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چکیده
مس له بودگی «وصقعیت صجتماعی» ب صی صی حکمت ،به صمکان تأتیس علم صنسانی متناتب با فلسفه
صتالمی باز میگ دد .د وصقع پ تش صز صمکان تاتیس علم صنسانی مزبو شبه نوعی) ،به االش شیدن
ظ فیت حکمت متعالیه به مثابه یک نظام فلسفی ام صتت؛ به گونهصی ه عدم صمکان تأتیس علوم
صنسانی ب صتاس آموزههای آن ،به منزله نقص نظام فلسفه صتالمی تعبی وصهد شد .هد ،صی مقاله،
توضیح مفهوم و صهمیت «وصقعگ صیی» ب صی لیت حکمت متعالیه صتت .مدعای صی نوشته آن صتـت
ه «وصقعگ صیی» صهمیتی صتاتی د هستیشناتی ،مع فتشناتی و نظام ص زشی حکمت مدنی متعالیه
دص د؛ بهطو ی ه تبیی وصقعگ صیانه صم صجتماعی تبدی به یک مس له صتاتی د حکمت مدنی شـده
صتت .صی نوشتا نشان میدهد ه اگونه مس له بودگی «وصقعیت صجتماعی» ب صی حکمت مدنی ،بـه
صمکان تأتیس علم صنسانی متناتب با حکمت متعالیه باز میگ دد .به همی منظو  ،د مقاله حاض صز
وش صتنادی صتتفاده شده صتت و تالش شده صز تخنان بز گان صی حکمت ،بـ صی مـدعای مقالـه
مستندصتی ص صئه گ دد .یافتههای مقاله میتوصند ب صی ب تی موضوعاتی مانند ص صئه نظ یه وصقعگ صیی د
صمو صعتبا ی یا تبیی ظ فیت حکمت متعالی ب صی تأتیس علوم صنسانی به ا گ فته شود.
واژگان کلیدی :وصقعگ صیی ،وصقعیـت صجتمـاعی ،حکمـت متعالیـه ،تأتـیس علـم صنسـانی ،نظ یـه
وصقعگ صیی د صمو صعتبا ی.
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مقدمه
1

«واقعگرایی» مفهومی است که در تعریتف آن اتفتاق نظتر وجتود نتیارد؛ نیترا بتر استار
معیارهای مرفاوتب تعریفهای مخرلفی ان آن شیه است .اما هتواداران واقتعگرایتی در ایتأ
میعا مشررک هسرنی که «واقعیت مسرقل ان ذهأ ما "در خود" وجود دارد و ایأ واقعیت بته
همیأ صورت قابل شناخرأ است» (دیب 1384ب ص.)347
همانطور که مشاهیه میشودب ادعای مزبور ان دو میعای کوچکتر تشکیل شیه استت.
ادعای درعی نخستب اییهای هسریشناخری است کته بته «ذاتگرایتی» شتناخره متیشتود.
2

3

ذاتگرایی به معنی اذعان به وجود «ذات» و «واقعیت» بترای چیزهاستت (دادجتوب 1397ب
ص .)52برایأاسارب میان «چیز»ها اخرالف ذاتی وجود دارد و ایأ اخترالف موجتب تمتایز
ذاتی یک چیز ان چیز دیگر میشود (مطهریب 1375ب ج6ب ص.)313
دومیأ قسمت ان ادعای اصلی واقعگراییب یک ادعای درعی «معردتشناخری» میباشی و
مبنی بر ایأ است که «شناخت جهان خارج [ان ذهأ] امکتانپتایر استت» (صتادقیب 1389ب
ص .)193بتته ایتتأ ترتیتتبب پتتایرش دو متتیعای درعتتی دتتوق حتتیاقل شتترط النم بتترای
«واقعگرایی» است .بنابرایأ اگر میعای درعی نخست مورد تردیی قرار گیتردب درآنصتورت
نریجهای که حاصل میشود «شکگرایی» خواهی بود و اگر میعای درعی دوم مورد چتون و
چرا قرار گیردب درآنصتورت بته «ایتیهآلیستم» یتا «نستبیگرایتی» منرهتی خواهتی شتی .در
اییهآلیسمب وجود جهان مسرقل خارج ان ذهأ مورد تردیی واقع میشتود و در نستبیگرایتیب
1. Realism
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3. Real
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پ

ان درض وجود واقعی «چیزها» نحوه رابطته موضتوعات واقعتی بتا موضتوعات ذهنتی

بهگونهای تبییأ میشود که عبارات درستب مرتبط و بیتانگر بتهدستت آینتی (ستایرب 1385ب
ص .)75-7اما چالش بیأ «واقعگرایی» و «اییهآلیسم» در علوم انسانی معاصر مغترا نمتیأب
1

2

خود را بهصورت چالش میان «اعربارگرایی» و «واقعگرایی» نشان میدهی.

مسئله واقعگرایی در حکمت مدنی متعالیه
در مسئله «واقعگرایی» برای حکمت مرعالیه صورتبنیی ان نظریه واقتعگرایتی بته گونتهای
است که بروانی با هسریشناسی ایأ دلسفه منطبق باشی .درواقعب «مسئله» شین ایتأ موضتوع
(انطباق نظریه واقعگرایی و تعریف واقعیت با هسریشناسی اسالمی) به دو صورت جلوهگر
میشود .صورت نخست ان ایأ مسئله ت به روایت سیی محمیحسیأ طباطبایی و شتاگردانش
ت به نظریه «اعرباریات» مربوط میشود .بر اسار ایتأ نظریتهب «اعرباریتات» حقتایقی ذهنتی
هسرنی که نه بهطور مسرقل و نه بهصورت وابسرهب همرایی در خارج ان ذهأ نیارنتی .امتا بتا
ایأ وصفب «اعرباریات» ان امور عینی گردره میشونی و مبرنی بر واقعیتات ختارجی هسترنی
(حسنی و موسویب 1395ب ص .)120شهیی مرتضی مطهتری نحتوه ابرنتای «اعرباریتات» بتر
«امور واقعی» را ایأگونه توضیح میدهنی:
حقیقت این است که هر یک از مفاهیم اعتباریه را که در نظر بگیریم ،خواهیم دید کهه بهر
روی حقیقتی استوار است .یعنی یک مصداق واقعهی و نفه االمهری دارد و نسهبت بهه آن
مصداق ،حقیقت است و عارض شدن آن مفهوم بهرای ذههن ،از راه همهان مصهداق واقعهی
است .چیزی که هست اینکه :ما برای وصول بهه منظهور و مقصهودهای عملهی خهود ،چیهز
دیگری را مصداق آن مفهوم فرض کردهایم و آن مصداق جز در ظرف توهم مها مصهداق
آن مفهوم نیست .در حقیقت این عمل خاص ذهنی که مها نهامش را «اعتبهار» گذاشهتهایهم،
یک نهو بسهو و گسترشهی اسهت کهه ذههن روی عوامهل احساسهی و دواعهی حیهاتی در
مفهومات حقیقی میدهد و این خود یک نو فعالیت و تصهرفی اسهت کهه ذههن بهر روی
عناصر ادراکی مینماید و فرق این فعالیت و تصرف ذهنی با تصهرفات دیگهر ه کهه شهر
آنها در مقاله ( )5گذشت ه این است که این تصرف ،بههطهور ارادی یها غیهر ارادی ،تحهت
تأثیر تمایالت درونی و احتیاجات زندگانی واقع میشود و با تغییر آنها تغییر مهیکنهد؛ بهه
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1. Constructivism
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حقیقی اخذ و اقتباس شده است و همانطهور کهه در مقالهه ( )4گفتهه شهد ،خطهای مطله
نداریم و هر خطایی از صحیحی پیدا شده اسهت .اعتبهار و فهرض مطله ههم نهداریم .تمهام
مفاهیم اعتباری از مفاهیم حقیقی حسی و یا انتزاعی اقتباس شهده اسهت .ایهن اسهت معنهای
جمله متن« :هر یک از این معانی وهمهی روی حقیقتهی اسهتوار اسهت» و البتهه در

ایهن

مطلب در مورد اعتباریات شعری (مثل «شیر میآید») واضح اسهت و در مهورد اعتباریهات
عملی و اجتماعی نیز با بیانهایی که بهتدریج در مهتن و پهاورقیهها مهیشهود ،ایهن مطلهب
واضح خواهد شد (مطهری ،1375 ،ج ،6ص.)395

واقعگرایی(مفهوم و اهمیت آن در حکمت مدنی متعالیه) 

خالف آن تصوراتی که از نفوذ این عوامل آزاد است .بنابراین مفهاهیم اعتبهاری از مفهاهیم

با ایأ بیانب مطهری توضیح میدهی که ذهأ در یک درآینتی ختاص تعریتف شتیه و یتا
وی گیهای یک واقعیت خارجی را به واقعیت دیگتری نستبت متیدهتی .در نریجته چنتیأ
عملیب یک واقعیت اعرباری ساخره و پرداخره میشود .اما همانطور که شتهیی مطهتری نیتز
بیان میکنیب هیف ان چنیأ کاری بهدست آمین برخی نرایج عملی در ننتیگی بشتر استت.
انایأروب ان امور درضی یکسری امور حقیقی بهدست میآینی .امتا ایتأ ستخأ بته آن معنتا
نیست که واقعیتهای اعرباری به پییایش واقعیتهای عینی منجر میشونی .بلکه مقصود آن
است که واقعیتهای عینیب مبرنی بر واقعیتهتای درضتی متیباشتنی (حستنی و موستویب
1395ب ص .)121شهیی مطهری در بخشی ان نقل قول باال اشاره میکنی که واقعیات اعرباری
ان واقعیات عینی اخا میشونی .اما آن ه که در توضیحات او دییه نمیشتود ایتأ استت کته
چرا و چطور «امر واقعی» بر «امر اعرباری» مبرنی است .به عبارت دیگرب مستئله واقتعگرایتی
در تبییأ مطهری ان نظریه اعرباریات آن است که وی ضتمأ اینکته بته درضتی و قتراردادی
بودن مفاهیم و نظریههای اعرباری اذعان متیکنتیب بایتی بپتایرد کته ایتأ نتوع ان مفتاهیم و
نظریاتی که ساننیه بسیاری ان علوم انسانی هسرنیب بایی ارتبتاطی بتا دلستفه استالمی داشتره
باشی که پیرامون واقعیت سخأ میگویی .اما او خود به ایأ امر اذعان دارد که نوعی ان ابرنای
واقعیتهای اعرباری به واقعیتهای عینی وجود دارد .البره روشتأ استت کته شترط امکتان
تأسی

علم انسانی بر اسار آمتونههتای دلستفه استالمیب وجتود ارتبتاطی حقیقتی میتان

واقعیتهای اعرباری با واقعیتهای عینی است.
دومیأ صتورت ان «مستئله» شتین انطبتاق نظریته واقتعگرایتی و تعریتف واقعیتت بتا
هسریشناسی اسالمیب مربوط به برداشت ابراهیم خانی ان نظریه «اعرباریات» میشتود کته او
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آن را «دهم هسریشناسانه اعرباریات» مینامی (خانیب 1395ب ج 1ب ص.)23
او در توضیح چگونگی ابرنای واقعیت اعرباری بر واقعیت عینیب به برداشری ان درمتایش
امام علی

توسط عبیاهلل جوادی آملی تمسک کرده است که بر اسار آنب رابطه «نف » با

«بین» به رابطه «خیا» با «بنیگان» تشبیه شیه است .ایأ نویسنیه مینویسی:
به بیان آیتاهلل جوادی آملی ،همانگونه که طب سخن گویهای امیرالمهنمنین

در مهورد

ح تعالی و نسبت او با مخلوقات ،ح تعالی داخل در اشیاء است اما نه به معنای ممازجهت و
مخلوط بودن حسی و ظاهری ،و خارج از اشیاء اسهت امها نهه بهه معنهای مباینهت و تعانهد و
فاصلهای حسی و ظاهری 1،در مورد نف

و بدن نیهز مهیتهوان گفهت "الهنف

داخهل فهی

البدن ال بالممازجه و خارج عنها ال بالمباینه" (همان ،ص.)22-21

نویسنیه مزبور با الهام ان ایأ برداشتب میعایی درباره رابطه «واقعیت عینی» و «واقعیتت
اعرباری» مطر میکنی مبنی بر اینکه:
همان نسبتی که میان ح تعالی و عالم و یا میان نف

و بدن برقرار اسهت ،در حهوزه مسها ل

اجتماعی و در میان موجودات حقیقهی و موجهودات اعتبهاری در ایهن عرصهه نیهز برقهرار
است .درواقع میتوان گفت که «الحقیقی داخل فی االعتباری ال بالممازجه و خارج عنهها ال
بالمباینه» (همان ،ص.)22

برای توضیح ایأ درمول بایتی گفتت «واقعیتت عینتی» و «واقعیتت اعربتاری» ان جهتت
«موجود بودن» یکسان هسرنی و تفاوتی با هم نیارنی .اما ان جهتت دیگترب واقعیتت عینتی ان
واقعیت اعرباری «مرمایز» است و آن ه که ایأ دو نوع ان واقعیت را ان هم مرمایز میکنتی آن
است که دضای تحقق واقعیت عینی جهان خارج ان ذهأ میباشی؛ درحالیکه دضای تحقتق
واقعیت اعرباری جهانب قرارداد و اعربار است .با ایأ توضیح میتتوان امتر واقتع اعربتاری را
داخل در امر واقع عینی دانست (ال بالممانجه) و درعیأحالب آن را بیرون ان جهان خارج ان
ذهأ قرار داد (ال بالمباینه) .با ایأ بیان میتوان نریجه گردت که سخأ شهیی مرتضی مطهتری
ت که پیش ان ایأ به آن اشاره شی ت تنها درباره جهت تمایز واقعیت اعرباری ان واقعیت عینی
است و در پایان کالمش (آنجا که به اخا واقعیت اعرباری ان واقعیت عینی اشتاره متیکنتی)
درواقع بهجهت اشرراک ایأ دو نوع ان واقعیتب مروجه است که ابتراهیم ختانی آن را متورد

94

« .1الحق داخل فی االشیاء البالممازجه و خارج عنها البالمباینه».

خانی آن است که ایأ نوع خوانش نظریه «اعرباریات»ب سخنی ان چگونگی پیتیایش و تکثتر
مفاهیم اعرباری نمیگویی .سخأ خانی درباره نظریه اعرباریات ایأ است که:
عالمه طباطبایی معتقدند هر عمل ارادی انسان با یک اعتبارات همراه است و مکانیزیم عمل
انسان بر اساس اعتبار است و نهتنها زندگی اجتماعی او بدون اعتبهارات غیهر ممکهن اسهت،
بلکه هر فرد انسانی در ابتداییترین خواستههای خود دست به عمهل اعتبارسهازی مهیزنهد.
برای انسان بهعنوان موجودی که همواره به سمت کمال در حرکت است ،اعتبهارات ماننهد
یک واسطه عمل میکند .مطاب تشبیه عالمه ،انسان بدون اعتبارات همانند ماهی بهدون آب

واقعگرایی(مفهوم و اهمیت آن در حکمت مدنی متعالیه) 

توجه قرار داده است .به عبارت دیگرب مسئله بودن واقعیتهای اعرباری در خوانش ابتراهیم

است و نظام فطری و طبیعی انسان بهگونهای است که تمامی انسانهها بههسهمت کمهالی کهه
الی آنهاست پیش میروند و ایهن امهر محقه نمهیشهود جهز بههوسهیله اعتبارسهازی .در
حقیقت ،اعتبارات الزمه هر فعل ارادی انسان است (همان ،ص.)86-85

همانطور که ان ایتأ نقتل قتول مشتخ

استتب تمتام توجته ابتراهیمختانی بته بُعتی

هسریشناسانه نظریه اعرباریات عالمه معطوف است و ان بعتی معردتتشناستانه ایتأ نظریته
سخنی به میان نیاورده است.
با توجه به آن ه گفره شیب میتوان چنیأ نریجه گردت که بتا توجته بته جایگتاه تتاریخی
دلسفه اسالمیِ موجودب مسئله «واقعگرایی» برای ایأ دلسفهب صورتبنیی یتک نظریته دربتاره
«واقعیت اعرباری» است؛ بهگونهای که با نظتام «هستریشناستی» آن مترتبط باشتی .ابوالحستأ
حسنی ضمأ اذعان به اینکه «حکمت مرعالیه» بهعنوان یکی ان شاخههتای دلستفه استالمی در
وضعیت کنونی بیشرر بر «واقعیت عینی» مرمرکتز متیباشتی و در قلمترو «هستریشناستی» و
«الهیات» بر بنیادهای اسرواری تأسی

شیهب اما با وجود ایأب در شاخههای «حکمتت عملتی»

توسعه چنیانی نیادره است (حسنیب 1390ب ص .)19حسنی در ادامه سخنان خودب بتهدرستری
اشاره میکنی که برای ورود «حکمت مرعالیته» بته عرصته ننتیگی دلستفی کنتونی در ستطح
بیأالمللیب النم است شاخههای آن بسط یابی .درونمایه کالم او درباره صورت مسئله دلستفه
اسالمی و البره حکمت مرعالیه در وضعیت تاریخی حاضر در قبال علم سیاست ایأ است کته
«رویکرد نوصیرائیان به حکمت سیاسی مرعالیه بایی رویکرد تأسی

باشی نه تفستیر» (همتانب

ص .)20-19با ایأ بیانب مسئله اصلی در برابر دلسفه اسالمی صورتبنیی شاخههای مخرلف
آنب بهخصوص شاخههای مربوط به حکمت عملی است تا بروانی وارد ننیگی معاصر شود.
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اما میعای حسنی مبنی بر لزوم تأسی

شاخههای حکمت عملیب چه ارتباطی با مستئله

«واقعیت» و «واقعگرایی» برای دلسفه اسالمی دارد؟
در پاسخ بایی گفت :اصوالً دلسفه دانشی است که دربتاره واقعیتت و حقیقتت کنکتاش
میکنی (مطهریب 1375ب ج 6ب ص .)58-57انایأرو ادعای بسط دلسفه به قلمروهای ننیگی
معاصرب درواقع سخأ ان لزوم تأسی

نظریاتی است که پای «واقعیت» و «واقعگرایی» را بته

ابعاد مخرلف ننیگی بشر بان کنی .به ایأ ترتیب مستئله واقتعگرایتی بترای دلستفه معاصترب
تأسی

نظریاتی مطابق با آن برای ننیگی معاصر است.

اهمیت مسئله واقعگرایی برای حکمت مدنی متعالیه
«محمتتینقیب عطتتار» دهتتم معنتتای «واقعیتتت» و پتتایرش نظریتته «واقتتعگرایتتی» را بتترای
صورتبنیی دلسفه علم در جهان اسالم بسیار مهتم و گستررده متیدانتی .او در ایتأ نمینته
میعی است:
یکی از اختالفات بنیادین میان موضع ما و موضع فلسهفه و علهم جدیهد کهه در مسه له علهم
تأثیر دارد ،درباره فهم معنای واقعیّت و حقیقت و رابطه آنها با امور واقع اسهت .در

ایهن

اصطالحات ،تأثیر عمیقی بر فهم معنای دانش ،فرآینهد شهناخت ،ارز هها و نهایتها بهر فههم
طبیعت خود انسان دارد (عطاس1374 ،الف ،ص.)80

با ایأ بیانب مسئله «واقعیت» و هواداری ان نظریه «واقتعگرایتی»ب تتأثیرات بنیتادیأ بترای
تفکر اسالمی در علمشناسیب معردتشناخریب نظام ارنشی و انسانشناسی دارد .اما در اینجتا
موضوع اصلی درباره علمشناسی است .بنتابرایأ بحتث حاضتر را بته علتمشناستی مرعالیته
محیود میکنیم.
ان منظر علمشناسیب «حکمت مرعالیه» شامل دلسفه علوم طبیعی و علوم انسانی حکمتت
«واقعگرایانه» است که «واقعیت» و «حقیقت» همان «واقعیت وجود» است .مفهتوم «واقعیتت
وجود» در مقابل «مفهوم وجود» قرار میگیرد و بیانگر آن است که «چیزهای» خارج ان ذهأ
پ

ان ورود به «ذهأ» به دو مفهوم «وجود» و «ماهیت» انرزاع میشود .منظور ان «وجتود» در

ذهأب مفهومی ذهنی است که بهعنوان وی گی چیزها ان سرشت چیزها انرزاع متیشتود و بته
وجود آن چیزها در خارج ان ذهأ اشاره میکنی .اما مفهوم «ماهیت» همان چیزهای خارج ان
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ذهأ هسرنی که در ذهأ حضور مییابنی .اما پت

ان ورود بته ذهتأ و ستلب وی گتیهتای

دلسفه علم آن است که ماهیات را بهعنوان واقعیتهای عینی نمیپایرد .اما ایأ به معنتای آن
نیست که «مفهوم وجود» در ایأ دلسفه «واقعیت» تلقی میشود .درواقعب حکمت مرعالیته بته
ایأ نکره ظریف اشاره میکنی که مفهوم ذهنی «وجود» به وجود خارج ان ذهأ چیزها ارجاع
میدهی و ایأ به آن معناست که در مقابل مفهوم ذهنی وجودب ذات دیگری یادت میشود که
واقعیت وجود است و ایأ واقعیت وجود همان «واقعیت» و «حقیقت» است که «واقعگرایی»
برخاسره ان حکمت مرعالیه مبرنی بر آن استت .ان میتان دو مفهتوم اخیترب «واقعیتت» بیتانگر

واقعگرایی(مفهوم و اهمیت آن در حکمت مدنی متعالیه) 

خارجی آنهاب در ذهأ جای میگیرنی .تمایز اصلی حکمت مرعالیه در مقایسه با دیگر مکاتب

واقعیت وجود و انواع و جوانب مخرلف وجود است .درحتالیکته «حقیقتت» نشتاندهنتیه
حکم ذهأ استت کته بتا واقعیتت بیرونتی چیزهتا هماهنتگ استت (مطهتریب 1375ب ج6ب
ص .)156-155بنابرایأ در دلسفه علم اسالمیب واقعیت همان وجود و انواع آن است.
اگر «واقعیت» چیزی است که «وجود» داردب بنابرایأ چیزهای واقعی چیزهایی هسرنی که
وجود دارنی .درآنصورتب «امر اعرباری» و رخیادها و درآینیهای مربوط به آن نمتانی قابتل
بررسی بهوسیله حکمت مرعالیه خواهنی بود که «واقعی» تلقی شونی .بته عبتارت دیگترب بته
شکلی «وجود» داشره باشنی .بنابرایأ امکان تأسی

دلسفه علوم انسانی بتر استار حکمتت

مرعالیهب در گرو «واقعی» بودن «امر انسانی» و واقعی بودن آن منوط به «وجود» آن استت .در
کلمات دیلسودان مسلمان معاصر نیز دقراتی درباره وحیت وجود امور عینی و امور اعرباری
مشاهیه میشود .به عنوان مثالب مهیی حایری یزدی میگویی« :پایههای جوامتع انستانی بتر
وحیت هسری اسروار است [ .]...بنابرایأب پایههای اجرماعی و جامعهشناستی متا بتر همتیأ
وجودشناسی توحییی اسروار میباشتی» (حتایری یتزدیب 1384ب ص .)51هم نتیأ عبتیهلل
جوادی آملی ضمأ تقسیم وجود بته دو نتوع حقیقتی و اعربتاریب نتوع دیگتر ان وجتود را
وجودی خیالپردانانه و توهم محض نمیدانیب بلکه آن را سرچشمه پیتیایی آثتار اجرمتاعی
میشمارد (جوادی آملیب 1388بج17ب ص326-324؛ پزشگیب منرشر نشتیه) .بتا ایتأ بیتانب
میان وجود عینی و وجود اعرباری وحیت ذاتی وجود دارد و همتانطتور کته پتیش ان ایتأ
گفره شیب واقعیت هسری نیز اسار «واقعیت» را تشکیل میدهی .بنابرایأ نوع نگتاه بته ذات
واقعیت و نظریه منرخب درباره «واقعگرایی»ب عنصر اصلی ساننیه دلستفه علتوم انستانی در
حکمت مرعالیه است و میتوانی شرط النم برای امکان تأسی
سیاست) در چارچوا ایأ دلسفه باشی.

علوم انسانی (ان جملته علتم
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«متعالی بودن» نظریه واقعگرایی
محمینقیب عطار مینویسی« :نگرش حِکَمی استالم بته جهتان و بته واقعیتتِ بنیتادیأ آنب
بهطور کلی با آن ه که احکام و نرایجِ کلّیِ دلسفه و علم جییی مطر میکننتی تفتاوت دارد»
(عطارب 1374اب ص .)131در توضیح ایأ سخأ بایی گفت کته نگترش تجربتی علتوم ان
یکسو و دلسفه تجربی پشت آن ان سوی دیگرب موجب شیه استت کته جهتان مشتهود بته
صورت مجموعهای ان پیییههاب رخیادها و درآینتیهای گونتاگون بته نظتر آینتی کته دارای
وی گیهای مغایر با یکییگر هسرنی .ایتأ نتوع نگتاه تجربتی و حستی بته جهتان هستری ت
همانطور که محمیحسیأ طباطبایی مینویسی ت موجب میشود که «پیییهها» در ایأ جهتان
بهمثابه «چیزی» مسرقل یا موجودی با واقعیتت و سرشتت ختاص و جزئتی بته نظتر آینتی.
بنابرایأ نریجه نگاه تجربی به جهان آن است که جهانِ پییتیههتا جهتانی سرشتار ان تنتوع و
تکثر تفسیر شتود (مطهتریب 1375ب ج 6ب ص .)488-487در نگترش تجربتی بته «چیزهتا»ب
پیییههای خارجی موجود در جهان دارای سرشتهای خودبنیادیای هسرنی کته متیتواننتی
موضوع علوم انسانی قرار بگیرنی .ان نظر معردتشناسی حستیب وجتود پییتیههتای جهتان
طبیعت بهمنزله صفت یا کیفیری برای سرشت آن پیییهها تلقی میشونی؛ بتهگونتهای کته در
بررسی آنها یک وی گی عرضی برای آنها در نظر گردره متیشتونی .ان ایتأ نظترب «واقعیتت»
برای علم تجربی و دلسفه حسی همان سرشت یا ماهیت پیییههای جهتان متادی متیباشتی
(همانب ص.)488
گرچه تفسیر «واقعیت» بر اسار علم تجربی و دلسفه حسی همان «ماهیتت» و سرشتت
پیییههای مادی استب اما «واقعیت» ان منظر دلسفه عقلی بهگونه دیگتری تفستیر شتیه و ان
دنیای «کثرت» پیییهها «تعالی» مییابی .ایأ وی گی تمایز پیییهها ان دییگاه شتهودی «دترق
اول» خوانیه میشود:
علّتِ آنکه حالتِ انفکا

و گسستگیِ پدیدارها را در این مرحله از تجربهه (تجربهه حسهی)

"فرق اول" مینامند این است که برای آدمی این امکان وجود دارد که بهر حسهبِ کمهالِ
عقلی یا مقام دینی و روحهانیا  ،بهه شهرط لطهف و رحمهتِ خداونهدی ،از ایهن کاثاهرات
"تعالی" یابد و سپ

بار دیگر به آن رجو کند و تجربهه و معرفهتِ او بعهد از رجهو بهه

عالمِ پدیدارها موسوم به "فرقِ دوم" (فرقِ ثانی) خواهد بهود .البتهه بهرای چنهین انسهانی،
عالمِ کاثارات و افتراقات ه که مجددا پیشِرویِ او قرار میگیرد ه همان عالامی نیست کهه در
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پدیدارهای متکثّر ،ماهیتَ حقیقیِ آن را شناخته و نسبت به ماهیهتِ واقعهیِ اشهیاء و امهوری
که اکنون در مرحله "فرق ثانی" به کلّی متفاوت از مرحلهی "فرقِ اول" قهرار دارد ،بهه
مقامِ خاصی از معرفت نایل شده است .این حالتِ تعالی از "فرقِ اوّل" مالزمِ نوعی تحهوّل
در انسان است که بدونِ آن همچنان در بندِ مراتبِ عادیِ عقل و تجربههای روزمره خواههد
بود (عطاس1374 ،ب ،ص.)132

البره تعالی مزبور ان اینجا آغان میشود که شخ

مزبور دوگانه وجود ت ماهیت پیییهها

در تجربه حسی را دوگانهای صرداً ذهنی میدانتی .درحتالیکته او پت

واقعگرایی(مفهوم و اهمیت آن در حکمت مدنی متعالیه) 

مرتبههه "فههرقِ اول" مشههاهده کههرده بههود؛ زیههرا چنههین شخصههی در مرتبههه تعههالی از عههالمِ

ان تعتالی ان تجربته

حسیب چنیأ تمایزی را در جهان خارج ان ذهأ واقعی نمیدانی .ان ایأ منظرب وی گتیهتایی
که به پیییارها داده میشودب تنها تعیّأها و مرکثّرهایی استت کته بته وجتودِ عتام و دراگیتر
عارض شیهانی (صیرالییأ شیرانیب 1363ب ص .)33-27بتا ایتأ بیتانب دلستفه عقلتیب بتر
خالف نگرش علم تجربی و دلسفه حسیب تنها «هستری» پییتیههتا را واقعتی متیشتمارد و
ماهیت پیییهها را اموری عارض بر وجود عام و دراگیری میدانی که سراسر جهتان هستری
را درا گردره است .بنابرایأ با توجه به مطالب مزبورب نریجه علم تجربتی و دلستفه حستی آن
است که آدمی ان طریق حوار خود تنها میتوانی صورت پیییههای خارج ان ذهتأ را درک
کنی و بر اسار ساخرار قوه ادارکی خودب واقعیت چیزهای ختارج ان ذهتأ را بته ماهیتت و
وجود تجزیه کرده و ماهیت پیییهها را واقعیت آنها بهشمار آورد .اما بر اسار نگرش عقلی
به جهانب علم و معردت آدمی به جهان منحصر به قوای حسی او نیست .بلکته قتوه عقلتیب
تعالیم دینی و شهود قلبی نیز میتواننی بهعنوان منابع علم و معردت در نظر گردره شونی .ایأ
منابع موجب میشونی که «نف » آدمیب نه مفاهیم «چیزها» بلکته ختود چیزهتا را نیتز درک
کنی .در نریجه چنیأ علمیب داصله میان شناسنیه و موضوع شناخره شیه برداشره متیشتود و
ایأ دو با یکییگر مرحی میشونی (آمونه اتحاد عاقل و معقول) .به ایأ ترتیتبب نفت

آدمتی

واقعیت و حقیقت چیزها را که همان وجود آنهاستب طی یک تجربه عینتی و مسترقیم درک
میکنی (خسروپناه و پناهی آنادب 1388ب ص.)182
بر اسار آن ه که تا به حال گفره شیب در برابر معردت حسی و تجربی میتوان ان گونته
دیگری ان معردت و دریادت ستخأ گفتت کته در مرتبته برتتری ان معردتت تجربتی قترار
میگیرنی:
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مرتبه عالیتر و معنویتری از دریافهت و وجهدان وجهود دارد کهه در آن ،عقهل و تجربهه
مجاریِ معتبر و قابلِ اعتمادی هستند که بهوسیله آنهها مهیتهوان کسهبِ معرفهت کهرد .ایهن
مرتبه متعالی از موجوداتِ تغییرپذیرِ طبیعی است با نظم و ناسقی اسهتعالیی .در ایهن مرتبهه،
قوای عقلِ جز ی با عقلِ کلّی آمیختهه مهیشهود و یافتههههای حسّهی و تجربهی بها تجهاربِ
روحانیِ موث که از آن به شهود ،ذوق و حضور تعبیر میشود و همچنین انحاءِ دیگهری از
آگاهیِ فوقِ تجربی که در لسانِ اهلِ معرفهت بهه حهال معهروف اسهت ،ترکیهب و تقویهت
میگردد (عطاس1374 ،ب ،ص.)136

در نریجه چنیأ درآینییب نوعی ان «معردت» بهدست میآیی که در آن عالوه بتر شتناخت
پیییارهاب واقعیت آنها نیز به تجربه مسرقیم آدمی در میآیی .به ایأ ترتیبب واقعیت پیییارها
با «نف » آدمی شروع به مرحی شین میکنی.
گار ان مرحله «درق اول» (مرحلهای که بنابر تجربه حسی آدمی میان پیییارها ادرتراق و
تمایز وجود دارد)ب آغان درآینی درک واقعیت پیییارها بهوسیله «نف » است .همانطتور کته
میدانیمب مطالعه تجربی یک پیییه نمانی که نیان به تعمق و تفکر جیی یابیب گاهی موجتب
میشود پ وهشگر بهجهت اینکه درگیر تجربه مزبور استب حری ان اعضای بین خود غادتل
شود .در ایأ حالت «نف » آدمی به دلیل تمرکز خود بر یک پیییهب ان خود و اعضتای بتین
خود غفلت میکنی .ایأ توانایی نف

در غفلت ان داصله میان پ وهشگتر و پت وهش «دنتا»

نامییه میشود و تنها محیود به مرحله تجربه حسی نیست .بلکه در مراتب عتالیتتر تجربته
نیز وجود دارد .عطار مینویسی:
در موردِ کسی که از مقامِ «فرقِ اول» تعالی پیدا میکند گفتیم کهه چنهین کسهی بایهد در
درجه اول ،نوعی تحوّل و دگرگونی را از سر بگذراند .این تحوّل مربهوط بهه خودآگهاهیِ
مدرِ

یا عالِم است .معرفت به معنای اتّحاد عالِم و معلوم فقو وقتی حاصهل مهیشهود کهه

خودآگاهیِ عالِم یا آگاهیِ ذهنیِ او از میان برخاسته و فنا شده باشد (همان ، ،ص.)137

انایأرو با تعالی وجودی آدمیب «نف » آدمی درگیر تجربههای دراحسی میشتود و هتر
انیانه که دلمشغولی او به تجارا مزبور بیشرر باشیب توجه «نف » بته ختود کمرتر و کمرتر
میشود و بهسمت اتحاد با واقعیتهایی میشود که درگیر آنهاست.
تعالی وجودی موجب میشود که نف
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آدمی ان «پییتیههتای» مرکثتر جهتان متادی بته

«واقعیت» واحی هسری منرقل شود .با آغان رونی تعالی وجتودی آدمتیب «مفتاهیم» بتیشتمار

میگیرنی .اما انآنجاکه ایأ مفاهیم ذهنی همرایانی در خارج ان ذهأ دارنیب با غفلتت مفتاهیم
مزبورب «پیییارهایی» که در خارج ان ذهأ قرار دارنی نیز ان بتیأ متیرونتی .درواقتع «دنتای»
ذهنی مورد بحث موجب میشود کته »نفت » آدمتی واقعیتت ایتأ پییتیارها را کته همتان
موجودیتهای ناق

و بیدوام هسرنی دریابی .با ایأ بیان منظور ان دناب همنمانی میان مترگ

آگتتاهی ذهنتتی و مرعلقتتات آن و ان بتتیأ ردتترأ دعلتتی ذوات چیزهاستت .بتته ایتتأ ترتیتتبب
صورتهای مخرلف پیییهها در یک واقعیت یگانه جمع متیشتود و «کثترت» تجربتهشتیه

واقعگرایی(مفهوم و اهمیت آن در حکمت مدنی متعالیه) 

ذهنی موجود در ذهأ به دلیل غفلت ان خود و آن ه که درون خود دارد متورد غفلتت قترار

جهان مادی تبییل به «وحیتی» میشود که در جهان درامادی تجربه میگردد.
ان تجربه و معردت آدمی که پ

ان تعالی ان کثرتهتای جهتان متادی دوبتاره بته عتالم

پیییارها بان میگرددب تحت عنوان «درق دوم» نام برده میشود .معردتت ایتأچنتیأ دتردیب
معردری مرعالی است؛ نیرا نیأپ

جهان کثرتی که در برابر او قرار میگیردب جهتانی نیستت

که پیش ان ایأ مشاهیه کرده بود .درد مزبور در مرتبهای دراتر ان جهان پیییههای مرکثر قرار
گردره و سرشت حقیقی آن را میشناسی و به مقام ویت های ان معردتت نستبت بته سرشتت
واقعی پیییهها نایل میشود (همانب ص.)132
در ایأ نگرشِ مرعتالیب جهتان هستری بتا تمتام اجتزا و عناصترش تنهتا مجموعتهای ان
«اعراض» هسرنی که در داصله میان دو لحظه ایجاد میشونی و ان بیأ میرونی .اما بنیاد همته
آنها هسری مطلق است .ان ایأ منظرب جهان خلقت دارای دو جنبه است :نخستت آنکته ایتأ
جهان نسبت به هسری مطلق «غیریت» دارد .انایأرو قوه «وهمِ» آدمی متیپنتیارد کته جهتان
مادی وجودی مسرقل دارد .درصورتیکه جهان متادی ان چنتیأ تحققتی برختوردار نیستت.
یکی ان وی گیهای ایأ نوع نگرش به جهان مادی آن است که جهان آدرینش ان ایتأ جنبتهب
نه موجود است و نه در معترض نتابودی .بلکته دارای هستری مسترمر بتوده و ان استرقالل
وجودی برخوردار میباشی .سرانجام اینکه جهان مادی ان ایأ جنبهب مرکب ان ماهیتتهتایی
است که وجود به آن در ذهأ اضاده شیه است .دومیأ جنبه جهان خلقتب جنبه «مظهریتت»
آن است که ان ایأ جنبه نیز جهان مادی وجود و شئون هسری مطلق را آشتکار متیکنتی .بتر
اسار ایأ جنبه ان جهان آدرینشب تنوع و تکثر پیییههای مادی بهمنزله آینههایی هسرنی کته
یک واقعیت ثابت را نشان میدهنی و انایأجهت که به منزله آینه واقعیتت عمتل متیکننتیب
آدمی آنها را اموری واقعی و مرحقق گمان کرده استت .درصتورتیکته جهتان متادی تجلتی
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واقعیت مطلق است و هر آن ه که غیر واقعیت مطلتق باشتیب مربتوط و منرستب بته هستری
مطلق میباشی .خالصه سخأ آنکه وی گیهای برشمرده در باالب مخر

معردت دراحستی و

دراتجربی است و معردت برتر و مرعالیتر بهدست آمیه ان قوه عقلب شهود دل و تعالیم دیتأ
امکان دسررسی «نف » به واقعیت پیییهها را میدهی و انایأرو آن نظریه واقعگرایتی کته ان
ایأ نوع ان معردت برای تفسیر واقعیت بهره میبردب مرصف به واقعگرایی مرعالی میشود.

واقعیت داشتن حقایق وحیانی و متن قرآن
در قسمت پیشیأب چگونگی مرعالی بتودن دریادتتهتای عقلتی و شتهودی بیتان شتی .امتا
همانطور که گفره شیب کسب چنیأ معردت مرعالی برای همه ادراد بشر ممکتأ نمتیباشتی.
هم نبأ احرمال قرار گردرأ آنها در معرض خطاهای معردرتی بستیار نیتاد استت .بنتابرایأ
دسراوردهای چنیأ معردریب ان سوی «وحی»ب «قرآن» و «نقل تجربههای شتهودی پیتامبر» بته
عموم بشریت انرقال داده شیه است .اما ادعای دستیابی به چنیأ معردری مسترلزم پتایرش
واقعگرا و مرعالی بودن آمونههای نقلی است .اینک در بخش پایتانی مقالتهب بته اخرصتار بته
«وحی» و سپ

واقعگرا و مرعالی بودن «مرأ قرآن» پرداخره میشود.

«وحی» دعل الهی است که طی آن حقایقی ان سوی خیاونی بیان میشتود؛ حقتایقی کته
برتر ان مرتبه «عقل» آدمی قرار دارد (خستروپناه و پنتاهی آنادب 1388ب ص .)302بتر استار
تفسیر محمی شیرانیب رو آدمی پ

ان رهایی ان قییهای مادی به ستوی پروردگتار ختود

حرکت میکنی و نشانههای خیاونیی را میبینی و بییأ سبب ان آلتودگیهتاب وسوستههتا و
تعلقات رو آناد میشود و با تابش نور معردت الهیب وجود انسان به گوهری قیسی تبییل
میشود .پ

ان ایأ مرحلهب رو انسانی بر مراتب پتاییأتترِ هستری تمثتل یادرته و حقتایق

معردری را بر عالم مادی برون میدهی و تا حی حوار ظتاهری تنتزل متییابتی .نریجته ایتأ
درآینی آن است که کالم الهی توسط درشره خیاونی بهصورت «وحی» ان عالم غیب بته عتالم
شهادت و قلب پیامبر هبوط یادره و بهوسیله پیامبر بر دیگتر آدمیتان بیتان متیشتود (همتانب
ص.)307
طبق بیان پیشیأب قرآن نور معنوی خیاونی است که بر قلب بنیه برگزییهاش درود آمتیه
است .اما انآنجهت که بهصورت «کراا» در اخریار دیگر بنیگان خیا قترار داردب عبتارت ان
صور و نقشهایی است که حقایق نانل شیه ان عالم غیب را بر قلب آدمیان ارجاع میدهتی.
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«قرآن» بهصورت نوشره قابل خوانین و نقل شین بهوسیله انسان است و هر ک

متیتوانتی

.)308
بر اسار آن ه که گفره شیب میتتوان میتان دو نتوع «تلقتی» وحتی تفتاوت قائتل شتی؛
نخستب تلقی وحی بهوسیله پیامبر ان جبرئیل و دومب تلقی وحی بهوسیله مردم ان پیتامبر

.

بر اسار تلقی نخستب پیامبر حقایق مرعالی و مرصتل بته عتالم عقتل را دریادتت متیکنتی؛
حقایقی که تنها پیامبر توان دریادت آنها را دارد .اما مردم عادی ان پیتامبر ختود تنهتا کالمتی
نانل شیه به پاییأتریأ مراتب خود را بهصتورت شتنییاری و نوشتراری دریادتت متیکننتی

واقعگرایی(مفهوم و اهمیت آن در حکمت مدنی متعالیه) 

مطابق دادههای آن الگوهای معردریب گفراری و ردراری خود را تنظیم کنی (همانب ص- 307

(همانب ص .)308در اینجا بایی توضیح داده شتود کته بتهرغتم تفتاوت مرتبته تلقتی وحتی
بهوسیله پیامبر و تلقی وحی بهوسیله مردم عادیب هر دو مرتبه آن به «واقعیت» بتریأ ارجتاع
داده میشود .با توجه به توضیحاتی که درباره ارجاع حقایق کشف شیه بر قلتب پیتامبر داده
شیب ایأ موضوع آشکار است .اما چگونگی ارجاع نقتش و صتورت شتنییاری و نوشتراری
قرآن به واقعیت بریأب موضوعی است که در ادامه ان آن سخأ به میان خواهی آمی.
مطابقت مرأ قرآن با واقعیت و ذات هسریب با ایأ اسریالل بیان میشود که مرأ قرآن بتا
کالم خیاونی و آن نیز به نوبه خود با علم الهی مرتبط است و در نهایت نیتز بتا «امتر الهتی»
مرتبط میشود که همان عتالم عقتل استت .غتالمرضتا مینتاگر ادعتای مزبتور را ایتأگونته
صورتبنیی میکنی:
متن قرآن که برگرفته از کالم الهی است ،در نهایت با علم الههی و یها امهر الههی کهه منشهأ
جهان و موجودات است متحد بوده و مظهر آن است؛ زیهرا صهفات الههی از یکهدیگر و از
ذات الهی جدایی ندارند .ازاینرو قرآن آیینه جهان مهادی و جههانههای غیهر مهادی دیگهر
است و تفسیر واقعی قرآن بایستی به شناخت واقعی جهان هستی بینجامهد (مینهاگر،1392 ،
ص.)154

بر اسار ایأ ادعاب قرآن با علم خیاونی مرتبط است و انآنجاکه صفت علتم الهتی عتیأ
ذات الهی استب قرآن به ذات خیاونیی برگردانیه میشود و همانطور که آشکار استتب در
هسریشناسی واقع گرایانه حکمت مرعالیه «ذات خیاونی» مساوق «هستری» استت .اصتطال
«مساوق» در اینجا به معنی آن است که نهتنها مفهوم «ذات الهی» و «هسری» یکستان هسترنیب
بلکه واقعیت «ذات خیاونی» و واقعیت «هسری» یک واقعیت بیشرر نیسرنی (یکی هسرنی).
صیرالییأ محمی شیرانی نیز به واقعیت داشرأ کالم خیاونی اذعان میکنی و مینویسی:
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آیات بینات نخست در جواهر عالم امر و تدبیر ابدا و انشاء شهد .آنگهاه در عهالم خله و
تقدیر ،صورت و شکل به خود گرفت و آشکار شد تا صهاحبان تفکهر و تهذکر از رهگهذر
مطالعه ابواب این کتب ،با مشاهده آیات فعلی آن ه که در آفهاق ثبهت شهده ه و بها شهنیدن
آیات قولی آن ه که در جانها نقش بسته ه به عالم امر ارتقا یابند و از محسوس به معقهول و
از جز ی به کلی و از خل بهه حه و از شههادت بهه غیهب ....ن منتقهل شهوند (صهدرالدین
شیرازی ،1366 ،ج  ،5ص.)465

همانطور که صیرالییأ شیرانی در ایأ دقره بیان میکنیب آیات قرآن نخستت در «عتالم
امر» که همان «جهان عقل» است ابیاع شیه و سپ

در «جهان متادی» ظتاهر گشتره استت.

شیرانی با ایأ بیان به رابطه جنبه مادی و عقلی آیات قرآن اشاره میکنی که جهان محسور
را به جهان عقلی مرصل میکنی.
بنابر ایأ قرآن بهصورت «آیات» در «جهان مادی» تجلتی متیکنتی و بته شتکل «جتوهر
عقلی» در «جهان امر و عقل» تحقق مییابیب ایأ امر بیانگر مراتبی بودن حقیقت قرآن است؛
همانطور که بر اسار یک مفروض انسانشناخری در «حکمت مرعالیه»ب نفت

آدمتی دارای

مراتبی طولی است؛ بهگونهای که میتوانی در جهان مادی بهصورت «جسم» پیییار گشتره و
در صورت سیر کمال وجودی خویش به «جان» تبییل شود که در نبان حکمتت مرعالیته بتا
آمونه «جسامانیة الحادوث و روحانیاه البقاا» بته ایتأ امتر اشتاره متیکنتی (عبودیتتب 1391ب
ص.)438-436
صیرالییأ محمی شیرانی نیز به یگانه بودن «واقعیت» قرآن اشاره میکنی و مینویسی:
چنانکه انسان یهک حقیقهت واحهد اسهت و درعهینحهال دارای مراتهب فهراوان و اسهامی
گوناگون بوده و در هر عالم به تناسب مقام خاصش در صعود به نامی خهاص مهزیّن اسهت،
قرآن نیز حقیقت واحد است که دارای مراتب فراوان و اسامی مختلف بوده و در هر عهالم
به اسمی خاص که مناسب مقهام خاصهش در نهزول اسهت ،تهزیین شهده اسهت (صهدرالدین
شیرازی ،1366 ،ج  ،5ص.)23-22

در ایأ عبارتب «قرآن» هماننی «نف » انسانی تابع آمتونه «تشتکیک وجتود» ان واقعیتت
واحیی برخوردار است که در هر یک ان جهانهای مادیب مثالی و عقلی به صورتی ختاص
تحقق مییابی .انایأرو «قرآن» نیز هماننی «نف » و «هسری» دارای ذاتی با وی گیهتای ختود
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دارد.

عقلی و شهودیب اسرفاده ان آمونههای قرآن است .همانطور که بیان شیب آمونههتای مزبتور
هماننی ادراکات حسیب عقلی و شهودی ان ذات و واقعیت برخوردار هسرنی و به دلیتل ذات
عقلی آنب امکان تفسیر مرعالی و واقعگرایانه آن وجود دارد.

نتیجهگیری
میعای ایأ مقاله آن بود که واقعگرایی جایگاه و اهمیری اساسی برای علتمشناستی حکمتت
مرعالیه دارد؛ بهطوریکه در حال حاضر تالش برای تبییأ واقتعگرایانته ان امتر اجرمتاعی را

واقعگرایی(مفهوم و اهمیت آن در حکمت مدنی متعالیه) 

خالصه آنکه «مرعالی» بودن نظریه واقعگرایی حکمت مرعالیته عتالوه بتر کتاربرد ادراک

تبییل به یک مسئله اساسی در ایأ شاخه ان دلسفه کرده استت .همتانطتور کته بیتان شتیب
«مسئله بودگی» «واقعیت اجرماعی» برای ایأ حکمتب به امکان تأسی

علم انسانی مرناستب

با دلسفه اسالمی بان میگردد .درواقع ایأ امر برای جهان اسالمب به چالش کشتیین ظردیتت
دلسفه اسالمی بهمثابه یک نظام دلسفی کامل است؛ بهگونهای که عیم امکتان تأستی
انسانی بر اسار آمونههای دلسفه اسالمیب به نق

علتوم

نظام دلسفه اسالمی تعبیتر خواهتی شتی.

در ایأ میانب انآنجاکه دلسفه اسالمی به کوششی برای بررستی واقعیتت و حقیقتت تعریتف
میشودب بررسی واقعیت اجرماعی موضوع اصلی تفکر دلسفی ت اجرماعی اسالمی بتهشتمار
خواهی آمی.
درواقع آن ه که گفره شیب ادامه سخأ را بهسوی اهمیت مسئله واقعیتت اجرمتاعی بترای
دلسفه اسالمی مطر میکنی .همانطور که در ایأ مقاله بیتان شتیب موضتوع «واقعیتت» آثتار
نیادی در علمشناسیب معردتشناسیب نظام ارنشی و دلسفه اخالق و هم نیأ انستانشناستی
دلسفه اسالمی خواهی داشت .اما ایأ اهمیت در خصوص علمشناستی استالمی بته ظردیتت
تأسی

علوم انسانی بر اسار قواعی دلسفه اسالمی بان میگردد .ظردیت تأسی

علوم انسانی

ان سوی دلسفه اسالمیب ضمأ اثبات دلسفه اسالمی بتهعنتوان یتک مکرتب دلستفی موجتب
تأسی

علوم انسانی جیییی ان جمله علم سیاست در تاریخ علم اسالمی خواهی شی.

در ادامه مقاله توضیح داده شی که واقعگرایی متورد بحتث «مرعتالی» استت .در توضتیح
«تعالی» واقعگرایی در ایأ نوشره بیان شی که «واقعیت» و واقعگرایی در حکمت مرعالیته بته
شیوهای تبییأ میگردد که شناسایی آن در پرتو معردری برتر ان علم تجربی و دلستفه حستی
است؛ معردری که امکان ارتباط مسرقیم نف
واقعگراییب مرعالی خوانیه میشود.

با واقعیتت را متیدهتی .انایتأرو ایتأ نتوع ان
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در ادامه ایأ مقاله به ذات واقعی «کراا خیاونی» اشتاره شتی و بیتان شتی کته بته دلیتل
واقعیت ایأ کراا میتوان ان آمونههای آن بتهعنتوان منبعتی ماننتی «ادراک شتهودی» بترای
بررسی «ذات» و «واقعیت» چیزها و ارائه رهیادری واقعگرایانه اسرفاده کرد.

 .1پزشگیب محمی (منرشتر نشتیه) .اکگ هومی فنسوفی عنو سیمسوت در حکموت متعمکیو  .قتم:
پ وهشگاه علوم و درهنگ اسالمی.
 .2جوادی آملیب عبیاهلل ( .)1388تفسیر م ض عی قرآ کری « ،جممعو در قورآ » (ج .)17قتم:
نشر اسراء.
 .3حائری یزدیب مهیی ( .)1384جستمرهمی فنسفی( ،مجم عو مقومالت) .بته اهرمتام عبتیاهلل
نصری .تهران :نشر مؤسسه پ وهشی دلسفه و حکمت ایران.

واقعگرایی(مفهوم و اهمیت آن در حکمت مدنی متعالیه) 

کتابنامه

 .4حسنیب ابوالحسأ ( .)1390حکمت سیمسوی متعمکیو  .تهتران :نشتر پ وهشتگاه درهنتگ و
انییشه اسالمی.
 .5حسنیب سیی حمییرضا و هادی موسوی ( .)1395نظریته اعرباریتات بتهمثابته درانظریته
اجرماعی نزد عالمه طباطبایی و محقق عراقی .فصنامم حکمت اسوالمی)9( 2 .ب ص-101
.135
 .6خانیب ابراهیم ( .)1395جامعه شناسی مرعالیهب «هسریشناسی حیتات هتای اجرمتاعی بتر
مبنای دلسفه و عردان اسالمی» (ج .)1تهران :نشر دانشگاه امام صادق .
 .7خسروپناهب عبیالحسیأ و حسأ پناهی آناد ( .)1388نظمم معرفتشامسوی صودرایی .تهتران:
نشر پ وهشگاه درهنگ و انییشه اسالمی.
 .8دادجوب ابراهیم ( .)1397ذاتگرایی جییی در دلسفه علتم معاصترب «جریتانی مهتمب امتا
ناآشنا در ایران معاصر» .فصنامم ذهنب )74( 19ب ص.51-51
 .9سایرب انیرو ( .)1385روش در عن م اجتممعی« ،رویکردی رئمکیسوتی» .ترجمه عمتاد ادتروغب
تهران :نشر پ وهشگاه علوم انسانی و مطالعات درهنگی.
 .10صیرالییأ شیرانیب محمتی بتأ ابتراهیم ( .)1366تفسویر قورآ اککوری (ج .)5تصتحیح
محمی خواجویب قم :نشر بییار.
 .11تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ( .)1363اکمشمعر .ترجمه بییعالملک میترنا
عمادالیوله .ترجمهب مقیمه و تعلیقات درانسوی هانری کتربأ .چتاپ دوم .تهتران :نشتر
کرابخانه طهوری.
 .12صتتادقیب رضتتا ( .)1389رئمکیسوو ومعیمرهوومی آ ب (فصوونامم فنسووف دیوون))47671( 6 .ب
ص.214-187
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 .13عبودیتتتب عبیالرستتول ( .)1391درآموودی بو نظوومم فنسووف صوودرایی« ،انسم شامسووی» (ج.)3
تهران :نشر سانمان سمت و مؤسسه آمونشی و پ وهشی امام خمینی .
 .14عطارب سیی محمینقیب (1374الف) .اسالم و دلستفه علتم در درآمودی بور جهم شامسوی
اسوالمی .نیر نظر دکرر مهیی محقق و سیی محمینقیب العطارب ترجمه حسأ میانیاریب
تهران :نشر مؤسسه مطالعات اسالمی دانشگاه تهران و مؤسسه بیأالمللی انییشه و تمین
اسالمی مالزی (ایسراک) .ص.94-65
 .15تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت (1374ا)« .شهود وجود رکأِ حکمتِ استالمی» در درآمودی بور
جهم شامسی اسوالمی .نیر نظر دکرر مهیی محقق و سیی محمی نقیتب العطتارب ترجمته
محمیرضا جونیب تهران :نشر مؤسسته مطالعتات استالمی دانشتگاه تهتران و مؤسسته
بیأالمللی انییشه و تمین اسالمی مالزی (ایسراک)ب ص.163-129
 .16دیب برایان ( .)1384فنسف امرو ین عن م انسمنی بم نگورش چاود فرهاگوی .ترجمته خشتایار
دیهیمیب چاپ دوم .تهران :نشر طر نو.
 .17مطهتتریب مرتضتتی ( .)1375مجم عو آثوومر« ،اصو ل فنسووف و روش رئمکیسو » (ج .)6چتتاپ
چهارم .تهران :نشر صیرا.
 .18میناگرب غالمرضا ()1392ب روششامسی صودراکمتمکهین « ،اسوتابم معومرع عقنوی ا نصو ا
دیای» .تهران :نشر پ وهشگاه درهنگ و انییشه اسالمی.
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