
  عقل يا ايمان
  افشين لطيف زاده

تاريخ تفكر . برانگيز مطرح بوده است عنوان يكي از مباحث بحث رابطة عقل و ايمان همواره به
هاي مختلف، راه نيل به  زمين گواه آن است كه انديشمندان در طي برهه خصوص در مغرب به

براي . كشيدند تصوير مي  بهحقيقت را گاه به مدد عقل صرف يا ايمان صرف و يا تلفيقي از اين دو
 همچنين ".خبر است دل براي خود داليلي دارد كه عقل از آن بي": گويد نمونه پاسكال مي

و آتن ) مهد ايمان آن روزگار(اي بين اورشليم  چه رابطه": گويد ترتوليان يكي از آباي كليسا مي
 "وجود دارد؟) مهد تفكر در آن زمان(

يمان آن است كه متفكرين بر اين باور بودند كه عقل و ايمان دو علت چنين تمايزي بين عقل و ا
كارگيري ابزار متفاوت، مسير و  بيني عقل با به به بيان ديگر، جهان. اند طريق متفاوت نظر به حقيقت

از اين رو طريق كشف حقيقت به مدد عقل، راه . گيرد اي متفاوت از طريق دل در پيش مي جاده
است، حال آنكه طريق دل، مكاشفه و نور ) Objective(معرفتي عيني  و كسب  منطق، استدالل

 و "ناز"آري از سوي عارفان راه شناخت خدا . است) Subjective(باطني و كسب معرفتي ذهني 
سان عقل و ايمان در  بدين. پردازي است   و منطق"راز"دلدادگي است، اما از سوي فيلسوفان، 

پنداري و  بدين ترتيب دوگانه. دهند دست مي شناسي را به فتحيطة قلمرو خاص خود، دو نوع معر
  .تبديل به بخش الينفك تفكر بشر شد) Dualism(باوري  دوگانه

توان در دو سطح و به دو گونة متفاوت شناخت  ما مسيحيان نيز گاه بر اين باوريم كه حقيقت را مي
دارد همانند  تي كه عرضه ميبرد اما نوع شناخ يكي از راه عقل كه ما را تا حدودي جلو مي

نظير شناخت را  مانند و بي توان مرواريد بي عمق است كه هرگز از آن نمي گيري در آبي كم ماهي
برد و آنجاست و تنها آن  انتهاي معرفت مي صيد كرد و راه ديگر راه دل است كه ما را به ژرفاي بي

رو  از اين. گردد يافتني مي قل دستيافته از گزند ع زمان است كه حقيقت خالص و خلص و پااليش
كوشند به ياري  هستند كه مي گروه اول آناني . توان ايمانداران را نيز به دو دسته تقسيم كرد مي

پذير سازند و گروه  تفكر و قرائن علمي داليل عقلي براي ايمان خود بيابند و ايمان خود را منطق
د مكاشفه و نور باطني به خود حقيقت دست مد ديگر، از اين ابزارهاي انساني دست شسته، به

  .ستيز است اي عقل يابند زيرا كه براي برخي از آنان، ايمان اساساً مقوله مي

Peyman
Stamp



اند؟ نقطة آغاز شكاف و  راستي عقل و ايمان دو تور متفاوت براي صيد حقيقت اما آيا به
اي  باشند؟ چه رابطه ميباوري چه  هاي اين دوگانه باوري بين عقل و ايمان كجاست؟ پيامد دوگانه

بين عقل و ايمان در طي تاريخ تفكر برقرار بوده است؟ آيا عقل و ايمان ضد يكديگرند يا آنكه 
نوعي  توان به اند و يا اساساً هيچ نقطة تماسي با يكديگر ندارند؟ در نهايت آيا مي مكمل هم

دست يافت؟ و آيا سرانجام بيني مشتركي بين عقل و ايمان  شناسي رسيد كه در آن به جهان معرفت
گرا دست شست؟ شايان ذكر است كه  گرا و ايمان توان از تفكيك مؤمنان مسيح به دو گروه عقل مي

  .گيرد عنوان يكي از مصاديق بارز مبحث عقل و ايمان در نظر مي  را به اين مقاله رابطة علم و دين

  پنداري دوگانه: آغاز شكاف
 و "ها جهان سايه"هد تفكر بشر در نظر بگيريم، افالطون با معرفي عنوان م اگر يونان باستان را به

بنا بر نظر افالطون . شناسي را به دو بخش تقسيم كرد ، معرفت"جهان حقايق"تمايز وجودي آن از 
فيلسوف و . اي از حقايقي است كه در جهان ديگر وجود دارد زيييم تنها سايه جهاني كه در آن مي

براي افالطون . ت نيز با تأكيد بر تمايز ذهن و ماده بر اين شكاف دامن زدرياضيدان فرانسوي دكار
حقيقت در جهاني ديگر وجود داشت، حال آنكه براي دكارت شناخت حقيقت از تفكر شخصي آغاز 

  .خورد چشم مي اين شكاف در عرصة علم روانشناسي نيز به. شد مي

مدد ابزارهاي علمي و  خت جهان عيني بهيكي شنا: فرويد از دو نوع شناخت صحبت به ميان آورد
در . دهندة روان شخص ديگري شناخت جهان درون خود به ياري آگاهي از ساختارهاي تشيكل

هاي  توان تا حدي به مدد عقل شناخت اما براي آنكه به ريسمان عرصة الهيات نيز خدا را هم مي
كران معرفت   در اين درياي بيبايد از طريق دل قدم قابل تماس معرفت الهي چنگ زنيم مي غير

به ديرپايي ديد تفكر بشر ) علم و دين(يابيم كه شكاف عقل و ايمان  مي سان در بدين. الهي گذاريم
توان تفكر بشر در مغرب زمين را به سه دورة عمده تقسيم كرد كه  طور كلي مي به. بوده است

ها تأكيدات   هر يك از اين دوره.عبارتند از دورة پيش از مدرنيسم، مدرنيسم و دورة پسامدرن
تواند  گذارند كه بررسي اجمالي دستاوردهاي هر يك از آنها مي خاصي بر مقوله عقل و ايمان مي

  .اي بر مبحث ما بيافكند نور تازه

  .به ديرپايي ديد تفكر بشر بوده است) علم و دين(شكاف عقل و ايمان 

  دورة پيش از مدرنيسم



دهد،  كه اساساً قرون وسطي محور اصلي آن را تشكيل مي) درنيسمم(در دوره پيش از عصر خرد 
ايمان محور عقل و دانش تلقي . هاي حيات بشر احاطه داشت ايمان و اعتقاد مذهبي بر همة حيطه

ساخت، دستيابي به دانش امري محال  اگر خداوند نور معرفت خود را بر بشر ساطع نمي. شد مي
: توان در ديدگاه توماس آكوئيناس خالصه كرد دوره را ميطور كلي اساس تفكر اين  به. بود

 عقل بشر توانايي شناخت خدا را دارد اما انسان به ياري نور ايمان از ".ايمان مكمل عقل است"
بدين ترتيب در دورة پيش از مدرنيسم، ايمان در مقابل عقل . رود مرزهاي محدود عقل فراتر مي

شد و در خدمت  عقل زيرمجموعة ايمان تلقي مي. شتافت ن ميگرفت و در واقع به مدد آ قرار نمي
  .كرد ايمان عمل مي

  مدرنيسم
عنوان محور معرفت در برابر  شود كه در آن عقل به اي از تفكر بشر اطالق مي عصر خرد به دوره
 بود حال با "گرايي ايمان"الگوي تفكر بشر كه در دوره پيش از مدرنيسم . ايمان قدعلم كرد

، "كنم، پس هستم فكر مي"دكارت فرمول شناخت را .  تبديل شد"گرايي عقل"مل به چرخشي كا
به بيان ديگر عقل و استدالالت غيرقابل انكار منطقي كه بر همه چيز به ديدة شك . معرفي كرد

بله، صداي . نگريست تا به معرفتي با يقين كامل دست يابد، جايگزين ايمان از ابتدا مفروض شد مي
  .ن بر صداي مكاشفه در خارج از خود غلبه يافتخرد از درو

يكي را . پس از دكارت، عمانوئل كانت معرفت را به دو حيطة كامالً مجزا از يكديگر تقسيم كرد
مطابق نظر كانت خدا را در حيطة . ناميد و ديگري را قلمرو اخالق) شناخت پديدارها(قلمرو علم 

بدين ترتيب ايمان و . توان شناخت انجامد نمي ت ميتحقيقات علمي كه به شناخت هرچه بيشتر طبيع
توان به مدد ابزارهاي  مذهب به قلمرو كوچكي از حيات بشر تبديل شد زيرا كه اساساً ايمان را نمي

عصر خرد . شد پذير نيست، طبعاً به حاشيه رانده مي علمي سنجيد و هرچه از نظر عقلي سنجش
رد كرد و عقل با توسل به ابزارهاي علمي بر همة ايمان را تبديل به قلمرو خصوصي زندگي ف

شد بلكه  در اين دوره ايمان فقط زيرمجموعة عقل محسوب نمي. هاي حيات بشر سايه افكند عرصه
  .اي شخصي و خصوصي شد تبديل به مقوله

  دوره پسامدرن



را ) ممدرنيس(اگر ويژگي بارز عصر خرد . نامند دورة تفكر پس از مدرنيسم را عصر پسامدرن مي
حاكميت عقل بر حيات بشر بدانيم، كه در آن اصل دستيابي به حقيقت عيني از ابتدا مسلم فرض 

در دوره پيش از مدرنيسم . گردد، عصر پسامدرن عصر آغاز حاكميت هنر و خالقيت است مي
 را جايگزين ايمان كرد و حال در "عقل" طريق و جادة شناخت حقيقت بود، اما مدرنيسم "ايمان"

  .گردد ة پسامدرن اساساً حقيقت خلق ميدور

نگاه به خدا در دوره پيش از (حقيقت محصولي نيست كه بايد در خارج از خود آن را جستجو كرد 
، )نگاه به طبيعت در دورة مدرنيسم(مدد ابزارهاي عقلي با يقين كامل بدان رسيد  و يا به) مدرنيسم

اي حقيقت را از منظر خود  هر انسان و هر جامعه. نهايت دارد ها و خاستگاه بي بلكه حقيقت جلوه
توان و  بنابراين نمي. آفريند و به بيان ديگر حقيقت را مي) اصطالح عظمت در نگاه توست(بيند  مي

اصالت حقيقتي كه من . اساساً اشتباه است كه بخواهيم حقيقتي نهايي را براي بشر در نظر بگيريم
  .اگر در خدمت هنر و خلق زيبايي باشد يكسان استشناسي  شناسم با حقيقتي كه تو مي مي

 را "عقل" طريق و جادة شناخت حقيقت بود، اما مدرنيسم "ايمان"در دوره پيش از مدرنيسم 
  .گردد جايگزين ايمان كرد و حال در دورة پسامدرن اساساً حقيقت خلق مي

ريخ تفكر بشر دستخوش تغييرات هاي مختلف تا همانگونه كه ديديم رابطة عقل و ايمان در برهه
هاي تفكر دكارت و كانت، بر شكاف عقل و  مندي از دستمايه مدرنيسم با بهره. شگرفي شده است

ايمان دامن زد حال آنكه عصر پسامدرن محور خارجي براي تشخيص حقيقت را چه از منظر عقل و 
  .يا ايمان از ميان برد

اند  ويي با چالش عقل يا ايمان احساس مسئوليت كردهمسيحيان نيز همواره در طي تاريخ در رويار
در دو بخش بعدي به بررسي دو پاسخ عمدة آنها براي . اند هاي متفاوتي را عرضه داشته و پاسخ

  .پردازيم رهايي از تنش رابطة عقل و ايمان مي

  

  2عقل يا ايمان شماره 
 مغرب زمين پرداختيم و در آن در شمارة گذشته به بررسي رابطة عقل و ايمان در طي تاريخ تفكر

پيرامون ) پيش از مدرنيسم، مدرنيسم و پسامدرن(هاي مختلف  هاي متفاوتي كه در دوره واكنش



در اين شماره به بررسي دو نظر عمدة مسيحيان دربارة . ارتباط عقل و ايمان داده شد اشاره كرديم
حل تنش عقل و ايمان معرفي  وان راهعن  را به"پوالني"پردازيم و در نهايت نگرش  عقل و ايمان مي

 .خواهيم كرد

  عقل يا ايمان: ديدگاه تمايز  -1
يكي عرصة علم كه با شناخت . همانگونه كه پيشتر ذكر شد كانت بر دو نوع شناخت تأكيد ورزيد

رود و ديگري عرصة اخالق كه ما را به فضاي فراتر از عالم پديدارها رهنمون  پديدارها به پيش مي
 اين دو عرصه از يكديگر متمايزند و هر يك قواعد، غايت و موضوعات خاص خود را .شود مي

قدر زياد است كه امكان تماس آنها با يكديگر محال  عبارت ديگر تفاوت اين دو آن به. دارند
سورن ". انجامد گردد و هر نوع تالش براي اتصال دو عرصة عقل و دين به تضادي الينحل مي مي

 اگزيستانسياليست مسيحي با قبول الگوي كانت چنين استدالل كرد كه رفع اين  متفكر"كيركگارد
به بيان ديگر شكاف عقل و ايمان تنها با دل به دريا زدن و پرواز . تضاد تنها با پرش ايمان مسير است

الهيدان برجستة مسيحي كارل بارت نيز با تأكيد بر اهميت مكاشفة خدا براي . گردد ايمان پر مي
  .قوط كرده بر اين شكاف دامن زدبشر س

توانست انسان را به آغوش خدا ببرد، در تفكر بارت اين  اگر پرش ايمان در تفكر كيركگارد مي
بايد خود بر اين شكاف پل زند و بشر هرگز قادر به شناخت خدا به ياري تفكر و  خداست كه مي

 و تنها آناني كه ماهيت اين در تفكر بارت شناخت محصول مكاشفه است. ايمان خود نخواهد بود
اما در نقد . توانند به معرفت الهي دست يابند اند مي مكاشفه را با ايمان به مسيح دريافت كرده

توان پرسيد كه ماهيت اين ايمان و پرش كه شخص بايد بدان دست زند چيست؟ چه  كيركگارد مي
ز بارت سؤال كرد كه آيا مكاشفة توان ا گردد و همچنين مي نوع دل به دريا زدني اصيل قلمداد مي

اي فراتر از تفكر بشر رخ دهد كه براي او قابل فهم باشد؟ آيا مكاشفه  گونه تواند به خدا اساساً مي
تواند  تواند هم ناقض عقل بشر باشد و هم براي بشر منطقي جلوه نمايد؟ در واقع تفكر بارت نمي مي

  .پلي بامعنا بين عقل و ايمان احداث نمايد

  عقل و ايمان: ديدگاه مكمل -2
. هاي مختلف حيات بشر پاسخ گويند كوشند تا هر يك به عرصه در ديدگاه مكمل، عقل و ايمان مي

دهد و ايمان با توضيح  دست مي علم با تشريح چگونگي وقايع، تفسيري منطقي از حيات بشر به



فسيري كه عقل و ايمان در واقع ت. چرايي وقايع در پي آن است تا حيات بشر را با معنا سازد
هاي مختلف دارد و نبايد  دهند هر يك در حيطة خود صحيح هستند زيرا كه حقيقت اليه دست مي به

هاي عقل و ايمان دست  رو، نبايد بين يافته از اين. آن را تنها در حيطة عقل و يا ايمان محدود كرد
  .زا هستند به قضاوت ارزشي زد زيرا كه هر يك در جاي خود بصيرت

سازند؛ زيرا كه به درك  معناتر مي بنابراين، حاصلِ جمع دو منظر متفاوت عقل و ايمان حيات ما را با
اما كامالً آشكارست كه اين . كنند ، جهاني يكپارچه و هدفمند كمك مي"چگونگي و چرايي"

ت كه اگر سؤالي كه با آن روبروييم اين اس. گذارد ديدگاه از ابتدا بر جدايي عقل و ايمان صحه مي
عقل و ايمان در مقابل يكديگر قرار گرفتند چه بايد كرد؟ اگر عقل و متعاقب آن تفسير علمي 
نيازهاي بشر را يكي پس از ديگري رفع كرد، جايگاه ايمان و متعاقب آن دين چه خواهد بود؟ آيا 

  ؟هاي علم پيدا كند در اين نگرش خدا ناچار نيست كه جايگاهي براي خود در ميان رخنه

ظاهر غيرقابل عبور عقل و ايمان را در نورديد؟ پاسخ به اين سؤال را  توان شكاف به اما چگونه مي
  .در ديدگاه سوم بررسي خواهيم كرد

  پذير و عقل مبتني بر ايمان ايمان عقل: ديدگاه منسجم -3
كي بار آوردن دستاوردهاي مختلف، خاستگاه مشتر در ديدگاه منسجم، عقل و ايمان عليرغم به

در ) دين(و ايمان ) علم(موضع عقل . ايستند دارند، در واقع عقل و ايمان در مقابل يكديگر نمي
 و يا حتي صرفاً تكميل نيست زيرا اعتقاد به هر يك از اين رويكردها "تمايز"، "تخاصم"برابر يكديگر 

ال آنكه عقل و بيني ايمان با يكديگر فرق دارند، ح بيني عقل و جهان معناي آن است كه جهان به
بيني مشتركي  خيزند و بالطبع درصدد شكل دادن به جهان ايمان هر يك از خاستگاه مشتركي برمي

ترين سؤال بنيادي براي اثبات ادعاي فوق آن است كه از خود بپرسيم عقل و دانش از  مهم. هستند
انش حركتي است كند كه د خيزد؟ ميشل پوالني فيلسوف برجستة علم ثابت مي مي چه خاستگاهي بر

  .با ايمان و اعتقاد به وجود واقعيتي خارجي

پذير در جهان  به بيان ديگر، محقق علمي با اعتقاد به اينكه بر اساس مفروضات خود، واقعيتي منطق
مطابق نظر پوالني علم دو محور دارد، يكي . زند هستي وجود دارد، دست به كاوش علمي مي

 به وجود واقعيتي خارجي است و ديگري محور خارجي كه محوري دروني كه خاستگاه آن ايمان
پوالني . پردازد در آن شخص نسبت به اعتقاد خود احساس تعهد كرده به كشف واقعيت خارجي مي



شخص . دستي خود در حال حركت است كند كه با چوب تحقيق علمي را به شخص نابينايي تشبيه مي
كه جهان خارجي وجود دارد، از ) محور دروني(دارد نابينا با آنكه جهان را رويت نكرده اعتقاد 

او در اين . حركت او از درون به بيرون است). محور خارجي(پردازد  رو در آن به حركت مي اين
ها را انتخاب  شماري روبرو است، اما بر اساس باور خود برخي از گزينه هاي بي حركت با گزيده

  .كند تا به هدف مورد نظر خود دست يابد مي

توان فاعل شناسايي را از  توان آموخت آن است كه هرگز نمي  نكتة كليدي كه از بحث پوالني مي
شعور  وجود جهاني ذي محقق علمي با اعتقاد به). اشتباه مهلك مدرنيسم(مفعول شناسايي جدا كرد 

كه اند  بلي، عقل و ايمان چنان در يكديگر تنيده شده. كند و قابل درك حركت خود را آغاز مي
اعتقاد به . هاي بشري است تفكيك قاطع آنان از يكديگر امري محال و در واقع خالف همة دستاور

ستيز نافي ذات هر دوي آنها و در نهايت  گريز و عقل وجود عقلي منفك از ايمان و ايماني عقل
و بيني الهياتي دارد زيرا درصدد تبيين و تفسير جهان  علم خود جهان. ماهيت علم و دين است

  .كائنات است

بنابراين عقل و . علم نيز همچون دين درصدد آن است كه انسان را از مزرهاي خود فراتر ببرد
كوشند هدف مشتركي را به تحقق رسانند و آن خلق  اند كه هردو مي ايمان دو روي مختلف يك سكه

 حاكم بر حيات پذير و عقلي مبتني بر ايمان همواره اصل ايماني منطق. حيات و جهاني با معناست
  .بشر بوده و خواهد بود

زيرا اساساً تعيين مقصدي . از سوي ديگر، ايمان صرفاً جهشي به جهان فراتر از عقل و منطق نيست
در واقع هدف و مقصد اين جهش را خود مسافر . پذير نيست مشخص براي چنين جهشي امكان

. يابد  گردد، ايمان نيز خاتمه ميو آنگاه كه نياز رفع. كند براساس نيازهاي خاص خود مشخص مي
ايماني كه نتواند به تعريف منطقي از باور خود بپردازد و براي تعيين خاستگاه، ماهيت و مقصد 

اي خود ساخته تبديل  تدريج به مقوله اي فراعقلي باشد، به خود مدام نيازمند تبيين و تجربه
بلي، ايمان در ذات . از دست داده استلنگري، لنگر تاريخي خود را  گردد كه همانند كشتي بي مي

  .دارد تا به كنكاش و كشف برهان ايمان خود بپردازد پذيرست و مؤمن را وامي خود عقل

  چند نكته پاياني
  .گرا خالف ذات ايمان است گرا و دل با توجه به بحث فوق تفكيك مؤمنان مسيح به دو گروه عقل -1



بايد براي ايمان خود   خود با خدا رشد كنند بلكه ميمسيحيان موظفند نه تنها در حيطة رابطه -2
  .پذير است اي عقل توانند شواهد منطقي بيابند زيرا كه ايمان مقوله تا آنجا كه مي

كند كه نه فقط با روح و جان بلكه با عقل خود نيز خدا را ستايش  كدام خدا ما را تشويق مي -3
  )15 :14  اول قرنتيان. (كنيم

 


