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ABSTRACT 
Foundational view of religious science is one of the theories about religious 

science which has been designed and expressed by Khosrow Bagheri during 

recent years. Finding examples in educational science, this view attempts 

to prepare philosophical assumptions for human science. These 

assumptions should form a hard core of a research program which leads this 

program and establish religious science. One of the challenges forward this 

view is ambiguity in some of its concepts. This paper attempts to reread it 

and concentrate on conceptual borders of it. We hope that this 

conceptualizing analyses can prevent misunderstand of it. Methodological 

approach of this paper is conceptual analysis and language analyzing. There 

are seven conceptual borders we should consider them. Some of them are: 

border between science and knowledge, border between explanation and 

verification, border between epistemic relativism and epistemological 

relativism, border between experimental verification and religious belief, 

and border between assuming assumptions and assuming them as non-Q 
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( با طرح رویکرد تأسیییسییی، یکی ای رویکردهای م بو  به علن دینی، ت ش 1391باقری )

 هایی فلسفی در این حویه ای علوم انسانی فراهنیابی در علوم تربیتی، گزارهکرده تا با مصداق
های امههدایتگر برن ای فلسفی،ها بتوانند در مقام سخت هستهآورد؛ به این امید که این گزاره

ای هگذاری کنند. یکی ای چالشعلمی باشییند و علمی دینی را در این حویه پایه–پژوهشییی
روی این رویکرد، وجود ابهیام در بریی مفیاهین مبرح در آا اسیییت. این ابهیام، گییاه    پیش
 هایی ای آا را مبرح کرده که با ادعاهای اساسی آا در ت ارض قرار گرفته است.  فهن
مقاله بر آا اسیییت تا با یوانشیییی دوباره ای این رویکرد و با تمرکز بر مریهای مفهومی این 

ها ای آا را نقادی کند. منیدر  در آا، تفسییییرهیای روا و نیاروا ای آا را متمایز و بریی فهن   
رویکرد روشی این مقاله، نوعی تحلیل مفهومی و تحلیل یبانی در هندسه این دیدگاه یواهد 

اند که بریی ای آنها بدین مفهومی اسیییاسیییی در این مقاله مد نرر قرار گرفتهبود. هفت مری 
قرارنید  مری مییاا علن بیه م نیای ییاب توربی و دانش به م نای عام، مری میاا مفروض      

تی و مری شنایها، مری میاا نسبیت م رفتی و نسبیت م رفتفرضبودا و مصوا بودا پیش
 میاا داوری توربی و باور دینی
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 مقدمه

 پردازی در آن جواندانش تعلیم و تربیت اسالمی و نظریه
 وو نوپاست و پویایی و غنای آن در گرو بررسی، بحث 

ها و گفتگوهایی که اندیشورانه است؛ بحث گفتگوهای
ها را روشن کنند و آنها را توانند زوایای تاریک نظریهمی

 در نمایی نزدیک و دقیق پیش چشم نظرورزان قرار دهند. 
( در علم دینی، 2962درباره دیدگاه تأسیسی )باقری، 

ها، طورکلی، و تربیت اسالمی، به طور خاص، بحثبه
ها و نقدهای بسیاری انجام شده است. در بررسی گفتگو
های ها باید به این نکته توجه کرد که یکی از مؤلفهنظریه

ای است که در درون ویژه معانیمقوم هر دیدگاه، 
آیند یا بازتعریف واژگانی است که جغرافیای آن پدید می

گیرد. این معانی و تعاریف جدید، در آن صورت می
های فرینند که قلمرو نظریه را از دیدگاهآمرزهایی را می

کنند. به رسمیت دیگر متمایز و سخن تازه آن را بارز می
شناختن این مرزها، در نقد و بررسی هر دیدگاه جایگاهی 

توجهی به آنها، اصالت نظریه را از آن ویژه دارد؛ زیرا بی
ستاند و سخن تازه آن را به سخنی تکراری کاهش می
های گوناگون، ورزی در عرصهن، اندیشهدهد. همچنیمی

مرهون توجه به این مرزها و تحلیل و بررسی آنهاست. 
مخدوش کردن این مرزها و تالش برای تجمیع مفاهیم یا 

همانی میان مفاهیم، های نابجای اینبرقراری ارتباط
گرایی قرار دهد. در مقابل، تواند ما را در معرض تحویلمی

برجسته کردن مرزهای مفهومی،  تالش برای شناسایی و
 کند. توجه کانت بههای دیرپایی را برطرف میگا، دشواری

های توان در زمره این تالشمرز میان ذات و پدیدار را می
 پرثمر دانست. 

این مقاله بر آن است تا با تاکید بر این مرزهای مفهومی 
یسی، تأس -و بازخوانی برخی مفاهیم مهم دیدگاه استنباطی

ها و مسائل پژوهشی را نیز آشکارتر مطرح خی از ابهامبر
این  کهروست کند. وجود این مسائل پژوهشی، ازآن

ف وکیدیدگاه، جوان و در حال تکوین است و به یقین کم
ی پژوهان بستگورزان و دانشاین تکوین به توجه اندیشه

دارد. در ادامه، نخست، با توصیفی کلی از دیدگاه تأسیسی، 
ی مفهومی مطرح در آن، که گاه در نقدها توجهی به مرزها

 ریتقر هک است شود. گفتنیآنها نشده، تأکید و بررسی می
 البته؛ تگرف نظر در دگاهید نیا از یریتفس دیبا را مقاله نیا

 هیظرن صاحب آثار به مستند کند،یم تالش که یریتفس
  .نشان دهد یشواهد با آن به را خود یکینزد و باشد

 

 ی؛ توصیفی کلیسیتأسگاه دید

ی به علم دینی در درجه نخست، قائل به سیتأسدیدگاه 
امکان پرداختن به علم دینی در معنایی ویژه از آن و 

های علمی در درجه دوم گر نحوه نفوذ دین در نظریهتبیین
 هایاندیشه کهدرصورتیاین دیدگاه، است. براساس

 ین و بسط نظریهدر مراحل مختلف تکود نبتوان اسالمی
 ببس ، بهدر آن نفوذ کنند -در حیطه علوم انسانی –علمی 
 المیاس صفت را به آن نظریه توان، مینفوذ محتوایی همین

 لم. عگفت سخن اسالمی -انسانی و از علوم کرد منتسب
 : خواهد داشت یکپارچه معنا، موجودیتی این به دینی

 هایتلقی شود کهمی نحو حاصلینبد یکپارچگی این

 هامبا ال شود و آنگاهاخذ می فرضپیش منزله ، بهدینی

یا  روانی لئدر مورد مسا هاییپردازیاز آنها، فرضیه

 بیو تناس طبیعتاً تالئم پذیرد کهمی صورت اجتماعی

وجود خواهد ی دینی هاها با تلقیفرضیه این میان

 (. 752ص ،2937 ،)باقری داشت

ه ها از داالن تجربدر مرحله بعد، نوبت به عبور فرضیه
نجام آمیز اای موفقیتگونهرسد؛ چنانچه این عبور بهفرا می

های ها فراهم شود، نظریهو شواهد کافی برای تأیید فرضیه
( سو علمی )تجربیها، از یکآیند. این نظریهعلمی پدید می

اند و از سوی دیگر تأیید شده اند؛ زیرا با محک تجربه
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اند؛ زیرا برگرفته از مبانی دینی هستند که در دینی
 اند.تاروپودشان نفوذ یافته

در واقع، وجه استنباطی این دیدگاه را باید در برگرفتن 
ها از متون دینی یافت. بر اساس این دیدگاه، فرضپیش

 تونهایی از مفرضبرای تأسیس علم دینی الزم است پیش
دینی استنباط شوند و در هسته فرایند تکوین علم قرار 

های بعدی بر اساس آنها انجام شود. پردازیگیرند تا فرضیه
–شود تا با تحلیل زبان فنی در این برگرفتن، تالش می

-های معنایی در متون دینی، پیشرسمی و ترسیم شبکه

ها استنباط شوند. همچنین رویکرد تأسیسی در علم فرض
 اسالمی را درست مانند -، فرایند تولید علوم انسانیدینی

 داند: فرایند تکوین علوم انسانی معاصر می
 بلقا نحو این به اسالمی انسانی علوم تکوین فرایند 

 از برگرفته متافیزیکی هایپشتوانه که است تصور

 علمی فعالیت مختلف مراحل در ،اسالمی هایاندیشه

 مضامین گاه هر دیگر، عبارت به. شود تهگرف بکار

 ،مسأله گزینش چون مراحلی در بتواند مذکور متافیزیکی

 طرح ،مسأله فهم برای الگوهایی و مفاهیم انتخاب

 روش و پردازیفرضیه ،تبیین سبک شامل) پژوهش

 یرآفرینیتأث تفسیر، و بینیپیش ،مشاهده انجام ،(تحقیق

 که است گرفته شکل فرایندی کند، آشکار را دخو

 اسالمی هایاندیشه با متناسب هاییدانش ،آن محصول

 (. 726 و 723 ص همان،) بود خواهد
در ادامه برخی مرزهای مفهومی این دیدگاه که در فهم 

 شود. آن، نقشی اساسی دارند توضیح داده می
 

 عام ینامع به دانش و یتجرب خاص یمعنا به علم انیم مرز -1

ورزی درباره تربیت یکی از موارد مهم در حیطه اندیشه
اسالمی، در نظر داشتن مرز میان انواع گوناگون معرفت 
بشری است. لغزندگی زبان در این عرصه، آمیختگی زبان 

دقتی در ترجمه واژگان خارجی فارسی و عربی و نیز بی

                                                           
1. Butler  

به معنای علم « علم»باعث شده تا در زبان فارسی، میان 
 –به معنای معرفت « علم»و  -science –تجربی 

knowledge-  خلطی مفهومی پیش بیاید؛ این در حالی
 –است که تمایزی مفهومی، علم تجربی را از معرفت 

 کند. متمایز می -طورکلیبه
-نقطه مشترک فلسفه و علم را در پی (2652) 2باتلر

اوت این دوگونه از داند. به باور وی، تفجویی معرفت می
جویی این معرفت به ظهور معرفت بشری، در سازوکار پی

توان گفت: علم تجربی، گونه خاصی رسد. در واقع، میمی
از معرفت بشری است که سازوکار و روشمندی ویژه خود 

توان گونه دیگری از که فلسفه را نیز میرا دارد؛ همچنان
 – سبت میان علممعرفت بشری به شمار آورد. بنابراین، ن

و معرفت، نسبت منطقی عموم و  -در مفهوم تجربی
 خصوص مطلق است. 

بازخوانی نظریه اسالمی عمل درباره تربیت اسالمی، 
بدون در نظر گرفتن این مرز، شاید با خطا همراه شود. 

پرداز این دیدگاه، خود، دانش تربیتی را محدود به نظریه
شده لگوی بازسازیکه در اداند؛ چنانعلم تجربی نمی

وان دید. تفرانکنا، سطوح مختلفی از معرفت تربیتی را می
مبانی نوع یک یا مبانی کالن،  (2936 باقری،)در این الگو 

اند و مبانی نوع دو نیز فلسفی و االهیاتی خوانده شده
توانند فلسفی یا علمی باشند. این تمایز میان فلسفه و می

ورزی در ین الگو، اندیشهعلم نشان از آن دارد که در ا
 تربیت اسالمی به علم تجربی محدود نشده است.

 یسو از هک «یسیتأس-یاستنباط» ریتعب گر،ید یسو از
 تیترب ت،اس رفته کارهب یاسالم تیترب به اشاره یبرا یباقر

 ؛کندینم خالصه یتجرب علوم حدودهم در تنها را، یاسالم
 مباحث و سائلم از یبرخ» :است معتقد سوکی از رایز

{ و. }است آمده یاسالم متون در ت،یترب و میتعل به مربوط
 نیا یباطاستن جنبه نشانگر مطالب، نیا استنباط و استخراج

 در گرید یسو از و( 32 ص ،2933 ،یباقر) «است دگاهید
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 ،ینباطاست و یریتفس روش که است آن بر زین یشناسروش
 ولاص و اهداف دمانن تیترب و میتعل نظام یمحتواها یبرخ

 باطاستن ینید متن از اند،ینید متون از حصول قابل که را
بنابراین، وجه تجربی، تنها بخشی  (.62ص ،همان) کندیم

امکانی از کل پیکره دانش تعلیم و تربیت اسالمی در انگاره 
ه کگونهرو، همانخواهد بود؛ ازاین« تاسیسی-استنباطی»

ت عم از علم تجربی تربیبیان شد، دانش تربیت اسالمی، ا
اسالمی است و علم تجربی تربیت اسالمی، در صورت 

 -در حوزه مبانی نوع دوم –وجود، تنها بخشی از آن 
 خواهد بود. 

بنابراین، تجمیع کل رویکرد باقری در تربیت اسالمی، 
در ذیل علم دینی و بررسی کل نظریه در پرتو آن )لطیفی 

گرایی خطای تحویل ( همراه با6، ص 2967و همکاران، 
-یاستنباط»که تعبیر خواهد بود. به سخن دیگر، درحالی

ناظر بر کل پیکره دانش تعلیم و تربیت اسالمی « تأسیسی
شامل اهداف و اصول قابل حصول از متون دینی و  –

 های مستنبط از متن دینی و نیز علم تجربی تعلیمفرضپیش
ر رویکرد ظر ب، نا«تأسیسی»است، تعبیر  -و تربیت اسالمی

باقری در علم دینی است. یکسان دانستن این دو تعبیر و 
بر همین مبنا، ملهم دانستن کل رویکرد باقری در تربیت 

تواند مصداقی از اسالمی، از الکاتوش و پوپر )همان( می
نوعی مغالطه ترکیب یا سرایت دادن حکم جزء به کل باشد 

 و جایگاهی نخواهد داشت. 
 

 ها فرضمفروض و مصون بودن پیشمرز میان  - 2

مرز مفهومی دیگری که در آثار باقری باید بدان توجه کرد، 
های علم تجربی است. در طرح فرضمعطوف به پیش

تکوین علم تجربی دینی که وی آن را ملهم از الکاتوش 
های االهیاتی و فلسفی در دامن یک فرضداند، پیشمی

نظر  فرض دره یا پیشهستعنوان سختبرنامه پژوهشی، به
ردازی پتوان به فرضیهشوند که بر اساس آنها، میگرفته می

ها پرداخت. باید در درباره واقعیت و سپس آزمون فرضیه

-های فلسفی در سختفرضنظر داشت که قراردادن پیش

های تجربی هسته به معنای مصون ماندن آنها از آزمون
 هکآنچنانآنها؛ است نه غیرقابل بررسی دانستن عقالنی 

 فرضشیپ یمعنا حیتوض در( 292 ص ،2962) یباقر
 بتنس یامکان و یاحتمال یژگیو ها،فرضشیپ»: دیگویم

حث ، در بینید علم تیهودر کتاب . «ندارند تجربه عالم به
-هسته و انتقال ابطال از شواهد تجربی به سختاز سخت

 ( معتقد است: 92، ص2937هسته، باقری )
 دشواه که است چنان یکیزیمتاف یهازارهگ یکل شکل

 یمحتوا ،یوانگه. کنندینم ابطال را آنها ،یتجرب مخالف

 شواهد دسترس از که است چنان گاه زین هاگزاره نیا

 با که گفت توانینم بیترتنیبد و است دور به یتجرب

 . شودیم آشکار آنها بطالن ،یتجرب شواهد به توجه

 به هاهیفرض از یتجرب یهاابطال انتقال با یو ن،یبنابرا
 ار باره نیا در الکاتوش نظر و است مخالف هستهسخت

 : ردیپذینم زین
 رایز ؛است زیبرانگتامل باره نیا در الکاتوش سخنان تنها

 یهاهیفرض ینادرست انتقال از گذشت، کهچنان یو

 برنامه یکیزیمتاف کانون ای هسته سخت به یکمک

 سخن ،یتجرب و یمنطق یمرا عنوان به ،یپژوهش

 (. همان) دیگویم

ای آشکار، ادعای الکاتوش را زیر گونهدر ادامه، وی به
 نویسد: سوال برده، می

 یعیدب یهاینیبشیپ نتواند یپژوهش یابرنامه اگر ایآ اما

 نباشد، زیآمتیموفق آن یهاینیبشیپ و آورد فراهم

 است؟ شده ابطال آن یکیزیمتاف مفروضات گفت توانیم

-شیپ اعتبار ،یباقر دگاهید در گفت توانیم ،رونیازا
. ستین یتجرب یبررس قابل ،یتجرب علم یفلسف یهافرض

 به انتوینم را یتجرب ناپذیرییبررس نیا گر،ید یسو از
نظر  هبکرد.  ریتعب -به هر شکل ممکن - ناپذیرییبررس

 یبرا یاریمع که یمادام» که بحث نیا طرح رسدیم
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-فرضشیپ خودِ نیب فرض،شیپ از فارغ و یعقالن یابیزار

 ذمومم ییگراتینسب دام از توانینم باشد نداشته وجود ها
، 2967و همکاران،  یفی)لط «دیره( یباقر دکتر ریتعب)به 
 ریناپذییبررسمعطوف به  یفرضشیپ بر خود ،(73ص 

عتقد م یاست که باقر یدر حال نیدارد. ا هیتک هافرضشیپ
 ،یالنعق یبررس قابل خود، ،یفلسف یهافرضشیپ :تاس

( 299، ص 2962) یجمله و از. اندیفلسف و یمنطق
 : دیگویم

 مییوگیم نکهیا اما ؛هستند یهم قابل بررس هافرضشیپ

 یمعن نیا به شوند،یمدر اثر تجربه ابطال ن هافرضشیپ

 مه آنها یبرا بلکه ندارند؛ ابطال امکان جاچیه که ستین

 یفلسف یگاهیدر جا دیاما با دارد؛ وجود ابطال امکان

 بحث شوند. 

  :است آمده بحث نیهم ادامه در نیهمچن
 ودخ وطن در دیبا علوم یفلسف یهافرضشیپ ای یمبان

. وندش رد ای اثبات آن خاص روش با و فلسفه عالَم یعنی

ثار از آ یمختلف یهاگاهیجا در را نظر نیا گرید مستندات

 2نوع  یبحث از مبان درنمونه  یبرا. افتی انتویم یو

 از مقصود»: است آمده فرانکنا شده اصالح یالگو در

 است نیتبیی و توصیفی هایگزاره مجموعه ،تربیت مبانی

 که آوردمی فراهم ما برای را معینی امور شناخت که

 «ذیردپ صورت تواندمی آنها بر تکیه با ،تربیت جریان

 (. 62 ص، 2932 ،یاقر)ب

به  با وفادار ماندن ،یدر ادامه بحث از مبان سندهینو
 نگرواقع یهاگزاره تا کندیم تالش یبودن مبان ینییتب

                                                           
 از برخی سخن اگر حتی»: است آمده( 2932 ،ی)باقر اثر نیا 67 صفحه در. 2

 وجود فیفلس دقیق اثبات از انسان نظری عقل عجز بر مبنی ،کانت چون فیلسوفان

 یدهد به ،شده مطرح خدا وجود به مربوط براهین دانستن نالطرفیجدلی با که خدا

 همچون یدیگر طرق از ،ماوراءالطبیعی حقایق به انسان راهیابی شود، نگریسته قبول

 عرصه در خود، ،کانت چنانکه بود، خواهد میسر همواره ،عملی عقل هایاستدالل

 ایگونهبه اشاراتی نیز قرآن در. است دانسته ناپذیرباجتنا امری را خدا قبول ،اخالق

 صورت نه ،استدالل از نوع این در. دارد وجود عملی عقل حسب بر استدالل از

 درونی هایانگیزه محتوای بلکه ،(کانت نظر مورد) اخالقی هایاستدالل شناختی

 ،اساسبراین. گیردمی قرار توجه مورد ،مالاع دردناک عواقب از پرهیز همچون ،آدمی

نمونه،  یرا. بکند نییتب یعقالن یرا با بحث و بررس ییمبنا
طرح م عتیاز طب یتر بودن هستکه بحث از فراخ یهنگام

 نیا یلاستدال نییبا تب تالش است تا در سندهینو شود،یم
  .2کندمستدل مطرح  یآن را به صورت امر قت،یحق

-کوتاه سخن آنکه در این رویکرد اذعان نشده که پیش

-فرض هستند. بنابراین، اینها، خود، مستلزم پیشفرض

گونه نیست که نظریه مستلزم فرضیه دانسته شود، فرضیه 
ز افرض نیز بفرض باشد و خودِ پیشهم مستلزم پیش

 فرض طلبد و... تسلسلی روی دهد. پیش
 

 منظر و( تیواقع در)محاط  انسان منظر انیم مرز - 3

 (تیواقع بر طی)مح یاله

 اشت،د نظر مد دیبا علم دیتول ندیفرا در که یگرید زیتما
 سطتو درآمدهادراکبه تیواقع و نفسهیف تیواقع میان مرز

 نفسه یف هکگونههمان تیواقع ادعاکه نیا. است انسان
 یعنو و ستین پذیرفتنی د،یآیدرم ما ادراک به دارد وجود
 گر،یسخن د به(. 2652 ،7)باتلر است خام ییگراواقع

بتواند  کهمانع از آن است  تیدر واقع یمحاط بودن آدم
و  تیبودن بر واقعطیمح یادعا ت،یمحدود نیا بدون

آنچه د. نفسه را داشته باشیف تیواسطه به واقعیب یدسترس
 . است یانسان ادراک نقش د،شوتوجه  دیبا باره نیدر ا

-گفته میدرآمده سخن ادراکبه تیکه از واقع یهنگام

 یدرآمدگادراکبه نیذهن و زبان انسان در ا گاهیجا ،شود
 نیا یتگیخآم ،یخواهد شد. با طرح ادراک انسان مطرح زین

 یزن( جاهالنه گمان برابر در عاقالنه گمان) گمان یعنی ،عقل سرمایه حداقل با آدمی

. «نماید ذعانا طبیعی ماوراء حقایق به و بداند اعتماد غیرقابل را گراییطبیعت تواندمی

 یبررس حال در که افتی توانیم یباقر ردکت مختلف آثار در را یمتواتر شواهد

 یبنام نیتدو» پژوهش چهارم فصل به توانیم جمله از ؛هستند هافرضشیپ یعقالن

 سندهینو تالش فصل، نیا در. کرد مراجعه «یانسان علوم یبرا اسالم یشناختانسان

 در آنر ظمتنا یهادگاهید و شیخو مختار فرضشیپ انیم یقیتطب یهایبررس انجام

-دگاهید نیا مقابل در شیخو دگاهید تیمطلوب و تیمعقول دادن نشان و معاصر فلسفه

 . است بوده ها

2 . Butler 
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-لعق که داشت توجه دیبا. دیآ انیبه م زیادراک با خطا ن
خطا و اشتباه درهم تنیده است؛  با شهیهم هاانسان یورز

از منظر خدا در جهان یک علم بیشتر وجود ندارد »رو: ازاین
غیر از آن هم هر چه باشد کذب است. ولی ما که از دیدگاه 

کنیم، عقل ما اگر هم الهی باشد ولی در خدا صحبت نمی
ا در کمین هسر ماست، در سر ما که افتاد، خطاها و لغزش

( 2939(. از نظر باقری )227ب، ص2962)باقری، « است
ما به واقعیت دسترسی مستقیم نداریم و افکارمان را با 

کنیم. در این حالت تصویر احتمالی از واقعیت آزمون می
رسد: معنای نخست، که دو معنا از واقعیت به ظهور می

ته بنفسه است که الآدمی دسترسی بدان ندارد، واقعیت فی
-ادراکنزد خداوند حاضر است و معنای دوم، واقعیت به

 درآمده است که رهاورد ادراک انسانی است. 
گرایی گرایانه، که نوعی واقعگرایی سازهموضع واقع

ردازی پپیچیده است، از سویی بر جهانی مستقل از نظریه
های انسانی را قادر به تبیین ورزد و نظریهآدمیان اصرار می

داند و از سوی دیگر، هرگونه تمایز قاطع قعیت میاین وا
 و شمارد )باقریمیان امر واقع و نظریه را مردود می

توان گفت همه امور واقع رو، می(. ازاین2932 خسروی،
های وی آمیخته درآمده آدمی با ادراک و دیدگاهادراکبه

نفسه نخواهد بود. البته گاه این است و مساوی واقعیت فی
ز تواند بخشی ایابند و آدمی مییکدیگر تالقی می دو با

نفسه را به دام ادراک خود اندازد؛ ولی این واقعیت فی
 شده و قطعی نیست. تعیینمالقات امری ازپیش

 با( 72 ص ،2967)ی و همکاران فیلط رسدیم نظر به
 شودیم انسان بینص که ییهاقتیحق» گزاره نیا به استناد

 «تیواقع از افتهیلیتعد صورت ای است تیواقع نیع ای
 یباقر مواضع گرید با آن سهیمقا و( 9ص ج،2962 ،یباقر)
 اب «افکار» انیم مطابقت به مطابقت ریتفس جمله از
( 222ص ،2932 ،یباقر) «درآمدهادراکبه یهاتیواقع»

                                                           
 ینشد ناقص و مجمل صورتبه تیواقع به یدسترس. شود توجه مطلق و قیدق دیق دو به.  1

 و قیدق نوع به ناقص و مجمل یدسترس نیا لیتبد یول ست؛ین آن یرو شیپ یمانع و است
 .است اشکال محل لق،مط

 شده تخالف و ابهام دچار یباقر دگاهید که اندشده یمدع
 زین و منظر دو نیا تفاوت هب توجه رسدیم نظر به. است

 طیمح و دنیبنش یاله مسند بر تواندینم گاهچیه یآدم نکه،یا
 . دکن ازب را نما تخالف ای ابهام نیا گره بتواند د،شو عالم بر

 انیم زیتما به منظر نوع دو نیا انیم زیتما رشیپذ
 منجر یآدم درآمدهادراکبه تیواقع با نفسهیف تیواقع

-ادراکبه تیواقع نیهم دارد اریاخت در یمآد آنچه. شودیم

 ای – نفسهیف تیواقع با است ممکن گاه که است درآمده
 لهفاص آن با همچنان گاه و ابدی تقاطع -تیواقع نیع همان
 قتِیحق گفت توانیم نخست، حالت در. باشد داشته

 دوم، حالت در و است تیواقع نیع شده، انسان بینص
 صورت و دارد فاصله تیواقع نیع با هنوز قت،یحق نیا

: گفت توانیم نیبنابرا. بود خواهد تیواقع شدهلیتعد
 تیواقع نیع ای شود،یم انسان بینص که ییهاقتیحق»

 دو ،گرید سخن به. «تیواقع از افتهیلیتعد صورت ای است
 : شد متصور یآدم علم یبرا توانیم حالت

 با یانسان درآمدهادراکبه تیواقع نخست، حالت در
 تیواقع نیع یآدم علم و کندیم یتالق نفسهیف تیواقع

 درآمدهادراکبه تِیواقع انیم هنوز دوم، حالت در و شودیم
 شواهد حالت، نیا در. هست فاصله تیواقع نیع و یآدم

 و درآمدهادراکبه تیواقع انیم فاصله نتوانسته هنوز
 یدمآ گر،ید یسو از. دهد نشان یو به را نفسهیف تیواقع

به دلیل قرار نداشتن در منظر الهی، هیچگاه نمیتواند به-
صورت دقیق و مطلق2، مرز میان این دو حالت را مشخص 

در موضع  رو،نیازا. دیگو سخن آن از تیو با قطع کند
روست و درآمده روبهادارکبه یهاتیهمواره با واقع تطبیق
توانند عین یها، که مرو، افکار خود را با این واقعیتازاین

یافته واقعیت، مطابقت واقعیت باشند یا صورت تعدیل
توان گفت که این دو موضع، کامالً بنابراین، میخواهد داد؛ 

  توان متصور شد.مؤید یکدیگرند و نسبت تخالفی میان آنها نمی
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 ناختیشمرز میان نسبیت معرفتی و نسبیت معرفت - 4

د ناگزیر باید مورورزی تفکیک دیگری که در فرایند علم
رزی و ونظر قرار گیرد، تفکیک میان پویایی در فرایند علم

نسبیت وخیم در آن است. این مرز، خود با تمایز میان 
پاس  شناختی مشخص ونسبیت معرفتی و نسبیت معرفت

( معتقد است که به معرفت 2936شود. باقری )داشته می
ای گونهرها، بهباید از دو منظر توجه کرد. هر یک از این منظ

کنند و تعیناتی بر آن ورزی مداخله میدر فرایند علم
ورزی، به سو، دانشمند در فرایند علمبخشند. از یکمی

شود معنای عام، دخیل است و همین مداخله وی، باعث می
ورزی به رسمیت شناخته شود. تا پویایی در جریان علم

ا و دانشمندان باین، علم از پویایی برخوردار است اساسبر
های فکری و فرهنگی که در آن زیست توجه به زمینه

پردازند و همین امر باعث ورزی میکنند به اندیشهمی
 نظر کنند: معلومشود تا از زوایای مختلفی به می

 از یناش که است کرده ظهور یورزعلم در یتینسب

 تینسب نیا. است محقق یاجتماع و یفرهنگ یبسترها

 یورزعلم در بلکه ست،ین یورزعلم لمخ تنها نه

 تدرس یورزعلم انیجر در. . .  البته. است ریناپذاجتناب

 است ممکن یفرهنگ تعلقات نیا کیدئولوژیا ریغ و

 هیولا تعلقات نیا که ستین نیچن. . .  اما. ابندی شیپاال

 درست است ممکن بلکه شوند حذف ضرورت به هینظر

 در. . .  بمانند یباق دخو یجا بر و باشند شده اتخاذ

 ،یباقر) است ریناپذاجتناب تینسب که نجاستیا

 (.224 -229ص الف،2962

ورزی از سوی دیگر، خود معلوم نیز در جریان علم
مداخله دارد؛ زیرا کل جریان علم معطوف بدان است. با 

                                                           
1 . Coping. 

2 . Viability 

3 . Truth 

 فیتعر در کال،یراد انیگراسازه از( Von Glasersfeld) گالزرزفلد فن.  4
 ترهگس به توجه با ،یمعرفت فاعالن که یمفهوم ساختارهای»: دیگویم نیچن دانش
.« رندیگ یم ظرن در کارآمد را آنها خود، یزبان و فکری سنت طهیح در یکنون تجربه

 (.274ص ،2636 گالزرفلد،فن)

از  تواندتوجه به همین امر هر تبیین ساخته ذهن عالم نمی
در واقع، حضور معلوم و ماهیت  وجاهت برخوردار باشد.

ته در یافهای تکوینها و تبیینمستقل آن از عالم، به گزاره
زند و برخی را از دایره توجیه خارج ذهن عالم حد می

گرایی با معیار مطابقت به کند. این ویژگی که در واقعمی
ند. کشناختی دور میرسد، ما را از نسبیت معرفتظهور می

وان گفت که در عین پذیرش نسبیت معرفتی تبنابراین، می
های معرفتی حضور برآمده از تعلقات عالم که در گزاره

 شناختی به معنای نسبیت درخواهد داشت، نسبیت معرفت
معیارهای داوری )که در علم تجربی، شواهد تجربی است( 

 شود. پذیرفته نمی
محوری شناختی در مقام ایدهنسبیت معرفت

شان از آن است که تجربه و ادراک آدمی در گرایان نسازه
تاریخی و سرانجام، -های فرهنگیزبان، قالب چنبره

ساختارهای ذهنی وی اسیر است و این زندان آنچنان 
تودرتو و پیچیده است که آدمی را یارای رهایی از آن 

ه واسطگاه زمانِ آزادی و مالقات بینیست. بنابراین، هیچ
هایی اهد رسید. طرح جایگزینآدمی با واقعیت فرانخو

به جای مفاهیمی چون  7«یکارآمد» یا 2«سازگاری»چون 
های ذهنی و جایگزینی واقعیت با سازه 9«حقیقت» یا صدق

 . 4توان به همین تغییرِ موضع نسبت دادرا نیز می
توان گفت آن گرایان میآنچه درباره این موضع سازه

ذهنی، زبانی و های است که در عین پذیرش تأثیر قالب
 هایی که اینفرهنگی در فرایند ادراک واقعیت و کژتابی

نسبیت  - 5کنندها در شناخت ما از واقعیت ایجاد میقالب
توان آنچنان این تأثیر را بارز کرد که شناخت نمی -معرفتی

های آدمی را کامالً جدا از واقعیت در نظر گرفت و سازه

 خام ییگراواقع در موجود یانگار ساده نوع دو از زیپره واقع در رش،یپذ نیا که.  5

 . است
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کرد. به سخن دیگر، ذهنی وی را جایگزین صدق و درستی 
هر چند در ادراک عالم دستیابی کامل به واقعیت ممکن 

بی تری از این دستیاتوان درصدهای پاییننیست، ولی نمی
هرچند ناقص –را نیز انکار کرد و خود را از کسب معرفت 

نسبت به هستی، محروم و معاف نمود.  -و همراه با کژتابی
ادراک انسانی، این، با پذیرش ضریب انکسار اساسبر

های خویش و میزان توان گفت که انسان بر اساس سازهمی
ای از واقعیت تواند بهرهآوایی آنها با واقعیت، همواره میهم

 داشته باشد. 
های دیدگاه در مقام یکی از پایه- 2گراییدیدگاه واقع

شناسی، بر لزوم مطابقت در معرفت -گراگراییِ سازهواقع
آدمی با واقعیت مستقل از وی برای  های ذهنیبرداشت

ظریه کند. این ویژگی که با ندستیابی به حقیقت تأکید می
های متنوعی است شود خود دارای گونهبیان می 7مطابقت

ضع ترین موگیرند. افراطیکه بر روی پیوستاری قرار می
 واسطه نظر فرد با واقعیت بیرونیدر مطابقت، مطابقت بی

مورد نقدهای جدی قرار گرفته، در  است. این موضع، که
ای از آن شدههای تعدیلمراحل بعد تعدیل شده و نسخه

با طرح دو  9رسند؛ از جمله تارسکیبه نظر پذیرفتنی می
بحث مطابقت را به  -4زبان شیء و فرازبان-نوع زبان 

، 5تطابقی زبانی میان زبان شیء و فرازبان تعبیر )هاجز
انگاری مطابقت زبان با ز سادهکند تا ا( و تالش می7222

 .9شیء دور شود
گرایی های مطابقت را در واقعیکی دیگر از ویراست

                                                           
1. Realism 

2. Correspondence 

3. A. Tarski 

4. Object-Language And Meta-Language 

5. W. Hadges 

 disquotation theory «صدق یرداربومهیگ هینظر»بعدها به  دگاهید نیا.  9

of truth شد. منجر  

ود دارد وج رییو دوگونه تغ ستیآن ن تینسب یدر علم به معنا یرییتغ هرگونه.  2

 یگرید یهامعرفت که است نیا ر،ییتغ نخست گونه»: پذیرندجمعکه با ثبات علم 

 در رییتغ مستلزم ،یکمّ شیافزا نیا که است آشکار. شود افزوده نیشیپ علم بر

تن علم پیشین با قرار گرف که است نیا دوم گونه. ستین نیشیپ علم یعلم مضمون

-هگرایی، مطابقت بتوان یافت. در این نوع واقعپیچیده می
صورت مستقیم بین نظر فرد و واقعیت بیرونی مد نظر 

جمالت ما، با واقعیت جهان، »نیست؛ بلکه مطابقت میان 
 «های ما ترسیم شده استهترین نظریهکه در بنحویبه

گیرد. ( صورت می262، ص2932 ی،و خسرو )باقری
حالت، در عین به رسمیت شناخته شدن جهانی دراین

های ما و تاثیری که این جهان بر پردازیمستقل از نظریه
فی واسطه نیز نگذارد، تاثیر مستقیم و بیهای ما مینظریه

درنگ پس از طرح ان بیتواین، نمیاساسشود؛ برمی
تعلقات عالم و بدون در نظر گرفتن تعینات معلوم، نسبیت 

این  شناختی تعبیر کرد؛ زیرامعرفتی را به نسبیت معرفت
نسبیت معرفتی، با ظهور معلوم حد خواهد داشت و به 
حالتی وخیم نخواهد انجامید. به دیگر سخن، نسبیت 

وخیم  ختی یاشناگرایی معرفتمعرفتی به معنای نسبیت
یقتی شناختی، هیچ حقگرایی معرفتنیست؛ زیرا در نسبیت

شود و اساساً معیاری برای داوری ثابت در نظر گرفته نمی
ها در میان نخواهد بود. به دیگر سخن، نسبیت بین اندیشه

شناختی، نه تنها به هیچ معلومی بلکه به هیچ معرفت
با نظر به معلوم،  کهمعیاری نیز تن در نخواهد داد؛ درحالی

اساس، این نوع علم از ثبات برخوردار است و برهمین
ا گرایی پذیرفتنی نخواهد بود. نسبیت معرفتی نیز تنسبیت

جایی پذیرفتنی است که با ثبات علم با نظر به معلوم در 
(. باقری معتقد 239، ص 2936)باقری،  2تعارض نباشد

 است: 

، 2936)باقری، « در گستره منظومه معرفتی معینی، قدر معرفتی متفاوتی بیابد

(. بنابراین، یک پاره علم، در سطح و جایگاه خاص خود، همواره ثابت و 239ص

؛ هرچند با قرار گرفتن در سطح و جایگاه پایدار است و ارزش معرفتی خود را دارد

دیگر، ارزش معرفتی متفاوتی پیدا کند. این تغییر با ثبات در مقام نظر به معلوم قابل 

جمع است و نباید از این نسبیت را برداشت کرد و آنچه که در ثبات علم مد نظر 

است، حفظ ارزش معرفتی علم در جایگاه و سطح خاص خود است. برای نمونه، 

در قرآن متاع زندگی دنیا در مقایسه با آخرت اندک شمرده شده است، این به معنای 

آن نیست که متاع دنیا در مقیاس دنیا، اندک است؛ بلکه متاع دنیا در جایگاه و سطحی 

دیگر و با نظر به مقیاسی دیگر که مقیاس آخرت است، اندک پنداشته شده است. 

 «تواند ثابت و پایدار باشد.ها در مقیاس خود میازهبنابراین، هرکدام از این قدر و اند

 )همان(.
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. رهاستایمع در تینسب یشناختمعرفت تینسب از منظور

 هست یاریمع الجمله یف که داشت اعتقاد یکس اگر... 

 از وا میبسنج را غلط ای درست میتوانیم اریمع آن با که

 به من. شودیم خارج یشناختمعرفت ییگراتینسب رهیدا

 قبول اب چون ندارم یاعتقاد یشناختمعرفت ییگراتینسب

 یمعرفت تینسب اما. . .  ندارد معنا معرفت گرید آن

 رد هاانسان نکهیا یعنی یمعرفت تینسب...  ست؟یچ

 اورندیب دستهب یمعرفت که کنندیم تالش یاخانهکیتار

 تیظرف اندازه به یآدم هر و یقوم هر و ینسل هر و

 را قتیحق نیا تواندیم هست که یمقطع آن در خودش

. . . . شودیم ادیز و کم نیا و اوردیب دستهب یمقدار

 به ام نکهیا یعنی ینسب مدرج، یعنی ینسب{ نجایا در}

 عرفتم نیبنابرا. میفهمیم را ییزهایچ ایدن نیا در جیتدر

 یآدم معرفت در ییهاثابت البته. ستین ثابت یآدم

. ...  است اریمع همان هاثابت از یکی. باشد تواندیم

 (.223 -222 صب، 2962)
 عنایلطیفی و همکاران معتقدند که در نسبیت به م

ها در قلمرو خود، نمایی معرفتمحدودیت فهم، واقع
(. به نظر 73، ص2967فرض نیست )وابسته به پیش

رسد این ادعا ناشی از مفروض دانستن رئالیسم خام و می
-درواقع، یکی انگاشتن نسبیت معرفتی و نسبیت معرفت

شدنی است که شناختی است. در اینجا این پرسش طرح
سه نفای در تماس بودن با واقعیت فیتوان ادعچگونه می

 که واقعیت آشکارفرضی داشت؟ درحالیرا بی هیچ پیش
پرده نیست )لزوم توجه به نسبیت معرفتی( و ما آدمیان و بی
. 2انداز خداوند به واقعیت بنگریمتوانیم از چشمنمی

                                                           
 را فرضشیپ عبارت یباقر. باشد فرضشیپ ریتعب در تواندیم گرید یخطا کی .2

 یدرست هب نسبت نانیاطم از پس که ردیگیم نظر در یتجرب شیپ مواضع یمعنا به

 انیب صفحه نیهم رد کهگونههمان. رندیگیم قرار یپژوهش برنامه هسته سخت در

 و شهیاند عالم نه است تجربه عالم به نظر با آنها خواندن فرضشیپ واقع، در شده،

 یآدم ،میبپرداز لهئمس به یمبناگرو منظر از میبخواه اگر گر،ید یسو از. فلسفه

 یکاات نقاط نقاط، نیا که ردیگیم نظر در شیخو معرفت آغاز نقطه عنوان به یموارد

 ؛است طهواسیب ای ینیقی یهامعرفت به معتقد یباقر ،باره نیا در. هستند یو معرفت

 واقع با طابقم قاًیدق یمعنا به بودن واسطهیب و بودن ینیقی که نجاستیا در نکته ولی

همچنین، در گام دوم، لطیفی و همکاران با خودبنیاد 
 -ختیشناگرایی معرفتنسبیت –ها فرضانگاشتن پیش

اند که چون معیاری برای این ارزیابی فارغ از مدعی شده
تواند از دام فرض وجود ندارد، پس باقری نمیپیش

 شناختی( رها شود )همان(. گرایی مذموم )معرفتنسبیت
–ها فرضدر پاسخ بدین نقد باید توجه کرد که پیش

ند و فرض نیستشخود مستلزم پیخودیبه -در نگاه باقری
توان با معیار گونه میقابلیت بررسی عقالنی دارند و این

رض فها پرداخت. در واقع، پیشفرضعقل به ارزیابی پیش
خواندن آنها با نظر به عالم تجربه است، نه عالم اندیشه و 

ها از آزمون تجربی برکنارند نه فرضفلسفه. در واقع، پیش
 یمنطق و یعقالن ییرهاایمعاز آزمون عقلی و منطقی. 

 هافرضشیپ انیم یداور به توانیم آنها با که دارد وجود
 . نهاد کنار گرید یبرخ نفع به را یبرخ و پرداخت

سرانجام اینکه، ناقدان پس از بیان بحث 
گویند که الگوهای علمی میناپذیری میان کالنهمسنجش

-باقری در پی آن است که نشان دهد الگوهای علمی می

وانند با هم تداخل و قلمروهای مشترکی داشته باشند که ت
ورد آنزدیکی و رقابت و نقادی بیشتر را فراهم می زمینه

نه آنکه معیاری جهت داوری »(، 242 -245، ص2962)
، 2967)لطیفی و همکاران، « میان آنها به دست دهد

که باقری به تصریح خود نویسندگان (؛ درحالی73ص
االذهانی از عیار مشترک و داوری بین( از م72)همان، ص

آمده دستهای بهها و یافتهشناسیطریق شواهد، روش
(. 242 -245، ص2962سخن به میان آورده است )باقری، 

 آشکارا( 2962) یباقر که داشت نظر در دیبا ن،یبراافزون

 یبیتقر حد در ؛ ولیاست ینیقی و واسطهیب مانیهاادراک از یبرخ ما بله. ستین بودن

 رد است ممکن هاینیقی و هاواسطهیب نیهم گرچه. است ممکن هاانسان ما یبرا که

 ییمبناگرا ن،یبنابرا .ندیآ دست به ابرام و نقض با همراه و جدل و بحث از فرآیندی

 متناسب ش،یخو یمعرفت ساحت در انسان یعنی ؛شود لحاظ دیبا یانسان بیضر با هم

( شهیمه یبرا بار کی نه ایپو چند هر) ییمبنا که سازدیم یساختمان آن، بیضرا با

 یوهاگفتگ از یکی برگرفته ،یمبناگرو درباره یباقر موضع بحث – .ییبنا و دارد

 . -است شانیا با یشفاه
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 کالن یالگوها– یمیپارادا کردیرو به که کرده اعالم
 . دندار باور علم در -یکوهن

تواند مرز میان نسبیت یکی از منظرهای دیگری که می
شناختی را آشکار کند، مرز میان معرفتی و نسبیت معرفت

نقطه آغاز علم با نقطه فرجام آن است. چنانچه این مرز 
ورزی را از موضع خود مغفول واقع شود شاید فرایند علم

منحرف نماید. مقصود از این تفکیک آن است که دانشمند 
خست، با نظر به مسائل و موقعیتی که بافت فرهنگی، ن

کند، از منظر خود اجتماعی و تاریخی وی برایش فراهم می
که دغدغه شناخت نگرد؛ ولی ازآنجاییبه واقعیت می

کند از این ورزی تالش میواقعیت را دارد در فرایند علم
نسبیت بکاهد و به سمت عینیت حرکت کند؛ در واقع، 

درآمده وی را به اصالح ادراکبا واقعیت بهروشدن روبه
 های ناصواب مجبور خواهد کرد. ها و فرضیهفرضپیش
 

 مرز میان عرصه داوری تجربی و عرصه باور دینی - 5

یکی از موارد مهم در حوزه علم تجربی دینی مشخص 
کردن مرز میان مقام داوری تجربی و عرصه باور دینی 

توان در عین ت دارد که نمیاست. این امر از آنجا  اهمی
را در معرض داوری تجربه نهاد؛ زیرا  باور به امری، آن

داوری تجربه، نتیجه از پیش مشخصی نخواهد داشت و 
هایی با پذیرش و باور این نتیجه نامعین، شاید در حالت

رو قراردادن گزاره امر یادشده در تعارض قرار گیرد؛ ازاین
. بنابراین، برای پرهیز از در هر دو حالت، ناممکن است

 آمیز بایسته است اینشدن با این موقعیت تعارضروروبه
 دو عرصه جدا از یکدیگر در نظر گرفته شوند. 

های دینی ادعای درستی دارند و بنا به از سویی، گزاره

                                                           
 (2 بقره،) ٰذِلَک اْلِکَتاُب اَل َرْیَب ِفیهِ . 1
که  خواهد کرد نییاست که تع یشواهد تجرب ،یاست که در علم تجرب نیا منظور .7

 دیشواهد مخالف جد ییدآیست و به محض پدتا کجا هینظر یو نادرست یمرز درست

 به ینید یهاهگزار ینیشیپ هیتوج ه،گستر نیا در. پیشین را کنار گذاشت هینظر دیبا

در  یتجرب ینیپس هیبا توج ینیشیپ هیتوج نیا بسا چه و شودینم شناخته تیرسم

  کند. جادیا یشناختو چالش معرفت ردیتعارض قرار گ

و مومن نیز هنگامی  2«شکی در آن نیست»گفته متون دینی: 
آورد. از سوی دیگر، میکه مومن شد، به درستی آنها ایمان 

در میدان علم تجربی، تجربه در مقام داوری است که هیچ 
تواند بدون عبور از صافی آن، ادعای اعتبار ای نمیگزاره

این تجربه  (science)کند. در واقع، در عالم علم تجربی
ه، ستاند. معیار تجرببخشد و اعتبار میاست که اعتبار می

نی االذهای در مقام معیاری بیندر این عرصه از معرفت بشر
و مورد توافق به رسمیت شناخته شده است. از توجه به 

آید ممنوع بودن خلط میان این دو این دو معیار، آنچه برمی
 های دینیحوزه و این دو معیار است. به سخن دیگر، گزاره

های موجهی که تردیدی در آنها روا در مقام گزاره –را 
 تجربه و شواهد تجربی سپرد که نتایجتوان به نمی -نیست

. به سخن دیگر، هر یک 7نامعین و غیرقطعی را دربردارند
از این دو عرصه، داورانی ویژه خویش دارند و خلط میان 
این داوران، چالش اعتبار را در پی خواهد داشت. برخی 
ناقدان مانند لطیفی و همکاران در یکی از نقدها به رویکرد 

ی این تفکیک را نقد کرده و در نظر تأسیس -استنباطی
اند تا برای دین در علم تجربی، نقش داوری نیز قائل داشته

 باشند: 
 مرحله در نید حضور یباقر دکتر دگاهید براساس

 علقت ینوع عنوان به صرفاً بلکه داور، عنوان به نه ،یداور

 حضور نیا و است یابیارز مورد لهئمس یِوابستگ و

 تیترب و میتعل همانند ییهاوزهح در خصوصاً ف،یضع

-کم یمعنا به عمالً دارد، یاریبس سخنان آنها در نید که

 یداور یحوزه در نید نقش( حذف یحت ای و) کردن رنگ

 رناظ ینید متونِ از یتوجه قابل بخش نمودن فارغ و یعلم

  (.95ص، 2967) است یمعرفت بار از ،یتیترب مسائل به
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ل پرسش و تامل است: در این بیان، چند نکته قاب
نخست آنکه، باید دید منظور این بیان از وارد کردن دین 

که بیان شد، اگر در حیطه داوری علمی چیست؟ چنان
، علم تجربی باشد، داوری در این حوزه «علم»منظور از 

. اگر منظور، تعریف 2تواند دارای معیاری دوگانه باشدنمی
شخص ای مگونهف بهدیگری از علم باشد نیز باید این تعری

بیان شود. باید توجه کرد که رویکرد تأسیسی، ناظر به تولید 
رو، منظور علم تجربی است نه هر نوع معرفتی و از همین

این رویکرد تأسیس علم تجربی است نه هر نوع علمی. 
شناختی رویکرد شناختی و دینمطابق با دیدگاه علم

توجهی ( بی2962، 2932، 2937، 2926تأسیسی )باقری، 
های دینی و مقام به تفکیک میان مقام باور در مورد گزاره

داوری در عرصه علم تجربی و نادیده انگاشتن نقش تجربه 
در مقام داوری از اساس بحث علم دینی را منتفی و 

 کند: ناهمساز می
 محکوم هاهیفرض همه و است تجربه یداور قلمرو حاکم

 ریغ ای ینید ،یفلسف یهافرضشیپ محکوم نه اند،تجربه

 ار هاهیفرض نیا اعتبار که است آن سخن نیا یمعنا. آن

-هیرضف که ستین نیچن اما کرد؛ معلوم تجربه توسط دیبا

 هب یوابستگ و تعلق رنگ یداور قلمرو در مذکور، یها

 ،یباقر) بدهند دست از زین را خود یهافرضشیپ

 (. 94ص ،2962

ا نکردن نقش داور در پرسش دیگر آن است که آیا ایف
 هایعلم تجربی توسط دین، به معنای فارغ کردن گزاره

است؟  -حتی معرفت فلسفی -دینی از هر نوع بار معرفتی
پاسخ را باید در ساختار دانش تربیت اسالمی جستجو کرد. 

 -که بار معرفتی دارند –نگر در این ساختار، گزاره یا واقع
ح شدنی و در سه سطحبا سه نوع فلسفی، علمی و فنی طر

 7های فلسفی یا دینی(، مبانی نوع )گزاره2مبانی نوع 
های )گزاره 9های علمی یا فلسفی( و مبانی نوع )گزاره

                                                           
 ظهمالح نیا با. گفت سخن تجربه عرض در یاریمع از انتوینم یتجرب علم در.  2

 وجود با ال،حنیدرع. است ربرداریتفس و هینظر از گرانبار تجربه تجربه، از مقصود که

 قضاوت اریمع که است تجربه نیهم همچنان تجربه، در پوشیده نظر و ریتفس رشیپذ

ند؛ کنعلمی یا فنی(، در ساختار دانش تربیت، مداخله می
رو باید گفت: داور ندانستن دین در علم تجربی، به ازاین

 ینی از بار معرفتی نیست. های دمعنای فارغ دانستن گزاره
از سوی دیگر، در تدوین هر نظام معرفتی، که دغدغه 
واقعیت را دارد، توجه به معیاری معطوف به امور واقعی و 

 صورتشواهد برآمده از آنها امری بایسته است. درغیراین
آمیزی تکوین یابد که در عین شاید نظام بسته و تناقض

این نظرات را نیز داوری کند ارائه نظر در مورد امور واقع، 
ورت صو در این صورت بدون توجه به شواهد بیرونی و به

بسته و کاذب، همواره درست خواهد بود. باید توجه 
داشت که رویکرد تأسیسی در باب علم دینی بر مبنای دین 

 گویی قرار دارد: شناختی گزیده
آشکار  انیخود، ب ییگودهیبر اساس گز ن،یهـر چند د

قواعد و  زیو انسان و ن جهان در باب نیادیبن ییهاهآموز

خوب را به عهده گرفته است،  یزندگ یبرا ییارهایمع

 یعلم نیکه بخواهد راز و رمـزها و قـوان ستین نیچن اما

 همه یاساس اصول یحت ایو انسان و  مربوط به جهان

 (. 2926 ،ی)باقر بنهد یو اریاخت در را آنها

 دینی علم کرد تأسیسی بر آن است کهاین، رویبراساس
و باید از مسیری عبور کند که  محتاج تأسیس خواهد بود

زدن این قاعده به قاعده بازی تجربی رعایت شود و برهم
توان آن را علم تجربی معنای پدیدآیی چیزی است که نمی

نامید. در این میان، باید به این نکته توجه کرد که باور به 
عنوان محصول نهایی، عرصه تجربی به یک گزاره در

معنادار نیست. تاییدهای علمی، همه ناپایدار و وابسته به 
تواند نسبت به آینده، حوادث که باور میاند؛ درحالیتجربه

های مطرح شده مقاوم باشد و بدون پیشامده در آن و تجربه
توجه به آنها پایدار باقی بماند. در نقدی بر رویکرد 

 ده است: تأسیسی آم
 و اطاستنب قابل ینید متون از یادیز یِتیترب یهاگزاره

-سااثباتپ نگاه در گفت توانیم ،گرید سخن به. گرید زیچ نه و است یتجرب علم در

 .ستا افتهیلیتعد یاتجربه تجربه، نیا ، ولیاست اریمع همچنان تجربه انه،یگرا
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 که ستندین یسطح در آنها یهمگ که هستند ادیاصط

 یفایا هاهیفرض بخشالهام یهافرضشیپ عنوانبه بتوانند

 نوع از هم) آنها از یتوجه قابل درصد بلکه کنند، نقش

 و یجزئ مسائل به ناظر( یاهیتوص نوع از هم و یفیتوص

 یهاهینظر/ هاهیفرض افقهم و بوده تیترب ندیفرا یفرع

 نیا ،یباقر دکتر مدل در رسدیم نظر به. هستند یعلم

 یعلم/ بخشمعرفت یصورت در تنها هاگزاره دسته

 یارهایمع اساس بر و یتجرب علم عرصه در که هستند

 (. 95ص، 2967، همکاران و یفیلط) شوند آزموده آن

 از مدهبرآ تربیتی هایگزاره که تاس آن گفتنی نکته
-می متقسی گروه چند به تأسیسی رویکرد در دینی، متون

 همواجه. هستند ایتوصیه هایگزاره نخست، دسته: شوند
 همرحل: دارد مرحله چند هاگزاره این با تربیت فیلسوف
 هایزیرساخت ها،گزاره این برای تربیت فیلسوف نخست،
 ساختار در را آنها و گیردمی نظر در تجربی یا فلسفی

 ،(فلسفی زیرساخت با) اهداف سطح سه در استنتاجی
-یم کاربه( تجربی زیرساخت با دو هر) هاروش و اصول

 تالش دستاورد تجربی، زیرساخت حالت، این در. ردیگ
 المع در چنانچه و دینی متن از برگرفته نه بود خواهد عالم

 میدان از تجربی هایگزاره دیگر توسط علمی، رقابت
 بلکه زیرساخت نرفته سوال زیر دینی باوری شود، خارج

علمی اندیشمند به چالش کشیده شده است. در این حالت، 
تواند با زیرساخت دیگری همچنان توصیه یادشده می

یش تواند پپایدار بماند. مسیر دیگری که در این حالت می
توصیه  ،روی اندیشمند باشد آن است که اندیشمند تربیتی

هایی مندرج در اوضاع و احوال تربیتی را مشروط به شرط
زمان و مکان بداند و با زیرسوال رفتن زیرساخت تجربی 
خود در میدان علم، به پایداری شرایط مذکور در زمان حال 
شک کند. در این حالت، اندیشمند تربیتی با واکاوی توصیه 

ت کته دسمذکور و سنجش شرایط زمانی و مکانی به این ن
یابد که شرایطی در درون توصیه مذکور نهفته است که می

در زمان حال محقق نیست و بنابراین توصیه مشروط به 

ها، جایگاه شرایط مذکور، به صورت منطقی ورای آن شرط
 تجویز نخواهد داشت. 

 دینی، متون از برآمده تربیتی هایگزاره دوم دسته
وصیفی موجود در متون های تدر مورد گزاره .اندتوصیفی

توان از دو دسته گزاره سخن گفت: دسته دینی نیز می
اند که در هندسه های کلی و فلسفینخست، توصیف

 هایفرضتوانند در جایگاه پیشرویکرد تأسیسی می
که در  هاییفلسفی ایفای نقش کنند؛ دسته دوم، توصیف

کرد رویرسند. افق به نظر میهای تجربی، همظاهر با نظریه
 ها وتأسیسی معتقد است در این حالت، اجمال این گزاره

کار رفتن آنها در جهت پیام گزیده دین، مانع از آن است به
های تجربی در نظر بگیریم و ردیف نظریهتا آنها را هم

های تجربی به بوته تجربه بخواهیم آنها را در مقام گزاره
اند که با ن مجملنهیم. این باورهای دینی، معموالً آنچنا

وان تهای تجربی مختلف، سازگارند. برای نمونه میگزاره
؛ «أَ لَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَاداً»سوره نبأ یاد کرد:  9از آیه 
رسد این گزاره، در حال بیان امری که به نظر میدرحالی

شود که گهواره های تجربی است، دیده میافق با گزارههم
است  پذیرثابت در نظر گرفتن آن سازشبودن زمین هم با 

هم با متحرک انگاشتن آن. در واقع، این آموزه دینی با هر 
های تجربی سازگاری دارد. همین اجمال دوی این گزاره

نشانگر آن است که سخنان به ظاهر تجربی متون دینی، از 
های رو با نظریهنیستند و از همینهای علمی نوع گزاره

پذیرند. نمونه دیگر، آیات مربوط به جمعتجربی متضادی 
پیدایش انسان است که با هر دو نظریه متضاد آفرینش 
مستقیم انسان و تحول داروینی سازگارند. اینها نشانگر آن 

های هایی را نباید در جایگاه گزارهاست که چنین گزاره
تجربی قرار داد؛ بلکه رفع اجمال آنها در گرو کار تجربی 
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 .2ت که نتیجه نهایی را مشخص کندمستقلی اس
 توان بر این نکته تاکید کرد که دردر پایان بار دیگر می

( با 2962، 2932، 2937، 2926دیدگاه تأسیسی )باقری، 
توجه به بررسی براساس معیارها و ضوابط تجربی است 

توان تجربی نامید و هر مسیری غیر که علم تجربی را می
ی توان به صفت تجربدینی نمی از این را برای علم تجربی

 موصوف کرد. 
 

 مرز میان معنای مطابقت و شواهد احراز کننده آن - 6

هایی که باید در هر نظریه علمی به یکی دیگر از تفکیک
آنها پرداخته شود، مرز میان معنای مطابقت و شواهد 

د که کناحرازکننده آن )معیار( است. باقری نیز تصریح می
 گرایانه نسبت به علم دارد ودیدگاهی واقع لحاظ فلسفیبه

از مطابقت با واقعیت با معیار شواهد تجربی سخن به میان 
، امی اتخاذ کردهتمن در مورد علم، موضع رئالیس»آورد: می

دانم که صدق آن از لحاظ فلسفی، یعنی علم را چیزی می
گردد، هماهنگی بین در نهایت به مطابقت با واقع برمی

خود کافی نیست . . . بنابراین من صدق خودیی بهاالذهان
 -229ب، ص2962)باقری، « را به مطابقت قبول دارم.

222 .) 
معنای مطابقت در این دیدگاه، مطابقتِ گزاره بیان شده 

درآمده از طریق فهم بشری ادراکاز سوی عالم با واقعیت به
که در بهترین نحویواقعیت جهان، به»است یا همان 

)باقری و خسروی، « ترسیم شده است 7های ماهنظری
( ما به واقعیت 2939(؛ زیرا از نظر باقری )262، ص2932

دسترسی مستقیمی نداریم و افکارمان را با تصویر احتمالی 
کنیم. از دیگر سو، معیار داوری نهایی از واقعیت آزمون می

                                                           
 رونیب سالمتبه  ای گزاره کی بودن یتجرب ،کمی: است توجه قابل نکته چند . 2

 اریسب چه. ستین گزاره کی شرط و دیقیب بودن معتبر ایمعن به تجربه، از آمدن

 آنها دنبو دار مشکل بعدها، و اندشده رفتهیپذ تجربه اریمع با که ییهادهیا و هاگزاره

 یتجرب دییتا ازمندین خود، مقام در ،ینید گزاره کی نکهیا نیبنابرا. است شده مشخص

 حاتیتصر از یاریبس شد، انیب کهگونههمان، دوم. است زیبرانگ چالش یامر باشد،

-ازهس یگراواقع کردیرو اساس بر. هستند ربرداریتفس و اجمالدارای  ،ینید متون

 رو،نیازا: هجینت. هستند نظر از گرانبار و ریتفس قابل هم مشاهدات و تجربه انه،یگرا

داور »(؛ 232، ص2962چیزی جز تجربه نیست )باقری، 
است و این باید در مورد علم دینی هم، اگر  علم، تجربه

( و 252الف، ص2962)باقری، « علم است، صادق باشد
ای که شواهد بیشتری برای آن وجود داشته هر نظریه»

 «آوردباشد، شانس بهتری برای درک واقعیت فراهم می
 (. 44، ص2939)باقری، 

لطیفی و همکاران به تفکیک میان معنای مطابقت و 
ه گویند کاند؛ ولی میکلی نظر داشتهصورتبه معیار آن

 در شتریب را مطابقت ش،یخو یلیتفص یهاانیب در یباقر
 ؛(27ص ،2967) است آورده «معرفت فیتعر» انیب

 مهه رسد،یم نظر به شد، نقل آنچه به توجه با کهیدرحال
 یهانایب اساس بر. است هشدن کاوش یلیتفص یهاانیب

از نظر باقری معنای مطابقت وابسته ، نجایا در شده مطرح
به شواهد نیست و مطابقت نشان از تطابق نظریه عالم با 

درآمده توسط عقول انسانی است؛ زیرا ما ادراکواقعیت به
فسه نانسانیم و نوع نگاهمان به واقعیت با نگاه مطلق و فی

روست که که تنها از آن خداست متفاوت است. از همین
تواند صادق باشد؛ زیرا تا ابد نمی یک نظریه ضرورتاً

وانیم تنیافتنی است و ما تنها مینفسه دستواقعیت فی
بهترین نظریه را تا زمان حال، و نه تا ابد، مشخص کنیم. 
اما تنها معیار ما برای احراز مطابقت، ترجیح یک نظریه بر 
نظریه دیگر با شواهد تجربی است؛ زیرا واقعیت، هر 

پذیرد و برخی را بر برخی دیگر برتری ای را نمینظریه
دهد. بنابراین، معنای مطابقت و معیار آن، هر دو در می

وان عندرآمده بهادراکنظریه وجود دارند؛ مطابقت با واقع به
تعریف مطابقت بیان شده است و داشتن شواهد تجربی 

عنوان معیار. گفتنی است با توجه به اینکه نقش شواهد به

سرانجام . تجس بهره یگرید نفع به یکی ریتفس از توانیم زین نماها تقابل یبرخ در

 و ستنده مرکزمت قرآن بر شتریب فعالً ینید متن در ،یباقر دکتر یآقا که است گفتنی

 .روندیم شیپ آن اساس بر

 عبارت در آمده ی«ما». عقالست و عالمان درآمدهادراکبه تیواقع نیبهتر منظور.  7

 .دارد عالمان مجموعه به اشاره
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نظریه بر نظریه دیگر محرز و اساسی است، در ترجیح یک 
توان از نسبیت سخنی به میان آورد؛ بلکه این پس نمی

رین آن است که با بیشت عینیت است؛ زیرا بهترین نظریه،
رسد این معنا از شواهد حمایت شود. البته به نظر می

 مطابقت همچنان به توضیح و بسط بیشتری نیاز دارد. 
 

 های دینی در فهم دینمختلف آموزهمرز میان مناطق  - 7

ازآنجاکه رویکرد تأسیسی به علم دینی با معرفت دینی 
درهم تنیده، الزم است هرچند به اختصار، مرزهای مناطق 
مختلف متون دینی و طریق فهم هریک را در رویکرد 

-( در توضیح ویژگی2962تأسیسی مشخص کنیم. باقری )

گویی، در متون یدههای دین و معرفت دینی در نظریه گز
ناوین متمایزِ فهمی با ع دینی به ویژه قرآن قائل به سه منطقه

مرکزی، میانی و مرزی است. مضامین مطرح در منطقه 
های اساسی دین هستند به مرکزی که مشتمل بر آموزه

سبب اینکه دین بودن دین مشروط به آنهاست عموماً به 
های این گزاره رو، در فهماند و ازاینروشنی بیان شده

منطقه، ابهامی وجود ندارد و متن آنچنان آشکار است که 
ت این توان گفایستد. میمقابل هرگونه ابهام و تفسیری می

منطقه، منطقه نطق قرآن است. در اینجا قرآن، در انتظار 
 گوید. ماند و آشکارا سخن میپرسش نمی

میانی که مطالب جانبی را  از سوی دیگر، منطقه
دین  های اساسیگیرد، در پی تبیین و تحکیم آموزهرمیدرب

های ها جزء آموزهحال، خود این آموزهاست. درعین
ند. ااساسی دین نیستند و به همین دلیل به اجمال بیان شده

ماند و همین امر در این منطقه جزئیات مطالب مسکوت می
تواند باب تفسیر و پرسش را تا حدی باز گذارد. می

عنوان منطقه مشترک میان متون مرزی به م، منطقهسرانجا
 هایدینی و دنیای مخاطبان است که دربردارنده استدالل

-هایی از نوع عقل سلیم برای دفاع از آموزهعقلی و آموزه

 زبانی فکریتواند همهای اساسی دین است. این منطقه می
داران را فراهم آورد و چونان میان محتوای دین و غیردین

بان گویای دین، اهداف و کارکردهای مهمی را برآورده ز
ای هکند؛ از جمله تبیین ضرورت وجود دین، تبیین آموزه

های باطل اساسی مورد نظر دین، ایجاد تزلزل در بنیان
 های فکری رقیبان. فکری و پاسخ به چالش
هاست که دین با استفاده از منطقه با نظر به این نقش

های اساسی دین و قه مشترک بین آموزهعنوان منطمرزی به
دنیای مخاطبان، زبانی روشن را در تبیین برگزیده است که 
آشکارا با عقل سلیم عامه مردم قابل ردیابی و فهم است 

(. در نظر گرفتن این مناطق 295 -292، ص2962)باقری، 
 د.یابهای دین اهمیتی ویژه میمفهومی در فهم معنای گزاره

تالش روشمند و عقالنی برای  باقری کوشش و
است  کند و معتقددستیابی به مفاهیم عمیق دینی را رد نمی

که با تالش عقالنی باید به فهم هرچه بهتر غرض شارع 
(. وی بر این باور است که 27 -22، ص2962نائل شد )

-ها از عینیت برخوردارند. اساساً ویژگی اصلی روشروش

یستند و از عینیتی ها آن است که مختص گروهی خاص ن
هایی مانند قیاس عقلی، شمول برخوردارند. روشجهان

 هایی بهتحلیل مفهومی و همچنین روش هرمنوتیک روش
های سلیم قابل استفاده اند که توسط همه عقلشمار آمده

(. باقری 29-22، ص2936و کاربردند )باقری و همکاران، 
وزوی و معتقد است آنچه که به نام اجتهاد در فضای ح

-شود، درواقع همدینی ما به عنوان روشی ویژه مطرح می

های زیادی با روش هرمنوتیک، البته هرمنوتیک پوشانی
( و این 729 -725د، ص2962گرا دارد )سنتی و عینیت
هاست که متعلق به قشر و گروه خاصی خاصیت روش

 نیستند.
البته باید در نظر داشت علم هرمنوتیک دارای طیفی 

رو و کار، میانههای محافظهتوان از گرایشه میاست ک
تندرو در آن سخن گفت. در واقع، این طیف از معتقدان 

یرد. گگرایان را دربرمیبه وجود معنای عینی در متن تا ذهن
کار، کسانی مانند شالیرماخر، دیلتای و در گرایش محافظه

تواند با روش درست و کار جدی، هرش معتقدند مفسر می
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اهداف مؤلف و حقیقت عینی مربوط به اثر دست یابد. به 
از این گرایش با عنوان هرمنوتیک سنتی یا رمانتیک یاد 

. در علم هرمنوتیک این 2(23، ص 2962شود )باقری، می
نیز  7«گراییقصدی»گرایش در زمینه معنا و تفسیر متن 

. عابدی و 4است 9«ستیزیقصدی»شود که مقابل نامیده می
( معتقدند که اصولیان شیعه، به اتفاق، 2936)همکاران 

های بسیاری بین روش کار گرا هستند و شباهتقصدی
 گرا وجود دارد. آنها و حامیان رویکرد قصدی

توان گفت باقری بر آن است که روش در مجموع، می
اجتهادی و هرمنوتیک هر دو اصولی دارند که بدان پایبندند 

ر هرمنوتیک هم مانند روش پذیرند. دو هر دو عقل را می
اجتهادی انسجام و نقش عقل محرز است. بنابراین، باید 
توجه داشت که هرمنوتیک سنتی و روش اجتهادی درواقع 

ود شاند و وقتی از هرمنوتیک نام برده میدو روی یک سکه
گرا های تندرو و ذهنها تنها به سمت گرایشنباید ذهن
 ول اساسی هرمنوتیک سنتیرو از نظر باقری اصبرود؛ ازاین

راستا هستند و در این میان، و اجتهاد در مسائل دینی هم
توان تنها با توسل به اسم، حکم به نسبیت روش داد. نمی

 رسمی که در دو اثر-از سوی دیگر، روش تحلیل زبان فنی
کار طور خاص در مورد قرآن به(، به2936و  2932باقری )

ر یابی، تضادیابی، نظن ترادفرفته و دارای راهبردهایی چو
به سیاق و تشکیل شبکه معنایی است، در تالش است تا با 

 ها را تضمینتعریف راهبردهایی مشخص، عینیت یافته
نماید، گرچه این روشمندی نیازمند توضیح بیشتر در بستر 

 هاست. نمونه

                                                           
رو، که افرادی چون گادامر و ریکور قرار دارند، تفسیر همواره . در گرایش میانه 2

ن مفسر و متن است. در این نوع در تخیل مفسر نقش دارد و ارتباطی دوجانبه بی

توان از معنای حقیقی و مورد نظر مؤلف سخن گفت و در گرایش تندرو، تفسیر نمی

هایدگر، فوکو و دریدا مطرح شده است، اساساً امکان که توسط افرادی مانند نیچه، 

اینکه مفسر بتواند با معنای حقیقی و مورد نظر مؤلف ارتباط برقرار کند مورد تردید 

 (.23، ص2962اند )باقری، های یک متن احتمالی و نسبیست و همه خوانشا

2. Intentionalism 

3. Anti-intentionalism 

 
 یتیترب علوم در یپژوهارزش و یپژوهعمل انیم مرز - 8

یکی دیگر از  یپژوهارزش و یپژوهلعم انیم مرز
های مهم در علوم تربیتی و توجه به عمل و مرزهای تفکیک

موجود در آن است. رویکرد تأسیسی در علم دینی بر آن 
-است تا با مفروض گرفتن عاملیت انسانی و ارائه پیش

فرضی برگرفته از متون دینی درباره عمل انسانی، علوم 
 بندی کند. محور قراری صورتتربیتی را در بافت اسالم

گرفتن عمل در این رویکرد به علوم تربیتی، دو نوع علم 
گر کند که در پیوستار عمل به یکدیتربیتی را قابل طرح می

سوی این پیوستار، مطالعه درباره حدود پیوندند. در یکمی
گیرد و در سوی دیگر، مطالعه درباره مبادی عمل قرار می
علوم تربیتی با هر یک از این دو نوع،  انگاشتنعمل؛ یکسان

 تواند منشأ ابهام شود. می
ب( انتساب عمل به آدمی را 2962سو، باقری )از یک

. کندمعتبر قلمداد می «حدود عمل»ای به نام را در گستره
 حدود از که یهنگام» :است معتقد( 39 ص ،2936) یو

 نقش که است آن منظور م،ییگویم سخن عمل
 عمل یبرا یحدود آوردن فراهم ،یعلّ یاسازوکاره

توان گفت که آدمی در هر این، میبراساس. «است عامالن
-روست که بههایی روبهموقعیت از عمل، با محدودیت

واسطه آن بخشی از اعمال برای وی مقدور نیست. شناخت 
-های علتتواند با اتکا بر پژوهشها، که میاین محدودیت

بخشد. دودی عمل آدمی را تعین میجو انجام پذیرد، تا ح
در قالب  تواندبخشی از دانش تربیتی ناظر بر این بخش می

گوید که معنا یا تفسیر یک اثر، با نیت صاحب اثر مرتبط است و این رویکرد می.  4

ن داگرایی نظریه قریب به اتفاق اندیشمنشود. قصدییا توسط آن تحدید و تعیین می

پیش از قرن بیستم میالدی است و آموزه اصلی هرمنوتیک سنتی یا کالسیک است، 

، 2933با وجود این، در میان طرفداران هرمنوتیک مدرن نیز پیروانی دارد )احمدی، 

 (.462ص
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-. این بخش از عمل2های تجربی صورت پذیردپژوهش

ها، لزوماً پژوهی، به دلیل ناظر بودن بر حدود و محدودیت
 بار ارزشی نخواهد داشت. 

از سوی دیگر، با توجه به مبادی شناختی، گرایشی و 
پژوهی سخن توان از نوع دیگری عملدی عمل، میارا

گفت که در پی واکاوی مبادی عمل آدمی است. با نظر به 
توان از اصولی حاکم بر عمل آدمی این نوع پژوهش می
کند اشاره می 7( به اصولی کلی2962سخن گفت. باقری )

اند. پژوهش در این که به اعتقاد وی بر اعمال آدمی حاکم
ره خوردن با تفسیر و نیز ارتباط با بخش به دلیل گ

 ارزشی خواهد بود. -قصدمندی انسانی، پژوهشی فلسفی

که منشأ عمل آدمی را در بعدی دیگر، باقری همچنان
ه کند کحال بر این نکته تاکید میداند، درعینخود وی می

گانه آن یعنی میل، شناخت و انجام هر عمل، مبادی سه
ن کند. به سخبا آن تحکیم می اراده را در راستای همسویی

گذارد و سرانجام دیگر، هر عمل ردپایی بر وجود عامل می
توان گفت: عمل با تکیه بر همین سازوکار است که می

زند. از منظر فهم عمل، پذیرش این هویت آدمی را رقم می
توان با تکیه بر کارهای گذشته نکته بدان معناست که می
و همچنین اراده او داشت و این  فرد تصویری از نظام امیال

تصویر در کنار اصل عقالنیت امکان بیشتری برای فهم 
 کند.عمل را فراهم می

که در علوم انسانی این، باید گفت: درحالیبراساس
پذیر است رفتارهای عامالن است، ولی آنچه آنچه مشاهده

دهد اصول حاکم بر عمل آدمی که به این رفتار معنا می
ن های طبیعی بیه قطعاً نسبتی که در پدیدهاست. البت

سو و قوانینی که های قابل تجربه اشیاء در یکویژگی
های علمی ها به شکل نظریهتوسط دانشمندان این رشته

شود با نسبتی که بین مشاهده رفتار آدمی و اصول ارائه می
                                                           

 . از جمله تحقیق تجربی در مورد مراحل رشد شناخت.  2

 اصل کهیدرحال ؛اندیبیخودفر اصل و تیعقالن اصل ،مهم اصول نیا جمله. از  7

 بر رناظ ،یبیخودفر اصل است، آن فهم تیقابل و عمل هیتوج بر ناظر ت،یمعقول

 . است یآدم یورزاراده

حاکم بر عمل او مانند عقالنیت وجود دارد یکسان نیست؛ 
های توان از تبیینهای طبیعی میپدیدهکه در درحالی

ا ههای انسانی این تبیینسخن گفت؛ در پدیده 9وارقانون
گیرند. این همان تفاوتی است به خود می 4ویژگی احتمالی

گرایانه در علوم انسانی های اثباتکه بر اساس آن تبیین
طور مثال دورکیم در پی آن است را نفی مانند آنچه که به

ونی هایی بیرهایی که عمل آدمی را به مولفهتبیینکند. می
 کند، ولیمانند ساختارها و فشارهای اجتماعی منتسب می

این نفی و فاصله گرفتن از این قطب، الزاماً به معنای فرو 
افتادن در قطب دیگری که در آن عمل آدمی فاقد هرگونه 

 دمندی و فهم آن نیز اساساً امری تفسیری باشد نخواهقاعده
بود. البته در نگاهی کلی، پژوهش تربیتی در مقام نوعی 
پژوهش معطوف به عمل، ماهیتی ارزشی خواهد داشت 

  (.2965 فر،یمدن)
از جمله لطیفی و  –دو قطبی دیگری که برخی ناقدان 

 اند، رویکردساحل سالمتی در آن نیافته -(2967همکاران )
 سوی سو و رویکرد حکمت عملی دروسیله در یک-غایت

 دیگر است. 
توان از منظر تفاوت این دو رویکرد را نخست می

ماهیت عمل بررسی کرد. اگر عمل آدمی متضمن دو مرحله 
گذاری و طراحی در نظر گرفته شود و چنانچه هریک هدف

ورزی خاص خود باشد، آنگاه از این مراحل واجد عقل
ویژه در عمل توان گفت که رویکرد حکمت عملی، بهمی
گذاری عمل را برجسته و بر آن تاکید یتی مرحله هدفترب
وسیله به مرحله طراحی -که رویکرد غایتکند؛ درحالیمی

عمل که طی آن فرد با هدفی معین در پی یافتن بهترین 
نماید. حال آنچه از منظر رویکرد وسیله است توجه می

اسالمی عمل، این دو دیدگاه را به شکلی به هم مرتبط 
دهد آن است ا را در دو سوی یک طیف قرار مینموده، آنه

3. Nomological 

4 .Probabilitistic 
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که عمل آدمی واجد هر دو نوع عقالنیت خواهد بود. البته 
 تر شدن اهدافواسطه تنوع و پیچیدهها بهدر برخی پدیده

که مدافعان رویکرد حکمت عملی از آن به اخالقی  -عمل
عقالنیت در اهداف، تجلی  -کنندشدن عمل تعبیر می

و در برخی دیگر از اعمال، عقالنیت در  یابدبارزتری می
د به این یابد. البته بایابزار و وسایل موضوعیت بیشتری می

 هایی مانند تربیت،نکته توجه داشت که وقتی در پدیده
ود، شابزار عمل، به عامالن دیگری چون متربی مرتبط می

وار خود رابطه بین غایت با ابزار از شکل علی و قانون
ند شوحاکم بر تبیین عمل جایگزین آن می خارج و اصول

 .  (2965 فر،یمدن)
 

 گیرینتیجه

توان گفت: تکوین علم دینی در بستر دیدگاه در مجموع می
تأسیسی و نیز تدوین دانش تربیت اسالمی، نیازمند 

های استوار است. این های دقیق و مرزداریمرزشناسی
و برخی  مقاله برخی از این مرزهای مفهومی را آشکار

های ناشی از خلط این مرزها را برطرف کرد. ازآنجاکه ابهام
در علم دینی، دو حوزه علم و دین در پی پیوند به 

-یکدیگرند، زمینه برآمیختن این مرزها فراهم است و ازاین

رو، اندیشمندان این عرصه باید نسبت به برهم آمیختن این 
ینی ا علم دمرزها حساسیت و دقتی دوچندان داشته باشند ت

سو بتواند نسبت خود را با دین حفظ کند و از سوی از یک
دیگر با برآوردن معیارهای علم، بتواند در بازار علم خریدار 

 داشته باشد. 
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