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  چكيده
ه بــا بحث مهمي ك ؛اين دو است ميان ت شاهد بحث رابطة ايمان و عقالنيت و تبيين مرزهايديربازي است كه مسيحي

 كار دارد و اختالفات فراواني در ميان انديشمندان بزرگ مســيحي بــه وجــود آورده اســت.باور ديني و مذهبي افراد سرو
يكــي از تأثيرگــذارترين  ،رتين لــوتردانــان كليســاي كاتوليــك و مــاترين الهييكي از بزرگ آكوئيناس،توماس  ازآنجاكه
هاي آنان است، مقايسة انديشــة آنــان در فرقه تحت تأثير فراوان انديشه اين دو هاي كليساي پروتستان بوده وشخصيت

درصدد واكاوي تطبيقي بحث  با رويكرد تحليلي و بررسي اسنادي، تواند بسيار حائز اهميت باشد. اين مقالهميمسئله اين 
تر ، براي شــناخت دقيــقنترديد فهم رويكرد آنابي .شدة مسيحي استالنيت از ديدگاه اين دو چهرة شناختهايمان و عق

يــك  آكوئينــاسكــه  حاكي از ايــن اســتاين مقاله، هاي يافتهگشا خواهد بود. اين كليساهاي بزرگ و مهم مسيحي راه
غم پذيرش اجمالي دو عنصــر ايمــان و عقالنيــت از رگراي غيرافراطي است و بهگراي غيرافراطي و لوتر يك ايمانعقل

  وجود دارد. در مباني فكري آنان جانب هر دو، اختالفاتي جدي
  گرايي، آكوئيناس.گرايي، عقليمانايمان و عقل، عقل و دين، مارتين لوتر، پروتستان، ا :هاكليدواژه
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  مقدمه

ديرزماني است كه در جهــان مســيحيت  در بستر دين، دو بحث ايمان و عقل و چگونگي رابطه ميان آن
در ميــان نظريــات گونــاگون، ديــدگاه  شــده اســت. مطرحو نظريات گوناگوني در اين زمينه ديده شده 

، در عصــر خــود چنــان مــورد پــذيرش قــرار گرفــت كــه حتــي تــا پــيش از ظهــور آكوئيناستوماس 
يرش و پس از ظهــور آن پروتستانتيسم، همچون يك باور ديني در بخش اعظم جامعة مسيحي مورد پذ

   .عنوان باور رسمي كليساي كاتوليك مطرح بوده استنيز تقريباً همواره به
ة ني پرداخته شده كه به طور صــريح انديشــانديشمندا نظرياتكمتر به طور مستقل به در اين ميان، 

در مسيحيت منشأ اما  اند،ابراز نكردهديني ة فلسفبا صبغة  اي علميخود را در اين زمينه با كتاب و مقاله
اســت.  لــوترمــارتين ترين افراد در تاريخ مســيحيت، شدهاز شناخته اينمونهاند. توجهي بودهاثرات قابل

ترديد او از عوامــل مــؤثر در بياما  ،دشونام برده نمي دان برجستة مسيحيعنوان يك الهياگرچه از او به
همــين دليــل انديشــه وي همــواره مهــم تلقــي نهضت عميق فكري و ديني در مسيحيت بوده است. به 

نهضــت او بــر  تــوان پــي بــرد كــهمي او، زيربناهاي فكــري شود. از بازخواني مكرر قيام او و كشفمي
  ي فلسفه ديني عميقي مبتني است.هاپايه

جريــان ة را از منظر آغازگر برجســت نيتاين مقاله درصدد است تا بحث مهم ايمان و عقال رو،ازاين
هاي آن را با ديدگاه حاكم بر كليساي كاتوليك، بررسي نموده و تفاوت لوترمارتين يسم، يعني تپروتستان

  برشمارد. آكوئيناستوماس دان بزرگ مسيحي، يعني ديدگاه الهي

  عقالنيت چيستي بحث ايمان و

هــر دوي در قرن سيزدهم دو رويكرد متفاوت در بحث هماهنگي ميان عقل و وحي شكل گرفــت كــه 
  ند. اين دو رويكرد عبارتند از:اهسو نگر بودر جايگاه خود يكآنها د

اين نگرش، هر جزء وحي بايد به ادراك عقل درآمده و فهميده شود، نظــام بنا بر  . نگرش اصالت عقل:1
 اعتقاد ديني زماني واقعاً و عقالً مقبول است كه بتوان صدق آن را براي همگان اثبات نمود.

يــك از اجــزاء نگرش قبلي معتقد است كه اساســاً هــيچ اين نگرش بر خالف . نگرش اصالت الهيات:2
نخواهد آمد و اساساً وحي به انسان اعطا شده تا جــايگزين كه بايد و شايد، به فهم درنچنانوحي، آ

 .)54، ص1371(ژيلسون، همة معارف، اعم از علوم تجربي و اخالقي و مابعدالطبيعه گردد 
د كــه برخــي از آنهــا شتقادي مسيحيت باورهايي مشاهده ميكه در نظام اع ودبمنشأ اين اختالفات اين 
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مانند باورهايي نظير وجود و ماهيت  .قابل اثبات عقالني بوده و براهين عقلي در تأييد آنها كارساز است
(ظهور خدا در كالبد مسيح)، تثليث باورهاي ديگري همچون تجسد مسيح اما خدا، جاودانگي روح و... 

كــه با عقل قابل اثبات نيستند. درحاليبوده و ناپذير برهانخوردند كه از سنخ مسائل ميه چشم نيز ب و...
هــاي بحث در ايــن زمينــه ها بــاور داشــت.هاست و بايد به همة آنمسيحي مبتني بر همة اين گزاره نظام

توسط اســتدالل  تمايزي روشن ميان عناصري كه ندآمدفراواني مطرح شد. در نهايت، برخي درصدد بر
توجيــه  درصــددنــد. برخــي فلسفي تأييد گرديده و باورهايي كه فقط مبتني بر متون الهي بودنــد، بگذار

اي بــه هاي ديني برآمدند. بعدها بخصوص در عصر نهضت اصــالح دينــي، چنــين نظريــهعقالني آموزه
  .)27ـ19، ص1381، پالنتينگا(چالش كشيده شد و نظرياتي جايگزين ارائه گرديد 

متفكران مسيحي را در اين گوناگون ي هاانديشه ها و مقاالت بسياري وجود دارد كهبكتااكنون هم
توان مورد بررسي و نقد قرار داده است. اما به طور خالصه، امروزه از چند نظريه در اين زمينه ميزمينه 

گرايي گرايــي افراطــي و ايمــانگرايي غيرافراطــي، ايمــانگرايي افراطي، عقلنام برد كه عبارتند از: عقل
ي و الحــاد يافراطــ يــيگراماننــد ديــدگاه عقــلاز ايــن آراء،  برخــي .)23 ، ص1386(جعفري،  غيرافراطي

خاصــي از ة نحــواند. برخــي دانســتهطور كلي از قلمرو دين جدا به عقل را گرايي با دو شاخة آن،ايمان
اي كه در تقابل ايمان و عقل، ايمان را مقــدم نظريه در مجموع، هر ند.ندارا موجّه مي ة عقل و ايمانرابط

اي كه در تقابل اين دو، جانــب عقــل را بگيــرد، نام نهاد و هر انديشه» گراييايمان«توان آن را بداند، مي
گيــرد شود. هريك از آنها نيز خود، صورت حــداكثري و اعتــدالي را دربــر مينام نهاده مي» گراييعقل«

  .)26ـ240، ص 1383زماني، ؛ علي91ـ69، ص1389؛ پترسون و ديگران، 202و19ص ، 1381ا، گ(پالنتين

  معرفي آكوئيناس و لوتر

، شــروع آلبرت كبيــردومينيكي بود كه پس از فراگيري الهيات و فلسفه نزد  م)1274ـ1225(توماس آكوئيناس
دانــان تــرين الهيزرگبه تدريس كرد و همة عمر خود را به مطالعه، نگارش و تدريس سپري كــرد. او از ب

هاي او رود و اكنــون، انديشــهشــمار مــيهاي ديني قرون وســطا بهترين چهرهمسيحيت و يكي از شاخص
. افكار او چنان نفوذي در جامعة مســيحي يافــت كــه )206، ص 1390(لين، محور عقايد فرقة كاتوليك است 

، انطباق فلســفة آكوئيناسترين نقش ملقب يافت. اصلي» حكيم همگان«همو از سوي كليساي كاتوليك به 
هاي مسيحي و گنجاندن اين فلسفه در ساختمان الهيات مســيحي بــود. البتــه در مقــاطع ارسطويي با آموزه

گران پروتستاني به چالش كشيده شد، اما كليساي كاتوليــك هنــوز بعدي تاريخ، اين موضوع توسط اصالح
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. البته روشن است كــه پــذيرش )123، ص1390(كونگ، داند ميمباني فكري او را، يگانه انديشة قابل پذيرش 
هاي متعدد و گاهي محكوميت او از جانب كليسا انجام شــد. بــه هــر آراء او پس از گذراندن فراز و نشيب

ت الهيــاوقف دفاع عقالني از مسيحيت و ترويج آن گرديد. آخرين چــاپ كتــاب  آكوئيناسحال، زندگي 
ترين اثر كالمي قرون وسطا اســت. برخــي آن را اســاس تفكــر الهيــات ماو شصت جلد دارد كه مه جامع

. ارائة يك نظرية جســورانه و ابتكــاري از نــوع توماســي، محصــول )15، ص1375(براون، اند كاتوليك دانسته
هاي موجود در او بوده است. از جمله، اعتدال عقلي و قدرت تفكر و تحليل، جســارت و برخي از ويژگي

به نظم و ترتيــب و تــالش در قــرار دادن هــر چيــزي در توماس طرح نظرية عقلي، شيفتگي پروايي در بي
كه او در فلسفه، همچون يك فيلسوف چيــره عقــل، و در الهيــات، ماننــد يــك متألــه ايگونهجاي خود؛ به

، در بيش از آنكه در ارائة نظريات جديــد باشــدتوماس طوركلي، هنر كرد. اما بهمتعالي مسائل را مطرح مي
  .)15(همان، صجا و كنار يكديگر بود آوري نظريات موجود، به صورت يكجمع

گران نهضت دينــي در مســيحيت ترين اصالحهم بايد گفت: او يكي از برجسته م)1546ـ1483( لوتردربارة 
رد است. وي پس از گذراندن دورة ادبيات و علوم انساني، به مطالعة حقوق پرداخت هرچند چندان دوام نيــاو

نهــاد و  - آگوســتينگانة ارفوت ـ صومعة گيرترين دير از ديرهاي اصلي هفتاي پاي به سختو در پي حادثه
، درجــة 1509، به مقام كشيشــي رســيد و در ســال 1507هاي شاخص تفكر ديني آشنا شد. در سال با چهره

آغاز شد؛ هنگــامي كــه او  1517از سال  لوتر. شهرت )194، ص 1387(مك گراث، دكتري الهيات را دريافت كرد 
اي را در نقد عقايد رايــج كليســا بــر گانهها اعالن كرد و مواد نود و پنجنامهاعتراض خود را به فروش آمرزش

به كمك حركت چند مصلح ديگر، تبــديل بــه يــك  لوترسر در كليساي جامع ويتنبرگ نصب نمود. حركت 
كليساي مستقل به نام كليســاي پروتســتان شــد  نهضت بزرگ اصالح ديني در جهان مسيحيت و تشكيل يك

. بسياري از عقايد و شعائر مسيحي، با شعار رجوع به گذشــته و كفايــت كتــاب مقــدس، )33، ص 1375(براون، 
بيشتر عمر خــويش را صــرف تــدريس الهيــات در دانشــگاه لوتر تغيير و تبدل يافت و گاهي كنار نهاده شد. 

كتاب مقدس را از التين به آلماني ترجمه كرده است، به چهــرة مهمــي در ويتنبرگ كرد. همچنين ازآنجاكه او 
  .)668، ص 1388؛ باير ناس، 255، ص 1390(لين، مسيحيت مبدل گشته است

  و لوتر آكوئيناساهميت 

 1870در مورد فلسفه و ايمان مسيحي، توسط شوراي اول واتيكان در ســال  آكوئيناساي نظرية دوطبقه
دهــد. در . اين نظر اساس اصلي بيشتر دفاعيات كليساي كاتوليك را تشــكيل ميشد به رسميت شناخته

اي اعتبار دايمي اين نظريه را تأييد و فالسفة كاتوليــك را نامهطي بخش ،پاپ لئوي سيزدهم 1879سال 
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 جامعالهيات در مراسمي كه به مناسبت چاپ جديد كتاب  ،1963تشويق نمود كه از آن الهام بگيرند. در 
  :اظهار داشت پاپ پُل ششمبرگزار شد،  وئيناسآك

اي است كه نه فقط به گروه دومينيك تعلق دارد، بلكه متعلق به كــل كليســا و گنجينه ]،آكوئيناستعاليم [
ها از جمله عصر ما معتبــر رهمربوط است، بلكه براي تمام دوا تنها به قرون وسطحتي تمام جهان است. نه

  .)25، ص1375، براون(است 
توان گفت، كه بحث ايمان و عقالنيت، در قرون وسطا به مشكلي جدي مبدل گشته بود، ميدرحالي

يابي كرد. لذا برخــي او ، اولين شخصيت در اين دوران بود كه اين مشكل را ريشهتوماس آكوئيناس
موضــوع اند. به عبارت ديگر، اگرچه پيش از او نيز كساني به اين را مؤسس الهيات طبيعي نام نهاده

تــوان تفكــر توماســي را هــم در هايي جدي در اين زمينه مطــرح كــرده بودنــد، ميپرداخته و بحث
ها، نقطة آغاز طبيعي براي تأمل فلسفي در اين موضوعات دانست. به ها و هم در كاتوليكپروتستان

كليســا هاي بسياري كــه ميــان ايــن دو ، با وجود تفاوت)Ralph McInerny( رالف مك اينرنيتعبير 
رو، او از . ازايــن)100، ص1381(پالنتينجــا، هــاي كاوشــگر باشــندها بايد توماسوجود دارد، پروتستان

هاســت كــه در كليســاي باشد. به لحاظ آثار نيــز ديــدگاه او سالاهميت ويژة تاريخي برخوردار مي
  باشد و قابل اعتنا و بررسي عميق علمي است.كاتوليك حاكم مي
شك فرقة بزرگ پروتستان، كه امروزه داراي يك جغرافيــاي عظــيم هم بايد گفت: بي لوتردربارة اهميت 

مثابــه بهلــوتر به طور جدي آن را مطرح كرد. فرياد مارتين لوتر در سطح جهان است، مولود نهضتي است كه 
يك مصلح براي دين مسيحيت، به گوش مردم دنيا رســيد و شــمار زيــادي از مســيحيان، كــه دربــارة مــوارد 

انديشيدند، احساس كردند آنچه را كه هاي مسيحي و اعمال اربابان كليسا به طور مخفيانه ميمتعددي از آموزه
اي به سخنان او ايجاد شد. جهــان از آن زمــان سابقهشنوند. اقبال بيميلوتر انديشيدند، آشكارا از زبان بدان مي

تأثير ژرفي بــر تفكــر مســيحي در لوتر، ابعاد الهياتي  آوردن افراد بيشتري به اين فرقه است.تاكنون شاهد روي
محــدود بــه لوتر دانان بزرگ مسيحي، عظمت . به گفتة الهي)139، ص 1384گراث، (مكزمين داشته است مغرب

گيــرد. شود، بلكه عالوه بر آن، تاريخ فكري، سياسي و اجتماعي اروپا را دربــر ميتاريخ كليساي مسيحي نمي
افكار او و فهم نقاط افتراق آراء او با تفكر رايج عصرش، و به طور ويژه با انديشة حــاكم بــر بنابراين، بررسي 

 بسيار حائز دقت و اهميت است.توماس آكوئيناس كليساي كاتوليك، يعني نظر 

  مان و عقالنيت از ديدگاه آكوئيناساي
  ايمان از ديدگاه آكوئيناس

روشني قابل مشاهده است. او كساني كه معتقــدان به آكوئيناستوجه ويژه به ايمان مسيحي، در آثار 

٧٤     ،١٣٩٥دوم، بهار  شمارههفتم،  سال  

كنند و اعتقاد به مسائل فراعقلي را غيرعاقالنه، احمقانــه و دليل ميسري بيبه خدا را متهم به سبك
  گويد:ابلهانه خوانده، مي

عقل انسان براي آن هيچ دليل تجربــي ارائــه «كه اما كساني كه به اين حقيقت ايمان دارند، درحالي
هستند؛ زيرا خود عقــل » هاي ساختگيپيرو داستان«كه گويي ، اعتقادي ابلهانه ندارند، چنان»كندينم

ها آشكار داند، اين اسرار حكمت قدسي را از سر لطف بر انسانقدسي، كه همه چيز را به كمال مي
ويش پــرده تنها از حضور خود، بلكه از حقانيت تعاليم و وحــي خــسازد. او با براهين مناسب نهمي

دارد. او به منظور تأييد آن حقايق كه از حدّ معرفت طبيعي فراتر است، به اموري كه فراتــر از برمي
العــادة بيمــاران، ترتيب، شفاي خارقبخشد. بدينتوانايي هر انسان جاهلي است، تجلي مشهودي مي

تر، الهــامي كــه بــه انگيزآور اجرام سماوي و شــگفتناپذيري اعجابكردن مردگان و دگرگونزنده
درنــگ القــدس، بيلوح و عامي سرشار از عطية روحكه افراد سادهطوريشود بهاذهان آدمي القا مي

شوند. هنگامي كه اين براهين مشاهده شد، به واسطة كارآيي ترين حكمت و فصاحت ميواجد عالي
بخش، در كــانون ترحمانة نيروهاي نظامي يا وعــدة امــور مســرالذكر، و نه يورش بيحجت فوق

ترين آنهــا، ترين افراد گرفته تا عــالمحكومت استبدادي ستمگران، جمعيت كثيري از مردم، از عامي
 ).111، ص1381فوج به ايمان مسيحي گرويدند (پالنتينجا، فوج

اي است. او با ارجاع همة مســيحيان بــه پذيرد كه ايمان از سنخ باور و آن هم از نوع گزارهمي آكوئيناس
؛ گروه 458، ص1384، گراثمك؛ Q1, A4 (آكوئيناس،گذاردميها صحه ها، بر وحياني بودن اين گزارهاعتقادنامه

. از ديدگاه او ايمان، پذيرش چيزي است از آن جهت كه خداوند آن را وحي كرده )120، ص1384مؤلفان، 
دست آورد، بلكه در حصــول  تنهايي آن را بهمعتقد است: ايمان چيزي نيست كه انسان بهتوماس است. 

؛ Q1, A4 (آكوئينــاس،دانــدازآن، فيض الهي نيز نقشي محوري دارد؛ فيضي كــه ارادة انســان را بــه كــار مي
ســازد، امــا بــه . البته اين فيض، اختيار انسان را سلب نكرده و او را مجبــور نمي)211، ص1383زماني، علي

ندارد كه توليد ايمان كند، لطف خدا بايــد باشــد تــا  قدر شايستگي، ازآنجاكه عمل انسان آنپولسگفتة 
  :انسان با ارادة خود، ايمان را اختيار كند. در گفتارهاي او آمده است

طبيعي است كه اگر لطف الهي مدد كند، به كمك آن، آنچه را كه خدا وحــي كــرده اســت، ايمان فضيلتي فوق
ايم، بلكه به سبب وثوقي كه بــه خــدا داريــم؛ را دريافته روكه با عقلمان حقيقت ذاتيشكنيم؛ نه ازاينتصديق مي

  ).327 ، ص9، ج 1913؛ هربرمان، Q1, A3تواند خورد(آكوئيناس، تواند داد و نه فريب ميخدايي كه نه فريب مي
تر از علم و گويد: ايمان نوعي باور و آگاهي است كه باالتر از رأي و گمان، اما پايينافزون بر اين، او مي

 ,Q1(آكوئيناس،شود شخص به دنبال عمل صالح باشدفت و در حقيقت، فضيلتي است كه موجب ميمعر

A4( . ،از نظر او، عناصر معرفتي و غيرمعرفتي مختلفي در فرايند ايمان الزم و تأثيرگذارنــد. از يــك ســو
در واقــع يــك  شواهد و قراينِ معرفتي، تأثير حياتي در فرايند ايمان دارند و از ســوي ديگــر، اراده، كــه
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عنصر غيرمعرفتي است، بايد وجود داشته باشــد تــا ايمــان حاصــل شــود. عــزم اســتوار و ارادة قبــول، 
تــوان اي از حقايق خردگريز هم از ديگر شرايط غيرمعرفتي حصول ايمان هستند. در مجموع، ميسلسله
تــوان نقــش هرگز نمي اي از عناصر براي حصول ايمان معتقد است كه در آن،به آميزه آكوئيناسگفت: 

  .)132و157، ص 1383(حقيقت و كاكايي،  تفكر عقالني را ناديده گرفت

  آكوئيناسعقالنيت از ديدگاه 

را صــحيح  ارســطوپــذيرفت، روش عنوان يــك منبــع بــراي شــناخت حقــايق مي، عقل را بهآكوئيناس
ش كرد تــا اثبــات كنــد كــه او تال. )16ـــ15ص ، 1375(براون،  خوانداو را فيلسوف واقعي ميدانست و مي

، ادراك حســي را نيــز شــرط ارســطوهاي ديني با عقل سازگار است. در عين حال، به تبعيــت از آموزه
، معتقــد بــود: معرفــت ارســطوبا تبعيت از ديدگاه  آكوئيناسدانست. در واقع، حصول معرفت عقلي مي

اك حسي و طريقيــت اشــياء شود و راهي جز ادرعقلي، شناختي است كه از مجراي طبيعت حاصل مي
محسوس، براي شناخت حقيقت وجود ندارد؛ چراكه انسان در اين عالم با موجودات طبيعي در ارتبــاط 

اي طبيعي دارد. با اين حال، در آنجا كه تنها امكان حضور است. عقل بشري، تنها با اشياء جسماني رابطه
دارد. به همين دليل، اين سخن هرگــز بــه  ورزي حاكميتي مستقلعقل وجود داشته باشد، فلسفه و عقل

  .)144 ، ص1383، كاكايي(حقيقت و گري وحي نيست معناي انكار نقش هدايت
تــوان وجــود ، معتقد بــود: مي»آورم تا بفهممايمان مي«گفت: كه مي آنسلمبر خالف  ،آكوئيناس

ابت كرد. همچنين خدا را براي هر شخص منطقي، كه در پي دسترسي به نتايج درست است، عقالً ث
توان با روش عقلي اثبات نمــود. البتــه بايــد غيرمادي بودن، وحدت، بساطت و كمال خدا را نيز مي

داند. خالصه اينكه، رابطــة ، نور عقل را نيز لطف خداوند و وابسته به او ميتوماستوجه داشت كه 
و وضــوح آن نيــاز بــه با عقالنيت و تفكر فلسفي، از مسائلي است كه بــه دليــل شــهرت آكوئيناس 

را  ارسطوپذيرد و هم روش فلسفة عنوان يك منبع مستقل ميبررسي مجدد ندارد. او هم عقل را به
رود. ايــن امــر شمار مــيعنوان يك منبع بهداند. از نظر او فلسفه، خود به خود، بهروشي صحيح مي

اي قائــل اســت كــه گســتردهنيازي به اجازه و تصويب كليسا ندارد. او براي عقل، حوزه و قلمــرو 
  .)138ـ135، ص1390(كونگ، تواند در آن مستقالً فعاليت كند مي

  مان و عقالنيت از ديدگاه آكوئيناسرابطة اي

آميز ميــان اي مسالمتاين بود كه ميان عقل و ايمان مسيحي جمع كرده، رابطه آكوئيناسترين هدف مهم

٧٦     ،١٣٩٥دوم، بهار  شمارههفتم،  سال  

توان اثبات ي عقالني دربارة ايمان داشت و معتقد بود ميآن دو برقرار سازد. به عبارت ديگر، او رويكرد
گانة اثبات خدا، كه توسط هاي پنجهاي ايمان مسيحي، با عقل بشري سازگار است. راهمايهكرد كه درون

قائل به جمع ميــان الهيــات  آكوئيناس. )458 ، ص1384گراث، مك(او ارائه شد، تالشي در همين راستا بود 
. او هم به تعاليم كتاب مقدس، كــه از طريــق مكاشــفة )24، ص1375(بــراون، وحياني بود طبيعي و الهيات 

شده حاصل شده بود و هم به حجيت تفكر عقالني، مستقل از تعاليم مسيحي، باور كامل داشت. اما ثبت
 سو، فراتر از رأي و نظر شخصي اســتكرد كه باور به حقايق وحياني از يكاين نكته را هم گوشزد مي

شــناختي)، بــدين تر از معرفت و شناخت. از نظر او، ديدگاه شخصي (يقين روانو از سوي ديگر، پايين
جهت كه مورد ترديد شخص است و گاه ممكن است شاهد و دليلي نداشته باشد، قابل اتكــا نيســت و 

اتر هستند. ولي هر آن، ممكن است تغيير كند. اما معارف وحياني از اين دسته از معارف برتر و قابل اعتن
معرفت به اين دليل كه امري يقيني است، بر خالف باور شخصي، شاهدي بــر آن يقــين وجــود دارد و 

 نــاسئيآكودهد، باالتر از ايمــان اســت. از ســخنان عقل با درك درستي آنها هيچ ترديدي در آن راه نمي
، 1384گراث، (مك قيني داردتوان دريافت در نظر او، ايمان جايگاهي ميان معرفت شخصي و معرفت يمي
  .)120، ص1384؛ گروه مؤلفان، 458ص

داشــته  يتر از معرفــت يقينــبپرسيد كه چگونه ممكن است ايمان جايگاهي پــايين آكوئيناساگر از 
توان نسبت به او با دهد: ازآنجاكه متعلق ايمان (خداوند متعال)، داراي عظمت است، نميباشد، پاسخ مي

توان با به كار گرفتن شواهد ناكــافي نســبت بــه وي، ميفت دست يافت و صرفاً شواهدي كافي به معر
. به عبارت ديگر، هرقدر موجود مورد بحث از عظمت بيشتري برخوردار باشد، از (همان)ايمان پيدا نمود

ايــن ايــدة  آكوئينــاستــوان گفــت: توان سخن گفت و دربارة او معرفت به دســت آورد. مياو كمتر مي
، بــه كمــال »باور داشتن عبارت است از فكــر كــردن بــا رضــايت و پــذيرش«ا كه گفته بود: ر آگوستين

  بناي محكمي در باورهاي مسيحيان بعدي گذاشت.مطلوبش رساند و سنگ
خواست با تمسك مطلق به عقل، ديــن را خواند و نمياو همواره خود را آموزگار كتاب مقدس مي

داد كــه هاي خردپذير و خردگريز، توجه مــيهاي وحياني به گزارهرهكنار بگذارد. بنابراين، با تقسيم گزا
هاي خردگريز، يا بــه هاي خردپذير، متعلق معرفت عقلي و قابل اثبات عقلي هستند. اما گزارهتنها گزاره

هايي كه فراتر از دسترس عقل بوده و غيبي باشند. مانند تثليث، ظهــور خــدا در تر، گزارهعبارت روشن
در ايــن « گويــد:توانند متعلق ايمان قرار گيرنــد. او ميتنها مي ،نيستندقابل ادراك عقلي و... يح كالبد مس

  .)111، ص1381(پالنتينجا،  »دين، حقايقي تعليم داده شده كه فراتر از هر عقل بشري است
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هد و قراين هاي وحياني، تبيين شفاف آنها با شوابا اشاره به ابهام ذاتي و رازآلودگي گزاره آكوئيناس
داند. در نهايت، با اشاره به جزئي و ناقص بودن عقل انسان، و قدرت درك مسائل منطقي را ناممكن مي

اي بين عقل و وحي، يا عقالنيت و ايمان وجــود رسد كه هيچ معارضهدر حيطة خاص، به اين نتيجه مي
  .)210، ص1383زماني، (علي ندارد

گرايي است. او هرگز معتقــد بــه عقــل قعي و از نوع غيرافراطيگراي وايك عقل آكوئيناسبنابراين، 
حداكثري به اين معنا نيست كه مقبوليت نظام اعتقادات ديني، در گرو امكان اثبات عقالني صــدق همــة 

توان آنها را با هاي ديني خردگريز هستند و نميهاي آن باشد، بلكه او معتقد است: برخي از گزارهگزاره
ها ايمان داشت. هرگاه انســان بودنشان بدانو بايد به دليل وحياني  )14ـ13 ، ص1377ي، (كنعقل درك كرد

كند، بايد جانب معرفت وحياني را گرفت و معتقد بود برخي از حقايق ايماني را با عقل خود درك نمي
بيعي نبوده در زمرة الهيات طتوماس . بنابراين، الهيات )233، ص 1375(مجتهدي، كه عقل به خطا رفته است

  رود.شمار ميگرايي غيرافراطي بهو روش او يك عقل

  ايمان و عقالنيت از ديدگاه لوتر
  ايمان از ديدگاه لوتر

ايمان داشــتن بــه  :گفتاست. او مي )trust( كرد كه ايمان به معني اعتماددر سخنان خود اذعان ميلوتر 
ايمــان يعنــي:  ،اطمينان خــاطر. از ديــدگاه اومتعهد ساختن خود در برابر آن با  :عبارت است از ،چيزي

. او )166، ص 3ادوارد، ج (»جانبه به فيض الهي و عشــق و محبــت آشــكار بــه عيســي مســيحاعتماد همه«
لوتر  كالماز  .)137، ص1382(براون،  »ستمحابا به فيض خدااني سرشار و بيايمان همانا اطمين«گفت: مي

د، بلكــه آينــبه شــمار نميهاي آميخته با ترديد، هرگز ايمان حقيقي آيد كه ايمانِ تقليدي و معرفتبرمي
شود كه هيچ ترديدي در آن رسوخ نكرده و فرد مؤمن، سرشــار از تنها به اعتقاد و باوري ايمان گفته مي

  گويد:باره ميدر اينلوتر اعتماد نسبت به خدا باشد. 
خــدا گفتــه ة كه معتقدم كه آنچه درباره معني آنة خدا، بدو نوع اعتقاد وجود دارد: نخست اعتقادي دربار

درست است. اين اعتقاد در واقع بيشتر نوعي شناخت است تا صــورتي از ايمــان... دارنــدگان  ،شودمي
تكرار كنند: معتقدم كه خدايي وجود دارد. معتقدم كــه  ،اندتوانند آنچه را ديگران گفتهگونه اعتقاد مياين

اينكــه ايمــان ة ر ديگر براي خاطر من سر از خواب مرگ برداشت. آنان دربارمسيح متولد شد، مُرد، و با
  دانند...واقعي چيست، و تا چه حد نيرومند است، چيزي نمي

كنم. از اين فكر كه بتــوانم بــا او ثانياً، اعتقادي به خدا وجود دارد؛ به اين معني كه به او اعتماد مي
كنم كــه او مطــابق همــان ون هيچ ترديــدي بــاور مــيدارم و بدسروكاري داشته باشم، دست برمي

٧٨     ،١٣٩٥دوم، بهار  شمارههفتم،  سال  

شود، خواهد بود و با من نيز به همان شيوه رفتار خواهد كرد. فقــط اش گفته ميچيزهايي كه درباره
از چنين ايماني كه پرتو خود را بر خدا افكند، خواه در زندگي و خواه در مرگ، انســاني مســيحي 

  ).136، ص1382شود (براون، ساخته مي
ايمان از ديدگاه  ،سويين برنطبق تفسير  :، دو تفسير وجود داردلوترايمان از ديدگاه  خود ماهيتبيان در 

از ســنخ لــوتر ، ايمــان از نظــر جان هيــكولي طبق تفسير  .از سنخ گزاره و معرفت تاريخي استلوتر 
وحــي  :قــد اســتمعتآيــد، او به حساب ميرويكردِ مدرن . بنا بر تفسير دوم، كه يك اي استغيرگزاره

پس ما بايد به آن  .فرستدميهايي براي انسان وحي، گزارهنه آنكه بگوييم خدا از طريق  ،ستي خداتجل
  :گويدميلوتر . )62، ص1388(ساجدي و مشكي، هانه به گزاره ،وحي متجلي ايمان داشته باشيم

، و روح ايمان »باور به كسي«ناي و ديگري به مع» باور به يك گزاره«به معناي باور دو كاربرد دارد: يكي 
اوج اين اعتقاد لوتر، تبرئه شدن با ايمان از  ، باور به كسي است، نه باور به يك گزاره.آكوئيناسبر خالف 

تواند بــا انسان نمي« . در اين عقيده،الحات كليسا مطرح گرديدعنوان آموزة اصلي اصب اوست كه بهجان
عكس با ايمان داشــتن و بــه هدر محضر خدا تبرئه شود، بلكه بقدرت و شايستگي و اعمال خود شخصاً 

  .)4و 3هاي (روميان، باب شودقيد و شرط تبرئه ميپشتوانة مسيح، بي
  داراي سه مؤلفه است:لوتر مفهوم ايمان از نظر 

 . ايمان مرجعي شخصي و نه صرفاً تاريخي دارد.1
 هاي خدا است.. ايمان ناظر به اعتماد به وعده2
  .)book.m.tahoor.com(شوديمان موجب اتحاد مؤمنان با مسيح مي. ا3

  عقالنيت از ديدگاه لوتر

و جدا شــدن او از حكمــت مدرســي وجــود دارد، الزم اســت لوتر ازآنجاكه پيوند وثيقي ميان نظريات 
هــا كاتوليكطور كه گفته شد، دربارة حكمت مدرسي داشته باشيم. همانلوتر توضيحي پيرامون انديشة 

و جريــان لــوتر امــا رويكــرد  .نــداآن هويــت و اصــالتي قائلبــراي  بوده،مسيحي ة عمدتاً قائل به فلسف
 اقرون وسطة يوناني در دورة فلسف معتقد بود:لوتر  اصالحي او نسبت به حكمت مدرسي، چنين نيست.

ه مخــالف . او اگرچــدچار تغيير ماهيت شــدو  خوذ از مسيحيت قرار گرفتأم ،تحت تأثير مفاهيم ديني
كردن دين بود، اما نقطة آغاز مخالفت خود را چنين تبيين كــرد و پــيش از همــه چيــز، حكمــت عقالني

  مدرسي را زيرسؤال برد.
ديــن، نادرســت و موجــب  آوردن نظــراترا در بــه دســت ارسطوگيري از روش فلسفي بهرهلوتر 

، 1388(بايرنــاس، يابــدآرامش مي به اين نتيجه رسيد كه تنها با كتاب مقدس روحش دانست وگمراهي مي
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اين كتاب، به مراتب، بيش از آنكه از عقل انسان ســاخته «گفت: . او مي)179 ، ص1381؛ مري جــو، 688 ص
چنداني لي، مصلحان كليسا به فلسفه عالقة كطوربه .)442 ، ص6 ، ج1368(دورانت،  »آموزد...است، به ما مي

  عبادت و تعاليم كليسا بر اساس كالم خداوند بود.  تند و هدف اصلي آنان اصالح حيات،نداش
معتقد بود: براي رسيدن به آرامش روحي، به جاي فلسفه و براهين عقلي، بايد از ايمان به مسيح بهره لوتر 

. بــه )149، ص 1385(گروه مؤلفان، ترين پناهگاه است برد و در اين راستا، كتاب مقدس، تنها راهنماي ايمان و امن
گوي مسايل روزمرّه باشد. امــا شــناخت خداونــد، نيازمنــد نــور فــيض و تواند پاسخي، عقل تنها مياعتقاد و

هايي كه عقل و كتــاب مقــدس آيد. پرسشرحمت الهي است كه از راه مكاشفه در كتاب مقدس به دست مي
خود واگذاريم تا در آينــده  شوند؛ يعني بايد آنها را به حالاند، با نور جالل آينده فهميده ميها پاسخ نگفتهبدان

برد، بيــانگر عــدم پــذيرش به كار مي ارسطوبراي توصيف لوتر عناويني كه . )38ـ37، ص1375(براون، حل شوند
، »گرباز و مغالطــهســخن«، »نابود كنندة تعاليم پاك«با تعابير  ارسطوروش فلسفي او در حوزة دين است. او از 

  .)36(همان، صكند ياد مي» پرست كوربت«و » بُزِ نر«، »گيرانفيلسوف نفرت«، »هامخترع افسانه«
توان پذيرفت كه اساساً وي كار خــود ورزي، مينسبت به اصل فلسفه و عقللوتر اما در مورد رويكرد 

عقــل خــود دربــارة آمــوزة آمرزيــدگي و فــروش  گيــرى ازبهــرهرا با يك تلنگر عقلي آغــاز نمــود. او بــا 
هايي در كتاب مقدس د. اما پس از رجوع به كتاب مقدس، دريافت كه چنين آموزهها ترديد نمونامهآمرزش

پذير است، امــا خواست فرياد برآورد كه آمرزيدگي تنها به وسيلة ايمان امكانميلوتر وجود ندارد. هرچند 
هــاي هپا بــه عرصــة نقــد آموز اساس،اعتقاد راسخ داشت. برهمينهاى عقلىِ خود مايهبنبه  ويترديد، بي

ة واســطفهــم بى او از مردم براي حركت به ســمت خواستِ د.اايست قدآن تمامدر مقابل رايج كليسا نهاد و 
ايمان است، اما اعالميــة نــود و لوتر ريشه در باور او به عقول افراد داشت. اگرچه محور اعتقادات  نيز دين

بــا  داد ودي را مستقيم مورد خطاب قرار مــيمردم عاعمدتاً  باشد. اواي او سرشار از عقالنيت ميپنج ماده
تــوان  پــاپكه تنهــا زيرسؤال برده و اين انديشه را گفتمان غالب كليسا را  تكيه بر قدرت فهم يكايك آنها،

داشــت، خواند. در واقع، او گام آغازين را با عقــل برمي، به صراحت مردود ميداردرا تفسير كتاب مقدس 
  برد.عنوان منبع اثبات معقوالت خويش بهره ميكتاب مقدس به ولي در بسياري از مسايل، از
الهيات مسيحي و معــارف  ندام دانست كهميرا لكة ننگي  ارسطوفلسفة لوتر به عبارت ديگر، هرچند 

را گرفته است و بايد از صــفحة الهيــات مســيحيت محــو شــود، امــا نگــاه او بــه خــود عقــل، نگــاه ديني 
، اما در واقــع، بودن دين استمخالف عقالنيدهد كه او نشان ميلوتر ، عملكرد جويانه نبود. به ظاهرستيزه

تحت تأثير مفاهيم ديني مــاخوذ كرد اين فلسفه نبرد او با حكمت مدرسي بود؛ بدين جهت كه احساس مي

٨٠     ،١٣٩٥دوم، بهار  شمارههفتم،  سال  

ت تنها كارآيي خود را از دست داده، بلكه منشأ خرافات و اشتباهاه و نهاز مسيحيت دچار تغيير ماهيت شد
توان به دســت آورد كــه او يــك و از سخنان او ميلوتر بسياري در مسيحيت گرديده است. از ماهيت قيام 

كرد از رويكــرد هايي بود كه احساس ميشدن دين، به جهت ضربهستيز نبوده و مخالفت او با عقالنيعقل
ترجمــة قــرآن بــه الدي مــي 1543در ســال كه اي مقدمهدر لوتر عقلي آن روز به مسيحيت وارد شده بود. 

  نويسد: مي ،به چاپ رساند نوشت و آن را دلماطي هرمانو  رابرت كايتاني
توان مسلمان يز نمياست و فرهنگ حل كرد و نيس راه را از يسوياختالف مسلمان و عة لئامكان ندارد مس

رد و يپــذينمــ ل و برهانيل متنفر است و دلياز تورات و انج را قلب او سخت شده ويز؛ كرد يحيرا مس
باشند، جنگ آنان با  يان در گناه خود باقيسويكه ع يتا زمان يد اعتقاد دارد، وليگويآنچه قرآن م فقط به

  .)64و63، ص 1381، يريالو( روز نخواهد كرد.يپ شان رايده خواهد بود و خدا ايفامسلمانان بي
ل و برهــان يــل متنفــر اســت و دليــجاز تــورات و ان  را قلب او سخت شده ويز«...  :گويدميلوتر وقتي 

شمارد. ميدل يعني او كساني را كه مطيع دليل و برهان نيستند، مذمت نموده، آنان را سخت ؛»رديپذينم
او  :توان گفتايمان كشانده است، حداقل مية با اين جمله، تفكر عقالني را به ورط نتوان گفت وياگر 

  داشتن قلبي آماده براي پذيرش ايمان دانسته است.ة الزم را عقالنيت

  رابطه ايمان و عقالنيت از ديدگاه لوتر

ن يــد و از ايــورزيد ميمان و اعتقاد تأكيبر ازيرا او بيشتر  ؛گرا دانسترا يك عقللوتر توان شك نميبي
اين لطف الهي  :د بودمعتقلوتر  .مقايسه كردت يحيكهن مس يهاشهياند او را با يهاشهياندتوان يم ،نظر

نبايد به عقل  او معتقد بود دليل،به همين  .رسداست كه انسان با آن از طريق مكاشفه به معرفت خدا مي
توان با كنار هم قرار دادن رويكرد او به ايمان و تعقل، او در واقع مياجازه داد تا جاي مكاشفه را بگيرد. 

 ».آورم تــا بفهمــممن ايمان مي«معتقد بود كه  آنسلم. نستگراي غيرافراطي دا، يك ايمانآنسلم را چون
انسان اگر از طريق تسليم مسيحي نشود، ممكن نيست به ماهيت واقعــي  ترديد، اعتقاداتي مانند اينكهبي

به تقــدم ايمــان بــر فهــم و ، نه عكس آن ،شناخت دين، حاصل تجربه است و مسيحيت دست پيدا كند
 .)36و41، ص 1375كالين، (عتقد بودمعرفت م
نظــامي در يــا  ل در مسائل ديني،وق عقگرايي با تعاريف مختلفي كه براي آن بيان شد، يعني تفعقل

، يا پذيرش قابليت اثبات صدق نظام اعتقادات ديني براي مقبوليت واقعي و عقلي يــا مقابل دين وحياني
(ر.ك: پترسون و ديگران، بات قاطع اين نظام ناپذير بودن اثبه معناي نقد و ارزيابي اين نظام با اذعان به امكان

ــتن، 86و72، ص1389 ــاجدي و 167، ص1386؛ دانس ــكي؛ س ــا  ،)103- 90، ص1388، مش ــاق ب ــل انطب ــز قاب هرگ
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او خود را ملتزم به ديــن وحيــاني  شمار آورد.گرا بهرا يك عقل ويتوان نمينيست و لوتر رويكردهاي 
و ايمان نخستين مســيحي  پولسبه  خواهدميلوتر  داند.ميبر عقل  ايمانمبتني بر كتاب مقدس و تفوق 

ا عبور كند؛ سنتي كه حكمت مدرسي جزئي از آن است. بــه از سنت فكري قرون وسطبازگردد و حتي 
  گفتة برخي از انديشمندان:
ويژه بــهشمار كليسا، هاي بياستفادهرا صرفاً مبارزه با سوء لوترنگرانه است كه اهتمام و دغدغة بسيار سطحي

بــراي نهضــت  لــوترها و آزادي دستگاه پاپ بدانيم؛ بلكه بايد بگوييم، محرك و انگيزة شخصي نامهآمرزش
اصالح ديني و تأثير عظيم تاريخي آن تنها ناشي از يك امر بود: بازگشت كليسا بــه انجيــل عيســي مســيح، 

  ).177، ص1390بود (كونگ،  ويژه در پولس تجربه شدهگونه كه به نحوي زنده در كتاب مقدس، بهآن
حدّ ها و قوانيني بود كه طي قرون متمادي به واسطة عواملي چون خردورزي بيكنار زدن سنتلوتر كار 

  تواند بر اين روش تكيه كند.پس او به طبع خود او نمي .بودندپايه، رشد كرده و حصر و بي
ة دربــاررا نيــاز ورداست هــر دانســتني ماست كه عقل بشري كامالً توان مبتنيگرايي بر اين باور عقل

 ،)349(ر.ك. همان، صبيان كند  مابدون مددگرفتن از وحي و به طور مستقل براي  ،جهان، خودمان و خدا
توانستم به ياري منطق درك كنم كه چگونه خداوند رئــوف و دادگــر اگر مي«: گويدمي لوتركه درحالي

  .)447 ، ص6 (دورانت، ج»ماندگر نيازي به ايمان نميانصاف باشد، ديتواند چنين خشمگين و بيمي
سپردة ايمانش است كه هرگاه هر چيز ديگري از عقل گرفته تا علم و...، سخني بگويد كــه در او چنان دل
را شناسي كــوپرنيكي ستارهپردازد. او محابا به ردّ آن سخن ميبدان ايمان دارد، باشد او بيلوتر تعارض با آنچه 

ي گويد: چون وقتدانسته و ميكند، با ايمان ناسازگار ها حركت ميكه زمين در آسمان خود ين ادعايبه دليل ا
زعيم عبريان، خواست روز به درازا بكشد تا سپاهيانش بتوانند پيــروزي خــود را در نبــرد كامــل كننــد  يوشع

تقــدم متحرك باشد، نه زمــين! خورشيد بايد  پس ،به خورشيد فرمان توقف داد، نه به زمين ،)10ـــ12 14يوشع، (
  .)730، ص1373(راسل،  او را به ردّ اين نظرية علمي كشانده استلوتر ايمان بر عقل در ديدگاه 

اهــل تفكــر لــوتر نهد، نه با تكية بر عقل. دكترين و نظريات خويش را بر مبناي ايمان خود بنا ميلوتر 
دالنه تواند تنها با ابزار عقل و به صورت فارغاو نمي است، اما تفكري كه بر پاية ايمان استوار شده نه عقل.

  گويد:ميلوتر داند. به مسائل ديني بينديشد، بلكه همة فهم خود را از بركت ايمان قلبي خود مي
اي كه در ژرفاي جانم خانه كرده است، آموزة ايمــان بــه مســيح اســت كــه از بركــت يگانه آموزه

جودش، همة تفكر تئولوژيكم روز و شب جريــان دارد وجودش، در عرصة وجودش، و در جهت و
  ).244، ص1382(براون، 

خواهد عقل را به كرد، حاكي از اين است كه او نمياز ايمان، كه آن را به اعتماد كامل معنا ميلوتر تعريف 
دارد،  خاطر به آنچه كه بدان ايمــانخواهد خود را با اطمينانهاي ديني راه دهد. او ميعرصة سنجش آموزه

٨٢     ،١٣٩٥دوم، بهار  شمارههفتم،  سال  

اش بخواهد به متعلق ايمان خود، اعتماد كاملي داشته باشــد، معنــا نــدارد كــه دربــارهلوتر متعهد سازد. اگر 
فايــده خواهــد بــود. صورت، اجازة ورود عقل به اين حيطــه، بيبينديشد و عقل را دخيل كند. در غير اين

و عقل، پس از ارزيابي حكم به نادرست اي را بدهد فرض كنيد او بخواهد به عقل اجازة ارزيابي در مسئله
به آن مسئله اعتماد كامل داشته باشد، حكــم عقــل چــه لوتر بودن آن كند، در اين صورت چون قرار است 

و  دانســتميلطــف الهــي داد. او مكاشــفه را مكاشفه را بر عقل ترجيح مــيلوتر اي خواهد داشت؟ فايده
همين دليل، به  آورد.حصوالت تفكر عقالني به حساب ميتر از ممعرفت حاصل از آن را به مراتب صحيح

 .)36و41، ص 1375 براون،( نبايد به عقل اجازه داد تا جاي مكاشفه را بگيرد انديشيد كهچنين مي
گراي گفــت، ايــن اســت كــه او يــك ايمــانلــوتر ة توان دربارنهايت چيزي كه مي ،رسدبه نظر مي

 ،انــدنيك و باارزش ،عقل و منطق در قلمرو خاص خود :گويدمي آگوستينغيرافراطي آگوستيني است. 
هم در عين حال كه ســربرتافتگان از لوتر ارزش هستند. ورزي نامناسب و بيداري و ايماناما براي دين

از تــورات و  قلــب او ســخت شــده و«...  :گويدكند و ميدل شمرده، مذمت ميدليل و برهان را سخت
رانــد كــه گونه نيز ســخن مي، اين)64ـ63، ص 1381(الويري، »رديپذيبرهان نم ل ويل متنفر است و دليانج

تواند چنين خشمگين و توانستم به ياري منطق درك كنم كه چگونه خداوند رئوف و دادگر مياگر مي«
  .)447، ص 6، ج 1370 ،دورانت(»ماندانصاف باشد، ديگر نيازي به ايمان نميبي

وجود  د وحي آمده است تا جانشين همة معارف بشري شود، بلكه او صرفاًخواهد بگوينميلوتر البته 
دانــد. او خدا را آشــكار مي .بيندنميكه نيازي به استدالل و برهان بر وجودش  داندميروشن  را چنانخدا 

نظــر  سپرد، نه آنكه در پي اثبات وجود او باشد. به عبارت ديگر، ايمــان دربه او اعتماد دارد و به او دل مي
مــن ايمــان « گفــت:كــه مي قــديس اســت آنسلمادامة نظر هاي او انديشهدر حقيقت مقدم بر عقل و لوتر 
انسان اگر از طريق تسليم مســيحي كند كه را تصديق مي آنسلماين سخن لوتر ترديد بي». آورم تا بفهمممي

قــديس خواهــد گفــت:  آنســلماو همچون  نشود، ممكن نيست به ماهيت واقعي مسيحيت دست پيدا كند.
مشــاهدة مجموعــة رويكردهــاي . )36و41، ص 1375(كــالين، نه عكس آن ،شناخت دين، حاصل تجربه است

گراست، با ايــن توضــيح كــه ايمــان بــه كتــاب كند كه او يك ايمان، اين تفكر را به ذهن انسان القا ميلوتر
  .)115، ص1388(رهنمايي، شماردعيار دانسته، عقل فردي را معبر و مفسر آن ميمقدس را معيار تمام

  و لوتر آكوئيناسمقايسه انديشه 

در بحث ايمان و عقالنيت به اين  ،لوترو  آكوئيناسهاي اي ميان انديشهتوان مقايسهاز آنچه گذشت، مي
  ترتيب ارائه داد:
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  اشتراكات

و مبنــاي ايــن  ايمان نوعي پذيرش مطيعانه و از ســر تســليم اســت هر دو معتقدند: لوترو  آكوئيناس. 1
پذيرش و تصديق، اعتماد به صدق خداوند است، نه تكيه بر شواهد و قراين عقلي. اگرچه تفاصيل 

پذيرند كــه ايمــان، رسد هر دو ميهايي دارد، اما به نظر ميتفاوتلوتر هاي با گفته ،آكوئيناسبعدي 
 گيرد. اعتماد به خداست و ماهيتاً در حوزة تعقل قرار نمي

ايمــان را آكوئينــاس عقيده است كه ايمان، فيضي الهي اســت؛ چراكــه همآكوئيناس اين زمينه نيز با  در لوتر .2
هــم بــا ردّ لــوتر آورد. داند كه درون انسان، اختيار و ارادة پذيرش را به حركت درميعمل فيض خدا مي

 كند.ياين احتمال كه ايمان، عمل مستقل انسان باشد، فيض خدا را عامل اصلي آن معرفي م

  افتراقات

 رويكردي ديني به ايمان دارد. لوتر به بحث ايمان، رويكردي فلسفي است، اما  آكوئيناسرويكرد . 1
خــواهيم بــه حقــايق ست؛ با اين تفصيل كه مــا ميها، ايمان باور به گزارهاوالً :است معتقد آكوئيناس .2

ت و خدا قابــل درك بــا اذهــان بشــري وحياني باور پيدا كنيم و ازآنجاكه متعلق نهايي ايمان، خداس
بــا تقســيم لــوتر اما  هايي دربارة او اعتقاد پيدا كنيم.شكلي مفهومي به گزارهنيست، الزم است كه به 

 .هــاكند متعلق ايمان، شــخص مســيح اســت نــه گزارهها و اشخاص، تأكيد ميمتعلق ايمان به گزاره
 نظر ندارند.فاقدر اين زمينه با هم اتلوتر و  آكوئيناس ،بنابراين

وجــه هــيچبــهلــوتر امــا  .دانــدتر ميولي از معرفت پايين ،ايمان را از اعتقاد شخصي باالتر آكوئيناس .3
دانــد و تواند بپذيرد كه معرفت باالتر از ايمان باشد، او ايمان را باالترين درجة فهم حقيقــت مينمي

 هم مستقلي ارائه كند.دهد كه در برابر وحي بخواهد فاصالً به عقل اجازه نمي

  گيرينتيجه و بررسي

، در اين عقيــده مشــتركند كــه هــم بايــد لوترو  آكوئيناستوان دريافت كه از مجموع آنچه گذشت، مي
معارف عقلي را پذيرفت و هم بايد به حقايق وحياني اعتماد نمود. اما در بحث تقدم يكي بر ديگري، از 

گويد: معرفت عقلــي، بــاالتر و مي آكوئيناسدهند. اوت ارائه ميگيرند و دو نظرية متفيكديگر فاصله مي
ايمان را بر هرگونه معرفت ديگري مقدم دانسته، در تقابــل ايمــان و لوتر كه برتر از ايمان است. درحالي

گراي غيرافراطي و يك عقل آكوئيناستوماس دارد. با اين حال، بايد پذيرفت كه عقل، ايمان را مقدم مي
  گراست.يك ايمان ،ترلومارتين 

٨٤     ،١٣٩٥دوم، بهار  شمارههفتم،  سال  

كم . دستستا مبتني بر نوعي معرفت به خدااما در بينش اسالمي، ايمان كه راه رسيدن به خداوند است، 
رود. متعلــق شــمار مــيبهعقل  دهندةو رشد كنندهشكوفاتنها در تعارض با عقل نيست، بلكه معرفت فطري نه

، فنائي اشــكوري( لم غيب، وحي و حيات پس از مرگاايمان نيز عبارت است از: حقيقت قدسي و در پي آن، ع
فرمايد: مي شناخت خدا و مقدمة رسيدن به ايمان است. امام صادق . در اين بينش، عقل راه)18ـ16، ص1387

ي يفهمند كــه خودشــان مخلــوق چنــين خــداشناسند، و ميعقل است كه بندگان خالق خود را مي ةبه وسيل«
در فهم كتــاب و ؛ در اثبات مبادي و اصول دين، معيار و مقياس است. عقل )29ص  ،1ق، ج 1407(كليني، » هستند

 در ارتبــاط بــاو ســازد مي ي درخشنده مسير حقيقت را روشنچراغ همچون ،سنت و دريافت احكام شرعي
 (جوادي آملي،كند ايفا ميو اسرار غيبي آنها، نقش مفتاح را  ها، مالكدرك خصوصيات احكام ،يات شرعييجز

رو، عقل و ايمان دو حجت الهي و دو راه بــه ســوي دريافــت حقيقــت هســتند كــه . ازاين)214ـ213، ص1378
رو، بــا هــيچ كند. ازايــندادن قلمرو خاص ديگري، رسالت آن را كامل ميهريك با رساندن خدمات و نشان 

لي را كــه دربرگيرنــدة همــة گرايي اعتــداتوان عقلبياني نبايد از ارزش يكي از اين دو كاست. در مجموع، مي
  .)48، ص1390(جعفري، باورهاي ذكرشده است، موضع اسالم معرفي نمود 

در تعريف ايمان قابل پــذيرش نيســت؛ چراكــه ايــن دو لوتر و  آكوئيناساساس، نظر اشتراكي براين
بــه  اعتمــاد ،مبناي اين پذيرش و تصــديق و ايمان نوعي پذيرش مطيعانه و از سر تسليم استمعتقدند: 

. امــا در بيــنش اســالمي، ميــان عقــل و ايمــان صدق خداوند است، نه تكيه بر شواهد و قــراين عقلــي
و  آكوئينــاسگردد. بر خالف باور بسا ايماني با ارشاد عقل حاصل ميهماهنگي كامل برقرار است و چه

ء بر نوعي معرفت، بــا دانند، ايمان به سبب ابتناو نه عمل مستقل انسان ميفيضي الهي  كه ايمان را ،لوتر
را در پذيرش و تصديق ايــن معرفــت ناديــده توان انتخاب انسان اختيار انسان گره خورده است و نمي

اي را معيار جانبهتوان رويكرد يكگرفت. همچنين ازآنجاكه تعارضي ميان عقل و دين وجود ندارد، نمي
  ي است، ديني نيز باشد.تواند در همان حال كه عقلقرار داد، بلكه رويكرد صحيح مي

الم غيب، وحي و متعلق ايمان عبارت است از: حقيقت قدسي، ع چنانكه گفته شد، در بينش اسالمي
هــا، اشــخاص و حقــايق اي از گزارهكه بر اين اساس، بايد متعلق ايمان را مجموعه حيات پس از مرگ

انــد. در را متعلق ايمــان معرفــي كرده تنها اشخاصلوتر تنها ايمان و  آكوئيناسكه درحالي ديگر دانست،
نهايت، در سنجش عقل و ايمان، چنين بايد گفت: اين دو، دو راه جداگانه براي رسيدن بــه حقيقــت و 

شود و عقــل نيــز مكمل يكديگرند و نبايد دست به چنين سنجشي زد. ايمان بدون معرفت، حاصل نمي
  رساند.بدون ايمان فرد را به مقصد نمي
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