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زمـان،  ادامه یافته اسـت. هـم  اي صورت فزایندههاي کشور مطرح شد و تا به امروز بهدانشگاه
هـاي  طور مـوازي دیـدگاه  لحاظ کمی و کیفی گسترش یافت و بههنقد علوم انسانی متداول ب

ایمـان و  ؛1392بـه خسـروپناه   بنگریـد متعددي درزمینۀ علم دینی شکل گرفت (براي مرور 
نظریـۀ  ها). یکی از این دیدگاه1386دیگرانوحسنی؛1389سوزنچی ؛1392کالته ساداتی 

تبلـور یافتـه   وادینـی علمهویتخسرو باقري است که عمدتاً در کتاب » علم تجربی دینی«
است و هدف از نوشتار فعلی نقد این کتاب است. راقم این سطور به پنج نقد از ایـن کتـاب   

شود:میاشارهها مختصر به آنطور بهدست یافته است که 
انـد نقـد دانسـته  قابـل ذیـل سیسی علم دینی باقري را در مـوارد  أمدل تدیگرانوحسنی

که درمقـام  ،اول دینۀنخست، باقري معتقد است منطق).106- 89: 1386دیگرانوحسنی(
کـه بـراي   اسـت قدري شـفاف و صـریح بیـان شـده    به،و احکام است،هابیان عقاید، ارزش

که استخراج معـارف از متـون   درحالی،گیري از علوم بشري نیستشناخت آن نیازي به بهره
کـه در  مند صـورت پـذیرد. دوم، درحـالی   صورت روشاول دین باید بهۀدینی حتی در منطق

بـر معـارف دینـی دانسـته شـده      تولید علم دینی مبتنـی برايباقري ارائۀ مدل یا فرضیه ۀنظری
، معیـار  مند مسیر رسیدن به چنـین دانشـی تبیـین نشـده اسـت. سـوم      صورت روشبه،است

دانسته شده است کـه بـا رویکـرد مابعـد     ايهاي علمی دالیل و شواهد تجربیصحت گزاره
یکی از اصـول آن اسـت،   » ربیو آزمون تج،مشاهده،نظریه«گرایی که در آن عدم تعین اثبات

شـناختی بـا طـرح    گرایـی معرفـت  کار باقري براي گریز از نسبیتندارد. چهارم، راهسنخیتی
تري است.گرایی معرفتی چندان روشن نیست و نیازمند توضیحات بیشبحث نسبیت

را شناسـی علم و دیـن ۀمناسب به مباحث فلسفشفاف و منسجم و ورودۀسوزنچی ارائ
بـاقري بـا   کهازجمله این،شمرداي آن میهایی نیز براما خلل،داندباقري میۀمحاسن نظریاز 

گرایـی  ماهیـت علـم ناچـار بـه وادي نسـبیت     دربـاب » گرایـی مابعد اثبـات «پذیرش موضع 
ريقبااو،گفتۀ بهشناختی خواهد افتاد. معرفت

تنیدگی علوم تجربی بـا  معناي درهمبهـتنیدگی علم و متافیزیکاگرچه با بحث از درهم
تنیـدگی دانـش و ارزش عمـالً    تنیـدگی مشـاهده و نظریـه و درهـم    و درهمـمتافیزیک

کنـد  داند، اما باز سعی میغیرعلم مخدوش میتمایز علم وبودن را برايشاخص تجربی
).253: 1389سوزنچی علم را در فضاي تجربی تعریف کند (

» متـون دینـی  «معتقد است که باقري دین را بـه  شناسی چنین در محور دینسوزنچی هم
ویی گـ تقریر گزیده،عالوههکه دین حاصل جمع عقل و نقل است. ب، درحالیاستتقلیل داده
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المعـارفی)  باقري، که دین را به فهم عادي و اولی ما از متن منحصر مـی 
طـور  بههاي درطول هم مواجهیم که زیرا ما با فهم؛درباب ماهیت ادراك متن دچار خطاست

اصـول جـامعی بـراي علـم     منزلـۀ تواند بهشود که میها افزوده میدائم بر عمق و وسعت آن
کـه آن را  » هـدایت «تقریـر بـاقري از مفهـوم    ،چنـین ). هم257- 256:ار گیرد (هماندینی قر

توانـد نـاظر بـه    مـی » هـدایت «، زیـرا  داردده است، اشکال کرخاصی قلمداد ۀمربوط به حیط
تمامی ابعاد وجود آدمی باشد.

هـاي  فـرض درباب ماهیت علم دینی، سوزنچی برمبناي شواهدي معتقد اسـت کـه پـیش   
است و نـه  شناسی دیدهکه باقري در علم روانهایی استشناختی باقري مربوط به خألانسان

یکـه مـدل  باقري بـیش از آن ۀگیرد که نظریو نتیجه میاکلی به علوم انسانی. یبرمبناي نگرش
شناسـی  سیسی از علم دینی براي علوم انسانی باشد مدل تهدیب و تکمیل بـراي علـم روان  أت

).259:است (همان
را ارائـه  ذیـل بنـدي  علم دینی تجربی باقري جمـع ۀوحد ابطحی درخصوص نقد نظریم

شناسـی رویکـرد تأسیسـیِ علـم دینـی نیازمنـد       شناسی و دینبانی علمکرده است: نخست، م
تـوان  برخالف دیدگاه باقري و البته براساس مبـانی مختـار ایشـان مـی    دوم،ترند. تدقیق بیش
بـاوجود تـالش   سـوم، هذیبی در تولید علم دینـی ارائـه کـرد.   قبولی از رویکرد تقرائت قابل

ناکـامی  چهـارم، شناختی نجات یابـد. گرایی معرفتباقري این نظریه نتوانسته است از نسبیت
نظر و عمل هرچند ممکن است ازلحاظ منطقی تـأثیري در اعتبـار دیـن    ۀعلم دینی در عرص
شـناختی آن را نادیـده گرفـت. بـر ایـن      هشناختی و جامعـ توان تبعات رواننداشته باشد، نمی

ـ  ،ریـزي گذاري، برنامـه سیاستۀهایی که در عرصاساس، باید مراقب تالش ۀو اجـرا درزمین
.)1391(موحد ابطحی گیرد بودعلم دینی صورت می

هـا و  نخسـت، واژه :ده اسـت کـر علم دینی بـاقري وارد  ۀریظاشکال بر نششخسروپناه 
ماننـد  ،داردنیـاز  تـر  ه باقري وجود دارد که بـه توضـیح بـیش   اصطالحات متعددي در دیدگا

شـناختی و نسـبیت   تفاوت نسبیت معرفتو االذهانی، تعریف علم، تئوري صدق، عینیت بین
ماننـد تحلیـل گفتمـانی    ،هـاي اختصاصـی علـوم انسـانی    پارادایمبه الزم است دوم، ؛معرفتی

و ســاختارگرایی نیــز ورود شــود و دربرابــر مبــادي فلســفی ،پســامدرن، تبیــین هرمنــوتیکی
داران علـم دینـی بایـد نشـان     سوم، طرف؛گزین معرفی گرددهاي رایج، پارادایم جايپارادایم

بنـدي بـاقري   چهارم، تقسـیم ؛ثیرگذارندأشناسی علوم انسانی تهاي دینی در روشدهند آموزه
ــن ــشناســی اشــکالدر بخــش دی ــددي داردياه ــن و  ا،متع ــه دو بخــش قلمــرو دی زجمل

المعـارفی  دیگر تفکیک شوند. نیز در بحـث از دیـدگاه دایـر   شناسی دینی باید از یکمعرفت
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پرداز علـم تجربـی   نظریهپنجم، الزم است؛قضاوت برمبناي منابع محدودي انجام شده است
نـدي خـود را   و مرزبکنـد هاي دیگر مانند دیدگاه گلشنی و نصر را هم مالحظهدینی دیدگاه

ثیرپــذیري أکــه بــاقري تششــم، درحــالیو ؛نــدکمخصوصــاً بــا دیــدگاه گلشــنی مشــخص 
ثیرپذیري را مشخص نکـرده اسـت  أکند، کیفیت این تدر علم دینی مطرح میرا ها فرضپیش

).557- 554: 1392خسروپناه (
ۀشفاف و منسجم، ورود مناسب بـه مباحـث فلسـف   ۀساداتی ارائو باالخره ایمان و کالته

انـد علم دینی باقري دانسـته ۀگیري علم دینی را از محاسن نظریشناسی در شکلو دین،علم
شـناختی چنـدي نیـز بـراي     روشياهـ اما ابهـام ،)383- 369: 1392ساداتی ایمان و کالته(

امـا ارتبـاط   ،رسـد د و به عقل میکنند: نخست، باقري از تجربه شروع میادیدگاه باقري قائل
دوم، محـدودکردن  ؛کنـد شفافی بین این دو منبع معرفتی با معارف وحیانی و نقلی ارائه نمـی 

هـاي  گرایانه اسـت، یکـی از ابهـام   که روشی اثباتعلم دینی با تکیه بر امور تجربی ضمن آن
وحـی  ،و شهود و درنهایت،سیسی باقري است. سوم، به سهم تجربه، عقلأتۀجدي در نظری
گیري علم دینی توجهی نشده اسـت. چهـارم، تقلیـل علـوم انسـانی بـه علـوم        الهی در شکل

شـناختی بـاقري اسـت. پـنجم،     اشـتباه معرفـت  دیگر پذیري دارند، ابطالۀکه خصیص،طبیعی
تـر از  و مهـم ،شـناختی یبه مباحـث هسـت  نکردنمراتب معرفت، توجهنکردن به سلسلهتوجه
درك ضعیفی از علـم (دینـی)   ۀشناسی علم دینی موجب ارائروشةنکردن به حوزورودهمه

کـه  اسـت ر ذهن بـاقري باعـث شـده   دشناختی هاي روانبودنِ مدلشده است. ششم، غالب
که مدلی براي پاسخ به مسائل در ساختارهاي اجتماعی باشـد مـدلی بـراي    و بیش از آنامدل 

.دشولیت (و نه ساختار) تلقی پرداختن به مسائل مرتبط با عام
شـناختی و  تحلیـل دیـن  علتخصوص بهبه) 1389نقد کتاب، نقد سوزنچی (پنجاز بین 

نظـام  «تحلیل دیدگاه باقري از موضـع  علتخصوص بهبه) 1392نقد ایمان و کالته ساداتی (
دادن شـان نعلـت ویژه به) به1391طحی (شوند. نقد موحد ابنقدهاي برتر ارزیابی می» معرفتی
گرچـه در بخـش ایجـابی، مخصوصـاً     .شناختی دیدگاه باقري مناسب استعلمياهتعارض
خالی از اشکال نیسـت، زیـرا   ،دهدکه ابطحی باقري را به پوپر و الکاتوش ارجاع میدرجایی

شود که در ایـن  تواند از مکاتب دیگر اخذاره نمیوشناختی یک دستگاهمبانی علمةقاعدبنابر 
انسـجام  ود وشمیآن دستگاه علمی دچار خلل يپارچگی) اجزاوحدت سعی (یکصورت 

دهد.خود را از دست می
و دیدگاه خـود را مطـرح   اکه ايباقري را بدون درنظرگرفتن مقطع زمانیۀالبته نباید نظری

مندان به مباحث تحـول در علـوم انسـانی    هد و موجب برانگیختن فضاي انگیزشی در عالقکر
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تقدیر از همۀ کسانی که در دایرة نقد دیدگاه بـاقري ورود کردنـد   باوردتحلیل قرار داد.شد، م
یـک نظریـۀ   تقریبـاً هـیچ  باید گفـت کـه   دندکراي را اضافه نکات ارزندهو هریک به فراخور

وارة علمی که باید اقتضـائات خاصـی داشـته باشـد، یـک نظـام       باقري را ازمنظر یک دستگاه
و از صدر تا ذیل آن منسجم و هماهنـگ باشـد موردتحلیـل قـرار     ،م باشدمعرفتی بر آن حاک

میان، یک استثنا وجود داشت و آن نقد ایمـان و کالتـه سـاداتی بـود کـه      اند. البته درایننداده
. )1392(ایمـان و کالتـه سـاداتی    این نظریه را نقد کردند» نظام معرفتی«تاحدودي از موضع 

انـد،  اي کـه دیگـران متـذکر شـده    نکـات ارزنـده  نکـردن رارکوشد تا ضمن تکنقد حاضر می
.مطرح کنداز نظریۀ باقري رانقد دیگريچنان نکات قابلهم

اثراجمالیمعرفی. 2
را »گـرا اثبـات مابعـد «و روایت » گرااثبات«فصل است که روایت دوبخش اول کتاب شامل 

علـم تجربـی دینـی اسـت.     ۀنظریـ شـناختی  تبیین مواضع علماز آن و منظور کندبررسی می
نـد. در کعلم دینی اتخاذ مـی ۀرا براي نظریگرا شناختی موضع مابعد اثباتلحاظ علمهباقري ب

کند. براي ایـن منظـور، نخسـت سـه     شناختی را بیان میبخش دوم کتاب، باقري مواضع دین
،نـد کن و نقـد مـی  و قبض و بسط تئوریک شریعت را تبیی،المعارفی، هرمنوتیکینظریۀ دایر

. براساس این دیـدگاه،  کندتبیین می،دیدگاه مختار خودمنزلۀبهرا،گوییگاه دیدگاه گزیدهآن
المعارفی ادعـا  ۀکه در نظریچنانحقایق هستی گشوده است، آنۀدین نه زبان به بیان هم

بشـري یـاراي   چنان صامت است که جز ازطریق علوم و معـارف  شده است، و نه زبانش آن
مرکـزي  ۀکنـد شـامل منطقـ   دینی یاد میۀباقري از سه منطق،گفتن نداشته باشد. سپسسخن
منظـور تبیـین و   اي از حقـایق هسـتی بـه   میانی (اشاره به پارهۀهاي اساسی دین)، منطق(آموزه

بر عقـل سـلیم وجـود دارد و    که باورهاي مبتنیاستمرزيۀو منطق،مرکزي)ۀتشریح منطق
گـاه بـاقري در   کننـد. آن اول دفاع مـی ۀهاي عقالنی از حقایق منطقبا توسل به استداللمردم 

يارتقـا توانند موجباتگونه معرفت دینی و معرفت بشري میدهد که چپنج حالت نشان می
نند.کدیگر را فراهم یک

نـد.  کعلـم دینـی سـه دیـدگاه را مطـرح مـی      هویتموردباقري در بخش سوم کتاب در
گرایان تجربی اسـت. در  به اثباتشناختی است که متعلقگرایی روشیدگاه وحدتنخست، د

گیـرد. دیـدگاه   زیرا از وحدت روشی (تجربی) بهره می،مفهوم استاین دیدگاه علم دینی بی
،هاي اساسی علـم و دیـن در موضـوع   تفاوتعلتگرایی تباینی است که در آن بهدوم کثرت
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دیـدگاه مختـار بـاقري،    ،مفهوم اسـت. سـپس  علم دینی بیدهی و غایت امکان شکل،روش
شود کـه منظـور معـارف متکثـر و مختلفـی هسـتند کـه در        گرایی تداخلی، مطرح میکثرت
سان دارند. این دیدگاه علـم دینـی   دیگر مرز مشترك یا محتواي یکهایی از امور با یکحیطه

با هویت دین سازگار است.همهم با هویت علم و
باقري با نقد رویکـرد اسـتنباطی و رویکـرد تهـذیب و تکمیـل علـوم موجـود        ،چنینهم

سیسـی اولـین   أند. براسـاس رویکـرد ت  کرا معرفی می)سیسیأرویکرد ت(رویکرد مختار خود 
راکـه آیـا دیـن قابلیـت الزم    هاست. ایـن فرضگیري علم دینی فراوانی پیشقدم براي شکل

گـران  پس از این مرحلـه، پـژوهش  .رد یا خیرهاي خاص یک علم دافرضبراي تدوین پیش
محقق علم دینی باید در میـدان علمـی درکنـار    ،. سپسکنندرا تدوین میهاي مناسبفرضیه

). 142: 1386و دیگـران  د (بـاقري نبرسـا اثبـات جدیـدش را بـه  ۀدیگر رقبا بایستد و فرضـی 
آن دهنـدة ن بیایـد نشـان  ها آزموده شد و توانست از آزمون تجربی موفق بیروچه فرضیهچنان

بـا  محقـق  دیگـر  ها بارپذیر است. درصورت رد فرضیهگیري علم دینی امکاناست که شکل
صـورت  و ایـن کـار بـه   کنـد خلـق مـی  هاي جدیدفرضیهداردهایی که در اختیار فرضپیش

).145شود تا دانشمند در این نبرد پیروز شود (همان: پیوسته تکرار می
لسـفی هسـتند از دیـن اخـذ     هاي علم دینی کـه عمـدتاً ف  فرضپیشنظریه،براساس این 

ردمطالعـه  موۀیید تجربـی فرضـی  أمعیار صحت فرضیه ت).298- 297: 1390(باقري شوندمی
آن اسـت کـه محقـق    ةدهندبلکه نشان،اما ردشدن فرضیه دلیلی بر ردشدن دین نیست،است

هـاي دینـی برقـرار    ی بین آن موضوع و آموزهارتباط مناسباستنتوانستهدر پرداخت فرضیه
به نظریه و علم تجربـی دینـی   دتوانیید تجربی میأها پس از تاي از این فرضیه. مجموعهندک

تکـون دردینیهايآموزهچون،است»دینی«منظراینازدینیعلمشود. منتهی در آن زمینه 
قبـول قابـل هـاي روشازچوناست»علمی«واندداشتهنقشپژوهشۀفرضیگیريشکلو

جزئیـات ازاطـالع بـراي (جویـد  مـی سودخودهايفرضیهییدأتبراي) روش تجربی(علم
).1382باقريبهبنگرید

شکلینقد. 3
1390و چاپ سـوم در سـال   ،1387، چاپ دوم در سال 1382چاپ اول این کتاب در سال 

کـه سـازمان چـاپ و    اسـت نسـخه 1500منتشر شده است. شمارگان آخرین چاپ کتـاب  
آرایـی  چینی و صفحهده است. حروفکرمنتشر رقعیقطعدرصفحه324درآن را انتشارات 
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. براسـاس اطـالع نگارنـده،    اسـت مـزدك انوشـه   آن عهده داشته اسـت. ویراسـتار   را ناشر به
موضـوع کتـاب مربـوط باشـد     همستقیم بطور بههاي علوم انسانی درسی که رشتهدرمجموعِِ

مضـاف  ۀعلـم، فلسـف  ۀرسد در مواردي که موضوع تـدریس فلسـف  مینظراما به؛فت نشدیا
یکی از منابع یا منبـع فرعـی   منزلۀشناسی باشد این کتاب بتواند حداقل بهو حتی روش،علم

مورداستفاده واقع شود.
شـود کـه در آن   اي با قلم مؤلف میصفحهسهکتاب بعد از فهرست تفصیلی وارد مقدمۀ 

اي بـا  صـفحه هشـت ده است. کتـاب یـک ضـمیمۀ    کربخش کتاب را بیان سهاي از صهخال
بـا  دانشـگاه وحـوزه نامۀ که حاصل مصاحبۀ فصلدارد»امکان و چگونگی علم دینی«عنوان 

دوو فقـط  داردفصل مقدمۀ مسـتقل پنجفصل کتاب نُهاست. از 1378مؤلف کتاب در بهار 
بخـش  و نام کسان پایان،و انگلیسی، نمایۀ اصطالحات. منابع فارسیداردفصل چکیدة فصل 

.استکتاب 
کتـاب آرایـی صـفحه .استو صحافی کتاب مطلوب ،، طرح پشت جلدي جلدطرح رو

و اغالط چـاپی در آن مشـاهده نشـد.    استقبول است. کتاب با دقت زیادي چاپ شدهقابل
سـطح مطلـوبی   صصـی کتـاب از  و ویـرایش تخ اسـت قواعد نگارش کـامالً رعایـت شـده   

توان نتیجه گرفت که ایـن کتـاب ازنظـر شـکلی     مییادشدهبه مطالب است. باتوجهبرخوردار
.داردوضعیت مطلوبی 

محتوایینقد.4
محاسن1.4

چـه منظـور از   . چنانددارمنطقی و انسجامینظمنویسندههدفبامتناسب، کتاب درمجموع
ازنظر تسلسـل منطقـی عنـاوین    فقطفصولازهریکدروندرنظم منطقی و انسجام مطالب 

لیفـاتی أتترینموفقازیکی، راقم. ازنظرده استکرنویسندة کتاب موفق عمل ،مختلف باشد
وانسـجام ظـاهري از وصـوري لحـاظ بهکهاستشدهنگاشتهدینیعلمدرزمینۀتاکنونکه

نیـز محتـوایی لحاظبهکتاب. استکتابهمیناستبرخوردارکافیتحلیلوتجزیهقدرت
.را داردویژگیاینزیاديهايبخشدر

اثبـات درمقـام ،استنکردهبسندهنظريهايتبیینبهفقطکهاستآنکتابمهمسنح
؛یابـد دسـت هـا پدیدهعینیواقعیتوتجربهيکوشیده است که به احصاوکردهورودعلم
. دهـد نشانکارآمدوثرؤمطبیعتعالَموتجربهسطحدربتواندبایدنهایتدردینیعلمزیرا
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1کنـد تبیـین وشناساییدارنددخالتهاانسانةروزمرزندگیدرکهراهاییپدیدهبتواندباید

تجربـۀ بـه توجـه . باشـد انسـان سعادتمتضمنکهدهدارائههایی براي مشکالتحلراهو
مایـه بـن ودسـتاورد یـک منزلـۀ بهتواندمی، آننواقصرفعبهمشروط،نظریهایندرعملی
.گرددتلقیاندیشند،میزمینهایندرکهکسانیبراي

کتـاب جاکهازآن،نقشهونمودارمثل،مختلفابزارهايازاستفادهواثرجامعیتلحاظبه
آزمـون و،تمـرین ، نقشـه ماننداستفاده از ابزارهایینیست،میدانیوتجربیهايدادهبرمبتنی

نویسـنده گرچـه ؛ استقبولیقابلفهرست درحدمقدمه ولحاظبهاما؛کندپپدا نمیمصداقی 
فصـول، خالصـۀ ، اهداف بـراي هـر فصـل و بـراي کـل کتـاب      بیان، گفتارپیشتوانستمی

.ندکاضافه مطالعهبرايرا تربیشمنابعمعرفیو،نهادپیشگیري،نتیجه
کتـاب ایـن کـه ايزمانینگارنده و مقطعکتاب درحد اطالع درمندرجمنابع و اطالعات

اثـر، رعایـت   ياهـ ا و ارجـاع ه. دقـت در اسـتناد  شودارزیابی میتدوین شده است، روزآمد
نقـدهاي بـا .از نکات مثبت کتاب استدر استفاده از منابع و رعایت امانت ،دهیاصول منبع

توانـد مـی واکـه داردوجودهاییدادهواطالعاتاینک، استشدهوادیدگاهبهکهمتعددي
.دهدارائهراخودنظریۀازجدیديویرایش

. اسـت افـزوده دانشبهجدیديهايدیدگاهومطالبکتابگفتتوانمینوآوريازنظر
وجزئیـات ایـن بـا کـه رقیبیدیدگاههیچکردمطرحرادینیعلمباقريکهمقطعیدرل،او
نـه واستکارروشمنظور(نداشتوجوددهدقرارموردبحثرامسئلهصورت تحلیلی،به

بـه بسـیاري هايانگیزهواکارشروع. استتقدیرقابلباقريمنديدغدغه). واۀنظریمحتواي
برخـی نکـات   .شـد ظـاهر ثیرگذارأتبسیاردکرطرحراموضوعکهمقطعیدرداد ودیگران

شوند:ذکر میذیلشود که در مثبت دیگر در کتاب یافت می
نویسـنده مثبـت   تخصصـی اصـطالحات سـازي معادلو،کاربردمیزان، الف) کیفیت

.شودارزیابی می
را هـم در سـاحت   دینـی علمداريمعنینویسندهکتاب196تا182هايهصفحب) در

هـاي هچنین، در صفحهم. درستی نشان داده استبهداوريوکشف و هم در ساحت آزمون
و بـا اسـتدالل   شـده اسـت  مطرحرایشنباخداوريوکشفايمرحلهدودیدگاه188تا185

ینـی نیـز صـادق اسـت و     کشف و داوري براي علـم د هايتنشان داده شده است که ساح
دارد.کاربرد

دارد کـه  تهذیبیرویکردبهاساسیچهار اشکال249تا243ياههج) نویسنده در صفح
استفاده است.بسیار قابل
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اسـالمی ۀاندیشـ متـافیزیکی مفروضاتومحتوابه292تا259ياههصفحدرد) نویسنده
است.دارد نشان دادهوجودپردازينظریهبرايکه در دینراهاییده است و پتانسیلکرورود 
ذوقـی يکارگرچهکه، استگماردههمتدینبنديمنطقهبه175صفحۀدر) کتابـه
خصـوص ایـن درنیـز 2بنیـادي فرهنگنامتخصصاستالزمگرچه. استتأملقابل،است

کنند.اظهارنظر
هـايِ فـرض پـیش ومبـانی بـا اثراینپژوهشیــعلمیمحتوايسازواريمیزانلحاظبه
ینبـ یناهمـاهنگ مـوارد یـن از اياوجود دارد. نمونهناهماهنگیحدوديتامتندرشدهارائه

منابع کسـب معرفـت را اعـم از   که در مبنا باوجودآنیراز؛استمعرفتکسبمنابعروش و 
.تجربی توجه کرده استروش به فقطباقري ،دانیمحس و عقل و شهود می

نظریـه ارائۀزمانتا.داردوجودالزمهماهنگیکتابفهرستوعنوانبااثربین محتواي
انـد.  کـرده نقـد وبررسیایشانکهاستبودهمطرحدینیعلمدرزمینۀهمدیگردیدگاهچند

نویسـنده ،درمجمـوع گفتبایدکهدکنمیرا نقد دیگرانيآراهاییبخشدرکتابنویسندة 
ـ   . استرعایت کردهراطرفیبیدیگرانيآرانقددر ۀدرخصوص نقد بـاقري درمـورد نظری

ـ استنباطی در قسمت کاستی لحـاظ ههاي موردي موضع راقم بیان شده است. گرچه جا دارد ب
.هنددقرارتريبیشموردتدقیقرایطهحایننظرانصاحبتخصصی

اسـالمی جامعۀفضايدرموجودعلمینیازهايبهاستتوانستهکتابآیاکهاینباالخره
آنایجـاد وعلـم اثبـات درمقـام دینـی علـم سیسأتنیازبهپاسخکهگفتبایدگوید،پاسخ

پاسـخ پیچیدهمعماياینبهتواندنمیاثریکهرگز؛ بنابرایناستبريزمانوپیچیدهیندافر
صـورت مثبـت اثرگـذار   درمجموع بهاستتوانستهموردبحثاثرپیچیدهیندافرایندر. دهد
کارشناسـی ةدوردرعلـم ۀفلسـف مثـل ،دروسازبرخیبرايتواندمیکتاباین. دشوواقع
موردنقـد و  دینـی علـم هـاي دیـدگاه ازیکـی منزلۀبهتربیت،وتعلیمۀفلسفدکتريوارشد

ارشـد کارشناسـی هماننـد هـایی رشـته بـراي کتـاب ،چنـین هـم . گیـرد قـرار ورزياندیشه
انـدازي راهتکمیلـی تحصیالتمقطعدرچهچنان، اسالمیشناسیروانیادینوشناسیروان
.استاستفادهقابل، شوند

هاکاستی2.4
هاي اساسیکاستی1.2.4

همـان بـه »تجربـه «مفهـوم پرداز بـه نظریهکیدأدینی تتجربیعلمعمدة دیدگاهاشکال) الف
تلقـی شـهود عـالَم وغیـب عـالَم ازاعمواقعاگر. داردوجودرایجعلمدرکهاستمعنایی
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صـحت معیـار تنهـایی بـه تواندنمیهاپدیدهعینیوجوهبررسیمفهومبهتجربهگاهآن،شود
،بـدانیم اسـت دینیهموعلمیهمچهآنمعنايبهرا دینیعلماستقراراگر. باشدهاگزاره

ایـن .باشـد دینـی واعم از معاییر علمـی نیزآنصحتمعیارکهنیستاینازگریزيگاهآن
توان با حفظ معیارهاي علـم  دینی برسد که آیا اساساً میعلمنابه اجماع متخصصبایدمسئله

ان نهاد؟رایج، ازجمله تعریف علم و روش علم، علم دینی را بنی
آزمـایی  را موردراستیمحققۀباید بتواند فرضیکهبرآنعالوه؛دینیعلمصحتمعیار) ب

ویختشـنا انسـان هـاي فـرض پـیش بـا انطبـاق و،درونـی انسجام، حجیتازقرار دهد باید
قیـدزدن  تنهانهصحتتعیین معیاردرتربیشگیريسخت. باشدبرخورداری نیزختشناهستی

هر آن چیـزي اسـت کـه   علم ازرهانیدنوآزادکردنبلکه،نیستآنمحدودکردنبه علم و 
ایـن بهبحثاینۀریش. گیردقرارعلمةدایردرغلطبهاستممکنامانیست،واقعبامنطبق
. )14: 1385زاده آملـی  نـد (حسـن  امختلـف وجوديعوالمدینازدیدگاهکهگرددبرمینکته

مـاده وطبیعـت عـالَم درچـه آن. باالترندوجوديعوالممدیریتدرترپایینوجوديعوالم
ازنـزول قوسدرکهاستحقیقتیۀنازلآنواستحیاتۀمرتبترینپاییندشومیمالحظه

گرایانـه بـه   نگـاه تحویـل  ،رسـد مـی نظـر به.استیافتهتنزلمثالعالَمو،عقلعالَم، الهعالَم
تواند مزیـت نسـبی   هاي ادراکی است که میانگاشتن ظرفیتعینی در این نظریه نادیدهۀتجرب

مندي واقعی علم دینی باشد.و توان
ةنویسـند حتمـاً . شناسـی برقـرار نشـده اسـت    روشوشناسـی معرفتارتباط منطقی) ج
مطهـري (اسـت غیرمـادي ايپدیـده ادراكاسـالمی ۀفالسفازدیدگاهکهدارنداذعانمحترم

و،تجریـدي ، تجربـی (عقـل و) سـنت وقـرآن (نقلازاعمشناختمنابعطورهمین). تابی
آیـا . داردمشـخص جایگاهیلحاظ منابع کسب معرفتبهدینیعلم،بنابراین. است) شهودي
شناسـی  شناسـی و روش معرفـت تري بـا تجربی تناسب بیشروشبهپژوهشروشقیدزدن

؟دینیعلمیاداردمتداولعلم
برقرار نشـده شناسی شناسی و روشهستیبین منطقی یارتباطهنظریدر این،نهایتدر) د
هایی از کتاب به ضرورت این تعامل معترف است. براي نمونه:گرچه باقري در بخش،است

شناسـی  تواند بـر روش شناسی مفروض در یک نظریه میانکار نیست که نوع هستیقابل
آوردن بسا معرفـت دینـی بـا فـراهم    چه،روثیر بگذارد. ... ازاینأو شواهد موردتوجه آن ت

ثیرگذاري خاصـی در روش و نـوع شـواهد    أنی دربارة آدمی منجر به تشناسی معیهستی
3.)208- 207: 1390شود (باقري 
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روشو،اسـالم ازراهـا فرضپیش،گراییمابعد اثباتازراخودشناسیعلمباقري مبانی
توان نتیجه گرفت که باقري گرفتار این حساب می. با استگرفتهعاریتگرایی بهاثباتازرا

جاکـه  سـت آن اروش تهذیب و تکمیل علوم شده است. این نظر موردموافقت سوزنچی نیـز  
سیسی از علم دینـی بـراي علـوم انسـانی     أکه یک مدل تباقري بیش از آنۀدارد نظریبیان می

آیـا . )259: 1389سـوزنچی (شناسـی اسـت  باشد یک مدل تهدیب و تکمیل براي علم روان
وحـدت انضـمامی و   شکلبهکه، مختلفثر از مکاتبأمتتواندمیدینیتأسیسیعلمبنايِ

معنـی  وحـدت انضـمامی بـه   ؟گـردد اسـتوار ، اندشدهچیدههمدرکنار(نه وحدت سعی)
و هماهنگ از یـک پدیـده   ،پارچهوحدت عددي کَثَرات است که قادر به تبیینی واحد، یک

ـ بـرخالف وحـدت   ،یابدبا اندك کثرتی انحالل میزیرا وحدت عددي ؛نخواهد بود عیس
ـ کـدام از ایـن کَ  اما باز هـم خـودش هـیچ   ،کندمیرات ظهورثَکَیکه در تمام رات نیسـت ثَ
4.)179: ق1422(طباطبایی 

هاي مورديکاستی2.2.4
آورده است:استنباطیرویکرددر نقدالف) کتاب

دینـی متـون ازعلمـی (اعـم از اصـول کلـی یـا جزئیـات)      هـاي  عنـوان یافتـه  چه بـه آن
وتجربـه بـه نسـبت وکنـد مـی پیـدا جزمـی بنـابراین واعتقاديشکل، آیدمیدستبه

هـا را در گـرا یافتـه  بود. ... علم واپسخواهدتفاوتبی، نمایدمیآن رخدرکهتحوالتی
نگـر نخسـت  دینی واپـس کوشد براي آن محملی فراهم آورد. در علمگیرد و میمینظر
دینـی متوندرشودمیتالشسپسوگیردمیقراردانشمندان موردنظرعلمیهايیافته

ّ1390:214باقري (آید فراهمهایافتهاینبرايپاییرد.(

برداشت باقري از رویکرد استنباطی دقیق نباشد. بعیـد اسـت کـه تحلیـل     ،رسدمینظربه
هـاي امثـال   رویکرد استنباطی به علم دینی باشد. این کار به نوع تالشگر مواضع بیانیادشده

تـر  ند، بـیش کیید دین استفاده أخواست از شواهد علمی براي تمرحوم مهدي بازرگان که می
نـد. حـداقل بیـان یکـی از     کشباهت دارد تا روش اجتهادي که رویکرد استنباطی مطـرح مـی  

غایر بیان ایشان است:کسانی که موافق رویکرد استنباطی است م
هـاي علـوم   نـاظر بـه اجتهـاد در تمـام رشـته     » التفریععلیکموالقاءاالصولعلینا«عبارت 

و حـدیث دربـارة جهـان و    قـرآن فقط فقه. اصول و کلمات جامعی که اسالمی است، نه
تـر از روایـات فقهـی    بینی دارند، هرگز کـم عالم و آدم و نیز ترسیم خطوط اصلی جهان
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طورکه با استمداد از قواعد عقلـی و قواعـد عقالیـی بعضـی از نصـوص      ماننیست و ه
علم اصول فقه) قرار گرفت تا کلید فهم متـون فقهـی شـود،    دینی موردبحث اصولی (=

عنوان ابـزار شـناخت عـالَم و    الزم است با همان ابزار برخی از نصوص دینی دیگر که به
ـ   اند، محور بحث و فحص قرار گرفتآدم صادر شده ۀه و ابزار مناسـب شـناخت مجتهدان

بینـی، تـاریخ،   گاه به نصوص وارد [شده] دربارة جهانعلوم و فنون دیگر تبیین شود و آن
).81: 1372جوادي آملی (و مانند آن پرداخته شود ،سیره، اخالق، صنعت

گـوش معاصـر تجربـی علـوم ۀعرصـ در«: آمده اسـت باقريکتاب221ۀصفحدر ب) 
وجـود ، نیسـتند اسـتوار تجربـه بـر امـا ، شـوند میانگاشتهعلمیکههاییداعیهبرايشنوایی

که با پـذیرفتن ایـن مفـروض    این، اماالبته این سخن با مواضع علم رایج تناسب دارد.»ندارد
کـه بتـوان بـین    نحـوي بـه ،توان به علـم دینـی دسـت یافـت یـا بـا اصـالح و تـرمیم آن        می

ه علم دینی به انسجام و هماهنگی رسید سـؤالی اسـت   شناسی دستگاشناسی و روشمعرفت
ن علم دینی باید پاسخی درخور براي آن بیابند.اکه محقق

االشـیاء ارنیرب«: فرمایندمیکه) ص(پیامبراین سخنبیانباکتاب223ج) در صفحۀ
ازعلـم دینـی   اگـر د کهشواین نکته به ذهن خواننده متبادر می، بعديتوضیحاتو»هیکما

بـه ناهمـاهنگی بـا علـم    ،نـد کاستفاده شهوديوتجریديعقلچونهممعرفتی،منابعرگید
روش تجربی است، بـه آن  درموردکتاب ةگیري نویسنداوج موضعاین بیانْانجامد.میرایج

شوند.رنگ میشناختی دین کمهاي معرفتحد که حتی مفروض
شــماردمــیدیگـر نامحققــبرخــیبـراي کــهخطاهــاییمـوارد برخــید) نویسـنده در 

اساسـی نقـد واشکالچهار249تا243ياههصفحدرمثالً. شودمیدیگري مرتکبنحوبه
ـ . 1دارد که عبـارت اسـت از:   تهذیبیرویکردبه سـاز،  هـاي نـاهم  وجـودآوردن مجموعـه  هب
همـین دیگـري نحوبهوهن اسالم؛ اما.4و،نیازي کاذباحساس بی.3آمیز، تطبیق تکلف.2

مبـانی  چراکـه شـود، میمحسوبتهذیبیهمایشانرویکردزیرا؛شودمیمرتکبراخطاها
مکاتـب  بـا را)207روش (همان: و،)165)، فرضیه (همان: 252: 1382شناختی (باقري علم

.)259: 1389(سوزنچی سوزنچی نیز به این موضوع تصریح دارد.ده استکرمختلف تلفیق 
ـــ  انسـانی علـوم تکـوین ینـد افر«که کتاب دایر بر این251نویسنده در صفحۀ) بیان ـه

»انـد یافتـه تکـوین آنطیمعاصرانسانیعلومکهاستینديافرهمان، دقیقطوربه،اسالمی
وشـناختی هسـتی نگـاه بـا فکـري دسـتگاه دوازگذارد که چگونهرو میاین سؤال را پیش

5است؟دانشبهیابیدستدارعهدهواحديتکوینییندافر، متفاوتشناختیمعرفت
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در را»نظریـه ومشاهدهتوسطنظریهتعینعدم«نویسنده اصلکتاب252و) در صفحۀ 
.دهدمیتجربهبهراگرایی) تعینسو با تجربه(همدرعملاما،پذیردم میسمدرنیفضاي پست

ــاب، 214ز) نویســنده در صــفحۀ  ــهکت ــورب ــتنباطی، تعر منظ ــد رویکــرد اس ــی از نق یف
معتقـد اسـت در ایـن رویکـرد     اسـت و رونـدگی) ارائـه داده  گرایـی (درمقابـل پـیش   واپس

،دیگـر عبـارت بـه .»آید شکل اعتقادي و جزمی دارندمیدستهایی که از متون دینی بهیافته«
کتـاب 253امـا در صـفحۀ  ،نگردشده به تجربه میارچوب از قبل تعیینهعلم دینی با یک چ

جهـان وانسانبهدینینگرشکهبودخواهدآنمستلزمدینیعلمپیدایی«: گویدمیجاکهآن
یـا  » پـذیرد صـورت علمـی قلمروهـاي درآنبـا متناسبمشاهداتیکهآوردفراهمزمینه را

اسـت  »گذاريترجیحنظامازنیمعینوعوارزشازبارگران«علمیگوید دستگاهجاکه میآن
سیسی (رویکرد برگزیدة کتـاب) مرتکـب نگـاه    أ(همان) خود در تبیین مواضع رویکرد علم ت

بـه ویـژه هاي نظـري (ماننـد نگـرش   جا نیز برخی نگرشچون در این،شودگرایی میواپس
ها) اثرگذارند.دادهها (مشاهدات/گذاري) بر یافتهترجیحنظامازنیمعینوعوجهانوانسان

گیرينتیجه.5
کـارکرد نتیجۀصائبمعرفتکههستندانساندروندرشناختمنبعسهقلبو،عقلحس،
. کنـد مـی بـاور قلـب بـا و،ادراكعقلْبادریافت،حواسباانسان. هاستآنصحیحتعاملیِ
حـواس هـاي دریافـت چهآن. استباطنیحواسوظاهريحواسازاعمحواسازمنظور

6است.انسانةویژکهاستعقالنیقوةکندمیاستداللیوبرهانیراباطنیحواسوظاهري

خـود خاصهايویژگیباشناختمنبعسهقلبو،عقلحس،کهشودتصورچهچنان
بـه گـاه آن،ننـد کمـی عمـل ) دیگـر یـک بـا تعاملبدونو(خطیتوالییکطبقکههستند

وحـواس ازطریقبایدکههستندحسیصرفاًبرخیکهرسیممیاموروهاپدیدهازتفکیکی
و،شـوند ادراكعقـل ازطریـق بایـد کـه هسـتند فلسفیصرفاًبرخیشوند،دریافتتجربه
کـه رسـد مـی نظـر بهدرعملاما. شوندباورقلبازطریقبایدکههستندایمانیاًصرفبرخی
ۀادراك نتیجـ ودرگیرنـد دائـم طـور  بـه متنـاوب متعاملِیندافریکدرقلبوعقلوحس
. شـود تحلیـل هـم شـکل همـین بـه بایـد واستوارهنظاملفه در یکؤدائم هر سه متعامل
قلـب وعقـل وحـس ناپذیرنـد تفکیکهمازعرشو،عقلمثال،مادي،عوالمطورکههمان

بـا دائـم تعامـل درقلـب وعقـل وحـس کـه اینبهباتوجه. ناپذیرندتفکیکدیگریکازهم
ازهریـک صـائب معرفـت بـه یـابی دستبرايبنابرایندهند،میشکلرامعرفتدیگریک
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ودرسـتی بـه بایـد قلـب و،عقـل ،)بـاطنی وظـاهري ازاعـم (حواسیعنی،شناختمنابع
.نندکعملتناسببه

ازجـدا کـه نیسـت ايانسـانی رفتـار وعمـل هـیچ کـه شـود میمشخصمقدمهاینبا
انسـانی هـاي کـنش یتمـام . باشـد شناسـایی قابلفردقلبیياهگرایشوشناختیهايتبیین

ایـن مفهـوم . یابدمینتعیکهاستفرد) گرایش(قلبیباورو) بینش(عقلیشناختمورددر
) پـارادایم دوازدیـدگاه یا(عقلیتبییندوباکهسانیکظاهربهعملدوکهاستاینحرف

. بـود خواهنـد متفـاوتی اعمـال حتمـاً شـوند مـی راههـم قلبـی باوریاگرایشدوومتفاوت
مفهـومی افتـد مـی اتفـاق آندررفتـار آنکـه پارادایمیبهباتوجهرفتاريهردیگر،عبارتبه

علـم کـه ایـن وتجربهبهباقريتوجه7.داشتخواهدپارادایمآنبا فضاي حاکم برمتناسب
اسـت، امـا کـافی   منـد ارزش، باشـد کارآمـد ومؤثرماديۀنشئسطحدربایدنهایتدردینی

شناسـی انسـان ازدینکهتعریفیباید باتجربهعالَمدرموفقیتوکارآمديبلکه این؛نیست
ــتیو ــیهس ــدشناس ــق باش ــت، دارد منطب ــتهحجی ــد،داش ــجامازوباش ــاهنگیوانس هم

شـناخت نـه تجربـه، نـه باشد. بنابراینبرخوردار) الهیمفهوم اصالت سننبه(اينظریهدرون
مـالك  تواننـد نمیتنهاییبهیکهیچ) شهوديوذوقیادراکات(قلبیياهگرایشنهو،عقلی

جایگـاه هریـک وداریـم احتیـاج هـا آنۀهمـ بـه ادراکیةوارنظامدرهرچندصحت باشند،
کشـف دنبـال بـه اسـالمی انسانیعلومةواردستگاه. دارندادراکینظامایندرراخودخاص
.استمنظومهیکدرهاآنتعاملةنحوومعرفتمنبعسهازهریکجایگاه

مـالك صـحت را بـه تجربـه    اسـت شدهمطرحدینیعلمهویتکتابدرکهدیدگاهی
اسـت. اصـلی کـه    » ن نظریه توسط مشاهده و آزمونعدم تعی«تقلیل داده است که مغایر اصل 

گرا نیز بـا  گذارد. روایت مابعد اثباتصحه میشناختی بر آنیک اصل علممنزلۀپرداز بهنظریه
تر از آن است که بتوان ازطریق آزمـون  ن نظریه پیچیدهیدارد که تعیپذیرش اصل اخیر بیان می

اگـر تجربـه   ،بحـث این ). مطابق با 48: 1390آزمایی آن پرداخت (باقري راستیو مشاهده به
ي ادراکـی انسـان اسـتفاده شـده اسـت.      هـا تواناییاز بخشی ازفقط،تنها مالك صحت باشد

اندیشمندان مسلمان باید برمبناي تعامل و هماهنگی بین حس و عقل و قلـب  ،رسدمینظربه
معاییري را براي تمایز ادراك صـائب  را تبیین کنند وها و امور پدیدهدستگاه ادراکی انسان از
ند.کناز غیرصائب مشخص 

هانوشتپی
.1395ب؛ تقوي 1394تقويشناسی ناقد بنگرید به . براي اطالع از مواضع علم1
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.1392هاي مختلف و کارکردهاي هریک بنگرید به زاهد و دیگران براي اطالع از انواع فرهنگ2.

نحو دیگري بر این موضوع تصـریح دارنـد (ایمـان و کالتـه سـاداتی      ایمان و کالته ساداتی نیز به3.
1392 :381.(

هـا را از هـم   تـوان مجـدداً آن  که مینحويشوند بهدر وحدت عددي اجزا درکنار هم جمع می. 4
شـوند کـه ترکیبـی    نحوي عجـین مـی  لحاظ وجودي با هم بهجدا کرد. در ترکیب سعی اجزا به

.سازندجدید می
دیگـر یـک بـه تحویـل قابلدارند،پوشانیهمهمباگرچهفکريدستگاهوعلمتکوینمفهومدو5.

تکـوین فرایندوتحقیقتئوریکچهارچوببهناظرتربیشفکريدستگاهخالصه،طوربه. نیستند
تـر بنگریـد بـه   اسـت بـراي اطالعـات بـیش    تحقیقعملیاتیهايچهارچوببهناظرتربیشعلم

.1395تقوي ؛1389رشاد
انسـان و عـوالم   یسـاحات ادراکـ  ینخاص بـ يتناسب و تناظریاسالمۀفالسفیدگاهبراساس د6.

ةکارکرد قـو ي،را متناظر با عالَم مادیتجربــیحسيهایافتکه درينحوبرقرار است بهيوجود
داننـد.  یو کارکرد عقل را متناسب با عالَم عقـل مـ  مثال،عالَمبامتناظررا) ی(از حواس باطنیالخ

هزادانـد (حسـن  الـه دانسـته  یاکارکرد عالَم عرش بامتناسبنیزرا) یکارکرد قلب (فوق طور عقل
درونهـاي نظامخردهباکهشودمیفرضوارهنظامکیینظام هستکلمنظر،ایناز). 1385یآمل
ینـی، انسـان را عـالم ع  یاسالمفالسفۀکهروستازاین. استراستا و جهت یکدر وارهنظاماین

.هستندهماهنگهمباکهدانندیمینیرا عالم تکویو هستتدوینی،عالمراقرآن
درواقـع، بـه همـین    » بار از نظریـات هسـتند  گرانمشاهدات «کنند که . وقتی فالسفۀ علم مطرح می7

دیگـر، اگـر بتـوان مشـاهدات را از     عبارتدهند. بهناپذیري حس و عقل و قلب گواهی میجدایی
توان حس و شناخت عقلی و باور را نیز از هم جدا کرد.ها جدا کرد، مینظریه

نامهکتاب
قـم:  ،اسی علوم انسانی نزد اندیشمندان مسلمانشنروش،)1392کالته ساداتی (احمد تقی و ایمان، محمد

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
علـوم بـا دیـن نسـبت بـه شناختیمعرفتنگاهی: اسالمیــ انسانیعلومهویت،)1382(خسرو، باقري

.اسالمیارشادفرهنگانتشاراتوچاپسازمان: تهران،انسانی
.43، ش کتاب نقد، »پردازي: علم (تجربی) دینیکرسی نقد و نظریه«)، 1386باقري، خسرو و دیگران (

علـوم بـا دیـن نسـبت بـه شناختیمعرفتنگاهی: اسالمیــ انسانیعلومهویت،)1390(خسرو، باقري
.فرهنگ ارشاد اسالمیانتشاراتوچاپسازمان: تهران،انسانی
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، علوم انسانی اسـالمی ةوارستگاهدحیث انتولوژیک در تبیین تجربه ازالف)،1394(سیدمحمدرضاتقوي، 
علوم انسانی اجتماعی دانشگاه شیراز.پژوهشکدة تحول و ارتقايدانشگاه شیراز: 

،شناسی علوم انسـانی اسـالمی: مبـانی نظـري و مـدل عملیـاتی      روش،)ب1394(تقوي، سیدمحمدرضا
هاي علوم انسانی اسالمی صدرا.تهران: مرکز پژوهش،گزارش نهایی طرح تحقیقاتی

ارچوبِهـ ارة علـوم انسـانی اسـالمی: چ   وسوي تأسیس دسـتگاه هگامی ب«،)1395تقوي، سیدمحمدرضا (
.66ش ، مطالعات معرفتی در دانشگاه اسالمیۀنامفصل،»نظري و مدلِ عملیاتی

قم: نشر فرهنگی رجاء.،ۀ معرفتنشریعت در آی)،1372جوادي آملی، عبداهللا (
.میمالمالف: قم،نفسمعرفتدروس،)1385(حسن، آملیزادهحسن

هـا و  علم دینـی: دیـدگاه  )،1386(موحد ابطحیو سیدمحمدتقی،پورعلیمهدي ، رضا، سیدحمیدسنیح
قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.،مالحظات

اي علـم دینـی و   هـ انسانی اسالمی: تحلیل نظریهعلوم جوي ودر جست،)1392خسروپناه، عبدالحسین (
تهران: دفتر نشر معارف.،1ج،لید علوم انسانی اسالمیاجتهادي در توــ آزمون الگوي حکمی

.36ش ، قبسات،»دال دینیۀمثابفطرت به«،)1384اکبر (رشاد، علی
،هـاي دینـی  ها و آمـوزه گزارهشناسی اکتشاف اي بر روشمنطق فهم دین: دیباچه،)1389اکبر (رشاد، علی

اسالمی.ۀیشتهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اند
بـین ايرسـانه مثابـۀ بـه فرهنگ«،)1392(تقويسیدمحمدرضاو،زادهجاجرمیمحسن ، سیدسعید، زاهد

.6، ش 3دورة ، فرهنگورسانه،»سکوالر)واسالمیفرهنگتطبیقیمطالعۀ(جمعیعملواراده
مطالعـات ةتهـران: پژوهشـکد  ، کارهـاي تحقـق علـم دینـی    و راه،معنا، امکان،)1389سوزنچی، حسین (

فرهنگی و اجتماعی.
.نشر اسالمیۀمؤسس: قم،الحکمهنهایق)،1422(حسینطباطبایی، محمد
تهران: فکر روز.،مهدي قوام صفريۀترجم،ضد روشبر،)1375فایرابند، پاول (

.صدرا:تهران،رئالیسمروشوفلسفهاصولپاورقی،)تابی(مرتضی، مطهري
مطالعـات  ،»باقريخسرودکتردینیعلمتأسیسیالگويارزیابی«)،1391موحد ابطحی، سیدمحمدتقی (
.53، ش 16، دورة معرفتی در دانشگاه اسالمی

رشد.تهران:،محمد دهقانیۀترجم،شناسی دینروان،)1386وولف، دیوید (


