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١عبدالعلي شكر

 چكيده
ايمـان گارد در مقام دفاع از ايمان مسيحى بر اين باور تاكيد دارد كـه يركه كى

و هيچ . تابد گونه استدالل عقلى را برنمى حقيقى در گرو پايان يافتن عقل است

مى×استناد به تورات، حضرت ابراهيموی با خواند؛ زيـرا را شهسوار ايمان

و  و از سر خرد ستيزی، تسليم فرمان الهـى شـد تنها با خطر كردن، شورمندی

مـ. مبادرت بـه ذبـح فرزنـد كـرد دعای پارادوكسـيكال وی داليلـى كـه بـر

مى ايمان بـه همـين جهـت. كند، وافى به مقصود او نيست گرايى افراطى اقامه

آنچـه. نظران واقع شـده اسـت ادعای او مورد انتقاد فراوانى از سوی صاحب

از گارد در خصوص اوصاف شهسوار ايمان پردازش مـى يركه كى كنـد، فراتـر

و غير مطابق با آن است .كتاب مقدس

و روايات، ايمان حقيقـى را وامـدار در مقاب ل، صدرالمتالهين با استناد به قرآن

و مكاشفه قلبى مى و. داند براهين عقلى به عقيده او امور غيبى همچـون معـاد

مسايل آن، گرچه از طريق برهان عقلى قابل دسترسى نباشد، اما ايمان بـه آن 

و انكشاف قلبى حاصل مى اين از منظر ايشان، بنابر. گردد از طريق تزكيه نفس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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و درجـه ايمان نه تنها ناسازگار با عقل نيست، بلكه براهين عقلى به استحكام

.افزايند آن مى

و بـا بيـان انگيـزه گـرايش و بررسى اين دو ديدگاه پرداخته اين مقاله به نقد

پى گرايى، نارسايى به ايمان گارد ركهيىكافراطى  و را ها آمـدهای اساسـى آن

گـردد كـه ديـدگاه صـدرالمتالهين، در ادامه، تبيـين مـى. كندمىخاطر نشان 

و دينى دارد .سازگاری عميقى با موازين عقلى

كى، عقل، ايمان ايمان: واژگان كليدی .گارد، مالصدرا يركه گرايى،

*** 

 طرح مسئله

و يــازدهم هجــری صــدرالمتالهين بــه عنــوان فيلســوف متالــه مســلمان در قــرن

و عارف مشرب دانماركى در قـرن نـوزدهم مـيالدی١گارد يركه كى بـه متفكر مسيحى

و ارتباط آن٢گرايى ايمانعنوان مدافع  و در باب ايمان ، هردو دغدغه ايمان دينى داشته

. اند متفاوت را مطرح كرده با عقل، دو ديدگاه

و بـا اسـتدالل عقلـى ايمـان معتقد است گارد ركهيىك ايمان مبتنى بر عقل نيسـت

.دين قلمرو عشق است نه عقل، قلمرو خطر كردن است نـه اسـتدالل. شود حاصل نمى

و در اين مسير نيـازی بـه درستى باورهای دينى را بايد بر مبنای خود ايمان پذيرا شد

و استدالل نيست يك. برهان به نظر وی عظمت انسان در اين است كه با سر سپردن به

و مسـئوليت گزينشبى يقينى عينى، شورمندانه دست به  و انتخاب بزنـد هـای خطيـر

و ديگران،:ك.ر(سرنوشت ساز را خود به تنهايى به عهده بگيرد ).80: 1379پترسون

و اسـتدالل عقلـى را در كنـار اما مالصدرا با استناد به قرآن، نقش اساسـى عقـل

با. گيرد مكاشفه قلبى، در تحقق ايمان حقيقى ناديده نمى ور به وی به خصوص در قبال

و نشـر اخـروی، بـر لـزوم دو عنصـر فـوق تاكيـد  و حشـر امور غيبـى نظيـر معـاد
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).381-380: 1354مالصدرا،(ورزد مى

و داليلحال بايد ديد تا چـه انـدازه داليـل آنـان؟اين دو متفكر چيست پشتوانه

 استحكام دارد؟ آيا اين مباحث قابل تطبيق با منابع دينى هستند يا خير؟

 گرايي ايمان پيشينه

و داليلىبا منتقدان كتاب مقدس قد نشان دادند ارايه مستندات جدميكه عهد ديـو

از از منابع در دسترس خود، قرنبا استفاده ناشناختهىسندگانيونرا حضـرت ها پـس

.)131-130: 1362ايان بار بور،(اند نوشته،×و حضرت عيسى×موسى

ا عالوه وريـز اين كتب مقـدسود در از مطالب موجیاريبسن،يبر سـوال رفـت

و قسمت نقادان معتقد شدند كتاب گويى شده است، هايى كه در باره وقايع آينده پيش ها

ديـاز عقاىبرخـنيهمچنـ.)38: 1368ن،رهـورد(اند پس از انجام وقايع نوشته شده

ا جدژهيوبه ها، كتابنيموجود در كـهىتياسـت، ماننـد شخصـزيخردستد،يدر عهد

. اندل شدهيقا×ىسيعیخود برایها در نوشته وحنايو٣پولس

. انـد نيـز بـه ايـن مـدعا گـرايش داشـته٥و آگوسـتين٤چون ترتوليانوس كسانى

و(دانـد مـىايمان آوردن به امری كه محال است را بر خـود رواوسترتوليان پترسـون

.)70: 1379ديگران، 

 گرايي بر مدعاي ايمان گارد يركهكياستدالل

در بيـان. كنـد ايشان در اثبات عقيده ناسازگاری ايمان با عقل چند دليل بيان مـى

و چنين استدالل مى٦اول كند كه امور يقينى به ويژه در مسايل تاريخى از طريق تقريب

و به همين جهت خطاپذيرند تخمين حاصل مى از طرف ديگر روشن اسـت كـه. گردد

و تخمين برای ايمان دين بنـابر. كنـدى كه مبنای سعادت ابدی است كفايت نمىتقريب
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اش يقينى آفاقى اين شخص مومن اگر بخواهد ايمان خود را حفظ كند بايد سخت به بى

.راسخ باشد

نام دارد، بر اين عقيده است كـه هـيچ كـس٧او در استدالل ديگری كه دليل تعويق

ب نمى و تواند ايمان دينى اصيلى داشته باشد، مگر اين كه ه آن التزام كامل داشـته باشـد

هركس برای اين كه به يك عقيده التزام كامل داشته باشد، بايد عزم خود را جزم كـرده

و حالى كه حصول آن را به شكل نظری ممكن مـى دانـد، از آن عقيـده تا در هر وضع

.دست نكشد

آن را بـر ای التزام كامل داشته باشد كـه تواند به عقيده از سوی ديگر هيچ كس نمى

هـا تحقيقاتى مبتنى ساخته است كه در آينده ممكن است به تجديد نظـر در نتـايج آن

ای كه بر چنين مبنايى استوار است، ناگزير به تعويـق التزام كامل به عقيده. حاجت افتد

تواند مبتنى باشد بر تحقيقاتى كـه خـود مـومن بنابراين ايمان اصيل دينى نمى. افتد مى

.آينده ممكن است به تجديد نظر در نتايج آنها حاجت افتد قبول دارد در

كند كه مهمترين شاخصـه ايمـان، چنين استدالل مى٨اما ايشان در دليل شورمندی

و حّدت ممكن است و با بيشترين شدت و حصر  البته اين شاخصـه. شورمندی بى حد

عىنامحتمل بودن آفاقىمقتض وىاسـاسنيآنچـه در تـددر نتيجـه.اسـتىنيو تـر

خص ارزشمند عىنامحتمـل بـودن آفـاقىمقتضـ،اسـتیگـريدصهيتر از هر ىنـيو

.)65: 1374گارد، يركهكى(است

گرايان افراطى سوال شود كه در صـورت بـى حاصـل بـودن بـراهين، اگر از ايمان

توان صاحب ايمان شد؟ در پاسخ خواهند گفت كه شـما بايـد بـدون هـيچ چگونه مى

كه قرينه پترسـون،(٩حاكى از صدق اعتقاد شماست، به درون ايمان جسـت بزنيـدای

1379 :80.(

مى اردگ يركهكىبنابراين يعنى ايمان بايد. داند ايمان را تعهد شورمندانه از سر اراده
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ب و التزام مى. اشدهمراه با تعهد ثا التزام داببايست و و چنانچه ايمان مبتنىئت مى باشد

مستلزم خطر كـردن،شورمندانه بودن ايمان. معرض تغيير خواهد بوددر،بر ادله باشد

آب همان؛است و قدرت نجات غريق به داخل طور كه اگر عاشق برمبنای توانايى شنا

و عالقه هيچ،جست زند ايمان نيـز،شود ای به محبوب در فعل او ديده نمى گونه عشق

خط،اگر با استدالل عقلى همراه شود ور نمىانسان دست به در واقـع محاسـبات زنـد

مى،عقلى . شورمندی بازيگر زنـدگى اسـت.دهد نه بازيگر به انسان نقش تماشاگر را

بلكه از سنخ تصميم،ارادی بودن نيز به معنای اين است كه ايمان از سنخ آگاهى نيست

و تصميم جايى است كه يك .خود را بر انسان تحميل نكند،طرف احتمال گيری است

قدرت تصميم گيری از انسان گرفته،وقتى ادله قاطع برای يك طرف وجود داشته باشد

.شود مى

تعهـد، ايـن كـه معتقد است متعلق ايمان بايد پارادوكسيكال باشد تـا اردگ يركه كى

و ارادی بودن را ، بر اين باور است كـه ١٠وی بر اساس بيان تورات.آوردبر شورمندی

را شورمندانه،دذبح فرزنزيخردست عمل دليلبه×حضرت ابراهيم و التزام ترين تعهد

گـارد، يركـه كـى(به همين جهت او شهسوار ايمـان اسـت. به خداوند از خود نشان داد

1386 :104.(

و نقد ادله كي  گارد يركه بررسي

كه در اين قسمت ضمن ١١اند های فراوانى را متوجه اين ادله ساخته منتقدان، كاستى

آن اشاره به پاره .ها، نكات ديگری را نيز بيان خواهيم كرد ای از

چشـم بايد به يكى از اديان گرايش پيدا كند، آيا از نظر شما اگر كسى بخواهد-1

به عنـوان انتخاب كند؟ در صورت نخست اگر اين كه بايد آگاهانهيا بسته جست بزند

و رسـتگار مـى، جست بزندتدينى غير از مسيحيدر مثال   دانيـد؟ آيا شما او را مؤمن
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ی برای انتخاب الزم استمگر غير از اين است كه معيار حال اگر بخواهد انتخاب كند،

مى كه آن هم د؟كن تنها عقل ارايه

و حصر، شما را وادار به اقامه اسـتدالل-2 هـای عقلـى بـر آيا شورمندی بى حد

يا ايمان ها موجب شده است تا ايمـان را شـورمندی نتايج استداللگرايى نموده است،

و تحقيقـى مبتنـى نيسـت كـه بـه  و حصر بدانيد؟ آيا همين باور شما، بر ادلـه بى حد

بازنگری نتايج آن در آينده نياز داشته باشيد؟ چگونه باور شما به تعويق نيفتـاد؟ اگـر 

عقـالی عـالم چـه زمـانى ظهور ايمان اصيل مستلزم پايان يافتن عقل باشد، در ميان 

 منتظر ظهور ايمان اصيل باشيم؟ آيا ايمان اصيل شما پس از پايان عقل شكل گرفت؟ 

مى-3 كه تجربه نشان ، بلكـه زنـد هيچ انسان عاقلى چشم بسته جسـت نمـىدهد

و تفكر انجام نمى انسان و نه چندان مهم را بدون تامل . دهنـد ها حتى تصميمات جزيى

و استدالل چنين رويكردی پيدا كرده است صاحب اين مدعا نيز . خود با تامل

منتقدان.بوجود آمد بود كه در اصل كتاب مقدسيىدهايترداين باور، محصول-4

آورنده پنج كتاب اول كتـاب مقـدس، حضـرتديكتاب مقدس، روشن ساختند كه پد

نو ست؛ين×ىموس ؛ آن، دسـت كـم چهـار شـخص گونـاگون بودنـد سندگانيبلكه

.روا داشتنددياست، تردانيحيمسليانجنيتر وحنا كه محبوبيليدرباره انج نينهمچ

اىحت عنيدر عىو واقعىخيتاریسايمسئله شك كردند كه ليـكـه در انجيىسايبا

اع. يكى باشدظاهر شده، حينه بـه مسـ شد، به پولس نسبت دادهنيدبيتركظمبخش

و تحقيق تاريخى را معتبر نمى گارد ركهيىكاز اين جهت ). 1382:255 اسمارت،( داند

.اين اساس دليل اول او را شكل داده است

و اطمينان نمى و علـم اصـول اما آيا هيچ تحقيق تاريخى افاده يقين كند؟ در منطق

يكى از يقينيات، خبر متواتر شناخته شده است؛ بدين معنى كه اگر خبری از چند طريق 

آنبه دست ما رسيد كه احت و صدق آن يقـين پيـدا ها نمى مال تبانى در رود، به صحت
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).201: 1371؛ حلى، 1378:342 صدر،(كنيم مى

در مسيحيت عقايدی همچون تجسد، تثليث، فديه گناه آدم، عشای ربانى، نه تنها با

و ضديت با آن نيز دارنـد بـه همـين جهـت. عقل قابل تبيين نيستند؛ بلكه ناسازگاری

مىردگا ركهيىك و رازآلود تلقى و دور اين اصول را اسرارآميز كند كه تنها با شورمندی

و راستين، ايـن گونـه. از هرگونه مالحظه عقالنى بايد درون آن جست زد ايمان اصيل

اگر بخواهيم پايبند استدالل عقلى بى ثبات باشيم، هرگز بـه سـعادت. شود حاصل مى

آن ١٢شروع كننده برهـانبه عقيده وی اگر. ابدی نخواهيم رسيد باشـيم، تمـام كننـده

را عجيب است كه وی برای اثبات ايمان. نخواهيم بود و آن گرايى با برهان شروع كرد

و بر عليه استدالل عقلى، استدالل كرد اگر استدالل عقلـى. با نتيجه قطعى به پايان برد

چه بايد گفت؟ های قطعى علومى همچون علم رياضى قطعيت ندارد در مورد استدالل

گرايى بر عقل گرايى از ايشان مشورت كند البد باز هم بايـد اگر كسى در ترجيح ايمان

!جست بزند

و خطر كردن مسـتلزم بـى يقينـى اگر ايمان بدون خطر كردن حاصل نمى-5 شود

و هر چقدر از درجه يقين كاسته شـود بـر ارزش شـورمندی ايمـان دينـى  عينى است

تا افزوده مى جايى كه اگر بساط يقين به كلى برچيده شـود شـورمندی بـه اوج گردد،

پى خود مى رسد، در اين صورت اگر يك مومن شورمند مسيحى به حقانيت مسيحيت

و به حد يقين رسد، ايمان خود را به كلى از دست داده است ولى شخص ديگـری. برد

و به تحريف آن اطمينـان حاصـل  و آيـين كه اناجيل را از تقدس ساقط ساخته كـرده

و مسيحيت را ساخته دست پولس مى مس داند متيحياحتمال حقانيت  دانـدىچنان كم

ن وسيكه اصًال قابل تصور ت، زمينه مساعدی برای حصول ايمان به مسيحيت پيدا كرده

!تنها يك جست، كافى است كه به نهايت شورمندی نسبت به مسيحيت برسد

در مقام تسليم امر الهى، جانب عقل را فرو نگذاشت، بلكه×حضرت ابراهيم-6
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و شيطان را رجم نمود اوج×ماجرای حضرت ابـراهيماگر. مقابل هوای نفس ايستاد

كىشورمندی تلقى شود،  ،كنـد اشاره مـى اردگ يركه بايد گفت كه آن نوع شورمندی كه

را اقتضا مى ×حضـرت ابـراهيم. كند انسان خودش را فدای محبوب كند نه ديگـری

زيـرا؛ شـود اين شورمندی در فرزند بيشتر ديـده مـىپس؛كند فرزندش را قربانى مى

. شود خداوندپذيرفت كه قربانى امر 

و لرز، چيزهايى به حضرت ابراهيم نسبت داده است كه حتى ايشان در كتاب ترس

مي. شود از متن كتاب مقدس هم چنين برداشت نمى م گلـوي ابـراهي«: گويـد در جايي

و گفت و او را به زمين زد اي كه من پدر توام؟ اي پسر نادان پنداشته: اسحاق را گرفت

و بـت).37: 1386گـارد،كهيركى(»من يك بت پرستم در ايـن عبـادت نسـبت دروغ

،×نشان دادن اراده حضرت ابـراهيم او براي پارادوكس. پرستي به ابراهيم داده است

بزرگ شد، اما ابراهيم با اراده امر ناممكن از همه بزرگتر معتقد است هركس به شكلي

مي. شد و به محال ايمان در ادامه گويد او با معجزه خويش محال را تحقق بخشيده بود

و خطر كـردن ايمـان گارد براي اثبات شور يركهكي).46-41ص: همان(داشت مندي

ت×ابراهيم مي، ماجراي قرباني كردن را با عباراتي توام با و ترديد پرورانـد؛ امـا حير

مي همان اآيد گونه كه از عبارات تورات بر كندمييشرا آزما×يمابراه يمانخداوند

ااوو  بيشآزمايناز خشن بودنه×يمابراهحضرت. آمده است يرونسخت سربلند

وظاو. كرديدخدا ترد كالمدرو نه   بنـابراين. كرده اسـتندرنگیا لحظه يفهدر انجام

كي برداشت .گارد از تورات غير مطابق با متن آن است يركه هاي

تامل در آيات قـرآن، نـه تنهـا ادعـای. ماجرای ذبح در قرآن كريم نيز آمده است

. كند، بلكه نقش عقل در اين آزمون نيز قابل برداشـت اسـت گارد را تاييد نمى يركه كى

دردبا فرزن×مطابق آيات شريفه قرآن حضرت ابراهيم :اين باره مشورت كردش

تُْؤَمُر{ َما بَِت -ْفَعْل
َ
1 يَا َقاَ� Lتََر َماَ�- َفانُظْر َُك َ́ �ْ

َ
1 *�
َ
ك ِ� -لَْمَناِ� Lَ

َ
1 *�ِF ُنَ¾4 يَا َقاَ�
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ابِِريَن ِمَن -لص4 ُ َشاG -ب4 �ِF .) 102/صافات(}َسَتِجُدِ�

ا« دیگفت ا كنم؛ىمىكه تو را قربان يديمپسرم من در خواب  بارهيننظر تو در

ب پدریا: گفت يست؟چ ازان!دهجان، آنچه به تو امر شده است انجام شاءاّهللاٰ مرا

.»يافتىو صابران خواه يبايانشك

را»N�8 �>�) �g��0«: فرمايد اين كه مى و رای تو چيست؟ دستور الهى يعنى نظر

مى با او در ميان مى و با او به مشورت كه. نشيند گذارد در كالم امير مومنان آمده است

با اينو فرزندش×حضرت ابراهيم. ١٣مشورت با ديگران مشاركت در عقل آنهاست

و محاسبات به اين نتيجه عقالنى رسيدند كه بايد امر خدا را اجرا زيرا؛ كرد مشورت

راو خير و اگر او را به عنوان معبود حق پذيرفتهمى تنها خدا صالح ايم بايد تسليم داند

و بنابر اين. چرا كه اوامر او خارج از دايره حكمت نيست. خواسته او باشيم تسليم

.حاصل يك استدالل بود تصميم آن دو

به خود تزلزلىدر اين آزمايش اله×يمابراهحضرت مطابق بيان قرآن كريم

و ىرا از پسر مخف يقتحقاو.نسبت به اسماعيل را فرو نگذاشتیمحبت پدر راه نداد

و فرزند نيز كتاب بنابر اين داستان ذبح فرزند كه سراسر. نزندسربازىاز امر االه نكرد

و لرز را به خود اختصاص  گرايى تواند شاهد مدعای ايمان داده است، نمىترس

.گارد باشد، بلكه بر مبنای قرآن، ايمان توام با عقالنيت است يركهكىخردستيزانه 

مي،×يمابراهاگر پيامبری چون در امر محال را ممكن بداند، آنگاه چگونه توانـد

ي معبـود حركت محال اسـت كـه بـه جـا مقابل بت پرستان محاّجه كند كه آن بتان بي

و ياري با حقيقي قرار گرفته در×هاي حضـرت ابـراهيملاسـتدال. شـندرسان شـما

و ايمان آوردن به خداي يگانه بـوده اسـت محاّجه با مشركان، به قصد پرهيز از بت . ها

توان با ايمان به محال، اقامه برهان نمود؟ اين كه حضرت از خداوند سـوال چگونه مي

مي مي به دليل اين است كه محال را امر غير ممكن ١٤كني؟ كند چگونه مردگان را زنده
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آن. داند، نه اين كه به آن ايمان داشته باشد مي گونـه كـه با اين پرسش نه تنها ايمان او،

مي يركه كي .گويد، زايل نشد، بلكه به اطمينان قلبي او نيز كمك كرد گارد

 ايمان در انديشه صدرالمتالهين

و احاديث، نه تنها ايمان را در تعارض با عقل نمى ينـد،ب مالصدرا با اتكاي به آيات

: الـف1363مالصـدرا،(كنـد بلكه خردورزی را مايه استحكام ايمان حقيقى قلمداد مى

ص2ج: 1981؛ همو،2ص و تابش ). 303، و شهود باطنى ايمان كامل عالوه بر كشف

و برهان نيز حاصل مى :شود نور الهى، به كمك دليل

»D�� M)�h�� ;�4 �� �E �DF0 [;�E�-�� � M�����J *�QB"�� ��Ui8 %+��� j�+kB  � l

M�K�� � m K�� %-��: n/" o��  � � [M/���«)،ص9ج: 1990مالصدرا به ). 315،

هر چه قوه نظرى در فهـم معـارف. توان به تقليد اكتفا كرد باور وی در عقايد دينى نمى

و راسخ قوى ت تر شود، نفس ناطقه تر و درجـاتاممدر كمال مطلوب خود، و مراتب تر

و  مى آخرت عالىاو در معاد تـر تعلق انسان به عـوالم ربـوبى قـوى همچنين؛باشد تر

قُلkُوبِِهُم{ ايشان با اشاره بـه آيـه). 263: 1381 آشتيانى،(شد خواهد �ِ َكَتkَب kِ3َ�َْك
ُ
1

يَمkاَ� ِ
ْ
و)22/مجادله(}-إل ، معتقد است قلم اين كتابت عقل است كه بـه روش حكمـت

اي برهان صورت مي و لوحي كه  بندد، نفس انساني استن نگارش بر آن نقشميپذيرد

ص9ج: 1990؛ همـو،42ص: الف1360؛ همو،525:ب1363 مالصدرا،( كـه) 286،

برترين اجزای حكمت را اين ايمان حقيقـي. گردد اين گونه آراسته به كيمياي ايمان مي

ص6ج: 1990مالصدرا،(دهد تشكيل مى ،7.(

و سلوك قلبي در ايمان به  امور غيبي سير عقلي

و نشر آن از نظر مالصدرا بـه قـدري ضـروري اسـت كـه و حشر ايمان به آخرت
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مى گرچه برای افراد ضعيف چاره بايست از راه استدالل ای جز تقليد نيست، اما ديگران

و ايمـان  و برهان به اين امر مهم ايمان پيدا كنند؛ زيرا در اعتقـادات تقليـد روا نيسـت

ي كه) 382-380: 1354مالصدرا،(قينى داردحقيقى نياز به برهان به همين جهت است

َصاِ�قRَِ{: فرمايد خداوند مى ُكنُتْم �ِF بُْرَهانَُكْم َهاتُو- ؛ ايمـان بـه غيـب)64/نمل(}قُْل

و برهـان از شـرايط الزم آن اسـت  ركن عظيمى است كه با تقليـد سـازگاری نـدارد

را).10: 1378مالصدرا،( :ب1360 مالصدرا،(سخ در علم استدر واقع مومن حقيقى

و خردورزي به يقين منتهي شده است)11-12 . علمي كه از راه انديشه

نكته اساسي در تفكر ايماني صدرالمتالهين اين است كه وي در باب ايمان واقعي به

و طريق  و استدالل، مكاشفه قلبي و نشر عالم آخرت، در كنار تعقل غيب همانند حشر

و  ؛23: 1375حسـينى اردكـانى،(رسيدن به مقام روح نيز ضـرورت داردتزكيه نفس

ص1ج: 1340مالصدرا، و ). 624:ب1363؛ همو،42، يعني اساس ايمـان بـه امـور

و شهود قلبى خواهد بود ؛33: 1375حسينى اردكـانى،(حوادث اخروی به معرفت دل

ص1ج: 1340مالصدرا، ن بـه امـور به عبارت ديگر مالصدرا در خصوص ايما).13،

و مكاشفه را ضروري مي و ديگـر غيبي دو ركن اساسي برهان داند كه يكي سير عقلي

و ضـروري تر بـه نظـر سلوك قلبي است؛ اما آن كه از اهميت بيشتري برخوردار بـوده

مي مي و تزكيه نفس حاصل و شهود قلبي است كه با رياضت .شود رسد، همان كشف

و مراتب ايمان  نورانيت قلب

و ضعف مراتبى دارد و درجـات. ايمان از نظر مالصدرا به لحاظ شدت اين مراتـب

و پيامبر برگزيده اش بر قلب مـومن بستگى به ميزان نور الهى دارد كه از سوی خداوند

و سمعى است، امـا مرتبـه. تابد مى مرتبه ضعيف ايمان مربوط به عوام است كه تقليدی

و واليت بهرهقوی ايمان به ارباب مشاهده اختصا مندص دارد كه از نور مشكات نبوت
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و ). 321:ب1363 مالصدرا،(شوند مى مومن حقيقى قلبش محل نـزول كلمـات خـدا

و آمد ماليكه است ).28:ب1360هموا،(رفت

لِْإلِْسالِ�{: مالصدرا در تكميل اين ادعا با اشاره به آيه شريفه ُ�َصْدَ ُ َ§ -ب4 َjَ َفَمْن
َ
1

ب*هَفُهَوَ ِمْن نُوٍ qَ{)و منور شـدن ١٥معتقد است كه اين ايمان با شرح صدر)22/زمر

:ب1360همـو،، 669:ب1363همـو،(آيد قلب انسان مومن به نور الهى به دست مى

مى).10– 29 شود كه از نظر ايشان، ايمان عالوه بر نور الهى كـه بـر با اين بيان معلوم

و ايـن دو در كنـار يكـديگر ايمـان تابد، به واس قلب انسان مى طه نور عقلى نيز هست

:سازند حقيقى را به اعماق وجود مومن مستقر مى

»� 3=�-k�� H���d %&" ���^ � 3)�B�� 3 *�-=/� SX�Q�� MQ=�� 3��Q$J �/Q: �>p0

 .�+4h5�� �+&" n4+P4�� �+E � ;�4 q� � 30�=4�� #�� De&�� %� r� 3�$=4�� ! #

 � *�9B+P4�� MQ=��J �D+FJ �+ �-� � C�+h/4�� 	s�+Q� %+�0 l.��+B  S+/Q=�� #�+&��

C��-b��«)،34–33:ب1363همو.(

مى برخىهمچنين با اشاره به رسد كه نفس از طريق نور آيات كريمه به اين نتيجه

و فعل مى و نقص به كمال : رسد كه همان عقل بالفعل است عقلى از قوه

»#�� ;�4 q� ;� n/" C� t� ��* n�u vQ&�� � H�Q�� !) 69&�� %J w��  S/Q"

 [#���I� � r��#I� '��" n�u C�4/g�� � _�PGI� '��" !) SQ8�  � [T�4h�� � M=9��

 M+Q=��J !�QJ�+P�� .�4h5�� �&" n4P4�� �E #�&�� x�> � [n��=8 %@/�� .�Q/� �=BP  �

M=9��J«)،28:ب1360همو.(

َنRْkَيَْو{: مالصدرا با عنايت به آيه شريفه نkُوُُهْم Èkيَْس َ� -لُْمْؤِمناِ� Rَلُْمْؤِمن- Lتََر �َ
يْمانِِهْم

َ
بِأ �َ يْديِهْم

َ
و يقـين)12/حديد(}1 ، درجات ايمان سعادتمندان را به ميزان معرفت

:ب1360همـو،(سازد كه با ميزان نورانيت آنهـا مـرتبط اسـتو ايمان آنها متوقف مى

ص9ج: 1990؛ همو، 193-192 ،286.(
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� قل�ب«: آمده است×مراد از علمى كه در كالم امام صادق 
لعلم نو� يقذفه 
ب�
و ماليكـه اسـت)343: 1360مصطفوی،(»من يشا� ، همـان ايمـان حقيقـى بـه خـدا

ص1ج: 1340مالصدرا،( و اين ايمان عطايى نوری است كه خـدا بـر دل مـومن)1،

).69يا44ص: همان(افكند مى

و استدالل عقلى در شكل گيری ايمان بنابر اين مالصدرا جايگاه خاصى برای عقل

ای كـه بـا دانـد بـه گونـه حقيقى قايل است، زيرا وی ايمان تقليدی را آسيب پذير مى

و ايمان فرد به كفر مبدل گردد ترين شبهه كوچك  اما پشتوانه. ای ممكن است زايل شود

و و استداللى در كنار نور هدايت الهى مكاشفه قلبى، استحكامى به ايمان انسـان عقلى

و وساوس شيطانى قادر نخواهند بود آن را متزلـزل كننـد مى . بخشد كه طوفان شبهات

درمى اين نكته را بايد اضافه كرد كه از فحوای كالم صدرالمتالهين چنين بر آيد كه وی

و برتر از عقل تحقق ايمان حقيقى نقش مكاشفه قلبى با استعانت از نور الهى را اسا سى

.داندو استدالل مى

 نتيجه

و صدرالمتالهين پيرامون حقيقت ايمـان يركه با توجه به دو ديدگاهى كه از كي  گارد

:توان از مقايسه آنها نتايج زير را به دست آورد مورد بررسى قرار گرفت مى

و ناسازگاري برخي آموزه كـ نقد كتاب مقدس ه هاي مسيحي با عقالنيت باعث شد

به در چاره گارد يركهكيبه همين خاطر. ايمان مسيحى دچار تزلزل شود انديشى خود

و ايمـان را بـا عقالنيـت قابـل جمـع جاي حل مسئله به حذف آن مبادرت مى ورزد

و قابـل دفـاع عقالنـى دانسـتن. داند نمي و اعتبار قرآن مالصدرا كه به حقانيت اسالم

مىهای آن باور عميق دارد، آموزه . داند ايمان را با تعقل قابل

بهن خود براي اثبات ايما به ادله گارد يركهكي.1 و با تكيه گرايي التزام عملي ندارد
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ميیاستدالل عقلي به اثبات ناسازگار در ايمان با خردورزي پردازد، اما صدرالمتالهين

و كالمى خود نشان مى و در كنـار دهد كه پايبند به ادعای خـويش آثار فلسفى اسـت

.پردازد شهود باطنى به براهين عقلى در جهت تحكيم ايمان دينى نيز مى

و شهودی ايمان حقيقى توجه شده اسـت؛ امـا.2 مالصدرا به ابعاد معرفتى، عقالنى

و عقلي در ايمان بُعد معرفتي و و احساسي ايمان حصر توجه شده بُعد عاطفي گرايي به

و معرفـت حق اين. آن مغفول مانده است است كـه شـورمندي ايمـان بـا خـردورزي

و تثبيت آن نيز كمك مي . كند عقالني قابل جمع است؛ بلكه به استحكام

ت.3 به روايـت تـورات، شـاهدي بـر×وسط حضرت ابراهيمداستان ذبح فرزند

كي مدعاي ايمان و گارد تلقي نمي يركه گرايى شود؛ زيرا او فراتر از تورات داوري كرده

و ناسـازگار نشـان دادن باور افراطى خود را با اين استشهاد نادرست در معرفى ايمان

و استدالل عقلى بروز داده است از آن طرف، صدرالمتالهين در تالش است. آن با عقل

و اسـتدالل عقلـى  كه فراتر از شواهد قرآنى كه برای بيان تالزم ايمان حقيقى با عقـل

. نرود

ها نوشت پي

1. Kierkegaard.

2 . Fideism.
مسیهوديكيپولس-٣ عانيحيمتعصب بود كه به آزار و سپس ادعا كرد كه نور دىسيمشغول بود و به دسـتوردهيرا

زیو. شده استىحيمس او عتيحيمسغيبه تبلاديبا تالش و آن را رسالت از جانب . دانسـتىمـ×ىسيپرداخت

میهاشهياند اانيتازه او در و درگ جاديرسوالن تنش شيها با آنان به وجود آورد كه در رسـالهیاديزیهایريكرد

ن) 311ص،8ج:1403،ىمجلس(اتيرواىمطابق برخ. موجود است كهىبنابر گفته محققان غربزيو مسلم شده است

مسىاعتقادات كنون و به همـتيحيدر ونيحاصل تالش پولس است :رك(نامنـدىمـتيحيرا معمـار مسـیجهـت

).138ص:1385،ىقيتوف

4 . Tertullianus.

5 . Augustine.
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مىنيتخمايبيتقرليدلاين بيان تحت عنوان-٦ (شود شناخته .Approximation argumen(

7 . Postponement argument.

8 . Passion argument.

9 - Leap of faith.

:اين داستان در تورات چنين بيان شده است- ١٠

او« اكنـون: گفت!كيلب: عرض كردم،يابراهیا: را امتحان كرده، بدو گفتميكه خدا ابراهىعيوقانيواقع شد بعد از

مهگانيپسر خود را كه  و او را دوست زمىعني،یدارىتوست و به و او را در آنجـا بـرايمورنياسحاق را بردار برو

ميىها از كورهىكي را برخاسـته،ميبامـدادان ابـراه. بگـذرانىسـوختىقربانیبرا دهمىكه به تو نشان االغ خـود

خو اراستيب هشيو دو نفر از نوكران خود را با پسر و شدىسوختنىقربانیبرازمياسحاق برداشته ... شكسته، روانه

د چشمان خود را بلند كرده،ميدر روز سوم ابراه در: خود گفتبه خادمانميآنگاه ابراه.ديآن مكان را از دور شـما

روينزد االغ بمان نجايا راىسـوختنىقربانزميهميپس ابراه.مييو عبادت كرده، نزد شما بازآميد تا من با پسر بدانجا

م و هر دو با هم و كارد را به دست خود گرفت و آتش و اسحاق پـدر خـود. رفتندىگرفته، بر پسر خود اسحاق نهاد

هنكيا: پسر من، گفتیا: پدر من، گفتیا: را خطاب كرده گفتميابراه و كجاسـت؟ىقربـانهلكن بـرد زم،يآتش

بریا: گفتميابراه مهیرا براىقربانهپسر من، خدا و هر دو با هم رفتندايخود ىآن مكـان چون بـه. خواهد ساخت

دست خود را دراز كرده، كارد را گرفـت تـاميو ابراه. در آنجا مذبح گذاشتميابراه دند،يكه خدا بدو فرموده بود رس

خ وهدر حال فرشت.ديرا ذبح نماشيوپسر و گفتیخداوند از آسمان !كيـلب: عرض كردم،يابراهیا: را ندا در داد

ه: گفت و بدو زچيدست خود را بر پسر دراز مكن مرايمكن، چـون كـه پسـر؛ىترسـىكه االن دانستم كه تو از خدا

ا گانهي درخود را و ديگران(»ىنداشتغيز من ).12ـ22:1ص: 1364،رحمان پور

و ديگـران،: رجوع شودنيز گرايى به منابع زير در خصوص ايرادهای وارد شده به ايمان- ١١ ؛82ص:1379 پترسـون

.82-69ص: 1384؛ سليمانى اردستانى،36ص:1382 صادقى،

.منظور وی همان برهان نظم است- ١٢

ُعقُولَِهاَمْن«- ١٣ ِفي َشاَركََها َجالَ ص72ج:1403،مجلسى(»َشاَوَر الر ،104.(

١٤ -}Àَي -لَْمْوkُِ�ْي َكْيَف Êِِ
َ
1 *@َ Fِبَْر-ِهيُم قَاَ� ).260/بقره(}َ��ِْ�

و مومن حقيقى جامع هردو از نظر صدرالمتالهين- ١٥ و نور غايت حكمت نظری است شرح صدر غايت حكمت عملى

ص9ج: 1990همو،(است ،140.(



11/عقل دين� 126

� �مستا�� � شما� يا��هم� !اي  � �ين� سا� ششم  ۱۳۹۳عقل

 كتابنامه
.قرآن كريم.1

(الدين سيد جالل، آشتيانى.2 .دفتر تبليغات اسالمى:قم.شرح بر زاد المسافر).1381.

(اسمارت، نينيان.3 مح.تجربه ديني بشر).1382. .و ابوالفضـل محمـوديرضـايي مـد محمدترجمه

.انتشارات سمت: تهران

(بار بورانيا.4 د).1362. و .ىمركز نشر دانشگاه:تهران.ىخرمشاهنيترجمه بهاءالد.نيعلم

و ديگران.5 (پترسون، مايكل و اعتقاد دينى).1379. و ابـراهيم سـلطانى، ترجمه احمعقل .د نراقـى

نو:تهران .طرح

(توفيقى، حسين.6 و تدوين كتب علوم انسانى:تهران. آشنايى با اديان بزرگ). 1385. سازمان مطالعه

و مركز جهانى علوم اسالمىو موسسه فره) سمت(دانشگاهها .نگى طه

(احمد بن محمد،ينى اردكانىحس.7 .)تحرير شرح هدايه مال صدرا شيرازى( مرآت االكوان). 1375.

ت و از عبد اّهللاٰ نورانىمقدمه و تعليق .ميراث مكتوب: تهران. صحيح

(جمال الدين حسن بن يوسف،حلى.8 .انتشارات بيدار:قم. الجوهر النضيد ). 1371.

و موسى زرگر،ماشاءاّهللاٰ،رحمان پور.9 (داوود :تهـران.مقـدس) تورات( توراكتاب ترجمه).1364.

.انتشارات علمى

(ميعبدالرحى،اردستانىمانيسل.10 .»ليـخلميذبح فرزند توسط ابراهیدر ماجرایخردورز«).1384.

.82-69صفحات.2شماره.ىمجله معارف اسالم

(صادقى، هادی. 11 و نشر معارف:قم. درآمدی بر كالم جديد).1382. .كتاب طه

(صدر، محمدباقر.12 و شرح.قواعد كلي استنباط).1378. .بوستان كتاب:قم. رضا اسالمي:ترجمه

(د، سورنرگا يركهكى.13 و. ترجمه مصطفى ملكيان.»انفسى بودن حقيقت است«).1374. مجله نقـد

.81-62صفحات.4و3ش.سال اول.نظر

14.------------) و لرز).1386. نى:تهران. ترجمه عبدالكريم رشيديان. ترس .نشر

(مجلسى، محمدباقر.15 .دارالوفاء:بيروت.بحاراالنوار).ق1403.

(حسن،یمصطفو. 16 و فلسفه ايران:تهران،ترجمه مصباح الشريعة).1360. .انجمن اسالمى حكمت

(مالصدرا.17 .كتابخانه طهوری: تهران. به اهتمام هانرى كربن. المشاعر)الف 1363.



 �127 عبدالعلي شكر

�� �ين� سا� ششم� شما � �مستا� عقل �۱۳۹۳يا��هم� !اي 

18 .-----) دار:بيروت.9و6و2ج. الحكمة المتعالية فى االسفار العقلية االربعة).م1981-1990.

.اء التراثاحي

19 .-----) از محمـد خواجـوى.مفاتيح الغيـب).ب1363. و تصـحيح موسسـه: تهـران.مقدمـه

.تحقيقات فرهنگى

20 .-----) و المعاد).1354. و: تهران. تصحيح سيد جالل الدين آشتيانى.المبدأ انجمـن حكمـت

.فلسفه ايران

21 .-----) و . السلوكيةالشواهد الربوبية فى المناهج).الف1360. از سيد جالل الدين تصحيح تعليق

.المركز الجامعى للنشر: مشهد. آشتيانى

22 .-----) و.رسالة فى الحدوث).1378. از دكتر سيد حسين موسـويان تصحيح : تهـران. تحقيق

.بنياد حكمت اسالمى صدرا

23 .-----) از محمد خواجوى. اسرار اآليات).ب1360. و تصحيح و: تهران. مقدمه انجمن حكمت

.فلسفه

24 .-----) و اهتمام دكتر سيد حسين نصر. رساله سه اصل).1340. انشـگاهد:تهـران. به تصحيح

و منقول تهران .علوم معقول

(ويليامن،رهورد.25 شركت:تهران. وس ميكائليان ترجمه طاطه.راهنمای الهيات پروتستان).1368.

.انتشارات علمى فرهنگى




