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دمهمق

مقدمه
م دادجویابراه



ت پژوهشی. اهم۱
کـه ين و فلسفه اسـالمید فلسفه متقدمیرسيبود که به نظر ميدیمدت مد

، تحــت افکــار نــد، رو بــه افــول نهــاده و پــس از رنســانسیگراو واقعگــراذات
همچـون هـایيمکتبها و سـتیویتیوم، کانـت، پوزیـهمچون هيشمندانیاند

، یيگراکـل،یيگرا، عمـلیيگرا، انسجامیي، ابزارگرايو زبانيلیتحليهافلسفه
در چهـارچوب يکه عمدتًا همگـیيو پساساختارگرایي، ساختارگرایيگراابطال

، با رّد ذات يشناسيافته که در عرصه هستیبسطيانیجر١اند،واقعیيقراردادگرا
، بـا رّد يشناسـو در عرصـه معرفتيءبا رّد واقع شيعنی، يءشيو خواص ذات

است. یها بر شناخت واقع اشانسانیيعدم توانايبا واقع، مدعمطابقت معرفت
ن یک بـیبسنده نکرده و بدون تفکن مقدار یان، به این جریروان ایان و پین جریا

را مطابق يصادق) آدميعلميها(گزارهنکه علمیايجاه علوم، در همه علوم ب
ا و امـور، علـم یبدانند، با رّد واقع اش-گوناگون استيانحايکه دارا-با واقع
ها در ا تفـاوت انسـاندانسـتند. بـتیـواقـع و واقعرا سازنده و معنابخشيآدم

ا و امـور، مختلـف و یها به اشو امور، علم انسانیابه اشيو معنابخشيسازندگ
ک یـکـه از يگونـاگونيهاها اجازه داده شد فهممتشّتت شناخته شد و به انسان

قـت و یا آن امر باشـند. حقیز یداشتن آن چقتیار حقیک امر دارند معیا یز یچ
يجه آن اشاعه نـوعیشد. نتيواحد و درست تلقياریقت فاقد معیشناخت حق

کـه ازجملـه یيهاس مربـوط بـه اقسـام فلسـفهیرنـوی، مقدمـه، زيد در مقالـه بعـدیـنیرا ببیيقراردادگرا.١
اند.یيقراردادگرا
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شمندان معاصر بود.یشتر اندین بیار بیعتمامیيگراينسب
شـمندان یشـتر اندیاسـت کـه بيان به قـدرین جریطره اید سیرسيبه نظر م

يزیـچعلم معاصر ن تصور که در عرصه فلسفه و فلسفهیز، با اینيرانیمعاصر ا
شـتر یان هسـتند و بیـن جریـر ایتـأثتحتشدتبهان وجود ندارد، ین جریجز ا

کادميمجامع علم همچـون يدر مبـاحثازجملـهو ياریک در مباحث بسـیو آ
ا یيو فلسفه علوم انسانيعیاعم از فلسفه علوم طب-علم، فلسفهيفلسفه اسالم
شرفت، تمـدن یپيرانیاياسالمي، الگوياسالميعلوم انسان-يعلوم اجتماع

گونـه مباحـث بـه نیـان واقع شده و در این جریر ایتأث،... تحتين اسالمینو
بـود يت ناگواریاند. وضعآوردهيروانهیگرايو نسبانهیگرارواقعیغيکردهایرو

یيگراو ضّدواقعیيگراان ضّدذاتین جریان معاصر همیو است، و اگر تنها جر
ده یر کشیگراست به غل و زنجو واقعگراز که ذاتینيباشد الجرم فلسفه اسالم

خواهد شد و رو به افول خواهد ماند.
آشـکار يبه بار نشسته است که درست در تقابليانیر جریدر چهل سال اخ

یيکـایآمر-يسیانگليانیکه آن را جریيگراو ضّدواقعیيگراان ضّدذاتیبا جر
ان عمـدتًا یـن جریـکنـد. ايدفاع میيگراو واقعیيگرااز ذاتشدتبهنامد، يم

است.یيایاسترال-یيکایمرآيانیجر
بـا يشناسـيکـه در هستيد از آن رویـجدیيگراو واقـعیيگراان ذاتیجر
،اسـتياریبسـيهایيهمسـويدارايفلسـفه اسـالمیيگراو واقعیيگراذات

فلسـفه یيگراواقـعيو هـم بـراانیـگراواقعيرا هـم بـرايمیعظيذخائر علم
دهد.يار ما قرار میدر اختياسالم

نه پژوهشیشیپ.۲
ان یــجرياجمــاليل، نقــد و بازســازیــ، تحليمعرفــپــژوهش حاضــر بــه 

ران معاصـر یـان در حـال حاضـر در ایـن جریـپردازد. ايم» دیجدیيگراذات«
ک یـاز مکانانـهیگراواقعيتلق«همچون يعمدتًا ناشناخته است. هرچند مقاالت



۲۱مقدمه

، سال ششم، شـماره »علمفلسفه«، در فصلنامه يد معصومی(از سع»يکوانتوم
ان یـبرايعلمـیيگراو ذاتيارسطوئیيگراذات«)، ۱۳۹۵ز و زمستان یدوم، پائ

سـتم، ی، شماره ب»يفلسفيجستارها«رزاده، در دو فصلنامه یم معیاز مر»(سیال
ــائ ــتان یپ ــيگراذات«)، و ۱۳۹۰ز و زمس ــطوی ــ-يیارس ــيگراو ذاتينویس ی

حکمت «مهر، در دو فصلنامه يدیو محمد سعينیداحمد حسیاز س»(معاصر
چیهـخورند، امـا ي) به چشم م۱۳۸۹، سال چهاردهم، بهار و تابستان »ينویس
ا در حــال یــوجــود دارد يانیــن جریانــد کــه چنــن نپرداختهیــبــه اآنهــا ازکیــ

» علــمفلســفه«يهــاگروهيهانامــهانیاز پاکیــچیهــاســت. در يریگشــکل
ام دهیـرا نديها، پژوهشاز مقاالت منتشره در فصلنامهکیچیهها و در دانشگاه

داشته باشند.يااشارهيحتّ يانین جریچنيریگا شکلیکه بر وجود 

هدف پژوهش.۳
يهایيهمسـويدارا» يفلسـفه اسـالمیيگراذات«با » دیجدیيگراذات«
ل، نقـد و یـازمند تحلین» دیجدیيگراذات«ان ین جریاست. با وجود اياریبس

ان چهـل یـجرياست. هدف پژوهش حاضر، در وهله نخست، معرفيبازساز
ياجمـاليل، نقد و بازسازیدر وهله دوم، تحلو» دیجدیيگراذات«ر یساله اخ

است.» يفلسفه اسالميقویيگراواقع«ه بر یان با تکین جریا

روش پژوهش.۴
يشمندان و آثاریانديعلم معاصر و بازشناسروش پژوهش رجوع به فلسفه

اند. حاصل رساندهياری» دیجدیيگراذات«ان یجرياست که به رشد و بالندگ
ن یـاند از ار منتشـر شـده و توانسـتهیاخيهااست که در سالينش آثاریآن گز
نقاط ضعف يان، به بررسین جریایيدهند. با شناسادستبهيد روشنیق دیطر

آن در چهارچوب يان به بازسازین جریل و نقد ایام با تحلدهیآن پرداخته و کوش
ام بپردازم.که اتخاذ کردهيا»يسم قویرئال«
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پژوهشيها و نقدهايها، نوآور هینظر .۵
د یـان دیـن جریـاسـت کـه از ايشتر مقاالت، ترجمه و پـژوهش مقـاالتیب
ن، مقاله نخست، به اجمـال، بـه نقـد هـم یدهند. با وجود ايمدستبهيروشن
ان یـ، و هـم جر»یيگراو ضـّدواقعیيگراضـّدذات«ان یجريعنیان مقابل، یجر

يهـايان بـا نوآوریـدو جرنیپردازد. نقد ايم» دیجدیيگراو واقعیيگراذات«
بـه يعـیدر علـوم طبیـيگراسنده در بحث از امثـال انتقـال از ذاتیگوناگون نو

، ينـیهمچـون علـم دياریر آن در مباحث بسیو تأثيدر علوم انسانیيگراذات
وين اسـالمیشرفت، تمدن نـویپيرانیاياسالمي، الگوياسالميعلوم انسان

يدر علوم انسـانیيگراواقع«گر خود تحت عنوان یق دی... همراه است. در تحق
ــه١،»ياســالم ــيگراذات«يل، بــه بازســازیتفصــب ــجدی در چهــارچوب » دی

» رونـدهشیمطلـق و پـیيگراواقـع«هیـآورده و بـه نظريرو» يقویيگراواقع«
ام.رهنمون شده

ساختار پژوهش.۶
يدر علـوم انسـانیيگراواقـع«گـرم کـه تحـت عنـوان یق دیـخالف تحقبر
» دیجدیيگراذات«ان یجريبازسازبه دنبالدر شرف انتشار است و » ياسالم

ل و نقـد آن یـان و تحلیـن جریـايمعرفـبه دنبالاست، پژوهش حاضر عمدتًا 
ان در یـن جریـده ایـمقـاالت برگزز بـه ترجمـهیـان نین جریاياست. در معرف

محقق حاضر است، يفیکه مقاله تألام. مقاله نخستآوردهير رویاخيهاسال
کـه ر مقـاالتیان پرداختـه و سـایـن جریـل و نقـد ایـ، تحليبه معرفـخوبيبه

پردازند.يان مین جریايمعرفتيف محتوایبه توصخوبيبهاند، ترجمه
یـيگراان ذاتیـ، جرياو شش مقاله ترجمـهيفیتأليامقالهيام طدهیکوش

يام نشان دهم ما و فلسفه اسـالمدهید را بشناسانم. در مقاله نخست، کوشیجد

، يشه اسـالمیتهران، پژوهشگاه فرهنگ و اند-رانی، اياسالميدر علوم انسانیيگرام، واقعیدادجو، ابراه.١
۱۳۹۹.



۲۳مقدمه

م و با یازمندیان دوم نیبه جرشدتبهگراست، و واقعگرااد خود ذاتیکه در بنما
يهام در عرصـهیتـوانيمخوبيبـه١ان دومیـجريبازسـازل، نقد ویاخذ، تحل

علم، علوم ، فلسفهيهمچون فلسفه اسالمیيهاگوناگون علم و عمل، در عرصه
ن یشـرفت، تمـدن نـویپيرانـیاياسـالمي، الگـوينـی، علم دياسالميانسان
یيرهایگـر، در مسـیدياری، و در بسيتیریو مديعلمي، اسناد باالدستياسالم
م.یریتر قرار گهانیگراواقع

يهستند که از موضوعات اساسيادهیشده، مقاالت برگزشش مقاله ترجمه
شـده، بـه مهن مقاله ترجیدهند. نخستيمدستبهيد روشنید دیجدیيگراذات

ل یـپـردازد؛ مقالـه دوم از داليمبالعرضو خواصبالذاتن خواصیتفاوت ب
ت دارد؛ مقالـه یـدگاه است، حکاین دیترشدهرفتهیکه پذأمنشدربارهیيگراذات

يذاتمقاله چهارم خواص؛پردازديميفردو ذواتيذاتل خواصیسوم به تحل
دسـته «ک یـيعـینکـه نـوع طبیو ايعـیعه انواع طبیرا در چهارچوب مابعدالطب

ن بحث را یدهد؛ مقاله پنجم همياست مورد بحث قرار م» خواص با هم ثابت
يعـیطبپردازد که وجـود انـواع ين میدهد؛ و مقاله ششم به ايمبسط و توسعه

) است.ءيشيبر کشف خواص ذاتي(مبتنآوربودن استقران بر علمیین تبیبهتر
افزوده مترجم است و هـر ،[  ]عالمتنیشده عبارات بترجمهيهادر متن

ش یرایـام. وس با مـؤخره (متـرجم) آوردهیرنویدم در زیاز دیجا که به پژوهش ن
يبرا» دیجدیيگراذات«مؤلف و مترجم است. ز از خود یکتاب نيو ادبيعلم

ن یـممکن است در ترجمه آثار مربوط بـه اين روید و ناآشناست و از ایما جد
شمندان و خواننـدگان را یاندهايدیدگاهصورت گرفته باشد. یيهاان لغزشیجر

سپارم.يبه گوش جان م

يسپاسگزار .۷
ار سپاسـگزارم کـه همـواره ین، بسـیرحسـیامو ياز همسر و فرزنـدانم، علـ

را يشناسـو روشيشناسـ، در قلمـرو معرفت»دیـجدیيگراذات«ان یجريل، نقد، و بازسازیاخذ، تحل.١
د در همان.ینیبب
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