
 

  

The Effect of Intellect and Faith on the Human 

Salvation and Redemption From the Viewpoint of 

the Qur’ān and the New Testament 

Shahab al-Din Vahidi Mehrjardi 
 

Associate Professor, Department of Philosophy and Theology, Meybod University, 

Yazd, Iran 

 (Received: July 24, 2021; Accepted: October 23, 2021) 

Abstract 
One of the main theological issues in the divine religions regards redemption and 

salvation. From the viewpoint of Islam, although God is redeemer, the human might 

receive the divine redeeming through his own volition and active role. The Qur’ān 

emphasizes the role of the human on the attainment of salvation, and states that he 

should seriously obey the divine commands in order to achieve salvation and should 

use all his faculties – including intellect – to finally attain salvation and redemption. 

In Christianity, redemption/salvation relies on the belief in Messiah who has 

provided the human with salvation. Christians believe that the human is the prisoner 

of sin and death, and cannot redeem himself; therefore, God embodied Himself as 

Messiah and got sacrificed to compensate for the human sin and to free him from the 

prison of sin. It is emphasized in the New Testament that having faith in Messiah is 

the factor for the human redemption. This study provides responses to some 

questions, including “How the effect of intellect and belief on the human salvation 

and redemption is expressed in the Qur’ān and the New Testament?” and “Whose 

teachings and beliefs rely more on intellect: Islam or Christianity?” According to the 

findings of this study, the majority of teachings in this regard (e.g., Unity, Trinity, 

and Embodiment) in the New Testament rely only on faith rather than intellectual 

arguments, while the related qur’ānic beliefs are based on intellect and faith. 
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یر عقل و ایمان در رستگاری و نجات انسان تأث

 جدید و عهداز دیدگاه قرآن 

 

 *الدین وحیدی مهرجردی شهاب

 دانشیار گروه فلسفه و کالم، دانشگاه میبد، یزد، ایران

 (01/08/1400؛ تاریخ پذیرش: 02/05/1400تاریخ دریافت: )

 چكیده

 بخرش اسرت،   تنجا از نگاه اسالم، هرچند اداوند،است. رستگاری نجات و ادیان الهی، در  یاتیاز مسائل مهم الهیکی 

است. قر ن، به نقش انسان در رسیدن به رستگاری تأکید دارد  ینجات اله ةانسان با ااتیار و نقش فعال اود، پذیرند اما

؛ همچنین باید همة قروای  کنداطاعت را  یاله هایدارد که انسان برای رسیدن به رستگاری باید مجدانه دستور بیان می و

و رسرتگاری در   مسریحیت نجرات   در د.شوکار گیرد تا در نهایت به نجات و رستگاری نائل  بهرا « عقل»اود، از همله 

و از  اسرت انسان در اسرارت گنراه و مرر     و معتقدند که برای بشر به ارمغان  ورده است که است گرو ایمان به مسی  

شردنش، تراوان گنراه انسران را      اداوند با حلور مستقیم اود در کالبد مسی  و با فدیهناحیة اود قابلیت نجات ندارد، 

ایمان بره مسری  عامرل نجرات     ید شده که تأکدر عهد هدید بر این باور  .دهد پردازد و او را از اسارت گناه نجات می می

عهد در قر ن و و نجات انسان ی که تأثیر عقل و ایمان، بر رستگارپاسخی است به این پرسش این پژوهش  ست.اانسان 

ها و باورهای اسالم بیشتر مبتنی بر عقالنیت اسرت یرا مسریحیت؟     ینکه  یا  موزهاشده است؟ و دیگر بیان ه چگون هدید

، توحید، تثلیث و تجسد، تنها مبتنی بر ایمان بدون دلیل عقلی است، ها  موزههای تحقیق، در عهد هدید، بیشتر  طبق یافته

 مبتنی بر عقل و ایمان. اما در قر ن

   واژگان کلیدی

 .، عقل، قر نعهد هدید ، سعادت،ایمان، رستگاری
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 مقدمه. 1

برر همرین    اسرت، رسیدن به نجات و رهایی از رنج و عذاب، همواره مطلوب  دمیان بروده  

اود را و رستگاری است تا بتوانند پیروان دین ادیان نجات ی مهم ها دغدغهیکی از اساس، 

 .  دهند یاری ابدی بشارت مبه رستگ

نجرات و رسرتگاری    ةدین اسالم که هماهنگ و همسو با فطرت  دمی اسرت، بره  مروز   

 وها را برای رسیدن بره رسرتگاری  فریرده     دارد. از دید اسالم، اداوند انسان ای یژهتوهه و

؛ 35 مائرده:  ؛130 عمرران:  ؛  ل189 )بقره: اوامر و نواهی اود به این هدف اشاره کرده است

و ایمران بره    ،که اساس اسالم اسرت  ،توحید ةرستگاری در اسالم هزء در سای .(69 اعراف:

 .(71احزاب: ؛ 4: )بقرهیابد  یتحقق نماو نازل شده است،  از طرف و  نچهادا 

مباحرث   زیاددی دارد. از این حیرث براری  اهمیت نیز نجات در مسیحیت رستگاری و 

برر   یبناه نخستین، تثلیث، تجسم و مر  مسی  بر صلگیی چون ها  موزه مانند یاتیمهم اله

شد ترا   تجسد. مسیحیان معتقدند عیسی مسی  میابد یو معنا مگیرد  میاین اعتقاد شکل  ةپای

(. و بر صلیب هران باارت   17: 3 یوحنا،) ادا را برای نجات به اهرا در ورد نقشه و طرح

مرر  غلبره کررد و زنرده شرد و بره        (. و در روز سوم بر31: 5 ی،)مت گناهان باشد ةتا کفار

(؛ بنرابراین، دیرن   31: 5 ،)اعمرال رسروالن   نجات را کامل گردانرد  ة سمان باال رفت تا نقش

نکته شایان ذکر در این  نجات و فراهم کردن رستگاری دارد.به  ای یژه، توهه ویت نیزمسیح

مقراالت متعردد    زیرا در -دنبال بررسی صرف  موزة نجات نیست  ینکه این تحقیق بهامقال 

دنبال پاسخگویی به این ادعاسرت کره براری دیرن اسرالم را مبتنری برر         بلکه به -بیان شده

وهویی در عهد هدید  دانند،  اما با هست اشونت و دین مسیحیت را مبتنی بر عقالنیت می

عنوان متن مقدس اسالم، ارالف ایرن ادعرا اثبرات      عنوان متن مقدس مسیحیت و قر ن به به

 شود. یم

 . پیشینة پژوهش2

در منابع متعددی در مورد عقل و ایمان و همچنین نجات و رسرتگاری بحرث شرده اسرت،     
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مانند  موزة نجات، عقل در ساحت دین، عقل از منظر قر ن و حکمت متعالیه، نظریة ایمران  

در عرصة کالم و قر ن، ادیان و فاهمة بشری، عقل و اعتقاد دینی، ایمان و عقالنیرت، عقرل   

ین بزر   سمانی زرتشت، مسیحیت، اسالم، عقالنیت ایمان، ایمان و تعقرل، کرالم   در سه د

ای در احروص   یسره مقاتطبیقری و   صرورت  بره مسیحی، عقل و وحی در قرون وسطی. اما 

ینکه نجات و رستگاری انسان مبتنی بر عقل و ایمان است یا مبتنری برر ایمران؟ از دیردگاه     ا

و ایمران در اسرالم و مسریحیت     عقرل ت به رابطة قر ن و عهد هدید شاید بتوان گفت نسب

و  ها  موزهپاسخ به این پرسش که  منظور بهحاضر  در پژوهشرو  کمتر کار شده است. ازاین

باورهای اسالم بیشتر مبتنی بر عقالنیت است یا مسیحیت، به مقایسة این دو دیرن در مرورد   

 پردازیم. یمهدید  عهد ویدگاه قر ن از دی عقل و ایمان ترازوی دینی در ها  موزه

 ایمان از دیدگاه قرآن. 1. 2

(. ایمان بره  159 :1ق، ا1414 یدی،)فراه است« امن»  یشةو از ر« افعال» ایمان محدر باب 

 ایمران؛  ةواژ ،9اق، 1306)الزبیدی،  معنای تص چیزی و یا اطمینان و وثوق به کسی است
تحدیق و اطمینران   ین به هر دو معناکریم، ایما قر ن ایمان(. در ة، واژ6ا، 1367 طریحی،

 .(183 :1376 ی،کار رفته است )هواد هب

در احوص ایمان در قر ن موضوعاتی  مده است که به برای مواردی که در ارتباط برا  

 شود. پژوهش حاضر است، اشاره می

 اختیاری بودن ایمان .1. 1. 2

ایمان  ورد. تحویر قر ن از عنوان شاهد برای ااتیاری بودن  به توان ی یات متعددی را م

 در احروص  .دهرد  یاست که  ن را با اراده و اواست اود انسان پیوند مر  یا گونه ایمان به

  توان به موارد زیر اشاره کرد. یااتیاری بودن ایمان م

 امر به ایمان و نهی از کفر 

 روشن است که امر به چیزی از سوی حکیم مطلق، داللت بر متعدد برودن و در نهایرت  

ااتیرار انسران برود،     ةارارا از حروز   یا ااتیاری برودن  ن چیرز دارد. اگرر ایمران مسرئله     
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)بقرره:   دراواست انجام  ن با حکمت اداوند تنافی داشت.  یات زیر شاهد این مدعاسرت 

است که با  یزیهمان چ یدکه مؤ -ام و بدانچه نازل کرده». (186و  91بقره:  ؛136 نساء: ؛41

، و یدنفروشر  یزنراچ  ییمرا به بهرا  یات، و  یدمنکر  ن نباش یننخست و ید ر یمانا -شماست

 «. یدتنها از من پروا کن

 عذاب به آنها   ةذم و نکوهش کفار و وعد

)بقرره:   دهندة ااتیاری بودن کفر و در نتیجه ااتیاری بودن ایمان اسرت  ذم و نکوهش نشان

. پس نه عرذاب  نران   یدندار گری[ ههان دیرا به ]بها یادن یند که زندگا کسان ینهم» (.86

 «.شوند یاری یشانسبک گردد، و نه ا

 نفی اکراه

 یندر د» (.258)بقره:  نفی اکراه در امر دین و ایمان  وردن داللت بر ااتیاری بودن  ن دارد

 شکار شده است. پس هر کس به طاغوت کفر  یاوب  به یراهه. و راه از بیستن یاهبار یچه

، چنرگ  یسرت استوار، که  ن را گسستن ن یزی، به دستاویقین  ورد، به یمانورزد، و به ادا ا

 «.  داناست یِزده است. و اداوند شنوا

صورت مطلق در قبول دین، به معنای انکار هرگونه الزامری، اعرم از    نفی الزام و اکراه به

 بیرونی و درونی در ایمان  وردن است. 

 یراری اات از: انرد  عبرارت  ایمان دارنرد  و دالیل بسیار دیگری که تأکید بر ااتیاری بودن

ی رد الهر طر  وردن بعرد از   یمران امکران ا  (،9و  8داان: ؛ 60عمران: ) لید بودن شک و ترد

 (،29 انسران:  ؛19 )مزمرل: یمران  برودن ا  یراری بره اات  ی (، تحر46 نساء: ؛155و  88 )بقره:

 ((.13و12 داان: ؛85 ترس، مؤمنون: یاز رو یمانا فایدگی یب

 جایگاه ایمان .2. 1. 2

، یرامبر پ یا». (41)مائرده:   محل ایمان، قلب اسرت  ینکهدارند بر ا ی یات قر ن داللت روشن

نسازند ]چره[ از  نران کره برا زبران ارود        ین، تو را غمگورزند یکه در کفر شتاب م یکسان

 «بود... یاوردهن یمانا یشانها ، و حال  نکه دل«یم ورد یمانا»گفتند: 
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در هان و سرشت بشر هرای   بگذرد وقی  ن است که از حد ظاهری بنابراین ایمان حقی

، اید یاوردهن یمانا»بگو: .« یم ورد یمانا»گفتند:  نشینان یهاز[ باد یبرا»]. (14)حجرات:  گیرد

داال نشده است. و اگر ادا و  یمانشما ا یها و هنوز در دل.« یم: اسالم  وردییدبگو یکنل

. اردا  مرزنرده مهربران    کنرد  یکم نمر  یزیچ یتانها ارزشِ[ کردهاز ] یداو را فرمان بر یامبرِپ

 «.است

   یبنای ایمان بر آگاه .3. 1. 2

رهبرران دینری    های یهاست و بیشترین توص  یات قر ن بر علم و  گاهی استوار ینتر برهسته

الهی و عامل اساسی در تکامل  یایمان که محور تالش انبیا کنند. یم یدبر علم و معرفت تأک

)ص( بر پایره   شمرده شده است، در  یات قر ن و سنت پیامبر اسالم سعادت ةیقی و مایحق

(. اگرر انسران نتوانرد بره معرفتری      60-61: 1386 یروزی،)ف بحیرت و  گاهی بنا شده است

دست یابد که او را نسبت به وقوع قیامت و نظام هزا و پاداش به یقین برساند و در شک و 

 ینچنر ») (66)نمرل:   نشدنی اسرت  حاصل یا از چنین معرفت  لوده تردید باقی بماند، ایمان

 یران ( نسربت بره  اررت پا   یرا نباشد( بلکه علم  نان )در اثر توهه تام به دن یامتکه ق یستن

اراطر شرقاوت و مهرر برر      انرد، بلکره )بره    ادلّه باز هم( از  ن در شک یدن، بلکه )با شنیافته

 «. ( نسبت به  ن کورندیشانها دل

که در پریش رو   یا مسئله ینتر ، مهمدارد یست  نکه برای کسب معرفت گام برمبدیهی ا

، قلرب بره  رامرش نخواهرد     شوددارد، اعتماد به منبع معرفت است و تا این اعتماد حاصل ن

 رسید.

که او را بره قلرب    شود یاگر کسی به منبع وحیانی و رسول گرامی اعتماد نکند، معلوم م

: 1386یرروزی،  )ف اثبات نکرده و ایمران نیراورده اسرت   ن قلبی ینااطمبه مدد عقل و و عمل 

، مگر  نکه تو را در مورد  ورند ینم یمان، به پروردگارت قَسَم که ایستن ینچن یول» (.100

 یشران ها در دل یا که کررده  یااتالف است داور گردانند سپس از حکم یه نان ما یان نچه م

 .(65: ء)نسا« .فرود  ورند یمسرِ تسل [ نکنند، و کامالًید]و ترد یاحساس ناراحت



440   ،1400، پاییز 3، شمارة 18دورة فلسفه دین 

 عقل از دیدگاه قرآن .2. 2

و او را از  بندنرد  مری شرتر را   پای ن  وسیلة به که به معنای طنابیعقل، مأاوذ از عقال است 

 .شود میاز راه راست او  کردن مانع سرپیچی کهاست  ای قوهو در انسان  دارند بازمی حرکت

، بازداشرتن،  نهری  ماننرد  متعرددی  بررای عقرل معرانی    ننویسرا  لغتنامره و  نویسان فرهنگ

)الزبیردی،   اند کرده بیانو معرفت  درکفهم، تدبر،  همچنین، منع و امساک، کردن هلوگیری

 ةواژ، 1363 ، ؛ رامپرروریعقررل ةواژ ،9، اق1408  ؛ ابررن منظرور، عقرل  ةواژ ،8ا ،ق 1306

 (.عقل

برار در   49 یشهرا  ات و متررادف لیکن مشتق ،صراحت نیامده عقل در قر ن کریم به ةواژ

العقل یقال الحرورة المتهیئرة لقبرول العلرم و یقرال      » :گوید یقر ن  مده است. راغب چنین م

 (.354 تا: ی، بی)راغب اصفهان« للعلم الذی یستفیده االنسان بتلک القوة عقل

 لَعَلَّکُرمْ تَعْقِلُرون(   یَاتِرهِ اللَّه  لَکُمْ ءَا ُّ ی بَینِ)کَذَالِکَ  بقره ةسور 242یة عالمه طباطبایی ذیل  

 :فرماید یم

مناسب است با ادراکی کره انسران    ینداشتن است و ا بستن و نگه اصل در معنای عقل،»

کره   یا و همچنین قوهشود  یعقل نامیده م کند ی، و چیزی که با  ن درک مبندد یدل بر  ن م

حرق و باطرل را از    ر،شر   ن ایرر و  ةواسرط  یکی از قوای انسانی اسرت و بره   شود یگفته م

حمق و ههل است کره   سفه، و مقابل  ن هنون و عقل نام دارد؛ دهد، یم یصتشخ یکدیگر

نظر اسرت کره در    یناستعمال لفظ عقل بر ادراک از ا .شود یهر کدام به اعتباری استعمال م

و ادا هبلّی انسان قرار داده که حق و باطرل را در   دل بستن به تحدیق وهود دارد ادراک،

 .دهد یو منفعت و ملرت را در علوم عملی تشخیص م و شر علوم نظری، ایر

او را بره   و شرود  یکه انسان در امور دینری از  ن منتفرع مر    داند یقر ن عقل را نیرویی م

شرود،  که از این مجرا منحررف   و درصورتی کند یمعارف حقیقی و اعمال شایسته رهبری م

 (.10)ملرک:   ور دنیوی عمرل ارود را انجرام دهرد    اگرچه در ام شود، یدیگر عقل نامیده نم

 اگر گوش شنوا داشتیم یا اودمان اهل ادراک و تعقل بودیم. گویند یکفار در روز قیامت م»

 «. امروز در زمره اهل  تش نبودیم
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 جایگاه عقل از دیدگاه قرآن .1. 2. 2

 یرزی هرر چ  یگذار رزشعقالنی، معیار برای ا های یرشقر نی، ارتباط با عقل و پذ یها در  موزه

مستقل عقل و قروانین عقلری در حروزة اندیشره و عمرل و از  ن       یها است. در قر ن به شناات

 .شود یگذشته، توهه فراگیر به عقالنیت وحیانی و نشر عقالنیت نوری فرا اوانده م

زنردگی   ةموهبت اداونرد بره نروع انسران و تنهرا وسریل       ینتر از نظر قر ن، عقل بزر 

. عقرل  یسرت ن یرپذ ی که تکامل روحی و هسمی انسان بدون وهود  ن امکاننحو به ،اوست

، شرود  ی، دچار اشرتباه نمر  است دهشنفسانی و ضعیف مادی  لوده ن های یمادامی که به ناپاک

عقرل از   فروزان برای هدایت انسان تا رسیدن او به کمال الیق اویش اسرت.  بلکه مشعلی

هایگاه ارزشی و وهودی بس واالست و وانهرادن  ن  نظر قر ن، متقن و معتبر بوده و دارای 

 به هر بهانه، سبب دور افتادن از مسیر هدایت اواهد شد.

وهودی انسان را اعم از فردی و اهتماعی  یها عقل بشری موردنظر قر ن، تمام ساحت

، در شرود  یعقرل انسرانی تلقری نمر     ةکه اندیشه یا عمل اارا از حوز یطور به گیرد، میفرا 

 (.105-103: 1387 ی،یات انسانی یعنی حیات معقول )دانش شهرکنتیجه ح

 قرآن  درو استفاده از عقل  یریکارگ به .2. 2. 2

عقرل و قروانین  ن در دو حروزة شرناات و عمرل و رویکررد        هرای  یافرت ارا نهادن به در

نحروی کره    فرد قر ن کریم است؛ بره  منححربه های یژگیهانبه به عقالنیت وحیانی از و همه

 هاست. در دامن وحی، باالترین عقل شده یتترب عقل

قر ن با تمام هایگاه رفیع عقالنیت ارویش، نردای تعقرل گسرترده و ژرف را در تمرام      

انسرانی در   ةدینی، اهتماعی، تاریخی، ااالقی، دنیوی، ااروی،... انسان و هامع یها ساحت

و هرچره را کره    اسرت نحوی که اساس قر ن بر فهم عقالنری موضروعات  ن    به، داده است

طور  به های متعدد یه  درته است. نسدا ارزش یب ،عقلی باشد های یرشبا عقل و پذ ارتباط یب

و از عردم اسرتفاده   شده  یدشدت تأک و استفاده از چشمة زالل عقل به یریکارگ مستقیم بر به

دنبرال   بره زیرا پیامدی هز حسرت و گمراهری   ،از  ن بر حذر داشته استصحی  و مطلوب 
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؛ 16؛ یرونس:  169؛ اعرراف:  32؛ انعام: 118و  65: عمران  ل؛ 76و  44)بقره:  خواهد داشتن

]و  یدهاگر شن: »یندو گو .(60؛ قحص: 80: مؤمنون؛ 67و  10؛ انبیاء: 109؛ یوسف: 51هود: 

 .(10)ملک:« یم.نبود یان[ دوزایاندر ]م یمتعقل کرده بود یا یم[ بودیرفتهپذ

هستند که عقل ارویش را فعرال    ییها دگان روی زمین، انساناز نظر قر ن بدترین هنبن

و استفادة کافی را از  ن ( 22)انفال،نکرده و قوای ادراکی اود را تحت فرمان او در نیاورده 

حیوانیرت براقی    ةاند، در نتیجه دارای گوشی شنوا و چشمی بینا نشده و در همان مرتب نبرده

نسانی، گذر از این مرتبه و ورود به ساحت عقل است. اند، زیرا الزمة ورود به حیات ا مانده

، زیرا  نها قدرت و توان این کار را نداشتند. اما اینان دارند ولی از  ن اند یوانبلکه بدتر از ح

دوز   یرا بررا  یانو  دم یاناز هنّ یاری، بسیقتحق در و»فرماید   یقر ن مکنند.  یاستفاده نم

دارنرد   ی، و چشمانکنند ینم یافترا[ در یقرند که با  ن ]حقادا ییها . ]چراکه[ دلایم یده فر

بلکره   یران .  نان هماننرد چهارپا شنوند یدارند که با  نها نم ییها ، و گوشبینند یکه با  نها نم

 (.179عراف: )ا «ماندگانند ،[  نها همان غافلیترند. ] ر گمراه

ن حقیقری اداونرد،   اخاطبر کره م  کند یبا توهه به  یات قر نی، این حقیقت اودنمایی م

نمرا و   عنوان گروهری حرق   عقل بهو  (.20: یوسف)هستند اردمندان و اهل تعقل و اندیشه 

؛ 4؛ رعرد:  144)بقرره:  برای تشخیص اصریل از بردیل تلقری شرده اسرت      ترازو و سنجشی 

انسران برا اسرتمداد از عقرل و پیرروی از      ( و 17؛ حدید: 25؛ هاثیه: 28؛ روم: 35عنکبوت: 

 بفهمد چیست؟ کیست؟ و به کجا اواهد رفت؟ تواند ی ن م یها فرمان

 رابطۀ ایمان و عقل از منظر قرآن .3. 2. 2

استنباط کرد کره میران ایمران و عقرل ارتبراطی نزدیرک و        توان یم یروشن از  یات قر ن، به

 شرکار شرده    یاروب  بره  یراهره . و راه از بیستن یاهبار یچه یندر د» :تنگاتنگ وهود دارد

 یزی، بره دسرتاو  یقرین   ورد، بره  یمران هر کس به طاغوت کفر ورزد، و به اردا ا  است. پس

 (.256)بقره: « داناست. یِ، چنگ زده است. و اداوند شنوایستاستوار، که  ن را گسستن ن

سپس ضرمن اشراره بره تمرایز      کند، یدر این  یه، نخست اکراه و اهبار در دین را نفی م
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. حاصل  نکه انسان با تأمل فرماید یو ایمان را مطرح م کفر ةواض  میان حق و باطل... مسئل

بردون هریچ اکرراه و اهبرار      تواند یحق و باطل م ةکار بستن عقل اود در زمین و تفکر و به

این صورت نسربت بره    اود را بدان متعهد سازد و به  ن ایمان  ورد. در ند ویکی را برگزی

 یمان بعد از ححرول معرفرت و تعقرل اسرت    امر مقابل، کفر اواهد ورزید. بنابراین کفر و ا

 (.27-28: 1378 ی،)فعال

هر  ینها و زم ندانستند که  سمان یدندکه کفر ورز یکسان یا »در سورة انبیاء  مده است: 

 یدرا از  ب پد یا زنده یز، و هر چیمبودند، و ما  ن دو را از هم هدا ساات یوستهدو به هم پ

 .(30: یاء)انب« ؟ورند  ینم یمان]باز هم[ ا یا؟  یم ورد

اوانده است. اگرر انسران بره     تأمل در طبیعت فراتفکر و در این  یه اداوند کفار را به 

بنگررد و در  نهرا   دقت  بهطبیعت نهفته است، عالم و اسرار و رموزی که در سراسر  یفظرا

هرد  را اواهد دید و بره  ن ایمران اوا   اداوند قدرت الیزالقطع طور  بهتأمل کند، تعقل و 

برهرانی   ی. بنابراین تعقل و تفکر انسان را به ایمان؛ ایمانی مبتنی بر استدالل و عقالنیت ورد

که این ایمان عامل سعادت انسرانی اسرت نره ایمرانی بردون پشرتوانة        رهنمون اواهد کرد

، ایمران  1397و عقل به اصرالح ایمران سرمعی و شرنیدنی )وحیردی مهرهرردی،        استدالل

 (.151مالصدرا و رهبران نخستین مذهب پروتستان، از دیدگاه  بخش نجات

از راه ارادی  تروان  یمر  در نجات و سعادت انسران  برای اثبات ارتباط میان عقل و ایمان

د از نظر قر ن، ایمان کرامالً ااتیراری و از   شکه بیان  گونه بودن ایمان هم استدالل کرد. همان

 و انتخاب است. ینشسر گز

امور ارادی و ااتیاری بدون معرفت و تعقل حاصل نخواهرد   که دانیم یاز سوی دیگر م

شد. بنابراین عنحر معرفرت و عقالنیرت در ایمران نقشری مرؤثر اواهرد داشرت و عراملی         

اما باید دانست که  ،میان عقل و ایمان رابطة تنگاتنگی وهود دارد ینکهاست. با ا کننده یینتع

ایمران نیسرت. قرر ن در سرورة نمرل       ، تمرام  یرد  یدست مر  معرفت و علم که از راه عقل به

ظلم و تکبر  ن را انکرار کردنرد.    یداشت، از رو یقینبدان  یشانها و با  نکه دل» :فرماید یم

 (.14)نمل:  «.فرهام فسادگران چگونه بود ینپس بب
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در عین حال که یقین و معرفت داشتند، باز عناد و کفر ورزیدنرد، پرس    اسرائیل یقوم بن

هرز معرفرت کره از راه     ای ایمان نیست. حق  ن است کره ایمران بره   معرفت شرط کافی بر

، به چیز دیگری هم نیاز دارد و  ن تسرلیم و الروع    ید یدست م اندیشه و عقل و تفکر به

است. بنابراین ایمان در عین حال که عرین معرفرت و تنهرا معرفرت و شرناات و اندیشره       

 نیست، ولی با  نها نسبت و پیوندی ناگسستنی دارد.

میان معرفت و ایمان  ن است که عوامل معرفت، در رشد و تقویت ایمران   ارتباط ةالزم

مؤثر باشند، بنابراین مطالعات عقلی و براهین فلسفی اگر روشمند و صحی  مطررح شروند،   

البته ایمان هرم   دهندببیشتری به  ن عمق و ایمان را توسعه داده  قلمرو و درهات توانند یم

 نقش و تأثیر اواهد داشت.یز ن در افزایش معرفت،

کالم وحری ایرن    های یدارد و در ها یدتأک ،قر ن به ایمانی که از روی اردورزی باشد

 وردند، شما هرم   یمانگونه که مردم ا همان»و چون به  نان گفته شود: » :شود یدیده م یدتأک

؟ هشدار یاوریمب یمانا اند،  ورده یماناردان ا که کم گونه همان یا : »گویند ی، م«یاوریدب یمانا

 .(13)بقره: .« دانند ینم یند ولا اردان که  نان همان کم

بنای ایمان بر  گاهی و معرفت است. قسمتی از این  گاهی و معرفرت از طریرق عقرل     

دارد کره   هرایی  یتعقل هرم محردود   ،طورکه گفته شد اما همان شود، یبرای انسان حاصل م

م معارف هستی را شناات. باید عقل به نرور وحری منرور    فقو با تکیه بر عقل تما توان ینم

 د تا بتواند انسان را برای رسیدن به سر منزل مقحود راهنمایی کند.شو

تحدیق وحی در  غاز با عقل است. اما سپس با تمسک به دامن وحی به ادراک حقرایق  

ملری نایرل   هرا، در بعرد ع   ها و نادرست و فهم واقعیات در بعد نظری و ایمانی، و به درست

معرفرت حقیقری    ،بنابراین از نظر قر ن، راه معرفت، تعقل است و ترا تعقرل نباشرد   شود.  یم

 نیست. پس معرفت و ایمان به ادا، بدون عقالنیت ممکن نیست.

 رستگاری از دیدگاه قرآن  نجات و .4. 2. 2

ی، ؛ الزبیرد 14ق، ا1408ابن منظرور،  ) نجات در لغت به معنای رهایی، االصی، رستگاری
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 ذرنرروش، ؛ نجررات ةواژ ،14 ، ا1377دهخرردا،  ؛4-3؛ ا1367؛ طریحرری، 10ق، ا1306

 رود. یکار م هب ت(واژه نجا، 1379

مروارد معرانی    ةکار رفتره، کره در همر    هدر قر ن ب این واژه با مشتقاتش حدود هشتاد بار

 .(45: یوسف ؛64اعراف:  ؛49 :بقره ؛63 )انعام: لغوی مراد بوده است

ه در لغت و قر ن به معنای رستن،  زاد شدن، در امان شدن و رهایی یرافتن  اصل این واژ

برای دستیابی به معنای اصرطالحی و مروردنظر، بهترر     .(ینج ةواژ ،1368 ی،)محطفو است

نجات را در مقایسه با کلماتی چون فالح، سعادت و فوز معنا کنیم؛ زیرا در قر ن  ةاست واژ

کره همگری بره     رسد ینظر م و بهاست کار رفته  هیک به هم بها در معانی نزد کریم، این واژه

در لغت در معرانی، رسرتگاری، سرعادت، نجرات،     « فالح» یک محداق حقیقی اشاره دارند.

، کامیابی و ها یو دستیابی به اوب ها یرهایی از بد .فالح( ةواژ ،14: 1377) ذرنوش،  رهایی

نرابراین بره کسری کره در بهشرت قررار       کار رفته اسرت؛ ب  هدر اوبی و نعمت پایدار بودن ب

 (.121-122: 1385 یان،) زادگویند  یم« مفل »گیرد،  یم

فالح همان سعادت است، بره  : »کند یعالمه طباطبائی در تفسیر معنای فالح چنین بیان م

ح را به معنی رسیدن بره هردف و  رزو کره معنرای سرعادت اسرت       الهمین سبب راغب، ف

و  ن عنایرت ایرن    کنند یر عنایتی از سعادت به فالح تعبیر مااط تعریف کرده است؛ ولی به

وهود دارد که شررط   ییها پیوسته موانع و حجاب است: میان انسان و اهداف و  رزوهایش،

انسانی که بتواند برا شرجاعت و    .هاست رسیدن به  نها برداشتن موانع و شکافتن  ن حجاب

ارویش برردارد و بره هردف برسرد       ن موانع را از هلروی پرای    ها یقدرت و تحمل سخت

که با رنج و تعرب بره مقحرود     شود ی. بنابراین، مفل  به کسی گفته مشود یرستگار نامیده م

 ؛1)مؤمنرون:   کار رفته این مفهوم در  ن نهفتره اسرت   هب« فالح» ةرسیده باشد. هر ها که واژ

: 1374 ی،اطبرائ )طب و سایر مروارد  «که مؤمنان رستگار شدند یراست به». (77 حج: ؛9 شمس:

6/17.) 

   .بنابراین از نظر عالمه طباطبائی مفاهیم فالح و سعادت به این حقیقت اشاره دارند
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 عقل و ایمان بر رستگاری از منظر قرآن ریتأث .5. 2. 2

انسان دو نیرو وهود دارد: یکی منبرع فکرر و تعقرل اسرت و دیگرری منبرع عواطرف و         در

عقل و ارد و  نکره منبرع عواطرف و احساسرات      ، نکه منبع فکر و تعقل است ؛احساسات

 .شود یاوانده م« دل» ،است

. پرس  کنرد  یفکر، مجهوالت را کشرف مر   ةو در نتیج کند یفکر م انسان با نیروی عقل،

مححول عقل و ارد، علم و دانش است. در مقابل، انسان دارای عواطف و احساسات هرم  

احساسات مثبت از قبیرل محبرت و    چه عواطف و گیرد، یهست که از منبع دل سرچشمه م

 یأس و حس تنفر. ،غلبمانند عشق و امید، و چه عواطف منفی 

، بلکره  نیسرت مقحود از ایمان فقو اقرار به وهود اداونرد و بعثرت انبیرا و روز هرزا     

هران و   یشرة مقحود این است که دل انسان این حقایق را از روی واقعیرت بپرذیرد و ترا ر   

وسیله دارای دلی زنرده و بیردار و قلبری لبریرز از      کند؛ و بدیناعماق قلب و ضمیرش نفوذ 

، در عین حال با یراد  یدایمان و عشق به حقیقت گردد، و دلش با شنیدن نام ادا به لرزه در 

مؤمنران،  » :فرمایرد  یادا، امید به فلل پروردگار  رامش و اطمینان پیدا کند، چنانکه قر ن م

او برر  نران اوانرده     یاتبترسد، و چون   یشانها د دلشو یادکه چون ادا  اند یهمان کسان

 (.2)انفال: « کنند. ی، و بر پروردگار اود توکل میفزایدب یمانشانشود بر ا

که هم عقل او به نور علم روشرن   شود یرستگاری و سعادت کامل  نگاه نحیب انسان م

هوالت را کشرف  د، هم با نیروی ارد مجشوشود و هم دل او با پذیرش حقایق زنده بیدار 

کند و حقایق را تشرخیص دهرد و اروب را از برد و چراه را از راه بازشناسرد، هرم دل او        

 د.شوواقعیات را بپذیرد و لبریز از ایمان 

 ینبر  و واقرع  ینبر  به سعادت و رستگاری دست یابد که عقل روشرن  تواند یبشر  نگاه م

وزد و هرم سرشرار از ایمران    داشته باشد و هم هان و روان زنده، هم ذاایر علمری را بینرد  

هم با چرا  عقل و علم بر کشف مجهوالت نائل  ید و هم دلرش لبریرز از عشرق بره      ؛باشد

حقیقت باشد. االصه، هم با نور دانش عقل اویش را منور کند و هم قلب و دلرش مملرو   

 از ایمان به اداوند باشد.
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و اهتماع انسانی را برا   هدف قر ن این است که علم و ایمان را به موازات هم پیش ببرد

 این دو نیرو مجهز گرداند و با این دو بال پرواز دهد.

 ینکسرب دانرش برر هرر مسرلم     » تححیل دانش گفته اسرت:  ةطورکه دربار اسالم همان

 یهمران کسران  »: دربارة ارزش ایمان نیز گفته است. (15 :2 ، ا1381 ینی،)کل« واهب است

هرا   اردا دل  یراد .  گاه براش کره برا    گیرد یادا  رام م دیابه  یشانها اند و دل  ورده یمانکه ا

 .(28)رعد:  «یابد. ی رامش م

 ی: بشر بایرد برا دو برال علرم و ایمران مجهرز باشرد ترا بتوانرد در فلرا          و معتقد است

بره   تواند یاوشبختی و رستگاری به پرواز  ید و هر کدام از این دو بالش شکسته باشد، نم

 کمال انسانی برسد.

ی، همان عاقل واقعی و عاقل واقعی همان مؤمن واقعی است. عقلی که قر ن مؤمن واقع

زیررا افررادی   ، عقل منورشده به نور وحری اسرت   ،به  ن اشاره دارد و مرتبو با ایمان است

. بنرابراین تنهرا تعقرل و    ورزند ییقین دارند، اما باز کفر م ینکهو با ا کنند میهستند که تعقل 

مرتبو باشد تا بتواند با ایمان، در « وحی»یست و این عقل باید با معرفت برای ایمان کافی ن

تعقرل و  کنار هم موهبات رسرتگاری انسران را فرراهم کنرد. بنرابراین ایمرانی کره از روی        

زیرا کسری کره    ،به انسان کمک کند تا به فالح و رستگاری برسد تواند یم ،اردورزی باشد

تر است از کسی  ایمانش محکم های یهباشد، پا از روی  گاهی و معرفت به ادا ایمان داشته

و چون به  نان گفتره شرود:    :فرماید یکه از روی تقلید و کورکورانه ایمان بیاورد. اداوند م

که پدران ارود را   یزینه، بلکه از چ: »گویند یم« یدکن یرویاز  نچه ادا نازل کرده است پ»

و بره راه   کررده  یرا درک نمر  یرزی نشران چ هرچنرد پدرا  یا .« کنیم یم یروی، پایم یافتهبر  ن 

 .(170هستند[؟ )بقره:  یروی]باز هم در اور پ اند رفته یصواب نم

که  اند یهنبندگان نزد ادا کران و الالن ینقطعاً بدتر» :فرماید یهمچنین در  یات دیگر م

 (.22)انفال:  «اندیشند. ینم

ی در نجات و رستگاری انسران  بسزای یرهم تأث گفت که عقل و ایمان هر دو با توان یم 

انسان را به درهات عرالی   توانند یدارند و این دو با هم دو پایه استوار و محکم هستند که م
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نائرل   اسرت،  اش را داده کمال برسانند و در نهایت به سعادت و رستگاری که اداوند وعده

 شوند.

 دیدگاه عهد جدید . 3

 ایمان از دیدگاه عهد جدید .1. 3

معنای اعتماد کردن، تکیه کرردن، اطمینران داشرتن و همچنرین      یحیت بهمسدیدگاه از ایمان 

عنوان یک شیء یا شخص کامالً  به توان یمحکم داشتن به شخص یا شیء است که م ةعقید

تنهرا راه   وایمان را تنها معیار نیکری و اروبی    . اناهیل(66: 1368 )مولند، به  ن اعتماد کرد

ایمان نجرات یافتیرد، ایرن نجرات از      ةواسط ه شما با فیض و بهچراک: »کند ینجات معرفی م

کره اردا چگونره     دهد یانجیل نشان م(. »8:2 یان،)افسس «شما نیست، بلکه عطای اداست

چنانکره کتراب مقردس     .ایمان بنا شرده اسرت   ةپایبر و این  شمارد ی دمیان را کامالً نیک م

انسران   یرز نو  (.28:3و  17:1 یران، )روم «ایمان اواهد زیسرت.  ةوسیل مرد نیک به فرماید یم

 کنرد  و درک مری  فهمرد  یو  نهرا را مر    ورد یایمان به  نچه نادیده اسرت ایمران مر    ةوسیل به

 (. 87و 83: 1389 یدی،)وح

بره اردا   »عیسی در پاسخ، ایشان را گفرت:  »در عهد هدید، متعلق ایمان اود اداست: 

از هرای کنرده   »اگر کس به این کوه بگوید:  که گویم یشما را م یراست ایمان داشته باشید. به

و اگر در دل اود شک نکند، بلکه ایمان داشته باشد که  نچه « شو و به دریا درافکنده شود.

 (.22-23: 11)مرقس،  «این بر او عطا اواهد گشت. ،اواهد شد گوید یم

 عهد جدید درعقل . 2. 3

عنوان یکری از منرابع اصرلی در     هدر الهیات مسیحی که برااسته از عهد هدید است، عقل ب

کنار سنت و کتاب مقدس شنااته شده است. متألهان مسیحی هریچ تعریفری از عقرل ارائره     

کنند کره بعرد از ایمران قررار      اند، اما با مراهعه به  ثار متعدد عقل را نیرویی معرفی می نداده

ازم  ن چیرزی  عنوان عقل بشری و نقش ترویج و تقویت و نیرز بیران چیسرتی لرو     دارد و به

هرای  ن   شود و کارکردش در این زمینه تأیید ایمان و  موزه است که به مدد وحی معلوم می
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است. البته این عقل نه عقل استداللی و فلسفی، بلکه عقلی است که بر اثر اشراق و مکاشفه 

در مورد عقل و مفراهیم  هدید  هو در عهدو با هستین بنابرابه نیروی ایمان وهود دارد. 

 ؛ مده اسرت  یدهدعهد ندرت در  عقل به ةماد. 1نتیجه گرفت که:  توان یزدیک به  ن من

 ةدربرار  اگرچره . -3 ؛مذمت عقل است تا مردحت  ن  یشترمواردی هم که ذکر شده ب. 2

و توهره بره ایمران     گرایری  یمران نقل شده، در موارد مذکور ا یفهم، اندیشه و درک،  یات

معنوی، باطنی و ااالقی اغلب  عهد هدیدپیام . 4 د؛غلبه دار ییگرا صرف بر عقل و فهم

ینجرا بره   ادر  چگونگی عمل کردن نیز کمتر مورد تذکر قرار گرفته اسرت.  ةبوده و فلسف

 پردازیم یماز دیدگاه برای متألهان مسیحی  از عقلمواردی 

پرسد،  تن را با اورشرلیم چره کرار؟ )مقحرود وی از      ترتولیان از مسیحیان صدر اول می

وهره مشرترکی ندارنرد.  ن دو      گوید: ایمان و فلسفه هیچ فلسفة یونان بود( در ادامه می  تن

 (.1350؛ حدادی، 70: 1376کامالً ضد یکدیگرند )پترسون و همکاران، 

 کوئیناس و سنت مسیحی که او ارائه کرد، اعتقاد نداشت که مسیحیت به  ن چیزی کره  

. ایمان فراتر از عقرل  (Mcinerny, s.n: 271-275)کند، محدود است  عقل محقق و معلوم می

تواند به ژرفرای   های وحی دارد که عقل بدون مدد گرفتن نمی است و راه به حقایق و بینش

 ن راه یابد یا  ن را کشف کند. عقل نقش ترویج و تقویرت و نیرز بیران چیسرتی لروازم  ن      

سریحیت برر مبرانی و    (. م345: 1384شود )حدادی،  چیزی است که به مدد وحی معلوم می

ای عقلی استوار است، اما سااتمانی که بر  ن مبنرا و شرالوده اسرتوار اسرت، بسریار       شالوده

فراتر از چیزی است که عقل بتواند  ن را مکشوف سازد. با این حساب فلسفه کنیز الهیرات  

 (.345: 1384است )حدادی، 

 عقل و ایمان در عهد جدید ةرابط. 3. 3

یرا مشرتقات  ن    که عقلهر ها  و چندانی نشده ةو مشتقات  ن اشار به عقلهدید  در عهد

، 38:10، مررقس  45:9، 8:16 )لوقرا  مورد نکوهش و سرزنش قرار گرفتره اسرت   ،کار رفته به

  .(6:26 یمت
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هدی بین عقل و ایمان  یا دریافت این است که رابطه عهد هدید براساس توان ی نچه م

بره تعقرل و    ود هدیرد برر ایمران تأکیرد فرراوان شرده       عه یل و حتیدید. در اناه توان ینم

 (.407-411: 1382نژاد،  )زیبایی ه استشداردورزی کمتر اشاره 

 وهره  یچهر  که میان ایمان و عقل بره است مشهود است، این  پولس نیز  نچه یها در نامه

 مرورد نجرات تنهرا برر     و درداند  یو نسبت میان  نها را هز تلاد نم وهود نداردسازگاری 

 ورزد. یمید تأکگرایی  یمانا

هوش دارید که کسری شرما را بره نیرنرگ     »اود به کولسیان  ورده است:  ةوی در رسال

که مبتنی بر سنت کامالً بشری و ارکان ههان است و نه بر مسی ، به اسرارت  « فلسفه»باطل 

 (.8: 2 یان،)کولوس« یاورددرن

ذکر صلیب برای »ده است: کربیان تر  و در های دیگر تلاد میان ایمان و عقل را روشن

هالکان حماقت است لکن نزد ما که ناهیان هستیم قوت اداست، زیرا مکتوب است حکم 

حکما را باطل سازم و فهم فهیمان را نابود گردانم... ادا حکمت ههان را ههالت گردانیده 

 (.19-20: 1 یان،)اول قرنت «است.

 گوید ی: حکمتی که با عقل سخن مکند یپولس حکمت انسانی را حکمت گناه معرفی م

دانرد   یو ههالت و هنون مر  معنا یرا پوچ و بنسانی و ادعای تفسیر عالم را دارد و حکمت ا

 (.23-24: 1 یان،)قرنت

 یران، )قرنترسراند   یانسان را به ادا نمر  وهه یچه و عقالنیت محطل ، بهعقل از نظر وی 

1:21.) 

 عهد جدید آموزه نجات و رستگاری از دیدگاه. 4. 3

(؛ A.S HORBY, 2000). دارد: رهایی از قدرت گنراه  ای یژهبه باور مسیحیان، نجات معانی و

 Longman Dictionnary of)شود  یحالت و وضعیتی که در  ن، انسان از گناه و مر   زاد م

Contemporary English, 1987)،) پدید مرده از   هرای  یتحقق برتری ادای نامتناهی بر تباه

سرررانجام  (.(.Merian-Websters Collegiate Dictionary, 2000) بیمرراری و مررر  گنرراه،
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 اش یکه برای بازگرداندن انسران بره موقعیرت اولر     شود ینجات به  ن عمل اداوند گفته م»

 .W.G«)انجرام گرفتره اسرت؛ مروقعیتی کره از  ن بره سربب گنراه  دم هبروط کررده اسرت           

Topmoelier, 1967: 994)). 

 ولری  دم  ،یحیان، انسان در سر غاز  فرینش در کمال راستی و درسرتی برود  به اعتقاد مس

انسانیت( به معحیت ادا وسوسه شد و دامن اود را به گناه  لوده ساات. ة )نخستین نمون

کره نافرمرانی  دم و پیامردهایش     حیرث اما از  ن کرد. به این سبب از  ن هایگاه بلند هبوط 

 سرمانی نیرز    هرای  یعتو شرر  یکره حتری پیرامبران الهر     یا گونه به ،بزر  و درازدامنه بود؛

 یا ند، ادای دانا از ازل برای نجرات  دمیران نقشره   کننتوانستند دامان انسان را از  ن پاکیزه 

ها، عیسی مسی ، یگانه فرزند اود  به انسان پایانش یب ةااطر عشق و عالق تدارک دید. او به

برا مرر ،   »یک زنردگی نمونره و    ةاود و ارائ یها ها و معجزه را مجسم ساات تا با  موزه

را   دم یالقردس، بنر   مسیحی و فرسرتادن روح  ةرستاایز و صعود به  سمان، و تأسیس هامع

 .(w.G To Pmoler, 1967: 995)  رهایی بخشید

غیر از او نجات نیست؛ زیرا که اسمی دیگر زیر  سرمان بره مرردم عطرا      کس یچو در ه»

 (.12:5)اعمال رسوالن،  «نشده که بدان نجات یابند.

 تأثیر عقل و ایمان بر رستگاری در عهد جدید .5. 3

اعتماد به اداونرد و رویرارویی و مواههره    »اولین عامل نجات، ایمان است.  عهد هدید،در 

بر اهمیت ایمان و نقرش بسرزای  ن در    تنها عهد هدیداناهیل و  یها یاست. در ها« با او

ولس از تأثیرگذارترین افراد در راهبرد این رویکررد اسرت.   نجات و رستگاری تأکید دارد. پ

ایمان نجرات  ةواسرط  چراکه شما با فریض و بره  : »ندک یوی ایمان را تنها راه نجات معرفی م

 (.8: 2 یان،)افسس «یافتید. این نجات از شما نیست، بلکه عطای اداست.

 و فقو ددان یماعتقاد به نقش عمل در نجات را مانع بزرگی در نجات پولس 

و معتقرد اسرت شرریعت و عمرل بره       دانرد  ینجات مر  یایمان را شرط الزم و کافی برا

شریعت در رستگاری انسان نقشی ندارد. همچنین پولس به هیچ طریرق ایمران را برا عقرل     
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نه تعقل و عقالنیرت؛   داند یزیرا عامل نجات و رستگاری انسان را ایمان م داند، یسازگار نم

شما را نرباید به فلسفه و مکر باطرل. برر حسرب تقلیرد مرردم و برر        باابر باشید که کسی»

(. از نظرر وی فلسرفه و عقالنیرت    8: 2یان، )کولس «حسب اصول دنیوی نه بر حسب مسی 

 (.94: 1396 یدی،)وحرساند  یانسان را به رهایی و رستگاری نم وهه یچه به

ری افراد بشرر مشراهده   نقش ایمان را در رستگا توان یوضوح م به عهد هدید در سراسر

ارتباط مستقیم دارد و بدون  یگفت که ایمان با نجات و رستگار توان یصراحت م کرد و به 

 رستگاری دارنرد  عقل و عقالنیت چه ارتباطی با ینکه. اما ایابد یایمان هرگز کسی نجات نم

هرد هدیرد   بگذارد، از مباحثی است که ع یردر نجات و رهایی انسان تأث تواند یو  یا عقل م

از عهرد    نچره ینجا عالوه برر  ادر  کمتر به  ن پردااته است و  ن را مسکوت گذاشته است.

هرای براری از    یردگاه دیر عقل و ایمان در رستگاری به تأثبه مواردی از این  هدید ذکر شد

 پردازیم. یممتألهان مشهور مسیحیت 

ن دو کامالً ضد یکدیگرنرد  وهه مشترکی ندارند.   گوید ایمان و فلسفه هیچ  ترتولیان می

 (.1350؛ حدادی، 70: 1376)پترسون و همکاران، 

صرورت اردمتکاری در    شود و به  گوستین معتقد است که در ایمان عقل تابع ایمان می

 .(89 :1382، ایلخانی، Leff,1958: 37 ید ) ادمت  ن درمی

هرای   قایق و بیرنش  کویناس بر این اعتقاد است که ایمان فراتر از عقل است و راه به ح

تواند به ژرفای  ن راه یافته یرا  ن را کشرف کنرد     وحی دارد که عقل بدون مدد گرفتن نمی

(Kretzmann, 1993: 34) 

عقل نقش ترویج و تقویت و نیز بیان چیستی لوازم  ن چیزی است که بره مردد وحری     

ای  ی و شرالوده گوید: مسیحیت بر مبران  ( و در ادامه می345: 1384شود )حدادی،  معلوم می

عقلی استوار است، اما سااتمانی که بر  ن مبنا و شالوده استوار است، بسیار فراتر از چیزی 

است که عقل بتواند  ن را مکشوف سازد. با این حساب فلسفة کنیز الهیات است )حردادی،  

(. همچنین بسیاری از اعتقادات بنیادین این دین را کره متعقرل ایمران اسرت از     345: 1384

گونه اعتقادات را تنها بر پایرة ایمران قررار     قلمرو و حوزه عقل اارا است. او پذیرفتن این
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(. به این معنا که برا عقرل و دلیرل و    57: 1375؛ ژیلسون، (Mcinerny, s.n, 271-275)داد  می

 .(Emery, 2007: 43)توان اثبات کرد  استدالل نمی

تون مقدس را برتر از استدالل عقلی هایش ایمان و حجیت م  نسلم در بسیاری از نوشته

طور گسرترده   توان از عقل به دهد. او معتقد است اول باید ایمان  ورد، پس از  ن می قرار می

تواند به  تنهایی هیچ وقت نمی کند که عقل به استفاده کرد. وحی حقایقی را به انسان اعطا می

و 198: 1382ایلخرانی،   ،Davie, 2004: 3 نها دست یابرد. حرکرت و هردف ایمران اسرت )     

199.) 

شناسرد   پاسکال معتقد اسرت، دل دلیرل اراص ارود را دارد و عقرل  ن دلیرل را نمری       

(Hammond, 2003: 10و تلویحاً می )       گفت ممکن است بعلری افرراد ناچرار شروند قروای

؛ پترسون و همکاران، Pascal,1987: 42عقالنی اود را تعطیل کنند تا بتوانند ایمان بیاورند )

 ,Hammond« )کنرد  این قلب است که اردا را درک مری  »(. پاسکال معتقد است: 70: 1376

2003: 38.) 

گوید تجسد  های مسیحی است، می کی یر کگور در مورد تجسد مسی  که یکی از  موزه

یعنی حلول ادا در بدن انسانی به نام مسی  که این  موزه براساس سنجش و معیرار عقلری   

ض است، زیرا حلول اداوند در بدن انسان به نرام مسری  بره معنرای     یقیناً یک مفهوم متناق

کنریم   ظهور اداوند در این ههان است. امرا چرون کتراب مقردس گفتره اسرت، قبرول مری        
(Hannay, 1998: 386; Kierkgaard, 1941: 17)  

معنرا و   دهد که من به همان چیزی که بی ای به نام ترتولیان پاسخ می اما او با گفتة متأله 

 (. 426: 1308سخیف است معتقدم )پاپ لین، 

 قرآن و عهد جدیدعقل و ایمان در . 6. 3

 توان گفت: طور االصه می قر ن و عهد هدید به اشتراکات و ااتالفاتدر مورد 

 عقل  .1. 6. 3

 49حردود  « عقرل » یها مشتقات و مترادف ،فراوان شده یددر قر ن به اردورزی و عقل تأک

قر ن بارها انسان را به تفکر در ههران، القرت زمرین و  سرمان و      .تبار در قر ن  مده اس
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را که تفکرر   ییها و انسان ، و اردورزان را ستوده استکند یحتی در وهود اود، دعوت م

 .کند یمذمت م کنند، ینم

را « عقل»هم که  ییکمتر پردااته شده و هاها یو اردورز« عقل»به  عهد هدیداما در 

 (.26: 6، ی)مت ت  ن پردااته استکار برده، به مذم به

گفت که قر ن بهای بیشتری به تفکر و عقرل داده اسرت و  ن    توان یوضوح م به ینبنابرا

 .داند یرا یکی از اسباب رسیدن انسان به هدف متعالی اود، یعنی رستگاری و نجات م

 ایمان .2. 6. 3

اما در مورد ماهیت ایمان و ؛ و توهه فراوان شده است یدبر ایمان تأکهدید  در قر ن و عهد

ایمران   ةوهود دارد. همچنین در مرورد رابطر   ییها قر ن و عهد هدید از ایمان، تفاوت یتلق

 :پردازیم یبا عمل صال  و ارتباط ایمان با عقل نیز تمایزاتی موهود است که به بیان  نها م

، بررای  استقر ن تحری  شده  یاتدر قر ن ایمان  وردن به ادا و رسول گرامی و   .1

 (.136؛ نساء: 41)بقره: مثال 

در همه جای قرآن به پیامبر بودن حضرت محمد تصریح شده است و آن حضرت را 

 .داند ییکی از بندگان خدا م

ولی ایمان به حلرت عیسری بره    و عیسی است متعلق ایمان اداعهد هدید اگرچه در 

عنروان   (. حلررت مسری  بره   یت)مرقس، لوقا، م ده است: در اناهیل همنواشدو گونه مطرح 

 دارد. یدعنوان پیامبر ادا تأک ایمان  وردن به عیسی بهبر  ده است وشپیامبر ادا مطرح 

ایمران   و شرود  یعنوان پسر ادا معرفی م پولس و انجیل یوحنا، مسی  به یها اما در نامه

قری  ( امرری ضرروری تل  13:10 یوحنرا، ، 16:3 یوحنرا، ) عنوان پسر یگانره اردا   به عیسی به

 .شود یم

 و سرخنان ارود حلررت مسری  وهرود نردارد.      « وحری اردا  »تفاوتی میان اناهیل در 

برر روی زمرین حلرور دارد. پرس تمرام      « وحری متجسرد  »عنوان  حلرت عیسی مسی ، به

است و ایمان  وردن به تمام این رفتارها و گفتارهرا،  « وحی»عنوان  او به یو رفتارها هاگفتار
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  نها معتقد و ملتزم باشد. ةباید مؤمن به هم داست وا« وحی»عنوان ایمان به  به

نفری   ،کره از روی اهبرار باشرد   را دارد و ایمرانی   یدقر ن به ااتیاری بودن ایمان تأک .2

 .(29 انسان: ؛19 مزمل:؛ 9و 8داان: ؛ 60 عمران:  ل؛ 258)بقره: کند  یم

یار انسان سهم ناچیزی پولس اراده و اات یها ویژه در نامه به اناهیل و عهد هدید ما درا

بخشش و مروهبتی از هانرب    در ایمان دارد. پولس ایمان را نه فعل انسان، بلکه فعل ادا و

؛ غالطیران،  3:8؛ کولسیان، 2ر   8: 9 یانافسسو  8: 2 یان،افسس) داند یادا نسبت به انسان م

 .(5:10.؛ دوم قرنتیان، 5:2

با هرم از عوامرل نجرات و رسرتگاری     قر ن ایمان و عمل صال  را  های متعدد یه  . در3

دارد که عمل صرال  از ایمران هردا نیسرت و ایرن دو       یداین نکته تأک ذکر کرده است و بر

 (.3؛ والعحر: 7؛ عنکبوت: 93و  69؛ مائده، 62)بقره:  مالزم یکدیگرند

پولس در کتاب عهد هدید، ایمان تنها معیار درستی و رستگاری است و  یها اما در نامه

پرولس   دهد، یندارد؛ یعنی صرف ایمان است که انسان را نجات م زمینهشی در این عمل نق

یان، کولسر و  8: 2 یان،)افسس داند یایمان همراه با محبت را یگانه راه رسیدن به رستگاری م

2 :8.) 

و  ارردان  یو در  یات زیادی ب کند یتنگاتنگی برقرار مة قر ن میان ایمان و عقل رابط .4

ها به اردا   . همچنین یکی از عواملی را که انسانکند یمذمت م کنند، یتعقل نمکه را کسانی 

: یرونس ؛ 13و 76)بقرره:  دانرد   یادراک ارود مر   ةکار نبستن قو به  ورند، یو رسول ایمان نم

100.) 

 ةایمان دارد و سخن چندانی از عقل و رابطر  فراوان بر یدتأک اناهیل و عهد هدیداما در 

. پولس میران ایمران و   بینیم یگرایی را م پولس نیز ایمان یها است. در نامه ن با ایمان نیامده 

 (.8: 2 یان،)کولوسپذیرد  یعقل هیچ سازگاری را نم

 قرآن و عهد جدیدو نجات انسان در تأثیر عقل و ایمان بر رستگاری . 3. 6. 3

و هرر   کند یار متأثیر عقل و ایمان بر رستگاری، قر ن بین عقل و ایمان رابطه برقر ةدر مسئل



456   ،1400، پاییز 3، شمارة 18دورة فلسفه دین 

عقل و ایمان اگر همگام  داند. یدو را با هم از عوامل مهم و تأثیرگذار در رستگاری انسان م

هر دو با هرم، دو   .انسان را به سر منزل مقحود برسانند توانند یم ،و هماهنگ هم پیش روند

 ن ایرن رویکررد قرر    ؛عامل اساسی برای پیشبرد انسان برای رسیدن به هدف نهرایی هسرتند  

 .است به تأثیر عقل و ایمان بر رستگاری

 ،دیگر است در عهد هدید تأکید فراوان بر ایمران دارد  یا گونه اما رویکرد عهد هدید به

کررده   یا عقل بر ایمان و رستگاری اشراره  یربر عقل و رابطة  ن با ایمان و یا تأث ینکهبدون ا

پس قر ن و عهرد   ،نجات استپولس ایمان شرط  یها احوص نامه در عهد هدید به .باشد

هم  اند، گرچه هر دو به ایمان اهمیت فراوان دادها ،هدید دو رویکرد و روش متفاوت دارند

 ند.  ا ایمان و هم متعلقات ایمان با هم متفاوت یدر معنا

که قر ن اگرچه بره ایمران اهمیرت فرراوان داده اسرت و  ن را از       داریم یدر پایان بیان م

در کنار ایمان به عقل، عقالنیت، اردورزی و تفکر هم بهای بسیار  د،دان یضروریات دین م

بر ایمانی کره از   دهد؛ یداده است و مخاطبان اصلی اود را اردورزان و اهل اندیشه قرار م

و در  دارد یرا از تقلیرد کورکورانره برحرذر مر      تأکید دارد و انسران  ،روی فکر و تعقل باشد

استوار برای رسیدن انسان به رسرتگاری نهرایی    ةرا دو پای نهایت ایمان و عقل هر دو با هم

 .  شمارد یبرم

دیگر به موضوع پردااته است؛ در این کتراب بره ایمران     یا گونه اما کتاب عهد هدید به

پولس تنها راه رسیدن به نجات و رستگاری معرفری   یها اهمیت فراوان داده شده و در نامه

عنوان عراملی در کنرار ایمران بررای رسریدن بره        به ده است، اما به عقالنیت و اردورزیش

نشده و هاهایی نیز به مذمت عقل پردااته است. در نهایت کتاب عهرد   یا رستگاری اشاره

برر رسرتگاری    یرگرذار و  ن را هزء عوامرل تأث  داند یبا رستگاری م ارتباط یهدید عقل را ب

 (Basinger, 1988: 255).  ورد  یشمار نم به

 گیری یجهنت .4

حدود « عقل»ی ها مترادفید فراوان شده است. مشتقات و تأکدر قر ن به اردورزی و عقل 
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تفکر در ههان، القت زمین و  سرمان و   را بهبار در قر ن  مده است. قر ن بارها انسان  49

 کند. یمکنند، مذمت  ینمیی را که تفکر ها انساننماید، و  یمحتی در وهود اود، دعوت 

را « عقل»یی هم که و هاهای کمتر پردااته شده او اردورز« عقل»به اما در عهد هدید 

یرد  تأک(. قر ن به ااتیاری برودن ایمران   26: 6برده، به مذمت  ن پردااته است )متی،  کار به

یرد برر   تأککنرد. دالیرل زیرادی هرم بررای       یمدارد و ایمانی را که از روی اهبار باشد، نفی 

 کند. یمااتیاری بودن ایمان ذکر 

ی پولس اراده و ااتیار انسان سرهم نراچیزی در ایمران    ها نامهویژه در  ر عهد هدید، بهد

دارد. پولس ایمان را نه فعل انسان، بلکه فعل ادا و بخشش و موهبتی از هانب ادا نسبت 

توان نقش ایمران را در   یم وضوح به(در سراسر عهد هدید 8: 9داند )افسسیان،  یمبه انسان 

ی و رستگارتوان گفت که ایمان با نجات  یمصراحت  و بهر مشاهده کرد رستگاری افراد بش

ینکه عقل و عقالنیت چه ایابد. اما  ینمارتباط مستقیم دارد و بدون ایمان هرگز کسی نجات 

، از بگرذارد  یرترأث تواند در نجات و رهرایی انسران    یمی دارند و  یا عقل با رستگارارتباطی 

 به  ن پردااته و  ن را مسکوت گذاشته است.  مباحثی است که عهد هدید کمتر

ید و توهه فراوان شده اسرت؛ امرا در مرورد ماهیرت     تأکدر قر ن و عهد هدید بر ایمان 

یی وهود دارد. همچنین در مورد رابطرة  ها تفاوتهدید از ایمان،  و عهدی قر ن و تلقایمان 

 د است.ایمان با عمل صال  و ارتباط ایمان با عقل نیز تمایزاتی موهو

ارردان و   یبر کند و در  یرات زیرادی    یمقر ن میان ایمان و عقل رابطة تنگاتنگی برقرار 

به اردا   ها انسانکند. همچنین یکی از عواملی را که  یمکنند، مذمت  ینمکسانی را که تعقل 

؛ یرونس:  13و 76دانرد )بقرره:    یمر نبستن قوه ادراک ارود   کار به ورند،  ینمو رسول ایمان 

100.) 

چندانی از عقل و رابطة  ن برا ایمران    و سخنید فراوان بر ایمان دارد تأکا عهد هدید ام

بینیم. پولس میان ایمان و عقرل هریچ    یمی پولس نیز ایمان گرایی را ها نامهنیامده است. در 

  (.8: 2پذیرد )کولوسیان،  ینمسازگاری را 
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