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مقدمه

های دینیي، ماننید    های کاربرد زبان، در طول تاریخ این بوده است که گزاره فرض مقبول دینداران همچون سایر زمینه پیش
هیا   له نقطه منازعه میان پوزیتیویستئمس اما در دوران معاصر، این خبری دارای قابلیت صدق و کذب است؛دیگرقضایای 

قد قابلیت دانسته، این سینخ  باوران گردید. رویکرد اصالت تجربي با ابتنا بر متدلوژی تجربي، گزاره های دیني را فا و دین
 معرفي کرد.« شبه قضیه»بودن بیرون و آنها را  ها را از دایره قضیه گزاره

.مفهوممعرفتبخشی1

ای کیه اشییای    عبارت است از نظریه شناسي جدید گرایي در معرفت گرایي است. واقع بخشي معادل با واقع مراد از معرفت

همیین قییا     ای به واقعیات عیني خارج است. بر مادی، خارج از ما و مستقل از ادراک ما، وجود دارند و معرفت دریچه

ي، مستقل از آنچه ما تجربه انسیاني خیود از آنهیا میي     گرایي دیني عبارت است از این نظر که متعلقات باورهای دین واقع

شناسیي   ناگرایي در مرحله نخسیت بیه حیوزه معرفیت     گرایي یا واقع ئله واقعمس .(Hick, 1989, p.17)دانیم، وجود دارند 

 های ما صیرفا   شناسي آن است که آیا معرفت شود. پرسش اصلي در معرفت سپس به قلمرو زبان هم کشیده مي ،تعلق دارد

های بیرون از فاعیل شناسیا اشیاره بیه حقیایقي بیرونیي        یا حاکي از واقعیت ماستیافته مفاهیم ذهني خود  برونداد تنسیق

شود و قائل بیه رابطیه حقیقیي مییان      نمایان مي« صدق»شناختي در قالب  گرایي در حوزه معرفت به گفته دیگر واقع دارد؟

عالم عیني مستقل از ذهین و   یعني اوال  ؛صادق است که مطابق با واقعیت باشدای  رو گزاره این گزاره و محکي آن است. از

بیودن و   گرایي در صدق و وصف صیادق  ابطه عیني با محکي آن دارد. واقعگزاره مورد نظر ر ثانیا  ؛درک انسان وجود دارد

ییا صیورت مسیتقل و     (Deriatvely) اعم از صورت اسیتنتاجي « حامالن صدق»بودن برای  های موصوف به صادق گزاره

 های مفهیومي آدمییان اسیت    ها و چارچوب ي مستقل از اذهان، افکار و فرهنگ، اذعان به حقیق(Fundamentally) مبنایي

یچ انسیان  وابسته به وجود ه« در اعماق اقیانو  گیاهان آبزی وجود دارد»اذعان به این گزاره که  .(04ص، 2954 )حسیني،

ییا دوره تیاریخي مشخ یي نبیوده،      (Conceptual frameworks) چارچوب های مفهومي( یا و زبان )بازی زباني خاص

 ,Devitt)« خدا وجود دارد»این گزاره صادق است، حتي اگر هیچ انساني حیات نداشته باشد، به همین قیا  است گزاره 

1997, p.26).  اسیتقالل منطقیي و متیافیزیکي    است کیه از آن بیه   « وجود»بدین رو مراد از استقالل از اذهان، استقالل در

 .(Fumerton, 2002, p.4) شود تعبیر مي

 نیو   ایین  .دارد وجیود  عیالم  در میا  از مستقل اشیایي اینکه بر مبني است متافیزیکي ادعای یک کننده مطرح گرایي واقع

 .نیسیت  معناشیناختي  و شیناختي  معرفیت  دیگر، گفته به و تفسیری و هرمنوتیکي فرض یک کامل طور به و دقیقا  گرایي واقع

 وقتیي  اهی تن گیزاره  ییک . کرد تعریف است، تئوری یک یا فرد یک جامعه، یک به وابسته آنچه حسب بر را صدق توان نمي

 «گراییي  تعیالي . »اسیت  گفتیه  گیزاره  ایین  کیه  باشیند  گونیه  همیان  گیزاره  ایین  اخبیار  میورد  یاشییا  کیه  اسیت  صیادق 

(Transcendentalism) اکتشاف از فراتر حقایقي است ممکن یعني ؛بگیرد پیشي ما از تواند مي حقیقت که است فرض این 



  .(Byrne, 2003, p.2) باشد آدمیان شناسایي و

از سیوی دیگیر    ریم که در معیرض دگرگیوني میداس اسیت؛    های علمي م نو  بشر دا از سویي نظریه چالمرزبه بیان 

در  -در میورد جهیان فیزیکیي   کیم   ت کنند؛ جهاني که نحوه رفتیار  دسیت  ها باید با آن مطابق جهاني داریم که آن نظریه

هسیت،   که واقعا  گونه جهان را آن ها معرض تحول نیست. ارتباط این دو اقلیم چیست؟ یک نو  پاسخ این است که نظریه

پاسیخ را در   شکلي از اینرا جهت توصیف مواضعي که « گرایي واقع»کنند یا چنین هدفي دارند. من اصطالح  توصیف مي

کند. نظرییه جنبشیي بیدین     توصیف مي ،هستند که واقعا  گونه نظریه جنبشي گازها، گازها را آن برس. به کار مي ،اند بر گرفته

طبیق  امیا  ؛ هایي هستند که در اطراف ظرفشان در ت یادس هسیتند...   مرکب از مولکول شود که گازها واقعا  صورت فهم مي

دادن یک مجموعیه   که جهت ربط شوند ها به منزله ابزاری شناخته مي خوانم، نظریه مي« گرایيابزار»دیدگاه بدیل که آن را 

 .(239-235ص ،2930 )چالمرز، اند های دیگر طراحي شده پذیر به مجموعه های مشاهده از وضعیت

.معرفتوتصدیق2

تقسیم آن اسیت کیه ت یور شیأنیت     اند. توجیه این  در منطق کالسیک علم را از یک نظر به ت ور و ت دیق تقسیم کرده

نمیایي   معنای مطابَق آن نیست. ایین واقیع   خود را دارد، و گرنه ت ور یک شيء خاص یا یک مفهوس به یدادن ماورا نشان

در « ت یدیق »یعني  ،حکم و باور به مفاد آن رسد که در قالب یک قضیه و مشتمل بر اقتضایي، هنگامي به عالم فعلیت مي

ترکییب شید و رابطیه    « موجیود »ولي هنگامي کیه بیا مفهیوس     ؛تنهایي داللت بر انسان خارجي ندارد به« انسان». مفهوس آید

کنید. در ایین    ، کاشفیت بالفعل از خارج پیدا میي در آورد« ت دیق»اتحادی )موضو  و محمول( آن دو را به صورت یک 

 .(540ص ،2940ز خارج تلقي مي شود )م یباح ییزدی،   به عنوان یک گزاره حاکي ا« انسان موجود است»صورت قضیه 

 ها و ت دیقات دیني را در نظر دارد.  بخشي در حوزه زبان دین نیز در گزاره و معرفت« صدق» به همین قیا  بررسي

.تفسیرفراطبیعییاطبیعیجهان؟3

کیه برخیي    همچنیان  -دانسیتن آن  شیناختاری دانسیتن زبیان دیین و نا    ناگرایي و شناختاری گرایي و واقع مرکز اختالف میان واقع

، تفسییری  درباره تفسیر نهایي جهان و ماهیت جهان من حیی  المجمیو  اسیت. آییا ماهییت جهیان       -اند متفکران معاصر گفته

را  هیا  انسیان  ،گروانه درباره جهان داشته رایان در این میان رویکردی طبیعتناگ گروانه؟ واقع الهیاتي دارد یا صرفا  تفسیری طبیعت

ننید و بیدون   ک میي دانند که پا به عرصه حیات نهاده، بیشترآنان با درد و رنی  و دشیواری زنیدگي     نیز صرفا  حیواناتي پیچیده مي

هیای   گرایان با پذیر  دشواری این در حالي است که واقع ؛بندندی روشن، روزی هم از آن رخت بر ميا گونه امید به آینده هیچ

بینند و همین امر موجیب امیید و نشیاط     در ورای آنها وضعیتي مطلوب را ميمشکالت، هدفي معقول و  حیات، در پس تمامي

 شود. این نزا ، صورتي تازه از نزا  کهنه میان تفسیر دینیي و متیافیزیکي و تفسییر طبیعیي و فیزیکیي جهیان       آنان در زندگي مي

هیای دینیي نییز     این پرسیش در میورد معرفیت    .(Hick, 1993, pp.11-15 ) و در این میان گریزی از تعیین تکلیف نیست است

. پرسش آن است که منطیق  های دیني متضّمن یک نو  دعاوی و منشأ نوعي از ادراک و معرفت برای ماست مطرح است. گزاره



پرسیش در  تیرین   مبنیایي  پیتیر بیرن  بیه گفتیه    نه؟ ساز و کار اثبات واقعیت آنها چیسیت؟  ها ریشه در واقعیت دارد یا این گزاره

گفتن از خدا وجود دارد تا به واقعیتي اشیاره کنید    آیا غرض آشکاری ورای سخنگرایي دیني آن است که  گرایي و غیرواقع واقع

گیرا پاسیخ    تواند جدی گرفتیه شیود؟ در ایین زمینیه واقیع      ما و عالم است؟ و آیا آن هدف مي که به یک معنا وجود  فراتر از

 .(Byrne, 2003, p.4) و منفي« نه»گرا پاسخ  عواقدهد و غیر و مثبت مي« آری»

شید   از سوی دیگر نسبت ادراک و زبان نیز همانند دو روی سکه است. به صورت سنتي نقش زبان چنین دانسیته میي  

گرفیت. آییا زبیان در     اما در دوران جدید این نقش مورد واکیاوی قیرار   ؛های مُدَرک ماست که ت ویر و توصیف واقعیت

بخیش اسیت ییا همیواره چنیین       چون علم، فلسفه، هنر، عرفان، دین و جز آن حاکي از واقعیت و معرفیت همه قلمروها 

 نیست؟

نفیبُعدنظریدین؛ناگرایی.واقع4

 هیای دینیي اسیت.    بودن زبان دیین و گیزاره   ناگرایي و ناشناختاری بخشي، نظریه واقع گرایي و معرفت صورت مقابل واقع

نیست. هرچند در مقابل رویکرد کسیاني   نما ان دین شناختاری و واقعاین امر اتفاق دارند که زب گرایان جملگي بر واقع غیر

د و برخوردار از ییک ارز  ذاتیي   امروز بیشتر فیلسوفان زبان دین را امری سودمن انگاشتند، فایده و پندار مي بي که آن را

ارکردی این زبیان ارجیا    دیگر آن ارز  به جنبه عملي و ک نه ارزشي برگرفته از واقعیتي بیرون از خود. به گفته دانند مي

گرایي دیني در مرتبه اول وجود الوهي و حقایق دیني را مستقل از اذهان آدمیان تلقیي   غیرواقع شود نه جنبه نظری آن. مي

هیای   ا و بیینش کند. در مرتبه دوس زبان دیني را نه ناظر به حقایق متعالي، بلکه بیانگر احساسات، مقاصید ب ییرت هی    نمي

گرایانیه از دیین قیرار     واقیع ای کیه ورای درک غیر  دهد. مقدمیه  های معنوی )روحاني( یا اخالقي ارجا  مي اخالقي، آرمان

 خیدا  دارد، گرایانیه  طبیعیت  مبنایي که رویکرد این در .(Hick, 1993, p.15) گرایانه است گرفته، درحقیقت ایماني طبیعت

 یا وجود که است دیدگاه این دیني، گرایي واقعاما  ؛(Ibid, p.7) است یافته نقش ذهن در تنها که شود مي تفسیر موجودی

 دارد، وجیود  خدا اگر. نه یا دارد باور خدا وجود به دیگر کس هر یا شما یا من که است این از مستقل واقعیتي خدا، عدس

 ,Ibid) تاسی  عیالم  غیایي  خیالق  نیروی و شناختي هستي واقعیت بلکه نیست؛ ما اذهان در آرمان یا ایده یک صرفا دیگر

p.115). 

آن تفیاوت   پل ادواردز و آنتوني فلو، ایر جي ایگرایانه البته با رویکردهای الحادی افرادی چون  های غیرواقعرویکرد

یا بیه صیورتي پوزیتیویسیتي آن را تجربیه     ، آن را منکرند ارز  دانسته تمامي بي هزیرا ملحدان قلمرو زبان دیني را ب ؛دارد

آر اس ، جولییان هاکسیلي  ، رنیدال ، دییویي ، سانتایاناچون فوئر باخ،  گرایانه غیرواقعاما برخي از  ؛کنند معرفي ميیک فریب 
داننید، گرچیه ارز  زبیان دینیي از نظیر ایشیان        ارز  میي زبان دین را موضوعي بیا  دان کیوپیت و زد. فیلیپس دی ،هیر

که زبان و اَعمیال   حاليزندگي دیني در گرا غیرواقعمتفاوت از آن چیزی است که دینداران در نظر دارند. در نگاه دیندارانِ 

نیي  مند است. به دلیل ارز  ذاتي زندگي دیني، آدمي باید داخل مقوله زندگي دی خاص خود را دارد، از ارز  ذاتي بهره

شیرطي فراتیر از خیود  وابسیته      اما ارز  آن به عامل ییا  ؛شود و درگیر با آن باشد؛ چون این بهترین راه زندگي است

خص بخشییده  هایي هستیم که آنها را در ت ور خودمان تش ما در حال تقدیس آرمان« بادت خداع»در  رای نمونهب نیست؛



اعمیال و شیعائر    و تواند تماس عرصه زبان دیني را به کار برد رای دیني ميگ ترتیب غیرواقع ایم. بدین و به آنها الوهیت داده

انید نیه اینکیه     هیا ییک هیدف بذاتیه اصییل      اما تماس این امور یک پرانتز پنهان دارند که این فعالیت ؛دیني را به جای آورد

 کنید أمین میي خیر نهیایي میا را تی   تلقي شوند که در ارتباط با او بودن، « واقعیت متعاليِ غایي»بخواهند پاسخي برای یک 

(Ibid, p.16). یاهی انتقاد بیه  دادن پاسیخ  در نیاتواني  ،دیین  از و دنییوی  رادیکیال  تفسییر  این عامل برخي محققان نظر به 

 .(Ibid, p.9)گرایانه  غیرواقع نگاه برای کننده توجیه و معتبر ادله وجود نه است بیستم قرن در منطقي های پوزیتیویست

گراییانتقادی.واقع5

تفسییر   شیناختي و معناشیناختي   شناختي، معرفت ون هستيگرایان غربي در قلمروهای گوناگ البته امروز بسیاری از واقع

 گرایي خیاس ایشان مقابل واقع دارند که به نظر (Critical Realism) گرایي انتقادی گرایي موسوس به واقع خاصي از واقع

(Naive Realism)  .ی انتقادی در گرو هایي در شمارند که بر واقع از نوکانتي آلستون  و جان هیک، ایان باربورقرار دارد

کِي  یا، آرتور الوی جوی، آر دبلیو سالرزبه پیروی از فیلسوفان امریکایي چون  جان هیککید دارند. أها ت همه عرصه

گرایي  واقع نیزگرایي انتقادی و  کند. البته واقع ه دو قسم خاس و انتقادی تقسیم ميگرایي را ب واقع جِي بي پرتو  راجرز

 اسیت  آن مفاد  بدوی تفسیر حسب بر شناسي هستي در خاس گرایي واقعخاس از تقریرهای گوناگون برخوردار است. 

 ت رفي گونه هیچ شناسا، فاعل عنوان به ما ذهن رو این از ؛داریم معرفت بدان ما که است گونه همان دقیقا  واقع جهان که

  .(Dancy & Sosa, 1992, p.106 ) ده استش منعکس ما ذهن که است همان معالَ .دهد نمي انجاس آن ادراک نحوه در

گرایي انتقادی بر آن است که هنگاس ادراک انسان از عالَم یک مشارکت ذهني مهم وجود دارد، تا آنجا کیه تجربیه    واقع

انیداس   ثیرهای یک محیط واقعیي بیر  أاین تفسیر و ساخت انساني از ت .ما از عالم، یک تفسیر انساني بارز و مشخص است

. (Hick, 1993, P.4) آید و در آگاهي و زبان ما در اشکال گوناگون فرهنگي، مفهومي شیده اسیت   پدید مي های حسي ما

 میا  اکنیون  وفت... توان نا دیده گر را نمي غایي حقیقت از مافهم  در« نظرهام» و ها فرهنگ عن ر ثیرأت جان هیکبه گمان 

/ 043ص ،2934 )پیترسیون و دیگیران،   نیدارد  وجیود  ای نهیایي  منظیر  هیچ چراکه ؛است صحیح منظر کداس بگوییم توانیم نمي

 عیالم  را آن وهسیت   نفسه فيکه  گونه و تقسیم عالم آن کانتگرایي  انجاس تمایل وی از ذهنو سر (559-554، 2934 هیک،

 پدییدار  عیالم  را آن و شیود  گونیه کیه بیرای میا ظیاهر میي       و عالَم آن نامد مي پدیده و بود یا (Naumenal world) معقول

(Phenomenal) جیان  بیه گمیان    .(553-555، ص2954 حسیني قلعه بهمن،) ستعامل اساسي در نظریه انتقادی او نامد، مي

 فرضییه  ایین  بیرای  زمینیه  ،باشید  متعدد واقعیت، این از ما ت ورات اما است، واحد مطلق واقعیت کنیم فرض ما اگر هیک

 .کنند بیان را متعالي نامحدود واقعیت یک از ما مختلف های آگاهي دیني، تجربه گوناگون های جریان که شد خواهد فراهم

انتقادی.انتقادبررویکرد6

نمایید کیه    چنیان میي   انتقیادی  گرایي واقعدر باب معرفت تا چه اندازه قرین کامیابي است؟  انتقادی گرایي متدولوژی واقع



. آیا این ادعا تمیاس اسیت؟   نداریم ذهن دخالت بدون معرفتهیچ نو   شته،دااساسي  نقشي معرفت ح ول در انسان ذهن

هیا   ادی، استناد و ارجا  همه معرفتگروی انتق ترین مستندات نظریه واقع که اصلي گردد اشارهاست پیش از هر چیز الزس 

یا تمایز میان بود و نمود و  از فنومن بودن حقیقت اشیا در تمایز میان نومن و بعیدالح ول کانتبه تجربه و اتکا به نظریه 

 طیور اثرپیذیری معرفیت از مقیوالت ذهنیي کیانتي       نفسه اشیا و همیین  عدس توان ذهن انسان به شناخت نومن و جنبه في

بیودن   و م یبو  و مسیبوق   (03ص ،2930 )چیشلم، و مالبسات بیروني اجتماعي، فرهنگي (09-05 و 35صص ،2909 غفاری،)

ادلیه   ؛رسد این رویکرد ناتمیاس اسیت   نظر ميه اما ب ؛(294ص ،2905 و  949ص ،2935 )سرو ، است« ها نظریه»مشاهدات به 

   این ادعا از این قرار است:

لکین ایین سیخن ناتمیاس و بیه گفتیه        ؛نفسه اسیت  مبني بر عدس دسترسي به شيء في کانتمتَّکای نظریه انتقادی، ایده  .2

 ولیي  شیناخت،  تیوان  نمیي  را نفسیه  في ءشي یا نينوم جنبه» که سخن ینا فیختهبه تعبیر  برخي معاصران وی متناقض است.

نبه نومني وجیود دارد  دانیم ج د؛ زیرا خود اینکه ميدار ضتناق «است پدیداری جنبه علت و دارد وجود که دانیم مي قدر همین

 کانیت توانیم بگوییم نومن غیر قابل شناخت است. اشکال  ها و پدیدارهاست، نوعي شناخت است و دیگر نمي فنومنو علت 

)غفیاری،   این است که آگاهي و معرفت را به یک مرتبه از واقعیت منح ر کرده و مراتب دیگیر آن را نادییده گرفتیه اسیت    

 م یباح ) متعیدد معرفتیي اسیت   های  لم و اذعان به گزارهخود متضمن ع دعوی عدس امکان شناخت در ذات .(240، ص2909

   .(549، ص2940 ،یزدی
 گوینید؟  گراییان انتقیادی میي    کیه واقیع   چنیان  ،کاری ذهن دانسیت معرفت را رهاورد عین خارجي و دستتوان  آیا مي .5

غلطییدن در  ناخواسیته فرو ن انسان، خواسیته ییا   کردن علم به دخالت ذهن و ت ویر حقایق عالم بر اسا  م نو  ذه وابسته
بودن نسبت بیه   یک حیثیت مرآتي :وادی نسبیت و شکاکیت نسبت به عالم عیني است. صورت ذهني دارای دو حیثیت است

بیه   میا  ذهین عینِ خارج از خود و انعکا  آن و دیگر جنبه ذات خود که هویتي از هویات هستي و کییف نفسیاني اسیت.    
ند چ، هراست ذهن در اشیا صورت انعکا  همان ت ور .دارد را آینه نقش تنها یکيفیز و يئجز مفاهیم گری ازت ویرحسب 

نمود پدییده  ج میالد یا قله دماوند، همیان بیاز  ت ور بر هایي از پدیده عیني متفاوت باشد. ممکن است دلبستگي افراد به جنبه
های فکری افزون بر ت یور پدییده،    گوناگون بر حسب ذهنیت و دلبستگي هرچند ممکن است افراد ،عیني این حقایق است

گونه خللیي در اصیل معرفیت عینیي بیه ایین        ه هر روی این تحلیل هیچاما ب ؛ها داشته باشند ها را از این پدیدهتحلیل یانحا
 ،2935 مطهیری،  و )طباطبیایي  یسم و شکاکیت خواهد بیود روماندن در وادی ایدئالدر غیر این صورت ف .دکن ها وارد نمي پدیده

این سخن بدان معنا نیست که ذهن هیچ نو  فعالیتي در خلق یک رشته مفاهیم ندارد. فیلسیوفان مسیلمان    .(234 و 250صص
بندی دقیق آنها ساخت ییک رشیته مفیاهیم و معقیوالت از جملیه معقیوالت ثانییه         با بررسي انوا  گوناگون مفاهیم و تقیسم

مفاهیم توسیط ذهین انسیان کیه منشیأ       ا ساخت و تولید این دستام اند؛ خوبي تبیین کرده همنطقي و فلسفي توسط ذهن را ب
رود که همیه مفیاهیم موجیود در زبیان      بدان معنا تحویل نمي ،شود ها و قوانین کلي در علوس مي ساز نظریه بندی و زمینه مقوله

از خالقییت ذهین    ییا حیاکي   ساخته ذهن انسیان  بشر از جمله مفاهیم دیني چون مفهوس خدا، مفهوس حیات ابدی و معاد، ...
   باشد.

هیای علمیي    یابد. آیا گزاره ه در قالب گزاره و جمله تبلور ميپیش از این گفته شد معرفت رهاورد ت دیق است ک .9

حاکي از اعیان خارجي است یا مح ول ذهن انسان و معلومات و تجارب دروني و بیرونیي   های متنو  هستي ما از پدیده



 پیشیین هیای   علمیي از حقیایق گسسیته از شیناخت     جدیدهای  هویتي جمعي دارد و دریافتکه علم، رود  او؟ تردید نمي

ی علمي خلق عوالم مخ یوص خیود نیسیت، بلکیه نقیش      ها ن همه نقش اساسي ذهن ما در گزارهاما با ای ؛انسان نیست

ایین مییان کیارکرد     گیرنید. البتیه در   هاست که بر ذهن میا پیشیي میي   ههای علمي کشف زوایایي از عالم بود اصیل گزاره

همچیون   *؛ناپیذیر دارنید   هیای اجتنیاب   فیرض  های ذهني انسان گاه جنبه اصول موضیوعه و گیاه جنبیه پییش     دانسته پیش

و گیاه نییز    (230ص ،2930)چالمرز،  های ابزاری و قواعد کاربرد آنها در علوس تجربي از جمله در علوس زیستيفرض پیش

توانند در تعمییق ییک    اند و مي که از منظر نگر  محققانه برخاستهو پرسشي دارند  ختيشنا لهئها جنبه مس انگاره این پیش

هیای علمیي    توان نظرییه  نمي ،اما در هر صورت منظرها نقش مولد نداشته ؛(200ص ،2904زاده،  حسین ) دانش مدد رسانند

 کاست. مربوط به جوانب هستي را در سطح و قامت منظرهای پیشین فرو

گیذارد کیه    که شالوده فلسفه علم کانتي است، این پیامد ویرانگر را بیر جیای میي   طور بر زندان ذهن آن تعلیق معرفت .0 

های معرفتي یکسان انگاشته شیوند. ایین تیالي     ها باقي نماند و همه سیستم گونه معیاری برای سنجش و ارزیابي معرفت هیچ

 سهولت قابل پذیر  واقع گردد. چیزی نیست که به

در داس  ،ننید کگراییي رادیکیال جیایگزین معقیولي ارائیه       پس از ع ر جدید که نتوانستند در مقابل تجربهرویکردهای  .9

گراییي   گرایي عرضه کردند و به زعم خویش راهبرد جدییدی بیه نیاس واقیع     گرایي واقع شدند و تحلیل نادرستي از واقع ذهن

و نه نقیش و سیهم    گرایي خاس ت ویر کردند که اینها به ناس واقعگرایي آن بود  در صورتي که نه واقع ؛انتقادی را ارائه نمودند

گراییي انتقیادی آن بیود کیه نیه ت یویر        ها مطرح کردند. خطای بزرگ واقیع فت به حقایق هستي این بود که اینذهن در معر

ده فکیری  از سیویي تسیلیم شیالو   جانبیه بیه مبیادی معرفیت انسیان. ایین جرییان         جامعي از هستي ارائه داد، نه نگاهي همه

شناسي شد و عالوه بر آن خطای دیگری را بر آن افزود و آن تحلیل نادرسیت نقیش    شناسي و معرفتگروی در هستي تجربه

تیر از  گرایان راستین، قامت هسیتي فیراخ   که در نگاه واقع درحالي دستاورد آن شد؛« نسبیت»فت بود که ذهن در پیدایش معر

یعني نفس مجیرد انسیان اسیت.     ،و معرفت، هویتي فرامادی توسط مدرِکي مجردوجودهای فیزیکي و مادی، و علم و درک 

 رود.  در این نگاه مبادی معرفت جز حس و تجربه، عقل و وحي نیز به شمار مي

گراییامریوجدانی.واقع7

 شیود  يشناخت هستي امیری وجیداني و فطیری قلمیداد می      گرایي راستین و مبتني بر همه مبادی معرفتي، در نگر  واقع

 از نییاز  بیي  و بدیهي عیني نیاز از تعریف و از نظر تحققمفهوس واضح و بي نظر از و وجود (524ص، 5، ج2935 )طباطبایي،

 امکان عدس است. بر همین اسا  ادعای هیچ در هیچ هستي جهان که کند نمي ت ور چنین عاقلي انسان هیچ و است اثبات

 نگیاه  این در. (545، ص2940، یزدی ح)م با است خود ناقض و به آن متضمن علم ،خود طورکلي، به عالم حقایق شناخت

)طباطبیایي،   شیود  مي تقسیم جزئي و -حیوانانسان و  مفهوس مانند -کلي و ت دیقي و ت وری ح ولي، و حضوری به علم

تقسییم   بالکنیه  ییا  بالوجیه  نییز  و تف یلي و اجمالي به یک هر و حضوری ح ولي، به یا به بیاني علم (235ص، 2ج، 2935
                                                           

 دارنید و مسیتقیم    واسیطه  بي نقش گاه و علم یک  (Axiom) موضوعه اصول مانند و غیرمستقیم با آن علم دارند، واسطه با نقش ،علوس برخي  نیازهای پیش *

 .شوند مي نامیده  (Presupposion) فرض پیش که



 این از و ح ولي یا است حضوری یا اثبات و نفي بین دایر عقلي صورت به علم .(99، ص2ج ،2904)جوادی آملي،  شود مي

 ح یول  ح ولي، علم و افعال خود. قوا و خود نفس به علم مانند است معلوس خود یافت حضوری نیست. علم خارج دو

 ،گراییان  همچنین در نگیاه واقیع   .(50ص  ،2049ییزدی،   م باح /299-299همان، ص) است ذهن نزد معلوس مفهوس و صورت

آن  عیاس  معنای به« مفهوس» یا است «وجود»یا خودِ  معلوس شود. در این رویکرد گوناگون تقسیم مي های بخشمعلوس نیز به 

 ح یولي  علیم  بیا  مفهیوس  و شود نمي ادراک حضوری علم با جز و است خارج عین وجود، شود.  س نیز «ماهیت» شامل که

 بیه  آنها از حاکي یها مفهوس برای ح ولي علم .است الهي گاه و عقلي گاه مثالي، گاه طبیعي، گاهي شود. وجود مي فهمیده

 ندارد. را نامحدود م داق کشیدن بند به توان البته مفهوس، .شودمي توزیع متعدد انحای

شناخت .مراتبودرجات8

عمقیي،   ییا سیطحي   تواند که مبتني بر تحلیل همه زوایای معرفت و اوصاف آن است، شناخت یک پدیده ميدر این رویکرد 

، ختيشینا  همچنیین در ایین نگیر  علیم     .(95ص، 29ج ،2950)جیوادی آملیي،   باشید   فلسیفي...  شیناخت  ییا  علمي شناخت

 نیمیه  گیاه  اسیت،  آگاهانیه  حضیوری  علیم  گاه ؛شوند شمرده نمي یکسان ضعف و شدت نظر های حضوری انسان از معرفت

ماننید   ،دیگرحقیایق دینیي  او و رو علم بیه ذات بیاری و اوصیاف و افعیال      این از ؛(293ص ،2ج ،2940، م باح یزدی) آگاهانه

آور باشید و ممکین اسیت بیرای کسیان       رستاخیز، ممکن است برای برخي در سطح علم استداللي و همراه با برهان و یقین

. الیقین گردد. طبیعي است که این دو مرتبه از علم هیر ییک آثیار خیاص خیود را دارد      دیگری تبدیل به علم شهودی و عین

اما در هر صورت مفهوس این سخن آن نیسیت   .«.لوتعلمون عین الیقین لترون الجحیم..» :فرماید قرآن کریم با بیان این نکته مي

ایمان و خلیوص   ،استداللي آغشته به خ ایص ذهن و نظریه است. در این نگر  که رهاورد عرفان توحیدی استکه علم 

نشیني والیت خدا  بیني و سایه ی الهي در پرتو درونموجب زایش و جریان حکمت و معرفت راستین است. معرفتي که اولیا

: و بیانات امامیان مع یوس   ها ي از این نو  معرفت در مناجاتتبلور رشحات با هیچ نو  دانشي قابل مقایسه نیست. ،یابند مي

 قابل مالحظه است.   7سجادو اماس  7حسینو اماس  7طالب علي ابن ابيچون 

بودنخطاپذیریعلم؛عارضی.سنجه9

 ،شیود. برخیي علیوس قطعیي     گروی راستین علم بر اسا  مالک سنجش و درجه اعتبار ارزیابي میي  بر اسا  نگر  واقع
برخي دارای اعتبار عقالیي و برخي به اقتضای تجربه و استنتاج تجربي به میزان خود دارای ارز  معرفتي منطقي اسیت.  

 ها معرفت همه گفت توان مي و عاری از شائبه خطاست و نه خالص ی انسانها معرفت همه گفت توان مي بر این اسا  نه
غبارآلود است. به گفته دیگر چنان نیست که شیناخت حیق و حقیقیت از    شرایط دروني و پیراموني وجود ما و  آغشته به

 قیوای  یعنیي  ؛شیود  تلقیي میي   بالعرض خطا وجود بلکه ضمن پذیر  خطا در معرفت، ،باشد بیّن و بدیهي باطل همواره

 است. گاه انسان قوه دو از مختلف حکم دو تطبیق برخاسته از بروز خطا بلکه رد،ندا خطا خود کار وجود انسان در مُدرِک

رفت از ایین دسیت خطیا     اما راه برون دهد؛ مي تطبیق عقل حکم قوه مورد به یا حکم قوه حس مورد به را خیال حکم قوه



 آنهیا  کلیي  و شیناخت خیواص   بالعرض و بالذات ،مجازی و حقیقي ادراکات رفت از خطا تشخیص وجود دارد؛ راه برون

خییال از   قیوه  و ذهین  تزکیه دروني به منظور جلیوگیری از دخالیت   از یک سو و (235-234ص ،2ج ،همان ،یزدی )م باح
حقیقیت و رفع موانع در پیش روی  به ی تقربها در این نگاه یکي از راه .(09ص، 2ج ،2959)طباطبایي،  سوی دیگر است

، 2939 مطهیری، ) گیردد  که موجب علم افاضیي الهیي میي    است قلب و درون انسان سازی پاک -که گفته شد همچنان -آن

 .(230ص

.حوزهالهیاتومعرفت11

قلمرو شناخت امر الوهي هماننید سیایر    در کانتلیستي ئاثر از فلسفه ایدویژه متأ به ،رغم نگاهي که پس از ع ر جدیده ب

 الطبیعي مسدود اعالس گردید، در منطق حکیمان مسلمان، شناخت حقیقیت غیایي و  پدید آمد و راه شناخت مابعد ها حوزه

ی گوناگون عقل با براهین متقن و راه شیهود قلبیي بیا تحلییل     ها یافتني است. راه بخشِ ممکنات، امری دست علت هستي

پییش   (959ص ،2049، ییزدی  م یباح ) بخش در ترجمان اتحاد عاقل و معقیول  رابطه وجود تعلیقي وابسته به علت هستي

ارف زالل مکتوبییات حکیمییان مسییلمان قابییل روی انسییان مفتییوح و مقییدور اسییت. شییرح اییین مجمییل در گنجییور معیی

/ م یباح ییزدی،   04-34ص ،2، ج2935/ طباطبیایي،  54، ص4، ج2902)برای نمونه ر.ک. صدرالدین شییرازی،   وجوست جست

وییژه   بیه  ،بها مرهون دولت قرآن و افاضات عاکفان حریم وحي و امامان مع وس شییعه البته این میراث پر .(029، ص2049

بخیش اندیشیه حکمیای     روی بشیر گشیودند و الهیاس   ه اهلل را بی  ی گوناگون معرفتها است که باب 7 طالب علي ابن ابي

 دسترسي به معرفت واضیح  عدس اسالمي در افق شناخت ذات باری و اوصاف و افعال حق گردیدند. با این وصف ادعای

ی هیا  ن شیناخت خیدا بیا فرهنیگ    گون از حقیقت غایي هستي و در هم پیچیده انگاشت و طرح شناختي شبح الوهي امر در

ییا عیدس امکیان مطالعیه     « منظرهیا »دانستن معرفت الهیاتي در حیطه  و محبو  (043ص، 2934پترسون ودیگران، ) گوناگون

نبیودن بیا    بودن امیر الیوهي و مشیابه    االذهاني در امر الوهي و تولید باورهای قابل اعتماد راجع به خدا به استناد متعالي بین

ثیر رخاسیته از تیأ  ناصواب و ب گروی انتقادی، تفوهات مادی و نپذیرفتن رو  تحقیق اکتشافي مشابه در لسان واقع اشیای

اگر  «.از قیاسش خنده آمد خلق را» جا باید گفتلیسم کانتي بود. در اینویکرد مادی، متدلوژی تجربي و ایدئاناخود آگاه ر

روشین   ،یزیکي وجود و اوصاف خدای هستي بخش را توصیف نمیاییم ف یانتظار داشته باشیم با همان رو  تحقیق اشیا

اما آیا رو  تحقیق دیگری در این زمینه نداریم یا معیار اساسي هر نیو  معرفتیي آن اسیت     ؛رسیم است که به مق د نمي

ای وجیداني و  هی  ی استوار هر نو  معرفتیي از یافتیه  ها پایه ؟که ابزار هر پژوهش باید متناسب با موضو  و متعلق آن باشد

بیعت را با همان منطیق علمیي   ط ماورای بدیهیات عقلي است. بنابراین دور از منطق علمي است که بخواهیم قلمرو جهان

از ییک  آلیود   شناسي مطالعه کنیم. این نکته نیز قابل مالحظه است که وجود تفسیرهای گوناگون، نیاقص ییا وهیم    طبیعت

ی همیشه چشم امید خویش را برای همیشه از شناخت آن حقیقت برداشیته و  سازد که برا حقیقت هرگز ما را مجاب نمي

مختلف منشیأ   یا منظرهایعرضه گردد  گوناگون از یک حقیقت راستین تفسیرهای است ممکن دور از دستر  بشماریم.

 آن واقعییت  به نسبت خالص معرفت امکان در ای خدشه اختالفات این همه اما ؛یک حقیقت شود های متفاوت از رهیافت

 کند. نمي مخدو  را امور



نقشذهنعینو سهم ؛معرفت.11

جیا نیامي از    داند که هر شناخت داشته است. تفسیر درست معرفت را آن مي لهئگرایي راستین نگرشي متوازن در مس واقع

خارج البته به معنای موضو  و متعلَّق شناخت غیر از فاعل شناسا و خارج از آن است. مراد از این  ،معرفت در میان است

گیردد. بیا ایین تحلییل اسیتوار       بلکه شامل حیثیات و فرایندهایي از خود ذهن نیز میي  ،اعیان فیزیکي بیروني نیست صرفا 

هیای   گرایي در مفهوس صحیح خود چگونه پیونید ناگسسیتني ذهین و فراینیدهای پیچییده و نقیش       شود که واقع معلوس مي

نیز اعییان ومفیاهیم موجیود در     اعم از اعیان خارج از وجود انسان و -ت و صید حقیقتالعاده آن را در تولید معرف خارق

در نظر دارد. به گفته دیگر در این نگر  هم سهم عین و هم سهم ذهن هیر ییک بیه حسیب خیود بیه صیورت         -ذهن

م. اسیتاد  کنیی  میي  یییادآور گرای مسلمان را  یکي دو نمونه از سخنان فیلسوفان واقعجا بینانه مورد توجه است. در این واقع

 مي نویسد: مطهری

 از حیال  عیین  در ولیي  گیذارد،  میي  مایه ذهن از شناخت، در انسان که است چگونه که است این است مهم آنچه 

 خیارج  بیا  مطیابق  صید  در صید  هرگز شناخت، که است درست حرف این طرف یک از. شود نمي دور هم خارج

 حیال  و اسیت  «قضیه» شناخت در مثال ؛ نیست خارج در که بینیم مي صفاتي یک شناخت، در ما اینکه برای نیست؛

 است؛ «حمل» شناخت در. ندارد وجود کلیت خارج در است؛ کلیت شناخت در. ندارد وجود قضیه خارج در آنکه

 کیه  نیست. اینجاست شناخت اصال  نباشد، خارج با مطابق شناخت اگر دیگر طرف از ندارد. وجود حمل خارج در

 شناخت از دلیل همین به اینها و است ذهني صد در صد عناصر این اصال  که مسیر این به اند افتاده فالسفه عده یک

 خیارج  عالم صد در صد ت ویر باید شناخت که مسیر آن به اند افتاده (ها ماتریالیست(  دیگر ای عده و اند شده دور

  .(934-945ص، 2ج، 2932 )مطهری، باشد

 ییک  بیه  :نویسید  در حوزه معقوالت و مفاهیم کلي ميشدن به معرفت  و نزدیک تولید در دیگر نقش ذهنایشان در بیاني 

 در دیگری وجود ،دارند خارج در وجودی که اشیایي همان یعني یابند؛ مي وجود ذهن ظرف در که هستند اشیا همان اعتبار،
 و معیاني  سلسیله  ییک  هستند، ذهن در که جهت آن از آمدند، ذهن به آنکه از پس اولیه معقوالت کنند. مي پیدا ذهن ظرف
 ،بودن خاص عرض بودن، عاس عرض بودن، ف ل بودن، نو  بودن، جزئي و بودن کلي خود مثل کنند؛ مي پیدا صفات و مفاهیم
 از ییک  هییچ ... و بودن معرَّف و بودن معرِّف بودن، مقدمه ،بودن نتیجه بودن، استدالل بودن، محمول بودن، موضو  بودن، قضیه

 حالیت  و آمید  ذهن ظرف در آنکه از پس شده، گرفته خارج از که انسان مفهوس بلکه... نیست خارج در یاشیا صفات اینها

 امتنیا ،  امکیان،  ضرورت، مانند فلسفي ثانیه معقوالت شود. ما مي مت ف نوعي صفت به ذهن ظرف همان در یافت، کلیت

 کاری با ذهن بلکه اند، نشده ذهن وارد حوا  راه از مستقیم و نیست عین عالم با مفاهیم این ساخت ... و معلولیت و علیت

 از و (ذهن در عروض) است ذهن کار سو یک از بنابراین کند؛ مي انتزا  را آنها دهد، مي انجاس خود حسي مُدرَکات روی که
 عبیارت بیه   .(02-04، ص29ج ،2904 ،همو)خارج(  است )ات اف داده انجاس را کار این عین عالم با ارتباط با ذهن دیگرسو
 محیدود  علمي قضایای باشد، بهره بي ذهني حقایق و امور از و باشد نداشته فعال برخورد جهان شناخت در ذهن دیگر اگر

 کلیي  قضایای و مسائل اصال  ،بود خواهیم محروس فلسفي قضایای از تنها نه صورت این بود. در خواهد شخ ي قضایای به

معلومیات در بییان    اکتسیاب انسیان بیه    در ذهین  شرح تف یلي نقیش  .(033، ص2ج ،2904، جوادی آملي)داشت  نخواهیم



 .(949، ص2049)م باح یزدی،  رفیلسوفان مسلمان نیز تبیین شده استدیگ

پذیریمعرفتکمال.12

ه علم اذعان به امکان لسفله اساسي معرفت و در فگرایان مسلمان در مسئ توان گفت دیدگاه واقع ميدر پرتو نکات فوق 

ی معرفت انسان است. از منظر پذیر عین حال استکمال و حقایق گوناگون به حسب نو  آن حقیقت و در معرفت اشیا

پذیر است. او در محیط  گرایان راستین انسان با برخورداری از نفس مجرد و قوه شعور و اختیار، دارای هویتي کمال واقع

پذیری وجود انسان از جمله دانشي وی حقیقتي تدریجي و روی به  پذیرد و کمال مياثر  گذارد و از آن ميخود اثر 

رو روح تشنه دانش انسان با  این از ؛گراید گاه به فرجاس نمي جویي او هیچ تکمال دارد و حس کنجکاوی و حقیقتاس

وحي انبیا و با استمداد از آفریدگار گیری از همه مبادی معرفتي مانند تجربه و تعقل و کشف و  تکاپوی روشمند و بهره

تواند رازی از رازهای آفاق و انفس را پرده بردارد و اسراری نو را از صفحات کتاب هستي را باز  هستي هر روز مي

 بخش هستي علت به خود وجودی سعه اندازه به تواند مي مجردی معلول هر و انسان مجرد گشاید. بر همین منوال نفس

 پرتوی و وابستگي و الربطعین خود بخش هستي وجود به نسبت معلول که است آن علم نو  این راز .دبیا معرفت خویش

 مراتب گرایي استکمالي هرچه در نگاه واقع. (93، ص5ج، 2940م باح یزدی،  /293ص [،تا ]بي ،طباطبایي)ست او وجود از

 ابعاد اندازه و هر (942ص، 2ج، 2904جوادی آملي، ) شود مي تر شناخت او از حقیقت غایي کامل رود، باالتر انسان وجودی

 معرفت ابعاد همه به که کامل انسان مقاس به برسد تا،داشت؛ خواهد تری فزون معرفت و درک گردد، تر کامل او وجودی

 .(209-200ص، 2900م باح یزدی، ) است رسیده الهي

مناسبخودهابامنطقپذیریگزارهتحقیق.13

های دینیي را میورد مناقشیه     پذیری و اثبات واقعیت گزاره های اخیر، تحقیق گرایي در دوره که سنت تجربه دردیمالحظه گ

همه واقعییات هسیتي را وارسیي     ،خواست با یک منطق و یک رو  گروی آن بود که مي اما رویکرد بارز تجربه ؛قرار داد

شناختي  های متافیزیکي و هستي ها وجود دارد. گزاره ارهآن، انواعي متفاوت از گز کند. در فرهنگ دانش به مفهوس گسترده

هیای حیوزه علیوس طبیعیي و زیسیتي،       های ریاضي و منطقي، گزاره عنای کلي نه وجود خاص( گزاره)شناخت وجود به م

ت بیه  ها نشان از تنو  حقایق است. البته مراد ما از حقیقیت، حقیقی   لي و مانند آن. تحلیل تنو  گزارههای تازیخي نق گزاره

چیز به حسب خود است. از سوی دیگر در فضای عالم انسیاني بیا توجیه بیه      یعني حقیقت هر ؛االمری است معنای نفس

توان راه تحقیق، اثبیات   های معرفت و شناخت حقایق نیز متعدد و گوناگون است و نمي تمکن نفس ناطقه، منابع و رو 

بنابراین اقتضای منش علمیي در تحقییق    رو  تجربه دانست؛و محدود در  و شناخت حقایق را منح ر در روشي معیّن

مسائل هر علم آن است که مسائل آن علم را با معیار خاص همان علم بررسي و تحقیق نماییم. اگر مسیائل ییک علیم از    

ها  رضف نیاز از پیش به است، هرچند رو  تجربي هرگز بيپذیر بود، راه تحقیق آن علم نیز تجر سنخ امور طبیعي و تجربه

شناسیي و  تجربه بود، آن سیان کیه مسیائل وجود   اما اگر مسائل یک علم بیرون از حیطه ابزار  تجربي نیست؛و اصول پیشا



انتظار تحقیق مسائل این دسیته از علیوس بیا     اند، در این صورتمتافیزیک، مسائل ریاضي، منطقي، اخالقي و الهیاتي چنین

 شود. دانسته ميرج از منطق و منش علمي متدلوژی تجربي، خا

هاشرایطصدقانواعگزاره.14

نوعي خاص از واقعیت است و منح یرکردن   ای متضمن نو  گزاره و هر ها متفاوت است ون گزارهباتوجه به اینکه مضم

ها را بر همه انیوا  واقعییت    توان معیار یک نو  از واقعیت نميفرضي ناصواب است،  های طبیعي پیش واقعیت در واقعیت

پیذیر،   هیای طبیعیي و تجربیه    اگیر شیرایط صیدق واقعییت     نو  واقعیتي منطیق خیاص خیود را دارد.    زیرا هر ؛داد تعمیم

های فراطبیعي  بودن را تنها منح ر به این منطق دانست. واقعیت توان شرایط صدق واقعي پذیری تجربي است، نمي تحقیق

.. کیه عروضشیان در ذهین و ات افشیان     .معلیول و  همچون معقوالت ثانیه فلسفي مانند مفهوس وجوب و امکان، علیت و 

همچون معقوالت ثانیه منطقي که هیم عیروض و هیم     ،دانی ذهنيهایي که از سنخ اشیا خارج است و همین طور واقعیت

هیای میاده کیه     های مجیرد از میاده و عیوارض و ویژگیي     جزئي و نیز واقعیت ، مانند مفهوس کلي وات افشان ذهني است

مانند فرشته و خیدا و روح،   ،جو کنیمو ای نیست تا موطن وجودی آنها را در طبیعت و عالم ماده جست هویتشان به گونه

ای قرار گرفت، چه شرایطي باید در نظر گرفتیه شیود تیا صیدق      اگر هر یک از این قبیل مفاهیم موضو  یا محمول گزاره

 ای متعلق آنها خواهد بود.ها بر اقتض آنها روشن گردد؟ طبیعي است که منطق صدق این سنخ گزاره

 ها.معیارصدقگزاره15

در فلسیفه علیم فیلسیوفان مسیلمان هماننید دیگرفیلسیوفان       « ها صدق گزاره»ها چیست؟ معیار اساسي  معیار صدق گزاره

 ،نیز ناحقیقت و« مطابق با واقع بودن»یعني « حقیقت»است. بدین معنا شناختي که شأنیت « واقع»گرا، مطابقت علم با  واقع

واقیع ارز  منطقیي   را دارد، چگونیه و باچیه معییاری قابیل اثبیات اسیت؟ ایین پرسیش در        « مخالف واقع بیودن »یعني 

را بیا متعلقیات    تیوان مطابقیت آنهیا    کند. اشکال در علوس ح ولي آن اسیت کیه چگونیه میي     های ما را تعیین مي شناخت

های ادراکیي و علیوس ح یولي اسیت؟ از      ا با خارج همین صورتراه ارتباط مکه همواره  درحالي خودشان تشخیص داد؛

 دهد که ما با انوا  گوناگون قضایا مواجهیم. سوی دیگر این مشکل هنگامي خود را بیشتر نشان مي

معیارصدق؛قضایایبدیهی.16

در این سنخ قضیایا   توان عیار صدق این گروه از قضایا چیست و چگونه ميند. ماقضایای بدیهي پایه و اسا  علوس نظری

مل در دو جهت حائز اهمیت است. از یک سو الزس است در ماهییت  أتطابق با واقع را به دست آورد؟ در اینجا دو گونه ت

از  ؛شناسي مفهومي آنها و چگونگي راه دستیابي آنها دقیت و درنیگ شیود    بررسي مفاهیم ت وری آنها و سنخاین قضایا، 

دانییم از   کیه میي   است. مفهوس ایین سینخ قضیایا چنیان    اتحاد موضو  و محمول آنهحکم به سوی دیگر بررسي چگونگي 



و « اسیتقالل »و  «احتییاج »شود. نخستین گروه از مفاهیم فلسیفي چیون    مفاهیم فلسفي است و به علم حضوری منتهي مي

انتزاعشان به علم حضوری کنیم و مطابقت آنها را با منشأ  واسطه از وجدانیات انتزا  مي را بدون «معلول»و « علت» سپس

گردند. از جهت دوس، یعني کیفیت حکم به اتحاد موضو  و محمول آنها نییز   یابیم و سایر مفاهیم فلسفي به آنها باز مي مي

قضیایا از قبییل قضیایای     کیه همیه ایین    ابیه ایین معنی    ؛شود با مقایسه موضو  و محمول این قضایا با یکدیگر روشن مي

هر معلیولي احتییاج بیه علیت     »مثال در قضیه برای  ؛آید ا از تحلیل مفهوس موضوعشان به دست ميند و مفهوس آنها تحلیلي

رسیم که معلول عبارت است از موجودی که وجود آن،  به این نتیجه مي ،پردازیم مي« معلول»وقتي به تحلیل مفهوس « دارد

نیامیم. پیس مفهیوس     میي « علیت »اشید کیه آن را   به موجودی دیگر داشته ب« احتیاج»یعني  ؛وابسته به موجودی دیگر باشد

ناپیذیری  رو راز خطا ینازا ؛یابیم مندرج است و اتحاد آنها را با تجربه درون ذهني مي« معلول»در مفهوس « احتیاج به علت»

 .(555ص ،2ج ،2940)م باح یزدی، آنها بر علوس حضوری است  یبدیهیات اولیه اتکا

االمرواقعیانفس.17

اگیر معییار اعتبیار منطقیي      .(94، ص2049، همیو ) سیت آنهایا واقیع   يمحک با آنها مطابقت ایقضا مالک صدق گفته شد که

دهید کیه افیزون بیر      ویژه وقتي اهمیت خود را نشیان میي   است، خود واقع چیست؟ این سؤال به« واقع»ها تطابق با  گزاره

میواجهیم. در   مت یله و منف یله  اعم از   قیه و شرطیهقضایای حقیدیگری از قضایا مانند  یبا انحا قضایای حملیه خارجیه

توان صدق و تطبیق قضایای مختلیف را بیا واقیع نشیان داد؟ اینجاسیت کیه میا نیاگزیریم راه          تماس این موارد چگونه مي

 له اساسیي در فلسیفه  یم که نگاهي فراگیر به مفاد انحای قضایا افکنده و به تحلیل این مسئحکیمان مسلمان را مالحظه کن

اعییان    عیم از او از این واقع به مفهوس فراگیر خود ، یعني از « واقع کل شيء بحسبه»که  استآنها این تعبیر  اند. پرداخته

انید. ایین معنیا از واقیع بیا اصیطالح        نظیر داشیته  را در عیدمي  اعتبیاری و  و عیوالم    ذهن  مراتبخارجي مادی و مجرد، 

البته در مفهوس و م داق این اصطالح تقریرهای گوناگوني در تیاریخ فلسیفه اسیالمي تحرییر      یاد شده است؛« االمر نفس»

، 2900، حاشییه عالمیه طباطبیایي/ عیارفي،     592، ص 2، ج2902ی، رازیشی  نیصدرالد/ 244، ص2934مدر ،  )ر.ک: یافته است

  .(295ص

. حکایت همان شیأن کییاشفیت و ارائیه    است  ه حیکایتی خ دارای   ت وری، مفهوس  هرکه  گردد اشارهاست الزس 

  همیان   ذهنیي   صیورت   رو هسیتیم.  هحاکي، محکي و حکایت روبی  عن ر  سه  صیور ذهیني است. در فرایند حکایت ما با

  هیم   محکیي  دبای  و حاکي هم موجود بود، ضرورتا   یافت  وجداني اسیت. اگر فرایند حیکایت تیحقق  امر  حاکي است که

ند. میحکي صیور ذهني نییز وجیود دارد و   ا متضایفاز مفاهیم حاکي و محکي  زیرا ؛داشته باشد  وجود  حکایت  ظرف  در

کند. به عبارت دیگر محکي همان م داق البشیرط   ارائه مي  چیزی است که این صور ذهني در ظیرف حکایت، آن را ،آن

مفهوس عدس نیز به دلیل اینکه صورت ذهني است، خاصه و شأن حکیایي دارد، پیس محکیي هییم      .از وجود و عدس است

االمیر   بیر ایین اسیا  نفیس     .کند حکایت مي  از آن  مفهوس  خیواهد داشیت. محکيِ مفهوس عدس، همان چیزی است که این

وجیودی   اعیان فراتر از تحققنیز مراد از تحقق و  استمعاني مت ور « م داق»یا شرط تیحقق ه ت ورات هیمان واقیع ب



حتي مفیاهیم مت یور    اعتباری و معاني فلسفي و منطقي هثانیمعقوالت تی ور جیزئي، کلي، ماهوی، معاني مانیوا   شامل

 د.شو مينیز  عدمي

  ت یدیق   ق برخوردارند. محکي ت دیق هیمان چیزی است کهمحکي و مطابَ  از  قیضایا و ت دیقات نیزاز سوی دیگر 

ت دیق، همان فهم صدق است و فهم ت دیقي نیز صورت ذهنیي و علیم ح یولي اسیت، پیس       زیرا  ؛کند مي  افاده  را  آن

واقیع متحقیق اییین تیی دیق       آنهاست و مطابَق آنهیا   البشرط  مطابَق  تی دیقات همان  ای دارد. محکي حکایتي و محکي

  وجیودی   ت دیقات نیز فراتر از تحقیق  تحقق در و دارد  یهمطابق قضایا و ت دیقات نیز تحققي متناسب با مفاد قض .است

بیدین   .اسیت  متناسب با مفاد قضیه سیالبه و عیدمي  که تحققي  اما ؛قضایای سالبه صادق نیز میطابق میتحقق دارند است.

آنهیا  « مطابقیت »قضایا   دقهمان محکي و مطابق قضایا به حسب خودشان است. معیار ص االمر ت دیقات نیز نفس تیبرت

  نطیق . در مدر ذهن اسیت  که قضیه یک مفهوس منطقي است، ناظر به مفهوس دیگریآنهاست.  االمر نیفس با محکي یا همان

 یم شده است.قضیه شرطیه نیز به حی ر اسیتقرایي بیه مت له و منف له تقس وحملیه و شرطیه ح ر عقلي به   قیضیه بیه

شیرطیه اگیر     یهدر قضی  . «اسیت   عالم  زیید» ؛ مانندهیوهیویت اسیت  نسبت  آن  بین طرفین ای است که نسبت حملیه قضیه

  و اگیر  «هوا مرطوب مي شیود   ،باران ببارد اگر» :استطیرف دوس بیرای طرف اول باشد، مت له  آن پیوستگيمفاد نسبت 

االمیر و   قضایای صیادق وجیودی، نفیس   «. فرد عدد یا زوج است یا»مانند  ؛ددار آن مباینت طرفین باشد، منف له ناس  مفاد

االمر قضایای وجودی، عالم تحقیق   نفس .رنددا  عدمي  االمری دارند و قضایای صادق عدمي، مطابَق و نفس  وجودی  مطابق

 ندارند. االمر نفساند که  قضایای کاذبدر این میان و  است  عدس ماالمر قضایای عدمي نیز عالَ وجود و نفس

و میراد از   شود قضایا با آن مطابق باشند، مطلق محکیات قضایا که گفته مي« واقع»فوق، مراد از  توضیحاتبا توجه به 

تقرّر داشته باشند. به گفته دیگر خارج هیر چییز    در ذهنآن واقعیات و محکیات  مفاهیم آنهاست، هرچند خارج، ماورای

 یبنابراین مالک کلي صدق و کذب قضایا، مطابقیت و عیدس مطابقیت آنهیا بیا میاورا       ؛به حسب خود آن چیز مراد است

هیا و   . با ایضیاح و تبییین میالک صیدق و کیذب گیزاره      اما خارج هر چیز به تناسب خود آن ،مفاهیم آنها یا خارج است

ربیي آن  ایای علوس تجآید که راه تشخیص صدق و کذب قض االمر، این نتیجه به دست مي توضیح مفاد واقع و معنای نفس

، «شیود  فلیز در اثیر حیرارت منبسیط میي     »زاره های مادی مربوط بسنجیم. راه اثبات صحت گی  است که آنها را با واقعیت

 بیه  اما برای تشخیص صیحت در قضیایای فلسیفي، بایید     در عالم عیني از طریق آزمایش است؛مشاهده تفاوت حجم آن 

ای  نها به این است که محکیات عیني آنهیا اعیم از میادی و مجیرد بیه گونیه      بودن آ و صادق یمکنرابطه ذهن و عین توجه 

 گیرد و با مستقیم در قضایای وجداني انجاس مي طور باشند که ذهن، مفاهیم مربوط را از آنها انتزا  کند. این سنجش البته به

ذهني دیگری که تحت اشراف  و راه تشخیص صحت قضایای منطقي آن است که آنها را با مفاهیم واسطه در سایر قضایا

  ذهین   ای از االمیر آن در مرتبیه   نفیس  و قضییه حملییه منطقیي اسیت    « انسان کلیي اسیت  »ضیه ق بسنجیم. ،آنها قرار دارند

امر واحیدی هیم م یداق انسیان و هیم        که  کي استحااین قضیه نه در خارج از کل مراتب ذهین.  شود يجو مو جیست

اسیت کیه میراد      صیادق  در صیورتي منطقي این قیضیه دارد. ای از ذهن تحقق رتبهاین وحدت در م .م داق کیلي اسیت

کیه  ییل این بیه دل  .«اجتما  نقیضین محال اسیت »قضیه همین طور  .انسان، مفهوس انسان باشد، نه م داق عیني انسان  از  میا

ق صیدق آن نییز در گییرو تییحق    رو   از ایین  ؛و محمول است  موضو   میانست، حاکي از هوهویت حقیقي اقضیه حملیه 



  در  وحیدتي   ولي تحقق چنیین  ؛وحدت م داقي خواهد بود االمر آن نیز و نفس وحدت م داقي موضو  و محمول است

فیروض اسیت، ماننید    ثبوت خیارجي م  دیگر و به تعبیر استدر عالم عدس   نیز  آنو تقرر   االمر پس نفس ؛عالم عدس است

علت عدس »گویند  که مي چنان ؛شود ردی بالعرض به خارج نسبت داده ميقیضین، در موابودن اجتما  ن محکّي قضیه محال

که رابطه علیت در حقیقت بین وجودِ علت و وجودِ معلول برقرار است و بیالعرض بیه    حالي در ،«معلول، عدس علت است

 .(590ص، 2ج ،2940، یزدی )م باح شود عدس آنها نسبت داده مي

پذیریسازوکارتحقیق؛هایقرآنی.گزاره18

پذیرنید؟ راه حیل کلییدی ایین      های دیني چگونه تحقییق  پس از بیان مسائل کلیدی مربوط به صدق، حال باید دید گزاره

شیود. اگیر متعلیق معرفیت موضیوعي       میي  وجیو  در متدلوژی معرفتي جسیت  -تر نیز اشاره شد که پیش همچنان -پرسش

؛ امیا اگیر متعلیق معرفیت     توانید در ایین حیوزه کارآمید باشید      وطي خاص ميباشد، البته رو  تجربي با شر پذیر تجربه

 ي است.ایتجربي باشد، البته رو  تجربي برای تحقیق در این حوزه فاقد کارموضوعي فرا

بررسي اجمالي گزارهای دیني یا جمالت توصیفي و اخباری متون دیني نشان مي دهید  : تجربيهای دیني فرا گزاره (الف

وجیود  که متعلق برخي از آنها اساسا  فراتجربي و بیرون از قلمرو عالم طبیعت و ماده است. وجود خدا و اوصاف و افعال او، 

رسیتاخیز ییا حییات رسیتاخیزی و      مادی چون فرشته، روح یا نفیس ناطقیه انسیاني، جهیان    موجودات و عوالم مجرد و غیر

اما آیا مفهیوس ایین سیخن آن     ؛پذیری تجربي ندارند متعلقات آن، حقیقت وحي و جز آن. این سنخ حقایق البته قابلیت تحقیق

 ،طورکیه در آغیاز اشیاره شید     پذیری آنها متفاوت اسیت؟ همیان   ناپذیرند یا آنکه متد تحقیق است که این حقایق اساسا  تحقیق

شناسي معرفت است. در اینجا روشن است که فلسفه علم تجربي و انح یار   رسش وابسته به فلسفه علم و رو پاسخ این پ

طورکه در جای خیود اثبیات شیده اسیت، مجیاری و منیابع قابیل         رو  معرفت در شیوه تحربي، روشي ناتماس است. همان

ها البته به غییر از   نیز هست. این راه «دیمعرفت شهو»و رو   «تعقل»دستر  برای کسب معرفت انسان، جز تجربه، رو  

گیرد، لکن بیه واسیطه آنهیا     چند به صورت مستقیم در اختیار پیامبران الهي قرار مياست که هر« معرفت وحیاني»طریق ویژه 

بیعیي  هیای فراط  پذیری متعلیق گیزاره   توان در مورد تحقیق رسد. با این انگاره معرفتي مي این نو  معرفت نیز به همه مردس مي

و مشیابه آن، ییک   « هیای هسیتي اسیت    تجربه تنها رو  اثبات واقعییت »پذیر و معقول عرضه داشت. گزاره  دین، تبیني فهم

تیری ماننید گیزاره     هیای موجهیه   بیدیل  .بلکه دالیل نفیي ایین گیزاره بسییار اسیت      شده از طریق تجربه نیست؛ حقیقت اثبات

علم پوزیتیویستي باشد. ایین خطیای    تواند جانشین فلسفه و مانند آن مي« باشدداشتن امور  تواند معیار واقعیت پذیری مي فهم»

)تجربیي(   های فلسفي مربوط به هستي را از علم گرایان علم را به جای فلسفه نشاندند و پاسخ راهبردی بود که برخي تجربه

هیای   متد علم این است که برای پدیده شیوه و که اینها دو سنخ پرسش و در دو سطح متمایز قرار دارند. درحالي جویا شدند؛

اما شیوه مطالعه در فلسفه آن اسیت   ؛تر بگنجاند جو کند و قوانین کوچک را در ظرف قوانین وسیعو مادی عللي مادی جست

هیای فلسیفي عقییم     )تجربي( از پرسش جو کند. انتظار پاسخ علميو هیچ قیدی جست بي« هستي»نمودی را در  که ریشه هر

های علمي را به فرجاس رساند. نسیبت مییان ایین دو     تواند بر کرسي علم بنشیند و پرسش ان که فلسفه نیز نميهمان س ؛است



هیایي   له در گیزاره که جنس مسیئ جاآنهر روی ازه ب قلمرو نسبتي طولي است و هر یک رو  و ویژگي خاص خود را دارد.

)تجربي( نیست، راهکار تحقیق در این جنس مسائل  ، از جنس مسائل علمي«روح وجود دارد» و« خدا وجود دارد»همچون 

ها، هم به طریق علیم حضیوری و    شناسي فیلسوفان مسلمان این سنخ گزاره تواند باشد. از منظر معرفت نیز راهکار علمي نمي

خیود   که اثبات معیاد نییز در جیای    همچنان هم از راه تعقل برهاني و استدالل؛شهودی قابل بررسي، تحقیق و اثبات است و 

های اصلي و الهیاتي دیني قابلیت تحقییق و   مبتني بر تحقیق بر اسا  برهان عقلي است. نتیجه سخن فوق آن است که گزاره

 پذیر است. شناختي متافیزیکي و اخالقي نیز بر همین منطق اثبات های اساسي هستي که گزاره همچنان ؛اثبات دارند

بیه صیورت    ،شیناختي داشیته   های متون دیني البته جنبه کیهیان  ای از گزاره پاره: های کیهان شاختي و طبیعي گزاره ب(

هیا بیه قاعیده قابلییت      و طبیعي است. ایین گیروه از گیزاره    های گوناگون مشهود ضمني یا صریح در مقاس توصیف پدیده

ونه ابهاس باشند. گ ست در موضو  خود صریح و بدون هیچها ممکن ا تحقیق و بررسي از طریق تجربه را دارند. این گزاره

بیه معنیای    -زیرا زبیان دیین   ؛یید کردها را از طریق تجربه تحقیق و تأ در این فرض به حسب قاعده باید بتوان این گزاره

هیایي کیه    در هیر دو گیروه ازگیزاره    د.نتوانند با هم متعارض و ناهمسو باشی  نمي -به معنای واقعي -و زبان علم -واقعي

هیای   امیا گیزاره   ؛هایي مورد نظر است که داللیت واضیح بیر معنیا دارنید      ری نسبت به گزارهپذی یادآور شد، امکان تحقیق

های طبیعي در صورتي که ایین دسیته    ویژه در گزاره به که ابهاس داللي دارند، نیازمند تأمل بیشتر است؛فراتجربي یا طبیعي 

تجربي داشته باشند، جای تأمل و بررسي بیشتر در های علمي و  ها ابهاس داللي داشته یا ظهوری متعارض با گزاره از گزاره

 . (245ص ،2930 )صادقي، توان محتوای معرفتي آن را نادیده گرفت زیرا با قطعیت صدور متن دیني نمي ؛این زمینه است
شیناختي دارد. خیواه    های توصیفي دیني بود که جنبه هسیتي  ناظر به گزاره ،که آنچه بیان شد گردد ت ریحاست الزس 

هیای درون آنهیا و از جملیه     لم و پیدایش نظاس کیهاني و پدیدهتوصیف متعلق به حوزه افعال واجب چون آفرینش عا این
طبیعت، جامعیه انسیاني و تیاریخ آن     یورا انسان به عنوان مح ول برتر عالم ماده و نقطه مشترک میان عالم طبیعت و ما

از دنییا باشید. مفهیوس ایین رویکیرد آن نیسیت کیه یکاییک          باشد یا متعلق به عوالم مجرد و نشئه آخرت و جهیان پیس  
دیگیر   ،زیرا اگر چنیین بیود   ؛های دیني کتابي همچون قرآن کریم قابل تبیین بر اسا  مجاری متعارف علمي ماست گزاره

واجید وصیف   « امهات معیارف دیین  »آن است که  ،اساسا  نیازی به معرفت وحیاني و طریق نبوت نبود. آنچه اهمیت دارد
از سوی برخي فیلسیوفان دیین، رویکیردی ناموجیه      «ایهاس دیني جهان»بلیت تحقیق و اثبات است. از این نظر رویکرد قا

ناپذیری آنها البته منیوط بیر ایین اسیت کیه آنهیا را قابیل ارجیا  بیه           پذیری یا تحقیق های دیني و تحقیق اما آموزه؛ است
)سعیدی  های اخالقي تلقي کنیم است، یا آنها را صرفا  در قامت توصیهکه نظر صحیح در این زمینه  چنان ،ها بدانیم واقعیت

 .(549ص، 2952 روشن،

هایگفتمانیآنشیوه؛قرآنیهایگزارهگرایی.واقع19

بنیدی کیرد. البتیه یکیي از      تیوان در سیه سیامانه زبیاني قالیب      قرآنیي را میي   های در گزاره گرایي های گفتماني واقع شیوه

و  گیویي دارد  واقیع  بیوده، ق ید   «واقیع  از حکایت مقاس در»گوینده وحي قرآني  ساختار آن است کههای این  فرض پیش

شیناختي عقالییي در    های اخباری خویش را به این منظور بیان کرده است. از جمله دالیل این مطلیب، اصیل زبیان    جمله



شود، قاعده و اصل و حیاکم   یاد مي «ظهوراصالت »گفتمان زباني است. بر اسا  این اصل که در علم اصول فقه با عنوان 

یعني در مقیاس   ،گوید و مقدمات حکمت در مورد سخن وی جریان دارد پردازی سخن مي گفتار آن است که وقتي گفته بر

از اوصیاف قیرآن کیریم     و موقعیت صحبت جِدّی است، انگیزه او از تعابیر اخباری، خبردادن از واقع است نه چیز دیگر.

نمونیه قیرآن در آیتیي هیدف      رایب ن قرآن به هدف اخبار از واقع است؛وضوح قابل استفاده است که بیا به نیز این عن ر

ونزلّنیا  » :دانید  یا مربوط به هیدایت( میي  حسب ظاهر و باطن  )مطلق= بر دادن از هر چیز کردن و خبر نزول خویش را بیان

 .(05 :نحل)« علیک الکتاب تبیانا  لکلّ شيء

پذیرنید و آن   االصیول تحقییق   های اصلي دیني علیي  پس از آنکه روشن شد گزاره :و معرفت قطعي گرایي واقع (الف

جیای   نیون پذیرنید، اک  هیای اصیلي قابیل اعتمیاد و تبییین      گیزاره  با ابتنا بر ،پذیری فعلي ندارند ها که تحقیق دسته از گزاره

اگر پاسخ مثبیت اسیت، چیه     ؟بخشي است معرفت گرایي و های دیني زبان واقع پرداختن به این پرسش است که آیا گزاره

گیروی انتقیادی؟ در پاسیخ بایید گفیت بخشیي از        گیروی خیاس ییا واقیع     ها قابل تطبیق است؟ واقعگروی بر آن سنخ واقع

به تعبیر اصولیان مسیلمان،   ،اسا  هنجارهای عقالیي حاکم بر گفتمان، صراحت در معنای خود داشته های دیني بر گزاره

. این کنند ميابهاس بیان و راه هرگونه احتمال دیگر را مسدود  ستند و مق ود خود را به صورت شفاف و بينص در معنا ه

واقعیت معنایي خویش را به صورت خالص و بدون هیچ شائبه و دخالت ذهني و  ،گرا داشته ها زباني واقع بخش از گزاره

ها از سینخ بیه اصیطالح علیم و قطیع و       این نو  گزارهمعرفت حاصل از رسانند.  عوامل بیروني و محیطي به مخاطب مي

شیاکله   هیای ارزشیي کیه    کاشفیت از واقع است. دعاوی اساسي دین و متون دیني همچون توحید، معاد و نبوت و آموزه

هیا ذات   اند. در نگاه قرآن منشیأ همیه واقعییت    از این قبیل ،دهند های توحیدی را سامان مي اصلي باورهای دیني و ارز 

 َّ  اَلْوخِر  َ َّ  اَلْوَََّل  َ هُو  َ» :آغاز و انجاس اوست و پیدا و پنهان اوست و از همه چیز آگیاه اسیت   الیزال باری تعالي است که
 ث مل اَلْخَلْقَ ي بْد ؤ ا اَللّهُ» :نات هویتي از اویي و به سوی اویي داردیو جهان کا (9 :حدید) «ع لريمٌ شَيْءٍ بِك لِّ هُ   َّ  اَلْباطرن  َّ  اَلظّاهر  

در نگاه دیني قرآن، اصل توحید و یگانگي ذات الهي و یکتیایي خیدا در آفیرینش و کیارگرداني     . (22)روس:  «إِلَيْهر ث مل يُعريدُهُ

شیتوانه معرفیت   یید بیه پ  ؤعالم هستي، ریشه و اسا  همه واقعیت های عالم است که مدلّل به براهین استوار عقلیي و م 

در ت ویر دیني قرآن جهیان هسیتي و    .(24 :)ابراهیم« ..في اهلل شک فاطر السموات و االرض.أ : »شهودی و وجداني است

هایي هستند که البته پیدایش و گرد  آنها وابسته به مشیت و فعل الهي اسیت. در ایین ت یویر آفیرینش      عیتنات واقیکا

که مبدأ  رو همچنان  د حکیمانه است. بدینهستي و نیز انسان بیهوده نبوده، حرکت این کاروان به سوی یک هدف و مق

زوال عیالم و آدس اصیل    گردد. رستاخیز و حیات بیي  مبدأ غایي نظاس هستي نیز مبرهن مي ،فاعلي نظاس هستي مبرهن است

های زیرساختي فکر دیني است. جامعه انساني قرآن با نبیوت و راهنمیایي خیاص افیزون بیر مجیاری        دیگری از واقعیت

ها و رویارویي حق و باطیل و جرییان سینن الهیي در      ها و امت شود. استمرار آن با سلسله نبوت غاز ميعمومي معرفتي آ

انَ» :های صالح و وراثت نیکان خواهد انجامیید  و فرجاس آن نیز با مدیریت انسان یابد سرنوشت جوامع انساني صورت مي
و قلیي  ع هیای  معییار صیدق گیزاره   بیر ایین اسیا      .(253 عیراف: ا) «للمتقينَةالعاقبَمنَعبادهَََّاالرضَهللَي رثهاَمنَيشاء

 و طریق برای کاشفیت از واقع در این سنخ قضایا مفتوح است. ارجا  به بدیهیات است يغیرتعبدی دین

هاست کیه از منظیر منطیق     ها یا آموزه بخش دیگری از متون دیني اعم از گزاره :معرفت معتبر گرایي مدلّل؛ ب( واقع



هیای   های فراواني که متن دینیي در میورد پدییده    بلکه ظهور در معنا دارند. تبیین رد،ختاری صریح نداعقالیي گفتمان، سا

های درون آنها، مراحل جنینیي پییدایش انسیان، موجیودات      های کیهاني عالم و پدیده دهد، نظاس مادی و غیرمادی ارائه مي

های اخالقي و تشریعي که در قالب ظهور و معنای  آموزهها، تفاصیل حیات اخروی و جز آن و نیز  غیبي عالم، تاریخ امت

منیابع معرفیت، منشیأ    و اجتهاد علمي و با تکیه بیر دیگر راجح در متن دیني وجود دارد. این قسم از متون دیني نیز در پرت

چنید  ، هرهیا  های دعاوی آن جمله ها تال  در چار چوب منطق مربوط به حوزه معرفت معتبر است. در این قسم از جمله

گونیه   های فکری اندیشمند ثمراتي متفیاوت پدیید آورد، لکین بیه هیر روی زبیان ایین        زمینه ممکن است با توجه به پیش

گویي است. گرچه این سنخ موارد ممکن است منتهي به معرفت و کاشیفیت قطعیي نشیود،     های دیني نیز زبان واقع جمله

عتبار و حجیت است. البته این تفاوت ملحوظ است که اعتبیار  لکن معیار اساسي در این حوزه دسترسي به طریق علمي، ا

 حجیت است.ارجا  به ادله یقیني و ه واسطهادله غیریقیني ب است، لکن اعتبار به حسب ذات خودادله یقیني 

گونه سربسته و در هاله ابهیاس و اجمیال مالحظیه     ای از جمالت دیني را آن ممکن است پاره :گرایي اجمالي واقع( ج

که نتوانیم در پرتو آنها به یک نو  معرفت معین در خ وص یک متعلق معیّن دیني راه بیابیم. طبیعي است با توجیه  کرد 

توانید   نمیي  :ییا امیاس مع یوس    9به مباني عقلي و نقليِ قطعي که سخن خدای حکیم یا برگزیده مع وس الهي و پیامبر

گرایي در این مورد نییز جرییان دارد، هرچنید ممکین      ی و واقعسخن فاقد معنا و غیر ناظر به واقعیت باشد، اصل معنادار

است آن معنا و واقعیت، در شرایط فعلي و با توجه به مجاری معرفتي ما، به صیورت تف ییلي و مسیتدل ایضیاح نیافتیه      

 باشد.

گیرینتیجه

گرایان افتاده بیود.   مناقشه تجربههای دیني را در نظر داشت که مورد  بخشي گزاره گرایي و معرفت . این مقال توجیه واقع2

 شد. گرایان در صدق قضایای متافیزیکي به منطق تحقیق در علم ارجا  مي چالش تجربه

های مسیتقلِ از فاعیل شناسیا پرداخیت. گفتیه شید        یعني اذعان واقعیت ،گرایي ای از این نوشتار به مفهوس واقع . پاره5

 مستقل از تجربه انساني وجود دارند.گرایي دیني یعني متعلقات باورهای دیني،  واقع

گراییي اسیتکمالي    گرایي انتقادی به نقد کشیده شد و از واقیع  گرایي، واقع های واقع . در ادامه ضمن اشاره به پارادایم9

ملحیوظ   معرفیت  در را به تناسب عین و ذهن متعلق شناخت را غیر از فاعل شناسا دانسته، سهم دفا  گردید. دیدگاهي که

پیذیری   و بر کمال کند مي معتبر تقسیمپذیری به قطعي و  جامعیت مبادی معرفتي اذعان و علم را بر اسا  سنجه برداشته، 

 ورزد. کید ميأتمعرفت انسان 

تاریخي در فرهنگ علیم   -گوناگون متافیزیکي، ریاضي، منطقي، طبیعي و زیستي یها به انحا . با نظر به گستره گزاره0

هیا بیه    نمودن صدق گزارهها و منح ر ، تعمیم منطق تحقیق علم تجربي به همه حوزه«واقعیات»و « حقایق»و بالمآل تنو  

نیو    هیر »رو  تجربي ابطال گردید. با توجه به اینکه هر نو  گزاره متضیمن نیوعي خیاص از واقعییت اسیت، نیاگزیر       

 سب خود را دارد.منا« شرایط صدق»و « واقعیتي منطق

تناسب خیود  در هر مورد به « واقع»قت علم با . گفته شد معیار اساسي صدق در فلسفه علم فیلسوفان مسلمان، مطاب9



امیا راه   های مادی مربوط اسیت؛  علوس تجربي سنجش آنها با واقعیت آن واقعیت است. بر این اسا  اثبات صدق قضایای

ای از بودن محکیات عیني آنهیا اعیم از میادی و مجیرد      طه ذهن و عین و گونهتحقیق صدق قضایای فلسفي، توجه به راب

 است. است که ذهن، مفاهیم مربوط را از آنها انتزا  کند. صدق قضایای منطقي سنجش آنها با مفاهیم ذهني دیگر

ییاتي و  هیای اصیلي اله   نییز مشیمول قاعیده فیوق اسیت. گیزاره       و اثبات صیدق آنهیا  « های دیني گزاره». تحقیق در 4

های فلسفي اسیت کیه قابیل تحلییل عقلیي و حتیي ارجیا  بیه درک وجیداني و           شناختي متافیزیکي از قبیل گزاره هستي

 است، طبیعي های پدیده توصیف مقاس ت ریح یا تلویح در که به« طبیعي دیني و شناختي کیهان» های حضوری است. گزاره

قابل تحقیق و اثبیات اسیت   « امهات معارف دین»هر روی ه دارند و ب را تجربه طریق از بررسي و تحقیق قابلیت قاعده به

 از سوی برخي فیلسوفان دین، رویکردی ناموجّه است.  « ایهاس دیني جهان»و رویکرد 

الدالله و کاشیف از   قرآني در سه سامانه زبانيِ قطعي های در گزاره گرایي های گفتمان واقع . سرانجاس با اخت ار شیوه3

   .اجمالي ترسیم گردید گرایي و واقع« معتبر معرفت یا مدلّل رایيگ واقع، واقع
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