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چکیده:
این پژوهش مشتمل بر چهار فصل است که فصل اول آن کلیات ،به بحثهای اساسی مثلل تعریل
معرفت دینی ،قلمرو آن و مباحثی که به آن مربوط میشلد مثلل شلااکیت ،هرمنوتیل ،،نشلانهشناسلی
پرداخته شد است ،در ادامه فصل دوم ،ادعای دکتر سروش که همان نسبت معرفت دینی اسلت پرداختله
شد  ،ایشان قائل است که معرفت دینی ی ،معرفت بشری است و معارف بشری با یادیگر ترابط عمومی
دارند پس معرفت دینی هم به عنوان ی ،معرفت بشری با معارف برون دینی دارای ارتباط و تالئم اسلت
و لذا نسبی ،متاامل و عصری است ،ادلّه ایشان شامل استقرای فرد باللذّات ،پلارادوکس تأییلد ،هندسله
معرفت است .در فصل سوم دیدگا مقابل دیدگا سروش ،دیدگا آقای جوادی آمللی اسلت کله ایشلان
بحث ثبات و تحول فهم شریعت را مطرح میکند که ایشان قائل است فهم بشر دربار اصلل حل بلودن
دین الزم ثابت هم در معرض دگرگونی است ،نمیشود گفت ،خود دین ثابت و مطل است ولی فهم بشلر
از دین در معرفی احتمال تحول و عصری بودن ،چون همین گفته که «دین ثابت و مطل است» نیز یالی
از فهمهای بشری است و احتمال زوال دارد و از نظر ایشان معرفتشناسی که مبتنی بر نسلبیتت شلناخت
پیریزی شود ،الزمه اناار ضرورتهای علمی نفی ضرورتهای دینی و نفی قداست معارف دینی اسلت.
و اما در فصل آخر به نقد دیدگا دکتر سروش پرداخته شد چرا که دیدگا ح و صواب دیلدگا مطلل
بودن معرفت دینی یعنی دیدگا آقای جوادی آملی است .اما نقد نظریه دکتر سروش به این صورت اسلت
که دیدگا ایشان آنتی رئالیسم است چون صرف تفای ،شئ و فهم آن کفایت نمیکند چلرا کله سلروش
راهی را برای وصول به شئ فی نفسه قائل نمیباشد و اشااالت دیگر مثلل شلااکیت و نسلبت گرایلی،
ناتوانی در حل تعارض علم و دین چرا که ایشان به نفع علم رأی داد و آن را بر دیلن تحمیلل نملود و

ادلّه ایشان یای یای مورد نقد قرار میگیرد به ایناه در فرد بالذّات ،با چند مثال ساد نملیتلوان قضلیه
کلیه تحول عام را ثابت کرد و ایناه گرچه تأییدهای پارادوکسی صحیح هم باشند بالّی با مدعیتات قبض
و بسط بیگانهاند و در مورد هندسه معرفت ما میگوییم که شما از کجا میگویید که معلومات انسان با هم
مرتبط میشوند و ی ،شال هندسی پیدا میکنند بعد از این نقدها مشخص ملیشلود کله دیلدگا دکتلر
سروش یعنی نسبیت معرفت دینی اشتبا است و در واقع ،معرفت دینی مطل میباشد نه نسبی.
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