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 چکیده
است. در  پژوهاننیو د لسوفانیف یهایاز دل مشغول یکیهمواره  ینید یباورها ینشان دادن ارزش معرفت یتالش برا

 یعرفرت شرناختبرر اتتارار م زین یگریگروه د کنندیم یرا نف ینید یباورها یپژوهان ارزش معرفت نیاز د یکه گروه یحال
باورهرا برا  یمعرفت شناخت یابیخود در باره ارز یارهایاگر چه در مع وهدو گر نیاز ا کی. هرندینمایم دیتاک ینید یباورها

یترالش مر سرمیمکتب پراگمات انیم نیاشتراک دارند. در ا گریکدیبا  اریمع نیبودن ا ینیشیاختالف دارند اما در پ گریکدی
حاضرر  قیقرار دهد. هدف تحق یابیبر تمل مورد ارز هیرا با تک ینید یباورها یترک، ارزش معرفتنقطه مش نیا یبا نف کنند

رابطره  نیراسرت. در ا یقرآنر یهرابرر اسراآ آموزه ینید ینسات به باورها یستیپراگمات دگاهیاتتاار د یبررس یتالش برا
 یارزش معرفتر یابیو ارز نییدر تع یاریتنوان معبه  سمینشان خواهد داد پراگمات میقرآن کر اتیآ یبر اساآ برخ سندهینو

 نیا کردیدارد. رو یستیآهنگ پراگمات میاز قرآن کر یمتعدد اتیو بلکه آ ستیناسازگار ن یقرآن یهاآموزه اب ،ینید یباورها
در  یستیماتپراگ اریناودن مع دیآن است نشان دادن تهد افتنیکه به دناال دست  یاجهیاست و نت یانتقاد لیپژوهش بر تحل

و  یجرابیا وهیبره دو شر مینشان داده خواهد شد که قرآن کرر ابطهر نیاست. در ا یاسالم ینید یحوزه نظام معرفت شناخت
 .دهدیقرار م دییآنها را مورد تأ ینیت جهیبا تمسک به نت یارائه استدالل منطق یباورها بجا یابیدر ارز یسلا

 
 معرفت، تمل. ،ینید یاباوره سم،یاسالم، پراگمات: هاکلیدواژه
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Abstract 

Trying to show the epistemological value of religious beliefs has always been one of 

the preoccupations of philosophers and theologians. While a group of philosophers of 

religion denies the epistemic value of religious beliefs, others emphasize their 

epistemic validity. Although each of these two groups differ in their criteria for the 

epistemological evaluation of beliefs, they all consider the nature of such criteria to be 

a priori. In the meantime, by denying this common point, the school of pragmatism 

tries to evaluate the epistemic value of religious beliefs based on their practical 

aspects. The aim of the present study is to try to examine the validity of pragmatic 

views in evaluating religious beliefs based on the Quranic teachings. In this regard, 

based on some verses of the Holy Quran, the authors will show that pragmatism as a 

criterion in determining and evaluating the epistemic value of religious beliefs is not 

incompatible with the Quranic teachings, but several verses have pragmatic aspects. 

The approach of this research is critical analysis and its result is to show that 

pragmatism as a criterion for evaluating the epistemological value of Islamic beliefs 

should not be considered as a threat. In this regard, it will be demonstrated that, in 

evaluating beliefs both affirmatively and negatively, the Holy Qur'an judges them 

based on their practical results, rather than presenting logical arguments. 
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 قدمهم

ها برای بررسی اتتاار معرفت شناختی باورها و باورهای دینی در تصر جدید در فرهنرگ فکرری تالش
تقل گرایی دکارت و تجربره گرایری جران الک و نیرز نظرام معرفرت  –های مذکور غرب تحث تأثیر اندیشه

توان بره مکترب پراگماتیسرم له میقرار داشت و الاته مکاتب دیگری نیز ظاهر شدند از جم -شناختی کانت
هایی از ظهور یک فلسفه جدید با تنوان پراگماتیسم بوسیله ویلیالم جیمز اشاره نمود. در قرن نوزدهم نشانه

های تملی و دیگران در آمریکا هویدا شد که فواید تملی را مورد هدف قرار داد. در نتیجه استفاده از راه حل
ای برخوردار شد و به صورت تقیده تمومی در آمرد و بره یرک تمایرل ویژه در این فرهنگ جدید از جایگاه

همیشگی در تفکر آمریکایی نمایان گردید. این مکتب حرکت خود را از مااحث قدیمی فلسفه چون معرفت 
های تملری چرون شناسی و وجود شناسی آغاز نمود و بره سررتت از ایرن حروزه خرار  شرده و بره زمینره

های مختلف تلوم از جمله در دیرن نمایران شرد. و پرورش گام نهاد وکم کم در حوزهروانشناسی و آموزش 
این مکتب با اتتراف به غیر ممکن بودن نشان دادن صدق منطقی باورها به ویژه باورهای دینی آنها را با توجه 

رایج در خصروص پذیرد. برهمین مانا در نتیجه تصور سنتی و دهد و میبه کاربردشان مورد ارزیابی قرار می
صدق و درستی هر نظریه و باور را که بر اساآ انطااق آن با واقعیت و نادرستی آن را بر اساآ تدم انطاراق 

داد بوسیله این قایل متفکران به چالش کشیده شد. صدق هر گرزاره، فقر  آن با واقعیت مورد بررسی قرار می
اقعیت خارجی. در نظر مکتب پراگماتیسم، افکار و شود نه در مقایسه با وتوس  نتایج تملی آن سنجیده می

تقاید همچون ابزارهایی هستند برای حل مسائل و مشکالت بشر؛ تا زمانی که اثر مفیدی دارند، صرحی  و 
 شوند.اند و پس از آن غل  و خطا میحقیقی

تی چره در دین اسالم که قرآن کریم یکی از منابع اصلی هردایت و رسرتگاری اسرت معیرار پراگماتیسر
توان با نظرام معرفرت شرناختی اسرالم تواند بیابد؟ به تاارت دیگر آیا مانای پراگماتیستی را میوضعیتی می

تواند جزء مهمی در تعیین و ارزیرابی اتتارار گرایانه میسازگار دانست و در نظام فکری اسالم آیا معیار تمل
 باورهای دینی در نظر گرفته شود؟
تواند فرصتی در نشان دادن شود تا نشان داده شود که معیار پراگماتیسم میدر پژوهش حاضر تالش می

ارزش و اتتاار باورهای دینی باشد. در این رابطه بیان خواهد شد نتیجه تأمل در برخی آیات قرآن کریم نشان 
قق در ایرن دهد که معیار پراگماتیست به دو شیوه ایجابی و سلای در کالم الهی بکار رفته است. الاته محمی

پژوهش با التزام به متد تحلیل انتقادی بر اساآ آیات قرآن کریم در تایین و دفاع از نظریره همخروانی میران 
 قرآن و معیار پراگماتیستی تالش خواهد نمود.
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 تفکر پراگماتیستی در معرفت شناسی

هرای فلسرفی برا شقال از بیان همخوانی میان نظریه پراگماتیسم به تنوان معیاری در حرل نمرودن چال
آموزهای قرآنی جا دارد به طرور مختصرر نظریره مرذکور در معرفرت شناسری بیران گرردد. ارزش معرفرت 
وشناخت در هیچ فرهنگی مورد غفلت قرار نگرفته است. میل و گرایش آدمی به شناخت یرک میرل تاتری و 

دگی انسران اسرت امرا برا درونی است. چنین میلی اگر چه تا حدودی وابسته به فواید تملی شناخت در زن
وجود این آدمی در بسیاری از موارد برای دانستن اموری که ظاهرًا بطور مستقیم در زندگی او فایده تملری و 

(. این گفتره ارسرطو کره goldman,1999,p.3دهد )ملموآ ندارد تالقه و تمایل تمیق از خود نشان می
(. مویرد همرین واقعیرت در زنردگی Aristotle,1924,Book,Iمیل به دانستن ویژگی همه آدمیان اسرت )

انسان است. آدمی نه تنها میل تاتی برای دانستن و شناخت دارد بلکه دست یافتن معرفت حقیقی همواره از 
تمایالت تاتی بشر بوده است. جستجوی یقین جزء مهمی از تاریخ فلسفه اسرت. فررا اساسری در مرورد 

داشرتن معیراری در مرورد یقرین، همره ادتاهرا در مرورد معرفرت معرفت یقینی این بود که بدون در اختیار 
های انسان و یافتن ارزش انواع باورهرا و تعیرین شناسی در اصطالح درباره شناختاساآ است. معرفتبی

(. برخی دیگر نیز در تعریرف معرفرت pappas,1998,p.371کند )مالک صحت و خطای آنها بحث می
است که به ارزشیابی معرفت بشری، حدود، ماانی و ابرزار، مارادی دور و ای از فلسفه شناسی گفتند: شاخه

( و در یک سخن میزان توانایی تقل pastin,1979, p.151پردازد )می… نزدیک آن و میزان اتتماد به آن و
کند. با این حال معرفرت شناسری از چنرد طریرق بره و دستگاه ادراکی بشر در رسیدن به واقع را بررسی می

باشد. در طول تراریخ دو منارع مهرم پردازد که یکی از این مسائل بیان منابع شناخت میشناخت میمساله 
گرایی مانند هیوم و تقل گرایی مانند دکارت را در تحصیل شناخت پدیرد آورد. حس و تقل فیلسوفان تجربه

بره نرام  های معرفت شناسری در قررن نروزدهم دچرار تغییراتری شرد. در ایرن دوران مکترب جدیردیروش
گرایی ها خود فلسفه خویش را در تقابل دو جریان تقلگرایی به وجود آمد. پراگماتیستپراگماتیسم یا تمل

گرایی دانستند. کم کم با گستردگی در میان فیلسوفان معرفت شناسی در هر مکترب فلسرفی تعیرین و تجربه
بسرزایی در شریوه فلسرفیدن دارد. تلرم  کننده مرزهای آن مکتب شد. تعیین نوع نگاه معرفت شناسانه ترأثیر

تروان معرفت شناسی نه تنها بر وجودشناسی، بلکه بر تلوم نظری دیگر نیز تأثیر تمیق دارد به طوری کره می
آن را سنگ زیربنای تلوم دیگر یا به تعایری، مادر سایر تلوم دانست. معرفت شناسری بره تنروان یرک تلرم 

های تحقیقات نظام مند این تلرم در چرارچوب یرک تلرم ارد. ریشهمستقل، سابقه زیادی در میان تلوم ند
های دکارت، الک و الیپ نیتس یافت. از آن به بعد بود که معرفت شناسری بره توان در اندیشهمستقل را می

ها ای از تلوم فلسفی به معرفت شناسی مطلق، تام وخاص و مضاف در آمد. یکی از این شراخهمثابه شاخه
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کنرد و از مارادی تصروری، ینی است که شخص معرفت شناآ، به معارف دینی نظرر میمعرفت شناسی د
دهد. برخی از اندیشمندان، معرفرت شناسری دینری را ایرن گونره تصدیقی، احکام و توارا آن گزارش می

اند: معرفت شناسی دینی تاارت است از نگرش تحلیلی و تاریخی از بیرون به آنچه در معرفت تعریف کرده
معرفرت دینری تالمران »گذرد. متعلق آن نه دین است و نه ایمان مؤمنان بلکه متعلق و موضروع آن میدینی 

است اتم از این که معرفت آنها صحی  و مطابق برا واقرع باشرد، یرا خطرا و غیرمطلروب. بطرورکلی « دین
بره آن قررار  های مربرو توان گفت معرفت شناسی دینی به آن بخش از شناخت که در حوزه دین و گزارهمی
پردازد. در هر حال معرفت مفهوم تامی است که بوسیله قیدهایی به یک مفهروم خراص تاردیل گیرد میمی
گرردد گردد. معرفت دینی یکی از این مفاهیم است که با افزودن مفهوم دیناز تام خار  شده و خاص میمی

ت تلمی( مفهوم خاص دیگری را ارائره توان مفهوم معرفت را با افزودن مفهوم تلم )معرفهمانطوری که می
نمود. معرفت دینی یا معرفت تلمی در مقایسه با مفهوم معرفرت نسرات ترام و خراص دارنرد. در معرفرت 

هایی در باره معرفت به معنای ترام پاسرخ دهرد امرا در معرفرت کند تا به پرسششناسی فیلسوف تالش می
های شناختی در باره باورهایی که در قلمرو دین قرار نماید تا به پرسششناسی دینی معرفت شناآ تالش می

ترین این باورها باورهایی هستند که در رابطه با خداوند هستند بخصوص این باور کره دارد پاسخ دهد. مهم
 «.خدا وجود دارد»

یکی از تناصر اصلی از تناصر سه گانه معرفت اسرت. بردین معنرا کره اگرر « صدق»در تصور سنتی، 
ترین آید. تمدهباور دارد و حتی آن باور موجه نیز باشد اما صادق نااشد معرفت به دست نمی pبه  sشخص 

مااحث معرفت شناسانه به ماهیت صدق مربو  است که از زمان ارسطو تراکنون مطررح بروده اسرت و در 
راگماتیسم ها و نظریات مختلفی از جمله نظریه انطااق، نظریه انسجام و نظریه پزمینه ماهیت صدق نگرش

مطرح شد. انطااق )یا مطابقت( برمطابقت گزاره با واقعیت تاکید دارد. بر اساآ این نظریه معیرار صردق و 
کذب جناه وجودی دارد بدین معنا که به ازاء هر گزاره، واقعیتی وجود دارد که گزاره برآنها منطاق است و اگر 

ترین تب خواهد بود. نظریه انسجام به تنوان مهمواقعیتی وجود نداشته باشد در اینصورت گزاره مفروا کا
ای گیرد. بر اساآ نظریه انسجام گرایری، صردق و حقیقرت خصیصرهرقیب در مقابل نظریه انطااق قرار می

شود. باورها درصورت فقردان ناسرازگاری میران با یکدیگر مشخص می –احکام  -است که از نسات باورها
(. حال در این میان 1395ای منسجم تلقی خواهند شد )مهدوی آزادبنی، ای از باورهآنها به تنوان مجموته

شود و همانند نظریه انسجام نظریه پراگماتیسم نیز به تنوان یک نظریه رقیب در برابر نظریه انطااق ظاهر می
به نظر صاحاان این فلسفه غرا از حیات همان تمل است نه نظرر در  1به اندازه کافی دارای شهرت است.

                                                 
. و 1842ویلیام جیمز  2. 1839تون نهضت پراگماتیسم را بیشـتر نتیجـة تـالش سـه اندیشـمند مشـهور یعنـی چارلز ساندرس پیرس کاپلس 1
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یجه فعالیت تقل اواًل و باالصالة در منشأیت اثر تملی است و کار تقل در این است که بره امرر حیرات و نت
تسهیل معیشت و به ارضای تمایالت مختلف ما مدد رساند. بنابراین تلم قردر و اتتارار تملری دارد و کرار 

وسائل تأثیر و تصرف در آنها  تلم این نیست که ماهیت اشیاء را به ما بشناساند بلکه تاارت است از این که
 را به دست بدهد و آنها را با حوائج ما سازگار و موافق سازد.

کند که اگر مفهومی نتیجه تینری نداشرته باشرد در آن صرورت پیرآ به تنوان پدر پراگماتیسم بیان می 
وه یرا بالفعرل آن فاقد معنا است. بر اساآ این دیدگاه تعریف یک مفهوم یا اصطالحی با تکیه برر آثرار برالق

 شود.انجام می
نمایرد: بررای بدسرت بندی میجیمز اندیشه پراگماتیستی را در قالب یک جمله به صورت زیر صورت 

آوردن معنای یک اندیشه صرفًا کافی است تا آن نوع تمل و رفتاری را کره اندیشره مفرروا متناسرب برا آن 
( از این رو در نزد جیمز پراگماتیسم هرم یرک barry,1998,p.64شود را نشان دهیم )است و ساب آن می

 نظریه در مورد معنا است و هم یک نظریه در مورد صدق است.
بدین قرار حقیقت یا همان صدق در این نظریه با آنچه به طور متعارف فالسفه در باره آن اتتقاد داشرتند 

های موجود در فلسرفه غالب چالش متفاوت بود. از نظر جیمز پراگماتیسم بهترین وسیله و راه کار برای حل
های گذشرته ( گاهی مکاتب فکری قرن بیستم واکنشری کره نسرات بره فلسرفهayer,1982,p.71است. )

را نره در مفراهیم  داشتند تکس العملی تلیه هر نوع تقل گرایی بوده اسرت. فلسرفه بهتررین راهنماسرت امه
ها مانای کار خود را زندگی و تمل قرار یستانتزاتی بلکه در زندگی کردن کوشش و تصمیم گرفتن. پراگمات

اند. تر از فکرر دانسرتهاند و چیزی بی همتا و گستردهدادند. گاه به اصالت حیات که حیات را محور قرار داده
گاه به تمل گرایی و گاه به ابزارانگاری سودمندی تملری حتری در منطرق و حقیقرت. در واقرع پراگماتیسرم 

دهد و بره است؛ یعنی در فرایند شناخت وقوع تغییرات تینی تملی را مانا قرار می سازی فلسفهای تینیگونه
دانند و به ها، فکر را تابع تمل میداند: همه این پراگماتیستنحوی تمل و تجربه را اصل و نظر را وسیله می

هیم مقدم بر تجربه بلکه ها در نگرش تجربه گرایند و آرای خود را نه بر پایه مفابرند. آنگرایی حمله میتعقل
های ایده آلیستی و مکانیستی از جهان را مردود شرمرده اند به یک اندازه برداشتبر تجربه زنده ماتنی ساخته

کنرد.. داننرد کره واقعیرت متحرول و پویرا را تعریرف میهایی انتزاتی و تعقرل گرایانره میو آنها را برداشت
هاست؛ چرا کره وقتری بره دهند نیز به نظر جدای با دیگر فلسفهیتصویری که پراگماتیستها از جهان ارائه م

                                                                                                                   
این نهضت بـوده اسـت و حتـی خود جیمز و دیوئی نیز خویش را مرهـون  مؤسسو عقیده دارد که پیرس  داندمی 1859.یجـان دیـوئ 3

 یروش فلسف کیبه عنوان  ،یالدیدر اواخر قرن نوزدهم م شهیاند این(. 334 ص، 1382. )کاپلستون،انددانستهمی پیـرسافکـار و تـالشهـای 
و با  یافتتکاملو  رشد« مزیج امیلیو» توسطوسپس گرفتشکلوجود آمد و  به« رسیپ» وسیلهنخست به  کایآمر در« سمیپراگمات» بهموسوم 

 باز کرد یتیو ترب اجتماعیو  یفلسف هایمکتب انیخود را در م یو جا دیرس خودترقیبه اوج  «یوئیجان د» آثارنشر 
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شود توجه کنیم به یرک جهران شرناختی جردای از دیگرر جای توجه به کلیات به آنچه در تجربه نمودار می
درایرن قسرمت بره ارتارا  پراگماتیسرم و ترأثیر آن در دیرن  1(109-113انجامد. )نقیرب زاده، ها میفلسفه

 پردازیم.می
 

 های قرآنیگماتیسم و دین: آموزهپرا

های فلسفی ظاهرًا نتوانست اختالف اندیشمندان را در جیمز معیار پراگماتیستی را در تصری که تالش
مورد باورهای دینری حرل نمایرد در مرورد باورهرای دینری بکرار بررد و از نظرر او نتیجره بکرارگیری معیرار 

ت. درست زمانی که فروید در حال نشران دادن خاسرتگاه پراگماتیستی آشکار شدن اتتاار باورهای دینی اس
بشری و طایعی برای دین و باورهای دینی بود او با تکیه بر معیار مرذکور از حقانیرت باورهرای دینری دفراع 
نمود. الاته روشن است که برای یک پراگماتیست حقانیت باورها نسات به آنچه کره در نظرام فکرری تصرر 

های زنردگی هرا و نتیجرهمیوه»کنرد یی متفاوت دارد. جیمز به صراحت بیران میجدید رایج بوده است معنا
 (.149)جیمز، « معنوی بهترین نشانه و میزانی است از ارزش آن

گردد. در این رابطه گروهری سابقه برقراری سازش میان پراگماتیسم و اسالم به برخی از متفکرین بر می
اگماتیسم بخصوص در حوزه دموکراسی و مسائل اجتماتی همخوانی از محققان اتتقاد دارند بین اسالم و پر

وجود دارد و میران آن دو ناسرازگاری وجرود نردارد. از نظرر آنهرا ایرن اندیشره برخری کره مدرنیتره و نظرام 
شناختی رایج در آن برای تعیین سرنوشت و اتتاار باورهای دینی شانس بیشتری بره همرراه دارد یرک معرفت

ست و در توا اتتقاد دارند ارزیابی باورهرای دینری برر اسراآ معیرار پراگماتیسرتی برا اندیشه نادرستی ا
( در 56موفقیت همراه است و قادر است تا دفاع قابل قاولی را فراهم نماید. )نصر، اسالم و دموکراسی، ص 

آن بکرار  هرایی کره درحوزه اندیشه سیاسی بازرگان به همخوانی اسالم و دموکراسی به تنوان یکری از حوزه
(. اتتقاد 16گیری پراگماتیستی مقرون به توفیق و نتیجه است اتتقاد داشت )بازرگان، اسالم و پراگماتییسم، 

دهند نره تنهرا تهدیردی بررای ها برای ارزیابی باورها ارائه مینویسنده این است که معیاری که پراگماتیست
فاع از حقانیرت باورهرای دیرن فرراهم نمایرد. الاتره تواند ابزار مناسای برای دباورهای دینی نیست بلکه می

نویسنده در این اتتقاد خود به چالشی که تاتًا بین نظام فکری تصر مدرن و یک نظریه پرداز کاماًل مطیرع و 
تابع پراگماتیسم وجود دارد نظری ندارد. به تاارتی این بحث که براسراآ میررام معرفرت شرناختی تصرر 

                                                 
 انِیاست که در جر یحل مشکالت یما کوشش برا یعقالن یهاتی( غرض و منظور از فعالسمی)پراگمات یاصالت صالح عمل هیبنابر نظر 1

که انسان در  یو رفع مشکالت یحل مسائل زندگ یبرا یفلسفمتعارف  اتیاز نظر بسیاری. نمایدمیتجربه رخ  یبررس یو جهد ما برا یسع
است که هر گاه مطابق آن  یقیحق یو تنها زمان یدر صورت دهیعق کی مزیج دگاهیارزش است. از د یب ایارزش  کمتجربه با آنها روبه روست 

 اریبس ایرابطهما  باورهای. از آنجا که شودمی انینما قتیاست که حق یبخش و محسوس داشته باشد. در تجربه عمل تیرضا جیعمل شود نتا
 .میآن آگاه شو قتیو از حق میخود دست به خطر بزن یهادر باور دیتنگاتنگ با عمل دارند با
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باورها  –های تجربه گرا های خرد گرا یا مدلخواه مدل –ارهای از پیش تعیین شده جدید در غرب، باید با معی
را به طور تام و باورهای دینی را به طور خاص مورد ارزیابی قرار داد موضوع توجه و و بحث نیست و با فارغ 

پرردازد. اتتقراد یدانستن خود از آن مدتایی را که در این مقاله مطرح نموده است بره دفراع و تایرین از آن م
ای از مستندات قرآنی به طور آشکار به دو شیوه ایجرابی و سرلای برر پراگماتیسرم نویسنده این است که پاره

منطاق است و مخاطاان خود را بر اساآ معیار پراگماتیستی یعنی مطابق با پیامدهای تینی ملمروآ مرورد 
 دهد.خطاب قرار می

 
 سم و قرآنمدل ایجابی همخوانی میان پراگماتی

های قرآنی این است با توجه به مطالب مذکور در بخش قالی مراد از همخوانی بین پراگماتیسم و آموزه
هرای که تمسک به نتیجه تینی یک باور به تنوان مانای نهایی در ارزیرابی آن راه حرل اساسری بررای چالش

در خصروص باورهرای دینری و  فلسفی است. حال معنای ادتای مطرح در این مقاله این است که اختالف
 تعیین اتتاار آنها به شیوه مذکور به تنوان یک معیار و قالب فکری مورد تأیید قرآن کریم است.

همانطور که در بخش بیان مساله اشاره گردیرد در ایرن تحقرق بره دو شریوه ایجرابی و سرلای رویکررد  
ن قسمت موضوع تأمل است این است که قرآن گردد. مراد از شیوه ایجابی که در ایپراگماتستی قرآن بیان می

کریم در موارد متعددی به منظور تشویق مخاطاان خود جهت تعهرد و پایانردی برخری اصرول ارزشری یرا 
ترین آیات در این زمینه کند. مهماتتقادی به نتایج ملموآ و تینی آنها در زندگی این جهانی انسان توجه می

رِه آتل َما ُأوِحی ِإلَ »تاارتند از:  اَلَة َتْنَهی َتِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنکِر َوَلرِذکُر اللَّ اَلَة ِإنَّ الصَّ یک ِمَن اْلکَتاِب َوَأِقِم الصَّ
ُه یْعَلُم َما َتْصَنُعوَن  کَاُر َواللَّ  «َأ

آنچه از کتاب به سوی تو وحی شده است بخوان و نماز را برپا دار که نماز از کار زشرت و ناپسرند براز 
 (45کنید )سوره تنکاوت آیه داند چه میقطعًا یاد خدا باالتر است و خدا می دارد ومی

در این آیه به طور آشکار قرآن کریم در تشویق و ترغیب به نسات به نماز بره نتیجره و آثرار نمراز توجره 
رِذیَن : »نمایردنماید. در نمونه دیگر قرآن کریم در رابطه با تکر و یاد خداوند نیز به همین نحو تمل میمی الَّ

ِه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب  ِه َأاَل ِبِذکِر اللَّ ُبُهْم ِبِذکِر اللَّ  «آَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ ُقُلو
گاه باش کره برا یراد خردا دلهرا آرامرش اند و دلهایشان به یاد خدا آرام میکسانی که ایمان آورده  گیرد آ

 (28یابد )سوره رتد آیه می
ِذی َخَلَقکْم مِ »  «ْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمْنَها َزْوَجَها ِلیْسکَن ِإَلیَها.ُهَو الَّ

اوست آن کس که شما را از نفس واحدی آفرید و جفرت وی را از آن پدیرد آورد ترا بردان آرام گیررد.... 
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 (189)اتراف آیه 
گیرد. تسکین نفس به تنوان نتیجه ملموآ و تملی زوجیت در ترغیب و تشویق به آن مورد توجه قرا می

 شود:همین آموزه در نمونه دیگر نیز یافت می
ًة َوَرْحَمًة ِإنَّ » ََیاٍت َوِمْن آیاِتِه َأْن َخَلَق َلکْم ِمْن َأْنُفِسکْم َأْزَواًجا ِلَتْسکُنوا ِإَلیَها َوَجَعَل َبیَنکْم َمَودَّ  ِفی َتِلک 

 «ِلَقْوٍم یَتَفکُروَن 
همسرانی برای شما آفرید تا بدانها آرام گیرید و میانتان دوستی  های او اینکه از ]نوع[ خودتانو از نشانه

 (21هایی است. )رم آیه اندیشند قطعًا نشانهو رحمت نهاد آری در این ]نعمت[ برای مردمی که می
چنانچه روشن است در آیات فوق قرآن کریم در تعلیل ارزش مناسک یا باور و اتمالی چون زوجیت و 

دهد. آیات زیرادی از قررآن کرریم کره برا ند تکر و مانند آن به آثار تملی آنها ارجاع مینیز اتمال تاادی مان
دهد نیز از منظر چنین دیدگاهی است ها را مورد خطاب قرار میادباتی مانند نفع و خسران و مشابه آن انسان

آرامش کره امرروزه در  که قرآن در تعامل با مخاطاان خود با چنین زبانی ارتاا  برقرار نموده است. همچنین
ها ترین نیازهای بشر شناخته شده است در آیات قرآنی قرنهای روان شناختی به تنوان یکی از اساسیبحث

قال مورد توجه قرار گرفته است و شیوه تحصیل آن نیز بیان گردیده است. آرامش به تنوان یک نتیجه تینری و 
گذارد. تجربه تدریجی آثار تینی و در حقانیت آن بجا نمی ملموآ یاد خداوند و باور به او در واقع تردیدی

( که بره صرورت آرامرش در وجرود فررد تجلری 28ملموآ یک باور دینی مانند نماز یا تکر الهی )رتد آیه 
سازد. الاته در حوزه اندیشره پراگماتیسرتی کند ارزش و اتتاار باور مفروا را برای وی متقاتد کننده میمی

شود نااید گمان نمود که مراد از حقانیت صردق اسرت. اساسرًا در یک باور سخن گفته میوقتی از حقانیت 
شود. چرا که از نظر اندیشمندان اندیشه پراگماتیستی مفهوم صدق به معنای مطابقت با واقع کنار گذاشته می

هرایی کره چالشهای صدق وارد شده اسرت و نیرز برا توجره بره این نظریه با توجه به انتقاداتی که بر نظریه
های معرفت شناختی در باره مفهوم توجیه بوجود آمده است مکتب پراگماتیسم به تنوان یک راه بررون نظریه

نماید تا مانا و اساآ دیگری را برای تعیین اتتاار و ارزش باورها ارائه نماید. ها تالش میرفت از این چالش
های ها و بن بست های بوجرود آمرده بررای نظریرهچالشدر واقع پراگماتیسم یک نظریه است تا با توجه به 

یابرد و ایرن هردف را از ایرن معرفت شناختی در باره توجیه و صدق، از دام شکاکیت و مرگ باورها نجرات 
نماید که بخالف مکاتب معرفت شناختی موجود بجرای اینکره معیراری از پریش تعیرین طریق جستجو می

دهرد کره ارزش باورهرا را بایرد در مرحلره تمرل نماید که ارزش باورها واجد چه ویژگی است پیشنهاد می
تنوان یک نظریه اخالقی دارد این است که سود آزمود. در این رابطه تفاوتی که پراگماتیسم با سود گروی به 

ها است در حالی که دغدغره پراگماتیسرتی در حروزه باورهرا و شرناخت گروی ناظر به اتمال و رفتار انسان
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 است.
تأمل در این قایل آیات نشان می دهدکه آیات مذکور در بردارنده دو نروع مضرمون متفراوت هسرتند بره 

ای از رزیابی باورها اشاره دارد و دیگری با تکیه برر چنران معیراری، نمونرهنحوی که یکی به قالب و معیار ا
 توان بیان نمود:دهد. این دو مضمون را به این صورت میباورها را مورد سنجش و ارزیابی قرار می

 الف( توجه و تمسک به نتایج و آثار تینی و ملموآ باورها و امور )مضمون معیار گرا( در ارزیابی آنها
بررسی ارزش و اتتاار یک نمونه از باورها یرا رفتارهرا برر اسراآ معیراری کره ارائره شرده اسرت.  ب (

 )مضمون مصداق گرا(
بر اساآ مضمون اول، اگر چه ظاهر این قایل آیات بر تشویق نسات به رفتار یا باور خاصی داللت دارد 

نهرد. بره تنروان را نیز در اختیرار می اما در ضمن تشویق و ترغیب، الگو و پارادایم سنجش و میزان ارزیابی
مثال دتوت به نماز با تکیه بر خاصیت بازدارندگی آن از فساد و فحشا و نیز دتوت به تکر الهری برر اسراآ 

کند )در بخش بعد به آیات مربو  به آین دو نمونه اشراره خواهرد خاصیت آرامش بخشی آن صرفًا بیان نمی
ورها یا اموری هستند که از نظر قرآن دارای اتتاار هستند. بلکه این آیات شد( که نماز و تکر الهی در زمره با

تروان برا به طور پیشینی بیانگر نوتی معیار در سنجش باورها هستند و اصواًل پذیرفته است که باورهرا را می
 1گذارند ارزیابی نمود.تکیه بر آثاری که از خود بجا می

ار باورها یا رفتارها به تنوان معیار پسرینی و کراربرد آن در حروزه تاکید نظریه پراگماتیسم درباره نقش آث
باورها و رفتارهای دینی ممکن است ساب طرح این پرسش گردد که اگر ارزش نماز یا تکر الهی بواسطه آثار 

بد یاآورد اما آثار مفروا تحقق نمیگیرد پس در باره نمازگزاری که نماز بجا میتینی آن مورد تأیید قرار می
ها باید در نظرر داشرت آنچره در نظریره پراگماتیسرم تاکیرد توان گفت. در پاسخ به این گونه پرسشچه می

شود اجتناب از اقتااآ معیار پیشینی در سنجش باوره ها است بلکه باورها را باید برا تکیره برر آثارشران می
ن نمونره نمراز در تمرل آثراری را بره شود به تنواارزیابی نمود. حال در حوزه دین تلی رغم اینکه تاکید می

گردد اما فقدان ایرن نقرش در برخری نمرازگزاران قرادر دناال دارد که مطابق پراگماتسیم موید اتتاار نماز می
تواند متعدد باشد از جمله های احتمالی مینیست معیار پراگماتیسم را از بین بارد. چرا که در این باره پاسخ

 های اصلی نماز ناوده است.گزاران واجد ویژگی اینکه نماز این گونه نماز
نکته دیگری که درباره کاربرد نظریه پراگماتیسم در حوزه دین بویژه با نظر بره ادبیرات کالمری و فکرری 
جهان اسالم باید در نظر داشت این است که بحث پراگماتیسم و کاربرد آن در حوزه دین نااید با یک بحرث 

                                                 
ای که جا دارد بدان اشاره شود این است که نتیجه بخشی نماز و دعا در مرحله عمل همانند هر عمل دیگری دارای شرایطی است البته نکته 1

گیرند. آنچه که در این بخش مقاله مورد تاکید یابد. در منابع اخالقی و روایی این قبیل شرایط مورد توجه قرار مینظر به آن تحقق میکه با 
 دهد.نتیجه بخشی عملی آنها را مورد استناد قرا می برخی اعمال یا باورها گیرد این است که قرآن هنگام توصیه بهقرار می



            247                        ... یو سلب یجابیو کاربرد مدل ا ینید یباورها یارزش معرفت       1398و زمستان  زییپا

آمیختره گرردد. در اندیشره اسرالمی در کنرار « رابطه ایمان و تمل»می به تنوان مهم و رایج در اندیشه اسال
بحث چیستی ماهیت ایمان، بحث رابطه آن با تمل نیز وجود دارد که منشاء برروز مختلرف نرزد متکلمرین 

( گروهی مانند مرجئه اساسًا منکرر نقرش تمرل نسرات بره 306مسلمان گردیده است. )معروف الحسنی، 
اند. باید بخاطر داشت های دیگر نظریات دیگری ارائه نموده( و گروه314/ 2اند )ولوی، شدهحقیقت ایمان 

که بحث پراگماتیسم و کاربست آن در حوزه دین با بحث مذکور متفاوت است. این بحث در مقام ارزیرابی 
امرا بحرث رابطره گیرد و ارزشگذاری باورها و رفتارهاست و در واقع در حوزه معرفتش شناسی دینی قرار می

ایمان با تمل این گونه نیست. نظریه پراگماتیسم محدود به مقوله ایمان نیست بلکه نخست به طور ترام در 
شود سپس در گام بعد به طرور خراص در ای درباره باورها و رفتارها به تنوان یک معیار معرفی میهر حوزه

 رود.حوزه دین در باره باورها و رفتارهای دینی بکار می
 

 مدل سلبی همخوانی میان پراگماتیسم و قرآن

مراد از شیوه سلای این است که در قرآن کریم تالوه بر اینکه توجه به آثرار تینری و ملمروآ یرک براور 
معیار ارزیابی آن است همچنین بی خاصیت بودن و فقدان تأثیر و تدم ایفاء نقش در زندگی آدمی به واسطه 

شود. الاته در آیات بسیاری قرآن کریم ممکن اتتااری آن در نظر گرفته می تصدیق و پذیرش باوری معیار بی
ها قرار است به نتایج و آثار آخروی باورها و رفتارها توجه نماید و این امر را تاملی در تشویق یا انذار انسان

هاسرت کره مانرای دهد. اما در شیوه ایجابی یا سلای مراد آثار تینی و ملموآ این جهانی باورها و رفتارمی
رِه َمرْن اَل »ترین آیات در این زمینه تاارتند از: گیرد. مهمارزیابی قرار می ْن یرْدُتو ِمرْن ُدوِن اللَّ َوَمْن َأَضلُّ ِممَّ

 «یْسَتِجیُب َلُه ِإَلی یْوِم اْلِقیاَمِة َوُهْم َتْن ُدَتاِئِهْم َغاِفُلوَن 
دهرد و خواند که تا روز قیامت او را پاسرخ نمیمیتر از آن کس که به جای خدا کسی را و کیست گمراه

 (۵آنها از دتایشان بی خارند )سوره احقاف آیه 
ها قرادر نیسرت جروابی چنانچه روشن است در آیه مذکور معاود قرار دادن هر چیزی که به درخواسرت

و بی خردی براور دهد نوتی گمراهی در نظر گرفته شده است. گمراهی در آیه مذکور به معنای فقدان اتتاار 
و رفتار مورد بحث است. این آیه به طور آشکار قالای از محاساه و ارزیرابی امرور و باورهرا را در تات خرود 

ها از باورها و اموری که فاقد خاصیت در زندگی این جهانی یا آن جهانی نماید. پرهیز دادن انسانترویج می
ینکه قرآن اصل پذیرش یا رد نمودن باورهرا و امرور را برا انسان هستند به طور ضمنی داللت آشکار دارد بر ا

 تکیه بر آثار آنها را به تنوان یک قالب و معیار ارزیابی پذیرفته است.
چنانچه در شیوه ایجابی بیان شد در این مورد نیز این قایل آیات در بردارنده دو نروع مضرمون متفراوت 
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باورها اشاره دارد و دیگرری برا تکیره برر چنران معیراری، هستند به نحوی که یکی به قالب و معیار ارزیابی 
تروان بیران دهد. این دو مضمون را به ایرن صرورت میای از باورها را مورد سنجش و ارزیابی قرار مینمونه
 نمود:

 الف( توجه و تمسک به نتایج و آثار تینی و ملموآ باورها و امور )مضمون معیار گرا(
نمونه از باورها یرا رفتارهرا برر اسراآ معیراری کره اراده شرده اسرت.  ب ( بررسی ارزش و اتتاار یک

 )مضمون مصداق گرا(
رِه اَل یْخُلُقروَن َشریًئا َوُهرْم »توان توجه نمرود: به تنوان نمونه در آیه زیر می رِذیَن یرْدُتوَن ِمرْن ُدوِن اللَّ َوالَّ

 «یْخَلُقوَن 
شوند )سوره نحل، آیه حالی که خود آفریده می آفرینند درخوانند چیزی نمیو کسانی را که جز خدا می

۲۰) 
دهرد و برر بر اساآ مضمون اول )الف( این آیه قدرت آفرینشگری را مانای ارزیابی و محاساه قررار می

اساآ مضمون دوم )ب( پرستش موجودی یا دتا از موجودی که فاقد معیار مرذکور )قردرت آفرینشرگری( 
 گیرد.و مورد مذمت قرار میشود اقدام نادرست در نظر گرفته می

ها نیز برر ترأثیر های بکار گرفته شده نه تنها رویکرد کارکردگرایانه دارد بلکه خود واژهدر آیات دیگر واژه
ها هستند که در آیه زیرر بکرار بررده شرده اسرت: های نفع و زیان از جمله این واژهگذاری داللت دارد. واژه

ِه َما اَل » اَلُل اْلَاِعیُد یْدُتو ِمْن ُدوِن اللَّ ُه َوَما اَل یْنَفُعُه َتِلک ُهَو الضَّ  « یُضرُّ
دهرد ایرن اسرت همران رسراند و نره سرودش میخواند که نه زیانی به او میبه جای خدا چیزی را می

 (۱۲گمراهی دور و دراز )سوره حج، آیه 
آورد ضراللت ن حاصل نمیبر اساآ این آیه دتا یا پرستش نمودن مادائی که سود و زیانی را برای انسا

پردازد )مساله دترا یرا پرسرتش( قرالای کره در )گمراهی( است. صرف نظر از موضوتی که این آیه بدان می
 گیرد قابل توجه است.ارزیابی دتا و پرستش نسات به یک مادائی مورد استفاده قرار می

ه است. الاته در زمران تصرر چنانچه دقت شود هر دو مضمون الف و ب در این آیه نیز بکار گرفته شد 
ای که قرآن در آن نازل گردیده است دچار نروتی از باورهرا و رفتارهرای شررک آمیرز نزول قرآن کریم جامعه

ها در قرآن با نظر به نتیجه تملی مورد ارزیرابی قررار ها بوده است. لذا این نمونهمانند تاادت و پرستش بت
گیررد. در آیرات قالری از جملره سروره در قرآن مورد توجره قررار میهای دیگری نیز گرفته است. الاته نمونه

در مورد نماز به تنوان امری که در نظام تشریع تاادی در رأآ امور قرار دارد آنچه در رابطه  45تنکاوت آیه 
گیرد نتیجه تملی آن است و همین امر را مانای تشویق و ترغیب با حقانیت و اتتاار آن مورد تمسک قرار می
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آید همچنان قرآن کریم مسراله تارادت و دترا را در دهد. از این رو در دو آیه دیگر نیز که در تیل میرار میق
برد ماتنی برر واژه نفرع و هایی را که بر بی اتتااری و فقدان ارزش آن بکار میدهد و واژهکانون توجه قرار می

ِه َما اَل ینْ »زیان است:  یْعُاُدوَن ِمْن ُدوِن اللَّ ِه َظِهیًراَو ُهْم َوکاَن اْلکاِفُر َتَلی َربِّ  «َفُعُهْم َواَل یُضرُّ
رساند و کافر همواره در برابرر دهد و نه زیانشان میپرستند که نه سودشان میو غیر از خدا چیزی را می

 (۵۵پروردگار خود همپشت ]شیطان[ است )سوره فرقان، آیه 
ُه َأْقَرُب ِمْن َنْف »  «ِعِه َلِاْئَس اْلَمْوَلی َوَلِاْئَس اْلَعِشیُر یْدُتو َلَمْن َضرُّ

خواند که زیانش از سودش نزدیکتر است وه چه بد موالیی و چه بد دمسازی )سروره حرج، کسی را می
 (۱۳آیه 

تأمل در آیات مذکور چه به شیوه ایجابی و چه به شیوه سلای نشان دهنده این نکته است کره در ادبیرات 
بگری در مواجهه با باورها و رفتارها تعایه شده است و اساسًا محاساه بر اسراآ فکری قرآن کریم روح حسا

آثار و نتیجه تینی و ملموآ باورها و هر امری که در نهایت مترأثر از باورهرا اسرت یرک پرارادایم فکرری و 
شود. یعنی مضمون اول )الرف(. تامرل اصرلی در ایرن امرر رفتاری برای انسان در قرآن کریم محسوب می

ای ها بره گونرهها دارای چنین خصوصیتی هستند و اگر غالب انساناید این واقعیت باشد که غالب انسانش
آفریده شده باشند که در ارزیابی امور و باورها تابع خصلت محاساه گری بر اساآ نتیجه تینری و ملمروآ 

ها و طرح مجموته انسان آن چیز باشند، طایعی و بدیهی است که خالق هستی خود نیز در خطاب قرار دادن
نظامی از باورها و رفتارها به چنین معیار تام و همگانی توجه نماید. این شیوه امتیازی که دارد این است که 

نماینرد در خود را از مهمترین نقدی که غالاًا ایمان گرایان بر ضد تفکر تقل گرایی در حوزه ایمان مطرح می
تواند مانای درست و مناسرای در مان گرایانی چون کی یر کگور تقل نمیدارد. زیرا بر اساآ ایامان نگه می

شود تا همگان ارزیابی ایمان محسوب گردد زیرا خاصیت حسابگری نظری تقل و شرای  این امر ساب می
در زندگی خود فرصت استفاده از آن را نداشته باشند و در واقع تفکر تقل گرایی در حوزه ایمران معیراری را 

های زنردگی روز مرره فراغرت نهد که همگان قادر به استفاده از آن نیستند چرا که معیشت و دغدغهپیش می
آیرد نره تنهرا چنرین کند. اما در طرح و معیار پراگماتیسرتی بره نظرر میمورد نیاز برای این امر را فراهم نمی

های زندگی است و دغدغهچالشی وجود ندارد بلکه اساسًا خوی حسابگری تمل گرایانه متناسب با همگان 
 روز مره مانعی برای بکار گیری آن نیست.

 
 پراگماتیسم: فرصت یا تهدید

در این پژوهش تالش شد تا ضمن بیان مختصر نظریه پراگماتیسم کاربست ایجابی و سلای آن در قرآن 
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د باورهرای کریم بیان شود. رویکر محقق در پژوهش حاضر این است که پراگماتیسم نه تنها تهدیدی بر ض
دینی نیست بلکه فرصتی در تایین ارزش و نشان دادن اتتاار باورهای دینی است و الاته در این رابطه اتتقراد 
نویسنده این است که این قالب در ارزیابی باورها در آیات قرآن کریم مرورد اسرتفاده قررار گرفتره اسرت. در 

آنچه نویسنده در مقاله حاضر قصد دارد مورد ترضه تواند از ابهام توضی  این مساله توجه به نکات تیل می
 نماید:قرار دهد جلوگیری می

ای که نویسنده بدان تمسک نموده اسرت ترا کاربسرت پراگماتیسرم را در های ایجابی و سلاینمونه – 1
تنروان  آیات قرآن نشان بدهد منو  به این امر نیست تا بیان نماید آیا اساسًا قرآن کریم به نظریه مطابقت بره

ای در باره صدق اتتقاد دارد یا نه. اگر نظریه پراگماتیسم یک نظریه بشری در تعیین اتتاار باورها است نظریه
نظریه مطابقت نیز همین وضعیت را دارد. قطعًا باور نویسنده این است کره قررآن کرریم بره لحرای هسرتی 

نوان یک مکتب در تعیین اتتارار باورهرا و واقرع نماید و بین پراگماتیسم به تشناختی واقع گرایی را ارائه می
 گرایی هستی شناختی ناسازگاری وجود ندارد.

نکته دوم اینکه با نظر به نکته قال کسی که به کاربست پراگماتیسم در آیات قرآن اتتقاد دارد مستلزم  – 2
تعیرین اتتارار باورهرا  تروان هرر دو روش را دراین نیست تا نظریه مطابقت را نفی نماید. بلکه فی نفسره می

استفاده نمود. اما باید در نظر داشت که بینیانگذاران مکتب پراگماتیسم نظریه تمل گرایی را در یک فضرای 
ای اتم از نظریه مطابقت یا غیره که از قال معیار صردق را های معرفت شناختیبی اتتمادی نسات به نظریه

ها، پراگماتیسرم بره تنروان یرک راه ه بن بست های این نظریهاند. یعنی با توجه بسازند مطرح شدهمعین می
نمایرد بوجرود آمرده برون رفت که از دچار شدن به شکاکیت و پوچ گرایی معرفت شرناختی جلروگیری می

 است.
نکته سوم و آخر این مساله است که پذیرش نظریه پراگماتیسم به تنروان معیراری در تعیرین ارزش  - 3

آن در قرآن کریم به معنای این نیسرت کره قررآن را برر یرک مکترب بشرری منطارق  باورها و یافتن کاربست
تر از این نظریه بر پیامار اکرم وحی شرده اسرت و فهرم آن ها قالایم. چرا که قرآن به لحای زمانی قرننموده

ار ندارد. تواند به طور تدریجی بر یک فرایند زمانی رخ دهد. این فهم در انحصار کسی قربوسیله مومنان می
شرود کاربسرت قرآنری ایرن اند ساب نمیحال اگر بنیانگذاران این نظریه در جامعه غربی آن را مطرح نموده

ها قال رخ داده است نوتی وابستگی وحی بر مکاتب بشری باشرد. بررای توضری  شراید ایرن معیار که قرن
دی در مورد جهران طاعیرت دسرت تمثیل به فهم مساله کمک نماید: دانشمندان تلوم تجربی به حقایق زیا

های تلوم طایعی را در آیات قرآنی نشان بدهرد آیرا ایرن امرر بره اند. اگر محقق تلوم قرآنی وجود آموزهیافته
معنی وابسته ساختن قرآن به تلوم طایعی است؟ پاسخ نویسنده منفی است اگر چه اتتقاد دارد که هرر نروع 
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توان به سادگی آن را بر قرآن کریم تطایق نمود چرا کره مایند نمینکشفی که دانشمندان تلوم طایعی بیان می
کند. اما گاهی وضعیت متفاوت است و کشفی را دانشرمندان تلروم دانش تجربی فرایند تدریجی را طی می

ای در نمایند و در قرآن کریم بدان تصری  شده است. حال آیا اتتان به وجرود چنرین آمروزهطایعی بیان می
نشانه نوتی وابستگی قرآن بر تلم تجربی است؟ قطعًا پاسخ منفی است چرا که نرزول قررآن بره قرآن کریم 

تر از ظهور تلم جدید رخ داده است. به تنوان مثال روزگاری در تلم نزاع بر سر این ها قاللحای زمانی قرن
کن بودن زمرین داللرت بود آیا زمین دارای حرکت است یا ساکن؟ دیدگاه رایج و سنتی نزد دانشمندان بر سا

انرد. محققران تلروم قررآن نیرز داشته است تا اینکه در تلم جدید دانشمندان به متحرک بودن زمین پری برده
اند که در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که بر حرکت زمین داللت دارد: الذی جعرل لکرم االرا متوجه شده

 (53مهدا )سوره طه آیه 
ایم. امرروزه معنای این نیست که قرآن را بر دانرش تجربری تطایرق نمرودهحال آیا پذیرش این مساله به  

محققان تلوم قرآن از اتجاز تلمی سخن می گویند خود در حال تادیل به گرایش مستقل در قررآن پژوهری 
 است.

های تلمی دیگر از جمله در مورد موضوع بحث این مقالره خالصه کالم اینکه به همین طریق در حوزه
ت پراگماتیسم )به تنوان یک نظریه نزد متفکران غربی( در قرآن کریم به معنای تطایق قرآن بر یک اگر کاربس

 مکتب بشری نخواهد بود.
 

 گیرینتیجه

های فیلسوفان معرفت گرا برای نشان دادن امکان دسترسی بشر به معرفت و تمرایز در طول تاریخ تالش
تب و فاقد اتتاار بر تعیین معیاری از قارل معرین شرده تاکیرد های کاهای معتار و صادق از گزارهمیان گزاره

داشتند و تلی رغم اختالف میان آنها در این نکته با یکدیگر اشتراک داشتند. تدم اجماع فیلسوفان معرفرت 
گرا در نشان دادن راه و روش دسترسی انسان به معرفت و او  گیری اختالفات معرفت شناختی ساب شد تا 

های جدید به نام پراگماتیسم در تاریخ فلسفه پدید آید که در بر دارنده میزان و معیار جدیرد و یکی از نظریه
ها را نره از طریرق ارائره یرک متفاوتی در ارزیابی و سنجش باورها بود. این معیار، معناداری مفاهیم یا گزاره

کند. در این پژوهش ترالش جو میپیشینی و تطایق آنها با معیار بلکه در نتیجه تملی آنها جست -معیار کلی 
شد تا بیان گردد اگر تفکر پراگماتسیتی به تنوان میزان و معیار سنجش باورها در حوزه دین و باورهای دینری 

آید؟ در این پرژوهش نویسرنده پاسرخ ایرن مورد استفاده قرار گیرد آیا از آزمون پراگماتیستی پیروز بیرون می
ها برای نشان دادن این پاسخ بود که آیات بسیاری دناال نموده است و تالشپرسش را با توجه به آیات قرآنی 
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در قرآن کریم در سنجش باورها آهنگ پراگماتیستی دارد. با توجه به فرضیه تحقیق، پژوهش حاضر بره ایرن 
نتیجه رسید که تفکر پراگماتیستی با کنار نهادن معیارهای معرفت شناختی موجرود، در ارزیرابی و سرنجش 

ورها و طرح نهادن میزان پراگماتیستی نه تنها تهدیدی برای دغدغه معرفت شناختی قرآن نیسرت بلکره در با
قرآن کریم آیات متعددی وجود دارد که به دو شیوه ایجابی و سلای چنرین معیرار و میزانری را در سرنجش و 

معیاری استفاده شده است ناظر  هایی که در قرآن به طور آشکار از چنینگیرد. نمونهارزیابی باورها بکار می
ترین غایات دین است. همچنین در مورد سنجش اتتاار به مساله تاادت و پرستش است که یکی از محوری

ای کره از تکر، نماز و بی اتتااری شرک به معیار پراگماتیستی تمسک گردیده است و از طریق آثرار و نتیجره
 گردید. گذارند ارزش و اتتاار آنها مطرحخود بجا می
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