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مقدمه
خرد ورزی و فلسفه بعنوان ابزاری مفهومی برای ایجاد هماهنگی و سازگاری میان نظر و عمل

و ساماندهی یک نظام فکری ،نقشی اساسی در پیشبرد یک تمدّن به سوی اهداف مورد نظر خلود
دارد .چنین نظام فکری هماهنگ و منسجمی ،ابزار دقیقی بلرای هلر گونله تو یلد دانل

و نلنع

درون چارچوب یک تمدن و بستر مناسبی برای مواجهه فعال یلک تملدن بلا تملدنهلای دیگلر را
ایجاد میکند(عبدی .)121 :1041 ،در این میان قوت مبانی نظری عللی ا خصلو

انلول فلسلفی

مرتبط با یلک تملدن و فرهنلگ ،موجلک فلکوفایی و تاثیرگلااری آن فرهنلگ و تملدن خواهلد
فد(داوری اردکانی .)1 :1830 ،اگر پایههای فکری و فلسفی یک تمدن در برابر امواج فکاکی
یگرایی رزان بافد ،دستیابی به تملدن در تلراز نیازهلای حقیقلی انسلان هلدفی دسل
نسب 

و

نایلافتنی

یترین مؤ فههای مبنایی در میلان اندیشلمندان
خواهد بود .واقعگرایی در فهم و تفسیر عا م از اساس 
ناواقعگرا به گواهی اسناد مکتلوب بله یونلان باسلتان

واقعگرا و
بزرگ بوده اس  .تقاب دو جریان 
یرسد و در دورههای مختلف با افکال مختلف بروز و ظهور دافته اس .
م
واقعگرایی در حوزههای مختلفی از قبی فلسفه ،علم ،هنر ،سیاس

اندیشمندان بوده اس  .از آنجا که علم و دان
رویکردهای مختلف به علم و دان

و دین مورد بحث و بررسی

یرود،
از پایه های اساسی هلر تملدنی بله فلمار مل 

آثار مهمی در تمدنها دارد .این تأثیرگااری هلم در پیلدای

یک تمدن و هم در ساختار و برون دادها و هم ترسیم نقشله راه و رراحلی جواملع و اهلداف آنهلا
مشهود خواهد بود .در این میان خود علم و دان

انها و رویکردهای مختلفی اسل
نیز دارای جری 

که پایرش هر کدام از آنها جه -گیریهای متفاوتی در ساختار تمدنی جوامع ایجاد خواهد کرد.
از مهمترین رویکردهای درونی جریان علم و دان  ،رویکرد واقعگرایی و غیرواقلعگرایلی اسل .
واقعگرایانه به دانل
ثمرهی واقعگرایی متفاوت از غیرواقعگرایی اس  .اگر یک تمدن با رویکرد 

و معرف
و مدیری

سازی ،فرهنگ سازی و سبک هدای
جامعه 

و یافتههای انسان بنا فود در ساختار تمدنی،
انسان راهبردهای مبتنی بر واقعیات اتخاذ خواهد کرد و سرنوفل

انسلان بلر اسلا

آن

معین خواهد فد و اگر غیرواقعگرایی محور بنای یک تمدن بافد ،هلیچ املری مبتنلی بلر واقعیل
استوار نخواهد فد و سرنوف

نامعلومی در انتظار چنلین جلوامعی خواهلد بلود .مهمتلرین نتیجله و

حان این دو رویکرد اختالف در مطلق یلا نسلبی دانسلتن معرفل هلا اسل
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کله لوازم مهملی در
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ساختار ،انول و ارزشهای حاکم و اهداف و ثمرات یک جامعه و تمدن دارد .در ادامه مو فههای
اساسی واقعگرایی ،با تاکید بر دیدگاه واقلعگرایانله عالمله رباربلایی ملورد بررسلی قلرار خواهلد
گرف .

پیشینه تحقیق
رئا یسم ( )realismدر غ

واقعنگری و واقعبینی اس (حقفنا
به معنای 

)1833؛ و( )realبه معنای واقعی ،واقع ،موجود و حقیقی اسل (همان،
« »realاخافده اس
افیای واقعی یا واقعی

که مشتق فده از واژه التین « »resبه معنای فئ اس
اس  .واقعگرایی نوعاً متضمن مفهوم حقیق

و دیگلران:1831،

 .)1833رئا یسلم از واژه
و « »realityبله معنلای

و ندق اس (چا مرز:1332،

.)178
رئا یسم در معنای عام خود بر وجود عا م مستق از ذهن انسان دال

دارد ،یعنی وجلود علا م

وابسته به ذهن انسان نیس  ،انسان موجود بافد یا نبافد ،هستی ،بهنورت مستق از او تحقق دارد و
به عبارتی عا َم عین از عا م ذهن مستق اس  .رئا یسم در فلسفه مقابل ایدئا یسلم قلرار ملیگیلرد؛
ایدئا یسم به این معناس

که عا م ،مستق از ذهن نیس

عرنههای مختلف دان

معانی خانی به خود گرفتله اسل

واقعی

بلکه وابسلته بله انسلان اسل  .رئا یسلم در
هرچنلد مفهلوم محلوری خلود یعنلی

دافتن را حفظ کرده اس  ،در اخالق به معنای واقعنمایی گزارههای اخالقی معنا میفود،

در هنر مقاب تخی گرائی هنری قرار میگیرد ،در سیاس

به معنای ارزیابی واقعی

در انجام عمل

یفود(بیات و دیگران 234 :1831 ،ل .)232
سیاسی با استفاده از امکانات موجود مطرح م 
سوفسطائیان ،ایدئا یسم افالرون ،نومینا یس ها در قرون وسلطی ،ایدئا یسلم بلارکلی و املروزه
انها هستند .مدعای هر یک از این نحلههای فکلری متفلاوت از
ابزارانگاری علمی ازجمله این جری 
دیگری اس  .ایدئا یسم افالرونی یک جریان رقیک رئا یسم در یونان باستان اس

و ادعا ملیکنلد

افیاء محسو  ،متغیر ،جزئی و فانیاند ،در مقاب آنچله دارای وجلود الیتغیلر ،کللی و بلاقی اسل
«ایده» یا «مثال» اس  .افالرون وجود افیاء محسو

یگویلد نمونله کامل
را انکار نمیکند بلکه م 

یگیلرد بلکله در ابتلدا
این افیاء همان مثالها هستند .درک جزئیات بهنورت استقال ی نورت نم 
باید کلیات درک فوند و در سایه آن جزئیات درک فوند .در نظر افالرون موضوع معرف

امری

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)

33

بازخوانی بنیانهای تمدنی با رویکرد واقعگرایی در قلمرو علم و فلسفه ( با تأکید بر دیدگاه عالمه طباطبائی)

کلی اس

و جزئیات ،موضوع عقیده هستند؛ بنابراین ایدئا یسم افالرون به معنای این اس

جهان معقول که برتر و ان جهان محسو

اس

که یک

وجود دارد .نکاتی کله از دیلدگاه افالرلون بله

یآید:
م

دس

یپایرد.
 افالرون عا م خارج از ذهن و نفس را م 
 حقیق

عا م همان عا م معقول یا عا م مثال اس .

بنابراین ایدئا یسم افالرون اعتقاد به عا م مث اس

و به معنای انکار عا م ملادی یلا علا م ورای
یگیلرد .عالمله رباربلائی در
قرار مل 

ذهن نیس ؛ و در واقع افالرون در ریف اندیشمندان رئا یس

یفرماید :همچنین رایفه دیگر از فالسفه که عا م را بلهحسلک روش علمل از دو سلن
این زمینه م 
مختلف مادى و مجرد مؤ ّف دانسته و بهحسک روش عمل به تنزّه از علا م ملادى فلان و ارتقلاء و
انجااب بهعا م عقل بلاق دعلوت مل کننلد ،چنانکله از امثلال «هلرمس و بلینلا
افالرون و افلورین» نق کردهاند .نباید اینان را منکر واقعی
اینان به حکم دان

و بین  ،دوستان حقیق

و فیثلاغور

و

فمرد و «پدران ایدئا یسم» نامیلد زیلرا

و فیفتگان واقعی

بوده و آرزوی بهجز تکمی عللم

و عم و خدمتگزارى انسانی ندافته و پایه این کاخ باعظم را گاافتهاند(رباربائی.)01 :1837 ،
فهای مختلفی از قبی سوفیسلم،
رواقعگرائی قرار دارد که ری 
در مقاب واقعگرائی ،رویکرد غی 
یفلود .برخلی
یگری وابزارانگاری علمی را فام م 
یگرائی ،ایده-آ یسم ،ال ادر 
فکگرائی ،نسب 

یفلناختی و هلم بله حلاس
از نحلههلای غیلر واقلعگرائلی ،همچلون سوفیسلم ،هلم بله حلاس هسلت 
یفناختی واقلعگلرا هسلتند .یعنلی
معرف فناختی ضد واقع گرا هستند و برخی دیگر به حاس هست 
واقعگلرا بله فلمار
ضد 
وجود عا م خارج مستق از ذهن را میپایرند و ی به حاس معرف فناختی 
میآیند .و فناخ


عا م خارج را همانگونه که هس

یدانند .کان
غیر ممکن م 

از فالسفه غلرب

یتوان در این گروه جای داد.
را م 
از میان فالسفه اسالمی ،عالمه رباربلائی بصلورت ویلژه در ایلن موضلوع ورود کلردهانلد و بلا
رویکردی رئا یستی به تبیین دیدگاههای خوی
حکم

پرداختلهانلد .رویکلرد رئا یسلتی عالمله در امتلداد


یفناختی و معرف
ندرائی قرار دارد و مبتنی بر انول هست 

یتوان به امور زیر افاره کرد:
یفناختی ایشان م 
جمله انول هست 
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یترین ان رئا یسم ،تحقق ان واقعی
او ین و مبنائ 
را غیر قاب تردید میداند(رباربائی،1834،

واقعی

اس  .عالمه رباربلائی(ره) تحقلق انل
 )18و معرف

به این ان را مبتنلی بلر عللم

یداند( .رباربائی.)273 :1837 ،
حضوری م 
وجود عا م خارج و مستق از ذهن(رباربلائی ،مطهلری ،1834،جللد )77 : 6انلا
اعتباری
علی

وجلود و

ماهی (رباربائی )17 :1832 ،و امور دیگری از قبی تشکیکی بودن مراتک وجود و ان
یفناسی ایشان میبافد.
از مشخصههای هست 

یتوان به موارد ذی افاره کرد:
از انول معرف فناختی ایشان م 
 امکان دستیابی به معرف
 کاففی

یتا)01 :
از واقع(رباربائی ،ب 

علم و معرف

 تقسیم معرف

یگرائی(رباربائی)272 :1834 ،
فکگرائی و نسب 
یقینی و نفی 

به حضوری و حصو ی

 مبناگرائی معرف فناختی(رباربائی)271 :1834 ،
 ابتنای علوم حصو ی به علوم حضوری(رباربائی)271 :1834 ،
و اموری از قبی تقسیمات علم حصو ی ،مراتک ادراک ،اتحلاد علا م و معللوم و ملادی نبلودن
یبافد.
ادراک از دیگر موضوعات مطرح در رویکرد رئا یستی عالمه در معرف فناسی م 
اساسی مطرح میفود ،اول اینکه وجود چیس ؟ و دوم اینکله چله

در هستیفناسی دو پرس

اموری وجود دارند؟ عالمله رباربلائی وجلود علا م را املری فطلری و بلدیهی ملیدانلد .در مؤ فله
معرف فناختی ،چیسلتی معرفل  ،امکلان دسل یلابی بله معرفل  ،واقلعنملائی معرفل
میگیرد ،ازنظر ایشان معرف
قرار 

حقیقی علم و یقین مطابق با واقع اس

موردتوجله

و دسل یلابی بله معرفل

امری ممکن اس .
یفلود .واقلعگرائلی علملی
در علوم تجربی از واقعگرایی با عنوان واقلعگرایلی علملی یلاد مل 
دیدگاهی اس که بر اسا

آن؛ نظری ههای علمی موفق و تأییدفدهی حاوی مفاهیم نظری(ترمهای

تئوریک) واقعاً به هویات و امور مشاهدهناپایر ارجاع میدهند ،بهعنوانمثال وقتلی واژه ا کتلرون و
انطالحات دیگری که در نظری ههای علمی موفق ،مورد اسلتفاده قرارگرفتله بافلد ،در خلارج نیلز
واقعاً وجود دارند و مستق از اذهان ما هستند .رئا یسم علمی با رقیک سرسختی چلون ابزارانگلاری
روبروس

که در برابر استداللهای

به برتری دس

نیافته اس  ،مهمترین اسلتدالل رئا یسل هلا،
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)

30

بازخوانی بنیانهای تمدنی با رویکرد واقعگرایی در قلمرو علم و فلسفه ( با تأکید بر دیدگاه عالمه طباطبائی)

یبافلد کله خلود بلا مشلکالتی از قبیل آفلکار فلدن نادرسلتی برخلی
برهان «معجزه که نیس » م 
ازنظریات علمی مورد پایرش دانشلمندان مواجله اسل  .تعلدد مکاتلک فلسلفه عللم واقلعگلرا کله
همدیگر را مورد نقد قرار میدهند از دیگر مشکالت رئا یسم علمی اس  .رئا یسم علمی بلهعنلوان
دیدگاهی فلسفی ،باید از مبانی قوی فلسفی برخوردار بافد که با حافیهنشینی عقل و روی آوردن
به تئوریهایی از قبی «استنتاج از راه بهترین تبیین» نمیتوان به این مهم دس یاف .
رئا یسم علمی خود دیدگاهی فلسفی اس  ،و ی چون در محدوده نظریات علمی تجربی مطرح
میفود به رئا یسم علمی موسوم فده اس  .واقعگرائی علمی متضمن سه نوع ا تزام فلسفی اس :
 وجود جهانی مستق از ذهن که فام افلیاء مشلاهدهپلایر و مشلاهدهناپلایر اس (هسلتی
فناختی).
 بهتلللرین نظریل لههلللای علمل لی نلللادقانلللد و هویل لات مشلللاهدهناپلللایر واقعل لاً وجلللود
دارند(معرف فناختی).
 هر آنچه نظریات علمی میگویند مد ولهای

بهنلورت تحل ا لفظلی در خلارج وجلود

دارد(معنافناختی).
در مقاب  ،کسی که یکی از ا تزامات فوق را نفی کند ضد واقعگرای علمی یا ابزارگرا خوانلده
میفود .یکی از مهمترین براهین واقعگرائی علمی برهان «معجزه که نیس » ملیبافلد ایلن برهلان
میگوید؛ اگر نظریههای علمی هویات مشاهدهناپایر و فرآیندهای موجود در پلس آنچله مشلاهده
میکنیم را بهدرستی تونیف نمیکردند ،این موفقی ها به اموری معجزه آمیز تبدی ملیفلدند .از
نظر پاتنم ،بهترین تبیین برای موفقی
نپایریم ،باید برای عل

نظریههای علمی ،واقعگرائی اس ؛ زیلرا اگلر واقلعگرائلی را

توفیق نظریههای علمی به اموری همچون معجزه متوس فویمPutnam, (.

.)1976
الری الئودن( )1301یکی از چهرههای مطرح ابزار انگاران ،در پاس به اسلتدالل «معجلزه کله
یبینیم کله در
نیس » اظهار میکند که اگر به تاری علم رجوع کنیم بسیاری از نظریات علمی را م 
بودهاند و ی بلا گافل
زمان خود جزو بهترین نظری ههای علمی 
جدید ،بطالن آنها ثاب

زملان و مطلرح فلدن نظریل ههلای

فده اس  ،الئودن فیلسوف علم آمریکایی ،بی

از  84نظریله علملی نلام

میبرد که در علوم مختلف و در دورانهای مختلف پایرفته فده بودند و ی همگلی آنهلا اکنلون
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نادرس

یفوند(اُکافا .)37 :1831 ،بنابراین بهترین نظریههلای فعللی نیلز ممکلن اسل
فمرده م 

بلا

گار زمان سرنوفتی همچون این نظریات بار فده ،دافلته بافلند .چراکله بلا اسلتفاده از اسلتقراء،
مجاب هستیم که نظریههای جدیدی جایگزین نظریههای فعلی خواهنلد فلد ،زیلرا تضلمینی بلرای
دائمی بودن نظری ههای فعلی وجود ندارد .بر این اسا
و ...در آینده مرجعی نخواهد داف
توسط الئودن ارائهفده اس

هویات مشاهدهناپایری مانند کوارک ،اتلم

از این استدالل به استدالل فرا استقراء بدبینانه یاد میفلود کله

( یدیمن.)231 :2442 ،

بهرورکلی افتراکات رئا یسم فلسفی و رئا یسم علمی را در مستق دانستن عا م خارج از ذهن،
امکان معرف

یتلوان دانسل ؛ و در ایلن راسلتا در مقابل جریلان
به آن و دیدگاه تطابقی ندق مل 

یگیرند که منکر عا م خارج و مستق از ذهن هستند .تفاوت ایلن دو
سوفسطائی و ایدئا یسم قرار م 
یگردد .به این معنا که رئا یسم فلسفی نسب
دیدگاه نیز به قلمرو آنها برم 

بهک هستی ادعا دارد و

اد ه آنهمه هستی را در برمیگیرد و ی رئا یسم علمی در محلدوده املور مشلاهدهناپلایر و تجربلی
مطرح میشود و درنتیجه اد ه آن نیز در همان حوزه خواهد بود .تفاوت یلا اخلتالف دیگلر رئا یسلم
فلسفی و رئا یسم علمی در مؤ فه معنافناختی یا دیدگاه تطلابقی نلدق اسل  .در رئا یسلم فلسلفی
ندق یک نظریه در نورتی اس

که با واقع مطابق بافد و ی در رئا یسم علمی معنلای دیگلری از

ندق با عنوان «ندق تقریبی» پایرفتهفده اس  .به این معنلا کله نظریههلای علملی موفلق ،تقریبلاً
ینیا در :رئا یسلم:1838 ،
یپردازند(قائم 
نادق هستند ،یعنی ازنظریات پیشین بهتر به تونیف عا م م 
)67
رئا یس های علمی و ابزار انگاران در این نکته که نظریات علمی در قلمرو امور مشاهدهپلایر
با واقع سروکار دارند همداستاناند ،اینکه اموری تحقق دارند و ملیتلوان آنهلا را ملورد فناسلایی
قرار داد .در فلسفه اسالمی نیز در ان ادعا که اموری وجود دارنلد و ملیتلوان آنهلا را فلناخ ،
اتفاق نظر وجود دارد ،و در این بخ

نزاعی نیس  ،نزاع وقتی فروع میفلود کله قلملرو ملدعا از

یکند یعنی در مقیا
امور مشاهدهپایر به امور مشاهدهناپایر تغییر م 

زیلر اتملی و نظریلههلایی کله

امور مشاهدهناپایری چون ژن ،ویرو  ،ا کترون ،ملکول و ...را مفروض ا وجود در نظر میگیرند.
یتوان آنهلا را ملورد فناسلایی
یکند امور مشاهدهناپایر وجود دارند و م 
رئا یسم علمی ادعا م 
قرار داد و ی ابزار انگاران حداق یکلی از دو ادعلای فلوق را انکلار ملیکننلد و معتقدنلد ا فلاس و
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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یهای علمی هستند و فواهدی از تاری
نظریات دال بر امور مشاهدهناپایر فقط ابزاری برای پی بین 
علم برای درستی دیدگاه خود ارائه میکنند .بخ

قاب توجهی از انگیزه ضلد رئا یسل هلا از ایلن

باور نافی میفود که ما در عمل نملیتلوانیم دربلاره بخل
دس یابیم؛ بهعبارتدیگر ،این بخ
محدودی های معرف

مشلاهدهناپلایر واقعیل  ،بله معرفل

از جهان در ورای افق توانایی انسان قلرار دارد .از ایلن دیلد،

علمی از قابلی ها و تواناییهای ملا در مشلاهده نافلی ملیفلود(فطورچی،

.)237 :1838

چیستی علم
علم در غ
بدیهی اس
خوا

به معنای دانستن و یقین کردن آمده اس (معین .)2802 :1864،ا بته مفهلوم عللم،

و نیازی به تعریف و توضیح ندارد ،فقلط ملیتلوان بله تعبیلر عالمله رباربلائی اخل

آن را بهعنوان تعریف از آن ذکر کرد از قبی این عبارت که؛ علم یعنی حصول امر مجلرد

از مللاده بللرای امللر مجللرد دیگللر ،زیللرا مجللرد بللودن (در برابللر مللادی) از اخلل

خللوا

علللم

اس (رباربائی.)273 :1834 ،
آنچه امروز در مجامع علمی و انطالح دانشمندان به عنوان علم فناخته میفود ،علم به معنای
ساینس( )Scienceاس  .علم ( )Scienceبه دان هایی گفته میفود که برگرفته از حس و تجربه
بافند از نگاه تجربهگرایان ،علم ،عا یترین فک معرف

انی و یا حتی یگانه مصلداق آن اسل .

در قرن بیستم فالسفه تجربهگرا(پوزیتیویس ها) سعی وافری دافتند تا میان علم( )scienceدر مقام
معرف

انسانی از قبی دین ،متافیزیک و...خلط فانل روفلنی بکشلد و عللم را از فلبهعلم(دیلن،

متافیزیک) جدا سازند .تالش این دسته از فالسفه جهان بینی تجربی و پوزیتویستی را پدید آورد و
در فک گیری تمدن معانر غرب موثر واقع فد.
تجربهگرایانه(پوزیتیویستی) علم ویژگیهایی دارد که عبارتاند از:

دیدگاه
 ذهن انسان همچون وح سفیدی اس که فناخ

خود از جهان را از رریق تجربه به دس

یآورد.
م
 معرف

انی به کمک تجربه(مشاهده یا آزمای ) آزمونپایر اس .

 ادعای غیرتجربی دربارهی هستی از قلمرو علم بیرون گاافته میفود.
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 قوانین علمی ،گزارههایی در مورد ا گوهای عام و تکرارفونده تجربی میبافند.
دهی ماکور ،نمونهای از قانون علمی اس .
 تبیین علمی یک پدیده یعنی اینکه آن پدی 
نمونهای از قانون عام اس  ،پس پی بینی هم امکان
 اگر تبیین یک پدیده ،یعنی آن پدیده ،
دارد(تناسک تبیین و پی -بینی).
 عین ی ل

علم لی متک لی بلله تفکی لک نللریح گللزارههللای واقعی(آزمللونپللایر) از داروهللای

ارزفی(ذهنی) اس (بنتون و دیگران.)83 :2441 ،
دیدگاههای پوزیتیویس ها بهنورت مبنایی و روفی مورد انتقادات فراوان قرار گرف  .و ی با
این وجود تأثیرات عمیق خود را در علم جدید بر جای گااف  :ازجمله تعریلف عللم()science
که همان علوم مبتنی بر حس و تجربه بهعنوان میراث پوزیتیوسیم باقیمانده اس .
انطالح پوزیتیویسم از واژه( )positiveاخافده اس ؛ کله بله معنلای مثبل  ،قطعلی و معلین
هس  .اگوس

کن ( )1377-1737در قرن نوزدهم این مکتک را پای هگااری کلرد .او سله مرحلله

یکرد؛ مرحلله ا هیلاتی ،مرحلله متلافیزیکی ،مرحلله علملی .در مرحلله
برای جوامع بشری تعریف م 
یکردنلد .در مرحلله
دههلا را بلا توسل بله املور ملاورائی و خلدا و ارواح تبیلین مل 
علمی مردم پدی 
یفود؛ و در مرحله سوم که
دهها تبیین م 
متافیزیکی امور با فلسفه و متافیزیک یعنی چرائی وقوع پدی 
مرحله علمی اس

یفود.
دهها تبیین م 
دهها و حوادث عا م با تجربه و علم و پی بینی پدی 
پدی 

پوزیتیویسم منطقی درواقع نسخه اخیر پوزیتیویسم اس  .آنها علالوه بلر آملوزههلای محلوری
جربلههلای حسلی و روش ریاضلی
پوزیتیویسم قرن نوزدهم که یگانه مبلد معرفل هلای معتبلر را ت 
یدانسللتند معی لار تحقی لق پللایری را نی لز بللر آن افزودنللد(بیات و دیگللران .)33 :1831 ،جری لان
مل 
یتوان تا قرن هفدهم
شههای این جریان را م 
تجربهگرائی بود .ری 

پوزیتیویستی درواقع فک افراری
پیگی لری کللرد و بلله دوره روفللنگری و بلله آمپریس ل هللای انگلیس لی افللرادی همچللون فرانس لیس
بیکن( ،)1626-1761جانالک( )1740-1682و دیوید هیوم( )1776-1711منتسک ساخ .
میراث بجای مانده از پوزیتیویسم مبنی بر انکار معناداری امور غیرتجربی ،خلود را در البلهالی
علوم تجربی به انحای مختلف نشان میدهلد ،پلسازآنکله املور غیرتجربلی اعلم از عللوم عقللی و
معارف دینی به د ی غیرتجربی بودن مورد انکار قرار گرف
نوب

و بهعنوان فبهعلم از آنهلا یلاد فلد.

به مفاهیم نظری مورداستفاده علوم تجربی رسید که مصادیق آنها معیار فلوق ،یعنلی تجربلی
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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بودن را ندافتند .و با مبانی پوزیتیویستی سازگار نبودند ،با ظهلور مکانیلک کوانتلوم و نظریل ههلای
جدید علمی که از مفاهیم نظری سرفار بودند ،روزبهروز نظریههای علمی از فهم عرفی تجربی که
مورد دفاع پوزیتیویس ها قرار دافل
کوانتوم ،نسبی

فانلله گرفل  ،ازجملله ایلن نظریلههلا علالوه بلر مکانیلک

عام اینشتین بود که فهم علمی و گفتمان علمی دربارهی زمان ،مکان ،ماهی

ملاده

را از تجربهی روزمره دور کرد( یدیمن)166 :2442 ،
پوزیتیویس ها در مواجهه با این پدیده دو راهبرد در پی

گرفتند:

ترمهای تئوریک
 انکار معناداری 
 تحوی گرائی تجربی ،یعنی مفاهیم نظری را به امور مشاهدهپایر تعریف کنیم.
از سوی دیگر پیدای

مکاتک جدید در عرنه فلسفه علم همچون مکتلک اجتملاعی عللم کله

یدانس  ،موضوع مفاهیم نظری علم را بله
نظری ههای علمی را نیز در درون پارادایمها قاب تعریف م 
یکی از مهمترین چا های فالسفه علم تبدی کرده بود .با توجه به ایلن پیشلینه دربلارهی مفلاهیم
نظری ،در نیمهی دوم قرن بیستم جریانی در فلسفهی علم با عنوان رئا یسلم علملی ظهلور کلرد کله
مشاهدهناپایر واقعاً در خارج تحقق دارند و مستق از اذهلان انسلانهلا هسلتند و

مدعی بود هویات
یتوان آنها را فناخ  .با توجه به پیدای
م

انهای فوق ،تمدن معانر غربی بلر
و تاثیرگااری جری 

انهای تجربی بنا نهاده فد که از پیامدهای آن حلاف مفلاهیم و آملوزههلای دینلی و فلسلفی از
بنی 
دخا

در تصمیمات راهبردی و اساسی سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی اس

که نتیجله آن حلاف یلا

کمرنگ فدن این مفاهیم و آموزهها در زندگی و روابط اجتماعی انسان عصر حاضر اس  .در این
میان چا

تمدنهای مختلف مبتنی بر آموزههای دینی با تملدن نلوین غربلی ،ناسلازگاری

اساسی

باورها ،ارزشها و رفتارهای بر آمده از این دو نوع رویکرد اس  .تمدنهای مبتنی بر ادیان عمدتاً،
بر پایه واقع گرایی هستی فلناختی و معرفل
اموری مبتنی بر واقعی

می دانند ،در حا ی که بر اسا

اموری نسبی و فاقد مبنای واقعی هستند.

03
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رئالیسم هستی شناختی
هستیفناسی ،علم مطا عه جهان یا به عبارتی علم مطا عه وجود اس  .در رئا یسم هستیفناسلی
یهای آن اس  .دو پرس
مسئله انلی اثبات عا می مستق از ذهن و بررسی ویژگ 
هستی مطرح اس
اول این اس

اساسی دربلاره

یدهلد .سلؤال
که بحث و تحقیق پیرامون آنها مباحث هستی فناسی را فک م 

که هستی یا وجود چیس ؟ و سؤال دوم اینکه چه چیزهایی در علا م وجلود دارنلد؟

ینمایلد ،آیلا
پس از پاس گوئی به دو سؤال فوق نزاع دیگلری در رئا یسلم هسلتی فلناختی رخ مل 
هستی مستق از ذهن اس

یا وابسته به ذهن اس ؟ رئا یسم ررفدار استقالل هستی ،از ذهلن انسلان

اس

و مدعی اس ؛ انسان موجود بافد یا نبافد هستی تحقق دارد .ررف دیگر این نزاع ایدئا یسلم

اس

که منکر وجود مستق عا م از ذهن اس .

رئالیسم فلسفی
یهای رئا یسلم متلافیزیکی یلا فلسلفی ایلن اسل
از ویژگ 

کله گسلتره و قلملرو ملورد مطا عله،

ربقهبندی و احکام آن ک هستی را در برمیگیرد .از پایینترین مراتک وجود تا بلاالترین سلطح و
روشفناختی نیز رئا یسم فلسلفی متفلاوت از

به عبارتی از ماده تا فرا ماده را در برمیگیرد .از حیث
سایر انواع رئا یسم اس  ،بدین معنا که رئا یسم فلسفی برای اثبات دعاوی خود از روش تعقلی بهره
میگیرد و مبتنی بر برهان و استدالل و روش قیاسی اس
چند ممکن اس

و ایلن روش در سلایر انلواع رئا یسلم هلر

در مواردی استفاده فود ،و ی باالنا ه به رئا یسم فلسفی اختصا

دارد.

یتوان ادعا کرد رابطه عموم و خصو
در نحوه ارتباط رئا یسم فلسفی با انواع رئا یسم م 

مطلق

از حیث اثبات مبادی تصدیقی برقرار اس  ،بدین معنا که انواع رئا یسم ازجمله رئا یسلم علملی در
اثبات مبادی تصدیقی خود وابسته به رئا یسم فلسفی هستند .بلهعنلوان مثلال یلک دانشلمند تجربلی
یتواند از واقعنمائی نظریات علمی دفاع کند که قب از آن رئا یسم متلافیزیکی ،حلداق از
زمانی م 
یخواهد از درستی یلا
حیث هستی فناختی و معرف فناختی را پایرفته بافد؛ بنابراین وقتی کسی م 
نادرستی نظریه جاذبه زمین نیوتن نحب

کند باید ملتلزم بله رئا یسلم فلسلفی بافلد ،زیلرا در غیلر

اینصورت ادعای او با اعتقاد او ناسازگار خواهد بود .پوزیتیویس های منطقلی چنلین دیلدگاهی را

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)

03

بازخوانی بنیانهای تمدنی با رویکرد واقعگرایی در قلمرو علم و فلسفه ( با تأکید بر دیدگاه عالمه طباطبائی)

یدانستند غاف از اینکه ایلن ادعلا ،خلود
اتخاذ کرده بودند ،آنها گزارههای غیرتجربی را بیمعنا م 
گزارهای غیرتجربی بود.


رئالیسم معرفتشناختی
رئا یسم معرف فناختی مستند به معرف فناسی اس  .در رئا یسم معرف فناختی مسئله انللی
این اس
به دس

یتوان معرفتی حقیقی از جهان به دس
که آیا م 
آوردن معرف

نسبی گرایی اس
فکاکی

آورد؟ رئا یسم معرف فناختی بر امکلان

مطابق با واقع تأکید میکند .رویکرد مقاب این دیدگاه جریان فکاکی

کله بلر اسلا

آن هلیچ معرفل

و

یقینلی و مطلقلی وجلود نلدارد .ادعلای جریلان

دگاههلا
یگرایی معرفتی ،ادعایی خود متناقض اس  .به این نورت که در ایلن دیل 
و نسب 

بصورت یقینی و مطلق ادعا می فود که هیچ معرف

یقینی و مطلقی وجود ندارد.

رئالیسم علمی
دیدگاهی که مدعی اس
دال

واژههای نظری که بر امور مشاهدهناپایر
نظریات علمی و همینرور 

دارند ،مطابق با واقع هستند .وجهان همانگونه هس

یکنند.
که نظری ههای علمی تونیف م 

در مقاب دیدگاه رئا یسم علمی ،دیدگاه ابزارانگاری قرار دارد .ادعای انلی این دیدگاه این اسل
که مفاهیم نظری بهکاررفته در نظری ههای علمی کله بله املور مشلاهدهناپلایری همچلون ا کتلرون،
یدهند ،مابازائی در خارج ندارند ،بلکه نلرفاً بلهعنلوان ابلزاری
میدان ،مو کول ،موج و ...ارجاع م 
یروند .درنتیجه خود نظری ههای علمی حلاوی مفلاهیم نظلری
برای تبیین و پی بینی علمی به کار م 
نیز ابزاری بی

نیستند و نباید انتظار داف

تو ید نظریههایی اس

چنین نظریههایی تونیفگر واقعی

بافلند .هلدف عللم

مشاهدهپایر به مجموعله

که برای مرتبط ساختن مجموعهای از وضعی های

دیگر ،وسای یا ابزارهای مناسبی هستند(چا مرز .)176 :1834 ،در توضیح رئا یسم علمی گفتیم که
رئا یسم علمی دارای سه مؤ فه متافیزیکی اسل  .مؤ فله هسلتی فلناختی ،مؤ فله معرفل فلناختی و
مؤ فه معنافناختی که با انکار هرکدام از این مؤ فهها در ریف ابزار انگاران قلرار خلواهیم گرفل .
ابزارانگاری با انا

00

تجربه بسیار سازگار اس .
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عقاید گا یله قابل پیگیلری اسل  .در آن دادگلاه علدهای از

سابقه این دیدگاه تا دادگاه تفتی

کشیشان تالش کردند ادعاهای اکتشافی گا یله درباره حرک
مقد

زمین بله دور خورفلید را بلا کتلاب

و اظهارات پاپ سازگار نشان دهند .و دیدگاه گا یله رار به نحوی غیرواقعی توجیله نماینلد.

گا یله بااینکه توبه کرد و ی دیدگاه ابزارانگارانه درباره نظری هاش را نپایرف .

رئالیسم در فلسفه اسالمی
یتوان مورد بررسی قرار داد .کن از آنجا که هدف
مؤ فه هستیفناسی را از زوایای مختلفی م 
ما بررسی رویکرد رئا یستی در حوزه هستیفناسلی اسل  ،از سله زاویله بله ایلن موضلوع خلواهیم
پرداخ .
 تحقق ان واقعی  :به عبارت دیگر آیا واقعیتی تحقق دارد؟
 چیستی واقعی  :یا چه چیزهایی در عا م تحقق دارد؟
 وجود عا م خارج :به عبارت دیگر آیا واقعیتلی خلارج از وجلود ملدرک در علا م تحقلق
دارد؟

تحقق اصل واقعیت
عالمه رباربائی در این باره معتقدند که ان تحقق واقعی
قب از هر فعلی وجود خود را امری ثاب

امری بدیهی اس

زیرا هلر انسلانی

یگیرد و با این فرض اس
و مسلم در نظر م 

که به تعامل

یپلردازد و املوری را قصلد ملیکنلد و از املوری ملیگریلزد .ایشلان در کتلاب
با علا م خلارج مل 
میفرمایند:
نهای ها حکمه 
«فال یزال ا واحد منَا و کا ک ک َ موجود یعی

با علم و ا شعور ،یری نفسه موجلوداً واقعیلاً ذا

آثار واقعیه» (رباربائی 18 :1834 ،و  .)10بنابراین تحقق ان واقعی

یا موجود مطلق از نظر ایشلان

یداند ،یعنی ادراک و دریاف
بدیهی و غیرقاب انکار اس ؛ و بداه آن را به حضوری بودن آن م 
واقعی

خود ،امری حضوری اس

یبافد(.رباربائی)260 :1834 ،
و بینیاز از اثبات م 
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چه چیزهایی در عالم تحقق دارند؟
اگر بخواهیم از منظر یک انسان به هستی نظلر کنلیم و از رهگلار ابلزار ادراکلی او بله حقلایق
موجود در عا م ،علم پیدا کنیم ،ناگزیریم از همه ابزارها و قوای موجلود در او اسلتفاده کنلیم چلرا
که هر یک از ابزار ادراکی توان کشف و تونیف بخشی از عا م را بر عهلده دارد .بلهعنلوان مثلال
ادراک رنگ افیاء فقط از رریق قوه بینائی سا م امکانپایر اس ؛ و در مقاب  ،این قوه نفیاً و اثباتلاً
درباره وجود افیاء غیرمادی توان مداخله ندارد .مثالً آیا علالوه بلر بلدن ملادی ،نفلس یلا روح نیلز
وجود دارد یا نه ارتباری به قوه بینائی ندارد؛ بنابراین برای حصول علم از بخ های مختلف هستی
باید از همه ابزارهای موجود در وجود انسانی بهره گرف  .بدیهی اس
ابزارهای خانی به سراغ فناخ

اگر بهنورت گزینشی و با
و

عا م برویم ،از منظر همان ابزار به تمافای عا م خواهیم نشس

نه عا می که حقیقتاً تحقق دارد.
در رویکرد رئا یستی به عا م دیدگاههای متفاوتی ابراز فده اس
یدانند و برخی دیگر واقعی
با ماده و جسمانیات م 
دیگر هستی متشک از مراتبی اس

برخی واقعی

عا م را مساوی

یداننلد بله عبلارتی
عا م را از ماده تا فرا ماده مل 

که یک مرتبه و جلوه آن جسمانی و مادی اس

ظاهری قاب ادراک اس  ،مراتک دیگر آن را باید با ابزارهای مخت

که بلا حلوا

ادراک آن مرتبله بله دسل

ینفسه یا فی غیره بودن به مستق و رابلط تقسلیم
آید .عالمه رباربائی ،هستی یا وجود را از حیث ف 
میکند وجود مستق همان واجکا وجود یا عل ا عل اس (رباربائی )83 :1834 ،و وجود رابلط،
یفود .در تقسیمی دیگر مخلوقات یا وجودات امکانی را از حیلث ملادی
عا م مخلوقات را فام م 
یداند« .انَ ا وجود ینقسم من حیثُ ا تجرَد عن ا ماده و عدمه
یا غیرمادی بودن متشک از سه عا م م 
ا ی ثالثه عوا م کلیه :احدها عا م ا ماده و ا قوَه ،ثانیها :عا م ا تجرَد عن ا ماده دون آثارها و یسلمی
عا م ا مثال وعا م ا برزخ ،وثا ثها :عا م ا تجرَد عن ا ماده و آثارها و یسمی عا م ا عقل »(رباربلائی،
.)83 :1834
بدین ترتیک اموری که از راه حوا
یگیرند .قلمرو ادراک حوا
م

00

یفوند در حوزه عا م محسوسلات جلای
ظاهری درک م 

ظاهری ادراک عرضیات در مقاب جواهر افیاء و درک تعاقلک و

توا ی امور مادی به فرط اتصال مستقیم با امور حسی اسل  .بله عبلارتی دیگلر حلوا

ظلاهری از

ادراک جواهر و ارتبارات میان افیاء ناتوان اس ؛ بنابراین آن قلمروی که در دستر

قرار
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یفود .عا م مثال و عا م عق نیلز بله نوبله خلود بلا ابزارهلای ادراکلی
یگیرد عا م مادی نامیده م 
م
خا

یتوان با حوا
خود قاب ادراکاند و نم 

ظاهری قلمرو آنها را معلوم کرد.

یشناختی
واقعگرایی هست 

گزارهها

سرائیاند»« ،عا م خا قی دارد» .این

«خورفید در آسمان اس »« ،پرندگان مشغول نغمه
رههای بیفماری نظیر آنها که زندگی بشر با آنها گره خورده اس  ،ملورد پلایرش و بلاور
وگزا 
اوس

و امور خود را بر اسا

سقم ،به دس

گزارههلا وقتلی بلرای بررسلی نلح

یکند .همین
آنها تنظیم م 

و

یک فیلسوف سپرده فود تا بهنورت مستدل و منطقی ملورد تحلیل و اثبلات قلرار

گیرد ،مسلئلهای پیچیلده و مشلک و در علین حلال بسلیار مهلم تلقلی فلده و سلؤاالت و ابهاملات
بیفماری پیرامون آن مطرح خواهد فد .این گزاره که «خورفید در آسمان اس » ،یقینی اس

یلا

غیر یقینی؟ از چه راهی بدان دس یافتهایم؟ آیا این گزاره و نمونههای مشابه آن ،ساخته ذهن انسان
نیس ؟ و سؤاالتی از این قبی که در تاری تفکر بشر ثب

فده اس ؛ بنابراین اثبات عا م خارج از

یآید کار آسانی نیس
ذهن آن گونه که در ابتدا به نظر م 

و نیازمند بررسی دقیلق و عا مانله اسل .

گزارهها را تحلی کنیم بر تعداد سؤاالتمان افلزوده خواهلد فلد .ایلن گلزاره کله

اگر بخواهیم این
«خورفید در آسمان اس » فام چندین ادعای هستی فناسانه اس :
 وجود خورفید
 وجود آسمان
 نسب

حکمی وجود خورفید در آسمان

اکنون سؤال این اس

این باورهای هستی فناسانه از کجا نشأت گرفتهاند؟ از چه راهی وجلود

قتر چه استدال ی
گزارههای دالّ بر افیاء مورد نظر اثبات فده اس ؟ به عبارت دقی 

خارجی مدعای
برای اثبات وجود آن ها در خارج به کار رفته اس ؟ بنابراین برای اثبات منطقی و معقلول و موجله
یتوان این پاس ها
یفناسانه راهی پر فراز و نشیک وجود دارد .بهرور اجمال م 
نمودن باورهای هست 
را برای سؤاالت ماکور مطرح کرد:
هر آنچه از راه حوا

به دس

آید حقیق

دارد بسیاری از معلومات ما نیز از ایلن راه حانل

یفود بنابراین در خارج وجود دارند.
م
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با همراهی عق و حوا

یفلود حلوا
عا م خلارج اثبلات مل 

تصلورات را بله ذهلن ملنعکس

یکند و عق وظیفه تصدیق آنها را بر عهده دارد.
م
یفود.
 علم به عا م خارج از راه غریزه انسانی حان م 
 علم به عا م خارج یک معلوم فطری و بدیهی اس .
 ان علی

راهنما و مثب

عا م خارج اس .

یدانلد وجلود
استدال ی زبانفناختی که فرض زبان خصونی را قاب پلایرش نمل 

و در نهای

یداند.
زبان عمومی را د ی بر تحقق موجودات دیگر م 
اما کدام یک از این پاس ها از ارزش منطقی برخوردار اس
داراس  .ربیعی اس

که باید استدالل عالوه بر پاس گوئی و ح مسائ مربورله بتوانلد در مقابل

نقدها نیز سربلند بیرون آید در آن نورت اس
توهم و واقعی

و توان مقابله با نقدها و نقضها را

دانس  .بدیهی اس

یتلوان اسلتدالل را میزانلی بلرای تملایز بلین
که م 

تکتک این ادعاها در ایلن مختصلر میسّلر نیسل
که بررسی 

فلاا افارهای گارا به برخی خواهیم داف

و بهنورت تفصیلی دیدگاه عالمه را بررسلی خلواهیم

کرد.
یداند ،در
از فالسفه اسالمی ابنسینا همراهی حس و عق را برای اثبات عا م خارج ضروری م 
اندیشه او وظیفه حوا

فقط عم احسا

اس

و احسا

یعنی حصول نورت محسو

توسط ابزارهای حسی ،زیلرا هلر کلدام از ابزارهلای حسلی قابلیل

در ذهن

ادراک بعلدی از جهلان را دارا

هستند؛ اما اینکه این محسوسات ،آیا وجود عینی و خلارجی دارنلد وظیفله عقل و وهلم اسل

در

یفود و هم بر اینکه این نتیجه از عقل
استدالل ابنسینا در واقع هم بر وجود عا م خارج استدالل م 
یآید:
م

به دس

«حصول ا محسوسات ف ا حوا

إنما یکون ا سبک فیه استعداد ا حوا

اإلحسا

فقط و هو حصول نورة ا محسو

فهو لعق

و ا وهم»(ابن سینا 1378،م.)63 :

فیها فأما ن نعلم ن لمحسلو

ه و یس لحوا

إال

وجلودا ملن خلارج

یبریم .مالنلدرا اد لهای را بلر
بدین ترتیک با همکاری حس و عق پی به وجود عا م خارج م 
اسا

دستگاه فلسفی خوی

یکند بر اسا
عرضه م 

مبانی حکم

متعا یه که انا

وجود رکلن

اساسی آن اس  ،با پایرش تحقق یک وجود که همان نفس انسانی یا نفلس ملدرک اسل
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واقعی

یرسد ،با فلرض تشلکیکی بلودن وجلود و هملین رلور رابطلی بلودن وجلودات
به اثبات م 

یفلناختی مالنلدرا
یهای دیدگاه هسلت 
ممکن ،سایر مراتک وجود نیز اثبات میفود؛ زیرا از ویژگ 
وجود رابطه علی و معلو ی میان مراتک هستی اس  ،با این فرض تحقق عا م خارج از ذهن و اثبات
آن دفوار نیس  .این استدالل بر دو ان فلسفی انا
واحدی اس

از آنجا که هستی حقیق

و دارای مراتک تشکیکی اسل  ،از یلک سلو بله مرتبلهای

منتهی میفود که کام تر از آن قاب تصور نیس
از او قاب فرض نیس

وجود و تشکیکی بودن وجود مبتنی اس .

یرسد که ناق
و از سوی دیگر به مرتبهای م 

تر

که هیوالی او ی نام دارد استدالل دیگر بر ممکن بودن جسلم ،بلر فیّاضلیّ

یگوید اگر سلسله ایجلاد بله جلوهر جسلمانی منتهلی
مطلقه ا هی مبتنی اس ؛ و در استدالل سوم م 
یآید کله ممکنلات منحصلر در عقلول بافلند زیلرا نفلو
نشود الزم م 

و ربلائع نلور و اعلراض،

وجودفان در گرو تحقق جسم اس  ،وجودات غیر عقول تحقق دارند ،پس جوهر جسمانی نیز در
عا م خارج تحقق دارد(مالندرا ،1832،جلد.)7 :8
برتراند راس  ،از فالسفه معانر غرب ،علم به عا م خارج را برای انسان دارای قوه تعق  ،امری
غریلزی ملیداند(راسل  .)83 :1312،جی.ای.ملور اسلتدال ی مبتنلی بلر فهلم متعلارف( common

یگوید «م توانم ثاب
یکند او م 
 )senceارائه م 
اینکه دو دس
دس

کنم که دو دس

خود را باال ببرم و ضمن اینکه با دس

اس » و سپس ضمن اینکه با دس

راس

انسان وجلود دارد .چگونله؟ بلا

افارهاى م کنم بگویم که «این یک

چپ افارهاى مل کلنم بیفلزایم کله «و ایلن یلک دسل

اس  ».و اگر با این کار به خودى خود وجود چیزهاى خارج را ثاب

کرده بافم همه خواهید دیلد

که م توانم این کار را به چندین و چند راه دیگر نیز بکنم» (مور ،ارغنون  7و  .)3،102مور بلا بلاال
بردن دو دس

یگیرد که عا م خارج وجود دارد.
خود و افاره به آنها نتیجه م 

یتوان گف
م

دغدغه اثبات عا م خارج در میان اندیشمندان غربی ،به خارر سلوک فکلری و

فلسفی آنها که همراه با بروز و ظهور مکاتک ضد رئا یستی همچون سوفسطائیان و ایدئا یس ها در
سن

فلسفی آنها بوده اس

بلی

از فیلسلوفان مسللمان بلوده اسل  ،بلهرلوری کله حتلی تلالش

اندیشمندان مسلمان همچون عالمه رباربائی نیز در واقع پاس به فبهات آنها بوده اس  .در سن
فلسفی اندیشمندان اسالمی به خارر جایگاه مستحکم عق چنین جریاناتی قدرت حضور ندافتهاند
نتوانستهاند چا

و یا اگر بودهاند هیچگاه

کنند(مصباحیزدی.)103 :1833 ،

فکری و فلسفی ایجاد
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)

05

بازخوانی بنیانهای تمدنی با رویکرد واقعگرایی در قلمرو علم و فلسفه ( با تأکید بر دیدگاه عالمه طباطبائی)

واکاوی معرفت از منظر عالمه طباطبائی(ره)
در رئا یسم معرف فناختی مهمترین مسأ ه این اس
واقعی

مستق از ذهن امکان پایر اسل

همانگونه که هس

که آیا معرف

و فناخ

یقینلی نسلب

بله

واقعیل

را

یلا نله؟ بعبلارت دیگلر آیلا ذهلن قلادر اسل

بشناسد و آنچه از نور و ادراکلات در خلود دارد حلاکی از واقعیل

خلارجی

یتوان از ندق و کاب این ادراکات سخن گف ؟ برای پرداختن به این موضوع ،علم
اس ؟ آیا م 
و معرف

یفرمایلد:
یدهیم .عالمه در این بلاره مل 
را از دیدگاه عالمه ربارباعی مورد بررسی قرار م 

«وجود ا علم ضروریٌ عندنا» (رباربائی )277 :1834 ،وجود علم نزد مدرک ضلروری اسل
ییابلد کله دارای عللومی اسل
انسانی با اندکی توجه مل 
بارزترین مصداق آن ،علم به وجود خود مدرک اس

و هلر

کله با وجلدان بلرای او حانل اسل  .و
یتوان آن را اینگونه بیان کرد؛ « من هستم
م

یآیلد .ایشلان در ادامله مفهلوم عللم را نیلز
و از بدیهیات به فمار مل 

» که یک قضیه وجدانی اس

یتوان علم را به
یداند « وکا ک مفهومه بدیهیٌ نا »(همان) بنابراین نم 
بدیهی و بی نیاز از تعریف م 
نحو ایجابی تعریف کرد و برای او از جنس و فص استفاده کرد .عالمه رباربلائی هلدف از بحلث
پیرامون علم را دستیابی به اخ
علی اخ

خوا

یداند « و انَما نرید با بحث فی هاا ا فص ا حصول
علم م 

ّ خوانه»( همان) .با اینکه مفهوم و انطالح علم نیازمند تبییین و ففاف سازی اس

وی

یفود
مفهوم آن به نرف ا تفات روفن خواهد فد ،و بدیهی بودن مفهوم علم مانع از تعریف آن م 
یفود و این موضوع در مفهلوم عللم
روفنتر از خود تعریف و تبیین م 

زیرا هر مفهومی با مفهومی
که خود مفهومی بدیهی اس
نیس  ،زیرا علم یک حا

فلدهتلر از آن
روفنتر از مفهوم علم و فلناخته 

امکان ندارد .چیزی
وجدانی اس

که موجود زنلده دانلا آن را در آغلاز بلدون هلیچ ابهلام

یتوان با مفهومی کله از وضلوح و ظهلور
ییابد و چنین چیزی را هرگز نم 
وافتباهی از ذات خود م 
بیشلتری برخلودار بافلد تعریلف نملود( نلدرا، 1833 ،ج .)273: 8بنللابراین وقتلی عللم را تعریلف
یهای خان
یکنیم در واقع با اوناف و ویژگ 
م

یفویم .عالمه رباربائی در تعریلف عللم
آفنا م 

یفرمای لد« :فللا علم حصللول امللر مجللرد مللن ا مللاده المللر مجللرد ،و ان فللئ
مل 

ق ل  :حضللور ف لی

شی»(رباربائی .)273 :1834،علم یعنی حصول امری مجرد از ماده برای مجردی دیگر و یا حضور
فی برای فی دیگر .همینطور ایشان در انول فلسفه و روش رئا یسم میفرماید«:مشاهده وتجربه به
جهی تاثیری کله واقعیل
کردهاند که هنگام به کار بردن حوا  ،در نتی 
ما اثبات 
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یرود.و مقارن این
میفود که با به کار انداختن حاسه پیدا فده و با از کار بازدافتن حاسه از میان م 
یتا .)27 :با دق
ییابیم(رباربائی ،ب 
حال چیزی را به نام «ادراک» م 

در تعریف عالمه چنلد ویژگلی

یفود:
علم روفن م 
علم امری وجودی اس .
علم امری غیر مادی اس .
عا ِم یا مدرک نیز مجرد و غیر مادی اس .
ارتباط عا م با علم یا مدرک با ادراک ،حضوری اس .
را نیز از خوا

عالمه رباربائی کاففی

یفرمایلد« :واقعیل
یداند در ایلن بلاره مل 
ذاتی علم م 

بیتا.)01 :
روننما -کافف از خارج -اس (همو ،
علم واقعیتی نشان دهنده و بی 
حان آنکه تعریف علم بخارر بداه

آن غیر ممکن اس

و اموری که در راستای تبیین علم

یفود در واقع ذکر ویژگیهای علم اس .
بیان م 

امکان و گستره معرفت
عالمه رباربائی دستیابی به معرف
مطاب ق با واقع جازم و ثاب

یداند ،معرف
را امری ممکن م 

در اینجلا بله معنلای ادراک

که منطقاً امکان خطا در آن وجود نلدارد ،اسل  .ایشلان دربلاره امکلان

یگوید :منکر وجود علم ،یعنی سوفسطی اگر در همله چیلز فلک
پایر بودن معرف  ،برای انسان م 
کند و منکر علم فود و بگوید من در همه چیز فک دارم ،در واقع او به وجود علم اعتراف کلرده
یا جمله برای انسان ممکلن
اس « ،علم به اینکه او در همه چیز فک دارد» ،بنابراین حصول علم ،ف 
اس (رباربائی .)278 :1834 ،بنابراین رویکرد فکاکی
ایشان معرف
معرف

یفود.
معرفتی با بیان فوق ررد م 

یدانلد و معتقلد اسل
حقیقی را علم و یقین مطابق با واقع م 

یتلوان بله عللم و
مل 

یقینی دس

یاف  .یعنی اینکه حقیقی بلودن و مطلابق بلا واقلع بلودن ادراکلات انسلان (فلی

ا جمله) ممکن اس

و معلومات بشر ،علی رغم ادعلای ایدئا یسل هلا ،نددرنلد خطلا و موهلوم

نیس .
یتلوان
یپلایرد ،نمل 
یا جملله) خطاپلایری ادراکلات را مل 
با توجه به اینکه عالمه رباربائی(ف 
رئا یسم او را رئا یسم خام به فمار آورد .زیرا در رئا یسلم خلام ،ادراکلات تنلاظر جلزء بله جلزء بلا
واقعیات عا م واقع دافتند ،و آنچه از رریق ابزار ادراکی برای ذهن حان میفد بیلانگر واقعیلات
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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عا م خارج بود و این با خطاپلایر دانسلتن ادراکلات ،سلازگار نیسل  .از سلوی دیگلر در رئا یسلم
انتقادی عالوه بر واقعنمائی معرف  ،موضوع دیگری نیز مطرح اس  ،و آن اینکه معرف
اجتماع اس  ،و یا بنا بر دیدگاه دیگری معرف

محصول خالقی

محصلول

یبافلد(ر.ک :بلیکلی،
ذهن نیز م 

نورمن 183 :1831 ،و قائمی نیا در :رئا یسم(مجموعه مقلاالت) 64 :و انلدرو کلیلر :ترجمله یلارعلی
کرد فیروزجائی در :رئا یسم(مجموعه مقاالت) .)124 :و لی در رئا یسلم عالمله ابعلاد اجتملاعی یلا
خالقی

ذهن مطرح نیس  ،بلکه آنچه مهم اس

تالش ذهن برای تمیز میان حقایق و پنلدارها ملی

بافد .و این فرایند با مبناگرائی معرفتی و ابتناء گزاره-های غیربدیهی بر گزارههای بدیهی به سامان
یرسد.
م

نتیجهگیری
رواقعگرایلی نسلب
واقعگرایی و غی 
رویکرد 

بله عللم و معرفل

بعنلوان یکلی از اساسلیتلرین

ئلهی
رویکردهای سازنده مبانی فکری و نظلری تملدن ،ارتبلاط مسلتقیمی در سلاختار ،اهلداف ،ارا 
واقعگلرا ،تلالش
ا گوهای ارتباط اجتماعی یک تمدن دارد .عالمه رباربایی بهعنوان یک فیلسوف 
یفناختی و معرف فناختی را اثبات نماید .در این مقا له بله اختصلار نتلایج
قعگرایی هست 
میکند وا 

ذی حان فد:
 .1در اندیشه عالمه رباربائی منظور از معرف  ،مطلق علم و دان
 .2معرف

و آگاهی اس .

یفود.
به دو نوع حضوری و حصو ی تقسیم م 

یا جمله) خطاپایرند.
 .8معرف های حضوری خطاناپایر و معرف های حصو ی(ف 
 .0علوم حصو ی به علوم حضوری بازگش

یکنند.
م

مسأ های که در اینجا در پلی تبیلین آن بلودیم ،در درجله اول تبیلین رویکلرد رئا یسلتی عالمله
رباربائی بود .اینکه آیا معرف

یقینی و مطابق با واقع امکان پایر هس

یا نه؟ و پس از اثبلات ایلن

یبافد ،یعنی اینکه رئا یسم عالمه از نوع رئا یسم خلام
گونهفناسی رئا یسم عالمه م 
مطلک ،مسأ هی 
اس یا از نوع رئا یسم انتقادی و یا اینکه با هر دوی اینها متفاوت اس ؟ عالمه رباربائی با پایرش
عللم حضللوری و بلدیهیات او یله کلله از سلن علللوم حصلو ی هسللتند امکللان دسلتیابی بلله واقللع را
یکنند ،که خطاناپلایری و
یپایرند ،و در واقع رویکرد رئا یستی خود را با علم حضوری فروع م 
م
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یبافد .و ی از آنجا که علوم حضوری فخصی هسلتند ،بله تنهلائی
یهای آن م 
یقینی بودن از ویژگ 
یتوانند غرض رئا یس
نم 

را تأمین کنند ،از این رو عالمه با تمسک به بدیهیات و از جمله قضلی هی

یترین قضی هی بدیهیات او یله ملیبافلد ،بنلای رئا یسلم
محال بودن امتناع و اجتماع نقیضین که او 
معرفتی را تقوی

یکند.
م

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)

03

بازخوانی بنیانهای تمدنی با رویکرد واقعگرایی در قلمرو علم و فلسفه ( با تأکید بر دیدگاه عالمه طباطبائی)

فهرست منابع
ابنسینا ،ابوعلی( 1791م) التالیقات عبدالر من بدوی ،قاهره ،انتشا ات الهیئة المصریه الاامه للکتا
اُشاشا ،سمیر( )1171فلسفه عل ترجمه ،هومن پناهنده ،چاپ چها م ،تهران ،انتشا ات فرهنگ مااصر
بنتون ،تد و دیگران( )1131فلسفه علوم اجتماعی ترجمه شهناز مسمی پرس ،.چاپ چها م ،تهران ،نشر آگه
بیات ،عبدالرسول و دیگران( )1131فرهنگ واژهها ،چ دوم ،ق  ،انتشا ات اندیشه و فرهنگ دینی
پاتن  ،هیال ی( « )179۱لالیس چیس.؟» ترجمه مید االب و ابوالحسن سنی ،مجله ذهن ،شما ه 11
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی(« )1171دو نوع لالیسو ؛ خوام و انتقوادی» ،د  :لالیسو  ،تهوران :انتشوا ات پژوهشوگاه
فرهنگ و اندیشه اسالمی
وووووووووووووووووووووووووووووووو )1171(،لالیس تهران ،سازمان انتشا ات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
چالمرز ،آلن اف( )1171چیستی عل د آمدی بر مکاتب عل شناسی فلسوفی متورج  ،سواید زیبواشالم ،چ دوازدهو  ،تهوران،
انتشا ات سازمان و تدوین شتب علوم انسانی دانشگاهها(سم ).مرشز تحقیب و توساه علوم انسانی
بشناس ،علی محمد و دیگران( )1131فرهنگ مااصر هزا ه ،تهران ،انتشا ات فرهنگ مااصر
اسل ،برتراند( )1132مسالل فلسفه منوچهر بز گمهر ،چ دوم ،تهران ،انتشا ات خوا زمی
داو ی ا دشانی ،ضا(  )1131فلسفه مااصر ایران ،تهران ،نشر ساقی
صد الدین شیرازی ،محمد( )1132الحکمة المتاالیة فى االسفا الاقلیة اال باة ج  ،3تهران ،انتشوا ات بنیواد کمو .اسوالمی
صد ا
اباابالی ،محمد سین( )1139برهان مهدی قوام صفری ،چ دوم ،ق  ،انتشا ات موسسه بوستان شتا
وووووووووووووووووووووو ( )1171نهایهالحکمه غالمرضا فیاضی ،ق  ،انتشا ات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
وووووووووووووووووووووو (بیتا) اصول فلسفه و وش لالیس سید هادی خسروشواهی ،قو  ،انتشوا ات مرشوز بر سویهوای
اسالمی
عا فی ،عباس(« )1171مارف .و گونههای لالیس » ،د  :لالیس  ،تهران :انتشا ات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
عبدی ،سن(« )1111بر سی نقش فلسفه و جایگاه آن د تمدن اسالمی» ،نشریه تمودن پژوهوی ،دو ه اول ،شوما ه اول،
111-111
لیدیمن ،جیمز( )1171فلسفه عل

سین شرمی ،چ دوم ،تهران ،موسسه انتشا ات کم.

مصباح یزدی ،محمدتقی( )1133آموزش فلسفه جلد  1و  ،2چ هشت  ،تهران ،انتشا ات شرش .چاپ و نشر بینالملل
مطهری ،مرتضی( )1131مجموعه آثا جلد  ،۱چ هشت  ،تهران ،انتشا ات صد ا
ماین ،محمد( )11۱1فرهنگ فا سی جلد دوم ،چ هشت  ،تهران ،موسسه انتشا ات امیرشبیر
مو جی ای (« )1191برهان عال خا ج» ،ا غنون ،منوچهر بدیای ،شما ه  9و 3
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