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چكيده
اثبات عالم خارج يا بهعبارتي عالمي مستقل از مدرِك ،از مسائل اساسي ،پرماجرا و جريانساز در عالم
تفكر بوده است و تأثيرات مهمي نيز در زندگي اجتماعي بشر داشته است .جريانهايي همچون سوفيسم،
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ايدئاليسم و گونههاي مختلف شكاكيت و جريانهاي كوچك برآمده از آنها ،برخاسته از نوع واكنش
انديشمندان با اين مسئله بوده است .اين تعامل  -در موارد بسياري  -وابسته به موضع معرفتشناختي
داشت .اينكه واقعيتي مستقل از ذهن انجام پذيرد و در صورت تحقق ،مادي يا غيرمادي و يا ذهني يا

فراتر از ذهن باشد ،در تعيين قلمرو عالم خارج نقشي اساسي دارد .انكار يا فروكاستن واقعيت به امور

ذهني و همينگونه عادت روانشناختي كه موجب شكاكيت ميشود ،پاسخي منطقي و استوار نياز دارد.

ازاينرو در اين نوشتار ،نگارنده بنا دارد ،ديدگاه علامه طباطبايي را در اين زمينه بررسي كند .چهار
استدلال بر اثبات جهان خارج از ذهن كه علامه در آثار گوناگون خود به آنها پرداخته است ،بررسي شده

است .نگارنده در ابتدا نيمنگاهي به ديدگاه فيلسوفان و انديشمندان صاحبنام در اين زمينه خواهد داشت

و سپس ديدگاه علامه طباطبايي را بررسي ميكند .بيان استدلالهاي ايشان ،بررسي استدلالها از حيث
قلمرو و محدودة مورد اثبات ،از لحاظ اينكه آيا استدلالهاي ايشان تنها عالم جسماني را اثبات ميكند يا
فراتر از آن است ،از مباحث مورد تأكيد در اين نگاشته خواهد بود.
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آنها دارد؛ بدين معنا كه با انكار يا پذيرش برخي از راههاي معرفت ،عالم خارج نيز قلمرو متفاوتي خواهد

مقدمه
گزارههاي بيشماري همچون »خورشيد در آسمان است«» ،پرندگان مشغول
نغمهسرايياند« و »عالم خالقي دارد« كه زندگي بشر با آنها گره خورده است ،مورد پذيرش
و باور اوست و امور خود را بر اساس آنها تنظيم ميكند .همين گزارهها هرگاه براي
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بررسي صحت و سقم ،به دست يك فيلسوف سپرده شود ،تا به صورت مستدل و منطقي

تحليل و اثبات شود ،مسئلهاي پيچيده و دشوار و درعينحال بسيار مهم تلقي شده و
پرسشها و ابهامات بيشماري پيرامون آن مطرح خواهد شد .اين گزاره كه »خورشيد در
آسمان است« يقيني است يا غيريقيني؟ از چه راهي بدان دست يافتهايم؟ آيا اين گزاره و

بهار  /١٣٩٧شمارة/٧٣عليرضا قائمينيا ،اسلام رجبي ،عليرضا صانعي

نمونههاي مشابه آن ،ساختة ذهن انسان نيست؟ و پرسشهايي ازايندست كه در تاريخ

انديشة بشر ثبت شده است؛ بنابراين اثبات عالم خارج از ذهن ،آنگونه كه در ابتدا به نظر
ميآيد ،كار آساني نيست و نيازمند بررسي دقيق و عالمانه است .اگر بخواهيم اين گزارهها

را تحليل كنيم بر تعداد پرسشهايمان افزوده خواهد شد .اين گزاره كه »خورشيد در
آسمان است« شامل چندين ادعاي هستيشناسانه است:
الف( وجود خورشيد؛
ب( وجود آسمان؛

ج( نسبت حكمي وجود خورشيد در آسمان.

اكنون پرسش اين است ،اين باورهاي هستيشناسانه از كجا برخاستهاند؟ از چه راهي

وجود خارجي مدعاي گزارههاي دا ّل بر اشياي مورد نظر اثبات شده است؟ به عبارت

دقيقتر ،چه استدلالي براي اثبات وجود آنها در خارج به كار رفته است؟ براي اثبات
منطقي و معقول و موجهنمودن باورهاي هستيشناسانه راهي پرفرازونشيب وجود دارد.
بهطوراجمال ميتوان اين پاسخها را براي پرسشهاي يادشده مطرح كرد:

 .١هر آنچه از راه حواس به دست آيد ،حقيقت دارد .بسياري از معلومات ما
نيز از اين راه حاصل ميشود؛ بنابراين در خارج وجود دارند.

 .٢با همراهي عقل و حواس عالم خارج اثبات ميشود .حواس ،تصورات را به

ذهن منعكس ميكند و عقل وظيفة تصديق آنها را بر عهده دارد.
 .٣علم به جهان خارج از راه غريزة انساني به دست ميآيد.
 .٤علم به عالم خارج يك معلوم فطري و آشكار است.
 .٥اصل عليت راهنما و مثبت عالم خارج است.

 .٦استدلالي زبانشناختي كه فرض زبان خصوصي را نميپذيرد ،وجود زبان
عمومي را دليل بر تحقق موجودهاي ديگر ميداند.

اما كدام يك از اين پاسخها ارزش منطقي دارد و توان رويارويي با نقدها و نقضها
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را داراست .طبيعي است كه بايد استدلال ،افزون بر پاسخگويي و حل مسائل مربوطه،
ميزاني براي تمايز ميان گمان و واقعيت دانست .روشن است كه بررسي تكتك اين
ادعاها در اين مختصر فراهم نيست؛ ازاينرو اشارهاي گذرا به برخي خواهيم داشت و به
صورت تفصيلي ديدگاه علامه طباطبايي را بررسي خواهيم كرد.

از فيلسوفان اسلامي ،ابنسينا همراهي حس و عقل را براي اثبات عالم خارج ضروري

ميداند ،در انديشة او وظيفة حواس فقط عمل احساس است و احساس يعني حصول
صورت محسوس در ذهن از سوي ابزارهاي حسي؛ زيرا هر يك از ابزارهاي حسي

توانايي ادراك بعدي از جهان را دارا هستند ،اما اينكه اين محسوسات ،آيا وجود عيني و

خارجي دارند ،وظيفة عقل و گمان است .در استدلال ابنسينا درواقع هم بر وجود عالم

خارج استدلال ميشود و هم بر اينكه اين نتيجه از عقل به دست ميآيد:

حصول المحسوسات فى الحواس إنما يكون السبب فيه استعداد الحواس له
وليس للحواس إلا الإحساس فقط ،وهو حصول صورة المحسوس فيها فأما أن
نعلم أن للمحسوس وجودا من خارج فهو للعقل أو الوهم )ابنسينا ،١٩٧٣ ،ص.(٦٨

بدين ترتيب با همكاري حس و عقل ،پي به وجود عالم خارج ميبريم .ملاصدرا

دلايلي را بر اساس دستگاه فلسفي خويش عرضه ميكند .بر اساس مباني حكمت متعاليه،
كه اصالت وجود ركن اساسي آن است ،با پذيرش تحقق يك وجود كه همان نفس انساني
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بتواند در برابر نقدها نيز سربلند بيرون آيد .در آن صورت است كه ميتوان استدلال را

يا نفس مدرك است ،تحقق واقعيت به اثبات ميرسد .با فرض تشكيكيبودن وجود و
همينطور رابطيبودن وجودات ممكن ،مراتب ديگر وجود نيز اثبات ميشود؛ زيرا از

ويژگيهاي ديدگاه هستيشناختي ملاصدرا ،وجود رابطة علي و معلولي ميان مراتب هستي

است .با اين فرض ،تحقق عالم خارج از ذهن و اثبات آن دشوار نيست .اين استدلال بر
پاية دو اصل فلسفي »اصالت وجود« و »تشكيكيبودن وجود« است .ازآنجاكه هستي
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حقيقت يگانهاي است و داراي مراتب تشكيكي است ،از يك سو به مرتبهاي ختم ميشود
كه كاملتر از آن نميتوان تصور كرد و از سوي ديگر به مرتبهاي ميرسد كه ناقصتر از

او قابل فرض نيست كه هيولاي اولي نام دارد .استدلال ديگر بر پاية ممكنبودن جسم ،بر
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فيّاضيّت مطلقة الهي است .در استدلال سوم ميگويد اگر سلسلة ايجاد به جوهر جسماني

ختم نشود ،لازم ميآيد كه ممكنات ،منحصر در عقول باشند؛ زيرا نفوس و طبايع صور و
اعراض ،وجودشان در گرو تحقق جسم است .وجودات غيرعقول تحقق دارند ،پس
جوهر جسماني نيز در عالم خارج تحقق دارد )ملاصدرا ،١٣٨٢ ،ج ،٥ص.(٣

برتراند راسل ،از فيلسوفان دوران معاصر غرب ،علم به عالم خارج را براي انسان

داراي قوة تعقل ،امري غريزي ميداند )راسل ،١٩١٢ ،ص .(٣٩جي .اي .مور استدلالي مبتني
بر فهم متعارف ) (Common Senceارائه ميكند .او ميگويد:

مىتوانم ثابت كنم كه دو دست انسان وجود دارد .چگونه؟ با اينكه دو دست
خود را بالا ببرم و ضمن اينكه با دست راست اشارهاى مىكنم ،بگويم كه »اين

يك دست است« و سپس ضمن اينكه با دست چپ اشارهاى مىكنم بيفزايم كه

»و اين يك دست است «.و اگر با اين كار بهخودىخود وجود چيزهاى خارج را
ثابت كرده باشم ،همه خواهيد ديد كه مىتوانم اين كار را به چندين و چند راه
ديگر نيز بكنم )مور ،١٣٧٤ ،ص.(١٤٢

مور با بالابردن دو دست خود و اشاره به آنها نتيجه ميگيرد كه عالم خارج وجود

دارد .ميتوان گفت دغدغة اثبات عالم خارج در ميان انديشمندان غربي ،به خاطر سلوك
فكري و فلسفي آنها كه همراه با بروز و نمود مكاتب ضد رئاليستي همچون سوفسطائيان
و ايدئاليستها در سنت فلسفي آنها بوده است ،بيش از فيلسوفان مسلمان بوده است؛

بهگونهاي كه حتي تلاش انديشمندان مسلمان همچون علامه طباطبايي نيز درواقع پاسخ

به شبهات آنها بوده است .در سنت فلسفي انديشمندان اسلامي ،به خاطر جايگاه مستحكم

عقل ،چنين رويكردهايي قدرت حضور نداشتهاند و يا اگر بودهاند ،هيچگاه نتوانستهاند

چالش فكري و فلسفي ايجاد كنند )مصباحيزدي ،١٣٨٨ ،ص .(١٤٩در ادامه برخي از دلايل

اثبات عالم خارج كه ميان انديشمندان مغربزمين شهرت دارند ،به اختصار ارائه ميشود.

الف( استدلال از راه انسجام و ثبات انطباعات
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هيوم استدلالي بر پاية انسجام و ثبات انطباعات حسي مطرح ميكند .از نگاه او باور به
وجود مستمر و متمايز از ادراك اجسام نه به سبب حواس است و نه به سبب عقل ،بلكه

كه در آغاز به اشيايي كه به آنها وجود مستمر نسبت ميدهيم ،داراي ثبات خاصي هستند
كه آنها را از انطباعاتي )دادههاي بيواسطة حواس( كه وجودشان قائم به ادراكات هستند،

متمايز ميكند؛ مانند كوهها ،خانهها و درختان كه همواره به يك شكل بر من ظاهر مي-

شوند ،ولي انطباعات با قطعشدن رابطة حسي از ميان ميروند.

اجسام نيز با وجود اينكه داراي ثبات هستند ،دگرگونيهايي در آنها وجود دارد كه

ممكن است پس از اندكي غيبت يا جدايي بهسختي شناخته شوند ،ولي ويژگي پيوستگي
منظمي  -حتي با وجود تغييرات  -در آنها مشاهده ميشود كه موجب پيدايش باور به
وجود پيوستة آنها ميشود .از نظر هيوم باور به وجود مستمر اجسام بيروني كار نيروي

متخيله است .متخيله اين ويژگي را دارد كه حلقههاي گمشدة اين سلسلهانفعالات و

انطباعات و تصورات را پر ميكند و پيوستگي را تمام ميكند و سرانجام وجودي مستمر
به آنها ميبخشد ،ولي اتصال و انسجام كافي نيست؛ زيرا هنوز در قلمرو ادراكات هستيم.

در اينجا بايد ويژگي ثبات را به ويژگي انسجام پيوست كنيم تا بياني رضايتبخش از باور

به وجود خارجي اجسام ارائه كنيم .هيوم ويژگي ثبات را نتيجة عادت انسان ميداند.

انسان بنا به عادت ،ثباتي واقعي براي نقشپذيري خود فرض ميكند و در نتيجه حكم
ميكند ،چيزهايي ثابت در بيرون وجود دارند كه موجب پديدآمدن اين انطباعات در او
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نيروي خيالي عامل اين گمان و باور است .فرايند حصول اين باور بدين صورت است

ميشوند )حكاك ،١٣٨٠ ،ص .(٣٥٩به بيان ديگر ،قوة متخيله عمل اتصال و پيوستگي
انطباعات و تصورات را انجام ميدهد و عادت روانشناختي ويژگي ثبات را ايجاد ميكند.

در نتيجه باور به وجود اشياي خارجي پيدا ميشود .اين استدلال روانشناختي است و
يقينآور نيست.

ب( نظرية مشابهت )(Similarity
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در اين ديدگاه از راه همانندي ادراك انسان با همنوعان خود ،علم به عالم خارج به دست
ميآيد ،بدين صورت كه آنچه از عالم خارج بر انسان پديدار ميشود ،با افراد ديگر به

اشتراك گذاشته ميشود و از آنها خواسته ميشود نظر خود را دربارة موضوع ادراكشده
بهار  /١٣٩٧شمارة/٧٣عليرضا قائمينيا ،اسلام رجبي ،عليرضا صانعي

بيان كنند ،براي نمونه در يك روز باراني همة افرادي كه زير باران هستند ،بارش باران و

دلپذيري هوا را تأييد خواهند كرد ،درنتيجه روشن ميشود ،ادراكات مشابه افراد ،دليل بر

اين است كه جداي از ادراكات ،واقعيتي وجود دارد كه سرچشمة ادراك مشابه افراد شده

است .بهعبارتي همة افراد از موضوعي واحد گزارش همانند ارائه ميكنند و اين دليل بر
وجود خارجي آن است )راسل ،١٩١٢ ،ص .(٣٥استدلال را ميتوان بدين صورت بيان كرد:
ا  .من مكعب را چهارضلعي ادراك ميكنم؛

ب  .فرد شمارة دو نيز مكعب را چهارضلعي مشاهده ميكند؛

ج  .فرد شمارة سه نيز مكعب را چهارضلعي مشاهده ميكند؛
د  .فرد شمارة چهار نيز مكعب را چهارضلعي مشاهده ميكند.

نتيجة گزارش واحد و مشابه همة افراد از موضوعي خاص ،دلالت بر وجود واقعيتي

در عالم خارج و مستقل از ما دارد.

اشكال اساسي اين ديدگاه ،مصادره به مطلوب است ،زيرا وجود افراد ديگر كه آنها

نيز جزو عالم خارج هستند ،مفروض گرفته شده است )همان ،ص .(٣٦اگر همانندي را به
روش ديگري بيان كنيم ،اين اشكال برطرف ميشود .اگر بگوييم هربار كه من اين ميز يا
مكعب را ميبينم ،به يك صورت مشاهده ميكنم؛ يعني ميان دادههاي حسي ما همواره

همانندي وجود دارد؛ درنتيجه واقعيتي خارجي وجود دارد كه اين دادههاي مشترك از آن

بر ميخيزند ،به عبارت ديگر ،دادههاي گوناگون حسي مشابه ،دليل بر وجود عالم خارج
است .اين اصلاحيه نيز نقد شده است؛ زيرا يك قياس تمثيلي است و مفيد يقين نيست
)حسينزاده ،١٣٩٠ ،ص.(٢٢٣

ج( استدلال از راه اصل سادگي
در رويارويي با ادراكاتي كه از عالم خارج به دست ميآيد ،ميتوان فرضهاي گوناگوني
براي انسان تصور كرد ،براي نمونه من هر روز ميبينم كه خورشيد از مشرق طلوع و در

٧٩

مغرب غروب ميكند و موجب روشنايي زمين و فعاليت روزمرة انسانها ميشود ،يكي

از فرضهاي ممكن اين است كه خورشيد ،زمين ،روشنايي و انسانهاي ديگر وجود
من القا ميشوند ،يا من بيماري دارم و اين ادراكات نتيجة بيماري من است و ....سادهترين
و باورپذيرترين فرض در اينجا واقعيتداشتن چيزهايي است كه من ميبينم و ادراك

ميكنم )راسل ،١٩١٢ ،ص.(٣٩-٣٨

د( نظم پديدهها
بر اساس اين ديدگاه ،اختلاف مردم در ادراك واقعيتها بر اثر عوامل طبيعي است .براي

نمونه چشم در درجهاي از نور ،جسم را به يك گونه ميبيند و در درجهاي ديگر به
گونهاي ديگر .قواعد نور در عمل ديدن دخالت دارد .بااينهمه ،نظم ميان حوادث و

پديدهها ،نشاندهندة وجود واقعيات خارجي است .در خواب نظم و نسق مشخصي ميان
پديدههاي ذهني ديده نميشود ،ولي در عالم خارج ما نظم را مشاهده ميكنيم؛ ازاينرو
از مشاهدة نظم و رابطة ثابت ميان پديدهها ميتوان وجود خارجي و مستقل آنها را اثبات

كرد.

اين استدلال نيز به اشكال مصادره به مطلوب مبتلاست؛ زيرا وجود نظم بر پاية وجود

عالم خارج است .همچنين راسل در نقد آن ميگويد با نفي اين فرض هيچ تناقضي به
وجود نميآيد؛ يعني با وجود نظم پديدهها ،اگر بگوييم من هستم و غير از من چيز ديگري

نيست ،تناقضي پيش نميآيد )همان ،ص.(٣٧

اثبات عالم خارج از ديدگاه علامه طباطبايي

دارند؛ فرض ديگر اين است كه اينها گمانهايي هستند كه از سوي موجود ديگري در

هـ( بررسي ديدگاه علامه طباطبايي

در اين نكته كه هر انساني به ياري حواس خود به شناختهايي دست مييابد ،شكي

نيست .خورشيد ،آسمان ،ستاره ،كوه ،درخت و انسانهاي ديگر .بنابراين همة اين
معلومات براي ما وجود دارد و زندگي روزمرة ما بر اساس همين باورها جريان دارد ،و

٨٠

اگر در فعاليتهاي روزمره اين امور را ناديده بگيريم ،چهبسا خسارتهاي جبرانناپذيري
بر ما وارد شود .حال مسئلة اصلي اين است كه آيا اين شناختها ساخته و پرداختة ذهن
من هستند و يا اينكه ذهن من در وجود آنها دخالتي ندارد و آنها بهطورمستقل و خارج

از ذهن من وجود دارند؟ بهعبارتي ،بود و نبود من در هستي آنها هيچ تأثيري ندارد؛ چه
بهار  /١٣٩٧شمارة/٧٣عليرضا قائمينيا ،اسلام رجبي ،عليرضا صانعي

من باشم يا نباشم .خورشيد در آسمان است و به نورافشاني خود ادامه ميدهد و
همينگونه اشياي ديگر .از چه راهي ميتوان پي برد اين معلومات داراي واقعيت هستند؟

علامه طباطبايي در مقالههاي اصول فلسفه و روش رئاليسم به صورت ويژه و در

نوشتههاي ديگر خود به مناسبت اين موضوع را بررسي كردهاند .در اينجا چهار استدلال
از ايشان براي اثبات عالم خارج بيان خواهيم كرد:
 .١اثبات عالم خارج از راه فطرت
علامه طباطبايي وجود عالم خارج را ميپذيرد و تصور وجود عالم خارج را براي هر

انسان داراي شعوري شدني ميداند؛ ولي آنچه مشكل و مسئله را شكل ميدهد ،چگونگي

دستيافتن به اين معلوم است .ايشان در ادامه ،راه دستيابي به اين حقيقت را كه اجسام
و جهاني خارج از من وجود دارد را شناخت فطري ميداند:
هريك از ما كه نگاهى به خود نموده و زندگانى خود را تحتنظر گرفته و سپس
بهطور قهقرى به روزهاى گذشته خود برگشته و تا آنجا كه از روزهاى زندگى و
هستى خود در ياد دارد ،پيش برود ،خواهد ديد كه نخستين روزى كه ديدگان خود
را باز كرده و به تماشاى زشت و زيباى اين جهان پرداخته ،براى اولين بار خودبهخود

چيزهايى )جهان( خارج از خود ديده و كارهايى به حسب خواهش خود انجام داده

)البته در اينجا نبايد فراموش كرد كه در اين تماشا به خطاهايى نيز بر مىخوريم كه

تدريجاً ،علماً و عملًا با آنها مواجه شدهايم (.و اگر باز اين عمل را تكرار كرده و در
هر يك از اطوار گوناگون زندگى نظر خود را بيازمايد ،همان خاطره به وى جلوهگر

خواهد شد )خارج از من جهانى هست كه در وى كارهايى به حسب خواهش خود
مىكنم( )طباطبايي ،١٣٦٤ ،ص.(١١

از نگاه علامه طباطبايي ،شبهه و ترديد در اين معلوم فطري  -يعني وجود جهان

خارج از ذهن  -از سوي كساني كه به عنوان مردماني دانشمند و كنجكاو در ميان مردم
مشهور بودهاند ،موجب شگفتي خواهد شد )همان ،ص .(٨٢البته ايشان مدعي نيستند

٨١

شناختهايي كه از عالم خارج براي انسان پديد ميآيد ،همگي در عالم خارج وجود دارد

خطا و لغزش در جهان ،معلومات را ميپذيرند و اذعان ميكنند كه در روش فلسفي خود
نيز چنين ديدگاهي را نميپذيرند و فلسفه نيز مدعي چنين امري نيست .نهايت چيزي كه

فلسفه ادعا ميكند ،اين است كه همگي واقعيتي خارج از خودمان داريم و خودبهخود

)فطرتاً( اين واقعيت را اثبات ميكنيم )همان ،ص.(٩١

بنابراين نخستين استدلال علامه طباطبايي بر اين امر  -يعني وجود جهان خارج -

استدلال از طريق فطرت انساني است.

شهيد مطهري در پاورقي اصول فلسفه و روش رئاليسم در ذيل واژة فطرت ،بيان

ميكند كه معلومات فطري يا فطريات به دو معنا و در دو مورد به كار ميروند؛ مورد
نخست شناختهايي كه بهطورمستقيم برآمده از عقل است و نيروي عاقله ،بدون آنكه به
حواس پنجگانه يا چيز ديگر نياز داشته باشد ،بر حسب طبع خود آنها را داراست .در

اينكه آيا چنين شناختهايي وجود دارد يا نه ،ميان دانشمندان اختلاف است .افلاطون همة

شناختها را فطرى و علم را فقط يادآوري مىداند .دكارت و پيروانش پارهاى از
شناختها را فطرى و برخاسته از عقل مىدانند و گروهى از دانشمندان اساساً وجود

چنين معلوماتى را انكار ميكنند .روشن است كه منظور علامه طباطبايي اين معناي از

فطرت نيست .مورد دوم حقايق مسلمي كه همة ذهنها در آنها توافق دارند و براى

اثبات عالم خارج از ديدگاه علامه طباطبايي

و يا هر معلومي بهطوردقيق همانگونه است كه مورد ادراك قرار گرفته است؛ بلكه وجود

هيچكسي انكارشدني يا ترديد نيست و اگر كسى به زبان ،انكار يا ترديد كند ،عملًا آن را
پذيرفته است .منظور علامه از شناخت فطرى معناى دوم است )مطهري ،١٣٨٠ ،ج،٦

ص.(٨٢

 .٢اثبات عالم خارج از راه ادراكات حصولي
٨٢

علامه طباطبايي در مقالة دوم اصول فلسفه و روش رئاليسم ،اين نكته را اثبات ميكند

كه ما به واقعيت خارج از خود فيالجمله ميتوانيم دست يابيم و خودبهخود و از روي
فطرت اين واقعيت را اثبات ميكنيم )طباطبايي ،١٣٦٤ ،ص (١١كه در استدلال نخست ذكر
آن گذشت ،با پيوست اين مقدمه و تحليلي كه از حصول علم براي انسان ارائه ميدهد،

بهار  /١٣٩٧شمارة/٧٣عليرضا قائمينيا ،اسلام رجبي ،عليرضا صانعي

استدلالي ديگر براي اثبات عالم خارج عرضه ميكند .ايشان در ابتدا علم را به جزئي و
كلي تقسيم ميكند و به بيان نسبت ميان آنها ميپردازد ،در ادامه چگونگي ارتباط ميان

كلي و جزئي را به مراتب سهگانة ادراك )حسي ،خيالي ،عقلي( تسري ميدهد و سرانجام

وجود عالم جسماني را نتيجه ميگيرد .ايشان در نگاشتة چهارم اصول فلسفه و روش

رئاليسم چنين ميگويد:

و علم منقسم مىشود به جزئى و كلى ،چه اگر قابل انطباق به بيشتر از يك واحد نبوده
باشد» ،جزئى« است ،مانند اين گرمى كه حس مىكنم ...اگر قابل انطباق به بيشتر از
يك فرد بوده باشد» ،كلّى« است؛ چون مفهوم انسان و مفهوم درخت كه به هر انسان و
درخت مفروض قابل انطباق هستند .علم كلى پس از تحقق علم به جزئيات مىتواند

تحقق پيدا كند؛ يعنى ما نمىتوانيم مثلًا انسان كلى را تصور كنيم ،مگر اينكه پيشتر
افراد و جزئياتى چند از انسان را تصور كرده باشيم )همان ،ص.(٤٢

بنابراين يك نوع رابطه ميان تصور انسان كلي و تصور جزئيات آن وجود دارد كه
ثابت و تغييرناپذير است .در غير اين صورت ،انطباق كلي مفروض بر مصاديق خود و

غير آنها برابر خواهد بود؛ بدين صورت كه يا بر همه چيز منطبق خواهد شد و يا به هيچ
چيز نميتواند انطباق يابد .درحاليكه مفهوم كلي همواره با توجه به جزئيات خود تصور
ميشود.

علامه با ذكر اين مقدمه وارد مرحلة ديگري از استدلال ميشود و آن فهم ،تبيين ارتباط
ميان مراتب سهگانة ادراك است .ادراك سه مرتبه دارد :حسي ،خيالي ،عقلي .مرتبة حسي

هنگام رويارويي و مقابلة مستقيم ذهن با خارج ،با فعاليت يكي از حواس ظاهري به
دست ميآيد .پس از قطعشدن ادراك حسي ،اثري از آن در ذهن نميماند كه براي احضار
دوبارة آن ارتباط مجدد با اجسام بيروني لازم نيست .بهعبارتي ،پس از پيدايش ادراك
حسي ،صورت ديگري از آن در قوة خيال يا حافظه به دست ميآيد كه با ازبينرفتن
صورت حسي ،از ميان نميرود و ادراك خيالي ناميده ميشود .ذهن انسان پس از ادراك

٨٣

چند صورت جزئي ،ميتواند يك معناي كلي بسازد كه قابل انطباق بر افراد بسياري است؛
از افراد ،به پارهاي از صفات مشترك دست مييابد و يك صورت كلي ميسازد كه ميتواند
بر افراد نامحدودي انطباق يابد .اين مرتبه از ادراك ،انديشه يا تصور كلي ناميده ميشود.
اين سه روش ادراك بهطورفطري براي انسان وجود دارد و هر كسي با علم حضوري آنها

را در خود مييابد )همان ،ص.(١١٣

علامه طباطبايي نسبتي را كه ميان علم جزئي و كلي برقرار بود ،ميان صورت حسي

و خيالي و ميان صورت خيالي و صورت عقلي و سرانجام ميان صورت حسي و صورت
عقلي برقرار ميداند؛ زيرا اگر نوعي يگانگي ميان صورت خيالي و صورت حسي وجود

نداشته باشد ،بايد بتوان هر صورت خيالي را  -هرچه باشد  -به هر صورت حسي منطبق

كرد و يا هرگز به چيزي منطبق نكرد ،هيچ مشكلي پيش نخواهد آمد ،با اينكه صورت
خيالي هر فرد تنها بر صورت محسوس همان فرد انطباق ميشود و به جز وي ،با چيز

ديگري منطبق نيست؛ بنابراين يك نوع هماهنگي ميان صورت محسوس و متخيله وجود
دارد .همينگونه ميان مفهوم كلي و صورت متخيله و ميان مفهوم كلي و صورت محسوسه
برقرار است.

علامه طباطبايي دربارة پيدايش مفهوم كلي بر اين باور است؛ اگر ما مىتوانستيم

»مفهوم كلى« را بدون پيشينة صورت محسوسه درست كنيم ،در ساختن وى يا سرچشمة

اثبات عالم خارج از ديدگاه علامه طباطبايي

به اين ترتيب كه پس از آنكه چند فرد را ادراك كرد ،افزون بر صفات اختصاصي هر يك

آثار را ملاحظه مىكرديم يا نه؛ يعنى در تصور »انسان كلى« يك فرد خارجى ،خاستگاه
آثار را در نظر گرفته و مفهوم كلى بدون آثار او را درست مىكرديم يا نه .در صورت
نخست ،بايد حقيقت منشأ آثار را پيشتر يافته باشيم و آن »صورت محسوسه« است و

در صورت دوم يك واقعيتى از واقعيتهاى خارجى درست كردهايم ،نه يك مفهوم ذهنى؛

زيرا وجودش قياسى نيست و خودبهخود سرآغاز آثار مىباشد ،پس »مفهوم« نيست )همان،

٨٤

ص .(٤٤بنابراين علم كلي مسبوق به علم خيالي است و علم خيالي هم مسبوق به علم

حسي است؛ ازاينرو علم كلي يا همان مفهوم ذهني با صورت حسي نوعي يگانگي و
ارتباط حقيقي دارد و از سوي ديگر ،علم حسي تنها به واسطة ارتباط حواس با محسوسات

بهار  /١٣٩٧شمارة/٧٣عليرضا قائمينيا ،اسلام رجبي ،عليرضا صانعي

خارجي به دست ميآيد و اگر ارتباط حواس با خارج نباشد ،صورت حسي نيز وجود

نخواهد داشت .براي نمونه كسي كه قوة بينايي ندارد ،هيچ صورت محسوسهاي از رنگها
ندارد و پيرو آن از مفهوم كلي رنگها نيز تصوري ندارد .از اين بيان نتيجه گرفته مىشود:
 .١ميان صورت محسوسه ،صورت متخليه و صورت معقولة )مفهوم كلى( هر چيزى

نسبت ثابتى وجود دارد.

 .٢پديد آمدن »مفهوم كلى« بسته به تحقق تصور خيالى و تحقق تصور خيالى موقوف

است به تحقق صورت حسى ،چنانكه هريك ،بهترتيب ،پس از ديگرى به وجود مىآيد.
 .٣همه شناختها و مفاهيم تصورى به حواس ختم ميشوند ،بدين معنا كه هر مفهوم

تصورى فرض كنيم يا مستقيم ًا خود محسوس است و يا همان محسوس است كه دست
خورده و تصرفاتى در وى شده و خاصيت وجودى تازهاى پيدا كرده است؛ چنانكه

گرماى شخص محسوس» ،صورت محسوسه« بوده كه تشخيص و تغيير را دارد و
»صورت خيالى« وى ماهيت گرمى و تشخص را داشته ،ازآنرو كه متخيل مىباشد ،ثابت
است و »مفهوم كلى« وى تنها ماهيت گرمى را داشته ،ولى تشخص و تغيير را ندارد.

 .٤اگر نتيجة سوم را به مقدمهاى كه ذكر آن ]در استدلال اول[ گذشت  -يعني به

واقعيت خارج از خود فىالجمله مىتوانيم دست يابيم  -پيوست دهيم ،اين نتيجه را

مىدهد كه ما به ماهيت واقعى محسوسات فى الجمله دست پيدا ميكنيم )همان ،ص.(٤٥

بنابراين علامه طباطبايي با تبيين ارتباط ميان علم كلي و جزئي و تشبيه مراتب

سهگانة ادراك به آنها و تبيين ارتباط مراتب ادراك و پايان ساختن آن به محسوسات،

راهي ديگر براي دستيابي به جهان خارج گشود .بدين صورت كه ايشان در ابتدا علم را
به كلي و جزئي تقسيم كرد ،نميتوان علم كلي را بدون آگاهي به جزئيات ،به دست آورد
و ميان علم كلي و علم جزئي نوعي رابطه و يگانگي وجود دارد؛ زيرا اگر ميتوانستيم

كلي را بدون هيچ يگانگي و رابطهاي با جزئيات خودش بپنداريم ،در آن صورت ،نسبت

كلي با جزئيات خودش و غير آنها برابر بود .ولي ما پيوسته مفهوم انسان را به جزئيات
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خود منطبق ميكنيم ،نه به كوه .ايشان همين نسبت را ميان مفهوم كلي و صورت خيالي
و صورت خيالي بر پاية صورت حسي است و چون هميشه علم با خاصة كاشفيت همراه
است ،صورت حسي نيز كاشف از محسوس يا همان عالم خارج است.

علامه طباطبايي با تحليل مراتب سهگانة ادراك و منتهيساختن معلومات و مفاهيم

تصوري به حواس و در آخر ،رسيدن به اين نتيجه كه اگر محسوسي در عالم خارج نباشد،
صورت محسوسه نيز نخواهد بود )همان ،ص (٦٠و درنتيجه تصور خيالي و مفهوم كلي

نيز نخواهيم داشت .پس ناگزير مفهوم كلي طي فرايندي از عالم واقع و محسوس به
دست آمده است.
 .٣استدلال بر عالم خارج از راه اصل عليت
استدلال ديگر علامه طباطبايي بر اثبات عالم خارج از ذهن ،استفاده از اصل عليت است،
ايشان در اين رابطه ميفرمايد:

در نخستين روز كه ما بهره از هستى يافته و چشم به روى اين جهان پرحادثه و

انقلاب باز مىكنيم ،در سرآغاز همانا خود و كارهاى داخلى خود )علم و اراده و(...

را مىيابيم و همين كه نسبت ميان خود و كارهاى خود را سنجيديم ،از روى همين
نظر از براى كارهاى ديگر كه به كارهاى ما مىمانند و در اختيار ما نيستند )معلومات

حسى كه از راه حس پيش ما مىآيند( ،يك جوهر ديگر كه موضوع همان خواص و
آثار بوده باشد ،اثبات مىكنيم .اين سياهى و سفيدى را كه مىبينيم و اين گرمى و

اثبات عالم خارج از ديدگاه علامه طباطبايي

و صورت حسي جاري دانست ،بدينگونه كه مفهوم كلي مبتني بر صورت خيالي است

سردى را كه حس مىكنيم ،اين مزه كه مىچشيم ،اين بوى كه مىبوييم و اين آواز
كه مىشنويم ،از آن چيزى است كه اين خواص را دارد؛ زيرا اين صفات مانند صفت
علم و اراده من هستند كه بدون من نمىشوند .پس دارندة اين خواص چيز ديگرى
است ،جز من و كنار از من؛ زيرا هيچكدام از آنها در اختيار من نيستند و از همينجا

به وجود واقعيتى بيرون از خودمان معتقد مىشويم .از همينجا شالودة قانون كلى
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علت و معلول ريخته شده و انسان حتم مىكند كه هرگز كار ،بىكننده نمىشود و
هر معلولى علتى مىخواهد )طباطبايي ،١٣٦٤ ،ص.(١٧١

علامه طباطبايي در اين استدلال ،با توجه به وقوع پديدههايي كه انسان در پيدايش

آنها نقشي نداشته است و پيوسته با قواي ادراكي خود از وجود آنها آگاه ميشود ،بر تحقق
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امور خارج از انسان استدلال ميكند .بوها ،مزهها ،صداهاي گوناگون ،گرما و سرما كه
انسان نقشي در ايجاد آنها ندارد ،ناگزير بايد علتي بيرون از انسان وجود داشته باشد؛ زيرا

هيچ معلولي بدون علت نميتواند پديد آيد ،همانگونه كه علم و ارادة من معلول من
هستند و بدون من به سرانجام نميرسند.

 .٤استدلال از راه اثبات محسوسات
اين استدلال بهنوعي به استدلال سوم باز ميگردد؛ ولي ازآنجاكه مدعاي آن تنها عالم
محسوسات است ،جداگانه طرح ميشود .از ديدگاه علامه از آن روزي كه انسان قدرت

درك محيط پيرامون خود را به دست آورد ،پيوسته همراه پديدههايي بوده كه بر او ثأثير

دشتهاند ،بوها ،مزهها ،صداها ،نور ،سردي ،گرمي ،صافي ،زبري و  -از همه مهمتر -
ارادههايي كه گاهي بر ارادة او چيرگي داشتهاند و هيچگاه خود را جداي از آنها نديده

است؛ ازاينرو از همين نكته پي به وجود عالمي مستقل از خود ميبريم .ايشان در كتاب
نهايةالحكمه ميفرمايد:

الذي ينالهالحس هو صورالاعراض الخارجية من غير تصديق بثوبتها او ثبوت
آثارها .وانّما التصديق للعقل؛ فالعقل يري انّ الذي يناله الانسان بالحس وله آثار

خارجة منه ،لا صنع له فيه ،وكل ما كان كذلك ،كان موجوداً في خارج النفس
الانسانيه ،وهذا سلو ٌ
ك علمي من احد المتلازمين اليالآخر )طباطبايي،١٣٩٠ ،
ص.(٢٨٠

حس ،تنها اعراض خارجي را به دست ميآورد ،بيآنكه نسبت به ثبوت خارجي آن

اعراض و يا آثار آنها تصديق و اذعان داشته باشد .تصديق اساس ًا شأن و كار عقل است.

چگونگي تصديق عقل به وجود خارجي امور محسوس به اين صورت است كه عقل
ملاحظه ميكند .آنچه انسان با حس به دست آورده و داراي آثار خارج از اوست ،معلول
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انسان نيست و انسان در آن تأثيري ندارد و هرچه اينگونه باشد ،بيرون از نفس انساني
انسان در يك شيء« با »موجود بودن آن شيء در بيرون از نفس انساني« دو امر ملازم
يكديگرند )شيرواني ،١٣٨٨ ،ج ،٣ص.(١٧٦

ويژگي اين استدلال يقينيبودن آن است؛ زيرا از ميان برهان لمّي و انّي ،برهان لمّي

كه در آن از علت ،پي به وجود معلول برده ميشود ،مفيد يقين است و برهان انّي در
صورتي كه در آن از يكي از متلازمين به متلازم ديگر برسيم ،مفيد يقين خواهد بود و انواع

ديگر برهان انّي مفيد يقين نيست .استدلال فوق از نوع برهان انّي مفيد يقين ميباشد.

نتيجهگيري
اثبات عالم خارج دغدغهاي است كه انديشوران بسياري را در طول زمان به خود مشغول
كرده است .هرچند بحث از اين موضوع و يا شبهه و ترديد در وجود عالم خارج براي
مردم عادي امري شگفتانگيز است ،ولي  -از سوي ديگر  -افرادي به نام فيلسوف و

انديشور نيز در اين موضوع به ظاهر سطحي و ساده دچار ابهامات زيادي شدهاند و گاهي
به انكار واقعيت هستي و يا انكار مرتبهاي از واقعيت پرداختهاند .با اين توصيف اثبات

عالم خارج مسئلهاي اساسي و مهم در ميان فلاسفه بوده و هست .همانگونه كه گذشت،
علامه طباطبايي چهار استدلال براي اثبات عالم خارج ارائه ميكند كه عبارت است از:

استدلال از راه فطرت ،استدلال از راه ادراكات حصولي ،استدلال از راه اصل عليت و

اثبات عالم خارج از ديدگاه علامه طباطبايي

موجود است .اين استدلال انتقال از يكي از متلازمين به ملازم ديگر است» .تأثيرنداشتن

استدلال با استفاده از محسوسات .با درنگ در استدلالهاي گفتهشده ،روشن ميشود برخي
از استدلالها نسبت به ارائه قلمرو مورد اثبات خود ،بدون شرط هستند؛ يعني محدود به

اثبات مرتبهاي از هستي نيستند ،ولي برخي ديگر صرفاً توان اثبات عالم محسوسات را
دارند كه البته در هر دو صورت به هدف خود كه اثبات عالم خارج است ،دست مييابند.

استدلال دوم و چهارم ايشان به اثبات عالم محسوس ميپردازد؛ درحاليكه استدلال
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اول و سوم قلمرو مورد اثباتشان مطلق عالم خارج ،اعم از محسوس و غيرمحسوس است.
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