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  چكيده
هـاي   دوره در اسـالمي  تمـدن  بـر  حـاكم  شناسي روش و علمي گفتمان بازخواني
 اهميـت  داراي اسـالمي  تمـدن  شناخت با ارتباط در، نوزايي دورة ويژه به گذشته،
 انديشـة  با مواجهه دليل به نوزايي تمدن اسالمي دورة ،كلي طور به .است راهبردي
داراي  علمـي  و فكـري  لحـاظ  ازهـا   تمـدن  سـاير  از شـده  ترجمه كتب و يوناني

 بـا  شده است سعي در اين پژوهش ،بر همين اساس .استاي  مجموعه ساختاري
بـارز   دو نمونـة  عنـوان  بـه  ،يابونصـر فـاراب   و رازي زكرياي شناسي روش مقايسة

 و سـوم  قرون( اسالمي تمدن نوزايي دورة علمي گفتمان مختصات دوران نوزايي،
سـت كـه زكريـاي رازي    ااين پـژوهش حـاكي   هاي  يافته .دشو بازشناسي) چهارم

محـض بـه سـبك     گرايانـة  تجربـه  شناسـي  روشگرا و  شناسي واقع داراي معرفت
بـر  تأكيـد  يانه بـا  گرا آرمانشناسي  يان فعلي است و فارابي داراي معرفتگرا اثبات

همـراه بـا تجربـه     تركيبـي و عقالنيـت   شناسي روشعقالنيت استعاليي و داراي 
كـرد   يريـ گ جهينتطور  اينتوان  مي اين پژوهشهاي  يافتهبراساس  درنهايت .است
ايرانـي  ــ   نوزايي تمـدن اسـالمي   ةمتكثري بر گفتمان علمي دور شناسي روشكه 

  .حاكم بوده است
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  مقدمه .1
 علمي گفتمان هر و است خاص) scientific discourse( علمي گفتمان يك داراي تمدني هر

 تمدن تحقق كارهاي راه از يكي لذا است، خود به مختص شناسي روش دستگاه يك داراي
هاي  دوره در اسالمي تمدن بر حاكم شناختي روش و علمي گفتمان بازشناسي اسالمي
 طريق اين از تا است دوران آن فيلسوفان و دانشمندان شناسي روش تحليل و تبيين و گذشته
 بر شناسي روشمباحث تأكيد  مقاله اين در. شود بازتوليد بومي علميهاي  گفتمان
 عرفاني،شناسي  و معرفت شناسي روش جامع طرح و است تجربي و عقليهاي  رويكرد
 به اصطالح در را اگر تمدن .نيست پژوهشتأكيد  مورد عام صورت به الهياتي و ،فلسفي
 شناختى، زيبايى اخالقى، مذهبى، جهات حاوى اجتماعى هاى پديده از اى پيچيده ةمجموع
ديگر  يك با مرتبط ةجامع چندين يا وسيع ةجامع يك اعضاى ةهم در مشترك و ،علمى فنى،

 كه است هجري چهارم قرن سوم و مقاله اين در پژوهش مورد تمدني ةدور .نيمك اطالق
اسالمي  تمدن شكوفايي عصر ساز تحقق و زمينه همقدمو  شود مي محسوب نوزايي دوران
 طراحي در رسد آنان سعي مي نظر بهنوزايي  ةدور با بررسي تفكر علمي دانشمندان .است
 اهميت از تمدن ةاين دور لذا .اند داشته و عدم تقليد فكري مستقل مشي با علمي جديد
 مناسب ابزار گونه هر را روش در صورتي كه. است برخوردار راهبرديشناختي  روش
 و عقاليي كاركردهاي يا) 24: 1375 ساروخاني،( كنيم تلقي مقصود به رسيدن براي

 يمكن قلمدادها  داده آوردن گرد فن و واقعيت از دانش جويو جست راه دررا  ذهن منطقي
 به رسيدن براي راهي گرفتن پيش در مفهوم به را روش چنين هم و) 43 :1381 عالم،(

 توان مي آيا ،)145: 1375 كاظمي،( بگيريم نظر در خاص توالي و نظم با مقصودي و هدف
 فوق تعاريف مطابق هايي روش نيز اسالمي تمدن شكوفايي عصر دانشمندان كه كرد اذعان
 بين در شناختي روش گفتمان نوع چه عصر آن در كه آن ديگر مهم پرسش اند؟ داشته نظر مد

 .داند مي خود خاص گفتمانرا داراي اي  دوره هر فوكو شليم است؟ داشته رواج دانشمندان
 شكل اجتماعي جرياني در و ندا اجتماعي ساختار و ،ماهيت سرشت، داراي ها  گفتمان

 بندي صورت يا حوزه يك بخش وحدت مباني به فوكو .)14 :1385 بشير،( رنديگ مي
  :معتقد است و كند مي اطالق اپيستمه يا دانايي نظام خاص گفتماني

 بخـش  وحـدت  خـاص  عصـر  كيـ  در كـه  اسـت  يروابط كل ييدانا نظام از ما منظور
 يصور يها نظام احتماالً و علم شناسانه، معرفت اشكال كه است يا يگفتمان يكردارها

 از گـذار  بـا  كـه  سـت ين تيـ عقالن ينـوع  ايـ  معرفت از يشكل نظام. آورند يم ديپد را
 كي اي ،يخيتار روح كي اي موضوع، كي غالب وحدت گوناگون، اريبس علوم يمرزها
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 توان يم خاص، عصر كي در كه است يروابط مجموعة ييدانا نظام. دهد نشان را عصر
 ليـ تحل يگفتمـان  بنـدي  صـورت  سطح در را علوم نيا كه آن شرط به افت،ي علوم انيم
  ).83: 1379، فوسيدر( ميكن

 تـاريخي  عصـر  در كه روابطي مجموعه« از است عبارت اپيستمه يا بندي صورت مفهوم
 يـك  در كـه  روابطـي  مجموعـه « اپيسـتمه  .»دارد وجود گفتماني قواعد سطح در علوم ميان
 وحـدت  فكـري  يهـا  نظـام  و ،علـوم  ،هـا  دانش موجد گفتماني كردارهاي به تاريخي عصر
 خاصـي  شـناختي  معرفـت  ةحـوز  به اشاره دانايي نظام از فوكو مراد .)86: همان( »بخشد مي

 اي عرصـه  و خاص فرهنگي در اي ويژه حديث و گفتار و دانش آن ارچوبهچ در كه است
 وقتـي  كـه  گويد مي معنا شبكة تعريف در فوكو .)91 :1379 ران،يمض( رديگ يم شكل مهين
 شـديم،  موفـق  آن عكـس  و دانـش  انواع  حامي نيروهاي روابط هاي استراتژي تشخيص در
 ايـن هـاي   يكـي از دغدغـه   .)225 :1379 دريفوس،(داريم  دست در را معنايي ةشبك گاه آن

 گفتمـان  يـك  داراي اسـالمي  تمـدن  نوزايي دورة آيا كه است پرسش اين به پاسخ پژوهش
 مقالـه  ايـن  پرسش اين به پاسخ براي است؟ بوده خود خاص دانايي نظام و روشي و علمي

 كلـي  طـرح  اسـتنباط  دنبـال  بـه  دوره آن مطـرح  انديشـمندان  از تن دواي  مقايسه بررسي با
  .بود خواهد دوره آن شناسي روش
 و اشـتراك  نقـاط  تبيـين  فارابي و حكيم و زكرياي حكيم علمي شناسي روشة مقايس با
دو  اين فكري نظام محوري عناصر شناسايي چنين هم و دو آن معرفتيـ  علمي روش افتراق

 تمـدن  نـوزايي  عصر در علمي گفتمان تشكيل صورت در كه دادواهيم خ حيتوض شمندياند
 زكريـاي  حكـيم  ؟است بوده چه تمدني ةدور آن شناختي روش مختصات و اصول، اسالمي
 در اسـت  گرفتـه  قـرار  توجه كيمياگر مورد يا طبيب در جايگاه فقط علمي جوامع در رازي

، اخـالق ، شـيمي ، طـب  ياهـ  زمينـه  در كـه  بـوده  طـراف اال جـامع  حكيمي وي كه صورتي
 يختشنا معرفت لحاظ به يو .است بوده نظر صاحب و جغرافيا ،مغاني حكمت، شناسي جامعه
 مستقل يمش با يفعل انيگرا تجربه سبك به يمحض يگرا تجربه يشناس روش و بوده گرا واقع
 علمي توليد متنوع هاي رشته در اي شناسي روش چه مبناي بر وي كه اين .است داشته يعلم

 از. اسـت  برخـوردار  حاضـر  حـال  در علمي سازي گفتمان در يباالي اهميت از است داشته
 روش ةجانب يك اتخاذ در برابر مناسبي بديل تواند مي فارابي علمي شناسي روش ،ديگر سوي

 كثـرت  رهيافـت  .باشد هرمنوتيكي يگرا طبيعت ضدهاي  روش و پوزيتيويستي انگار طبيعت
در  هجانبـ  همـه  جامع و تبيين ةالزم علم و معرفت حوزة در كثرت در وحدت و وحدت در

  .تفكر علمي است
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  رازي زكرياي حكيم شناختي مكتب روش .2
 زادگاه به نسبتش و در ابوبكر اش كنيه و يحيي جدش نام و زكريا پدرش نام و محمد او نام

 عرب، جالينوس مانند گوناگوني و اوصاف عناوينا ها ب كتاب در او. است رازي »ري«خود 
) يونـاني  علـوم ( ليـ اوا علـم  در عالمـه و  مسلمان، طبيب مارستاني، طبيب عرب، فيلسوف
 »Rhazes« را او انـد،  كـرده  ترجمـه  التين زبان به را او هاي كتاب كه آنان. است شده خوانده
 »Razi« را او سـاده  طـور  بـه  هـم  گـاهي  و دارد اشـتهار  نـام  بدين اروپايي آثار در و اند گفته
 313 سـال  در و آمد دنياه ب ري در هجري 251 سال در وي .)3: 1368 محقق،( نويسند مي

  .)534 :1357 مطهري،( رفت دنيا از هجري
  
 رازي شناسي روشيند افر ليتحل و توصيف 1.2

 جـدا  قلـم  و كاغـذ  از گـاه  هـيچ  او كـه  كنـد  مـي  نقل) رازي همشهري( رازيان از يكي«
 ابوريحـان  .)299: 1366 نـديم،   ابـن ( »اسـت  بـوده  نوشـتن  حال در هميشه و گشته نمي

 ديـواري  روي بر داني چراغ در را خود چراغ دوستي علم فرط از«رازي گويد  مي بيروني
 خـواب  اگر تا پرداخت مي خواندنه ب و داد مي تكيه ديوار آن بر را خود كتاب و نهاد مي
 »دهـد  ادامـه  خـود  مطالعـة  بـه  و شـود  بيـدار  او و بيفتد دستش از كتاب ربايد در را او
 و تجربـه « بـه  كـه  داشـت  بسـيار  ةعالق جواني در كه گويد خود او ).6: 1368 محقق،(

 ،اين اسـاس  بر .بپردازد) است غريبه علوم از يكي عزائم علم( معزمان اكاذيب» آزمايش
 نبوده ،بپردازد نويسي نسخه به معاش امرار براي كه ،نساخ و كاتب يا بكتا مترجم رازي
 قـدما  كتـب  ةمطالعـ  طريق از علم تحصيل به كه بود علم دار دوست محققي بلكه ؛است

 .است بوده كتاب ليفأت و نوشتن حال در دائم چراكه است؛ داشته علم توليد و پرداخته
 نحــو دو كــه بــود آن مســلمانان تمــدن عهــد در قــديم فيلســوفان و دانشــمندان رســم
 يكي و مقدماتي محصالن و طالب براي صغير با پسوند را يكي كه داشتند نويسي كتاب

 هـاي  كتـاب  موضوع .كردند مي تدوين علم در خبرگان و خواص كبير براي پسوند با را
 حكـيم . بـود  كتـاب  محتـواي  اجمال و تفصيل در تفاوت فقط و بود يكي كبير و صغير
 اين به را صغير و كبير نفس كتاب ،كبير و صغير الهي علم و كبير و صغير الحاوي رازي
 ابـن  الصـغير  االدب و الكبيـر  االدب ها كتاب سبك هاي اين نمونه از .است نگاشته سبك
 بـالذري  الصـغير  البلـدان  و الكبير البلدان سرخسي، الصغير السياسة و الكبير السياسة مقفع،
 كـرده  اكيـد  توصية كيميا علم در خود خاص شاگردان و علم جويندگان به وي. هستند
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يابي علت
ل مرحلمد

مرحلة
دهيپد كي

مرحلة
نظبراساس 
ةمرحل

ج در هينظر
م وضعيت

خود عصر
را الحاوي
را مذكور
يتحق روش
تكام جهت

  
روش 2.2
يمدع يراز
رو شمار به
رفيپذ دينبا
يها دهيپد

مسام اندك
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 گروه دو هر چه دارد؛ وجود يهمانند ينوع تجربه دربارة انيمشائ آموزة و نظريه نيا انيم
 نيا ستين دور. مندند عالقه ها آن علل شناخت از تر شيب ها آن از حاصل جينتا وها  دهيپد به

 يبس يو اما. باشد رفتهيپذ ريتأث بود آن ندگانينما از يرازكه  يا يپزشك نگرش از آموزه
 آن با انييارسطو ظاهراً چه د،يورز يم ديتأك يعمل يسودمند بر انييارسطو از تر شيب

 يا اندازه تا توان يم داشت واقع امور تر شيب هرچه كشف يآور جمع از كه يتيرضا احساس
 نوسيجال بر شكوك كتاب در كه دانست علم ريناپذ انيپا رفت شيپ به او اعتقاد دهندة نشان
 يك در كه بود حد آن تا دانش طلب در من تالش وحوصله «). 1376 نس،يپ(است  آمده
 پانزده و نوشته چيز ورقه 20000 از بيش) ريز و مقرمط يعني( تعويض خط به خاص فن
 »نمودم صرف) حاوي همان( كبير جامع تأليف در روز و شب را خود عمر از سال

 مقرون يطب كتب گريد بر مزبور كتاب ازيامت وجوه نيتر مهم از يكي). 225: 1368 محقق،(
 و شيخو مالحظات متضمن نيچن هم و روم و رانيا و وناني ياطبا ديعقا عيجم با

  ).170: 1384 ،يياذكا(است  مؤلف زمان تا گردآمده اطالعات
  :گويد مي رازي

 تـا  بـودم  نكرده مالقات را دانشمندي يا و نخوانده را كتابي كه افتاد مي اتفاق چنين اگر
 ضـرري  مرحله اين در هم اگر و پرداختم نمي ديگر امر به يافتم نمي فراغت كار اين از

 و )اي خانـه  كتاب روش از استفاده يعني(خواندم  نمي را كتاب آن تا بود پيش در عظيم
 از) علمي ةمباحث و مصاحبه روش از استفاده يعني( كردم نمي استفاده دانشمند آن از يا

  .)225: 1368، محقق( نشستم نمي پاي

 تركيبـي  وي يالحاو سترگ كتاب اصوالً تجربي و احتمال آزمايش روش خصوص در«
 دبايـ ، است آمده كيميايي كتب جزو چون كه التجارب يف كتاب و ؛است تأليف و تجربه از

 ييايـ ميك بيـ الترتو  ريالتدبهاي  كتاب كه چنان باشد، بوده شيميايي هاي آزمايش در سره يك
 اسالمي دانان كيميا بندي تقسيم نصر دكتر .)148: 1384 اذكايي،( »است شناسي روش در هم
 بحـث  موضـوع  پيوسـتگي  نـوع  يك جديد »شيمي« و» كيميا« ميان :كند مي مطرح چنين را

 وجـود  دو آن ميـان  زيـادي  ةفاصـل  نهايي هدف و ديد طرز لحاظ از شايد اما و دارد وجود
 بـر روي  كيميـاگر  طـرف  از كـه  اعمـالي  ةهم بنابراين ،است مقدس طبيعت كيميا در ؛دارد

 دارد، وي نفـس  بـر  يرتأث كبير عالم با صغير عالم شباهت جهت از گيرد مي صورت طبيعت
 رنـگ  داشـت  سروكار آن با كيمياگر كه موادي كه كرد پيدا تقدم وقتي فقط برعكس شيمي
 خود در تنها شد انجام ها آن بر روي كه اعمالي دليل همين به داد و دست از را خود قدسي

  .)241: 1350 نصر،(افتاد  مؤثر ها آن
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 و انـد  داشته كار سرو دروني تغييرات با اساساً بعضي كيميا محققان و نويسندگان ميان در
 را خـارجي  عمليـات  كـه  انـد  بـوده  نيـز  سومي گروه ولي شيميايي، تبدالت با ديگر بعضي

 عراقي هاي نوشته مثال براي .اند برده مي كار به روح تحوالت دروني براي گاهي تكيه چون هم
 سـوم  ةدسـت  از غالباً جابر آثار و دوم ةدست به رازي و آثار است مربوط اول ةدست به تر بيش

 در اين. شود روح به تبديل تا زدودند مي را نفس زنگار قديم اگرانيميك ).234: همان(است 
 فلـزات  زنگار كه بودند آن دنبال به شيمي به كيميا تقليل با رازي مثل افرادي كه است حالي
 مبنـاي  حـال  هر در. طال به مس تبديل مانند ،شود اعلي فلزات به تبديل تا بزدايند را پست
هـا   ده االسـرار  كتاب در رازي حكيم .است بوده امكان و احتمال روش حسب بر كيميا علم

ـ  و باارزش فلزات به ها آن تبديل و فلزات پست خصوصيات تنقيح براي را روش  وجـود  هب
  ).362- 361: 1371 رازي،( است دهكر بيان ها آن در فلز خصوصيات آوردن
  
  نفي تقليد و مشي تحقيق 3.2
 يآرا بـر  انتقـاداتي  و اشـكاالت  كـه  جـالينوس  بـر  شـكوك  نـام  به دارد مهمي كتاب رازي

 دليـل  بـه  مـرا  مـردم  كـه  كنـد  مـي  اذعان كتاب اين اول در وي. است كرده مطرح جالينوس
 و علمـي  پاسخ وي دليل همين به .اند دهكر مالمت جالينوس چون بزرگي حكيم با مخالفت
  :كند مي مطرح نامنتقد جواب در را زير مستدل

 فيلسوف و پذيرد نمي را آنان گفتار محض قبول و رئيسان به تسليم فلسفه، و طب صناعت
 كتـاب  در خود جالينوس كه چنان ندارد انتظار را تسليم اين خود دانشجويان و شاگردان از

 برهـان  و دليـل  بـدون  خـود  پيـروان  بـه  را خـود  گفتار و عقايد كه را كساني االعضا منافع
 مالمـت  شـكوك  اين استخراج در مرا كه را كس آن من. است كرده توبيخ كنند مي تحميل

 كـه  غوغا سنت به و انداخت پشت را فيلسوفان سنت او زيرا شمارم؛ نمي فيلسوف كند مي
 سـنت  زيرا است جسته تمسك دانند مي الزم را آنان بر گيري خرده ترك و بزرگان از تقليد

. دارنـد  مرعـي  بزرگـان  دربارة را مساهلت ترك و مطالبت شدت كه است اين بر متفلسفان
 دوسـت  مـا  با دو هر و نمودند اختالف هم با افالطون و حق گويد مي كه است ارسطواين 

 او مناقضـت  بـه  آرا تـر   بـيش  در و. اسـت  تـر  دوسـت  ما براي افالطون از حق ولي هستند
 هندسـه  از پـس  فلسـفه  قسـمت  آشكارترين در كه است ثاوفرسطس اين و است پرداخته
 متقـدمان  افاضـل  بـر  متـأخران  كه اين علت ازاگر . است كرده نقض را ارسطو منطق، يعني
 سـهو  يكـي . 1 دارد؛ علت چند امر اين گويم مي، بپرسي سازند مي وارد را ايرادات گونه اين
. 3 اسـت؛  عقـل  بر هوي چيرگي يديگر. 2 شوند؛ مي آن دچار بشر يابنا همة كه غفلت و

 چه  آن و شوند مي نزديك كمال به و شوند مي افزون اياممرور   به صناعات كه نيا گريعلت د
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 كوتـاه  زمـاني  در آينـده  دانشـمندان  انـد،  دريافتـه  درازي زمـان  در گذشته دانشمندان كه را
 كه شود گفته اگر. است مورثان مثل پسينيان مثل و مكتسبان مثل پيشينيان مثل و يابند  مي در
 ادعا اين گويم مي باشند متقدم دانشمندان از برتر متأخر دانشمندان كه گردد مي موجب اين
 آورده متقـدم  كـه  را چـه  آن تكميـل  بـه  متأخر آن كه اين مگر كرد توان نمي مطلق طور به را

  ).205- 203: 1368 محقق،( باشد پرداخته است

 .است كرده ذكر را ارسطو و جالينوسهاي  ضعف خود بودن فيلسوف از دفاع در يراز
 پرداخته خود ةگذشت و معاصر دانشمندان علمي و نقض رد به دانسته الزم كجا هر يو

 و جالينوس هرگاه« كه است اين رازي كوتاه سخنان از يكي .)162: 1384 اذكايي،(است 
 درك داشتند، اختالف امري در اگر و است درست امر آن كردند، اتفاق امري بر ارسطو
 رازي ةعالمان شعوبي نقد باب در هم فقره اين كه جاست هب و گفتني »است دشوار صواب

 زبان« گويد كه است گرفته خرده جالينوس بر الشكوك كتاب پايان در استطراداً شود، نقل
 بانگ وها  خوك صداي چون هم دنيا هاي زبان ديگر و ها زبان ترين روان و ترين خو يوناني
 و رواني كه ندانسته او و است عوام حرف سخن گونه اين گويد مي رازي »باشد مي ها وزغ

  .)161: همان(است  يوناني مانند تازيان نزد عرب زبان دارد و عادت به بستگي زبان شيريني
  
  شناسي روش با شناسي معرفت نسبت 4.2

 بـه  و بـود  عقل اصالت به قائل يو .نداشت منسجم نظامي هفلسف در رازي زكرياي حكيم
 بـه  و دانسـت  مـي  عقـل  را معرفـت  منبع يگانه و كرد مي تكيه اندازه بي خرد و عقل نيروي
 و مكتـوب  تحقيقـات  از بسـياري  تعـداد  نـام  .پـذيرفت  نمـي  را شهود و الهام سبب همين
 زمـان  علـوم  تمـام  در وي دشـو  مي معلوم آن در دقت با كهاست  كرده ذكر را هايي كتاب
 علمـي  تفكـر  بـودن  االطراف جامع از ناشي اين. است نگاشته كتاب جلد يك حداقل خود
 .)217- 215: 1386 ،واليتـي ( اسـت  بـوده  »حكـيم «مقام  بودن دارا مستحق درواقع و وي
 ناديـده  امـا  ،اسـت  مغـاني  و مانوي حكمت و انديشه از رتأثم رازي ةانديش ساختار چهاگر

 نادرسـت  تحليـل  يك اسالميشناسي  معرفت و حيان بن جابر از رازي يرپذيريتأث گرفتن
 مـذهب  وي چرا كه ستا آن رازي به قبادياني ناصرخسرو ايرادات از يكي .رسد مي نظر به

 توقـف  كارهـا  از نـدانم  همـي  چـه  آن انـدر « است گفته يراز .است كرده اختيار را توقف
 و تـرين  درسـت  گذشـت،  يعلم» احتياط«ة دربار تر بيش چه آن حسب كه پيداست. »كردم

 در توقـف  و ترديـد  ابراز »نداند همي« محقق چه آن خصوص در گيري موضع ترين اصولي
  .)150: 1384 اذكايي،(است  نظر و تحقيق امر
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  :است اين كتاب معتقد در وي
 ايـن  در جاري امر چه قياس؛ با نه سنجيد حواس را بايد با پاكيزگي و پاكي كه گوييم پس
 بـه آن  گمـان  كـه  چيزي حسب بر نه شود مي احساس كه است چيزي آن حسب مورد دو
 را چـه  آن و نـاميم  مي پاك را آن ما دانند، پليدي كه كند نفي حواس را چه آن پس. شود مي
 دو ايـن  از مـا  مـراد  و قصد كه آن رو از هم .خوانيم اش پاكيزه ما دانند، چرك كه كند نفي
 نرسـد  زيـاني  هيچ را ما، آلودگي حيث از يا باشد ديني نظر از خواه، پاكيزگي و پاكي يعني

 پليـد  و چـرك  از چيـزي  انـدك  را حـواس  چه آن نيست، هم معنا دو اين از يك هيچ در و
ة آلـود  پاهـاي  را آن كه دانسته روااي  جامه يكتا در را نماز دين كه آن چه .است گشته فائت
 كـه  بدانيم اگر حتي روان آب با را داشتن پاك و است؛ پساويده پليدي و خون به ها مگس

 آن در كـه  بـدانيم  اگـر  حتـي  بـزرگ،  اسـتخر  در ايسـتاده  آب با نيز و اند ادرار كرده آن در
 را خردمنـد  اسـت  زشت چه. نرسد زيان را ما آلودگي آن از هست،  مي يا خون ازاي  چكه
 همانـا  آن زيـرا  حجتـي  نـه  و باشـد  عـذري  نه باب آن در را وي كه چيزي بر فشردن پاي

  .)88: 1381 رازي،( است محض هوي از پيروي و خرد از جدايي

 از يـا است،  »اخالقي شناسي روان« همانآن  معاصر مفهوم در رازي روحاني طبكتاب 
 طـب « برابـر در ) moral philosophy(» اخالقي فلسفة« يا فلسفي اخالق خود حكمي حيث

 تعـديل  در هـا  برهان و ها حجتبا ] فرد كي يفكر و يروح[ اقناع است معتقدو  »جسداني
 ناشـناختة  سـيماي امـا  . است ريپذ امكان) شهوانيو  غضبي، ناطقه،( گانه سه هاي نفس افعال

 منطـق  همانـا  او فلسـفي  يآرا و »شناسي گيتي« هاي نگره در رازي حكيم معاصر و برجسته
  ).149: 1376 ،يياذكا( است )dialectical logic(جدلي 
  
  مدني ةتحليل جامع روش 5.2
 شك ها آن يدرست در ستين روا كه ييها نگره يبرهان نيقوان طبق بر« است معتقد يراز
 »كنند اتفاق آن بر شان  نيداناتر اي و نيتر شيب اي مردم يهمگ كه زهاستيچ همان كرد

 ،مستقيم كراسيودم »مردم همگي« ةواژ از كوتاه بسيار ةجمل اين در ).84: 1381 رازي،(
 قابل ييگرا نخبه »شان داناترين« ةواژ از و ،مشاركتي دموكراسي »ترين بيش« ةواژ از

 داشته توجه جامعه در علمي عرف نيز و اجتماعي هاي واقعيت به يو .است استنباط
 ،است بوده معتقد جامعه علمي فضاي بر حاكم پارادايم فعلي تعبير به تاحدي كهاست 
. باشد پابرجا هميشه علم توليد مسير در علمي توقف و تشكيك اصول كه تاحدي البته
  :است معتقد يراز
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 نپندارند زينده را او كه شايد آيد تصور به خشك بياباني در تنها و تك آدمي كي اگر
 چونان نيايد تصور به خوش و خوب زندگي يك اش زيبايي پندارند زينده آينه هر اگر

 خويش حاجت بهر از كه باشد بسنده را او گشته فراهم او بر نيازهايش ةهم كه كسي
 فاقد چون است، ريخت بي و جانوري وحشيانه يك آن زندگي همانا بل بكوشد؛
 كه است آن سبب. باشد مي راحت خوش و نيك زندگي به راهبر دستي هم و همكاري

 و »كار« اشكال دهند، مي تشكيل را همكاران و همياران »اجتماع« بسياري مردم چون
 كي در ايشان از يك هر پس گردد؛ مي »تقسيم«ايشان  اجتماع بر عايدهاي  كوشش

. دارد مي فرا كامل نحو به و كرده حاصل به را آن كه چندان د،نكوش مي كار از) شكل(
 ديگري كارفرماي و كارگر يا پذير، خدمت و خدمتگر ايشان از يك هر رو، اين از پس
  .)90 :همان(شود  مي

 انساني تكامل جهت اجتماعيهاي  همكاري و انسان بودن الطبع مدني به رازي واقعدر
 برون به درون ةدريچ از كه است انديشمنداني ةجمل از وي گفت بايد لذا .است كرده اشاره
 از يكي عنوان به روحاني طب كتاب .است پرداخته اجتماعي شناسي روان مسائل ةحوز در

 تحليل روش با كتاب اين سراسر در كه است جامعهشناسي  رفتار ةزمين در علمي متون اولين
  .داردتأكيد  آن رفع براي كار راه ةارائ بر پردازد و مي جامعه رفتارشناسي  آسيب به عقالني

  
  فارابي حكيم ابونصر شناختي مكتب روش .3

 259 و 257 هـاي  سـال  بين وي .است اسالم سياسي ةفلسف و  اسالمي ةفلسف مؤسس فارابي
 .)137: 1389 قـادري، ( رفـت  دنيا از نيز قمري هجري 339 سال در و آمد دنيا به فاراب در
  :گويد مي صراحتاً اما است، گرفته بهره كالسيك فيلسوفان از فارابي چهاگر

 معنا اين به علوم قوانين و قواعد مورد در هايش نوشته شرح در ارسطو از ما پيروي
. باشيم او ظاهريِ پيرو و باشيم كرده تقليد هم او ةامثل و عبارت از حتي ما كه نيست
 مقصود و غرض ايم، كرده اخذ ارسطو از ما چه آن. است كودن افرادة شايست رفتار اين
  .)69: 1986 فارابي،( است كلي قوانين و قواعد در او

  
  منطق و روش 1.3

 گـام  تـرين  اساسـي  عنـوان  به منطق روشي جايگاه اما ،كند اخذ مي ارسطو از را فارابي منطق
 افكـار  از دارد، قـرار  او فكـري  ةمنظومـ  هرم رأس در كه اخروي »سعادت« به رسيدن براي
 ليتحصـ  ،العلـوم  احصاء در منطق، اهميتة دربار او تصريح لذا. است گرفته تئنش او خود
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 صـناعة  ليتحصـ ) السعادة( ها مراتب اول« كه اين بر مبني السعاده ليسب يعل هيالتنب و السعاده
 ايـن  .)70: 1371 فـارابي، ( اسـت  منطق صناعت تحصيل سعادتة مرتب اولين يعني »المنطق

 بـه  را فكري مباحث به ورود روش يفاراب .است شده ناشي او روشمندة انديش از قطعاً نظر
 تناسـب  بـه  كـه  نزولـي  روش ديگري و صعودي روش يكي: است كرده بيان صورت دو

 و معلـول  بـه  علت از يعني نزولي روش مابعدالطبيعه در. گيرد مي بهرهها  آن از موضوعات
 تعـالي  واجـب  از موجـودات ة همـ  ديگـر  عبـارت  به و است رفته كار به كثرت به واحد از
 شـود  مي ناميده فعال عقل كه دهم عقل تا دوم و اول عقل به الهي فيض و گيرند مي تئنش
 كنـد  مـي  تنـزل  اربعـه  عناصر و نخستينة ماد و صورت و نفس به فيوضات آن طريق از و
 صـعودي  روش از ثاني معلم مدني اجتماعات و انساني قضاياي در اما ).61: 1991 فارابي،(

 اشـرف  به تا حيوانات و نباتات و معدنيات به و كند مي آغاز هيولي از يعني كند؛ مي استفاده
 بـه  و كنـد  مـي  آغـاز  فـرد  از اجتماعـات  در و رسـد  مي انسان، يعني قمر، مادون موجودات
 »ارض معمـوره « جهـاني  دولت به درنهايت و امت و مدينه و ده و محله و كوي و خانواده

 حقيقـي  سـعادت  و كمـال  و خبـر  به فاضل مجتمع و فاضلهة مدين از كيفي نظر از. رسد مي
 عقلـي  بـه  حسي از و سماوي به ارضي از و كلي به جزئي از ديگر، عبارت به. شود مي نائل
 ادراكـات  بـه  و بـاطني  قـواي  به ظاهري حسي قواي مباحث ازشناسي  انسان در و رسد مي

  .)118- 117: همان( رسد مي تكامل و سعادت به جا آن از و عقلي
  

  شناسي با معرفت شناسي روشنسبت  2.3
 ةوسيل به اشيا برترين شناخت و تعقل از است عبارت حكمت« كه معتقد است فارابي
 كه اين از است عبارت حكمت« وي نظر از ديگر تعبيري در يا )8: همان( »ها علم برترين
 چنين هم .)98: همان( »بداند و كرده تعقل ها علم برترين ةوسيل به را چيزها برترين عقل

 »بداندها  علم برترين ةواسط به را چيزها برترين« نخست كه داند مي اين از عبارت را حكمت
 و علم يو .)همان(كند  برقرار استواري و محكم عيني و ،عملي علمي، نظام اساس آن بر تا

 رسالة در موضع يك در. است كرده تقسيم كلي و جزئي به مواضع برخي در را معرفت
 وي. كند مي تقسيم و تعبير فهم و حفظ نوع دو حتي و مرتبه دو به را معرفت متفرقة المسائل
 حفظ از برتر فهم حد در معرفت و شناخت كه) 16: 1344 فارابي،( دنك مي مطرح نخست
 و حفظيات وي نظر از. پردازد مي ها اينهاي  يويژگ اهم به آن توجيه در گاه آن است،

 يا ندا لفظيهاي  قالب در غالباً اوالً، هستند، مشاهدات و محسوسات حاصل كه ،محفوظات
 هستند؛ مصداقي و موردي يا شخصي جزئي، ثانياً، هستند؛ ها آن با آميخته و حد آن در
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 يعني هستند، شخصي متغير و غيرمتعين و ،تكراري نامحدود، اوليه،هاي  داده ها اين بنابراين
 و فهم او، نظر در. نيستندها  پديده و امور آن مباني و كليات و نوعيهاي  يافته و شناخت
 فهم يا تعقل طريق از ها آن تركيبات نيز و تحليل و تجزيه چنين هم و پردازش وها  داده درك

 ،منتج فهم، فقط اساس، اين بر. گيرد مي صورت ها آن انتزاع و تجريد نيز و تفهمي ادراك و
 يالمعان يف فعله الفهم و« شود، مي منجر علميهاي  اجتاستن وها  استنباط به يعني راهنماست، و

  .)17: همان( »نيالقوان و اتيالكل
 را ها پديده حقيقت به نيل اوالً، اشيا، معرفت ةزمين در نيز قاتيالتعل كتاب در فارابي

 و حس را عيني و خارجي اشياي معرفت مبدأ ثانياً، ؛است دانسته ناممكن مؤكداً
 در آدمي عقل كه مواردي يعني داند، مي محفوظات و حفظ همان درواقع و محسوسات

 تشخيص و تعيين نيز و تمايز و تميز با يكي هم آن يابد، مي دست ها آنه ب تعقل فرايند
 لوازم، بعضي شناخت با حال عين در ديگري و ستها تفاوت يا ها تباين وها  مشابهت
. است مرحله به مرحله و تدريجي صورت به سرانجام و بوده پديده خواص و ،ذاتيات
 دست پديده محقق غير و مجمل يا كلي و جمله اجمالي شناخت به ترتيب بدين انسان
 مبدأ حس زيرا ؛يابد نمي معرفت ء شي حقيقت به انسان البته اساس، اين بر. يابد مي

 بعضي معرفت به متباينات و متشابهات بين تمايز و تميز با عقل سپس اشياست، معرفت
 كلي و اجمالي علم به مرحله به مرحله گاه آن رسد، مي آن خواص و ،ذاتيات لوازم،

  .)141: همان( ابدي مي دست غيرمحقق
  
  عقالنيت تجربي 3.3

 در تجربيـات  و ،حسـيات، حدسـيات   طـرح  تجربـي،  روش بـه  فارابي توجه شاهد بهترين
 و آگاهي معرفت سوي به اوليه گام زدن حدس كه باور است اين بر او .است برهان مقدمات

 .داند مي آگاهي نوع دو در گرورا ) جامعه مدبر( يمدن موفقيت فارابي ديگر، يسو از .است
 در بيـان  شـيعي  بيـنش  وِيـژه  بـه  دينـي،  بيـنش  گـرفتن  نظـر  در و روايات و آيات به استناد
 مسـائل  تحليـل  در فـارابي  سـوي  از تعبـدي  روش كارگيري به ةنشان ،اجتماعيهاي  ديدگاه

 معقول تبيين به مندي عالقه جامعه بر گروي عقل حاكميت و ترجمه نهضت .است اجتماعي
 عوامل ازارسطو  و افالطونهاي  انديشه به شيگرا مذهبي، و دينيهاي  داشت باور مستدل و
 .)29- 27: 1381 رجبـي، ( رونـد  مـي  شـمار  بـه  فارابي تحقيقات در تعقلي روش كارگيري به

 بنيادهـاي  يـا  بـراهين  مبـادي  و تجربـه « عنـوان  بـا  مبحثي در ريكب يقيموس كتاب در يفاراب
 سـاختار  علمي ةتجرب توليد يندافر و مبادي تصريح با او. پردازد مي تجربه تبيين به »استدالل
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 هـر  در يقينـي  براهين مبادي نخستين«: كند مي تبيين جامع ةنظري يك عنوان به را آن اركان و
  .)36: 1355 فارابي،( »آيد مي وجود به نفس در آن اجزاي مفردات احساس از صناعت
 كه يعلم هر يها داده يعني هستند،ها  محسوس علم ةياول مواد اي يمباد گر،يد عبارت به

 محسوسات ةيناح از روند يم كار به واقع با مطابق و يعلم يها افتهي به روشمند ريس يبرا
 آحاد و قيمصاد تك به تك صورت انعكاس با و يحس و حس قيطر ازها  داده نيا. است

 احساس با نيچن هم. شوند يم حاصل ها آن يخارج و ،يواقع ،ينيع افراد و اشخاص
 نيا افتني يبرا گاه كه نيا حداكثر ،يو نظر از. نديآ يم وجود به مربوطه صفات و عوارض

 يتر شيب مفردات احساس به گاه و كرد اكتفا توان يم يمعدود مفردات احساس به نيبراه
 و حافظه در بعد و حاسه در م،يكرد احساس را اجزا نيا كه آن از بعد). 42: همان(است  ازين

 مراحل نيا از بعد م،يده يم يجا شيخو اليخ در يعلم پردازش و فكر اتيعمل يبرا سپس
 اصطالح به و انسانعقل ). 87: 1405 ،يفاراب(دهد  يم انجام را خود خاص عمل عقل تازه
 مفردات و يجزئ موارد يعني ،يحس يها داديرو با است، يعيطب و ينيتكو يعامل كه ذهن
 يآدم ذهن. پردازد يم ها آن يفرآور و پردازش اي بيترك و ،ليتحل ه،يتجز به ابتدا شده، فراهم

 حكم و محسوسات درك به اساس نيا بر يعني ورزد، يم مبادرت ليتخ به خود ةليمتخ با
 راستا نيهم در عقل. پردازد يم ها آن اتيكل و نيقوان پرداخت درواقع و ها آن مورد در كردن

 مفردات نيا نخست ذهن ،يو ريتعب به كه بيترت نيبد كند، يم اقدام هياول يها يساز  يكل به
 الجمع كتاب در يفاراب. كند يم بيترك گريد كي با را ها آنسپس  رد،يگ يم نظر در جدا جدا را
 م،يمفاه حدود، به لين در را بيترك و ميتقس اي بيترك و هيتجز زين نيميالحك ييرأ نيب

 نديافر كه است معتقد مناسبت نيهم به. داند يم مناسب و مؤثر احكام يحت و ،فيتعار
 در يو. است فيتعار و ميمفاه حدود به يابي دست يبرا ها داده وها  دهيپد بيترك و ميتقس

 اكتفا حس به تنها ها، آن دربارة كردن حكم هنگام عقل، كه داستيپ«: كند يم حيتصر جا نيا
  ).88: همان( »شد ينم حاصل ينيقي اصالً او يبرا بود نيچن نيا اگر چه كند، ينم

 يـا  ء شـي  ةدربـار  كـه  ندارد را امكان اين تنهايي به حس كه شود مي مدعي آن توجيه در
 وي چنين هم. است عقل خاص عمل يقين كسب چراكه ؛كند صادر يقيني حكمي آن كليت
 حاصـل  يقينها  آن ةدربار تواند مي عقل شدن احساس محض به اشيا برخي در است معتقد
 گوناگون مواضع وها  موضوع در يا متنوع و مكرر صورت به است الزم ديگر برخي در كند،

 و نخستين مبادي فارابي، ديدگاه از .برسد يقين به ها آن باب در بتواند عقل تا شوند احساس
 درها  آن محمول اصطالح به كه كند حاصل »تيقّن« عقل كه هستند يقيني وقتي امور ضروري
 نيـز  اسـت  استوار اكثريت بر كه اموري نخستين مبادي باب در. است موجودها  آن موضوع
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 موضـوع  كـل  در يا ،ستها آن موضوع اكثر درها  آن محمول كه كند حاصل يقين بايد عقل
 بـر  .دارد وجـود  اوقات اكثر در ها، آن موضوع اكثر در سرانجام يا اوقات، اكثر در ولي ها، آن
 از ،گوناگون اشياي گويد احساس مي تجربه متعارف تعريف خصوص در يفاراب اساس، اين
 اسـت  رسـيده  او بـه  حـس  از چه آن باب در عقل كه منظور آن به را، كرات به و قصد روي
 تجربه كند، حاصل يقين شد بيان كه وجهي دو از يكي به تا دهد انجام را خود خاص عمل

 وي. كنـد  مي تلقي شناخت و علم و برهان اصلي مبادي از را تجربه فارابي بنابراين .خوانند
 ازجمله و »صناعت هر در يقين براهين مبادي نخستين« راها  پديده اجزاي مفردات احساس

 چگـونگي  و ابزار نيز و روش و راه اساس، اين بر. داند مي مدني علمي و عملي صناعت در
 را آن مبدأ چنين هم. كند مي تبيين را »بنيادي« و »اعظم مبادي« و »تجربه« به يابي دست و سير
 يـا  اعظـم  مبـادي  آوردن دست به راه« كه ندك مي تصريح جا اين در كه اين كما نماياند، مي باز

 آغـاز  بايد كجا از آن يندافر يا امر شناختن براي دانيم مي« نيز و »چيست صناعت اين بنيادي
  .)89: همان( »كرد

 و الزم غيرحضوري و غيرمستقيم ةتجرب در را »مناسبت« يا »مقايسه« ةشيو فارابي
 تجربه، غيرحضوري، و غيرمستقيم ةتجرب در كه ندك مي اشاره درحقيقت. داند مي كارساز
 سايرين تجربي و حسيهاي  داده صوري تركيب و تحليل و تجزيه معناي به پردازش صرف
 آزمايشگاهي سازي شبيه نوعي به و بازسازي چيزي، هر از پيش و بيش تجربه بلكه نيست،
 هر وي، نظر از. است احساسات چنين هم و حس چگونگي و حالت نيز و شرايط و محيط

 جزئيات كه است داني موسيقي چون هم غيرمستقيم و غيرحضوري ةتجرب در گري پژوهش
 راها  آن بتواند كه اين براي نتيجهدر است؛ نكرده حس حضوراً و شخصاً خود را علم اين

 عقل، نفس، مثل احساس غيرقابل علوم جزئيات كه كند عمل كسي همانند بايد كند، تصور
 و گر پژوهش. كند مي تصور را ماده از مجرد و مفارقه موجودات اصطالح به ةهم و اولي ةماد
 تواند نمي نسازد، روشن خويش ذهن و متخيله در صورت هر به راها  اين تا علمي ناظر
 يا دهد نظري ها آن ةدربار تواند نمي حتي درآورد، عمل به يا زدسا عملي اصالً راها  آن

 جهت از ها، آن تخيل چون كه اين جز« كه شرايط اين بر تصريح با يو .بگويد سخني
 به را ما كه برگزيد ديگر راهي بايد كه گيرد مي نتيجه ،»نباشد ممكنها  آن مفردات احساس
است  مناسبت يا مقايسه راه همان اين كه ندك مي تأكيد گاه آن. برساندها  آن تصور يعني تخيل

 مصاديق موارد، جزئيات در تأمل ،تجربه :گويد مي تجربه تعريف در يفاراب .)1382 ،صدرا(
 ساختن و يافتن و كليات بر اساس حكم اين بر و است شيء موضوع متعلق اشخاص و

 النجوم ةرسال در يو .)48: 1974 فارابي،(است  جزئيات اين با هم مطابق آن ها، آنهاي  كلي
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 يعني داند، مي الكذب و الصدق  محتمل امور در اصطالح به و ممكنات در فقط را تجربه نيز
 ها آن وجود تكذيب يا تأييد امكان كه اموري نيز و نباشند يا باشند است ممكن كه اموري
 در قوانيني و موارد يا عوارضي و صفات وجود احتمال كه اموري چنين هم است، مطرح
 ممتنعات در تجربه كه است مدعي موضع اين در وي بنابراين؛ دارد موضوعيتها  آن مورد

 يا منفي ةنتيج و حكم مورد دو هر در كهچرا ؛)98: 1405 فارابي،( ندارد راه ضروريات و
 »تجربي علم« بلكه و »تجربه« كه است حالي در اين. است قطعي و معلوم قبل از ها آن مثبت

 الجمع كتاب در يفاراب .است احتماالت و »احتمالي نامعلوم امور مورد در تحقيق« از عبارت
 يعني است، »جزئيات درك از عبارت حواس ادراك« كهاست  معتقد نيميالحك ييرأ نيب

 از بنابراين ؛هستند محسوس و حس قابل موارد و خارجي و عيني جزئيات ها آن متعلق
 نيز كليات و مفاهيم و قوانين ها، يابي كلي ها، سازي كلي اي آيند، مي دست به كليات جزئيات

ند ا هايي آن صرفاً تجارب وي نظر از البته ؛هستند حقيقي تجارب يا تجارب همان درحقيقت
 است، مهم بسيار فارابي، نگاه از تجربه، در »قصد«. )همان(شوند  مي تحصيل »قصد« با كه
 عام معناي به تجربه رود، مي كار به خاص و عام معناي دو به فيلسوفان زبان در تجربه لفظ
 نيز را غيرعمدي و عمومي تجارب حال، عين در يو .نيست قصد روي از فارابي تعبير به
 و خام ةماد شبيه عناويني و اسامي به را ها آن و داند مي برهان مبادي معارف اوايل عنوان به
  .)همان(نامد  مي علمي ةتجرب ةاولي

  
  انسان  علمي و معرفتي تكامل روشمند سير 4.3

 فضايل، تمام است، فارابي سياسي فلسفي آثار بهترين از يكي كه ،السعاده تحصيل در فارابي
 ،فكـري  فضايل .2 ،نظري فضايل .1: است كرده تقسيم بخش چهار به را صناعات و ،علوم

 فيلسـوفان  فهـم  ةحـوز  بـه  را نظـري  فضايل بخش و ؛عملي فضايل .4 ، وخلقي فضايل .3
 .)34- 33: 1375 فارابي،(داند  مي »مداران سياست« قلمرو در را ديگر بخش سه و گذارد وامي

 را انسـاني  علم تكاملي مراحل فارابي از نقل به اسالم در تمدن و علم كتاب در نصر حسين
  :دهد مي توضيح چنين اين

 اسـت  آن بپردازد تحقيق به آن در بايد شخص كه چيزهايي جنس نخستين :اول ةمرحل
 اعداد جنس آن و شود مي حاصل آن در فكري اشتباه و پريشاني تر كم و تر آسان آن فهم كه
، پـردازد  مـي  تحقيـق  به كميات و اعداد در كه علم اين خصوصيت .است) أعظام( كميات و

 علـم  يعنـي ( عـدد  بـا  بحث. است سان يك وجود اصول با آن در تعليم اصول كه است اين
 آن در كـه  چيـز  هر سپس و )هندسه يعني(است  مقادير آن از پس و شود مي آغاز) حساب
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 اجسـام  كـه  حركـت  حـال  در مقادير و مناظر علم چون هم دارد، ذاتي بستگي مقدار و عدد
 بـا  تحقيـق  ترتيـب،  بـدين . )مكانيك( الحيل علم و ثقل در بحث و موسيقي و هستند فلكي

 از پس. فهميد و كرد تصور ماده، به ارتباط بدون، راها  آن توان مي كه شود مي آغاز چيزهايي
است  پذير امكان ماده به وابستگي اندكي باها  آن تعقل و تصور و فهم كه هست چيزهايي آن
  .)49: 1350 فارابي،(

 و كنـد  نظـر  اجسـام  در موجـود  امـور  و اجسـام  در تحقيـق  به بايد سپس :دوم ةمرحل
 اجنـاس،  ايـن  و گيرد فرامي راها  آن عالم كه چيزهايي و است عالم همان اجسام هاي جنس

 محسوس ياشيا صفات كه  اجسامي يا است محسوس اجسام اجناس همان، خالصه طور به
 اسـت  شـبيه  هوا به چه آن و هوا و آب و زمين سپس و است آسماني اجسام آن و دارند را
 يك هر در و ناطق جانور و غيرناطق جانور و گياه سپس و اين جز و بخار و آتش چون هم
 .كنـد  بحـث هـا   آن وجـود  مبادي و وجود از بايد جنس هر انواع در نيز وها  اين اجناس از

 از و اسـت  وجـود  مبـادي  سـواي  چيزي گيرد فرامي را علم اين چه ن آ ةهم در تعليم مبادي
 در كـردن  نظـر  كار كه  هنگامي .برد راه وجود مبادي به توان مي كه است تعليم مبادي طريق
 ايـن  در بايد ناچار جوينده برسد، پايان به ها آن تعليم مبادي جويو جست و سماوي اجسام
 موجوداتي بلكه طبيعي نه و است طبع نه كه شود آگاه مبادي آن بر تا كند نظر وجود مبادي
 در نـه  و انـد  جسم نه: است طبيعي ياشيا و) طبع(طبيعت  از تر كاملها  آن وجود كه هستند
 تحقيـق  بـه  منحصر كه است ديگري علم و ديگر تحقيق و نظر به نيازمند خود اين و جسم

 علـم  يكـي « گيـرد  مي قرار علم دو ميان كه است هنگام اين در. است طبيعيالمابعد در امور
 فـوق  يـا ، تعلـيم  و جـو و جسـت  ترتيـب  لحاظ از ،»الطبيعيات مابعد علم ديگري و طبيعت

  .)همان(وجود  ةدرج لحاظ از الطبيعيات
 پژوهش به حيوان وجود مبادي در كه رسد مي جا آن به كار كه هنگام آن در :سوم ةمرحل
 راه آن از تـا  شود آگاه نفساني مبادي بر راه اين از و كند تحقيق نفس در بايد ناگزير، بپردازد
 ناچـار ، كنـد  نظر يكي اين مبادي در بخواهد چون و بپردازد تحقيق به ناطق حيوان در بتواند
 هنگـام  ايـن  در و اسـت  چـه  براي و چه از و چگونه و چه به و چه كه كند نظر اين در بايد
 شد خواهد آشكار وي براي علم اين در .شود مي آشنا معقول امور و عقل به نسبت كه است
 ممكـن  برسـد  توانـد  مي بدان وي چه آن و رسد مي كمال آن از جزئي به فقط شخص هر كه

 ةهمـ  بـه  توانـد  نمي ديگر مردمان ياري دست بي نفر يك چه، كند پيدا كاستي و فزوني است
 آن خواهان كه چيزي به رسيدن براي تالش در كه است چنان كسي هر فطرت و برسد كمال
 هـر  جهـت   بـدين . است چنين مردم افراد ةهم حال و باشد داشته پيوستگي ديگران با است
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 آنان با و باشد ديگر هاي انسان كنار در كه است آن نيازمند خود منظور به رسيدن براي انسان
 در پناهگاهي و منزل كه است جانور اين طبيعي فطرت در نيز و كند زندگي اجتماع حالت به

  .)50: همان( برگزيند اويند خود نوع از كه كساني همسايگي
 ديگر  علمي خود جا اين از .نامند مي ياجتماع حيوان را او سبب همين به: چهارم ةمرحل

 ملكاتي و كارها از و عقلي مبادي اين جويو جست كارش كه خيزد برمي ديگر تحقيق و
 و انساني علم كه است همين از و شتابد مي كمال اين طرف بهها  آن ةوسيل به آدمي  كه است
 هدفي جويو جست در و پردازد مي انساني دانش به سپس .شود مي حاصل مدني علم
 و برسد آن به بايد ناگزير  آدمي كه است كمالي آن و شده آفريده انسان آن براي كه آيد برمي
 كند مي جوو جست چيزهايي ةهم در آن از پس. است چگونه و است چه هدف اين كه بداند
 آن و گيرد مي بهرهها  آن از كمال اين به رسيدن در يا رسد، مي كمال اين بهها  آن با آدمي  كه

 كه است  علمي آن و است همين مدني علم است و نيك كارهاي وها  فضيلت وها  نيكي
 فطري آمادگي كه اي اندازه به يك هر آن مدد به) ها تمدن مدن و( كشورها و شهرها مردمان
 از كه علمي كثرت يك كه آن عين در مراحل اين در .)51: همان( رسد مي سعادت به دارد

 در معنوي و معنايي وحدت يك اماشود  مي ترسيم است برخوردار و كامليت جامعيت
 را علم جويو جست در انسان كه است آن دنبال به و شود مي مشاهده يندافر اين سراسر
 و وحدت عين در كثرت اين .برساند مطلوب كمال متعالي و مقصد يك به تا ندك راهبري
 سير الگوي« يك عنوان بهتواند  مي فوق متن در مطروحه علوم تعالي و تعامل عين در تكامل

  .دگيرقرار  عملي استفادةمورد  انساني علوم هاي رشته در »علمي جامع و سلوك
  
  مدني علم شناسي روش 5.3
 اين به ؛است شده استفاده» نزولي« و» صعودي« ةمطالع فارابي از دو روش علم مدنيِ در
 از برعكس گاهي و رسد مي معلوم به علت از و كثرت به وحدت از گاهي كه معنا

 تحقيق و مطالعه صعودي روش در. گردد مي بر علت به معلول از و وحدت به كثرت
 مبدأ و وجود ةمرتب برترين سمت به و شود مي آغاز وجود ةمرتب ترين پايين از معموالً

 نخستين مبدأ و سبب از بررسي و مطالعه نزولي روش در ولي يابد، مي ادامه موجودات
 مسلم روش .رسد مي اجسام ةهم مشترك ةماد و هيوال به تا شود مي شروع موجودات

 است» صعودي روش« بشري اجتماعات و انساني مسائل و سياست تحليل در فارابي
 آن نخستين عنصر كه ،فرد از نيز اجتماعات در مطالعه .)35-32: 1380 نيا، مهاجر(



 ... شناسي علمي بر مقايسة روشتأكيد بازخواني گفتمان علمي دورة نوزايي تمدن اسالمي با    116

 جهاني دولت به درنهايت و امت مدينه، ،ده محله،، كوي، خانواده به و آغاز است،
 به نظري مباحث در يفاراب .)118- 117: 1991 فارابي،( شود مي منتهي »ارض معموره«

 امور در و گيرد مي مدد مشاهده و تجربه از حسي امور و در رود مي منطقي برهان سراغ
 و امكان بر حكم مناط و قبول و رد مدار و كند مي تكيه الهي ةافاض و اشراق بر عرفاني

 شهودي حسي ةتجرب و ،استقرا عقلي، قاطع برهان جا همه در را  علمي موضوعات اعنامت
 با راها  روش اين شموليت و عموميت صعودي حركت بستر در كه جا آن از. داند مي

 كافي را خاص روش يك به اتكا سياسي كالن تصميمات در داند، مي متناسب موضوعات
 و غيرضروريات در( امكاني هاي پديده ةمحدود در را تجربه كه آن رغم به او. داند نمي

 تصريح داند، مي عملي عقل گيري شكل موجب را تجربه فراواني و مهم بسيار) ممتنعات
 از را آن بر جزميت و كرد اكتفا تجربه صرف به نبايد رياست و حكومت كار در كه دارد

 در طور اساسي به فارابي شناسي روش. كند مي معرفي غيرفاضله هاي حكومت هاي ويژگي
  .است بازتابيده احصاءالعلوم كتاب ساختار
 طريق در ذهن و ،فكر، عقل به بخش قوام قوانين عطاكنندة كه ،را منطق جا آن در
 مهم سياست تحليل روش در چه آن. داند ميها  روش تبيينمتصدي  است، صواب

 فارابي سياسي فلسفة در. است صعودي و نزولي روش دو اتصال چگونگي نمايد مي
 و است نزولي قوس حلقة ترين پايين كه ،»فعال عقل« نام به قمر مافوق ازعنصري 
 ارتباط هم با است، صعودي قوس مرتبة برترين كه كامل انسان نام به قمر مادون عنصري
 بشري اجتماعات به الهي فيض واسطة كه يابد مي تكوين »انساني« كنند؛  مي برقرار فيضاني
 انسان اين و نامد مي »اول رئيس، امام فيلسوف، منذر، نبي« را او فارابي و است
 دهندة ليتشك ياجزا يفاراب). 35- 32: 1380 مهاجرنيا،(است  بشري اجتماع آورندة پديد
 در نظران صاحب و حكما يعني: فاضل ةطبق  .1: كند يم ميفاضله را بر پنج طبقه تقس نةيمد

 ،شاعران ،وران سخن ،يصاحبان علوم زبان يعني: ذوااللسنه ةطبق. 2 ؛ينيد و مهم امور
و  ،پزشكان ،مهندسان رسان، حساب يعني: مقدران طبقة. 3 ؛و خوانندگان ،سندگانينو

 ،داران كشاورزان، دام يعني: ونيمال طبقة  .5 ؛پاسداران يعني :مجاهدان طبقة. 4 ؛منجمان
  ).64- 63: 1405 فارابي،( وران شهيپو  ،چوپانان

  
  رازي و فارابي شناسي روشاي  تحليل مقايسه .4

  :پرويز اذكايي معتقد است
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 حاصل او علمي فلسفة در جاري »شناسي روش« يا رازي عملي منطق مختصات
 اصوالً و بوده »عقل« بر مبتني اش نظري فلسفة ولي باشد؛ مي تحصلي ييگرا تجربه

 رازي. دارد قرار آزمايش و »تجربه« پاية بر هم اش طبيعي حكمت كه چنان خردگراست،
 در نيز را منطقي قياس بسته، كار به پژوهي طبيعت در را يياستقرا هاي روش كه طور همان
 با مقرون كه وي اسلوبي »شك« چنين هم. است نموده اعمال حكم استنباط و نتايج مورد

 يافته گسترش عقايد و كالم حدود تا فلسفه و طب جز به آن دامنة است، موضوعي »نقد«
 نظر اين بر دانشمندان رو اين از. ستين غير از تبعيت و تقليد ترين كم او اجتهاد مراتب كه

 در را) م( 17و  16 هاي سده نوين علم نوعي به رازي، چندگونة هاي انديشه كه دارند اتفاق
: چون سازي دوران و بزرگ عالمان پيشواي و تاز پيش را او كه چندان كند؛ مي تداعي ذهن

  ).149: 1376 ،يياذكا( اند دانسته دكارت رنه و ،نيوتون اسحاق بيكن،فرانسيس 

 علـوم  در كه معنا اين به است؛ آن روشمندي فارابي فكري ةمنظوم هاي ويژگي يكي از
 متافيزيـك  در او. است گرفته بهره قانونمند كارهاي راه از مقصود به رسيدن براي گوناگون
 سياسـت  و اخـالق  و دارد ديگر روشي شناسي انسان و شناسي معرفت در و خاص روشي

 ايـن  بـه  او فلسـفي  ةمنظوم شناختي روش اهميت اما دارند؛ را خود خاص روش كدام هر
 هـا  روش ةهمـ  و اسـت  دهكـر  برقـرار  منطقي ارتباط نوعي متعدد هاي روش بين كه است

 بـا  علـوم  مبادي زيرا رسند؛ مي واحد غايت به و كنند پيدا مي تالقي هم با واحد درحقيقت
 چـون  گونـاگوني  علـوم  در را مباحثي راستا اين در ثاني معلم. دارند ساني هم و ارتباط هم

 تأليفـاتي  واسـت   كرده مطرح علوم تصنيف و ،علوم ترتيب علوم، ياحصا، علوم فضيلت
هـا   مقولـه  ايـن  بـه  را الجدلو  ،الحروف ،النجوماحكام  ،العلومفضيله  ،العلوم   احصاء چون

  .است داده اختصاص
  
  رازي شناسي روشهاي  شاخصه تشريح 1.4

 .انديش بوده است آزاد يو متفكر ،گرا شناس عقل روان، كيمياگر طبيب، رازي زكرياي حكيم
 يانگرا تجربه سبك به محض يگرا تجربه شناسي روش و گرا واقعشناسي  معرفت داراي يو

 است شدت با تقليد در تفكر مخالفت ورزيده به يو .است بوده علمي مستقل مشي با فعلي
 مالمـت  جـالينوس  بر شكوك استخراج در كه او را را كس آن طور كه ذكر شد وي و همان

 سنت به و هانداخت به پشت را فيلسوفان چنين كسي سنت زيرا ؛شمارد نمي فيلسوف كند مي
 .اسـت  جسـته  تمسـك  دانند مي الزم را آنان بر گيري خرده ترك و بزرگان از تقليد كه غوغا
 نشده گذاشته تجربه محك به تا منهاي  گفته از يك هيچ: رازي گفته است زكرياي چنين هم

  .شود پذيرفته نبايد است
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 فارابي شناسي روشهاي  شاخصه تشريح 2.4

داراي  و گرا دانشمندي كثرت مدني علمهاي  روش در چنين هم علمي روش در فارابي
 و عظيماي  شبكه مدني انسان .آنارشيست ييگرا كثرت نه است متجانس و منظم سبك
 نظاممند تحليل نيازمند و كثير علمي و عينيهاي  جنبه و جهات، قوا و اعضا از وار نظام
 و است بوده شيء موضوع متعلق اشخاص و مصاديق موارد، جزئيات در تأمل تجربه،. است
 رايز ؛يابد نمي معرفت شيء حقيقت به انسان. است جزئيات اين با مطابق كليات بر حكم
 بعضي شناخت به متباينات و متشابهات بين تمايز با عقل سپس اشياست، معرفت مبدأ حس
 .رسد مي غيرمحقق و اجمالي علم به مرحله به مرحله گاه آن رسد، مي آن خواص و ذاتيات

 مند بهره ديگران در ها آن كارگيري به توانايي از و كند تحصيل را نظري علوم فقط كسي اگر
 بين انساني معرفت تكاملي مراحل تشريح در فارابي .است ناقص فلسفه اين نباشد،
 هم با واحد حقيقتي در ها روش ةهم و است كرده ايجاد منطقي ارتباط متعدد هاي روش
 اين سراسر در معنوي و معنايي وحدت يك. رسند مي واحد غايت به و كنند مي تالقي

 تا كند راهبري را علم جويو جست در انسان كه است آن دنبال به وشود  مي مشاهده يندافر
  .برساند مطلوب كمال و متعالي مقصد يك به
  

  تفكر علمي اين دو حكيماي  تحليل مقايسه 3.4
  :تشابه وجه
از تقليـد در علـم و فلسـفه     شدت و به اند  بوده مشي مستقل فكري يادارهر دو حكيم  .1

علم و معرفت  تكامل .3؛ اند بودهآگاه اهميت تجربه در توليد علم  ازهر دو  .2 ؛اند پرهيز داشته
  .اند معتقد به كثرت روش در توليد علم بوده .4 و ؛دانستند مي فرايندي را امري تدريجي و

  :تفاوت وجه
وي . منسـجمي نداشـته اسـت    و فلسـفي چهـارچوب   نظام فكريدر  .1 :يراز يايزكر

ر از حكمت مانوي در ايـران  تأثم شناسي معرفتنيز در  تا حدياما  داراي تفكر اسالمي بود
ـ  يوليه ي،شامل خالق، نفس كل) خمسه يقدما( يمبه پنج قد يراز، باستان بوده است  ي،اول

 او .2 ؛)379: 1384 اذكـايي، ( معتقد بوده اسـت ) خأل(و مكان مطلق  ،)دهر(زمان مطلق 
بـر روش  وي  .3؛ و سيري از وحدت به كثرت داشته استكرد  كيميا را تبديل به شيمي

داراي  .4؛ و تمركـز وي بـر علـم كيميـا و طـب بـوده اسـت        تأكيد داشـت تجربي  ـ يعقل
  .يي باطني بوده استگرا رويكردي مخالف با شهود
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در علـم مـدني و سياسـت مـدن      به طراحي سـبك زنـدگي خصوصـاً    .1 :يفاراب نصرابو
فارابي در طراحي نظام تكاملي معرفت انسان سيري از ماده به معنا و  .2؛ مبادرت داشته است

نظـري   ةمند در فلسف وي داراي يك تفكر منسجم و نظام .3؛ از كثرت به وحدت داشته است
و مدني را  و نسبت عالم مادي است وي به عقالنيت استعاليي توجه داشته .4است؛  و عملي

  .افالطون و ارسطو بوده است ةلسفر از فتأثم .5؛ ده استكربا عوالم عقلي و غيبي تبيين 
  

  گيري نتيجه. 5
 علمي ةجامع يك در دانشمندان يآرا نقد و و بررسي علمي و نظريات علوم تكامل و تحول
 فرهنگ فضاي در كه انديشمنداني آراي تحليل و بررسي نيبنابرا ؛است ضروري امري پويا
 اند شده تفكر ةو توسع گسترش موجب خود بديع افكار و با اند كرده رشد اسالمي تمدن و

 علمي حكيم رازي شناسي روش ،شده مطرح مباحثبراساس  .بردي است داراي اهميت راه
 در روشي لحاظ به و است بوده) تجربي و عقلي( تركيبي ساختاري داراي بينشي لحاظ به

قرار  خطا و آزمون و ،ياستناد استداللي، ـ  يتعليل هاي روش داراي روشي ميان يوضعيت
 به را وي. است كرده رد را تأويلي روش شهودي بينش قبول عدم دليل به با اين حال، .دارد

 و شمرد گرا انديشمندان طبيعت ةزمر از توان نمي طبيعي و تجربي امور به توجه صرف
 ةواسط بههايش يا  مناظره در رازي عقالني كامالً نظريات وها  گيري موضع صرف به چنين هم

 .دانست )rationalist(گرا  عقلاو را  يروحان طبعقالني محض وي در كتاب هاي  تحليل
 كه آن دليل به رازي .دكر تحليل اش زمانه شرايط گرفتن نظر در با بايد را رازي ،اساس اين بر
 موجي از طرفي و است بوده مواجه فقهي متعددهاي  فرقه و فكري مكاتب با خود زمان در
 جامعه در را افراطي تعصب نوعي با همراه تساهل بدون سياسي و معرفتي ييگرا تكثر از

 تجربي و عقالنيت انتقادي را عقالنيت خصوصاً عقلي است، روش هكرد مي مشاهده
دانسته  مي انديش ظاهر فقهي و مسلك اشعري كالمي قبول غيرقابل افكار براي پادزهري

 ،ايراني يوناني، هاي بينش و ها روش تالقي محمل رازي زكرياي حكيم فكري ساختار .است
 انديشمندي رازي زكرياي حكيم فكري ساختار براي تعبير بهترين و است بوده اسالمي و
  .است گذار حال در

 كه تبيـين شـد در   انساني علم و معرفت تكاملي مراحل فارابي در تشريح ابونصر ميحك
 معنوي و معنايي وحدت يك اما ند،ك مي را ترسيم علميهاي  روش كثيرة كه مجموع عين آن

 را علم جويو جست در انسان كه است آن دنبال به وشود  مي مشاهده يندافر اين سراسر در
 و وحـدت  عـين  در كثرت اين .برساند مطلوب كمال و متعالي مقصد يك به تا كند راهبري



 ... شناسي علمي بر مقايسة روشتأكيد بازخواني گفتمان علمي دورة نوزايي تمدن اسالمي با    120

 علمـي  جـامع  و سلوك سير يك الگوي عنوان به تواند مي تعالي و تعامل عين در تكامل اين
 اهل سياسي انديشمندان برخالف فارابي .قرار گيرد استفاده انساني مورد علوم هاي رشته در

ترسـيم   پـي  در پياپي و است نبوده موجود وضع توجيه متوجه اش انديشه وجه هيچ به تسنن
 از را علمـي  سـلوك  و سـير  ثـاني  معلـم  .است بوده مطلوب وضعيت عنوان بهفاضله  ةمدين

 .كنـد  مـي  خـتم  شـدن   سـعادتمند  بـه  درنهايـت  و مدني علم و بهكرد  شروع اوليه بديهيات
 و متفاوت عين در كه است علوم در ييگرا وحدت تسبيح نخ ييگرا كمال و محوري سعادت
كـه  كـرد   بايد اذعـان نهايت در است، مد نظر فارابي بوده علومة هم درها  بودن روش متكثر

ــ   حاكم بر عصر نـوزايي تمـدن اسـالمي    شناختي علمي و ساختار روش مختصات گفتمان
عقالنيت تجربي و استعاليي صرف نبوده  يا انتقادي مكتب يا ايراني منحصر در پوزيتيويسم 

كل سير از جز به  و) علت به معلول از( يانّ برهان بر بلكه انديشمندان آن دوره عالوه، است
سير از كل بـه   و) معلول به علت از( لمي به برهان فرايندي از كثرت به وحدت، و) استقرا(

بايـد پـذيرفت    كه ه اينجينت .اند از وحدت به كثرت نيز توجه داشتهيندي افر و) قياس(جزء 
 نـوزايي تمـدن اسـالمي ايرانـي     ةر گفتمان علمي دورب شناختي كه يك وضعيت تكثر روش

شـكوفايي   ةساز تحقق گفتمـان علمـي دور   و چنين فضايي مقدمه و زمينه است بوده حاكم
مبتنـي بـر    »و تجربه ،نقل عقل،« يبيتركو  جامع شناسي روشده كه داراي شتمدن اسالمي 
  .بوده است معرفت ديني
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