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ـــام«پرســـش از  ـــي«، »انک ـــودمندي«، »روای و » س
اي هسـتند »ي پشینيپرسانه«، چهار علم دیني» بایستگي«
گفتن درباره و در علم دینـي را ه پاسخ مثبت بدانها، سخنک

ها منفي دارد، زیرا اگر پاسخ به این پرسشميمباح و معقول
باشد، بحث از علم دینـي از اسـاس دچـار چـالش گشـته، 

در آن، رسد، و بحث از/نوبت به پژوهش در علم دیني نمي
، و »غیرمفید«، »غیرمشروع«، »نکغیرمم«پرداختن به امر 

گردد، و در هر چهار حـال، بحـث قلمداد مي» غیرضرور«
شـمار خواهـد بـهیمانـهکایجابي از علم دیني، فعلي غیرح

يگفـــتن از حتـــه ســـخنکـــجهت اســـت آمـــد. بـــدین
ي ي مباحـث فلسـفهه عمدهکي علم دیني »هاانگارهیشپ«

ها دهد، پس از پاسخ به این پرسـشیل ميکعلم دیني را تش
ــد بــود؛ ازایــندارمعنــي تــوان از آنهــا بــه رو ميخواه

) علـم دینـي تعبیـر ي(ماقبل المبـاد» هايانگارهپیشاپیش«
رد؛ و جایگاه بحث از آنها نیز پیش از مبادي تصدیقي علم ک

پژوهيع در مباديیازجمله خطاهاي رایج و شادیني است.
هاي مضاف بـه شده در فلسفهلیفأعلم دیني (در نوع آثار ت

ي ه نوعًا بحث از چهار پرسانهکهاي دیني) این است دانش

ضرورتاهمیت و 
موضوع
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شـوند؛ پنداشـته ميالیـهمبادي دانـش مضـافومزبور جز
ــد ایــن مباحــث در زمــرهکــدرحــالي ي مباحــث ه هــر چن
روند، اما هاي دیني به شمار ميهاي مضاف به دانشفلسفه
هـاي دینـي و هـا نیسـتند، زیـرا علممبادي این دانـشوجز

مسائل آنها هرگز ابتناي منطقي و محتوایي بر آنها ندارند تـا 
» يفلسفه«تعبیر شود؛ نسبت میان » مبادي«مثابه ه از آنها ب
آن عام مطلق است.» مبادي«علم و 

يهان مباحثي همچون عنوانیی، به تبي علم دینيفلسفه
علم دیني (تفاوت علم » معیار«و » ماهیت«پردازد: زیر مي

عنـوان (معناداري» تصوريانکام«)، والرکدیني و علم س
(تحقــق خــارجي) آن، » ان تصــدیقيکــام«علــم دینــي) و 

ـــاني/« ـــاديمب ـــناختيهستي» مب ـــناختي، معرفتش ، ش
و » منــابع/ مصــادر«، و... علــم دینــي، شــناختيارزش

، »مســـائل«، »موضــوع«علــم دینـــي، » شناســيروش«
ي هندسـه«علـم دینـي، ي»ردهـاکارکغایت و «، »قلمرو«

علـم دینـي، » امـلکّون و تکـفرایند ت«علم دیني، » معرفتي
ي تحـول علـم)، عوامل دخیل در تحّول علم دینـي (نظریـه

دینـي، نسـبت و بندي علوموحدت و تکثر علم دیني، طبقه
دیـن و يي معرفتمناسبات علم دیني با دیگر اضالع هندسه

...
يبنددسـتهاز:اندعبارتن اثر یايهاين نوآوریترمهم
مختــار يهیــ، ارائــه نظرينــیعلــم ديروشیپــيهــاچالش
يبنـد، منطق طبقهينیعلم ديارهای، معينیعلم ديهردربا
.يپژوهنیدر ديموانع نقد و نوآوريبند، دستهعلوم

قـرار گرفتـه ين اثر مورد نقادیکه در اين مواردیترمهم
يریپـذ، امتناع آزمونعلمدیاز: امتناع تولاندعبارتاست، 

اهداف تحقیق

ي تحقیقهاينوآور

اثرينقدها



۱۹دیباچه

د یـتولين، فقدان افراد متخصص برایدیيستای، اينیعلم د
.يپژوهنیدر دي، موانع نقد و نوآورينیعلم د

ي مباحـث ه به بخش عمدهکتاب را، از آن جهت کاین 
ن یاثري در اراآنتوان پرداخته است، ميي علم دینيفلسفه
رد.کقلمداد زمینه

معرفتيهندسه«يکي از اضالع پنجگانهینيیعلم د
ـل «نـي، عبـارت اسـت از یاست. معرفـت د١»ينید محصَّ

هـاي هـا و آموزهشـف گزارهکن و یـسعي مّوجه براي فهـم د
هاي ي از شـاخهکـز ییـي علم دیني نرو فلسفهنیازا». دیني

ي معرفت رود. فلسفهيمبه شمار » ي معرفت دینيفلسفه«
عقالنـي-ي فرانگـر دانش مطالعه«دیني، عبارت است از: 

ن و یـمعرفت حاصل از سعي مّوجه براي فهم دلي کام کاح

يجـاين، در جـایديمعرفتيهندسهيج دربارهیراياز باب مماشات با تلق. ١
م، امـا حـق یان نهادهیديمعرفتيانگاشتن هندسهيکتاب، بنا را بر چهارضلع

ر یـشـرح زهپنج ضـلع بـين، دست کم دارایديمعرفتيسهآن است که: هند
است:

ب/ ملـک یکه متعّلق آن ساحت ماورائي عالم (عالم غيانيیاحکام تکو)کی
ل یرا تشـک» ينـید دیـنظـام عقا«ن گـروه از احکـام االهـي، یوجود) است. ا

.دهنديم
ملکـوت ب عالم/ یکه متعّلق آن ساحت باطني عالم (غيانيیاحکام تکو)دو

ل یرا تشـک» ينـیات دیـنظـام معنو«ن گروه از احکام االهي، یوجود) است. ا
.دهنديم

که متعّلق آن ساحت مادي عالم (شهود وجود) اسـت. يانيیاحکام تکو)سه
.دهنديل میرا تشک» ينیعلم د«ن گروه از احکام االهي، یا

انسـاني ل و رذائل نفـسیکه متعّلق آن ساحت فضايانيیاحکام تحس)چهار
.دهنديل میرا تشک» ينینظام اخالق د«ن گروه از احکام االهي، یاست. ا

ن گـروه یـن است. ایکه متعّلق آن ساحت افعال مکلفياعيیاحکام تشر)پنج
عت) را ی(شـر» ينـیات دیف، حقـوق و وضـعینظـام تکـال«از احکام االهي، 

دهند.يل میتشک

قیمسئله تحق



۲۰علم دینيي فلسفه

الم دیني، کي علم فلسفه». هاي دینيها و آموزهشف گزارهک
دینـي، ي علـم اخـالق، فلسـفه١ينـیداتیـي معنوفلسفه
ي هاي دیگر فلسـفه(فقه)، شاخهام دینيکي علم احفلسفه

ي معرفـت دینـي (و در ذیــل آن انـد. فلســفهمعرفـت دینـي
هاي مضــاف بــه ي فلســفهي علــم دینــي) در زمــرهفلســفه
٢شود.يها قلمداد ممعرفت

تاب از شش فصل و سه پیوست سـامان بسـته اسـت: ک
-چـالش «چهـارده يفصل نخست، به پاسخگویي درباره

و » سـودمندي«، »روایـي«، »انکـام«ي در زمینه» پرسش
یـافتن ، پرداخته است. پاسخ شایستهعلم دیني» بایستگي«

شرط سزایي و روایي سخن گفـتن از این چهار پرسانه، پیش
پـیش از بحـث از يه حتـکـجـا اسـت؛ و از آنعلم دینـي

ها بایـد )، ایـن پرسـانهيعلم دیني (مباد» هايانگارهپیش«
ـــه  ـــا ب ـــد، از آنه ـــور یابن ـــخ درخ ـــده پاس ـــي ش بررس

ـادي) علـم دینـي تعبیـر (ماقبل ال» هايانگارهپیشاپیش« مب
ایم.ردهک

ان که در چهل بند سامان گرفته است، ارکدر فصل دوم، 
و ي علــم دینــيي مختــار راقــم در زمینــهنظریــهيو اجــزا

مـین، کي آن تبیین شده است؛ به نظر ایـن مختصات عمده
و از حیـث منطـق، » گـراثرتک«علم دیني از لحاظ منابع، 

قـت یاست، در حق» ينیعرفان ثقل«که همان » ينیديقیعرفان حق«به نظر ما . ١
ها و افتهی، نه ينی) ديهاموزهآو اهن ضلع از احکام (گزارهیعبارت است از هم

د یـخـود باين مـدعا در جـایه. ایصوفيمغشوش و مخدوش جهلهيهابافته
رد.یقرار گيفنيمورد بحث و بررس

ــراي. ٢ ــف، تقســیمات و اقســام فلســفهيهمالحظــب : ک.هاي مضــاف، رتعری
؛ فصل اول از بخش اول.فلسفة مضافبر رشاد؛ کاعلي

موضوع فصل دوم

اولموضوع فصل 



۲۱دیباچه

» گراواقـع«،شناسيي معرفت؛ از جنبه»ساختگانآمیخت«
ـــاواقع«و  ـــد ســـنجش»نم ـــذیرآزمون«، وري؛ از بع و » پ

؛ از »ابنـدهیفرگشـت «، ؛ از نظر فرایند تولیدشوندهتصحیح
سـت؛ و ا» زاغیربحران«و » مداراخالق«نظر ارزشي، نقطه

ثري به واقع و همچنین از جهات کنیز به لحاظ اصابت حدا
ـابع، موضــوع و مقاصــد،  ــاني، منـ ــدس«مب اســت، و » مق

دینـيه: چون علم دینـي، بخشـي از معرفـتکسرانجام این
ام عام معرفـت کشود، مشمول احاألعم قلمداد ميبالمعني

ي معرفت دینـي مـورد بحـث قـرار ه در فلسفهکدیني است 
گیرد.مي

و » مـاهوي«تاب، معیارها و مختصـات کسومین فصل 
را بررسـیده اسـت. برابـر ایـن مقـال، علم دینـي» هویتي«

ي ه همـهکـواري دستگاهنوان علم دیني به معرفتاطالق ع
اطالق «ّون یافته باشد کمعیارهاي ماهوي آن بر اساس دین ت

اي است، اما اطالق این عنوان به دستگاه معرفتـي» حقیقي
شده در این فصل نیسـت، ي معیارهاي مطرحه واجد همهک
و احیانًا مسامحي است. به تعبیـر دیگـر: » اطالق مجازي«

ار رود:کتواند در سه افق متفاوت به عنوان علم دیني مي
ه عبـارت اسـت از ک، »بالمعني االخص«علم دیني.۱

ي ي از همــهه عــالوه بــر برخــوردارکــايدســتگاه معرفتــي
هاي آن به سوم، گزارهشده در فصلمعیارهاي ماهوي مطرح

رده باشد.کواقع اصابت 
ه عبـارت اسـت از کـ، »بـالمعني االعـم«علم دیني.۲

ي معیارهـاي ه به حسب ظاهر از همـهکاي يدستگاه معرفت
است، اما به علتي (مانند خطا در انتخاب ور برخوردارکمذ

اربسـت درسـت روش و کروش درست یـا خطـا در مقـام 

مسوموضوع فصل 

کاربردهـــــــــاي
نيیعلم دي گانهسه



۲۲علم دینيي فلسفه

هـاي آن بـه واقـع ي گزاره) همـهو استنتاجات استنباطیعمل
.رده باشدکاصابت ن
ه عبـارت اسـت از کـ، »بالمعني االوسع«علم دیني.۳

ــدســتگاه  ه تنهــا از معیارهــاي هــویتي دینــي کــاي يمعرفت
ــت ام ــه جه ــوم: ب ــر س ــه تعبی ــبرخــوردار اســت. و ب ان ک

ــورداري  ــدا«برخ ــ» ثريکح ــداقلي«ا ی ــاي »ح ، از معیاره
يشده در این فصل، اطالق عنوان علم دینـي بـه همـهارائه

وانـد تهاي معرفتي منتسب به دین، ميمراتب طیف دستگاه
د.قلمداد شو» يکیکاطالق تش«

» شـناختيمباني معرفت«ي فصل چهارم در صدد ارائه
ي بالمعني االعم اسـت، و ایـن مـدعا را بـا ارائـهعلم دیني

ي نظریـه«علم، با عنوان شناسيي معرفتالگویي در زمینه
بخشـد. ایـن سـامان مي» گراي دینـيواقـعيشناسمعرفت

دینـيعلمدر تولیدردهاي عقلکارکمبحث با طرح و شرح 
پذیرد. بر اساس مباحث فصـل چهـارم المحالـه فرجام مي

را در علم دیني، خاصه در مـورد » انتقاديگرایيواقع«باید 
يج: در حـوزهیـر رایـها) بپذیریم؛ بـه تعبها (نه گزارهآموزه

ل یرا تشــکيعلــوم انســانيکــه بخــش عمــده» هــاآموزه«
م؛ یم و مخّطئه باشیریدهد، مانند فقه، امکان خطا را بپذيم

» شـمولينمایيواقع«زیرا اصرار بر اصابت صددرصدي و 
مستلزم قول به انسداد و تن دردادن به قضایاي علمي، عمالً 

.ان وقوعي علم دیني استکعدم ام
، بـر بنـدي علـومدر فصل پنجم، به تبیـین مبـاني طبقه

بنـدي ایم. به نظر مـا طبقهپرداخته» ي تناسقنظریه«اساس 
ي مهندســي مطلــوب مجموعــه«علــوم عبــارت اســت از: 

ــه ف ــنجش مؤلِّ ــاس س ــر اس ــري، ب ــارف بش ــي کهاي رمع ن

موضـــوع فصـــل
چهارم

موضـــوع فصـــل
پنجم



۲۳دیباچه

دیگر، و با لحاظ قواعد و ضوابط معتبر کبخش آنها با یّونکت
ي ایـن فصـل بـا ارائـه». دي صـحیحبنو دخیل در صورت

مطلـوب بنـدي علـوم انسـانيالگوي مشخصي بـراي طبقه
پذیرد.رد پیشیني) پایان ميک(یعني با روی

موانع نقـد «ياست دربارهيفصل ششم، مطلب جامع
االطـالق يعلعلمدیپژوهي و تولنیدر قلمرو د» يو نوآور
ه و یـَدردگو«ن مطلـب کـه یـالخصوص. ايعلينیو علم د
و نهضـت تحـول معرفـتينهیاست در زميا»نامهدرمان
چهــل و پــنج مــانع و يشــرح اجمــاليد علــم، حــاویــتول
هــر کــدام از آنهــا کــه در قالــب پــنج گــروهيهــاچــارهراه

دور يهـان مقـال را در گذشـتهیـشـده اسـت. ايبندطبقه
ز آمــده یــپژوهــي معاصــر ننیــدر کتــاب دراآنام و نگاشـته
ن ییدر تبيار مهمیاما به جهت دربرداشتن نکات بس١،است

يان اصحاب علـم و جامعـهیدر ميعلل رکود و رکون علم
يشناسمعرفت و جامعهيمولد معرفت، از نظرگاه روانشناس

ــ، از حمعرفــت ــو نو فرهنــگث اخــالقی هــا و يز کاســتی
يهــادســتگاهيتیریمــديموجــود در ســامانهيهــايکــژ

بـه عنـوان فصـل ششـم راآنعلم و فرهنگ کشور، يمتصد
.آورميمدفتر حاضر 

ات مهـم و مـرتبط بـا کـاي نپـارهجهت دربرداشـتنهب
موارد، يارجاع در برخاناً یتاب حاضر و احکمطالب فصول 

مثابـه هبر درج چند مـتن بـيبا پیشنهاد برخي همکاران مبن
اندعبارتها ن قسمتیوست در آخر کتاب موافقت شد. ایپ

از:

حذف کنم.راآنمعاصر يپژوهنیديالبته ممکن است در چاپ بعد. ١

هاپیوست

موضـــوع فصـــل
ششم
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میـان ایـن ۹/۳/۱۳۹۱ه در تـاریخ کاي مباحثه«متن .۱
ـــده ـــريبن ـــاي ن و یکمت ـــرت آق ـــق حض ـــدیق خلی ص

ي علوم اجتماعيدهک، در دانش»سیدمحمدمهدي میرباقري
.وست اولیدانشگاه تهران اتفاق افتاد به عنوان پ

اشــفیتکارایي و کــي نظریــهدربــارههایي پرســش«.۲
دوم.وست یبه عنوان پ» در باب دینثري و استقاللي عقلکا

اي سرشت و صـفات اضـالع ن مقایسهییجدول تب«.۳
.به عنوان پیوست سوم» دینمعرفتييهندسهيچهارگانه

***

همکـاران يهامسـاعي و مسـاعدتسـببه در پایان ب
و پژوهشــگاه فرهنــگيپژوهــنیپژوهشــکده حکمــت و د

ي اثــر حاضــر در فراینــد بــراي عرضــهي اســالمياندیشــه
اران کـهميپژوهشـگاه، و نیـز سـعي خالصـانهيهابرنامه

دل و يدایسـازمان انتشـارات در نشـر مطلـوب آن، از ســو
نم.کزان سپاسگزاري ميیکان عزیکان یصمیم جان از 

بر رشادکا علي

سپاس و ستایش


