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  قدمهم
در  علمـی چارچوب  یکازمند ین ،یاسیو س یعلوم انسان ةژه در حوزیوه ب ،یپژوهش ر اثره

آثـار  و هـا  نوشـته . پژوهش اسـت  يمحتواو  روشمند در متن یافتیو ره ،ردیکساختار و رو
نـه   ؛ندارنـد  یارزش علمـ  ،و اطالعـات باشـند  تجربـه   ،چند مملو از دانشهر ،ن دویفاقد ا
محققـان همـواره    ،رونیـ از ا کنند.مشکلی را حل میند و نه یافزامی بر دانش موجود یدانش

انجـام   يبرا يمتعددهاي افتیو رهها چارچوب، هابا روش ،قیبعد از انتخاب موضوع تحق
ممکن است کشل آفرین  و در عین حال ياز آنها ضرور یکیه انتخاب اند کپژوهش مواجه

. انجامـد مـی  قیـ در تحق یج متفـاوت یبـه نتـا   ، غالبـاً گونـاگون هاي انتخاب روش زیراباشد؛ 
ـ ینتا ،نباشد متناسب قیت موضوع تحقیبا ماه یاگر روش انتخاب بنابراین، دسـت آمـده   ه ج ب

به  .ددهنمی دن را به ما نشانیشیر درست اندی، مسهاروش ،در واقع .نخواهد بود توجهقابل 
ان یدر ب دکارته کتا آنجا  د؛دار یت خاصیقات اهمیدر تحق ینوع روش انتخاب ،لین دلیهم
ه ذهـن  کمطلب آن است  ةه عمدکبل، ستین یافکداشتن  ویکد: ذهن نیگومی ت روشیاهم

 ،د اتخـاذ شـود  یه باک یامل به راه و روشکبدون وقوف  ،او ةدیبه عق .ار ببرندکه را درست ب
ه بـدون  کـ د بهتر آن اسـت  یگومی او .ندکمی و خود را خسته است ردهکی سعهوده یذهن ب
قـات و  یه تحقکـ را محقـق اسـت   یـ ز ؛ندکرا ن یقتیحق يجوور جستکف اصالً یسک ،روش

ل یـ بـه دل  1سازد.می ورکذهن را  را مختل و یعیمطالعات بدون نظم و درهم و برهم نور طب
 يگونـاگون دانـش بشـر   هـاي  نهیه در زمکاست  یاز جمله مباحثشناسی روش، تین اهمیا

اي ویژهاربرد کت و یاست اهمیمثل س يا و چندبعدیپوهاي در حوزه باشد و طبعاًمی مطرح
اسـت   یاسیس ۀفلسف ،ت مسائل آنیل اهمیبه دل ،استیدر سها ن حوزهیتراز مهم یکی. دارد

ت یـ به تبع اهم .ه استاست مطرح بودیعلم س یاصلهاي از شاخه یکی مثابهرباز به یه از دک
ن یـ در ا ایـن،  اما با وجود د؛دار یگاه خاصیز جایآن نشناسی بحث از روش ،یاسیس ۀفلسف

در ضـمن   يمختصـر هاي چند بحثهر ؛وجود ندارد یمقاالت قابل توجه وها نه نوشتهیزم
ن ها با همـی هاز مقال یکیه در ک يطوره ب ؛ده استشمطرح  یاسیس ۀاز مباحث فلسف یبرخ
 يدر مـوارد  ،نیـ بـر ا افزون و ، ن بحث اختصاص داده شدهیبه ان حجم مقاله یمترک ،نعنوا

ن یـی ضمن تبتا  ن نوشتار بر آن استیا ،لین دلیبه هم .است هم به لحاظ محتوا قابل مناقشه
بـه   یاسیس ۀه در فلسفکبپردازد هایی روش یبه بررس ،یاسیس ۀو فلسفشناسی مفهوم روش



   ۱۱۵ ياسيس ةفلسف يشناسروش در يلمأت

را  یان روشیدر پا وشده است، در مورد آنها مطرح  یین ادعایچن ا حداقلیار گرفته شده ک
ن و ییمورد تب ،ارآمد استکاست ین حوزه از سیو در ا ،یاسیس ۀت فلسفیه متناسب با ماهک

  قرار دهد. یبررس

  شناسيمفهوم
  شناسي مفهوم روش و روشالف) 

گرفتـه  » راه« یعنی 3»ودوسا« و »در طول« يابه معن 2»متا« یونانی ةاز واژ »متد«لغت از روش 
خاص  یبا نظم و توال یدن به هدفیرس يبرا» یش گرفتن راهیپ«مفهوم آن در  شده است و

قـت بـه   یافتن حقیـ « د:یگومی ت ذهنیهدا ةن قاعدیدر چهارم يارت فرانسوکرنه د 4است.
 یسـ که اگر کاست  يات قواعد مشخص و سادهیرعا ،از روش مقصود او 5».از داردیروش ن

  رد.کفرض نخواهد  یقیهرگز امر خطا را حق ،ندکرا دنبال  آن
ط رشـد و  یه شـرا کاست ن یزم ۀو روش به منزل ،مثابه بذربه  رکف، لود برناردک ةبه عقید

و  یرگـ یروش بد باعث ت بساچه عتش بارور شود.یند تا بذر بر حسب طبکمی نمو را فراهم
و آن را بسـط و  یکـ ه روش نکـ  یدر صـورت  شـود؛  یتشـاف علمـ  کر در امر اکضعف نبوغ ف

  6.دهدمی توسعه
از اي ه بـه شـاخه  کدارد اشاره هایی روش یل فلسفیا تحلی يل نظریبه تحلشناسی روش

سـت.  ینهـا  سـاده از روش اي صرف به مجموعـه  ةاشارشناسی دانش اختصاص دارد. روش
 لکیرا تشـ  یفهم خاص يه مبناکاشاره دارد اي یو فلسف یبه مفروضات عقالنشناسی روش
اصــول و  یو فلســف یعقلــ يمبنــااســتخراج در واقــع بــه دنبــال شناســی دهــد. روشمــی

 .اسـت شناسی روش ةدربار ی، اغلب شامل بخشدانشگاهی آثارل، به همین دلی .هاستروش
هـاي  دگاهیـ د دیـ ق باشـد، با یـ تحقهـاي  روش یلـ کم خطـوط  یه ترسکش از آنین بخش بیا

 ،یاسـ یدر علوم سشناسی روش ،رونیاز ا 7ح دهد.یا توضشناسانه رشناسانه و معرفتتیماه
  است. یشناختمعرفت یشتر بحثیب

ه دانشـمند در  کـ اسـت   يریروش مسـ  واقـع  در ر از روش اسـت. یغشناسی روش پس
 ریه به شناخت آن مسکاست  يگریدانش دشناسی روش اما ؛ندکی میط خود یعلم كسلو
دانشـمند قـرار دارد    یک یعلمهاي و تالش يرکت فکپردازد. روش همواره در متن حرمی

شناسـی  روش ،لیـ ن دلیبه همـ  د.گیرمی لکه از نظر به آن شکاست  یدانششناسی و روش
  دوم است. ۀدانش و علم درج یکهمواره 
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 ،گـر یبه عبـارت د  .ندارد يدستور و يزیتجو ۀجنب صرفاً یاز بعد فلسفها روش یبررس
را  یا چـه هـدف  یـ د یـ نکاموزد چه بیه بک تسین نیا ،ماست نظراي که موردفلسفهمأموریت 

 ؛دیـ بگذر یدن به آن هـدف از چـه مراحلـ   یرس يد و براینکده دنبال یپد یکشناخت  يبرا
چـه   از م دانشمند، پژوهشگر و دانشجویابیه درکن است یا یبحث روش شناختمنظور ه کبل

ه هـر روش درجـه و   کاست  یعیالبته طب پردازد.میها دهین پدییتب هدر قلمرو خود ب یقیطر
را  جیصحت و اعتبـار نتـا   یز گاهیما ناي سهیمقا یبررس یکدر  .اعتبار خاص خود را دارد

ز یت بـه تجـو  یـ در نها کنـیم؛ چـه بسـا   مـی  مطرح را هاو ارزش روش يسودمندداوري، و 
هـم   يدر مـوارد  و 8منجـر شـود  هـا  گـر روش یروش نسبت به د یک د بودنیت و مفیاولو
  شود. یروش منته یکانحصار  ن است بهکمم

تـوان گفـت روش   مـی  زیق نیو روش تحقشناسی در تفاوت روشبیان شد، بر آنچه  بنا
و هـا  دهیـ تـوان پد مـی  ق آنهـا یـ ه از طرکـ اسـت  هایی از فنون و مهارتاي ق مجموعهیتحق

عنـوان   اه در علوم از آن بک يزیاما چ ؛ردک بررسیمختلف علوم هاي را در حوزهها موضوع
، ا پـژوهش باشـد  یـ ق یـ تحق يگوناگون براهاي وهیه شکاز آن، بیش بریممی نامشناسی وشر

از طـرح   ی. در واقـع وقتـ  اسـت ی اسـ یسهـاي  دهیـ به پدها ردها و نظرگاهیکانواع رو بیانگر
و  یمفهـوم  هـاي فیـ هـا، تعر هیرهـا، فرضـ  یق، متغیـ ند تحقیق، فرآیتحق يزیرق، برنامهیتحق
روش  ةدربـار  ،مییگـو مـی  اطالعات و... سـخن  يریگات، اندازهاطالع يآور، جمعیاتیعمل
، ي، نهـاد ي، هنجـار یسـت یتوی، پوزیعقلـ  يردهـا یکاز رو یوقتـ  یول ؛میاگفته ق سخنیتحق

بـه   ،مییگـو مـی  و... سـخن  یـی ، انتخاب عقالیل گفتمانیتحل ۀی، تجزیستینی، فمییرفتارگرا
 و یذهنهاي یساحت موجب آشفتگن دو ین ایز بیعدم تما .ایمپرداختهشناسی بحث روش

  خواهد شد. یعمل

  ياسيس ةمفهوم فلسفب) 
اسـت   يزیـ همان چ یاسیس ۀم فلسفییه بگوکآن است  یاسیس ۀف فلسفین راه تعریترآسان

، ارسـطو سیاسـت   ،افالطـون جمهور مشهور مثـل  هاي تابکسلسله  یک كه موضوع مشترک
قـرارداد اجتمـاعی   ، الكحکومـت مـدنی    ةهاي دربـار رساله، هـابز لویاتان ، ماکیاولی شهریار

، ایـن  بـه هـر حـال    .و... اسـت  استوارت میلرساله در باب آزادي ، هگلحق  ۀفلسف، سوور
 ةر جـامع دربـار  کـ تف ةسنت گسـترد  یعنی ،ر غربکخ تفیش عمده در تاریگرا یک هاعنوان
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 وجـه چیبـه هـ   گونه آثـار نیدهد تعداد امی به گذشته نشان یاما نگاهکند؛ می است را بازیس
در پرتو  9ست.ین یافکبالنده  يرکمشغله و تالش ف یک منزلۀبه  یاسیس ۀف فلسفیتعر يبرا

را  یاسـ یس ۀشـ یم اندیه سـنت عظـ  کـ  يشود آثـار می فلسفه روشن يا نظری یر مفهومیتفس
 گرچه عمومـاً مزبور آثار  .اندار مغشوش و ناخالصیبسشناسی از نظر روش ،اندفراهم آورده

لمه کق یدق يبه معنا یار فلسفکتوان آنها را ینم کیتا حدود اند ،اندمهم و قابل توجهار یبس
 یرفلسـف ینوع عنصر غ یکمعمول، شامل هاي افزون بر استداللن آثار یا؛ زیرا آورد شماربه 

 ۀطـ یه در حهـایی کـ  تیـ از نهادهـا و فعال  یفیا توصـ یـ  یواقعهاي گزارش یعنی ؛ز هستندین
 يریـ گبا جهـت  یاسیجوامع س ةدربار یاسیس ۀرا فلسفیز ؛گنجندینم یاسیسۀ مباحث فلسف

ر یذپـ هیـ شـان توج یهادام صـورت کـ چه هستند،  یاسیجوامع س یعنی ؛ندکمی بحث یخاص
انون توجـه  کـ را در هـا  دولت ةروزمرهاي استیس یاسیلسوفان سید چه باشند. فیو با است
هـاي  در دولـت  یصـ خاچ نهـاد  یفهم ه و كنخست در ۀشان در وهلدهند و عالقهنمی قرار

سـت. در  ین یخاصـ  یاسـ یجوامـع س  یف سطحیتوص یاسیس ۀفلسف ۀفیوظ .ستیموجود ن
ه یـ و توجهـا  دولـت هـاي  ودهلها، شـا هین الیترقیخواهند در عمی میاسیلسوفان سیف برابر،
د؟ ینام یاسیس ۀد باشد تا بتوان آن را جامعیچگونه با هجامع یک ؛نندک كآنها را در یاخالق

مشـروع   ید از نظـر اخالقـ  یـ ن جوامـع را با یـ ؟ چرا ابه وجود آمدندچگونه  یاسیجوامع س
سـت؟  یبـد چ  یاسـ یس ۀخوب از جامع یاسیس ۀز جامعییتم يما برا اریو مع كدانست؟ مال

واقعاً براي ما مهم اسـت کـه چـه    ا ی؟ آکنندپیدا می وندیهم پ ان جوامع چگونه بیمردم در ا
ومت خـارج  کنوع حتعیین ا یم یان انتخاب دارکنه امین زمیا ما در ایآ ؟میدار یومتکنوع ح
هـایی  پرسـش نهـا  یم؟ ایـ اج داریاحت یاسیس يا فرمانروایست؟ چرا ما به دولت یار مااز اخت

تـوان  نمی راها به خود مشغول ساخته است و پاسخ بدانرا  یاسیلسوفان سیفاست که ذهن 
د یـ با یاسـ یلسوفان سیف . بنابراینامع موجود فراهم آوردزور جوبهروز يردهاکارک یبا بررس

 یاخالقـ  يپـرداز هیـ و نظر یمفهـوم  یلـ یتحل به تبیینف صرف فراتر روند و یاز سطح توص
   10نند.ک يبندن را صورتکممهاي تا بتواند پاسخبپردازند 
هـایی کـه   اسـت و موضـوع  یس ةرا دربار یقتیه حقکند کمی ادعا یاسیس ۀفلسف ،نیبنابرا

د یه متفاوت از عقاک یقتیحق ؛ردکار خواهد کآش سازد،را مشغول می یاسیلسوف سیفذهن 
تـاب  کل غـار در  یـ تمث ،ن ادعـا یـ ن صورت طرح ایترانینما است. مانروزمره یما در زندگ
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را  يافـراد عـاد   افالطون .شودمی خوانده یاسیس ۀپدر فلسف ه غالباًکاست  افالطونجمهور 
 ه فقـط اي کـ گونـه بـه   ؛انـد ده شـده یشکر یبه زنج يه در غارکند کمی هیتشبهایی یبه زندان

د یـ گومـی  افالطـون نند. یشان است ببیروه روبهاي کپرده يرا به رو ایاشهاي هیتوانند سامی
ان رها یاز زندان یکید ینکست. حال فرض هاهین سایهم یواقع يزهایتنها چپندارند میآنها 
 نـد و یبمی را در جهان یواقع يزهایاو چ كاندكاندشود. ده ننکرهیخ ییروشناو وارد  شود
 یاما اگر او به غار برگردد و سع، ش نبوده استیباي هیسا ،دهین دیش از ایچه پفهمد هرمی

بـه   .ننـد کرا بـاور   د است آنها حرف اویبع ،ه در اشتباه هستندکند کند همراهانش را قانع ک
در  ؛ل داردیاصـ  یلسـوف شـناخت  ین اسـت. ف ینـ ز چیلسوف نیف یکت یوضع ،افالطوننظر 
 یطوالن یدن به شناخت فلسفیاما چون راه رس ؛دارند یحید ناصحیان او عقایه اطرافک یحال

  11، تعداد کمی حاضر به پیمودن این راه هستند.و دشوار است
 یوششـ کرا  یاسیس ۀو فلسف12دیقت نامیجوگر حقود جستیرا با یاسیلسوف سیپس ف

ـ امـا با  13گمـان دربـاره آنهـا.    يبه جا یاسیت امور سیفت به ماهنشاندن معر يبرا د توجـه  ی
 ،ردهکـ ه از آن عبـور  کـ بل، ندکنمی قت قناعتیافتن حقیتنها به  یاسیلسوفان سیه فکداشت 

نـار  کدر  افالطـون  ،لین دلیبه هم .دندهمی جامعه ارائه یاسیامور س یسامانده براي یطرح
لسـوف  یتـا نشـان دهـد ف   نویسد میقوانین به نام  يرگیتاب دک ،جمهورو مرد سیاسی تاب ک
 یاسـ یآن را بـا سرنوشـت جامعـه س    ،یاسـ یقـت امـور س  یشـف حق کن ید در عـ یبا یاسیس

. سـازد برقـرار  ها تیش و واقعیهان آرمانیب يوندیو پ باشدسامان آن آمیزد و به دنبال درهم
مـرور   ن صـورت بـه  در آ ،ردیـ مورد غفلت قرار گ یاسیس ۀته در خصوص فلسفکن نیاگر ا

و  یتفـنن علمـ   یـک بـه   ،خـود را از دسـت داده   يارآمـد کو  ییایـ پو یاسـ یس ۀزمان فلسف
  ل خواهد شد.یتبد یدانشگاه

  است: يآن ضرور دربارةته کتوجه به چند ن ،یاسیت فلسفه سیپس از روشن شدن ماه
 پاسـخ بـه   يه بـرا کـ بل ؛شـود ی محدود نمیان خاصکبه زمان و م یاسیس ۀاز به فلسفین

در ناپذیر اسـت؛ بـه ویـژه    ارکان یضرورت یاسیس ۀاست، فلسفیس بارةن دریادیبنهاي پرسش
آنهـا را حـل    ج روزیبا فهم راتوانیم نمیه کم یشومی مواجه يدیه با مسائل جدهایی کزمان

ن یـ در ا ؛میمـان برسـ  یاسـ یان باور سیو به بن ،ترژرفبا کاوشی  دیبامواقعی ن یدر چن .مینک
 14د.یم رسیخواه یاسیس ۀسفصورت به فل
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 رییـ ومـت تغ کر جامعه و حییاست با تغ یمدع ،ندکمی عرضهفلسفۀ سیاسی  هک یقتیحق
داده  یاسـ یس ۀن فلسفیادیبن هايپرسشبه  يمتعددهاي خ پاسخیه در طول تارکنیا .ندکنمی

ا ردهـ یکنـوع رو ها ن تفاوتیا منشأ رایز ؛ستیآنها ن یشمولجهان ینف يبه معنا ،شده است
لسـوف  یف یـک  افالطـون ه اگـر  کـ ست ین ان معنیدها بن تفاوتیااست. بنابراین، به مباحث 

 البتـه،  .دادمـی  سـتم یط قـرن ب یمتناسب بـا شـرا   يگریدهاي پاسخ ،بود یستمیقرن ب یاسیس
لسوف یار فکتوان در دستور ي میدیجدهاي ط خاص پرسشیه متناسب با شراکم یریپذمی
ر آن از یثأو تـ  یاسـ یس ۀال بودن فلسفیس يان به معنیاما ا ؛ر دادقرافلسفۀ سیاسی  و یاسیس

از منظـر   ،د باشـد یـ با یلکومت به چـه شـ  که مدل حکنیست. این یط اجتماعیاوضاع و شرا
تواننـد در  ی میاسیلسوفان سیاما ف ؛شودنمی متفاوتها پاسخ ،طیر شراییبا تغ یاسیس ۀفلسف
م ید توجه داشته باشیالبته با 15به آن بدهند.عددي هاي متپاسخخ یا در طول تاریزمان و  یک

 ست.یاندازه ن یکقت به یآنها از حق ۀهم يمندبهره يان به معنیه اک
ومـت چـه   که حکنیو ا يسازه به موجهکاخالق است  ۀاز فلسفاي شاخه یاسیس ۀفلسف

 ياراد ياررفتـ ها ی انساناسیرفتار س ،گریاز طرف د 16مند است.ند عالقهکد بید و چه نبایبا
 قاًیو دقگفته سخن هامان اقدیا يمبنا دربارةم یتوانمی همواره رو،این. از است يضرورریو غ
 یاسـ یس ۀز فلسـف یـ ن جنبهن یاز ا یعنی ؛مواجه استاي هیپاهاي »دینبا د ویبا«ن خاطر با یبد

 هیـ توج یلسـوف بـه مبـان   یف ،»اخـالق «را در بخش یز ؛در فلسفه است» اخالق«مبحث  جزو
مهـم آن مربـوط بـه افعـال      ۀمجموع یکه کپردازد می به نحو عموم ياریافعال اخت یعقالن

اسـت  یس ارسـطو  يبرا .باشدي میدیلکار یبس» یاسیرفتار س«ان آنها یاست و در م یاجتماع
ن وجـه از  یـ ضمن روشـن بـودن ا   ،اما در دوران معاصر ؛از مبحث اخالق بوده است یفصل
ه خـود مبحـث مفصـل و    کبل، دانندنمی از اخالقاي رمجموعهیزگر آن را ید ،یاسیس ۀفلسف

  17شود.می اخالق مطرح ۀفلسف با يه در تعامل جدکاست  یمستقل
ن بـاور  یـ بـر ا  یو مبتنـ  ،تیـ اهمداراي  سیاسی ۀف فلسفیدر تعر» قتیحق«ة اربرد واژک

 ةدیـ هـر پد  ،گـر یبـه عبـارت د   .قائل شـد  یقتیتوان حقی میاسیسهاي دهیپد يه براکاست 
 .بررسی کردآن » تیغا«ا یده یآن پد» مالک«دگاه یتوان از دمی را یاسیس

قـت در امـور   یشـف حق ک یه مـدع کز وجود دارند ین ياز دانش بشر يگریدهاي حوزه
ن دو حـوزه از  یـ رد. اکـ اشـاره   یاسـ یتوان به عرفان سمی هان آنیتراز مهم و هستند یاسیس
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د رسالت و هـدف  یو نبا 18هم قرار دارند تعامل با ،هستند ز از همیمتما چندهر يدانش بشر
بـا   .ردکـ علـم قلمـداد    یک مثابهدانست و آنها را به  یکیرا  یاسیو عرفان س یاسیس ۀفلسف

در  یهـای ابهـام  أمنشـ  ،یاسـ یس ۀن فلسفااز محقق یبرخ ينها از سویز ایعدم تما این، وجود
 شده است. یاسیس ۀروش فلسف

    ياسيس ةفلسفشناسي روش
ـ با ،اسـت  یقـ یو حق ینـ یدنبال فهم موضوع ع ه بهک ياوش نظرکهر  یلکور ط به  يد دارای

؛ روشن و شفاف باشد اوالً هکن است یا» روش«ما از  ۀیاول هاياما انتظار ؛باشد ینیروش مع
  باشد.» موجه«ت یواقع يسو ت بهینسبت به هدا اًیثان

ا یـ » يبنـد چشـم «از دور  بـه  یا فلسـف یـ  یاوش علمـ کـ ه کن منظور است یالزام اول بد
 يتـالش خـود را بـرا    ةرد و محقق بتواند نحـو ین امور صورت پذیو امثال ا» یینماخواب«

  ن قرار دهد.اگریدر معرض قضاوت دکرده،  انیب یدن موضوع مورد مطالعه به روشنیفهم
هـاي  مطـرح شـدن روش   ،ان نباشـد یـ ن انتظار در میاست. اگر ا یار اساسیالزام دوم بس

ل مورد ئدن مسایفهم يمن برا«د یتواند بگوي میفرد باید. براي مثال،رواج می طربیب امالًک
شـفاف و   یاتیـ اگر فال گـرفتن عمل  یحت» .رمیگمی وان حافظ فالیبحث به نحو روشن با د

را مقصـود از  یـ ز ؛سـت یت بـه واقـع موجـه ن   ین روش نسبت به هدایا ،دیآ شمارروشن به 
شـده بـه   یکشتر نزدیچه بي هرریت (حداقل تصویاقعبه و یابیدست ،یمعرفت و ياوش نظرک

  19ه باشد.ین جهت قابل توجیو در ا ،ت به واقع متعهدید در امر هدایآن) است. روش با
، در و در عین حال مورد توافق همگـان باشـد  ، روشی که داراي این دو ویژگی این، با وجود

حـاظ روش در فلسـفۀ سیاسـی    هـاي متعـددي بـه ل   از دیرباز گـرایش  .وجود نداردفلسفۀ سیاسی 
هـاي  در ایـن نوشـتار روش   رو،کم چنین ادعایی وجود دارد. از اینمتداول است و یا دست

فلسـفۀ   سنده، در حوزهینظر نوه از نقطهکرا  یان روشیه و در پاشد یب بررسیبه ترت متعدد
  .خواهد شد یان و بررسیب است، ور در روش بودهکمذ یژگیدو و يداراسیاسی 

  انيثاغورسيف ياضيروش رالف) 
عـدد اسـت.    را موضوع آنها مقدار ویز ؛باشدمی تیلکت و یت قطعیدر نها یاضیر يایقضا

و  یت سـادگ یـ چـون در نها  نـد و کمی صراحت و خلوص مشاهده را به عدد ذهن مقدار و
  .ستن منطق در آنها بهتر قابل اجرایقواعد و قوان ،ار استکق آنها آشیو حقا ،بساطت
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 يرکـ متف ياسـت. و  یونـان یدان یاضـ یلسـوف و ر یف ،فیثاغورست ین جمعیار اگذانیبن
ـ  21؛تار بـرده شـده اسـ   کـ  شان بـه یفلسفه توسط ا ۀلمکبار نید اولانگفته و 20بود یمذهب ه ب
 یاضـ یه رکـ ن بود یا از خدمات او یکی 22نامند.ی میالهۀ را پدر فلسف يو یه برخک يطور

 انـد یمـدع ها یان برخیثاغورسیدر مورد ف 23ن رساند.اجات سوداگرایبرتر از احت یرا به مقام
 دهیـ ان نامیثاغورسـ یه فک یسانکد یگومیمابعدالطبیعه در  ارسطو بودند. یاسیت سیجمع یک
دانـش را   ۀن رشـت یـ ه اکـ بودند  یسانکن یردند و نخستکات یاضیخود را وقف ر ،شدندمی

اصـول تمـام    ،ه اصـول آن کـ پنداشـتند   ،افتـه بودنـد  یشرفت دادند و چون در آن پرورش یپ
هسـتند و   یا شمردنیاش ۀه همکافتند یدر ،ت اعداد در جهانیاهمبردن به با پیاست. آنها یاش
 مرتـب را  ئان دو شـ یـ م ۀرابطـ  ،بیترتنیبد .مینکان یزها را با اعداد بیچ یلیم خیتوانمی ما

 یقیموس یاهنگه همکگونه همانمعتقد بودند ؛ آنها ردکان یب يتوان بر حسب نسبت عددمی
ز بـه عـدد   یو نظم جهان ن یه هماهنگکرد کتوان تصور می طورنیهم ،مربوط به اعداد است

ات و یه خصوصـ کـ ردنـد  کچون آنان مشاهده « :دیگومی نهین زمیدر ا ارسطو وابسته است.
ه همـه  کـ ن به نظـر آمـد   یان است از آن پس چنیبا اعداد قابل ب یقیموسهاي گامهاي نسبت

ل کـ اء در ین اشـ یو اعداد نخستاند عت خود همانند اعداد ساخته شدهیل طبکر در گیاء دیاش
  24».عدد است یکو  یقیگام موس یک كافال یو تماماند عتیطب

ه اعـداد را  کـ نیا يجا شان بهیا اما ؛دادندمی اعداد را با حروف نشان فیثاغورسدر زمان 
نقطه و دو را با دو نقطـه و   یکرا با  کین یبنابرا .ردکاز نقطه استفاده  ،با حروف نشان دهد
 یـک ا ی کوچک ةرک یکتوانست می در واقعاي دهد و هر نقطهمی شیسه را با سه نقطه نما

چ یه در جهـان هـ  کـ قائـل اسـت    فیثـاغورس  ،گـر یاز طـرف د  25د.یآشمار به  کوچکره یدا
  26از نقاط نشان داد. يه نتوان آن را با تعدادکست ین يموجود

 ـ   دیبسـاز  یلکد شـ یه اگر بخواهکن بود یشف او اکدر واقع  ،چه گفته شدبا توجه به آن
دو بعـد  داراي خواه خط که یک بعـد دارد، خـواه سـطح باشـد کـه       و خواه این شکل نقطه باشد

بـه تعبیـري    ،هـاي کوچـک  دایـره  يتوانید با تعدادـ میو خواه حجم باشد که سه بعد دارد است 
باشند و این شکل را بتوان با یـک عـدد   مساوي ها با هم این کرهبه شرط آنکه  ؛آن را بسازید ةکر

 توان هر نقطه، خط، سطح و حجمی را با تعدادي گلولهنشان داد و چون چنین است که می
  27اند.عدد درست شده تعداد یکن موجودات با یاز اهریک  توان گفتمیپس  ،ساخت
 ا نهیه جهان اشکان شد ین نمایادینب أهمچون مبد امعن یکسان عدد در نظر آنان به نیبد
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د آمده اسـت و خـط را بـه    یه از آن ساخته شده و پدکبل ،شودمی هیر به آن تجزکتنها در ف
دانستند و سطح را برابـر   یبرابر با مفهوم دوئ ،افته استیل کیه از دو نقطه تشک يزیچ مثابه

  28.يو حجم را برابر با مفهوم چهار ییابا مفهوم سه
ن یو به ا ردندکمنتقل  يت مادیخود را به قلمرو واقع یاضیم ریآنها مفاه ،بین ترتیبه ا

ل یدر تخ نه صرفاً یول ؛دیآمی دیخط پد ،ن نقطهینار هم گذاشتن چندکبا  هکدند یجه رسینت
نار هم کق با ین طریو به همطور است نیهم زیت خارج نیه در واقعکبل، دانانیاضیر یعلم

ن، نقـاط و  ید. بنـابرا یـ آمـی  وجـود  ب چند سطح، جسم بهکیبا ترنهادن چند خط، سطح و 
ـ ا از .سـازند مـی  عـت یه اجسـام را در طب کهستند  ییخطوط و سطوح، واحدها تمـام   ،رونی

از عدد چهار است و بـه   یانیب، هر جسم ،در واقع .اعداد مالحظه شوند منزلۀد به یاجسام با
  29د.شومی جهیطوط، سطوح) نتاز سه عنصر مقوم (نقاط، خ ،حد چهارم یکعنوان 
ا و یتنها اش ان نهیثاغورسیشود. فمی اختصاص داده ینیمع يایاعداد به اش ،دگاهین دیاز ا

عشـق و   ال،مثـ براي  .گردانندمیز به اعداد بریرا ن یو روان یامور ذهن ،یخارج يایاش يایدن
. داننـد مـی  برابر ارعدد هفت و عدالت را با عدد چه با را یتندرست ،را با عدد هشت یدوست

ـ  ـ  دو و ـ  رکمـذ  عـدد  نیاول ـ را حاصل سه یز ؛ازدواج عدد پنج است معتقدندآنها و   نیاول
  30.است ـ نثؤم عدد

 بـه  یو عقلـ  یحسـ  ةویبه دو ش ،اتیاضیر ۀن شاخیدوم منزلۀهندسه به  ،دگاهین دیدر ا
 ؛بـود  یحسـ  يابزارهـا  ۀلیوسـ ه ب، شناخت مقدارها یحس ۀه هندسک یدر حال ؛رفتمی ارک

 نیسوم مثابهنجوم به  و شدی میتلقها شناخت معنا، مفهوم و نسبت يبه معنا یعقل ۀهندس
 ۀتنهـا بـه مطالعـ    ،نیبنـابرا  .اسـت  یفـ کیو  یمکدو بخش  ةرندیبرگی، دراضیعلوم ر ۀشاخ
و  یعـالم هسـت   ۀشناخت رابطـ  ،آن یفکیه در بخش کبل، پردازدنمی ا عدد ستارگانی كافال
  31است است.یس ةاربردش در حوزکم بر آن و کصول حان و ایقوان

جـا نمانـده   بـه   فیثـاغورس از  یفیلأچ تیه هکاز آنجا  ،د گفتیش باین گرایا یابیدر ارز
از  يمتعـدد  يرهایتفسـ  ،لیـ ن دلیبه هم .است یدگیچیابهام و پدچار شان در یار اکاف ،است

 ةدیـ ونـان باسـتان بـا د   یان رکاز متف یه برخک يطور به ؛او صورت گرفته استهاي شهیاند
  :دیگویی میدر جا ارسطو ،مثال . براياندستهینگر آنانهاي افتهید به یترد

ـ را  یهر توافق رده بودند وکاوقات خود را وقف علم اعداد  ۀآنان هم ـ ه مک ان اعـداد و  ی
توانسـتند  مـی  ل جهانکمختلف آسمان و هاي قسمت و و اوضاع و احوال نظام یهماهنگ
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 ،وجـود نداشـت   ین توافقیجا چنکساختند و هر می به هم مربوط آوردند ومی ردگ، ابندیب
چون عدد ده در نظـر آنـان    مثالً .شدندمی ه خود به زور متوسلینظر یاثبات همگون يبرا
ـ  و چون در واقـع   یول ؛ز ده تا هستندیارات نیه سکردند کمی ادعا ،امل استک اره ینـه س

  32.ردندکرا ابداع » نیضدزم« ،مده ةاریبه عنوان س ،وجود دارد
ـ « :ندکمی فین توصیرفتار آنان را چن ،گرید ییدر جا  ن مـا یدر برابـر زمـ   یعـالوه دومـ  ه ب

هـا  تیـ ن واقعیـی تب يوشند بـرا که بکنیا يجا نهند و بهمی بر آن» نیضدزم«سازند و نام می
 ت را واژگـون ایـ د محبـوب خـود واقع  یات و عقاینظر یاثبات درست يبرا ،ابندیبهایی هینظر
  33».شوندیک مینش عالم شریتوان گفت در آفرمی سازند ومی

گر یبه تبع آن، روش و د و ينظر يادهایاز بن یبرخ ،ه مالحظه شدکطور همان ،نیبنابرا
  ند.داری اساسهاي ها و اشکال، ابهامامور مترتب بر آنها

  يسقراط كيتكاليب) روش د
اند کـه گـاهی از   ردهک یتلقفلسفۀ سیاسی  روش لۀمنزرا به  یسقراط یکتکالیروش د یبرخ
، سقراطن روش به ینند. نسبت دادن اکمی ری) تعبي، نقدي(انتقاد یرفض کعنوان مسل اآن ب

و  ار گرفتـه ک به خود یفلسفهاي اوشکا در ن روش ریشان ایه معتقدند اکل است یدل بدین
  .با تمام توان آن را تبلیغ کرده است

 و یعلمـ  ةگمشـد  يجـو وه در جسـت کـ ن اسـت  آن روش یـ از ا خالصـه  ان ساده ویب
اوش اسـت.  کـ » ةمحصول عمد«خود ، اًیل، و ثانکمش، اوالً ،یقطع یبه مبان یابیدست ،یمعرفت

 يپـا  يه جـا کـ ش از آنیانگاشـته شـده، پـ    یقطعـ  یشـده بـر مبـان   سـاخته  يبناها رو،ایناز
 ۀبرنامـ  سـقراط  ،لیـ ن دلیبـه همـ  آوردنـد.  میاو را در بند در ،دیم نماکجوگر را محوجست

ـ ابتـدا با  ،یکیتکالیـ رد. مطـابق روش د یـ گیمـ  اوش در نظـر کـ  يرا برا يترنانهیبواقع ـ ی  اد ب
م کـ مح يافتن مبنـا یـ صـدد  کـه در آن يسپس به جا .رو شدهت روبیاز واقع ین تلقیترآماده

ـ با ،میباش  ان مصـالح یـ بعـد از م  م ویکنـ آن  انهـدام  د تمـام همـت خـود را صـرف نقـد و     ی
ـ ا .مینـ ک يسـاز زرا با يدیـ جد يمبنـا  ،»مانده يجاهاي به رانهیو«و » هشداوراق«  ين مبنـا ی
سـان داسـتان   نیرد و بـد یقرار گ نقدد محور یه دوباره باکبل ؛ستیار نکت یشده نهايساززبا

 یدگاه مبتنین دیا بر اساس ن روشیا 34ماند.ی میمدام باق كقت در تحریحق يجووجست
  ز است:یات) متمایمرحله (عمل ۀبر س
از موضـوع مـورد    یاوشـگر بـا برداشـت   کن مرحله یدر ا با موضوع:» یا مواجهه مقابله« .1

 ین تلقـ یترهمواره معروف سقراطکند. بررسی میاز آن را اي جنبهشود و می مواجهمطالعه 
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د و سـپس آن را  یـ گزمـی مقابلـه بر  يبـرا  ،شـد می نان نسبت به آن ابرازین اطمیشتریه بک را
 يمتعـدد  هـاي جنبـه د از یبگشـا  يرا بـه نحـو  اي شدهقفل درب خواهدمی هک یسکمانند ه

ن یـ . تمـام ا کـرد ي مـی گذاربعد عالمت ۀات مرحلیعمل يرا برا یت نقاطیدر نها و ،یبررس
  د.یآمی »مقابله«مرحله تحت عنوان 

ن یرتـ مشکلترین و در واقع ین مرحله شامل اصلیا»: شکنیساخت«یا » نقد و انهدام« .2
قبـل   ۀه در مرحلـ کـ  ید بـا اسـتفاده از نقـاط   یـ اوشـگر با کاسـت.   یخش از روش سـقراط ب

تمـام   شده بپردازد و عمـالً مطرح يادعا» ینکشنقد و ساخت« است، بهده کر يگذارعالمت
 ،ن مرحلـه یـ ا یطـ  ،نیبنـابرا  .کنـد شنهادشده را اوراق یو ساختمان پ ،آن را از هم باز ياجزا

نـد  یآن در فراهـاي  يهـا، نـواقص و ناسـازگار   ییشـود و نارسـا  مـی  فتهاکش یموضوع اصل
  .شودمی ارکگو آشوگفت
، »مـورد مقابلـه  هـاي  نظریـه شـده  اوراق« يان اجـزا ید از مین مرحله بایدر ا :بازسازي .3
 ي، بازسـاز اسـت  ردهکخود دور  را از قبل ةدورهاي چالش ه ظاهراًک يد به نحویجد نظریۀ

ت یـ شـده ماه يبازسـاز  هاي نظریـه نظریهبه  ي، جهت بازسازیاوراق ياجزا شود. استفاده از
 نظریهن یه اکبل، ساقه و برگینه ب ،شه استیریب نه یمعرفت سقراط یعنی ؛دهدی میخیتار
  35حاصل شده باشد. یر مبانییا از تغی و یقبل نظریۀ ير محتواییتواند از تغمی

شـف  ک بـراي  سـقراط ه کـ ن معنـا  یبـد  سقراط ن روش بهیانتساب ا ،سندهیاما به نظر نو
باشـد. اسـتفاده   می ل و مناقشهمتأرده است، قابل کن روش استفاده یاز ا یاسیق امور سیحقا

نه  یکتکالیشان از دیه اکن معنا یبد ؛دارد يابزار ۀجنب یسقراط ۀدر فلسف یکتکالیاز روش د
رده اسـت.  استفاده کـ خود هاي هافتین ییه در مقام تخاطب، ارائه و تبکق، بلیشف حقاک براي

 هماهنـگ  یت مباحـث فلسـف  یـ ن روش تا چه اندازه بـا ماه یه اکنین و فارغ از ایا بر افزون
ارآمـد  ي ناکدر مـوارد  ـ   ن روش صـورت گرفتـه اسـت   یـ ه از اک ینییبا توجه به تب است ـ 

 ج از موضـوع قـرار  یـ مـت خـود را فهـم را   یعز ۀلسوف نقطـ ین روش فیرا در ایز ؛باشدمی
از آن وجـود   یجـ یو را یه فهم عمـوم ک یموضوعدربارة ه اگر بخواهد ک يطوره ب ؛دهدمی

 ،نیخواهد بـود. بنـابرا  نن کاو مم ين روش براین امر بر اساس ایا ،ندک یفساوش فلکندارد 
م یپرسـ مـی  ،لیـ ن دلیبـه همـ   .ردکجو وجست يگریرا در قالب دفلسفۀ سیاسی  د روشیبا
م یپـردازد؟ معتقـد  هـا مـی  رانـه یو يدام روش به بازسازکسوم بر اساس  ۀلسوف در مرحلیف
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 خواهـد بـود و  فلسـفۀ سیاسـی    پاسـخ از روش  ،داده خواهد شـد  پرسشن یه به اک یپاسخ
  م پرداخت.یخواه بدانه در ادامه ک استیک تکالیر از دیغ یپاسخن یچن

  ارسطو يج) روش منطق
  رایـ ز ؛شـود مـی  میتقسـ  يو صـور  يبـه دو بخـش مـاد    یل عقلـ ین روش، از ابتدا دلیدر ا

  ؛میازمنـد ین یاهگـ آ نـوع بـه دو   ،میهسـت  یعمـارت  يگاه خواهـان بنـا  ض بر آن است هررف
  مان مـوردنظر. سـاخت  ۀاطـالع از نقشـ   يگریو د ،یاز مواد ساختمان ینخست دانش و آگاه
نیـز   يو دانـش نظـر   یعمـارت دانـش مـدن    بارةن مطلب دریهمشبیه  از نظر روش منطقی،

. هـدف  شـود مـی  صـورت پرداختـه   منطق ماده و ۀن روش به مطالعیر اپس دمصداق دارد. 
ه کاست  ین دو مقوله و پرداختن به شبهاتیا یبررس منطق (ارگانون)تاب کدر  ارسطو یاصل

  باشد.می آنها مطرحدربارة 
اسـت و هـر   یس بـارة ح دریدست آوردن معرفت صح ه بهکدر بخش منطق ماده معتقدند 

نـد از:  اعبـارت  ین مواد عمـوم یا 36باشد. ینیقیو  یبر مواد قطع ید مبتنیبا يگریموضوع د
ن مـواد  یان ایات. در میفطرو متواترات  ،اتیات، مجربات، حدسیات، مشاهدات، وجدانیاول

قبـل،   ةمواد آن به حد دو مـاد  ۀیات مورد اعتماد مطلق هستند و بقیات و فطریگانه، اولشش
  مطلق ندارند. یقیاعتبار حق

مـت  کاسـت مـدن، ح  یمطالعـات س  يبـرا  ین بخش از روش منطقیوممنطق صورت، د
و هـا  فیچون تعر یبه مباحث ،ین قسمت از روش منطقیاست. در افلسفۀ سیاسی  و یعمل
منطـق   رشـود. د مـی  پرداختـه  یمنطقـ هـاي  جشده در استنتاار گرفتهک بههاي اسیل قکیتش

 مفـردات و  ییشناسـا نخسـت   ؛ردیـ گمـی  قـرار  یدو بخش جدا از هم مورد بررسـ  ،يصور
 37م.یح از سقیم صحکان حیز و تفاوت میسپس، تما تصورات و

  ل،یـ م، تحلیتقسـ  ةویاز شـ  ،شیخـو  ۀمطالعـ  ةمفردات حوز ییشناسا يبرا یروش منطق
  مفـردات  یو عرضـ  یسـت آوردن ذاتـ   کنـد. روش تقسـیم بـراي بـه     می ب استفادهکیو تر

  يب بــراکیــو روش تر یتــردن عناصــر ذاکــفــراهم  يل بــرایــمــورد پــژوهش، روش تحل
  .رودمــی ارکــ ل بـه یــم و تحلیآمـده از روش تقســ دســته بـ  يبسـتن همــان اجــزا بـه هــم 

 یعرضـ  را بـا هـا  یاز عرضـ  یکیا ی یرا با عرض یذات يه اگر اجزاکشود می ن استداللیچن
ف یـ م تعرینـ کرا بـه هـم متصـل     یذاتـ  ي، و اگـر اجـزا  »رسم«ف یتعر ،میهم آوریگر گردد
  38خواهد آمد. دست هب» يحد«
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 شـده، سـپس اوصـاف   ء هـم اسـتقرا   افـراد مشـابه بـا    و اتیـ م، ابتدا جزئیدر روش تقس
 اصناف هر نوع مشـخص  ةب شمارین ترتیو به ا، انیبهریک  از ینیمعهاي دسته مخصوص

 یو قـرار دادن همگـ   یونـان یشهر دولت 158 یقانون اساس ۀدر مطالع ارسطو ةویشود. شمی
و  یل انحرافـ کومـت شـ  کومـت خـوب و سـه ح   که سـه ح کـ ومـت  کآنها در شش نوع ح
بـا  پـس از مشـخص شـدن اصـناف،      39دست آمده اسـت.  ق بهین طرینامطلوب بودند، از ا

طبقـات   ۀه در همـ کم یابیمی آنها يبرا يگریدهاي تیخاص ،افناص یحاالت عمومبررسی 
 ادیـ وزمکـ  یچ حـال یرا دارنـد و در هـ  ها تیآن خاص ۀه همک يطور به ؛نداسانیکو اصناف 

ا یـ  یرا اوصـاف صـنف  یـ ز ؛ردکـ ات جدا یات را از عرضیتوان ذاتمی وهین شی. به اشوندنمی
ه کـ است  یقتیاشف از حقکسان یکو  یات و اوصاف عمومیآمده جزء عرضدست به يفرد

  ما خواهد بود. ۀن ذات و سرشت موضوع مورد مطالعیع
ه بـا  کـ  شـود مـی  انیم بیتقس پس از نظرل از آن ی. تحلاست لیم نوبت تحلیپس از تقس

م) بـه منظـور شـناخت    یآن (تقسـ هاي ر آن جدا شده و سپس فرآوردهیات از غیم، ماهیتقس
  رود.می ارک ت بهیخود ماه

ـ      ،در روش منطق صـورت  حکم راه شناسایی ـ  ی وبـه یکـی از دو طریـق قیـاس لم ی انّ
ـ  خواهد بود. از میان دو قیاس مزبور، نـوع نخسـت آن اهمیـت بیشـتري د     ی، ارد. قیـاس لم

 ۀچون وجود شخصی معلول اجتماعی را دنبال و شناخت معلول اجتماعی از علت آن است
امـا   ؛تـر خواهـد بـود   تر و کاملبسیط آمده از آن نیزدست دانند، دانش بهوجود علت آن می

ی، ما را از علم به وجود معلول شخصـی اجتمـاعی بـه وجـود علـت شخصـی آن       قیاس انّ
ـ   دلیل. تمامی این آثار بدان کندرهبري نمی ی بـر اصـل عـدم تنـاقض، و     است که قیـاس لم

بر اصل نخست، پس از آگـاهی از   بنا رو،این ازی بر اصل مبدأ کافی بنا شده است. قیاس انّ
اگر نسبت به وجود همـان معلـول اجتمـاعی در صـورت      ،بودن یک هستی اجتماعیمعلول
بـر اصـل دوم، علـم بـه      ولـی بنـا   ؛آیدیش میتناقض پ ،علت اجتماعی آن شک کنیم وجود

 ؛کنـد وجود معلول شخصی اجتماعی ما را به وجود علت شخصی اجتمـاعی رهبـري نمـی   
وجود نیامـده اسـت و    خود بهخودي اجتماعی به ۀبلکه تنها گویاي این است که هیچ حادث

 دوم ۀاي از نـوع درجـ  ، مطالعـه فلسـفۀ سیاسـی بـه روش منطقـی     ۀخواهد. مطالعسببی می
  40.باشدمی
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  يشهود روش د)
 ،شـهود  ۀرفتـه اسـت. در قلمـرو فلسـف    ی به مختلف یدر معان يشهود و شناخت شهود ةاژو

 یمعرفتـ  يمعرفـت شـهود   ،رونیـ از ا 41.اسـت  قـت یم حقیافت مسـتق یو در یباطن ةمشاهد
یعنـی براسـاس    42شـود؛ مـی  م شـهود یمسـتق به طـور  ه در آن خود معلوم ک است واسطهیب

ن نـوع  یـ ر. اکـ تف و یحس يچون قوا ییابزارها بدون استفاده از ،م نفسیمستق هايافتیدر
به  يو قرب معنو یعروج، تعال یو حس، از نوع يات مادمعرفت با رها شدن نفس از تعلقّ

د یمحاسـبه و مراقبـه شـد    اضـت، یز جـز بـا ر  ینفس ن ییشود. رهامی حاصل یق متعالیحقا
  43ن نخواهد شد.کمم و وقفه حاصلیب

و  ينهـاد  ییت و توانـا یظرف ینوع ن فرض قرار دارد انسانیبر ا يودهنش شیب ،نیرابناب
 ،ردیـ ار گبه ک ح آن رایروش صحبا ه به صورت بالقوه در او نهفته است و اگر ک دارد یعیطب

ــ   واسـطه یب یم و آگاهیرت مستقینجا بصیدر ا .شودیک مینزدها دهیت شناخت پدیبه ماه
ـ کـ سـازد  می در ذهن یر روشنیو تصو شودي باشد ـ ایجاد می بدون اینکه در آن تردید  اه ب

  44.ستینان یقابل ب یو تجرب یل حسیوسا
 ،ونـان باسـتان  یمشهور  فیلسوفانبه آثار  عمدتاًي فلسفۀ سیاسی ن روش برایدر اثبات ا 

ه از آثـار  کـ  يدگاه بر اساس شـواهد ین دیشود. امی استناد ارسطوو  افالطون، سقراط یعنی
 یت و نفـ یـ و ترب يد بـا خودسـاز  یـ لسـوف با یه فکـ شود ی میمدع ،آوردمی ثالثه نماکیح

  45ند.کشف کقت را ی، حقيتعلقات ماد
پـردازد،  ی مـی اسیق امور سیبه حقافلسفۀ سیاسی  دگاه معتقد است اگرین دیا ،رونیاز ا
ر ه دک یآن روشفلسفۀ سیاسی،  است. در یاسیق امور سیبر فهم حقا یآن مبتنشناسی روش

توانـد بـا علـم    ی مـی اسـ یلسـوف س یه فکـ  یروشـ  ؛است يحد اعال قرار دارد، روش شهود
ي منحصـر  در روش شـهود فلسـفۀ سیاسـی    اما، ندک كرا در یاسیق امور سی، حقايحضور

  46ند.ک هم استفاده یتواند از روش عقلي میبعد ۀه در مرتبکبلشود، نمی
 ،نـد کجاد یوند ایت پیو معنوۀ سیاسی فلسف انیند مکمی ه تالشاینکل یدگاه به دلین دیا

و اگـر   47دارد یخاصـ هـاي  ازیامت يشناخت شـهود شک . بین استیارزشمند و قابل تحس
 نهـا یامـا ا  ؛ارزشـمند خواهـد بـود    یبسـ ، نـد کرا شـهود   یاسـ یقت امور سیبتواند حق یسک

اس د بر اسـ یبافلسفۀ سیاسی  چون فلسفه و یم علومییه بگوکنیباشد بر ا يتواند مجوزنمی
  اوش بپردازند.کن روش به یا
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ن شـهود  یـ قت ایاما حق ؛ار رفته استشهود به ک ثالثه نماکیالم حکه در کدرست است 
اخت نه شک ی؟ بدین معناا شهود عقالنیاست  یا منظور شهود عرفانیست. آیچندان روشن ن

ه کـ د شومی لینش تبدیاز باي خطا به مرحله آزمون و یرار ممارست و نوعکدر اثر ت یعقل
ه کـ دهـد  می او یاجتماع ـ یاسیط سیو نگرش انسان به مح ینیبدر جهان یاساس یدگرگون

ن یمعنـا عـ   بـدین  يشـناخت شـهود   ؛نـد کمـی  را با دل شهود یا معلوم به شناخت عقلیگو
 نیـز  يثالثـه شـواهد   نمـا کیدر مورد ح ين معنا از شناخت شهودیاست و ا یشناخت عقل

د از دانـش  یـ شـان پـس از تمج  یدارد. ا یبـر شـناخت عقلـ    يداید زأکیت افالطونرا یز ؛دارد
  د:یگومین یچن یکتکالید

ـ از حـواس   ،داردمـی گام بر یکتکالیه در راه دک یسک ـ جوي نمـی اری ـ بل ؛دی   ه تنهـا از ک
ـ یحق یمجـرد، بـه هسـت   هـاي  جستن از مفهـوم  ياریو  یت عقلیق فعالیطر ـ هـر چ  یق   زی
ـ یت حقیطلب برندارد تا ماهز دست از ین مرحله نیابد. اگر در ایمی راه   نیبـر » یـک ن« یق
ـ    ۀن قلیه به باالترکتوان گفت می ابد، در آن صورتیرا ب  ؛ده اسـت یعـالم معقـوالت رس

 ییبـه حـد نهـا    ،د موفق شودیدن خود خورشیه به دک یسک 48نیشیل پیه در تمثکهمچنان
  49.رسدها مییدنیجهان د

نـدارد آن را در   ینند، ضـرورت کمی دأکیت یشهود عرفان برشان یه اکم یرین حال اگر بپذیبا ا
از  یبرخـ ماننـد  ز یـ شـان ن یم ایشـو می ه معتقدکبل ؛میقرار دهفلسفۀ سیاسی  قالب فلسفه و

 ارآمـد کاز امـور نا  یق برخـ یشناخت حقایی براي تنهارا به عقل و فلسفه  یاسالم سوفانلیف
شـف  ک ين دو بال به سویو با ا دهندمی نار هم قرارکفلسفه و عرفان را  ،رونیاز ا .دانندمی
بـودن  ر شـهودي ب یلیتواند دلی نمین تقارنیچنبدیهی است نند. کمی تکحر یق متعالیحقا

شهود  ۀلئه به مسک یم اسالمکیح در مقام یک ملّاصدراباشد. فلسفۀ سیاسی  روش فلسفه و
نفس انسان  مالکو است ییجومالکفلسفه، «ند: کمی فین توصید دارد، فلسفه را چنأکیهم ت

آنهـا   یم بـر وجـود و هسـت   کق موجودات چنانچه در واقع هستند و حیدر اثر شناخت حقا
م یگر تنظـ یر دیبه تعب د و گمان، وینه با تقل ،باشدمی انسان ییو با برهان در حد توانا قاًیتحق
 50»دگار بزرگوار جهـان. یمنظور همانند گشتن به آفربه  انسان ییجهان بر حسب توانا یعقل

بـه  ه عقـل  کـ سـت  یناي گونـه ی به اسیجنس امور س ه معموالًکم ید توجه داشته باشیلبته باا
فلسـفۀ سیاسـی    در ین ضـرورت یچنـ  رو،ایـن یقت آنها نباشـد. از  شف حقک، قادر به تنهایی

  شود.نمی احساس
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اي از فلسـفه اسـت، مباحـث خـود را در روش غیرشـهودي      بنابراین، فلسفۀ سیاسی که شاخه
اي از عرفان است، قـرار دارد. هرچنـد   رو، در مقابل عرفان سیاسی که شاخهکند. از اینبررسی می

ن یـ ا يبـرا  هاي مختلف، شناخت حقایق است، ابـزاري کـه  رسالت هر کاوش فلسفی در موضوع
اسـت.  » یم ذهنیمفاه«و » عقل« کند،می ل را با آن حل و اثباتئرد و مسایگمی اربه ک منظور

تـوان  مـی  از عقل و فلسفه تنهـا  ،رونیرود. از انمی فراتر یم ذهنیاز مفاه گاهچیار فلسفه هک
  51ند.کعرفان واگذار  ةبه حوز را افتن آنهایدن و یبشناساند و د ه امور راکانتظار داشت 

و  یذهنـ  یتیت آنها مختلف است. فلسـفه مـاه  یو ماه ،راه عرفان جدا ازراه فلسفه  پس
 یکچی. البته هاست و شهود يعرفان از سنخ علوم حضور تیه ماهک یدر حال ؛دارد یعقالن

ار یخـود بسـ   ين دو در جـا یـ از اهریـک   نـد و کنمی گر را پریدیک ياز عرفان و فلسفه جا
  52و ارزشمند است. يضرور

توانـد از شـهود   ي مـی در مواردفلسفۀ سیاسی  هکد توجه داشت یز بایته نکن نیالبته به ا
هـم   یگر منابع معرفتـ یه از دکطور همان .م پرداختین خواهاده در ادامه بکند کهم استفاده 

  باشد. يشهودفلسفۀ سیاسی  ه روشکست ینبدان معنا برد. البته می بهره

  يروش برهان ر)
و فلسـفۀ سیاسـی    مفهـوم  بارةه درک یبا توجه به مطالبشناسی فلسفۀ سیاسی خصلت روش

 ۀل فلسـف یشمندان اصیا مانده از اندجهاي برهن بر اساس نوشتیان شد و همچنیرسالت آن ب
 یاسات برهـان یقفلسفۀ سیاسی  روش ،رونیابد. از ایمی زکآن تمر یبرهان ةوی، در شیاسیس

خـود را در  هاي افتهی ۀه همکن بوده است یفرض بر ا قدیم ل در فلسفهین دلیبه هم 53است.
  54نند.کو بر آن برهان اقامه  ،مطرح یبرهانهاي قالب

قـت و  یحق آن واقعـاً  ۀجـ یو نت ،قتیافتن حقیهدف با  یاسیاز استدالل ق ايبرهان نحوه
بـه   ه انسان در آنهافلسفۀ سیاسی ک مثل یقیدر علوم حق ،رونیاز ا 55االمر است.مطابق نفس

 ؛ زیـرا فقـط  وجود نـدارد  یاس برهانیجز راه ق یه است، راهیرایپیقت محض و بیدنبال حق
ف ین تعریبرهان را چن .باشدمی ن به واقعیقید و مستلزم رسانمی قتیبرهان انسان را به حق

 56».دیـ آمـی  از آن به دسـت  ینیقی ۀجیه نتک، ینیقیب از مقدمات کاست مر یاسیق«اند: ردهک
  ل است.یاستدالل در مقابل استقرا و تمثهاي از روش ،اسیق

از  یـک چیهـ  ۀجـ ینت اما ؛آورندمی دنبالبه  را يدیجد یمعرفتهاي ل و استقرا داللتیتمث
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ارآمـد  فلسـفۀ سیاسـی ک   استدالل در ةن دو نحویا ،لین دلیبه هم .ستین ینیقیآنها معرفت 
 یاسید سبرارکن یا ،داشته باشند یاسیس ياربردهاکتواند می موارد یچند در برخیستند. هرن

  ست.ینفلسفۀ سیاسی  ارآمد بودن آنها درکل یآنان دل
ه کـ د اسـت  یـ مف یه در صـورت کبل ؛ندارد یعمل ةخود ثمر هايتلحا ۀز در همیاس نیق

 بینجامد، یعمل ۀجیه به نتکآن يز براین یبرهانهاي اسین قیداشته باشد. همچن یل برهانکش
ات، یـ نـد از: اول اات عبـارت یـ نیقی باشد. ینیقید یبامواد آن ند و کد از صور منتج استفاده یبا

  57ات.یفطر ات ویات، متواترات، حدسیمشاهدات، تجرب
امـا   ؛دارد يه عقـل در برهـان نقـش محـور    کشود می روشن ،آنچه گفته شد توجه بهبا 

 ـ   نـد کمـی  اسـتفاده  یه تنها از مقدمات عقلـ ک یروش ی ـروش عقل يمعنای به روش برهان
ن یتـر ه برجستهکنیه با وجود اکبل ؛ردیقرار گ يو شهود یحسهاي ست تا در مقابل روشین

ه اگـر مـواد   کبل، ستین یاما عقل تنها منبع معرفت ؛ستعقل ا یدر روش برهان یمنبع معرفت
منبـع   یک منزلۀز به یج از حس نیات باشند، در وصول به نتایات و تجربیحس یاس برهانیق

بر صـحت آن وجـود    ینیقیل یز اگر دلین از شهود نیند. همچنکمی و الزم استفاده يضرور
  ات برهان بهره برد.منبع از آن در مقدم یک مثابهتوان به ، میداشته باشد

ن روش از یـ بـودن ا  بهـره یبـ  يبه معنا یاز روش برهانفلسفۀ سیاسی  استفاده ،نیبنابرا
 ۀبه تناسب دامنـ فلسفۀ سیاسی  هکنیبا توجه به ا پس ست.ین يو شهود یحس یمنابع معرفت

هر دسته از مباحث آن از مـواد مربـوط بـه     ،رونیاز اگیرد، میدربر را  یعیخود مباحث وس
ات یـ ات و تجربیمتـر از حسـ  ک یو ارزشـ  يزیمباحث تجو ،مثال برايند. کمی خود استفاده

 یتوسط عقل عملـ  ه معموالًکنند کمی ات استفادهیات و فطریشتر از اولیه بکبل ،برندمی بهره
 یعـ یو طب ینیوکـ ت يامـدها یه بـه پ فلسفۀ سیاسی کـ  ازهایی ن بخشیشوند. همچنك میدر

 .ات بهره خواهند بـرد یات و تجربیر از حسیبه ناگز ،پردازندمی د آنو مانن یاسیسهاي نظام
، ارسطوسیاست تاب کن در بخش اعظم یو همچن افالطون هشتم جمهورتاب کدر  ،رونیاز ا

 منزلۀاز عقل به  ،ه اشاره شدکطور اما همان ؛ات هم استفاده شده استیدر استدالت از تجرب
  د.کنمی ستفاده ران ایشتری، بین منبع معرفتیترعیوس

ـ  یه برهان بر دو قسم است: انّکم ید توجه داشته باشیبانیز ته کن نیان به ایدر پا یو لم ،
ن یـ د و بـه ا یـ آمـی  به دسـت  ینیقیه به طور مطلق از آن معرفت کاست  یو فقط برهان لم
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ـ       ییارآفلسفۀ سیاسی کـ  ب به طور مطلق دریترت  یخواهـد داشـت. امـا در مـورد برهـان انّ
ـ  یطیچ شـرا یه در هـ کمعتقدند  یبرخي مطرح شده است. متعددهاي دگاهید  ی، از برهـان انّ

ه اگر به صورت استدالل از معلـول  کند یگر معتقدد ید و برخیآنمی به دست ینیقیمعرفت 
د یـ گـر مف ید یاز لوازم بـه بعضـ   یدر استدالل از بعض یولیست، ن نییقید یبه علت باشد مف

ه در صورت استدالل از معلول بـه علـت هـم، اگـر     کند یز معتقدن يگریگروه دین است. قی
 ،نیبنابرا 58ه علت منحصره باشد.ک يخالف موردبر ؛ستین نیقید یمف ،منحصره نباشد علت
موجـود   هـاي دگاهیـ از دهریـک   بر اسـاس فلسفۀ سیاسی  در یاستفاده از برهان انّ ،نیبنابرا

  تفاوت خواهد داشت.
ـ  ،با توجه به آنچه گفته شد  روشـن  یو روش برهـان  ارسـطو  یوش منطقـ ن ریتفاوت ب

و هر دو بـه تناسـب    نیست یو لم ین برهان انّیب يزیتما ،ارسطو یشود. در روش منطقمی
در  یع معرفتبمن یک منزلۀاستقرا به  از ن روشین در ایرند و همچنیگمی مورد استفاده قرار

مختلـف  هـاي  دگاهیساس ده بر اکنیبر ا افزون یاما در روش برهانشود؛ میاستفاده  يموارد
 ،سـت ین ینیقید معرفت یه مفکنیل ایبه دل نیز م، از استقرایگذارمی ن دو نوع برهان تفاوتیب

  م.ینکنمی استفاده

  يريگيجهنت
خـاص   یتـوال  با نظم و يدن به هدف و مقصودیرس يبرا یش گرفتن راهیمفهوم روش، پ 

هـایی اشـاره   روش یا فلسفی ينظرل یبه تحل ،لمهکق یدق يبه معناشناسی روش یول ؛است
دن یشـ کرون یبه دنبال بشناسی روش ،در واقع .از دانش اختصاص دارداي ه به شاخهک دارد
ن یر از روش اسـت. همچنـ  یـ غشناسـی  روش ،رونیاز ا هاست.روش یو فلسف یعقل يمبنا

 باشد.می قیر از روش تحقیغشناسی روش
 یپـ  یاسـ یقت امور سیبه حق یاسیوف سلسیآن ف یه در پکاست  یتالشفلسفۀ سیاسی 

 یق بتواند طرحین طریند تا از اکمی ن گمان به آنهایگزیرا جا یاسیمعرفت به امور س ،برده
 ارائه دهد.  یاسیو سعادت جامعه س یسامانده براي

هـاي  فلسفۀ سیاسی از روش در . بنابراین،توافق وجود نداردفلسفۀ سیاسی  وشبارة ردر
ت و یـ با توجـه بـه ماه   این، اما با وجود ؛ن ادعا شده استیم چنکا دستمتعددي استفاده، ی

ـ باالبتـه   .میرسی میبه روش برهانشناسی فلسفۀ سیاسی ، در روشیاسیس ۀرسالت فلسف د ی
  ی است.ر از روش عقلیغ یه روش برهانکتوجه داشت 



۱۳۲     ۱۳۹۰، سال سوم، شماره اول، بهار و تابستان  
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