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معرفت (آنچه میتوانيم بدانيم) ،همچن ان از تبي ين واقعي ت بازمان ده اس ت؛ در
حالی که مالصدرا در حکمت متعاليه بر خالف رئاليسم انتقادی ،تعينات معرف ت
را تماماً به ابعاد اجتماعی آن باز نمیگرداند ،بلکه از تعينات و ابعاد وجودی علم
نيز بحث میکند و حقایق عالم را امور عقلی میداند که آنچه در خارج به ادراک
حسی در میآید ،مرتبه نازله از آن حقایق درکشده توسط عقل است.

واژگان کلیدی :نوصدرائيان ،رئاليسم انتقادی ،بسکار ،معرفتشناسی ،واقعيت.
مقدمه

امروزه یکی از آسيبهای اندیشه دینی در جامعه ما ،طرح علوم انسانی مبتنی ب ر
مبانی فلسفی غرب است .علوم انسانی غربی از طری ق نظری هه ا و ک اربرد آنه ا
اندیشه دینی را به چالش میگيرد .یکی از راههای مقابله با این آسيب طرح مبانی
فلسفی و نظری علوم انسانی بر پایه فلسفه و حکم ت اس المی اس ت .از جمل ه
شيوههای انجام این کار تحقيق و ت دوین پ ژوهشه ای تطبيق ی مي ان حکم ت
اسالمی و مکاتب فلسفی غربی است.
از جمله مکاتب فلسفی غربی که امروزه در عل وم انس انی بس ط و گس ترش
یافته است ،مکتب «رئاليسم انتقادی» 1است .این مکتب که نخست به وسيله روی
بسکار 2مطرح گردیده و در ادامه از سوی متفکرانی مانند آندرو سایر 5،مارگ ارت
آرچر ،اندروکلير و تد بنتون پيگيری شد ،تالش دارد با ارائه نظام معرفتی خاصی،
با بهرهگيری از هس تیشناس ی پوزیتویس تی و ش ناختشناس ی هرمن وتيکی ب ه
رویکردی تلفيقی در باب شناخت دست یابد و راهی برای رسيدن به «واقعيت» و
1. Critical Realism.
2. Roy Bhaskar.
3. Andrew Sayer.
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«عينيت» فراروی محققان قرار دهد.
این نوشتار تالش میکند با تبيين معرفتشناسی در رئاليسم انتقادی و حکمت
صدرایی به تحليل مبانی معرفتشناختی ه ر دو مکت ب در موض وعات چيس تی
معرفت ،متعلق معرفت ،فرایند معرفت و ارزش معرفت پرداخته ،درنهایت مب انی
معرفتشناختی رئاليسم انتقادی را بر مبنای واق گرایی صدرایی ارزیابی کند.
رئالیسم انتقادی

واژه «رئاليس م انتق ادی» ب ه نگ رش ع دهای از فيلس وفان ک ه روی بس کار
تأثيرگزارترین و اصلیترین آنهاست ،اطالق میش ود ( .)Collier, 1994: 4ای ن
عنوان به فلسفه علم روی بسکار داده شد و به دنبا ایشان متفکران دیگری چون
اندرو سایر ،مارگارت آرچر ،اندرو کلير و تد بنتون جزء تبيينکنندگان این مکتب
به ش مار م یآین د .بس کار «رئاليس م اس تعالیی» را ب رای فلس فه عل م خ ود و
«طبيعتگرای ی انتق ادی» را ب رای فلس فه عل وم انس انی خ ویش برگزی ده ب ود
( .)Bhaskar, 1975: 190بهتدریج این دو اصطالح در هم ادغ ام ش د .بن ابراین
کلمه رئاليسم انتقادی از ترکيب دو عبارت «رئاليسم استعالیی» 1و «طبيعتگرای ی
انتقادی» 2مشتق شده است (.)Collier, 1994: 10
مکتب نوصدرایی

مراد از مکتب نوصدرایی ،مکتبی است که در پرتو تالشهای عالم ه طباطب ایی و
تاهلل
شاگردانش از جمله ش هيد مطه ری ،آی تاهلل عب داهلل ج وادی آمل ی و آی 
محمدتقی مصباح ی زدی ب ه وج ود آم ده اس ت .وج ه تس ميه ای ن مکت ب ب ه
1. Transcendental Realism.
2. Critical Naturalism.
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نوصدرایی آن است که بزرگان این مکتب همگ ی در چ ارچوب مکت ب فلس فی
مالصدرا فلسفه ورزی میکنند؛ یعنی اصو اساسی مکتب او را همچون «اص الت
وجود»« ،تشکيک وجود»« ،اشتداد وجود»« ،اتحاد عالم و معلوم» پذیرفت هان د؛ در
عين حا نو آوریهای آنها و حتی نقد و مخالفت های آنها با خ ود مالص درا ب ه
اندازه ای هست که بتوان مجموعه نظریات آنها و ادبيات خاصی را ک ه در ض من
آثار متعددشان پدیدآوردهاند ،یک مکتب فلسفی دانست (علیزاده.)83-38 :5831 ،
چیستی معرفت از دیدگاه رئالیسم انتقادی

رئاليسم 1در سه حوزه هستیشناختی ،معرفتشناختی و معناشناختی ط رح ش ده
است .آنچه در این نوشتار مورد تأکيد نویسنده اس ت ،رویک رد معرف تش ناختی
رئاليسم انتقادی میباشد .بحث رئاليسم از این جهت که در ص دد اثب ات امک ان
معرفت و شناخت ما به جهان خارج است ،به معرفتشناس ی م رتبط م یگ ردد.
بسکار اجماالً وجود علم را میپذیرد؛ زیرا از یک ط رف از انج ام ام وری چ ون
فعاليت آزمایشگاهی و آموزش علمی و نيز وقوع تغيير و تحوالت علمی آگ اهيم
و از طرف دیگر ،افرادی را به عنوان دانشمند و آزمایش گر و ج وامعی را تح ت
عنوان جامعه علمی میشناسيم .به نظر بسکار ع الممی ک ه در آزمایش گاه تحقي ق
میکند ،حقيقتی را مفروض گرفته است و آن تالش علم ی ب رای ی افتن جه انی
مستقل از خود اوست (.)Bhaskar, 2008: 17
به نظر بسکار معرفت و دانش م ا و مه ارته ای ادراک ی م ا مجموع های از
فعاليتهای اجتماعی در حا انجام است و این فرایند به ط ور مس تمر در ح ا
گسترش است ( .)Ibid: 18از دیدگاه بس کار عل م ت الش نظ اممن د ب رای درک
1. Realism.
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الیهبندی جهان میباشد .توضيح آنکه اگرچه الیهای از جهان برای انسان آشکار
است ،الیههایی وجود دارند که قابل رؤیت نيستند و ما میتوانيم با ت الش خ ود
به آن الیهها برسيم .پاسخ بسکار در مورد اینکه چگونه معرفت ما ب ه آن الی هه ا
حاصل میشود ،این است که ممکن است درک مطابق با واق حاصل نشود؛ ولی
یت وان ب ه معرف ت رس يد .ب ه ای ن
با سازوکارهای بدیل مانند کفایت تبيينی 1م 
صورت که فرضيههایی را به موضوع نس بت م یده يم و بهت رین فرض يه را ک ه
ویژگی ذاتی پدیده را تبيين کند ،انتخاب کرده ،سپس به ارزی ابی کفای ت عمل ی
یپردازیم ،موضوع تبيينشده باید قابليت کاربرد و عم ل داش ته باش د
تئوریها م 
( .)Bhaskar, 2008: 177تفاوت این دیدگاه با نظریه پوپر این است که به عقيده
پوپر علم از حدس آغاز میشود نه از مشاهده ،سپس دانش مندان م یکوش ند ب ا
انتقادات خود ،حدسهای قبلی را ابطا کنند .در این ميان حدسی ک ه در مقاب ل
تعدادی آزمون سخت تاب آورده باشد ،به طور موقت پذیرفته میش ود؛ بن ابراین
ما هيچ گاه نمیتوانيم به یک نظریه معرفت یقينی پيدا کنيم؛ چون ممکن است آن
نظریه در آزمون بعدی نقض گردد (گیلیس .)94 :5835 ،درواق روش ابطا گرای ی
پوپر به دنبا ابطا نظریههاست نه اثبات آنها .بسکار توصيفی که نزدی کت ر ب ه
واقعيت باشد را بهترین توصيف میداند .بدین شکل که ما تئوری الف را نس بت
به تئوری ب میپذیریم؛ زیرا ال ف ق ادر ب ه توض يح بيش تر از آنچ ه تئ وری ب
میتواند توضيح دهد ،خواهد بود (.)Judd, 2003: 6
متعلق معرفت از دیدگاه رئالیسم انتقادی

رئاليسم انتقادی عالوه بر قبو استقال جهان خارج از معرفت انسان ،معرفت ب ه

1. Explanatory adequacy.
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آن جهان خارجی را آنگونه که هست ،امکانپذیر میداند البته جهان خارج لزوم اً
آن چيزی نيست که ما درک میکن يم .معرف ت ب ه جه ان خ ارج تنه ا از طری ق
تأمالت انتقادی بر تجربياتی که از آن داری م حاص ل م یش ود ،و ای ن روش ب ا
جداسازی تجارب معتبر از بقيه به دس ت م یآی د ( .)Gregersen, 1998: 51در
رئاليسم انتقادی به تمام روشهای کسب معرفت ،تجارب و یافتهها با دید انتقادی
برخورد میشود و معنای مفاهيمی چون تبيين ،پيشبينی و تأیيد اساساً متفاوت از
معنای این مفاهيم در علوم تجربی است (بسکار .)5848 ،تبيين در رئاليسم انتقادی،
گامبهگام و چند مرحلهای است:
.1

تصریح و شفافسازی یک رویداد پیچیده از طریق تفکیک آن به اجزایش.

.2

توصیف دوباره علتهای وجودی اجزای رویداد مورد بررسی.

.3

پسکاوی علت های ممکنی از آن رویداد از طریق اظهارات متقنی کهه اعتبهار
آنها به صورت مستقل ثابت شدهاند.

 .4زدودن علههل وجههودی جههاییزی و احتمهها ی در مههورد اجههزای آن رویههداد
(.)Bhaskar, 2005: 142
بسکار در کتاب تئوری واقعی علم ،درباره دو جنبه معرفت بحث ک رده و ب ه
یک نقطه تناقض نما در معرفت اشاره میکند که در آن از یک ط رف معرف ت و
علم ،از طریق فعاليت اجتماعی انسان حاصل میشود ،ک ه ی ک تولي د اجتم اعی
است و از بعد دیگر معرفت و علم از چيزهایی نشأت میگيرد که به ه يچ وج ه
توسط انسان توليد نمیشود (.)Idem, 2008: 11
وی توليد علم از طریق فعاليت اجتماعی که البته مستقل از خود توليد نيست،
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را «متعلق متعدی علم» 1مینامد .جهت دیگر علم این است که «علم» از چيزهایی
است که به هيچ وجه توسط انسان توليد نمیشوند و وابسته ب ه فعالي ت انس انی
نيستند .بسکار آن را «متعل ق الزم عل م» 2م ینام د ( .)Ibidدر ادام ه الزم اس ت
دیدگاه بسکار درباره متعلق الزم و متعدی معرفت توضيح داده شود.
متعلق الزم و متعدی علم

بسکار معتقد است برای حصو علم با دو چيز مواجهيم :یکی همان کاری اس ت
که دانشمندان در آزمایشگاهها برای گرفتن پاس خ از طبيع ت انج ام م یدهن د و
دیگری قوانين و ضرورتهای طبيعی جدای از ذهن هستند که در عبارات ایشان
با عنوان «متعلق متعدی» و «متعلق الزم» معرفت بدان اشاره شده است .مراد ایشان
از «متعلق متعدی» همان معرفتی است که علم به دست میده د و س ازوکارهایی
که علم کشف میکند و «متعلق الزم» واقعيتی است که مستقل از معرفت ما وجود
دارد و علم به آن تعلق گرفته است« .متعلق متعدی» مربوط به معلومات ماست و
«آنچه میدانيم» را شامل میشود و «متعلق الزم» مربوط ب ه پدی دهه ای موج ود
خارجی است و «آنچه وجود دارد» را شامل میشود (.)Ibid
بسکار متعلق متعدی را ناظر به مفاهيم ،نظریهها و مد هایی میداند که ب رای
کشف سازوکارهای زیر بنایی به کار میروند و متعلق الزم را ناظر به هستیه ای
واقعی که دنيای طبيعی و اجتماعی را بنا میکنند ( .)Outhwaite, 1975: 29بسکار
معتقد است ما بهسادگی میتوانيم جهانی شبيه به خودمان را تصور کنيم که شامل
چنين متعلقهای الزم از معرفت علمی بدون داشتن هيچ گونه عل م ب رای تولي د
1. Transitive objects of knowledge.
2 . Intransitive objects of knowledge.
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معرفت از آنها باشد (.)Bhaskar, 2008: 12
دانشمندان از طریق ممارست و مشاهدات خود به دنبا درک اشيا و حوادث
پيرامون خود هستند و اینها به طور ضمنی دا ّ بر وجود دامنهای از حوادث است
که مستقل از ادراکات ما وجوددارد؛ یعنی همان چيزی که بسکار آن را سطح الزم
شناخت مینامد .به نظر وی واقعيت این است که این ح وادث موجودن د ،خ واه
مورد مشاهده باشند یا نباش ند .س طحی از ح وادث بالفع ل وج ود دارد و ی ک
زیرمجموع ه کوچ ک از آن ادراک م یش ود و م ورد تجرب ه ق رار م یگي رد
( .)Mingers, 2002: 298رابطه فلسفه اجتماعی بس کار ب ا معرف تشناس ی در ای ن
است که وی به علم با عنوان «مغالطه معرفتی» انتقاد میکند و این مغالط ه ب ه خ اطر
خل ط ب ين طبيع ت هس تیش ناختی اش يا ب ا معرف ت اجتم اعی از آنهاس ت
( .)Bhaskar, 1975: 17بس کار معتق د اس ت ع دم تش خيص ای ن دو ح وزه از
شناخت باعث افتادن در یک نوع مغالط های م یش ود ک ه ایش ان آن را «مغالط ه
معرفتی» مینامد .نکته اصلی در این بحث تلفيق آنچه وابس ته ب ه هس تیشناس ی
است با آنچه وابسته به معرفتشناسی است ،میباشد؛ به ای ن معن ا ک ه مس ائلی
راج به آنچه وجود دارد را به مسائلی درباره آنچه میتوانيم بدانيم ،فرو میکاهيم
( .)Idem, 1989: 13به نظر بسکار اگر ما مانند اثباتگراها تصور کنيم هر آنچه از
جهان بيرون میدان يم ک امالً ب ا واقعي ت آن جه ان مطابق ت دارد ی ا ب ه تعبي ر
تفسيرگرایان و پيروان هرمنوتيک ،جهان اجتماعی همان چيزی است که میدان يم
و به آن آگاهی داریم و فهم ما از واقعيت مع اد خ ود واقعي ت اس ت ،مرتک ب
مغالطه معرفتی شدهایم؛ یعنی بعد متع دی را مع اد بع د الزم تص ور ک ردهای م
( .)Idem, 2005: 147وی در توضيح ای ن مغالط ه اش تباه اص لی تجرب هگراه ا و
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بيشتر ایدئاليسته ا را در ک اهشدادن س طح هس تیش ناختی وج ود ب ه س طح
معرفتشناختی از معرفت میداند (.)Archer, 1998: 41
بسکار برای حل این مشکل از هستیشناسی خویش کمک م یگي رد و ب رای
برقراری توازن دامنه الزم معرف تشناس ی ،دامن ه الزم هس تیشناس ی را مط رح
میکند؛ به گونهای ک ه در آن موض وعات تفک ر علم ی ب ه عن وان س اختارها و
مکانيزمهای توليدی به نظر میرس ند و ای ن س اختارها و مک انيزمه ا مس تقل از
وجود انسان وجود داشته و عمل میکنند .از آنجا که ایدهها و افکار ما نسبت ب ه
واقعيت ممکن است مدام تغيير کند ،خود واقعيت با افکار ما تغيير نخواهد کرد و
ثابت است؛ لذا محدوده هستیشناختی واق به محدوده معرفتش ناختی معرف ت
تقليل نمییابد (.)Bhaskar, 1397: 242
به عقيده بسکار تلفيق بين این دو حوزه بهسادگی نمیتواند شکل بگي رد؛ ل ذا
برای حل مشکل ،سطوح سهگانه هستیشناسی را مطرح م یکن د .توض يح آنک ه
رئاليسم انتقادی قایل به سطوح مختلف برای واقعيت میباشد .بسکار معتقد است
واقعيت طبيعی و اجتماعی باید به عنوان یک سيستم باز طبقهای و الیهای فهميده
شود .طبق ای ن نظری ه س ه س طح و الی ه ب رای واقعي ت ش ناخته ش ده اس ت:
 .1واقعی .2 1،بالفعل یا عينی .5 2،تجربی 5.بسکار در توض يح س طوح واقعي ت،
سطح واقعی را شامل ساختارها ،مکانيسمها ،روابط ،حوادث ،رفتارها و تجربي ات
میداند .ساختارها و مکانيسمها توليدکننده ح وادث در جه ان طبيع ی هس تند و
روابط تولي دکنن ده رفتاره ا در جه ان اجتم اعی هس تند .س طح تجرب ی ش امل
تجربههای قابل مشاهده یا حوادثی میشود که عمالً مورد تجربه و مشاهده ق رار
1. Real.
2. Actual.
3. Empirical.
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گرفتهاند .سطح بالفعل شامل حوادث و رویدادهای واقعی اس ت ک ه ب ه وس يله
مکانيسمها ایجاد میشوند و درنهایت سطح واقعی شامل مکانيزمها و ساختارهای
بادوامی است که حوادث واقعی را توليد کردهاند (.)Archer, 1998: 23
الیه رویدادی شامل تمام رویدادها و پدیدههایی است که قابل مشاهده هستند
و عموماً در جریان تشخيص مکانيسمهای علّی این الیه را به جای الیه واقعی در
نظر میگيرند .الیه تجربی مربوط به نظامهای بسته است و عموماً در نظامهای باز
غير قابل دسترسی بوده و وقوع آن به هم ان ش يوهای ک ه در نظ ام بس ته عم ل
میکند ،ممکن نيست .از این الیه تجربی میتوان ب ه منظ ور ش بيهس ازی جه ت
شناخت قواعد و مکانيسمهای علی استفاده کرد؛ البته ای ن دس ت مکانيس مه ای
علّی ممکن است به صورت مستقيم قابل بررسی نباشد (.)Bhaskar, 2010: 2
از نظر بسکار هر کدام از واقعيتهای اجتماعی یک الیه در جامع ه محس وب
میشود که تعامل این الیهها ،الیه جدیدی خلق میکند .الیه جدید خلقشده س ه
ویژگی دارد .1 :الیه خلقشده وابستگی یکجانبهای به الی ه بس يار بني ادیت ری
دارد .2 .از نظر علّی قابل تقليل به آن الیه بنيادی نيست .5 .نس بت ب ه الی هه ای
زیرین و مولدش دارای پيچيدگی بيشتری است ( .)Ibid: 3از نظر بسکار در عالم
خارج ،الیههای بسياری وجود دارد که تنها خارجیت رین الی ه آن ،یعن ی س طح
رویدادهای علًی ،توسط علوم تجربی شناخته میشود .از آنجا ک ه ق وانين دیگ ر
الیههای طبيعت قوانين غير علّی است و به همين دلي ل از دس ترس معرف ت م ا
بهدور هستند؛ ل ذا تغيي ر ابع اد الزم ب ه ابع اد متع دی آن نادرس ت و ب هن وعی
سادهکردن واقعيت است .البته قوانين غير علّی به معن ای غيرقاب ل ش ناختب ودن
نيست؛ بلکه به معنای آن است که به مثابه قواع د علّ ی در دس ترس م ا و قاب ل
پيشبينی نيستند و وجود آنها را از طریق درک توالیه ایی ک ه آنه ا از خودش ان
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نشان میدهند ،میفهميم .معرفت ما نيز به تب الیهها و سطوح واقعيت ،الی هالی ه
است و هيچ الیهای قابل تقليل به الیه دیگر نيست .به نظر بسکار به جای ق وانين
علّی باید در جهان اجتماعی به دنبا فهم مکانيسمهای فراواقعی باشيم که خود را
در توالی و تکرارهای درون رخدادها نشان میدهند (.)Idem, 2008: 11
فرایند معرفت از دیدگاه رئالیسم انتقادی

بسکار بعد الزم شناخت را شرط امکان معرفت علمی میداند .وی توليد عل م را
کار و فعاليت انسان دانسته ،ب ه نظ ر او تولي د عل م در ح وزه متع دی ش ناخت
صورت میگيرد ( .)Idem, 1989: 18از دیدگاه بسکار برای تشکيل فرایند علم ب ه
عنوان یک محصو اجتماعی ،ابتدا نظم معينی شناسایی میشود ،سپس تبيين احتمالی
برای آن اندیشيده میشود؛ پس از آن واقعيت و صحت تبيين م ورد نظ ر ب ه آزم ون
گذاشته میشود ( .)Collier, 1994: 136به نظر بسکار «حقيقت» در دامنه متع دی
علم یافت میشود که در آن تجرب هه ا و ش رایط رخ دادها ب ه عن وان تولي دات
اجتماعی مورد بررسی قرار میگيرند؛ زیرا «واقعيت» همواره زمينه اثبات و بازبينی
و تحریف یا تعدیل را دارد (.)Bhaskar, 1997
بسکار توصيفی را که نزدیکتر به واقعيت باشد ،بهترین توصيف میدان د .ب ه
نظر وی در برخورد با فرضيهها مخصوصاً زمانی که با فرضيههای رقي ب مواج ه
میشویم ،بهسادگی نمیتوانيم یکی را به دیگری به خاطر اینکه روش مع روف و
محبوبی است ،ترجيح دهيم؛ بلکه به دليل اینکه معرفت فقط تعریف نيست ،بلکه
انجامدادن را نيز شامل میش ود ،ه ر دو را انتخ اب م یکن يم؛ زی را واقعي ت از
توصيفات ما درباره آن تأثير نمیپذیرد؛ توصيفی که نزدیکتر ب ه واقعي ت باش د،
بهترین توصيف خواهد بود؛ به عبارت دیگر ما تئوری الف را نسبت به تئوری ب
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میپذیریم؛ زیرا الف قادر به توضيح بيشتر آنچه که تئوری ب م یتوان د توض يح
دهد ،خواهد بود؛ به عالوه اینکه یک چيزی حاکی از آن است که تئوری ب توان
توضيحدادن را ندارد (.)Judd, 2003: 7
ما از فرایند علم میفهميم که جهان ساختارمند و فهمپ ذیر اس ت و ق وانين و
سازوکارها به شيوهای جهانی عمل میکنند؛ همچنين میفهم يم ک ه فراین دها در
یک سيستم باز رخ میدهند؛ بدین نحو که سازوکارهای متفاوتی ترکيب میشوند
و بر اثر ترکيب آنها پيامدهایی توليد میگردد .درنتيجه قوانين علًی بنا ب ر ترکي ب
شرایط خاص فرایندها ممکن است واقعيت بيابن د ی ا نيابن د؛ ب ه عب ارت دیگ ر
میتوان گفت فرایندهای علّی از نظر بسکار فارغ از مشاهدهشدنشان وجود دارند.
بسکار ،بر خالف پوزیتویستها که دانش را به رویدادهای اتميستی مبتنی ب ر
حس و تجربه و نظمهای تجربی تقليل میدهند ،معتقد اس ت جه ان متش کل از
سازوکارهاست نه رویدادها .مسئله این نيست که رویداد الف در پ ی روی داد ب
در یک توالی منظم رخ میدهد ،بلکه یک سازوکارمولد زیربنای الف و ب است.
این سازوکارها به شيوههای مختلفی با یک دیگر در م یآميزن د؛ ب ه گون های ک ه
نمیتوان علم را به لحظهای اثبات /ابطا نمونهها تقليل داد؛ به طوری ک ه گ ویی
فقط یک سازوکار در جریان است؛ آن گونه که پوپر تلقی میکرد .از نظر بس کار
علم رئاليستی باید فرایند علّی را مجزا کند و همچنين تبيين معقولی برای عملکرد
سازوکار زیربنایی که رویدادها را توليد میکن د ،ارائ ه ده د .وقت ی ی ک الی ه از
واقعيت توصيف شد ،حرکت بعدی فرضکردنِ س ازوکارهای زیربن ائی دیگ ری
است که توضيحدهنده آن الیهاند .بسکار معتقد است تصدیق الی همن دیِ واقع ی
جهان به ما اجازه میدهد کشف علمی یک الیه جدید را با تغيير علمی ش ناخت
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ما از آن الیه آشتی دهيم (.)Bhaskar, 1997: 170
بر خالف پوزیتویستها از نظر بسکار قانون علّی واقعی را نمیتوان به ت والی
رویدادهایی که به طور آزمایشگاهی توليد میشوند ،فروکاس ت .آزم ایش ت الش
میکند الگوی رویدادها را تحليل کند و عمل علم میکوشد با استفاده از فرایندها
و سازوکارهای بالفعل جاری در جهان فيزیکی قوانين و نظریهه ایی را بپروران د.
سازوکارهای علّی که توسط آزمایش به دست میآیند ،بيرون از کانتکستی هستند
که این ت والی روی دادها در آنه ا تش خيص داده م یش وند .درنتيج ه ب ين نظ م
تجربیای که ما توليد میکنيم و قانون علّیای ک ه از ای ن نظ م تجرب ی ش ناخته
میشود ،تمایز هستیشناختی وجود دارد ()Ibid: 33؛ به عبارت س اده عل م ی ک
پرکتيس و عمل در جریان است که م اده خ ام دان ش علم ی پيش ين را ب ه ک ار
میگيرد .علم فرایندی همواره درحرکت اس ت و دیالکتي ک م ذکور دارای ه يچ
پایانی نيست؛ دیالکتيکی که هم هستیشناختی است و هم معرفتشناختی .ب دین
ترتيب با کشف یک الیه از واقعيت و توصيف آن به نحوی بس نده ،عل م ب دون
واسطه به سمت توضيح و پردازش آن چيزی میرود که در این سطح اتفاق افتاده
است .این کار میتواند با استفاده از تمام اب زار و وس ایل معرفت ی دردس ترس و
تکنيکهای جدید آزمایشگاهی صورت گيرد .هنگامی که توضيح کشف شد ،علم
به سمت تست توضيحات احتمالی برای آن میرود .به دنبا دیالکتيک دو س طح
یادشده به ساختارها و مکانيسمهای برسازنده پدیدهها میرس يم .ای ن س اختارها
همان ابژه شناخت هستند که مستقل از شناخت و تجربه م ا دوام دارن د و عم ل
میکنند .در گام سوم واقعيت و صحت مکانيس مه ای برس ازنده م ورد ادع ا در
معرض آزمون تجربی قرار میگيرند .وقتی گام سوم برداشته شد ،توجيه عقالن ی
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و مناسب برای استفاده از قوانين در راستای توضيح پدیدهها در سيستمه ای ب از
خواهيم داشت (.)Ibid: 174
بسکار علم را تنها به عنوان ثبت حوادث قابل مشاهده نم یدان د ،بلک ه عل م
درباره موضوعات ،اشخاص و ساختارهای موجود است؛ حتی اگ ر احتم االً غي ر
قابل مشاهده باشند (.)Mingers, 2002: 298
در نگاه بسکار برای ادراک هر چيزی باید ابتدا آن شیء از خود انرژی س اط
کند و بيرون دهد ،سپس ما باید حواس خاصی که قادر به ثبتکردن ای ن ان رژی
باشد ،داشته باشيم ،سپس برای اینکه آن احساس تبدیل به ادراک ش ود ،م ا ني از
داریم تا آن را تصور یا اندیشه کنيم؛ بنابراین نياز به توانمندیهای شناختی داریم
که از زبان اجتماعی به دست میآید .با اینکه ذهن به عنوان لوح محفوظ است ،ما
پروسه علم را توسط مجموعه کاملی از ابزار مفهومی که از افکار گذشته زب انی و
فرهنگی ما به ارث رسيده ،حاصل میکنيم؛ به گونهای که ما را قادر به برگردان دن
تجربيات به مفاهيم میکند و علم یک فعاليت اجتماعی است (.)Judd, 2003: 21
ارزش معرفت از دیدگاه رئالیسم انتقادی

مهمترین بحث در معرفتشناسی درباره ارزش معرفت است؛ اینکه آیا معياری برای
تمييز شناخت حقيقی از شناخت غير حقيقی یا تشخيص حقيقت از وهم و ص واب
از خطا وجود دارد و آیا میتوان ضابطهای عمومی برای شناخت مع ارف مط ابق ب ا
واق ارائه کرد جوهر رئاليسم استعالیی بسکار این است که با وج ود ی ک واقعي ت و
حقيقت یا تئوری غایی و نهایی ،علم غير ممکن خواهد شد؛ زیرا علم یا کامل اس ت ی ا
بیمعنا .برای رئاليس ت انتق ادی ،ک ل معرف ت خطاپ ذیر اس ت (.)Henry, 1997 :51
بسکار تصدیق میکند که انسان نمیتوان د معرف ت مبن ایی داش ته باش د؛ خ واه
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برگرفته از عقلگرایی باشد یا از پيشفرضهای علم اثباتگرایی طرحریزی ش ده
باشد .اما این بدان معنا نيست که حقيقت کنار گذاشته م یش ود ی ا اینک ه بت وان
گفت این حقيقت بهتر از دیگری است؛ زیرا نهایتاً ما باید تصميم بگيریم که کدام
مد از حقيقت بهتر است تا بر اساس آن عم ل ک رد ( .)Judd, 2003:6ب ه ط ور
خالصه بسکار هر گونه تالش برای توضيح یا توصيف جهان را خطاپذیر میدان د و از
نظر او خودموجهبودن فعاليتها پذیرفتنی نيست.
بنا بر آنچه گفته شد ،مدعای رئاليسم انتقادی در باب معرفتشناس ی عب ارت
است از:
امکانپذیر است.

 .1معرفت به جهان آن گونه که هست،
 .2معرفت نه کامالً متصل و مس تمر ،ب ه مثاب ه انباش ت واقعي ات درون ی ک
چارچوب مفهومی پایدار و ن ه ک امالً منفص ل ،ب ا تح والت ع ام و همزم ان در
مفاهيم ،توسعه مییابند.
 .5علم یا توليد هر معرفت دیگر یک محصو اجتماعی است؛ بدین معن ا ک ه
رئاليسم انتقادی هم بر جنبه کشفی معرفت و هم بر جنبه اب داعی آن تأکي د دارد؛
یعنی از یک سو معرفت مربوط به واقعيتهای خارج از ذهن انس انهاس ت و از
سوی دیگر همين واقعيتها خود را بهراحتی در اختيار کنشگران قرار نمیدهن د؛
بنابراین کنشگران اجتماعی باید با استفاده از مجموعهای از پارادایمه ا ،م د ه ا،
نظریهها و روشها به دنبا ش ناخت و کس ب معرف ت از ای ن واقعي ت باش ند.
رئاليسم انتقادی این فرایند را جنبه اجتماعی معرفت میداند.
 .5انتزاع در علم یک ترکيب همگن از امور نظری و غير قابل مشاهده از ی ک
طرف و مشاهدات تجربی از طرف دیگر است (.)Bhaskar, 2006: 140
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در ادامه مبانی معرفتشناختی صدرالمتألهين را ب ه ط ور اجم ا بي ان ک رده،
سپس به نقد و بررسی مبانی رئاليسم انتقادی میپردازیم.
چیستی معرفت از دیدگاه صدرا

مالصدرا در موارد متعددی علم را بر اساس وج ود تعری ف م یکن د (مالصدررا،

 .)332 /8 :5839اگر از دیدگاه صدرا عل م از س نخ وج ود باش د و آن را از س نخ
ماهيت جدا کنيم ،علم چيزی جز همان هستی حاضر ن زد نف س نيس ت؛ چراک ه
صورت ذهنی نيز به تب هستی نزد نفس حاضر میگ ردد (خسدوپنااه.)15 :5833 ،
حا ارتباط نفس با این وجودات علمی متفاوت اس ت و بس تگی ب ه ض عف ی ا
شدت وجودی آنها دارد.
شناخت در تعریف لفظی آن عبارت اس ت از «آگ اهی ب ه واقعي ت و کش ف
حقيقت» (جوادی آملی .)532 :5831 ،عالمه طباطبایی علم را عبارت از حضور یک
امر مجرد برای امر مجرد دیگر میداند (طباطبدایی .)384 :5823 ،عالم ه طباطب ایی
معرفت را علم و یقين مطابق با واق

دانس ته و دس تيابی ب ه معرف ت را ممک ن

میداند (طباطبایی .)588 :5831 ،آیتاهلل مصباح نيز مفهوم عل م را از ب دیهیت رین
مفاهيم میداند و آن را به «حضور خود شی ء یا صورت جزئی یا مفهوم کل ی آن
نزد موجود مجرد» تعریف میکند (مصباح یزدی.)515 /5 :5843 ،
فرایند معرفت از دیدگاه صدرا

دستگاه فلسفی مالصدرا و مبانی حکمت متعاليه بر اساس اصالت وجود پایهریزی
شده است .با پذیرش تحقق یک وجود به عنوان نفس م درک ی ا نف س انس انی،
تحقق واقعيت به اثبات میرسد .در مرحله بعد با فرض تشکيکیب ودن وج ود و
رابطیبودن وجودات ممکن ،مراتب دیگر وجود و از جمله مرتب جس مانی ني ز
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اثبات میشود .این استدال مالصدرا بر اساس دو اصل فلسفی وی یعنی «اصالت
وجود» و «تشکيکیبودن وجود» میباشد .استدال دیگ ر مالص درا ب رای تحق ق
جوهر جسمانی در عالم خارج بدین صورت است که اگر سلسله ایجاد به جوهر
جسمانی ختم نشود ،الزم میآید ممکنات منحصر در عقو باش ند؛ زی را وج ود
نفوس و طبای صور و اعراض ،در گرو تحقق جسم است .وجودات غي ر عق و
تحقق دارند ،پس جوهر جس مانی ني ز در ع الم خ ارج تحق ق دارد (صدررادری

شیوازی.)8 /1 :5833 ،
صدرا مسئله مطابقت صور ذهنی با محکی خود را با افزودن تط ابق م درکات
حسی ،خيالی و عقلی بر عوالم ثالثه هستی یعنی عالم طبيعت ،مثا و عقل و سير
صعودی نفس در این عوالم تا مرز اتحاد با عقل فعا حل میکند؛ زی را ب ه نظ ر
صدرا حقيقه ،همان رقيقه است؛ اما با شدت وجودی باالتر و رقیقة ،به نحو اتم و
اعلی در حقیقة موجود است .آنچه عقل بدان میرسد ،حقیقة شیء اس ت و آنچ ه
در خارج است و به حس در میآید ،رقیقة آن حقيق است که مصدر وجودیاش
همان مرتبه حقيق است (خسوپنااه.)553 :5833 ،
از دیدگاه مالصدرا انواع معرفت شامل حسی ،خيالی ،وهمی ،عقلی و شهودی
میباشد .در معرفتشناسی مالصدرا هر یک از مناب مزبور با سطحی از واقعيت،
مواجه بوده ،معرفتی مناسب با همان سطح را به دنبا میآورد .نکته دیگ ر اینک ه
در نگاه صدرا اگرچه معرفتهای حسی ،خيالی و وهمی به لحاظ زمانی مقدم ب ر
دیگر انحای معرفت میباشند ،معرفت عقلی ،شرط الزم علم اس ت؛ بن ابراین ت ا
زمانی که دانشهای حسی خيالی و وهمی با معرفت عقلی ،قرین و همراه نشوند،
علمی متولد نمیشود (نارسانیا.)93 :5841 ،
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از دی دگاه عالم ه طباطب ایی ایدئاليس م معرف تش ناختی م ردود اس ت .وی
حقيقیبودن و مطابق با واق بودن ادراکات انسان را فی الجمله بدیهی میدان د و
بر خالف دیدگاه ایدئاليستها همه معلومات بشر صددرصد خطا و موهوم نيست
(طباطبایی .)511 :5831 ،عالمه طباطبایی با پذیرش بدیهيات اوليه برخی از گزارهها
را ضرورتاً صادق (مطابق با واق ) میداند؛ همچنين ایشان با تکيه بر منطق قياسی
صدق مقدمات را به صدق نتایج سرایت میدهد و در قالب نوع خاصی از نظریه
مبناگرایی معرفتشناختی علم را واق نما میداند .وی با تأکي د ب ر «ب دیهيات» و
نفی تسلسلپذیری «تصدیقات نظری» و همچنين ارجاع «تص دیقات نظ ری» ب ه
«تصدیقات بدیهی» و برقراری رابطه توالد بين آنها تالش میکند به تبيين ساختار
معرفت بپردازد و با تکيه بر «خطاناپذیری بدیهيات اوليه» از یقين یب ودن معرف ت
دفاع میکند (همو.)94 :5833 ،
از دیدگاه عالمه وجود اختالف بين انسانها ی ا تع ارض در آرا موج ب نف ی
رئاليسم نمیگردد؛ بلکه تنها مشکلی که میتواند ایجاد کند ،این است که خاصيت
کاشفيت ذاتی علم را زیر سؤا ببرد .عالمه وج ود خط ا در خ ارج را ب العرض
میداند و علت خطا را در قوای مدرکه نمیداند ،بلکه در تطبيق دو حکم مختلف
از دو قوه میداند؛ مثالً حکم خيا را به مورد حکم حس یا به مورد حک م عق ل
تطبيق میدهيم (طباطبایی.)525 :5831 ،
عالمه طباطبایی در تحليل ادراک برای عوام ل روان ی ،اجتم اعی ،ت اریخی و
غيره نقشی قایل نيست و معتقد است واقعيت در فرایندی علّی و ضروری ادراکی
را در فاعل شناسا به وجود میآورد و از این طریق واق نم ایی عل م را توض يح
میدهد (همان.)512 :
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آیتاهلل مصباح نيز بر این باور است اگر معتقد باشيم ساختار ذه ن ،مق والت
پيشينی ،جامعه و ...در فرایند ادراک ورود پيدا میکنند و نتوانيم برای آنها خصلت
واق نمایی قایل شویم ،نمیتوانيم از واق گرای ی محص والت ادراک یای ک ه ب ا
استفاده از آنها توليد میشود ،دفاع کنيم (یزدی .)533 /5 :5843 ،پارسانيا نيز معتق د
است در واق گرایی حکمت صدرایی ،معرفت از ی ک س و از فاع ل شناس ا و از
سوی دیگر از نحوه هستی اثر میپذیرد .اه داف مختل ف فاع ل شناس ا از قبي ل
روشنگری ،غلبه بر طبيعت ،تحریک احساسات دیگران ،اقناع و جل ب مش ارکت
افراد ،غلبه بر رقيب و ...در کيفيت معرفت انسان تأثيرگذار است؛ به تعبي ر دیگ ر
هر یک از اهداف با نوع خاصی از معرفت هماهنگ بوده ،همان را دنبا م یکن د
(نارسانیا .)591 :5841 ،همچنين ش رایط و رواب ط اجتم اعی در محت وای معرف ت
بشری تأثيرگذار است؛ اگرچه این تأثير به طور مطل ق نيس ت .ش رایط و رواب ط
اجتماعی ،زمينههای تربيتی ،نيازها و فرصتهای اجتماعی و غيره زاویه خاصی را
برای ذهن افراد در جهت دریافت حقایق علمی یا تصرفات عملی فراهم میآورد.
البته نباید فراموش کرد که معرفت از سوی دیگر از نحوه هستی نيز اثر میپذیرد.
بر اساس این دیدگاه ،تأثير اهداف فاعل شناسا و شرایط اجتماعی او بر محت وای
معرفت تأثير مطلق نيست و نمیتوان محتوای درونی معرفت را به ابعاد اجتماعی
زندگی انسان تقليل داد (همان.)593 :
متعلق معرفت از دیدگاه صدرا

در حکمت متعاليه بر اساس درجات وجود از سه عالم نام ب رده م یش ود :ع الم
ماده ،عالم مثا و ع الم عق ل (طباطبدایی .)31 /8 :5823 ،یک ی از نک ات مه م در
حکمت متعاليه نوع پيوند هستیشناسی و معرف تشناس ی صدراس ت .مالص درا
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علم را نيز همانند تقسيم موجودات امکانی به سه عالم طبيعت ،عالم مثا و ع الم
عقل ،به سه مرتبه طبيعی ،مثالی و عقلی تقسيم میکند (خسدوپنااه .)35 :5833 ،در
این تقسيمبندی حواس ظاهری مأمور ادراک و کسب معرف ت از ع الم طبيع ت،
حواس باطنی و همچنين خي ا و قل ب م أمور تحص يل ادراک از ع الم مث ا و
درنهایت عقل موظف به ادراک معقوالت و ارتباط با عالم عقل است (صدررادری

شیوازی 5821 ،ادف.)23 :
مالصدرا با طرح «حدود معرفت» ،بر محدودبودن معرفت بش ری تأکي د دارد
(همو .)581 /2 :5833 ،با تکيه بر اصالت وجود و همچنين تش کيکیب ودن مرات ب
وجود ،باالترین مرتبه وجود در سلسله تشکيکی را خداوند و پ ایينت رین مرتب ه
وجود در این سلسله را هيولی میداند .مالص درا مح دودیت ش ناخت را در دو
سوی وجود یا به عبارت ایشان در حاشيه وجود میداند (همان .)333 /3 :مالصدرا
معلومات انسان را به سه دسته تقسيم میکند؛ معلوماتی که متعلق آنها در نهای ت
قوت و شدت است؛ معلوماتی که متعلق آنها در نهایت خست و ضعف اس ت و
در نهایت معلوماتی که وجود متعلق آنها در بين دو طرف سلس له وج ود اس ت؛
رنگها .وی بهصراحت عقو مفارق را عالوه بر
مانند اندازهها  ،اشکا  ،طعمها و 
خدا جزء محدودیتهای معرفت در مراتب باالی ش ناخت م یدان د و حرک ت و
زمان و قوه را جزء محدودیتهای معرفت در مراتب پایين شناخت معرفی میکند.
مبنای این تقسيمبندی شدت و ضعف در مراتب وجود است ،قلمرو شناخت انسان
فقط محدود در دسته سوم است (صررادری شیوازی 5833 ،ادف.)823 /5 :
همچنين صدرا بر خالف عقلگرایانی چون کانت که معتقدند آنچه قابل دسترسی
است ،ظواهر و عوارض اشيا یا ظهور و پدیدار آنهاست و کنه و حقيقت اش يا قاب ل
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درک نمیباشد ،شناخت و رسيدن به واقعيت را محص ور در پدی دارها نم یکن د و
رسيدن به کنه و حقيقت اشيا را قابل درک میداند (خسوپنااه.)858 :5833 ،
ارزش معرفت از دیدگاه صدرا

مالصدرا معرفت یقينی را علم و یقين مطابق ب ا واق

م یدان د و حقيق یت رین

معرفت را بدیهيات اوليه میداند که تصدیق آنها به چيزی جز تص ور موض وع و
محمو و نسبتسنجی بين آنها نياز ندارد و حقيق یت رین ب دیهيات را اس تحاله
اجتماع نقيضين و ارتفاع آن به حساب میآورد (صررادری شیوازی 5833 ،ادف /5 :

 .)812صدرا درباره معيار صدق ،مبناگراست (خسوپنااه.)898 :5833 ،
مبناگروی در حکمت صدرایی بدین معناس ت ک ه ه ر متفک ری بای د افک ار
خویش را از یک نقطهنظر قطعی و غي ر قاب ل تردی د ش روع کن د ت ا ب راهين و
استدالالت او بر پایه محکم و یقينی استوار گردد .اما در اینجا سؤا این است که
مقصود از بداهت چيست به نظر صدرا بداهت حقيق ی قب و ب یواس طه ی ک
عقيده یا یک نظر نيست ،بلکه تصدیق با تأمل و تفکر نسبت به قضيهای است که
بعد از آنکه در معرض امتحان و در محل سنجش قرار گرفت ،روش ن ش ود ک ه
هيچ دليل منطقی برای شک و تردید دربارۀ آن باقی نمانده است .ص درا در ای ن
باره مینویسد« :البداهة و هی المعرفة الحاصلة لنفس فی اول الفطرر مر المعرار
العامیة التی یشترک فی ادراکها جمیع الناس» (صررادری شیوازی.)153 /8 :5839 ،
در بحث مطابقت با واق  ،سؤا اصلی این است که ب ه چ ه دلي ل و ب ه چ ه
مالکی بدیهيات اوليه و وجدانيات قض ایای مط ابق ب ا واق

م یباش ند درب اره

وجدانيات باید گفت که قضایای وجدانی از علم حضوری گرفته شدهاند .اعتب ار
معرفت حضوری ذاتی است؛ زیرا معرفت حضوری از آن جهت که ع ين کش ف
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واق است ،خود به خود برای کشف واق درخور اعتماد است و درنتيج ه اعتب ار
آن ذاتی است .معرفت حضوری نه بدان جهت که معرف ت معتب ر دیگ ری آن را
اعتمادپذیر کرده است ،بلکه بدان سبب ک ه خ ود از جهت ی کاش ف و از جهت ی
همان واق مکشوف است و برای کش ف واق

نيازمن د چي ز دیگ ری نيس ت و

درنتيجه ذاتاً برای کشف واق معتبر است و پرس ش از اینک ه چ ه چي ز معرف ت
حضوری را معتبر میکند ،پرسش از علت حصو لوازم ذات معرف ت حض وری
برای آن و بیمعناست (مصباح .)553 :5831 ،بنا بر مبنای مالصدرا و ب ا تأکي د ب ر
اصالتالوجود ،علم حصولی در سایه علم حضوری محق ق م یش ود و نخس تين
علمی که نفس انسان پيش از هر علمی دارد ،علم حضوریِ نفس به خویش است
(خسوپنااه.)14 :5833 ،
عالمه طباطبایی نيز «بدیهيات اولی» را ب ه عن وان «تص دیقات خودتوجي ه» و
خطاناپذیر مطرح میکند و نقش اساسی آنها در شکلگيری معرفت را ای ن گون ه
توضيح میدهد« :علوم نظری به علوم ب دیهی خ تم م یش وند و ب ا آنه ا تبي ين
میشوند و اگر چنين نباشد ،سلسله امور نظری ب ه مب دائی نم یرس د و اندیش ه
علمی به دست نمیآید (طباطبایی.)345 :5831 ،
نقد و بررسی دیدگاه رئالیسم انتقادی

با توجه به مطالبی که درباره مبانی معرف تش ناختی رئاليس م انتق ادی در تبي ين
واقعيت و مبانی صدرایی در این زمينه گفته شد ،میتوان شباهتها و تفاوتهایی
بين دو دیدگاه رئاليسم انتقادی و واق گرایی صدرایی یافت که در ذی ل ب ه آنه ا
اشاره میگردد :آنچه کار بسکار را با اهميت جلوه داده است ،تم ایز ب ين جه ان
عينی از یک طرف و شناخت آن از طرف دیگر در اندیشههای اوست .وی به این
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نکته اذعان دارد که در چارچوب هستیشناسی ،بعد معرفتشناسی نيز باید م ورد
توجه قرارگيرد؛ به عبارت دیگر اگر کسی در چ ارچوب هس تیشناس ی تحقي ق
میکند ،نمیتواند معضل معرفتشناسی آن را نادیده بگيرد (.)Scott, 2006: 633
نه تنها هستیشناسی با ساختار معرفتشناختی سازگار است ،بلکه هستیشناس ی
داللت ضمنی مهمی برای پژوهشهایی که مستقل از معرفتشناسی هس تند ،دارد
(.)Maxwell, 1941: 10
البته رئاليسم انتقادی نمیتواند یک یق ين معرف تش ناختی درب اره ص حت و
درستی چارچوب هستیشناختی ارائ ه ده د؛ زی را فرق ی ب ين واقعي ت و اینک ه
چگونه میتوان آن را شناخت ،وجود دارد .هر نظریه تصوری و ذهنی ک ه رابط ه
بين توصيف و مدلو های آن را توضيح دهد ،احتماالً نابسنده و غيرکافی است .با
وجود این یک نظریه تصوری میتواند جایگزین ی ک م د نق د درون ی ش ود.
بنابراین در چارچوبها و قالبهای موجود یک مدلو  ،راهه ای رای ج توص يف
جهان دارای خدشه به نظر میرسند؛ لذا نياز دارند با گزینههای دیگ ر ج ایگزین
شوند .هر جایگزینی تحت کنتر این نقد درونی خواهد بود .بنابراین نم یتوان د
یک یقين معرفتشناختی درباره صحت و درستی چارچوب هستیشناختی ارائ ه
کند (.)Scott, 2006: 4
وجوه شباهت

 .1اولين نکته مشترک بين این دو دیدگاه درباره قاب لش ناختب ودن واقعي ت و
جهان هستی خارجی است؛ بدین معنا ک ه ه ر دوی آنه ا معتقدن د ش ناخت واق
امکانپذیر است و لذا به دنبا راهی ب رای رس يدن ب ه آن ش ناخت نظری هپ ردازی
کردهاند .هر دو مکتب معرفت انسان را توصيفی از عالم و واقعيت خارجی میدانند.
 .2هر دوی آنها در مقابل پوزیتویسم قرار دارند؛ ب دین معن ا ک ه ن ه حکم ت
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صدرایی رئاليسم خام پوزیتویستی است و ن ه رئاليس م انتق ادی ،واق

را هم ان

ادراک حسی ما از جهان میداند .هر دو مکتب شناخت را صرفاً حاصل انعک اس
ساده و مستقيم جهان طبيعت و مادی در ابزارهای حسی و خيالی انسان نمیدانند
و شناخت را منحصر در چيزهای ملموس و قابل مشاهده نمیانگارند.
 .5هر دو مکتب واقعيت را هم شامل وجودهای خارجی و هم وجودهای ذهنی
میدانند .برای یک رئاليست ،وجودهای ذهنی و فيزیکی به طور یکسان از واقعيت
بهره میبرند ،اگرچه به وسيله مفاهيم گوناگون مورد اندیشه قرار میگيرند.
وجوه اختالف

درباره تفاوت دیدگاه معرفتشناختی رئاليسم انتق ادی ب ا حکم ت ص درایی
میتوان گفت هر کدام از این دو مکتب شکل خاصی از معرفتشناسی را نس بت
به واق ارائه میدهد:
 .1بسکار هر گونه تالش برای توضيح یا توصيف جهان را خطاپذیر میداند و
از نظر او خودموجهبودن فعاليتها قاب ل قب و نيس ت؛ در ح الی ک ه ص درا ب ا
پذیرش بدیهيات و قایلشدن به گزارههای ضرورتاً صادق و قبو منط ق قياس ی،
میکند.
معرفتشناختی علم را واق نما قلمداد 

در قالب نوع خاصی از مبناگرایی
 .2بسکار اصو ثابتی را که تضمينکننده یقين معرف تش ناختی باش د ،ارائ ه
نمیدهد و حتی چنين اصو ثابتی را نمیپذیرد؛ به عبارت دیگر رئاليس م انتق ادی
روشی را که شامل اصو ثابت اوليه و غير قابل تغيير و دارای یقين معرف تش ناختی
باشد ،نمیپذیرد؛ در حالی که صدرا یقين ص ادق موج ه را مط رح م یکن د و در
سيستم معرفتشناسی خود اصو ثابت فلسفی متض من یق ين معرف تش ناختی
ارائه میدهد.
 .5رئاليسم انتقادی تعينات معرفت را تماماً به ابعاد اجتماعی آن باز میگرداند؛

سال دوازدهم ،زمستان  ،9911شماره مسلسل 64

55

در حالی که مالصدرا از تعينات و ابعاد وجودی علم بحث میکند .به نظر ص درا
علم و معرفت با وجود و هستی مساوق است و غفلت از وجود موجب میش ود
جنبه کاشفيت و صدق و کذب شناخت بدون توجي ه ش ود و از نس بيت فه م و
نسبيت حقيقت جلوگيری میکند (نارسانیا.)98 :5841 ،
 .5بر خالف فلسفه صدرایی که در آن حکایتگری علم و ادراک م ورد توج ه
است ،رئاليسم انتقادی علم را یک معرفت صرفاً حکایتگر نمیداند؛ بلکه علم و
معرفت را ناظر بر چگونگی و برساختن م یدان د .از نظ ر ص درا معرف ت جنب ه
کاشفيت دارد و جهان ذهن نحوهای از وج ود اس ت ک ه همت راز خ ارج اس ت.
بنابراین اگر در نحوه ادراک خطایی صورت نگي رد ،واقعي ت خ ارجی ب ه ط ور
شایسته معلوم ذهن خواهد بود و مالک صدرا برای خطا و ثواب آن ،مطابقت ی ا
عدم مطابقت ادراک با نفساألمر یا وجود خ ارجی اش يای م یباش د .از دی دگاه
مالصدرا ،حقایق عالم در اصل ،همان امور عقلی است و آنچه در خارج اس ت و
توسط حس به ادراک حسی میرسد ،صورت و مرتبه نازله آن حقایق اس ت ک ه
عقل آنها را درک میکند .راه ادراک واقعيت که از نظر صدرا وجود اشياست ،تنها
از طریق ش هود و عل م حض وری و ارتب اط مس تقيم نف س ب ا حقيق ت هس تی
امکانپذیر است؛ زیرا خارجيت عين ذات وجود است و به ذهن نمیآید .بنابراین
از دیدگاه حکمت متعاليه وجود در مق ام واقعي ت مطل ق تنه ا از طری ق تجرب ه
عرفانی و شهود ممکن خواهد بود؛ در حالی که یکی از ادعاهای رئاليسم انتقادی
خطاپذیری شناخت است؛ زیرا به نظر بسکار ادعاهای معرفتی مدام در حا تغيير
و رشد و پيشرفت هستند و ممکن است با پي دایش و کش ف اطالع ات بيش تر،
اطالعات قبلی رد و انکار گردد .بن ابراین م یت وان گف ت ک ه رئاليس م انتق ادی
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ب هن وعی دارای ی ک نق د درون ی اس ت و آن اینک ه نم یتوان د ی ک یق ين
معرفتشناختی درباره صحت و درستی چارچوب هستیشناختی ارائه دهد.
 .3مراتب معرفت در حکمت صدرایی نخست حس و شناخت طبيعت ،سپس
خيا و عالم مثا و برتر از همه ،عالم عقل و جبروت است .عالمم در هر ک دام از
این مراتب قرار گيرد ،از همان عالم تحصيل معرفت خواهد کرد؛ در حالی که راه
ادراک واقعيت از نظر رئاليسم انتقادی از تمایز قایلشدن بين متعلق متعدی و الزم
معرفت و همچنين بازگرداندن تعينات معرف ت ب ه ابع اد وج ودی آن م یباش د.
بسکار به بحث متعلق الزم و متعدی معرفت دامن میزند و بين آن دو تمایز قایل
میشود؛ ولی بعد از تمایز بين آن دو کل ساحت علم را به متعلق متعدی معرف ت
تقليل میدهد و با این شرایط قادر نيست ارتباط مؤثری بين متعلق الزم و متعدی
معرفت برقرار کند .بن ابراین عل م را در س احت متع دی معرف ت اس ير مف اهيم
گوناگون مینماید.
 .5رئاليس م انتق ادی ب ا ط رح نظری ه هس تیشناس ی خ ود در کن ار نظری ه
معرفتشناسیاش هنوز هم دچار تنگناهای شناختی است .یکی از دالیل گرفتاری
در این تنگناها این است که بسکار تعينات معرفت را تماماً به ابع اد اجتم اعی آن
میگرداند .بسکار با تقليل محتوای درونی معرفت به ابعاد اجتماعی و ارتب اط
باز 
معرفت با گرایشهای اجتماعی تالش میکند معرفت علمی را از انزوای ی ک ه در
نگرش پوزیتویستی به آن گرفتار آمده ،رهایی بخشد و ظرفيتی برای انتقاد از علم
ایجاد کند؛ در حالی که مالصدرا در حکمت متعاليه خویش ،بر خ الف رئاليس م
انتقادی ،تعينات معرفت را تماماً به ابعاد اجتم اعی آن ب از نم یگردان د ،بلک ه از
تعينات و ابعاد وجودی علم نيز بحث میکند.
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 .5اگرچه بسکار بر خالف کانت ،وجود فی نفسه اش يا را م یپ ذیرد و آن را
قابل شناخت میداند ،ادعا میکند س اختارها و مک انيزمه ایی در ورای واقعي ت
تجربی وجود دارد که قابل شناخت نيست .رئاليسم انتقادی به رغ م تالش ی ک ه
برای پاسخگویی به ثنویت سوژه و ابژه انج ام داده اس ت ،از عه ده تبي ين ارزش
معرفت و شناخت ناتوان است؛ از این رو با نظ ر دقي ق و فه م عمي ق م ی ت وان
دریافت که «واق گرایی» مورد ادعای این مکتب ،چي زی ج ز تقری ر جدی دی از
«ایدئاليسم» نيست .درست جایی که رئاليسم انتقادی از تجربهگرایی جدا میشود،
ذهنگرایی را در آغوش میگيرد .این بدان معناس ت ک ه رئاليس م انتق ادی هم ه

نواقص روش التقاطی دوگانه کانت را به ارث برده و نتوانسته است مشکالت آن
را حل کند .بسکار اسم فلسفه خود را «رئاليسم استعالیی» میگ ذارد ت ا ص راحتاً
نظریه کانت را منعکس کند و این نکته وابستگی وی ب ه فلس فه کان ت را نش ان
میدهد؛ در حالی که م ال ص درا درب اره حقيق ت ادراک و احک ام آن ن ه مانن د
حسگرایان تنها شناخت انسان از واقعيت را محصور و مح دود ب ه محسوس ات
میکند و نه مانند عقلگرایان تنها ظواهر و پدیدار اشيا را قابل دسترسی میدان د؛
بلکه از نظر ایشان تنها معرفت پذیرفتهشده معرف ت حس ی نيس ت و ع الوه ب ر
پدیدار اشيا به کنه و حقيقت اشيا نيز میتوان پی برد.
نتیجه

 .1با وج ود ش باهته ایی ک ه ه ر دو دی دگاه از لح اظ هس تیش ناختی در
واق گرابودن و مستقلبودن عالم خ ارج از معرف ت بش ری دارن د ،تف اوته ای
اساسی در مبانی معرفتشناختی این دو دیدگاه وجود دارد.
 .2روی بسکار با طرح نظریه رئاليسم انتقادی محتوای درون ی معرف ت را ب ه
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ابعاد اجتماعی تقليل میدهد؛ همچنين با طرح نظری ه هس تیشناس ی خ ویش در
کن ار نظری ه معرف تشناس یاش همچن ان از تبي ين واقعي ت و ارزش معرف ت،
علی رغم گذر از روشهای اثباتگرایانه و هرمنوتيک بازمانده است؛ در حالی که
مالصدرا در حکمت متعاليه ،با طرح ابعاد وجودی علم ،نگاه جام تری در بح ث
معرفت ارائه میدهد.
بهنوعی دارای یک نقد درونی است و آن اینکه نم یتوان د
 .5رئاليسم انتقادی 
یک یقين معرفتشناختی درباره صحت و درستی چارچوب هستیشناختی ارائ ه
دهد؛ در حالی که مالصدرا در سيستم معرفتشناسی خود اص و ثاب ت فلس فی
متضمن یقين معرفتشناختی ارائه میدهد.
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