
 62ـ  35، ص 1389، سال اول، شماره سوم، پاییز  
Ma'rifat-i Kalami، Vol.1. No.3، Fall 2010 

  
  
  
  

  ارزش و اعتبار معرفت دینی
  هاي فکري از منظر جریان 

  *تبار فیروزجایی علی رمضان
  چکيده

در باب معرفت ديني، بحث از چيستي و حقيقت معرفت ديني، روش و منطق کشف و فهم 
آن، مالک و معيار ديني بودن، صدق و اعتبار آن و.... و در بـاب ارزش معرفتـي معرفـت    

مـالک و   ،صـدق ، مسئله گذاري گري و قابليت ارزش واقع نمايي، حکايت ديني نيز بحث
است. مراد از ميزان ارزش معرفتي در معرفـت دينـي، انطبـاق    مطرح  آن و.... معيار ثبوتي

معارف ديني با واقع و حاق دين و بررسي نسبت معرفت ديني با واقع و نفس االمـر ديـن   
گري معارف ديني  توجه به خاصيت حکايتبنابراين، مسئله اصلي اين است كه با  باشد. مي

عـدم  احتمـال  و امکان خطا و  ،يک سواز واقع و امکان انطباق آن با واقع و حاق دين از 
در  ، مطابقت معارف ديني با واقع به چه ميزان است؟از سوي ديگر انطباق آن با واقع دين

شـوند: جريـان افراطـي، جريـان تفريطـي و       پاسخ سه جريان و رويکرد فکري مطرح مي
نـام   رويکرد سوم، ديدگاه صحيح است که معتقد به انطباق حداکثري و رئاليسم خطاپـذير 

  دارد. 
ها در باب ماهيت معرفت ديني، بـه   اين مقاله با رويكرد بررسي اسنادي، ضمن بيان ديدگاه

  پردازد. نقد و بررسي سه جريان مزبور مي
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  مقدمه
از جمله بحـث از چیسـتی و حقیقـت    روییم؛  دربارة معرفت دینی، با مسائل گوناگونی روبه

معرفت دینی، روش و منطق کشف و فهم آن، معیار دینی بودن، صدق و اعتبار آن و ... کـه  
از سنخ فلسفۀ مضاف (فلسفۀ معرفت دینی) است. در مسئله ارزش معرفتی معرفـت دینـی،   

نمـایی،   واقـع  تـوان مباحـث ذیـل را نـام بـرد: بحـث       مباحث فراوانی مطرح اسـت کـه مـی   
مطابقـت  آن ( مـالك و معیـار ثبـوتی    ،صـدق ، مسـئله  گـذاري  گري و قابلیت ارزش کایتح

) و ... .. یکـی از ایـن   عنوان مالك ثبوتی صدق و کذب االمر به معرفت دینی با واقع و نفس
مباحث، بحث میزان ارزش معرفتی معرفت دینی است. مقصود از میزان ارزش معرفتـی در  

رف دینی با واقع و حاق دین و بررسی نسبت معرفت دینـی  معرفت دینی، میزان انطباق معا
بـا توجـه بـه خاصـیت     بنابراین مسئلۀ اصلی این اسـت کـه    االمر دین است؛ با واقع و نفس

االمر و درنتیجه امکان انطباق آن با واقـع و حـاق    گري معارف دینی از واقع و نفس حکایت
(براسـاس دیـدگاه    بـا واقـع دیـن    عـدم انطبـاق آن  احتمال و امکان خطا و  ،سو دین از یک

آیـا انطبـاق،    ، مطابقت معارف دینی بـا واقـع بـه چـه میـزان اسـت؟      از سوي دیگر مخطئه)
  هاي اندیشمندان اسالمی در این زمینه چیست؟ حداکثري است یا حداقلی و یا ...؟ دیدگاه

در این خصوص آراي گونـاگونی مطـرح اسـت کـه امـروزه در اندیشـۀ اسـالمی ایـن         
بندي کرد: جریان افراطی که به اتحـاد معرفـت    توان در سه جریان کلی دسته ها را می دیدگاه

دینی و دین معتقد است (رئالیسم خام در حوزة معرفـت دینـی)، جریـان تفریطی(قـول بـه      
ایدئالیســم و «تــوان از آن بــه  تبــاین و عــدم تطــابق بــین دیــن و معرفــت دینــی) کــه مــی 

رویکرد سوم، دیـدگاه صـحیح اسـت کـه مـا از آن بـه        تعبیر کرد و» انگاري در دین نسبیت
هـا   تعبیر خواهیم کرد. این مقاله ضمن بیان دیدگاه» رئالیسم خطاپذیر«یا » انطباق حداکثري«

  دربارة ماهیت معرفت دینی، به نقد و بررسی سه جریان یادشده خواهد پرداخت.

  حقيقت معرفت ديني
هاي مختلف و متعـددي   ها و تبیین فتی آن، دیدگاهچیستی معرفت دینی و میزان ارزش معردربارة 

هاي مختلف در ایـن زمینـه،    وجود دارد. با توجه به ریشۀ تاریخی و ادبی این اصطالح و برداشت
کنیم؛ سپس  هاي مختلف در باب حقیقت معرفت دینی اشاره می ها و تبیین نخست به دیدگاه

  آن را بررسی خواهیم کرد. جریان فکري دربارة میزان اعتبار و ارزش معرفتی سه
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، اصطالح جدیدي است که در گذشته به جاي آن از تعبیرهـایی نظیـر علـوم و    معرفت دینی
شـد. اصـطالحات یادشـده،     معارف دینی، اندیشه و تفکر دینی، فهم و تفسیر دینـی و ... یـاد مـی   

شـود و   می داراي معنا و مفهوم اعمی است که هم معرفت دینی به معناي خاص امروزي را شامل
بنـدي علـوم، مقصـود از علـوم و      گیـرد. در طبقـه   ها را دربر مـی  هم مجموعه علوم و دانش

ها و علومی است که متشکل از مجموعـه مسـائل مـرتبط، تحـت      دینی، همان دانش معارف
کـه امـروزه معرفـت دنیـی،      نظیر دانش فقه، عرفان، تفسیر و ... است؛ درحالی عنوان خاصی

  شود. هر نوع معارف منتسب به دین و مستخرج از دین را شامل می مفهومی اعم دارد و
آمـده اسـت و   » مطلق آگاهی و ادراك«علم و معرفت در آیات و روایات، هم به معناي 

». باشـد  قضایایى که مناسبتى بین آنها در نظر گرفتـه شـده  مسائل و مجموعه «هم به معناي 
آید، هر دو معنا اراده  اساس وقتی در فرهنگ اسالمی سخن از معرفت دینی به میان می براین

آمده و هم بـه  » آگاهی و ادراك دینی«شود. علم و معرفت دینی نیز، هم به معناي مطلق  می
بنـدي علـوم، بیشـتر     ؛ نظیر علم فقه، علم تفسیر و ... . در طبقـه »علوم و دانش دینی«معناي 

عناي دوم مد نظر بوده است. معرفت دینی بـه معنـاي اول، حتـی تصـورات دینـی را نیـز       م
تـرین   هـا، کوچـک   گیرد؛ اما با توجه به ویژگی معرفت در اصـطالح علـوم و دانـش    دربرمی

شود کـه البتـه هـر تصـدیقی از تصـور       ساختمان معرفت دینی از معرفت تصدیقی آغاز می
 -هـاي خـاص   هـا و ارتبـاط   با توجه به ویژگـی -ها  ارهگیرد. این قضایا و گز جزئی شکل می

دهند و هریک از مسائل مرتبط، تحـت یـک موضـوع کلـی      مسائل یک دانش را تشکیل می
دهنـد. در گذشـته، مباحـث     گیرند و چند موضوع مرتبط، دانش خاصی را شکل می قرار می

توجـه داشـت و   بندي علوم، بیشتر به مرحلـۀ آخـر (دانـش)     شناسی و طبقه مربوط به دانش
  کرد. ترین ساختار آن بحث نمی دربارة ماهیت و حقیقت معرفت خاص در کوچک

و  سـنجیدند  را در نسـبت آن بـا نقـل و وحـی مـی      ابتدا علوم و معارف اسالمی،در فرهنگ 
ایـن  کردنـد.   تقسـیم مـی   (غیر دینی) و غیر شرعی (دینی) شرعی ۀدو دستبراساس آن، علم را به 

تقسـیم   نااالبـد  علـم  ن و ااالدیـ  علـم  بـه   روایاتی که علـم را –که تحت تأثیر برخی روایات  تقسیم
. بـوده مطـرح  هجـري   از قرن دوم ست کهو رایج بین علما یقدیم تقسیمی  شکل گرفته، -کند می

با طلـوع اسـالم    )حدیث و فقه ،چون علوم قرآنی(هاي اسالمی  نشااي از د ن دستهادر این زم
هـایی چـون علـوم     تا این زمان، مقصود از معارف و علـوم دینـی، دانـش    .بودند ظهور کرده 

  نقلی دارد. قرآنی، حدیث، فقه، کالم و... است. در این نگاه، معارف دینی، ماهیتی
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دینـی  را به  و معارف گوناگون علومها،  بندي دانش در طبقه بنابراین اندیشمندان مسلمان
. مـالك  دختنـ پردا آنهـا مـی   ، حقیقت و ماهیته هویتسپس ب کردند؛ تقسیم می و غیر دینی

هاي دینی اسـت. آنـان بـا محوریـت عقایـد،       بندي معارف دینی، محورهاي کلی گزاره طبقه
هاي دینی  احکام و اخالق و همچنین با محوریت منابع دین (کتاب و سنت)، قضایا و گزاره

  1دادند. هاي کلی را شکل می بندي کرده و دانش را دسته
 بندي علـوم،  معاصر، ضمن پرداختن به جایگاه علوم و معارف دینی در طبقه اندیشمندان

 ارائـه  آن از متعـددي  هـاي  تعریـف  و کرده اي ویژه توجه دینی معرفت ماهیت و حقیقت به
بنـدي   اند. از بین اندیشمندان معاصر، مرحوم عالمه طباطبایی همانند گذشتگان، به طبقه داده

داشته و دربارة چیستی معرفت دینی نیـز داوري کـرده اسـت. مرحـوم     علوم اسالمی توجه 
گیرد که مقصود، همـان   به معناي معرفت دینی بهره می» تفکر مذهبی«عالمه از واژة ترکیبی 

 تفکـر  مـذهبى،  تفکر«گوید:  معرفت مذهبی و دینی است. او دربارة ماهیت تفکر مذهبی می
 اسـت،  مـذهب  آن تعالیم در که را مذهبى مواد زا اى ماده که گوییم مى را کنجکاوى و بحث
 را ریاضـى  نظریـۀ  یـک  کـه  گوینـد  مى را تفکرى -مثالً– ریاضى تفکر که چنان بدهد؛ نتیجه
نامۀ الهی،  عنوان وحی او معتقد است قرآن به 2».کند حل را ریاضى مسئلۀ یک یا بدهد نتیجه

معناي منحصر دانستن معرفت دینـی  مبنع براي تفکر دینی (معرفت دینی) است. این به  تنها
 معارف و دینى مقاصد کردن درك براى تعلیماتش در کریم در قرآن نیست؛ بلکه خود قرآن

را منبـع   بنـدگى  و اخالص راه از معنوى درك و عقلى حجت دینى، ظواهر راه سه اسالمى،
محور است  در نگاه عالمه، ماهیت معرفت دینی، محتوا 3کند. تحقق معرفت دینی معرفی می

  گردد. و مالك دینی و مذهبی بودن هر معرفتی به موضوع و محتواي آن دانش بر می
 دینـی را  پردازد و علوم و معارف نیز در برخی آثارش به معرفت دینی می مطهري شهید

از شـهید مطهـري نیـز،    اندیشمندان و متفکران اسـالمی پـس    4.کند می تقسیم دسته چند به
هاي گوناگونی دارند که در ادامه به برخـی از   دربارة ماهیت و چیستی معرفت دینی تفسیري

  شود: آنها اشاره می
. برخی معتقدند معرفت دینی، معرفتی منتسب به دین و محققانه اسـت کـه مجتهـدان    1

معرفت عالمان دینی  شناسانه است، در این نگاه که بیشتر روش 5دار آن هستند. متعهد، عهده
  آید، معرفت دینی است. که با روش صحیح از دین به دست می
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هاي گوناگون در زمینۀ عقاید، ماوراي طبیعـی و   اي از معرفت . معرفت دینی، مجموعه2
تواند آنها را اثبات کند؛ همچنین رفتارهایی که گاه بـا علـم    هایی است که عقل می نیز ارزش

ود و گاهی نیز عقل و حس از اثباتش عاجزنـد، معرفـت دینـی بـه     ش و گاه با عقل اثبات می
  این بیان به موضوع و منابع معرفت دینی توجه دارد. 6آیند. شمار می

هـاي   ها دربارة ادیان الهـی اسـت کـه در بخـش     اي از شناخت . معرفت دینی، مجموعه3
ف دینی اسـت؛  این تعریف از یک لحاظ اخص از معار 7عقاید، اخالق و احکام تفسیر شود.

» از دیـن «ادیان الهـی باشـد و درمـورد معـارف     » دربارة«شود که  زیرا تنها شامل معارفی می
را  -اعـم از محـرّف و غیـر محـرّف    -ساکت است؛ امـا از جهـت دیگـر، تمـام ادیـان الهـی      

  گیرد. دربرمی
آورد؛  . معرفت دینی، معرفتی است که انسان از راه دین و دربارة دیـن بـه دسـت مـی    4

توان از آن به نوعی شـناخت دربـارة هستی(انسـان،     ی با شناخت دین و آگاهی از آن مییعن
اي از تعالیم و احکام است که  طبعیت و خداوند) دست یافت؛ زیرا دین (وحیانی) مجموعه

انـد ... بنـابراین در    از جانب خداوند بر پیامبران الهی وحی شده و آنان به بشـر ابـالغ کـرده   
کند: نخست اینکه خود، موضـوع معرفـت انسـان     دین دو نقش ایفا می تحقق معرفت دینی،

  8بخش معرفت انسان دربارة هستی و انسان و جهان است. است و دیگر اینکه الهام
هایی است  . دانش هرکس از دین، معرفت دینی است و معارف دینی، مجموعه آگاهی5

بخـش نخسـت از    9انـد.  افتـه که علماي دین با تحقیق در منابع و متون دینی بـدان دسـت ی  
شود؛ امـا در ادامـه، معرفـت دینـی را      تعریف، شامل معارف دینی عالمانه و غیر عالمانه می

  گیرد. کند که تنها معارف عالمانه، متخصصانه و روشمند را در برمی اي تعریف می گونه به
بـر پایـۀ   نحـوي   هاي عالمان دین به محور است و فعالیت  معرفت دینی، معرفتی متن. «6

  در جاي دیگر آمده است: 10».شود ، و خصوصاً متن اصلی متمرکز می متون دینی
 کـه  معنـا  بـدین  اسـت؛ ) theoretical definition( نظري تعریف دینی، معرفت تعریف
 دینـی  معرفت نظریه، این طبق بر. ماست  نظریۀ تابع دهیم، می ارائه این مقوله از که تعریفی

 و آینـد  مـی  دسـت  بـه  دینی نصوص از که معارفی: گیرد می بر در را معارف از دسته دو
 سـازگار  کل یک در که معارفی و یابند، می گسترش معناشناختی و منطقی روابط براساس

  11.کنند می حلّ مند نظام را مسائلی و شوند می وارد نخست معارف با
عنـوان تنهـا منبـع     بهدر این بیان، بیشترین تأکید بر منبع معرفت دینی است و نصوص دینی 

  12محور). شود (معرفت نص معرفت دینی معرفی می



۴۰      ۱۳۸۹، سال اول، شماره سوم، پاييز  

پردازد،  هایی که با دقت بیشتري به ماهیت و حقیقت معرفت دینی می . یکی از تعریف7
هـا   محصل سعی موجه براي کشف گـزاره  معرفت دینی، عبارت است از« این تعریف است:

شناسی معتبر  دستگاه معرفتی برآمده از کاربست روش«به تعبیر دیگر به ». هاي دینی و آموزه
  13شود. معرفت دینی اطالق می» ه، براي اکتشاف قضایاي دینیموج و

هایی است که با دقت و ظرافت الزم بـه چیسـتی معرفـت     این تعریف، از جمله تعریف
یـین  ها در باب ماهیـت معرفـت دینـی، بیشـتر تع     که اغلب دیدگاه دینی اشاره دارد؛ درحالی

ویژه اینکـه از جهـات مختلـف (نظیـر روش،      مصداق بود نه تعریف و تفسیر حقیقت آن؛ به
موضوع، منبع و هدف) به ماهیت و حقیقت معرفت دینی پرداخته و از ایـن لحـاظ نیـز در    

  هاي قبل، جامع و مانع است. مقایسه با تعریف
شود؛ زیرا  یز شامل می، قضایاي بدیهی را ن»موجه«، قید »محصل سعی موجه« عبارت در

هاي بدیهی نیاز به توجیه بیرونی ندارنـد؛ امـا غیـر موجـه نیـز نیسـتند و        به اعتقاد ما، گزاره
  اند.»خودموجه«اند و به عبارت دیگر داراي توجیه درونی

هاي گرفته شده از شریعت اطالق  معرفت دینی، مفهوم عامی است که بر تمام گزاره. «8
معرفـت دینـی، بسـیار فراگیـر اسـت و شـامل معـارف روشـمند و غیـر          این معنا از  14».شود می

تـري   شود. در جاي دیگر توصـیف دقیـق   روشمند، موجه و غیر موجه، عالمانه و عوامانه و ... می
  است. در این تعریف آمده است: ارائه شده که با زوایاي مختلف به معرفت دینی نگریسته

هاي  المان دین از آن حقایقی که از غیر راهمعرفت دینی، عبارت است از شناخت و فهم ع
بشري به دست آمده است؛ اعم از اینکه آن شناخت با روش عقلی یا نقلی تحصیل گـردد،  

 تعدیل و جرح به دین عالمان عموم که هایی وگزاره قضایا هم به صورت همگانی؛ یعنی آن
 همگـانی  ایـن  همچنـین . اند کرده وگو گفت و بحث آن تأیید یا رد دربارة و اند پرداخته آن

 تـا  -مجمـوعی  عـام  نـه - باشد شناسی معرفت موضوع استغراقی عام صورت به باید بودن،
 تـک  تـک  و هـا  گـزاره  تمام استغراقی عام در( اعتباري نه باشند حقیقی او هاي بحث اینکه

 حقیقـی  بحـث  آنها، از بحث و دارند حقیقی وحدت لذا هستند؛ مد نظر دینی هاي معرفت
 گـرفتن  نظـر  در بـدون  دینی هاي معرفت و ها گزاره مجموع مجموعی، عام در ولی است؛

 اسـت،  اعتبـاري  وحـدت  مجموعی عام وحدت که آنجا از و نظراست مورد آنها تک تک
 منظور همچنین .)بود خواهد اعتباري بحثی مجموعی، عام صورت به دینی معارف از بحث

 و فهـم  از منظور بلکه نیست، دینی متون یا دین از شخص هر فهم دینی، معرفت یا فهم از
  15.باشد می مضبوط و متخصصانه روشمند، فهم هم آن عالمان، فهم دینی، معرفت
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االسمی، به تحلیل ماهوي و بیان نحـوة   در این بیان، ضمن تحلیل مفهوم و بیان تعریف شرح
یادشـده، اشـاره بـه    وجودي معرفت دینی نیز پرداخته شد. از نکات قابل توجـه در تفسـیر   

شناسی است که معمـوالً در تحلیـل ماهیـت و حقیقـت چیـزي، مـورد غفلـت قـرار          روش
ها، توجـه   هاي این تعریف در مقایسه با دیگر تحلیل گیرد. به عبارت دیگر، از برجستگی می

روش «، »فهـم روشـمند  «، »فهم عالمان دیـن « شناسی است. تعبیرهایی مثل  و تأکید به روش
  و ... موید این نظر است.» یعقلی و نقل

بـاور  « معرفـت دینـی را همـان    ان معاصر غرب،شناس معرفت. برخی هماهنگ با تلقی 9
نه جامع  -ویژه معرفت دینی به–این تلقی درمورد هر نوع معرفت  16دانند. می» صادق موجه

یـد،  شناسـی جد  افراد است و نه مانع اغیار. جامع افراد نیست؛ زیرا مفهوم صدق در معرفت
به معناي انطباق با واقع است و واقع در این نگاه، تنها شامل واقع عینی و تکـوینی اسـت و   
معارفی که جنبۀ تکلیفی داشته باشند، در این تعریف جاي ندارند. همچنین با توجه به قیـد  

 اسـت  آمده قید بدون »باور« گیرد؛ زیرا واژة ، تعریف یادشده، ایمان دینی را در بر نمی»باور«
که ایمـان، در   شود و ایمان نیز، نوعی باور است؛ درحالی می قلبی غیر و قلبی باور شامل که

عین ارتباط و قرابت با معرفت، عین معرفت نیست؛ درنتیجه معرفـت دینـی نخواهـد بـود؛     
شود؛ زیرا بخشی از معارف  می» باید«ویژه اینکه چنین تعریفی، تنها شامل معرفت در مقام  به

 اند. د، صادق نیستند و بخشی نیز غیر موجهمحقق و موجو
هاي متناقض و دوپهلویی از معرفت  ها و تعریف پژوهان متجدد، تبیین . برخی از دین10

اند که این خود، منشأ بسیاري از مغالطات شده اسـت. در ذیـل بـه برخـی از      دینی ارائه داده
  کنیم: آنها اشاره می

عین تفسـیر   ،معرفت دینى در تعریف ما« :عتشری وتفسیر فهم معناي معرفت دینی به -
ایى اسـت کـه از فهـم کـالم بـارى و اقـوال پیشـوایان دیـن حاصـل          نـ شریعت اسـت و مع 

مـراد مـا از   «هـا نیـز آمـده اسـت:      اي از گـزاره  معرفت دینی به معناي مجموعه 17.»گردد مى
ابـزار خاصـى بـا    هایى که از راه خاصى به مدد  اى از گزاره معرفت دینى این است: مجموعه

  18».اند نظر کردن بر متون دینى و احوال و رفتار پیشوایان دینى حاصل آمده
عبـارت اسـت از کتـاب،     ،دیـن این تلقی از معرفت دینی بر این اعتقاد استوار است که 

بـا   ،انگاري دین با کتاب و سنّت که همسانویژه این به 19؛سنّت و تاریخ زندگی پیشوایان دین
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این نوع نگاه، خلط بین دین و معرفت دینی اسـت؛  زیرا اوالً  همراه است؛ مسامحه و اشکال
مجموعـه حقـایق و    ،میان حقیقت دین و متون دینـی تفـاوت وجـود دارد. دیـن     که درحالی

و دین، نسـبت   یپس بین متون دین .کنند حکایت میها از آن یهایی است که متون دین ارزش
 ةیافته و یا اطالقات مقیدشـد  ا عمومات تخصیصثانیاً آیات منسوخ ی ؛حاکی و محکی است

آورد هرچنـد کـه در    شـمار توان جزء دیـن بـه    نمی نشانقرآنی را با لحاظ عام و مطلق بود
اند و بـه دیـن     از آن جهت که در متون دینی آمده-معرفت به این قضایا  و باشند ین دینومت

عقلی  ۀی از معارف دینی از راه ادلثالثاً بعض ؛دنمعرفت دینی نامیده شو -اند نسبت داده شده
و به صرف اینکه در کتاب و سنّت  ،هرچند که در متون دینی نیامده باشند ؛آیند دست میه ب

هـا و معرفـت    انگاري گـزاره  ؛ رابعاً همسانگفت که معرفت دینی نیستند توان اند، نمی نیامده
هـا را   حاصـل فهـم گـزاره   انـد؛ بلکـه    ها غیر از معرفـت  نیز، صحیح نیست و مجموعۀ گزاره

  ها را. توان معرفت تلقی کرد نه خود گزاره می
فهم اصـول   20است؛ نظیر فهم کتاب و سنت، معانی دیگري نیز از معرفت دینی ذکر شده

اسـتنباط   23معـارف مسـتفاد از کتـاب و سـنت،     22محصول فهم دین و شـریعت،  21و فروع،
  و ... . 25مجموع آراي حق و باطل 24فقهی،

هـاي   اند. تعریف هاي گوناگونی داوري کرده هاي فوق، به شکل تقدان تعریفناقدان و من
رو در  فوق از یک طرف، جامعیت الزم را ندارند و تنها بـه متـون دینـی نظـر دارنـد؛ ازایـن      

  برخی نقدها آمده است:
از معرفت دینى، گذشته از تهافت و تفاوت آنها، بیشتر به معرفـت متـون    سروشتعاریف 

؛ براي اینکه چرا نباید مستقالت عقلیه در حقایق دینـی ...  ردد تا معرفت دینىگ دینى بر مى
ظلـم  «یـا  » عدالت واجب است«هاي  را جزء معرفت دینی دانست؟ بدون شک باید گزاره

اي که مخالفت بـا آنهـا، مسـتلزم عقوبـت      گونه را معرفت دینی معرفی کرد؛ به» قبیح است
  26اخروي خواهد بود.

هـاى   تـک فهـم   از معرفـت دینـى، آیـا تـک     قصودمیقاً مشخص نشده است که دقاز طرف دیگر، 
اسـت؟ بـه عبـارت     مد نظـر عالمان دین از دین یا متون دینى است یا هویت جمعى ـ هندسىِ آن  

هـاى   علمى است یا فهم همگانى از گزاره ۀتر، فهم هر عالمى از دین، موضوع بحث این رشت دقیق
فهـم  (ت عالمـان قـرار گرفتـه اسـت؟ و در صـورت دوم      دینى که مورد بحث یا رد و اثبـا 

  27؟(همه باهم)مراد است یا عام مجموعى تک مورد) (تک صورت عامِ استغراقى به )همگانى
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مطهـرى  « ۀجملـ  ؛ مـثالً اسـت عبارات صاحب نظریه قبض و بسط، مشوش و مضطرب 
فهم هر عالمى  28،»و دین هرکس فهم اوست از شریعت ،دارِ عصر بود، شریعتى هم یک دین

معلومـات   سـبب اما عباراتى که از تحول معلومات پیشین به  ؛دهد را موضوع بحث قرار مى
اى معلومـات پیشـین را بـه حـال خـود وا       هـیچ معلـوم تـازه   «ماننـد:  (دهنـد   پسین خبر مى

ولـى   ؛کنـد  هاي دینی را تقویت مى گزارهتک  یعنی تک ،احتمال عام استغراقى) 29»گذارد نمى
قـبض و بسـط وجـود دارد کـه احتمـال عـام مجمـوعى         ۀیگرى از صاحب نظریـ عبارات د

  30.ندک را تقویت مى )ها به صورت وجود اعتبارى مجموع گزاره(
عبارت است از شناخت و فهم عالمان دین از حقایقى که از غیـر  ، معرفت دینىبنابراین 

د، شـو نقلى تحصیل هاى بشرى به دست آمده؛ اعم از اینکه آن شناخت با روش عقلى یا  راه
هـا   هایى که عمـوم عالمـان بـه جـرح و تعـدیل آن      صورت همگانى؛ یعنى آن گزاره هم به آن

نحـو عـام اسـتغراقى     باید به ،همگانى بودن نیز .اند اند و در رد یا تأیید آنها نظر داده پرداخته
 (در عـام  هـاى او حقیقـى باشـند نـه اعتبـارى      شناسى باشد تا اینکـه بحـث   موضوع معرفت

وحـدت حقیقـی    رو ؛ ازایـن نظرنـد  هاي دینی مـد  تک معرفت ها و تک استغراقی تمام گزاره
هـا و   ولـی در عـام مجمـوعی، مجمـوع گـزاره      ؛بحث حقیقـی اسـت   ،دارند و بحث از آنها

مورد نظراست و از آنجا که وحدت عام ها تک آن هاي دینی بدون در نظر گرفتن تک معرفت
بحثـی   ،صـورت عـام مجمـوعی    هاز معارف دینی بـ بحث  ،مجموعی وحدت اعتباري است

شـخص   د فهم هرمقصوشود فهم یا معرفت دینى،  البته وقتى گفته مى .اعتباري خواهد بود)
 روشمند عالمـانِ دیـن   و مضبوط ،فهم متخصصانه ،بلکه منظور نیست؛از دین یا متون دینى 

  31.است

  مختار يةنظر
سیر دربارة چیستی معرفت دینی، بیانی اسـت کـه   گونه که قبالً نیز گفته شد، بهترین تف همان

در عین پرهیز از اطناب و ایجاز مخـل، داراي جامعیـت و مانعیـت الزم نیـز باشـد. چنـین       
کم باید چند عنصر اساسی را (نظیر موضـوع، روش و هـدف) در بـر گیـرد؛      تفسیري دست

هـا   براي کشف گـزاره محصل سعی موجه «رو به نظر نگارنده، تعریف معرفت دینی به  ازاین
موجـه،   وشناسـی معتبـر    دستگاه معرفتی برآمـده از کاربسـت روش  « یا » هاي دینی و آموزه

هـاي یادشـده را داراسـت. در ایـن بیـان،       برخـی از ویژگـی   32،»براي اکتشاف قضایاي دینی
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ها، هدف آن؛ و عبارت  هاي دینی، موضوع معرفت دینی است؛ کشف گزاره ها و آموزه گزاره
، مشعر به روشمندي، فرایندمندي، عقالنیـت و اعتبـار معرفـت دینـی     »محصل سعی موجه«

هـاي دینـی و تفـاوت آنهـا و همچنـین تفـاوت        ها و آمـوزه  باشد. با توجه به انواع گزاره می
ها به دلیـل تفـاوت    گونه که روش ها نیز متفاوت خواهد بود؛ همان رویکردها و مبانی، روش

ها و مبانی، متفاوت و بعضاً متحافت است. البتـه یکـی از عوامـل تعـدد      رویکردها و دیدگاه
 منـابع  و  خاسـتگاه  ،دینـی  معرفـت ها، تعدد منابع و ابزار معرفـت دینـی اسـت؛ زیـرا      روش

و  فطـرت  قل،ع ،ی(کتاب و سنت)نید متون رینظ یونگوناگ منابع و ها راه از و دارد متفاوتی
  .آید می حاصل کشف و شهود

هـاي منسـوب بـه دیـن      بنابراین معرفت دینی در نظریۀ مختار، به معناي مطلق برداشت
هـاي معتبـر و موجـه     ها و منطق معرفتی است که از روشنیست؛ بلکه مقصود از معرفت دینی، 

صحیح نیز، به معناي اصابت صددرصـدي و قطعـی بـا    حاصل شده باشد. تحقق معارف از منطق 
رو مـراد مـا از    واقع دین نیست؛ بلکه ممکن است برخی معارف با واقع دین اصابت نکند؛ ازایـن 

اي کـه   معرفت دینی، تنها معرفت دینی عالمانه، روشمند و تخصصی است؛ معرفت عالمانـه 
رو  شود؛ ازایـن  دان) حاصل میصورت مستقیم(معرفت عالمان) یا غیر مستقیم(معرفت مقل به

  معرفت دینی مقلدان نیز در طول معرفت عالمان و متخصصان قرار دارد.
هـاي   مقصود ما از روش عالمانه، اعم از روش متعارف و موجود (روش نظري و شـیوه 

هاي عامالنه) است. علوم و معارف دینی که  هاي عملی و شهودي (روش اجتهادي) و روش
در اثر کشف و شهود روشمند حاصل شـود نیـز، در ایـن تعریـف     از روش خاص عملی و 

هـاي دیگـري    اما معـارفی کـه از راه   -هاي متفاوت البته با معیار، مالك و سنجه-جاي دارد 
هـاي خرافـی و ...)    هـا و یافتـه   هاي عامیانه، خواب، رؤیا، بافته (نظیر حدس، خیاالت، گمانه

  حاصل شده باشد، در این تعریف جاي ندارد.

  ميزان ارزش معرفتي معرفت ديني
 در مسئله ارزش معرفتی معرفـت دینـی، مباحـث فراوانـی مطـرح اسـت؛ از جملـه بحـث        

آن  مـالك و معیـار ثبـوتی    ،صـدق ، مسـئلۀ  گذاري گري و قابلیت ارزش نمایی، حکایت واقع
 . ) و ...عنـوان مـالك ثبـوتی صـدق و کـذب      االمر به مطابقت معرفت دینی با واقع و نفس(

نما، و مالك صدق آن نیز، انطبـاق آن   ي ما در این مقاله این است که معرفت دینی، واقعمبنا
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هاي دینـی و وسـعت قلمـرو واقـع و      با توجه به تنوع گزارباشد؛ اما  با حاق و واقع دین می
، بحث میزان انطباق این معارف با حاق و االمر هریک االمر هریک از آن، مطابق و نفس نفس
باشـد. در   هاي گوناگونی در این زمینه مطرح مـی  ن، از مسائلی است که دیدگاهاالمر دی نفس

  این قسمت قصد داریم سه جریان فکري در این زمینه را ارزیابی کنیم.
گونه که گفته شد، مقصود از میزان ارزش معرفتی در معرفت دینی، میـزان انطبـاق    همان

االمـر دیـن    معارف دینی با واقع و حاق دین و بررسی نسبت معرفت دینی با واقـع و نفـس  
گري معـارف دینـی از    با توجه به خاصیت حکایتاست؛ بنابراین مسئلۀ اصلی این است که 

و امکان خطا و  ،سو ه امکان انطباق آن با واقع و حاق دین از یکاالمر و درنتیج واقع و نفس
، مطابقـت  از سـوي دیگـر   (براسـاس دیـدگاه مخطئـه)    عدم انطباق آن با واقع دیـن احتمال 

آیا انطباق حـداکثري اسـت یـا حـداقلی و یـا ...؟       معارف دینی با واقع به چه میزان است؟
کـه   معرفـت دینـی   چیست؟ به عبارت دیگـر، هاي اندیشمندان اسالمی در این زمینه  دیدگاه

 هـاي  روشو  ها از راه و در کشف و فهم دین است گوناگوني ها کارگیري منطقه حاصل ب
خطـا در   وجـود احتمـال   ممکن است خطا نیز باشـد. بـا توجـه بـه     گیرد، میمختلفی شکل 

و محقـق یـا معـارفی کـه بـا      این است که معـارف موجـود    پرسشین تر معرفت دینی، مهم
آیا معرفت به چه میزان با واقع و حاق دین منطبق است؟ شوند،  هاي مختلف تولید می شیوه

دینی محقق و موجود، ارزش معرفتـی واحـدي دارد؟ آیـا معرفتـی کـه از راه فهـم ظـواهر        
روایات و با اعتماد حداکثري به آن حاصل شده و با معرفتی که با اجتهاد و کارگیري منطـق  

سـانی دارنـد؟ و ... .    االمـر، ارزش یـک   ز نظر انطباق با واقع و نفسصحیح به دست آمده، ا
  هایی است که پس از مسئلۀ صدق معرفت دینی، باید به آنها پاسخ داد. ها پرسش این

ـ     هـاي   دیـدگاه ق و موجـود،  درخصوص میزان ارزشمندي و اعتبـار معرفـت دینـی محقَّ
رویکرد کلی در ایـن زمینـه اشـاره    توان به سه  در اندیشۀ اسالمی می 33.وجود داردمختلفی 

کرد: جریان افراطی که به اتحاد معرفت دینی و دین معتقد اسـت (رئالیسـم خـام در حـوزة     
معرفت دینی)، جریان تفریطی (قول به تباین و عدم تطابق بین دیـن و معرفـت دینـی) کـه     

، دیـدگاه  انگاري در دیـن تعبیـر کـرد و رویکـرد سـوم      توان از آن به ایدئالیسم و نسبیت می
صحیح است که ما از آن به انطباق حداکثري یا رئالیسم خطاپـذیر تعبیـر خـواهیم کـرد. در     

  کنیم. ادامه این سه رویکرد را بررسی می
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  . جريان افراطي يا رئاليسم خام۱
وکاسـت   کـم  صورت معارف در اختیـار ماسـت، بـی    دیدگاه افراطی معتقد است همۀآنچه به

از جملـه  -درنتیجه مقدس و ارزشمند است. اخبـاریون شـیعه    منطبق با واقع و حاق دین و
داران این دیدگاه قرار دارند. این  در زمرة طرف -گذار این جریان محمدامین استرآبادي بنیان

بنا نهاده شد. کتـاب   آن مکتب در مقابل مشرب اجتهادي و اصولی و به منظور نقد و تخطئه
  ور این مکتب به شمار آورد.توان منش فوائد المدنیه استرآبادي را می

از  را اصـول  ها در عالم اسالم، حضور پررنگـی داشـته و توانسـته علـم     سال این جریان
 وجـود بـا   یکی از مبانی اساسـی ایـن مکتـب آن اسـت کـه      .کندخارج حوزة معارف دین 
طور مسـتقیم، تکلیـف    تواند به هرکس می نیست واجتهاد و تقلید  به نیازي روایات معصومان
 فهـم براساس این مبنا، ممکن است  .کندآن عمل براساس و  به دست آوردخود را از اخبار 

علـم متعـارف و عـادي در    ولـی   نباشـد؛ همیشه یقین آور  ،از اخبار حاصل معرفت دینی و
رو در  ازایـن  ؛کـافی اسـت  گونه معارف،  براساس این تکلیف ادايو حاصل شده  حوزة دین

  34است.تر  ز شیوة اصولی و اجتهادي، ارزشمندتر و مطمئنا ظنی حاصل مقایسه با معارف
اسـتناد   و پرهیز از اتخاذ منطق اجتهـادي،  مراجعه به روایاتدلیل اخباریون درضرورت 

 .انـد  منع کرده و از تقلید و اجتهاد ،سفارشروایات  مراجعۀ به برکه  به برخی احادیث است
ایـن اسـت کـه احکـام     از آنهـا،  گیري  و بهره مراجعه به اخبار بدیل آنان معتقدند از فواید بی

 اختالف نظربوده و به دلیل وحدت رویه در تحصیل معرفت دینی، در امان الهی از تحریف 
بـه  -هاي روش اصـولی و منطـق اجتهـادي     که یکی از آسیب نیز پدید نخواهد آمد؛ درحالی

نها راه جلـوگیري از  ت وجود اختالف نظر است؛ بنابراین -دلیل ناهماهنگی در روش و منابع
  است. اختالف فتوا و دروغ بستن به خدا، تمسک به کالم ائمه

ما را بـه تمسـک بـه    سو  از یک معتقد است براساس روایات فراوانی، ائمهاسترآبادي 
رو روش اجتهـاد و   اند؛ ازایـن  اجتهاد و تقلید نهی کرده ، و از سوي دیگر ازسفارش احادیث

عمومـات   بـه بـاور او، راه فهـم    35در احکام الهی، باطل اسـت. هاي ظنی  تمسک به استنباط
اسـت و   به کالم ائمـه و عمل براساس آن، مراجعه  احادیث پیامبرو ظواهر  آیات قرآن

باید توقف کرده و در اجتهاد به ، در صورت نبود روایت در این زمینه یا دست نیافتن به آن
  36سنت اقتدا نکرد. علماي اهل

بـا  کـه   شیعه با دسترسی به منابع روایی معتبر به این نتیجـه رسـیدند   بسیاري از عالمان
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تنها  نیست؛ بلکه -سنت برگرفته از اهلشیوة –به اجتهاد  يتوجه به منابع فراوان روایی، نیاز
در این نگـاه،   .ات پاسخ داده خواهد شدو شبه ها تمام پرسشبه شناخت درست روایات،  با

تواننـد پاسـخ    اي عملیه را دارند و مردم با مراجعه به آنها میه هاي روایی، نقش رساله کتاب
 ،کلیـۀ اخبـار کتـب اربعـه     -به اعتقـاد آنـان  -هر مسئلۀ شرعی یا اعتقادي را دریابند؛ چراکه 

شـمارند و   مـی  را مقلد معصوم مهمۀ مرد اساس آنان است. براینالصدور  صحیح و قطعی
حاصـل   درنتیجه معرفتی که بـا تقلیـد از معصـوم   د؛ دانن تقلید از غیر معصوم را مجاز نمی

  شده باشد، با واقع و حاق دین، انطباق صددرصدي دارد و عین دین خواهد بود.
 و امامان پیامبربراساس برخی روایات،  یکی از ادله آنها در این زمینه این است که

هـاي   روش، نیـازي بـه   ثاحادیـ  بـا وجـود   رو ؛ ازایـن انـد  بیان فرموده است، که نیاز بودهآنچه را 
آن  براسـاس و اسـتخراج،  از مـتن روایـات    را باید تمام احکام و نیست اجتهادي ناصحیح ظنی و

هـاي   مخصوصـاً کتـاب  -کتـب روایـی شـیعه     احادیـث موجـود در   ویـژه کـه تمـام    هب ؛عمل کرد
 دسـت آورد. روایات بـه  را نیز باید از  فهم دین قواعد حتیاینان،  اعتقادبه معتبرند.  -چهارگانه

براسـاس آن  از روایات به دسـت آورد و   تکالیفش راتواند  بر مسلک اخباري، هرکس می بنا
 37.کـافی اسـت  تکالیف دینـی  معمولی و علم عادي براي شناخت معرفت  عمل کند؛ چراکه

بـا   (مگـر عدم حجیـت ظـواهر کتـاب     این دیدگاه بر چند اصل استوار است؛ از جمله اصل
نفی ، حکم شرع بین حکم عقل و ۀحجیت حکم عقل و انکار مالزمنفی  )،معصومتفسیر 

  38ه.ات کتب أربعیقطعیت صدور هریک از روا و حجیت اجماع محصل و منقول
برایند این دیدگاه این است که اوالً معرفت حاصل از ظواهر قرآن، حکم عقل و اجماع، 

به  روایات و تقلید از معصوماناعتبار و ارزش معرفتی ندارد. در مقابل، معرفتی که از راه 
کننـدة اعتبـار و    دست آمده باشد، بیشترین انطباق با واقع دین را داراست که ایـن، تضـمین  

محوري،  ارزش معرفتی آن است؛ بنابراین انطباق معارف با واقع و حاق دین در اندیشۀ نص
ي روایـات و  مبتنی بر دو نگاه خاص است: یکی نگاه حداکثري و افراطـی بـه اعتبـار سـند    

دیگري باور اینکه ظاهر روایات بـراي همگـان، داللتـی روشـن اسـت. براسـاس دو اصـل        
یادشده در مسئلۀ فهم دین، دیدگاه افراطی شـکل گرفتـه و درنتیجـه، معرفـت دینـی کـه از       

  گري حاصل شده باشد، ارزش معرفتی باالیی دارد. روش اخباري
د معرفت دینی موجود را دیـدگاه تفریطـی   توان دیدگاه اخباریون درمور از یک زاویه می

نیز نامید؛ زیرا آنان معتقدند معرفتی که براساس روش اخباري حاصل شده باشـد، معتبـر و   
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ویـژه اینکـه بـا روش دیگـري حاصـل شـده        به -نه تمام معارف-مطابق با واقع خواهد بود 
مطـابق بـا واقـع و     باشد؛ بنابراین از میان معارف موجود و محقق، تنها بخش انـدکی از آن، 

گـري بـه فهـم دیـن،      اي دیگر نگاه اخباري حاق دین، و درنتیجه معتبر خواهد بود. از زاویه
نگاهی افراطی است؛ چون درمورد روش پیشنهادي خویش افراط وزیده و هر معرفتـی کـه   

  شمرد. از اخبار حاصل شده باشد، معتبر می
حکام شرعی، متمرکـز شـده اسـت؛    شایان ذکر است که این دیدگاه در مباحث فقهی و ا

اما اختصاص به این حوزه از دین ندارد. حامیان ایـن دیـدگاه، ایـن بـاور را درمـورد تمـام       
دانند؛ مثالً مرحوم اسـترآبادي در   صادق می -اعم از اعتقادي، اخالقی و فقهی-معارف دینی 

ق شـیعه در بحـث   کند و معتقد اسـت از فـر   گري، بر این نکته تأکید می بیان پیشینۀ اخباري
  39کردند. استناد می روایات ظواهرصفات خداوند و دیگر مسائل کالمی، برخی تنها به 

  ارزيابي
گـري را نـداریم؛ بلکـه تنهـا      در این قسمت قصد نقد و بررسـی تفصـیلی اندیشـۀ اخبـاري    

  کنیم. صورت اجمالی به برخی مشکالت کلی این دیدگاه اشاره می به

  شناختي مشکل معرفت أ)
. از اسـت  ، دچـار مشـکل  شـناختی  شناختی و روش معرفتگري از دو ناحیۀ  اخباري ۀاندیش

کند. این مشکل مبنایی  در پیدایش معرفت دینی را نفی می عقلشناختی، نقش  لحاظ معرفت
است و مسئله روش، بر این اندیشه استوار است؛ زیرا عقل در اندیشـۀ اخبـاري، نـه طریـق     

آید، فهم ظاهر روایات اسـت.   ه. تنها کاري که از عقل بر میکشف معرفت است نه چراغ را
ابزار عملی اخـذ  عنوان  ، عقل تنها بهاخباري دینی از نگاه شناسی معرفتدر  به عبارت دیگر،

نقـل  . براساس این دیدگاه، ظن بر قطع مقـدم اسـت و   شود و اجراي ظاهر روایات تلقی می
جایگاه معرفـت دینـی بـه    به معناي فرو کاستن  این،اند. -برتري داده را بر عقل قطعی ظنّی

بیش از آنکه تفریع سنت معصوم باشد، تبویـب روایـات منقـول    این فرایند است.  متن نقلی
  ؛ درنتیجه معرفتی محقق نخواهد شد و تنها متن است که باید بدان عمل کرد.است

زیرا تی است؛ شناخ معرفت هم از لحاظ بنابراین مشکل اخباري، بیشتر مشکل مبنایی، آن
در آن است و تنها مراتبی از عقل عملی  نظري عقلفاقد  اساس معرفت دینی در این فرایند،
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غیر منسجم اسـت کـه روش و منطـق     اي تنها مجموعه چنین معرفتی، وجود دارد؛ درنتیجه
 بـدون  عقـلِ  گرایان غربی است، از این لحاظ که این اندیشه، شبیه نگاه تجربه معتبري ندارد.

ابـزار   را جـزء  اسـتنباطات چنـین عقلـی   اند و درنتیجـه،   دانستهفاقد ادراك صحیح  را حس
متـأثّر از  را گـري   اخبـاري  رو برخـی، اندیشـۀ   آورنـد؛ ازایـن   به شمار نمیشناخت در علوم 

 مقـارن  تقریبـاً  فکـر،  ایـن «گویـد:  باره می شهید مطهري دراین 40اند. دانسته یگرایی غرب حس
مـرد   این و شدند منکر را عقل حجیت علوم، در اروپا. آنها در حسى فلسفۀ پیدایش با است

  41».شد منکر دین در (استرآبادي)
مسـتقیم از   ةامکـان اسـتفاد  یکی از ادلۀ اخباریین در اکتفـا بـه روایـات و نفـی اجتهـاد،      

جـایز اسـت   : «نویسد باره می است. استرآبادي دراینتقلید  ونصوص بدون نیاز به اجتهادات 
تمسک نمودن به نص صریح و صـحیحی   ،معتبره در مجتهد است ۀی که فاقد ملکبراي کس

  42....» که خالی از معارض باشد
سه شرطی که وي براي استنباط از  توان گفت شناختی به این استدالل می با نگاه معرفت

ص بـوده    می در پیدایش معرفت دینی مطرحروایات  و امـري اجتهـادي    کند، محتـاج تخصـ
 علوم حدیثی ،شناخت علوم ادبی نیازمند است؛ زیرا اوالً شناخت نص صریح یا غیر صریح،

تحلیـل  بـه   روایـت نیـز،   صـحت  شناسی (مباحث الفاظ) است؛ ثانیاً شـناخت  و دانش زبان
ي هـا  راه شـناخت توثیـق خـاص و    وي مختلف توثیق عـام  ها از جمله راه-شناختی  حدیث

مباحـث ادبـی و    اینکه نیازمنـد  عالوه بر ،معارض نبود ارد؛ ثالثاً شناخت شرطنیاز د -معتبر
ترتیـب   ،مرجحات تعـارض  محتاج است تا باب تعادل و تراجیحبه آگاهی از  است،اصولی 

را تشخیص دهد. بنابراین معرفتی  میان این مرجحات و اصل اولیه و ثانویه در فقدان مرجح
دون معارض حاصل شده باشـد، خواسـته یـا ناخواسـته از     که از راه نص صریح و صحیح ب

روش اجتهادي و اصولی بهره گرفتـه اسـت و چنـین معرفتـی از لحـاظ ارزش معرفتـی، از       
گـري   انطباق حداکثري برخوردار خواهد بود، و ایـن چیـزي نیسـت کـه بـا روش اخبـاري      

  سازگار باشد.

  شناختي ب) مشکل روش
سو، تمام روایـات   شناختی است. در این دیدگاه، از یک روشاز ایرادات این اندیشه، مشکل 

دانند و درنتیجه معرفت حاصـله   الصدور می کتب اربعه و دیگر کتب روایی را معتبر و قطعی
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کـه علـت عـدم حجیـت عقـل را خطاپـذیري        پندارند؛ درحالی را نیز مطابق با حاق دین می
 از سوي دیگر دانند. ، معتبر نمیا بر خطافقه ۀبه علّت احتمال اجتماع همدانسته و اجماع را 

بر این باورنـد  حتّی توان معرفت دینی قطعی را از راه خبر واحد به دست آورد؛  معتقدند می
در ایـن رویکـرد، در فهـم و کشـف      43آور و مفید علم است. خبر واحد نیز، قطع داللتکه 

کنـد. بـه    روي نمیدین، نظام و ساختار مشخصی حاکم نیست و از روش و منطق خاصی پی
  روشی است. گري، بی عبارت دیگر، روش اخباري

  شناختي ج) مشکل منبع
در  منبع معرفت دینـی نشأ حصر مشکل دیگر در این نگاه، مسئلۀ منبع معرفت دینی است؛ م

قطعیـت روایـات کتـب    قـول بـه   عالوه بر  -ویژه استرآبادي به–اخباریین  روایات چیست؟
دیگري براي انحصار حجیـت در روایـات    ادلۀبه  ،نقد عقل و اجماع و نیز نقد ظنون ،أربعه

  اند: کردهتمسک 
ست؛ درنتیجـه معرفـت حاصـل از    عصمت از خطا سبب بیت تمسک به کالم اهل .1

تمسک بـه کـالم غیـر    در مقابل، و ، معرفتی صادق، معتبر و عین دین است تقلید معصوم
 زیادخطا در آن وجود  به اعتقاد آنان، احتمالزیرا ست؛ ز خطاعدم عصمت ا معصوم، سبب

  44.است
چـه  - بیـت  ؛ زیـرا سـخن در آنجاسـت کـه کـالم اهـل      است اي مغالطه این استدالل،

در  -صورت ظـاهر کـه داراي سـند مقبـول و فاقـد معـارض باشـد        صورت نص و چه به به
اصـولیین قائـل بـه رجـوع بـه منـابع غیـر روایـی          در این صورت است که .دسترس نباشد

  45در دست داشته باشیم. ناکه کالمی قابل تمسک از معصومهنگام نه آن  ،شوند می
هـدف تشـریع، رفـع     که درحالی ؛شود اختالف و تعارض می سبب . کالم غیر معصوم،2

  46است. تعارضاختالفات و 
توانـد عامـل وحـدت باشـد؛      یتوان گفت: خبرمحوري و اخذ به ظواهر نمـ  در پاسخ می

مبنـاي   و گـاهی استظهارات علما  ویژه اینکه شود؛ به شده و میاختالفات باعث بسا  چهبلکه 
  کامالً متفاوت است. ،برخی ظهورات پذیرشدر آنان 

  انگاري . رويکرد نسبيت۲
یـن،  االمـر د  نمایی و انطباق معرفت دینی با واقع و نفس ها درباب میزان واقع یکی از دیدگاه

دیـن  و حـاق  تواند با واقـع   از مدارك دین، هرگز نمی معرفت حاصلاصوالً که  معتقد است
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. نـد مطلقـاً مجـزا از یکدیگر   امـر دو  در ایـن نگـاه،  انطباق داشته باشد. معرفت دینی و دین 
طـور مسـتقیم یـا غیـر مسـتقیم از حامیـان و        افرادي نظیر ارکون، سروش، شبستري و ... به

  آیند. اه به شمار میمروجان این دیدگ
اما معرفت  ؛امري ثابت و مقدس است ،، دین غیر از معرفت دینی است. دیناز نظر آنان

دیـن، چیـزي   «شود کـه   در این نگاه بر این نکته تأکید می 47امري متغیر و غیرمقدس. ،دینی
است و معرفت دینی، چیز دیگر ... دین مقدس است؛ اما معرفت دینی مقدس نیسـت، رأي  

کننـد؛ ولـی    عالم و آن عالم مقدس نیست؛ چون خود علما رأي همدیگر را تخطئه مـی این 
دین با معرفت دینی، کامالً «در جاي دیگر آمده است:  48».کنند کدام، دین را تخطئه نمی هیچ

دو حساب جدا دارند ... خود دین حق است؛ یعنی تمام اجزایش حق است ... ولی معرفت 
اندیشـان متجـدد    . امروزه این نگاه در بین برخـی دیـن  49»یستدینی که تمام اجزایش حق ن

  50روشنی قابل مشاهده است.-اسالمی و ایرانی، به
پژوهـان متجـدد    در جهان عرب نیز مطرح بوده است. گویا دین  این دیدگاه پیش از این

اندیشان عـرب، نصـر حامـد     اند. از جملۀ دین ایرانی، از اندیشمندان جهان عرب تأثیر گرفته
. گونـه انطبـاقی وجـود نـدارد     هیچ  دینی  و معرفت  دین  میاننیز،  ابوزیداز نظر بوزید است. ا

  جـز فهـم    چیزي  ،دینی  معرفت  که  است؛ درحالی  قطعی  ،و از نظر تاریخی  امر مقدس  ،دین
بسـا از    و چـه   متغیر اسـت   امري  ،دین  دربارة شناخت و معرفت بشرينیست.   دین  از  بشري

  ، همـواره عالمـان و معرفـت دینـی     فهـم   از نظـر وي شـود.    عصر دیگر دگرگون  به  ريعص
را   فهمـی   هیچرو  ؛ ازایندانست  با دین  را نباید مساوي  از دین  عالمان  قرائتبوده و    متفاوت

امـري عینـی و     کـه   است  دین  این کرد.  تلقی  مقدسمنطبق با دین دانست و آن را نیز نباید 
شـود تـا     باعـث نبایـد   ،نیز  دین  قداست .دارد  بشري  جنبۀ  که  دینی  معرفت  است، نه سمقد
  .شماریم  مقدس  را عالمان  فهم
  را دانسته و درنتیجه معرفت پیامبر انسانی  را فهم  از قرآن پیامبر  قرائت  حتی زیدوبا

خـود بـا     با نـزول   قرآن اعتقاد وي،؛ زیرا به کند می  تلقیمعرفتی بشري و غیر منطبق با دین 
  را مطـابق  پیامبر  نباید فهم شده و  تبدیل انسانی  متن  و به  روست روبه  انسانی  و فهم  عقل

و به حاق دیـن    متن  ذاتی  داللت  به پیامبر  ادعا کند که  اگر کسی .دانست و منطبق بر دین
  چنـین   ؛ از نظـر وي شـود  مـی  ري پیـامبر خـداانگا  باعـث و  همبتال شد  شرك  یافته، به  راه

 ؛شـود شـمرده    مقـدس   و وي  شـده   فراموش پیامبر  شود تا بعد انسانی می  سبب  تصوري
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االمر دین نبـوده و   منطبق بر نفس گاه هیچبلکه است،   انسانی پیامبر  تنها فهم  نه  که  درحالی
 51نخواهد داشت.  هم  یتقدس گونه درنتیجه هیچ

  ارزيابي
فـرق   در معرفـت حصـولی   بـالعرض  معلـوم بالذات بـا   معلوم یادین با معرفت دینی  ینکها

، امري غیر قابل تردید است؛ برخالف معرفت حضوري کـه بـه دلیـل اتحـاد علـم و      کند می
رو در باب معرفت دینی نیـز، معرفـت دینـی     عالم و معلوم، دوگانگی در آن راه ندارد؛ ازاین

عنوان  به دلیل حضوري بودن، عین دین بوده و دوگانگی متصور نیست و آنچه به معصوم
شود، با حاق و واقع دین منطبق است یا به عبـارتی، مسـئله انطبـاق نیـز،      معرفت مطرح می

معنا خواهد بود؛ اما درمورد معرفت دینی غیر معصومان، دین و معرفت دینی دو چیزنـد.   بی
 معلـوم مطابق با دین هست یا نـه؟ آیـا    ،که آیا فهم ما از دین محور بحث اینجاست بنابراین

بنابراین بحث در انطباق یا عدم انطباق است، نه  انطباق دارد یا نه؟ بالعرضمعلوم بالذات با 
  اتحاد یا عدم اتحاد.

 انسـان تحقـق عینـی دارد.    خارج از ذهناست که واقعیتی  عنوان معلوم بالعرض، دین به
عنـوان معلـوم بالـذات     ربارة دین که امري ذهنی و نفسـانی اسـت، بـه   معرفت حصولی ما د

ایـن دو   و عینیـت از اتحـاد   توان تردید نمی بی است و داراي تحققی دیگر. دیگري واقعیت
اند؛ اما مسئلۀ ما در بحـث حاضـر،    شناختی، دو امر مستقل ؛ زیرا از لحاظ هستیسخن گفت
انطباق یا عدم شناسانه، سخن از  در نگاه معرفت شناسانه. شناسانه است نه هستی نگاه معرفت

گونه که گفته شد، در علم حضـوري چـون بـین علـم و عـالم و معلـوم        همان. استانطباق 
 -شناسانه نیـز عینیـت و اتحـاد حـاکم اسـت      بلکه از نظر هستی-اي نیست  واسطه و فاصله

رو  ك وجود ندارد؛ ازایـن سخن از انطباق یا عدم انطباق نیست و درنتیجه نیازي به ارائۀ مال
، از عینیت و اتحاد معرفت دینـی بـا دیـن    و معصومان در مسئله علم و معرفت پیامبر

تـرین   مهـم  شود نه انطباق و تطابق؛ برخالف معرفت دینی غیـر معصـوم کـه    سخن گفته می
 یعنی اینکه با چه مالکی ؛استتشخیص آن معیار براي  ۀارائانطباق و عدم انطباق و مسئله، 

  سخن گفت. دینبا اصل  و انطباق معرفت دینیتوان از مطابقت  می
در دیدگاه تفرطی به دلیل معتقد نبودن بـه اصـل انطبـاق و درنتیجـه عـدم ارائـه مـالك        

کننـد. ایـن    مشخص، معرفت دینی را معرفتی صرفاً بشري، نامقدس، نسبی و سیال تلقی می
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ي مبنـایی و اسـت و ریشـه در    شـناختی نیسـت، بلکـه امـر     مشکل، یک نگـاه صـرفاً روش  
نظریۀ کانت اسـت   دیدگاه تفریطی،شناسی  یکی از مبانی معرفتشناسی کانت دارد.  معرفت
فاصـله و واسـطه وجـود    ، (فنومن) و شیء در ذهن (نومن) بین شیء فی نفسه گوید که می

کننده محض نیست؛ بلکه خاصیت فاعلیت هم  دارد. کانت معتقد بود ذهن، منفعل و دریافت
بنـابراین دیـدگاه تفکیـک دیـن و معرفـت       52افزاید. هایی را بر مدرکاتش می دارد و صورت

شناسـانه،   اي معرفـت  شناسانه نیست؛ بلکـه مسـئله   شناسانه و هستی دینی، صرفاً بحثی روش
شناسـی، ایدئالیسـتی    هم مبتنی بر دیدگاه کانت است. این نگاه به عین و ذهن در معرفت آن

را نگاه رئالیستی بر دو مسئله مبتنی است: یکی اعتقاد به عالم خارج و است نه رئالیستی؛ زی
که دیدگاه تفریطی، تنها به مبناي نخسـت پایبنـد    پذیري عین و ذهن؛ درحالی دیگري انطباق

کند. همین موضوع کـافی   بوده و اصل انطباق ذهن با عین یا تطابق معرفت با واقع را رد می
  رفته شود.گروي فاصله گ است که از واقع

بـه  -نیـز   و دیگر معصـومان  گوید فهم و معرفت دینی پیامبر البته دیدگاهی که می
بـا اصـل و حـاق دیـن انطبـاق نـدارد، پـا را از مباحـث          -دلیل زمینـی و بشـري بـودن آن   

شناختی فراتر گذاشته و وارد حوزة اعتقادي و کالمی نیـز شـده اسـت. بـه عبـارت       معرفت
شناختی منحصر نبوده؛ بلکه ریشه در تزلـزل   دیگر، مشکل این دیدگاه تنها در حوزة معرفت

استدالل آنان این بود که اگر قائل به انطباق یا اتحاد شویم، سر از شـرك   اعتقادي دارد؛ زیرا
در خواهیم آورد. این رویکرد نه با مبانی اعتقادي ما سازگار است و نه بـا مبـانی فلسـفی و    

به دین، از سنخ وحی است نـه از سـنخ معـارف     شناختی؛ زیرا اوالً معرفت پیامبر معرفت
رو پـیش از آنکـه مسـئلۀ     وحیانی، امري حضوري است؛ ازایـن  بشري و زمینی؛ ثانیاً معرفت

انطباق یا عدم انطباق مطرح باشد، مسئلۀ عینیت و اتحاد مطرح اسـت؛ حتـی اگـر قائـل بـه      
گري دیـن   با توجه به هدفمندي فعل الهی و هدایت شکی نیستحضوري بودن آن نباشیم، 

و تکـوینی الهـی، انطبـاق خواهـد     بـا اراده تشـریعی    و پیامبر، فهم و معرفت دینی پیامبر
به مقتضاي حکمت الهی و هدفمندي فعل الهی  پیامبر .ربطی به شرك ندارد داشت و این

خواسـته و بـدون اعمـال نظـر      مـولی گونـه کـه    را آن خـویش رسالت  در ارسال رسل، باید
ابالغ کند. الزمۀ تحقـق ایـن هـدف، انطبـاق فهـم و معرفـت       شخصی و تأویل خاص خود 

به اذن الهـی و در طـول حکمـت، علـم و ارادة      با اراده الهی است و علم پیامبر پیامبر
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زیرا شـرك در حـالی متصـور اسـت کـه       رو مستلزم شرك نیز نخواهد؛ خداوند است؛ ازاین
و ایـن بـا    دست آورده باشـد ه ب مستقالً و در عرض اراده خداوندموقعیت خود را  ،شریک

 .) منافـات خواهـد داشـت   )4 :نجـم (»و إِالَّ وحی یوحىإِنْ ه«صریح برخی آیات (نظیر آیۀ 
 ،توان به دلیل تمایز دین و معرفت دینی نمی نتیجه اینکه دین، غیر از معرفت دینی است؛ اما

رو  ؛ ازایـن حجت نبودن معرفت دینـی فتـوا داد   ، ناحق بودن ونامقدس بودنعدم انطباق، به 
انطباق برخی معارف دینی با دیـن، بایـد تقـدس،    گروي و با پذیرش  براساس مقتضاي واقع

نیـز از دو لحـاظ    فهـم و معرفـت دینـی پیـامبر     خلوص و حقانیت آن را نیـز پـذیرفت.  
شناختی) با اصل دین تطابق دارد؛ اما معرفت دینی غیر معصوم که  شناختی و معرفت (هستی

است، اغلب با واقـع  اوالً معرفتی حصولی است و ثانیاً با روش و منطق خاصی تحقق یافته 
  شناسانه دارد. دین تطابق معرفت

  انطباق حداکثري در عين مخطئه بودن .۳
روش صـحیح و موجـه و مـدارك معتبـر، عـزم      منطـق و  بر آن است که اگر بـا   این دیدگاه

آوریـم کـه احتمـال دارد یکسـره صـائب باشـد و        اکتشاف دین کنیم، معرفتی به دست مـی 
امـا علـم اجمـالی     ؛ي آن با واقع دین مطابقـت نکنـد  ها و آموزه ها احتمال دارد برخی گزاره

رو ایـن دیـدگاه را    ازاین 53؛موجه است ،داریم که اکثر آنچه به روش معتبر کسب شده باشد
گرایی شیعی است که در اصطالح اصولی،  نامیم که همان واقع رویکرد رئالیسم خطاپذیر می

 نامند. نیز می» مخطئه«آن را 
چون خداوند علیم بـه  -با منطق و روش صحیح به اکتشاف دین بپردازد  اگر عالم دینی

رهـاورد سـعی او را    -هاي مرتبط علم داشته اسـت  استعداد ذهنی و علمی انسان و واقعیت
گونـه   براي کشف دین، موجه و حجت انگاشته؛ زیرا با فرض خطا در برخی موارد، اوالً این

خطا نه مقصر، بلکه قاصر است؛ ثانیـاً از آنجـا   خطاي آدمی جرم نیست؛ چون انسان در این 
آمده با واقع دین معلوم نیست، فرد موظـف اسـت    دست که انطباق یا عدم انطباق معرفت به

به همان معرفت اعتقاد و التزام داشته باشد؛ اما امکان اصابت نظر فـرد خبـره و متخصـص،    
الخطـا از   نظر ظنـی محتمـل   صد چندان بیش از خطا در نظر عامی و جاهل است و التزام به

کنندة حیات اجتماعی و فردي و یا عمل بـه نظـر فـرد غیـر متخصـص، بسـی        توقف مختل
تر اسـت؛ همـین دلیـل عقـالً نیـز، عامـل بـه دسـتور خطـاي           تر و به صواب نزدیک معقول
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کنند. خداونـد دو حکـم ظـاهري و     متخصص را مالمت و یا متخصص خاطی را کیفر نمی
  54از دو حکم، در جاي خود موجه و معتبر است. واقعی دارد و هریک

شــناختی و  ایــن دیــدگاه بــین دیــن، معرفــت دیــن و معرفــت دینــی، از لحــاظ هســتی
شـناختی، دیـن غیـر از معرفـت دیـن یـا        شناختی تفاوت قائل است. از لحاظ هستی معرفت

 شناختی، معرفت دیـن بـا معرفـت دینـی     گونه که از لحاظ معرفت معرفت دینی است. همان
عنوان یک حقیقت عینی، وجود مستقلی دارد. معرفت دیـن (ترکیـب    متفاوت است. دین به

عنوان یک حقیقت دیگر، بر آن منطبق است؛ برخالف معرفت دینـی (ترکیـب    اضافی) نیز به
شناختی ممکـن اسـت بـا مـتن      وصفی) که معرفتی است منسوب به دین و از لحاظ معرفت

یح اینکه معرفت دین، ترکیب اضافی است و در ترکیـب  واقع دین تطابق نداشته باشد. توض
شـود، عـین دیـن اسـت؛      اضافی، دین، موضوع فهم و معرفت اسـت و آنچـه فهمیـده مـی    

که در معرفت دینی، معرفت، موصوف به صفت دینی است؛ یعنی از این حیـث کـه    درحالی
نی اسـت. ایـن   هاي دینی معرفتی کسب کند، معرفتی دی قرار است از راه فهم و کشف گزاره

تواند همان حیث اصابت و انطباق معرفت با واقع دین باشد و ممکن است حیـث   حیث می
دیگري مانند دینی و معتبر بودن منطق استنباط باشد. بنابراین در نگاه صحیح؛ روش، منطق 

هـا و   و قواعدي حاکم است که غایت آن، تحصیل معرفت صائب از دیـن و کشـف گـزاره   
و اگر دستگاه منطق، دقیق و درست طراحی شـده باشـد، دسـتاورد آن،     هاي آن است آموزه

حال به دلیل وجود خطا در به کارگیري منطـق و روش فهـم    باید معرفت دین باشد؛ درعین
دین یا اتخاذ مبانی غیر مرتبط و یا مغفول ماندن برخـی قواعـد، احتمـال خطـا در معرفـت      

  55عرفت با حاق و واقع دین وجود دارد.حاصل نیز منتفی نیست و احتمال عدم انطباق م
انطبـاق صددرصـدي بـا دیـن دارد و از لحـاظ       در این نگاه، معرفت دینی معصومان

شناختی، بین دین و معرفت دینی، عینیت و وحدت حاکم اسـت و   شناختی و معرفت هستی
 ،و معصـومان  رو معرفت دینی پیامبر دوگانگی تنها از حیث اعتبار متصور است؛ ازاین

عنوان معیاري بـراي سـنجش معرفـت دینـی غیـر معصـوم        موضوع بحث ما نیست؛ بلکه به
  است.

حقیقتـی   ،دین اوالًشناختی استوار است:  شناختی و معرفت این دیدگاه بر چند اصل دین
 هـا  گونـه اي بـه انسـان    این حقیقت قابل شناخت است و خداوند، آن را بـه  ثانیاً ؛الهی است
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راه شـناخت را پیـامبران و اولیـاي دیـن      ثالثـاً  ؛توانند بدان راه یابند عرضه کرده است که می
 ةاجـاز  خداونـد  تنهـا  نه رابعاً ،اند پیشگامان شناخت و معرفت دینی بوده آنانو  اند نشان داده

خامسـاً   ؛بلکه شناخت دینـی را بـر آنهـا واجـب کـرده اسـت      ، بشر داده استبه را شناخت دین 
محـوري در فهـم دیـن، از امـور بـدیهی       . روشـمندي و منطـق  کشف و فهم دین، روشمند اسـت 

عقالیی است. روشمندي فهم دین، تنها در حوزة احکـام عملـی یـا فقـه نیسـت؛ بلکـه در تمـام        
  ها و حیثیات آن، روش خاصی دارد. گزاره معارف دینی حاکم است و هریک به مقتضاي نوع

ی الـدینِ و   فَلَو ال نَفَرَ «... ۀ به آیتوان  میدر این باب  وا فـتَفَقَّهیفَۀٌ لطائ منْهرْقَۀٍ منْ کُلِّ فم
هِموا إِلَیعجإِذا ر مهموا قَورنْذیتفقّه در این آیـه کـه بـه معنـاي     استناد کرد.  )122: توبه( ...» ل

حـوزه و هـر   در هرتوانـد   مـی کـه  دارد  روش و منطقی 56،استفهم، کشف و اکتشاف دین 
اثبات صدور روایـات و   این منطق در صدر اسالم، در حد .داق خاصی پیدا کندعصري مص

ایـن   -مثالً براي کشـف دیـن از راه احادیـث   - ؛ اما امروزهبود مطرح هافهم داللت لغوي آن
رو در بررسـی روایـات افـزون بـر اثبـات       تري پیدا کرده است؛ ازاین منطق نیز گسترة وسیع

هست که باید بـا اجتهـاد    نیز جهت صدور زمند شناختصدور و شناخت داللت لغوي، نیا
بـه  -که تفقه در دیـن   مصطلح بدان دست یافت؛ چیزي که اخباریین منکر آن بودند؛ درحالی

  نه با اندیشۀ اخباریین سازگار است نه با دیدگاه تفریطی. -معناي اعم آن
شـده  براساس دیدگاه صحیح، اغلب معارف دینی که با روش و منطق صـحیح حاصـل   

رو دربارة این دیدگاه، به انطباق حداکثري تعبیر  باشد، با واقع و حاق دین انطباق دارد؛ ازاین
گونه که در صفحات  همان-کنیم. انطباق حداکثري، به معناي دیدگاه افراطی نیست؛ زیرا  می

دیدگاه اخباریین دربارة دیـن و معرفـت دینـی، از ایـن لحـاظ کـه تمـام         -قبل نیز گفته شد
داننـد، رویکـردي افراطـی     گري را مطابق با حـاق دیـن مـی    رف حاصل از روش اخباريمعا

است؛ اما از این حیث دیگر، رویکردي تفریطی است؛ زیرا تحقق معرفـت دینـی را تنهـا از    
راه فهم ظواهر روایات بدون دخالت روش و منطق اجتهادي میسر دانسته و معرفتـی را کـه   

اند و دیگر معـارفی را کـه بـا روش و     د با دین تلقی کردهاز این راه حاصل شده باشد، متح
  شمارند. منطق اجتهادي حاصل شده باشد، نامعتبر می

رویکـردي ناصـحیح    -خواه آن را افراطی بنـامیم یـا تفریطـی    -هرحال چنین نگاهی  به
است؛ هم از این نظر که منطق و روش خاصی بر آن حاکم نیست و هـم اینکـه براینـد آن،    
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رف غیر دینی در دین خواهد بود؛ بـرخالف دیـدگاه اجتهـادي کـه از یـک طـرف       نفوذ معا
توان معرفت دینی حاصل کرد، و از طرف دیگر بر آن است که  معتقد است از هر راهی نمی

شده با تالش عالمانه و با منطق و روش صحیح، اغلـب بـا واقـع دیـن      معارف دینی حاصل
  اصابت کرده و بر آن منطبق خواهد بود.

  گيري يجهنت
هـاي گونـاگونی وجـود دارد. بـه      ها و تعریف دربارة ماهیت و چیستی معرفت دینی، دیدگاه

وسـیلۀ عالمـان دیـن بـا      نظر نگارنده مقصود از معرفت دینی، معرفتی است از دیـن کـه بـه   
هاي معتبر و موجه حاصل شده است. منظور از معرفـت روشـمند، اعـم از     ها و منطق روش

رو معرفت دینی مقلدان  عالمان) یا باواسطه (معرفت مقلدان) است؛ ازاینواسطه (معرفت  بی
  نیز، در طول معرفت عالمان و متخصصان قرار دارد.

هـاي مختلفـی مطـرح     دربارة میزان اعتبار و ارزش معرفتی در معرفت دینی نیز، دیـدگاه 
ـ      ه اتحـاد  است. در این زمینه، سه رویکرد فکري ارزیابی شده اسـت. جریـان افراطـی کـه ب

معرفت دینی و دین معتقد است (رئالیسم خام در حوزة معرفـت دینـی)، جریـان تفریطـی     
(قــول بــه تبــاین و عــدم تطــابق بــین دیــن و معرفــت دینــی) کــه از آن بــه ایدئالیســم و   

شود، و رویکرد سوم، دیدگاه صحیح است کـه مـا از آن بـه     انگاري در دین تعبیر می نسبیت
  سم خطاپذیر تعبیر کردیم.انطباق حداکثري یا رئالی

وکاسـت بـا واقـع و     کم دیدگاه افراطی معتقد است همۀ معارفی که در اختیار ماست، بی
از جمله محمـدامین  -حاق دین منطبق، و درنتیجه مقدس و ارزشمند است. اخباریون شیعه 

تـب در  داران این دیدگاه قرار دارند. این مک در زمرة طرف -گذار این جریان استرآبادي بنیان
بنـا نهـاده شـد. کتـاب فوائـد المدنیـه        مقابل مشرب اجتهادي و اصولی و به منظور نقـد آن 

  توان منشور این مکتب به شمار آورد. استرآبادي را می
از مـدارك دیـن،    معرفـت حاصـل  اصـوالً   دومین جریان (رویکرد تفریطی) معتقد است

دو  در این نگاه،معرفت دینی و دین دین انطباق داشته باشد. و حاق تواند با واقع  هرگز نمی
طـور مسـتقیم یـا غیـر      افرادي نظیر ارکون، سروش، شبستري و ... به. ندمجزا از یکدیگر امر

  شوند. مستقیم، از حامیان و مروجان این دیدگاه شمرده می
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روش صـحیح و موجـه و   منطـق و  بر آن است که اگر بـا   جریان سوم (دیدگاه صحیح)
آوریـم کـه احتمـال دارد     کنیم، معرفتی بـه دسـت مـی    دین را کشفبخواهیم  مدارك معتبر

ي آن بـا واقـع دیـن مطابقـت     هـا  و آموزه ها گزاره برخی ممکن استیکسره صائب باشد و 
؛ موجـه اسـت   ،اما علم اجمالی داریم که اکثر آنچه به روش معتبر کسب شـده باشـد   ؛نکند
گرایی شیعی است و  یدیم که همان واقعرو این دیدگاه را رویکرد رئالیسم خطاپذیر نام ازاین

  نامند. نیز می» مخطئه«آن را در اصطالح اصولی، 
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