
 

 

  

 

 

 (1گرایی)مفهوم و اهمیت آن در حکمت مدنی متعالیه واقع
 2محمد پزشگی

 چکیده

انی متناتب با فلسفه ب صی صی  حکمت، به صمکان تأتیس علم صنس« وصقعیت صجتماعی»مس له بودگی 
، به االش  شیدن پ تش صز صمکان تاتیس علم صنسانی مزبو  شبه نوعی( گ دد. د  وصقع صتالمی باز می

صی  ه عدم صمکان تأتیس علوم  ظ فیت حکمت متعالیه به مثابه یک نظام فلسفی  ام  صتت؛ به گونه
تعبی   وصهد شد. هد، صی  مقاله،  های آن، به منزله نقص نظام فلسفه صتالمی صنسانی ب  صتاس آموزه

ب صی  لیت حکمت متعالیه صتت. مدعای صی  نوشته آن صتـت  « گ صیی وصقع»توضیح مفهوم و صهمیت 
شناتی و نظام ص زشی حکمت مدنی متعالیه  شناتی، مع فت صهمیتی صتاتی د  هستی« گ صیی  وصقع» ه 

  به یک مس له صتاتی د  حکمت مدنی شـده  گ صیانه صم  صجتماعی تبدی طو ی  ه تبیی  وصقع دص د؛ به
ب صی حکمت مدنی، بـه  « وصقعیت صجتماعی»دهد  ه اگونه مس له بودگی  صتت. صی  نوشتا  نشان می

گ دد. به همی  منظو ، د  مقاله حاض  صز  صمکان تأتیس علم صنسانی متناتب با حکمت متعالیه باز می
نان بز گان صی  حکمت، بـ صی مـدعای مقالـه     وش صتنادی صتتفاده شده صتت و تالش شده صز تخ

گ صیی د   توصند ب صی ب  تی موضوعاتی مانند ص صئه نظ یه وصقع های مقاله می مستندصتی ص صئه گ دد. یافته
 . ا  گ فته شود صمو  صعتبا ی یا تبیی  ظ فیت حکمت متعالی ب صی تأتیس علوم صنسانی به

 

عی، حکمـت متعالیـه، تأتـیس علـم صنسـانی، نظ یـه       گ صیی، وصقعیـت صجتمـا   وصقع :واژگان کلیدی
 .گ صیی د  صمو  صعتبا ی وصقع
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 مقدمه

نیترا بتر استار     ؛مفهومی است که در تعریتف آن اتفتاق نظتر وجتود نتیارد      1«گرایی واقع»

گرایتی در ایتأ    های مخرلفی ان آن شیه است. اما هتواداران واقتع   تعریف بمعیارهای مرفاوت

یت بته  وجود دارد و ایأ واقع "در خود"واقعیت مسرقل ان ذهأ ما »رنی که میعا مشررک هس

 .(347ب ص1384)دیب « همیأ صورت قابل شناخرأ است

تر تشکیل شیه استت.   ادعای مزبور ان دو میعای کوچک بشود طور که مشاهیه می همان

د. شتو  شتناخره متی  « گرایتی  ذات»شناخری است کته بته    ای هسری ب اییهادعای درعی نخست

ب 1397بترای چیزهاستت )دادجتوب     3«واقعیت»و  2«ذات»گرایی به معنی اذعان به وجود  ذات

ایأ اخترالف موجتب تمتایز     ها اخرالف ذاتی وجود دارد و«چیز»میان  باسار . برایأ(52ص

   .(313ب ص6ب ج1375)مطهریب  شود دیگر می ذاتی یک چیز ان چیز

باشی و  می« شناخری معردت»دعای درعی گراییب یک ا قسمت ان ادعای اصلی واقع دومیأ

ب 1389)صتادقیب   «پتایر استت   شناخت جهان خارج ]ان ذهأ[ امکتان »مبنی بر ایأ است که 

نم بتترای پتتایرش دو متتیعای درعتتی دتتوق حتتیاقل شتترط ال  ببتته ایتتأ ترتیتتب .(193ص

صتورت   ب درآنایأ اگر میعای درعی نخست مورد تردیی قرار گیترد است. بنابر« گرایی واقع»

میعای درعی دوم مورد چتون و   اگرخواهی بود و « گرایی شک»شود  میحاصل  ای که یجهنر

منرهتی خواهتی شتی. در     «گرایتی  نستبی »یتا  « آلیستم  ایتیه »صتورت بته    ب درآنچرا قرار گیرد

 بگرایتی  شتود و در نستبی   وجود جهان مسرقل خارج ان ذهأ مورد تردیی واقع میآلیسمب  اییه

                                                                                                                     
1. Realism 

2. Essence 

3. Real 
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وضتوعات واقعتی بتا موضتوعات ذهنتی      نحوه رابطته م « هاچیز»پ  ان درض وجود واقعی 

ب 1385)ستایرب   آینتی دستت   هشود که عبارات درستب مرتبط و بیتانگر بت   ای تبییأ می گونه به

ب در علوم انسانی معاصر مغترا نمتیأ  « آلیسم اییه»و « گرایی واقع»اما چالش بیأ  .(75-7ص

 دهی. نشان می 2«اییگر واقع»و  1«اعربارگرایی»صورت چالش میان خود را به

 گرایی در حکمت مدنی متعالیه له واقعمسئ

ای  گرایتی بته گونته    ان نظریه واقتع بنیی  برای حکمت مرعالیه صورت« گرایی واقع»له ئمس در

یتأ موضتوع   شین ا« مسئله»باشی. درواقعب شناسی ایأ دلسفه منطبق  بروانی با هسری است که

گر  صورت جلوه شناسی اسالمی( به دو ت با هسریگرایی و تعریف واقعی )انطباق نظریه واقع

 و شتاگردانش  یحسیأ طباطبایسیی محمیبه روایت مسئله ت   شود. صورت نخست ان ایأ می

حقتایقی ذهنتی   « یتات اعربار»شود. بر اسار ایتأ نظریتهب    مربوط می« اعرباریات»نظریه  به ت

رج ان ذهأ نیارنتی. امتا بتا    خا همرایی در بصورت وابسره طور مسرقل و نه به هسرنی که نه به

و مبرنی بر واقعیتات ختارجی هسترنی     شونی ان امور عینی گردره می« اعرباریات» بوصف ایأ 

بتر  « اعرباریتات »مرتضی مطهتری نحتوه ابرنتای    شهیی  .(120ب ص1395)حسنی و موسویب 

 :ینده گونه توضیح می را ایأ« امور واقعی»

بهر  کهه  خواهیم دید  ،یه را که در نظر بگیریمحقیقت این است که هر یک از مفاهیم اعتبار

االمهری دارد و نسهبت بهه آن     . یعنی یک مصداق واقعهی و نفه   روی حقیقتی استوار است

، از راه همهان مصهداق واقعهی    مصداق، حقیقت است و عارض شدن آن مفهوم بهرای ذههن  

 چیهز  ،ما برای وصول بهه منظهور و مقصهودهای عملهی خهود     اینکه: چیزی که هست  است.

رف توهم مها مصهداق   ایم و آن مصداق جز در ظ دیگری را مصداق آن مفهوم فرض کرده

 ،ایهم  گذاشهته « اعتبهار »در حقیقت این عمل خاص ذهنی که مها نهامش را    آن مفهوم نیست.

یک نهو  بسهو و گسترشهی اسهت کهه ذههن روی عوامهل احساسهی و دواعهی حیهاتی در           

یت و تصهرفی اسهت کهه ذههن بهر روی      دهد و این خود یک نو  فعال مفهومات حقیقی می

شهر   کهه  گهر ه   ید نماید و فرق این فعالیت و تصرف ذهنی با تصهرفات  عناصر ادراکی می

تحهت   ،طهور ارادی یها غیهر ارادی    ، بهه این است که این تصرفه  گذشت (5)در مقاله آنها 

بهه   ؛کنهد  با تغییر آنها تغییر مهی و شود  واقع میت درونی و احتیاجات زندگانی ثیر تمایالأت

                                                                                                                     
1. Constructivism 

2. Realism  
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مفهاهیم اعتبهاری از مفهاهیم     بنابراینکه از نفوذ این عوامل آزاد است.  یخالف آن تصورات

، خطهای مطله    گفتهه شهد   (4)کهه در مقالهه    طهور  است و همان  حقیقی اخذ و اقتباس شده

تمهام   هر خطایی از صحیحی پیدا شده اسهت. اعتبهار و فهرض مطله  ههم نهداریم.       نداریم و

ایهن اسهت معنهای     سی و یا انتزاعی اقتباس شهده اسهت.  مفاهیم حقیقی ح مفاهیم اعتباری از

و البتهه در  ایهن   « هر یک از این معانی وهمهی روی حقیقتهی اسهتوار اسهت    »جمله متن: 

واضح اسهت و در مهورد اعتباریهات    «( آید شیر می»ل لب در مورد اعتباریات شعری )مثمط

، ایهن مطلهب   شهود  هها مهی   پهاورقی  ر مهتن و تدریج د هایی که به عملی و اجتماعی نیز با بیان

 .(395، ص6، ج1375واضح خواهد شد )مطهری، 

یتا  شتیه و  دهی که ذهأ در یک درآینتی ختاص تعریتف     مطهری توضیح می بایأ بیان با

در نریجته چنتیأ    دهتی.  ی نستبت متی  دیگتر  ای یک واقعیت خارجی را به واقعیته وی گی

مطهتری نیتز   شتهیی  طور که  شود. اما همان می یک واقعیت اعرباری ساخره و پرداخره بعملی

در ننتیگی بشتر استت.    دست آمین برخی نرایج عملی  ههیف ان چنیأ کاری ب بکنی بیان می

ن معنتا  امتا ایتأ ستخأ بته آ     آینی. دست می هسری امور حقیقی ب روب ان امور درضی یک انایأ

. بلکه مقصود آن شونی های عینی منجر می های اعرباری به پییایش واقعیت نیست که واقعیت

باشتنی )حستنی و موستویب     متی هتای درضتی    بر واقعیتمبرنی  بی عینیها تاست که واقعی

اری کنی که واقعیات اعرب مطهری در بخشی ان نقل قول باال اشاره میشهیی  .(121ب ص1395

شتود ایتأ استت کته      که در توضیحات او دییه نمی  شونی. اما آن ه ان واقعیات عینی اخا می

گرایتی   واقتع مستئله   مبرنی است. به عبارت دیگرب« امر اعرباری»بر « امر واقعی»ا و چطور چر

دادی ارکته بته درضتی و قتر    وی ضتمأ این در تبییأ مطهری ان نظریه اعرباریات آن است که 

بایتی بپتایرد کته ایتأ نتوع ان مفتاهیم و        بکنتی  های اعرباری اذعان متی  بودن مفاهیم و نظریه

ارتبتاطی بتا دلستفه استالمی داشتره       باییب بسیاری ان علوم انسانی هسرنیکه ساننیه  ینظریات

گویی. اما او خود به ایأ امر اذعان دارد که نوعی ان ابرنای  سخأ می  باشی که پیرامون واقعیت

البره روشتأ استت کته شترط امکتان       های عینی وجود دارد. های اعرباری به واقعیت واقعیت

وجتود ارتبتاطی حقیقتی میتان      بهتای دلستفه استالمی    ونهسی  علم انسانی بر اسار آمت تأ

  های عینی است. های اعرباری با واقعیت واقعیت

گرایتی و تعریتف واقعیتت بتا      شتین انطبتاق نظریته واقتع     «مستئله »دومیأ صتورت ان  

شتود کته او    می« اعرباریات»ابراهیم خانی ان نظریه  مربوط به برداشت بشناسی اسالمی هسری



 

 

 

ره
شما
م، 
شش
ل 
سا

 
ن 
ستا
 زم
رم،
چها

13
98

  

94 

   .(23صب 1ج ب 1395نامی )خانیب  می« شناسانه اعرباریات دهم هسری»آن را 

به برداشری ان درمتایش   باعرباری بر واقعیت عینی  او در توضیح چگونگی ابرنای واقعیت

با « نف »رابطه  بتوسط عبیاهلل جوادی آملی تمسک کرده است که بر اسار آن امام علی

   نویسی: ایأ نویسنیه می تشبیه شیه است.« بنیگان»با « خیا»به رابطه « بین»

در مهورد   یهای امیرالمهنمنین  گونه که طب  سخن گو همان ،اهلل جوادی آملی به بیان آیت

اما نه به معنای ممازجهت و   تعالی داخل در اشیاء است ، ح تعالی و نسبت او با مخلوقات ح 

انهد و  و تع امها نهه بهه معنهای مباینهت      سی و ظاهری، و خارج از اشیاء اسهت مخلوط بودن ح

الهنف  داخهل فهی    "تهوان گفهت    در مورد نف  و بدن نیهز مهی   1ای حسی و ظاهری، فاصله

 .(22-21)همان، ص "مازجه و خارج عنها ال بالمباینهالبدن ال بالم

واقعیتت  »و « واقعیت عینی»میعایی درباره رابطه  بنویسنیه مزبور با الهام ان ایأ برداشت

   که:کنی مبنی بر این مطر  می« عرباریا

در حهوزه مسها ل    ،تعالی و عالم و یا میان نف  و بدن برقرار اسهت  همان نسبتی که میان ح 

اری در ایهن عرصهه نیهز برقهرار     اجتماعی و در میان موجودات حقیقهی و موجهودات اعتبه   

مازجه و خارج عنهها ال  الحقیقی داخل فی االعتباری ال بالم»توان گفت که  واقع میاست. در

 .(22ص)همان،  «بالمباینه

ان جهتت  « واقعیتت اعربتاری  »و « واقعیتت عینتی  »برای توضیح ایأ درمول بایتی گفتت   

واقعیتت عینتی ان    باما ان جهتت دیگتر   .یکسان هسرنی و تفاوتی با هم نیارنی« موجود بودن»

کنتی آن    ه که ایأ دو نوع ان واقعیت را ان هم مرمایز میاست و آن« مرمایز»اقعیت اعرباری و

که دضای تحقتق   حالیدر ؛باشی ق واقعیت عینی جهان خارج ان ذهأ میاست که دضای تحق

تتوان امتر واقتع اعربتاری را      قرارداد و اعربار است. با ایأ توضیح می بواقعیت اعرباری جهان

 آن را بیرون ان جهان خارج ان بحال داخل در امر واقع عینی دانست )ال بالممانجه( و درعیأ

مرتضی مطهتری  شهیی توان نریجه گردت که سخأ  ایأ بیان می با ذهأ قرار داد )ال بالمباینه(.

تنها درباره جهت تمایز واقعیت اعرباری ان واقعیت عینی  ت  ن اشاره شیت که پیش ان ایأ به آ

( کنتی  اخا واقعیت اعرباری ان واقعیت عینی اشتاره متی  به جا که )آناست و در پایان کالمش 

مروجه است که ابتراهیم ختانی آن را متورد     بواقعیت جهت اشرراک ایأ دو نوع ان درواقع به

                                                                                                                     
 «.البالمباینه عنها خارج و البالممازجه االشیاء فی داخل الحق. » 1
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های اعرباری در خوانش ابتراهیم   بودن واقعیتب مسئله توجه قرار داده است. به عبارت دیگر

سخنی ان چگونگی پیتیایش و تکثتر    ب«اعرباریات»خانی آن است که ایأ نوع خوانش نظریه 

 اریات ایأ است که:  درباره نظریه اعرب گویی. سخأ خانی اعرباری نمیمفاهیم 

ل یک اعتبارات همراه است و مکانیزیم عمعالمه طباطبایی معتقدند هر عمل ارادی انسان با 

 ،تنها زندگی اجتماعی او بدون اعتبهارات غیهر ممکهن اسهت     انسان بر اساس اعتبار است و نه

زنهد.   تبارسهازی مهی  های خود دست به عمهل اع  ترین خواسته بلکه هر فرد انسانی در ابتدایی

اعتبهارات ماننهد    ،عنوان موجودی که همواره به سمت کمال در حرکت است برای انسان به

همانند ماهی بهدون آب  کند. مطاب  تشبیه عالمه، انسان بدون اعتبارات  یک واسطه عمل می

سهمت کمهالی کهه     هها بهه   ای است که تمامی انسان ونهگ است و نظام فطری و طبیعی انسان به

اعتبارسهازی. در    وسهیله  شهود جهز بهه    ند و ایهن امهر محقه  نمهی    رو ش میهاست پی الی  آن

 .(86-85حقیقت، اعتبارات الزمه هر فعل ارادی انسان است )همان، ص

عتی  ختانی بته بُ   ابتراهیم تمتام توجته    بطور که ان ایتأ نقتل قتول مشتخ  استت      همان

ه ایتأ نظریته   شناستان  شناسانه نظریه اعرباریات عالمه معطوف است و ان بعتی معردتت   هسری

 سخنی به میان نیاورده است. 

 تتاریخی  جایگتاه  بته  توجته  توان چنیأ نریجه گردت که بتا  با توجه به آن ه گفره شیب می

 دربتاره  نظریته  یتک  بنیی صورت دلسفهب ایأ برای «گرایی واقع» مسئله موجودب اسالمیِ دلسفه

ن مترتبط باشتی. ابوالحستأ    آ« شناستی  هستری »ای که با نظتام   گونه است؛ به «اعرباری واقعیت»

هتای دلستفه استالمی در     عنوان یکی ان شاخه به« حکمت مرعالیه»حسنی ضمأ اذعان به اینکه 

و « شناستی  هستری »باشتی و در قلمترو    مرمرکتز متی  « واقعیت عینی»وضعیت کنونی بیشرر بر 

« لتی حکمتت عم »های  بر بنیادهای اسرواری تأسی  شیهب اما با وجود ایأب در شاخه« الهیات»

درستری   (. حسنی در ادامه سخنان خودب بته 19ب ص1390توسعه چنیانی نیادره است )حسنیب 

بته عرصته ننتیگی دلستفی کنتونی در ستطح       « حکمت مرعالیته »کنی که برای ورود  اشاره می

مایه کالم او درباره صورت مسئله دلستفه   های آن بسط یابی. درون المللیب النم است شاخه بیأ

کمت مرعالیه در وضعیت تاریخی حاضر در قبال علم سیاست ایأ است کته  اسالمی و البره ح

)همتانب  « رویکرد نوصیرائیان به حکمت سیاسی مرعالیه بایی رویکرد تأسی  باشی نه تفستیر »

های مخرلف  بنیی شاخه با ایأ بیانب مسئله اصلی در برابر دلسفه اسالمی صورت (.20-19ص

 ت عملی است تا بروانی وارد ننیگی معاصر شود. های مربوط به حکم خصوص شاخه آنب به
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مستئله   چه ارتباطی با بهای حکمت عملی سی  شاخهأاما میعای حسنی مبنی بر لزوم ت

  سفه اسالمی دارد؟برای دل« گرایی واقع» و« واقعیت»

دلسفه دانشی است که دربتاره واقعیتت و حقیقتت کنکتاش      اصوالً :در پاسخ بایی گفت

رو ادعای بسط دلسفه به قلمروهای ننیگی  . انایأ(58-57ب ص6ب ج 1375)مطهریب  کنی می

را بته  « گرایی واقع»و « واقعیت»سی  نظریاتی است که پای أواقع سخأ ان لزوم تب درمعاصر

 بگرایتی بترای دلستفه معاصتر     واقتع مستئله   ابعاد مخرلف ننیگی بشر بان کنی. به ایأ ترتیب

  ی معاصر است.سی  نظریاتی مطابق با آن برای ننیگأت

 گرایی برای حکمت مدنی متعالیه   اهمیت مسئله واقع

را بتترای « گرایتتی واقتتع»نظریتته و پتتایرش « واقعیتتت»دهتتم معنتتای  «نقیب عطتتارمحمتتی»

دانتی. او در ایتأ نمینته     بنیی دلسفه علم در جهان اسالم بسیار مهتم و گستررده متی    صورت

 میعی است:

علهم    و موضع فلسهفه و علهم جدیهد کهه در مسه له     موضع ما یکی از اختالفات بنیادین میان 

با امور واقع اسهت. در  ایهن    هانآ  معنای واقعیّت و حقیقت و رابطه فهم  تأثیر دارد، درباره

بهر فههم    نهایتها   و هها  آینهد شهناخت، ارز   تأثیر عمیقی بر فهم معنای دانش، فر ،اصطالحات

 .(80، صالف1374)عطاس،  طبیعت خود انسان دارد

بنیتادیأ بترای   ثیرات أتت  ب«گرایتی  واقتع »و هواداری ان نظریه « واقعیت»بیانب مسئله  با ایأ

دارد. اما در اینجتا  شناسی  شناخریب نظام ارنشی و انسان شناسیب معردت تفکر اسالمی در علم

شناستی مرعالیته    شناسی است. بنتابرایأ بحتث حاضتر را بته علتم      موضوع اصلی درباره علم

 کنیم. محیود می

شامل دلسفه علوم طبیعی و علوم انسانی حکمتت  « حکمت مرعالیه»شناسیب  ر علمان منظ

واقعیتت  »است. مفهتوم  « واقعیت وجود»همان « حقیقت»و « واقعیت»که است « گرایانه واقع»

خارج ان ذهأ « چیزهای»گر آن است که گیرد و بیان قرار می« مفهوم وجود»در مقابل « وجود

در « وجتود ». منظور ان شود میانرزاع « ماهیت»و « وجود»فهوم به دو م« ذهأ»پ  ان ورود به 

شتود و بته    چیزها ان سرشت چیزها انرزاع متی   عنوان وی گی ب مفهومی ذهنی است که بهذهأ

همان چیزهای خارج ان « ماهیت»کنی. اما مفهوم  وجود آن چیزها در خارج ان ذهأ اشاره می

هتای     ان ورود بته ذهتأ و ستلب وی گتی    . اما پت یابنی می ذهأ حضورذهأ هسرنی که در 
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گیرنی. تمایز اصلی حکمت مرعالیه در مقایسه با دیگر مکاتب  در ذهأ جای می بهاخارجی آن

پایرد. اما ایأ به معنتای آن   های عینی نمی عنوان واقعیت که ماهیات را به دلسفه علم آن است

حکمت مرعالیته بته    بواقعدرشود.  تلقی می« واقعیت»دلسفه  در ایأ« مفهوم وجود»نیست که 

ذهأ چیزها ارجاع به وجود خارج ان « وجود»کنی که مفهوم ذهنی  ایأ نکره ظریف اشاره می

شود که  ذات دیگری یادت می باست که در مقابل مفهوم ذهنی وجوددهی و ایأ به آن معن می

« راییگ واقع»است که « حقیقت»و « واقعیت»واقعیت وجود است و ایأ واقعیت وجود همان 

گر بیتان « واقعیتت »ب برخاسره ان حکمت مرعالیه مبرنی بر آن استت. ان میتان دو مفهتوم اخیتر    

دهنتیه   نشتان « حقیقتت »کته   رحتالی د .واقعیت وجود و انواع و جوانب مخرلف وجود است

ب 6ب ج1375ب واقعیتت بیرونتی چیزهتا هماهنتگ استت )مطهتری       حکم ذهأ استت کته بتا   

 واقعیت همان وجود و انواع آن است.  بلم اسالمیایأ در دلسفه ع. بنابر(156-155ص

ایأ چیزهای واقعی چیزهایی هسرنی که ب بنابردارد« وجود»چیزی است که « واقعیت»اگر 

مربوط به آن نمتانی قابتل   ینیهای آو رخیادها و در« امر اعرباری» بصورت . درآنوجود دارنی

 بته  ببته عبتارت دیگتر    قی شونی.تل« واقعی»خواهنی بود که وسیله حکمت مرعالیه  بررسی به

سی  دلسفه علوم انسانی بتر استار حکمتت    أایأ امکان تداشره باشنی. بنابر« وجود»شکلی 

آن استت. در  « وجود»و واقعی بودن آن منوط به « امر انسانی»بودن « واقعی»گرو  در بمرعالیه

امور اعرباری کلمات دیلسودان مسلمان معاصر نیز دقراتی درباره وحیت وجود امور عینی و 

انستانی بتر    های جوامتع  پایه»گویی:  مهیی حایری یزدی می بشود. به عنوان مثال مشاهیه می

ا بتر همتیأ   شناستی مت   های اجرماعی و جامعه برایأب پایهبنا .]...[ وحیت هسری اسروار است

 نتیأ عبتیهلل   . هم(51ب ص1384)حتایری یتزدیب    «باشتی  وجودشناسی توحییی اسروار می

ر ان وجتود را  ب نتوع دیگت  ضمأ تقسیم وجود بته دو نتوع حقیقتی و اعربتاری     جوادی آملی

بلکه آن را سرچشمه پیتیایی آثتار اجرمتاعی     بدانی پردانانه و توهم محض نمی وجودی خیال

 بایتأ بیتان   . بتا پزشگیب منرشر نشتیه(  ؛326-324ب ص17جب1388)جوادی آملیب  شمارد می

ور کته پتیش ان ایتأ    طت  وجود دارد و همتان  میان وجود عینی و وجود اعرباری وحیت ذاتی

ایأ نوع نگتاه بته ذات   دهی. بنابر را تشکیل می« واقعیت»واقعیت هسری نیز اسار  بگفره شی

عنصر اصلی ساننیه دلستفه علتوم انستانی در     ب«گرایی واقع»واقعیت و نظریه منرخب درباره 

انسانی )ان جملته علتم   سی  علوم أتوانی شرط النم برای امکان ت حکمت مرعالیه است و می

 سیاست( در چارچوا ایأ دلسفه باشی.  
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 گرایی نظریه واقع« متعالی بودن»

ب نگرش حِکَمی استالم بته جهتان و بته واقعیتتِ بنیتادیأ آن      »نویسی:  نقیب عطار میمحمی

« تفتاوت دارد  کننتی  با آن ه که احکام و نرایجِ کلّیِ دلسفه و علم جییی مطر  می طور کلی به

یی گفت کته نگترش تجربتی علتوم ان     با ایأ سخأدر توضیح  .(131ب صا1374)عطارب 

موجب شیه استت کته جهتان مشتهود بته       بسو و دلسفه تجربی پشت آن ان سوی دیگر یک

هاب رخیادها و درآینتیهای گونتاگون بته نظتر آینتی کته دارای        ای ان پیییه صورت مجموعه

ت ی و حستی بته جهتان هستری      های مغایر با یکییگر هسرنی. ایتأ نتوع نگتاه تجربت     وی گی

در ایأ جهتان  « ها پیییه»ود که ش موجب مینویسی ت   طور که محمیحسیأ طباطبایی می همان

ر آینتی.  ی بته نظت  وجودی با واقعیتت و سرشتت ختاص و جزئت    مسرقل یا م« چیزی»مثابه  به

سرشتار ان تنتوع و    هتا جهتانی   پییتیه  ایأ نریجه نگاه تجربی به جهان آن است که جهانِبنابر

 ب«چیزهتا » بته  تجربتی  نگترش  در .(488-487ب ص6ب ج 1375مطهتریب  )تکثر تفسیر شتود  

تواننتی   متی کته   هسرنی ای خودبنیادی های سرشت دارای جهان در موجود خارجی های پیییه

هتای جهتان    یب وجتود پییتیه  شناسی حست  بگیرنی. ان نظر معردتموضوع علوم انسانی قرار 

ای کته در   گونته  شونی؛ بته  ها تلقی می شت آن پیییهسر منزله صفت یا کیفیری برای طبیعت به

« واقعیتت » بشتونی. ان ایتأ نظتر    ها در نظر گردره متی بررسی آنها یک وی گی عرضی برای آن

 باشتی  های جهتان متادی متی    یت پیییهبرای علم تجربی و دلسفه حسی همان سرشت یا ماه

   .(488همانب ص)

و سرشتت  « ماهیتت » دلسفه حسی هماناسار علم تجربی و بر « واقعیت»گرچه تفسیر 

گونه دیگتری تفستیر شتیه و ان     ان منظر دلسفه عقلی به« واقعیت» اما بهای مادی است پیییه

دترق  »ه شتهودی  ها ان دییگا ایأ وی گی تمایز پیییه یابی. می« تعالی»ها  ییهپی« کثرت»دنیای 

   شود: خوانیه می« اول

 رها را در این مرحله از تجربهه )تجربهه حسهی(   داستگیِ پدیسگ علّتِ آنکه حالتِ انفکا  و

بهر حسهبِ کمهالِ     رای آدمی این امکان وجود دارد کهنامند این است که ب می "فرق اول"

رط لطهف و رحمهتِ خداونهدی، از ایهن کاثاهرات      ا ، بهه شه   عقلی یا مقام دینی و روحهانی 

بهه   عهد از رجهو   و تجربهه و معرفهتِ او ب   یابد و سپ  بار دیگر به آن رجو  کند "تعالی"

انسهانی،  )فرقِ ثانی( خواهد بهود. البتهه بهرای چنهین      "فرقِ دوم"عالمِ پدیدارها موسوم به 

گیرد ه همان عالامی نیست کهه در    رویِ او قرار می پیشِ که مجددا ه  عالمِ کاثارات و افتراقات
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مِ تعههالی از عههال  مشههاهده کههرده بههود؛ زیههرا چنههین شخصههی در مرتبههه "فههرقِ اول"  مرتبههه

پدیدارهای متکثّر، ماهیتَ حقیقیِ آن را شناخته و نسبت به ماهیهتِ واقعهیِ اشهیاء و امهوری     

قهرار دارد، بهه    "فرقِ اول"ی  متفاوت از مرحلهبه کلّی  "فرق ثانی"  که اکنون در مرحله

نوعی تحهوّل  مالزمِ  "فرقِ اوّل"این حالتِ تعالی از  مقامِ خاصی از معرفت نایل شده است.

های روزمره خواههد   قل و تجربهان است که بدونِ آن همچنان در بندِ مراتبِ عادیِ عدر انس

 .(132، صب1374، )عطاس بود

ها  ماهیت پیییه ت  دوگانه وجودشخ  مزبور شود که  جا آغان میالبره تعالی مزبور ان این

تجربته  پت  ان تعتالی ان   او کته   دانتی. درحتالی   ذهنی می ای صرداً در تجربه حسی را دوگانه

ایی هت  وی گتی  بدانی. ان ایأ منظر چنیأ تمایزی را در جهان خارج ان ذهأ واقعی نمی بحسی

 بته وجتودِ عتام و دراگیتر    ها و مرکثّرهایی استت کته    شودب تنها تعیّأ که به پیییارها داده می

بتر  ب دلستفه عقلتی   بایتأ بیتان   بتا  .(33-27ب ص1363ب انی )صیرالییأ شیرانی عارض شیه

و شتمارد   متی هتا را واقعتی    پییتیه « هستری »تنها ب م تجربی و دلسفه حسیخالف نگرش عل

ان هستری  دانی که سراسر جهت  ها را اموری عارض بر وجود عام و دراگیری می ماهیت پیییه

حستی آن   بنابرایأ با توجه به مطالب مزبورب نریجه علم تجربتی و دلستفه  را درا گردره است. 

های خارج ان ذهتأ را درک   توانی صورت پیییه میاست که آدمی ان طریق حوار خود تنها 

واقعیت چیزهای ختارج ان ذهتأ را بته ماهیتت و      بکنی و بر اسار ساخرار قوه ادارکی خود

آورد. اما بر اسار نگرش عقلی  شمار  ها را واقعیت آنها به ه و ماهیت پیییهوجود تجزیه کرد

بلکته قتوه عقلتیب     .او نیست علم و معردت آدمی به جهان منحصر به قوای حسی ببه جهان

عنوان منابع علم و معردت در نظر گردره شونی. ایأ  تواننی به نی و شهود قلبی نیز میتعالیم دی

درک نیتز  بلکته ختود چیزهتا را    « چیزها»نه مفاهیم  بآدمی« نف »شونی که  منابع موجب می

شتود و   داشره متی داصله میان شناسنیه و موضوع شناخره شیه بر بکنی. در نریجه چنیأ علمی

نفت  آدمتی    بشونی )آمونه اتحاد عاقل و معقول(. به ایأ ترتیتب  ایأ دو با یکییگر مرحی می

تجربه عینتی و مسترقیم درک    طی یک بهاستحقیقت چیزها را که همان وجود آن واقعیت و

 .(182ب ص1388)خسروپناه و پناهی آنادب  کنی می

توان ان گونته   بر معردت حسی و تجربی میدر برا ببر اسار آن ه که تا به حال گفره شی

ری ان معردتت تجربتی قترار    دیگری ان معردت و دریادت ستخأ گفتت کته در مرتبته برتت     

   گیرنی: می



 

 

 

ره
شما
م، 
شش
ل 
سا

 
ن 
ستا
 زم
رم،
چها

13
98

  

100 

عقهل و تجربهه    ،کهه در آن وجهود دارد  تری از دریافهت و وجهدان    تر و معنوی عالی  مرتبه

کسهبِ معرفهت کهرد. ایهن     ان تهو  هها مهی  آن  وسیله دی هستند که بهمجاریِ معتبر و قابلِ اعتما

 ،متعالی از موجوداتِ تغییرپذیرِ طبیعی است با نظم و ناسقی اسهتعالیی. در ایهن مرتبهه     مرتبه

 ههای حسّهی و تجربهی بها تجهاربِ      شهود و یافتهه   قوای عقلِ جز ی با عقلِ کلّی آمیختهه مهی  

گهری از  حاءِ دیو همچنین ان شود ق و حضور تعبیر میکه از آن به شهود، ذو روحانیِ موث 

عهروف اسهت، ترکیهب و تقویهت     که در لسانِ اهلِ معرفهت بهه حهال م    آگاهیِ فوقِ تجربی

 .(136، صب1374، )عطاس گردد می

آیی که در آن عالوه بتر شتناخت    دست می هب« معردت»نوعی ان  بدر نریجه چنیأ درآینیی

واقعیت پیییارها  بآیی. به ایأ ترتیب ها نیز به تجربه مسرقیم آدمی در میب واقعیت آنپیییارها

 کنی.   آدمی شروع به مرحی شین می« نف »با 

ای که بنابر تجربه حسی آدمی میان پیییارها ادرتراق و   )مرحله« درق اول»گار ان مرحله 

طتور کته    است. همان« نف »وسیله  ب آغان درآینی درک واقعیت پیییارها بهتمایز وجود دارد(

ی موجتب  گاه بی که نیان به تعمق و تفکر جیی یابیمطالعه تجربی یک پیییه نمان بدانیم می

حری ان اعضای بین خود غادتل  مزبور استب درگیر تجربه جهت اینکه  بهگر  پ وهششود  می

ان خود و اعضتای بتین    ب پیییهیک آدمی به دلیل تمرکز خود بر « نف »در ایأ حالت  .شود

« دنتا »گتر و پت وهش    پ وهش ایأ توانایی نف  در غفلت ان داصله میان کنی. خود غفلت می

تتر تجربته    بلکه در مراتب عتالی  .شود و تنها محیود به مرحله تجربه حسی نیست نامییه می

 نویسی:   نیز وجود دارد. عطار می

گفتیم کهه چنهین کسهی بایهد در     کند  تعالی پیدا می« فرقِ اول»در موردِ کسی که از مقامِ 

آگهاهیِ  ند. این تحوّل مربهوط بهه خود  بگذرانوعی تحوّل و دگرگونی را از سر  ،اول  درجه

شهود کهه    مهی  مدرِ  یا عالِم است. معرفت به معنای اتّحاد عالِم و معلوم فقو وقتی حاصهل 

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

شتود و هتر    ی دراحسی میها آدمی درگیر تجربه« نف » برو با تعالی وجودی آدمی انایأ

بته ختود کمرتر و کمرتر      «نف »توجه  بمشغولی او به تجارا مزبور بیشرر باشی انیانه که دل

 ست.  شود که درگیر آنها می هایی سمت اتحاد با واقعیت شود و به می

ر جهتان متادی بته    مرکث ت « هتای  پییتیه »شود که نف  آدمی ان  تعالی وجودی موجب می

شتمار   بتی « مفتاهیم » برقل شود. با آغان رونی تعالی وجتودی آدمتی  واحی هسری من« واقعیت»
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 ه که درون خود دارد متورد غفلتت قترار    در ذهأ به دلیل غفلت ان خود و آنذهنی موجود 

با غفلتت مفتاهیم    بذهنی همرایانی در خارج ان ذهأ دارنیاما انآنجاکه ایأ مفاهیم یرنی. گ می

« دنتای »واقتع  رونتی. در  ار دارنی نیز ان بتیأ متی  قر که در خارج ان ذهأ« پیییارهایی» بمزبور

آدمتی واقعیتت ایتأ پییتیارها را کته همتان       « نفت  «شود کته   ذهنی مورد بحث موجب می

نمانی میان مترگ   با ایأ بیان منظور ان دناب همدوام هسرنی دریابی.  های ناق  و بی موجودیت

 ببتته ایتتأ ترتیتتبت. آگتتاهی ذهنتتی و مرعلقتتات آن و ان بتتیأ ردتترأ دعلتتی ذوات چیزهاستت

شتیه   تجربته « کثترت »شتود و   یگانه جمع متی ها در یک واقعیت  های مخرلف پیییه صورت

 گردد.   شود که در جهان درامادی تجربه می می« وحیتی»جهان مادی تبییل به 

هتای جهتان متادی دوبتاره بته عتالم        و معردت آدمی که پ  ان تعالی ان کثرت ان تجربه

 یبدترد چنتیأ   ایتأ . معردتت  شود ه میبرد نام « درق دوم»حت عنوان گرددب ت پیییارها بان می

گیردب جهتانی نیستت    پ  جهان کثرتی که در برابر او قرار می ؛ نیرا نیأمعردری مرعالی است

های مرکثر قرار  ای دراتر ان جهان پیییه که پیش ان ایأ مشاهیه کرده بود. درد مزبور در مرتبه

ای ان معردتت نستبت بته سرشتت      شناسی و به مقام ویت ه  گردره و سرشت حقیقی آن را می

 .(132صب )همان شود ها نایل می واقعی پیییه

ای ان  بتا تمتام اجتزا و عناصترش تنهتا مجموعته      نگرشِ مرعتالیب جهتان هستری    در ایأ 

. اما بنیاد همته  رونی شونی و ان بیأ می هسرنی که در داصله میان دو لحظه ایجاد می« اعراض»

کته ایتأ   خلقت دارای دو جنبه است: نخستت آن جهان  بق است. ان ایأ منظرها هسری مطلآن

کته جهتان   پنتیارد   آدمی متی « وهمِ»وه رو ق دارد. انایأ« ریتغی»جهان نسبت به هسری مطلق 

که جهان متادی ان چنتیأ تحققتی برختوردار نیستت.       درصورتی مادی وجودی مسرقل دارد.

 بدی آن است که جهان آدرینش ان ایتأ جنبته  های ایأ نوع نگرش به جهان ما یکی ان وی گی

استرقالل  بلکته دارای هستری مسترمر بتوده و ان      ه موجود است و نه در معترض نتابودی.  ن

هتایی   مرکب ان ماهیتت  بکه جهان مادی ان ایأ جنبهباشی. سرانجام این وجودی برخوردار می

« مظهریتت »به جن بدومیأ جنبه جهان خلقتود به آن در ذهأ اضاده شیه است. است که وج

کنتی. بتر    ون هسری مطلق را آشتکار متی  ان ایأ جنبه نیز جهان مادی وجود و شئ آن است که

هایی هسرنی کته   منزله آینه های مادی به تکثر پیییه اسار ایأ جنبه ان جهان آدرینشب تنوع و

ب کننتی  که به منزله آینه واقعیتت عمتل متی    جهت دهنی و انایأ اقعیت ثابت را نشان مییک و

کته جهتان متادی تجلتی      ها را اموری واقعی و مرحقق گمان کرده استت. درصتورتی  دمی آنآ
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هستری  مربتوط و منرستب بته     بواقعیت مطلق است و هر آن ه که غیر واقعیت مطلتق باشتی  

مخر  معردت دراحستی و   بهای برشمرده در باال که وی گیباشی. خالصه سخأ آن مطلق می

دست آمیه ان قوه عقلب شهود دل و تعالیم دیتأ   هتر ب دراتجربی است و معردت برتر و مرعالی

گرایتی کته ان    رو آن نظریه واقع ی و انایأده ها را می به واقعیت پیییه« نف »امکان دسررسی 

 شود. گرایی مرعالی می مرصف به واقع ببرد ایأ نوع ان معردت برای تفسیر واقعیت بهره می

 حقایق وحیانی و متن قرآن واقعیت داشتن

 هتای عقلتی و شتهودی بیتان شتی. امتا       چگونگی مرعالی بتودن دریادتت   بقسمت پیشیأدر 

باشتی.   مه ادراد بشر ممکتأ نمتی  کسب چنیأ معردت مرعالی برای ه بطور که گفره شی همان

ایأ بستیار نیتاد استت. بنتابر    در معرض خطاهای معردرتی  آنها  نبأ احرمال قرار گردرأ هم

بته  « های شتهودی پیتامبر   نقل تجربه»و « قرآن»ب «یوح»ان سوی  بهای چنیأ معردریددسراور

یابی به چنیأ معردری مسترلزم پتایرش    عموم بشریت انرقال داده شیه است. اما ادعای دست

بته   بته اخرصتار   بهای نقلی است. اینک در بخش پایتانی مقالته   گرا و مرعالی بودن آمونه واقع

 شود. خره میپردا« مرأ قرآن»گرا و مرعالی بودن  و سپ  واقع« وحی»

شتود؛ حقتایقی کته     دعل الهی است که طی آن حقایقی ان سوی خیاونی بیان می« وحی»

بتر استار    .(302ب ص1388)خستروپناه و پنتاهی آنادب    آدمی قرار دارد« عقل»ر ان مرتبه برت

رو  آدمی پ  ان رهایی ان قییهای مادی به ستوی پروردگتار ختود     بتفسیر محمی شیرانی

هتا و   هتاب وسوسته   بینی و بییأ سبب ان آلتودگی  های خیاونیی را می نهکنی و نشا حرکت می

وجود انسان به گوهری قیسی تبییل  بشود و با تابش نور معردت الهی تعلقات رو  آناد می

هستری تمثتل یادرته و حقتایق      تترِ  ب رو  انسانی بر مراتب پتاییأ شود. پ  ان ایأ مرحله می

أ یابتی. نریجته ایت    و تا حی حوار ظتاهری تنتزل متی   دهی  معردری را بر عالم مادی برون می

ان عالم غیب بته عتالم   « وحی»صورت  درآینی آن است که کالم الهی توسط درشره خیاونی به

)همتانب   شتود  متی  بیتان امبر بر دیگتر آدمیتان   وسیله پی و قلب پیامبر هبوط یادره و بهشهادت 

 .  (307ص

اش درود آمتیه   ب بنیه برگزییهبر قل نور معنوی خیاونی است که طبق بیان پیشیأب قرآن

در اخریار دیگر بنیگان خیا قترار داردب عبتارت ان   « کراا»صورت  جهت که به آناست. اما ان

دهتی.   آدمیان ارجاع می هایی است که حقایق نانل شیه ان عالم غیب را بر قلب صور و نقش

توانتی   ت و هر ک  متی وسیله انسان اس هصورت نوشره قابل خوانین و نقل شین ب به« قرآن»
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 - 307فراری و ردراری خود را تنظیم کنی )همانب صهای آن الگوهای معردریب گ مطابق داده

308). 

قائتل شتی؛   وحتی تفتاوت   « تلقتی »تتوان میتان دو نتوع     می ببر اسار آن ه که گفره شی

. روسیله مردم ان پیتامب  وسیله پیامبر ان جبرئیل و دومب تلقی وحی به تلقی وحی به بنخست

؛ کنتی  صتل بته عتالم عقتل را دریادتت متی      پیامبر حقایق مرعالی و مر ببر اسار تلقی نخست

حقایقی که تنها پیامبر توان دریادت آنها را دارد. اما مردم عادی ان پیتامبر ختود تنهتا کالمتی     

 کننتی  نییاری و نوشتراری دریادتت متی   صتورت شت   تریأ مراتب خود را به ه به پاییأنانل شی

رغتم تفتاوت مرتبته تلقتی وحتی       در اینجا بایی توضیح داده شتود کته بته    .(308)همانب ص

بتریأ ارجتاع   « واقعیت»هر دو مرتبه آن به  بوسیله مردم عادی وسیله پیامبر و تلقی وحی به به

ا توجه به توضیحاتی که درباره ارجاع حقایق کشف شیه بر قلتب پیتامبر داده   . بشود داده می

ا چگونگی ارجاع نقتش و صتورت شتنییاری و نوشتراری     شیب ایأ موضوع آشکار است. ام

   قرآن به واقعیت بریأب موضوعی است که در ادامه ان آن سخأ به میان خواهی آمی.

بتا   نآشود که مرأ قر با ایأ اسریالل بیان می بمطابقت مرأ قرآن با واقعیت و ذات هسری

« امتر الهتی  »بتا  نیتز  ر نهایت د مرتبط است وعلم الهی  کالم خیاونی و آن نیز به نوبه خود با

گونته   رضتا مینتاگر ادعتای مزبتور را ایتأ      مشود که همان عتالم عقتل استت. غتال     مرتبط می

 کنی: بنیی می صورت

الههی کهه منشهأ    متن قرآن که برگرفته از کالم الهی است، در نهایت با علم الههی و یها امهر    

دیگر و از ههی از یکه  و مظهر آن است؛ زیهرا صهفات ال  بوده متحد  جهان و موجودات است

ههای غیهر مهادی دیگهر      رو قرآن آیینه جهان مهادی و جههان   ذات الهی جدایی ندارند. ازاین

، 1392)مینهاگر،   ه شناخت واقعی جهان هستی بینجامهد است و تفسیر واقعی قرآن بایستی ب

 .(154ص

که صفت علتم الهتی عتیأ    با علم خیاونی مرتبط است و انآنجاقرآن  ببر اسار ایأ ادعا

ب در طور که آشکار استت  شود و همان خیاونیی برگردانیه میقرآن به ذات  بذات الهی است

استت. اصتطال    « هستری »مساوق « ذات خیاونی»گرایانه حکمت مرعالیه  شناسی واقع هسری

 بیکستان هسترنی  « هسری»و « ذات الهی»تنها مفهوم  در اینجا به معنی آن است که نه« مساوق»

 .  )یکی هسرنی( یک واقعیت بیشرر نیسرنی« هسری»و واقعیت « ونیذات خیا»بلکه واقعیت 

 نویسی:   کنی و می صیرالییأ محمی شیرانی نیز به واقعیت داشرأ کالم خیاونی اذعان می
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گهاه در عهالم خله  و     آن تدبیر ابدا  و انشاء شهد.  جواهر عالم امر و آیات بینات نخست در

تا صهاحبان تفکهر و تهذکر از رهگهذر      شدرت و شکل به خود گرفت و آشکار صو ،تقدیر

و بها شهنیدن   ه که در آفهاق ثبهت شهده     ه مشاهده آیات فعلی آن  با  ،مطالعه ابواب این کتب

به عالم امر ارتقا یابند و از محسوس به معقهول و   ها نقش بسته ه  ه که در جانآیات قولی آن  

)صهدرالدین   ل شهوند ز شههادت بهه غیهب ....ن منتقه    از جز ی به کلی و از خل  بهه حه  و ا  

 .(465، ص5، ج 1366شیرازی، 

عتالم  »آیات قرآن نخستت در   بکنی شیرانی در ایأ دقره بیان میصیرالییأ طور که  همان

. ه استت ظتاهر گشتر  « جهان متادی »است ابیاع شیه و سپ  در « جهان عقل»که همان « امر

کنی که جهان محسور  یشیرانی با ایأ بیان به رابطه جنبه مادی و عقلی آیات قرآن اشاره م

   کنی. را به جهان عقلی مرصل می

جتوهر  »کنتی و بته شتکل     تجلتی متی  « جهان مادی»در « آیات»صورت  بنابر ایأ قرآن به 

گر مراتبی بودن حقیقت قرآن است؛  یابیب ایأ امر بیان تحقق می« جهان امر و عقل»در « عقلی

نفت  آدمتی دارای    ب«ت مرعالیهحکم»ی در رشناخ طور که بر اسار یک مفروض انسان همان

پیییار گشتره و  « جسم»صورت  توانی در جهان مادی به ای که می گونه ؛ بهمراتبی طولی است

تبییل شود که در نبان حکمتت مرعالیته بتا    « جان»در صورت سیر کمال وجودی خویش به 

 ب1391)عبودیتتب   کنتی  بته ایتأ امتر اشتاره متی     « الحادوث و روحانیاه البقاا یةجسامان»آمونه 

   .(438-436ص

 نویسی: کنی و می قرآن اشاره می« واقعیت»صیرالییأ محمی شیرانی نیز به یگانه بودن 

حهال دارای مراتهب فهراوان و اسهامی      که انسان یهک حقیقهت واحهد اسهت و درعهین      چنان

اسهت،  ام خاصش در صعود به نامی خهاص مهزیّن   گوناگون بوده و در هر عالم به تناسب مق

و در هر عهالم  بوده واحد است که دارای مراتب فراوان و اسامی مختلف قرآن نیز حقیقت 

)صهدرالدین   تهزیین شهده اسهت   به اسمی خاص که مناسب مقهام خاصهش در نهزول اسهت،     

 .(23-22، ص5، ج 1366شیرازی، 

ان واقعیتت  « تشتکیک وجتود  »انسانی تابع آمتونه  « نف »هماننی « قرآن» بدر ایأ عبارت

ی به صورتی ختاص  های مادیب مثالی و عقل در هر یک ان جهانواحیی برخوردار است که 

هتای ختود    دارای ذاتی با وی گی« هسری»و « نف »نیز هماننی « قرآن»رو  یابی. انایأ تحقق می

 .  دارد
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حکمت مرعالیته عتالوه بتر کتاربرد ادراک     گرایی  بودن نظریه واقع« مرعالی» کهخالصه آن

هتای مزبتور    آمونه بطور که بیان شی قرآن است. همانهای  اده ان آمونهاسرف بعقلی و شهودی

هماننی ادراکات حسیب عقلی و شهودی ان ذات و واقعیت برخوردار هسرنی و به دلیتل ذات  

 گرایانه آن وجود دارد.   امکان تفسیر مرعالی و واقع بعقلی آن

 گیری   نتیجه

شناستی حکمتت    ای علتم گرایی جایگاه و اهمیری اساسی بر میعای ایأ مقاله آن بود که واقع

گرایانته ان امتر اجرمتاعی را     که در حال حاضر تالش برای تبییأ واقتع  طوری ؛ بهمرعالیه دارد

ب طتور کته بیتان شتی     اساسی در ایأ شاخه ان دلسفه کرده استت. همتان  مسئله  تبییل به یک

 سی  علم انسانی مرناستب ب به امکان تأبرای ایأ حکمت« واقعیت اجرماعی»« مسئله بودگی»

به چالش کشتیین ظردیتت    بواقع ایأ امر برای جهان اسالمدر گردد. با دلسفه اسالمی بان می

ستی  علتوم   ای که عیم امکتان تأ  گونه مثابه یک نظام دلسفی کامل است؛ به بهدلسفه اسالمی 

به نق  نظام دلسفه اسالمی تعبیتر خواهتی شتی.     بهای دلسفه اسالمی انسانی بر اسار آمونه

کوششی برای بررستی واقعیتت و حقیقتت تعریتف     به که دلسفه اسالمی انآنجاب در ایأ میان

شتمار   ت اجرماعی اسالمی بته   بررسی واقعیت اجرماعی موضوع اصلی تفکر دلسفی بشود می

   خواهی آمی.

سوی اهمیت مسئله واقعیتت اجرمتاعی بترای     درواقع آن ه که گفره شیب ادامه سخأ را به

آثتار  « واقعیتت »طور که در ایأ مقاله بیتان شتیب موضتوع     نکنی. هما دلسفه اسالمی مطر  می

شناستی   شناسیب نظام ارنشی و دلسفه اخالق و هم نیأ انستان  شناسیب معردت نیادی در علم

شناستی استالمی بته ظردیتت      دلسفه اسالمی خواهی داشت. اما ایأ اهمیت در خصوص علم

ردد. ظردیت تأسی  علوم انسانی گ تأسی  علوم انسانی بر اسار قواعی دلسفه اسالمی بان می

عنتوان یتک مکرتب دلستفی موجتب       ان سوی دلسفه اسالمیب ضمأ اثبات دلسفه اسالمی بته 

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

استت. در توضتیح   « مرعتالی »گرایی متورد بحتث    در ادامه مقاله توضیح داده شی که واقع

گرایی در حکمت مرعالیته بته    و واقع« واقعیت»گرایی در ایأ نوشره بیان شی که  واقع «تعالی»

ستفه حستی   لگردد که شناسایی آن در پرتو معردری برتر ان علم تجربی و د ای تبییأ می شیوه

رو ایتأ نتوع ان    دهتی. انایتأ   یم نف  با واقعیتت را متی  معردری که امکان ارتباط مسرق ؛است

 شود. خوانیه می مرعالی بگرایی واقع
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اشتاره شتی و بیتان شتی کته بته دلیتل        « کراا خیاونی»در ادامه ایأ مقاله به ذات واقعی 

بترای  « ادراک شتهودی »عنتوان منبعتی ماننتی     های آن بته  توان ان آمونه کراا میواقعیت ایأ 

 گرایانه اسرفاده کرد.   یادری واقع ه رهچیزها و ارائ« واقعیت» و« ذات»بررسی 
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 نامه کتاب

 قتم:  .اکگ هومی فنسوفی عنو  سیمسوت در حکموت متعمکیو )منرشتر نشتیه(.    ب محمیپزشگی .1

 پ وهشگاه علوم و درهنگ اسالمی.

(. قتم:  17)ج «جممعو  در قورآ »تفسیر م ض عی قرآ  کری ،  (.1388جوادی آملیب عبیاهلل ) .2

 .  نشر اسراء

رمتام عبتیاهلل   . بته اه جستمرهمی فنسفی، )مجم عو  مقومالت( (.1384حائری یزدیب مهیی ) .3

 سسه پ وهشی دلسفه و حکمت ایران.  تهران: نشر مؤ .نصری

نشتر پ وهشتگاه درهنتگ و     . تهتران: حکمت سیمسوی متعمکیو  (.1390حسنیب ابوالحسأ ) .4

 انییشه اسالمی.

مثابته درانظریته    (. نظریته اعرباریتات بته   1395) موسویهادی رضا و حسنیب سیی حمیی .5

-101(ب ص9) 2 .فصنامم  حکمت اسوالمیعراقی.  عالمه طباطبایی و محقق اجرماعی نزد

135. 

هتای اجرمتاعی بتر     شناسی حیتات  هسری» شناسی مرعالیهب جامعه (.1395خانیب ابراهیم ) .6

 .: نشر دانشگاه امام صادقتهران(. 1)ج« مبنای دلسفه و عردان اسالمی

تهتران:   .شامسوی صودرایی نظمم معرفت (.1388) پناهی آنادحسأ خسروپناهب عبیالحسیأ و  .7

   پ وهشگاه درهنگ و انییشه اسالمی. نشر

امتا   جریتانی مهتمب  »ب گرایی جییی در دلسفه علتم معاصتر   (. ذات1397دادجوب ابراهیم ) .8

   .51-51ب ص(74) 19ب فصنامم  ذهن «.ناآشنا در ایران معاصر

. ترجمه عمتاد ادتروغب   «رویکردی رئمکیسوتی»روش در عن م اجتممعی،  (.1385سایرب انیرو ) .9

 پ وهشگاه علوم انسانی و مطالعات درهنگی.  ان: نشر تهر

 تصتحیح  (.5)ج تفسویر قورآ  اککوری  (.1366صیرالییأ شیرانیب محمتی بتأ ابتراهیم )    .10

 .  محمی خواجویب قم: نشر بییار

الملک میترنا   . ترجمه بییعاکمشمعر(. 1363تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ) .11

چتاپ دوم. تهتران: نشتر     تعلیقات درانسوی هانری کتربأ.  ترجمهب مقیمه و .عمادالیوله

 کرابخانه طهوری.  

(ب 47671) 6 .فصوونامم  فنسووف  دیوون() برئمکیسوو  ومعیمرهوومی آ (. 1389رضتتا )صتتادقیب  .12

 .214-187ص



 

 

 

ره
شما
م، 
شش
ل 
سا

 
ن 
ستا
 زم
رم،
چها

13
98

  

108 

 (.3)ج« شامسووی انسم »صوودرایی،  فنسووف  نظوومم بوو  درآموودی (.1391عبودیتتتب عبیالرستتول ) .13
 .خمینی امام پ وهشی و ونشیآم سسهمؤ و سانمان سمت نشر تهران:

شامسوی  درآمودی بور جهم اسالم و دلستفه علتم در   (. الف1374) عطارب سیی محمینقیب .14
یاریب نقیب العطارب ترجمه حسأ میانمهیی محقق و سیی محمینیر نظر دکرر  .اسوالمی

و تمین  المللی انییشه طالعات اسالمی دانشگاه تهران و مؤسسه بیأسسه متهران: نشر مؤ

 .94-65ص .می مالزی )ایسراک(اسال

درآمودی بور در « شهود وجود رکأِ حکمتِ استالمی » (.ا1374) تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت .15
یی محمی نقیتب العطتارب ترجمته    نیر نظر دکرر مهیی محقق و س .جهم  شامسی اسوالمی

طالعتات استالمی دانشتگاه تهتران و مؤسسته      سسته م محمیرضا جونیب تهران: نشر مؤ

 .163-129و تمین اسالمی مالزی )ایسراک(ب صشه المللی انیی بیأ

 ترجمته خشتایار   .فنسف  امرو ین عن م انسمنی بم نگورش چاود فرهاگوی(. 1384برایان )دیب  .16

 .  تهران: نشر طر  نو .دیهیمیب چاپ دوم

(. چتتاپ 6)ج «اصوو ل فنسووف  و روش رئمکیسوو »مجم عوو  آثوومر،  (.1375مطهتتریب مرتضتتی ) .17

 .تهران: نشر صیرا .چهارم

اسوتابم  معومرع عقنوی ا  نصو ا » شامسی صودراکمتمکهین،  روش(ب 1392رضا ) اگرب غالممین .18
 پ وهشگاه درهنگ و انییشه اسالمی.   . تهران: نشر«دیای

 

 

 

 


