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چکیده
«اصل واقعیت» در دیدگاه آیت هلال جوادی آملی قضیه بدیهی لاولی است .با توجه به جایگاه قض یه
بدیهی لاولی در بنای معرفت ،شناخت مصادیق آن در معرفتشناسی ،مهم و اثرگ اار اس ت .ای
مقاله ،برپایه روش کتابخانهای در گردآوری اطالعات به همراه تحلیل عقلی« ،اصل واقعیت» را در
اندیشه استاد جوادی آملی شناسانده است .در ای تحقیق ،مفاد «اصل واقعی ت» و چرای ی ب دیهی
اولی بودن آن تبیی و منشأ ادراک «اصل واقعیت» نمایانده ش ده اس تس س بر ب رای شناس اندن
فراگیرتر ارزش معرفتشناختی ای اصل ،نسبت آن ب ا «اص ل امتن ات تن اق » از منظ ر آی ت هلال
جوادی آملی بررسی شده است .ای پژوهش نشان داده است که بداهت «اصل واقعیت» به معنای
بداهت تحقق واقعیت یا وجود مطلق در خارج نیس ت ،ازای رو اف وونب ر یاف ته ای معرف ت
شناختی ،در ساحت هستیشناسی نیو نتایج اثرگااری فراهمآورده است.

کلیدواژهها :جوادی آملی ،اولیات ،اصل واقعیت ،اصل امتنات تناق
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(تاریخ دریافت89/61 /61 :س تاریخ پایرش)88/10/10 :

 ،وجود مطلق.

مقدمه

قضیههای بدیهی لاولی یا لاولیات ،مهمتری قسم از قضیههای بدیهیاند .در قضیه لاول ی
که در نظر برخی میتوان آن را یگانه بدیهی حقیقی یاد کرد( ،حلی )116 :6036 ،تنه ا
تصور محمول و موضوت براى جوم ب ه ثب وت محم ول ب راى موض وت ک افی اس ت.
(طوسی 160-160 /6 :6031 ،س رازى ،بیتا )000 :منطق دانان و حمم ا از گاش ته ت ا
کنون مصداق یا مصادیق قضیه لاولی را بررسی کرده و آنها را برشمردهاند .با توج ه ب ه
جایگاه و نقش معرفتشناختی لاولیات در نظام معرفت ،شناخت ای مصادیق و تبی ی
اولی بودن آنها پراهمیت است ،به دیگر سخ قض ایای لاول ی ،پای هه ای ش ناخت در
صعود معرفتی بوده و تعدد و تنوت آنها میتواند مرزهای معرفت یقینی را توسعه داده و
راول ی
برگستره دانش بشری بیافواید همچنی از دیگر سو ،لاولی انگاشت قض ایای غی ل
سال یازدهم ـ شماره اول ـ پیاپی  33ـ بهار و تابستان 8331
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میتواند برخی مسائل معرفتشناختی یا هستیشناختی را به بیراهه برد.
«اصل واقعیت» در اندیشه حمیم معاصر آیت هلال جوادی آملی ،قضیهای اولی است.
(جوادی آمل ی ،ب یت ا ج 110 :س 6093ب 010 /0 :س 6091ب 31-18 :س 6091ه 16 :و
 666و  003س  319 :6081س 6090ال
ایشان در مباحث مختل

 611 :و  608و  631س 6099ال

)666-661 :

فلسفی خود از ای اصل یاد کرده و از آن بهره بردهان د .ای

مقاله برآن است برای نخستی بار بهگونه تفصیلی «اصل واقعیت» را از منظ ر آی ت هلال
جوادی آملی بررسی و جایگ اه معرف تش ناختی آن را تبی ی کن د .اف وون ب ر نق ش
معرفتشناختی ای اصل ،نتایج هستیشناختی بنانهاده شده بر آن ،اهمیت ای پژوهش
را بیش از پیش آشمار میسازد .برای نمونه «اصل واقعیت» در برهان ص دیقی عالم ه
طباطبایی ،دارای نقشی محوری است( .طباطبایی در ،صدرالمتألهی  :6896 ،تعلیقه/
 60 /1س 6093ب 011–010 /0 :و  019و  008و )006

در ای پژوهش ،نخست معنا و مفاد «اصل واقعیت» به دیده آیت هلال جوادی آمل ی
پر از بیان چند مقدمه ضروری شناسانده شده و برپایه آن ،چرایی بدیهی اولی ب ودن
ای اصل با تبیی دو ویژگی انمارناپایری و اثباتناپایری نمایانده میشود سبر منشأ
ادراک «اصل واقعیت» و نیو نسبت آن با «اصل امتنات تن اق

» در اندیش ه ایش ان ،ب ه

تفصیل بررسی میشود.
معناشناسی «اصل واقعیت»

برپایه پژوهش فراگیر در آثار استاد جوادی آملی میت وان گف ت ترکی و دووانگ انی
«اصل واقعیت» در گستره آثار ایشان در دو معنا به کار رفته است .در ک اربرد نخس ت،
«اصل واقعیت» ،قضیه بدیهی اولی بوده و از سنخ معرفتهای تصدیقی اس ت .ه د
ای پژوهش بررسی مفاد «اصل واقعیت» و جایگاه معرفتش ناختی آن در ک اربرد دوم
است اما از آنجا که عدم توجه به تمایو دو کاربرد «اصل واقعیت» و لوازم آنها میتواند
رهون راهیابی به مقصود نهایی باشد «اصل واقعیت» در کاربرد نخس ت نی و بررس ی و
تبیی میشود .افوونبرای دیدگاه استاد جوادی آملی درباره مصداق مفهوم واقعیت ،در
شناخت مفاد «اصل واقعیت» (در کاربرد دوم) نقشآفری است ،ازای رو م یبایس ت
تمایو میان مفهوم و مصداق واقعیت آشمار گردیده و مصداق مفهوم واقعیت در اندیشه
ایشان بررسی شود.

«اصل واقعیت» و جایگاه معرفتشناختی آن در اندیشه آیت هلال جوادی آملی

«اصل واقعیت» بیانگر موضوت فلسفه یعنی واقعیت خارجی اس ت و در ک اربرد دوم،

 .1اصل واقعیت ،موضوع فلسفه

به دیده آیت هلال جوادی آملی موضوت فلسفه الهی ،موجود واقعی یا واقعی ت خ ارجی
است که از آن با مفهوم «موجود» یا «واقعیت» یاد میشود .به دیگر سخ  ،هس تی ه ر
چیو از آن جهت که موجود است بیآنمه هیچ قید دیگری -نه قی د خ ا

و ن ه قی د

اطالق و عموم -به آن ضمیمه شده باشد در فلسفه اله ی مط ر م یگ ردد ،ازای رو
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موضوت فلسفه الهی ،مفهوم موجود نیست بلمه مص داق خ ارجی آن اس ت (ج وادی
آملی6091 ،و 011 :س 6091ال  631 :و  633 - 639س 6090ال - )618 :اگرچه پر از
اثبات اصالت وجود و اعتباریت ماهیت ،میتوان «وجود» را به عنوان موض وت فلس فه
معرفی کرد( .جوادی آملی6099 ،ال

 -)00-01 :برپای ه آنچ ه بی ان گردی د دانس ته

میشود آنجا که در آثار استاد جوادی آملی« ،اصل واقعیت» ،موضوت فلسفه ی اد ش ده،
(جوادی آملی6091 ،ال  110 :س 6091ب 99 :س 6091و 111 :س 6099ب )680 :به چه
معنایی به کار رفته است.
بداهت مفهوم واقعیت

آیت هلال جوادی آملی در آثار خود ادله ص درالمتألهی ب رای اثب ات ب داهت تص وری
مفهوم «واقعیت» یا «موجود» ،را تبیی کرده و معتقد است صدرالمتألهی بدان سبو که
قائل به اصالت وجود است ،در برخی از دالیل خود از واقعیتی که موضوت فلسفه است
سال یازدهم ـ شماره اول ـ پیاپی  33ـ بهار و تابستان 8331
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با عنوان «وجود» یاد کرده است( .جوادی آمل ی6091 ،ال
ادله ،برهان جامعی است که تعری

ماهوی و نیو تعری

 )691–639 :از جمل ه آن
مفهومی وجود را نفی میکند

(صدرالمتألهی )1-11 /6 :6896 ،س به ای بیان که شرط تعری  ،اعم از آنم ه تعری
معر و افوون
ماهوی یا مفهومی باشد ،آن است که ِّ
معر در صدق و کاب ،مساوی َّ
بر ای در ظهور و خفا ،اجلی و اعر از آن باشد و حال آنمه چیوی اع ر از مفه وم
«موجود» یا «واقعیت» نیست( .جوادی آملی6091 ،ال  691-696 :س 6099ال )00 :
آنچه در ذه تصویر و ترسیم میشود و بداهت آن تبیی شد مفهومی است حاکی
از واقعیتس نه خود واقعیتس زیرا خارجی بودن و منشأ اثر ش دن ،ع ی ذات واقعی ت
استس نه وص

عارض آن ،ازای رو مت واقع هرگو به ذه نمیآیدس هم انس ان ک ه

معقوالت ثانی -اعم از منطقی و فلسفی ،-هرگو به خارج راه ندارند زیرا ذهنی ب ودن،
ذاتی آنهاست .ازآنجاک ه مص داق خ ارجی واقعی ت ،هرگ و ب ه ذه

و فه م کس ی

درنمیآید ،به بدیهی یا نظری(ممتسو) متص

نمیشود ،زی را ای

ام ور از اوص ا

علوم حص ولی -مف اهیم ی ا قض ایای -محق ق در ذه ان د .ب رای اس ا ،،چرای ی
تعری ناپایری حقیقت وجود نیو نمایان میگ رددس زی را ن ه در ذه

پرس شکنن ده

حضور مییابد تا با «ما هو» از آن پرسش شود و نه در ذه پاسخدهنده جای میگی رد
که پاسخ «ما هو» باشد .برای پایه ،استاد جوادی آملی معتقدند هرگو با حص ول مفه وم
حاکی از واقع ،در ذه صاحو نظر ،اصل واقعیت آنگونه که هست ،ادراك نمیش ود
بلمه برای نیل به محور اصلی فلسفه که همان اصل واقعیت است ،راهی جو حضور در
مت خارج و ادراك واقع با علم شهودی نیس ت .ب ه دیگ ر س خ  ،ش ناخت مص داق
شخص از طریق نفر و جان خود با حقیقت بی کران هستی دارد ،اممانپ ایر اس ت.
(جوادی آمل ی6091 ،و 111 :س 6091ال

 633-639 :و  696-691س 6091ج- 100 :

 100س 6090ال  )609 :برپایه آنچه بیان گردید «اص ل واقعی ت» ،ب ه معن ای واقعی ت
خارجی که خارجی بودن ،عی ذات آن است نه تنها بدیهی نیست بلمه اساسا شناخت
حصولی آن ناممم است خواه بهگونه بدیهی و خواه بهگونه نظری .حمیم متأل له ح اج
مال هادی سبوواری نیو به استناد تغایر یاد شده میان واقعیت خارجی و مفه وم ذهن ی
واقعیت ،چنی مینگ ارد« :مفهوم ه م

أع ر األش یاء و کنه ه ف ی غای ة الخف اء».

(سبوواری)18 /1 :6018 ،
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واقعیت ،تنها از راه دانش شهودی و علم حضوری و از مسیر ارتباط مستقیمی ک ه ه ر

مصداق مفهوم واقعیت

برای بررسی مفاد «اصل واقعیت» در کاربرد دوم آن که قض یه ب دیهی اول ی ب وده و از
سنخ معرفتهای تصدیقی است ،الزم اس ت دی دگاه آی ت هلال ج وادی آمل ی درب اره
مصداق مفهوم واقعیت ،تبیی شودس زیرا تعیی مصداق مفه وم واقعی ت ،در ش ناخت
دقیق مفاد گوارهای که بیانگر تحقق مصداق برای واقعیت است نقش تعی ی کنن دهای

9

دارد .برای پایه در ای بخش ،مصداق مفهوم واقعیت در اندیشه اس تاد ج وادی آمل ی
شناسانده میشود افوونبرای به دلیل اهمیت «وجود مطلق» در میان مصادیق محتم ل
واقعیت ،در بخش پسی  ،نسبت واقعیت با «وجود مطلق» بهگونه مستقل تبیی میشود.
موضوت فلسفه همانسان که پیشتر بیان گردید واقعیت و موجودی ت متحقل ق در
خارج است که «موجود» یاد میشود .آیت هلال جوادی آملی در تبی ی مص داق مفه وم
واقعیت یا چیستی واقعیت خ ارجی ،معتقدن د فیلس و آنگ اه ک ه ب ه واق عشناس ی
میپردازد ،یا مصداق مفهوم وجود را مصداق واقعیت م ییاب د و ی ا اف راد ماهی ت را
مصداق واقعیت میپنداردس (جوادی آمل ی6091 ،ال

 181-181 :س 6091و )011 :در

دوم ،موضوت فلسفه او «ماهی ت
صورت لاول ،موضوت فلسفه او «وجود» و در صورت ل
محقلقه» -نه ماهیت م حیث هی -است ،ازای رو موضوت فلس فه ،موج ود اس ت ن ه
وجود و بحث از اصالت وجود ،یمی از مسائل فلسفه اس ت (اگ ر «وج ود» موض وت
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فلسفه باشد ،بحث از اصالت وجود را دیگر نمیتوان یمی از مس ائل فلس فه برش مرد
زیرا اثبات موضوت یک علم ،نمیتواند جوء مسائل آن علم باشد .افوونبرای  ،مباح ث
قائلی به اصالت ماهیت نیو میبایست سراسر غیرفلسفی برشمرده شود به دیگر سخ ،
«وجود» یا «ماهیت محققه» بودن واقعیت خارجی که موضوت فلسفه است نیازمن د ب ه
بحث ،تأمل و اثبات است) (جوادی آملی6091 ،ال  631-630 :س ب یت ا ال

 13 :و

 631س 6099ال  00 :س بیتا ب )636 :همچنی به دیده اس تاد ج وادی آمل ی پ ر از
پایرش اصالت وجود نیو برای واقعیت ،چند امر محتمل است یعن ی آنچ ه در خ ارج
تحقق دارد ممم است مصادیق کثیره متباینه یا مص ادیق کثی ره مش م لمه ی ا مص داق
مفهوم «موجود مطلق»«-الموجود المطق بما أن له موجود مطلق» باشد .برپایه آنچ ه بی ان
گردید به روشنی میتوان گفت تحقق اصل واقعیت ،ب ا اص الت وج ود در هری ک از
فروض کثرت تب اینی ،کث رت تش میمی و وح دت شخص ی وج ود س ازگار اس ت

همانسان که با اصالت ماهیت نیو سازگار اس ت( .ج وادی آمل ی6093 ،ب 189 /0 :س
بیتا ج)110 :
نسبت واقعیت با وجود مطلق

از مباحث پیشی  ،دانسته شد که واقعیت ،تنها بر «وجود مطلق» داللت ندارد ،آی ت هلال
جوادی آملی در آثار خود بر ای نمته تأکید دارد که از تحق ق اص ل واقعی ت ،تحق ق
«وجود مطلق» اثبات نمیگردد همانسان که با اثبات اصالت وجود نیو تحقق آن اثبات
نمیگرددس زیرا برهان اصالت وجود ،تنها تحقلق مصداق ب رای اص ل وج ود را اثب ات
میکند و مصداق داشت وجود ،اعم از آن است که دارای یك مصداق مطل ق ب وده ی ا
خارج نباشد و نقی

آن -که عدم آن است -محقلق باشد و عدم وجود مطلق ،منافاتی

با تحقلق وجودهای مقید ندارد یعنی آنچه در خارج نفی میشود اصل حقیق ت وج ود
بما هی وجود (وجود مطلق) است نه اقسام مقیده آن ،به دیگر سخ « ،وج ود مطل ق»
نفی میشود نه «مطلق وجود» .وجودهای مقید نیو نق ی
بالاات نقی

وج ود مطل ق ی ا مص داق

او نیستند ،برای پایه «وجود مطلق» ،با اصل واقعیت و یا اص الت وج ود

ثابت نمیشود و با پایرش ای دو مبنا و نیو اشتراك مفهوم یا حقیقت وجود ،همچن ان
احتمال مصداق نداشت آن باقی است .مفهوم «وجود مطلق» در ذه  ،غیر از مصداق آن
است و آنچه شکناپایر است حضور مفهوم «وجود مطلق» در ذه است .ای مفه وم
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دارای مصادیق متمثر باشد« .حقیقت وجود بما هی حقیقت وج ود» ممم

اس ت در

با ای که مفهوم مطلق است ،میتواند به گونهای از مصادیق جوئی و مقید انتوات شده و
یا از مصداقی مطلق و نامحدود به دست آمده باشد .اگر مفهوم وجود مطلق از مصادیق
متمثر و مقی لد ،انتوات شده باشد برای آن مصداق واحدی نیس ت ک ه «وج ود البش رط
مقسمی» باشد ،بنابرای حضور مفهوم در ذه را نباید به معنای مص داق خ ارجی آن
دانست و احمام مصداق را بر آن مترتو ساخت( .ج وادی آمل ی6093 ،ب 019 /6 :س

00

همان 011 /0 :س بیتا ج 110–111 :س 6090ال )111 – 110 :
 .2اصل واقعیت ،قضیه بدیهی ا ّولی

همانگونه که به تفصیل بیان گردید «اصل واقعیت» ب ه معن ای واقعی ت خ ارجی ک ه
موضوت فلسفه است هرگو به ذه نیامده و خارج از تقسیم معرفت به بدیهی و نظری
است ،اما «اصل واقعیت» که در اندیشه استاد جوادی آملی به بدیهی اولی بودن متص
میگردد از سنخ معرفت تصدیقی است که با قضیه «واقعیتی هس ت» بی ان م یگ ردد.
(جوادی آملی6091 ،و 018 :س 6090ال  10 :س بیت ا ب 699-691 :س 6090ب 116 :س
بیتا ج.)118-110 :
به دیده آیت هلال جوادی آملی ،ازآنجاکه مدعای سفسطه ،نفی واقع (مطلق واقعیت)
یا انمار هرگونه واقعیت عینی است( ،جوادی آملی6091 ،ال  181 :س 6099ال  11 :س
بیتا ج 610 :س 6090ج )110 :پایرش اصل واقعیت یعنی اذعان به تحق ق واقعیت ی در
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خارج ،مرز فلسفه و سفسطه است ،به دیگر سخ پایرش اصل واقعیت ،آغاز فلسفه و
انمار آن ،سقوط در سفسطه است( .جوادی آملی6093 ،ب 91 /1 :س هم ان 011 /0 :و
 010س 6091ال  010 :س 6091د 010 :س بیتا ال  631 :س  609 :6081س 6090ج 680 :س
بیتا د 611 :س 6090ال  608 :و  )619ازای رو ایشان معتقدند اصل واقعیت ،گوارهای
است که نفی و یا تردید در آن ،مانع ورود به مباحث معرفتشناختی ب وده و پ ایرش
آن ،شرط ضروری برای بحث درباره شناخت است( .جوادی آملی6090 ،ال )10 :
گاه اصل واقعیت ،در قالو قضیه «واقعیت حق است» (یا «واقعیت هست») نیو بیان
میگردد (ج وادی آمل ی6093 ،ب 010 /0 :و  013س 6090ال

 )10 :ک ه معن ای آن،

میبایست فرد داشت مفهوم واقعیت باشد یعنی اذعان به تحق ق ف ردی از واقعی ت در
خارج .به دیگر سخ  ،آنچه بدیهی الثبوت است ،مصداق و فرد مفهوم جامع واقعی ت
(یا موجود) است( .جوادی آملی ،بیتا ب )699–691 :ازای رو قضیه یاد شده با قضیه

«واقعیتی هست» هممعنا به کار رفته است.
در آثار استاد جوادی آملی برای تبیی اصل واقعیت ،عبارت «واقعیتی هست» بهکار
رفته (جوادی آملی6091 ،و )018 :و بر انمارناپایری اصل واقعیت ،با قید «فی الجمله»
تأکید شده است (جوادی آملی ،بیتا ال  630–636 :س بیتا ب )699-691 :قید «ف ی
الجمله» بیانگر آن است که آنچه انمارناپایر است مصداق داش ت واقعی ت در خ ارج
است نه تحقق مصداقی از واقعیت با وص

یا قیدی خا

همچنی ایشان در مباحث

خود به تفصیل تبیی کردهاند چرا بداهت اصل واقعیت ،به معنای تحقق مصداق ب رای
موجود مطلق نیست ،برای پایه اگر در موردی ،مفاد «اصل واقعیت» ،امری مغایر با مفاد
دیدگاهی متفاوت و ناسازگار با مباحث یاد شده درباره لاولی بودن «اصل واقعیت» ،بیان
شده است .به دیگر سخ اگر برای اصل واقعیت ،معنایی غیر از «واقعیت ی هس ت» ی ا
«واقعیتی موجود است» یاد شود میبایست بداهت اولی آن نمایانده شودس زی را برپای ه
مباحث گسترده ارائه شده از سوی استاد جوادی آملی ،آنچه دارای بداهت اولی اس ت
مفاد قضیه «واقعیتی هست» یا «واقعیتی موجود است» است .در مباحث پیشرو نیو ب ا
تبیی چرایی انمارناپایر بودن اصل واقعیت و منشأ ادراک آن در نگاه آیت هلال ج وادی
آملی ،استواری معنای یادشده بیش از پیش ،آشمار میگردد.
چرایی بدیهی اولی بودن اصل واقعیت
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قض یه «واقعیت ی هس ت» شناس انده ش ود (ج وادی آمل ی6093 ،ب)001-008 /0 :

در اندیشه استاد جوادی آملی« ،قضیه بدیهی» ،قضیه بینیاز از برهان و «قض یه اول ی»،
قضیه بدیهی برهانناپایر است یعنی صدق قضیه اولی ب ه گون های آش مار اس ت ک ه
نمیتوان برای آن استدالل اقام ه ک رد( ،ج وادی آمل ی6091 ،ب 00 :س 6091ه 691 :س
 619 :6081س 6093ج 601 :س 6098ب 613-611 :س 6093ال  601 :س 6090ال -31 :
 33س بیتا ج )613-611 :برای پایه هر قضیه لاولی دارای دو ویژگ ی ممت از اس ت ک ه
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عبارتند از )6 :انمارناپایری یا شکناپایری  )1اثب اتناپ ایری .ازآنچ ه بی ان گردی د
دانسته میشود اگر انمارناپایری و اثباتناپایری قضیهای نمایانده شود ب دیهی اول ی
بودن آن آشمار میگردد .اثبات انمارناپایری یک گواره ،مانع از آن اس ت ک ه کس ی،
یافت صدق آن را انمار کند همچنی تبیی اثباتناپ ایری آن گ واره ،نش ان م یده د
وضو صدق یافت شده ،از گواره دیگری بدست نیامده است یعنی گواره انمارناپایر
و اثبات ناپایر ،به هیچ روی ،ممتسو یا نظری نیست ،ازای رو در ادام ه مباح ث ب ا
تبیی انمارناپایری و اثباتناپایری اصل واقعیت ،چرای ی ب دیهی اول ی ب ودن آن در
اندیشه آیت هلال جوادی آملی نمایان میشود.
انکارناپذیری «اصل واقعیت»

به دیده استاد جوادی آملی «اصل واقعیت» ،انمارناپایر اس ت زی را انم ار آن مس تلوم
پایرش آن بوده و اذعان به ای اصل را در پی دارد .در توضیح باید گفته شود شخصی
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که «اصل واقعیت» یا واقعی لت اشیاء را انمار میکند و آنها را موه وم میپن دارد ،پن دار
خود را واقعی میداند یعنی او به واقعیت انمار خود اذعان دارد همچنی اگر او نسبت
به «اصل واقعیت» یا واقعی لت اشیاء ،شک دارد ،آنها در نگاه او واقعاً مش موکان د و او
شاك» در
یقی دارد که واقعاً شک دارد .به دیگر سخ  ،واقعیت ،شكناپایر استس زیرا « ل
شاك» باشد واقعیت شك را پایرفت ه اس ت ،ازای رو انم ار «اص ل
صورتی که واقعاً « ل
واقعیت» یا شک در آن ،مستلوم پایرش آن است .افوونبرای هر آن کر که در ص دد
نفی و انمار اصل واقعیت برآید ناگویر واقعیتهای بسیاری را پایرفته و مف رو عن ه
گرفته است ،مانند واقعیت خود ،واقعیت فه م ،واقعی ت اس تدالل ،واقعی ت مق دمات
استدالل ،واقعیت نتیجه و واقعیت کسی را که برای او استدالل اقامه میکن د ،ازای رو
نفی واقعیت ،خود مستلوم پایرفت واقعیتهای متعدد نفیناپایر است( .جوادی آملی،
6091ب 31 :س 6099ال  661 :س 6091ال

 696 :س 6093ب 010 /0 :و  019س ب یت ا

ال  630-636 :س  )161 :6090توجه به برهان تنبیهی استاد جوادی آمل ی ،اف وون ب ر
تبیی انمارناپایری اصل واقعیت ،ای حقیقت را که مفاد اصل واقعیت ،گواره «واقعیتی
هست» است ،بیش از پیش مینمایاند زیرا در ای استدالل نشان داده شد در هر فرضی،
حتی فرض شک در تحقق واقعیت یا انمار آن ،حداقل یک واقعیت باید پایرفته ش ود
یعنی ای حقیقت که واقعیت دارای مصداق (حداقل یک مصداق) اس ت انمارناپ ایر
است و گواره «واقعیتی هست» بیانگر ای حقیقت است.
در بحث از انمارناپایری اصل واقعیت ،دیدگاه دیگر آیت هلال جوادی آملی نیو قابل
توجه است ،ایشان برای باورند که نفی و یا تردید در «اصل واقعی ت» ،م انع ورود ب ه
و اصل «انسان درباره خود و اصل واقعیت ،اندیشه میکند» ،مسائل معرفتشناختی رخ
مینمایانند مانند ای مسأله که آیا اندیشه انسان راه به واقع میبرد؟ به دیگر سخ  ،آغاز
به پرسش درباره معرفت ،با اذعان به سه اصل یادشده همراه است و اگر کسی با حفظ
پرسشهای معرفتی ،در ای قضایا تردید کند ،نمیتواند میان پرس ش و غی ر پرس ش،
تمایوی قائل شود و پرسش و غیرپرسش برای او تفاوتی ندارد همانسان ک ه پاس خ و
عدم پاسخ نیو برای او نمی تواند تفاوتی داشته باشد .برای پایه شخصی که از معرف ت
سؤال میکند یا از تردید و شك خبر میدهد از مبادی تص دیقی و تص وری متع ددی
بهره برده است ،مانند تصور واقعیت ،و تصدیق به واقعیت و اندیش ه خ ود( .ج وادی
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بحث شناخت است ،زیرا تنها با پایرش ای اصل ،در کنار اصل «انسان ،واقعیت دارد»

آملی6090 ،ال )10-10 :
اثبات ناپذیری «اصل واقعیت»

به دیده استاد جوادی آملی ،انمارناپایری و شکناپایری «اصل واقعیت» ،نمایانگر آن
است که اقامه استدالل و برهان بر صدق آن نیو می لسر نیست ،زیرا اقامه برهان نسبت به
یك امر پر از فرض جهل و یا شك نسبت به آن امر اممانپایر است .افوونبرای اگر
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کسی بخواهد «اصل واقعیت» را اثبات کن د الزم اس ت پ یشت ر چن دی واقعی ت را
پایرفته باشد مانند واقعیت گوینده ،واقعیت شنونده ،واقعیت استدالل و واقعیت رابطه
میان دلیل و نتیجه و ...ازای رو «اصل واقعی لت» ،بدیهی بالاات است و قضیه «واقعیت ی
هست» قابل اثبات نیست همچنی برپایه آنچه ک ه در بح ث از انمارناپ ایری «اص ل
واقعیت» ،به تفصیل بیان گردید ،کسانی که در پی اقامه برهان ب ر «اص ل واقعی ت»ان د
مانند کسانی که در پی نفی آناند تا زمانی که بر ای اصل ،اعتماد نمرده باشند ،پرسش
و پاسخ آنها بیمعناست بلمه تردید ،شك ،ابهام یا انمار ،تنها با اعتماد به ای اصل ،معنا
مییابد( .جوادی آملی6091 ،ال  696 :س 6099ال

 01-00 :س 6090ج 680 :س ب یت ا

ال  630–636 :س 6090ال )601-608 :
آیت هلال جوادی آملی معتقدند اقامه بره ان ب رای اثب ات «اص ل واقعی ت» اگرچ ه
ناممم است ،اما میتوان درباره لاولی بودن آن ،تنبله داده شود .تبیی یا تنبیهی که لاولی
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مقوم آگاهی به وصفی از
مقوم تصدیق به آن نیست ،بلمه ل
بودن ای اصل را مینمایاند ،ل
مقوم آگاهی به لاولی بودن آن است .انسان با تبیی یا تنبی ه ی اد ش ده،
اوصا آن یعنی ِّ
نسبت به «اصل واقعیت» ،مسیر جهل به آگاهی را نمیپیمای د بلم ه مس یر غفل ت ب ه
هوشیاری را میپیماید ،زیرا جهل به «اصل واقعیت» ناممم اما غفل ت از آن محتم ل
است .به دیگر سخ  ،تنبیه بر لاولی بودن اصل واقع ،انسان را متوجه حقیقتی می کند که
از آغاز به آن علم داشته ،اما از علم به آن غافل بوده است( .جوادی آمل ی6090 ،ال

:

)601
صدرالمتألهی  ،بداهت «اصل واقعیت» را بهگونه دیگری نمایانده است .او به دلی ل
اعتقاد به اصالت وجود و اعتباری بودن ماهیت ،از «واقعیت» به «وجود» یاد م ی کن د.
دلیل او بر بداهت تصدیقی «وجود» آن است که موجودی لت ،نفر «وجود» بوده و از آن
قابل سلو نیست:

«إثبات الوجود لموضوت هاا العلم أی الموجود بما هو موجود فمستغ عنه ،بل غیر
صحیح بالحقیقةس ألن إثبات الش یء لنفس ه غی ر ممم

ل و أری د ب ه حقیق ة اإلثب ات

وخصوصاً إذا کان ذلك الشیء نفر الثبوتس فإن الثاب ت أو الموج ود أو غیرهم ا م
المرادفات نفر مفهوم الثبوت والوجود کما أن المضا بالحقیقة هو نف ر اإلض افة ال
غیرها إال بحسو المجاز ،سواء کان الوجود وجود شیء آخر أو وجود حقیقت ه وذات ه،
وهو هو بما هو أی المطلق ال یأبی شیئاً م القسمی ( ».صدرالمتألهی )13 /6 :6896 ،
عالم ه طباطب ایی نی و در م دخل «نهای ة الحمم ة» ب ه بی انی مش ابه اس تدالل
ل
صدرالمتألهی اکتفا کرده و میفرماید« :فإن موضوعها الموج ود الع ام ال ای نتص وره
یعنی موضوت فلسفه همان وجود عامی است که تصور آن لاولی و تص دیق ب ه آن نی و
لاولی است ،زیرا موجودی لت عی نفر آن است .در توضیح استدالل باید گف ت ،ب رای
هر حقیقت و ماهیت ،امور خارج از ذات آن را میتوان اثبات یا نفی کرد ،اما ذاتیات آن
را نمیتوان سلو یا اثبات کرد برای مثال نمیتوان ذاتیات ماهیت درخت ،مانند جس م
بودن یا نامی بودن را از ذات آن سلو کرده یا در ثبوت آنها ب رای ذات ،ش ک ک رده و
برهان اقامه کرد .ازای رو ذات و ذاتیات هر شیء برای آن شیء« ،بی ل الثبوت» ب وده و
علتبردار نیست ،ذاتی «واقعیت» و «وجود» نیو برای آن ثابت بوده و شکناپایر است.
به دیگر سخ اگر ثبوت ذاتیات برای ماهیات ،شكناپایر باشد ،در ثب وت ذات ب رای
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نصدق بوجوده کالك ألن الموجودیة نفسه» (طباطب ایی)66 /6 :6001 ،
تصوراً أولیاً و ل

«اصل واقعیت» که نفر ثبوت است و نیو برای مرادفات آن مانند «وجود» و «موجود»،
اعم از آنم ه آن
نمیتوان شك کرد ،ازای رو ثبوت واقعیت برای واقعیت و وجودات - ،ل
واقعیت ،مانند واقعیت و وجود زمی و آسمان از واقعیات مقی لده باشد و یا آنمه همانند
خاص ه باش د -ثب وتی واقع ی و ش کناپ ایر اس ت.
وجود واجو ،مطلق از قیودات ل
(جوادی آملی6091 ،ال  690-690 :و  )103ص درالمتألهی  ،مح اور اثب ات ذات و
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ذاتیات شئ برای شئ را در «وجود» ،شدیدتر برمیش مارد« :خصوص اً إذا ک ان ذل ك
الشیء نفر الثبوت» (صدرالمتألهی )13 /6 :6896 ،س زیرا اثبات وجود برای وجود ،به
معنای آن است که در یک قضیه ،موضوت و محمول و رابط ،همگی وج ود باش د ام ا
شدت ،یاد شده در نگاه استاد ج وادی آمل ی ت ام نیس ت ،زی را در هلی ل ات
اولویت یا ل
بسیطه« ،وجود رابط» نداریم .افوونبرای  ،به دیده ایش ان ،اس ا ،اس تدالل ی ا تبی ی
صدرالمتألهی و عالمه طباطبایی برای نمایاندن بداهت «اص ل واقعی ت» نی و از خل ط
میان حمل لاولی ذاتی و حمل شایع صناعی ،خالی نیست مگر آنمه به تبی ی پ یشت ر
ارائه شده درباره چرایی اثباتناپایری «اصل واقعیت» ،ب ازگردد و ب دان تأوی ل پ ایر
باشد .در توضیح باید گفت ،آنچه بی نیاز از برهان است ثبوت ذات و ذاتیات هر شیئی
برای آن در مدار مفهوم و ماهیت آن است یعنی ذاتیات مفهوم واقعیت و معنای وج ود
برای آن مفهوم« ،ضروری الثبوت»اند ،اما ثبوت مصداق خارجی آن ،ام ری اس ت ک ه
سال یازدهم ـ شماره اول ـ پیاپی  33ـ بهار و تابستان 8331
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نیازمند به برهان است .اگر ص ر ثب وت ذاتی ات واقعی ت ب رای واقعی ت ،موج و
ضرورت وجود مصداق برای آن باشد ،در ای صورت دیگر نیازی به اقامه بره ان ب ر
وجود «واجوالوجود» نخواهد بود ،زیرا مفهوم «واجوالوج ود» در دالل ت ب ر اص ل
ثبوت وجود برای ذات واجو ،قویتر از مفهوم وجود یا موجود استس زی را وج وب
وجود ،به معنای شدت وجود است( .جوادی آمل ی6091 ،ال

 691 –690 :و  103س

6099ال  )01 :صدرالمتألهی  ،خود نیو با توجه ب ه ض رورت اقام ه دلی ل ب ر تحق ق
حر و اثبات مص داق واقعی ت
مصادیق واقعیت ،اثبات برخی مصادیق مقی لده آن را به ل
مطلق را به برهان عقلی ارجات داده است« :ولیر یستوجو ببرهان وال یتبی ل بض رور
أن المون فی الواقع دائماً هو کون شیء فقط أو کون نفسه البت ةس ب ل البره ان والح لر
واألول ک الوجود ال ای یتعل ل ق
أوجبا القسمی جمیعاً ،الثانی کالوجود الای ال سبو له
ل
باألجسام ،فالوجود الغیر المتعل لق بشیء ه و موجودی ة نفس ه والوج ود الع ارض ه و

موجودیة غیره( ».صدرالمتألهی )13 /6 :6896 ،
منشأ ادراک «اصل واقعیت»

شناخت منشأ ادراک «اصل واقعیت» ،میتواند در تعیی نقش و جایگاه معرفتشناختی
ای اصل ،راهگشا باشد .در نگاه آیت هلال جوادی آملی ،منشأ ادراک «اصل واقعی ت» -
یعنی مفاد قضیه «واقعیتی هست» به معنای تحقق خارجی مصداق یا مص ادیق مفه وم
واقعیت ،-علم حضوری به وجود خود است .به دیگر سخ  ،هر انسانی وجود خود را
مییابد و به بودن خود علم دارد و برپایه ای یافت حضوری ،مفهوم واقعیت ب رای او

یا مصادیق مفهوم واقعیت ،برای او نمایان میگردد( .ج وادی آمل ی ،ب یت ا ب–691 :
)699
همانگونه که استاد جوادی آملی به تفصیل بیان داشتهاند آگاهی و دانش حص ولی
تنها نسبت به اموری جریان مییابد که در قالو مفاهیم و ماهیات ،ظاهر شده باش ند و
از ای جهت حقایقی که در فراسوی مفهوم و یا ماهیت بوده و در عرصه وجود ذهن ی
بروز نداشته و عی واقعیت و حقیقت خارجیاند ،هرگو از راه دانش و علم حصولی به
دست نمیآیند بلمه تنها پر از آنمه با دانش شهودی و حضوری دریاف ت م یش وند
مفاهیم حمایتکننده از آنها پدید میآیند .کارکرد ای مفاهیم ،تنها حمایت و اش ارت

«اصل واقعیت» و جایگاه معرفتشناختی آن در اندیشه آیت هلال جوادی آملی

فراهم آمده است ،افوونبرای او برخی موجودات دیگر را نیو ب ا ح لر ی ا ب ا ش هود
حضوری درمییابد ،ازای رو مفاد قضیه «واقعیتی هست» یعنی تحقق خارجی مصداق

نسبت به آن اموری است که بهگونه شهودی دریافت ش دهان د .واقعی ت خ ارجی ،از
جمله اموری است که به دانش شهودی یافت میش ود و مفه ومی ک ه از آن حمای ت
میکند به همراه شهود نخستی در ظر ذه آدمی پدید آمده و در زمره لاولی مفاهیم
سر بداهت «اص ل واقعی ت»،
و مفاهیم لاولیه ،از مصداق خود حمایت میکند .ازای رو ل
آن است که انسان ،خود را مشاهده میکند همچنی برخی موجودات دیگ ر را نی و ب ا

09

حر یا با شهود حضوری ،درمییابد -هرچند انمار واقعیت خارج از خود یا انمار راه
ل
شناخت آن ،منافی با اصل پایرش واقعیت خود از راه علم حض وری و نی و ش ناخت
برخی از شئون ذات خود همانند «شك» ،از راه وجدان و علم حضوری نخواه د ب ود.
(جوادی آملی6090 ،ال  81 :س 6090ج)110 :
استاد جوادی آملی معتقدند در تبیی منشأ ادراک «اصل واقعیت» ،به دیده نر ت ر
میتوان گفت ،اصل واقعی لت یا بطالن سفسطه ،از طریق شهود مستقیم واقعی لت مطلق و
علم حضوری به هستی مطلق یا هستیهای مقی لد ،دریافت میشود و از آن پر در قالو
مفاهیمی که عهدهدار حمایت از آن است در س طح عل وم حص ولی ظ اهر م یش ود.
(جوادی آملی6091 ،ه 016 :س 6093ج )610 :ای

تبی ی  ،مبتن ی ب ر پ ایرش تحق ق

«واقعیت مطلق» در خارج و اممان شهود آن است .در توضیح فوونتر میت وان گف ت
استاد جوادی آملی معتقدند انسان ،نخست حقیقت مطلق زوالناپایر را با شهود و علم
سال یازدهم ـ شماره اول ـ پیاپی  33ـ بهار و تابستان 8331
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حضوری ،به مقدار خویش م ییاب د س بر آن واقعی ت یاف ت ش ده ،در نش ئه عل م
حصولی ،به صورت اصل مفهومی واقعی ت و اص ل اس تحاله اجتم ات نقیض ی ارائ ه
میگردد یعنی در علم حضوری و شهودی ،نخستی مشهود انسان خداس ت و انس ان
بالفطره به سوی حقیقت ضروری ازلی متوجه بوده و با شهود آن را مییاب د( .ج وادی
آملی6090 ،ب 683 :و  116س 6098ال  )011 :برای پایه از منظر استاد جوادی آمل ی،
بهتری راه برای پیبردن به اصل واقعیت و نجات از انمار ی ا تردی د در آن ،همچن ی
سالمتری راه برای نیل به شئون واقعی ت عین ی ،همان ا ش ناخت حض وری حقیق ت
خویش است .تأمل در حقیقت رو  ،پایه شهود هستی آن است که عی وحدت ،ثبات،
تجرد و مبدئیت آثار بسیار است .انسانی که در عل م حض وری ذات ب ه ذات ،غ و
میکند نه تنها «واقعیت» خویش را مییابد ،بلمه چون ذاتش عی فقر و مح

رب ط

مقوم وجودی اوست -می لسر نیست ،ارتباط خود
است و درك ربط بیادراك مستقل -که ل

با هستی مح

را نیو مییابد( .جوادی آملی6091 ،و)010 –011 :

پارهای از تبیی استاد جواد آملی درباره منشأ «اصل واقعیت» میتواند ای گمان ه را
تقویت کند که قضیه «واقعیتی هست» قضیه بدیهی اولی نیست بلمه برپایه قیاسی خفی
از گواره بدیهی وجدانی «م هستم» یا «م واقعیت دارم» بدست آمده است ،تقریر ای
قیا ،چنی است« :م هستم» یا «م واقعیت دارم» ،صادق است .م

ی ک مص داق

واقعیت هستم ،ازای رو واقعیت ،حداقل ی ک مص داق دارد ،یعن ی «واقعیت ی اس ت»
صادق است.
برپایه آنچه بیان گردید ،صدق گواره «واقعیتی هست» بییافت مصداقی از وجود -
ضروری گواره بدیهی وجدانی «م هستم» گواره «واقعیتی هست» بوده و ای
بداهت نفسی ندارد یعنی صر

گ واره،

تصور موضوت و محمول آن برای حم م ب ه مف اد آن

کافی نیست .آنچه ای دیدگاه را بیش از پیش استوار میسازد نقد آیت هلال جوادی آملی
بر استداللهای ارائه شده از سوی صدرالمتألهی و عالمه طباطبایی در تبی ی ب داهت
اصل واقعیت است -که پیشتر بیان گردید -اما آنچه ای دیدگاه را به چالش میکش د
استدالل تنبیهی است که آیت هلال جوادی آملی بر انمارناپایری «اصل واقعی ت» اقام ه
کردند و برپایه آن ،به استناد انمارناپایری بطالن سفسطه ،انمارناپایری «اصل واقعیت»
آشمار گردید.

«اصل واقعیت» و جایگاه معرفتشناختی آن در اندیشه آیت هلال جوادی آملی

خواه وجود خود خواه وجودی خارج از خود -فهمیده نمیشود .به دیگر سخ  ،نتیجه

نسبت «اصل واقعیت» و «اصل امتناع تناقض»

اصل امتنات تناق

به دیده بسیاری از حمما ،افوون بر قضیه اولی بودن « ،لاول األوائ ل»

است و در نظام معرفت ،جایگاه یگانهای داراست ،ازای رو با توجه ب ه جایگ اه اص ل
واقعیت در معرفت ،سنجش نسبت ای دو اص ل در اندیش ه آی ت هلال ج وادی آمل ی
پراهمیت و قابل درنگ است .در بررسی آثار ایشان ،سه دی دگاه درب اره نس بت اص ل
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واقعیت و اصل امتنات تناق

 ،بدست میآید که در ادامه هر یک به تفص یل شناس انده

میشود.
« .1ا ّول األوائل» بودن «اصل واقعیت» و متفرع بودن «اصل امتناع تناقض» بر آن

در آثار استاد جوادی آملی بارها «اصل امتنات تناق

» « ،لاول األوائ ل» و تنه ا قض یه

لاولی شناسانده شده است (جوادی آمل ی6091 ،و 131 :س 6091د 068 :س -611 :6081
 611و  619س 6098ج 01 :س 6093ال

 601 :س 6090ال

 ) 91 :س ام ا در م وردی ب ه

روشنی « ،لاول األوائل» بودن آن نفی شده و «اصل واقعیت» « ،لاول األوائل» یاد م یش ود.
پشتوانه ای دیدگاه آن است که «اصل اقعیت» ،هرگو قابل انمار نیست تا آنج ا ک ه در
ظر انمار امتنات اجتمات نقیضی نیو از واقعیت انمار خبر داده میشود و آنچه از انمار
امتنات اجتمات نقیضی  ،الزم میآید همان انمار اصل واقعیت اس ت .ب رای پای ه ،ع دم
متفرت بر اصل واقعیت است ک ه از آن ب ا عن وان
اجتمات واقعیت با الواقعیت ،از فروت ل
سال یازدهم ـ شماره اول ـ پیاپی  33ـ بهار و تابستان 8331
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امتنات اجتمات نقیضی یاد میشود .ازای رو لاولی معرفتی که انسان به دست م یآورد،
اصل واقعیت و ضرورت آن است و پر از آن در پناه ای

اص ل ب ه نف ی نق ی

آن

پرداخته و درپی آن به استحاله اجتمات نقیضی حمم میکند( .جوادی آمل ی6091 ،ب:
 31-18س 6091ه 666 :س 6099ال )661 :
 .2تقدم «اصل واقعیت» بر «اصل امتناع تناقض» در مقام تنبّه

برپایه ای دیدگاه« ،اصل واقعیت» و «اصل امتنات تناق

» ،هر دو بدیهی لاول یان د،

زیرا هر دو انمارناپایر و اثباتناپایرند ،اما تنبله به ای دو اصل ،در طول یمدیگر است
یعنی آگاهی به اصل واقعیت در رتبه سابق بر آگاهی ب ه «اص ل ع دم تن اق

» اس ت.

(جوادی آملی6091 ،ه )181 :اگرچه استاد جوادی آملی در جای دیگری بیاش اره ب ه
ترتلو فهم میان ای دو اصل ،در تبیی جایگاه آنها نسبت به عل وم دیگ ر بی ان داش ته
است که انسان آن گاه که ب ه س طح ادراك و آگ اهی م یرس د در نخس تی مرتب ه از

ادراكهای خویش ،اصول لاولیس مانند «اصل واقعی لت»« ،اصل امتن ات تن اق

» و «اص ل

علی لت» را میفهمد ،هرچند بر فهم خود واق نبوده و نسبت به آن تنبله نداش ته باش د.
ای قضایا در فطرت آدمی حضور دارند و او با اعتماد به ای قض ایا مس یر گفتگ و و
استدالل را آغاز میکند( .جوادی آملی6091 ،ه 003 :س 6093ج)616–618 :
 .3تقدم «اصل امتناع تناقض» بر «اصل واقعیت»

استاد جوادی آملی اگرچه معتقدند «اصل واقعیت» در کنار اصل «انسان واقعی ت دارد»
و اصل «انسان درباره خود و اصل واقعیت ،اندیشه میکند» ،شرط نخستی برای ورود
به بحث و گفتگو بوده و با تردید در آنها مجالی برای تردید و شك ب اقی نم یمان د و
روشنی بیان میدارند که قضایای گوناگونی که با حر و یا غیر آن ادراك م یش وند و
صورت بدیهی دارند مانند قضیه «اندیشه هست» ،با اس تناد ب ه اص ل امتن ات تن اق

،

ضرورت صدق مییابند و یقینی میگردند ،زیرا یقی  ،عبارت از جوم به ثبوت محمول
برای موضوت و جوم به امتنات سلو محمول از همان موضوت اس ت ،ازای رو «اص ل
واقعیت» و دو اصل دیگر ،از نظر منطقی ،هم افق با «اصل امتنات تناق
که تردید در اصل امتنات تناق

»اند به ای معنا

 ،یق ی و ض رورت ص دق اص ول یادش ده را نی و در

معرض زوال و تولول قرار میدهد ،همانگونه که با استفاده از «اصل امتنات تناق

»ب ر

ضرورت صدق و حتمی لت آن اصول و استحاله زوال و تولول آنها تنبه حاصل میش ود.

(جوادی آملی6090 ،ال  )98–99 :استاد جوادی آملی هرچند ای وابستگی یا نیاز ب ه
اصل امتنات تناق

را مانع بدیهی و لاولی بودن اصل واقعیت نمیدانند (همان )611 :اما

آن را به روشنی ،مانع «اول االوایل» بودن آن میدانند ،ازای رو ایشان در اثر دیگر خود-
که از جهت تاریخ انتشار ،متأخر از آثار دربردانده دو دیدگاه پیشی درباره نسبت «اصل
واقعیت» با «اصل امتنات تناق

» است -ای دیگاه را با ص راحت و تاکی د ف وونت ری

«اصل واقعیت» و جایگاه معرفتشناختی آن در اندیشه آیت هلال جوادی آملی

مباحث معرفتشناختی مطر نمیگردد( ،جوادی آملی6090 ،ال

 )10-10 :ام ا ب ه
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چنی بازگو کردهاند:
«عالمه طباطبایی ،آن [برهان صدیقی ] را به عنوان نخستی مسأله فلسفی مطر
کرده است ...برهان صدیقی در ای تقریر نیازی به مبحث اص الت وج ود و مانن د آن
ندارد ،اصل واقعیت با ضرورت ازلی خود حمایت از هستی مطلق دارد .تحوالتی ک ه
پیرامون برهان صدیقی شمل گرفته ،در قلمرو هستی شناختی است و میتوان چن ی
گفت که بر مدار اصل واقعیت چنی تحولی در حوزه معرفتشناختی نیو رخ میدهدس
یعنی معرفت اصل واقعیت به عنوان اولی قضیه علمی نیو میتواند مطر شود و از آن
به عنوان اول االوایل و احق االقاویل میتوان یاد کرد و لم هر چه در ای م ورد فم ر
کردیم ،دیدیم اصل واقعیت که ریو و تردیدی در آن نیست ،نمیتواند به عنوان اولی
قضیه مطر شود ،بلمه خود ای اصل نیو مدیون استحالۀ جمع هستی و نیستی اس ت،
زیرا اگر استحالۀ جمع هستی و نیستی محل تردید باشد ،گوارۀ «اصل الواقعی ة ح ق ال
سال یازدهم ـ شماره اول ـ پیاپی  33ـ بهار و تابستان 8331
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ریو فیه» نیو میتواند در معرض تردید قرار گیرد ،بنابرای پیرامون اصل واقعی ت نی و
میتوان پرسش و سؤال کرد ،و لم اصل استحالۀ جمع هستی و نیس تی در زی ر ه یچ
سؤال و پرسش قرار نمیگیرد و مااکرات و گفتوگوها هنگامی که ب ه آن م یرس د،
پایان میپایرد( ».جوادی آملی)600 –601 :6081 ،
همچنی در توضیح فوونتر میتوان گفت ،در اندیشه آیت هلال جوادی آملی« ،اصل
مقدم بر هم ه
واقعیت» اگرچه چنی مینمود که توانایی دارد نخستی معرفت انسان و ل
معرفتهای دیگر او باشد اما از آنجا که ای اصل میتواند در معرض تردید کسی قرار
گیرد که ثابت بودن اصل واقعیت را با ثابت نبودن آن ،قابل جم ع م یدان د( ،ج وادی
آملی )600 :6081 ،نیازمندی اصل واقعیت ب ه اص ل امتن ات تن اق

و در نتیج ه «اول

االوایل» نبودن آن نمایان میگردد.
درپایان ای بحث ،برای شناخت نر تر آراء معرف تش ناختی آی ت هلال ج وادی

آملی ،اشاره به ای نمته سودمند است که ایشان در تحلیل نهایی خود ،قضیه «موج ود
معدوم نیست» را «اول االوایل» شناسانده و معتقدند «اول االوایل» آنگاه که تعی ل منطقی
مییابد ،به صورت اصل استحاله اجتمات و ارتفات نقیضی درمیآید ک ه «اص ل امتن ات
تناق

» یاد میشود( .همان 610-611 :و  611و )601–600
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نتیجهگیری

هد

از نگارش ای مقاله ،تبیی دی دگاه آی ت هلال ج وادی آمل ی درب اره «اص ل

واقعیت» و نمایاندن جایگاه معرفتشناختی ای اصل در نظام معرفت بود .ای نوشتار
برپایه پژوهش فراگیر در آثار استاد جوادی آملی ،نشان داد مفاد اص ل واقعی ت گ واره
«واقعیتی هست» بوده و ای گواره به دلی ل ویژگ ی انمارناپ ایری و بره انناپ ایری،
بدیهی اولی است و گواره «واقعیت هست» اگر هممعنای گ واره «واقعیت ی هس ت» -
یعنی حداقل یک امر واقعی محقق است -به کار رود بدیهی اولی اس تس ام ا اگ ر ب ه
معنای وجود داشت «واقعیت مطلق» یا «وجود مطلق» به کار رود صدق ی ا ب داهت آن
نیازمند تبیی دیگری است .ای نتیجه ،میتوان د در ارزی ابی بره ان ص دیقی عالم ه
طباطبایی ،به شمل قابل توجهی نقش آفری باشد .منش أ ادراک اص ل واقعی ت نی و از
سال یازدهم ـ شماره اول ـ پیاپی  33ـ بهار و تابستان 8331
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منظر استاد جوادی آملی در ای پژوهش تبیی گردید .ازآنجا که پارهای از آراء ایش ان،
به گونهای گمانه بازگشت بداهت «اصل واقعیت» به گواره بدیهی وجدانی «م هستم»
را تقویت میکند پیشنهاد میشود در پژوهش مستقلی نسبت ای دو گواره به تفص یل
بررسی شود .در ای پژوهش ،با بررسی دیدگاه آیت هلال جوادی آمل ی درب اره نس بت
«اصل واقعیت» با «اصل امتنات تناق

» ،سه نظریه بدست آمده از آثار ایشان نمایانده و

دیدگاه نهایی ایشان یعنی تقدم «اصل امتنات تناق

» بر «اصل واقعیت» شناسانده ش د،

برای پایه پیشنهاد میش ود در پ ژوهشه ای مس تقل ،نس بت ای
اندیشمندان دیگر بررسی و ارزیابی شود.
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