
بررسی مبانی معرفت شناختی و روش شناختی علم دینی از منظر آیت اهلل مصباح یسدی 

  آسیِ گٌج خبًی

چکیذُ  

. بب پیطرفت رٍز افسٍى ػلَم عبیؼی ٍ ػلَم اًسبًی ، هسئلِ چگًَگی هَاجِْ دیي بب ایي ػلَم هغرح هی ضَد

بب تَجِ بِ اّتوبم ٍیصُ حضرت . لف استدر اثببت، ًفی ٍ اًکبر رابغِ ػلن ٍ دیي ٍ ػلن دیٌی، دیذگبُ ّب هخت

ػالهِ هصببح یسدی بِ ػلَم اًسبًی اسالهی ٍ ٍیصگی خبظ دیذگبُ ایطبى در پرداختي بِ هببًی فلسفی ػلَم 

در اًسبًی ٍ ػلن دیٌی، تحقیق پیص رٍ بب بکبر گیری رٍش تحلیلی ٍ تَصیفی بِ بررسی ًظریبت حضرت استبد 

. ت ضٌبختی آى پرداختِ ٍ از هٌظر ایطبى ، بِ برخی ابْبهبت پبسخ هی دّذرابغِ بب ػلن دیٌی ٍ هببًی هؼرف

آًچِ برای دیي ضرٍرت دارد، . از دیذگبُ ایطبى ، دیي ٍظیفْبی در قببل کطف رٍابظ ػلی هیبى پذیذُ ّب ًذارد

گبّبًِ بب تَجِ بِ بررسی کٌص ّبی ارادی ٍ آ. ضٌبخت ٍ بیبى تبثیر پذیذُ ّب در سؼبدت ٍ ضقبٍت اًسبى است

اًسبًی ٍ احکبم ، آثبر ٍ پیبهذّبی آى در ػلَم اًسبًی، ػلن دیٌی در گسترُ ػلَم اًسبًی اسالهی هحقق خَاّذ 

ٍ بخصَظ  از دیذگبُ ػالهِ هصببح، آًچِ بِ ػلَم اًسبًی هَجَد، صبغِ الحبدی هی دّذ، هببًی فلسفی. بَد

اثببت اهکبى ػلن بِ ٍاقغ ، بررسی هَاًغ هؼرفت صحیح ، رد هببًی تجربِ گرایی ٍ . هببًی هؼرفت ضٌبختی است

در . لسٍم یقیي هؼرفت ضٌبختی در استٌبد ًتبیج بذست آهذُ بِ دیي، از ٍیصگی ّبی دیذگبُ حضرت استبد است

ببیذ در راستبی کوبل ... دُ از ٍحی، ػقل ٍبلکِ ًظریِ ّبی بذست آم. ػلن دیٌی رٍش ٍ هٌبغ، ضرط ًیست

 "در ایي ًظریِ، . ببضذ –رٍش فقبّتی  -حقیقی اًسبى در حَزُ ببٍرّب ٍ ارزش ّب ٍ بب هتذٍلَشی صحیح

یک رٍش در گرد آٍری ٍ تَلیذ ًظریْْبی ػلوی بَدُ، ارزش هؼرفتی یقیي حبصل از آى ،  "هراجؼِ بِ ٍحی

. تکوتر از هؼرفت ّبی یقیٌی دیگر ًیس

. ػلن دیٌی، ػلَم اًسبًی، آیت اهلل هصببح یسدی، هؼرفت ضٌبسی، رٍش ضٌبسی: کلیذ ٍاشُ ّب
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