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چكيده

از چالش برانگيزترين مسأله مورد توجه فيلسوفان و متكلمان رابطه عقل و ايمان است .اين جستار در پي آن
است كه موضوع فوقالذكر را از منظر دو فيلسوف سرشناس و عقلگراي اسﻼمي و غرب مورد بررسي قرار دهد.
هر دو فيلسوف برآنند كه باورهاي ديني بايد مبتني بر عقل باشد؛ با اين تفاوت كه عقلي كه مورد توجه عﻼمه
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ميداند .سويينبرن همانند عﻼمه ايمان را اعتقاد صرف نميداند؛ بلكه معتقد است كه آثار ايمان بايد در عمل هم
ظاهر شود و عمل انسان مهمتر از باور اوست .عﻼمه متعلق ايمان را عيني و خارجي يعني غيرگزارهاي ميداند ولي
سويينبرن ايمان را امري گزارهاي ميداند كه مبتني بر اعتقاد و معرفت ميباشد.
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 ▪ ٢٤بررسي تطبيق رابطهي عقل و ايمان از ديدگاه عﻼمهطباطبايي و رچارد سويينبن

 -١مقدمه

رابطه عقل و دين از چالش برانگيزترين مسائل مورد توجه فيلسوفان و الهيدانان از ديرباز بوده و در
فلسفه معاصر بيشتر به آن پرداختهاند .اهميت اين مساله از آن جهت ميباشد كه ايمان از مهمترين و حياتي
ترين مسائل زندگي بشري است كه با همه وجود انسان ارتباط دارد و كل هستي و زندگي او را تحتالشعاع
قرار ميدهد .عقل نيز وسيله ارزيابي و ترجيح رفتارهاي خاص و سامان دهنده ابعاد دروني انسان است.
بازخواني ،تحليل و مقايسه ديدگاه متفكران در رابطه اين دو حقيقت ،راهگشاي انسان ابتدائا در تنظيم رابطه
عقل و ايمان در مسير باورمندي به معارف ديني و سپس نيل به باﻻترين مصالح در ساحت عمل خواهد
بود .آيا ايمان مبتني بر عقل است يا اينكه فعاليت ضد عقﻼني دارد؟ در مواجهه متفكران جهان غرب و
مسيحيت با اين مساله ،دو ديدگاه متضاد ،وجود دارد .ديدگاه اول از آن كساني است كه معتقدند ايمان را
با عقل سروكاري نيست و باورهاي ايمان با عقل ناسازگار است .اين گروه به ايمانگرايان مشهورند؛ از
نمايندگان اين گروه كييركگارد ،پاسكال و الوين پﻼنتينگا ميباشد .در مقابل ،گروه دوم متكلمان و
فيلسوفاني چون توماس آكويناس ،ايمانوئل كانت و ريچارد سويينبرن برآنند كه عقل و ايمان با هم
سازگاري دارند و ايمان بايد مبناي عقلي داشته باشد .رابطه بين عقل و ايمان به آن شدتي كه در جهان
مسيحيت مورد بحث بودهاست ،در جهان اسﻼم مطرح نبوده؛ چرا كه هماهنگي كلي عدم تعارض عقل و
دين مفروض متفكران و نحلههاي عقلي و فلسفي اسﻼمي بودهاست .در اين رابطه اسﻼم عقل و دين را
دو موهبت الهي و مؤيد يكديگر معرفي ميكند كه خالق به بشر ارزاني داشتهاست؛ آدمي با اين دو به
سعادت جاودانه ميرسد .قرآن كريم ،ايمان و شناخت را بر پايه تعقّل و تفكّر گذاشته است.
پژوهشهاي در اين خصوص صورت گرفته است ،از جمله مقاله »جايگاه عقل در الميزان« از محمد
بيدهندي است ،در اين مقاله به جايگاه عقل در الميزان و اهميت آن از نظر عﻼمه طباطبايي پرداخته است.
پژوهش ديگري از محمد محمدرضايي تحت عنوان »رابطه عقل و ايمان« صورت گرفته كه ديدگاه برخي
از فيلسوفان غرب و اسﻼم را در اين خصوص مورد بررسي قرار داده ولي به ديدگاه فيلسوفان ذكر شده در
اين مقاله نپرداخته است .مقاله »رابطه عقل و ايمان از ديدگاه سويين برن« از فاطمه اكبر پور و حسين
اترك نوشته شده است كه نظريات سويين برن را در موضوع مورد نظر بيان كرده است .در هركدام از اين
پژوهشها به نظر يكي از فيلسوفان ذكر شده توجه شده است و هيچ گونه كار مقايسه اي و تطبيقي صورت
نگرفته است .وجه تمايز پژوهش حاضر اين است كه ضمن بيان ديدگاه عﻼمه طباطبايي و سويين برن در
مورد رابطه عقل و ايمان ،نظرات آنها را با هم مقايسه كرده؛ و وجه تمايز ديدگاه عﻼمه را نسبت به سويين
برن بيان نموده است كه مورد بحث هيچ كدام از مقاﻻت فوق نبوده است.
از نظر عﻼمه طباطبايي )فيلسوف برجسته نوصدرايي( اعتبار دين ،معارف ديني و دﻻيل حجيت شرعي
مبناي عقلي دارند كه اگر نفي شود امكان اثبات حقانيت دين از بين ميرود؛ زيرا احتجاج به كتاب و سنت
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از طريق خود كتاب و سنت دور و باطل است.
ريچارد سويينبرن فيلسوف دين بريتانيايي است .وي از مشهورترين متفكران معاصر و مدافع الهيات
طبيعي )با مشرب استقرايي نه رويكرد قياسي( است .به اعتقاد او باورهاي مسيحي در جهان معاصر به لحاظ
عقﻼني مقبول و مطلوب هستند و او تﻼش نموده است كه با مخاطبان غيرديني ارتباط فكري برقرار كند
ولي در اين رويارويي به هيچ عنوان باورهاي الهياتي مسيحي را قرباني نميكند .سويينبرن سنت فلسفه
تحليلي را براي تقرب به دعاوي اصلي اﻻهيات مسيحي به كار ميگيرد )گوتوبد .(٢٧ :١٣٨٧ ،مقاله حاضر
در نظر دارد ديدگاه اين دو فيلسوف بزرگ جهان اسﻼم و مسيحيت را در مورد رابطه عقل و ايمان بررسي
كند.
 -٢عقل از ديدگاه عﻼمه طباطبايي

عﻼمه حقيقت وجودي انسان كه وجه تمايز او از ديگر موجودات و حيوانات ميباشد نفس ناطقه انسان
و عقل انديشمند او مي داند )طباطبايي :١٤١٧ ،ج  .(٣٤١ ،٢ايشان ميگويد » :عقل عبارت است از نيروى
مجردى كه در انسان وجود دارد و مىتواند مبدأ صدور احكام كلى باشد و آدمى به وسيله آن ،ميان صﻼح
و فساد و ميان حق و باطل و ميان راست و دروغ فرق مىگذارد) «.طباطبايي :١٣٧٤،ج(٦١٠-٦١١ ،١
همچنين در جاي ديگر گفته است :مقصود از عقل در كﻼم اﷲ ،ادراكى ميباشد كه با بودن سﻼمت فطرت
براي انسان حاصل ميشود )همان ،ج .(٢٦٢ ،٢ايشان ذيل آيه  ٢٤٢سوره بقره ديدگاه خود را بيان ميكند
و عقل انسان را قسمتي از ساختار وجودي او ،يعني فطرت به شمار ميآورد و ميگويد :خداوند متعال انسان
را فطرتاً اينگونه خلق كرده كه در مسائل فكري و نظري حق را از باطل و در مسائل عملي ،خير را از شر
و سود را از زيان متمايز ميكند .از نظر وي ،زماني كه قوايي مانند شهوت و خشم بر عقل غلبه كند ،عقل
قادر به درك حقيقت نميباشد؛ به همين سبﺐ ،ساير قواي درونياش زايل يا تضعيف ميشود و انسان از
مرز اعتدال بيرون ميرود؛ و در آن زمان عقل آدمي همانند آن قاضي ميشود كه مطابق مدارك و شواهد
باطل و كاذب حكم ميكند؛ در اين حالت ،عقل خواندن چنين عقلي ،واقعي نيست بلكه مجازي و مسامحه-
آميز است )همان .(٢٤٧-٢٥٠،از نظر ايشان استدﻻل و برهان عقلي جنبه فطري دارد؛ از همين طريق بشر
ميتواند به حقايق دست يابد و آموزه هاي ديني را تاييد كند .وي ميگويد :هدف دين اين است كه مردم
از استدﻻل منطقي و عقلي بهرهمند شوند ،همچنين با استفاده از نيروي برهان كه فطرت ًا به بشر آن را
داراست ،قادر باشند حقايق جهان ماوراء الطبيعة را بشناسند .ميان روش پيامبران در دعوت به حق و حقيقت
و چيزي كه انسان به وسيله استدﻻل صحيح و منطقي بدان نائل ميشود ،تفاوتي وجود ندارد بجز اينكه
به انبياء ،از طريق مبدا غيبى و وحي الهي عنايت خاصي شده است؛ انسان به كمك عقل ميتواند امور
مرتبط به مبدأ و معاد را بشناسد )همان :١٣٦١ ،ج.(١٣ ،١
عﻼمه با توجه به قلمرو شناخت ،عقل را به دو نوع :عقل عملي و نظري تقسيم ميكند :عقل عملي
عقلي است كه دربارة رفتار انسان ،خير يا شر بودن و مفيد يا مضر بودن آن قضاوت ميكند .عقل نظري،
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دربارة حقيقت اشيا ،هستي و نيستي آنها و كيفيت فينفسه آنها ،با صرفنظر از واقع شدن آنها در دايره رفتار
انساني داوري ميكند .در رابطه بين عقل و ايمان مراد عﻼمه عقل اصطﻼحي فلسفي است )طباطبايي،
،١٣٧٤ج .(١٥١ ،٢
به باور عﻼمه حيطه عقل نظري از عقل عملي جدا است .عقل نظري ،وظيفهاش تشخيص حقيقت
است و اينكه مشخص كند براي عقل عملي كدام عمل حسن و كدام قبح ميباشد .عقل نظري در
تشخيصات خود و داوريهايي كه در زمينه معارف مربوط به خداوند دارد ،خطا نميكند )همان ،ج.(٥٤ ،٨
وي درباره عقل عملي ميگويد :مقدماتي كه عقل عملي براي حكم كردن نياز دارد ،از قواي دروني يعني
شهويه و غضبيه ميگيرد .آدمي براي كمال و سعادت خود ،از طريق عقل عملي ،احكام و اعتباراتي را وضع
ميكند كه اين احكام از جهت واجﺐ يا حرام بودن با احكام تشريعي الهي از يك سنخ ميباشند؛ با اين
تفاوت كه چون منشأ احكام عقل عملي احساسات فطري و باطني) قواي شهويه و غضبيه( است باعث
اختﻼف بين انسانها ميشوند .همين جا است كه عقل پي ميبرد راه ديگري غير از راه عقل ضروري است؛
و آن دين است )همان ،ج .(٢٧١ ،١٠همچنين عﻼمه از عقل بشر كه آزادي خدادادياش را حفظ كرده و
شرايط عقل براي جستجو و دستيابي به حقيقت و التزام به آن را رعايت كردهاست ،به »عقل سليم« تعبير
ميكند .و در آثار مختلف خود ،از اين عقل به »عقل فطري« يا »استدﻻل آزاد« نام ميبرد )طباطبائي،
 :١٣٧٤ج .(٤١٥ ،٥
 -٣عقل از ديدگاه سويين برن

برخﻼف تعاريف متعدد عﻼمه از عقل ،سويينبرن ،تعريف واضحي از عقل ارائه ندادهاست و نگاه وجود
شناختي به عقل ندارد؛ ولي براي عقل انواعي قائل است و آنها را از هم جدا ميسازد .از نظر او ،يك شخص
وقتي ميتواند از اعتقاد عاقﻼنه و غير عاقﻼنه سخن به ميان آورد كه آگاهي داشته باشيم كه او دقيقاً چه
نوع عقلي مد نظرش است .وي پس از تقسيم عقﻼنيت به  ٦نوع ،هر كدام از آنها را با نام ١تا  ٦مشخص
ميكند؛ و ميگويد :يك فرد زماني باورش عقﻼني نوع) (١است كه تنها ،با فرض دليلهايش ،مطابق
معيارهاي استنتاجياش محتمل شدهباشد؛ در مقابل ،باور شخص به  Pزماني غيرعقﻼني نوع) (١است كه
نتواند نتيجه آن را ترسيم كند؛ و با بكارگيري معيارهاي استنتاجياش نتيجهاي حاصل شود ،كه باورهاي
واقعاٌ بنيادياش را احتمال نميدهد .پس براي اينكه مشخص شود يك شخص از دليل هايش تبعيت
كرده است يا نه ،بايد باورديني ،معيارهاي استنتاجي و ادله هاي او مورد بررسي قرار گيرد ) Swinburne,
.(2005: 93
زماني باور يك شخص عقﻼني نوع) (٢است كه تنها بر اساس دليلش ،محتمل شود ،و آن دليل از
گزاره اي بنيادين و اساسي متشكل شود؛ كه با تكيه بر آنها ،به آن درجه از يقين رسيدهباشد كه نسبت به
آنها توجيه شدهباشد).(ibid, 98
عقﻼنيت نوع ) (٤) ،(٣و) (٥باورهاي هستند كه با وارسي باورهاي قبلي تأييد شدهباشند .اگر گزاره p
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قائم بر دﻻيلي كافي و معتبر بوده كه براي باورمندي كفايت كند و  pاز طريق آن ادله محتمل گشته باشد
در اين صورت ميتوان گفت كه گزاره  pصادق و عقﻼنيت نوع ) (٣است .بنابراين عقﻼنيت باور در مورد
هر فرد ممكن است متفاوت باشد و امري ،كامﻼً نسبي است ).(ibid, 94
از نظر سويين برن تنها عقﻼنيت نوع ) (٣است كه تحت اراده انسان و نتيجه كوشش او است؛ و
هرچند بشر نميتواند از باورهاي كه در زمان خاص و معين دارد پرهيز كند ولي بايد او را به جهت جدي
نگرفتن برخي باورهاي خود و عدم تحقيق در آن حيطه ،براي كشف شواهد بيشتر مسئول دانست؛ بنابراين
باورها زماني عقﻼني نوع سوم ميباشند كه بر تحقيقي بنا باشند كه از نظر صاحﺐ باور ،جامع و كامل باشد.
زماني ميتوان اطمينان پيدا كرد باور ،عقﻼني نوع) (٥است ،كه فقط از بدست آوردن شواهد بيشتر مناسﺐ
و مرتبط يا از طرق بررسي موازين استقرايي با تكيه به همه شواهد داراي احتمال زياد ممكن است .از اين
رو باوري صادق است كه احتمالش زياد باشد )سويينبرن .(٤٤-٤٣ :١٣٨٠،با اين تفاسير ميتوان گفت اگر
كسي بر اين عقيده باشد كه دين امر مهمي است ولي براي يادگيري و تحقيق درباره آن زمان كافي صرف
نكرده باشد ،باور منتج او را نمي توان عقﻼني نوع) (٤دانست .چون در اين باور ،باورمند در پي آن است كه
معيارهاي و مﻼك خود در مورد استدﻻلها ،معيارهاي استنتاجياش و قوت آنها را مورد بررسي قرار دهد
).(Swinburne, 2005: 102-101
سويينبرن همانند طباطبايي به اقتضاي عقلگرايي خود ،باورهاي ديني را زماني معتبر و داراي حجيت
ميداند كه منطبق بر يكي از ) (٦نوع عقﻼنيت باشند .وي به هيچ عنوان به ايمان مسيحي بيتفاوت نيست
و به مقوﻻت ديني چون رستگاري ،نجات ،جاودانگي و تثليث اشاره ميكند و از آنها به عنوان وضعيت
خاص و دﻻيل دروني سخن ميگويد .هرچند او اعتقاد دارد كه باورهاي مسيحيت از كاستي برخوردار
هستند و به اقتضاي غلبه ايمانگرايي در مسيحيت اذعان دارد كه اكثر اين باورها با عقل و دليل قابل اثبات
نيستند؛ ولي باز اصرار ميورزد كه همه آموزه هاي مسيحي عقﻼني بوده و تمام باورهاي مسيحي صادق
هستند .قابل ذكر است كه اين سخن وي با ديدگاه او كه معتقد است همه باورها و اعتقادات ديني بايد از
حجيت عقلي برخوردار باشند در تناقض است.
عﻼمه در موارد متعددي به بيان مراد از عقل پرداختهاست و تعبيراتي كه به كار ميبرد با عقل
اصطﻼحي در فلسفه قرابت دارد .ايشان مقصود از عقل را چيزي ميداند كه مبدأ تصديقات كلي و مدرك
احكام عام ميباشد )طباطبايي ،١٤٠٣ ،ج .(٤٨-٤٧ ،٣ولي منظور سويينبرن از عقﻼنيت در مباحث ديني،
احتمال منطقي است يعني وقتي كسي باور دارد كه گزاره  Pمحتملتر از بديل ديگري است اين باور
درمورد احتمال منطقي است و زماني يك قضيه ميتواند محتملتر از بديل خود باشد كه شواهد و قرايني
براي محتملتر شدن باور وجود داشته باشد ) .(Swinburne, 2005 : 15منظور وي از باور عقﻼني ،باور
به لحاظ معرفت شناسي موجه است؛ و معيار عقﻼنيت باور دو چيز است :يكي اصل گواهي و ديگري اصل
آسان باوري است .اين اصول در تمام حوزه هاي معرفتي كاربرد دارند؛ اصل گواهي يعني آنچه كه ديگران
به ما ميگويند تا زماني كه قرائني خﻼف آن ثابت نشدهباشد ،منبع مهمي براي معرفت است؛ خود اين
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اصل بر پايه اصل وثاقت است .وي معتقد است كه بيشترين باورهاي ما بر اساس اصل وثاقت است .اصل
آسان باوري ،برآن است كه همه باورهاي ما در مورد تجارب حسي به اصل زود باوري ارجاع داده ميشود
كه اگر آن را قبول نكنيم ،تمام باورهاي ما درباره جهان بيرون ناموجه ميشود ).(ibid, 49-56
عقﻼنيت در نزد عﻼمه همراه با قطعيت است .بدون اينكه احتمالي در آن وجود داشته باشد و قطعيت
عقل ،ذاتي است .از نظر وي خداوند انسان را به طور فطري مد ِرك حق از باطل در نظريات و خير و شر و
سود و زيان در امور عملي قرار داده است .انسان به گونهاي خلق شده كه نخست مدرِك خويش است؛
سپس ظواهر اشياء را به واسطه حواس ظاهري و معاني روحي همانند اراده ،دوستي ،كينه ،اميد و ترس را
با حواس باطني درك كرده و از طريق نفسش با اشياي خارجي مرتبط ميسازد؛ سپس با ترتيﺐ ،تفصيل،
تخصيص و تعميم در ادراك دخل و تصرف مي كند و در امور نظري و عملي به ترتيﺐ حكم نظري و
عملي صادر ميكند ،همه اين موارد بر مجاري جاري كه همان عقل است ،صورت گرفته و توسط فطرت
اصلي مشخص ميشود )طباطبايي :١٤١٧ ،ج (٢٤٩ ،٢؛ ولي عقﻼنيت در نزد سويينبرن عقﻼنيت استقرايي
و همراه احتمال است؛ اين احتمال تا زماني است كه شواهدي خﻼف آن وجود نداشته باشد؛ به بيان ديگر،
عقﻼنيت استقرايي است؛ استقرا تركيﺐ يا تأليفي نيست كه بخواهد به نتيجه ضروري يا علمي منجر شود
مگر اينكه از برخي مقدمات ،در قالﺐ صورت سوم استدﻻل ،يعني قياس استفاده كند؛ به اين معني كه
استقرايي ميتواند نتيجه يقيني دهد كه از يك قياس ذهني بهرهمند شود )جوادي آملي ،بي تا .(٨٥ :
عﻼمه به احكام عقلي يعني تصديق ماتقدم بر تجربه قائل است )طباطبايي: ١٤١٧ ،ج (١٠٦ ،٢؛ در
حالي كه سويينبرن به عقﻼنيت به تصديق ماتأخر از تجربه عقيده دارد .يكي از امتيازات عﻼمه نسبت به
سويينبرن اين است كه در تقسيم انواع عقل تنها به حس تكيه نكرده است در حالي كه سويينبرن بر
اساس ادراكات حسي عقل را تقسيم كرده است ولي عﻼمه براهين حسگرايان را كه به غير حس اعتماد
ندارند ،رد ميكند.
 -٤ماهيت ايمان از نظر عﻼمه طباطبايي

از نظر عﻼمه ،ايمان از ماده »امن« و بمعناي امنيت دادناست .و شايد بدان سبﺐ ،اين معني را بدهد
كه مؤمن در واقع موضوعات اعتقادي خود را از شك و ترديد كه آفت باور و اعتقاد است امنيت ميبخشد
)طباطبايي :١٤٠٣ ،ج  .(٤٥ ،١وي ايمان را صرف ادراك نميداند بلكه آن را قبول و پذيرش خاصي از
جانﺐ نفس ،نسبت به آنچه مدرِك است حساب ميكند؛ قبولي كه باعث ميشود؛ نفس در مقابل آن
ادراك و آثاري كه اقتضاء ميكند ،تسليم شود .درست است كه ايمان مسبوق به معرفت و علم است ولي
بمعناي خود معرفت نميباشد بلكه براي دستيابي به ايمان »تمكين عقيده در قلﺐ« مورد نياز است به
همين سبﺐ ،چنانچه در ادامه خواهيم گفت گاهي اوقات عﻼمه در تبيين مفهوم ايمان »التزام عملي به
لوازم و تصديق قلبي« را نيز به كار ميبرد ) طباطبايي :١٤١٧ ،ج .(٣ ،١٥
با توجه به تعاريف مختلف عﻼمه از ايمان )همان ،ج ٣،٢٥٠؛ ج  ،١٨ص ٢٦٢؛ ج  ،١٦ص (٣١٤
 عقل و دين ،سال دوازدهم ،شماره بيست و دوم )بهار و تابستان(٩٩

مرجان عسگري بابادي /فرجاله براتي /گودرز شاطري /صادق خوشخو ▪ ٢٩

ميتوان نتيجه گرفت كه ايمان اعتقاد و باور صرف نيست؛ بلكه تصديق قلبي در ايمان دخالت دارد و
جزيي از آن محسوب ميشود .ايمان قلبي بدون التزام عملي و عمل به اعضا و اركان ايمان نميباشد به
عبارت ديگر :به سبﺐ اينكه ايمان عملي است همراه با سكون و اطمينان به آن و اين سكون و اطمينان
تنها با التزام به لوازم آن مهيا ميشود .ايشان ايمان را امري معقول ميداند و براي اكثر انسانها حاصل قول
و تصديق نظري همراه با تسليم ميباشد .از نظر ايشان ايمان براي تعداد محدودي از خواص از طريق
كشف و شهود تام بدست ميآيد؛ وي ايمان حقيقي را واقعيتي تشكيكي و ذومراتﺐ ميداند كه ميتواند
افزايش يا كاهش يابد .از نظر ايشان ايمان عملي اختياري است و باﻻترين فضيلت انساني است كه در پرتو
عقل و اراده ،آدمي ميتواند كسﺐ كند ).همان ،ج (٣٧٤ ،٢
 -٥ماهيت ايمان از ديدگاه سويين برن

در دين مسيحيت ،ايمان به خدا فضيلت و كليد ورود به بهشت است .ديدگاههاي متنوعي درباره ايمان
به خدا در اين دين وجود دارد كه در اكثر آنها جزء اساسي ايمان ،باورگزارهاي يا باور به گزاره خاص مي
باشد .اگر آنچه متعلق باور گزاره باشد مثﻼ اين باور كه » آسمان آبي است« به آن باور گزارهاي ١ميگويند.
به دليل اينكه گزارههاي مستقل بعد از باور بيان شده است؛ ولي در مواردي متعلق باور به معني اعتماد يا
توكل ميباشد .مانند اين بيان» :من به تو باور دارم (Dancy, 1993: 48)«.سويينبرن معتقد است كه
باور انسان به گزاره چندان حائز اهميت نيست؛ آنچه مهم است عمل اوست؛ شخص مؤمن كسي است كه
»با فرض خدا« عمل يا زندگي كند .وي نيز در جايگاه بررسي عقﻼني بودن ايمان ،به جاي واژه ايمان از
واژه باور ٢استفاده ميكند .به اعتقاد وي ،دو مفهوم باور و عمل در تعريف ايمان اهميت دارند .اولي باور به
اينكه چيزي اينچنين يا آنچنان باشد؛ مانند» خدا هست« و ديگري عمل كردن برمبناي فرض اينكه امري
اينچنين يا آنچنان ميباشند .براساس همين مطلﺐ ،هر جا كه از عقﻼنيت باور سخن گفته است منظور
وي عقﻼنيت ايمان ميباشد .از نظر وي تمام عباراتي كه در الهيات به كار ميروند ،همان معني زبان عادي
را دارند .سويينبرن ماهيت باور را »باور به« ٣ميداند) .(Swinburne, 1993: 51با توجه به نوشتههاي
سويين برن ،بنظر ميرسد كه مقصود سويينبرن از ايمان در رابطه با عقﻼنيت ،ايمان در سه دين الهي
است؛ و آن تصديق قلبي خدا است.
بنابراين مي توان گفت :ايمان از ديدگاه اين دو متفكر حكايت از باور قلبي دانست؛ كه شخص آن را
تصديق ميكند؛ همچنين هر دو بر عمل در ايمان تأكيد دارند؛ ايمان را اعتقاد و باور صرف نميدانند؛ بلكه
معتقدند بايد به لوازم آن هم پايبند بود و آثار آن را كه در عمل نمود پيدا ميكند را پذيرفت.
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 -٦متعلق ايمان

بحث از متعلق ايمان يكي از مهمترين مباحث فلسفي -كﻼمي است .اساسي ترين سؤالي كه مي توان
در اين زمينه مطرح كرد اين است كه :متعلق ايمان از سنخ گزاره است يا از سنخ غيرگزارهاي )واقعيت
خارجي(؟ به اين معني كه آيا ايمان به عنوان نمونه به گزاره »خدا وجود دارد« تعلق ميگيرد يا اينكه به
خداوند به عنوان يك موجود خارجي؟ بر مبناي هر كدام از اين متعلق ،تعريف خاصي براي ايمان ارائه
ميشود .اگر متعلق ايمان گزاره باشد ايمان از نوع گزارهاي خواهد بود و تنها به گزاره تعلق مي پذيرد و
اعتقاد و معرفت اساس و مايه آن هستند ولي اگر غيرگزارهاي و عيني باشد در اين صورت ،ايمان ازسنخ
اعتماد و وفاداراي به شخص خاص مي باشد )نراقي.(٣٤-٣١ :١٣٨٧ ،
 -٦-١متعلق ايمان از نظر عﻼمه طباطبايي

عﻼمه بيان ميكند كه متعلق ايمان اموري نظري هستند نه بديهي ،ايشان متعلق ايمان كه دين ،آدمي
را به سمت او دعوت ميكند را التزام به چيزي كه اعتقاد حق در مورد خدا و رسوﻻنش و روز جزا ،عالم
غيﺐ و احكامي كه پيامبران آورده اند اقتضا دارد .فطرت پاك انسان يك حقيقت و معبود واقعي را طلﺐ
ميكند هرچند كه ممكن است در شناسايي مصداق بيروني با هم اختﻼف داشته باشند؛ »اﷲ« عالي ترين
واژه قرآني است و اعتقاد به خدا هميشه بين بشر بوده و اين دال بر فطري بودن خداشناسي و خداپرستي
ميباشد )طباطبايي :١٣٧٤،ج  .(٤٤-٤٣ ،١از نظر وي متعلق ايمان كل حقايق ديني است و بر متعلق ايمان
در مقام» بايد« از منظر برون ديني تأكيد ميكند و آن را امري عيني و خارجي ميداند )همان ،ج .(١١٧ ،٥
 -٦-٢متعلق ايمان از نظر سويين برن

سويينبرن به سه ديدگاه توميستي ،٤لوتري ٥و عملگرايانه ٦اشاره ميكند؛ مدافعان اين ديدگاها
معتقدند :فردي كه داراي ايمان است به سبﺐ عشق به آفريدگار به عملي اقدام ميكند .سويينبرن اعتقاد
به خداوند را به يكي از اين سه شيوه ،تحليل ميكند؛ ايمان از منظر وي ،مفاد گزارهاي دارد و گوهر ايمان
نزد وي اعتقاد و معرفت است و ايمان غير گزارهاي وجود ندارد .استورچ ميگويد :ايمان به خدا يا هركس
و هر شيء را نميتوان با گزارهها تبيين و تفسير كرد )استورچ.(٦٨: ١٣٩١ ،
 -٧رابطه ايمان و عقل از ديدگاه عﻼمه طباطبايي

عﻼمه معتقد است كه احكام و ادراكات عقل نظري درباره خداوند اعتبار دارند؛ زيرا اگر اعتبار نداشته
باشند همان گونه كه از اين طريق نميتوان از صفات و افعال الهي آگاهي كسﺐ كرد ،نميتوان اصل وجود
خداوند را نيز اثبات كرد .يعني دليل هاي عقلي براي اثبات وجود خداوند معتبر نيستند؛ در حالي كه هيچ
كس اين را قبول ندارد .وي ميگويد :با دقت و تفحص در كتاب الهي متوجه ميشويم كه غالﺐ بر سيصد
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آيه وجود دارد كه انسان را به تفكر و تذكر و تعقل فرا ميخواند؛ حتي يك مورد هم در قرآن مشاهده نشده
كه خداوند به بندگان امر كند كه به قرآن يا هرچيزي كه از جانﺐ خداست؛ اوست نفهميده ايمان بياورند
و كوركورانه راهي را انتخاب كنند )طباطبايي،١٤٠٣ ،ج  .(٤٤٣ ،٥معناي» عقل« كه خداوند در قرآن به آن
اشاره دارد عقلي است كه بشر به واسطه آن راه كمال خود را دريابد و به وسيله آن به سعادت اخروي نائل
شود .وي ميگويد عقلي كه حيطه عملكردش صرفاً امور دنيوي هستند از نظر قرآن عقل ناميده نميشود
و تنها راه رسيدن به كمال واقعي پيروزي عقل بر حرص و هواي نفس است؛ از نظر عﻼمه ،مراتﺐ ايمان
رابطه مستقيم با تكامل اعمال ،تفكرات و شهوات باطني انسان دارد .ايشان براي ايمان مراحلي را قائل
است :اسﻼم اولين مرحله ايمان ميباشد؛ مرحله دوم تسليم و انقياد قلبي به نوعي از اعتقادات است كه
منجر به عمل صالح ميشود .در مرحله سوم ،اخﻼق فرد مؤمن بر رضايت و تسليم در برابر امر خداوند
مبتني بوده و نسبت به دنيا با زهد و تقوا زندگي ميكند و در برابر اراده الهي صبور و بردبار است )همان،
 .(٤٥٦-٤٥٥مرحله كامل ايمان را نيل به يقين ميداند و معتقد است كه پايبندي به لوازم اعتقاد ،به يقين
عقلي و معرفتي منجر ميشود از طرف ديگر ،رسيدن به مرحله يقين را مشروط به استدﻻل برهاني و قياس
ميداند )همان ،ج  .(٤٤ ،٦آدمي از سه راه ظاهر ،عقل و راه شهود معرفت را كسﺐ ميكند و هرچند كه
همه آدميان تا حدي از اين سه راه بهره ميبرند ولي در هر كس يكي از اين راهها بر بقيه غالﺐ است؛
مراتﺐ ايمان متناسﺐ با اين مراحل عبارتند از :ايمان اهل ظاهر ،ايمان اهل استدﻻل و ايمان اهل شهود.
استدﻻل در طول روش ظاهري و روش شهودي در طول روش استدﻻلي مي باشد .با توجه به اين مطالﺐ
مي توان گفت كه ساختار وجودي آدميان و روش هاي به دست آوردن معرفت موجﺐ پيدايش اقسام
مختلفي از ايمان ميشود .همه اهل ايمان از راه ظاهر بهره ميبرند؛ ولي راه عقل و اخﻼص به گروه خاصي
اختصاص دارد و همه اهل ايمان توانايي بهره بردن از آن را ندارند )طباطبايي.(٨١: ١٣٧٩ ،
همانگونه كه قبﻼً گفته شد عﻼمه عقل را بخشي از فطرت ميداند و مقصود عقل در كﻼم خدا ،ادراكي
است كه با سﻼمت فطرت براي آدمي به دست ميآيد و انسان به وسيله آن به سوي حق هدايت شود؛
براي نمونه در زير آيه  ١٨سوره زمر »  ...و اولئك اولو اﻻلباب« مقصود از » اولوا اﻻلباب« را »صاحبان
عقل« ميداند؛ با بهرهمندي از اين آيه اثبات مي كند كه عقل وسيله راهنماي بنده به سوي حق است و
عﻼمت آن پيروي از حق ميباشد )طباطبايي :١٤٠٣ ،ج  .(٢٥١ ،١٧اصل فطرت مشترك بين انسانها است؛
اما خروج فطرت از كمون و بالقوگي براي همه مساوي نيست .ابتداييترين عقﻼنيت در حد احتمال دادن
است كه روزنه اميدي براي خروج كافر از كفر ميگشايد .وي در اين باره در تفسير آيه آخر سوره كهف
ميگويد» :اگر پيروي از دين متفرع بر رجاء معاد شده نه يقين به معاد ،بدين جهت بوده كه تنها احتمال
بودن معاد براي ]ايمان و[ عمل كافي است؛ چون دفع ضرر محتمل]عقﻼ[ واجﺐ است )همان ،ج.(٤٠٦ ،١٣
به اعتقاد ايشان ،عقل ،قلﺐ و شرع هر سه ترجمه معناي واحد و حاكي يك حقيقت و واقعيت ميباشند.
از اين رو مخالفت هر سه اينها با همديگر ممكن نيست بلكه همانند زنجير به هم متصل بوده و از همديگر
دفاع ميكنند و جهت ثبات و برقراري يكديگر تﻼش ميكنند .وي حجيت براهين عقلي را ذاتي مي داند؛
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به سبﺐ اينكه يا يك امر بديهي بوده و يا منجر به يك امر بديهي ميشود و ظواهر ديني به عقل و برهان
عقلي براي حجيت خود وابسته هستند .ايشان رواياتي را كه تكيه بر عقل پيش از شناخت امام جايز نميداند
را مورد نقد قرار ميدهد و انكار حكم عقل را مصادف با باطل شمردن توحيد ،نبوت ،امامت و ديگر معارف
ديني ميداند .زيرا اين معارف به وسيله عقل اثبات ميشوند مگر ميشود با كمك عقل نتيجهاي گرفته
شود و پس از آن همان نتيجه نافي عقل باشد؟ )همان ،ج  (٣١٤ ،٢عﻼمه عقل و معارف قطعي را مقدم
بر شرع و معارف ظني ميداند يعني عقل مقدم بر ايمان است .قابل ذكر است كه عقل در اينجا عقل
استدﻻلي و برهاني است نه عقل بمعناي عام تفكر و انديشه )طباطبايي.(٣١ :١٣٥٤ ،
 -٨رابطه عقل و ايمان از ديدگاه سويين برن

از نظر سويينبرن شخص مؤمن بايد مطابق اين فرض كه »خدا هست« زندگي كند و اعمال خود را
مطابق اين فرض انجام دهد .همانطور كه گفته شده وي در تعريف ايمان ،به دو مفهوم اهميت ميدهد:
يكي مفهوم باور به چيزي مثل خدا وجود دارد ،و دومي مفهوم عمل بر اساس فرض ذكر شدهاست .عقﻼني
بودن يك باور يعني اينكه آن باور قبل از اينكه نيازمند به عنصر عقﻼني باشد بايد از مؤلفه صدق برخوردار
باشد اينكه چگونه ميتوان صدق و عقﻼني بودن يك باور را اثبات كرد در ذيل به بررسي نسبت باور با
دليل و عمل ميپردازيم.
الف( باور و دليل

از ديدگاه سويينبرن هر باوري با دليل خود همراه است؛ از نظر وي تفسير صحيح » باور به  «Pاين
است كه »باور به  Pاز هر بديل ديگري محتملتر باشد« براي اينكه دريابيم چگونه گزارهاي از گزاره ديگر
محتملتر است ﻻزم است بين انواع مختلف احتمال تفكيك قائل شويم .برخي از انواع احتمال عبارت است
از :احتمال استنتاجي ٧اگر وابستگي يك گزاره به گزاره ديگر به اندازه اي باشد كه گزاره دوم سبﺐ شود؛
گزاره اول احتماﻻً صادق باشد .احتمال استنتاجي يك گزاره با دليل متناسﺐ مي باشد .براي اينكه ثابت
شود گزارهاي احتمال استنتاجي شده است يا نه ،مشروط به دليلهايي است كه آن احتمال با آنها سنجيده
ميشود .چنانچه احتمال استنتاجي گزارهاي با معيارهاي درست ارزيابي شود به آن احتمال منطقي ٨مي-
گويند .و اگر احتمال استنتاجي با معيارهاي شخصي اندازهگيري شود به آن احتمال ذهني ميگويند .از آنجا
كه ممكن است افراد از معيارهاي استنتاجي مختلفي استفاده كنند به همين علت احتمال ذهني بر اساس
اين معيارها تعريف شده است ).(Swinburne, 2005: 15
ب( باور و عمل

از آنجايي كه باور زمينه و ابزار دستيابي به هدف است بي شك داراي پيامدهاي است .سويينبرن
 عقل و دين ،سال دوازدهم ،شماره بيست و دوم )بهار و تابستان(٩٩
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مثالي ميآورد:
من ميخواهم به لندن بروم؛ اگر احتمال اينكه كه جاده سمت راست به لندن ميرسد بيشتر از جاده
سمت چﭗ باشد مسير راست را برميگزينم .به تعبيري اگر  Mتصميم دارد تا به هدف Yبرسد و باور
دارد كه احتمال  Pنسبت به  Qبيشتر است ،و در جايي كه ﻻزمه  Pآن است كه اگر عمل  B1را انجام
دهد به هدف  Yميرسد؛ اما انجام عمل  B2امكان رسيدن به مسير را مهيا نميكند ،و  Qﻻزمهاش آن
است كه با انجام عمل  B2شرايط رسيدن به هدف را امكان ميسازد؛ اما انجام  B1آن را ميسر نميسازد،
اگر  B1و  B2فقط اعمال ممكن براي  Mباشند و انجام هر دو ميسر نباشد ،در آن صورت ،براي  Mانجام
 B1عاقﻼنهتر ميباشد .تا موقعي كه باور  Mپيامدهاي مرتبط ديگر نداشته باشد و شخص  Mدر زندگي
هدف ديگري غير از دستيابي به  Yرا نداشته باشد ،معقول تر ميباشد .از نظر وي اگر هدفم تنها رسيدن
به لندن باشد ،تا زماني كه باور داشته باشم احتمال رسيدن از مسير سمت راست بيشتر ميباشد جاده سمت
چﭗ را انتخاب نميكنم .امكان دارد براي Mموارد ديگري براي انجام دادن ميسر باشد كه در اين صورت
ارتباط عمل و باور پيچيدهتر ميشود؛ براي نمونه با اگر باور  Mاين باشد كه مسير سمت راست به طرف
لندن ميرسد نه سمت چﭗ ،بر اين باور هم باشد كه اگر در تقاطع منتظر باشد ميتواند با اتوبوس به لندن
برود و يا اگر به عقﺐ برگردد ممكن است به ايستگاه راه آهن برسد و با قطار مسير به لندن را طي كند.
كه در اين شرايط بين عمل و باور ارتباط پيچيده تر ميشود .وي باور فرد  Mدرمورد احتمال كارهاي
مختلف كه امكان رسيدن به هدف را ميسر ميسازد را باورهاي »هدف -وسيلهاي« نام گذاري ميكند كه
از باورهاي نظري تري پيروي مي كنند ).(Swinburne, 2005: 9-10
همين مطالﺐ ذكر شده در مورد اخذ تصميم معقول بيان شد؛ بر باور مهم ديني كه » خدا وجود دارد«
هم صدق ميكند .تلقي ويژهاي نسبت به گزاره »خدا وجود دارد« نزد خداباوران ،هست ،به طوري كه
گزاره فوق را از لحاظ معرفت شناسي از بديلش يعني »خدا وجود ندارد« قرار داده است .سويين برن
ميگويد :عمل هر فردي بايد مطابق باورهايش باشد به دليل اينكه او قادر نيست به چيزي باور داشته
باشد كه نتوانند تغييري مبرهن در رفتارش داشته باشند .عملكرد كسي كه به راستي وجود خدا را باور دارد
با كسي كه چنين باوري ندارد در برخي شرايط متفاوت است .پيامدهاي باور شخص به خدا بر روي عمل
او به استحكام باور او بستگي دارد؛ و هدف او چيست و به چه چيزهاي ديگري باور دارد؟ اگر فردي قصد
دارد صادق باشد ،ميگويد خدا وجود دارد؛ و عﻼوه بر اين به اين باور هم برسد كه اگر »خدا هست « ،همه
انسانها مكلف به پرستش او هستند و تنها هدفش انجام اين وظيفه باشد ،در اين صورت او خدا را پرستش
خواهد كرد .ولي اگر باورش اين باشد كه »خدا وجود« دارد اما او را نپرستد؛ در اين زمان مي توان گفت
كه او گزاره دوم )پرستش خدا وظيفه اوست( را باور ندارد؛ يا اينكه باور دارد پرستش خدا وظيفه اوست ولي
باور دارد كه اگر خدا را پرستش كند مورد تمسخر واقع ميشود و نزد او مسخره نشدن مهمتر از انجام
وظيفه باشد (ibid, 14) .يكي از دﻻيلي كه باورهاي صادق درباره دين را حائز اهميت ميكند اين است
كه باورهاي ديني تبعات اخﻼقي در پي دارد .اگر خدايي هست كه جهان خلق كرده است و محافظ آن
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است و به بشر دستوراتي را داده است ،افراد بشر داراي الزامات اخﻼقي هستند كه بجز اين صورت نداشتند
اين را به صورت استدﻻلي به شكل زير ميتوان گفت :بايد به افرادي كه با آنها ارتباط داريم توجه كنيم و
بياعتنا نباشيم و قطعاً وقتي آن افراد كساني باشند كه نيكي در حق ما كردهاند اين عمل به وظيفه تبديل
ميشود .اين اعتنا كردن به شكل مختلفي از جمله دست دادن ،لبخند زدن ميباشد؛ نحوه توجه به حضور
آنان بيانگر اين است كه ما آنها را چه نوع افرادي ميدانيم و معتقديم چه نوع رابطهاي با ما دارند .پرستش
تنها پاسخ شايسته به خداوند كه منشأ عالم هستي ،است و از آنجا كه خداوند مالك زمين است و آن را
خلق كرده دستوراتي كه در مورد استفاده از آن داده است موظف به اطاعت هستم .همچنين دستوراتي كه
خداوند در مورد نحوه استفاده از زندگي خود و رفتار با همنوع به من داده است را بايد اطاعت كنم .نظام
اخﻼقي كه وظيفه پذيرش قدرداني و همسو با خواستههاي افرادي كه به ما نيكي كردهاند را به رسميت
نشناخته باشد ،نظام اخﻼقي ضعيفي ميباشد .مطمئناً اين الزامات داراي حدودي هستند؛ اما اگر محدوديت-
هايي وجود داشته باشد ،براي نمونه دستور خداوند به من در خصوص انجام قتل ،الزامي براي من در ارتكاب
قتل ايجاد نكند ،در اين صورت خداوند كه خير مطلق هست چنين فرماني را صادر نميكند .به سبﺐ اينكه
صدور چنين دستوري مستلزم ادعاي حقي است كه وي فاقد آن است .اگر منشأ عالم هستي خداوند است
و من قادر نبودم از راه پرستش و اطاعت از او از زندگي كه به من عطا كرده به طور درست بهرهمند شوم،
بايد به دليل قصور در تكاليف خودم از خداوند طلﺐ عفو كنم .پس وظايفي همچون پرستش خداوند و
اطاعت از وي و طلﺐ بخشش كردن ،جز وظايف اخﻼقي امكاني است كه اگر خداوند وجود داشته باشد از
وظايف اخﻼقي اوليه به شمار ميرود .از نظر سويينبرن يكي از وظايف بشر اين است كه وظيفه خود را
تشخيص دهد؛ بشر بايد پاسخ اين سؤاﻻت را پيدا كند كه آيا جهان به او تعلق دارد و هر طور كه ميخواهد
ميتواند از آن استفاده كند ،يا اينكه به ديگري تعلق دارد؛ آيا حيات خود را به كسي مديون است و از اين
نظر ،نسبت به او دين سپاسگزاري و خدمتگزاري دارد يا خير؟ يكي از وظايف بشر تحقيق مذهﺐ در اين
مورد است كه بايد بررسي شود تا مبادا مديون انساني باشيم .داشتن باور صادق در مورد خداوند خيلي مهم
است زيرا نداشتن باور صادق سبﺐ ميشود كه خداوندي كه شايسته پرستش است را عبادت نكنيم در
صورتي كه حتي اگر بر مبناي باور كاذب به هستي خداوند ،خدايي كه وجود ندارد را بپرستيم ،به كسي
ظلمي نشده است .همچنين نداشتن باور صادق به وجود خداوند باعث زايل شدن زندگي ابدي انسان
ميشود زيرا باور به اينكه خداوند به كساني كه در روي زمين به شيوه خاص زندگي ميكنند بعد از مرگ
زندگي ابدي عطا ميكند مستلزم باور به وجود خداست .به دﻻيل مطرح شده مهم است كه انسانها داراي
باور ديني صادق باشند .در حقيقت باور به هستي خداوند تنها در صورتي باعث آثاري چون جستجوي
سعادت و جاودانگي و چگونگي پرستش و موارد ديگر را دارد كه باورهاي ديگري هم مفروض گردد .براي
مثال خداوند ميل دارد به چنان روشي عبادت شود ،و يا به خاطر فﻼن لطف بايد مورد پرستش قرار گيرد.
بنابراين ميتوان گفت :كه بشر خواستار آن است كه باورهايش عقﻼني »نوع  «٥باشد ﻻزم است كه مقادير
قابل توجهي از تحقيقاتش حمايت كند ،جز اينكه بشر با باورهايي شروع كند كه بر اساس شواهد و مدارك
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كه در اختيار دارد نزديك به يقين باشند يا محتمل باشد كه تحقيق در اين باب به هيچ نتيجه اي منجر
نميشود ،يا اينكه شخص كارهاي مهمتري داشته باشد .گاهي برخي از اشخاص قدرت درك اين نكته را
ندارند .برخي از متدينان هيچ وقت به اين فكر نكردهاند كه در مورد باورهايشان تحقيق كنند؛ باور آنها
عقﻼني »نوع  «٣است زيرا از نظر آنها تحقيقاتي كه كافي بود انجام شد در واقع هيچ تحقيقي انجام ندادهاند
)سويين برن .(١٤ ،١٣٨٠،سويينبرن تأكيد بسيار دارد كه افراد بايد باورهاي خود را بررسي كنند و از نظري
وي اين موضوع اهميت فوق العادهاي دارد.
 -٩نتيجه گيري

هر دو فيلسوف معتقدند هر شخص مؤمن و عقلگرا بايد همواره آماده باشد تا باورهاي ديني خود را با
معيارهاي عقﻼني محك بزند؛ اما عقلگرايي سويينبرن همچون عقل گرايي طباطبايي نيست از آنجا كه
سويينبرن تأكيد دارد ،باورهاي ديني بايد عقﻼني باشند؛ يك فيلسوف عقلگرا بحساب ميآيد ولي چون
عقل را به استقرا و احتمﻼت پيوند ميزند نميتوان او را همچون عﻼمه عقلگراي اعتدالي بشمار آورد بلكه
به اثبات حداقلي و احتمالي گزارهها و باورهاي ديني اكتفا كردهاست.
هر دو ايمان را از سنخ » باور« ) اعتقاد( ميدانند؛ با اين تفاوت كه باور نزد سويينبرن همراه با احتمال
است؛ اما مراد عﻼمه ،باوري است كه چنان در قلﺐ و روح انسان نفوذ يافتهاست كه بشود عنوان عقد را به
آن نسبت داد و تمام تعلق خاطر انسان را متوجه خود سازد و آثارش در عمل انسان نمود پيدا كند.
با توجه به مطالبي كه درباره سﻼمت فطرت از نظر عﻼمه گذشت صاحﺐ عقل و فطرت سليم برحسﺐ
سﻼمت فطرت به درجاتي از يقين و هدايت راه مييابد .هر درجه از يقين او را به درجه باﻻتري از ايمان و
هر درجه ايمان او را به درجه برتري از عقﻼنيت و يقين راهبري ميكند.
از نظر عﻼمه ،اسﻼم دين تعقّل ميباشد؛ و براي تعقّل و تفكّر ارزش زيادي قائل است و با هر نوع
تقليد كوركورانه به شدت مخالف و آن را رد مىكند.
پي نوشتها

1. Propositional belief
2. Belief
3. Belief that

 .٤از نظر پيروان ديدگاه توميستي ايمان به خداوند يعني باور داشتن و اعتقاد داشتن به اوست و موضوع
ايمان را خدا مي دانند؛ براي داشتن چنين ايماني اعتقاد به يك گزاره ﻻزم و كافي است؛ ايمان ماهيتي
معرفتي دارد .آكويناس موسس اين ديدگاه معتقد است :عقل راهگشا و راهنماي ايمان است ،ولي وحي
نيز واجﺐ است)ايان باربور.(٢٤-٢٣ ،١٣٨٩ ،
 .٥از آنجا كه مارتين لوتر بر ايمان به مثابه اعتماد اصرار زياد مي ورزيد؛ سويين برن اين ديدگاه را لوتري
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 ▪ ٣٦بررسي تطبيق رابطهي عقل و ايمان از ديدگاه عﻼمهطباطبايي و رچارد سويينبن

ناميد ،كه بر اساس آن ،فرد مؤمن تنها اعتقاد ندارد كه خدا وجود دارد بلكه بايد به خدا اعتماد داشته باشد
و خودش را به خدا بسپارد(Swinburne:2005: 138 ).
 .٦از نظر پيروان عمل گرايانه ،شرط مسيحي مؤمن اين است كه عمل او منطبق بر اين فرض باشد كه با
ويژگي هاي مورد نظر مسيحيان خدايي هست و عشق به خداوند سبﺐ انجام اعمال شده است .پس او
خدا را مي پرستد و اعمالي را انجام مي دهد كه معتقد است اگر خدايي باشد ،به انجام آنها حكم مي
كند) (Swinburne: 2005:147-14

7. Inductive probability
8. Logical probability
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A Comparative Study of the Relationship between
“Reason” and “Faith” from the Point of View of Allameh Tabatabaee
and Richard Swinburne
Marjan Askaribabadi1\ Farajollah Barati2\ Goodarz Shateri3\ Sadeq Khoshkhoo4

Abstract

One of the most challenging issues for philosophers and theologians is
the relationship between reason and faith. This research is to examine the
above subject from the perspective of two prominent and rationalist
philosophers (one, Moslem and the other, western). Both philosophers
believe that religious beliefs should be based on reason. The difference is
that the reason considered by Allameh Tabatabaee is the rational deduction,
while Swinburne considers rationality based on logical probability and
inductive rationality. Allamah and Swinburne both consider faith not to be
mere belief, and they both believe that one’s belief must appear in one’s
action, and human’s action is more important than his belief. Allamah
considers faith to be objective and external, that is non-propositions, but
Swinburne considers faith to be of proposition, which is based on belief and
knowledge.
Keywords: Reason, faith, Allameh Tabatabaee, Richard Swinburne.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - PhD student, the department of the philosophy and Islamic theology, the Islamic Azad
University, the branch of Ahwaz,
askaribabadi@yahoo.com
2 - Assistant Professor at the department of the philosophy and Islamic theology, the Islamic
Azad University, the branch of Ahwaz(Corresponding Author), farajollah.barati@yahoo.com
3 - Assistant Professor at the department of Islamic knowledge, the Islamic Azad University,
the branch of Masjid Ahwaz,
goodarz58@gmahl.com
4 - Assistant Professor at the department of Islamic knowledge, the Islamic Azad University,
the branch of Masjid Soleiman, sadeq.
khoshkhoo@gmail.com

 (٩٩ شماره بيست و دوم )بهار و تابستان، سال دوازدهم،عقل و دين

