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 چکیده 

دینی و  همما  بمما ورود بمم  گزار  کمم     اسممت   شناسممی یسممی معرفت نظمماف ففسممفی و  گرایی افراطممی،  تجربمم    پوزیتیویسممم یمما 

ت و  بخشی، یقانیمم  افراطی، انتظار معرفت   ان گرای از نظر تجرب    داند. را فاقد واقعیت عینی و خارجی می ها مابعدالطبیعی، آن 

ویممی،  ، بسیار  از یقممایع عممالم هسممتی هماممون خممدا، معمماد،  برداشتی ها  دینی کار  بیهود  است. چنین اثبات گزار  

  بمما رویکممرد   و   دینممی دینممی و بممرون گرایی را بمما دلیممو درون ، تفکممر تجربمم  رو پممی    ۀ مقالمم   پندارد. افسان  می معجز  و روح را  

  ۀ بخمم  تنهمما در یمموز کسب یقایع عفمی و معرفت   بر این باور است  نمود ، نقد بررسی و »توصیفی، تحفیفی و انتقاد «، 

  از سممو  گممردد.  ارزیممابی و سممنج  می    یقایع طبیعی و ماد    ۀ در محدود رد    این رویک ، بفک ِصرف نیست   تجربی   رویکرد 

ک  یتممی بمم  طممور قطعممی  است  بخ  برخوردار  معرفت و    ب  معنا  عاف   ها  دینی و ماورایی از یک اتقان عفمی گزار   دیگر، 

-بمم  نمماف یقیقممت هسممتی ی  ماورای   قیتی وجود  و معنایی خود را از یق ۀ  ، بهر و طبیعی   ماد    امور یقانیت    توان ادعا کرد می 

همما   تجربی ب  اثبممات برخممی گممزار  اسالمی نیز از طریع تعدیو روش کریم و روایات . قرآن نمود  است کسب  بخ  )خدا(  

   پردازند. عفمی می ففسفی یا شب  گرایی شب  گرایی اعتدالی یا تجرب  ماورایی و در قالب روش تجرب  

 یسی، قرآن، روایاتپوزیتیویسم، معرفت ها  دینی،  ، گزار  افراطی  گرایی تجرب    : واژگان کلیدی
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 ینی د     ها و اثبات گزار    ی در نف   ی افراط   یی گرا تجرب    ی نقد و بررس 

 مقدمه 

تنهمما شممناخت کشمم  واقمم   یسممی را  ۀ  ک  قفمرو تجربمم   دیدگا  تجربی ِصرف است  ، گرایی افراطی یا تجرب   1پوزیتیویسم 

  ت بود  و معتقد اسمم  و مدعی ورود ب  مبایث مابعدالطبیع  از جمف  خدا، ویی، فرشتگان، روح، معجز  و معاد   داند می 

ع اثبات  ، این موضوعات  انگفیسممی    ۀ ناممم در لغت . شمموند واق  نمی نفی و اثبات  ۀ در ییط  رو ازاین پذیر نیست؛ پذیر و تحق 

کسفورد آمد  است پوزیتیویسم یا اثبات  تواند دید  یا اثبات نشود و نمم   ک  بر اساس آنا  می  ففسفی است  ی گرایی نظام آ

 Oxford Advanced Learnersکنممد).) ا کشمم  عفمممی می دهممد یمم ]یکممم می   ها و نظممرات بممر اسمماس ایممد  

Dictioary,2010 )  ۀ نتیجمم .  دارد ها  دینی را ب  همممرا   ژ ، آموز  ی و ، انکار ماوراءالطبیع ، ب  برداشتی چنین  طور طبیعی ب  

عرفممت و  معتقدنممد م گرایان افراطممی تجربمم  است. و طبیعی   بینی ماد  بینی الهی و اثبات جهان این مداخف ، انکار جهان 

)ر.ک،  آن، فاقممد ارزش عفمممی اسممت. از  معتبر بممود  و ریممر    ، تجربی و آزمای  گان  و روش عفم تنها از طریع یواس پنج 

؛  جهان خممار ، فاقممد معنمما اسممت   ۀ ها معتقدند »ایکاف ما دربار پوزیتویست رو ازاین  ( 212-213: 1378مصباح یزد ، 

ها ک  جهان خار  اصممالتاو وجممود دارد یمما نمم   جممدا از  ن گون  یکم ممکنی برا  تحقیع یا اثبات درستی ای  را   هیچ  زیرا 

  . ( 10:  1361)خرمشاهی،  ما وجود ندارد«   ۀ تجرب 

  باشممند، می از دللممت  تهممی  بفکمم  یکسممر    هستند،  و ن  کاذب  ها  متافیزیک ن  صادق گزار  معتقدند  ها پوزیتویست 

تنهمما    بفکمم  د،  نمم ده این ایکاف، معرفتی ب  ممما نمی  رو ین هستند و ازا بخ  یعنی این ایکاف فاقد معنا  محصو یا معرفت 

کمم   هایی ها مدعی هستند گممزار  ( همانین پوزیتیویست 4-12: )ر.ک، همان  را ب  ما بدهد  آگاهی تواند این نوع عفم می 

رد  بخ  دا بخ  هستند. ب  نظر آنها زبان تنها در صورتی معنمما  معرفممت تحقیع تجربی نباشد، فاقد معنا  معرفت قابو 

همما  ک  سخن گفتن از صدق و کذب آن شواهد تجربی اقام  کرد، موضوعاتی ها آن موضوعاتی بپردازد ک   بتوان برا  ک  ب  

  تمموان آن را واقعمماو می رو ازاین امر واق  یا معنادار است و  دربارۀ بخ  یا چنین زبانی، آگاهی   ، معنادار باشد. ب  این ترتیب 

کمم    ا  اسممت این تفکر ب  گونمم   ۀ جانب اهمیت و ضرورت بررسی هم  ( بنابراین 261:  1388  فهمید.)پترسون، همکاران، 

ها و  آن انکممار هسممت   ۀ ک  نتیجمم   د ی آ ی بینی و ایدئولوژ  ب  شمار م جهان  ۀ ها  دینی در عرص قبول آن، ب  معنا  انکار داد  

 
1. Positivism 
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شممود.  اتخمماذ می ها ها و نیسممت یدها، از هست زیرا بایدها و نبا  ؛ ها  دینی است ها و نباید ها و ب  تب  آن انکار باید نیست 

هممموار  در مقابممو  کمم   است  ی نادرست  برداشت چنین  ۀ زایید  ، الهیون و  یی گرا   ماد    دستگا  فکر  و رفتار    رو تقابو ازاین 

ک  نگممرش الهممی بمما  اما باید در نظممر داشممت   . اند برآمد    تفکر دیگر  هم ب  ستیز و نزاع پرداخت  و هر یک درصدد یذف  

گرایی افراطی را تعدیو نمایممد و بمم   خواهد اظهارنظر تجرب  ک  می  ا  است   ب  جام  بودن ابواب معرفتی آن ب  گون  توج 

گرایی  گانمم  و بمم  خممدمت گممرفتن عقممو، بمم  تجربمم  گردانممد و بمما رهنمودبخشممی از یممواس پنج از مسیر معرفت طبیعت ب 

  تمموان می ک  در این روش)چنانکمم  خواهممد آمممد(   هنمون سازد ر عفمی  ففسفی یا شب  گرایی تعقفی( یا شب  اعتدالی)تجرب  

 . نمود اثبات را برخی موضوعات ماورایی  

 پیشینۀ تحقیق 

انکممار دیممن  ب  تبمم  آن  هستی و  دینی و عالم از یقایع   بسیار  ، انکار بخ   افراطی   گرایی ک  پذیرش تجرب  با توج  ب  این    

-گرایی نقد هممویتی و سمماختار  تجربمم   شی متفاوت در راستا  نماید پژوه اقتضا می موضوع    ، اهمیت و ضرورت است 

  گرایممی، تحممت عنمموان تهمماجم لممذت، رففممت گرایممی، اصممالت زیرا این نوع تفکر در قالب ماد     ؛ افراطی صورت بگیرد 

 مشاهد  است.  فرهنگی عفی  جوانان قابو 

جهممانی تبفیمم     ۀ دینی در اذهممان جامعمم   ها  ضد هموار  توسط رسان  ستیز   با توج  ب  مبنا  دین سویی این تفقی  از 

دینممی      همما کوچکی از نفی گزار   ، بخ  انکار خدا، روح و معاد  بارۀ بازتاب سخنان ویفیاف استیون هاوکینگ در  . شود می 

دچار تردید نمود  و یمما  تجربی اعتدالی و عقفی هستند،  ک  ب  دنبال آن، ذهنیت برخی افراد مذهبی را ک  اهو دان   است 

،  اسپنسممر  ۀ گرایان ها  یصممول بازتاب اندیش   معتقدند ک  برخی این هجم  و تبفی  چنان بود   نکار افکند  است. ب  ورطۀ ا 

هممر چنممد  (.  394:  1390دورانممت، )   . متعصب بود، سرانجاف کافر و مرتممد گردانممد  ی توانست برگسون را ک  در آراز مؤمن 

اند کمم   ، اختالف نظر نمود  اند برشمرد  یا شهودگرا  ت آلیس اید    گرا یا گرا، واق  اعتقاد برگسون ک  او را تجرب    ۀ برخی دربار 

گرایی را تقویممت  ایمان  ۀ تواند زمین اما اصو بازتاب و شناخت و نقد تفکرات جاهالن  می  دارد، در جا  خود نیاز ب  تأمو 

ها  لیبممرال،  دولت   اند اشتیاق تو طور مستقیم و ریرمستقیم می گرایی ب  و تجرب  گرایی   ماد   ۀ اندیش  ۀ نماید. بازتاب و نتیج 

  شهروند ، سوق دادن مممردف  با تمرکز بر اصالت لذت، یقوق ماد  )ک     را ها  داخو  سکولر و ضددین و یتی رربزد  
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  ی اسالمی و دینمم یذف عفوف  گرایی و اصالت انسان بنا شد  است(، در راستا    بر ماد  ک     و صنعتی انسانی ماد  ب  عفوف 

اسممتکبار، خشممونت،    گممرداب را در  بازداشممت  و آن  ، دیممن و ممماوراء  معنویممت رشد  از  را    جامع   ای ، . این گر تسهیو نماید 

رشممد  دوران جاهفیت مممدرن را  نحو  ک  ب   برد، می فرو    خانواد  عدالتی، تبعیض نژاد  و سستی بنیان کشتار، ابتذال، بی 

ب  طور پراکند  در آیممات،  دربارۀ این موضوع    دارد. ت  افراطی اهمی گرایی  تجرب    و بررسی رو نقد  ازاین  ؛ نمایند  زند  دهند و 

گرایی افراطممی  هایی ک  ب  شکفی عاف دربارۀ تجرب  کتاب از جمف   مطالبی بیان شد  است. روایات، کتب ففسفی، کالمی 

رون  تاااریخ فلساافۀ  اا فریدریک کاپفسممتون،  فلسفۀ معاصر و  تاریخ فلسفه توان ب  این موارد اشار  کرد: اند می بحث کرد  

مایکممو    عقااو و تعاقاااد دی اای ایممان بمماربور،    علااو و دیاا  ریاارد پاپکین،    ه کلیات فلسف امیو بری ،  وسطی و دورۀ تجدید 

  تناظااار ر اار تز دیاا  یممزد  و  عالممم  محمممدتقی مصممباح   آمااوزف فلساافه جممان یاسمممور،  پوزیایویسو م طقی پترسون، 

   . عبدالحسین خسروپنا  

  مقالممۀ شممود: در همما اشممار  می انممد کمم  بمم  برخممی از آن گرایی پرداخت  جری  تر برخی مقالت ب  بحث ت طور خاص ب  

شناسی یا نوع نگا  ب   انسان   ۀ ب  جنب   ( 120-142  : 11، ش 1391  ، مصباح، 103-136:  1386)محمد ، «  گرایی تجرب  » 

یگممر مقممالت  از د   بحث اسممت. قابو ک  در جا  خود  شناختی توج  شد  است انسانی و لوازف روش ماهیت موضوع عفوف 

  ۀ ناممم پژوه  فر،  « )عبممدالرزاق یسممامی نقد و بررسی کتمماب پوزیتیویسممم منطقممی توان ب  » تألی  شد  در این زمین  می 

نقممد و بررسممی  » ( و  40،پیمماپی 3ۀ ،شمممار 1395مرداد و شهریور   ، سال شانزدهم  ، انسانی ها  عفوف انتقاد  متون و برنام  

-31، صمم  4، شمارۀ 1389 در عفوف انسانی زمستان   پژوه    عیار عباسی،)   داود   در عفوف انسانی« نوشتۀ   گرایی تجرب  

دینممی و  همممرا  مسممتندات درون  ، دیگممر    بمما رویکممرد گرایی افراطممی تجربمم  ک  نیاز ضممرور  اسممت با این یال ( اما  44

 . نقد شود ا  متفاوت  ب  شیو  و دینی برون 

دینممی و  بند  آن پرداخت  و سپس بمما نقممدها  درون ب  دست   ،   در پژوه  یاضر نگارند  با تحفیو معناشناسی تجرب 

کفی ذیممو   پرس  پاسخ ب  چند مقال  یاضر   . هاِ  دینی تأکید ورزید  است بخشِی گزار  دینی بر یقانیت و معرفت برون 

 : داند را رسالت خود می 

 دینی چگون  است  ها  گرایی در اثبات و نفی گزار  شناسی تجرب  تفقی معرفت  .1
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 دینی برآمد  است    ها    درصدد انکار و نفی گزار  ب ر کداف نوع از تج  .2

 آن کداف است   دربارۀ    نقدها  مطرح شد  .3

   تمهید تاریخی . 1

  وجممود داشممت  منازع  و مناقش  ها  دور تاریخی از گذشت  ها  دینی آموز   و گرایی صرف گرایی یا تجرب    تفکر ماد   میان 

،  ، یضممرت موسممی ، یضممرت ابممراهیم یضممرت نمموح   از جمف  رسولن الهی و امامان معصومین    . است 

او  این   صادقین  عصر در  ویژ  کردند ک  ب  هموار  در مقابو این تفکر مبارز  می  ین و امامان معصوم   پیامبر اکرف 

آنان بمم  نحممو  همممان   شد. پی گرفت  می ابی العوجاء دار  ابوشاکر دیصانی و ابن زنادق  ب  پرچم کفار و از سو  رویکرد 

  بودنممد. معتقد  ات الهی  تفکر و ب  افسان  بودن  دانستند می صرف را عفمی و یقینی  ۀ تجرب  تنها هایی هستند ک  تویست پوزی

رؤیممت خممدا، وجممود  اثبممات از جمف  هایی در گزار   و  مختف  در آیات  بارها  گرایی  همانین چال  انتقاد  تفکر تجرب  

شممد  و از سممو  مخالفممان  در مقابو پیامبران الهممی مطممرح    ِصرف   ۀ فرشتگان، روح، ویی، معجز  و معاد از طریع تجرب 

 (.  24/ ة ی ، جاث 21/ ؛ فرقان 118و   55/ )بقر   است   قرار گرفت  مورد انتقاد 

،  گرایممان ک  در مقابو عقو  گرایی یا آمپریسم دانست تجرب   یاصو توان را می  در دنیا  ررب   گرایی افراطی بذر تجرب  

  ی گرایی افراطممی نمموع طبیعت را انکممار نکردنممد. اممما تجربمم  ماورا  ا  م ا   دانستند، می شناسی را تجرب  آرازین معرفت  ۀ نقط 

و   اسممت گانمم  عفمی و انحصممار یقینممی در یممواس پنج   ت ک  دچار توهم یقانی  شناسی تجربی است بیمارگون  از معرفت 

بمم   در رممرب  تفکممر    ن نمموع یمم ا   ، گرایی معتقدنممد ک  برخی مورخین در سممیر تجربمم    . چنان کند می ماورا  طبیعت را انکار  

گممر،  ی د   ی . این تفکر همانین ب  صممورت اند   شتر  داشت ی ب     و ی و دن   ی ع عفم ی رسد ک  عال ی از جمف  انگفستان م  ی ی کشورها 

هفممدهم در انگفسممتان رشممد کممرد و ایممن تفکممر  در قرن  ی تجرب ، مذهب   رو  هر  ب   . کا آراز گشت ی الت متحدة آمر ی در ا 

ماننممد   ی سمم ی رفممت و دانشمممندان بممزر  انگف ی   م ی سرعت پمم رت و صنعت ب  ک  آن کشور از لحاظ تجا   پا گرفت زمانی  

ن اوضمماع و  ی دادند. در چن ی را توسع  م  ی و فن  ی د عفم ی جد عالم  ی اصول و مبان  ، وتن ی و، رابرت هوك و اسحاق ن یرابرت بو 

پرورانممدن    ی در پ   ست، بفک  فقط ی د جهان ن ی ترد رقابو ی و ر   ی واقع   ع ی بود ک  آنان اعالف کردند قصدشان کش  یقا  ی ایوال 

(.  390-384 : 1377؛ بریمم ، 291-290 :1388 )ر.ک: پمماپکین،   رامممون هسممتند ی دربممارة عممالم پ   ی ایتمال     ها   ی فرض 
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گردد. او قائممو بمم   ی م از ب  ی س ی فسوف انگف ی ، ف ی اف ُاکام ی ف ی ان  ب  و ی   در اواخر قرون م ی ن گرا ی شروع ا برخی دیگر معتقدند  

کن و در قرن هفممدهم، هممابز  ی س ب ی فرانس  ، . در قرن شانزدهم بود  عقو  صالت قت، منکر ا ی یس و تجرب  و در یق   اصالت 

  ی سمم ی فسمموفان انگف ی شمموند، ف ی ت« شناخت  م ی س ی ک  ب  ناف»فالسفة آمپر   ی کسان   ی ول   ، کردند    ی یس و تجرب  تک  بر اصالت 

ب  یمم ك قرن بعد ب  ترت ی   نزدیک وف هستند ک  از اواخر قرن هفدهم تا  ی د ه یو ی و د  ی جان لك، جر  بارکف    ها ب  ناف    گر ی د 

  ۀ هممم   ۀ «، سرچشممم   »شممناخت فطممر   دکممارت در بمماب   ۀ ی مسائو شناخت ب  بحث پرداختند و ضمن انتقاد از نظر  ۀ دربار 

  ، نسبت ب  اصالت یممس در یممک سممط  نبممود   این اندیشمندان گیر   البت  جهت   . »یس و تجرب « شمردند  ها را شناخت 

طرفدار اصالت یس و تجرب  بود و گمماهی    طور رسمی ب   ی تر بود و بارکف ك ی ان نزد ی گرا تر و ب  عقو معتدل  ، مثالو جان لك 

ك م   ی ك اصو عقف ی ت« ک   ی د ناخودآگا  ب  اصو»عف ی شا  داشت ک  با     گر ی ن نظرات د ی همان    جست. و ی است، تمس 

 . یس و تجرب  سازگار نبود اصالت 

عممت و یتممی شممک در  ی طب     شك در ماورا   ند مان وف کامالو ب  اصالت یس و تجرب  وفادار بود و ب  لوازف آن،  ی دیوید ه 

  ن شممکو گرفممت ی مغممرب زممم  ۀ خ ففسممف یدر تممار  یی گرا سوف شممك  ۀ سان مریف ن ی د و بد ی ز مفتزف گرد ی ن  ی ع ی ع امور طب ی یقا 

  ابتممدا  (. در 126-140 : 1385 ؛ زیباکالف، 41 : 1 ، 1374؛ مصباح یزد ، 292-337 : 1388 )ر.ک: پاپکین و آوروف، 

معروف شد  است، یک مکتب تجربممی افراطممی   شناسی جامع   ک  ب  پدر   فرانسو    « اگوست کنت »   قرن نوزدهم میالد  

داد. کنت یتممی  یواس تشکیو می   ۀ واسط ها  بی گذار  کرد. اساس این مکتب را اکتفاء ب  داد  پای   »پوزیتویسم«  ب  ناف 

و این دیممدگا  بعممدها   شمرد برمی آید، متافیزیکی و ریرعفمی مستقیم ب  دست نمی  ۀ مفاهیم انتزاعی عفوف را ک  از مشاهد 

فکر بشممر دارا  سمم    ، د. ب  اعتقاد کنت وردن معنا ب  یساب آ ب  آنجا کشید  شد ک  قضایا  متافیزیکی، الفاظی پوچ و بی 

 .دهممد ممماورائی نسممبت می   یوادث را بمم  عفممو ، کمم  در آن بشممر   الهممی و دینممی اسممت ۀ نخست، مریف : مریف  بود  است 

ۀ  مریفمم کنممد.  جستجو مممی   اشیاء و طبیعت   یی یوادث را در جوهر نامر  عفت  ، انسان  ، ک  در آن  ففسفی است ۀ دوف، مریف 

پیممدای    ها ب  چگونگی و کیفیت پدید   بشر ب  جا  جستجو در مورد عفت  ، ک  در این مریف   عفمی است ۀ  سوف، مریف 

-50  :1378)مصممباح یممزد ، .اسممت  ( پوزیتویسم اثباتی و تحققی) ۀ  پردازد و این همان مریف و روابط آنها با یکدیگر می 

ایممن نمموع تجربمم  را   ۀ ممیممز  جستجو کرد ک  اصو  وین  ۀ یفق توان در دانشمندان گرایان افراطی را می از سویی تجرب   ( 49

 ( 132-133:  1361، خرمشاهی، 212-214:  1381)ر.ک، هالینگ دیو،  اند گرایی دانست  صو پذیر  و تح تحقیع 

http://wikifeqh.ir/%D8%A7%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D9%86%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%BE%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%85
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 و اقسام آن   لغت و اصطالح  ۀ شناسی تجربه در آین مفهوم . 2

  تجرب  در لغت فارسممی و عربممی بمم  معنمما  آزمممای  نمممودن، آزمممودن و امتحممان کممردن بمم  کممار بممرد  شممد  اسممت       

،  364  :1ق،  1414، واسمممممطی زبیمممممد ، 261  :1ق،    1414منظمممممور، ، ابن 5635-5636  : 4  ، 1373)دهخمممممدا، 

گرایی یمما عفممم تجربممی  تجرب  چنین معنا شد  است:  در لغت و اصطالح انگفیسی نیز تجرب   . ( 430 : 2 ، 1376مسعود، 

(  Oxford Advanced Learners Dictioary,2010یعنی استفاد  از آزمایشات و یا تجربیات ب  عنوان پای  نظرات) 

. بممر ایممن  یابممد می گذرانممد و نسممبت بمم  آن آگمماهی و اطممالع  ک  شخ  از سر می  ا  است صطالح، تجرب ، واقع  و در ا 

  ۀ عمماد ، تجربمم   ۀ عرفانی، تجرب   ۀ دینی، تجرب  ۀ شهود ، تجرب  ۀ گیرد: تجرب گرایی شکو می اساس، انواع مختففی از تجرب  

تجربمم     انممد گفت  (. برخی  129 : 1386)صادقی،  تجربی ها  دانشمندان عفوف یسی یا عفمی، مانند تجرب  ۀ لذایذ، تجرب 

. ایممن  شود ک  از سر گذراند  می   ا  واقع  .  2؛  »در معرض آزمای  قرار دادن«   »آزمودن« یا . 1دارد: دو معنا  اصطالیی 

ل  ۀ معتقدند تجرب  از دور  عد   سممپس  و    رفتمم  ب  کممار می »کنشی و فعفی«   یعنی معنا   ، باستان تا قرن هفدهم ب  معنا  او 

  پایان و در    است گرفت  پذیر  و انفعالی« بیشتر  ب  خود »کن   معنا   ، تجرب   ۀ واژ  در آن  ک   شد  است معنا  دوف رایج  

  دهیم. کمم  انجمماف مممی دهممد، نمم  چیزهایی شممود کمم  بممرا  ممما ر  می انممد تجممارب بمم  چیزهممایی گفتمم  می نتیجمم  گرفت  

 (. 22 -24:  1381نیا، )قائمی 

  باشد، ک  اگر تجرب  ب  معنا  آزمودن رفت  است ب  کار می تجرب  ب  معنا  خاص و عاف   ۀ اژ توان گفت و می از سویی  

معنمما   ، لحمماظ گممردد  ، شود ک  از سر گذراند  می  ا  اما اگر ب  معنا  واقع    ، است مدنظر  همان معنا  لغو  آن  یداقو  

زیممرا    باشممد؛ می نیممز  معنمما  خمماص    ۀ گیرنممد این معنا  عاف در بر یابد. شمولیت می عفمی و عمفی  ۀ در یوز بیشتر تجرب  

  ۀ و در یمموز   برشمممرد هر چند ممکن است معنا  لغو  تجرب  را مطفممع   ؛ ک  تجرب  شد  است  ا  است آزمودن نیز واقع  

منطممع، ففسممف ،      بنابراین تجرب ، وسممعت معنممایی داشممت  و در عفمموف مختفمم  از جمفمم فعفی و انفعالی کارآمد دانست.  

»عقممو و    میممان تممأثیر نممزاع  رسد معنا  لغو  تجرب  تحت . ب  نظر می رود ب  کار می یمی، فیزیک ، ش اخالق، دین، عرفان 

  مطممرح شممد  گرایی یسممی  ب  عنمموان تجربمم  ک  این معنا در ُعرف عفمی و عمومی    است   قرار گرفت  عفم« و »عفم و دین«  

  ، ک  در هر دو صممورت   شکو گرفت  است گرایی آمپریستی و پوزیتویستی  تجرب    ۀ گرایی یسی در دو یوز این تجرب   . است 
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گانمم   اولویممت عفمممی و کشمم  یقممایع را یممواس پنج اگرچمم   ، انممد. در نمموع اول گان  دانست  ابزار شناخت را یواس پنج 

یسممی و عقممو  ۀ در مقیمماس تجربمم ها اند این گزار  اند، بفک  صرفاو مدعی شد  را نفی نکرد  ها  دینی  اما گزار    ، اند دانست  

گرایی  تجربمم  این در یممالی اسممت کمم   . ( 282-284: 1377)بری ،  و باید از را  ایمان ب  آنان باور داشت   رند گی قرار نمی 

دانسممت  و یقممایع ممماورایی را  منحصممر   ها  ممماد  یقممایع و عفمیممت را در پدیممد    ، گرایی افراطممی پوزیتویستی یا تجرب  

چمم  از نمموع فرانسممو  آن کمم  بمم  نمماف  -پوزیتویسممم  . کنممد فممرض می  ، را اوهمماف و خیممال  همما آن  ، بفک  داند پذیر نمی اثبات 

  ک  در قرن توسط آگوست کنت مطرح شد  است و چ  پوزیتویسم انگفیسی و آلمانی  سیزدهم پوزیتیویسم سنتی در قرن  

نظر  اتفمماق از نمموع تجربممی    قطعممی و یقینممی   ها  بر گزار    -کنند می   تعبیر آن ب  پوزیتویسم منطقی    شکو گرفت و از  بیستم 

همما  دینممی، مممذهبی و عقفممی را منکممر  گممزار    شمممارد و ایممن اسمماس، برمی تجربی را فرضی، اوهممامی و ریر روش    داشت 

ها و موضمموعات ممماورایی بمم  سمم   گرایی را با توج  ب  اثبات گزار  تجرب   ، توان در یک تحفیو دیگر رو می شوند. از این می 

گرایی اعتدالی« تقسیم نمود. اممماف  اکثر  یا افراطی«، »تجرب  گرایی ید گرایی یداقفی یا تفریطی«، »تجرب  »تجرب  ۀ دست 

نماینممد، جاهممو خطمماب نمممود  اسممت، چنانکمم   افممراد  را کمم  افممرار و تفممریط می ، 67در کفمات یکمممت  عفی 

طاو می  اسممتدلل  اداممم   در   «. بینممی جاهممو را بممین تنممدرو  و کنممدرو  می »  «؛ فرمایند: »لَتر  الجاهو ال  مفرطاو او ُمفرِّ

گرایی اعتممدالی یمما  پذیر ، عفمیت و قطعیت روش تجرب  توان از اثبات می  اسالمی کریم و روایات خواهد شد ک  در قرآن 

یاضممر ضمممن نقممدها  وارد بممر    ۀ رو در مقال عفمی در موضوعات ماورایی سخن گفت. ازاین ففسفی یا شب  تعقفی یا شب  

 گردد.  ی گرایی تعقفی نیز اثبات م گرایی افراطی، تجرب  تجرب  

 گرایی افراطیهای وارد بر تجربه نقد   . 2

 گرایی از منظر معناشناسی علم  نقد تجربه   . 2-1

اممما در   ، ک  خواهد آمد عفم در لغت و اصطالح دارا  معانی مختف  بود  و ب  اصممطالح، مشممترک لفظممی اسممت   چنان 

از انحصار عفم و یقانیت در معرفممت   گرایی سخن از مشترک لفظی نیست، بفک  سخن گرایی افراطی و عفم تفکر تجرب  

 یسی است.  ۀ  تجرب 

  ۀ کمم  از واژ  المففی کمبریج انگفیسی مطبوعات کمبریج مقصود از عفم تجربی، معنممایی اسممت در فرهنگ لغت بین 
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science  گردد و در توضی  لغت اراد  می science    منممد در رفتممار  نظمماف ۀ  ک  از تحقیع و مطالعمم اند: معرفتی است آورد

بممرا  تبیممین نتممایج رفتارهمما     ها نظریمم    ۀ گیر  و توسممع آید، چنین معرفتی بر آزمای  و انداز  ان فیزیکی ب  دست می جه 

توان گفت اولو  ( در این صورت می Cambridge Advanced Learners Dictionary,2008)   جهان طبیعت است 

مشاهد  و آزمای  است و اگممر معرفتممی ورا    ،   و طبیعی است و ثانیاو روش کسب معرفت متعفع معرفت، امی ریرماد  

عفممم   ۀ توان گفت منظور از واژ گرایی افراطی می تفکر تجرب    براساِس   ، این مشخص  نباشد، عفم تجربی نیست. از سویی 

و   شمموند بررسممی می تجربممی، کمم  صممرفاو بمما روش  گرایی در عفم تجربی یعنی محور قرار دادن عفومی یا ساینتیسم یا عفم 

 (. 18:  1384)نبویان،   آیند تجربی ب  دست می ک  از ریر روش  نستن معارف دیگر  معتبر ندا 

کفیممد   عاف  تجرب  و عفم از جمف  مفاهیم   ۀ واژ گرایی افراطی باید گفت انحصارگرایی عفم در تجرب   براساِس بنابراین 

عفمموف   ۀ نا  عفم، عاف بود  و بر هممم ک  مع  گرایی افراطی را ب  چال  بکشاند. این در یالی است تواند تجرب  ک  می  است 

ت، وهمی بی  نیست و بممر واژ   عنوان یک یقانی  تجربی ب  گرایی عفم در عفم انحصار  رو ازاین د و  شو مختف  اطالق می 

گرایی افراطممی  تجرب  رو مکتب  ازاین   ؛ ک  گذشت معنا  تجرب  نیز عاف بود    چنان شود. می  ستم عفم و یقیقت  و مصداق 

  : چنانک  در معناشناسی لغو  عفممم آمممد  اسممت ؛  گشت  است خفط معنا  عاف و خاص    گرفتارِ   ، رفتی خود با نوع تفکر مع 

( و  427  : 2ق، 1414ومی، یممم )ف   (، یقمممین، معرفمممت 580  : ق 1412)رارمممب اصمممفهانی،   عفمممم« بممم  معنممما  ادراک » 

  شممود عفممم یمماد می عنوان خالف و نقممیض ک  از آن ب   مقابو»جهو« است   ۀ ( ک  نقط 1215  : 2  ، 1376شناخت)مسعود، 

عفمیممت و    ۀ پوزیتیویسم بمم  بهانمم (.  416  : 12ق، 1414منظور، ؛ ابن 152 : 2ق، 1409د ، ی ؛ فراه 76 : ق 1400)عسکر ، 

  قابممو ک  معنمما  عفممم، یقممین و معرفممت این دریالی است   شمارد، برمی تجربی، مابعد الطبیع  را جهو    قطعیت معرفت 

»عفممم« بمما مشممتقات فممراوان آن بمم  معنمما    ۀ اسالمی نیز واژ کریم و روایات   در قرآن موضوعات ماورایی است.      ب استناد  

یصممولی  بدیهی و اکتسابی و عفم ک  با تشکیک مراتب معنایی ب  عفم  دانستن، آگاهی، یقین و یع ب  کار برد  شد  است 

،  51-30 : 1، کفینممی، 5-1/ ؛ عفممع 78/ ؛ نحو 157/ )نساء  »گمان« آمد  است  »ظن« و   »جهو«،   و یضور  برابر واژگان 

(. قرآن و روایات نیز بمما  236-225  : 1  ق، 1371  (، و برقی، 98-79 : 1 ق، 1385 ون، ی ی ، ابن 14-2: 1 : ق 1404صفار، 

نممور     ، معتقممد اسممت عفممم طبیعت ب  کار برد  شد  اسممت و   ت عفم در ماورا  ب  یقانی  عبور از معناشناسی عرفی عفم، 

ک  خداوند ب  هر کسی بخواهد از   دست نیامد ، بفک  عفم، یقیقت و نور  است خواندن ب  تنهایی ب    ک  با درس   است 
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و اعطاء می    کممریم  (. در برخی آیممات قممرآن 18 : 1ق، 1405)هاللی،  اند »عفِم یقیقی« نامید   این عفم را و  کند باب تفض 

  ( 34، ح 514،  1، ق 1404صممفار،   ؛ 230، 3و 1 ح ، 230 : ق 1407)کفینی،  اسالمی ( و روایات 16-15/ ؛ نمو 65/ )که  

ی« و »اسم اعظم الهی« یاد  از آن عفم ب   ک   هایی از جمفمم   انسممان   ۀ کریم این عفم را شایسممت  است. قرآن  نمود  »عفم لدن 

)همممان؛  هسممتند  و عاِلم محممض بود  داند ک  از سو  خداوند دارا  کمال مطفع عفم پیامبران، اوصیا و اولیا  الهی می 

ت عفم را فراتر از معنا  خاصی (. بنابراین قرآن 110/ مائد   افراطی آمممد  اسممت،      گرا ک  در مکتب تجرب  و روایات، هوی 

 عظیم از مفاهیم و یقایع عالم هستی کش  نخواهد شد.  ی زیرا با این تفقی، بخش   ؛ دانند می 

اشممت  و مممورد  معنا  عفم و رسممالت آن منافممات د ۀ گرایی افراطی با اصو و ریش عفم در تجرب  ۀ رو، انحصار واژ این از 

فایممد  و عمممو بمم  ظممن و گمممان  گرایی ِصرف یک سفسط  و اسممتدلل بی ، انحصار عفم در تجرب    رو ن ی انتقاد است. بد 

مقابو عفم است، قممرار   ۀ گرایی افراطی از مصادیع آشکار جهو ک  نقط تفکر تجرب    بنابراین   . ک  پشتوانة یقینی ندارد   است 

کمم  بخمم  عظیمممی از    گریز  در معنا  عاف اسممت ستیز  و عفم همان عفم   ، در اصو و پایبند  ب  این نوع تفکر   گیرد می 

عفم از معنا  اشتراکی لفظممی بمم  معنمما     ۀ گردد و همانین واژ ک  سند یقانیت و عفمیت دارد، انکار می  یقایع ماورایی 

لی وهن و انحصار  عفم تجربی مبدل می   ب  اصو عفم است.   ستم گردد و چنین تبد 

 شناسی حسی  گرایی از طریق معرفت جربه نقد ت   . 2-2

تواند از یقایع عالم هسممتی پممرد   می  معتقد است گان  در یواس پنج  با منحصر نمودن ابزار معرفت افراطی  گرایی تجرب  

خممارجی    فاقد معنا و واقعیممت   ، ابزار یسی خار  است   ۀ دینی، عقفی و قفبی از محدود  ها  بردارد و از سویی چون گزار  

گممزار  و  هممر  و    وجود دارد وجود  اعم از ریب و شهادت    در عالم، واقعیات و مراتب متفاوت باید گفت  پاسخ در  . ت اس 

همما  دینممی را اثبممات نمایممد.  ک  بتواند صادق بودن و معنادار  گزار   طفبد ی بخ  مناسب خود را م واقعیتی ابزار معرفت 

وجممود   »خممدا  دینی، هماممون  ها  و اثبات گزار   است یسی، بخشی از معرفت و کش  یقایع عالم معرفت     رو ن ی بد 

ت نفی و اثبات ندا روش ب     دارد« و »فرشت  وجود دارد«  خممدا،    از جمفمم    موضمموعاتی یرا با تغییر  ز   ؛ رد تجربی ِصرف، قابفی 

ر می فاهیم ماهو  و ثانو ، روش معرفت ن، م روح، فرشتگا  یسممی بمم  جهممت  جمم ، معرفت ی نت   شممود. در شناسی نیز متغی 

 .  شناخت خار  هستند  ۀ مسائو ماورایی تخصصاو از دایر و  موضوعات    در معرفتی محدودیت  
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تجربممی دریافممت نمممود  اسممت،   تواند قواعد کفی را ک  از مشمماهدات عفم باشد، نمی  معیار گرایی افراطی تنها   اگر تجرب 

ت دهد  اممما   ، اسممت  ممکممن نمماق   گرایان افراطی همیش  ب  طریع اسممتقرا  جربی ب  معنا  تجرب  ت معرفت   زیرا   ؛ عمومی 

ت آن و نتیج  ر است ذهنی یا ادراک و قرائن عاف گرفتن از استقرا  ناق  با یدس   ۀ کفی  گرا در  تجربمم   رو ازایممن  ؛ عقفی میس 

  بیان  ب   شود. عقفی  یعنی معرفت  ، ربی تج دست ب  دامن ریر روش این ک   جز    ا  ندارد بخشی از مدعا  خود چار  اثبات 

»طبیعممت    ۀ کمم  گممزار   . چنان شود واق  می گرا  جرب  ت و سپس مورد استفاد   گشت   این قواعد توسط عفوف دیگر  اثبات  دیگر 

تمموان آن را از طریممع  »هر معفولی عفتی دارد«، یک قممانون تجربممی نیسممت و نمی   کند« یا هموار  ب  طور یکسان عمو می 

تمموان از طریممع تجربمم ،  شود« را چگون  می »هر ففز  در مجاورت با یرارت منبسط می  یا عبارت  . آورد  تجرب  ب  دست 

ت داد و  ت دادن این قواعممد بمم  هممم با استفاد  از آن، عمومی  اشممیاء و    ۀ قوانین ثابت و پایدار صادر نمود  زیرا تعمیم و کفی 

دواف و هممموارگی   بنممابراین ی  تماف ففزات جهممان اسممت. تجربی ناممکن است و مستفزف مشاهد  و آزما ففزات، ب  روش 

رو  توان با آزمای  و آن هم زیر میکروسممکوم مشمماهد  نمممود. ازایممن ک  نمی  قوانین طبیعت، یک اصو ریرتجربی است 

الطبیعمم  مسممفم  ها  متعدد  وجود دارد کمم  از سممو  مخالفممان مابعد :»پژوه  اند تأیید این پاسخ بیان داشت  برخی در  

(. یتممی  111  : 1389)کاپفسممتون،   توان آنها را مابعممد الطبیعممی نامیممد« ک  می شد  ک  آنها بامعنی هستند، در یالی فرض 

ت در نقض اندیش توان تجرب  می  ک  همین قواعد  گفت معرفتی خود، متهم کرد و این گون   ۀ گرا را در استفاد  از قانون کفی 

نظر خودتان نقض خواهد شد؛ زیرا اصالت قائو شدن برا  تجرب ، اصممو و  دارید، بنابر ک  در دفاع از خود بیان می کفی 

گرایی نیممز از آن جمفمم  اسممت،  »اصول کفی«، ک  اصول تجربمم   گردد. مسفماو نقض می  ، ک  با استناد خود   اعتقاد  است 

یس و تجرب  باشممند«    هایی معتبرند ک  برگرفت  از »تنها شناخت   ۀ ک  گزار   ، چنان گنجد هرگز در قالب آزمون و تجرب  نمی 

در همممین راسممتا برخممی  نخواهد بممود.  ممکن تجربی  خودستیز است؛ زیرا شناخت همین گزار  هرگز ب  روش ۀ  یک گزار 

  یعنی این ادعمما   ، ها وارد است و آن این ک  مهمترین اصو پوزیتویسم یک اشکال نقضی نیز بر پوزیتویسم  اند اظهار داشت  

هاست« از طریع روش یسی و تجربی ب  دست نیامد  اسممت  اثبات تجربی بودن آن قابو  ، ها »تنها را  معنادار  گزار    ک  

 . ( 282:  1392)خسروپنا ،   معنا شمرد و کنار گذاشت عفمی نیست و بنابراین باید آن را بی   ۀ یک گزار  رو ازاین و 
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 تجربی با تعّقلیگرایی از طریق تعامل و تفاوت روش نقد تجربه   . 2-2

در   اممما ایممن دو روش  ، اسممت  تجربی روش تصور تقابو و نزاع روش تعقفی با   ، گرایی تجرب    ود آمدن ب  وج   یکی از عوامو 

وجممود  اگر تصممور دقیقممی از تفمماوت و تعامممو روشممی  رو تعامو نیز برقرار است. ازاین شان میان  ، عین اینک  تفاوت دارند 

از تصممور   ، گرایی شد  بر تجرب  اشکال مطرح  ک  برخی در بیان   چنان   ، شد نمی منجر  گرایی افراطی  ، هرگز ب  تجرب  داشت 

همما  بمم  تعامممو آن  ، برخی دیگممر ضمممن بیممان تفمماوت روشممی  . ( 28 : 1386)فاخور ، اند سخن گفت  تقابو این دو روش  

 : اند اند و گفت  پرداخت  

صتتوق قیاستتی بتتدانیز کتتر ا   تعّقلتتی را م  کتتر روش  تجربی با روش تعّقلی مبتنی بر آن استت  مقابل قرار دادن روش 

)نتتر بتتر    شتتود اولیتتر هنتتتند یتتا بتتر آناتتا منتاتتی می کر یا ا  بتتدیایات شود؛ مقدماتی عقلی محض تشکیل می مقدمات 

یاضیات و در بنیاری ا  منتتا ل علتتز ۀ کر در فلنف   های برهانی مانند همة قیاس   ؛ تجربیات(  فلنتتفی بتتر کتتار  ُاولی و ر

شود و در دیگتتری ا  استتتقرا ،  کر در یکی، ا  قیاس استفاده می   جربی بر این نین  ت آن با روش  تفاوت شوند. گرفتر می 

مقتتدمات    ، تجربتتی گاه روش گاه روش تعّقلی فقط بدیایات اولیر اس ؛ ولتتی تکیتتر کر تکیر  بلکر فرق آناا بر این اس  

ی نینتت ، بلکتتر  شود و این، نتتر تناتتا موقتتب نقتتض بتترای روش کر ا  بدیایات ثانویر شمرده می   تجربی اس   تعقلتتّ

ین امتیا  آن بر شمار می بزرگ   ( 111  : 1،  1374)مصباح یزدی، د  رو تر

توان قضاوت درستی از این تعامو و تفاوت داشممت. چنانکمم  در  اما با روشن شدن معنا  بدیهیات اولی  و ثانوی  می 

 توضی  آن آمد  است: 

ثانویتتر را  ثانویر. یکی ا  اقنتتاب بتتدیایات اولیر و بدیایات ت اند: بدیایا منطقیین بدیایات را بر دو دستةکلی تقنیز کرده 

  روشتتی در مقابتتل روش   ۀ کر ا  راه تجربر بر دس  آمده اس . در این صورت، تجرب   ی دانند؛ یعنی قضایای مجربات می 

ادف  تواند یکی ا  مقدمات قیاس دیگر را تشکیل دهد. بنابراین، نتتر متتر قیاسی نین ، بلکر قنمی ا  قیاس اس  و می 

 )همان(.  س  قرار دادن استقرا و تجربر صحیح اس  و نر مقابل قرار دادن تجربر با قیا 

تجربی متفاوت هستند و هر کممداف بخشممی  تعقفی و روش عالم، روش شناخت و یقایع    همانین با توج  ب  ابزارها 
موجممب هممر  و مممر  و   ، همما و متعفقممات یکممدیگر اما دخالت در یریم روش  ، د نمای از یقایع عالم هستی را کش  می 
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تی   توان گفت: می   یک از این دو روش شود. با توج  ب  کارکرد هر  عفمی می ۀ سفسط  کمم  بممر  »روش تعقفممی بمما وجممود مزی 
تجربممی هممم قفمممرو خمماص خممود را دارد و در ففسممف  و   کمم  روش  چنممان ، عفوف کارآیی ندارد  ۀ تجربی دارد، در هم روش 

 (. 86 : 1382)دیوانی،   ریاضیات کاربرد  ندارد 

ها، یک امر قرارداد  نیست، بفک  مقتضا  طبیعت و مسائو مختفمم   ها در میان قفمروها و روش البت  این مرزبند  
گیممر  از  ها  فراطبیعی نیز مانند این دو روش قفمرو خاص خودش را دارد ک  با بهممر  رو موضوع گزار  عفوف است. از این 

تجربممی و  تمموانیم از طریممع تعامممو روش هر چند ممما می پردازد. ها می گزار  ها  متناسب با خودش ب  نفی و اثبات روش 
موضمموعات و    ۀ کننممد عفمی دسممت پیممدا نممماییم کمم  اثبممات ففسفی یمما شممب  گرایی تعقفی یا شب  تعقفی ب  قسمی از تجرب  

مطهممر  در تبیممین ایممن  اسممتاد  .  شود یاد می ففسفی  شب  عفمی یا  گرایی شب  از آن ب  روش تجرب   و  ها  ماورایی است گزار  
 گوید: روش می 

محتتض، بلکتتر بتتر نحتتو  ی امتتا نتتر بتتر نحتتو فلنتتف   ، اس استت  یتت استدالل و ق   ی نوع   ی این روش علمی و تجربی بر مبنا 

استتتدالل    ی طور کر گفتر شده اس  راه حس، نتتوع شود. همان ی اد م ی  ی و تجرب  ی کر ا  آن بر عنوان راه علم  ی فلنف شبر 

  رد یتت گ ی کتتر صتتورت م   ی موقتتودات و م لوقتتات و مشتتاودات   ی استتتدالل ا  رو   ی نتت ع ی   ، ی فلنف نر استدالل  ی ول  ، اس  

 (. 192  : 4، 1374)مطاری، 

 های فراطبیعی  موضوع گزاره اثبات  گرایی از طریق  نقد تجربه   .  2-3

ها  فراطبیعممی، از جمفمم   گزار  موضوعات و تجربی ِصرف وجود دارد، انکار ک  در روش یکی دیگر از اشکالت اساسی 
تی آن، قفمممرو نفممی و  خدا، ر  وح، ویی، معجز ، فرشتگان، نبوت، معاد و مانند آن است؛ زیرا با توج  بمم  سمماختار همموی 

همما  فراطبیعممی بمما تممماف  ک  گزار  ها  فراطبیعی، موضوعاو خار  از بحث تجربی است. این دریممالی اسممت اثبات گزار  
رواح و اجنمم ، خممواب دیممدن اممموات و شممهدا و  شممواهد تجربی)ایضممار ا   از جمفمم ، همما  مختفمم   شان، با روش اقساف 

(  166-157 : 1394فر، )ویممدانی  اند(، عقفممی و بازگشممت   ک  مر  را تجرب  نمود  اند و کسانی ک  آنان بیان کرد  خبرهایی 
عفمی، عقفی و  ب  تواتر   کریم( )کتاب مقدس قرآن ( و وییانی 12  : 1371؛ ادواردز، 130-129  : 1386)صادقی،   شهود  

بمما توجمم  بمم   تواننممد  مممی گرایان  شود و تجرب  گرایی افراطی نقض می ابزار تجرب   ، در این صورت . است اثبات یسی قابو 
یکممی از    ویژ  بمم    . اثبات بداند اند، قابو شواهد تجربی و یسی بخ  عظیمی از مسایو ماورایی را ک  تا ب  یال منکر بود  
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ک    الهی است  ماند  از ادیان دینی و آثار برجا  مراجع  ب  متون   ، پذیر  موضوعات ماورایی پذیر  و تحقیع ها  اثبات را  
اثبممات  عنوان مثممال  بمم    . اثبممات اسممت شناسی و تواتر قابو شناسی، عفم نسخ تجربی و یسی از طریع عفم باستان  با روش 

معجممز  همممرا     ۀ اژ مقدس بمما و زیرا این کتاب   ؛ تجربی است کریم و محتوا  آن ب  روش بودن قرآن ماورایی بودن و وییانی 
همما  ریبممی، فصممایت و  عفمممی، خبممر  از زوایا  مختف  از جمف  قمموانین اعجاز بودن خودش را کریم نیز است و قرآن 

طفبممی    و مبممارز  کریم برا  ماورایی بودن خود از جن و انس تحممد  ک  در این راستا قرآن  بیان نمود  است  ریر   بالرت و 
  (. مقدس از سو  خداوند نیست یک سممور  مثممو آن بیاورنممد کند این کتاب عا می هر کس از جن و انس اد )  نمود  است 

یسممی خودتممان چگونمم   موض  شما در قبال این ادعا آن هم با روش  پرسید ها و مدافعان آن در اینجا باید از پوزیتویست 
واند مربور ب  افراد مسممفمان  ت توانید چنین ادعایی را ب  طور تجربی انجاف دهید  هر چند این ادعا می آیا شما می است   

تجربی و آزمممون بمما بررسممی  کریم ب  روش ت قرآن یقانی    طور طبیعی ب    و ریرمسفمان مورد سنج  و آزمای  قرار بگیرد. 
 اثبات است. موضوعات اعجازگون  ب  روشنی قابو 

 هستی    گرایی از طریق تقسیم عوالم نقد تجربه   . 2-4

اسممت،  بینی الهممی  انکار جهان   ، گرایی افراطی شناسی تجرب  معرفت   ۀ نتیج ک     ست ها  مطرح شد  این ا یکی دیگر از نقد 
هسممتی و  یقممایع و عمموالم  ، کممریم از نظر آیات قرآن هستی است؛ زیرا برخالف واقعیات جهان   برداشت، این  ک   در یالی 

  روایممات  . ( 2-11 / )سممجد   گردد تقسیم می یا »شهادت و ریب« ظاهر « و »باطن« عوالم » آن ب  متناسب با  موجودات  
انممد.  ریب و شممهادت سممخن گفتمم   هستی و موجودات آن ب  عالم  از مراتب عوالم اسالمی نیز   اسالمی، فالسف  و عرفا 

موجممودات در    ۀ شناسممان گرایی افراطممی را انحصممار هستی پممذیرش معرفممت تجربمم  ۀ  نیممز نتیجمم  و لزممم اسممتاد مطهممر   
پممذیرش   ۀ لزممم گوید بار  می شود. ایشان در این   اثبات می ماد    بینی فقط جهان   ، داند ک  در این صورت محسوسات می 

و موجود ماورایی ب  نمماف خداونممد انکممار شممود.  د ک  موجودات فقط ب  محسوسات ختم گرد  ، این است   ماد    بینی جهان 
دانممد و  خدا می ا  اثبات ه ماد ، آن را ب  عنوان یکی از را  بر پذیرش یقایع افزون  بینی الهی  ک  جهان  این در یالی است 
  »ریممب« یعنممی :  گویممد رو ایشان در معنا  ریب می داند. از این ریب می     و الهی را ایمان ب  ماد   بینی وج  تفاوت جهان 

در  ایشممان  مستقیم محسمموس و مفممموس نیسممت.  طور  ب  ک     »ظاهر نیست« ب  معنا  آن است  آنا  ظاهر نیست.  ، پنهان 
»یضممور« اسممت.   »شممهادت« گذاشممت  کمم  همممان معنمما   »ریممب« را مقابممو  ۀ جاهایی کفم  دارد قرآن در ادام  بیان می 
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  ، طبیعممت را بممر اسمماس همممین اصممطالح   عالم   ، رو قرآن ازاین   ؛ کنیم، شهادتند بینیم و یس می ک  ما آنها را می  موجوداتی 
کمم  موجممودات بمم   زمانی گرایی افراطممی در تجرب    (. بنابراین 25-26:  4  ، 1374)مطهر ،   »عالم شهادت« نامید  است 

  گشت. ایممن  ب  دنبال عفو و اسباب ماد  باید ،   و یسی ماد    و موضوعات برا  تبیین امور  گشت  محسوسات، منحصر  
معرفممت   ۀ کمم  ایممن عفممو از دایممر  بود نیز   ریرتجربی، باید ب  دنبال عفو ریرماد   موضوعات ک  برا  تبیین   دریالی است 

   ریب و عفممو و موضمموعات ریرممماد   چنین تفکر ، انکار بخ  مهم دیگر عالم  ۀ تیج دور است و ن گرایی افراطی تجرب  
شدن چمموب  از جمف  شکافت  شدن رود نیو، تبدیو گیر  عفو و موضوعات اعجازگون  دین  شکو ل در  ا مث عنوان  ب    است. 

تممرین  موجب انکممار مهممم  تابد و برنمی گرایان  و نزول ویی بر پیامبر ُامی، تبیین تجرب  ب  اژدها، تولد یضرت عیسی 
شناسممی، عفممم  شناسممی، تمماریخ تجربی و عقفی)عفم باستان   ُطرق مختفِ  ک  از سو  دین و نبوت ب  شود می موضوعاتی 

شناسی، تربیتممی،  شناسی، روان شناسی،زمین عفمی از جمف  کیهان ها  شناسی متون دینی و کش  واقعیات و آموز  ُنسخ 
  ک  در مقابممِو بخمم  عظیمممی از مؤیممدات  دینی است( اثبات شد  است با محتوا   ک  مطابع اخالقی، یقوقی و سیاسی 

  شود. گرایی افراطی اثبات می تجربی، جاهالن  بودن تفکر تجرب  

 کریم از طریق برخی آیات قرآن افراطی  گرایی  تجربه نقد    . 2-5

گرایی  کریم، روش تجربمم   آیات قرآن گذشت(  شرح آن  ک   هستی بر نقد انحصارگرایی عالم از طریع کثرت عوالم  افزون ) 
دانممد. چنانکمم ،  و آن را در کش  بخ  عظیمی از یقایع عالم هستی ناکارآمد و محال می  نقد کرد   ب  شدت   را   افراطی 
دند کمم  بایممد خممدا را از طریممع یممواس  یورز خداوند، بر این باور اصرار می یقانیت  اسرائیو در اثبات و پذیرش  قوف بنی 

ک  قرآن اثبممات موضمموع ممماورایی را    ورند. این در یالی است بیا د تا ب  او ایمان  نن مشاهد  ک ب  طور یسی  آن هم  گان  پنج 
و در راسممتا  تنبمم   چنممین  داند و در مقابو اصممرار چنممین امممر ریرمعقممولی  ریرممکن و محال می  یسی معرفت از طریع 

  ، چنممین تفکممر  پممس از لجاجممت عفمممی و وهمممی زیممرا  کند؛ می مجازات آنان را ب  طور عمفی توبیخ و  ، گرایی معرفت 
َرةو   ا ُموسممی یمم فرماید:»َو ِإْذ ُقْفُتْم می  بار  دراین  . قرآن مخالفت یک امر بدیهی است  َ  َجهممْ َر  الفمم  ی نممَ َك َیتمم  ْؤِمَن لممَ ْن نممُ لممَ

اِعَقُة َو َأْنُتْم َتْنُظُروَن«)بقر   دیگر، قرآن باور رفممط تجربممی کفممار   (. همانین در جا  21/ ؛ فرقان 118و    55/ َفَأَخَذْتُکُم الص 
مردود دانست  و این روش را در اثبات موضوعات ماورایی   ، دینی، از جمف  روح و معاد ها  قری  را در نفی و اثبات گزار  
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نْ ی ِإل  َی  ی فرماید:»َو قاُلوا ما هِ می  و  داند تخصصاو خار  می  ذِلَك  ْهِفُکنا ِإل  ی ا َو ما  ی ا َنُموُت َو َنْح ی اُتَنا الدُّ ْم بممِ ْهُر َو ما َلهممُ  الد 
وَن«)جاث ی ِمْن ِعْفٍم ِإْن ُهْم ِإل    . ( 24 / ی ُظنُّ

  ۀ دینممی مممردود دانسممت  و نظریمم ۀ عفمی بودن این روش را در اثبممات و نفممی گممزار   ، کریم   شریف  قرآن ۀ  همانین این آی 
دیگممر، کفممار قممری     ۀ آیمم براساس  .  شمارد ی برم اعتبار  و بی اساس  داند، بفک  یک ظن و گمان بی یاصو از آن را عفم نمی 

»َو قمماُلوا َأ  : انممد ناممکن و محال دانسممت   را  رو اثبات چنین چیز  از این  ، پنداشت    ماد   وجود معاد را از طریع محاسبات 
ا َلف   ی ِإذا َضَفْفنا فِ  ْرِض َأ ِإن 

َ
ِهْم کاِفُروَن« ی َخْفٍع َجد  ی اْْل  . ( 10/ )سجد    ٍد َبْو ُهْم ِبِفقاِء َربِّ

شممود و  کمم  انسممان بمما مممر  خممود در زمممین نممابود می   این اسممت افراطی  یسی گرایی تجرب   ۀ نتیج  براساس این آیات 
کمم  قممرآن بمما خطمماب قممرار دادن   ایممن در یممالی اسممت  . »معاد«،»خدا« و »روح« وجود یقیقی ندارد  ب  ناف موضوعاتی 

آن فطممرت را  انسان،  منتها    ، است شد   نهاد     انسان طرت  در ف داند ک  بدیهی می    امر اثبات این موضوعات را  ، کافرون« » 
همما،  خواهد ک  فممارا از ایممن هممو  و همموس از او می در نتیج  خداوند پوشاند و شخصی و گروهی می با ارراض و مناف  

دیگممر   همما  را  گرایی افراطی دست بکشد و ب  واقعیات ممماورایی از از انحصارگرایی تفکر تجرب    ، ها و تعصبات لجاجت 
تجربممی  گانمم  و عقممو را بمم  عنمموان روش هماون یواس پنج معرفتی دیگر  ابزار   ات رو خداوند در آی ازاین   ذعان نماید. ا 

ت  ت از جمفمم  یقانیمم  ک  ب  انکممار یقانیمم  را  و ترسیم معرفتی  داند می  مؤثر ففسفی در اثبات این موضوعات یا شب   تعقفی 
»َو ل  خواهد ک  از چنین معرفتممی دسممت بکشممند:  اند و از آنان می د بخ  می ماورایی ختم گردد، فاقد عفمیت و معرفت 

« ی َتْقُ  ما لَ  ْمَ  َو اْلَبَصَر َو اْلُفؤاَد ُکوُّ ُأولِئَك کاَن َعْنُ  َمْسُؤلو  (  36/ )اسراء   َس َلَك ِبِ  ِعْفٌم ِإن  الس 

در  کممریم  دیگممر  از آیممات قرآن   در بخمم  تمموان  می را  گرایان افراطممی  انکار موضوعات ماورایی از سو  تجرب   ۀ نتیج 
گانمم  و  یممواس پنج   بمما وجممود داشممتن ابممزار معرفتممِی   یافممت کمم  مسخ شدن انسانیت در ُبعممد معرفتممی و شممناختی  قالب 
در گمراهممی معرفتممی و   ، مانند چهارپایان و بفک  بدتر از آنان  چنین افراد  از منظر قرآن  آورد. ب  دست نمی معرفتی ، عقو 

ْکَثَرُهْم  َأْف  عمفی قرار دارند:»  ب ی ْسَمُعوَن َأْو  ی َتْحَسُب َأن  َأ وُّ سممَ ْم َأضممَ ْو هممُ ْنعمماِف بممَ
َ
ْم ِإل  َکاْْل وَن ِإْن هممُ « ی ْعِقفممُ (  44/ )فرقممان  الو

همما   اثبممات گممزار   را  در کنار عقو بمم  را  گان  ابزار یواس پنج استفاد  از نیز در تأیید این مطفب در آیات دیگر   خداوند  
ْرِض َو  ی »ِإن  ف داند: مفید می واجب است«  م  شکر منِع وجود دارد« و » »خداوند    ماورایی هماون 

َ
ماواِت َو اْْل ِع السمم  َخفممْ

ت ی اْخِتالِف الف   هاِر َو اْلُفْفِك ال  ماِء ِمْن ی اْلَبْحِر ِبما  ی فِ    َتْجر  ی ِو َو الن  ُ  ِمَن الس  اَس َو ما َأْنَزَل الف   یمم ممماٍء َفَأْی ْنَفُ  الن 
َ
ِ  اْْل ْرَض  ا بممِ
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ر   ها ِمْن ی َبْعَد َمْوِتها َو َبث  ف  ٍة َو َتصممْ ِر بممَ یمم ِ  الرِّ ی ُکوِّ داب  خ  حاِب اْلُمسممَ َََن ی اِح َو السمم  ْرِض 
َ
ماِء َو اْْل ْوٍف  یمم السمم  ونَ ی اٍت ِلقممَ   ْعِقفممُ

تعقفممی   گرایی نظم، یدوث و خفقت و یرکت از طریع تجرب    تجربی از جمف  برهان   براهین   همین راستا در    ( 164 / بقر ) 
این هممم  مشمماهدات    ۀ نتیج ها  براساس آن پردازد ک   ها  ماورایی هماون خداوند می ففسفی ب  اثبات برخی گزار   یا شب  

مبتنممی بممر  معرفممت توان آشکارا ادعا نمود این آیممات، در نتیج  می  کند. را اثبات می ماورایی    یسی، موجود  و واقعیات 
 داند. النی می افراطی را منسو  و ریرعق   گرایی تجرب  

ریممب و شممهود و نممزول و   و از عوالم سخن گفت   خداوند زمین و آسمان توسط  کریم در جا  دیگر  از خفقت قرآن 
خواهد ب  ایممن    و معنو  انسان، از او می و ضمن یادآور  کیفیت خفقت ماد   دهد خبر می ها عرو  فرشتگان ب  آسمان 

خداونممد معتقممد    ویژ  بمم  امممور ممماورایی بمم  تمما در نتیجمم ،    نمایممد کممر  تف همما  دربممارۀ آن همما توجمم  نمممود  و  نمموع خفقممت 
نممامطفوب و  ۀ کمم  نتیجمم  کند می انکار  را  عالم  گرایی افراطی بخ  عظیمی از یقایع تجرب    بنابراین   ( 2-11/ گردد.)سجد  

   دارد. در پی  انسانی   برا  عفم و کمال     ناخوشایند 

دارد و بمم  اعتممراف  گرایان افراطممی پممرد  برمممی ر بودن معرفممت تجربمم  اعتبا از بی در آیات دیگر     کریم قرآن همانین  
و انکممار امممور  سممر از کفممر کمم   گرایان افراطی در دنیا معرفت  . براساس این آیات نماید خودشان در روز قیامت استناد می 

افراطممی خممود  یی گرا تجربمم  معرفممت چشند، ب  نفممی ک  عذاب الهی را می  روز قیامت، زمانی   ، آوردند در بدیهی ماورایی  
اما دیگر سممود     ، خواهند ک  ب  دنیا بازگردند و جبران کنند ی کنند و از خداوند م بینی الهی را تأیید می و جهان  نمود  اقرار 
طور  بمم    خممود  ۀ ابممزار تعقممو و اندیشمم کمم  از  گوید پشیمانی آنان می عفت بارۀ آن در قر  گشتی ب  همرا  ندارد. از زیرا ب  ؛ ندارد 

 (.  32-28/ )انعاف   اند و دیگر را  برگشتی وجود ندارد دچار زیان و گنا  شد   رو ازاین ؛  اند تفاد  نکرد  در دنیا اس مطفوب  

 اسالمی   از طریق برخی روایات افراطی گرایی  نفی تجربه   . 2-6

گرایممان  تجربمم   شناسممی معرفت  ژ  در قالب مناظرات عفمممی از سممو  امامممان معصممومین ی ، ب  و اسالمی روایات در  
بمم     . در اداممم  داننممد دینی باطو مممی     ها را در اثبات و نفی گزار  معرفتی این روش  ائم  و  نقد شد  شدت  ب  افراطی 

  پردازیم. در این زمین  می   اسالمی برخی روایات 
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 روایت اول .  2-6-1

بتوانممد  تمما  کند یدوث عالم سؤال می  دربارۀ  از اماف صادق گرایی، ب  عنوان یکی از متفکران تجرب  ابوشاکر دیصانی  
با تمثیو بیممرون    صادق   اماف   . خداوند را منکر گردد وجود  دینی هماون  ها  یسی خود گزار   مبانی معرفت  براساس 

پممردازد. ابوشمماکر  مممی )خداونممد(  و موجممود ممماورایی  ب  اثبممات یممدوث عممالم  طاووس  آمدن طاووس زیبا از درون تخم 
کمم     کنیم ما چیز  را قبول می  دارد بیان می آید و   برمی ی خویب  دفاع از مبانی معرفت ضمن پذیرش این برهان، دیصانی 

در مقابممو    بینی، دهان، گوش و پوست درک شممود. یضممرت صممادق   گان  از جمف ، چشم،   و پنج از را  یواس ماد  
دن  یمم گانمم  در بمم  دسممت آوردن و فهم کمم ( آن یممواس پنج   ی د بممدان ی )با   ؛ ولی   گان  را ناف برد تو یواس پنج » : فرمایند می 

  « شممود ی بممدون چممراا برطممرف نم   ی ک یکمم  تممار چنان   ، دهنممد ی نم     و عقممو، سممود یمم و دل   یی ع، جممز بمم  راهنممما ی یقمما 
؛  291 : ق 1390؛ طبرسممی، 203 : 2ق، 1413؛ شیخ مفید، 5، ح  352:  ق 1376؛ همو، 1، ح  293  : ق 1398، بابوی  ابن ) 

و ورود آن    کننممد می افراطی را محکوف  ایی گر (. اماف در این روایت، روش تجرب  389 : 1386مطالعات استراسبور ، ز مرک 
و  تجرب  و  را ک  هماهنگ با  عفمی و ففسفی  شب  گرایی  دانند و در مقابو، روش تجرب  را ب  مبایث ماورایی مردود می  تعقمم 

محسوسممات را   ر ی عقو بمم  ر  یی گان  بدون راهنما ن است ک  یواس پنج ی ا  مقصود اماف  . کنند می و تأیید است، امضا 
گذاشممت    فهم آن بر محسوسات بنمما  ۀ ی بود ک  پا  ی د آوردن امر معقول ی نشان دادند، پد  ی صان ی و آنا  یضرت ب  د  برند ی نم 

 . ( 192 : 4،  1374)مطهر ،  شد  است 

 روایت دوم .  2-6-2

گرایی سممخن بمم  میممان  ها  دینی و ماورایی در مقابو تفکر تجرب  استدلل اثبات گزار   ۀ اسالمی از شیو روایت برخی در   
ْندِ آمد  ُ  َقاَل ِلفزِّ ذِ ی   است:»َأن  ْنبِ ی َسَأَلُ  ِمْن أَ     ِع ال 

َ
اِنعاو ُمَتَعالِ ی َن َأْثَبت  اْْل ا َأْثَبْتَنا َأن  َلَنا َخاِلقمماو صممَ ا َلم  ُسَو َقاَل ِإن  ا َو  یمم اَء َو الرُّ او َعنمم 

اِنُ  َیِک ی َجِم َعْن  ْم او ی ماو ُمَتَعالِ ی ِ  َما َخَفَع َو َکاَن َذِلَك الص  ْز َأنْ ی   لممَ اِهَد ُ ی  جممُ و ُ ی َو َل  َخْفقممُ ُ  شممَ َرُهْم َو ی فَ  اَلِمسممُ ُروُ  َو  ی َباشممِ َباشممِ
ُهْم َو  ی  اج  َفَراَء فممِ ی حممَ ُ  سممُ َت َأن  لممَ وُ  َثبممَ اجُّ ِ     ی حممَ اِدِ  َو  ی َخْفقممِ ِ  َو ِعبممَ ی َخْفقممِ ُ  ِإلممَ ُروَن َعنممْ اِلِحِهْم َو  یمم َعبممِّ ی َمصممَ وَنُهْم َعفممَ ُدلُّ

 (. 1، ح 168:  1ق، 1407ِعِهْم...«)کفینی، َمَنافِ 

یعنممی خداونممد  دینممی  ها    گزار یکی از ب  اثبات  گرا   زندیع و ماد   پرس  در مقابو   این روایت، اماف صادق در  
از ایممن    و   سممت ی ن درک  قابممو   ، و تجربممی صممرف یسممی  از طریع ابممزار  )خدا(     دهند اثبات این گزار پردازند و نشان می می 
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فرماینممد کمم   بمما روش عقفممی بیممان می   داننممد. اممماف صممادق تجربی فاقد اعتبار عفمی می را ب  روش  اثبات آن  جهت، 
تمموان بمما او  درک و مشمماهد  نیسممت و نمی گانمم  قابممو ک  با یواس پنج  ماورایی و منحصر ب  فرد است    موجود   ، خداوند 

برگزینممد تمما مصممال  و    مخفوقات  را از میان    هی هماون انبیاء و رسولن ال  رو، باید خداوند سفیرانی وگو کرد. ازاین گفت 
بمم     ن، ارواح و بهشممت و جهممنم، خممدا، ویممی، فرشممتگا ها  ماورایی از جمف  اعم از وجود موضوعات و گزار  مفاسد را 

 گرایی افراطی آنان را باطو نمایند. شناسی تجرب  و معرفت   بندگان برسانند 

 روایت سوم   . 2-6-3

ندانسممت   اثبممات  قابو افراطی  تجربی  دینی یعنی خداوند را با روش ۀ  ی از مصادیع گزار یک   در روایت دیگر  اماف عفی   
ُ  القفمموُب بحقمما یمم وُن بمشمماهدِة الِع یمم دانممد:»و ل تدرکمم  الع می محممض  را باطممو   چنممین تالشممی   و  ِع  ی ان، و لکممن ُتدِرکممُ

ذات خداونممد از   شممناخت  قدر متیقن بیانگر عممدف   ، این یدیث هر چند    . ( 279،    258:  ق 1414درضی، ی مان«)س ی ال 
ممکممن  محممدود،    طممور یضممور  بمم   طریممع عفممم   شناخت و درک خداوند را از اما  ، یصولی و تجربی است  طریع عفم 

یسممی و تجربممی  معرفت  طریع و شناخت موضوع ماورایی هماون خداوند از درک توان گفت می  ب  بیان دیگر  . داند می 
معرفممت قفبممی   ۀ تجربی اعتدالی و روش عقفی ک  مقدممم  یت ب  روش با عنا چنین شناختی  آید، بفک  ب  دست نمی صرف  

  ، شممریف  روایممت تمموان گفممت همانممین مممی  افتممد، )یصممولی( اتفمماق مممی  ایمان پممس از معرفممت  . فتد ا می اتفاق  ، است 
دینممی    همما  « را در نفی و اثبات گزار  و فطر  عرفانی    یا گرایی دینی  گرایی افراطی« را مردود دانست  و »تجرب  روش»تجرب  

کمم     نهایت و ممماورایی اسممت بی بحث از موجود  داند؛ زیرا  می   هماون اثبات خداوند از طریع معرفت یضور  بالمان  
دینی و برهان فطممرت فممارا از   ۀ ک  تجرب  چنان ، اثبات باشد مشاهد  و قابو   ، گان    ندارد تا با ابزار یواس پنج خواص ماد  

،  130-131 : 1374بمماربور،  ر.ک. ) دهممد موجودات و یقایقی گواهی مممی   بر اثبات چنین موجود یا یسی ماد  ۀ  تجرب 
رو ادعمما   ایممن از   ( 127-132و    61-56  :  1393فر، ، ویدانی 130-131:  ، صادقی، همان 41:  1376پترسون و دیگران، 

عمما   ها  دینممی باطممو محممض اسممت و اد نفی و اثبات گزا   دربارۀ گرایان افراطی تجرب    ۀ شناسان معرفت و پوچ    ا  افسان  
 گردد.    نقض می شناسان  نیز در امور ماد  اثبات موضوعات هستی   ۀ انحصارگرایان 

 



 
 
 
 

 154 

 ینی د     ها و اثبات گزار    ی در نف   ی افراط   یی گرا تجرب    ی نقد و بررس 

 گیری نتیجه 

عفممم،   ۀ کمم  واژ  شناسممی در عفممم اسممت گرایی افراطی نوع انحصار  از معرفت تجرب  آید ک  چنین برمی  آنا  بیان شد   از 

بینی    و جهممان شناسان  ماد  رو ضمن اثبات هستی ن ای از  اند؛   رصب نمود  ت و قطعیت را برا  امور طبیعی و ماد  یقانی  

بخ  عظیمی از عالم هسممتی بمم  نمماف   ، ک  در این صورت  بینی الهی پرداخت  است شناسی و جهان  ، ب  انکار هستی ماد  

وجممود    ، ها و موضمموعاتی هماممون »خممدا ک  گزار    این در یالی است  . شود عالم ریب و موجودات پیرامون آن انکار می 

بخ  از سو  ویممی،  اثبات معرفت  ۀ موجود است« عقب  ، وجود دارد« و »فرشتگان  ، وجود دارد«، »روح   ، »ویی   دارد«، 

همما فاقممد  ت برخوردار است و این گممزار  ت و جزمی  ت و قطعی  از عفمی   رو ازاین )ب  معنا  عاف( دارد؛   عقو، شهود و تجرب  

  بشممر  از جمفمم  ماتریالیسممم،  ممماد   گرفتار  در مکاتب  ، دینی و ماورایی  ها  انکار گزار   . معنا و وجود خارجی نیست 

آنان در نجممات بشممریت نقمم     ۀ گون را ب  همرا  دارد ک  امروز  سعادت سراب  ریر   کمونیسم، اگزیستانسیالیسم الحاد  و 

پذیرش موضمموعات ممماورایی   ، اند. اما در مقابو انسان را در عط  معنویت خاموش نمود   ۀ برآب شد  است و روح تشن 

عفم و واقعیممت را    ها  نهاِن تواند افع می   است،   اثبات قابو   ، گرایان تعقفی، ویی و عقو شناسی تجرب  از طریع معرفت ک  

 بشر را ب  ارمغان آورد.   روشن نماید و سعادت 
 

 

 

 

 

 

 

 



 1401  پاییز و زمستان ، چهاردهم   ۀ شمار  ، هفتم   سال 

  
 

 155 

 و مآخذ   منابع 
 . کریم قرآن  .1
 ، چام ششم، تهران: کتابای.  تألمالی ش(،  1376)  عفی بابوی ، محمد بن ابن  .2
 ، ایران، قم: چام اول، جامع  مدرسین.  توحید ت ق(،  1398) ی عف بابوی ، محمد بن ابن  .3
 ، چام سوف، لبنان: دار صادر. لسان تلعرب (،  1414)  مکرف منظور،محمد بن ابن  .4
،  دعائو تإلسالم و ذکر تلحااالو و تلحاارتم و تلق ااایا و تألح ااام ق(،  1385ییون، نعمان بن محمد مغربی،) ابن  .5

 .  البیت آل  چام دوف، قم: مؤسسة 
، شممهید عفیرضمما جمممالی نسممب و محمممد  غاارب  ۀ ررتهی  تثبااات ودااود داادت در فلسااف (، 1371)  ادواردز، پو  .6

 محمدرضایی، قم: ناشر مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی، انتشارات دفتر تبفیغات اسالمی 
   ، چام دوف، قم: دار الکتب السالمیة. تلمحاس    ق(، 1371)  برقی، ایمد بن محمد بن خالد  .7
 مرکز نشر دانشگاهی،    : تهران چام اول،  ترجمة بهاء الدین خرمشاهی،    علو و دی ،   ، ( 1374) باربور، ایان  .8
، ترجم  و تفخی  یحیممی مهممدو ، چممام اول،  تجدید ۀ  رون وسطی و دور   ۀ تاریخ فلسف (،  1377)   ی ، امیو بر  .9

 تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی.  
، سید جالل الدین مجتبو ، چممام بیسممت و پممنجم،  کلیات فلسفه (، 1388)  پایکین، ریاارد و استرول، آوروف  .10

 تهران: یکمت. 
ششممم،   ام ایمد نراقی و ابراهیم سفطانی، چمم   ۀ ( عقو و اعتقاد دینی، ترجم 1388)   پترسون، مایکو و همکارن  .11

 طرح نو.   : تهران 
ان: شممرکت  سمموف، تهممر و ، متممرجم، عبمماس زریمماب خممویی، چممام بیست تاریخ فلسفه (، 1390دورانت، ویو،)  .12

 انتشارات عفمی و فرهنگی. 
 . نا : بی ، چام اول، تهران 6و 4   نامه،  لغت (،  1373دهخدا، عفی اکبر،)  .13
 ، چام اول، قم: انتشارات دانشگا  قم.  وتنی  طبیعت (،  1382دیوانی، امیر،)  .14
 امیة. الش الدار   ، دارالقفم   : ،چام اول، بیروت مفردتت ألفاظ تلقرآن ق(،  1412) صفهانی، یسین بن محمد ا رارب   .15
 ، چام دوف، تهران: انتشارات دانشگا  تهران. فلسفی در غرب  ۀ سیر تندی  (،  1385زیبا کالف، فاطم ،)  .16
 )لفصبحي صال (، چام اول، قم: هجرت.    ق(، نهج البالرة 1414الرضی، محمد بن یسین،) شری   .17
 ، چام سوف، تهران: اسالمی . تعالم تلوری رأعالم تلهدی ق(،  1390شیخ طبرسی،)  .18



 
 
 
 

 156 

 ینی د     ها و اثبات گزار    ی در نف   ی افراط   یی گرا تجرب    ی نقد و بررس 

، چام اول، قم: کنگممر   معرفة حجج تلله علی تلعباد تإلرشاد فی (،  1413)   محمدبن محمدبن نعمان  شیخ مفید،  .19
 شیخ مفید. 

د ق(،  1404)  یسن صفار، محمد بن  .20 الفمم   ، چممام دوف، قممم: مکتبممة آیة رصائر تلدردات فااف ف ااائو آو محماا 
 المرعشي النجفي. 

   و معارف. ، چام سوف، قم: ط درآمدی رر کالم ددید (،  1386)  صادقی، هاد   .21
 ، چام اول، بیروت: دار اَفاق الجدیدة.  تلفروق فی تللغة ق(،  1400)   عسکر ، یسن بن عبدالف   .22
، ترجممم  عبدالحمیممد آیتممی، چممام  تاریخ فلساافه در دهااان تسااالمی (،  1386)   فاخور ، ینا، و الجر، خفیو  .23

 هشتم، تهران: شرکت انتشارات عفمی و فرهنگی.  
 ، چام دوف، قم: نشر هجرت.  کااب تلعی   (، 1409)  فراهید ، خفیو بن أیمد  .24
، چام دوف، قم: موسسمم   تلمصباح تلم یر فف غریب تل رح تل بیر للرتفعف ق(،  1414)   فیومی، أیمد بن محمد  .25

 دار الهجرة. 
 ، چام اول، قم: انتشارات دفتر تبفیغات اسالمی.  تجرره دی ی و گوهردی   (، 1381)   قائمی نیا، عفیرضا  .26
 ، تهران: چام چهارف، دار الکتب السالمیة.  تل افف ق(،  1407ن اسحاق،) کفینی، محمد بن یعقوب ب  .27
، بهاءالدین خرمشاهی، چام اول، تهممران: انتشممارات شممرکت  8،   تاریخ فلسفه (، 1370)  کاپفستون، فردریک  .28

 عفمی و فرهنگی و انتشارات سروش.  
دوف، تهممران: انتشممارات    ، ترجم  دکتر عفی اصممغر یفبممی، چممام معاصر  ۀ فلسف (، 1389)  کاپفستون، فریدریک  .29

 زوار. 
، ترجممم  مقالمم  جممان پاسمممور در دایممر  المعممارف ففسممف ،  پوزیایویسو م طقی ( 1361) خرمشاهی، بهاءالدین  .30

 تهران،انتشارات عفمی و فرهنگی. 
 ، قم، پژوهشگا  فرهنگ و اندیش  اسالمی. تناظار ر ر تز دی  (، 1382خسروپنا ، عبدالحسین،)  .31
، ذبممی  الفمم   مغز ماف ر دهااان شاایعه تمااام دعفاار صااادق (، 1386اسبور ،) مرکز مطالعات اسالمی استر  .32

 منصور ، تهران: چام چهارف، انتشارات بدرق  جاویدان. 
 ، رضا انزابی نژاد، چام دوف، مشهد، آستان قدس رضو . تلرتئد (،  1376مسعود، جبران،)  .33
، بهممار  11، شمار  4، دور  5مقال   ، پژوهی دی ی تنسان  ۀ مجل ، « گرایی و نقد آن تجرب  » (،  1386)   محمد ، مسفم  .34

 .  103-136و تابستان، ص 



 1401  پاییز و زمستان ، چهاردهم   ۀ شمار  ، هفتم   سال 

  
 

 157 

، بهممار،  ح ماات تساارت  ،  « گرایی در عفمموف انسممانی نقممد و بررسممی مبممانی تجربمم  » (،  1391)   مصممباح، عفممی  .35
 .  120-142،ص 11ش 

 ، چام هفتم، قم: سازمان تبفیغات اسالمی.  آموزف فلسفه (،  1374مصباح یزد ، محمدتقی،)  .36
 ،تهران، سازمان تبفیغات اسالمی آموزف فلسفه (، 1378مصباح یزد ،محمدتقی،)  .37
 ، چام سوف، صدرا.  تصوو فلسفه وروف رئالیسو ، 6 ،   مجموعه آثار (،  1374مطهر ، مرتضی،)  .38
 ،)تویید(، چام اول، صدرا.  4،   مجموعه آثار (،  1374مطهر ، مرتضی،)  .39
 .33  ۀ ، شمار مجلۀ معارف ،  « گرایی عفم » ( 1384) نبویان، سیدمحمود  .40
 ، چام اول، ایران؛ قم: الهاد .  کااب سلیو ر   یس تلهاللف ق(، 1405م بن قیس،) هاللی، سفی  .41
، گرو  ترجم  و وایرستار  مرکممز  نقدی رر ررتهی  تثبات ودود ددت ره روف تحلیو فلسفه تا(،  هاسپرز، جان،)بی  .42

 مطالعات و تحقیقات اسالمی دفتر تبفیغات اسالمی یوز  عفمی  قم. 
، ترجممم  عبدالحسممین آذرنممگ،ویرای  دوف،تهممران،  تاریخ فلساافه غاارب ،  ( 1381)   هالینگ دیو، رجینالد جان  .43

 ققنوس 
لبنممان، دار الفکممر    -، چممام اول، بیممروت  تاج تلعروس م  دوتهرتلقاموس ق(،  1414)   واسطی، زبید ، ینفی  .44

 لفطباعة و النشر و التوزی . 
   رمان ک باهنر دانشگا  شهید   انتشارات   : کرمان  اول،  چام   ، درآمدی رر ددتش اسی   ، ( 1393) ، هاد   فر  ی ویدان  .45
، چام اول، قم: دفتممر نشممر  حس  و  بح ذتتی و عقلی تز م ظر تندی م دتن تسالمی (،  1394)   فر، هاد  ویدانی  .46

 معارف با همکار  پژوهشگا  فرهنگ و معارف اسالمی.  
47. Cambridge Advanced Learners Dictionary (2008) 3rdition, Cambridge: Cambridge  

University press 
48. Oxford Advanced Learners Dictioary, 8th edition  (2010), Oxford University Press  



 
 
 
 

 158 

 ینی د     ها و اثبات گزار    ی در نف   ی افراط   یی گرا تجرب    ی نقد و بررس 

 


