
 
 
 

 آلیسم تحلیل و نقادي مواجهه عالمه طباطبایی(ره) با معناي ایده 
 

              ∗∗عبدالعلی شکر                                ∗هانیه کوهی حاجی آبادي 
 

 چکیده 
آلیسم» تأثیر بسزایی در نحوه مکتب «ایده، شناسیدر مباحث معرفت

اسالمی شناسی در فلسفه  بناي معرفتگیري شناخت داشته است. از  آنجا که  شکل
گرایی بر معرفت یقینی، بدیهی دانستن عالم واقع و انکار هر گونه شکاکیت و نسبی

هاي کاربردي آن، در میان فالسفه مسلمان کمتر است، این جریان فلسفی و حوزه
طباطبایی(ره) به تبیین   میان عالمه   مورد بررسی و واکاوي قرار گرفته است. در این

شناسی فیلسوفان این مکتب پرداخته و در مقابل این جنبش اروپایی و معرفت
اسالمی را «رئالیسم» بخواند. وي  مغرب زمین، تالش دارد تا جریان فلسفه

آلیسم» رایج در غرب قرار داده شناسی را «رئالیسم» و در برابر جنبش «ایدهمعرفت 
داند. آلیسم» را اعتراف به وجود جهان خارج مینقطه جدایی «رئالیسم» از «ایدهو 

ایشان بر این باور است که اگر کسی به وجود جهان خارج اذعان داشته باشد، 
«فیلسوف» و یا یک «رئالیست» است و هر کس هیچ اعتباري براي جهان خارج 

آید. در این نوشتار با یآلیست» و «سوفیست» به حساب مقائل نباشد یک «ایده
اي، به بررسی نگرش و مواجهه عالمه  روش توصیفی و تحلیل مفهومی و گزاره

طباطبایی(ره) با ایدآلیسم به معنایی که در میان فیلسوفان مغرب زمین رواج یافته، 
آلیسم در فلسفه اسالمی به  دهند که معناي ایدهشود. نتایج نشان میپرداخته می

عالمه طباطبایی(ره)، با معانی و تعاریف ذکر شده در میان  خصوص در اندیشه
فیلسوفان غربی، تفاوت دارد. این برداشت متفاوت موجب بروز ابهاماتی شده است 
که در نهایت منجر به ناهماهنگی میان تحلیل ایشان با برخی مبانی و معانی  
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 . مقدمه1
اي است که از دیر زمان ذهن اندیشمندان را به خود  بحث واقعیت عالم خارج مسأله

اند به این دغدغه پاسخ دهند. با نگاه گذرا به مشغول کرده است و اغلب فالسفه تالش کرده
شناخت عالم واقع، چنین به نظر  شناسی و همچنینآراي فالسفه مسلمان در زمینه معرفت

رسد که اعتقاد به «یقین مطابق با واقع» پایه و اصول اساسی تلقی آنان از معرفت حقیقی می
. هر گونه باوري که منجر به مخدوش شدن انطباق ادراکات با عالم واقع 1آیدبه حساب می

ظر ایشان، مطابقت شود در نظر آنان سقوط در ورطه سفسطه است. از سوي دیگر حقیقت در ن
کید فالسفه مسلمان بر مطابقت ذهن و عین أ ). ت416، ص: 2، ج31( با عالم خارج است

(مفاهیم و واقعیت) برگرفته از دو اصل مبنایی آنان است؛ زیرا معتقدند زمانی فلسفه آغاز 
دانسته پذیر علم به واقع امکان -2واقعیتی مستقل از ذهن پذیرفته شود؛  -1شود که: می

). توضیح این که «واقعیت داشتن عالم خارج» در میان اندیشمندان 37، ص: 1، ج16شود (
مسلمان کمتر به عنوان یک دغدغه اصلی مطرح شده است؛ زیرا آنان با توجه به ایمان دینی 
خود، وجود عالم خارج را امري بدیهی دانسته و شروع فلسفه را پس از پذیرش این امر اعالم 

این اعتقاد نیز آشنایی با عقاید ارسطو و دیگر فیلسوفان یونانی و همچنین  أ د. منشدارنمی
). در نزد 350، ص: 9ثیر قرآن در باب طبیعت و آفرینش آن، بیان شده است (أ تحت ت

فیلسوفان مسلمان، وجود معلوم بالعرض در خارج و همچنین مطابقت معلوم بالذات با معلوم 
، 26ت که نتیجه آن کاشفیت علم از جهان خارج خواهد بود (بالعرض مفروض واقع شده اس

 ). 151، ص: 6ج
هاي صدق به دو دسته تقسیم در میان فالسفه مسلمان در تقسیم بندي اولیه، نظریه

گیرند و با ارجاع دادن هاي رئالیستی هستند که واقعیت را اصل میشوند: دسته اول نظریهمی
د که اگر باوري مطابق با عالم واقع باشد صادق است؛ دسته کننامور به عالم واقع، بیان می

دانند و معتقدند باید مکانیزم ذهن را مورد مطالعه قرار داد. در دوم صدق را امري ذهنی می
-113، صص: 7شود (له صدق از این نظریات تحت عنوان نظریات غیر رئالیستی یاد میأ مس

خست قرار دارند و مطابقت در نگاه ایشان با ). بدین ترتیب فالسفه مسلمان در دسته ن129
 هاي رئالیستی قابل تطبیق است. نظریه

اصول فلسفه و روش در میان معاصرین از فالسفه مسلمان، عالمه طباطبایی(ره) در کتاب  
هاي دیگر خود به مناسبت، این موضوع را بررسی و سعی صورت ویژه و در نوشته به رئالیسم

راي این مکتب غربی ارایه دهد. همچنین با توجه به شبهات به وجود است نقدهایی ب داشته
ت قاي از قضایا در باب حقیآمده در جامعه فلسفی ایران و موارد نقضی که در صدق پاره
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آلیسم»  داشتن عالم واقع رخ داده بود، ایشان را به تکاپوي تفسیري مناسب و موجه از «ایده

 و حقیقت عالم واقع واداشت.
آلیسم داشته است که بررسی  طباطبایی(ره) نگاه خاص و قابل توجهی به بحث ایدهعالمه  

آلیسم، از اهداف نوشتار حاضر است که مبانی فلسفی ایشان و نیز کارآمدي آن در تبیین ایده
کوشد تا با نمایاندن زوایا و لوازم آن و تحلیل ایشان از مکتب مذکور، تبیین شود که وي می

آلیسم را معنا کرده است؟ هاي نظري، ایدهآلیسم با توجه به چه زیرساختایدهدر نگاه خود به  
 و این نگرش تا چه اندازه ناظر به دیدگاه فیلسوفان غربی بوده است؟ 

آلیسم» را فارغ از سیر تحول معنایی آن، به دیدگاه عالمه بسیاري از محققین معناي «ایده
آلیستی در متون فارسی کمتر از زبان اند. در واقع اندیشه ایدهطباطبایی(ره) ارجاع داده

از این رو   .2هاي دست دوم بسنده شده استطراحان اصلی آن مطرح شده و بیشتر به گزارش
ها با سپس به سنجش آن ،را بررسی نمودهآلیسم و اقسام آندر این بخش ابتدا معناي ایده

 ) خواهیم پرداخت.توجه به نکته نظرات عالمه طباطبایی(ره
 

 آلیسم . ایده 2
 آلیسم. معناي ایده1.  2

در مسأله شناخت جهان خارج دو دیدگاه اصلی وجود دارد یکی رئالیسم که وجود مابازاي 
داند و دیگري پذیرد و شناخت حسی را کاشف از خارج میادراك حسی را در خارج می

آلیسم» از جمله کلماتی است که مشترك لفظی ). واژه «ایده30، ص: 43است ( آلیسمایده
آلیسم» کار گرفته شود موجب بروز اشتباهاتی خواهد شد. «ایدهو اگر بدون قرینه به  3باشدمی

باشد که به عنوان صفتی از لفظ «ایده» می. )735، ص: 34است ( 4آل»مشتق از کلمه «ایده
شود در مقابل صفت آل» وقتی به عنوان صفت استعمال مید. «ایدهروکار میاسم نیز به

گرایی» «اصالت معنی»، «اصالت تصور» و «معنی  ،گیرد. مترجمان«واقع» یا «واقعی» قرار می
 ).261، ص: 10اند (قرار دادهآلیسم را معادل فارسی واژه ایده

اي است که ذهن و مفاهیم ذهنی را » در اغلب موارد به معناي فلسفهآلیسم«ایده
را «اصالت معنا» و «اصالت تصور» داند و به همین دلیل آنسرچشمه حصول شناسایی می

آلیسم در واقع مفهومی پیچیده، چند وجهی و گاه گمراه کننده است اند. اما ایدهمعنا کرده
). همین امر موجب شده است 46، ص: 27شود (ته میکار گرفهاي گوناگون بهکه در حوزه

ه شود که استفاده از آن بدون ذکر معنایی دقیق از آن و یتعاریف متفاوتی از این واژه ارا
هاي کاربردي آن، باعث بروز اشتباهات فراوانی خواهد همچنین عدم توجه به معانی و حوزه

 شد. 
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بینی و «مذهب گرایی و واقعبه معناي واقع» اخذ شده است و  realواژه رئالیسم از ریشه «
). در فلسفه جدید، رئالیسم به معناي دیدگاهی است 1177، ص: 23باشد (اصالت واقع» می

که بر اساس آن اشیاي مادي خارج از ذهن و مستقل از ادراك حسی وجود دارند. رئالیسم 
ه موجودات مادي را جز  اي کنیز در تعارض است یعنی با نظریه 5همچنین با «فنومنالیسم»

). در یک تعریف کلی شاید 77، ص: 35به نحو توالی احساس، منکر است، سازگاري ندارد (
بتوان گفت رئالیسم عبارت است از دیدگاهی که در آن به اموري که داخل در متن واقع و 

حقیقت   ). دیدگاه رئالیستی درباره290، ص:  27شود (خارج از ذهن قرار دارد، اهتمام ویژه می
بر آن است که حقیقت متعین است یعنی مستقل از ذهن و فرهنگ و زمینه تاریخی است 

 ).173، ص: 5باشد (می 6گرایی متضمن مفهوم صدق یا حقیقتبنابراین واقع ).18، ص: 3(
آلیسم به عنوان یک اصطالح فلسفی در قرن ایدهآلیسم: . ریشه کلمه ایده1. 1. 2

آلیسم طور معمول بحث از ایدهار گرفت. این در حالی است که بههیجدهم مورد استفاده قر
است که به معناي   7آلیسم» از یک لفظ یونانیکنند. در واقع کلمه «ایدهرا با افالطون آغاز می

 ).111، ص: 35است ( 9یا «نگرش به چیزي» 8«چیز دیده شده»
کانت  11آلیسم استعالیی»بارکلی، «ایده 01آلیسم تئیستی»المعارف راتلج، «ایدهدر دایره

گذاران آلیسم دانسته شده است و آنان به عنوان بنیانهگل، انواع ایده  21آلیسم مطلق»و «ایده
 ).380، ص: 44(31اندآلیسم در اندیشه غرب معرفی شدهایده

 يتوان در آراآلیسم فلسفی را میدر این میان برخی نیز معتقدند ریشه تاریخی ایده
آلیسم»  چه مسلم است آن است که «ایده)؛ اما آن48، ص:  27(51جو کردوجست 41دموکریتس

 اي مربوط به فلسفه جدید است. به این مفهوم که اندیشه، اصل در تحقق وجود باشد، نظریه
در میان متفکران غربی تعابیر : آلیسم از دیدگاه جهان غرب. معناي ایده2. 1. 2

میان معناي عمومی و 61آلیسم آمده است برخی همچون الالندمتفاوتی از اصطالح ایده
کید در نهایت دقت در استعمال این اصطالح، معناي أ و ضمن ت  اختصاصی آن تمایز قایل شده

 داندیرا «نوعی گرایش فلسفی مبتنی بر مربوط ساختن کل هستی به اندیشه» معمومی آن
گیرد که شناختی قرار میگرایی هستیآلیسم در برابر واقع. به این ترتیب ایده)435، ص:  37(

آلیسم» براي اولین  دانند. اما در معناي اختصاصی، واژه «ایدههستی را مستقل از اندیشه می
ارکلی بار در اواخر قرن هفدهم وارد زبان فلسفی شد و از قرن هجدهم این واژه براي نظریه ب

 » immaterialismمورد استفاده قرار گرفته است. هر چند او براي نظریه خود از واژه «
معنا 71آلیسم با توجه به مکتب «رئالیسم»گاهی معناي ایده .)435، ص:  37(  کنداستفاده می

به معناي «اصالت تصور» و در مقابل رئالیسم (واقع گرایی) قرار  آلیسمشود. در واقع ایدهمی
دانند؛ به این ذهنی» را اصیل میشود که «ایده» یا «تصوراتدارد و مسلک کسانی دانسته می
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دانند و براي این صور وجود خارجی قائل نیستند. با معنا که تصورات را تنها مصنوع ذهن می

، ص: 8کسی خواهد بود که جهان خارج از ذهن را منکر است (  آلیستتوجه به این معنا، ایده
76.( 

آلیسم» را نقطه مقابل «رئالیسم» دانسته  نیز از جمله کسانی است که «ایده  81پل ادواردز
هاي آلیسم» را به معناي «اصالت داشتن ارزشداند. او «ایدهرا مخالف با اصالت واقع میو آن

لهیات فلسفی و معتقدین به وحدت وجود را نوعی کند و همچنین اذهنی» معنا می
داند؛ زیرا خالق جهان در نظر آنان آلیسم» میاي شدیدتر از «ایدهآلیست» و گونه«ایده

تر از سایر موجودات است. او ذیل کلمه نامخلوق و غیر مادي است و در نتیجه اصیل
»idealismاي است مبتنی بر اینکه آلیسم به معناي فلسفی آن نظریهنویسد: «ایده» می

آلیسم» پل ادواردز «ایده ).110، ص: 35( هاي روحی و ذهنی در جهان اصالت دارند»ارزش
آلیسم» کند: بنابراین «ایدهو «رئالیسم» معرفی می91را نقطه مقابل دو مکتب «ناتورالیسم»

هاي رزشاي است که براساس آن اي مقابل «اصالت طبیعت»، یعنی در مقابل نظریهنقطه
ذهنی و روحی ناشی از حوادث و اعیان مادي و یا قابل ارجاع به اعیان مادي است. همچنین 

 (همان). آلیسم فلسفی، نقطه مقابل رئالیسم (اصالت واقع) استایده
و اصالت واقع است؛ 02آلیسم» منکر معرفت عمومی یا فهم متعارفاز نظر پل ادواردز، «ایده

زیرا معتقد است اشیاي مادي جداي از شخص ادراك کننده وجود دارند. بنابراین تفکر 
شناسانه» باشد. به آلیسم معرفتآلیسم متافیزیکی» و یا «ایدهآلیستی ممکن است «ایدهایده

نظر آلیست» باشد و یا آن که از شناسی «ایدهاین معنا که فیلسوف یا باید از نظر هستی
آلیستی آلیست» باشد. پل ادواردز الهیات فلسفی را نوعی تفکر ایدهشناسی «ایدهمعرفت

کند: «از دیدگاه الهیون، خدا روح کامل نامخلوقی را این چنین بیان میداند و دلیل آنمی
است که سایر موجودات را خلق نموده است. بنابراین خدا از اجزاي مادي که در جهان خلق 

 (همان). باشد»تر میاصیل کرده است
را داراي عمومیت آلیست برخی یک معناي کلی از آنبا وجود معانی مختلف از ایده

شود در ذهن همگان تنها یک معنا آلیسم میبیشتري دانسته و معتقدند هرگاه سخن از ایده
ر اغلب آلیسم» داست که تعبیر «ایدهکه بر این عقیده  12بندد. همچون پل فولکیهنقش می

رود و از این روست که براي کار میموارد به یک معناي خاص با قطع نظر از سایر معانی آن به
مندي و «عالقه این تعبیر به معناي اعم آن، جز تعریفی مجمل و کلی، تعریف دیگري نظیر

  اعتقاد به معنا و معنویت» و قول به «اصالت معانی نفس االمري» یا «صور ذهنی و عقلی»
 ). 292، ص: 21شود (الق نمیاط
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آلیسم» را به معناي فیلسوف آمریکایی، «ایده 22در این میان برخی همچون هرمان هورن
آلیسم بر این عقیده گوید: «ایدهآلیسم میداند و در تعریف ایده«تجلی ذهن بر عالم ماده» می

ت. ذهن یا روح است که جهان مادي، تجلی عقل و اراده است و جوهر اصلی جهان، ذهن اس
 .)77، ص: 36( به عنوان امري واقعی است»

آلیسم معناي دیگري که از سوي متفکران غربی در باب ایدهعالوه بر معانی ذکر شده 
چه  «اصالت ذهن» و «واقعیت داشتن تجربیات ذهنی» است. به این معنا که آن  شودمطرح می

-39، صص:  33(  کند واقعیتی اساسی داردرا در خودش تجربه میذهن و یا روح هر فردي آن
ترین شود که ذهن را اساسیو معناي متداول فلسفی آن، به عنوان دیدگاهی مطرح می )40

کسی خواهد  آلیست»بنابراین با توجه به این تعریف «ایده. )379، ص: 44( داندواقعیت می
اي که دنیاي بود که جهان مادي را تنها ظاهر و بیان کننده ذهن بداند. در این صورت فلسفه

شود. در واقع در نزد آلیسم» نامیده میکند «ایدهمادي و فیزیکی را به ذهن متصل می
 .(همان) شوندنگرش نهایی واقعیت محسوب می 32هاي معنوي» ها «ارزشآلیستایده

 گردد:آلیسم دو نکته روشن میه شده در معناي ایدهیاز تعاریف ارا
کار رفته اول آنکه این لفظ مشترك لفظی است و داراي ابهام و نیز به معانی مختلفی به
ق نیفتد است. به همین جهت الزم است به کاربردهاي مختلف آن توجه شود تا خلط معنا اتفا

 و بدون قرینه استفاده نشود.
توان وجه اشتراك این معانی را ه با وجود اختالف در میان معانی ذکر شده میکدوم آن

اعتبار بخشی به مفاهیم و معارف ذهنی دانست. در واقع نقطه اشتراك این معانی در این است 
ی معانی ذکر شده دانند و تمامکه ذهن و مفاهیم ذهنی را سرچشمه حصول شناسایی می

آلیسم»، به معناي فلسفی آن باشد؛ زیرا زمانی اعتبار خواهند داشت که مقصود از «ایده
 گیرد.هاي گوناگونی مورد استفاده قرار میآلیسم» همان طور که خواهد آمد در حوزه«ایده
اصطالح یابی به تعریفی جامع از  براي دست:  آلیسم»هاي کاربردي «ایدهحوزه.  3.  1.  2
ي مورد  را تفکیک کرد و سپس با توجه به حوزههاي کاربردي آن آلیسم» ابتدا باید حوزه«ایده

باشد، بلکه آلیسم» منحصر به حیطه فلسفه نمیرا معنا کرد؛ زیرا اصطالح «ایدهاستعمال، آن
وش  عنوان مثال پیروان آیین خشود. بههاي روزمره نیز استعمال میدر بسیاري از موقعیت

آلیست» خوانده که باور دارند سرانجام خیر بر جهان حاکم خواهد شد، اغلب«ایده 42بینی
 ). 13، ص: 22شوند (می

ي فلسفه شامل آلیسم در حوزهایده: آلیسم در فلسفهکاربردهاي ایده. 1. 3. 1. 2
ترین این مهمرود. دو مورد زیر از  کار میهاي متفاوت بهکاربردهاي مختلف و در مقابل نظریه

 رود:شمار میکاربردها به
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، «اصالت معنا» در مقابل «اصالت ماده» است یا به تعبیر   52شناسیي هستیدر حوزه  -1

، 72در عرف و اصطالح شناسی مارکسیستی است:  62آلیسم» در مقابل «ماتریالیسم»دیگر «ایده
آلیسم شود. در این معنا ایدهمی  ي مقابل ماتریالیسم انگاشتهطور معمول نقطه آلیسم» به«ایده

ها نیز بر این باورند که «باور به تقدم نهایی ذهن یا روح» است. در طرف مقابل، ماتریالیست
ون و برآیندهاي ارگانیزم جسمانی بدن، به نام «عقل»، «نفس»، ؤچیزي خارج از احوال و ش

و نهایت غیرمادي نیست. ها جهان داراي بدایت «ذهن» و «حیات» وجود ندارد. در نگاه آن
باورانه بر این باور است که اصالت با «حقیقت غیرمادي» است آلیسم در برابر این نگاه مادهایده

شود، تابع و مؤخر از آن وجود اصیل است. این حقیقت اصیل و ماده یا آنچه ماده انگاشته می
نگاه بارکلی «خدا» است. ها هستند و در 82عنوان مثال در نظر افالطون «ایده»غیرمادي، به

 .)336، ص:  37(  است  13طور کلی «مطلق»، «ایده» و یا به03، «عقل»92به عقیده هگل «روح»
به این ترتیب اگر موجودات مادي و جسمانی مقدم بر فاعل شناخت نباشند، در واقع تابع 
فاعل شناخت یعنی قابل تحویل یا بازگشت به فاعل شناخت هستند و فاعل شناسایی به 

 33بر «ابژه»  23است. در اینجا تقدم «سوژه»عنوان یک موجود روحانی و غیر مادي مقدم بر آن  

عنوان  که اعتقاد به وجود خداوند بهنح (موجود روحانی) بر ماده» است چنامعناي «تقدم روبه
لیسم آجا ایدهآلیستی است. در اینخالق جهان، آن هم یک خالق غیرمادي، یک اعتقاد ایده

معناي تقدم سوژه بر ابژه عبارت است از: «اعتقاد به بازگشت و تحویل موجودات مادي به به
«تقدم سوژه بر ابژه» به معناي «تقدم روح بر ماده» و به زبان دین یک واقعیت غیرمادي» و 

، ص: 43،  666-665، صص:  44؛  114، ص:  35(  توان گفت: «تقدم خالق بر مخلوق» استمی
34.( 

عبارت «اصالت معنا» در مقابل «اصالت واقع» قرار دارد. به 43شناسیي معرفتدر حوزه  -2
ترین معناي فلسفی این واژه در برابر ترین و رایجمهم »،53آلیسم در مقابل رئالیسمدیگر «ایده

آلیسم در این مفهوم متداول، عبارت است از «باور به تحویل «رئالیسم فلسفی» است. ایده
. یعنی هر اسلوبی که موضوع شناخت را به فاعل شناخت تمام واقعیت به صور ذهنی اندیشه»

 ).47-46، صص: 27شود (آلیسم محسوب می(ذهن) برگرداند، نوعی ایده
ها را مستقل توضیح آنکه اگر به وجود اشیا قبل از آنکه شناخته شوند معتقد باشیم و آن

از ذهن خالق خود عنوان مثال موجودات جهان را مستقل از ذهن فاعل شناسایی بدانیم، به
شود. اما اگر در جریان شناسایی، اشیا را تابع نامیده می 63دانسته، این نظریه «اصالت واقع»

آلیسم» در مقابل ؛ این اعتقاد «ایده73«شناخت» یا تابع «ذهن فاعل شناخت» بدانیم
تقدم شناسی به معناي «ي هستیآلیسم» در حوزهگیرد. بنابراین «ایده«رئالیسم» قرار می

شناسی به معناي «تقدم ذهن فاعل موجود روحانی بر موجود مادي» است و در حوزه معرفت
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بر متعلق شناخت» است. در هر حال وجه   -که بنا به فرض موجود روحانی است-شناخت 
آلیسم»، عالم جسمانی و مادي تابعی از عالم مشترك این دو معنا آن است که در «ایده

واه این تابعیت به این معنا باشد که جهان را خدا خلق کرده است روحانی و معنوي است؛ خ
 و خواه به این معنا که ماده، در یک جریان نزولی یا تنازلی از عالم روحانی پدید آمده است 

 ).112، ص: 35؛ 664-663، صص: 44(
آلیسم» ي کاربردي «ایدهبا توجه به دو حوزه: آلیسم فلسفیاقسام ایده. 2. 3. 1. 2

 کنندتقسیم می 93ذهنی» آلیسمو «ایده83عینی»آلیسم ایدهرا به دو قسم کلی: «امروزه آن 
لیسم ذهنی» دیدگاهی است که در برابر رئالیسم قرار آهکه مقصود از «اید )110، ص: 35(

آلیسم عینی» دیدگاهی است که در برابر ماتریالیسم قرار دارد. گیرد؛ و مقصود از «ایدهمی
آلیسم به معناي ذهنی آن، اصالت تصور است و به معناي مسلک کسانی نابراین مقصود از ایدهب

ها به این معنا برآنند که معرفت اصیل آلیستاست که جهان خارج از ذهن را منکرند. ایده
ممکن نیست مگر آنکه اشیا به نحوي متکی به ذهن باشند و تحقق اشیا منوط به ادراك و 

وسط ذهن باشد. بنابراین هستی اشیا چیزي نیست جز آنچه که فاعل ها تشناخت آن
 اندیشیده، ادراك کرده است. 

شود که «روح را مقدم بر آلیسم در معناي عینی آن به مسلک کسانی اطالق میایده 
ال بر سر آن است که میان ماده و روح کدام یک واقعیت ؤدانند. در این نگاه سجسم» می

آلیسم موجود روحانی، مقدم بر موجود مادي اصالت با کدام است. در این نوع از ایدهدارند و 
آلیسم عینی شود. در واقع ایدهاست و اصالت با روح است و ماده امري وهمی محسوب می

 تقدم نهایی ذهن یا روح یا امور غیر مادي بر ماده است. 
، هنري و ادبی، 04شناسییباییدر مباحث ز: آلیسم در هنرکاربرد ایده. 3. 3. 1. 2

هاي هنري بر عنصر تخیل اهتمام شود که در آفرینشآلیسم به نظریاتی گفته میایده
چه  گري از آن نیست. آنورزند. هدف هنر در این نگاه، تقلید محض از طبیعت و حکایتمی

ه کاست نه آنآل هاي ایدهانگیزيگري و خیالبراي ذهن رضایت بخش است، خالقیت و ابداع
 14گرایی) و ناتورالیسمآلیسم در برابر رئالیسم (واقعتکرار طبیعت باشد. در این کاربرد، ایده

 ).51-50، صص: 27گیرد (گرایی) قرار می(طبیعت
آل و آرمان در انسانی را که داراي ایده : آلیسم در اخالقکاربرد ایده. 4. 3. 1. 2

آلیسم در حوزه حیات نامند. ایدهآلیست اخالقی میهاي متعالی نفس باشد، ایدهگرایش
هاي معنوي» است. در نگاه اخالقی به معناي «التفات و اهتمام به امور آرمانی و دلبستگی

هاي پسندیده و مطلوب را انسان، طبیعت و جامعه، قابلیت اصالح، تغییر و پذیرفتن وضعیت
هاي خارجی، بلکه بر مبناي نفعت و واقعیتتواند رفتار خود را نه براساس مدارند. انسان می
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داري تنظیم کند. این واژه، گاه در زبان عامیانه و گاهی در دانش، خرد و فرزانگی و خویشتن

شود که به نحو افراطی هایی گفته مییابد و به انسانادبیات علمی، تا حدي بار منفی نیز می
پرورانند که واقعیت بیرونی در سر می بندند و آرزوهایی راهاي موجود میچشم بر واقعیت

 ).51، ص: 27ندارد (
هاي اجتماعی و سیاسی نیز در عرصه: آلیسم در سیاستکاربرد ایده. 5. 3. 1. 2

گرایی قرار همسان با معناي فردي و اخالقی آن است و در مقابل رئالیسم و واقع آلیسمایده
داند، اما سیاست را هنر خوب حکومت کردن می گرایی سیاسی،گیرد. در واقع آرمانمی

آلیستی کند. غایت حکومت ایدهرا هنر حکومت کردن به شکل ممکن تلقی میرایی آنگواقع
شمار آورد. از هیمی مانند تکریم انسانیت، ستیز با تبعیض نژادي بهتوان دستیابی به مفارا می

روي از قانون طبیعت و چیرگی زورمندان و طرفی، جبرانگاري و تقدیرگرایی افراطی، دنباله
خاطر وصول به هدف، تمسک به نیرنگ و خشونت  کردن وسیله به سیاست قدرت محور، توجیه 

؛ 336، ص:  37(  آلیستی استهاي ایدهو انکار سیاست  براي نیل به مقاصد سیاسی، مورد نفرت
 ).116، ص: 35

توان یک  آلیسم اخالقی و سیاسی را نیز همانند معناي فلسفی آن نمیطورکلی ایدهبه
گیري آلیسم در این دو حوزه بیشتر یک جهتمکتب یا نظریه خاص محسوب کرد؛ بلکه ایده

هاي ها و مکتباي از اندیشهگستردهطور نسبی طیف و شیوه سلوك فکري است که به
سن   24هاي سوسیالیستیعنوان مثال اندیشهشود. بهطلبانه را شامل میخواهانه و اصالحترقی

 گرایانه دانست.توان آرمانرا می 44و تفکرات ماهاتما گاندي34سیمون
 

 آلیسم المه طباطبایی و ایده . ع3
 بدیهی بودن عالم خارج.  1.  3

در میان فالسفه مسلمان بحث مستقل و مستوفایی در باب عدم  ،که گذشت گونههمان
شود، ارائه نشده است؛ زیرا چه در آثار فالسفه غرب مشاهده میوجود عالم خارج بسان آن

له آغاز أ آنان وجود عالم خارج را بدیهی گرفته و  فلسفه خود را پس از اذعان به این مس
از فالسفه مسلمان نظیر مرحوم عالمه طباطبایی(ره) در ). برخی 27، ص: 1، ج25کنند (می

، 13عالم واقع بدیهی انگاشته شده ( اند. در نظر ایشانطور خاص وارد بحث شدهاین باب به
 ،انسان بالوجدانمعتقد است  دهد؛ زیرا او) و پایه و اساس فلسفه او را تشکیل می4-3ص: ص

از نظر ایشان وجود یا  ).6ص:  ،14یابد (میواقعیت خود و واقعیات خارج از نفس خود را 
شود، بلکه واقعیت، اصلی فطري و پایه سایر مباحث فلسفی است که بدون آن فلسفه آغاز نمی
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انجامد. در واقع گزاره «واقعیتی هست» و یا «موجوداتی هستند» به تعبیر وي به سفسطه می
ین است که واقعیتی خارج از ما ). او معتقد است: «دعوي فلسفه ا4، ص: 13بدیهی هستند (

شود؛ زیرا در غیر این صورت، فی الجمله وجود دارد و خود به خود این واقعیت اثبات می
انسان پیوسته پس از گرسنگی   گونهشد و ایننسبت به موضوعات، ترتیب اثر منظم داده نمی

در حقیقت گزاره   ).6ص:    ،14افتاد» (به خیال خوردن و پس از احساس خطر به فکر فرار نمی
چه  «واقعیتی هست» از جمله قضایاي بدیهی اولیه است که غیرقابل اثبات و انکار است. چنان

 گیرد. یان قرار میکسی مبادي شناخت از جمله ام القضایا را انکار کند، در جرگه سوفسطای
طور کلی فیلسوف مسلمان هرگز بناي اثبات جهان خارج را ندارد، نه به این دلیل که به

کید بر این حقیقت که چنین امري محال است و وظیفه فیلسوف أبدان نیاز ندارد، بلکه با ت
ست هایی اها و نشان دادن پیچیدگیبعد از قبول اصل واقعیت هستی، تنها کشف تفصیلی آن

شود در این مسیر مغالطاتی رخ نماید و بسیاري از واقعیات، خیالی جلوه کرده و که باعث می
بر عکس بسیاري از اوهام، واقعی بنماید. بدین جهت است که عالمه طباطبایی(ره) قبل از 

هاي اصلی فلسفی خود، پیش فرض بطالن ذاتی سفسطه و پذیرش اصل واقعیت ورود به بحث
 نماید: علم را مطرح می هستی و کاشفیت

علم یبحث فیه عن أحوال الموجود بما هو موجود ... توضیح ذلک: أّن  هلهیاال هالحکم «
وراء نفسه و أنّ   هو واقعی  ه، و أنّ هناك حقیقهو واقعی  هاالنسان یجد من نفسه أنّ لنفسه حقیق

 » أّنه هو ذلک الشیء فی الواقع   همن األشیاء و الیقصده إال من جه  له أن یصیبها، فالیطلب شیئاً
 (همان). 

کند که انسان در عمق و حاق نفس خود عالمه طباطبایی(ره) به این نکته اشاره می
یابد که واقعیاتی وجود دارد. روشن است که این ارجاع به شهود عقلی، استدالل برهانی می

گونه تناقضی د، هیچگردد و اگر کسی نتیجه را انکار کرده و واقعیت را رد کنمحسوب نمی
شود که فلسفه متکفل پرداختن به آن آید؛ بلکه تنها او دچار تناقض رفتاري میپدید نمی

کید دارد که فلسفه بعد از بطالن أنیست و از حوزه فلسفه خارج است. عالمه طباطبایی(ره) ت
د، واقعیت کنشود. استناد او به رفتار تکوینی طفل که اگر چیزي را طلب میسفسطه آغاز می

 کند به این مطلب اشاره دارد که انسان به دنبال واقعیت است.را طلب می
 آلیسم در نظر عالمه طباطبایی(ره)تبیین معناي ایده.  2.  3

با توجه به اصل بدیهی بودن عالم خارج، عالمه طباطبایی(ره) وارد بحث شده و خود را 
داند، ي خود را رئالیسم می). ایشان نه تنها فلسفه41، ص: 1، ج16داند (یک رئالیست می

طور کلی «فلسفه» را برابر با «رئالیسم» دانسته و در بلکه پا را از این بحث فراتر نهاده و به
)؛ زیرا بنابر عقیده 53داند (همان، ص:  آلیسم» را نیز مترادف با «سفسطه» مین «ایدهمقابل آ
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داند و اساس آلیسم منکر یک امر بدیهی است و جهان خارج را هیچ در هیچ میایشان ایده

«سوفیسم» هم بر انکار بدیهیات و هیچ در هیچ بودن جهان خارج است. ایشان پس از بحث 
گوید: بحث فلسفی، بحثی است که به اثبات وجود و عدم اشیا فه میي معناي فلسدرباره

پردازد. حال اگر فرض شود که بحث فلسفی بر منکرین جهان خارج، مؤثر نشود، یعنی می
آلیست» نامیده شده نتواند علم قطعی به چیزي حاصل کند، این شخص «سوفسطی» یا «ایده

«سوفیست» در نظر عالمه ). 50، ص:1، ج16گیرد (ي مقابل «فیلسوف» قرار میو در نقطه
کند» (همان، ص: طور کلی انکار میطباطبایی(ره) کسی است که: «وجود هرگونه علمی را به

333 .( 
وي که سعی در نشان دادن یگانه راه حق و حقیقت را دارد، از نگاه وجود و یا عدم وجود 

از مقسم تعرض به وجود و  لسفی راطور کلی مکاتب فنگرد و بهواقعیت، به مکاتب فلسفی می
از این رو مکتبی که متعرض  کند.عدم اشیا به دو قسم «فلسفه» و «سفسطه» تقسیم می

شود به حسب تقسیم اولی به دو قسم «فلسفه» و «سفسطه» یا وجود و عدم اشیا می
 ).70، ص: 6، ج30؛ 50، ص: 1، ج16(کند آلیسم» تقسیم می«رئالیسم» و «ایده

، هم در عنوان کتاب و هم در اصول فلسفه و روش رئالیسمباطبایی(ره) در کتاب  عالمه ط
مقاله دوم از کتاب، «فلسفه» را با «رئالیسم» برابر قرار داده و در عنوان مقاله دوم نیز 

» را به معناي نفی وجود عالم خارج و نفی امکان حصول علم مطابق آلیسم«سفسطه» و «ایده
) و در مقابل آن، فلسفه و رئالیسم را نقیض سفسطه و 53، ص: 1،ج16با واقع دانسته است (

 ). 216، ص: 12( 54آالیسم عنوان کرده است»ایده
د و پدران وي در باب فلسفه افالطون معتقد است: «نباید اینان را منکر اصل واقعیت شمر

آلیسم نامید؛ زیرا اینان به حکم دانش و بینش، دوستان حقیقت و شیفتگان واقعیت بوده ایده
و آرزویی به جز تکمیل علم و عمل و خدمتگزاري انسانیت نداشته و پایه این کاخ با عظمت 

د که دانآلیسم» را تنها از آن کسانی می). ایشان مکتب «ایده56، ص:  1،ج16اند» (را گذاشته
ها آلیستمنکر «اصل واقعیت مستقل از ذهن» باشند. به همین دلیل افالطون را در جرگه ایده

آلیستی  دهد. این در حالی است که برخی از فالسفه در جهان غرب اولین فلسفه ایدهقرار نمی
را  )30-28، صص: 41( و ایده افالطون )111، ص: 35( کنندرا فلسفه افالطون معرفی می

  ).111، ص: 35( دانندآلیسم» میاز انواع «ایدهنوعی 
عنوان نماینده به 74و شوپنهاور 64، بارکلیاصول فلسفه و روش رئالیسمدر ادامه کتاب 

زندگانی خود را تحت نشر  ،اند: «انسان اگر نگاهی به خود نمودهآلیسم» معرفی شده«ایده
گرفته و سپس به طور قهقري به روزهاي گذشته خود برگشته، خواهد دید که نخستین روزي  

براي اولین    ،که دیدگان خود را باز کرده و به تماشاي زشت و زیباي این جهان پرداخته است
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م داده ی خارج از خود دیده و کارهایی به حسب خواهش خود انجایبار خود به خود چیزها
است که اگر این کار را مجدد تکرار کرده و در هر یک از اطوار گوناگون، زندگی خود را 

گر خواهد شد. حال با توجه به در نظر گرفتن این معلوم بیازماید، همان خاطره به وي جلوه
فطري در انسان اگر بشنویم که در جهان مردمانی هستند که واقعیت جهان هستی خارج از 

اصل واقعیت را باور ندارند، براي اولین بار دچار شگفتی خواهیم شد. خاصه اگر به ما  ما را یا
گشایی از اند و روزگاري از زندگی خود را در راه گرهبگویند اینان مردمانی دانشمند نیز بوده

، 16شوند» (ها دیده میاند و امثال بارکلی و شوپنهاور در میان آنرازهاي هستی گذرانیده
 ).62و  55صص: ، 1ج

طور کلی عالم واقع پردازد نه آنکه به این در حالی است که بارکلی تنها به انکار ماده می
گیرد، عبارتند از: «وجود شیء، محور اصلی فلسفه بارکلی را دربرمیرا رد کند؛ زیرا آنچه 
 مجموعه کیفیات  ،مادي  يبارکلی معتقد است که اشیا.  )24، ص:  32(  مدرك شدن آن است»

کند و از آنجایی که کیفیات ها را به حواس خود ادراك میمحسوسی هستند که انسان آن 
شوند در نتیجه ادراك نمی ،چیزي جز تصورات نیستند و تصورات هم جز با ذهن ،محسوس

. بارکلی بر این باور )26، ص: 32( مادي چیزي جز مجموعه تصورات ذهنی نیستند ياشیا
کند کید میأ «خود» و همچنین به وجود «خدا» یقین دارد. وي تاست که ذهن تنها به وجود  

طور دائم قابل درك است، پس همچنان وجود دارد؛ حتی اگر هیچ انسانی که هر چیزي به
، 6یافت (کرد و وجود آن در ذهن خدا تداوم میگاه خدا جهان را درك میموجود نبود، آن

د قائل است؛ «تصورات» و «روحی» که این در حقیقت بارکلی تنها به دو نوع وجو). 49ص: 
اش را به قصد مبارزه با شکاکان و او که فلسفه ).35، ص: 32(کند تصورات را حاصل می

کند، اشیاي مادي را منفک از تصورات انسان  گرایان و اثبات وجود خداوند مطرح میمادي
آید درك ذهن میو معتقد است حس تنها آن چیزي را که به ) 31، ص: 32( قبول ندارد

کند. بنابراین خارج از تصورات، کند و عقل نیز چیزي که حس درك نکند، ادراك نمیمی
حقیقت مستقلی نیست و نه تنها حس، بلکه عقل نیز به آن راه ندارد. پس حقیقتی خارج از  

انسانی و روح الهی) و تصورات حاصله از آن   (اعم از نفوس تصورات ما و وجودي جز نفس
  ).24، ص: 32( وجود ندارد

طورکلی همچون سوفسطاییان به همین دلیل فلسفه بارکلی نفی مادیت است نه آنکه به
آلیسم نه تنها به انکار عالم واقع بپردازد. روشن است که نقد عالمه طباطبایی(ره) از ایده

آلیسم بارکلی ارائه شده است که با مبانی یري از ایدهشود، بلکه تفسمتوجه بارکلی نمی
 کند کهآلیستی بارکلی همخوانی ندارد. در ادامه همین عبارت، بر مبناي خود تصریح میایده

ها آلیستنحوي براي عالم واقع، اعتباري قائل شود، شایسته نیست تا در جرگه ایدهاگر کسی به
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ها آلیستکنند نباید در صف ایدهقعیت خارج را اثبات میقرار گیرد: «برخی که به یک نحوه، وا

جز برخی واقعیت را از خواص اجسام به -1چه: قرار داده و سوفیست به حساب آورد چنان
جمعی جسم و خواص جسم   -2  84دانند.خواص هندسی نفی کرده و همه را ساخته ذهن می

جمعی   -4دانند؛  جمعی مکان را موهوم می  -3دانند؛  را انکار نموده و عالم را مجرد از ماده می
پایه دانند. این عقاید اگرچه پوچ و بیمی زمان را و برخی هم زمان و هم مکان را موهوم

ها برداشته و بطالن هر یک را مانند آفتاب روشن نموده، باشند و فلسفه پرده از روي آن می
ها را در میان توان آنرند، نمیولی چون ارباب این عقاید «جهان با واقعیتی» را باور دا

 ).72ص: ، 1، ج16آلیست) قرار دارد» (سوفسطائیان (= ایده
گوید: «همچنین عده دیگري را از غیر فالسفه که از طریق یید سخن فوق میأ وي در ت

 آلیست به حساب آورد همچون: کنند، نباید ایدهاستدالل سیر می
اند و روش یق را تنها کشف ذوقی معرفی کردهاي از عرفا که راه وصول به حقادسته -1 

 استدالل را منکرند.
گروهی از اصحاب شرایع که معلومات صحیحه را به معلوماتی که از طریق وحی  -2

سازند. همچنین طایفه دیگر از فالسفه شود محدود میآسمانی و ادیان انبیا و رسل اخذ می
که عالم را به حسب روش علمی از دو سنخ مختلف مادي و مجرد دانسته و به حسب روش  

کنند. چنانکه از علمی به تنزه از عالم مادي فانی و ارتقا و انجذاب به عالم عقلی دعوت می
 ).74اند» (همان، ص: امثال افالطون و... نقل کرده

نحوي ها بپردازد به همین دلیل افرادي را که به آلیستدارد به معرفی ایده  عالمه(ره) سعی
کند. ایشان در ابتدا ها خارج میآلیستاعتبار براي عالم واقع قائل باشند را از جرگه ایده

کند و پس از آلیست» و به تعبیر او یک «سوفیست» معرفی میعنوان یک «ایدهبارکلی را به
شود که اگر کسی حتی به نحوي از انحا براي عالم واقع له میأ این مساین بیانات متعرض 

آلیست» معرفی کرد. این امر در حالی عنوان یک «ایدهاعتبار قائل شود، شایسته نیست او را به 
 طور کلی منکر عالم واقع نشده و تنها به رد و انکار ماده پرداخته است. است که بارکلی به

 ی از دیدگاه عالمه طباطبایی(ره)آلیست حقیقایده.  3.  3
آلیست» حقیقی از نظر عالمه طباطبایی(ره) تنها کسی است که مطلق واقعیات را «ایده
به تعبیر وي اینان اگرچه بسیار کم و نایاب هستند   .کند که در معناي نفی مطلق استنفی می

یخ با این مسلک ضبط اي از قدما را تاردسته ، اماو شاید در این عصر مصداق نداشته باشند
، 1، ج16( آلیست (سوفسطی) به معناي حقیقی کلمه اینان هستند»در هر حال ایده ،نموده

 کند:ها را تنها در دو دسته خالصه میآلیست). او ایده87-86ص: ص
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کسی که برخی از علوم و افکار نظري بر وي مشتبه شود و در عین حال که یک  -1 
واسطه اختالفات و تناقضات پیش آمده سلسله علوم در ذهنش محفوظ و منشأ اثر هستند، به

ها غفلت بینی آندر حواس و یا افکار دانشمندان، معلومات خویش را نادیده بگیرد و از واقع
باهات و تناقضات مزبور تکیه کند. چنین فردي در نهایت، علوم و ادراکات ورزد و تنها به اشت

خارجی  يیابی علم به اشیاخود را کاشف از واقعیات خارجی ندانسته و به عدم امکان دست
 شود.معتقد می

اي از مقاصد فاسد و آزادي جستن هاي ذهنی، براي پارهکسی که بدون پیش آمدن آفت-2
سلم اجتماعی این مسلک را پیش گرفته است و در همه چیز تردید و از مقررات و اصول م

، 16نماید (کند. در برابر هر حقیقت روشن و آشکاري مکابره میحتی در تردید نیز تردید می
 ).87ص: ، 1ج

کند. آلیسم» مطرح میعالمه طباطبایی(ره) راهی را جهت احتجاج کردن و رد کردن «ایده
آلیست مشتبه  داند و معتقد است: «اگر با ایدهو دسته را مختلف میوي راه مواجهه با این د

مواجه شویم باید با رویه معتدلی در وي انصاف را به جنب و جوش آورده و گفته شود مراد 
از واقع بینی، عدم وجود خطا در اندیشه نیست و اگر هیچ راهی به واقع وجود نداشته باشد، 

سله علوم و ادراکات محفوظه او را به وي ارایه داده و با رود. سپس یک سلکاري از پیش نمی
طور عینی  ها را بههاي غیرمنظم ضمیمه کرده، سپس تفاوت این دو دسته از اندیشهاندیشه

واقع معتقد بوده است. اما اگر با به وي نشان داده تا متذکر شود که او نیز در فطرت خود به
از رویه عقالیی استفاده کرد و با وي همچون یک آفت آلیست مکابر روبه رو شویم باید ایده
سوزاند گونه که آتشی که میجان رفتار شود؛ زیرا کسی که علم ندارد، جماد است. همانبی

نماید باید خشک و نابود نمود؛ زیرا کاري که با طبع باید خاموش شود و آبی را که غرق می
است، در مورد خودشان نیز جایز خواهد بود» دانند و اگر جایز کنند ناچار جایز میخود می

 ).87ص:  ،(همان
گوید: ها بر بدیهی بودن عالم واقع میبنابراین ایشان در جهت نشان دادن اذعان کلی انسان

آلیسم و سفسطه را کنند و ایدهکسانی که در وجود جهان خارج شک و تردید وارد می
توان ، در ابتداي امر همچون ما رئالیست هستند و با بررسی بیشتر در افکارشان میپذیرندمی

و در نهایت تمام افراد را به  )66-63صص:  ثابت کرد که آنان نیز رئالیست هستند (همان،
خواند در آلیست میکند و معتقد است: فردي که خود را ایدهعنوان یک رئالیست معرفی می

 کند (همان).طور ضمنی به وجود جهان خارج اذعان میت و بهواقع یک رئالیست اس
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 نقد و بررسی . 4
آلیسمی که وي درصدد ارزیابی و نقد براساس مجموع نظرات عالمه طباطبایی(ره)، ایده

ذهنی در میان فیلسوفان غربی است؛ زیرا تفسیر ایشان مطابق   آلیسمآن است، نزدیک به ایده
شود. در واقع در آلیسمی است که بر طبق آن جهان خارج از ذهن، مورد انکار واقع میبا ایده

گیرد که منکر وجود واقعیات بیرونی بوده آلیسمی قرار مینگاه ایشان رئالیسم در مقابل ایده
جایی که در سنت فلسفه کر و ذهن وجود ندارد. از آنو مدعی است که عالمی خارج از ف

گرایانه اسالمی، به علت جایگاه مستحکم عقل و نیز باورهاي دینی، چنین رویکردهاي شک
نسبت به عالم خارج ظهور نکرده است، این نوع نگرش نیز نتوانسته است در سنت اسالمی 

لمان بر مطابقت ذهن و عین کید فیلسوفان مسأ چالش فکري و فلسفی ایجاد کند؛ زیرا ت
(مفاهیم و واقعیت) برگرفته از دو اصل مبنایی آنان است که بر طبق آن معتقدند زمانی 

واقع را ممکن بدانیم توان فلسفه را  آغاز کرد که واقعیتی را وراي ذهن بپذیریم و علم بهمی
کند به تر جلوه می). به همین دلیل پذیرش عالم واقع براي آنان از هر امري مهم6، ص: 14(

دهند. به دلیل اهمیت این اصل و براي را پایه تمام اصول و مبانی خود قرار میشکلی که آن
شود، عالمه طباطبایی(ره) به بحث ابطال آرایی که باعث مخدوش کردن این اصل می

مندي در باب آلیسم دغدغهورود کرده است و هدفش از پرداختن به بحث ایده آلیسمایده
وجود و یا عدم وجود عالم واقع نبوده است، بلکه خالف بداهت عقلی دانستن نگرش 

 آلیستی مد نظر وي بوده است. ایده
گویی عالمه طباطبایی(ره) قصد دارد راه «فلسفه» را از «سفسطه» جدا کند. به همین 

گیرد و سعی دارد آلیسم» همپایه می«فلسفه» را با «رئالیسم» و «سفسطه» را با «ایدهدلیل 
معرفت و شناخت به عالم واقع را یک امر بدیهی جلوه دهد. او براي اثبات این امر، دالیل 

کند. عنوان امري فطري و انکارناپذیر قلمداد میها را مردود دانسته و عالم واقع را بهآلیستایده
کننده واقعیات خارجی نخوانند یک ابراین ایشان ابتدا متفکرانی که تصورات را منعکسبن

داند؛ خواه براي عالم خارج یک نحوه وجود قایل باشند یا نه. به همین دلیل «سوفیست» می
داند و در ادامه معتقد است اگر کلی و بدون هیچ قیدي این افراد را «سوفیست» می طوربه

آلیست» و یا راي جهان خارج واقعیتی را در نظر بگیرد نباید به عنوان «ایدهنحوي بفردي به
عنوان یکی از انواع که وي «رئالیسم» را بهدهد «سوفیست» معرفی شود. این نشان می

طور کلی «فلسفه» را «رئالیسم» دانسته و در برابر آن داند؛ بلکه او  بههاي فلسفی نمیمکتب
معناي آلیسم» به خواند و همچنین قسیم «رئالیسم» را «ایدهه» میقسیم «فلسفه» را «سفسط 

 کند. «سفسطه» معرفی می
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توضیح مطلب آنکه از نظر عالمه طباطبایی(ره)، «فلسفه» به معناي عام آن برابر با 
«رئالیسم» دانسته شده نه آنکه تنها بخشی از فلسفه و مکتبی از مکاتب فلسفی به حساب 

داند. در حالی عنوان دعوي اصلی فلسفه میقعیتی مستقل از ذهن» را به وي گزاره «وا .آید
که این دیدگاه تنها از آنِ مکتب «رئالیسم» است و «رئالیسم» تنها مکتب فلسفی نیست. در 

آلیسم» قرار دارد که مخالف چنین نوع نگاهی به عالم ي «ایدهبرابر این عقیده، دیدگاه و نحله
 واقع است. 

مان انگیزه اساسی دانش پژوهان براي آموختن فلسفه را کمال نفس و فالسفه مسل
). در حقیقت فلسفه در تلقی آنان دو بخش دارد: 20ص: ، 1، ج25اند (شکوفایی آن دانسته

اول حکمت نظري که هدف آن بحث در خصوص وجود، اقسام، مراتب و احکام آن است. 
حکمت عملی است که شامل اخالق، بخش دوم آن نیز که جنبه عملی و کاربردي دارد، 

). با بررسی متون فلسفی عالمه طباطبایی(ره) 30ص:  ،  1، ج29سیاست و تدبیر منزل است (
). بر این اساس 6ص:، 14داند (شود که ایشان فلسفه را برابر با بخش نظري آن میمعلوم می

جایی داند و از آنیو بر مبناي بداهت واقعیت بیرونی، ایشان کار فلسفه را شناخت واقعیت م
که احتمال خطا در شناخت واقعیت وجود دارد، نیاز به علمی خواهد بود که واقعیات را از 

). به همین جهت وي «فلسفه» را در گرو قبول این اصل 7ص: ، 14غیر آن متمایز کند (
 کند. ثمر تلقی میند، بیاها را که منکر واقعیتداند و بحث با سوفیستمی

دهد و فلسفه ردیف «سوفیست» قرار میآلیست» را همعالمه طباطبایی(ره) «ایده  بنابراین
همان دانش شناخت واقعیت است و بنیاد آن   کند کهاسالمی را فلسفه رئالیستی معرفی می

در نزد عالمه   آلیسمبدین قرار هر چند در خوانش اولیه، معناي ایده  شناسی» است.بر «هستی
توان مل در بیان ایشان میأشود، اما با تآلیسم ذهنی دانسته میطباطبایی(ره) نزدیک به ایده

آلیسم و معناي آن، چیزي غیر از معناي اصطالحی آن تعبیر وي از ایدهبه این امر رسید که 
ه بخش ذهنی آن آلیسم را بآلیست با سوفیست، ایده؛ زیرا از یک سو با برابر نهادن ایدهباشد

 15ل نیستینیز تمایزي قا 05و شکاك  94داند. این در حالی است که میان سوفیستنزدیک می
آلیسم از سوي دیگر رئالیسم را به عنوان «حق و حقیقت» در برابر ایده ).334، ص3، ج15(

هانري   و نیز در مصاحبه با  تفسیر المیزانتوان از عبارات وي در  دهد. این مطلب را میقرار می
هاي آزاده و جویاي حقیقت را . گویی ایشان در صدد آن است که انسان25کربن دریافت کرد

 .35به تفکر و تأمل فرا بخواند
 

 نتیجه. 5
 آلیسم» و همچنین تبیین دیدگاه عالمه طباطبایی(ره) در با نظر به تحلیل معناي «ایده
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 آید:آلیسم»، نکات زیر به دست میتفسیر و تحلیل «ایده

آلیسم و معانی مختلف آن در میان فالسفه غربی تاریخی واژه ایده . با بررسی سیر1    
هستیم. بنابراین   روهآلیسم روبي تاریخی با چهره متفاوتی از ایدهشود که در هر دورهروشن می

هاي براي جلوگیري از خلط معنا ابتدا باید به سیر تاریخی آن توجه شود و سپس حوزه
کاربردي آن از یکدیگر تفکیک شود. مراد از بررسی سیر تاریخی در حقیقت مالحظات فلسفی 

آلیسم آشکارتر  باشد که با رعایت موارد ذکر شده، فهم ماهیت ایدهدر خصوص معانی می
 ود.شمی

آلیسم در پرتو مبناي بدیهی . با توجه به این که برداشت عالمه طباطبایی(ره) از ایده2
دانستن عالم واقع سامان گرفته است، التزام وي به بدیهیات و بدیهی دانستن عالم واقع، در 

 آلیسم» از نگاه ایشان در«ایدهثر بوده است. به همین دلیلؤآلیسم منوع مواجهه ایشان با ایده
هاي «واقعیتی نیست»، «انسان علم به واقعیت ندارد»، «واقعیتی خارج از خود و ادراك گزاره

له اساسی است و تنها أ دار بودن عالم، مسگویی واقعیتشود. خود وجود ندارد» خالصه می
کند؛ زیرا آلیست» معرفی میعنوان یک «ایدهطور کلی عالم واقع را انکار کنند بهکسانی که به

غه اصلی ایشان پاسخ به وجود و یا عدم وجود عالم واقع نیست، بلکه پس از اذعان به دغد
 ،رو با توجه به این معناآلیسم» است. از این بدیهی بودن آن در پی ابطال دیدگاه «ایده

داند ها را دچار مغالطه آشکار میآلیستدهد. ایدهآلیسم» را در برابر «سفسطه» قرار می«ایده
اند و در است آنان ناشناختنی بودن واقعیت را دلیلی بر عدم وجود واقعیت دانستهو معتقد 

که تصور ابزار شناخت اند. در حالیواقع دچار خلط مضمون شناخت و فرایند شناخت شده
آلیسم با توجه به پیشینه آن، است نه موضوع آن. نگرش عالمه طباطبایی(ره) در مبحث ایده

در کنار معانی  ،آلیسمتواند معناي دیگري از ایدهسفه با رئالیسم، میو نیز مالزم دانستن فل
 دیگر به شمار آید. 

آلیسم»، برگرفته از . تفسیر و معناي ارائه شده توسط عالمه طباطبایی(ره) از «ایده3
 ،له اصالت وجودأ له است که با توجه به مسأ شناسی ایشان در تبیین این مسمبانی معرفت

انستن و هماهنگی مبحث وجودشناسی و معرفت شناسی در نگاه او شده است. منجر به یکی د
شناسی را به اصالت وجود در تبیین جایی که ایشان قصد دارد التزام بحث معرفتاز آن 
له اصالت وجود دانسته  أ آلیسم» را از فروعات مس«رئالیسم» و «ایده  ،آلیسم» نمایان کند«ایده

شود که تا چه اندازه اصالت بخشیدن به وجود روشن میاست. به این صورت که پس از 
مفاهیم ذهنی، وجود عینی دارند و مطابق با خارج هستند. به همین جهت ایشان تالش 

آلیسم» عین «سفسطه و انکار کند تا نشان دهد «رئالیسم» عین «فلسفیدن» است و «ایدهمی
طباطبایی(ره) در نگاه خاص خود توان گفت که عالمه عالم خارج» است. از منظري دیگر می
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 ، با اعتقاد به یکی بودن «فلسفه و رئالیسم» به سراغ تفسیري نو از معناي «رئالیسم» رفته
جویی» و «تسلیم را به «واقع بینی» و «حقآن ،فهم خاصی از تعبیر «رئالیسم» را اراده کرده

شناسی را با مبانی چرا که او تالش دارد مباحث معرفت در برابر حقیقت» تفسیر کرده است؛
شناسی را وجودشناسی خود به تصویر بکشد و هماهنگی و سازگاري وجودشناسی و معرفت

پیماید. پیامدهاي آلیسم» را میاثبات کند به همین دلیل مسیري جداگانه از معناي «ایده
نیاز به پردازش و بررسی مفصل شناختی شناختی و معرفتاین نگرش در دو قلمرو هستی

 طلبد.دارد و مجال مستقلی می
 

 ها یادداشت
 ).292-291  :، صص2؛  48  :، ص1؛  52  :، ص 20(  براي نمونه ر.ك:.  1
 ). 131، ص  24رك: (  .2

3. (43, pp 29-46; 42, pp.335-337; 40, pp.539-542; 39, pp.363-364; 38, 
pp.2605-161). 
4. Ideal.                                                          5. Phenomenalism. 
6.  Truth. 
7. Ίδειv= to see  (The word idea comes from Greek” ἰδέα” idea "form, 
pattern," from the root of (ἰδεῖν) idein, meaning "to see”). 
8. Something seen.                                     9. The look of something. 
10. Theistic idealism.                                 11. Transcendental idealism. 
12. Absolute idealism. 

، ص:  44  رك:(  به حساب آورد  آلیستعنوان یک ایدهسختی بتوان هگل را بههر چند که شاید به .  13
380(. 

14. Democritus  (Greek philosopher  c. 460 - c. 370 BCE). 
 توان یافت. در بحث تمیز میان کیفیات اولیه از کیفیات ثانویه و ذهنی دانستن کیفیات ثانویه می  . 15

16. Andre Lalande (1867-1963).                                 17. Realism. 
18. Paul Edwards (1923-2004).                                   19. Naturalism. 
20. Commonsense. 

 .)1983-1893فیلسوف و متفکر فرانسوي( .  21
22. Herman Harrell Horn (  . 1874-1946).                       23. Spiritual values. 
24. Optimists.                                                               25. Ontology. 
26. Materialism. 

گرایانه  کوشیدند که فلسفه خود را یگانه فلسفه واقع گرا همواره میهاي مادهمارکسیست. 27  
حساب آورند. چرا که به باور آنان واقع، منحصر در ماده است و به هر فلسفه یا فیلسوفی (رئالیستی) به 

  - عنوان یک مفهوم منفی و ناسزاي علمیبه –اي معتقد به حقیقتی اصیل در ماوراي ماده بود  گونهکه به
 ).47، ص:  27دادند (آلیسم مینسبت ایده

28. Idea.                                                        29. Spirit. 
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30. Wisdom.                                                 31. Absolute. 
32. Subject.                                                   33. Object. 
34. Epistemology.                                         35. realism . 

طور مستقل در عالم خارج  ها معتقدند که معرفت در صورتی ممکن خواهد بود که اشیا به رئالیست.  36
اند که معرفت اصیل ممکن نیست مگر آنکه اشیا  ها برآنآلیستیده از ذهن موجود باشند. در مقابل، ا

ها توسط ذهن است. بنابراین  به نحوي متکی به ذهن باشند. تحقق اشیا منوط به ادراك و شناخت آن
چه فاعل اندیشنده ادراك کرده است. حال فاعل اندیشنده چه کسی  هستی اشیا چیزي نیست جز آن

آلیسم  در تعاریف کلی ایده  اي است که معموالًلهأن چه کسی است؟ این مساست؟ و مراد از «ذهن»، ذه
 ).47-46، صص:  27( ماندنامعلوم می

 شوند. ها موجود نمی به این معنا که تازمانی، خداوند اشیا را ادراك نکند آن.   37
38. Subjective idealism.                                 39. Objective idealism. 
40. Aesthetics.                                                41. Naturalism. 
42. Socialist.                                                   43. Sen simon (1760-1825). 
44. Mahatma Gandhi (1869-1948). 

  . دانند الیسم را رد دیدگاه مارکسیستی میبرخی خواستگاه این توهم و یکی شمردن سفسطه و ایده .  45
را نگاشت تا نشان دهد    اصول فلسفه و روش رئالیسمدکتر طباطبایی معتقد است عالمه به این دلیل  

 ). 216، ص:    12  :ك.رئالیستی است (ر ها ایدئالیستی است و روش مسلمانان،که روش مارکسیست
 .)1753-1685جرج بارکلی فیلسوف ایرلندي (.  46
 .) 1860-1788فیلسوف آلمانی (.   47
گوید خواص هندسی اجسام، موجودند و خواص غیرهندسی که خواص  همچون دکارت که می .48

،  16(  باشندهاي ذهن میرنگ، بو، مزه و کیفیات دیگر، موهوم و ساخته  :مانندشوند،  می ثانوي نامیده  
 ). 72، ص:  1ج

کند، بدیهی است که با انکار واقعیت هر  داند که اصل واقعیت را انکار میسوفیست را کسی می.  49
ها (عالم و  نآشود و با انکار هر سه رکن (علم، عالم و معلوم) یا دو رکن از سه رکن شناخت انکار می

 ). 87، ص:  4(  ماندمعلوم) راهی براي تحقیق شناخت باقی نمی
کند؛ ولکن منکر راهی است که  شکاك کسی است که واقعیت انسان و خارج از او را قبول می. 50

 .)86:  ص ،4رساند» (انسان را به اسرار جهان می
کارگیري این دو  اما از محتواي سخن وي و به  ،این مطلب را عنوان نکرده است  روشنیاگرچه به.   51

توان استنباط کرد که او سوفیسم و شکاك را به یک معنا دانسته است. در می، جاي هماصطالح به
گذاري بین آن دو برآمده و وجوهی را در باب تمایز  این میان برخی از فیلسوفان مسلمان در صدد فرق 

مدارانه  اند که سوفیست نگاهش به شک نگاه غایتاساس تمایز آن دو را در این دانسته  ،یان نمودهها بآن
ها با توجه به شغلشان که تعلیم خطابه، مغالطات و وکالت دادگستري بوده، هدفشان  است؛ یعنی آن

ن مردم  هاي اجتماعی در میاگرایی و به دست آوردن موقعیتي جدلاز شکاکیت و ترویج آن روحیه
اند. بلکه  که شک شکاکان نه بدان منظور بوده و نه اهداف و اغراض دیگري داشتهبوده است. در حالی
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ها بعد از ناامیدي از رسیدن به حقیقت به دامن شکاکیت  باشد. آنها نتیجه تحقیقاتشان میشک آن

 ).38-35، صص:  28(  اندجوي حقیقت برداشتهواند و بدین ترتیب دست از جستافتاده
، 99،  94-91،  75، صص:  17؛  166،  98،  90،  45،  37،  34،  33، صص:  18؛  127، ص:  19. ر.ك:  52

103  ،104  ،116. 
 .76، ص:  11رك:  .  53
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