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  رابطۀ عقل و ایمان از منظر مالصدرا و کرکگور
  )دیدگاه مالصدرا و کرکگورتبیین مفاهیم ایمان و عقل از (

  *مهدي خادمی

  چکیده
هاي کرکگور و مالصدراست.  ترین دغدغه تبیین رابطۀ عقل و ایمان یکی از مهم

بودن آن است.  عقلی یا پارادوکسیکال ترین ویژگی ایمان نزد کرکگور ماهیت ضد مهم
تاریخی به ایمان تواند با تفکر عقالنی و توسل به شواهد  فرد هرگز نمی ،در این تفکر

همان حیات در درون مسیحیت است  اساساً، دست یابد. حیات ایمانی نزد کرکگور،
  کند. نظري حفظ می منازعات و همین ایمان مسیحی است که آن را در برابر تمام 

به قلب   مربوطامري ایمان گرچه از طرف دیگر مالصدرا معتقد است که 
دلیل و برهان، یعنی با ه معرفت خدا بلک ؛به معرفت کشفی نیست منحصر ،است

 .شودتواند ایمان قلبی محسوب  شود، می اعتقادي که از طریق عقل نظري حاصل 
تمامی کوشش وي بر این متمرکز است که میان عقل و ایمان یا  ،عبارت دیگر به

  عرفان و برهان آشتی برقرار کند.
  .دوکس مطلق، خطر، شوراایمان، عقل، پار :ها واژه کلید

  مقدمه
ها توانـایی   ها و بیان مفهوم عبارات، شرط اساسی تفهیم و تفاهم است. واژه تبیین معناي واژه

شود. تثبیت  سبب اغراض واضعان آن متفاوت می پذیرش معانی زیادي را دارند و معانی نیز به
تـري   رشد و علومی کـه سـابقۀ طـوالنی     حال درمعانی اصطالحی در علوم زنده و با ها  واژه

تري بخشیده است. بنابراین در فهم معانی و مفاهیم یـک   اند به این تفاوت شدت بیش داشته
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توانند معانی گوناگونی داشته باشند. الفاظی که یک معنـا   علم باید توجه داشت که الفاظ می
که معانی مجازي و کنایی  از قبیل توانند داراي مصادیق مختلف و متفاوتی باشند دارند نیز می

  از نظر دور داشت. ها را آن نباید
هاي ابهام و خطـا   تواند زمینه می دیگر یکاین موارد و خلط معانی با اشتباه در هریک از 

نظریات شود. موضـوع سـخن مـا     بار آورد و منجربه دگرگونی حقایق و بهرا در صحنۀ علم 
. دارنـد  در این نوشتار از این امر مستثنی نیست. عقل و ایمان هـم هریـک معـانی مختلفـی    

معانی عقل شـده   ابهام درایجاد اشتراك لفظی واژة عقل و کاربرد آن در علوم مختلف باعث 
مبحث رابطۀ عقل و ایمان نیز سرایت کـرده و باعـث   به است؛ این ابهام در معانی واژة عقل 

خروج از محل نزاع شده است. بنابراین تالش این مقالـه در ابتـدا   گاهی آشفتگی مباحث و 
  فاهیم مربوط به این مبحث است.تشریح م

  
  ایمان از منظر مالصدرا

و در اصطالح اظهار خضـوع و   است ایمان تصدیق و وثوقمعناي لغوي  ،در تفکر مالصدرا
 ؛ واحـوال اعمـال  . 2 ؛معارف. 1قبول شریعت است و در شرع از سه امر تنظیم یافته است: 

  .)88 /3: 1361 (مالصدرا، جوارحی و جناحی .3
لـی  یدالاین مدعا است. وي براي » تصدیق مجرد علم و«معتقد است که ایمان  مالصدرا
  گوید: کند. از جمله می  هم ذکر می

در حق مؤمنین فرموده ایمان را در قلوب  خداوند متعال ایمان را به قلب نسبت داده است و
ایمان  هایشان گفتند فرماید: کسانی که با زبان در حق منافقین می مؤمنین نوشته است و

  ).252 /1: (همان اند آوردیم ولی با قلوبشان ایمان نیاورده

بر  يل دیگریدل قرآنآن را در شدن  آورده  بودن عمل صالح با ایمان و جدا  وي مقرون
   .(همان) داند میخود مدعاي 

  :نویسد میدربارة ایمان  ،است یکی از شارحان حکمت متعالیهکه  ،استاد جوادي
این گرایش در صورتی صحیح است که بر امري صحیح  نفسانی است وایمان، گرایش 

  ).117: 1378 (جوادي آملی، تعلق گرفته باشد

، در این شود و فلسفۀ صدرایی محسوب می پیروان مالصدرا که از ،(ره) نیز مرحوم امام
  :نوشته استخصوص 
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بدان که ایمان غیر از علم به خدا و سایر صفات کمالیۀ ثبوتیه و جاللیه و سلبیه و علم به 
القیامت است؛ ایمان یک عمل قلبی است. عمل قلب، تسلیم و  مالئکه و رسل و کتب و یوم

  ).37: 1374 (خمینی، رفتن است   بار  طور تقبل و زیر یکخضوع و 

اساس، ایمان   داند. براین حصولی و حضوري می مالصدرا معرفت ایمانی را اعم از علم
منحصربه معرفت کشفی نیست؛ بلکه معرفت خدا با دلیل و  ،گرچه مربوط به قلب است

تواند ایمان قلبی محسوب  شود، می یعنی تصدیقی که از طریق عقل نظري حاصل می ،برهان
  ).255 /1: 1361 (مالصدرا،شود 

اما باید دانست که تحقق ایمان ، الح خالی استماهیت ایمان از عمل ص ،در این تفکر
  ).259(همان:  امکان ندارد ،قلبی، بدون اعمال شرعیه

باب مفهوم ایمان این است که ایمان  نظریات اساسی مالصدرا در یکی از مباحث مهم و
   :گوید می یاتاآل اسرارنوعی علم و نور عقلی است. وي در کتاب 

وسیلۀ آن نفـس   به است و بر این امر داللت دارند که ایمان نوري عقلی قرآنبرخی از آیات 
هـا   رسـد و از عـالم اجسـام و تـاریکی     انسان از قوه و نقص خارج و به فعلیت و کمال مـی 

شـود.   تعالی می  یابد و آمادة مالقات و دیدار حق رهایی یافته و به عالم ارواح و انوار ارتقا می
  .)28: 1360 (مالصدرا، شد بالفعل نامیده می  ، عقلنزد حکماي سابق ،این نور

براي صفاي نیز از منظر مالصدرا، ایمان فقط معرفت قلبی است و عمل به احکام شرعیه 
بـه سـه   را ایمان  کهرا ي مشهور أاین ر. وي در تفسیر خود شودمعرفت میسر  تا قلب است

ایمان  ،مقابل در وداند  میمردود  کند  تقسیم می رکن معرفت قلبی، اقرار زبانی و عمل به اعضا
  ). 252/ 1: 1361 (مالصدرا، کند قلمداد می ،که همان معرفت است ،داراي یک رکنفقط را 

ـ کن اي که کسب علم را تخطئه می در انتقاد از صوفیه ،الجاهلیه اصنام کسردر کتاب او  د، بیـان  ن
  ).39الف:   1340 (مالصدرا، دارددارد که عارف حقیقی کسی است که علم برهانی به حقایق  می

تنها  بصیرت نه  صدرالمتألهین معتقد است که ریاضت و عبادت و ایمان از روي عدم
  :شود می نیز بلکه باعث اختالل حواس و آشفتگی روحی، شود موجب کمالی نمی

پس هرکس که بر سلوك خویش تنها بر عمل و ریاضت و کوشش بدون بصیرت و 
گردد؛ زیرا نفس او را  یه موجب سوء عاقبت و وخامت کار او میمعرفت بسنده کند، تصف

روي که معرفت به  آن او چیره شده و از هاي نفسانی بر خواطر وهمی تحریک کرده، وسوسه
حقایق علوم را به ریاضت نفس مقدم نداشت، در نتیجه قلب، آشفتگی و پریشانی پیدا کرده 

  ). 191/ 2: 1370 (مالصدرا، آورند می و از پی آن خیاالت فاسد و تباه به قلب روي



  ... عقل و ایمان از منظر مالصدرا و کرکگوررابطۀ    54

  1391 بهار و تابستان، اولسال اول، شمارة ، فلسفۀ دینجستارهاي 

 همان مراتـب ایمـان اسـت. ایـن مراتـب      ،واقع  در ،در تفکر صدرایی مراتب عقل عملی
واسـطۀ احکـام    که ایـن امـر بـه    مرحلۀ تهذیب ظاهرنخست، : استچهار مرحله به منحصر 

تهذیب باطن و پاك نمودن قلب از خوها و  ،شود؛ دوم شریعت الهی و سنت نبوي انجام می
واسـطۀ صـور علمـی و     بـه کردن عقل   نورانی ،ملکات پلید ظلمانی و وساوس شیطانی؛ سوم

خدا  از غیر کردن  بریدن و قطع توجه   نظر و فناي نفس از ذات خود ،و چهارم ؛معارف ایمانی
  عظمت او. تعالی و  براي مالحظۀ رب

مالصـدرا  سوي خداوند بر صراط نفـس انسـانی اسـت.     به نهایت سیرآخر،  ۀاین مرحل
 معتقد است پس از این مراتب، منازل و مراحل بسیار دیگري است کـه جـز بـه مشـاهده و    

هـا خـودداري    از ذکـر آن  ،نارسایی بیـان و تعبیـر  دلیل   به ،و لذا وي شوند  حضور ادراك نمی
  ).  864: 1371 (مالصدرا، کند می

  
  ایمان از منظر کرکگور

و تحقق آن امري وهبـی و خـالف انتظـار     سنخ کشف و شهود ایمان از ،از دیدگاه کرکگور
  چـون انسـان  نـد.  ا ارادي  خـود و غیـر    به  اعتقادات، خود است. وي معقتد است که بسیاري از

آگـاه نیسـت. در مـورد     نیزاش  اراديشناسد، از تمام آرزوها یا اعمال  نمی ،کامالً، خودش را
ـ    را فوري و بـی  آن چنان   ایمان این امکان وجود دارد که شخص سـختی   هاراده بپـذیرد کـه ب

است کـه بارهـا    ، اتفاقیآگاه باشد. این وضعیت است از انتخابی که انجام دادهممکن است 
 کـه  اینن دهد بدو هاي دیگر که فرد انجام می درست مثل همۀ انواع انتخاب ؛افتد افتاده و می

هـایی کـه در    اي بستگی دارند به انتخاب ها تا اندازه فکر کرده باشد. این انتخاب ها آندربارة 
نحـو بسـیاري از     همـین   انـد. بـه   صـورت عـادت شـکل گرفتـه     صورت الگو یا بـه  گذشته به

   پیش ازهمان الگوهاي اعتقادي  ۀدهد، نتیج اساس اعتقاداتش انجام می  هایی که فرد بر انتخاب
ممکن است به اعتقـادات جدیـدي بینجامـد یـا      که شده است. این الگوهاي اعتقادي ساخته

نامیـده   )plausibility structures( »سـاختارهاي موجهیـت  «ناظر بر اعتقادات جدیدي باشد، 
از کل ساختار موجهیت خاص خودش آگاه نیست؛ هرچند کـه   ،شوند. یک فرد ضرورتاً می
ویژه زمانی کـه بـا برخـی از دعـاوي جدیـد       به، تواند از بخشی از آن آگاهی داشته باشد می
تواند از برخی عقاید خود آگـاهی حاصـل کنـد. ایمـان اکثریـت مـردم        شود، می  میرو  به رو
سـختی   به ها آناست که سبب  ینهم چنین ساختاري شکل گرفته است و درست بهاساس  بر

تحـت   ،تواند به روشی کامالً غیـرارادي  اما اگرچه یک انسان می. توانند از آن آگاه باشند می
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به چیزهایی اعتقاد داشـته باشـد، هنـوز بـراي او ایـن امکـان        ،محیط و تأثیر القائات خانواده
آگاهانه شوند و  هایی  ابنتخا تبدیل بهش نگري، شق دیگر اعتقادات وجود دارد که با خویشتن

صـورت اعتقـادات    اعتقاد خود اوست و چه چیزي بـه  ،واقعاً ،بفهمد که چه چیزي ،دقیقاً ،او
 شکرده اعتقادات خـود  فکر می نحوي که شخص  ، بهشده به او القا شده بودند ساخته  پیش از

 ).Kierkegaard, 1983: 261-265(است 
که نیستند  ایمان متضاد با شک است. ایمان و شک دو نوع دانش ،از منظر کرکگور

به عمل دانستن   مربوطاین دو ک از ی  هیچزیرا  ؛تداوم پیدا کنند دیگر یک در کنار بتوانند
پا به  که اینواقع، ایمان احساسی است براي   شورهاي متضادي هستند. در ها آننیستند. 

در برابر همۀ نتایجی که فراتر از احساس و عرصۀ وجود بگذارد و شک اعتراضی است 
  .)ibid: 265( واسطه قرار دارند معرفت بی

یا  ؛معتقد است که ایمان موضوعی است که شدت و ضعف ندارداز طرفی کرکگور 
، لحاظ کیفی به ،این به معنی آن نیست که شور ایمان ،چیز نیست. البته هیچچیز است یا  همه
 به امري ارد که کسی از روي ترسداین امکان وجود همواره،  متفاوت باشد. تواند نمی

جاي  ،اعتقادي سست و متزلزل داشته باشد و متناوباًبه چیزي  که ایناعتقاد داشته باشد یا 
یقین را رفع    خود را به شک و ناباوري بدهد. اما خود ایمان یک عمل است؛ عملی که عدم

واقع،   ریقین رفع شده است. د   همان میزان عدم  اشد، بهکه ایمان حضور داشته ب  هرقدر کند. می
به یقین  آن در اي است که  ، همان محدودهبه چیزي ایمان دارد در آن اي که فرد محدوده

  ).ibid( رسیده است
هیچ انسانی سبب  همین و به ایمان فقط یک امر محال و ناممکن است ،به اعتقاد کرکگور

معنی  ایمان به حقیقت،    هاي خودش به ساحت ایمان برسد. در با کوشش ،فقط ،تواند نمی
 ةمنظور وي این نیست که ایمان دربردارند ،متعالی آن حاصل یک فعل ارادي نیست. البته

این تصمیم و انتخاب، تصمیم  ،ًاتفاقا ،وي این است کهمدعاي بلکه ، تصمیم و انتخاب نیست
واقع، ایمان وضعیتی است که اعتقاد را   ند اتخاذ کند. درو انتخابی نیست که خود فرد بتوا

  .)ibid( کند اي است که خداوند به فرد مؤمن اعطا می این وضعیت هدیه و کند میسر می
  

  آگاهی ـ ایمان و گناه
اما اگر ایمان چیزي  .پیش از این گفته شد که از نظر کرکگور ایمان هدیۀ الهی به انسان است

خدا سوي آن را از باید  ،صرفاًو  تواند با روش خاص خودش به آن دست یابدنباشد که فرد 
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جا  شود. در ایننائل که به ایمان  انجام دهد تواند کاري خود فرد میباز هم دریافت کند، آیا 
شخص براي  ،طبق این دیدگاه  شدن و سرنوشت است. بر کرکگور متمایل به نظریۀ برگزیده

به خداي قادر   کامالً بستگی اش  و رستگاري تواند هیچ کاري انجام دهد رستگاري خودش نمی
زندگی ابدي را  ها آنکند تا به  ها را انتخاب می متعال دارد؛ خدایی که خودش برخی از انسان

دگاه شود و آن این است که دی رو می به رو تمحذورینوعی جا کرکگور با  هدیه کند. در این
انتخاب بودن   معنادارو  داشتن واقعیتبر   تواند با سخن دیگرش مبنی وي دربارة تقدیر نمی

تواند بگوید که ایمان یک هدیۀ الهی  وي چگونه می ،دیگر عبارت سازگاري داشته باشد. به
حال جا را براي امکان انتخاب آزادانۀ فردي باز بگذارد؟ پاسخ به این پرسش   عین  است و در

براساس وضعیت  دست خواهد آمد. کرکگور معتقد است که فرد هآگاهی بـ  ا بررسی گناهب
 داند. معنی می رو پارادوکس را بی   این   از از قبل مالک حقیقت است و که کند فکر میاش   طبیعی

خواهد گاه قادر   آناو را به موضعی بکشانیم که بتواند پارادوکس را بپذیرد،  بتوانیم اگر بنابراین،
مثابۀ   بهیت خود را باید وضع. انسان اي درك کند که خودش فاقد حقیقت است تا اندازه بود

کند که  ، گمان، شایدش را درك کند. اگر او وضعیتدرك کند که اساساً ناحقیقی است وضعیتی
به درك آن    او قادرست که رو این با تجربۀ او ناسازگار است و از است کهحقیقت چیزي 

هم نقص  ،این محدودیت هاي عقل است و این شناخت دقیقاً شناخت محدودیت نیست.
فهمیده شود که  ،شرطیمثابۀ  به ،آگاهی از گناه باید سبب، این   بهعقل و هم کارکرد آن است. 

  همان چیزي است که کرکگور به آن معتقد است: ،کند و این دقیقاً ایمان را براي فرد میسر می
هاي دیگر نیست؛ این  اي در میان لحظه ... این لحظه وجود مذهبی استگناه بیان قطعی 

نفسه  ه خود این فیچیزي نیست که در نظم اشیا به طریقی دیگر وجود داشته باشد؛ بلک
  ).ibid( و امور است نظم دینی اشیا

  
  معانی عقل از دیدگاه مالصدرا

حادیث کتاب و در ذیل سومین روایت از ا اصول کافیمالصدرا در شرحش بر 
   :ندا به این شرحکه  کند شش معنا را براي عقل ذکر می الجهل و العقل
ها مشترك است و  عقل به یک معنا جزئی از نفس انسان است که در میان همۀ انسان. 1

وجه امتیاز انسان از سایر حیوانات است. همۀ نوع بشر با همۀ تنوعات در استعداد و هوش از 
نام این نوع عقل، عقل نظري است. این قسم از عقل باعث درك مقدمات  مندند. این نیرو بهره

 انسان با کمک این مقدمات، زمینۀ پذیرش علوم نظري را پیدا خواهد کرد.  شود و بدیهی می
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معنا که به مراحـل سـیر و رشـد      این  به .دومین معناي عقل در باب نفس انسانی است. 2
که با استفاده از مدرکات  اي سیر تکاملی درنفس  یگر،عبارت د شود. به نفس، عقل اطالق می

 .عقـل نـام دارد  مرحلـه  هـر  که کند  مراحلی را طی می دارد هاي بدیهی عقل فطري و دانش
ند از عقل هیوالنی، عقل بالملکه، عقل بالفعـل و عقـل   ا کند عبارت مراحلی که نفس طی می

عنـوان   شود و مجموع این مراحل نیـز بـه   مییک از این مراحل، عقل اطالق   هر   بالمستفاد. به
 .ندشو عقل نظري بحث می

از سومین اطالق عقل، جزء دیگري از نفس انسان است که در اثر مراقبت و مواظبت . 3
 شود.  عقل خوانده می ،شود. این قدرت نفس در علم اخالق رفتار و اعمال حاصل می

معناي  در این معنا، عقل را به چهارمین معناي عقل، درك عرفی آن است. مالصدرا. 4
سرعت درك و استنباط نیز تفسیر کرده است.  به کند و آن را زیرکی و تیزفهمی تلقی می

سن و افعال ح ،با تیزفهمی و سرعت ،ند که در زمینۀ اخالقا مصداق این معناي عقل، افرادي
 کنند. فعل حسن اقدام می دادن و در انجامدهند  میقبیح را تمییز 

ند حمل ا عقل در این معنا به مشهورات و اموري که نزد همه یا اکثر مردم مشترك. 5
مراد آنان از عقل این  رسد که  نظر می  طور به  این شود. براساس استقرا از سخنان متکلمین می

مراد از عقل در این تعریف، قضایا و علوم بدیهی است که نزد  ،عبارت دیگر  معناست. به
اند. تفاوت این قسم با عقل نظري در  را پذیرفته ها  آنوجود  و همهند ا شتركها م انسان  همۀ

اما عقل کالمی ، کنندة علوم بدیهی و ضروري است آن است که عقل نظري نیروي درك
 یک است.عدد برابر   دو  که عدد دو، مانند این ؛خود قضایا و علوم ضروري است

موجودي است که به جز خداوند به موجود دیگري وابستگی  ،آخرین معناي عقل. 6
و فعلیت محض باشد. این تعریف از عقل بر موجودي خارجی و عینی صدق باشد نداشته 

  آن است که مراد از عقل در اطالقات دیگر  در کند و تفاوت آن با دیگر اطالقات عقل  می
وجود مستقلی است که به ولی در این اطالق م ،نیرو و بخشی از نفس انسانی است

 .)227 -225/ 1: 1370(مالصدرا،  تعلق ندارد ،اعم از موضوع، ماده یا بدن ،چیز هیچ
روشن است که در نسبت میان عقل و ایمان معناي دوم مراد است و معانی دیگر عقل 

معنی،  دو زیرا عقل در این ؛ندد. معناي سوم و چهارم مراد نیستندر این بحث کاربرد ندار
تا با ایمان مقایسه شود. معناي اول کند   میدنبال دارد و نه باورسازي  اي به نه باور و اندیشه
چون عقل در این معنی استعداد فهم است که در امور بدیهی و فطـري   ؛هم مراد نیست

د موضوع نتوان و در نسبت میان عقل و ایمان هم بدیهیات و هم نظریات مییابد  مینمود 
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محموده در برخـی از   يزیرا مشهورات و آرا ؛د. معناي پنجم هم مراد نیستنشبحث با
موارد آداب و سنن قومی است که در اقوام مختلف، متفاوت است. شاید بتوان نسـبت  
ایمان را با سنن و آداب قومی بررسی کرد؛ اما موضوع این مقاله پرداختن به ایـن نـوع   

بایـد در   چراکه زمینۀ این بحـث  ، نیستبدطل  دیگري را نیز میکه روش تحقیق  ،بحث
شناسی فراهم شود. معناي ششم هم مراد نیست؛ زیرا عقل در این  شناسی و مردم جامعه

شود. عقل در اطالق دوم،  شناسی از آن بحث می معنی موجود جوهري است و در هستی
است و همـین   ،چه تصوري و چه تصدیقی یا بدیهی و نظري ،معناي مدرکات عقلی به

  معنا در بحث رابطۀ عقل و ایمان کاربرد دارد.
  

  کرکگور منظر عقل از
ابعاد رود، به بعدي از  می کار هصورت یک اسم ب عقل وقتی به ،از دیدگاه کرکگور

کنند و اندیشۀ  دار هستند که فکر می کند. این موجودات هستی انسانی داللت میهاي  فعالیت
  ).Kierkegaard, 1983: 185( استه  آنهاي دائمی وجود  نگرش ها و بازتاب تجربه ها آن

وسیلۀ  معنی اندیشۀ انسان انضمامی است و عقل انسانی به عقل از منظر وي به ،درواقع
  ).ibid: 186( دست آمده، شکل گرفته است هبا وجود ب ههایی که در رابط نگرش ها و تجربه

همان هدف عقل  ،معنی  یک  است، به جوي آنو مرزي که عقل در جست ،در تفکر کرکگور
پاسخ کرکگور ایـن  ؟ کند هم هدف و هم مرز عقل را تعیین می است که است. اما چه امري

جوي آن و درجستنیز . هدف نهایی اندیشه که اندیشۀ شورمندانه )paradox( است: پارادوکس
تواند به اندیشـه   نمیاست، خود پارادوکس است؛ یعنی این مفهوم که چیزي وجود دارد که 

  ).ibid: 224( درآید
با پارادوکس مواجه  ،ناگزیر  کند، به ادعاي کلیت می ،طلبانه اي سلطه شیوه  به ،زمانی که عقل

این همان عشق ناشادي است  ،البته کند و را از کلیتش ساقط میاو فهمد که این امر  می شود و می
هایش از  شود. رنجش این است که عقل با انکار محدودیت نامیده می )offense( »رنجش«که 
  ).ibid: 235( بماند     درانجام برساند،   به ،اي اصیل شیوه  به ،بتواند کار خود را که این

  
  نزد کرکگور »پارادوکس«دو کاربرد 

کند مفهوم پارادوکس را تبیین  تالش می ،تعلیقۀ غیر علمی نهایی ،کرکگور در کتاب خویش
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کند. نخستین قسم  متمایز می دیگر یکدو قسم از دیانت را از   این مفهوم،  واسطۀ کند. وي به
نامد. وي دربارة این نوع از  می» الف«از تدین، تدین سقراط است که او آن را تدین نوع 

  گوید: تدین، چنین می
که نسبتی ذاتی با یک فرد موجود دارد؛ زیرا آن حقیقت حقیقتی است   حقیقت ازلی و ذاتی،

 ،ابـداً   یـک پـارادوکس اسـت. امـا حقیقـت ازلـی و ذاتـی،        ... به وجود تعلق دارد ،که اساساً
واسـطۀ نسـبتش بـا یـک فـرد موجـود        یک پارادوکس نیست؛ بلکـه بـه   )in itself( نفسه فی

  .)ibid: 183( شود پارادوکسیکال می

نامد. وي این دو قسم  می» ب«مسیحیت است که کرکگور آن را تدین قسم دوم تدین، 
  کند: گونه از هم متمایز می از تدین را این

اي که میان حقیقت ازلی و فرد موجود وجود دارد،  رابطه  واسطۀ حقیقت است. به انفسیت
ما اجازه به  ،گذارد. اکنون به ما اجازه دهید که فراتر رویم عرصۀ وجود می  پارادوکس پا به

  پارادوکس است. چگونه پارادوکس،  نفسه، فی  دهید تا فرض کنیم که حقیقت ازلی و ذاتی،
دادن حقیقت ازلی و ذاتی در مجاورت با وجود.  قرارواسطۀ  گذارد؟ به عرصۀ وجود می  پا به

حقیقت، یک   هنگامی که ما چنین مجاورتی را در ضمن خود حقیقت قرار دادیم، ،رو این از
  ).ibid( شود پارادوکس می

یک نوع پارادوکس از  .1: تشخیص دادتوان  دو نوع پارادوکس را می  بیان فوق، با توجه به
در  .2 ؛کند شود که فرد موجود با حقیقت ازلی و ذاتی رابطه برقرار می این حقیقت ناشی می
بر پارادوکسی که در قسم اول ذکر شد، پارادوکس دیگري نیز وجود   نوع دوم تدین، عالوه

جا الزم است ماهیت این دو  در این». یک پارادوکس است ،حقیقت ازلی و ذاتی، خود« :دارد
  شود تا پارادوکس در نوع اول تدین، تبیین شود. نوع پارادوکس روشن شود. ابتدا تالش می

یقینی  و بی )truth( شامل مفاهیم حقیقت  وجود دارد،» الف«ه در تدین نوع پارادوکسی ک
  نویسد: باره می این است. کرکگور در )objective uncertainty( عینی

دهد و فرد دیگر  لۀ خلود را مورد پژوهش قرار میئطور عینی، مس به ،که یک فرد هنگامی
کسی   ترین حقیقت کجا قرار دارد؟ و چه پذیرد، بیش یقینی را با شور نامتناهی می یک بی

را  )never-ending aproximation( پایان تري دارد؟ شخصی که یک تخمین بی یقین بزرگ
سرمدي   در انفسیت فرد قرار دارد. فرد دیگر، ،دقیقاً  آغاز کرده است؛ زیرا یقین به خلود،
  ).ibid: 180( کند یقینی تالش می امر بی  واسطۀ است و به نفع سرمدیتش با تالش به

یابیم که دو دسته از مردم وجود دارند؛ افرادي که در  می  توجه به متن فوق، در  با
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پایان  در یک تخمین بی ،ضرورتاً ،ند و لذاا یقین عینی یا برهان بر خلود نفس جوي و جست
یقینی را با شور نامتناهی  ند که داراي یقین هستند؛ زیرا بیا کسانی ،شوند. دستۀ دوم گرفتار می

کرکگور ». در انفسیت فرد قرار دارد ،یقین به خلود، دقیقاً«است که  سبب  همین  اند و به پذیرفته
  گوید: در ادامه می

براهینی   در عصر ما هرکسی خود را مشغول به اندكاجازه دهید سقراط را مالحظه کنیم. 
اي  گونه او پرسش را به !تر. اما سقراط برخی کم  برخی براهین متعددي دارند،. کرده است

او باید   دهد؛ اگر خلودي وجود داشته باشد؛ بنابراین، فیه قرار می عینی در روشی مشکوك
 شکاك ،ن (بر خلود نفس) دارندکه سه برها ،در مقایسه با یکی از متفکران عصر ما

)doubter(  تمام زندگی خویش را به مخاطره » اگر«به حساب آید. هرگز. او براساس این
اندازد. او شجاعت رویارویی با مرگ را دارد و با آن شور و عشق نامتناهی، چنان طرحی  می

برهان را ارائه را پذیرفت. اما افرادي که این سه  اش ریخته است که باید آن  براي زندگی
اي که سقراط  یقینی ... اندك بی کنند شان را مطابق با آن تعیین نمی زندگی ،کنند، اصالً می

داشت او را یاري کرد؛ زیرا او خودش در شور ایمان سهیم شد. سه برهانی که دیگران 
ها چشمشان، بر روح و شور و شوق بسته است  رساند. چون آن سودي نمی ها آندارند به 

، که سقراط با شور کامل )socratic ignorance( جهل سقراطی ،بسته هم خواهد ماند. لذاو 
که  شود، تعبیري براي این اصل بود که حقیقت باید براي او مادامی درونش متمسک می

  ).ibid( وجود دارد، یک پارادوکس باشد

همـان    یقینی بی. شود مییقینی و حقیقت مشاهده  مفاهیمی مانند بی  در عبارت فوق،
اي  لهئداند که آیا نفسش نامیراست یا خیر؛ این مس سقراط نمی  سقراط است. درواقع،» اگرِ«

سقراط آن را با   ،سبب  همین  بهبلکه یک امر محتمل است. ، نیست که با برهان ثابت شود
حقیقت را  این ،معناي یقین است. درواقع حقیقت به  دیگر،  سوي  کند. از بیان می» اگر«واژة 
کردن مفاهیم دینی  دیگر، هرگونه تالش براي مستدل   سخن  توان با برهان اثبات کرد. به نمی

بـه چنـین مفـاهیمی     نسـبت باید  و هاست بردن آن سؤال  جهت تخریب و زیرِ درحرکت 
  یقینی عینی داشت.  بی

پارادوکس و شود، این است که میان مفهوم  اي که از عبارت فوق استنباط می دومین نکته
جهـل  «گویـد:   گونه که کرکگور می یقینی عینی و حقیقت ارتباط وجود دارد. همان مفاهیم بی

شود، تعبیري براي این اصل بـود کـه    که سقراط با شور کامل درونش متمسک می ،سقراطی
این حقیقت باید براي او مادامی  ،بنابراین که اینحقیقت امر ازلی مرتبط با فرد موجود است و 

به نسبت میان مفهـوم پـارادوکس و    ،این عبارت دقیقاً .»ه وجود دارد یک پارادوکس باشدک
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 یقینی عینی معتقـد اسـت کـه حقیقـت عـدم      کند. کرکگور دربارة بی یقینی عینی اشاره می بی
  یافتنی براي اگزیستانس است. باالترین حقیقت دست ،قطعیتی عینی و لذا  

یقینی عینی و حقیقت را  پارادوکس و مفاهیم بی عبارت دیگري که رابطۀ میان مفهوم
  کند، چنین است: تر می روشن

اي عینی  گونه حقیقت به ؛حقیقت است )inwardness( نگري یعنی درون هنگامی که انفسیت
  ).ibid( یقینی عینی آن است خصوصیت پارادوکسیکال حقیقت، بی ... یک پارادوکس است

 ،کـه سـقراط   حالی صورت است که در  این  پارادوکس بهسقراط مثال خصوص  دربنابراین، 
 اي عینـی  گونـه  ، یقـین دارد کـه او نامیراسـت، معهـذا بـه     )subjectively( اي انفسـی  گونـه  به
)objective(عبارت دیگر، یقین یا حقیقت انفسی سقراط همـان    ، یقین ندارد که نامیراست. به

در یک زمان هم یقـین دارد و هـم یقـین     یقینی عینی آن است. پارادوکس آن است که او بی
فـراروي    با تعدیل و تصحیح خـود   یقینی عینی. حقیقت نزد کرکگور ندارد؛ یقین انفسی و بی

اما طـرق رسـیدن بـه    ، شدن است آسا خدا تفاوت ندارد. حقیقت یک چیز است و آن مسیح
ست است که ). در76 ،74: 1374 (مستعان، حقیقت متعدد است؛ زیرا حقیقت انفسیت است

ایمـانی    در مرحلـۀ ؛ اما حقیقت یک چیز بیش نیسـت   طرق رسیدن به حقیقت متعدد است،
 یـک چیـز اسـت     تعریـف ایمـان  بـا  انفسـیت   بـه دیگر، تعریف حقیقـت     سخن  زیستن. به
امري اسـت انفسـی و عبـارت اسـت از اشـتداد       حقیقت ،پس .)336/ 7: 1375 (کاپلستون،

گاه که با موجودي ارتباط یابـد کـه او را جـز در همـین اشـتداد       آن ،البته. وجود اگزیستانس
  ).606: 1380 (وال، توان احساس کرد نمی

داسـتان    بـاره،  ایـن  چگونه است؟ بهترین اثر کرکگور در» ب«اما پارادوکس در تدین نوع 
 یـک از آثـار کرکگـور    در هـیچ  ،است. البتـه  ترس و لرزدر کتاب  1(ع) (ع) و اسحاق ابراهیم

توجه به داستان   اما با ؛بنامد» ب«(ع) را تدین  توان مشاهده کرد که کرکگور تدین ابراهیم نمی
(ع) بـا تـدین سـقراط     توان دریافت که تدین ابـراهیم  (ع) می (ع) و فرزندش اسحاق ابراهیم

 ،چنـین  جـاي دارد. هـم  » ب«در حیطۀ تدین  )absurd( محال  مثال، مقولۀبراي تفاوت دارد. 
  ,Kierkegaard, 1983: 183-184( اسـت » ب«متعلـق بـه تـدین     ،معنـاي رفیـع آن   بـه  ،ایمـان 

آیـد کـه    دسـت مـی   این نتیجه به  »محال«و » ایمان«توجه به دو مفهوم   با ،بنابراین .)187-188
البته کرکگور خود معتقـد  . است» ایمان پارادوکسیکال« ،همان  (ع)، خصوصیت تدین ابراهیم

اواخر عمرش حیاتی ایمانی بوده است؛ زیرا از عشق به رژیـن چشـم   است که حیات او در 
  ).113 -112: 1374 (مستعان، روي خدا قرار گیرد هپوشید تا روب
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خواهد  سو می  (ع) از یک (ع) این است که ابراهیم ایمان پارادوکسیکال در تدین ابراهیم
خداوند به   ز سوي دیگر،(ع) را قربانی کند؛ اما ا فرمان خدا را اطاعت کند؛ یعنی اسحاق

. (ع) ادامه خواهد یافت اسحاقفرزندان (ع) قول داده است که نسل انبیاي الهی از  ابراهیم
(ع) باید زنده بماند تا  (ع) ادامه یابد، اسحاق عبارت دیگر، اگر قرار باشد نسل اسحاق  به

ک تناقض آشکار براي ی  (ع) را ادامه دهند. بنابراین، و فرزندانش راه ابراهیمکند ازدواج 
زنده بماند و باید در یک زمان هم  )ع( اسحاقتناقض این است که . دهد (ع) رخ می ابراهیم

در تبیین مفهوم پارادوکس باید گفت که کرکگور مصر است که پارادوکس . هم قربانی شود
  ).Kierkegaard, 1983: 196-197( تواند فهمیده شود نمی

 ، (ع) بنابر گزارش کتاب مقدس کند که ابراهیم بازگویی می گونه کرکگور داستان را این
سوي سرزمین موریه    (ع) سفر خویش را به صبح زود از خواب بیدار شد تا به همراه اسحاق

(ع) مقداري چوب برید و آتشی  ابراهیم  به کوه موریه رسیدند ها آنآغاز کند. هنگامی که 
(ع) را بست. او تمام این کارها را در پرتو  اسحاقافروخت. مکان قربانی را آماده کرد و 

(ع) در این عمل  ایمانش انجام داد و هرگز متزلزل نشد. کرکگور معتقد است که اگر ابراهیم
عنوان پدر  ولی از او به ،دوش و به یاد آورده بماند ها باقی  در خاطره بودممکن   کرد، شک می

(ع)،  س ویژگی مهم ایمان در داستان ابراهیمپ .)46: 1387 (کرکگور، شد ایمان یاد نمی
(ع) در آن شک  چیزي که ابراهیم. دلی در خود است  ندادن تزلزل و دو و راه نداشتن شک

 (همان). (ع) را نخواهد کشت این بود که خدا اسحاق  نداشت
 ایمان  واقع،  کند. ایمان باید قاطع باشد. در شک را نفی می  ایمان ، از دیدگاه کرکگور

پوشی از احتمال  تصمیم به چشم  گیري. از طرفی تصمیم ایمان، از نوعی تصمیم   است   عبارت
  گوید: وي می .آگاه باشد ،عمیقاً ،خطاکند که مؤمن باید از خطر  خطاست. کرکگور تأکید می

به  که اینباید پیوسته عزم جزم داشته باشم به   اگر من بخواهم ایمان خود را حفظ کنم،
بن، آویزانم و با  که گویی بر باالي دریا، بر فراز دریاي بی ام بچسبم؛ چنان ی عینییقین بی
  ).65 :همان( ایمانم را محفوظ دارم ،همه این

کرد و با تمام وجودش  سوي کوه موریه حرکت می به  (ع)، در تمام مدتی که ابراهیم
زنده خواهد ماند. او  (ع) اسحاق نداشت کهخواست فرمان الهی را اجرا کند، هیچ شکی  می

واسطۀ ایمان  متعلق بی ،عبارت اخیر این .دهد (ع) را از دست نمی مطمئن بود که اسحاق
(ع) به آن ایمان داشت، این نبود که  چه ابراهیم گور معتقد است که آنک(ع) است. کر ابراهیم

دربارة ) (ع بلکه ایمان ابراهیم، دیگري به او بخشیده خواهد شد اسحاق  در جهان آخرت،



 63   مهدي خادمی

  1391 بهار و تابستان، اول، سال اول، شمارة فلسفۀ دینجستارهاي 

همان پسري که او را در سفر به کوه  ،همین زندگی دنیوي بود. ایمان او این بود که پسر او
که   حتی زمانی  (ع)، ). در ایمان ابراهیم45 :همان( کرد، زنده خواهد ماند موریه همراهی می

 بر   عالوههیچ شک و تزلزلی راه نیافت.   (ع) بیرون آورد، کردن اسحاق کارد را براي قربانی
باید ، باز گذاشت می )ع( آورد و بر گلوي اسحاق حتی اگر کارد را پایین می(ع)  ابراهیم  این،

تردیدي به دل راه   (ع) را از دست نخواهد داد، اسحاق که اینداشت و باید در  ایمان می
  ).47 (همان: داد نمی

اما شک ه، داشت anxiety(2( آگاهی ترس  (ع) در این داستان، کرکگور معتقد است که ابراهیم
آگاهی  (ع) را نقل کند و ترس غیر ممکن است کسی بتواند داستان ابراهیم  واقع،  . دره استنداشت

  گوید: باره می این جزء ذاتی ایمان اوست. کرکگور در  آگاهی را از آن حذف کند؛ زیرا ترس
  ).52 :(همان آگاهی است ترس  (ع) حذف نشده، چه از داستان ابراهیم آن

مصمم و قاطعانه  ، اماهآگاهی بود (ع) در سرتاسر این آزمایش الهی در ترس چه ابراهیم  اگر
ه (ع) زنده خواهد ماند شکی به خود راه نداد اسحاق که اینو هرگز در است  هعمل کرد

بخشی   بلکه، همان شک نیست  آگاهی، ترس  روشن است که از دیدگاه کرکگور ،. کامالًاست
در  ،واقع درکند.  ناقض ایمان است و ایمان را رفع می است. شک »ب«از ایمان از نوع تدین 

  (ع) باید در این داستان، و ناامیدي یعنی فقدان ایمان. ابراهیماست شکلی از ناامیدي   شک،
  کرد و نه شک و تردید را. آگاهی را تجربه می ترس و ترس

  
  الصدرارابطۀ عقل و ایمان نزد م

 سوي معرفت حق و صـفات و افعـال اوینـد    از منظر مالصدرا، دین و عقل هر دو طریقی به
هـاي فلسـفی بـا احکـام      کند کـه گـزاره   تأکید می ،چنین وي هم. )327 /7: 1981 (مالصدرا،

  ) 303/ 8: (همانتعارض ندارند هاي دینی  شریعت و گزاره
کند که حکمت راسـتین و   ایمان تصریح میباب هماهنگی میان عقل و   رصدرالمتالهین د

را که سـخنی خـالف    و فیلسوفانی. ااي است که در خدمت وحی باشد واقعی، فلسفهۀ فلسف
فیلسـوفی کـه دیـنش دیـن      استو معتقد کند  نمیفیلسوف قلمداد ه باشند  سخن دین داشت

  ). 25/ 5: (همان اي از حکمت نبرده است پیامبران نباشد، بهره
السـالم) در    (علـیهم  قول معصوم داشتن قطعی ارة استناد به وحی و حجیتمالصدرا درب
  گوید: معارف چنین می
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گویندة سنت نبوي که صادر قطعی از  ممتنع نباشد، کتاب الهی و هرچیزي که محال و
را ثابت  توان آن دروغ است همانند برهان عقلی ریاضی می منزه از مغالطه و معصوم و

  ).327/ 9: (همان نماید

، در صورتی که از لحاظ سند قطعی و از جهت داللت نص باشد، وحی الهی ،پس
  ). 19 /1: 1375 گیرد (جوادي آملی، وسط برهان عقلی قرار می حد

که اگر عقل تمام شرایط خود را دارا باشد آید   می   دست  گونه به  اینصدرالمتالهین آراي از 
  .اند  ها دست یافته  به آن استکرده شارع بیان که رسد که احکام شرعی  به همان نتایجی می

میان «: گوید می که اصول کافی »عقل و جهل«از باب  33مالصدرا در شرح حدیث 
  :آورده است» عقلی وجود ندارد اي جز کم ایمان و کفر فاصله

ایمان عبارت از نور عقل است و کفر چیزي جز ظلمت و تاریکی جهان نیست. هرگاه عقل 
  ).590 /1: 1370 (مالصدرا، کامل گردد ایمان او نیز حقیقی خواهد بودآدمی 

تواند عقـل عملـی باشـد نـه عقـل       اگر اشکال شود که مراد از عقل در روایت فوق، می
در وجود آدمی بیش از یک عقل نیست که به اعتبار درك  ،شود که اوالً پاسخ داده می ،نظري

هایی که مربوط به اراده و عمل انسـان   درك هستیعقل نظري و به اعتبار  به آن مطلق هستی
نشینی از سخن فوق، عقل عملی فـرع عقـل    بر فرض عقب ،گویند. ثانیاً میاست عقل عملی 

تواند عمل کنـد.   جویی و ارتزاق از عقل نظري نمی نظري است؛ یعنی عقل عملی بدون بهره
بـدون   شـود   را شامل می انسانو اخالقی  ،ارزشی ،دیگر، عقل عملی که بعد عملی   عبارت  به

  کند. بعد شناختی و معرفتی انسان است اقدام نمی همان عقل نظري که
عقـل   با این بیان، مالصدرا معتقد است که ایمان از ثمرات عقل نظري است. معرفـت و 

  د بود.ن، اما الزمۀ ایمان حقیقی خواهندعین ایمان نیست ،نظري
اتصال به عالم الزمۀ معرفت ناب  معتقد است که رسیدن به کمال عقلی و ،چنین وي هم

  صورت بیان کرده است: این حقیقت را بدین شرح اصول کافیدر او باالست. 
 گرفته علومی حقیقی باشد که از راه برهان و چه که در دنیا از اصول دینی فرا پس اگر آن

شراب مقربان را از  باال پیدا کرده و یقین حاصلش گردیده است اتصال به فرشتگان عالم
 کند حقیقت عرفان مطالعه می عقل ودیدة  جالل الهی را با جمال و نوشد و جام لباب می

  ). 264 /3: (همان
و  داند پایدار می عمیق و عامل اصلی زهد قلبیعلم و بینش را  صدرالمتالهین

پیدا کند، به پوچی و  معتقد است کسی که شناخت عمیقی از ماهیت دنیا اساس  براین



 65   مهدي خادمی

  1391 بهار و تابستان، اول، سال اول، شمارة فلسفۀ دینجستارهاي 

 شدن به دنیا و اشتیاق به عالم معناست رغبت بیدلیل ترین  برد و این مهم می   پیحقارت آن 
 ).513: 1362 (مالصدرا،

ضمن  ،»صراط الذین انعمت علیهم«ذیل آیۀ  ،وي در تفسیر سورة حمد ،چنین هم
موجب مرگ همیشگی معرفت به خدا    گوید که عدم هاي بزرگ الهی می برشمردن نعمت

  ).126 /1: 1361 (مالصدرا، دل در آخرت خواهد بود
  

  عرفانی در برخی موارد هاي عقلی و علت اختالف گزاره
تواند مطرح  صدرا میمالپرسش اساسی که در باب رابطۀ عقل و ایمان از دیدگاه  ،در پایان

کند؟  حکم میهاي عرفانی  خالف گزارهبردر برخی موارد،  ،شود این است که چرا عقل
به این  ،از حکیمان حی عالم اسالمی و از پیروان نامی حکمت متعالیه ،جوادي آملی اهللا  آیت

  دهد: پاسخ می» ظهور عدالت کبري در حکمت متعالیه« کلی پرسش تحت عنوان
دارد که وي امیر شهوت و غضب و  اقتضاطور که ملکۀ عدل در عقل عملی  همان

کند که  ؛ ملکۀ عدل در عقل نظري ایجاب میها آنراهنماي تولی و تبري گردد نه اسیر 
. ها آنرواي سمع و بصر و راهنماي حس گردد؛ نه اسیر  وي امیر خیال و وهم و فرمان

گراست و یا گاهی به اصالت حس و زمانی به اصالت  کسی که در مسائل علمی حس
اندیشد، هرگز به ملکۀ عدل در تعقل نرسیده است؛ زیرا عاقل در عین حفظ  میعقل 

طلبد. مثالً  کدام وظیفۀ خاصی را می هرکند و از  را تعدیل می ها آنمدارك دیگر، شئون 
و مانند آن، از موارد جزئی که محصول حس و خیال و وهم  استقرا براي تشکیل قیاس و

دخالت را  ها آندر استنتاج که یک اصل کلی است کند؛ لیکن  باشد، استمداد می می
از فیض  کند، قهراً چون کلی را درست درك نمیدهد. عقل مشوب به خیال و وهم،  ینم

و اسارت عقل نظري  ؛زند محروم خواهد بود برهان که فقط در محورهایی کلی دور می
هاي علمی، نظیر اسارت عقلی عملی است تحت شهوت و  تحت خیال و وهم در اندیشه

که عقل نظري آزاد، نه مسائل اعتباري را با حقیقی  هاي علمی. چه این غضب در اراده
اندیشد و نه چیزي که مبرهن نیست، تدبر  مهم می کند و نه در امور غیر خلط می

  ).1/21 :1375 لی،جوادي آم( نماید می
  

  عدم کفایت عقل و نیازمندي به وحی
گاه این منبع  آورد، هیچ عمل می مالصدرا با وجود دفاعی که از حریم عقل و فلسفه به

ه ندانست کافی به کمال نهایی و شناخت حقایق عالماو معرفتی را براي هدایت بشر و وصول 
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که در حوزة عرفان بسیاري از حقایق عرفانی را خارج از دسترس   بر این  . وي عالوهاست
بسیاري از  ،، در قلمرو وحی نیزداند  میرا کشف و شهود  ها آنراه شناخت تنها عقل و 

را وحی و  ها آنو راه شناخت  است عقل دانسته یحقایق وحیانی را بیرون از حدود دسترس
  داند: نبوت می

عقل و اندیشه  حدي رسیده که از قلمرو هاي شریعت به عرصه اي از اسرار دین و پاره
نور اندیشه  عقل و ةنسبت محدود ونبوت است  والیت و ها آنتنها راه شناخت  اند و بیرون

آن  در ،نور فکر است. بنابراین نور حس با [نسبت] چون همنور آن  والیت و قلمرو هب
  ).479: 1370 (مالصدرا، کار چندانی ساخته نیست اندیشه قلمرو از نیروي عقل و

به خداشناسی، راهنماشناسی،   اي از حقایق مربوط از منظر مالصدرا شناخت پاره
هدایت  جز از طریق تعلیم الهی و  ،شناسی به جامعه  ویژه مسائل مربوط به و ،خودشناسی
  :نویسد  می سه اصل). وي در رسالۀ 10 /7: 1361 (مالصدرا، ممکن است آسمانی غیر

ي از ادراك اولیات امور اخروي عـاجز اسـت و از ایـن قبیـل اسـت معرفـت روز       عقل نظر
 ع خالیق به پروردگار عـالم و یحشر و رجوع جم رّقدر پنجاه سال دنیاست و س هقیامت که ب

انـد همـه از    السالم حکایت کرده ... و هرچه از این مقوله از انبیا علیهم حشر ارواح و اجساد
بـه نـور متابعـت       عقل نظري در ادراك آن اعجمی اسـت و جـز  علوم و مکاشفاتی است که 

کـالم را   توان کرد. اهل حکمـت و  وحی سید عربی و اهل بیت نبوت و والیتش ادراك نمی
  ).58: ب1340 (مالصدرا، از آن نصیبی چندان نیست

 
  ون دینی تأویل مت

مات و با مسلّ ها آنهاي دینی در جهت تطبیق  اي از گزاره که از تأویل پاره مالصدرا ضمن آن
گردان حقایق و  دار و معرکه میدان یگانهگاه عقل را  قطعیات فلسفی بهره برده است، هیچ

  کند:  داند. وي مردم را در فهم آیات و روایت متشابه به سه گروه تقسیم می معارف نمی
کنند،  شان حمل می مفاهیم و معانی اولیه متشابه را بهگروهی که آیات و روایات ـ 

این دسته  درافتاده باشند. ینقضی شده و به دام تشبیه یا تجسیم که مرتکب نقص و آن بی
  ند.ا راسخان در علم و عالمان راستین

یات متشابه را متناسب با قوانین و قواعد اگروه دوم، کسانی هستند که آیات و روـ 
هاي فلسفی خود به  دین را در برابر اندیشه ،واقع  در ،و اند  دشان معنی کردهپسن  عقلی مورد

کسانی  ؛نامند گرا و فیلسوفان ظاهرگرا می دارند. اینان را عالمان عقل می  خضوع و خشوع وا
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. اند نکرده یکه به عمق حقایق علمی و فلسفی پی نبرده و در فهم اسرار علوم نظري کوشش
عیت از ه مالصدرا بارها دیگران را از تبهمان فیسلوفان محض هستند کواقع   این گروه در

  آنان برحذر داشته و از شر آنان به خدا پناه برده است. 
و  اند  ظاهر لغویشان گرفته  کسانی هستند که آیات متشابه را کورکورانه به ،گروه سومـ 
هاي حنابله و مجسمه  همان فرقهاز نظر صدرا اند. این دسته که  به تشبیه و تجسیم شده مبتال

به  ،در اعتقادات خویشو  در فهم متون دینی ،استفاده از آن  هستند با تعطیل عقل و عدم
 اند. انحراف کشیده شده

یعنی اهل تأویل و ارباب  ،گوید دستۀ دوم و سوم بندي می پس از این تقسیممالصدرا 
  نگرند:  تنها با یک چشم به حقایق میو هرکدام  اند  تشبیه، هر دو از جادة حق منحرف شده

امـا راسـخان در علـم کسـانی     ، اصحاب تجسم با چشم چپ و ارباب تأویل با چشم راست
یعنی ضمن حفـظ حرمـت متـون دینـی از      ؛نگرند بین می هستند که با دو چشم سالم و حق
  ).343 /2: 1981 (مالصدرا، گیرند عقل و اندیشۀ بشري نیز بهره می

  
  اختنقش عقل در شن

گونه که قابلیت  در تفکر صدرایی عقل توانایی شناخت دارد. وي معقتد است که عقل همان
پذیرا باشد. نسبت عقل به نیز تواند اعتقادات باطل را  ادراك اعتقادات صحیح را دارد، می

حصول اعتقادات صحیح براي نفس  ،دیگر   عبارت  السویه است. به دوي این ادراکات علی  هر
احتیاج به مرجحی است. بدیهی است  ري حادث است و براي اتصاف نفس به آنانسان ام

). صدرالمتالهین این 254 /1: 1370 (مالصدرا، تواند علت این ترجیح باشد نمی ،عقل، خود
هدایتی است که از جانب  ،کند و معتقد است شناخت صحیح فاعل را خداوند معرفی می

  (همان). شود خداوند نصیب انسان می
کارگیري عقل خویش از عواملی مانند صدق  مالصدرا هرگاه انسان در تفکر و بهباور به 

صورت است که   این  و امراض و عیوب بهره گیرد، دررذائل نیت و صفاي دل و دوري از 
  ). 79 /2: 1361 (مالصدرا، شود هدایت الهی نصیب او می

  
  گروي کرکگور ایمان

این دو را جانب ایمان را گرفته است و  همواره نسبت عقل و ایمان مسئلۀ   کرکگور در
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وي را یکی از  ،همین سبب  بهاست.  قلمداد کرده دیگر یکاز  متفاوت ،کامالً ،هایی مقوله
بودن  حقیقت، انفسی« ۀکرکگور در مقال ند.نک گروان در حوزة فلسفۀ دین قلمداد می ایمان
فقط برتر از  نهآن ایمان    موجب  کند که به ارائه می گروي از ایمانحداکثري روایت » است

 تواند می ترین فضیلتی است که انسان ، مخالف آن است. ایمان عالیحتی ،بلکه ؛عقل است
است. وي  ،ترین معناي آن به عمیق ،کمال انسانیبه  یابی دستشرط الزم و  نائل شود بدان

اسناد و مدارك عینی ۀ تعقل یا پای را برمعتقد است که کسی که سعی دارد ایمان دینی خود 
خطاست. وي بر آن است که حتی اگر به سود خداباوري یا مسیحیت    بر ،مبتنی سازد، اساساً

بودیم؛ زیرا چنین یقین  آن نمی و نیازمند خواستارباز هم داشتیم،  میهم برهان قاطعی 
آورد و آن را  نی بیرون میرا از صورت یک سیر و سلوك دی ،این امر خطیر ایمان، اي عینی

کرکگور، دالیل  ،اختصار   طور هکاهد. ب می  آور فرو هاي ریاضی کسالت اي از یقین به مجموعه
  :آوریم  می این خصوص را، در زیر در
  
  دلیل تقریب و تخمین . 1

بر معرفت تاریخی مبتنی کرد؟ کرکگور معقتد است که  را آیا امکان دارد که سعادت ابدي
) دربارة امور واقع تاریخی آفاقی(عینی  یسعادت ابدي را بر استدالل نیست بتوانممکن 

حصول در باب امور    ترین یقین قابل تر نیست که بیش مبتنی کرد؛ زیرا چیزي از این واضح
بناي   چشم  ست و تقریب و تخمین وقتی بهنیتقریب و تخمین چیزي بیش از  تاریخی

عدم تناسب این دو و  است و نابسنده ناکافی ،، یکسرهسعادت ابدي درآن نگریسته شود
  ).65: 1374 (کرکگور، سازد حصول نتیجه را محال می

حصر نامتناسب   و  حد شورمندانۀ بی بستگی دلبا  ،ذاتاً ،تخمین تقریب و  اساس،  این  بر
بسیار که   اینولو  ،که در تقریب و تخمین احتمال خطا وجود دارد و احتمال خطا است؛ چرا

 وحصر دارد باز هم احتمال   و  حد شورمندانۀ بی بستگی دلدر امري که فرد به آن  باشد، ناچیز
  نامتناسب است. ،ذاتاً

  
  ل تعویق. دلی2

این است که  در ) تاریخیآفاقی(عینی اشکال استدالل  ،دلیل تقریب و تخمین برطبق
کگور به این نوع استدالل نیست. او یقین کامل به ما بدهد. اما این تنها ایراد کر تواند نمی

به پایان  کامالً ،هرگز ،که تحقیقات آفاقی  کند و آن این اشکال دیگري را نیز وارد می
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این تحقیقات مبتنی    فردي که درصدد است ایمان خود را بر ،دیگر   عبارت  رسند؛ به نمی
  ). 89: 1374 (آدامز، اندازد به تعویق می ،تا ابد ،سازد التزام دینی خود را

  
 دلیل شورمندي. 3

  چنین خواهد شد:کنیم اگر قرار باشد این دلیل را در قالب یک قیاس ارائه 
  حصر است.  و  حد ترین و ارزشمندترین خصیصۀ تدین شورمندي بی اساسی مقدمۀ اول:
  بودن آفاقی است. مقتضی نامحتمل  حصرو  حد شورمندي بی مقدمۀ دوم:

تر و ارزشمندتر از هر خصیصۀ دیگري است، مقتضی  اساسیچه در تدین  آن نتیجه:
  ).95 -94(همان:  بودن آفاقی است نامحتمل

  
  عناصر عقالنی در مسیحیت

است که این محتوا  درصدد ایناما  مسیحیت نیست،واقع کرکگور منکر محتواي عقالنی   در
  که ماهیتش دیالکتیکی است، دقیقاً تبیین کند. ،را

؛ یعنی )absolute paradox( »پارادوکس مطلق« از   است   دیالکتیکی عبارتاین محتواي 
یک کار فکري فهمیده  چون همتنها باید   چیزي که خاص مسیحیت است. این محتوا نه

اي براي  انگیزهصورت   بهکه خود را فهمیده شود وجودي  یارتباطمثابۀ  بهبلکه باید  ،شود
دیگر، مسیحیت مسلماً یک    عبارت  دهد. به به احساسات پیوند می ،به نتایج جدید یابی دست

 کند؛ میفراهم جدید را  ياما معنی این محتوا این است که امکان شور ،محتواي عقالنی دارد
   ).Kierkegaard, 1983: 209کند (  یک حالت وجودي جدید بیان می   که خود را درشوري 

اساس   باید بر ،اعتقاد داشته باشد و سپس شخص باید ،در وهلۀ نخست ،از نظر وي
داشتن و    اعتقاد آید از منظر کرکگور  طور که از این سخن برمی  همان اعتقادش عمل کند.

، فهمد با عمل نمی هکرکگور اعتقاد مسیحی را صرفاً در رابط متمایزند. دیگر یککردن از  عمل
او  ،دلیل  همین  دارد. به می »بیان«خود را در عمل فقط، بلکه معتقد است که اعتقاد مسیحی 

یک عنوان  بهتنها اعتقاد را  اي فکر کند که نه گونه کند دربارة ماهیت آن اعتقاد به سعی می
  ).ibid: 210( عمل عقالنی صرف رد کند، بلکه حتی امکان آن را نیز انکار کند

هاي نظري  ر تمام کوششحقیقت، همین محتواي مسیحیت است که آن را در براب  در
مسیحیت ریشه در پارادوکس مطلق دارد که این پارادوکس مطلق متعلق تفکر  کند. حفظ می
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اي است که باید در  بلکه با خود وجود در ارتباط است. پارادوکس، نشانه ،نظري نیست
  گرفته شود.  کار زندگی عملی به

است. » محال«برد، کلمۀ  می  کار همترادف با پارادوکس مطلق بکرکگور واژة دیگري که 
این است که حقیقت ازلی در زمان پا به وجود گذاشته است؛ به معنی محال چیست؟ محال 

وارد عالم ناسوت شده است.  وبه وجود گذاشته  پا مثل یک انسان ،دقیقاً ،یعنی این که خدا
ع) تجسم ( که عیسی واقع، محال و پارادوکس پیرامون این دعوي مسیحی است  در ،پس

  ).ibid( خداوند است
  

  باالترین مرحلۀ اگزیستانس انسان ؛مرحلۀ ایمانی
تنهـا در   ،حیات اگزیستانس است. از نظر کرکگـور   مرحلۀ ایمانی، باالترین و واالترین مرتبۀ

در این مرحله است که فرد خـود  فقط چیست.  شیابد ذات ایمانی است که فرد درمی  مرحلۀ
  به واالترین درجۀ  از راه ارتباط مطلق با خدا،فقط ترین معنی گزیده است. انسان  را در عمیق

یعنـی یـافتن خـود راسـتینِ خـود.      ؛ آیـد. ورود بـه مرحلـۀ ایمـانی     ل مـی ئممکن فردیت نا
معناي حقیقی آن این است که هرکس خود راستین خـود را برگزینـد و ایـن     اگزیستانس به

که هیچ تصویر دقیقی از  ،یدگراخواهد داد. کرکگور برخالف ه دست ایمانی  در مرحلۀفقط 
 (نصـري،  حیـات ایمـانی اسـت     لئاکند، معتقد است که حیات ایـد  ارائه نمیئال  ایدزندگی 

در مسیحیت و حیات ایمانی اسـت کـه فـرد نگـران      است که   آن  ). وي بر253، 252: 1383
شرط وصول به کمال ایـن اسـت کـه انسـان خـود را        واقع،  سعادت ابدي خویش است. در

ـ   روي خدا قرار دهد. هرچه آدمـی خـود را بـیش    هروب روي خـدا احسـاس کنـد از     هتـر روب
  تري برخوردار خواهد شد: اگزیستانس بیش

  ).337: 1376 (نصري، تر خواهم بود من بیش  خدا حس کنم،روي  هتر خود را روب چه بیش هر

دینـی     اگزیسـتانس   ترین اگزیستانس، توان دریافت که باارزش می ،این دیدگاه به   توجه  با
تکامل   بهتر،   عبارت  ). به20: 1357، (وال ستاآس هستی مسیح داشتن است و باالترین آن نیز

روي خـدا   هاز اگزیستانس برخوردار است که روبـ شدن است. انسان هنگامی  همان مسیحی
  ).221: 1377 و مک کواري، 337: 1376 (نصري، قرار گیرد

در مرحلۀ حیات ایمانی است که فرد هـم بـه سـرمدیت دسـت      فقط  در تفکر کرکگور،
حفـظ   ،فـردي  يعنـوان وجـود   بـه  ،مندي و واقعیت خـود را  زمان  حال،  عین  یابد و هم در می
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ایمانی غایتی اصیل اسـت. از دیـدگاه وي،     واقع، مرحلۀ  ). در332: 1382 (اسکروتن، کند می
دیگـر،     سـخن   بـه . ترین تالش انسان باید این باشد که خود را در اختیار خدا قرار دهد بیش

ایمان بـه خـدا و   فقط ). 395: 1383 (نصري، سوي خداست به رفتن به   تعالی انسان مشروط
 (بابـایی،  معنـایی هسـتی انسـان غلبـه کنـد      تواند بر بی انی است که میزندگی در حیات ایم

بیداري   نشانۀ  است. هیبت )anguish( هاي حیات ایمانی هیبت ). یکی از ویژگی657: 1386
 (نصري، ایمانی است که به معناي واقعی بیدار است  در مرحلۀفقط انسان  ،پس .روح است

1376 :340- 341.(  
بخشیدن فرد به ذات خود، پیوستگی با  تحقق  که واالترین مرتبۀکرکگور معتقد است 

متشکل از   اگزیستانس  ). در این نظام فکري،334 ،331 /7: 1375 (کاپلستون، خداست
گرفته شود، از خدا جدا و با او   نظر  اش در که او در متناهی هنگامیمتناهی و نامتناهی است. 

اش در نظر گرفته شود، انسان نه خدا، بلکه جنبشی  گاه که در نامتناهی بیگانه است و آن
کند،  پیوندد و این رابطه را با ایمان تصدیق می که به خدا می هنگامیسوي خداست؛ اما  به

روي خدا  ). روبه334(همان:  برابر خدا شود که در حقیقت هست؛ یعنی فرد در همانی می
 (وال، کردن کار حس گناهخود را ، کردن یعنی خود را متفاوت با خدا حس ،بودن

همان فرد رویاروي خداست؛ یعنی انسانی که   ترین حد، ). اگزیستانس در عالی12 :1357
معناي رستگاري است و  جهش ایمانی به  دیگر،   عبارت  ). به338 (همان: دیدگاه ایمانی دارد

 -341 (همان: نگرد انداز دینی می این نکته بدین معناست که کرکگور به اگزیستانس از چشم
  ). 426، 396: 1383 نصري، ؛340

 (نصري، نام اگزیستانس است ایمان است  تنها چیزي که شایستۀ  در این نظام فکري،
 ). 528 (همان: آساشدن است ). هدف انسان، مسیح548: 1383

که در  است؛ حال آن »عام   امر«پیِ متحقق ساختن   انسان در مرحلۀ اخالقی، همواره در
عام عروج کند. این مرحله،    کند تا به مدد ایمان به وراي امر له، انسان تالش میاین مرح

 ،اخالق است   اي ضد معناي مرتبه اما نباید گمان کرد که این مرحله به  ،اي برتر است مرتبه
  بودن آن است.  »اخالقی فرا«بلکه ویژگی آن 

شـود.   وارد حیـات ایمـانی مـی   اخالقی   اما باید دانست که اگزیستانس چگونه از مرحلۀ
به قانون عام و کلی است.   کاربرد انتخاب و عمل مرحلۀ اخالقی ،کرکگور معتقد است که تز

 ؛333 /7: 1375 کاپلسـتون،  ؛ 339: 1376 (نصـري،  اخالقی گناه ذاتی اسـت   مرحلۀ ،تز آنتی
  اسـطۀ و ایـن کـار بـه   ؟ شـود  ) اما رسیدن به گناه ذاتـی چگونـه حاصـل مـی    17: 1357 وال،
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طبعـی ایـن اسـت کـه مـرد       گیرد. نقش خوش صورت می )humour( طبعی یا مطایبه خوش
طبعی است که انسان  خوش  واسطۀ واقع، به  اخالقی را نگران و وجدان او را مضطرب کند. در

آگاه و راه براي انتقال به مرحلۀ حیـات ایمـانی    ،آمیز آن همراه با شکل یأس ،ه خویش به گنا
اما ، خبر است. وي از ضعف خودآگاه است انسان اخالقی از گناه بی  واقع،  . درشود فراهم می
بلکه انسان ، که چنین نیست تواند بر آن ضعف چیره شود؛ درحالی کند که با اراده می گمان می

توان  ). اما چگونه می333 /7: 1375 (کاپلستون، حیات ایمانی شود  باید با جهش وارد مرحلۀ
را پشت سر گذاشت؟ کرکگور معتقد است که تنها با عمل ایمانی و پیوستن  »آگاهی گناه«این 

 که این(همان). پرسش دیگر  تز را پشت سر گذاشت توان این آنتی خویش به خداست که می
اصلی تفکر کرکگور   هستۀ ،آیا مرحلۀ ایمانی بر مراحل قبلی برتري دارد یا خیر؟ آري. اصوالً

در حیات فقط روي خدا قرار گیرد و این  هستانس اصیل کسی است که روباین است که اگزی
  گوید: پذیرد. کرکگور می که همان حیات مسیحی است، صورت می ،ایمانی

کس که با جهان سـتیز   زیرا آن، ... تر بود خواست، از همه بزرگ کس که ناممکن را می آناما 
ویشـتن نبـرد کـرد، بـا چیرگـی بـر       کس کـه بـا خ    با چیرگی بر جهان بزرگ شد و آن ،کرد

امـا   ،... تـر بـود   کس که با خدا زورآزمایی کـرد، از همـه بـزرگ     خویشتن بزرگ شد؛ اما آن
کس که با خـدا زورآزمـایی    اما آن ،... تر بود کس که با خدا زورآزمایی کرد، از همه بزرگ آن

 تـر بـود   همـه بـزرگ   کس که بـه خـدا ایمـان داشـت، از     اما آن ،... تر بود کرد، از همه بزرگ
  ).41 -42: 1378 (کرکگور،

نام توقف اخالق  اباز آن چه  اختالف اساسی مرحلۀ ایمانی و اخالقی و آن که اینبراي 
گاممنون (قهرمان آ(ع) را با  ابراهیموضعیت یاد شده است خوب فهمیده شود، کرکگور 

کردن  ملزم به قربانی خود را ،نشاندن خشم خدایان کند که براي فرو تراژدي)، مقایسه می
  ).110 :1374 (مستعان، دید دخترش می
که کرد  تبعیت میاز فرمان هاتف غیبی فقط گاممنون، خیر عامه مطرح بود. او آدر مورد 

داد، براي همه قابل فهم بود و  او انجام می چه آن. کرد میژنی را توصیه  شدن ایفی قربانی
گرچه  .ساخت کاست، از او قهرمان نیز می از رنج او می که اینعین   در ،همین قبول عام

   ه برچ گرفت؛ زیرا آن اخالقی انجام می  حسب ضرورت  بر ، اماژنی جنایت بود کشتن ایفی
وضع (ع)  گذاشت، همان قانون و فضیلت اخالق بود. در مورد ابراهیم ه میاین عمل صح

نه مثبت و آن هم خروج از ند، بودنوعی ارتباط منفی فقط عمل و اخالق کرد و   فرق می
توانست از رنج خود با دیگران  گاممنون، قهرمان تراژدي، میآنیک و بد اخالقی بود و بس. 
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به سکوت بود؛ زیرا درست در همان    (ع)، شهسوار ایمان، محکوم اما ابراهیم ،سخن گوید
عادت را از قلمرو    آمد و جهشی خارق مینائل به موهبت ایمان  ،اختیار بی ،لحظه بود که

داد و ضمن همین جهش بود که  میاکتسابی و اختیاري اخالق به وراي این قلمرو انجام 
ه و تنها در یک رابطۀ مطلق با یک یجمع و عامه قرار گرفت. انسان ه و تنها در مقابلیک

چیزي براي گفتن به  ،حال   این   کس قادر به فهم چنین انسانی نیست. او در مطلق. هیچ
که  استسبب  همین  بهراه سخت پارادوکس را طی کند.  ،تنهایی دیگران ندارد. باید به

سبب  همین  بهگرداند و باز  (ع) خدمۀ خود را قبل از رسیدن به کوه موریه باز می ابراهیم
  ). 111 (همان: ویدگ (ع) کالمی نمی که به سارا و حتی اسحاق است
  

  کرکگوري )leap( ایمان و جهش
ترین مفاهیم نظام فلسفی کرکگور است که ارتباط بسیار  یکی از بنیادي ،»جهش«اصطالح 

وضوح، مفهوم جهش را صورتی از  به ،وثیقی با موضوع سیالن وجود آدمی دارد. کرکگور
هاي کامالً  . این مفهوم نحوة انتقال میان روشداند  میقلب حیات آدمی  انتقال کیفی در

وقتی اصطالح جهش در فلسفۀ کرکگور  ،کند. البته یمتفاوت حیات انسان را ترسیم م
شود؛  به ذهن متبادر می )leap of faith( اصطالح جهش ایمان ،شود، غالباً مالحظه می

جهش «هرگز از عبارت دانمارکی که معادل انگلیسی آن  رسد کرکگور  می   نظر که به حالی در
که وجود ندارد در زبان دانمارکی عبارتی   دیگر،   عبارت  استفاده نکرده است؛ به است» ایمان

وضوح و مکرر  شود. هرچند، وي به واسطۀ ایمان ایجاد می به این معنا باشد که جهش به
است. غرض از طرح این  کار برده  بهکه امري کیفی است،  ،را )transition( مفهوم انتقال

جهش ایمانی نیست؛ یا معناي  له این است که توجه شود مفهوم جهش، صرفاً بهئمس
خصوص مطلق    و   میان مفهوم جهش و مفهوم جهش ایمانی، نسبت عموم ،دیگر  عبارت  به

از آن  ،باید دانست که فهم مشهور از اصطالح جهش، معموالً ،برقرار است. از طرف دیگر
 ؛ گرچه دراند  دسته آثار کرکگور است که تحت اسم مستعار، یوهان کلیماکوس، نوشته شده

  ).Ferreira, 1998: 207-208( دیگر آثار وي نیز این اصطالح، بررسی شده است
ن یهاواسطۀ بر کند وجود خدا را به سعی می ،ابتدا ،قطعات فلسفیکرکگور در کتاب 

رسد  نتیجه می  بدین ،یا وجودي، اثبات کند. اما سرانجام شناختی غایت ،استقرایی ،قیاسی
افزاید: مادامی که  وي در ادامه می .مد هستنداخدا ناکار وجوددر اثبات که چنین براهینی 

شود؛  وجود خداوند باشد، وجود خدا آشکار و بین نمی اي اثباتاعتقاد به اقامۀ برهان بر
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کشیم، وجود خدا بر ما ظاهر خواهـد   اما هرگاه در این روند دست از اقامۀ استدالل می
واقع، جهش کرده است.   در ،شود فرد میاین حالت که وجود خدا بر فرد آشکار   شد. در

دهد. کرکگور معتقد است کـه ایـن لحظـۀ     این جهش در یک لحظۀ بسیار کوتاه رخ می
شـود.   اي حیاتی و قطعی براي فـرد محسـوب مـی    جهش هرچند کوتاه است، اما لحظه

 طـرف    کند. از دیگر، از منظر کرکگور وجود، خودش، به مدد جهش ظهور می   عبارت  به
بـه نظـام و روش      نوعی واکنش باید دانست که مفهوم جهش در فلسفۀ کرکگور ،دیگر  

هگلی است. کرکگور معتقد است که هگل در تبیین مقولۀ انتقال محـق نبـوده اسـت و    
اصرار دارد که مفهوم جهش اعتراضی مهم علیه روش هگلی اسـت. اگـر    ،سبب   همین  به

 ،دیگـر    طـرف    ه نظام هگلی اسـت و از فرض شود که نظام کرکگوري واکنشی سخت ب
جاي تعجـب   ،بنابراین ؛اذعان شود که فلسفۀ هگل نیز اعتراضی علیه فلسفۀ کانت است

 ،نخواهد بود که شباهت زیادي میان کرکگور و کانت احساس کنیم. کرکگـور و کانـت  
حوزة  دو فیلسوف معتقدند که باید میان هردو، به حدود عقل نظري اذعان دارند؛ یعنی هر
ند که ایمان دینی از حوزة ا دو متفکر برآن ایمان و حوزة شناخت نظري تمایز قائل شد. هر

  ).ibid: 211-212( گیرد نمینشئت  )objectivity( عینیت
 ،است و این اصطالح را )qualitative leap( از جهش، جهش کیفیکرکگور  مقصود

  سوي  ازبرد.  کار می اي دارد، به که در نظام هگلی جایگاه ویژه ،علیه مفهوم انتقال کمی ،ًدقیقا
باید دانست که کیفیت  ،خصوص  این  باید دانست که جهش از مقولۀ تصمیم است. در ،دیگر

  ).ibid: 216( بسته است جهش در نظام کرکگوري با مقولۀ آزادي هم
؟ کرکگور معتقد است یی داردچه معنا که جهش به ایمان مسیحی است  دیگر این ۀنکت

که گرچه جهش تغییر از امکان به فعلیت است؛ باید دانست که جهش به مقوالت ایمان 
تصریح مسیحی، شبیه تغییر از عدم به وجود است. از دیدگاه کرکگور، دین مسیحیت 

در این دین انتقال کیفی است؛ یعنی یک انتقال کلی در  ترین موضوع  که اساسیکند  می
تولد  چون همتغییر از عدم به حوزة وجود،  ،انتقال کیفی مصداق دیگر،   عبارت  زمان. به

  ).ibid( است
  

  گیري نتیجه
 خصوص نسبت میان عقل و ایمان دو دیدگاه کامالً  کرکگور و مالصدرا در ،شک   بدون

این دو هایی یافت، باید پذیرفت که  توان شباهت . گرچه میان این دو متفکر میدارندمتقابل 
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این دو نوع نگاه  دارند که برآمده از دیگر یکبا  هاي بسیار بنیادین و عمیقی تفاوتتفکر 
  هاي آن است. به دین و آموزهاندیشمند 

او   فلسفۀ ،علت   همین  بهکرکگور متفکري است که در فرهنگ مسیحیت رشد کرده است و 
ی است؟ دینی است که هاي مسیحی است. اما مسیحیت چه دین تحت تأثیر آموزه نیز کامالً

 يو فدا ،مفاهیمی مانند خدا، مسیح، تجسد، گناه ؛غیرعقالنی است ،کامالً ،هاي اساسی آن آموزه
رسد که میان  جا می که کرکگور به این روست  این  از عقلی است. مفاهیمی ضد که همگی

 مناسبت و سازگاري وجود ندارد. چگونه چنین امري ممکن  مسیحیت و حکمت و معرفت
تر به آن بنگرد، جز  چه عمیق  ور شود و هر چه بیشتر در آن غوطه  که فرد هر آن   است؛ حال

، دیگري است که او مانند هر متفکر مسیحیسبب    همین  بهشود.  تناقض و تقابل چیزي دیده نمی
ي دینی ها گر گزاره تنها تبیین داند. در این تفکر عقل نه هاي دینی عاجز می درك آموزه ازعقل را 
 شود تا دین، هویت اصیل خویش را از دست بدهد. بلکه حجاب آن است و باعث می ،نیست

توانند با تفکر فلسفی و ابزار تعقل به حقایق  افرادي که اصرار دارند که می این نگرش، بنابر
دین  همین که فرد تالش کند  واقع،  ند. درا باف پرست و کلی هایی موهوم انسان  یابند،  دینی دست

  ،را در قالب استدالل دریابد، باید بداند که در فهم درست آن ناکام مانده است. از نظر کرکگور
سوي کمال انسانی است و نه شرح و تفصیل مفهومی آن.  غایت اصیل ایمان سیر وجودي به

ترین عواملی که موجب سلب  رسد که یکی از مهم است که وي به این نتیجه میسبب   همین  به
هاي مسیحی  عبارتی درك عقالنی از آموزه منطق و متافیزیک یا به  بار از مسیحیت شده است،اعت

شمارد و با هر نوع  اساس است که وي اصالت عقل را در تبیین دین مردود می  این  است. بر
هاي فراروي مسیحیت این  ترین چالش یکی از مهم همواره، پردازد. فلسفۀ دینی به مخالفت می

که براي  براي مخاطبانش با برهان قاطع به اثبات برسد. حال آن این دینبوده است که حقانیت 
وسیلۀ ایمان  در برابر مسیح قرار داد و این مهم به ،واسطه بی ،فهم درست مسیحیت باید خود را

ایمان ابراهیم است.  و سمبل دي قلبی است و پدراعتقا  میسر خواهد شد. ایمان چیست؟ ایمان،
اما میان ابراهیم و ایمان چه سنخیتی وجود دارد؟ پاسخ این است که وي معتقد بود که براي 
خداوند هر ناممکنی ممکن است. پس ویژگی مهم ایمان، محال و پارادوکس است. اما این 

ه از معناي واژة دیالکتیک پیداست، گونه ک محال یا پارادوکس امري دیالکتیک است؛ یعنی همان
 طرف مأمور است فرزندش را قربانی کند و از   یک   مستلزم حرکتی دوگانه است. ابراهیم از

دیگر یقین دارد که خداوند فرزندش را به او پس خواهد داد؛ زیرا خداوند به او قول داده    طرف
در مقابل این . ت. این یعنی تناقضاست که نسل انبیا از طریق همین فرزندش ادامه خواهد یاف
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افتد که خروج از آن جز با خروج از دایرة عقل و منطق  مفرّ می ض، فاهمۀ انسان به راهی بیقانت
  ممکن نخواهد بود.   لو ورود به ساحت محا

از معرفت قلبـی     عقلی نیست؛ بلکه ایمان اعم اي ضد مقوله ،اما ایمان از دیدگاه مالصدرا
ایمـان مراحـل مختلـف دارد. یـک مرتبـه از ایمـان،        ،است. در این تفکرو معرفت شهودي 

نیز دارد و آن معرفت به خـدا   يدیگر  ایمان مرتبۀ معرفت عرفانی یا تصدیق شهودي است.
امـا   ،به قلـب اسـت     واقع، ایمان نزد مالصدرا گرچه مربوط  از طریق قیاس برهانی است. در

 ؛معرفت خدا با دلیل و برهاناز نظر صدرا فقط  .نیستبه معرفت کشفی    ایمان قلبی منحصر
تواند ایمان قلبی محسوب گردد.  شود، می یعنی تصدیقی که از طریق عقل نظري حاصل می

عبارتی میان عرفان و برهـان،    مالصدرا متفکري است که سعی دارد میان عقل و شرع و یا به
است که نباید گمان کرد که سخنان عرفا باره معتقد  این سازگاري و آشتی برقرار کند. وي در

مالصـدرا    ،هاي برهانی موافق است. بنـابراین  بلکه کلمات عرفا با داده ،خالی از برهان است
سوي معرفت حق و صفات و افعال او هستند.  معتقد است که ایمان و عقل هر دو طریقی به

بـا احکـام شـریعت و     هـاي فلسـفی متضـاد و معـارض     کند که گزاره واقع، وي تأکید می  در
اساس این اندیشه، عقل یا نقص عقل در تقویت ایمان یا تضعیف   هاي دینی نیستند. بر گزاره

  کـه میـان ایمـان و کفـر     اسـت    آن  بـر و  اسـت  آن مؤثر است؛ حتی وي به این بسنده نکرده
مت چیزي جز ظل؛ نوري عقلی است و کفر  عقلی وجود ندارد؛ یعنی ایمان، اي جز کم فاصله

  و تاریکی جهان نیست. هرگاه عقل آدمی کامل گردد، ایمان او نیز حقیقی خواهد بود.
گونه بیان کرد که هر دو متفکر  میان این دو را این  ترین شباهت توان مهم حال می  این  اما با

دیگر، هر دو    عبارت  اذعان دارند عقل، منبع معرفتی کاملی براي درك حقایق عالم نیست. به
در  ،واقع  دانند. در سوف، عقل را براي هدایت بشر و وصول به کمال نهایی او کافی نمیفیل

 آنبه  یابی دستو راه  ستا حقایقی وجود دارد که از دسترس عقل خارج  دین  حوزة
هاي  ایمان یا کشف و شهود است. بنابراین، مستقل دیدن عقل در شناخت گزاره حقایق،
یک از عقل و ایمان وظایف   دیگر، هر   سخن   نامطلوبی خواهد شد. بهنتایج به  منجردینی 

  تواند یکی جاي دیگري را پر کند. اي دارند که نمی جداگانه
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