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 اشاره
 هايزارهگشود بین می که احساساي بحث ما در بررسی نظریه اول بود و این نظریه تأکیدش بر این بود که فاصله

نیست که ذات و هویتش را از یکدیگر جدا کند و در یک اي فاصله ،علمی وجود دارد هايگزارهوارد بر متون دینی و 

این  و دند همپوشانی و وجه مشترك داشته باشنتوانمی معارفی و دینی هايگزارهعلمی و  هايگزارهمنطق کالن این 

 روح مدعاي ما بود.

ن مهمتریي ادینی است که در چند جلسه هايگزارهعرض شد که براي این مدعا یک پایه بحث مفروضاتی براي 

واقع نما و حاکی  هايگزاره«حاصل آن مفروضات در دین شناسی این شد که:  وآن مفروضات مورد اشاره قرار گرفت 

که این ی تاشکاالفرض  االبته ب». تواند وجود داشته باشد و مصداق هم داردمی از حقایق عینی این عالم در متون دینی

 ن است و باید استکشاف بشود و میزان ظهور دلیل هم در آن مفادطمستب گاهی واضح و صحیح هستند، گاهی هاارهزگ

 تواند حجت باشد یا نباشد.می تواند قطع یا ظن باشد ومی

 مقام دوم
ه آن کنند دسترسی بمی علمی را نیز از آن سطح بسیار باالیی که همه فکر هايگزارهاصل این مقام این است که ما 

وي و ق هايگزارهعلمی را  هايگزارهاینکه ما  اند.ه این کار را فیلسوفان علم انجام دادهممکن نیست پایین بیاوریم ک

کمی آنقدر بناي مح ،اره علمی رسیدیمزتوان گفت که اگر به یک گنمی اش گذشته است و دیگردوره ،محکم بدانیم

 است و امروزه دیگر کسی در ایناي دینی برد و این امر ثابت شده هايگزارهتوان آن را به مقابله با نمی دارد که دیگر

 مسأله تردید ندارد.

 هاي علمیدور نمایی از گزاره
 علمی را مطرح کنیم: هايگزارهدر اینجا هدف این است که دور نمایی از مسأله 

ینکه ارزش اینها چه اندازه آید و امی علمی که در بحث فرضیات و نظریات هايگزارهخودِ فیلسوفان علم در بحث 

 اند.ي بسیاري کردههابحث ،است
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 مالك صدق و کذب
این است که ما مالك صدق و کذبمان چیست؟ در اینجا چندین نظریه  ،یی که در اینجا وجود داردهایکی از بحث

و کذب  مالك صدقي متأخر بیشتر تقابل بین نظریه کالسیک فلسفه ما است که هاوجود دارد که مهمترینش در دوره

دانیم و در نقطه مقابل هم چند نظریه است که از مهمترین آنها همان می را همان تطابق با نفس االمر و عدم تطابق

 مالك صدق و کذب است. ،آنکه بیشتر کارآیی و کارآمدي دارد :گویدمی نظریه کارآیی و کارآمدي است که

 وارد آن شویم اما در این بحث تبعاً ما با تمام وجود و قاطعیتخواهیم نمی این یک بحث بود که البته ما االن

اره خبري صادقاً و کاذباً، صدقش به معناي زگوییم که مالك صدق و کذب همان تطابق با نفس االمر است و هر گمی

 انطباق با واقع و نفس االمر است.با واقع و کذبش به معناي عدم  انطباق

علمی که یک جمله خبریه است و از یک  گزارهعلمی قائلیم که هر  هايگزارهباب تبعاً ما در این مبحث اول در 

آید و یا می آید، یا مایع دیگري در درجه دیگري جوشمی جوشاي مثالً آب در یک درجه ؛کندمی واقعی حکایت

است  یهایگزارهاینها همه شود که می شود و یا این ماده با این شکل تبدیل به انرژيمی این مایع در این درجه منقبض

معنادار یا صادق است یا کاذب و صدق و کذبش  هايگزارهدانیم و در واقع می ذب را در آن جاريکه ما صدق و ک

و ما با تمام وجود از نظر فلسفی از این دفاع کرده و آن نظریات دیگر  ؟هم در این است که با واقع انطباق دارد یا خیر

 خواهیم وارد آن شویم. نمی باشند که البته االنمی و محکم ي قرصهانیز قابل جواب

 هاي علمیواقع نمایی گزاره
، این است که  باشدمی اعم از علوم انسانی و غیر از علوم انسانی که علمی وجود دارد هايگزارهبحث دومی که در 

 بر واقع بشوند؟ آیا امکان این را دارند که ما را به واقع برسانند و منطبق  هاگزارهاین 

 هاگزارهاین است که آیا اصالً امکان و ظرفیت این امر وجود دارد که  ،تر استسؤال بعدي که یک مقدار صغروي

منطبق بر واقع بشوند و واقع را نشان بدهند یا خیر؟ اینها بعد از فراغ از این است که آیا واقعی وجود دارد، ما وارد 

 ه کسی بگوید اصالً واقع وجود ندارد.شویم کنمی ي ناب خالصهاسفسطه

 تواند قابل وصول به واقع باشد یا خیر؟می ،گزارهپس در واقع سؤال این شد که آیا علی االصول یک 

 در اینجا چند نظریه وجود دارد:
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 . نظریه هرمنوتیک معرفتی1
کند که مین ه متن واقع راه پیداشناخت شناسی است. اینکه بگوییم اصالً ذهن ما ب وونوتیک معرفتی یک نظریه هرم

 یی است کههاالبقو  هافرضاین همان هرمونوتیک فلسفی است. یعنی شناخت ما همیشه همراه با یک سري پیش

مراه ه هاالبقو  هافرضگویند و یا اشکال دیگر. اما به هر حال همیشه پیشمی حاال به شکلی که امثال کانت و اینها

 توانیم شناخت ناب داشته باشیم و همه آنچه که در ظرف شناخت ما قرارنمی براین ما اصالً با شناخت ما است و بنا

 که این هاو پیش ساخته هافرضو پیش هاالبقهمراه با یک سري  ،این معجونی است از برخورد با واقع ،گیردمی

 هرمونوتیک فلسفی است.شود. این به معناي عام این مسأله است که یک نوع می خروجی شناخت ما

 هاي ذهنی:فرضنقش پیش
یک نگاه، نگاه کانت است که معتقد است مقوالت و ساختارهاي ذهنی با این قضیه مخلوط شده است و این  .1

دانستیم به اعتقاد کانت گویا مفاهیم می ساختارها همگی ذهنی است و خیلی از این چیزهایی که انتزاعیات فلسفی

 منطقی محض است.

انی گوید که هر انسمی ي معرفتی شما در آن دخیل است. این نگاههافرضپیش ؛شودمیدر اشکال دیگري گفته  .2

 ي قبلی به هم مخلوطهاشود با آن شناختمی قرار دارد که هر شناخت جدیدي که مهمان او هادر دنیایی از شناخت

 شود.می قاطی شده و آن شناخت جدید شما ي قبلیهاو معرفت هاشود و این عالئم جدید با آن شناختمی

ا و و شناخته هاگوید این حالتمیاحوال روانشناختی شما دخیل در این معرفت شماست.  شود. اینکه گفته می3

 کند.می ي اخالقی شخصیتی شما دخیل شده و معرفت را از آن ناب بودن ساقطهاجنبه

ا هیچگاه توانیم داشته باشیم و لذا این قضاینمی ناب منطبق بر واقعگوید ما معرفت می این طیفی از نظریاتی است که

ر بلکه معتقد است که از نظ ،انطباق کامل بر واقع ندارند. نه اینکه بگوید مشکل است و رسیدن به آن سخت است

 گذارد.می فلسفی اصالً امکان پذیر نیست، براي آنکه یکی از سه حالت مذکور روي آن اثر

 زیتویستی. نظریه پو2
 گوید مایم نگاه پوزیتیویستی است کهتقریباً در مقابل نگاه قبلی است،  نگاه دیگري که در اینجا وجود دارد و

 توانیم به واقع راه پیدا بکنیم و البته این راه هم راه حس و مشاهده و تجربه و چیزهایی از این قبیل است. می
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وجود دارد. یعنی شناخت واقع هیچ چیزي ممزوج با این شناخت شود، بدون اینکه  واقع ،در واقع امکان اتصال با 

 میّسر است و البته ابزار این شناخت ناب همان حس و تجربه است.

 این دیدگاه در چندین قرن یک غرور علمی است که در فضاي علم در دوره جدید حاکم بود.

نوع  مورد مناقشه و نقد قرار گرفته است و یکاین نگاه پوزیتیویستی به اشکال مختلف توسط دانشمندان مختلف 

بحث  البته ما فقط دورنماي ،ي متنوعی داردهارئالیسم انتقادي شکل گرفته است که خودش هم طیفی است که دیدگاه

 کنیم. می را مرور

 . نظریه رئالیسم انتقادي3
ی گوید که نگاه پوزیتویستمی لمیي عهامبدّل شده است به یک نظریه سوّمی که در تحلیل و دیدگاه نظریه دوم،

ه ببدون هیچ خلیط و ممزوجی و امثال اینها هم نگاه تام و کاملی نیست و اینگونه نیست که ما بگوییم این نظریات 

 نظریات به سادگی به واقعیات راه ندارد. ، بلکه اینواقع راه دارد

لیسم به آن رئالیسم پوزیتیویستی، رئالیسم خام و رئا توان به نوعی رئالیسم انتقادي بدانیم و در واقعمی این نظر را

 شود.می ساده انگارانه گفته

 مونوتیکیي هرهااین رئالیسم انتقادي البته داراي طیفی از نظریات است: برخی بسیار نزدیک به آن بحث دیدگاه

 آید و خودشمی می یکییعنی این نظریات عل ؛گویند نظرشان همان حدس و ابطال استمی در واقعشوند، یعنی می

 و نظریات هاآید و همینطور دیدگاهمی شود و دوباره بعديمی دهد و بعد باطلمی دهد و کارآییش را نشانمی را نشان

شوند و هیچ کدام به متن واقع می و فرضیات علمی در حال رفت و آمد و جابه جا شدن هستند و دائماً دچار تحول

 .اندرسنمی به تمام واقعرا لیسم انتقادي است که هیچ وقت هم ما راه ندارند. این یک نوع رئا

روند و در واقع اینها می معموالً به همین سمت هاشود که پست مدرنمی اگر این باشد، نزدیک به همان هرمونتیک

ک آید یمی کهاي یی هستند در یک واقع بزرگ و یک کهکشان بی نهایت از حقایق که هر نظریههاهمه حدس و گمان

 ولی هیچ گاه عین واقع نیست. ،افکندمی نور کمی

زیرا  ،رسیمنمی گوید ما به تمام واقعمی یی هم در این رئالیسم انتقادي وجود دارد کههااما یک تفسیرها و دیدگاه

یک  ،منتها آن ،تواند همان گوشه را واقعاً برسدمی ،رسداي میکه به یک گوشهاي ولی یک نظریه ،واقع ذو وجوه است

 گوییم قابل قبول و قابل پذیرش است.می از واقع است. این نوع رئالیسم انتقادي با آن دیدگاهی که مااي گوشه

 

4 



 ٢١/٠٢/١٣٩٤ تاریخ جلسه:                                                       علم دینی   : اصلی عنوان                 اسالم تربیتی لسفهدرس ف   

 ١١ ش�ره جلسه:   های علمی             های دینی با گزارهی: تفاوت گزارهعنوان فرع                                 استاد اعرافی         
 

 دسته بندي نظریه سوم:
واقع گرایی وید: گمی در حقیقت رئالیسم انتقادي ،تر اگر بخواهیم نظریه سوم را دسته بندي بکنیمبه عبارت منطقی

قرار دارید که این خودش طیفی است  که به اي بلکه شما در یک دنیاي بسیار پیچیده ،رانه وجود نداردخام ساده انگا

 شود:می چند گروه تقسیم

 افکند که هیچ کداممی گوید شما در یک دنیاي تاریکی وجود دارید که هر کدام یک پرتوییمی اولگروه  .1

 نسبت علی السویه است.تواند عین واقع بشود، نسبتشان هم با واقع نمی

ولی  ،دکننمی ترس از دیگري شما را به واقع نزدیکگوید اینها طولی هستند و یکی پمی نگاه دوم آن است که. 2

 د.اننرسنمی ي واقع همحتی به یک گوشه ،داننرسنمی هیچگاه به واقع

یک جایی شما را به یک گوشه از واقع تواند قدم به قدم جلو رفته و می گوید اینهامی نگاه سوم این است که. 3

 ولی باز هم تمام واقع نیست. ،برساند

سه نگاه کلی که عبارت بودند از: هرمونوتیک فلسفی، رئالیسم خام (نگاه پوزیتیویستی) و  پس از بررسیاما 

سفی بنیادین روي لاگر بخواهیم یکی را انتخاب کنیم بدون اینکه بحث ف یی که گفته شدهارئالیسم انتقادي با زیرشاخه

 آنها بکنیم، آنکه ما از لحاظ فلسفه اسالمی مدافع آن هستیم یک دیدگاه چهارمی است که مرکب است از این عناصر.

 . نظریه مختار4
 ما نظرمان این است که:

عنی تواند به متن واقع برسد. یمی میسّر است، یعنی دستگاه ذهن بشر علی االصول ،وصول به واقع و متن واقع -1 

چرا که  ؛شود و باید بشودمی این ،کامالً صادق باشد و واقعیت نفس االمري را در خود میّسر کندو بیاید که اي گزاره

ي هرمونوتیک هم سابقاً صحبت کردیم و در هااگر این نباشد به این معنا است که بشر هیچ چیزي ندارد که در بحث

 فلسفه هم مالحظه کردید. 

بر واقع در مفاهیم ماهوي به یک نحو است، در مفاهیم ثانویه به نحو دیگري است و یک جزئیاتی البته این انطباق 

که ولی انطباق بر واقع بدون این ؛گویندمی نیز اینجا وجود دارد که ممکن است متفاوت با آن باشد که برخی فالسفه

د آینه باشد و توانمی بلکه،ه اینگونه نیست البته همیشباشد، فقط دستگاه ذهن ما آینه و هیچ چیزي ضمیمه این باشد 

من،  ي بدنیهاو روانشناسی من، ویژگی هاکه ساختار ذهن، پیش فرضاي متن واقع را در خودش باز بتاباند به گونه

ي عقلی مفهومی و شخصیت روحی عاطفی من همه و همه هاي قبلی و ساختارهادستگاه مغز و بدن، دستگاه شناخت
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ولی شناخت این ظرفیت را دارد  ،من اینکه معرفت از نظر وجودي در این شخصیت محقق شده استمنعزم باشد، ض

که از همه این ظروف مستقالً واقع را بنمایاند. این از مهمترین مسائل وجود آدمی است. این شناخت اینجا محقق شده 

ه محض نما مجرد است. این مقوله مجرد، آی یک حقیقت نابی وجود دارد که از دیدبنا به دیدگاه فالسفه ما، ولی  ،است

دهد نه آن شیشه، نه آن جیوه و هیچ کدام در آن صورت می اش. در این صورتی که نشاناست. آینه به معناي حقیقی

و  که هیچ عامل پیشین و پسین پذیر است که یک صورتی پیدا بشود اثر نکرده است. این اصل اول ماست که امکان

 مادي و غیر مادي هیچ خلیطی در این ایجاد نکند.

منحصر در حس  ،رساندراه شناخت ما از واقع و راهی که ما را به یک چنین صورت ناب محض از واقع می -2

 و به این حقیقت تواند ما را به معرفت ناب برساندهاي دیگري نیز وجود دارد که میبلکه راه ،و تجربه و... نیست

که خودِ بل ،کند. راه به آن فقط حس و تجربه نیستوجودي ناب بسیار نازنین برساند که عین واقع را به ما هدیه می

نیاز به چیزهاي دیگري دارد. این همان چیزي است که در فلسفه  ،حس و تجربه هم اگر بخواهد شما را به آنجا برساند

 بانی خاص خودش همین را اثبات کرده است.ما آمده است و شهید صدر هم با م

ین ا ،اي که عرض کردیماین دو اصلی است که اصول مسلم است در نظریه چهارم، ما در مقابل آن سه کالن نظریه

نظریه چهارم دیدگاهی است که اصولی دارد که دو اصلش را گفتیم و چند اصل دیگر هم دارد که راه ما را از آن 

 کند.رئالیسم خام و رئالیسم انتقادي جدا می
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