  یاید که چگونه میاما ممکن است این سوال پیش ب  پرداخت.
همه تفاوت با یکدیگر مقایسه کرد؟ در  این دو فیلسوف را با این

ویژه  پاسخ باید گفت که اگرچه وجود فواصل زمانی، مکانی و به
بهتفاوت فیلسوف،  دو  ایدئولوژیکی  و  فرهنگی  اجتماعی،  -های 

آیند حساب  به  تطبیقی  پژوهش  تنگناهای  بالقوه  اما   .صورت 
ترین وجه مشترک اندیشه  ربیت، اخالق و زنان مهمپرداختن به ت

تواند زمینه اصلی تطبیق اندیشه  و زبان دو فیلسوف است که می
 آنان باشد. 

 

 روش پژوهش
کیفیت و همچنین هدف، پژوهش حاضر از نوع    ،با توجه به ماهیت

پژوهش    عنوان که با درنظر گرفتن    ، تحلیلی می باشد  –  انتقادی
توان نقاط باشد. در روش انتقادی میاز نوع مطالعات تطبیقی می

به توجه  با  را  دیدگاه  و ضعف یک  شده    قوت  داده  مالک های 
بررسی    روش تحلیلی، اطالعاتی که از طریقدر    مشخص نمود.

اسناد، مدارک و کتب به دست می آید، به گونه ای سامان داده  
تطبیق نیز  .  وهشی پاسخ دادپژ  هایشود که بتوان به پرسشمی

نماید  ها را روشن میشناخت و تبیین مواضع خالف و وفاق دیدگاه
 .[8نگر را به دنبال دارد]و بصیرت نافذ و همه جانبه

ها با استفاده و داده  بوده  برداریهای فیششامل فرم  پژوهش ابزار  
بندی و تحلیل شده  آوری، طبقهکیفی جمع- های تحلیلی  از شیوه

 است. 
 

 .  مروری بر زندگی، مبانی و آرای تربیتی نادینگز 1
صاحب معدود  از  نادینگز  تمامی نل  در  که  است  تربیتی  نظران 

  1929مقاطع تحصیلی سابقه کار و تدریس دارد. او که متولد سال  
ریزی درسی و مدیریت را نیز در  است همزمان با تدریس برنامه

 مدارس انجام داده است.  

دوره طی  از  بعد  کارشناسینادینگز  و  کارشناسی  در  های  ارشد 
 فلسفة اش ریاضی بود، دکترایکه همچنان دلمشغولی اصلیحالی

از    "استنفورد"دانشگاه   از را تربیت پس  که  نادینگز  گرفت. 
مع کالج  در  کلمبیا،  دانشگاه  از  کلمبیا بازنشستگی  دانشگاه  لمان 

دویست  حدود  تالیف  با  داد،  ادامه  خود  تدریس  به  همچنان 
نظران معاصری است که در  [ در زمره فعاالن و صاحب20مقاله]

طیف کثیری از مسائل حوزه تعلیم و تربیت اندیشه دارد. آثار متعدد  
و متنوع او در این حوزه و با رویکردی فمینیستی موجب شناخته  

ح در  وی  است.  شدن  شده  پرورش  و  آموزش  از    "وزه  استفاده 

تالش  "،  "ای برای تربیت اخالقیعالیق مادرانه به عنوان زمینه

مقوله مفهوم  بازپردازی  زنانبرای  منظر  از  ی  توسعه"،    "ی شر 

به مدرسه  باشدگونهساختارهای  غمخواری  مشوق  که  و  "ای 

نگز است  از مهمترین آثار نادی   "غمخواری و جایگاه آن در اخالق"
 که در این مقاله نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

 

 فلسفه تربیتی نادینگز   -1-1



 و همکاران  نوروزی

 

192 

 و پدیدارشناسی ،گراییگرایی، هستیعاطفهچهار مکتب فلسفی  
 اند. بیشترین تاثیر را بر مبانی فلسفی نادینگز داشته  9فمنیسم
  .است نادینگز دیدگاه فلسفی مبانی از گرایی یکیعاطفه مکتب

[ با تاکید بر عاطفه در اخالق غمخواری معتقد است  21نادینگز]
این   که  نیست  معنا  این  به  رویکرد  این  در  عاطفه  بر  تاکید  که 
رویکرد را غیرعقالنی و یا ضدعقالنی بدانیم، بلکه باید با توجه به  

های های مناسب، بر اساس مالکاینکه فرد غمخوار در موقعیت
ن رویکرد، یک رویکرد کامال عقالنی  کند، ایعقالنی انتخاب می

 هاییموقعیت در گیریاست. اما به جای تاکید اصلی بر تصمیم

 ایجاد که تعارضات اخالقی وجود دارند، تاکید بر  با همدیگربودن،

است)همان(. او هم اخالقیات و   مثبت روابط تقویت  و و نگهداری
قی در یک  هم نتایج آن را به عنوان پیشنهاداتی برای تربیت اخال

کند. نادینگز برچسب زدن و انگ  ارتباط عاطفی بنیادی بیان می
ها اغلب یک برداشت  کند و اعتقاد دارد که برچسبزدن را رد می

کنند و مفهومی را در بازشناسی عواطف  انگارانه را ایجاد میساده
 [22آورد]اخالقی بوجود می یمبتنی بر بایدها

ی  که از روی عواطف و به انگیزهگرا کارهایی  در اخالق عاطفه 
می انجام  اخالقی  خیرخواهی  لحاظ  به  همدردی(  شوند)مانند 

-ی خودخواهی انجام میارزشمندند و کارهایی که صرفا به انگیزه
اند، پس ارزش اخالقی رفتار، ناشی از این است که  ارزششوند بی

به دنبال خیر دیگران باشیم. مالک اخالق در این مکتب، عاطفه  

 همدلی و همدردی و حسبوده  [ 23] "دیگرخواهی"ی و انگیزه

انسان در لذت و   مبنای رفتار اخالقی است؛ یعنی شریک شدن 
-ی نیرویی که از حس همدردی گرفته می درد دیگران به واسطه

 [.17شود]

رابطه  "غمخواری"ارتباط   از  عبارتست  نادینگز  ای که  از دیدگاه 
فرد، فرد غمخوار و دیگری فرد    بهترین حالت آن، ارتباط بین دو

  11از مارتین بوبر  10گراییمورد غمخواری است. نادینگز در هستی
بسیار تاثیر پذیرفته است. بوبر قائل به دو نوع رابطه اساسی است  

تواند با جهان پیرامون خود داشته باشد، یکی رابطه  که انسان می 
رابطه-»من که  است  بیتو«  و  دوسویه  و  ای  و  قید  است  شرط 

مندی آن« است که متضمن صورتی از بهره  -دیگری رابطه »من
تو است و یا  -ای از نوع منو تسلط است و تشخیص اینکه رابطه

تو را    –گردد. البته بوبر رابطه من  آن به نفس رابطه برمی  –من  
ی میان فرد  ترتیب نادینگز، به تبیین رابطه[. بدین24داند]ارجح می

ای از نوع  پردازد و آن را رابطهمورد غمخواری میغمخوار و فرد  
داند. زیرا  داند، اما هر نوع ارتباطی را غمخواری نمیتو می  –من  

در ارتباط غمخواری، حالتی از هشیاری در فرد غمخوار وجود دارد  

و غرق شدن یا فنا شدن در دیگران    "12جایی انگیزشیجابه"که به  

 حین کند که فرد دراکید میوی ت. شودمنجر می "13مجذوبیت"

 در را چه آن و بیندمی شنود،می واقعی،  طور به غمخواری، انجام

 [ 25کند]می احساس کامالً است، دیگران به آن انتقال پی
اندیشه  14پدیدارشناسی از  دیگر  اخالق  یکی  بر  تاثیرگذار  های 

هوسرل مانند  به  نادینگز  که  چند  هر  است.    15غمخواری 
ی ی واژهکند، اما دربارهکند و یا از آن بحث نمیپدیدارشناسی نمی

ی  [جمله 9کند]غمخواری از پدیدارشناسی روانشناختی استفاده می

 را دوست چیزی چه هستیم غمخواری درگیر ما که زمانی "

نادینگز    "داریم نزد  غمخواری  پدیدارشناسی  در  کلیدی  نقشی 
به این ش25دارد] او  بنابراین  یوه سعی در آشکارساختن معنای  [. 

غمخواری نزد افراد دارد و اینکه در هنگام غمخواری حالت ذهنی  
او است؟  چگونه  نتیجه   یشیوه به افراد  این  پدیدارشناسانه،به 

ی غمخواری دو ویژگی  رسیده است که فرد غمخوار در هر رابطه
 [ 26جایی انگیزشی]کند: مجذوبیت و جابهرا حس می

 

 اخالق در فلسفه تربیت نادینگز . 1-2
 بود، ریاضیات آموزش مورد در نادینگز نخستین هایپژوهش

و   فلسفه وجود این، با اما  .بود آن دلمشغول همواره که قلمرویی
 گرفت؛ قرار وی هایفعالیت محور در تدریج به اخالق یمطالعه

رویکردی فمینیستی به   :غمخواری"عنوان   با وی کتاب  نخستین

 پرسش  .است توجهی چنین دهندهنشان  "یاخالق و تربیت اخالق

 برای فعل چیز چه که است این مذکور کتاب در نادینگز ماندگار

این پرسش در سنت اساسی اخالقی اگر چه  های پیشین است؟ 
اخالقی نیز مطرح بوده است، اما رویکرد نادینگز به این پرسش  

 .[27متفاوت است]
بر   مبتنی  اخالق  دیدگاه  پرورش  و  بسط  در  نادینگز  مدعای 
غمخواری این است که نه دیدگاه اصالت سود و نه دیدگاه اصالت  
تکلیف تنگناهای اخالقی و مالحظات اخالقی مربوط به زنان را  

تصمیم وی  است.  نداشته  نظر  پیامدهای  در  بر  مبتنی  های 
پایه استدالل  یا  سود(  اصالت  اصالت  امحتمل)رویکرد  ی)دیدگاه 

کند، اما منظر بدیلی بر اساس غمخواری طبیعی  تکلیف( را رد نمی
کند؛ همچنان که در غمخواری مادر به فرزند این امر  پیشنهاد می

[ قوت رویکرد نادینگز در این  20] 16نهفته است. به نظر فلیندرس
منظر   این  از  وی،  نظر  به  دارد،  تأکید  متقابل  عمل  بر  که  است 

تواند از نگاه یک عامل فردی  اخالقی به سادگی نمیموضوعات  
 بیرون از تکلیف یا مطابق اصولی انتزاعی تحلیل شود.  

است.  نادینگز تصریح می پذیرفته  تاثیر  افراد مختلفی  از  کند که 
وی در اینکه بین عشق یا روح زنانه، و عقل یا روح مردانه دوگانگی  

دینگز این است که  است. استدالل نا  17قایل است، حامی دیویی
اخالق عمدتا به زبان پدرانه مورد بحث قرار گرفته است، یعنی در  
قالب اصول و قضایا، و در قالب عباراتی چون داوری، انصاف و  
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تفاوت پدر و   این اخالق، صدای مادر خاموش است،  عدالت. در 
 [. 28مادر این است که مادر دلبسته است و پدر فارغ]

اصلی اخالق غمخواری و اخالق سنتی در این  های  یکی از تفاوت
 .[29شود]است که در رویکرد غمخواری، مرکزیت قواعد رد می

را    ، اخالق غمخواری از مقدمات دیگر اخالق سنتی  برخی دیگر 
گیری در لحظات طلبد. به جای تاکید بر تصمیمنیز به معارضه می 

، نگهداری،  تعارض یا تاکید بر داوری، بر زندگی با یکدیگر، ایجاد
-شمولی اخالقی را رد میکند. جهانتوسعه روابط مثبت تاکید می

کند، اگرچه پیامدهایی از این قبیل که در صورت انجام این عمل  
کند، برای آن مهم خاص روابط غمخواری چه سرنوشتی پیدا می

است اما سودگرایی)بیشترین خیر برای بیشترین افراد، یا جدایی  
کند و فضیلت دانستن غمخواری را به  ا نفی میوسایل از غایات( ر

خواند. تاکید آن بر انگیزش در تربیت اخالقی، با تقدم  معارضه می
 .  [26استدالل اخالقی معارض است ]

است:    نادینگز درون "معتقد  را  مسائل  پسران(  دخترها)برخالف 
کنند و  دهند و بسته به شرایط اقدام میای از روابط قرار میشبکه

غمخواری،   اخالق  البته  است.  مثبت  روابط  تقویت  بر  تأکیدآنها 
اخالقی برای انسانیت ـ زن و مرد ـ است ؛ گرچه زنان تجارب  

دارند مورد  این  در  مستقیمی  و  اول  دیدگاه "دست  در  بنابراین   .
در   و  غمخوار  افراد  پرورش  اخالقی،  تربیت  هدف  غمخواری، 

هم به  مینهایت،  افراد  تپیوستگی  ارتقای  باشد.  اخالقی،  ربیت 
و   غمخواری  تقویت  طریق  از  عاطفی(  اخالقی)پاسخ  رفتارهای 

 .[8]همدلی است
[ در پژوهش خود پس از برشمردن  18موحد، باقری و سلحشوری ]

 غمخواری عامل به سه و اشاره اخالقی تربیت شناختینمبانی روا

 هی، متقابل در دیدگاه نادینگز، الگود ارتباط و خوداخالقی طبیعی،

و تائید را به عنوان چهار روش تربیت اخالقی وی   عمل وگو،گفت
 :کنندمعرفی می

 

 الف. الگودهی 

در   حیاتی عاملی غمخواری، روابط در الگودهی نادینگز  است. 
تاکید می الگودهی  بر روی روش  روابط غمخواری  کند. آموزش 

آموزان ضمن مشاهده عمل جهت چون به کمک این روش دانش
رفتارهای   تشویق می انجام  نیز  شوند. همچنین وی  غمخوارانه 

معتقد است که این روش نقشی انتقادی را در فرآیند تربیت برای  
دانش طریق  این  از  و  دارد  میغمخواری  یاد   که گیرندآموزان 

 [21کنند] غمخواری دیگران به نسبت چگونه
 

 ب. گفتگو 

تو تاثیر پذیرفته   –در عمل گفتگو نیز نادینگز از بوبر و ارتباط من  
داند  آن ارجح می-تو را نسبت به من    -است.  بوبر که نسبت من

واسطه   تو«  و  »من  میان  مفهومى  طرح  هیچ  که  است،  معتقد 
مى نمى بوبر  بى شود.  »تو«  با  نسبت  میان  گوید:  است،  واسطه 

تصور  یا  مفهوم  هیچ  »تو«  و  نمى»من«  واسطه  میان  ى  شود، 
اى شود، هر واسطه »من« و »تو« هیچ غایت یا هدفى واسطه نمى 

یک مانع است، فقط در جایى که هم موانع برطرف شود مواجهه  
[نیز  21. بنابراین در گفتگوی مورد تاکید نادینگز][30]دهدرخ مى

گفتگو به معنای مکالمه نیست، بلکه عملی ارتباطی است که بدون  
ی پایانی، دو طرف تمایل به انجام  گرفتن تصمیم و یا نتیجهدرنظر  

آن دارند. نادینگز معتقد است: از طریق گفتگو امکان کاهش جرم  
خالف در  و  دارد.  وجود  است،  نادرست  تصمیم  اثر  بر  که  کاری 

های اعتقادی، با  نظر از تفاوتگفتگو، دو طرف غمخواری صرف
ر آگاهند و هدف، برقراری  یکدیگر ارتباط دارند و از حال یکدیگ 

به ناب  غمخواری  تعارضارتباط  رنج  و  درد  کاهش  های  منظور 
 [. 21]ی افراد استکنندهناراحت

 

 ج .عمل

پذیر نیست. نادینگز معتقد است  بدون عمل، تربیت اخالقی امکان
توانند چگونگی غمخواری کردن  ی عمل کودکان میکه به وسیله

الزمه پس  بگیرند.  یاد  زنرا  ایجاد  ی  مردم  توسط  اخالقی  دگی 
هایی برای کسب مهارت غمخواری است. مثال فرد غمخوار  فرصت

افتد عمل غمخواری را  تواند از طریق آنچه در خانه اتفاق میمی
بگیرد آگاهانه[26]یاد  و  منابع عشق کافی  ای  ، کودکان در خانه 

  هایی را برایدارند و وظیفه پدر و مادر است که لحضاتی و فرصت
داری  تعلیم وی در مورد غمخواری فراهم کنند و نباید تنها به نگه

 کودکشان اکتفا کنند. 
 

 د.تائید

گرای نادینگز با دیگر رویکردها در تفاوت رویکرد اخالقی عاطفه
ی  [. در اینجا نیز باز رابطه17شود] ی تائید بیشتر مشخص میمولفه
 تویی بوبر بر تفکرات نادینگز موثر است.  –من 

به  ت است،  مبتنی  استمرار  و  معقول  شناخت  اعتماد،  بر  که  أیید 
ی  تشویق رشد و فراتر رفتن از خود، در فرد خواهد انجامید. الزمه

داشته   کاملی  شناخت  افراد  به  نسبت  که  است  این  واقعی  تأیید 
خوار بتواند نیازهای درونی آنها را به باشیم، به طوری که فرد غم

زگار باشند، بیان کند. در این صورت است  ای که با واقعیت ساگونه
پذیرد خواری چنین انتسابی را خواهد پذیرفت و میکه فرد مورد غم

که این همان چیزی است که او قصد داشت انجام بدهد. چنین  
می خواری  غم  مورد  فرد  در  دلگرمی  ایجاد  سبب  گردد. تأییدی 

ساده و  تشریفاتی  عملی  تأیید،  فرایند  نیسبنابراین  هر ای  که  ت 
تأیید مبتنی بر   اگر بخواهیم که  بندد.  به کار  را  بتواند آن  فردی 
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 واقعیت باشد الزم است که افراد با هم دیگر ارتباط مستمر و مداوم

 باشند.  داشته
 

 . زن در اندیشه نادینگز 1-3
اندیشه در  تاثیرگذار  به  رویکرد  فمینیستی  رویکرد  نادینگز  های 

اینکه   با  است.  و  اخالق  دختران  میان  تفاوت  کلبرگ  بار  اولین 
پسران در داوری اخالقی را مطرح کرد اما بعدا شاگرد وی کارول  

های اخالقی معینی  بود که ادعا کرد دختران از ویژگی  18گیلیگان
مند هستند. اخالق فمینیستی تالشی است جهت بازنگری در  بهره

بها و بی   ارزشاخالق سنتی غرب که تجربیات اخالق زنان را کم
[. نگاه فمینیستی در اخالق مبتنی بر مسئولیت 9تلقی کرده است]

با رویکرد اخالق مبتنی بر حق و عدالت قرار دارد. در   تقابل  در 
که در اخالق مبتنی بر حق و عدالت نگاهی فردگرایانه حاکم حالیه

مسئولیت فمینیستی  رویکرد  در  اما  جمعاست  نگاهی  گرایانه  گرا 
گرا  . در تقابلی دیگر در حالیکه در اخالق عدالت.توجه استمورد  

  گرا عاطفهعقل و انصاف حاکم است، در مقابل در اخالق مسئولیت
رنج به  نسبت  فرد  که  است  این  بر  نظر  زیرا  است،  و  غالب  ها 

دردهای دیگران حساس باشد و با مشاهده آنها برانگیخته شود و  
 [.30در نتیجه برای رفع آن اقدام کند]

 وارد اخالق عملی  بعد در بیشتر زنان که است معتقد نادینگز

 چنین از گیرینتیجه و نظری بعد شدن به  وارد زیرا  شوند؛می

 دلیل به این امر این  .دانندمی فرعی مسایل سری یک را مسایلی

 زنان بلکه ندارند، را منطقی گیرینتیجه توانایی آنان که نیست

 بیشتر دالیل این اما بیاورند، دلیل شاناعمال برایتوانند  می غالبا

 کنند،می تأکید شخصی آلدید ایده  و تأثرات نیازها، احساسات، بر

همگانی. تاکید بر عاطفه در اخالق فمینیستی در مقابل  اصول بر تا
تفاوت اساسی این دو رویکرد    ، محور کانتعقل در اخالق عدالت

 [. 17ت]به اخالق از دیدگاه نادینگز اس
 

 . مروری بر زندگی، مبانی و آرای تربیتی فارابی2
ابونصر محمد بن محمد طرخانی ملقب به فارابی، در حدود سال  

قمری/  259 در    872هجری  فاراب  نزدیک  وسیج  در  میالدی 
گردید] متولد  در   [31ماوراالنهر  کودکی  دوران  گذراندن  از  پس 

دانش پرداخت و افزون  فاراب، راه سفر را پیش گرفت و به کسب 
بر ترکی، چندین زبان دیگر از جمله فارسی و یونانی را فراگرفت.  
وی سپس به بغداد رفت و برای تحصیل منطق و فلسفه در آن  
سامان رحل اقامت افکند و پس از کوشش بسیار به مراحل عالی  

های فارابی در بغداد نگارش  علمی رسید. تعداد بسیاری از کتاب
منش و به  این فیلسوف بزرگ عمیقا مذهبی و صوفی  [32]یافت

 احتمال بسیار شیعی مذهب بوده است.

قبل از بیان آرای تربیتی فارابی و مبانی آن ذکر چند نکته سودمند  
 است: 

فارابی، معلم ثانی، نخستین فیلسوف بزرگ در دوره اسالم   -1
فلسفه   میراث  بر  خویش،  سرشار  هوش  و  استعداد  با  که  است 

عملی یونان احاطه یافته و در فهم و نقل دقیق فلسفه  نظری و  
افالطون و ارسطو چیرگی ویژه و در سازگاری دادن بین آرای آن  
دو فیلسوف بزرگ، مهارتی خاص داشته و افزون بر آنها خود نیز  

 . [32]صاحب ابداع بوده است

درست است که فارابی شاگرد فلسفه یونانی است، اما مقلد   -2
ر برخی از فصول کتاب فارابی، به مناسبت موقع  آنان نیست. اگر د

و مقام، در باب تأثیر آرای فلسفه یونانی در فلسفه اسالمی و توجه  
فالسفه اسالمی از جمله فارابی به فلسفه یونانی، تأکید شده است،  
نباید نتیجه گرفت که مدینه فاضله فارابی، افالطونی یا ارسطویی  

 . [33است ]

فه، عالمی را درک کرده است که گرچه  او در فلسفه و با فلس -3
هایی با عالم افالطون و ارسطو دارد، ولی نباید آنها را با شباهت

تنها  نه  یونانی  فلسفه  از  فارابی  و گزارش  اشتباه کرد. فهم  هم 
صورتی از فلسفه است که ابن سینا، سهروردی، خواجه نصیرالدین 

را بسط و    طوسی، میرداماد استرآبادی و مالصدرای شیرازی آن
تفصیل دادند، بلکه در فهم و فاهمه مردم مناطقی از عالم اسالم   
نظام   و  آموزش  برنامه  در  و  عالم   این  وسعت  تمام  در  نه  اگر 
مدارس مؤثر می افتد. این معنی را در قیاس طبقه بندی ارسطویی  

 علوم با طبقه بندی علوم در نظر فارابی می توان دریافت.

مستقیما به تعلیم و تربیت پرداخته نشده   در آثار موجود فارابی -4
-آموز سخن نرفته است. شاید از همینو از تربیت کودک و دانش

ی آراى تربیتى دانشمندان مسلمان روست که در منابعى که درباره 
ی تاریخ تعلیم و تربیت است  پرداخته شده، و یا آثارى که درباره

دانشم تربیتى  آراى  به  هم  فرازهایى  آنها  در  مسلمان  و  ندان 
ی  ها و آن چه دربارهاختصاص یافته است، و نیز فارابی شناخت

تاریخ فلسفه در اسالم به فارسی و عربی قلمی گشته معموالً از  
 [34های تربیتی فارابى یاد نشده است]دیدگاه

پس با توجه به اینکه فارابی آن هم آگاهانه کتاب و یا حتی فصلی  
آموز نپرداخته و در  آموزش دانش  ی تربیت کودک ومستقل درباره

اشارهالبه این موضوع  به  اندازه  الی مطالب هم  به  و  ای درخور 
نمی است،  دیدگاهنکرده  ریز  به  او  توان  آموزشی  و  تربیتی  های 

ی آثار فارابی تنها آموز پی برد. از مطالعهی کودک و دانشدرباره
-ر قالب فلسفهای مطالب کلی تربیتی را برگرفت که دتوان پارهمی

تربیت می بر اساس آنهاست که فارابی در جرگهی  ی گنجند و 
 [34آید]فیلسوفان تربیت در می

 فلسفه تربیتی فارابی    .1-1
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-می آن فراسوى انسان که داندمی مطلوبى آن را هدف فارابى
 مطلوب کمال را  آن و کوشدآن می به رسیدن برای و ویدپ

-گونه می دو را آن  و خواندمی خیر را هدف این وى  .شماردمی
 به رسیدن یمقدمه و است بالذات  مطلوب که غایتی یکى اند:د

 خواستنى خود  گرچه که مطلوبى و دیگرى نیست؛ دیگر چیزى

 .[34دیگر باشد] هدفى به رسیدن یمقدمه تواندمی اما است
باید در  فارابی عمیقاً معتقد است که جهت تربیت  تعلیم و  گیری 

ای باشد که وی در کتاب سامان بخشیدن به مدینه فاضلهراستای  
گونه تعلیم و تربیت در  المدینه ترسیم کرده است و بدینالسیاسه

آرا  "وی در کتاب  .بینش فارابی از نظر اهداف کامالً اجتماعی است

 یعنی فرد تحول الزم شرط و زمینه را جامعه"اهل مدینه فاضله

 هیچ که برای گویدمی و شمرد می او های توانای آمدن کار به

 برای او فطرت طبیعی که کمالی  بدان وصول انسان، افراد  از فرد

 دلیل این به او  .واسطه اجتماع به مگر نبود ممکن است، نهاده او

 تکامل شرط را خوب جامعه پردازد کهمی جامعه پیرامون  بحث به

 [ 35داند]می آدمی معنوی
که انسان مفطور به زندگی و  فارابی همچون ارسطو معتقد است  

ضرورتاً   که  است  موجودی  عبارتی  به  و  است  اجتماعی  زیست 
کردن نیازهای خود  باشد، زیرا انسان برای برآوردهالطبع می مدنی
ای جز تعامل اجتماعی و تعاون و همکاری با دیگران ندارد.  چاره

وی بر این باور است که همکاری و تعاون انسان فقط به سبب  
ای برای ادامه حیات او  ها و وسیلهو در نتیجه، رفع نیازمندینیاز  

نیست، بلکه او را بر تسلط و چیرگی بر شرایط حیات قادر ساخته  
کند. از نظر فارابی  و راه رسیدن او را به کمال و سعادت هموارتر می

انسان، هم در قوام وجودی و هم در نیل به کماالت، محتاج به  
بر   زندگی اجتماعی است و را  به کمال و فضیلت  نیل  گویا وی 

ها زندگی مادی مقدم دانسته و به عبارتی زیربنای کار را فضیلت
 [11داند]و کماالت می

طور کلی تعلیم و تربیت از دیدگاه معلم ثانی عبارتست از هدایت  به
 به فاضله مدینه در عضویت برای حکیم و وسیله فیلسوففرد به

نهایی   کمال و دنیا این در اول کمال و سعادت به منظور دستیابی
گوید:  [ و پس از بیان اقوال مختلف در مورد سعادت می 35آخرت ]

»سعادت، غایت و نهایت چیزی است که هر انسانی شوق آن را  
داشته و با سعی و تالش خویش به سوی آن حرکت می کند، پس  
است که سعادت، کمال  به جهت آن  او  و گرایش   همانا حرکت 
گفتاری   هیچ  نیازمند  خود،  توضیح  برای  رو  این  از  و  است 

 [6نیست«]
تعلیم یعنی:    :به نظر فارابی، تعلیم و تربیت از دو طریق میسر است

ایجاد فضایل نظری و تأدیب یعنی: ایجاد فضایل اخالقی و عملی. 
در نتیجه تعلیم همیشه به قول و گفتار است، در حالی که تأدیب  

 [. 35اهی هم کردار و اعمال]گاهی به گفتار و گ

 

 . اخالق در فلسفه تربیت فارابی2-2
ترین هدف تعلیم و تربیت از نظر فارابی هدف اخالقی است  مهم

به   نیل  نهایت  به کمال و در  که همانا کسب فضیلت و رسیدن 
خداوند است. وی هدف غایی از آفرینش را دستیابی به سعادت و  

سعادت را »صیرورت و انتقال و تحول  داند و رسیدن به کمال می
تعریف می فارابی،  11کند]نفس در کمال وجودی خود  نظر  به   ]

علتی  در جستجوی  تا  راهنمایی کند  را  فرد  باید  اخالقی  تربیت 
گیرند و به آن پایان  ی موجودات از آن سرچشمه میباشد که همه

او، ضرورت  می امر  ساخته  موجودات  و  وجود  این  شناخت  یابند. 
کند. فرد باید به سوی شناخت خداوند  تربیت اخالقی را توجیه می 

به عنوان خالق و پروردگار تمام هستی، و ایمان به او و پیروی از  
دستوراتش هدایت شود. سپس آیات خداوند را در زمین بشناسد و  
بعد به شناخت خود: در جایگاه مخلوق و بندة پروردگار عالمیان 

 .[14، پایة شناخت خداوند است ]همت گمارد که شناخت خود
و   جهان  شناخت  زمینة  باید  اعتقادات،  بحث  در  اخالقی  تربیت 
آفرینندة آن و هر چه در آن است را به شاگردان بدهد. بنابراین،  

ای از معارف را در اختیار آنان بگذارد. برای درک آن  باید مجموعه
های جسمی و روحی را  آمادگیمعارف، نظام تعلیم و تربیت باید  

در شاگرد ایجاد کند. بنابراین، هدف اصلی تعلیم و تربیت، به ویژه  
تربیت اخالقی فارابی، در مورد معرفت شناسی وی، هدایت متربی  
قابلیت  او  تا  است،  مستفاد  عقل  مرحلة  به  بالقوه  عقل  مرحلة  از 

ادت کسب فیض را پیدا کند و به باالترین مراحل کمال برسد. سع
به عنوان هدف اصلی تربیت اخالقی فارابی عبارت است از: دوری  

این مرحله، شخص    انسان از ماده و نزدیکی او به وجود اول. در
داند و در  هیچ غایتی را فراتر از نیل به خداوند پیش روی خود نمی 

 [.14آید]جستجوی آن بر نمی 
یلت و خیر  در دیدگاه فارابی و بنابر تعریفش از اخالق سعادت، فض

 سه واژه کلیدی جهت درک این مفهوم هستند.
ی تعلیم و تربیت  سعادت تنها از طریق کسب فضایل و به وسیله

پذیر بوده و چون معتقد است افراد از ابتدا دارای فطرت پاک  امکان
 [36داند]هستند؛ لذا تعلیم و تربیت را امری اساسی و محوری می

تربیتی فارابی امکان تغییر اخالق برای همه  و در نتیجه در اندیشه  
 .[35انسان ها در تمام جوامع و در هر شرایطی ممکن است]
[ 12گیرد ]در فلسفه فارابی فضیلت که در مقابل رذیلت قرار می

های طبیعی و استعدادهایی که در وجود آدمی  عبارتست از: »هیئت
دارند«] گرایش  نیکو  صفات  جا37به  تعریفی  در  اما  از  مع[،  تر 

گوید: »فضیلت، خیری است که مطلوبیتی ذاتی دارد،  فضیلت می
 .[36نه آنکه برای رسیدن به چیزی دیگر مطلوب باشد«]

داند که هر چیزی شوق حرکت به سوی  فارابی خیر را »غایتی می
آن را دارد و خواهان آن است و با کمک آن به مرتبه و حقیقت  
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له از کمال و وجود است«و  رسد. خیر آخرین مرح وجودی خود می
منطبق یکدیگر  بر  کامل  وجود  و  را  خیر  شر  فارابی  واقع  در  اند. 

 .[12داند]نداشتن کمال می
 

 . زن در اندیشه فارابی2-3
وگو در خصوص  در میان فالسفه و حکمای مسلمان بحث و گفت

زن و همسرداری و تربیت فرزندان و سلوک و آیین مربوط به این  

عنوان   تحت  بشری  از ساحت  منزل"بخش  می    "تدبیر  صورت 
 گرفت.  

های خود را فارابی به عنوان مؤسس فلسفه اسالمی بیشتر بحث
بحث در خالل  زنان  جایگاه  فاضله درباره  مدینه  پیرامون  هایش 

در رساله سیاست به تفاوت در اصناف از    مطرح کرده است. فارابی

کودکان، زنان و نادانان دارای  "گوید:  جمله زن و مرد اشاره و می 
اند و این در حالی است، که فارابی در بحث عقل،  کمی تمیز و عقل

داند اما در مباحث مربوط به عقل عملی و  جنسیت را دخیل نمی
می چشم  به  عباراتی  چنین  وی  درآثار  البته  16د]خورسیاست   ،]

کند. اما این مسئله نیز استفاده می  "العقلضعیف"فارابی از واژه  
و   دو ساحت خردمندی  بررسی  نیازمند  فارابی  رساله سیاست  در 

 خردورزی در اندیشه وی است.  
-از جمله مغالطاتی که ممکن است در حوزه تعقل انسان اتفاق بی

این به  است،  و خردمندی  بین خردورزی  خلط  لزوما    افتد،  معنا، 
که   است  آن  از خردمندی  منظور  نیست.  خردمند همان خردورز 
انسان دارای قوایی باشد که امکان تفکر و تعقل را به او بدهد و  
منظور از خردورزی، آن است که فرد بتواند قوای خود را در مسیر  
فعلیت   به  امکان  چراکه  گیرد.  کار  به  و  کرده  فعال  آن  صحیح 

رهون شرایط مختلف و دربند عوامل و موانع ای، مرسیدن هر قوه
داند، اما در  در واقع فارابی زنان را خردمند می.[38گوناگون است]

و   محیطی  شرایط  شدن  مهیا  که  است  زنان  خردورزی  مورد 
 کند.اجتماعی را طلب می

و    اجتماع  بستر  دو  در  سعادت  کسب  فرایند  فارابی  فلسفه  در 
پیدا می معنا  انسان  و استعدادهایش  کنداستعداد  انسان  واقع  ، در 

نمایانگر توان خردمندی اوست و اجتماع، عرصه بروز خردورزی او  
تواند با تکیه بر  آورد. به عبارت دیگر انسان مستعد میرا فراهم می

توان اجتماع به سعادت دست یابد. استعداد انسان که برخاسته از  
یا دیگر علوم  فطرت اوست، در دو سطح معارف و معقوالت اولیه و  

قابل بررسی است. فطرت یا همان طبیعت نیز در بین همه انسانها  
 [27مشترک است]

-وی با تبیین اندیشه سیاسی یونانی، نظام سیاسی جدیدی را پایه
رهبران،   افراد،  حقوق  نوآئین،  نظام  این  در  که  کرد  گذاری 
... آمده است. این نظام جدید، بر مشارکت  خدمتگزاران، زنان و 

د و زن مبتنی بود و وجه تمایز میان این دو، تالش برای کسب مر
 . [16های بیشتر بود]فضایل و توانایی

دهد، زن و مرد از لحاظ برخورداری  شناسی فارابی نشان میانسان
از موهبت عقل و قوای حاسه و متخیله، با یکدیگر تفاوتی ندارند.  

دانسته و  وی درکسب سعادت، هم خود فرد و هم جامعه را دخیل 
کند و با تفکیک ساحت خردمندی و خردورزی جنسیت را وارد نمی

 . [38قابل تبیین است]
 برابر و یکسان فاضله، مدینه در مرد و  زن جایگاه فارابی  نظر از

 جدایی یکدیگر از و مهربانی خشم نیروی دو در اگرچه  .است

 نیروی در و است  تر ناتوان مرد از خشم نیروی در زن چه دارند،

 خرد و  تخیل حس، نیروهای در دو هر ولی وی تواناتر، از مهر

 خشم در نیروی تنها مرد و زن فارابی، نظر از اند. درواقعیکسان

 یعنی دیگر، قوه سه  در و اند متفاوت یکدیگر  از  که است مهر و

 نیروها این به رسیدن امکان بالقوه هر دو خرد، و حس و تخیل

فاضله  مدینه در افراد جایگاه و نقش تر،دقیق تعبیری به  .دارند را
 شده تعریف جنسیتی نه و انسانی هایشاخصه اساس بر صرفا

.  فارابی صرفا در عوارض است فلسفه در مرد و زن تمایز و است
بنابراین در فلسفه فارابی فرایند کسب سعادت در دو بستر اجتماع  

در   و  کند  می  پیدا  معنا  انسان  استعداد  در  و  مستعد  انسان  واقع 
از   برخاسته  انسان  استعداد  چون  و  رسد  می  سعادت  به  اجتماع 

ها مشترک است، فطرت اوست و فطرت نیز در بین همه انسان
اند. بنابراین فارابی فارغ ها به سوی کارهای مشترک در حرکتآن

ها در کسب معقوالت اولیه، توازن و  از جنسیت معتقد است انسان
براب محورانه،  امتیازی  انسان  بیشتر  زن  به  فارابی  نگاه  دارند.  ر 

 .[16فضیلت محور و فارغ از جنسیت است]
هایی مثل نساء و نسوان و رجال کمتر  در کل در آثار فارابی واژه

می واژه مشاهده  از  همواره  او   ، المدینه"های  شود  یا    "اهل  و 

-ظریههایی عام و فراگیرند، در نها که واژهو نظایر آن  "الناس"
و این نشانگر آن   [ 39های فلسفی خود استفاده کرده است]پردازی

تفکیک   ابنا بشر، جنسیت را محور  بین  است که وی در تفاضل 
 .[38دهد، بلکه نگرشی انسانی به ماهو انسان دارد]قرار نمی

 

آرای  .   3 براساس  نادینگز  رویکرد  انتقادی  بررسی 

  فارابی
تربیت اما باید اذعان کرد که، معلم با وجود اهمیت آرا فارابی در  

ثانی به طور مستقیم و بر خالف نادینگز به تعلیم و تربیت نپرداخته  
توان فیلسوفان را به  است. از باب پرداختن به تعلیم و تربیت می

دو دسته تقسیم کرد. دسته اول فیلسوفانی که به طور مستقیم به  
بیتی هستند، مانند  تعلیم و تربیت پرداخته و گاه صاحب نظریه تر 

نادینگز و دسته دو فیلسوفانی هستند که خیلی  و نل [40افالطون]
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کلی در باب تعلیم و تربیت صحبت کرده و به طور مستقیم وارد 
 . [12اند، مانند فارابی]مسائل نشده

با   تعامل  و  رفتار  چگونگی  تربیت،  موضوع  نادینگز،  دیدگاه  در 
است و هدف تربیت باید پرورش  یکدیگر و رفتار با دیگران مهم  
ای که بتوانند  گونه داشتنی باشد، بهافراد غمخوار، بامحبت و دوست

از   .[18روابط غمخواری را حفظ کنند و موجب ارتقای آن شوند]
دیدگاه نادینگز، تربیت عبارتست از توجه به نیازهای دیگران و در  

های قابلیتاولویت قرار گرفتن نیازدیگران بر نیازهای خود. کسب  
الزم برای زندگی بهتر در جامعه جهت ایفای نقش موثر به عنوان  

ترین هدف در تربیت نادینگز است تا فرد  شهروندی مطلوب مهم
مسالمت زندگی  دیگران  با  در  بتواند  بنابراین،  باشد.  داشته  آمیز 

اندیشه نادینگز بر خالف دیدگاه فارابی رضایت خداوند و یا پاداش 
واند انگیزه فرد از انجام امور اخالقی باشد، بلکه انگیزه  تاخروی نمی

می تشکیل  راحت  زندگی  را   اسلوتاصلی  است:    19دهد.  معتقد 
دیدگاه نادینگز فقط مناسب کسانی است که با انسان ارتباط دارند.  
بر اساس رویکرد نادینگز تعلیم و تربیت منجر به مسائل اجتماعی  

ه نادینگز بر اقسام دیگر ارتباط و روابط گروهی خواهد شد، اگرچ
)ارتباط با خود و ارتباط با محیط( سخن گفته، اما از ارتباط با خدا  
و عبودیت سخنی به میان نیاورده و تربیت را در نیروی انگیزشی  

سوی دیگران دانسته و این را ذکر کرده است این نوع تربیت  به
ا خدا در آن  شود و سخنی از ارتباط بحداکثر به دیگران ختم می

 .[9مطرح نیست]
نادینگز بین عشق یا روح زنانه و عقل یا روح مردانه دوگانگی قائل  
است. به اعتقاد او نحوه مواجهه دخترها و پسرها با مسائل اخالقی  

کاهند و  متفاوت است؛ پسرها واقعیات را به اصول انتزاعی فرو می
کنند؛ یعنی   وار حلسعی دارند مسائل اخالقی را با منطقی ریاضی

معتقدند برای هر معضل اخالقی همواره »یک راه حل درست«  
مهم   کرد؛  استنتاج  قواعد  یاری  به  را  آن  باید  که  دارد  وجود 
»عدالت« و احقاق »حق« خود یا عدم تجاوز به »حقوق« دیگران  
است. اما از نظر دخترها معضالت اخالقی، مسائل ریاضی نیستند 

ها زندگی کرد  ند. بلکه باید با آنکه راه حل مشخصی داشته باش
شود  گونه که مالحظه میو همان [8و آنها را در زندگی حل نمود]

ای مورد توجه و بررسی قرار  آنچه که در آثار وی به صورت ویژه
چشم از  اخالقی  تربیت  و  اخالق  موضوع  است،  اندازی  گرفته 

کرد و انداز را یک رویتوان این چشمزنانه)فمینیستی( است که می
می قرار  فمینیستی  رویکرد  ذیل  که  کنیم  تلقی  و  جنبش  گیرد 

اش به وجود  ی نه چندان طوالنیهای مختلفی در تاریخچهگرایش
 .[41آمده است]

معرفت  صاحب  که  است  کسی  کامل،  انسان  فارابی،  منظر  از 
و انسان فلسفی   [42عیب باشد]عقالنی عظیم و کردار اخالقی بی

اندیش موجودی  از  فارابی  برخوردار  و  انتخابگر  هدفمند،  مند، 

همچنین فارابی عمیقاً معتقد است که    .است [43استقالل نسبی]
به  جهت بخشیدن  سامان  راستای  در  باید  تربیت  و  تعلیم  گیری 

المدینه ترسیم کرده  ای باشد که وی در کتاب السیاسهمدینه فاضله
ظر اهداف  گونه تعلیم و تربیت در بینش فارابی از ناست و بدین

 اجتماعی نیز  فارابی فاضله مدینه همچنین  .کامال اجتماعی است

سعادت نیل امکانات که است،  عبارت به مهیاست. آن در به 

 در و شناسندمی را سعادت که است فاضله اجتماعی مدینه دیگر،

 تعاضد و تعاون  برساند غایت و غرض  این به آن ها را که اموری

 وسیله بلکه نیست، غایت خود خودی به فاضله پس مدینه  .دارند

و در این حقیقت جای اما و اگر نیست   [33است] سعادت نیل به
به   انسان  رساندن  و  انسان  سعادت  تحصیل  فارابی  دکترین  که 

 سعادت است. 
های تربیتی موضع آن از نظر ماهیت  از جمله عناصر مهم در نظریه

ودی مرکب از جسم و و طبیعت انسان است. فارابی انسان را موج
داند که روح و نفس او اشرف از  جسم و بدن است. کمال روح می

وجودی انسان در وجود هیچ فردی از ابتدا به صورت بالفعل وجود  
 . [6ندارد و هیچ انسانی از ابتدای وجود خود مفطور بر کمال نیست]

 اخالق، و تربیت  تعلیم و اساسی  هدف که است معتقد فارابی

باالترین است. انسان سعادت تحصیل که  است هدفی سعادت 
 شامل انسان سعادت  .کند تالش می آن به  رسیدن  برای انسان

اخروی دنیوی مجرد، و مادی حیات  دنیوی سعادت  .است و 

فارابی   [13است] اخروی سعادت مقدمه نظر   علم تحصیل از 

راه و نظری است   به رسیدن عملی  معتقد  و  است.  سعادت 
و  محوری عقالنی  امری  سعادت،  یعنی  اخالقی  مسئله  ترین 

[ و این نتیجه طبیعی، برجستگی  43برخاسته از نهاد همگانی است]
 کند. ی اخالقی فارابی را دو چندان میوارههای نظامو زیبایی

 ممکن سعادت به دیگران، وصول با همکاری و تعاون بدون

مدینه   و  جامعه  تشکیل  بدون  و  فضایل نیست  کسب  بر  قادر 
 با باید سعادت، و به کمال رسیدن برای چهارگانه نیست. انسان

 فارابی، دید از حقیقی سعادت  .کند برقرار رابطه افراد و  اجتماع

فارابی هدف خلقت و حضور در    .آیددست می به آخرت جهان در
کند. یکی  جهان اجتماعی را دستیابی به کمال انسانی معرفی می 

زمان همه  در  آن  بودن  کاربردی  فارابی:  تفکر  مزایای  و  از  ها 
ها است. وی مسائل را به طورکلی مطرح کرده و انسان را  مکان

ها فرض شده  ها و مکان مورد مطالعه قرار داده که در همه زمان
ای مشخص.  ای خاص و با مسئلهت، نه انسانی خاص در جامعه اس

فارابی مسائل اجتماعی را متأثر از اخالقیات دانسته و آنها را با دید 
کند. وی همه امور اجتماع را وابسته به  گذاری میاخالقی ارزش 

 .[14داند]فرد می
به عنوان یک فیلسوف   با وجود اختالفاتی که در اندیشه فارابی 

ی و نادینگز به عنوان یکی از فالسفه غربی و معاصر مطرح  اسالم



 و همکاران  نوروزی
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نیز می را  تشابهاتی  اما  اندیشهاست  در  آنتوان  ها جستجو  های 
 کرد.
 سمت به حیوانی خود از انسان سیر »تربیت،  نادینگز دیدگاه طبق

 در را حیوانی خود از فراتر رفتن حرکت این و است انسانی خود

جامعه  مسئولیت اخالق مراقبت، الگوی در کند.می بیان غمخواری
تجربه، مهمترین ویژگی  بزرگساالن در قبال جمعیت جوان و کم

پذیر بارزی است که در آن توجه به سرنوشت دیگران و مسؤلیت
بار آوردن شاگردان بسیار مهم و اساسی است و مسؤلیت عمده  

ر  طوپرورش اخالقی در این رویکرد، به عهده والدین، معلمان و به
[، برای فارابی نیز مدرسه مکانی  44کلی، جامعه بزرگساالن است«]

اجتماعی)دولتی( است. در این محیط گروهی همکار و همراه که 
اند و در مقابل اهداف  خواهان رسیدن به سعادت هستند جمع شده

کنند. یکی خویش به صورت جمعی و فردی احساس مسئولیت می
اضل فارابی، غمخواری مردمان  های اجتماع فترین ویژگیاز اصلی

آن نسبته به هم است. عشق میان رئیس و مردمان اجتماع فاضل، 
بنابراین در     [ 12عشق دوسویه و مبتنی بر ارتباط دوطرف است]

[ بر  46مدرسه فارابی سرنوشت همه شاگردان به هم مرتبط است]
اساس رویکرد نادینگز نیز، تعلیم و تربیت منجر به مسائل اجتماعی  

 و اخالق بر پایه غمخواری است.    [45روابط گروهی خواهد شد]  و
هم نادینگز و هم فارابی در دیدگاه خود توجه ویژه ای به جایگاه 
زن دارند. فارابی ضمن قبول تفاوت در زن و مرد، اما تفاوت عقلی  

داند و شرایط را در به فعلیت مردان و زنان را یک مؤلفه ذاتی نمی
مهم   عقل  عقل  میرساندن  در  تفاوت  که  است  معتقد  و  شمارد 

عملی است که اجتماع باعث آن شده است و در نتیجه زن را از  
نمیلحاظ خردمندی ضعیف فرض  میتر  نظر  به  بلکه  رسد  کند، 

[،  38مشکل در به فعلیت رسیدن قوای عقالنی)خردورزی( است]
اتفاق   انسان  تعقل  حوزه  در  است  ممکن  که  مغالطاتی  جمله  از 

تد، خلط بین خردورزی و خردمندی است، به این معنا، لزوماً بیاف
که   است  آن  از خردمندی  منظور  نیست.  خردمند همان خردورز 
انسان دارای قوایی باشد که امکان تفکر و تعقل را به او بدهد و  
منظور از خردورزی، آن است که فرد بتواند قوای خود را در مسیر  

د)همان(. نادینگز نیز با رویکرد  صحیح آن فعال کرده و به کار گیر
ای را برای زنان قائل است  فمینیستی خود در اخالق جایگاه ویژه 

-هر چند رویکرد نادینگز برخالف فارابی رویکردی جنسیتی می
ها و نیازهای زن مورد غفلت  باشد. نادینگز اعتقاد دارد که ویژگی

است    قرار گرفته است و تنها زمانی او به عنوان زن خوب مطرح
شنوی  کاری، برطرف کردن نیازهای دیگران و حرفکه در خدمت
 .[22موفق باشد]

توان گفت در اندیشه فارابی سعادت واقعی انسان  به طورکلی می
در گرو شناخت خود واقعی انسان است که منجر به شناخت خداوند  
و تقرب به درگاه الهی است. فارابی گرچه در مباحث تربیتی خود،  

وعات فلسفی و اهداف اجتماعی تربیت، بسیار متأثر بخصوص موض
است، اما زبان او در بیان اصول تربیتی و اخالقی، زبان   افالطون از

الوجود  قرآن و دین اسالم است و مبدا فلسفه فارابی بحث از واجب
این اساس، نظام فلسفی فارابی، به طور کامل، رنگ   بر  است و 

از تربیت معنوی در تربیت اخالقی  اما نادینگز با غفلت    ،خدایی دارد
در   اخالق  است.  دیگران  با  ارتباط  اخالق  موضوع  است  معتقد 

شود  دیدگاه او با توجه به دیگران و در ارتباط با دیگران ساخته می
 و این اخالق از خود و دیگران جدا نیست.

اندیشمند معتقدند غالب بودن قوه مهر و محبت در زنان   هر دو 
ا مردان  به  است.  نسبت  زن شده  و  مرد  تفاوت  موجب  که  ست، 

به   تربیت اخالقی معطوف  نادینگز در  اندیشه فارابی و  همچنین 
عمل است. فارابی عقل عملی را در ساحت خردورزی تعریف کرده 

به مردان ضعیف نسبت  زنان  بیان  این  به  نیز  که  نادینگز  و  ترند 
 داند.  تربیت اخالقی بدون عمل را غیرممکن می

 

 گیری تیجهنبحث و 

جایگاه زن در تربیت اخالقی براساس آرای فارابی  پژوهش    نیدر ا 
نل  بررسنادینگز  و  تحل  ی مورد  بررس  قرار  لیو    ی قیتطب  ی گرفت. 

  کردیدو رو  یهاتفاوت  نشان از  یمسلمان و غرب  شمندیدو اند  یآرا
  به سعادت  دن یرسمحور است،  در رویکرد فارابی که جامعه  دارد،

و فارغ   بوده  حول انسانباشد، اما دیدگاه نادینگز  هدف نهایی می
 است.   اتیاز معنو

بینی استوار است که خداوند را به  نظام اخالقی اسالم، بر جهان
به عنوان موجودی   را  انسان  و  آفریننده موجودات  و  عنوان مبدأ 

ریزی،  برنامهکند. بنابراین، هر نوع  وابسته و نیازمند به او معرفی می
از جمله تربیت اخالقی، در اسالم مبتنی بر رابطة عبودی انسان و  

شود،  ربوبی خداوند است. انسانی که در مکتب اسالم تعریف می 
هر چند رابطه تنگاتنگی با خداوند دارد و در برابر او تسلیم محض 

از   [5است] اخالقی  تربیت  محوریت  غمخواری،  رویکرد  در  اما 
شنامولفه میهای  پیدا  تغییر  عاطفی  مولفه  به  این  ختی  در  کند. 

رویکرد اساس عملکرد اخالقی حس همدردی یا همدلی است و 
عمدتا   باید  اخالقی،  تربیت  و  رشد  برای  که  است  این  بر  اعتقاد 

و    [26عواطف انسانی و همدلی را در افراد ایجاد و تقویت کرد]
ش اساسی را  دهنده غمخواری است نق زن به عنوان کسی که ارائه

کند. نقشی که برخالف رویکردهای رایج است  در اخالق ایفا می
که به عقیده نادینگز رویکردی مردانه به این مقوله دارند. هرچند  

ها با انتقاد از این رویکرد این نقش را همان  بسیاری از فمینیسم
-دانند، که در ازای آن نیز چیزی دریافت نمینقش سنتی زنان می

 کنند.
نگاه  هدف از  اخالقی  تربیت  فارابی که    نهایی  برخالف  نادینگز، 

 های ، کسب قابلیتمحور است   –دستیابی به سعادت و فضیلت  
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شهروندی است.   نقش ایفای و جامعه در بهتر زندگی برای الزم
  تیبر محور  شتریو ب  تیبه زن فارغ از جنسهمچنین نگاه فارابی  

 است.  انسان
 

 واژه نامه 

1. Moral education  تربیت اخالقى 

2.Developmental - Cognitive شناختی  – یرشد 

3.Lawrence Kohlberg  کلبرگ 

4.Caring Ethics ی منش و غمخوار تیترب 

5.Nel Noddings نل نادینگز 

6.Gregoire  گرگوار 

7.Holmes  هولمز 

8. emotivism گرایی عاطفه 

9.Feminism فمنیسم 

10.Existentialism گرایی هستی 

11.Buber  مارتین بوبر 

12.Motivational isplacement جایی انگیزشی جابه 

13.Engrossment مجذوبیت 

14.Phenomenology پدیدارشناسی 

15. Edmund Husserl  هوسرل 

16.Flinders  فلیندرس 

17.John Dewey جان دیویی 

18.Carol Gilligan  گیلیگانکارول 

19.Michael slote  اسلوت 
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