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چکیده
هدف از نگارش این مقاله ،مطالعة تطبيقي روش فلسفي ارسطو و فارابي به منظورِ بررسي ميزاا ووزو
تفاوت و تشابه در حل مسائ ل فلسفي است .روش تحقيق نظري است که با روش تحليل محتوا و بزا رویرزرد
کيفّي انجام گرفته است .اباار ومعآوري اطالعات مطالعة کتابخانهاي بود است .براي یافتن ووزو تفزاوت و
تشابه ،نخست توصيفي از روش ارسطو و فارابي در حل مسائل فلسفي ارائه شزد  ،سزس ویگگزيهزاي روش
فلسفي هریک از این دو فيلسوف بيا شد است .در ادامه به بيا دشواريهزاي روش فلسزفي هزر فيلسزوف
پرداخته شد است .به نظر مي رسد که ووو تشابه روش فلسفي بيشتر از ووو تمایا بود است ،بنزابراین از
ومع بندي این دو روش ميتوا ادعا کرد که فارابي در روش فلسفي خود از ارسطو الگوبرداري کرد اسزت.
به نظر مي رسد که فارابي با الهام از اندیشههاي ارسطو و با آگاهي کامل از اندیشههزاي فالسزفة یونزا و بزه
خصوص ارسطو و با تأثير پذیري مستقيم از او ،ضمن پذیرش روش فلسفياش ،به تشزری اندیشزههزاي ایزن
فيلسوف در قالب روش فلسفي خود پرداخته اسزت البتّزه اخزتالف هزایي نيزا بزا ارسزطو دارد .روش فزارابي
اصول گرایانه ،فراوناحي ،سلسله مراتبزي و نظزاممنزد اسزت .وي از روش عزدم تعزار تقزابلي و ترزاملي و
صل وویانه بهر گرفته که موردِ عالقة ارسطو نبود است.

کلید واژهها :روش ،فلسفي ،ارسطو ،فارابي.

 8کارشناس دانشرد علوم تربيتي و روانشناسي دانشگا سيستا و بلوچستا
* نویسند مسئولaboosaeed2002@yahoo.com :
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مقدمه
فرهنگ اصطالحات فلسفي کمبریج در تعریف اصطالح روش شناسي نوشته است« :روششناسي
در وستجوي روش هایي است که دانشمندا به واسطة آ به حقایق مفرو مربوط به وها نائزل
ميشوند و نقادانه به بررسي دالیل منطقي ارائه شد براي صحت این روشهزا مزيپردازنزد ) Audi,
 ، (1995; Equated from Naji, 2006روششناسززي شززاخهاي از منطززق و حتززي فلسززفه اسززت
(« .)Saroukhani, 1998روش» یک بحث فلسفي و مربوط به حوزة فلسفة علم است که در آ روش
تحقيق ،وهتِ « ابااري» داشته و پگوهشگرا ميکوشند تا با استفاد از آ  ،موضوع مزورد بررسزي
خود را بشناسند ( .) Saghafi, 2006دانشزجویا علزوم تربيتزي بایزد تووزه کننزد کزه فهزم عميزق
روششناسي پگوهش ثمربخش نيازمنزد دسزتيابي بزه ادرال فلسزفي روشزن اسزت ( Lotf Abadi,
 .)2006روش شناسي مجموعه گفتارهاي منطقي در ارتباط با ذهن دانشمندا است کزه هزدایتگزر
تحقيقات علمي بود و مدلي منطقي است که در آ اصول نظري اعمال مزيشزود (.)Kalton, 1992
روششناسي سهم بساایي در انجام مطالعات دارد .اتخاذ روش علمي درست مووب اعتبار نتایج بزه
دست آمد و اشتبا در آ منجزر بزه اسزتنتا هزاي للزي یزا وهزتگيزري نادرسزت خواهزد شزد.
روششناسي در خأل شرل نميگيرد ،بلره وابسته به دیدگا هاي هستيشزناختي ،معرفزتشناسزي و
انسا شناختي پگوهشگر است ( .)Shamshiri, 2007تحقيقات علمي در خأل شرل نگرفته و طراحي
پگوهشي براساس یک رویررد انجام ميشود .درحقيقت همة مراحل تحقيزق بزه نزوعي مسزبوب بزه
نظریه است ( .)Shareiyatmadari, 1998یافتزههزاي تجربزي نظریزهپزردازا و پيشزگاما مراتزب و
رویرردهاي فلسفي نشانگر آ است که نظریههزا و دیزدگا هزاي فالسزفه عمزدتار براسزاس باورهزاي
متافيایري و فلسفي آنها شرل گرفته است ( .)Kardan, 1995تحقيق علمي نگرشي روشمنزد بزراي
توصزيف عميزق تجربيزات زنزدگي و کشزف معنزاي آنهاسزت ( ;Abedi Hallow & Wiiller, 2002
 .)Equated from Abedi, 2010پگوهش علمي با هدف کشف حقيقزت و ماهيزت انسزا و وهزا و
براساس تجربه و مشاهد و درپي تحليل مسائل و پدید هاي انساني و اوتماعي اسزت ( & Bagheri
.)Khosravi, 2008
روشهاي تحقيق در واقع اباار دستيابي به واقعيت به شمار ميروند ( .)Delavar,1989ماندگاري
مراتب فلسفي مرهو تووه به فلسفة ووودي شناخت روش مطالعزه و تحليزل موضزوع اسزت .هزر
مرتب در ارائة نظریات از روش خاص خود تبعيزت کزرد اسزت .ماهيزت زنزدگي اوتمزاعي و سزير
تحوالت ووامع بشري حرایت از آ دارد که بدو تأمل فلسفي و به ویزگ بزدو بحزث از روش ،در
هيچ عرصهاي نميتوا سياست موفقي داشت ،به عبارت دیگر سياسزتهزایي مانزدگار و ثمزربخزش
بود اند که پيوسته به مدد فلسفه کنترل و اصالح شد اند و همين نرتزه بزر ضزرورت پزرداختن بزه
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مباحزث فلسزفي و روششزناختي کفایزت مزيکنزد ( .)Zarei & Sheikh Hasani, 2008از دیزدگا
دیلتاي« ،فهميد » عبارت است از «کشف تو در درو من» که به خاطر ماهيزت مشزترل اندیشزة
بشري امرا پذیر است ( .)Illiade, 1990; Equated from Hasani, 2012اندیشههاي بارگ تا زماني
که در معر نقد و ارزیابي قرار نگيرند ،منالت علمي نخواهنزد داشزت ( .)Gall & Burg, 2003وات
ميگوید« :اگر بخواهيد نوآور باشيد ،باید تاحدي باز برخورد کنيد و بسيار تالش و ریسک کنيد .اگزر
افراد شرست نخورند ،احتماالر چياي هم یاد نخواهند گرفزت» .گيلفزورد خالقيزت را تفرزري واگزرا
(دستیافتن به رهيافتهایي ودید براي حل مسائل) در برابر تفرري همگرا (دستیافتن به پاسزخي
صحي ) مي دانست .به گفتة نيچه ،انسا چرایي است که بزا هزر چگزونگي مزيتوانزد بسزازد و اگزر
بخواهد مي تواند هر محالي را تسليم کند .به نظرِ بيرن هرک پگوهشگر قابلي باشد ،روش علمي در
دست او عمل خواهد کرد ،اما انباشتن داد هاي تجربي در روش علمي ،بدو ترکيب دقيق مشاهد ،
فرضية ریاضيات و آزمایش نميتواند روش کارآمدي در پزگوهش علمزي باشزد ( Davari Ardakani,
.)2000

بیان مسئله
یري از مهمترین پرسشهایي که امروز ذهن دوست دارا فلسفه را به خود مشغول داشته و با
گسترش و توليد علم مورد تووه قرار گرفته است ،مسئلة روش فلسفي و نحوة بهکارگيري از این
روش در بيا اندیشههاي فلسفي هر فيلسوف است .دستيابي به اندیشههاي فلسفي هر فيلسوف از
طریقِ آشنایي با روش فلسفي مي تواند راهگشا بود و نقطة عطفي در بيا عقاید تلقي شود .از آنجا
که در ميا علوم مختلف ،وایگا فلسفه بسيار واالست و به نامِ «مادر علوم» شهرة عام و خاص
است ،اکنو این پرسش مطرح ميشود که مسائل فلسفي ازطریقِ چه روشهایي قابل حل هستند و
ویگگيهاي این روشها کدامند؟ همچنين اهميت و وایگا ارسطو به عنوا یري از پيشگاما
فلسفة سنتي و فارابي به عنوا یري از طالیه دارا فلسفة اسالمي در تاریخ ،تفرر و اندیشه بهطور
کلي و در تاریخ فلسفه به طورِ خاص ،نگارند را واداشته است تا با بررسي تطبيقي روشهاي فلسفي
به کار رفته توسي این دو فيلسوف و بررسي ووو تمایا و تشابه آنا بتواند به مياا نادیري یا
اختالف روش این دو فيلسوف در مواوهه با هر پرسش ،به اندیشههاي این دو فيلسوف ازطریقِ
روش فلسفي آنا پي ببرد.

روش تحقیق
روش تحقيق از نوع نظري است که با روش تحليل محتوا و با رویررد کيفي انجام گرفتزه اسزت
اباار ومعآوري اطالعات ،فيشهاي برداشت شد از کتب گوناگو و از طریزقِ مطالعزة کتابخانزهاي
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بود است .قلمرو تحقيق ،همة منابع اصلي و دست اول که توسي دو صاحب نظر مذکور نوشته شد
و همچنين منابعي بود است که دیگرا به صورت نقد درخصوص آنها تدوین کرد و بزه زبزا هزاي
عربي  ،انگليسي و فارسي بود است .در این مورد محقق به سراغ منابع اوليزه و ثانویزه مربزوط بزه و
فارابي و ارسطو وکتابها ،آثار و نوشتههاي دست اولي رفته که به طورِ مسزتقيم و ليزرمسزتقيم بزه
موضوع اشار کرد است و براساس تحليل منابع ،یافتههاي پزگوهش را ارائزه داد و در نهایزت ایزن
یافته ها را مورد بحث قرار داد است .شيوة انتخاب منابع که مبناي تحليل قرارگرفته ،عمدتار اصزالت
منبع ،موثق بود و مروعيت نویسند یا نویسندگا بود است .همچنين قابليت دسترسي به منزابع
نيا مورد تووه نظر گرفته است .این تحقيق از لحاظِ هدف از نوع تحقيقزات بنيزادي اسزت .تحقيزق
حاضر ضمن آنره از حالت مسئله پ گوهي برخوردار است ،مسئله محور یا سؤال محور اسزت و واوزد
صبغة موضوع پگوهي نيا ميباشد .روش تحقيق به منظورِ وصول به اهداف ،روش توصزيفي-تحليلزي
است که در آ ضمن توصيف اطالعات ومع آوري شد  ،به تحليل اطالعات نيا پرداخته شد اسزت.
گرد آوري اطالعات با روش کتابخانه اي صورت گرفته است .در این روش اطالعاتي گردآوري ميشود
که به لحاظِ ماهيت کيفي اند و در کتابخانه نگهداري مزيشزوند .منزابع کتابخانزهاي مزورد اسزتفاد
عبارتاند از :کتاب ،مقاله و دیگر آثار مرتزوب اعزم از کالزذي و الرترونيرزي و بخشزي از گزردآوري
اطالعات در روش مذکور ازطریقِ فيشنویسي صورتگرفته و در شيوة پزردازش اطالعزات عمزدتار از
استنتا یا استدالل استفاد شد است.

سؤاالت و فرضیههای تحقیق





روش فلسفي ارسطو چه بود است؟
روش فلسفي فارابي چه بود است؟
ووو تشابه روش فلسفي ارسطو و فارابي چه بود است؟
ووو تمایا ارسطو و فارابي چه بود است؟

پاسخ به سؤال  :5روش فلسفي ارسطو
بناي منطق ارسطو به قدري متين و رفيع بود که تا چندین قر پ از او اکثزر دانشزمندا آ
را از هر وهت کامل ميدانستند ،بهگونهايکه قر هاي متمادي ،حاکم بزر افرزار و آراا اندیشزمندا
بود است .قبل از ارسطو علم و دانش بستري مبتني بزر تجربزه بزود و مباحزث منطقزي بزهصزورتِ
پراکند در سخنا زنو  ،سوفسطائيا  ،سقراط و افالطو آمد است .ارسطو نخستين کسزي اسزت
که منطق نظري را ومع آوري و با تدوین ابواب و فصول تدوین کرد است .مباحث منطقزي ارسزطو
در مجموعة ارلنو ومعآوري شد است ( .)Fayedeie, 2004عليرلم اینره او شاگرد افالطو بزود
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و مستقيمار تحتتأثير وي قرار گرفته ،ولي به مخالفت بزا روش فلسزفي افالطزو پرداختزه اسزت (
 .)Binaye Motlagh & Kondori, 2012به نظزر مزيرسزد کزه ارسزطو در بيزا شزيوة فلسزفياش
تحتتأثير شرایي زما خود قرار گرفته است .ارسطو شيو هزاي خزود را براسزاس وضزعيت وامعزة
زمانش بيا کرد است ( .)Kardan etal, 2003زاویة دید فرري ارسطو در زمزا خزودش ریشزه در
تفرر فلسفي رایج عصر او و به قولِ هایدگر در سایة متافيایک حضور در فلسزفة لزرب تجلزي یافتزه
است .روش ارسطویي در واقع حرکت ازسويِ مجهوالت بزهسزويِ معلومزات اسزت .ارسزطو در روش
فلسفي خود مفاهيمي چو ون  ،نوع ووهر ،عر و ...را تعریف کرد است (.)ZibaKalam, 2006
روش استداللي و عقلي
ارسطو روش برهاني و عقل را را حل مسزئله مزيدانزد ( .)Dibaji, 2008او صزورت اندیشزه را از
محتواي آ ودا مي کند و آنگا بزراي اسزتدالل درسزت ،قاعزد هزاي صزوري بزه دسزت مزيدهزد
( )Awani, 2007( .)NaghibZadeh, 1998اظهار ميدارد که ارسطو همانند هگل خود را فيلسزوفي
ميداند که تمام را حلهاي فلسفي به او ختم مي شود .پ از ارسطو فلسزفه بزه روش اسزتداللي و
بحثي و انتقادي روا یافت .ارسطو نخستين فيلسوف اسروالسزتيک بزود کزه حرمزت ذوقزي را بزه
حرمت بحثي تبدیل کرد ) Danesh Pajoh, 1945( .بر این باور است که فرر منظم منطقزي کزه در
یونا آلاز شد است ،توسي ارسطو و دیگرا توسعه یافته و با روشي معقزول بزه دسزت نسزلهزاي
مختلف رسيد است .دورا سوم تاریخ فلسفه با ارسزطو آلزاز شزد و ایزن بزه روش روشزنگرانة وي
مربوط است .ارسطو آلازگر «روش تحليل و سنجش منطقي» است .او هریزک از آ بخزشهزا را بزا
دیدي منطقي ميسنجد .یري از نمونههاي این روش تحليلزي ،سزاختن «منطزق» اسزت ( Naghib
 .)Zadeh, 1998به نظرِ ارسطو مسئلة فلسفي را صرفار نميتوا ازطریقِ گفتوگو و با طرح پرسش از
مخاطب حل کرد ،بلره استدالل منطقي نيزا بایزد چاشزني گفزتوگزو باشزد .ارسزطو دربزارة روش
استداللي ميگوید« :کسيکه همة استداللهاي متعزار را شزنيد باشزد ،چنانرزه گزویي طزرفين
دادگا در دادگا هستند ،بهتر ميتواند داوري کند» (.)Aristotle Equated from Abdi, 2009
ارسطو در رسالة «دربارة اید ها» ضمن نقد اید هاي افالطو دربزارة اسزتدالل اظهزار مزيکنزد:
«استدالل در ووود اید ها به لحاظِ منطقي نتيجة قابل قبولي ندارد .ایزد نمزيتوانزد وزدا از اشزياا
باشد .ضرورتي ندارد که ما در وستجوي علل بزه دنبزال چياهزاي مفزارب و هزمنزام اشزيا باشزيم»
(.)Binaye Motlagh & Kondori Equated from Aristotle ,2012
برداشت نگارند از تقابل روش ارسطویي و افالطوني این است که ارسطو دربابِ اسزتدالل ،روش
استاد خویش را نميپذیرد و بر این باور است که استدالل در باب اید ها ممرن است هميشه نتيجزة
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مطلوبي در بر نداشته باشد )DaneshPajoh, 1945( .معتقد است که ارسزطو علزوم را بزه سزه نزوع
تقسيم کرد است .8 :بحث مربوط به نااع بين دو خصزم و وزدال .2 ،مسزائل راوزع بزه معرفزت و
شناخت .0 ،مباحث مربوط به کسب فضيلت .روش ارسطو مجادله و مباحثة اقناعي و استداللي بود
است که تووه به حقيقت و پرهيا از سفسطه اساس روششناسي ارسطو را تشريل ميدهد .ارسزطو
ویگگي اباار انگارانة پگوهش تربيتي را انرار ميکند و حرمت عملي را ميپذیرد و آ را عمزلکزرد
ميداند ( .)Bagheri & Khosravi, 2008به نظزر مزيرسزد کزه ارسزطو سزعي دارد از داد شزعار و
کالمي که نتيجة مطلوب عملي ندارد ،بسرهياد و هموار شعار زدگي را سرلوحة روش فلسزفي خزود
قرار داد است .ميتوا چنين نتيجه گيري کرد که نظرات دیگرا براي معلم اول از اهميت ویزگ اي
برخوردار بود است .او براي مخاطب خود ارزش و احترام ویگ اي قائزل اسزت .وي درصزدد دریافزت
بازخورد بود است تا احتماالر نقزاط ضزعف روش فلسزفي خزود را در اسزتداللهزا برطزرف کزرد و
دروهتِ اصالح روش خود و تقویت نقاط قوّت آ گام بردارد .از نظرِ ارسطو مخاطب باید از مباحثزة
منطقي و متقاعدکنند استقبال کرد و اگر درست بود آ را تشخيص داد ،آ را بسذیرد و درصدد
سفسطه و مجادله نباشد .از نظرِ ارسطو کشف حقيقت گامي رو بزه ولزو اسزت)MacLeod, 1995( .
معتقد است روش فلسفي خاص ارسطو براساس این فر استوار است که حقيقت در یزک موضزوعِ
خاص محدود و ماندگار شد است و رسيد به توافق ،تجدیزد نظزر در دیزدگا و کشزف حقيقزت از
اصول روش شناختي اوست .یري از کاميابيهاي فلسفي بارگ ارسطو ،پایهگذاري و پروراند منطزق
صوري است .چو ما فر مسلّم ميگيریم که فيلسوف باید با منطق آشزنا باشزد و بزه هزر تقزدیر،
استداللهاي شخص خودش را مشمول کاوشهاي دقيق قرار دهد .تا پيش از ارسزطو ،هرگزا کسزي
نروشيد بود که دربارة صزحت و اسزنتا اسزتدالل شزرحي عمزومي بدهزد .اهزل سفسزطه نهایزت
بهر برداري را از این وضع ميکردند و مردم را فریب ميدادند و فلسفه را بزه بزدنامي مزيکشزاندند.
نوسباوم ( )2330بر این باور است که ارسطو وهاني مزياندیشزيد و تأکيزد او بزر روش اسزتدالل و
پرسو وو از مخاطب اسزت .او ایزن روش منحصزربهفزرد ارسزطو را روش «صزرفهوزویي در ظزاهر»
مينامد« .ارسطو سخنوريِ استداللي را «استدالل شفاهي شيوا» مينامزد یعنزي شزيوایي اسزتدالل
براي متقاعدشد شنوندگا و تنداد به کار خواسته شد است بهعبارتدیگر بزا تووزه بزه اصزول
ارسطویي ،سخنوري مووب رشد مهارت و استدالل ميشود» ( .)Rozenberg, 2010ماهيزت تفرزر و
عقالنيززت در نززاد او از اهميززت ویززگ اي برخززوردار اسززت ( .)Frank, 1940ژرفگرایززي خردمندانززة
ارسطویي بهتدریج وایگاین تبيين اسطور اي شد (.)Esmaeili, 2005
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روش برهاني
ارسطو تعریف اشيا را بهتنهایي کافي نميداند و به استفاد از برهزا هزم تأکيزد داشزته و آ را
ضروري مي پندارد .او هم به تعریف پرداخته اسزت و هزم بزه برهزا و هریزک از ایزن دو را بزهطزور
مستقل قبول ندارد ( .)Kardan etal, 2003دانش برهاني ارسطو بر مبنزاي هسزتيشزناختي وي بزر
رابطة علّي و معلزولي اسزتوار اسزت ( .)Maftoni, 2010ارسزطو همزوار بحزث از علزت و معلزول را
دستمایة کار خود قرار داد است .او هدف توسعه را در ذهن خود ميپروراند ،همزوار روش کمّزي و
کيفي را درنظر ميگيرد و به ماهيت تووه دارد .نتيجه ،بيش از وسيله و ابزاار بزراي او اهميزت دارد
( .)Gotholf, 2012ارسطو در روش فلسفي خزود بزه شزناخت علزتهزا و مبزادي نخسزتين ،وزوهر
نخستين ،عدمامرا تسلسل تا بينهایت و تبيين مسئلة قو و فعزل اشزار کزرد اسزت ( & Taheri
 .)Soleimam Meigoie, 2012ارسطو سلسلة پيوسته و منظمي براي فلسفه و علم قرار داد اسزت و
برحسب ترامل عصر خویش به روشهاي فلسفي تووه کرد است ( .)Danesh Pajoh, 1945تووه به
برها و دليل هم به همين منظور در آثار ارسطو بهچشم ميخورد .ارسزطو بزر ایزن بزاور اسزت کزه
فيلسوف هم باید به برها و هم بزه مبزادي برهزا تووزه کنزد ( Aristotle Equated from Abdi,
 .)2009سياست تدبير و منال ارسطو هم به همين علت بود است .او اظهار ميدارد که هزيچ علمزي
نمي تواند سراسر برهاني باشد بلره باید از مقدماتي آلاز شود که بيواسطه معلوماند (هما ) .ارسطو
بر این باور است که بایستي در روش فلسفي از برها کمک گرفت.
روش نقادی
هر کسي ميداند که ارسطو قبل از توضي دیدگا هاي خود دربارة موضوع ،نظرات نویسند را به
نقد ميکشد ( .) MacLeod, 1995شزروع از نقزد ،روش مخصزوص ارسزطو در فلسزفه اسزت .رسزالة
کوچک ارسطو دربارة اید ها ،شروع نوشتة او در باب نقد روش افالطو است .روش مرسزوم ارسزطو
بررسي داد هاي مووود و نقد نظرات دیگرا است ( .)Binaye motlag & kondori, 2012مزيتزوا
چنين نتيجه گرفت که ارسطو واضع علمزي و منطقزي روش فلسزفي در عصزر خزود و واضزع روش
دیالرتيک (پرسش و پاسخ) بود است که تالش کرد با روش نقزد ،بزه افرزار خزود و وامعزة زمزا
خودش نظمي منطقي و هدفدار ببخشد.
روش علمي
ارسطو نخست در کتب منطقي خویش از عبارات و افرار بحث کرد و روش علمي را قانو منزد و
قوانين برها و ودل را کشف کرد ( .)Danesh Pajoh, 1945ارسطو را ميتوا نخسزتين فيلسزوفي
دانست که روش علمي را بنياد کرد .او از پراکند گویي پرهيا ميکرد و مطالزب علمزي را بزهصزورت
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منسجم و منظم بهکار مي برد براي این کار احتيا به روش داشت که روش او را ميتوا یک روش
منطقي ناميد .روش علمي ارسطو روشي که براي پيوندداد نظر قدما با نظزر نسزلهزاي بعزد از آ
مناسب است .فرر یوناني با مساعي علمي ارسطو چهار مرحله را پيمود .8 :تووه به نقزص معلومزات
عصر و وسعت دامنه علم  .2تهذیب اخالب و پرهيا از رذائل  .0پيبزرد بزه ميزاا علزم صزحي و
طرب الیق براي علوم  .4تنظيم آراا قدما و تدوین مطالب علمي ابطال افرار نادرستي که بر محزيي
فرري عصر مسلي بود است .شاید بتوا گفت همة تالش ارسطو دروهزتِ کشزف وریزا طبيعزي
تفرر بود که درنهایت ميتوانست منجربه ارائة «روش» صزحي تفرزر شزود ( Abdolmohammadi,
 .)2007ارسطو با کشف وریا طبيعي تفرر از زاویه فرر خودش ،درواقع آفرینشگر تفرر ليرطبيعي
بود .نتيجة تفرر ارسطو در را کشف وریا طبيعي تفرر منجربه پيدایش منطق صوري شد .وریا
طبيعي تفرر ،هما سبک فرري انسا هاسزت کزه بزدو آگزاهي عالمانزه از علزم منطزق ،آ را در
تفررات روزمرة خود بهکار مي برنزد .درواقزع تزالش ارسزطو بيزا علمزي قزوانين تفرزر بزود اسزت
( .)Zibakalam, 2006رفع هرگونه تناقض ،دلدلة روششناختي ارسزطو بزود اسزت .ازنظزرِ ارسزطو
بررسي اصل عدم تناقض وظيفة علم است که بایستي از مقدمه شروع شود و بهسزمت نتيجزه پزيش
رود .او اصل عدم تناقض را نقطة آلاز بحث علمي دانسته اسزت لزذا ارسزطو در روش فلسزفي خزود
نتيجه گراست تا اینره صرفار به طرح مسئله بسردازد .بهنظرِ مي رسد کزه ایزن فيلسزوف ظزاهر امزر را
نميبيند و به عواقب روش خود ،هم مياندیشد و هم خوشبين است .نوسباوم استدالل ميکنزد کزه
استنباط و نتيجهگيري هاي علمزي ارسزطو عميزق و اساسزي اسزت و روش ارسزطو براسزاس اصزل
عدمتناقض استوار است ( .)MacLeod, 1995ازنظرِ ارسطو ،الزمة علم ) (Epistemeنظزرورزي اسزت.
فلسفة اولي ،علمي نظري است که نظرورزي آ  ،در «هست چو هست» است .از نظرورزي ،انسزا
شناسایي ميشود .چه چيا را؟ آ چه را که در آ نظر ميورزد .از همين روسزت کزه ارسزطو گفتزه
است« :در یافتههاي وا همانند چياهایي بدا هزا پرداختزه شزد اسزت» ( ،)Aristotle, 1998لزذا
مي توا چنين نتيجه گيري کرد که روش علمي ارسطو نيا در گرو نظریة علمزي صزحي و منطقزي
استوار است که نظریة علمي صحي زیر بناي عمل درسزت و نهایتزار روش فلسزفي نظزري-علمزي و
ترکيبي را ميتوا استنباط کرد.
روش دیالکتیک
هنريویچ استدالل ميکند که متد تدری او گفتگو و بحث بود ( .)Copelston, 1996ازنظرِ
ارسطو حل مسائل فلسفي صرفار ازطریقِ گفتوگو ،برها عقلي و طرح پرسش و ارائة موارد متناقض
عملي نيست .او این کار را مجادله ميداند که نهتنها روشي فلسفي نيست بلره به مجادله دامن هم
ميزند ،درحاليکه با ودل نميتوا به حقيقت دست یافت .او دیالرتيک را صرفار بهخاطر کمک به
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آسا تر فهميد مسائل فلسفي مفيد ميداند و به داوري کمک ميکند ( .)Aristotle, 1989ارسطو
معتقد است که حل مسائل فلسفي بهتنهایي ازطریقِ گفتگو و طرح پرسش از مخاطب قابل حل
نيست ( .)Kardan etal, 2003ميتوا چنين بيا کرد که سرمنشأ طرح چنين مشرالتي،
دیالرتيک افالطو بود است لذا ارسطو در طرح روش فلسفي خود اگرچه دیالرتيک افالطوني را
بهطور کامل نميپذیرد ،اما آ را هم رد نررد و مفيد ميداند و درواقع روش فلسفي دیالرتيري او
بهطور ليرمستقيم تأثيرگرفته از روش افالطوني است .ارسطو اظهار ميدارد که فایدة دیالرتيک فهم
آسا تر موضوع است ( .)Copelston, 1996ارسطو در بسياري از آثارش دیالرتيک را مقدمة بحث
اصلي قرار داد است( .)Garson Equated from Abdi, 2009ارسطو از این نظر روش گفتوگو را
مي پذیرد که این روش را مسيري براي ارائة دیدگا هاي مخالف قلمداد ميکند و حق اعترا و
مجادله در بحث کالمي را براي طرفين محفوظ ميداند .او گفتوگوي صرف ،پرسش از مخاطب و
اکتفا به اصل عدمتناقض را کافي نميداند .او این کار را ودل ميداند و معتقد است که ودل به
بيراهه رفتن است و فيلسوف را در را رسيد به حقيقت با سردرگمي مواوه ميکند .روش فلسفة
ارسطو تحقيق دیالرتيري و مباحثهاي است .او بهدنبال اثبات و استدالل دیالرتيري است .او در
دیالرتيک بر اید ها و اعتقادات مشترل تأکيد ميکند و درصدد رفع سوا تفاهمات است .ارسطو
خواها فراهمکرد شرایي مساعد براي تحقق پرسووو و تحقيق فلسفي است .او اظهار ميدارد که
ما باید علت مقاومت براي پذیرش یا عدمپذیرش دیدگا هاي متعار را بدانيم .او ميگوید که ما
باید از چگونگي شرح و تفصيل آگا باشيم و باید تالش کنيم که به یک نتيجة مشخص برسيم.
داشتن هدف مستلام دستيابي توافق در نتيجهگيريهاست .او صریحار از روش دیالرتيک در فلسفه
دفاع ميکند .او از مقدمات صحي و للي در استدالل دیالرتيري بحث ميکند .وي استدالل
دیالرتيري را متمایا از سفسطه و ستيا ميداند .بهنظر ميرسد که ارسطو قوة عقل را الزمة پذیرش
استدالل دیالرتيري ميداند و قضاوت دربارة روش فلسفي را نيا منوطبه رعایت اصل عقالنيت
ميداند.
ارسطو ميگوید « :روش دیالرتيک من در توويه مخاطبا مفيد است زیرا استدالل دیالرتيري
درصدد تغيير ذهن مخاطب است» ( .)Aristotle Equated from Smith, 1998تالش ارسطو در
روش دیالرتيک ،کنار هم قرارداد قطعات (پازل) کنار یردیگر براي درل مخاطب است
( .)MacLeod, 1995بهنظر مي رسد که توصيف روش کلي ارسطو با تشابه روش او به حل پازل
مطابقت دارد .مراد ارسطو از طرح پازل قرارگرفتن هرچياي در وایگا خودش و گوشادکرد
رعایت عدالت و انصاف در مباحثات فلسفي و تبيين روش فلسفي خود است .تالش او درواقع تالشي
براي رفع مسائل احتمالي مووود و ساد سازي مشرالت است ،تا اینره با روشي پيچيد درصدد
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فرافرني باشد و مخاطب خود را با سردرگمي مضاعف روبهرو سازد .ارسطو ميگوید« :هما طور که
دربارة سایر موارد تووه به ظاهر یک پازل اهميت دارد ،باورهاي رایج نيا بایستي تحتتأثير یک
اید آل واقع شوند یعني در استدالل بایستي به باورهاي مشترل برسيم» ( Equated from Smith,
)Aristotle 1998
( )MacLeod, 1995اظهار ميدارد که روش دیزالرتيري ارسزطو درواقزع یزک روش حزل پزازل
فلسفي است .به نظرِ ارسطو استدالل یعني حل یک معما بهصورتِ گامبهگام و توصزيه مزيکنزد کزه
به خاطر اینره تمامي قطعات این پازل به طور منطقي و منسجم کنار هم قرار بگيرنزد ،بایسزتي یزک
ایدة فوب العاد مؤثر ووود داشته باشد که بتواند مؤثرانه سایر اید ها را به شرلي اید آل تحتتأثير و
نفوذ خود قرار دهد و ازنظرِ او این تأثيرپذیري در دستيابي به باورهاي مشترل تحقق پيدا مزيکنزد.
بهنظر مي رسد که دیالرتيک ارسطو در دو محور خالصه ميشود :پذیرش عقاید محرزم و مسزتدل و
رد اید هاي باطل و منسوخ و اعتمادناپذیر .ارسطو بيشتر در روش فلسفي خود دلدلة اقناع دیگزرا
را دارد تا اثبا ت حرف خود و این نرتة ظریفي است که نشانگر او فروتني این فيلسزوف گزرا مایزه
است .او از دیگرا تقاضا مي کند که نخست دربارة روشش تأمل و تفرر کنند و بعد تصزميم بگيرنزد
که با او موافق هستند یا خير ازاینرو ،روش فلسفي ارسطو بيشتر شبيه به یک روش تحقيزق اسزت
تا یک روش فلسفي .بيشتر نتيجه گرا محسوب ميشود تا اینره درصدد اثبات آني سخن خود باشد
بنابراین ،مي توا چنين استنباط کرد که اوالر روش فلسفي ارسطو اقناعي است و نه اثبزاتي و اینرزه
نتيجهگراست ،نه موضوعگرا و سوم اینره روش او مرحلهاي است و نه آني .ارسطو مزيگویزد« :روش
دیالرتيک من درواقع صغري -کبري چيد اعتقادات مشترل در باب موضوعات پيشنهادي ماست»
(.)Aristotle Equated from Smith, 1998
( ) MacLeod, 1995معتقد است که در کتاب «ارلنزو » ارسزطو ،در تجایزهوتحليزل پيشزين
نظریة او درواقع قياس منطقي استقرایي یا قياسي و در تجایهوتحليل پسين قياس علمزي دانزش و
موضوع است که در آ موضوع استدالل دیالرتيري و ابطال سفسزطه اسزت .ارسزطو در وسزتجوي
منبع حقيقت است .اید هاي ارسطو برگرفته از تجایهو تحليل زبا بشر است .او بر منطق دیالرتيک
و مفاهيم روشنگرانه تأکيد ميکند (.)Frank, 1940
روش دیالرتيري ارسطو پيش از اینره یک استدالل دیالرتيري باشد ،یک هنر دیالرتيري اسزت.
استدالل دیالرتيري او درواقع پرسش دیالرتيري او بزراي سزنجش نقطزهنظزرات دیگزرا و ميزاا
پذیرش و یا عدمپذیرش محسوب ميشود .ارسطو این کار را بهطرز هنزرمندانزهاي انجزام مزيدهزد
ازاینرو ميتوا هوشمندي را نيا به سایر ویگگيهاي مطرحشزد درخصزوصِ روش فلسزفي ارسزطو
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اضافه کرد .روش ارسطو بستگي به نظرات و پاسخهاي احتمالي دیگزرا دارد .وي اعتقزاد دارد کزه:
«دیالرتيک ترکيبي از هنر و اخالب است .بایستي هنرمندانه نظرات دیگزرا را بزراي متقاعزدکزرد
آنا درل کنيم» (.)Aristotle Equated from Smith, 1998
ارسطو روشن مي سازد که استدالل دیالرتيري او یک استدالل معتبر است .روش او به مخاطزب
ارزش و امتياز داد و در صدد کشف مفهوم است .از این وهت روش او یک هنر محسزوب مزيشزود.
اعتبار چنين روشي در گرو پذیرش مخاطب است بنزابراین ،روش فلسزفي ارسزطو علزيرلزم همزة
ویگگيهاي منحصربه فردش ،بدو مخاطب واقعي هيچ ارزش و مفهزوم قابزل قبزولي نزدارد .ارسزطو
اظهار ميدارد« :روشي معقول و منطقي است که متقاعدکنند و قانعکننزدة مخاطزب خزود باشزد»
( )Aristotle Equated from Smith, 1998ازاینرو ،خودِ ارسطو به این باور رسيد است کزه اعتبزار
روش او در گرو مخاطب آ است .تا معروف ارسزطو ایزن اسزت کزه هنزر و علزم ،وهزاني هسزتند.
دیالرتيک ارسطو هنري است که بهنظر ميرسد مورد پذیرش اکثریت مردم واقع شد اسزت .فزر
دیالرتيري از نظرِ ارسطو پرسشي اسزت کزه مزورد توافزق همگزا اسزت .ازنظزرِ او محزل اسزتدالل
دیالرتيري بایستي قابلقبزول ،نامتنزاقض و عاقالنزه باشزد ( .)Smith, 1998ارسزطو بزه تمزایا بزين
نگرشهاي طبيعتگرا یانة متفررا پيش از سقراط و دیالرتيري سزقراط و افالطزو بزه ایزن دليزل
تووه ميکند که ميخواهد روش فلسفي خود را برمبناي آشتيداد بين این دو نگزرش قزرار دهزد
( .)Aristotle Equated from Saadat, 1998ارسززطو در دیالرتيززک بززر عقایززد مشززترل و البتّززه
دیدگا هاي مشترل تأکيد دارد .او بر ایزن بزاور اسزت کزه تنهزا را حزل متقاعزدکزرد دیگزرا در
دیالرتيک ،اعتماد سازي است .براي ایجاد اعتماد بایستي صداقت داشت ،از روي عقل و منطق سخن
گفت و ابهامات احتمالي را برطرف و تناقضات مووزود را بزه حزداقزل رسزاند .الزمزة چنزين کزاري
محدود کرد نظرات دیگرا است و الزمة این کار طبقهبنزدي افرزار آنهزا از روي نظزم و بزه شزرل
سيستماتيک است و اینره به بررسي نقطهنظرات نامحدود و نامشزخص پرداختزه نشزود .از نظزرِ وي
طبقهبندي به ما کمک مي کند که براي درل نظرات مطلوب و مناسب دیگرا تمرکا بيشتري کرد
تا نتيجة بيشتر و بهينهتري عاید ما شود .ارسطو اتالف زما را نميپذیرد .او در این بزار مزيگویزد:
«هر روش فلسفي داراي مشرالت خاص خودش است .مهم گزاینش نظزرات برتزر و بررسزي عقایزد
مختلف در یک موقعيت خاص است» (.)Aristotle Equated from Saadat, 1998
در اوایل دفتر هفزتم «اخزالب نيرومزاخوس» ،ارسزطو بزه تأمزل دربزارة روش فلسزفي خزویش
ميپردازد و ميگوید « :در اینجا نيا مانند سایر موارد ،باید نمودها را ثبت کنيم و نخسزت بزه بحزث
دربارة معماها بسردازیم و بدینگونه اگر ممرن باشد ،به اثبات حقيقت همة گمزا هزایي برسزيم کزه
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درخصوصِ این تجربهها داریم و اگر این کار ممرن نيست ،برسيم به حقيقت بيشترین و معتبرتزرین
آنها زیرا اگر مشرالت حل شود و گما ها محفوظ بماند ،مسئله را بزهنحزو کزافي ثابزت کزرد ایزم»
(.)Aristotle, 1999
روش قیاسي
دیدگا ارسطو تناظري ،کلينگر و مرانيري بود است .ارسطو با بيزنش کلزينگزر خزود از ميزا
را هاي استدالل «شيوة قياس» را که حرکت از کل به واا است ،دستمایة روش فلسفي خزود قزرار
داد .عالیق علمي ارسطو ميبایستي در رشد عادت او به مشاهدة دقيق و اسزتدالل اسزتقرایي ،کزه از
ویگگيهاي بارز اندیشة اوست ،نفوذ زیادي کرد باشد ( .)ZibaKalam, 2006او برخالف افالطو کزه
نگاهش هموار بهسوي کل و در وستجو ي یگانگي است ،هر چيا را از ونبههاي گوناگو مينگزرد،
به وااها بخش ميکند ( .)Naghib Zadeh , 1998ارسطو اصل حد وسطي را ابتدا در منطق مطزرح
مي کند که به معناي حد مشترل بين صغري و کبري در استدالل قياسي است .این اصل یک اصزل
روششناسانه است که در اخالب ارسطویي بهشرل نظریة اعتدال نمود ميیابد .برخي محققا ردپاي
این اصل را در کتاب «اخالب نيرو ماخوس» بررسي کزرد انزد (Equated :2010; Copelston, 1996
 )Will Durant,2007; from Hossein Zadehازاینرو ميتوا چنين برداشت کرد که ارسطو مدافع
روش استدالل قياسي است .او استدالل مي کند که کليات از وائيات متفاوت هستند و بر ایزن بزاور
است که معلوم هر کلي یک کلي است که با متعلقات وائي خود متفاوت است .موضوع تفرزر امزري
کلي است که با وائيات بيرو از ذهن متفاوت است بنابراین ،او بر ودایي کليات از وائيات اصزرار
دارد ( .)Binaye Motlagh & Kondori, 2012کليات سرمنشزأ وائيزات اسزت ،ولزي متفزاوت از آ
محسوب مي شود .او در روش فلسفي خود کليات را مطرح ميکند و سس به سراغ وائيات ميرود.
روش تجایهوتحليل ارسطو یک روش استنتا قياسي روشن و بدیهي است (.)Frank, 1940
روش تجربي
) )Macleod, 1995معتقد است که روش ارسطو بزا ومزعآوري داد هزاي تجربزي بزراي کشزف
حقيقت شروع ميشود و این کار را مقدمهاي براي کشف نظریزه تلقزي مزيکنزد .در نظریزة ارسزطو
مفهوم تجربه ووود دارد و او در وستجوي شاهدي براي ادعاي خود است .ارسطو استفاد از تجارب
دیگرا را مهم قلمداد ميکند اما آنچه که ازنظرِ او اهميت دارد ،تغيير نظرات دیگزرا بزه سزمت و
سوي مثبت است و متقاعدکرد دیگرا درصورتيکه منطقي باشد ،یک ضرورت محسوب ميشزود.
ازنظرِ ارسطو براي ایجاد تغيير در نظرات دیگرا  ،لاوم ووود انگيزاش اهميزت دارد .گاسزندي ادعزا
ميکند که روش روشنگرانة ارسطو مورد لفلت قرار گرفته است .روش او حرکتي از بالقو به بالفعزل
است .او بهدنبال علت و اصل تغيير بود است .در واقع روش ارسطو یک روش تجربهگرایانه و ماهيت
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روشش تجایه و تحليلي است .روش وي قابل درل و فهم ،قابل سنجش و ارزیابي و نظاممند بزود و
ساختاري فلسفي دارد (  .)Cartwright, 1992هدف آبگکتيو ارسطو بيانتها و عملگرایانه است .متزد
ارسطو روشي کشفي اباارانگارانه است ( .)Hare, 1971ارسطو با دليزل بيزا مزيکنزد کزه پزگوهش
تجربي به ما کمک خواهد کرد که ميا نظریههزا تصزميم بگيزریم .ازنظزرِ ارسزطو پزگوهش ناکزافي
تجربي ،ما را از شرلداد به نظریة وامع و مووه ناتوا ميسزازد ،لزذا وي اصزرار دارد کزه قبزل از
طرح نظریة تجربي به مطالعه نمودهاي آشرار بسزردازیم (.)Aristotle Equated from Saadat, 1998
بهنظر ميرسد که روش فلسفي ارسطو در مواوهه با پدید هاي تجربي محتاطانزه باشزد .وي تزدوین
شتابزدة روش تجربي را نميپذیرد و مشاهدة تجربي صرف را مردود ميدانزد .روش تجربزي معلزم
اول ترکيبي از مشاهد  ،تجربه و عقالنيت است که با تدبير و ارائة راهرار و تصميمگيري خردمندانزه
عجين شد است.
روش متافیزیک و علم اخالق
ارسطو در مباحث متافيایک و علم اخالب ميگوید« :اگر مشرالت قابل حزل باشزند ،خزود ایزن
حل مسزئله بزراي اثبزات کزافي اسزت» ( .)Aristotle Equated from Saadat, 1998ازنظزرِ ارسزطو
متافيایک و علم اخالب روشي فلسفي براي حلوفصل مشرالت محسوب ميشود .او مزيگویزد« :مزا
باید براي حل مشرالت خود به پازل رو بياوریم زیرا در این روش است که مشزخص مزيشزود هزر
چياي به زیبایي در سر وزاي خزودش قزرار مزيگيزرد (.)Aristotle Equated from Saadat, 1998
ارسطو وضعيت اولية انسا را نه خوب و نه بد ميداند .انسا بهواسطة نيروي اراد و تمرین و تررار،
صاحب فضيلت شزد و بزه سزعادت مزيرسزد (.)Aristotle Equated from Hossein Zadeh, 2010
ارسطو درو گراست و طبيعتار روشي که برميگایند پایداري بيشتري دارد )Vianz, 1996( .بزر ایزن
باور است که درو گرایي روشي از ویگگيهاي پایدار دکترین ارسطو محسوب ميشود.
روششناختي
روشِ بررسي ترامليِ ارسطو در علوم طبيعي و اوتماعي ،روش استقرار←شناخت مسائل
اوتماعي است (.)Naghib Zadeh, 1998
روش پریپاتتیکز
ازآنجاکه ارسطو بههنگام تدری را ميرفت و فلسفه درس ميداد ،مذهب او را «فلسفه مشایي»
ناميد اند .روش آموزش او (پریساتتيرا) را رفتن و صحبتکرد بود (.)Copelston, 1996
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روش ژنتیک و تاریخي
چائگر در آراا خود روش ارسطو را بهکار برد است یعني از دور هاي اوليه ،مياني و پسين
نامبرد است (روش ژنتيک) (هما ) .دردورة اوليه ،تئوري اولية افالطو دربارة وسم و نف را
دنبال کرد است .در دورة مياني با افالطو مخالفت کرد است و در دورة پسين بيشتر از آثار اصيل
ارسطو استفاد کرد است .آثارسيستماتيک ارسطو ممرن است چندین تقسيمبندي داشته باشد.
ارسطو علم را به سه بخش تئوري ،عملي و زایشي تقسيم کرد است.
جمعبندی
با ظهور ارسطو تحولي عظيم در موضوع و روش علوم و لذا تقسيم آنها بهووود آمد .ارسطو تلقي
خود از روش فلسفي را به افالطو مدیو است .اساسار روش ارسطو سقراطي است .او بر این تصوّر
است که دیالرتيک روش فلسفي صحي براي یافتن نخستين مبادي علوم است ( .)Aristotle, 1998
بهنظر مي رسد که ارسطو از دیالرتيک طرفداري بيشتري ميکند .مراد از روش دیالتيري ارسطو و
روش فلسفي منحصربهفرد او در قالب گفتگو نمود ميیابد .روش ارسطو را ميتوا در آیتمهاي ذیل
گنجاند :تووه بهنظرا ت دیگرا  ،تووه به استدالل فلسفي و دیالرتيري ،داشتن تمرکا کافي،
گذشتن از خود براي رسيد به دیگرا  ،طبقهبندي هنرمندانة افرار دیگرا  ،پرهيا از بحث و ودل
و سفسطه ،پذیرش نظرات صحي و تعدیل نظرات اشتبا دیگرا  ،داشتن محل مشترکي براي
دیالرتيک (تووه به باورهاي مشترل و تحريم آنها) ،رعایت اصل فصاحت و باللت در روش ،توانایي
بازتاب افرار منطقي دیگرا  ،بررسي پازل مانند افرار دیگرا  ،لاوم تووه به باورهاي مشترل ،اعالم
صری و روشن موضع قطعي ،داشتن دیالرتيک منطقي و هنر مندانه ،داشتن مهارت در استنتا
نتایج ،کمک به تشخيص درست از للي ،درنظر گرفتن همة ووانب امر ،داشتن هدفي خاص براي
رسيد به نتيجة مطلوب ،لاوم تووه به استنتا (قياس) ،توانایي استنتا از گاار هاي صحي  ،لاوم
توانایي کشف فلسفي ،بررسي مداوم نظرات و پيامدهاي آ و تووه به نقش مثبت استدالل در
دیالرتيک بنابراین ،ميتوا چنين نتيجهگيري کرد که ارسطو اندیشههاي فلسفي خود را در قالب
روش هاي استداللي ،عقلي ،برهاني ،نقادي ،علمي ،دیالرتيک ،قياسي ،تجربي ،متافيایري ،اخالقي،
شناختي و پریساتتيرا ارائه کرد است.
پاسخ به سؤال  :2روش فلسفي فارابي
فارابي متفرر و فيلسوف مسلماني است که شهرت او در اروپاي قرو وسطي فراگير شد .آثزار او
به طور ودي مورد تووه علماي یهود قرار گرفت و آنا این آثار را به زبا عبزري ترومزه کردنزد .او
نخستين متفرري است که از منابع یوناني در پيریاي فرري و فلسفي خود سود وست و فلسزفه و
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منطق اسرندراني را بهخوبي فراگرفت و آنچه را که از مرتب ارسطویي وام گرفته بود ،در چزارچوب
عقاید و معارف اسالم محقق ساخت و با تلفيقي از حرمزت شزرب و لزرب ،کاربسزتي اسزتوار بزراي
نظریات فلسفي و اوتماعي خود بنا نهاد و فلسفة اسالمي را پيافرند« .ماسينو » از فارابي بهعنزوا
متفرر و فيلسوف بهتماممعنا یاد ميکند« .پور سينا» او را استاد مسلّم خود مينامد« .ابزن خلرزا »
او را بهطور مطلق از بارگترین فالسفة وها اسالم قلمداد ميکنزد (.)Alfakhori & Alger, 1988
فارابي را نخستين طراح فلسفة اسالمي و ارسطوي عزالم اسزالم مزينامنزد ( .)Javanmard, 2001او
نخستين متفرري است که در وها اسالم بهصورت نظاممنزد و وزامع بزه شناسزایي انزواع علزوم و
طبقهبندي آنها اقدام کرد ( .)Rahimi, 2011اعتبار و عمق نظزرات فزارابي مبزيّن برخزورداري وي از
سبک و روش مبتني بر اصول است (.)Zarei & Sheikh Hasani, 2008
اهميت فارابي در آ است که فلسفة یوناني را براساس اصول تاز اي تفسير و به مدد آ اصزول،
مسئلة دیانت و فلسفه را مطرح کرد ( .)Davari Equated from Rahimi, 2011الفاخوري مزيگویزد:
فارابي را به دو دليل معلم ثاني مينامند اول بهدليلِ استعداد سرشزار ،تأمزل در علزوم ،خالقيزت در
تفرر ،احاطه در منطق و دليل دوم بهخاطرِ ابداع نظریههایي در علوم فلسفه ،منطق ،معرفتشناسزي
و ...بهطوريکه «ابن سبعين» او را بافهمترین فيلسوف مسلما و آگا ترین ایشزا در علزوم قدیمزه
ميداند ( .)Alfakhori & Alger,1988به فارابي لقب معلم ثاني داد اند ،چو درصدد برقراري رابطة
حسنه بين فلسفه و دیزن بزود اسزت ( )Davari Equated from Rahimi, 2011بنزابراین ،اگزر بزه
فارابي لقب بنيانگذار فلسفة اسالمي بدهيم ،گاافه نگفتهایم.
فارابي در نيمة دوم قر سوم و نيمة اول قر چهارم ميزیسته است .او در عصري ميزیست که
تمد و فرهنگ اسالمي و دین و مذهب وضعيت مطلوبي نداشت و عقاید مردم مزورد تهدیزد وزدي
قرار داشت ،این دور مقار با رخدادهاي مهمي در امسراطزوري اسزالمي بزود اسزت ازوملزة ایزن
رویدادها مي توا به ضعف خالفت عباسيا  ،حرمراني فرمانروایا وبار ،افاایش آگاهيهزاي قزومي،
آشفتگي ،ناآرامي و ناامني مسلمانا و بهلرز درآمد پایههاي امسراطوري اسزالمي و تهدیزد تجایزة
ودي وها اسالم اشار کرد .ازآنجاکه اساسار روش فلسفي هر فيلسزوفي متزأثر از شزرایي زمزاني و
مراني عصر او است ،فارابي هم از این قاعد مستثني نبود است بنابراین ،ممرن است روش فلسفي
بهکار گرفتة فارابي متأثر از این شرایي بود باشد .فزارابي متزأثر از ایزن اوضزاع و احزوال پریشزا و
آشفتة وها اسالم ،بهدنبالِ ساما بخشيد به این اوضاع نامطلوب پرداخت و افرزار و اندیشزههزاي
خود را در قالب روشي معقول و در چارچوب راهراري مناسب به مخاطبا خود عرضزه کزرد .اینزک
به بررسي روش فلسفي فارابي ميپردازیم.
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روش تفکر و عقالنیت
فارابي بر تفرر و تأمل ،تعقل و اعتدال در نظام فلسفي خود تأکيد ميکنزد (
 .)2008ازنظرِ وي عقل سرلوحة روش فلسفي او محسوب ميشود .تفرر و تأمل برپایة عقل و رعایت
اصل اعتدالف شيول مخصوص فارابي قلمداد ميشود .او به نقش عقل و مراتب آ اهميزت مزيدهزد
( .)Korin Equated from Javanmard, 2001فارابي مدافع بيبدیل منطق و اسزتدالل اسزت و روش
فلسفي خود را برپایة عقل و منطق پایهریاي کزرد اسزت .ضزمن اینرزه او فزردي تجربزهگراسزت و
همراهي تجربه در کنار عقل را بهعنوا ِ یک اصل قبول دارد .او شيوة متقاعدکرد دیگرا براسزاس
استدالل و استقراا را سرلوحة برنامة روششناختانة خود قرار ميدهزد .فزارابي اسزاس روش دینزي-
فلسفي خود را برمبناي عقل ،منطق و استدالل پایهریاي کرد .او حرمت را در سایة عقل ميپزذیرد.
وي ميگوید« :حرمت عبارت است از تعقل و شناخت برترین اشياا بهوسيلة برترین علمها .حرمزت
این است که عقل برترین چياها را بهوسيلة برترین علمها تعقل کرد و بداند» ( Farabi, translated
.)by Sajjadi, 2000
Imani & Babaie,

فارابي حرمت را به دو دستة نظري و عملي دستهبندي ميکند .چنانره حرمت نظري از دیدگا
او دانستن اموري است آنچنانره هست و حرمت عملي انجام اموري است آنچنا که باید باشد
( .)Zarei & Sheikh Hasani, 2008فارابي در وریا حرمت عملي (اخالب ،تدبير منال و سياست
مد ) روشهاي رسيد انسا به فضيلت را بررسي کرد است ( .)Farabi, 1985گسترد ترین و
بنياديترین مرتبة عقل ،عقل متافيایري است که در دو شاخة عقل نظري و عقل عملي ظاهر
ميشود .فارابي مدافع بيبدیل این نوع عقل در روش فلسفي خود است ( Zarei & Sheikh Hasani,
 .)2008از طرف دیگر او معتقد است که «اساسار وقوف به حقایق اشياا و تعمق در ذات پدید ها ،در
قدرت عقل و فهم بشر نيست» (.)Farabi, 1985
فارابي در روش فلسفي خود هموار عقل را داراي مراتب گوناگوني ميداند .عقزل ازنظزرِ فزارابي
داراي مراتب مختلفي است او عقل را فقي به عقل مفهومي محدود نميکند ،بلره براي عقل مراتبي
نظير عقل شهودي و قدسي نيا مترتب است .سزایر مراتزب عقزل عبزارتانزد از :عقزل بزالقو  ،عقزل
بالملره ،عقل بالفعل ،عقل مستفاد ( .)Rahimi, 2011عقل براي فارابي یک مقولة مهزم بزود و آ را
تقسيمبندي کرد  ،براي آ مرتبه قائل بود و در روش خزود بزه صزراحت از آ نزام بزرد اسزت .از
مقایسة این دو کالم فارابي چنين بهنظرِ ميرسد که او اگرچه قوة عقل و منطق و اسزتدالل را قبزول
دارد ولي معتقد است که عقل بشر محدود است و توانایي پيبزرد بزه کنزه اشزياا را نزدارد و ایزن
مقوله را یک محدودیت قلمداد ميکند .فارابي در کتاب «التعليقات» نيل به حقيقت اشزياا را امزري
ناممرن قلمداد ميکند و فلسفه را شناخت حقيقت اشياا ميداند که عقل از این کار عاوا اسزت .او
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برگاید بهترین را را توصيه ميکند یعني عالو بر ذکر محدودیت به ارائة راهرار نيا ميپزردازد و
ميگوید « :انسا به حقيقت شيا معرفت نميیابد بلره انسزا ابتزدا یزک شزيا را حز کزرد و
سس عقل به بازسازي آ ميپردازد» (.)Farabi, 1985
فارابي در روش خود از ح و تجربه و عقل و شهود نيا استفاد کزرد اسزت (.)Rahimi, 2011
او علم را قابل مشاهد ميدانست و از روش توصزيف ،تحليزل و تبيزين بزهشزيوة استشزهادي بزراي
شناخت علم قابل مشاهد استفاد ميکرد .او ارکا شناخت علم را بهطورِ متناظر تقسزيم مزيکنزد.
ازنظرِ او این ارکا عبارتاند از :ح و تجربه ،عقل و فطرت ،نقل و شریعت و سرانجام دل و شزهود
( .(Sadra, 2003ابونصر تنها به عقل یا تجربة صرف بسند نميکند ،یا عقل را وابستة محزض حز
قلمداد نميکند .او اظهار ميدارد« ،پيداست که عقل هنگام حرمکرد تنها به ح اکتفا نميکنزد
زیرا اگر چنين بود ،براي او اصالر یقيني حاصل نميشد» ( )Farabi, 2008بنابراین مزيتزوا چنزين
برداشت کرد که عقل در ارتباط با سایر مقولهها ازومله ح نمود ميیابد و معنزا پيزدا مزيکنزد و
بدو ح یا تجربه کارایي الزم را ندارد .منطق و استدالل الزمة چنين برداشتي است .اسزتدالل در
کالم فارابي ووود دارد .او معقوالت را به دو دستة بدیهي و نظري تقسيم ميکند .در بدیهيات کسي
دچار اشتبا نميشود .چنانره همه تصدیق ميکنند که کل از وزاا بزارگتزر اسزت امزا معقزوالت
نظري را باید ازطریقِ فرر و قياس و استدالل درل کرد و در این امور است که به منطزق نيزاز پيزدا
ميشود (.)Farabi Equated from Rahimi, 2011
ميتوا چنين نتيجهگيري کرد که فارابي هم تالش کرد است که با تقسيمبندي و مزرزبنزدي،
روش فلسفي خود را با شفافيت بيشزتري بزه مخاطزب بشناسزاند .او طرفزدار قزوة عقزل و منطزق و
استدالل است و «در شناسایي مفاهيم ،اوااا ،ساختار و کشف روابي منطقي و عقالني ،از روشهزاي
متعددي بهر وسته و طرفدار تعدد روشهاست» ( )Sadra, 2003و درصدد ترسيم وضعيت مطلوب
بود است بنابراین ،مي توا چنين برداشت کرد که روش فارابي یک روش ترثزرگرایانزة همگزو و
منظم است که عليرلم داشتن خاصيت تنوع و ترثر ،را تعار را در پيش نميگيرد.
روش اصولگرایي
فارابي بهعنوا ِ یک فيلسوف مسلما بهشدت به مرتب تربيتي اسالم پایبند بود و خود را مقيزد
به اصول اسالمي ميدانست .او در آثارش بهویگ در کتاب «في مبادي و آراا اهل المدینه الفاضزله»،
لالبار اندیشهها و دیدگا هاي اوتماعي و سياسي خود را بيا کزرد اسزت و بزرآ اسزت کزه اصزول
عقالني و منطقي را با مباني مزذهبي درآميزاد ( )Javanmard, 2001و در همزين کتزاب مزيگویزد:
«آدميا بر سرشتي آفرید شد اند که بهتنهایي نتوانند مترلف انجام همة امور باشند بلره در انجام
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آ امور احتيا به گروهي بود .ممرن نبود احتياوات انسزا تمزام و کمزال گزردد مگزر بزهواسزطة
اوتماع» (.)Farabi, 1982
روش فراجناحي
روش فلسفي فارابي فردگرایانه نيست .او معتقد است که بيا اندیشه و خزرد ومعزي مقزدم بزر
خرد فردي است .او اصرار دارد که نميتوا به بيا خواستهها ،احتياوات و رفع آنها اقدام کرد مگر
اینره از افراد صاحب فرر و اندیشه بهرة الزم و کافي برد شود .او به ومع بيشتر از فرد گرایش دارد
و ترامل فرهنگ را در گرو تأمين نيازهاي گروهي قلمداد ميکند و ميگوید« :مدینزة فاضزله ماننزد
بدني است که همة اعضاي آ در را تماميزت و ارائزة زنزدگي حيزواني و حفزن آ تعزاو کننزد»
( .)Farabi, 1982او بيش از یک فرر را بهتر از یک فرر ميداند و در بيا اندیشههاي خزود همزوار
اصرار دارد که استفاد از تجارب و افرار دیگرا در انتقزال ارزشهزا سزودمند اسزت .او بزر تشزريل
وامعة فاضلة آرماني اعتقاد راسخ دارد .نگا او به این نوع وامعه ،نگاهي سيستمي و نظاممند است و
تناسب وامعه را با مياا و نحوة استفاد از اندیشههاي دیگرا مرتبي ميداند .روش فلسفي او یزک
روش همهوانبه است بدین معني که او عواقزب کزار را مزيسزنجد و بزه بيزا اندیشزههزاي خزود
ميپردازد .بهعبارتِدیگر روش فلسفي فارابي پيش از اینره ومعگرا باشد ،آینزد نگزر اسزت .وظيفزة
همه بایستي مشخص باشد و مصلحت کل بر واا تروي دارد.
روش سلسلهمراتبي و نظاممند
او ضرورت ووود و رعایت سلسلهمراتب را در روش خود مهم ميداند و ميگوید« :همانطور که
اعضاي بد ازلحاظِ فطرت و قوّتهاي طبيعي متفاضل و مختلفاند ،در هریک از آنها قوّتي طبيعي
نهاد شد است که بهواسطة آ  ،کار و فعل خود را بر وفق خواست و لر طبعِ آ عضوي که
رئي است ،انجام ميدهد» (.)Farabi, 1982
فارابي بر این باور است که حرکت مووودات قطعي و هميشگي و عبارت اسزت از گزذار از ميزا
متضادها و سرمنال نقص بهسويِ کمال ازاینرو ،روش فلسفي فارابي بر اصل تقابل و حرکت اسزتوار
است .حرکتي که روبهترامل دارد و ایزن ترامزل بزهطزور متزوالي و از سزاد و نقصزا بزه ترامزل و
پيچيدگي است ( .)Tanhaie, 2000طبقهبندي نظام فارابي از عاليترین نقطة شروع و به پایينتزرین
مرتبه ختم ميشود ( .)Javanmard, 2001ازنظرِ فارابي اوااا ارگزانيام وامعزه بزا یرزدیگر اخزتالف
داشته و داراي سلسلهمراتب هستند ( .)Yosefian, 1991بهنظر ميرسد کزه روش فلسزفي فزارابي از
یک سلسله و نظم خاص پيروي ميکند ،از مراحل ساد تر شروع ميشود و بهتدریج توسعه ميیابزد.
فارابي بنابر اصل نظریة ارگانيامي معتقد است ،از زمانيکه انسا مجبزور شزد بزهصزورتِ گروهزي و
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اوتماعي زندگي کند ،نيازمند استقرار نظم و ترتيب بود است .این نظزم در سزایة سلسزلهمراتزب و
نظام سازماندهيشدة اوتماعي شرل ميگيرد .فارابي از وائيات شروع ميکند و بهصورتِ تدریجي و
متوالي به سمت و سوي کليات پيش مزيرود .او در کتزاب الجمزع بزين الزرأي الحريمزين تصزری
مي کند که وائيات براي درل کليات از اهميت برخوردارند و مقدمه و باب رسيد به آنها محسزوب
ميشوند.
معرفتشناسي فارابي از وائيترین عنصر و ذرات مادي تا کليترین عنصر مجرد و معنوي اسزت
( .)Sadra, 2003روش او یک روش تراملي است که از مبدأ تا مقصد براساس یزک برنامزة منسزجم،
ازپيشتعيينشد و منظم پيش مي رود که از واا به کل ،از نقص به کمال و از قو به فعزل درحزال
دگردیسي است البتّه او توانایيها ،استعدادها ،پتانسيلها و ظرفيتهاي انساني را درنظزر مزيگيزرد.
فارابي در رسالهالنجوم ميگوید« :ادرال حواس عبارت اسزت از درل وائيزات یعنزي متعلزق آنهزا
وائيات عيني و خاروي و موارد قابل ح و محسوس هستند بنابراین وائيات از کليات به دسزت
ميآیند» ).)Farabi, 2011
روش عدمتعارض
فارابي بر این باور است که در وامعه تضاد و ناهمگوني ووود نزدارد و اگزر چنزين نزاهمگونياي
باشد ،ناشياز انگياة دروني افراد و ماهيزت متفزاوت افزراد اسزت .او ووزود پزارادوک در وامعزه را
نميپذیرد و در روش فلسفي خود هموار بر تالش براي رفع تعار درو سازماني و بزرو سزازماني
تأکيد دارد .او معتقد است که « :اصل طبيعي و عادي وامعه در این اسزت کزه افزراد بزا یرزدیگر در
صل و صفا زندگي کنند و به سالمت و خوبي درپزي رفزع نيزازهزاي خزود باشزند ،اگرچزه افزرادي
ناهمگو هم به چشم ميخورند» (.)Azad Barmaki, 1995
فارابي روشي را برمي گایند که براساس رفع اختالف و تعار گام برداشته شود و هموار بر این
نرته تأکيد دارد که وامعة سالم در گرو فرر و اندیشة افراد سالم شرل ميگيرد و متصوّر است که
وامعه از افراد تشريل شد است .افراد داراي رأي ،نظر و اندیشه هستند و دیدگا خود را بهوسيلة
روش خود بيا ميکنند و اختالف نظر هم امري ممرن است ازاینرو ،او مدافع روشي است که به
حل تعار کمک کند ) )Sadra , 2003و اظهار ميدارد که طرفدار تنوع در فلسفه و بالطبع
روشهاي فلسفي است البتّه روشهایي که او انتخاب ميکند نهتنها هيچگونه پارادوکسي با هم
ندارند ،بلره در مواردي مرمل یردیگر نيا هستند.
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روش تجربي
مي توا تصوّر کرد که شيوة فلسفي فارابي عيني و ذهني باشد .فارابي بين روش تجربي و روش
عيني تمایا قائل است .او روش تجربي را خاصتر از روش تجربي قلمداد ميکند و روش طبيعي را
دست نخورد ميداند اما روش تجربي را در دخل و تصرف عامل آ مؤثر ميداند« .بين مشاهد و
تجربه تفاوت است چراکه مشاهد کنند پدیدارهاي طبيعي را چنا که هست مشاهد ميکند،
درحاليکه تجربه کنند پدیدارها را تحت شرایطي که خود فراهم کرد است ميآزماید» ( Farabi,
.)1982
فارابي نيمنگاهي به روش تجربي داشته است .طرح حسزيات ،حدسزيات و تجربيزات در مقدمزة
«برها » گواهي بر این ادعاست .وي بر این باور بود که مقدمة معرفت ح کزرد اسزت و را حزل
کشف اصول و قوانين زندگي در سایة تجربزه و مشزاهد شزرل مزيگيزرد ( )Sadra, 2003و اظهزار
ميدارد که ح و بهویگ مشاهد  ،استقراا و تجربه ،تنها روشهاي شناخت واقعيت هسزتند .ازنظزرِ
فارابي شناخت پدید ها ممرن ،عملزي ،قابزل دسزتيابي ،الزم و ضزروري اسزت .فزارابي در تلخزيص
نوامي افالطو در تعریف تجربه ميگوید« :تجربه ،تأمل در وائيزات مزوارد ،مصزادیق و اشزخاص
متعلق موضوع شيا است .تجربه عامل خرو پدید از بالقو به بالفعل و سبب دسزتيابي بزه کليزات
حقيقي است» (.)Davari Ardakani , 1998
ابونصر تجربه را پيشنياز اصلي شناخت علم معرفي ميکند .تأکيد او بزر بيزنش ،دانزش و روش
تجربي است و طرفدار تجربهگرایي ،عقلگرایي و شهودگرایي اسزت .فزارابي در کتزاب احصزااالعلزوم
تجربه و مشاهد را امري ضروري قلمداد مي کند و هميشه بر ووود نظم و ترتيب تأکيد دارد« .ادارة
حرومت فاضله در گرو دو نيرو استوار است یک نيرویي که بر قوانين کلزي اسزتوار اسزت و دیگزري
نيرویي است که براثرِ تمرین زیاد در کشورداري حاصل ميشود ...این ورزیدگيها در سزایة تجربزه و
مشاهدة بسيار براي انسا ایجاد ميشود ...تجربه و ورزیدگي باعث توانایي سروسزاما داد بزه امزور
مي شود .ساماندهي با دانش نظري و عملي ممرن مي شود و نيزروي حزاص از تجربزه بزه ورزیزدگي
اضافه ميشود ( .)Farabi, 1985تجربه به استقراا شبيه نيست (  )Farabi, 2008تجربه بيش از هزر
چيا دیگري بازسازي و به نوعي شبيهسازي آزمایشگاهي محيي است (.)Davari Ardakani, 1998
فارابي به وضوح از آرمانگرایي افالطوني و روش برهاني عقلي عدول ميکند و به متزد مبتنزيبزر
تجربه نادیک ميشود ( .)Hossein Zadeh, 2010فارابي بينش ،دانش و روش تجربي را مزيشناسزد.
روشهاي فلسفي فارابي شامل داد هاي حسزي ،تجربزي و اسزتقرایي اسزت ( .)Sadra, 2003فزارابي
روش تجربي را مهم ميداند و در علوم نظري از آ بهر ميگيرد و به امور و پدید هاي محسزوس و
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مشاهد پذیر ميپردازد ( )Rahimi, 2011بنابراین ابونصر در روش فلسفي خود کامالر تجربهگراسزت.
روش تجربهگرایي او وامعهگرا نيا است چو به همة ووانزب وامعزه تووزه دارد و بزه فزرد کمتزر
مي پردازد .او تجربه را یري از ارکا شناخت علم و فراتر از ح قلمداد ميکند ازایزنرو ،مزيتزوا
چنين نتيجهگيري کرد که ابونصر در روش فلسفي خود به تجربه نيزا بهزا مزيدهزد .ازطزرفِ دیگزر
همانطور که بيا شد ،او اصالت را به عقل ميدهد پ عقلگرا نيا اسزت و هزم عقزل را در کزانو
تووه دارد و هم به تنوع روش نيمنگاهي دارد .درمجموع ميتوا روش فلسفي فارابي را تجربهگرایي
منطقي ترثرگرا ناميد.
روش علمي
روش فارابي براساس قوة تمييا بين دو فاکتور طراحي ميشود .وي یافتههاي علمي را از
ليرعلمي تشخيص ميدهد .به ارزیابي داد ها مي پردازد و موارد درست را از موارد اشتبا تفريک
ميکند .روش فارابي یک روش علمي است که در آ هنجارها ،لایتها و ارزشها نمود پيدا
ميکنند« .قوانين براي آزمو موارد اشتبا طراحي شد اند .قوانين علمي در توويه و تعليم و ترویج
مؤثرند و دستهبندي و طبقهبندي مطالب علمي کارساز است» (.)Farabi, 1985
او روشهاي علمي را به سه روش تفحص ،تمييا و تبيين تقسيم ميکند ( .)Sadra, 2003روش
«تفحص» ،روشي است که به بررسي پدید هاي عيني و عملي ميپردازد .فارابي تفحص را نوعي
استنباط تلقي ميکند و براي تفحص تقسيمبندي قائل است .او در این بار ميگوید« :تفحص دو
نوع است :یري مشاهد اي و حسي و دوم برهاني و استداللي» (.)Farabi, 1985
روش «تمييا» ،تقسيمبندي دوم فارابي براي روش علمي است .او این روش را تفريک
پدید هاي مختلف معرفي ميکند تا توانائي قوة تشخيص مخاطب در امور متشابه را باال ببرد .روش
تمييا ازنظرِ فارابي تفاوت بين احساس ،خيال و فرر و اندیشه است .ابونصر در این بار چنين اظهار
ميدارد« :واقعيت ،حقيقت و ماهيت متفاوت هستند و عبارتاند از بودها ،نمودها و لایتها مثالر
فرب بين صواب و خطا ،حق و باطل ،خير و شر .روش تمييا علمي تمایا بين احساس ،تخيّل و تعقل
و بين علم و شبهعلم است .تمييا فرب بين دو چيا مشخص ،چه ذهني و چه خاروي ،مثالر شعور با
محسوسات است» (.)Farabi, 1985
نوع سوم روش علمي «روش تبيين» است که منظزور از آ توضزي  ،تشزری و روشزنسزاختن
استداللي است یعني در این نوع تالش ميشود که هرگونه ابهام احتمالي رفع شود و شزفافسزازي
صورتپذیرد .مقصود تبيينرسيد قطعي به واقعيت است« .تبيين عبارت است از وضوح بعد از ابهام
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یا پ از مجهول .تبيين یعني کشف ،تفصيل ،توضي و ظهور و بزهمعنزاي حصزول و کسزب یقزين
است» (هما ).
روش علمي ابو نصر قابل فهم و دقيق است .او در این زمينه اظهار ميدارد که «پایههاي علزم بزا
دو روش شناخته ميشوند :روش تجایه و روش ترکيب .البتّه ترکيب این دو روش مفيد است .مزا از
تجایه و ترکيب استفاد کرد ایم .هر چياي که ساد باشد ،به عقل نادیکتر است .بهتزر اسزت کزه
کار خود را از احساس و در مسير تجایه شروع کنيم و دوبار به ردیفي که متنزاظر بزا عقزل اسزت
یعني ترکيب بسردازیم .براي اینره اندیشمند خوبي در تنظيم نظریهها باشيم ،بایسزتي سزه شزرط را
مدنظر قرار دهيم .8 :همة قاعد ها را بهخزوبي بزدانيم  .2توانزایي نتيجزهگيزريهزاي ضزروري را از
مفروضات داشته باشيم  .0توانایي تجایهوتحليل اندیشههاي دیگرا را داشته باشيم ،توانزایي تمزایا
بين اندیشة درست از للي را نيا داشته باشيم و بتوانيم آنها را اصالح کنيم» (.)Shahriari, 1981
روش تقابلي و تکاملي
فارابي روش استنتا را برميگایند و ازطریقِ برها و قياس به مطالعة علوم و مسائل ميپردازد
و اصل تقابل را ميپذیرد .فارابي مدافع اصل تقابل است و هر کلمهاي که بهکار ميبرد ،کلمة متقابل
آ را بهدليلِ فهم بيشتر مطالب بيا ميکند .بهنظر ميرسد که روش فارابي دروهتِ شفافسازي
بيشتر و توضي واضحات نمود پيدا ميکند .او تالش ميکند که با هنر فن و منطق و استدالل،
طرف مقابل خود را قانع کند و با بهکارد متضادها و مترادفها سعي در تبيين بهتر روش خود
دارد .ابو نصر ترامل ،تحول ،توالي ،تداوم و تفرر را در روش فلسفي خود بهکار برد استRahimi( .
 ),2011اظهار ميدارد که فارابي معتقد است ،منطق باعث قوام عقل ميشود و انسا را قادر
ميسازد تا حق را از باطل بشناسد )Tanhaie, 2000( .اظهار ميدارد که فارابي در پویش تراملي
خود به ووود مراحل و بهدنبال هم آمد و توالي آنها بهصورت پيوسته و مداوم معتقد ميشود.
ترامل از حرکت ساد بهسوي پيچيد و با تفرر همرا است.
روش صلحجویانه
فارابي مدافع فلسفه است و روش او نيا طبعار از فلسفة او تأثيرپذیرفته است .او در تعریف فلسفه
ميگوید« :فلسفه عبارت است از شناخت حقيقت اشياا و گاینش بهترین را  .همچنين فلسفه تعقل
و شناخت مووودات است و اقسامي دارد :نظري ،عملي ،مدني و سياس» ( .)Farabi,1985فلسفة
روششناختي فارابي ،برمبناي آشتي دین و فلسفه استوار است .او نظریة نبوت را بهعنوا ِ حلقة
توفيق دین و فلسفه مطرح کرد و تالش کرد که از روش فلسفي براي اثبات حقانيت دین بهر گيرد.
( ) Azad Barmaki, 1995مدعي است که ابونصر با تمسک به وحدت حقيقت ،اتصال وحدت عقل و
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وحي را اثبات کرد و دین صحي را در گرو فلسفة صحي ميپذیرد )Javanmard, 2001( .بر این
باور است که فلسفة وحي مهمترین بخش فلسفة مذهبي فارابي را تشريل ميدهد بنابراین ميتوا
چنين استنباط کرد که روش فلسفي فارابي در قالب فلسفة او نمود پيدا ميکند .نوآوريهاي فارابي
نهتنها در فلسفة سياسي او بلره در تمام زمينههاي متافيایک ،علمالنف  ،اخالب و سایر حوز ها
صادب است (.)Farabi, 2010; Equated from Hossein Zade, 1985

جمعبندی
فارابي بر آ است که هریک از علوم استداللي وائي را صرفار دروهتي خاص موردبحث قرار دهزد
( .)Kamahi Zadeh, 2005فارابي نسبتبه علوم زما خود علمشناسزي درخزورِ تزووهي را تأسزي
کرد است .روش و هدف دانشمدار مباحث علمشناسي فارابي بود است ( .)Maftoni,2010فارابي در
سراسر بحث دربارة روش فلسفي خود کمتر به وائيات و فروع مدینه اشار ميکند .حتي مزيتزوا
گفت مدینة او مبتنيبر نظامي از معقوالت فلسفي بنا نهاد ميشود و نظري به تجربه ندارد .اساسار او
روش عقلي را بهتر و فراتر از روش تجربي ميداند ( Farabi, 1965; Equated from Hossein Zadeh
 .), 2011فارابي در روش فلسفي خود اعتدال را ميپذیرد و اراد را کليد اصلي دستيابي به آرزوهزا و
مباني خير قلمداد ميکند .او معتقد است که «هيئت طبيعيزه ،نزه فضزيلت تزام دارد و نزه نفيسزه.
هرک قادر به انجام فعل ارادي باشد ،فينفسه ميتواند هم بهسويِ خيزر و هزم بزهسزويِ شزر گزام
برميدارد» (.)Farabi, 1982
( ) Imani & B Babaie, 2008نتيجه ميگيرند که روش فارابي در قالب سه اصل قابل تبيين
است :استمرار در تغيير اخالب و رفتار ،تدریجيکرد پرورش اخالقي و تحول در نگرش .فارابي در
روش خود بر تمرین و عادت و تصحي معيارهاي ارزشگذاري تأکيد ميکند) Shahriari, 1981( .
اظهار ميدارد که روششناسي فارابي ترکيبي از نظریه و عمل است .روش وي کامالر کاربردي است
و بهشرل منطقي به بيا رابطة بين نظریه و عمل ميپردازد .روش انتقادي مهمترین فاکتور روش
فارابي است .او براي رسيد به نتيجه روش تجریه را هم توصيه ميکند .روش او تدریجي ،انتااعي و
گامبهگام است و بر عقل بهعنوا ِ یک اصل تأکيد دارد .از مقدمات شروع ميکند و بهتدریج بهسويِ
اصل مطلب پيش ميرود .فارابي روش ترکيبي را تروي ميدهد .روش عقالنيمحور را قبول دارد.
درل قواعد و اصول را ضروري ميداند توانایي قوة تشخيص ،تعدیل ،اصالح و نقد اندیشههاي
دیگرا را از واوبات ميداند ازاینرو ميتوا چنين نتيجهگيري کرد که فارابي اندیشههاي فلسفي
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خود را در قالب روشهایي چو تفرر و عقالنيت ،اصولگرایانه ،فراوناحي ،سلسلهمراتبي و نظاممند،
عدمتعار  ،تجربي ،علمي ،تقابلي و تراملي و صل وویانه به مخاطبا خود عرضه داشته است.
پاسخ به سؤال :3وجوه تشابه روش فلسفي ارسطو و فارابي
عالو بر اینره فارابي در روش خود از اندیشههاي اسالمناب و آموز هاي آ بهر وسته است،
رگههایي از مرتب اسرندریه و بهویگ روش ارسطو بهوضوح و بهوفور در روش او دید ميشود.
فارابي یري از شارحا بروستة آثار ارسطو است .وي در نشر اندیشههاي یوناني در بين مسلمانا
سهم بساایي دارد و پ از ارسطو کسي را به رتبة او در آگاهي بر شاخههاي گوناگو دانش
نميشناسند ( .)Imani & Babaie, 2008او نخستين فيلسوف مسلماني است که به شرح آثار ارسطو
و افالطو پرداخته است .فارابي اولين شارح مسلماني است که هيچگونه تعار و ناسازگاري را در
متو ارسطویي گاارش نميدهد بلره با تفسير خاص و منحصربهفرد خود ،تعار مووود بين
شارحا و مفسرا ارسطو را حل کرد است ( .)Kamali Zadeh, 2013فارابي به شرح و تحقيق در
کتابهاي منطق و فلسفي افالطو و ارسطو پرداخته است ( .)Khoshrou, 1995شهرت فارابي
بيشتر درزمينة شرح و توصيف فلسفة افالطو  ،ارسطو ،والينوس و فلوطين است بهطوري که او را
از شارحا شایستة آثار ارسطو ميدانند .ابن سينا در این بار ميگوید« :کتاب مابعدالطبيعة ارسطو
را بيش از چهل بار خواندم و نفهميدم تا به کتاب الرا مابعدالطبيعه فارابي دست یافتم و مطالعة
این کتاب باب مشرالت را برایم گشود» (.(Javanmard 2001
در اینره فارابي عالقمند به آثار ارسطو بود است شري نيست و همچنين در اینره وي به نقد و
بررسي آثار ارسطو پرداخته است ،نشا از نادیري دیدگا هاي ارسطو بهعنوا ِ «معلم اول» با فزارابي
بهعنوا ِ «معلم ثاني» است .بهنظر مي رسد که فارابي هم بهاندازة ارسطو بحرالعلوم زما خزود بزود
است و عمق دانش ،معرفت و آگاهي او اگر به اندازة ارسطو نباشزد ،کمتزر از او هزم نيسزت .فلسزفة
اسالمي درمجموع ميراث یونا است و بهویگ از آثار ارسطو الهام گرفته است .آثزار ارسزطو بزهطزورِ
پنها  ،تأثير مستقيم و ليرمسزتقيم خزود را بزر فزارابي نشزا مزيدهزد (.)Hossein Zadeh, 2010
ارسطو در کتاب «برها » خود به معني ذاتي مقوم که شامل ون  ،فصل و نوع است اشار ميکنزد
که مورد قبول و تأیيد فارابي است و به تقسيمبنزدي مبسزوط آنزا مزيپزردازد (.)Maftoni, 2010
برخي مایلند فارابي را درزمينة متافيایک و منطق ارسطویي بداننزد ( .)Naeme, 1988تزأثيرپزذیري
فارابي از ارسطو در شاخههاي مختلفي همچو منطق ،متافيایک ( فلسفة اولي) طبيعيات و مباحث
علمالنف و اخالب آشرار است .حرکت محتاطانة فارابي بين اصل هستيشناسانه و معرفتشناسزانه
و بهدنبالِ آ روششناسانة «مُثُل» افالطوني و اصل روششناسانة «حد وسطي» فزارابي اسزت .ایزن
اعتدال و انعطافپذیري فارابي نشانگر تأثير ارسطو بر فارابي است .اصزل حزدوسزطي ارسزطویي کزه
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فارابي نيا آ را ميپذیرد ،مبتنيبر حد مشترل صزغري و کبزري در روش اسزتدالل قياسزي اسزت
(.)Hossein Zadeh, 2010
نظام عقولي فارابي برگرفته از ارسطو و تفسير نوافالطوني از ارسطوسزت (الفزاخوري و دیگزرا ،
 .)486:8090روش فارابي هما قدر که از روش دیالرتيري افالطزو فاصزله مزيگيزرد ،بزه ارسزطو
نادیک ميشود ( .)Hossein Zadeh, 2010فارابي در کتاب «آراا مدینه» روش اسزتداللي ارسزطویي
را بهکار ميبرد (  .)Nasr, 1992او همانند ارسطو از شيوة بحث و وزدل منطقزي و اسزتداللي بزراي
انتقال افرار و عقاید خود بهر وسته است و «در روش فلسفي خود مفهوم سازي عرضي ذاتزي را بزا
قيودي اضافه بر ارسطو ارائه ميدهد» ( .)Maftoni, 2010از این مقایسه ميتوا چنين برداشت کرد
که فارابي روش فلسفي ارسطو در مفهومسازي عرضي ذاتي را مزيپزذیرد و آ را ترميزل مزيکنزد
بنابراین عر ذاتي مفهومي مشترل در روش فلسفي این دو فيلسوف محسوب ميشود .این نرتزه،
استنباط عقلي این دو عالم را اثبات ميکند )8665( Khoshrou .معتقد است که فارابي به حقانيزت
عقل و استدالل اعتقاد راسخ دارد .البتّه فارابي همانند ارسطو نيا به عقالنيت متزافيایري کزه بزه دو
شاخة نظري و عملزي تقسزيم مزيشزود ،معتقزد اسزت (  .)Zarei & Sheikh Hasani, 2011برخزي
محققا نظام عقول فارابي را برگرفته از ارسطو و تفسير نوافالطوني از ارسطو ميداننزد ( Alfakhori
 )& Alger, 1988بنابراین ميتوا گفت ،اعتقاد فارابي به عقل و استدالل بهشيوة ارسطویي نادیزک
است .فارابي برخالف فالسفة معاصر خود تنها به انتقال و معرفي روش ارسطو مبادرت نورزید بلرزه
به نقد ،سنجش و ارزیابي روش ارسطو نيا پرداخته است .فارابي و ارسطو هر دو براي عقزل ،فلسزفه،
استدالل و منطق ار زیادي قائل هستند .هر دو روش اصلي کشف حقيقت را در فلسزفه و حرمزت
وستجو ميکنند و به تنوع و ترثر روش اعتقاد دارند .هر دو عقلگرا و کليگرا بود و عقل را اسزاس
مفاهمه قلمداد ميکنند و هر دو براي منطق اهميت زیادي قائل هسزتند .فزارابي از شزيوة بزهظزاهر
متضاد ارسطو و افالطو و سازش و ترکيب آراا متضاد آنها در تبيين روش فلسفي خود بهر گرفتزه
است (  .)Hossein Zade, 2010عد اي نيا فارابي را معجو درهمریخته و آشفتهاي دانستهانزد کزه
کزه نزه ارسزطویي کامزل اسزت و نزه افالطزوني ( .)Alfakhori & Alger, 1988همچنزين مسزئلة
انعطافپذیري طبقات درنظرِ فارابي ميتواند نشاني از ورود اصل «حد وسطي» ارسزطویي باشزد کزه
هموار در ميا افراط و تفریي ،وانب ميانه و حدوسي را ميگيرد ( .)Hossein Zadeh, 2010فارابي
همانند ارسطو ظاهرار فيلسوفي متعادل و نه افراطي در تبيين روش فلسفي خود بزود اسزت .هزر دو
سعي کرد اند که بهترین و بروستهترین نقطهنظزرات را در روششناسزي فالسزفة متعزدد گزاینش
کنند .این دو اعتقادي به مخالفت محض با روش فلسفي فيلسوف خاصي ندارند و در این را ميانهرو
بهنظر ميرسند .البتّه مسلّم است که او نوآوري را در روش فلسفي خود لحزاظ کزرد انزد .مزيتزوا
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چنين برداشت کرد که روش فلسفي فارابي با تووه به مقتضيات زما او از ابترار و نوآوري بيشتري
در مقایسه با روش سایر فالسفه برخوردار بود است .فزارابي نظزر ارسزطو را مبنزيبزر داشزتن ارادة
انساني در نحوة تصميمگيري و گرایش به خير و شر قبول دارد.
ابونصر در دوراني زندگي ميکرد که نهضت ترومزه و درپزي آ عقزلگرایزي بزر وامعزة علمزي
سيطر داشت .مرکاي بهنامِ «بيتالحرمه» تأسي شد که در این مرکزا کتزابهزاي مهزمِ یونزاني،
سریاني ،پهلوي و سانسرریت به عربي ترومه ميشد و قسمت عمد اي از تأليفات ارسطو و شزارحا
مدرسة اسرندریه و بسياري از کتابهاي والينوس و افالطو بزه عربزي ترومزه شزد ( Yosefian,
 .)1991کوربن معتقد است که فارابي به زبا هاي فارسي ،کردي ،عربي و ترکي تسلي کامل داشت و
بنابر نيازي که به ترومة آثار فالسفة یوناني ازومله ارسطو داشت ،با دو زبا یونزاني و سزریاني هزم
بهخوبي آشنا بود ( .)Imani & Babaie, 2008بهنظرِ نگارنزد فزارابي نقزش مهزم و تزأثيرگزذاري در
ترومة کتابهاي یوناني به عربي داشته است و در پي آ افرار و اندیشههاي او متأثر از ارسطو بود
است )8665( Danesh Pajoh .معتقد است که فارابي ،کتب عمومي ارسطو راکه بزا روش وزدلي و
اقناعي در آنها اکتفا ميشد (و آنها را اگاوتریرزا مزيناميدنزد) ،بزه فلسزفة ایرانزي و خزاروي تعبيزر
ميکند ازاینرو مي توا چنين برداشت کرد که فارابي با کتب استداللي و اقناعي ارسطو موافق بود
و این روش او را پذیرفته است .ازآنجاکه فارابي توانایي ترومة متو مختلف را داشزته اسزت ،لاومزار
روش فلسفي او هم در بيا اندیشههاي تربيتياش متأثر از آثار ترومهشد و همچنين آثزار ارسزطو
بود است درنتيجه ميتوا گفت ،روش فلسفي فزارابي نزهتنهزا بزا روش فلسزفي ارسزطو مغزایرتي
نداشته و یا حداقل مغایرت کمي دارد بلره مؤید روش فلسفي ارسطو نيا بود است.
 )2338( Javanmardبر این باور است که ترومة آثار ارسطو توسي متفرزرا مسزلما ازوملزه
فارابي چنا اهميتي در دنياي اسالم و عرب و ابعاد فرهنگي و فرري آ دور داشته است ،که عصزر
رنسان در قر پاناد ميالدي در اروپا برواي نگذاشته است .فارابي با ترومزة آثزار ارسزطو زمينزة
تحول فرري و فرهنگي و پيامد آ تحول در روش فلسفي را بهووود آورد .او دریافته بزود کزه «فزن
منطق» ارسطو مي تواند تأثير ودي بر افرار و اندیشههاي فلسفي مسلمانا برواي بگذارد بنابرایزن
به ترومة آ مبادرت کرد .منطق ازنظزرِ ارسزطو چيزاي وزا روششناسزي نبزود و هزيچ علمزي را
نميتوا بدو روش علمي مطالعه کرد (.)Yosefian, 1991
بهنظر ميرسد که فارابي از نخستين فالسفهاي بود که بهطورِ مستقيم یا ليرمستقيم تحتتأثير
ارسطو قرار گرفته است اما نرتهاي که قابل اهميت این است که او هویت و اصالت خود را بهعنزوا ِ
یک فيلسوف مسلما حفن کرد است .آنچه را که از فلسزفة ارسزطویي آموختزه ،در قالزب فلسزفة
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اسالمي به مخاطبا خود عرضه کرد است و به افرار ارسطو رنگ و لعزاب اسزالمي داد اسزت و بزا
تلفيق فلسفة لرب و شرب درصدد انداختن طرحي نو در روش فلسفي خود بزود اسزت .پزايبنزدي
فارابي به اسالم و الگوبرداري او از روش فلسفي ارسطو ميتواند نقطة عطف دیگري در تنظزيم روش
فلسفي فارابي باشد .در اینجا دو نرته مطرح ميشود :اول اینره روش فلسفي فارابي برگرفتزه از آثزار
ارسطویي و یوناني بود است و از طرف دیگر او خود را مقيد به تعاليم عالية اسالم ميدانزد ازایزنرو
مي توا چنين برداشت کرد که روش فلسفي فارابي یک روش آميخته و ترکيبي است یعني ضزمن
وفاداري به اصول اسالمي ،از فرهنگ یوناني و ارسطویي نيا تأثير پذیرفتزه و در قالزب روش فلسزفة
اسالمي به بيا اندیشههاي خود پرداخته است )2338( Javanmard .بر این بزاور اسزت کزه فزارابي
نقش ارزند اي در پيوند امسراطوري اسالمي با فرهنگهاي اقوامي داشزته و مبزاني و مبزادي فلسزفة
ارسطویي و یوناني را در قالب اندیشه هاي فرهنگي و فرري و بزاالخص بيزنش شزيعي خزود تبيزين
کرد است .او همچنين اظهار ميدارد که فارابي متأثر از فرهنگ لني اسالمي و آثار حرمزاي یونزا
باستا (ازومله ارسطو) به تنظيم اندیشههزا و آراا خزود پرداختزه اسزت .فزارابي سزنت ارسزطویي
مبتنيبر تشابه وامعة سالم با مووود سالم را ميپذیرد و نقش اعضاي وامعه را همانند نقش هریزک
از اعضاي وامعه مهم تلقي ميکند و تأکيدش بزر ایزن اسزت کزه همرزاري ومعزي کليزد را حزل
مشرالت انسا هاست.
فارابي در روش فلسفي خود هم روش اید اليستي افالطو و هم رئاليستي ارسطو را مزيپزذیرد.
مقوالت دهگانة بنياد متافيایري ،منطق ارسطویي است .فارابي هم با اینره علم را به تصوّر و تصدیق
تقسيم ميکند ،منطق یا تشبه صورت نهبخشي و حاوي مقزوالت اسزت .ارلنزو ارسزطو شزامل نزه
بخش بود که فارابي درهمين نظام نهبخشي به تحقيق پرداختزه اسزت (  .)Fayedeie, 2004ارسزطو
نيا همانند فارابي مسائل فلسفي را به مسائل خلقي و طبيعي و منطقي تقسزيم کزرد اسزت یعنزي
فلسفه را مباحث اخالقي و اوتماعي ،مسائل مربوط به شناخت ،روشهاي تفرزر درسزت و نادرسزت
مززيدانززد ( .)Danesh Pjoh, 1955ارسززطو و فززارابي در مباحززث روششناسززانة خززود همززوار بززر
تقسيمبندي و مرزبندي بين افرار اهتمام داشتهاند و قصزد هزر دو روشزنگري بزود اسزت .رهزاورد
نگرش ژرفگرایانة ارسطو ناد اندیشمندا دورا بعدي همانند دورا روم باستا  ،سزد هزاي ميانزة
اسالمي (فارابي) ،مسيحي و یهزودي و نيزا عصزر رنسزان و پز از آ امتزداد یافزت ( Esmaeili,
.)2005
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جمعبندی
به نظر ميرسد که فارابي با الهام از اندیشههاي ارسطو و با آگاهي کامل از اندیشههزاي فالسزفة
یونا و به خصوص ارسطو و با تأثيرپذیري مستقيم از او ،ضزمن پزذیرش روش فلسزفي ارسزطو ،بزه
تشری اندیشههاي او در قالب روش فلسفي خود پرداخته است .فزارابي چزارچوب کلزي خزيمشزي
فرري ارسطو را مورد تحسين قرار مي دهد .تعزار آشزراري بزين روش فلسزفي فزارابي و ارسزطو
مشاهد نميشود .درواقع فارابي تضادي بين اندیشههاي خود و معلم اول نميبيند .بزهعبزارتِدیگزر،
مي توا چنين برداشت کرد که خيمشي فرري ارسطو و فارابي تا حدود زیادي هماهنگ و سزازگار
است که این عامل در تأثيرپذیري مستقيم معلم ثاني از ارسطو و باطبع روش فلسفي وي واي تأمل
دارد .اگر تعار مختصري هم در بين مفسرا و شارحا آثار ارسزطو ووزود داشزته ،فزارابي سزعي
کرد است که بهطور شایسته به حل مسئلة تعار کمک کند و به همزين دليزل اسزت کزه وي را
شارح بروستة آثار ارسطو مينامند ( .)Javanmard, 2001فارابي مثل ارسطو بحرالعلوم زما خویش
بود و ازآنجاکه عالقمند به آثار ارسطو بود است ،به نقد و بررسزي آثزار معلزم اول پرداختزه اسزت.
ووو تشابه درزمينة عمق دانزش ،معرفزت ،آگزاهي و بيزنش هزر دو فيلسزوف حرایزت از نادیرزي
دیدگا هاي فلسفي و روششناختي آنها دارد .فارابي به نحو احسن به انتقال ميراث فلسفي ارسزطو و
روش فلسفي او پرداخته و بهطور مستقيم و ليرمستقيم و بهطزور پنهزا و آشزرار از ارسزطو تزأثير
پذیرفته است .ون  ،نوع ،فصل ،مفهوم ذاتي و تقسيمبندي مبسوط ارسزطو مزورد پزذیرش فزارابي
قرار گرفته است .بهلحاظِ متافيایک ،منطق ،اخالب ،فلسفة اولي ،طبيعيات و مباحث علمالنف ایزن
دو فيلسززوف قرابززت نادیرززي بززا یرززدیگر دارنززد .فززارابي مثززل ارسززطو اصززول هسززتيشناسززانه و
معرفتشناسانة مُثُل افالطوني و بهدنبالِ آ روششناسانة حزدوسزطي ارسزطو را مزيپزذیرد .اصزل
حدوسطي ارسطویي که فارابي نيا بر آ صحه ميگذارد ،مبتنيبر حد مشترل صغري و کبري و در
روش استدالل قياسي است (.(Hossein Zade, 2010
روش فلسفي فارابي با فاصلهگزرفتن از دیالرتيزک افالطزوني ،بزه روش بحزث و وزدل منطقزي،
عقالني و استداللي ارسطو نادیک ميشود .مفهوم عزر ذاتزي در نزاد هزر دو واوزد ویگگزيهزاي
مشترکي است .فارابي همانند ارسطو عقالنيت متافيایري را به دو شاخة نظري و عملي قابل تقسزيم
ميداند .هر دو در روش فلسفي خود بهدنبالِ کشف حقيقت ازطریقِ وسزتجو در حرمزت و فلسزفه
بود اند .ترثر و تنوع روش فلسفي در ناد هر دو فيلسوف ووود دارد .هزر دو از روش تقابزل ،تضزاد و
ترکيب در روش فلسفي خود بهر گرفتهاند .هر دو انعطافپذیري را سرلوحة روش فلسفي خود قزرار
داد اند .نوآوري فاکتور دیگري است کزه در روش فلسزفي ایزن دو بروسزته اسزت .هزر دو در روش
فلسفي خود به تقسيمبندي مسائل فلسفي ،طبيعي و منطقي مبزادرت ورزیزد انزد و بزه مزرزبنزدي

512

513

مطالعة تطبیقي روششناسي فلسفي ارسطو و فارابي

روشهاي تفرر درست از نادرست دست زد اند .رعایت وانب اعتزدال ،عزدممخالفزت بزدو منطزق،
حفن وانب احتياط و تووه به همة ووانب از شاخصهاي دیگري است که در روش فلسفي ایزن دو
به چشم ميخورد .فارابي روش فلسفي ودلي – اقناعي ارسطو (اگاوتریرا) و فن منطق او را با کمال
ميل ميپذیرد .منطق در ناد ارسطو و فارابي چياي بهوا روششناسي فلسفي نيسزت .روش علمزي
مورد پذیرش هر دو عالم است .فارابي بر روش رئاليستي ارسطو مهر تأیيد ميزند ،منطزق و ارلنزو
ارسطو را ميپذیرد و اندیشههاي ارسطو را در قالب روششناسي فلسفة اسالمي بزه مخاطبزا خزود
عرضه ميکند .اگر بخزواهيم نمونزهاي مشزابه از روشهزاي فلسزفي ایزن دو فيلسزوف ارائزه دهزيم،
ميتوانيم استدالل کنيم که این دو از روشهاي استداللي ،عقالني ،منطقي ،برهاني ،نقادانه ،علمزي و
تجربي براي بيا اندیشههاي خود استفاد کرد اند.
پاسخ به سؤال  :2وجوه تمایز
ارسطو وارد ساختار مباحث علم نشد است ،اما فارابي در این زمينه به نوآوريهایي دست زد
است ( .) Maftoni, 2010فارابي مباحث ودیدي را معطوف به ارتباط موضوع علم با موضوع مسئله و
نيا با محمول مسئله مطرح کرد که در آثار ارسطو بهچشم نميخورد (هما ) .فارابي برخالف
ارسطو ،که در موارد قياس بيشتر از تجربه و مشاهد کمک ميگيرد ،در مادة قياسات خود لالبار به
مفاد نظام فلسفي خویش ،که فراتر از تجربه قرار ميگيرد ،نظر دارد (  .)Hossein Zade , 2010در
برخي از ابعاد فرري فارابي و ونبههاي نظري و روششناختي او ،پارادوکسي بين اید آليسم
افالطوني و رئاليسم ارسطویي دید ميشود ،)8611( Alfakhori & Alger .بر این باورند که فارابي
گا افالطوني ميشود و ارسطو را بدا سو ميکشد و گا ارسطویي ميشود و افالطو را بدا سو
ميکشد .آنچه که مسلّم است این است که فارابي آرما گرا و ارسطو واقعگراست.
داوري اردکاني بر این با ور است که فارابي براي نخستين بار در تاریخ فلسفه ،ممرنات را به دو
واا عقلي ووود و ماهيت و ماهيت را به مقوالت ووهر و اعرا نهگانه تقسيم کرد است حال
آنره مقوالت د گانة ارسطو مقوالت ووود است نه مقوالت ماهيت (.)Davari Ardakani, 1995
فارابي در روش خود از ماهيت بحث ميکند ،درصورتيکه محور بحث روش فلسفي ارسطو ووود
است .فارابي در روش خود به تقليد صرف از ارسطو نسرداخته است بلره نوآوري و خالقيت چاشني
روش فلسفي او بود است )8665( Davari Ardakani .بر این باور است که فارابي کليت آثار خود را
از ارسطو و فالسفة یونا گرفته و خود او هم به این معنا اذعا داشته است ،اما تغيير در روش
فلسفي او ووود دارد بنابراین ،اگرچه فارابي مستقيم یا ليرمستقيم از ارسطو تأثير پذیرفته است
اما تسليم محض روش هاي فلسفي ارسطو نبود و در آنها تعدیل ایجاد کرد است .فارابي به فرهنگ
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شرقي و تمد اسالمي تعلق دارد ،حال آنره ارسطو افتخار فرهنگ و تمد لرب محسوب ميشود.
روش فلسفي فارابي صبغة دیني و الهي دارد ،حال آنره روش ارسطویي ماديگرایانهتر است .فارابي
تالش ميکرد دین را برمبناي فلسفه استوار سازد و مبنایي عقالني و فلسفي براي روش خود داشت
اما ارسطو در روش خود دین را لحاظ نررد است .بهعبارتِدیگر روش فارابي رنگ و بوي دیني
دارد اما در روش ارسطو دین مبناي روششناسي نيست .فارابي توصيهنامههاي علمي مربوط به
روششناسي خود را در کتابها و رسالههایي که در رشتههاي گوناگو دانش نوشته ،بهکار بسته
است و از فالسفة یونا مثل ارسطو و افالطو انتقاد کرد است (  .) Shahriari, 1981فلسفة علم در
آثار فارابي پيشرفتهتر از ارسطوست (.)Maftoni, 2010

جمعبندی
مفهوم سازي عرضي ذاتي که در آثار ارسطو ووود دارد ،مورد پذیرش فارابي قرار گرفته است اما
فارابي نوآوريهایي را در بحث روش علمي و روش موضوعي مسئله مطرح کرد است که در آثار
ارسطو بهچشم نميخورد .ارسطو تووه قابلمالحظهاي به مسئلة ساختار منطقي روش علمي
بهاندازة حساسيتي که فارابي نسبتبه این موضوع داشته است ،ندارد .نظمداد به ساختار علمي
روش علمي در ناد فارابي بيش از ارسطو است .فارابي در روش فلسفي خود آشرارا سخن از موضوع
و محمول بر زبا آورد است درحاليکه این موارد در روش فلسفي ارسطو دید نميشود .فارابي در
مفاد نظام فلسفي خود فراتر از تجربه گام برميدارد اما ارسطو در موارد قياس بيشتر از مشاهد و
تجربه کمک ميگيرد .در روششناختي فلسفي معلم ثاني پارادوکسي بين اید آليسم افالطوني و
رئاليسم ارسطویي ووود دارد درحاليکه در روش فلسفي ارسطو شاهد هيچگونه تعار و تردیدي
نيستيم .ارسطو در نظام فلسفي خود ثابتقدم بود است اما بهنظر ميرسد که انعطافپذیري و
تأثيرپذیر ي فارابي از سایر فالسفه نظير ارسطو و افالطو و چرخش از نظام فلسفي ارسطویي به
سمت و سوي گرایش فلسفي افالطوني و بالعر ووود داشته است .فارابي بر اصول آرما گرایانة
خود در روش فلسفي پاي ميفشارد درحالي که ارسطو در روش فلسفي خود از اصول واقعگرایانه
خود عدول نميکند .مقوالت د گانة ارسطو مقوالت ووود بود است درحاليکه مقوالت نهگانة
فارابي در نظام فلسفي بيشتر حول محور ماهيت است .فارابي تسليم بيچو و چراي نظام فلسفي
ارسطو نبود و در روش فلسفي خود چاشني انعطافپذیري و تعدیل را ضميمه کرد است
درحاليکه ارسطو روش فلسفي استاد خود را بيچو و چرا ميپذیرد.
فارابي تحتتأثير فرهنگ شرب و تمد اسالمي قرار گرفته است درحاليکه ارسطو واا الینفک
فرهنگ لرب و تمد اسالمي است .روش فلسفي فارابي بيشتر صبغة دیني و الهي داشته و این
رنگ و بو در روش فلسفي ارسطو کمرنگتر و ماديگرایانه تر است .دین مبناي فلسفي
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.روششناختانة فارابي است که نمي توا ادعا کرد این مورد در روش فلسفي ارسطو بارز بود است
در پایا بایستي اذعا کنيم که روش فلسفي ارسطو بر مبناي دیالرتيک و گفتگو استوار بود که
 روش ارسطو قياسي بود و فارابي از این شيو استفاد.این امر دربارة فارابي کمتر صدب ميکند
 ارسطو متافيایک را دستمایة روش فلسفي خود قرار داد است که فارابي از این شيو.نررد است
 روش منحصربهفرد ارسطو پریاتترينا (مشایي) بود است که دربارة فارابي صادب.بهر نگرفته است
 روش ارسطو شناختي و کنراشگرایانه بود که در فارابي کمتر بهکار رفته است و نهایتار.نيست
 ارسطو از روشهاي ژنتيري و تاریخي نيا کمک گرفته است درحاليکه ظاهرار فارابي عالقهاي،اینره
 سلسلهمراتبي و، فراوناحي، روش فارابي اصولگرایانه.به استفاد از این دو شيو نداشته است
 عدمتعار تقابلي و تراملي و صل وویانه بود درصورتي که مورد عالقة ارسطو نبود،نظاممند
.است
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