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 دهیچک
ی ا ژهیوی ارزش و تیاهم ازی اجتماع علوم در پژوهشی ها یاستراتژ وی متدولوژ بحث

 روش و منطق بهی اندک توجه پیشینیان، یعلم اتیادب در که ییآنجا از اما است، برخوردار
 وی متدولوژ مقوله به خلدون ابن وی فاراب رینظ انینیشیپ توجه ،شد می معرفت خلقی برا

 آگاهانه، صورت به هم آنی امروز اقیس و سبک بهی علمی استانداردها و پژوهش فنون
در ی فاراب کهی ژرف  تدق و تأمل خصوص به. دیآ یم حساب بهی ارزشمندتر تیفعال

 مباحث طرح در  را او توان یم کهی ا هگون به ،است داده نشان خود ازی متدولوژخصوص 
ی عنی ،یفاراب آثار در تعمق باکه  است آنی پ نوشتار حاضر در .شگام دانستیپی شناس روش

ر د که شآثاراز  گریدی برخ و "فاضله نهیمد اهل آراء"و "یمدن علم" ،"العلوم احصاء"
 اصول و قواعد حیتشر وی بند طبقهاست، به استخراج،  پرداختهی متدولوژ بحث بهآنها 

ها و نقد و ارزیابی  های مورد استفاده فارابی در گردآوری، تحلیل داده و شیوهی شناخت روش
با عنوان  کهی اجتماع تیواقع تیماه بارهدری مفروضات به آن، از قبل آرای دیگران بپردازد. 

 بارهدر مفروضات ازی مرتبط مجموعه ،شود یم ادیاز آن  "یشناخت یهست" مفروضات
 مفروضاتی عنی ،آورد دسته ب توان یم را تیواقع نیادرباره  معرفتبا آن  کهی ا وهیش
 دارد، اه روش بحث دری مقدم نقش که "یشناخت انسان" مفروضات زین و "یشناخت معرفت"
شناخت را منحصر به استفاده از ابزار حسی فارابی روش  .استشده  پرداخته اجمال به
، بلکه برهان، شهود و وحی را نیز برای کسب معرفت از جهان اجتماعی و فرهنگی داند ینم

سویه یا تفریطی و  ی یککردهایرو اصوالًداند. ایشان در علم مدنی خویش،  معتبر می
های  ، مدعی روشپذیرد و در عین حال انکاری را نمی انگاری یا طبیعت متعارض طبیعت
بین آنها نیز نیست. در عین حال که به ارتباط و تعامل و حتی تناسب بین  تبیینی یا اختالط

است، به جهت سومی با عنوان اسباب الهی و  قائلطبیعت، انسان و اجتماع و علوم مربوطه 
 است. قائلشناخت حیات اجتماعی انسان  تکوینی در عرصه

 ،یشناس معرفت ،یشناس یهست ،یفرهنگ علوم ،یفاراب ،یشناس روش روش، :ها دواژهیکل

 ی.انیوح وی شهود روش

ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــ
 استاد حوزه و دانشگاه، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 1

 radbayani@gmail.com(شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه تهران)نویسنده مسئول دانشجوی دکترای جامعه 2
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 مقدمه
 ازی کی دیترد دونب( مقدمه: الف 1221 ،یفاراب) (م 258 -078( )ه 332 -252ی )فاراب محمد ابونصر

 توانیم کمتررا  او رینظ ،علم خیتار در که دیرس دانش و فضل ازی ادرجه به و بود عصرش نوابغ

 دانندیمی عقل علوم و فلسفه مشکالت و مهم مباحث معضالتی گشاگره را او کهیی جا تا افتی

 و( 441: 1301 ،یفاخور) اسالم فالسفه همه نیبزرگتر رای فاراب خلکان ابن .(211: 1328 ،یکرم)

 یهادانش به آنان آشناترین و هوشمندترین از ،زمین خاور دانشمندان میان از را اوی صوف سبعین ابن

 رشد که ستیزیمی ازمانه و نهیزم دری فاراب .(1: ق.ه 1480 ،یفاراب) دانسته است دیرینه و کهن

 -یونانی تمدن" در افالطون و ارسطو زمان بای ادیزی هایهمانند مشرق، در "یاسالمی عرب تمدن"

ی مردم انتید از 1،"لوگوس" به "اسطوره" ازی ونانی تمدن .(15: 1305 ،یجابر) داشت "ینیالت

ی اسیس نهیزم دری همسان رشد و افتی انتقال عقل بری مبتن انتید به خرافات و ریاساط بری مبتن

 کهی مقدون اسکندر دولت -یتوراامپر دولت وی شهر نظام بهی ریعشا نظام از را جامعه و داشت

 .داد انتقال – بود آن بزرگ لسوفیف ارسطو

 با اشییایجغراف وی فرهنگ ،یاجتماع ،یخیارتی هاتفاوتبا وجود  زینی اسالمی عرب تمدن

 از ،"لوگوس " به "اسطوره" از زین تمدن نیا. است گذرانده رای همسان مراحل ،یونانی تمدن

 و عقل نید به اسالم صدر در فطرت نید از ،"دیتوح" به تیجاهل دورانی ها"یپرستبت"

 نظام بهی الهیقب نظام و داد رخ رشد رهیزنج همان زینی اسیس نهیزم در و افتی انتقالی معتزل

 ستمیس و عقل حکومت یعنی مأمون، و دیالرشهارون حکومت به سپس و -نهیمد و مکه -ینید

 با که رای اشرفتهیپی فرهنگ عناصر ان،یونانی .(15-1: 1307 ،یجابر) افتی انتقالیی عقال

 فرهنگ عناصر با اعراب کهی کار .دادند قیتطب خود خاص فرهنگ با ،بود سازگار شانیها یژگیو

 در ژهیو بهی اسالمی عرب شهیاند با رای هست جهان بارهدری ونانی شهیاند و دادند انجامی ونانی

ی عرب جامعه شرویپ لسوفیف عنوان بهی فاراب .(11: 1307 ،یجابر) ختندیآم درهمی فاراب زمان

 ویی ایجغراف بستر ینچن از استفاده با خواست و ستیزیمی ازمانه و عصر نیچن دری اسالم

ی عیطب وی اله عالمکه بتواند  ندیافریب رای منظم یِشناسروش و افتهی سامان یِفکر نظام ،اجتماعی

 در چنان رای ونانی فلسفهی فاراب. دینمای زیریپ خود فاضله نهیمد در رای اجتماع جهان و

 جوهر سان نیبد. شدبا داشته را اسالم صورت رشیپذ تیقابل که کرد جذب خودی نید تیذهن

ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــ
1 Logos 
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 مددپور،. )زندب آن بر "خدامدارانه" صورت تا گرفت آن از رای ونانی فلسفه "مدارانه جهان"

 نه است، خود ذات به مئقا که نهاد انیبنی افلسفه اسالم،ی برا او ن،یبنابرا .(272: 1302

 نیا همه زا که است نوینی ادهیپد بلکه ،"ینوافالطون" نه و "ییمشا" نه ،است "یرواق"

 ،یفاخور) استی اسالم روح آن، روحی ول ،شده رابیس منابع نیا از و رفته،یپذ ریتأث مدارس

1301 :447). 

 ریزی کرده پایهی دیجد مکتب ،یاجتماع وی فلسف ،یعقل مسائل طرح در تنها نهی فاراب

روش تموضوعا طرح در و شگامیپ ،یانسان علوم ویژه به ،علمی متدولوژ طرح در ه، بلکاست

آن را  کمتر ای نداشته آن بهی توجه ،او پیشینیان که استاشته دنوین  یطرح زین علومی شناس

 نایبن علوم یِشناسروش در رای نینو مکتب 1هادانشی بندرده بای فاراب. اند قرار داده توجهمورد 

 که بودی شمنددان نینخست و نگاشت را علوم مراتب و احصاءالعلوم کتاب نه،یزم نیا در او. نهاد

 073-ه 218: م) یکِند اگرچه. دیبخشی اتازه فروغِی اجتماع وی عیطب علومی روش مباحث در

 انجام العلوم احصاء دری فاراب کهی کار اما برداشت؛ گامی فاراب از شیپ هادانشی بندرده در ،(م

 ،نهیزم نیا در اری فاراب ،گرانید وی قِفط به همین دلیل. ساخت دانیجاو و گانهی را او ،داد

بدین ترتیب، از . شناختندینم هماوردش هادانشی بندرده در رای کس ودانستند  اهنگ میشیپ

 ویی شناسا را 2علومی شناسروش و هادانش دامنه ،شیخو احصاءالعلوم دری فاراب آنجایی که

 (.211: 1328 ،یکرم) است گرفته "یثان معلم" لقبِ است، کردهی مرزبند

نموده است. وی به همه  احصاءالعلوم به آنچه پرداخته که اقتضای یک علم را می فارابی در

تعریف آنها اکتفا کرده  نپرداخته که در عصر او رایج بوده است، بلکه به تعدادی از علوم و کتبی

 "ابن ندیم"است و شخصی که به این مهم به صورت کامل پرداخته است، معاصر فارابی یعنی 

 ادگاری به خود از العلوم احصاء در کهی اسابقه یبی علم کار لیدل بهی فاراب ال،ح نیا با. 3است

 کار. به ثبت رسانده است خودی پژوهش کارنامه در را دیجد دانش سیتأس افتخار ،است گذاشته

 جهان دری فاراب از پسی خوارزم. بوده است بخشالهام شهیهم ،خودش از بعد عالمانی برا او

 گفته سخن "العلوم حیمفات" دری شناسروش و هادانشی بندرده از که استی کس نیدوم اسالم

ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــ
1 Classification of Sciences 

2 Methodology 

 الفارابی عاصر الذی( ه 305 ت) الندیم ابن هو نفعا األکثر و الرائدة و الصعبة المهمة بهذه اضطلع الذی الرجل و» 3

 بخش ،1221الهالل، روت،یب العلوم، احصاء محمد، ابونصر ،یالفاراب) فهرستال» به المعروف الشهیر کتابه ألف و

 (.1 مقدمه،



 

 

 

 
 

783فارابيدرعلوماجتماعيوفرهنگيشناسيروش

  

 

 روش از ،"العلوم اقسامی ف "نام بهی ا لهرسا و "شفا" کتاب در نایس یابوعل او از پس و است

. هدف پژوهش حاضر این (228: 1328 ،یکرم) است گرفته بهره هادانش یِبندرده دری فاراب

شناسی  شناسی جهان اسالم، روش شناسی و انسان شناسی، معرفت ز هستیگیری ا است که با بهره

 فارابی را در علوم اجتماعی و فرهنگی تبیین و ارائه دهد.

 های پژوهش و پرسش مسئله طرح. 2

 وی شناختروش مسائل ،غرب جهان در آنکه از قبلی فاراب جمله از ،مسلمانی اجتماع متفکران

 با. پرداختندیمی عقل وی علم مباحث به ،باشد مطرح شناخت و معرفت بهدستیابی  یارهایمع

ی آشکاری هاتفاوت ،یشناختانسان وی شناختمعرفت ،یشناختیهستی مبان درآنها  نکهیا به توجه

ی اسیق ،یمنطق صرفاً یها روش ازآنها  ایآ شود که ، این پرسش مطرح میداشتندی غرب عالمان با

 شناخت اریمع معتبر، علم بهی ابیدست و شناخت باب در و دندبریم بهره استعاره و هیتشب و

ی خیتار وی فرهنگ وی اجتماع ،یروان عوامل به محصور را معتبر معرفت به تیابیدس و درست

 ،یاستدالل ،یبرهانی ها روش ازی اثباتی ها روش و حس عالم از رفتن ترفرا با نکه،یا ای کردندیم

 مهمی شناخت روشی ها جدال در موضوع نیا بردند؟یم بهره زینی شهودی ها روش وی وح

مالحظه کرد  و رفت مسلمان متفکران متون سراغبه  ان،یغربی ها جدل از رفتن ترفرا با تا است

 مهمتر و بردندیم بهره معتبر شناخت دستیابی بهی برا هایی روش چه ازی علم مباحث در آنها که

 علوم وی عقل مباحث ارائه و طرح در یشتریب سهم ،مسلمان متفکران همه از کهی فاراب همه از

مورد استفاده  آن نقد و لیتحل ،پژوهش یهاداده با برخورد دررا  ییهاروش چه ،داردی فرهنگ

 دری وح و شهود ،یبرهان روش از ،یارابف جمله از ،مسلمان متفکران تردید بی. است قرار داده

 درصددحاضر،  نوشتار ؟سازوکاری چه با و ونهچگ اما ند،برد یم بهرهی منطقی ها روش کنار

 بهیادشده ی اجتماع متفکران سلوک و روش که است آنی پ در و است این موضوعی واکاو

ی برا رای مش خط چه که شود مشخص تا دینمای واکاو اش بکت به مراجعه با رای فارابویژه 

 را ییارهایمع و ها مالک چههمچنین . گرفته است به کار می معتبر علم و کسب معرفت درست

 هیتوص آن به دنیرسی هاراه و خود از بعد عالمانی برا معتبر شناخت و معرفت بهدستیابی ی برا

 .کردیمی ابیاعتبار را خود دانش و معرفت چگونه و

 

 پژوهش نهیشیپ. 1
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 جهان در. است داشته وجود کنونتای و زمان از مختلفی هاحوزه دری فاراب شهیاندی بررس

 در و باشدی جابر عابد محمد وی مهد محسن ازی فاراب درباره قاتیتحق نیترمهم دیشا بعر

 افکار درباره رای ارزشمند آثاری اردکانی داور رضا ویی طباطبا جواد دیسنیز  زبانان یفارس انیم

 با وجود تمامی کارهای که در مورد فارابی صورت گرفته است اما .به نشر رسانده اند شانیا

 پژوهدانشی تق محمد از ، به جز دو مقاله ایی فاراب علمی متدلوژ و متد باب دری قیتحق و مقاله

 و "او روانیپ و شروانیپ وی فارابی منطق روش یها عنوان" با بیترت به ،ساکت نیحس محمد و

 یمقاالت مقاله ای دیگری در دسترس نیست.،"یپزشک مطالعه و پژوهش موناریپی فاراب دگاهید"

 و پژوهدانشی تق محمد از مقاله دو از ریغ به ،دهیرس چاپ به شانیا درباره ریاخی هادهه در که

ی فارابی منطق روش یها عنوان" با بیترت بهی فارابی شناسروش مورد در ،ساکت نیحس محمد

 مجموعه در ،"یپزشک مطالعه و پژوهش رامونیپی فاراب دگاهید" و "او روانیپ و شروانیپ و

ی قیتحق و مقاله نگارنده است، رسانده چاپ به حکمت انتشارت سسهؤم کهی شناسیفاراب

 مهم را حاضر نوشتار آنچه آن، از ذشتهگ. است افتهینی فاراب علمی متدلوژ و متد باب دری گرید

 با "یفرهنگ وی اجتماع علوم دری فارابی شناسروش و روش" مندانه روشی بررس د،ینمایم

و جداگانه  مستقل صورت به مسئله نیا بهی کس تاکنون که استی فاراب دخو آثار به مراجعه

ی شناسروش مباحث جمله از وی کاری هاحوزه از یگزارش تهیه به فقط بلکه ،است نپرداخته

 .است کرده بسندهی فاراب

 نوشتار هدف و موضوع. 3

 آن، هدف و استی فرهنگ وی اجتماع علوم دری فارابی شناسروش نوشتار، نیا موضوع

 لیتحل وی گردآور مقام دری فاراب که استیی هاوهیش و ها روش حیتوض وی بند دسته استخراج،

 به را آن ،ییها روش نیچن ازی ریگبهره با ای گرفته کار به گرانیدی آرای ابیارزو  نقد و هاداده

 وی اجتماع علوم شمندانیاند و مورخان به حاًیتلو ای حاًیتصر ،یعلم معتبری ها روش عنوان

 ربارهدی نظر مالحظات بحث، نیا به ورود از شیپ اما. است کرده هیتوص وی معرفی فرهنگ

انسان وی شناختمعرفت ،یشناختیهستی مبان حیتوض زین وی فرهنگ وی اجتماع علوم در روش

 .بود نخواهد دهیفا ازی خالی وی شناختروش منطق بری درآمد مثابه بهی فارابی شناخت

 

 ینظر حظاتمال. 4
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ی حت ت،یواقع به ورود در معتبری شناسروش داشتن بدون معرفت، دیتول وی علمی ورز شهیاند

 .کندینم شهیاند و تفکر حوزه دیعا یا جهینت نباشد، رممکنیغ اگر

به طور کلی، سه رویکرد درباره شناخت جهان و طبیعت وجود دارد که هر کدام متناسب با 

 کند: و عرضه می پروراند یمشناسی متناسب به خود را  بیعت، روشاین نوع نگاه به جهان و ط

 گرایی تجربه کردیرو( الف

توان تعدادی از  انگارانه است، در حالی که می کنند این رویکرد یکپارچه و ساده اغلب تصور می

رویکردهای مختلف را در آن یافت. ولی در عین حال، اشتراک همه رویکردهای مذکور این 

گرایانه از علم سرمشق قرار گیرد و  گر بنا باشد علوم، واقعی باشند، باید گزارشی تجربهاست که ا

شناخت محدود به جهان حس و تجربه و تعامل با آن دانسته شود. نکته دیگر اینکه هر ادعای 

پذیر است و در نهایت، ادعاهای  آزمون (مشاهده یا آزمایش) تجربهمعرفتی اصیل با کمک 

بنتون ) گذارند شناسی کنار می توان مشاهده کرد، به لحاظ روش ها را که نمی هستی معرفتی درباره

 (.30: 1321و کرایب، 

های طبیعی است و به  های اجتماعی نسبت به پدیده بودن پدیده این روویکرد، منکر خاص

های اجتماعی و طبیعی قائل است و به لحاظ  یکسانی و یا عینیت و این همانی میان پدیده

ها و روش تحقیقاتی علم طبیعی  ها و مدل برداری از روش شناسی نیز مدعی تعمیم و بهره شرو

شناسی پوزیتویستی  کنت در جامعه آگوستی علوم انسانی و اجتماعی است. ها عرصهدر 

های اصلی  (. از چهره278: 1307صدرا، ) شود خویش از برجستگان این رویکرد محسوب می

های منطقی  پوزیتویست"وان از کارناپ و آ.ج. آیر نام برد که به ت دیگر در این رویکرد می

را در  شان یمعرفتها و ادعاهای  بودند. طرفداران این رویکرد گرایش داشتند که روش "معروف

ترین شکل معرفت اصیل،  گرایانه توجیه کنند و با تلقی علم به مثابه عالی چارچوب دیدگاه تجربه

خواستند خط فاصلی روشن میان  با تحسین از علم آمیخته بود، مییا حتی یگانه شکل آن، که 

های اعتقادی گوناگون نظیر دین، متافیزیک، روانکاوی و  علم در مقام معرفتی اصیل، و نظام

 (.37-0: 1321بنتون و کرایب، )مارکسیسم ترسیم کنند 

 

 

 تفسیری -تأویلی کردیرو( ب
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های  گرایی در پدیده ، و تا حدی ضد طبیعت"اییناگر طبیعت"گرایش دیگر، مبتنی بر رویکرد 

علوم انسانی و اجتماعی است. سرآغاز کار این سنت از این بحث شروع گردید که آیا 

پوزیتویسم فلسفه مناسبی برای علوم طبیعی هست یا خیر؟ محاسن و معایب پوزیتویسم هر چه 

علوم اجتماعی دارای  باشد، علوم اجتماعی به لحاظ کیفی با علوم طبیعی متفاوت است.

ها  موضوعاتی برای بررسی است که با موضوعات مورد بررسی علوم طبیعی متفاوت است و آن

کرایب و بنتون، ) آورندهای خاص خود برای بررسی این موضوعات را به وجود  باید روش

 ستاز واقعیت فیزیکی متمایز ا اساساً(. این رویکرد معتقد است واقعیت اجتماعی 147: 1321

های ویژه در علوم انسانی و اجتماعی  ها و روش (. بنابراین، مدعی رهیافت182: 1303تریک، )

 گیرند قرار می  تفسیری و معناکاوی در این زمره -های هرمنوتیکی تأویلی  است. همه رهیافت

وبر،  (؛ ماکس185: 1301توان پتر وینچ )راجرتریک،  (. از پیشگامان آن می271: 1307صدار، )

یلتای، گادامر و...، را نام برد. این سنت هرمنوتیکی یا تفسیری غالبا بدیل اصلی و بنیادین د

زیرا روش  (158: 1302پوزیتویسم محسوب می شود و این دو مانعه الجمع هستند)بنتون، 

معلولی تآکید دارد در حالی که رش طبیعت انکاری که از آن به -طبیعت انگاری بر روابط علی

وتأویلی تعبیر می شود بر وابط غیر جبری، غیر قطعی و غیر پیش بینی تأکید دارد؛ روش تفهمی 

انسانی نظر دارد و فلهذا بر تعمیم  -ثانیا رویکرد اولی بر یکسان انگاری پدیده ها و علوم طبیعی

روشها و الگواها قایل است در حالی که روش دوم بر تباین و ناهمسان انگاری پدیده ها و علوم 

و انسانی تأکید دارد و بنا براین به تعمیم روشها،الگوها و یافته های علم طبیعی در حوزه  طبیعی

دانشمندانی همچون کارل یاسپرس  (.272: 1307علوم انسانی و اجتماعی معتقد نیست.)صدرا، 

بر تبدیل نا پذیربودن روشهای تبیینیی و تفهمی یاتأویلی معتقد هستند ولی دانشمندی همچون 

بر بر خالف ظاهر به جمع بین این دو اقدام کرده و روش تبیین تفهمی و یا تفهم تبیینی ماکس و

(.. اگرچه روش وبر تا حدودی در جمع بین این دو 272: 1307را پی نهاده است) صدرا ، 

 (.272: 1307صدرا، ) استروش، یعنی روش تبیینی یا تفهمی تبیینی را پی نهاده 

 اعتدالی کردیرو( ج 

و مفاهیم معرفتی در اندیشه و تفکر  ها گزارهاندیشمندان مسلمان از این موضوع با  ولی فهم

و تضادهای بنیادینی دارد.  ها تفاوتگرا و چه رویکردهای تفسیری،  غربی، چه تجربه

شناسی اسالمی با وجود پیروی از وحی الهی، نقش عقل  شناسی مبتنی بر مبانی معرفت روش
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منابع شناخت را محدود به عالم حس و تجربه نکند و  کند یمو سعی گیرد  بشری را نادیده نمی

تری از  با باز کردن افق دید به هر دو عالم حس و شهود و عقل و وحی، شناخت درست

 دگاهید بری مبتنی شناسروش به دنیرسی برا های جهان اجتماعی به دست دهد. بنابراین، پدیده

 تر شفاف موجود متصلبیی گرااثبات ویی گراتجربهی هاروش با را مرزها است الزمی اسالم

 ابزار از استفاده به منحصر شناخت، روش ،یاسالم وی راثباتیغی هادگاهید اساس بر رایز کرد؛

 بنابراین، معتبرند، زینی( وح و شهود برهان،) معرفت کسبی ها روش ریسا بلکه ست،ینی حس

 دریی گرا تجربه زیت غیت ازی ناش هراس از سو کی از تانیاز است  متهورانهی خودآگاهی نوع هب

 به خالق،ی هایشناس روش نیچن به لینی برا سو، گرید از و افتیی یرها تفکر و شهیاند حوزه

ی نیب جهان و دگاهید بر منطبق دیبا روهاین نیا. کرد اقدام خیتار در ایپو و مولدی روهاین شناخت

 کهیی روهاین اند؛مانده ناشناختهی اسالم تفکر در هنوز روها،ین نیا از یاریبس. باشدی اسالم

 شک بدون .دنباشی اسالم دگاهید بری مبتنی شناس روش مباحث در جهشی اساس علت توانند یم

 اوی شناسروش و روش مباحث به تاکنونالبته  که است مذکوری فکری روهاین از یکی یفاراب

 .است شده توجهی یا کمی توجه یب

سویه یا تفریطی و متعارض  به رویکردهای یک اصوالًم مدنی خویش، فارابی در روش عل

های تبیینی تا تأویلی  انکاری قائل نیست، وی در عین حال مدعی روش انگاری یا طبیعت طبیعت

پذیرد. او آنها را هم  یا اختالط بین آنها نیز نیست، بلکه با گرایش مستقلی هر دو رویکرد را نمی

داند. فارابی در عین حال که  کند و هر دو را ظن و پندار می انکار می در رویکرد و هم در روش

به ارتباط و تعامل و حتی تناسب بین طبیعت با انسان و اجتماع و علوم مربوطه قائل است، به 

جهت سومی نیز با عنوان اسباب الهی و تکوینی در عرصه حیات مدنی انسان معتقد است. هر 

های مدنی  داند، لکن ارادی و اختیاری بودن پدیده های ارادی می دهچند موضوع علم مدنی را پدی

کند. حتی اتفاقی بودن  را به معنای غیرمعلل، یعنی فاقد علت بودن و فقدان قانونمندی تلقی نمی

داند و آن را  گیری خیر و شر و منفی یا مثبت آنها می ها را به معنای نسبی، یعنی جهت این پدیده

ی ها دهیپدکند. بنابراین، هر چند فارابی  ا فقدان علت و قانون تلقی نمیبه معنای تصادف ی

های مدنی و سیاسی را نیز منافی با قطعیت و  داند، لکن اختیاری بودن پدیده طبیعی را جبری می

داند. در نتیجه وی در رویکرد علم مدنی خویش، جهات جبری  حتمیت یا ضرورت علّی نمی

چنان با  کند، هم یاری انسان را به طور توأمان توجیه و تعبیه میطبیعی، تکوینی الهی و اخت

تأویلی را حتی در حد –های تفهمی  با روش متقابالًی تحصلی و نیز ها روشرهیافت تعقلی، 
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چنان با رهیافت تعقلی، روشهای تحصلی و اثباتی را منکر نمی  )همشود مفهوم معاصر منکر نمی

(. اگر 273: 1307 ،صدرا)تفسیری را نیز منکر نمی شود( شود و همینطور، روشهای تفهمی و 

فارابی را در مقایسه با کنت مورد توجه قرار دهیم، کنت در جامعه شناسی، به تناسب نمودگرایی 

گرا است، ولی فارابی در علم مدنی، به تناسب نمودگرایی،  تجربه صرفاًگرایی خود،  و نیز طبیعت

برد و به  های علمی متعددی را به کار می گرایی خود، روش لگرایی و نیز عق بودگرایی و غایت

توان گفت، تعددگرا است. تعددگرایی و یا  گرا و از جهتی می شناسی، کل لحاظ روش

گرایی  های علم مدنی و مبتنی بر کثرت مبین تعدد و نظام روش اوالًگرایی روشیِ فارابی،  کثرت

ت؛ دوم اینکه همه موارد فوق، بنیاد علم مدنی های عین و ذهن اس شناختی وی در عرصه معرفت

 (.212-78: 1307صدرا، )فارابی است 

یشناس روشتوان درباره رویکردهای مذکور بیان کرد، این است که  آنچه به صورت کلی می

 با تضاد در که انجامدیم یِشناختروش جینتا به ناسوت از الهوت کردن جدا با گرا اثباتی ها

 دچار زین پژوهش جینتا به لحاظ گرا اثبات روشقرار دارد. همچنین ی نآقر وی اسالم میمفاه

 قهیطر رب که آنگاه روش نیا. خواهد داشتی ادیزی منف آثار وشده است  تناقضات ازی اریبس

 دری واقع وجود تقلیل به منجر حتماً ،ده استکر دیتأک شناخت منبع یگانه عنوان بهیی گراحس

 وی انسانی مایس از مستقلی قتیحق عنوان بهی معنو وی روحان دوجو انکار و یماد وجود

 ان،یامز) شد خواهد گنجد،ینم حس تیواقع در که ،یعیطب فوق امر هر در و شیخوی اجتماع

سکوالریزم( ) ییگرا های اثباتگرا در باالترین سطح خود به دنیوی شناسی . روش(303 :1308

. تابد ینمرا بر "گرایی دنیوی"  های مفاهیم اسالمی، گزاره، در حالی  که هیچ کدام از شود یممنجر 

های  ، بلکه در درون الیهدیزدا یم، نه تنها غایت و معنا را از هستی و آفرینش "گرایی دنیویی"

کند. در  را بر آنها مستولی می 1انگاری ها رسوخ و نسبی مختلف حیات زیستی و اجتماعی انسان

ها و مفاهیم مابعدالطبیعی خارج  از زیر چتر حمایتی گزاره اندازی، جهان و هستی چنین چشم

بخش  کنند، جایگزین مفاهیم حیات ها از جهانی که در آن زیست می شود و تفسیر مادی انسان می

 دیشا (.34-5: 1322ایمانی و کالته ساداتی، ) شود های وحیانی می مابعدالطبیعی موجود در گزاره

ی شناسروش مباحث به آگاهانه که دنباش مسلمان متفکران نیولا از خلدون، ابن سپس وی فاراب

ی طراح بهی اسالمی شناسانسان وی شناسارزشی شناسیهست ابعاد به توجه با و داشته توجه

ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــ
1 Reletivism 
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 پژوهش. اند کرده اقدام معرفت و علومی شناسروش وی شناس معرفتی طراح و معرفت روش

 با مواجهه دری وی شفنون رو ،مسلمان متفکر نیا آثار به مراجعه با که است آنی پ درحاضر 

 فاتیتأل و منابع از و کند یبررسرا  گرانیدی آرای بررس و نقد و لیتحل ،پژوهشی هاداده

 .بپردازد درست معرفت بهی ابی دستی ارهایمعبه استخراج  ،یفاراب

انسان وی شناسمعرفت ،یشناسیهست مفروضات است الزم ابتدا هدف نیا به دستیابی یبرا

 دارد، زینی منطق تقدم که ،یشناسروش مفروضات نیا ازی آگاه با تا بررسی شودی فارابی شناس

 شده ذکر آثارش در پراکنده صورت به کهتوجه گردد  مسلمان متفکر نیای شناس روش مباحث به

 .است

 یفارابی شناسروش مفروضات. 9

 مباحث و شودیم آغازی قیتصد وی تصوری مبان و اصولی برخ بای علم هینظر و دانش هر

 ،دانش و هینظر آن بنیانگذار و صاحب کهاست ی مبان و اصول تحت تأثیر ،علم آنی شناسروش

ی مدن علم مبدع عنوان بهی فارابدانش مدنی  .کندیم نگاه انسان و جهان بهی مبان و اصولآن  با

 هینظر هری معرفت ساختار .اش است یشناسانسان وی شناسمعرفت ،یشناسیهستنیز تحت تأثیر 

 در را خودی منطق لوازم و امدهایپ واست  خود موضوعه اصول وی مباد بری مبتن زینی علم

 م،یمفاه مجموعه از متشکلو  آوردیم دنبال به علمی معرفتی هاحوزه وی شناسروش قلمرو

 ابندییم انسازمی علم وی منطق گونه به خودی مبان اساس بر که استیی هاگزاره و تصورات

 .(0-18: 1322 ا،یپارسان)

 تا ،یفارابی شناسانسان وی شناسمعرفت ،یشناسیهست مباحث شودیم تالش ابتدا نیبنابرا 

 مباحث ،آن هیسا در تا گرددی بررس اجمال به ،مرتبط است اوی شناسروش بحث به که آنجا

 .گردد درک زینی فرهنگ وی اجتماع علوم دری فارابی شناسروش

 یشناسیهست مفروضات -2-9

یهست ،یاجتماع علوم در. پردازدیمی هست تیماه به که است فلسفه ازی اشاخهی شناسیهست

 ،یپژوهشی میپارادا هر ست؟یچی اجتماع تیواقع تیماه: دهدیم پاسخ پرسش نیا بهی شناس

ی هامیراداپا. استی شناختیهست مفروضات مبتنی بر که است جهان دربارهی دگاهید انگرینما

 انواع بارهدری متفاوتی هاهیداع آشکار ای یضمن طور به شان، عالقه مورد حوزه در پژوهش
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 و آنها وجود طیشرا باشند، داشته وجود توانندیم ای دارند وجود کهکنند  مطرح می ییایاش

ناسی .) فقط مقدمتا یک تعریفی از هستی ش(38: 1302 ،یکیبل) هستند مرتبط اهآن که ییها وهیش

 قبل از پرداختن به  هستی شناسی فارابی شده است(

 وی فلسفی نیبجهان بری مبتن ،است داده انجام علوم از کهی بندطبقه وی فارابی علم نظام

 الفیلسوف فکأن» .(53: 1307 ،صدرا) استی هستی مراتب سلسله نظامبر اساس  و شانیای علم

 ،یفاراب) «ترتیب و تالحم و تناسق الصفتین بین و اجتماعیة، و طبیعیة: صفتین للعالم یضع هنا

 بلکه ،یابدینم تقلیلی ماد جهان افق بهی هست ،یفارابی شناختمعرفت نظام در اساساً .(14: 1413

 از قبل ارسطو چنانچهشود،  یم فیتعر موجودات ریسا وجودی برا اول سبب ،خداوند وجود

 هینظر بری مبتن کهی فاراب ضیف هینظر .(5 :1325 ،یفاراب) بود افتهی دستی معرفت نیچن بهی فاراب

 ذکر نهیمد اهل آراء در که گونه آن ،داندیم خداوند وجود از را موجودات وجود ،است افالطون

 به کردیرو نیا .(1: 1325 ،یفاراب) «اهلل وجود عن بالضرورة الزم الموجودات وجود إن» کندیم

 شهیر فهم، تینسب و تیشکاکی واد در افول با که است ییکردهایرو با تقابل دری هست و جهان

 فرهنگ دامن در کهی کردیرو. کندیم سد را قتیحق به وصول راه و خشکاندیم را نیقی

 جهانی علم جوامع در اش رنقادانهیغ حضور بااست و  یافته رشد رنقادانهیغ و مدرن سکوالر

 .(0: 1322 ا،یپارسان) ردیگیم نشانه رای اسالم گفرهن وی نید شهیاند و تفکری هاانیبن اسالم،

 جامعه و نیمع ستمیسی دارا را انسان که است کرده استفاده ارسطو و افالطون دگاهید ازی فاراب

 امور فهم لیتمث ،یفارابی برا انسانی پا و دست دو و نهیس سر، مغز،. دانستندیم "واره نظام" را

 ،یارمک آزاد) است شده ریتعب سمیارگان به معلو در که استی اجتماع مراتب سلسله درک و

 کی و هستند تن کی عضو مثابه به همه "نهیمد اهل"ی فاراب اعتقاد به برای مثال (.223: 1328

 نیا مدکور میابراه. بدانند خودشانی بدبخت رای کی یبدبختهمه باید  و هست همه در روح

 ،یاردکانی داور) است نهاده کار میتقس را نهیمد اساسی فاراب که کندیم ریتفس نیچن را جمله

 کهی گرید مطلب: »سدینو یم فرهنگ لسوفیفی فاراب کتاب دری اردکانی داور .(282: 1302

 به جامعه هیتشب دهد،یم نشان وضوح بهی فاراب استیس در رای شناسجهان و عهیمابعدالطب ریتأث

 دایپ. محض خادم به رسدیم تا شودیم شروع محض مخدوم از نهیمد نظام نکهیا و است تن

، همان) «داردی ولیه تا الوجود واجب از موجوداتی طول مراتب به نظر نجایا دری فاراب که است

 به هیتشب با رای دارحکومت فن ،"فاضله نهیمد اهل آراء" دری فاراب هم اساس نیهم بر .(22

 مانند و "االعضاء تام" وَدبُی بدن مانند به فاضله نهیمد: »کند یم انیب "یپزشک" و "طب علم"
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 تعاون آن حفظ وی وانیحی زندگ ادامه و تیتمام راه در آنی اعضا همه که بُوَدی بدن آنگونه

 .(280: 1372 ،یفاراب) «کنند

 یشناختمعرفت مفروضات -1-9

 مسائل باید به بررسی ناچار به "وبرماکس" قول به سیستماتیک یپژوهشی برا 

 زینی قیحق شناخت و درست معرفت درباره بحث .(01: 1302ر، وب) بپردازیم "یشناخت معرفت"

 درست مالک و اریمع که ادعا نیا با زین معرفتی شناسجامعه. است بوده زیانگ بر مناقشه شهیهم

 به پا است، آن درستی هاشاخص وی قیحق معرفت عرضهی مدع و است افتهی را معرفت

 که ییهاشهیاند معرفت،ی شناس جامعه شیدایپ ازآغ از. نهاد معرفتی شناسروش و علم عرصه

 دو گرفت، شکل معرفت به تهیمدرن ریتأث تحت کردهایرو نیا خود و افتندی نسق و نظم آن حول

ی تلق معرفت باب در "دیجد"ی گرید و "یسنت"ی کی که داشت وجود شناسانهمعرفت دگاهید

 کهتند، دو رویکرد و دیدگاه است اندیشه های که در باب معرفت، نظم و نسق یاف .دیگردیم

 است.  "دیجد"ی گرید و "یسنت"ی کی

است،  شده ارائه آن از دیجد دوران در کهی طرح مطابق معرفت، بارهدر "یسنت" دیدگاه

 با تماس بدون وی ناسوت عالم از برکنار و مطلقی فضا در معرفت ندیفرا که کرد یم تصور نیچن

ی مکان -یزمان گاهیجا کهی حال در ،واقع در. ابدییم تحقق ییایدن نیای هامقوله و ایدن نیا

ی جهان به متعلق واقعه نیا قتاًیحق اما ،شدیم تصوری جهان نیا معرفت، انکشاف و علم حصول

ی اقتضا به زین دیدگاه نیا در عالِمان. نداشت عالم نیا بای نسبت آنی قیحق ظرف و بود گرید

ی ستیبایم نه و داشتند عالم نیا بای نسبت نه آن یآرمان ریتصو که گونه همان ،داشتند کهی تیفعال

گویدنه نسبتی  )همانگونه که تصویر آرمانی)حکیم حقیقت طلب می. داشتندیم عالم نیا بای نسبت

 دری عالِم کهی هنگامیی گوبا این عالم داشتند ونه می بایستی نسبتی با این عالم می داشتند(

 هازهیانگ و جسم از فارغ وی قدس کامالًی موجود ،پردازدیم تقیحق انکشاف به شیخو خلوت

به  عالِمان پرورش منظور به که ییهاآموزش. است نفس و تن بدون بلکه وی جهان نیا زیغرا و

 تیغا نیا به وقوف با کامالً شد، یم در نظر گرفته آنانی برا کهی خاص تیترب و شدیم ارائه آنها

 وجود انتظار نیای عیطب طور به ،ییهاآموزش نیچن انیپا در. دیدگریم اجرا و میتنط مطلوب

 گریدیی ایدن با اتصال در و نهادهیی سو به را خود هست آنکه هر طلب،قتیحق عالِم که داشت

: 1302 ،یملک) ه استآورد ارمغان به را الودهین و ناب قتیحق آلوده، وی خاک جهان نیا فراز از
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 ندیفرایی گو که ندکردیم عمل گونه آن روش، در کل، در انینیشیپ گرچه .(ها ادداشتی بخش 0

 مختلف عوامل ریتأثبه  نسبتی خنث و واقع عالم از برکناریی فضا دری علم کشف و معرفت

نبوده جاهلات ریتأث نوع نیا به نسبت مطلق طور به وجه چیه به آنها اما ابد،ییم انیجری وجود

 اندازه از شیبتأثیرات  نیا به نسبت آنها که است شده نیا از مانعی اصل مسئله کی لکن اند،

 عقل آنها دیدگاه از. است دهیرس نبه آ تجدد دگاهید که کنند اخذ آن ازی جینتا و شوند حساس

 دید هر که افتندیدر ها آن. شدیم تصور نجات و تیمسئول قبولی آزادی برا انسان امکان یگانه

 انیم در سرگردان و درماندهی موجود به را انسان و برد می نیب از را امکان یگانه نیای گرید

 خودی درون منطق هیپا بر نه که شود تصور نیچن هرگاه. کند می مبدل وجود عالم کوری روهاین

 از رسد کهیم معرفت بهی عوامل ریتأث تحت بلکه ،یشناختروش اقتضائات از تیتبع در نه و

ی بست بن جز کار حاصل ،کندیم وارد روین عالِم خصش و شناسنده انسان بر رونیب و درون

ی اچهیباز انسانی حالت نیچن در. بود نخواهد تیبشری برا عبور رقابلیغی سد و ریزناپذیگر

 (.0: 1302 ،یمولک) داشت نخواهدیی معنا ،تیمسئول وی آزاد و بود نخواهد شیب

در ی سخت به د،یجد دوران در و شدیم خوانده معرفت از "یسنت" دگاهید آنچه مقابل در

)، افتی سازمان آن هیعل بری مداوم و تند حمالت آغاز همان از و شدی ستادگیامقابل آن 

 شاهد هانهیزم ازی اریبس در که گونههمان رویکرد نیا حاصل رویکرد جدید به علم است(

 علم کردن هار. بود "یناسوت عالم" به عالِمان و علم شدن رانده و معرفت شدنی خیتار م،یبود

 منافع و سرکش الیام و زیغرا دسته ب آنها سپردن وی جهان نیای روهاین ازی طوفان در عالِمان و

. دیانجام غرب در مطلق قتیحق رفتن دست از به ،یاجتماع مختلف طبقات و هاگروه مصالح و

قرار دارد ) در مقابل الهوتی و غیر  این جهانی  "معرفتی شدگ یناسوت" نیا تلخ ثمره ،تینسب

 مجادله از دور به که اندافتهی یزیچ کردندیم احساس ها آن. بودویک اصطالح  الهیاتی است(

 به را آنان "خدا" مدد یب که کندیم عطا به آنهای گوهر مذاهب، انیپا یب اختالفات و لسوفانیف

 بودی ندانشمیاند نینخست ازی فاراب(. ها ادداشتی بخش ،2:همان) رساند خواهدی خوشنود اوج

 پرداخته علم و ذهن ن،یع قلمرو سه ای و عامل سه تعاون و کیتفک به معرفت عرصه در که

 صدرا،) هستند خود ژهیو ندیفرا و خاص مراتب سلسله و نظام ،یقانونمندی دارا کی هر و است

 عالم ملکوت، جبروت، عالم رینظی میمفاه استدالل، و عقل به تمسک بای فاراب .(4-53: 1307

معرفت" دستگاه وارد ، راهستندی مذهب یمیمفاه که ،یاله قدر و قضا و قلم و لوح الئکه،م
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 دانستیم قیحقا کشفی اصل راه توأمان را حکمت و فلسفه جهینت در و کرد خود "یشناخت

 (221: 1328 ،یارمک آزاد)

 ینیانقو و اصولی دارا ،یفرهنگ جهان وی اجتماع عالم ،یفارابی شناسمعرفت دستگاه در

 نیقوان کشف و شناخت به منجر تواندیم کهدارند یی اجزا و عناصر نیقوان و اصول نیا. است

 أصناف عن یفحص فإنه: »دیگو یم خودشی مدن علم فیتعر دری فاراب. گردد اجتماع بر حاکم

 و لاألفعا تکون عنها یآلت الشیم و السجایا و األخالق و الملکات عن و اإلرادیة السنن و األفعال

 اخالق ملکات، ،یارادی ها سنت و اعمال ازی مدن علم تفعل؛ ألجلها یآلت الغایات عن و السنن،

 اعمال نیا آن خاطر به کهکند  بحث میی اهداف از و ها انسانی فطری خو و خلق وی ایسجا و

ی اه یمندقانون یدارای انسان جهان فیتعر ن،یبنابرا .(72: الف 1225 ،یفاراب)« شود یم انجام

ی انسان وی فرهنگ جهان بودن قانونمند تیخصوص از فیتعر نیا و است فیتعر قابل که است

 .گرددیم اخذ

 علم او، هدیدگا در. است وی "ییگراتینیع"ی بافاری شناختمعرفت مفروضات از گریدی کی

. استی نیع "معلوم" با "علم" وی واقع "معقول" با "عقل" مطابقت ،یقیحق و حق و معرفت و

 کند مطابقت آن با تا ابدی موجود را آن عقل که شود یمی معقول آن بر اطالق[ حقی ]فاراب انیب به

 .(332: 1307 صدرا،)

 یشناختانسان مفروضات -3-9

 اجزا ازی جزئ ،یبشر عالم همه وی مدنی هااجتماع وی انسان جامعه انسان، ،یفارابی نیبجهان در

ی هادگاهید ،"فطرت هینظر" طرح ضمنی فاراب. هستندی سته عالم مراتب ازی امرتبه بلکه و

 و ها آلدهیا ،پردازدیم انسان گوناگونی قوابه تبیین  کند،یم مطرحرا  انسان درباره خود

: 1328 ،یزادارمکآ) پردازدیم فاضله نهیمد طرح به تینها در و شماردیبرم را اوی آرزوها

 بهی ول ،پردازدینم نفس فیتعر به ،"النفس" کلمه لیذ در ،"نهیمد اهل آراء" در شانیا .(221

 اهتم إنما» ورزد یم اهتمام است، کرده ذکر ارسطو که گونه آن ،گانه پنج اقسام و نفسی قوا

 النزوعیة و المتخیلة و الحاسة و الغاذیة أی قبل من أرسطو ذکرها یآلت الخمس قواها علی بالکالم

 مرکز دیگویم اما کند،یمذکر  رای نفسانی قوان مراتب ادامه در .(0: 1325 ،یفاراب) «الناطقة و

 اتیجزئ ذکر با زین رای نفسانی قواها از کی هری اجزا و است انسان "قلب" ،ینفسانی قوان همه

 یبرا فطرتاًی انسان هر دارد دهیعق و داندیمی اجتماع را انسانی فاراب همه، از تر مهم. کندیم انیب
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 ازیناساس  بر زین را اجتماع اساس و دارد ازین اجتماع به کماالتش درجه نیباالتر به دنیرس

 بعضهم إلی الناس حاجة االنسانیة؛ االجتماعات منها فحدثت» کندیم نییتب گریهمد به هاانسان

 انسان: دیگویم ارسطو مانندی فاراب جهینت در .(112: 1325 ،یفاراب) «االجتماع أساس البعض

 کماالت به لین در هم وی وجود قوام در هم انسان نکهیا و جامعه در ستیز به است مفطور

 حتاجیما به ها انسان دنیرسی برا زینی فاراب هیضرور نهیمد اساس. استی اجتماعی زندگ محتاج

 علی االقتصار أهلها قصد یآلت هی و الضروریة، المدینة» است ها انسان هیاولی ازهاین رفع و هیاول

 و المنکوح، و المسکون و الملبوس و المشروب و المأکول من األبدان امقو به مما الضروری

شده دهیآفری عتیطب و سرشت به افراد از کی هر .(120: 1325 ،یفاراب) «استفادتها علی التعاون

 به محتاج ،خود ممکن کماالت نیبرتر به وصول و لین در هم ،خودی وجود قوام در هم که اند

 آن انجام در بلکه و باشند امور آن همه نجاما متکفل نتوانندیی تنها هب کی هر و ارندیبس امور

 چیهی برا... بود آن حتاجیما ازی امر انجام متکفل آنهااز  کدام هر که استی گروه به اجیاحت

 (.112: 1325 ،یفاراب) «اجتماع واسطه به مگر ،ستین ممکن بدان وصول انسان افراد ازی فرد

 یفرهنگ وی اجتماع علوم ردی فارابی شناسروش. 6

 این شناسیروشدر  ،دیگر عبارت به. است اجتماعی پژوهش منطق به مربوط شناسیروش

که  است فنونی روشی ول کنیم، اعتباریابی را مان دانش و معرفت چگونه که استمطرح  پرسش

 .دهدیممورد استفاده قرار  معرفت بهدستیابی ی برا محقق

 دیبا ،یفرهنگ وی اجتماع علوم دری شناسروش مباحثی ساسای محورهابرای روشن شدن 

 :میده پاسخ ریزی ها پرسش به

 توانیم رای فرهنگ وی اجتماعی هارشته ایآ چیست؟ یفرهنگ وی اجتماع معرفت هدف -1

 نیقوان ازی نظام تیتثبی پ در علوم نیای عنی کرد؟ محسوبی میتعم ای یشناخت قانون علوم

 همه حل راه کهی نظام -دارند« یشناخت قانون -یاسیق» ای« یاسیق-یفرض» شأن که هستندی عیطب

 و دقت نیباالتر دیبا علوم نیا نکهیا ای کرد؟ استنتاج آن از بتوان رای فرهنگ وی اجتماع مسائل

 که طور همان را،ی فرهنگ وی اجتماعی ها دهیپد فرد منحصربه و گانهی یهایژگیو ممکن، کمال

 کنند؟ ینیآفر باز ای دیبازتول شوند،یم تجربه ملع در و دهندیم رخ

 با ها رشته نیا موضوع انیمی تفاوت ایآ: کدام است یفرهنگ وی اجتماعی هادهیپد خواص -2

 استیی هانییتب و ها روش همانی رایپذ علوم نیا موضوع ایآ دارد؟ وجود علوم ریسا موضوع
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ی فرهنگ وی اجتماعی هادهیپد ای اند؟رسانده اثبات به را خودیی کارا ،یعیطب علوم ریسا در که

یمی منتف رای فرهنگ وی اجتماعی هادهیپد یِعیطب علم امکان که دارند را خود زیمتما خواص

 اتیح» قاطع تفاوت و ها، انسان آزاد اراده انسان،ی کردارها بودن داریمعنبرای مثال اگر  ؟کند

 عنوان بهی فرهنگ -ی اجتماعی هادهیپد بودنی فیک باالخره و جان یب عتیطبی ایدن و« یذهن

 و اهدافی برخ که این نیست جهینت ایآ ،شود گرفته فرضی عیطبی ایدن وی اجتماعی ایدن زیتما

 .باشند نامناسبی منطق لحاظ به عرصه نیا دری عیطب علوم یها روش

ی علم روعمش پژوهش هر ایآ واحدی استفاده کرد؟ روشباید از  ها پژوهشآیا در همه  -3

 عکس، بر ای دارد؟ی واحد منطق ،یعلم اکتشاف کند؟ استفادهی کسانی و ثابتی ها روش از دیبا

 کاربرد با فقطی فرهنگ وی اجتماع علوم مسائل طهیح در بخشتیرضا و مطلوب جینتا

ی هاگزاره سقم و صحتی وارسی برا ایآ باشد؟ علوم نیا به مختص که است میسریی ها روش

 همدالنه فهم و شهود ستن،یز تجربه، ،ینیبازآفر د،یبازتولی پ در دیبای فرهنگ وی عاجتما علوم

 که استی اگونه به هاتیفعال نیای منطقی هایژگیو و بودی فرهنگ وی اجتماعی هادهیپد

 کند؟ جادیای عیطب علوم بای قطع تفاوت

 دیبا چگونهی نگفره وی اجتماع مسائل چگونه است؟ یاجتماع وی فرهنگ مسائل قلمرو -4

 وی فرهنگ عیوقا ایآ کدامند؟ی فرهنگ وی اجتماع مسائلیی شناسای ارهایمع شود؟ فیتعر

دهیپد هریی شناسا ای دارند؟ را خود ژهیو خواص ک،یتئور پرسش نوع هر از مستقلی اجتماع

 وبر،) است آن از پرسش نحوه و مشاهده وهیش به وابسته ،یپژوهش مسئله کی عنوان بهی ا

 (4.)ص(ها ادداشتی بخش :1302

های مختلف،  شناسی و بیان دیدگاه شناسی و انسان شناسی، معرفت با توجه به مباحث هستی

شناسی فارابی در علوم اجتماعی  توان مباحث روش ، میمسائلاز جمله دیدگاه فارابی درباره این 

 بندی کرد: و فرهنگی را با توجه به متون وی به موارد ذیل دسته

 یبندسنخ روش ازی ریگهرهب -2-6

 کتابوی  .است علومی بندسنخاست،  داده انجامی روش لحاظ بهفارابی  کهی کار نیاول 

 البته. است پرداختهی فرع وی اصل علوم اقسامدر آن به بیان  که در این باره تألیف کردهی مستقل

 قصدنا» است نموده انیبیز ن را آن انواع و موضوع ف،یتعر بلکه ،نکرده اکتفای بندمیتقس به فقط

 منها، واحد کل علیه یشتمل ما مجمل نعرف و علما، علما المشهورة العلوم نحصی أن الکتاب فی



 

 

 

 
 

3131هاياجتماعيمتفكرانمسلمان/سالچهارم،شمارهدو،پاييزوزمستانفصلنامهنظريه127

  

 

 انواع "السعاده لیسبی عل التنبه" کتاب دروی  .(2: 1221 ،یفاراب) «منها أجزاء له ما إجزاء و

 ،رفتهیپذ ریتأث ارسطو ازن کار در ایی فاراب. است کرده میتقسی عمل وی نظر بخش دو به را علوم

ی عمل حکمت میتقس در برای مثال. کرده است انیبی روشن به را ی خودبند میتقسی هاتفاوت اما

 بهی سخن منزل ریتدب از و کرده میتقس تیاسیس و اخالق به را آن و کرده عدول ارسطو نظر از

ی آگاه اول، اند از: ست، آنها عبارتسه چیز ای بندطبقه از هدفبه اعتقاد او، . یاورده استن انیم

 و علوم نیا سهیمقایی توانا دوم،. دندار را موضوعاتش و علوم نیا خواندن اراده کهی کسانی برا

 نیچنبر  احاطهی ادعا کهی افرادیی شناسا سوم، و است بهتر و ترنافع کی کدام نکهیاآگاهی به 

 .(2: 1221 ،یفاراب) دهستن اطالع یب آن از واقع دری ول ،دندار رای علوم

 یعلم وی منطق بیترت -1-6

یم مطرح انسان ازین وی منطق بیترت اساس بر را کتابشی هافصل "العلوم احصاء" دری فاراب

یم اختصاص منطق مباحث به را دوم فصل وی شناختزبان علم به را اول فصل برای مثال، ،کند

. دارند تقدمی بعدی هابحث در ورود و یریادگی به لحاظ علم دو نیا که است معتقد و دهد

 ،(استیس و اخالق) یاجتماع وی مدن علم نهایت در وی اله وی عیطب علم ،اتیاضیر علم سپس

 در .(14: ب 1221 ،یفاراب) است انسان ازین مورد عمل و نظر در که کندیم انیب را کالم و فقه

 دردانسته است که  علوم نیترکامل و نیترمیقداز  را حکمت علم علوم، از یگریدی بندرتبه

 .(212: ب 1485 ن،یاسی آل) دنداری جا علم نیا لیذ در علوم ریسا و دارد قرار علوم همه صدر

 یشناسروشیی گراکثرت و تعدد -3-6

 به معتقد ن،یبنابرا. است گراتیغا و بودگرا نمودگرا، ز،یچ هر از شیپ ،یشناسروش دری فاراب

 و بودها نمودها، توأمان شناخت را علم ،اساس نیا بری و. ودشیم محسوب روش تعدد

 از اعم که باشند نمودهای عنی مشاهده قابل جهات خواه ؛دانسته استی مدنی هادهیپدی ها تیغا

 و لیتحل ف،یتوص به شتریب موارد است. در خصوص اینی مدنی ساختارها و رفتار روابط افعال،

 ها،تیغا و بودهای عنی مشاهده رقابلیغیا اینکه جهات . است ازینی استشهاد وهیش اب نییتب

 به و لیتعل به شتریب موارد نیا است. نمودها انیبن مقام در که باشند نهادها و ها ارزش هنجارها،

 ازمندین زین هاتیغا شناخت. دارند ازینی استدالل وهیش و تفهم ای یمعناکاو وی ابینهان اصطالح

 ساختار و میمفاه اجزا، عناصر، نیا فیتعر و نییتع ،ییشناسای و. است یابیزهیانگ وی کاوتین

. داندیمی مدن علم قاتیتحق ژهیو کار را آنها روابط بر حاکمی هایقانونمند کشف زین و آنها
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 .(321: 1307 صدرا،) است عقلگرا و تعددگرا زین خودی مدن علمی ها روش دری فاراب ن،یبنابرا

 وی بندجمع به دنیرس یبرا متفاوتی ها روش از استفاده ،یروشیی گراکثرت قتیحق در

ی نوع ما زین اسالمی ایدن در. استی فرهنگ وی اجتماعی هادهیپد از ترمنسجم شناخت

 علمی تجربی معنا به محدود را خودی نظر وی معرفت سطح در که مینیبیم رای روشیی گرا کثرت

 با زینی روش لحاظ به و کردندیم دفاع علمی انیوح و ییعقالی سنگرها از بلکه ،دانستینم

 بری مبتن که نقل ازی نوع ،یوح هیحاش در است شده موجب آنی علم تیمرجع وی وح رشیپذ

 رای نقلی هادانش ازی اگسترده بخش وشود  واردی اسالم تیعقالن حوزه به زین استی وح

 یها دهیپد سطح در شناخت به یابیدستی برای فاراب. (37-1302:0 ا،یپارسان) آورد دیپد

 نهیزم در خصوص به ،بردیم بهره آن ازی عیطب علم که کند ی استفاده مییهاوهیش ازی اجتماع

 نیا دری ول (.141: 1413 ،یفاراب) «اتیعیالطب فی سلکها یآلت الطرق ها یف یسلک» یعلم روش

 رساندن برای را انسان که کندیم بحث ییهادهیپد بارهدر بعد مراحل در و شودینم متوقف حد

 روش از مرحله نیا در .هایکین و لیفضا رات،یخ از اند عبارت که یاری می رساند اتشیغا به

 .بردیم بهره آنهای علمی هاداده وی عیطب علم روش نه و شیخوی مدن علم

 یاستدالل وی برهان روش ازی ریگ بهره -9-6

 ها، اندرزنامه در که استی شعر وی خطاب روشدر مقابل   قبال در ،یبرهانی اسیق روش

 و موضوع ابعاد تناسب به ،یبرهانی اسیق روش. شودیم برده کار به ها نامهفتوت و هانامه استیس

 برد یم بهره متواترات و اتیحدس ات،یفطر ات،یاول ات،یتجرب ات،یحس از شیخوی معرفت منابع

 روش این پیرو اسالمی فالسفه اکثر. اردد فراوانی پیروان روش این .(13: 1302 ا،یپارسان)

 ابن اندلسی، رشد ابن میرداماد، طوسی، الدین نصیر خواجه سینا، بوعلی فارابی، الکندی،. اند بوده

 ،مکتب این کامل نماینده و مظهر. اند بوده مسلک مشّائی( اندلسی الصائغ ابن) اندلسی باجه

 .(147-0: 1350 ،یمطهر) سیناست بوعلی

 منها» :است نوع دو فحص ،است شده مطرح "نوسیجالی عل الرد" رساله در که طور همان

 آل) «بالبراهین یعرف أن سبیلها ما منها و لها، الحواس بمباشرة و بالمشاهدة یعرف أن سبیلها ما

 روش با تفحص یگرید وی حس و مشاهده روش اب تفحص ،یکی یعنی ،(00: 1485 ن،یاسی

 و اصول» که دارد دهیعق فرهنگ لسوفیفی فاراب کتاب در زینی ردکانای داور .یاستدالل وی برهان
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 روش او روش و ک،یستیهلن وی نوافالطون ویی ارسطو شتریب وی افالطون کمتر ،یفارابی مباد

 .(188: 1302 ،یاردکانی داور) «استی استداللی برهان

 دو حل به تا دکنیم استدالل( ممکن و واجب) محضی منطق وهیش به خدا، بارهدری فاراب

 و وجود خود شهیاند لیتحل از خدا وجود اثبات. بپردازد ،یوح و خلقتیعنی  ،یاساس مشکل

 پناه با تا ساخت قادر را او« وجود» و« عقل» آنها رأس در و او کمال به صفات همه دنیبخش

 بهی شناسیهست نهیزم در وضاتیف مراتب .کند حل هم با را مشکل دو هر ،ضیف شهیاند به بردن

 نخست علت وی ازل میقد خدا. شودیمی منته فعال عقل بهی شناسمعرفت حوزه در وی ولیه

 حادث هم و میقد همی ولیه اما ،است شده لیتشک چهارگانه عناصر از و حادث جهان و است

 (.74-5: 1307 ،یجابر) است

 یقیتطب وی اسهیمقا روش یریبکارگ -9-6

 رشد است کرده تالش آن دری فاراب که است خیتار سفهفل ازی نوعی فاراب "الحروف" کتاب

 و نید مرحله مجرد، ریتعب مراحل نیواالتر تا صدا و اشاره با ریتعب مرحله از را جوامعی فرهنگ

.) از مراحل اولیه که تعبیر با اشاره و صدا است تا باالترین دهد نشان ما به آن در را فلسفه

ی اسالم وی ونانی شهیاند تالش کرده است او ا نشان دهد(.مراحل تعبیر یعنی دین و فلسفه به م

 لهیوس به رای کی آنی زمان و آن لهیوس به رای کی نیای گاه نیبنابرا قرار دهد، سهیمقارا مورد 

 دری گاه وی رانیا شهیاند دری زمان ریمس نیا در کند فراموش آنکه بدون. کردیمی بررس نیا

 به ای حوزه از را هاآنی برخ انتقال و هافرهنگ نیا داخلت واست  داشته مکثی هند شهیاند

 مراحل نینخست آغاز از انسان، انیب رشد بهی فاراب .(10: 1307 ،یجابر) سازد آشکار گرید حوزه

 و شعر خطابه -عام ارائه به دنیرس و زبان اصل تا آن الفاض و "امت حروف" شیدایپی عنی آن

. پردازد یمی نظر علوم –ی اسیقی هاهیآرا تا -نوشتنی( ناسشزبان) زبان دانش و اخبار تیروا

 به آرام آرامی اوهیش ،یجدل وهیش تایی سوفسطای خطابی ها وهیش مرحله از را آن رشد آنگاه

 استقرار به آنجا از و کندیم دنبال افالطون زما تا او، قول به و فلسفه شیدایپ تا وی نیقی وهیش

یم و پردازدیمی اساس هدف به کیدئولوژیا لیتأو نیا ازی فاراب آنگاه. رسد یم ارسطو فلسفه

 وهیش به که استی علم امور به مردم آموزش و نیقوان وضع به ازین هانیا همه از بعد: »دیگو

 و اقناع و آموزشی هاراه و شود وضع بخش دو نیا به نیقوان اگر و اندشده برداشتی عقل
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 و است کرده تیترب و آموزش را مردم که دیآیم وجود بهی نید هرانگا شود، اضافه آنها به تیترب

 .(12: 1307 ،یجابر) «برسد سعادت به آن هیسا در مردم

 یعقلی رهاوردها ازی ریگبهره -6-6

 را "عقل لسوفیف " عنوان که بود قائل تیاهم چنان آن "یعقل علوم" و "عقل" رایبی فاراب

 و کرد "نفس" شناخت صرف را خودی هاتالش همه نایس ناب نکهیکماا برند، او به کار میی برا

 و عقل ال،یخ حس، .(124-5: 1307 ،یجابر) دادند لقب "نفس لسوفیف" را او سبب نیبد

 آنهای علم وی معرفتی رهاوردها و دارند قرار گریکدی طول در که هستندی معرفت منابعی وح

 معرض در را گوناگونی هاعرصه و تموضوعا حس،. ردیگینم قرار گریکدی با تقابل در هرگز

را ی حسی هاداده خود،ی نظری مبان از استفاده با سو کی از عقل.  دهد یم قرار عقل نگاه و نظر

 وی شهود معرفت وجود ازی آگاه با ،سو گرید از .آوردیدرمی علمی هاگزاره صورت به

 گردد،یم منکشف انانسی برای انیوح وی شهود شناخت کهی هست ازی هاساحت رب یانیوح

یم منکشف انسانی برای انیوح وی شهود شناخت کهی هست ازی هاساحت بر کند.یم استدالل

 از ییهابخش عقل، بای همراه ضمن خود، برتر افق به توجه با زینی وح. کندیم استدالل گردد،

 ادراک دسترس در و تنزل میمفاه افق به است، عاجز آن افتیدر ازیی تنها به عقل، که را معرفت

ی جزئی هاعرصه به حس، با تعامل درکه  گونه همان عقل ب،یترت نیبد. دهدیم قرار عقل

 به ،یهست ترگسترده حال نیع در و قیعمی هاعرصه ازی وح با تعامل در برد،یم راهی هست

 (.155: 1302 ا،یپارسان) گرددیم آگاه خود سهم

شیء یا کلیت آن حکمی یقینی صادر  بارهتواند در یفارابی عقیده دارد که حس به تنهایی نم

کند، زیرا با تأکید وی کسب یقین، عمل خاص عقل است، عملی که آن را در اموری انجام 

 بارهتواند در اند. همچنین وی معتقد است عقل می دهد که از طریق احساس حاصل شده می

(. فارابی در واقع 311 :1307صدرا، ) برخی اشیاء به محض احساس شدن یقین حاصل کند

خواهد این مطلب را بگوید که برای کسب شناخت درست از یک پدیده، نباید به تنهایی به  می

 حس متوسل شد، بلکه برای اعتمادپذیری و باورپذیری آن باید به قوه عقل نیز متمسک شد.

 اتیواقع درک دری ادراکی قوا تیمحدود به توجه -1-6

 دری ول ،استی انسان وی اجتماع جهانی هادهیپد ازی اریبس شناخت به قادر انسان عقل اگرچه

 دری فاراب. دارد ییهاتیمحدود و است شناخت از عاجز ،یهست و سطوح ها کرانه سایر
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 ریفراگ و کامل وقوف که است معتقدیی گرادهیپد ای هادهیپد شناخت حدود درباره "قاتیالتعل"

 نیا بری و. ستین ممکن هادهیپدی مباد زین وی سته وی ستیچ ای تیماه و ذات قت،یحق بر

 عقلی ناتوان زین و عظمتش و کمال شدت دلیل به خداوند شناخت که کندیم دیتأک اساس

 من عظمته و کماله لشدة نعلمه أن نستطیع ال نحن» ستین بشر فهم و شناخت قدرت دری بشر

 و قوم هر آغاز در .(1: 1325 ،یارابف« )ثانیة جهة من المادة مالبستها و عقولنا لضعف و جهة،

 معارفش و التیتخ و تصورات و دارد تعلق...( و شهر ده) مکان ازی خاص محدوده به یا جامعه

 رای زیچی مردم و قوم هری عنی ،(134-5: 1201 ،یفاراب) است محدودی فیک وی کم نظر از زین

 نیا. باشد کسانی همواره هافهم نکهیا نه ،عاجزند گریداز امور ی اریبس ادراک از و کنندیم درک

 حدود مردمانی ستیز اتیخصوص نکه،یای ک. یکرد ریتفس توانیم صورت دو به را مطلب

 و فهم که معنا نیا به ،یخیتار نظر و شهیاند ی،گرید و کندیم نیمع را شان "فهم" و "درک"

 کینزد اول ریتفس به یفاراب قول ظاهراً. کندیم رییتغ خیتار در مردمان تصرف قدرت و درک

 .(208-1: 1302 ،یاردکانی داور) است

 یوح و شهود از یریگبهره -8-6

 مورد معرفت، و شناخت راه و منبع عنوان به زینی وح و شهود مسلمان، لسوفانیفی شناسروش در

 ارتباط تیواقع با مفهوم، افق از که هستند معرفت ازی منابع عقل، و وهم ال،یخ حس، است، توجه

یم وجود ناتیتع مراتب با واسطه یبی ارتباط که استی گریدی معرفت منبع شهود. کنندیم رقرارب

. ردیگیم قرار عالمی آگاه معرض در مفهوم، وساطت بدون تیواقع ،یشهود معرفت در. دبای

ی نوعی وح و ردیپذیمی متنوع ماتیتقس وجود، و تیواقع مراتب حسب ربی شهود معرفت

 در را انسان سعادت و تیهدا ریمس خداوند،ی عیتشر ادهار از اخبار با که تاس شهود ازی خاص

 .(155: 1302 ا،یپارسان) دهدیم نشانی رفتار وی اخالق ،یاعتقاد ،یشناختی هاحوزه

"الفاضله نهیمد آراءاهل" کتاب درفارابی 
یم را بیانی وح مرتبه دو ،یوح ازی بندتبهر در 1

 که داشتهی وحی اگونه به نظر داند،یم فعال عقل به مستفاد عقل صالات رای وح که آنجادر  :کند

ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــ
 العقل بتوسّط المنفعل عقله إلی الفعّال العقل یفیضه الفعّال العقل إلی تعالی، و تبارک اللّه، من یفیض ما فیکون. 1

 بما و التمام علی متعقال و فیلسوفا حکیما المنفعل عقله إلی منه یفیض بما فیکون. المتخیلة قوته إلی ثم المستفاد،

 و. اإللهی فیه یعقل بوجود الجزئیات،( عن) اآلن هو بما مخبرا و سیکون بما منذرا نبیا المتخیلة قوته إلی منه یفیض

 علی الفعّال لبالعق متّحدة کاملة نفسه تکون و. السعادة درجات أعلی فی و االنسانیة مراتب أکمل فی هو االنسان هذا
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ی وح در را لهیمتخ قوه کهیی جا در دوم و رد،یپذیم صورت معقوالت ادراکات فقط آن در

)  افزونی نب که دهدیم قرارمورد توجه  رای وح ازی گرید قسم و مرتبه دهد،یم تیمدخل

 (.121: 1225 ،یفاراب) دیآ یم نائل ها آن اخبار و اتیجزئ ادراک به معقوالت، ادراک برافزون (

 گیری از تجربه و مهارت در فرایند پژوهش بهره -4-6

نمایند و گمان  ها را انکار می قبل از اینکه تجربه و ممارست ببینند، بسیاری از پدیده ها انسان

ها  گردند، این گونه گمانکنند چنین چیزی امکان ندارد، اما زمانی که به سالح تجربه مسلح  می

هایی که در حالت عدم تجربه، محال به نظر  از آنها ذایل خواهد گردید. وجود اشیاء و پدیده

کرد، اما اکنون از ندیدن  ای که در گذشته از دیدنش تعجب می ، ضرورت یافت، به گونهدیرس یم

 و کثیرة أشیاء یستنکر یتحنک و یتأدب أن قبل من اإلنسان أن کما» کردآن پدیده تعجب خواهد 

 تلک عنه زالت بالتجارب احتنک و بالعلوم تأدب فإذا محالة، أنها فیها إلیه یخیل و یستبشعها

 کان ما عنده صار و الواجبة هی فصارت محالة عنده کانت یآلت األشیاء انقلبت و ،ها یف الظنون

 (.00: 1221)فارابی، « ضده من یتعجب ما حد فی قدیما منه یتعجب

 مشاهده روش ازی ریگبهره -20-6 

 علمی برا مطمئن یراه ها، در کنار سایر روش را مشاهده از استفاده وی تجرب روشی فاراب

 دیگویم آنی تیریمد توان و فاضله نهیمد استیر بارهدر العلوم احصاء کتاب در شانیا. داند یم

 ،دوم وی کل نیقوان هبی آگاهی ک: یگرددیم حاصل قیطر دو از تیریمدی برایی توانا و علم

 گرفتن قرار وی اخالق فعل انجام وی اجتماع وی مدن امور در ممارست حین در انسان کهی آگاه

را ی پزشک علم بعد. آوردیم دسته بی اجتماعی هادهیپد مشاهده طول در و تجربه محک در

ی کی: »دیآیم دسته ب راه دو از پزشکانی برای آگاه زین علم نیا در نکهیا وزند  مثال می

 و دیآ یم دسته بی طب وی پزشکی ها کتاب خواندن با کهی کلی نیقوان وی عموم معلومات

 در آوردن دسته ب تجربه زین و مارانیب دنید وی پزشکی کارها در ممارست طول دری گرید

 -ماإحداه: بقوتین تلتئم الفاضلة الملکیة المهنة أن مار؛یب افرادی ها بدن مشاهده و تجربه طول

 و المدنیة، األعمال مزاولة بطول اإلنسان یستفیدها یآلت القوة -األخری و الکلیة القوانین علی القوة

                                                                                                                               

 نهیمد اهل آراء ،یفاراب. )السعادة به یبلغ أن یمکن فعل کل علی یقف الذی هو االنسان هذا و. قلنا الذی الوجه

 .(.121 ص فاضله،
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 طول و بالتجربة ها یف الحنکة و. التجربیة المدن فی األشخاص و األخالق، فی األفعال بممارسة

 ،است کرده مطرح نوسیجالی عل الرد رساله در که همانگونه .(01-2: 1221 ،یفاراب) «المشاهدة

 سبیلها ما منها و لها، الحواس بمباشرة و بالمشاهدة یعرف أن سبیلها ما منها: »است نوع دو فحص

 ،یگرید وی حس و مشاهده روش اب تفحص ،یکی. (00: 1485 ،یفاراب) «نیبالبراه یعرف أن

 و شهیدان صاحبان« یالرأجوده» کلمه حیتوض دری فارابی. استدالل وی برهان روش باتفحص 

ی مبان وی فکری مباد: گفته است ،آورند یم دسته ب ییهاراه چه از را شان یمعرفتی مبان نکهیا

 تیاکثری رأ کم دست ای همگانی رأِ بری مبتن کهی مشهور اموری کی :است زیچ دو شان یمعرفت

 ولاألص است؛ آمده دسته بی شخص مشاهده و تجربه اثر بر کهی امور ،یگرید و است ها انسان

 المشهورة األشیاء أحدهما: اثنان فیه یروّی الذی ء یالش استنباط فی المروی یستعملها یآلت

 ،یفاراب«. )المشاهدة و بالتجارب له الحاصلة األشیاء الثانی و األکثر عن أو الجمیع عن المأخوذة

 .(18-1: ب 1485

 یبند جمع

 ،یاجتماع علوم دری انتقادی اهشور وی ریتفس_یتفهم ،ییگرااثباتی هانگرش کهطور همان

معرفت ،یشناختیهست دگاهید از که نیز یفاراب ارد،د را خود متناسبی شناسروش و روش

 "یوح" همه از تر مهم و "عقل" ،"حس" رینظی معرفت منبع سه، اسالمی شناختانسان وی شناخت

 بدون دهد،یم قرار شناخت اریمع ،یفرهنگ وی اجتماع جهان ،یعیطب یها دهیپد شناخت برای را

 .کندیم دیتول را خود با متناسبی شناسروش شک،

 نگاه نوع نیا سرآمدان ازی کی یفاراب که -یشناسروش نوع نیا به راجع کوتاهی بندمعج در

توان  می -است نموده ارائه زین را شمناسبی شناسروش آن، اساس بر و است عتیطب و جهان به

 جهان اوالً ،دینام "یفارابی اعتدالی شناسروش" را آن توان یم کهی شناس روش نوع نیا در گفت

ی فرهنگ جهان شناخت راه یگانه ،یتیتوسیپوز روش تا یابدینمتقلیل ی عیطب جهان بهی اجتماع

 دانش دارد، انسان و جهان ،یهست بهفارابی  کهی نگاه با گردد. دوم اینکه،ی تلقی اجتماع و

ینمی کافی اجتماع جهان و عتیطب شناختی برا زین را یبشر عقل به صرف اتکاءو  یبشر

 برخالف گر،ید ریتعب به. برد یم بهره شناختی برا زینی نقل دانش وی وح و شهود از بلکه ،داند

 سنت برخالف و نبودهی تجرب -یحس روش وی عیطب جهات به معتقدصرفاً  ،یکنت سمیتویپوز

 وی عیطب جهات به تنها نه رایز ؛نیست زین محضی اجتماع ای یانسان جهاتی مدع ،یکیهرمنوت
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 عرصه دری نیتکو وی اله سوم مبدأ و جهت به معتقد دو، نیا بر عالوه بلکه ه،دبو قائلی انسان

 در ن،یبنابرا. ( قابل حذف راهبرد وی سامانده) ،آنها است شناخت و اجتماعیی ها دهیپد

 گانه سهی مبادی دارای فرهنگ وی اعاجتمی هادهیپد او،ی فرهنگ وی اجتماع علومی شناس روش

و فارابی  است متفاوت زین او شناسی روشاز این رو،  و استی اجتماع -یانسان وی عیطب ،یاله

های اجتماعی، به بعد الهی و  شناسی، عالوه بر توجه به ابعاد طبیعی پدیده در مباحث روش

پردازد و از آن  ها می ایر روشهای شهودی و وحیانی نیز در کنار س تکوینی و بنابراین به روش

 گیرد. های اجتماعی و فرهنگی بهره می برای شناخت پدیده

 هانوشت یپ
 العقل بتوسّط المنفعل عقله إلی الفعّال العقل یفیضه الفعّال العقل إلی تعالی، و تبارک اللّه، من یفیض ما فیکون .1

 و التمام علی متعقال و فیلسوفا حکیما المنفعل لهعق إلی منه یفیض بما فیکون. المتخیلة قوته إلی ثم المستفاد،

 فیه یعقل بوجود الجزئیات،( عن) اآلن هو بما مخبرا و سیکون بما منذرا نبیا المتخیلة قوته إلی منه یفیض بما

 متّحدة کاملة نفسه تکون و. السعادة درجات أعلی فی و االنسانیة مراتب أکمل فی هو االنسان هذا و. اإللهی

. السعادة به یبلغ أن یمکن فعل کل علی یقف الذی هو االنسان هذا و. قلنا الذی الوجه علی لفعّالا بالعقل

 .(.121 ص ،و مضاداتها فاضلهال نهیمد اهل آراء (،1225ابونصر محمد) ،یفارابال)

 ال کثیرة أشیاء إلی کماالته، أفضل یبلغ أن فی و قوامه، فی محتاج، أنه علی مفطور الناس من واحد کل و .2

 واحد کل و. إلیه یحتاج مما ء یبش منهم واحد کل له یقوم قوم إلی یحتاج بل وحده، هو کلها بها یقوم أن یمکنه

 اال الطبیعیة، الفطرة جعلت ألجله الذی الکمال، ینال االنسان یکون أن یمکن ال فلذلک. الحال بهذه واحد کل من

 یقوم مما فیجتمع، قوامه؛ فی إلیه یحتاج ما ببعض واحد للک واحد کل یقوم متعاونین، کثیرة جماعة باجتماعات

 أشخاص کثرت لهذا و. الکمال یبلغ أن فی و قوامه فی إلیه یحتاج ما جمیع واحد، لکل الجماعة جملة به

ابونصر محمد )  ،یفارابال. )االنسانیه االجتماعات منها فحدثت األرض، من المعمورة فی فحصلوا االنسان،

 (.112 ص ،ومضاداتها الفاضله نهیمد لاه آراء (،1225

 عاصر الذی( ه 305 ت) الندیم ابن هو نفعا األکثر و الرائدة و الصعبة المهمة بهذه اضطلع الذی الرجل و .3

 :روتیب العلوم، احصاء (،1221) محمد ابونصر ،یالفاراب) الفهرست» به المعروف الشهیر کتابه ألف و الفارابی

 (.1 مقدمه، بخش الهالل،

  ابعنم
 ،(، روش تحقیق در علوم اجتماعی از اثبات گرایی تا هنجار گرایی، ترجمه 1308) محمد امزیان

 عبدالقادر سواری، قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه.

  روش شناسی علوم انسانی نزد اندیشمندان 1322)ایمانی، محمد تقی و کالته ساداتی، احمد ،

 المی(، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.شناختی از علم اس ارائه مدلی روش) مسلمان
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 ( اندیشه اجتماعی متفکران مسلمان از فارابی تا ابن خلدون، تهران: انتشارت 1328آزاد ارمکی، تقی ،)

 سروش(.) مایوسصدای 

 ( الفارابی 1485آل یاسین، جعفر ،)بیروت: عالم الکتب.رسومه و حدوده فی ه.ق ، 

 ( 1302بلیکی، نورمن ،)ژوهش، ترجمه هاشم آقا بیگ پوری، تهران: انتشارت جامعه ی پها یاستراتژ

 شناسان.

 ( 1322(، نظریه و فرهنگ، )مجله راهبرد فرهنگ، شماره بیست و سوم، پاییز 1322پارسانیا، حمید.) 

 ( روش شناسی انتقادی حکمت صداریی، قم: کتاب فردا.1302پارسانیا، حمید ،) 

  جمه شهناز مسمی پرست، تهران: نشر نی.(، فهم علم اجتماعی، تر1301)تریک، راجر 

 ( ما و میراث 1307جابری، محمد عابد ،)خوانشی نوین از فلسفه فارابی و ابن سینا، مان یفلسف :

 ترجمه سید محمد آل مهدی، تهران: نشر ثالث.

 ( فارابی فیلسوف فرهنگ، تهران: انتشارت ساقی.1302داوری اردکانی، رضا ،) 

 ( ع1302صدرا، علی رضا ،) لم مدنی فارابی، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه

 اسالمی.

 ( تاریخ فلسفه در جهان اسالمی، ترجمه عبدالمحمد آیتی، تهران: 1301فاخوری، حنا و خلیل جر ،)

 شرکت انشارات علمی و فرهنگی.

 ( اندیشه1372فارابی، ابو نصر محمد ،) ر سجادی، تهران: های اهل مدینه فاضله، ترجمه سید جعف

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی؛ سازمان چاپ و انشارات.

 ( فصول منتزعه، تهران: مکتب الزهراء.ه 1485فارابی، ابو نصر محمد ،)ق. 

 ،روتیب(، ملحم بو علی دکتر از شرح و مقدمه) ،العلوم (، احصاءم 1221) فارابی، ابونصر محمد :

 الهالل.

 آل جعفر دکتر از تعلیق و تحقیق و الفلسفیه، )مقدمه ق(، االعماله. 1413) فارابی، ابونصر محمد 

 یاسین(، بیروت: دارالمراحل.

 کتاب الحروف، تحقیق محسن مهدی، بیروت: دارالمشرق. (،م 1201) فارابی، ابونصر محمد 

 ی.المرعش اللّه : مکتبه آیهقم ی،للفاراب ،(، المنطقیاتق ه 1480ی، ابو نصر محمد )فاراب 

 ،از تعلیق و شرح و مقدمه) مضاداتها، و الفاضله المدینه اهل آراء (،م 1225) ابونصر محمد فارابی 

 (، بیروت: مکتبه الهالل.ملحم بو علی دکتر

 ( فارابی 1328کرمی، میثم ،)،گزیده مقاالت(، تهران، موسسه انتشارات حکمت.) یشناس 

 ( حکمت دینی و یونانی زدگی در عالم ا1302مدد پور، محمد ،) ،سالمی از آغاز تا عصر ابن خلدون

 تهران: شرکت چاپ و نشر بین الملل.
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 ( کلیات علوم اسالمی، قم: انتشارت صدرا.1350مطهری، مرتضی ،) 

 ( علم و جامعه شناسی معرفت، ترجمه حسین کوچویان، تهران نشر 1302مولکی، مایکل جوزف ،)

 نی.

 ان: مرکزمطالعات و تحقیقات اسالمی، (، اندیشه سیاسی فارابی، تهر1308) مهاجر نیا، محسن

 پژوهشکده اندیشه اسالمی.

 نشر مرکز.تهران شناسی علوم اجتماعی، حسن چاوشیان، (، روش1302) وبر، ماکس : 

 ،بنیادهای فلسفی علوم اجتماعی(، ترجمه شهناز ) یاجتماع(، فلسفه علوم 1321بنتون ) تد یان کرایب

 گه.مسمی پرست و محمود متحد، تهران: نشر آ


