
 

 

 مقدمه

ااوت. دد بپوث   «   وقول  موام یا ةدابلو » نیو د ةدد فمیف مامیمهم مرتبط با ا ثاز مباح یکی
بورای فیمیونفام   هوم بورای      ادتباط میام ایموام   وقول، هموناده ایون پراوس ااااوی هوم       

دانام ملرک بنده اات که آیا ایمام   وقل با هم اازگادند یا به هیچ  جوه اوازگادی    ااهی
خناهنود بفهمنود بوین ایون د  چوه       دانام می ها  جند ندادد؟ هم فیمینفام   هم ااهی بین آم

 ادتباطی  جند دادد؟ 

ااوت. حوال   « میام دیون   وقول   دابلة»متفا ال از بپث « دابلة میام ایمام   وقل»بپث 
تر دد  شاید پراس دضیق پراس این اات که چگننه این د  یعنی ایمام   وقل ضابل جمع اات؟

تنانود داشوته    یمو  یگاهیچه جا ینید مامیاضممر  وقل دد  ادتباط میام ایمام   وقل این باشد که
؛ به وبادال دیگور، ایون   باشدبپث دد اوتباد وقل  نکهینه ا ؟یا چه جایگاهی باید داشته باشد باشد

تنام طرک کرد   پراوید  آیوا با دهوای دینوی وقالنوی هیوتند یوا         پراس دا به گننه دیگری می
شند اوه   بر وقل وروه می «ااف ب اات» دای مانن گزاده  ضتیودوقالنی یا غیروقالنی؟ چنم 

 صندال متصند اات 
 اات؛ وقالنییا  خردپذیر گزادهصندال  دد این ،کند میا باال  یا وقل اصل گزاده دا. 1
یووا اووتیز گووزاده خردصووندال  دد ایوون ،کنوود ا ا بوواال موویدیووا وقوول نقوویض آم گووزاده . 2

 اات؛ ودوقالنی
، بمکوه اواکت ااوت    ،داگزاده کند   نه نقیض آم  ا باال میدا یا وقل نه اصل گزاده . 3
 اات. وقالنی یا فنقیا غیروقالنی  یزگرگزاده خردصندال  دد این

چونم دد هور    ییوت، ضابل دفواا ن  باشندهای دینی خردپذیر  گزاده ةیه که هماابته این نظر
 نیازی بشر این نظریه بی ةدزماند. وال ه برآم،  فراوقمیکه دا نشام داد هایی  گزادهتنام  میدینی 

نیوازی  تنانیت ا باال کنود دیگور بوه دیون      ای دا وقل می هر گزاده چنم اگر خناهد بند،دین  از
 ااوت   ترین  جنه نیاز بشر به دین امندی هیتند که فراتر از وقل  یکی از مهم نبند   حال آنکه

 ها دا ددک کند. تناند آم وقل نمی



 ایمان و عقالنیت      2

 

 نیبوراه  ینادداوت  ایو  یدادم دداوت  دد صدد نشام نجایما دد اباید خاطرنشام ااخت اابته 
قور م بوه   م موام ی  ا نیو کودان د  نکوه یا یگوذاد  دد مقوان ادز   ای. مییتیا باال  جند خدا ن یانت

   موام یااز کاد با د   ا امی. بمکه دد صدد بمییتیدادد، ن حیکدان ترج ای اات یددات ایصپت 
 .مییته تیادتباط آم با وقل   وقالن

هدف اصمی ا ر حاور بردای چییتی ایمام، چییتی وقالنیت   تبیین ادتباط میام ایمام 
 جند دادد کوه دد   نیت  وقال مامیا امیدد بپث ادتباط م یمختمف یها دگاهید  وقالنیت اات. 

ما ضبل از آم دزن اات مفرداال بپث کامالً د شون  ا ،پرداخت میها خناه به آم لیبه تفص ندهیآ
د. بپث از ادتباط میام ایمام   وقالنیت به بردای یکیری مفاهیم   مباحث مقودماتی نیواز   گرد

مباحوث مورتبط بوا بوا د ماننود         ا دب ییتیچپیشینة بپث ادتباط میام ایمام   وقل، مانند دادد، 
، ااگنهوای مختموف   مامیاچییتی  ت،یوقالن ییتیوقل، چ ی، معنایبا د وقالن لیومل، اداده، دا

ملورک  نیبت میوام ایموام   وقول    دد  ییها دگاهیچه دایمام   ا س پرداختن به این پراس که 
نوة منوونا ایون ا ور     به نظر ننیینده، هرچند کتو    مقوادال ادزشومند متعوددی دد زمی     اات؟

تاکننم ننشته شده اات، اما کتابی که به زبام فادای دد زمینة ادتباط میام ایمام   وقل به دشته 
تپریر ددآمده باشد که مباحث مقدماتی یادشده   نیز مباحث ور دی   اااای منونا ایموام  

لموع نییوت،     وقل   همة جنان  بپث دا پنشس دهد  جند ندادد یا حداضل ننییونده از آم م 
این اااع، ور دال  جند این کتواب دد جامعوة ومموی کشوند خصنصوًا بورای تپصویالال         بر

 شد. تکمیمی دشتة فمیفة دین احیاع می
مباحث این کتاب دد هفت فصل تنظیم شده اات. پس از مقدمه   پیشینة بپوث ادتبواط   

جه بوه اینکوه بیویادی از    شند. با تن پرداخته می« چییتی با د»میام ایمام   وقل، دد فصل ا ل به 
دانند   با تنجوه بوه اینکوه بوا د یکوی از اجوزا         ای می ها بخس اصمی ایمام دا با د گزاده دیدگاه

شنااوی بوا د بوه     د د وور دی ااوت ددبوادۀ معرفوت     گانة تعریف انتی معرفت به شماد موی  اه
دگیوواع، تفصوویل بپووث شووند. تمووایز میووام بووا د   معرفووت کووه از د دۀ افالطوونم دد داووااة گن

شوند. همننوین    های مهم تمقوی موی   جمهندی    ئاتتنع ملرک شده اات تا کننم یکی از بپث
دد این فصل متافیزیک با د، پدیدادشناای با د   نیز بپث مهم ادتباط بوا د بوا یقوین   احتموال     
بردای خناهد شد. نظریة احتمال از دیدگاه جام دک   دینید هیونن از فیمیونفام کالاویک      

شند   ا س به نقدهای ملرک ومیوه نظریوة احتموال       برم از فیمینفام دین معاصر بردای میانئین
های مربنط تنجه خناهد شد. انناا احتمال مانند احتمال فیزیکی، احتموال آموادی   احتموال     پاا 
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کننود. نیوبت    ااتقرایی مندد گفتگن ضراد خناهد گرفت که چگننه تنجیه معرفتی با د دا تأمین می
شوند برداوی خناهود شود.      شناای با د مپینب می های مهم معرفت با د   اداده که از بپث میام

های تأ یر با د دد ومل   هدف   همننوین اهمیوت    دد ادامه از ادتباط میام با د   ومل   نیز مؤافه
اات، پس از بپث از چییتی بوا د  « با د منجه»با د صادق اخن خناهیم گفت. وننام فصل د ن 

شوناختی بوا د    تناند از نظر معرفوت  شند که چه ان  با دی می ا ل، این پراس ملرک میدد فصل 
بخشوی حوداکثری بوه هموراه داشوته       منجه باشد. هرچند با دی که صدق آم یقینی باشد   اطمینام

گردنود، بوه    با دهایی به نوددال حاصول موی    تناند ایدئال   ملمنب انیام باشد، اما چنین باشد، می
هوای بوا د    شنااام معاصر به تنجیه با د اات. دد تعیوین موالک   رکز اصمی معرفتهمین دایل تم

شنااوام  جوند دادد. ایون نظریواال دا      منجه یا وقالنی طیف  ایعی از نظریاال دد میام معرفوت 
گرایانوة تنجیوه، دیودگاه     بنودی کورد  دیودگاه مبنواگر ی دد م     تنام دد اه داتة کمی طبقوه  می

گرایانوة تنجیوه. دد ایون فصول      تنجیه   دیدگاه اوتموادگر ی بور م   گرایانة گر ی دد م انیجان
هوا دا برداوی خوناهیم کورد.      هوای آم  گرایی دد تنجیه   مبوانی   ااوتددل   گرایی   بر م دد م

  اشکادال به مبناگر ی انتی بردای  گرا دد م یمبناگر  ةشیبه وننام د ییگرا فهی ظ همننین
اختصواص دادد. دد ایون فصول بوه د  بعود      «   وقالنیت وقل»شند. فصل انن کتاب به بپث  می

شووند   ووومن برداووی تووادیخی معووانی     شووناختی وقوول تنجووه مووی  شووناختی   معرفووت هیووتی
هوای   کادبردهای وقل از د دۀ فمیفة یننام بااتام، به برجیته بندم هریک از این معانی دد د ده

د. همننوین دد ایون فصول بوه     شون  مختمف فمیفه خصنصاً دد د دۀ افالطنم   ادالن تنجوه موی  
معنای وقل دد جهام ااالن، دد زبام وربی   زبام ضرآم تنجه خناهد شد. پس از آم به معنوی    
کادبردهای وقل دد اندیشة فیمینفام ااالمی همننم فادابی   مالصوددا پرداختوه خناهود شود.     

  یهوا  ین پراوس تور  د  پراوس از مهوم  کنویم، زیورا    دد ادامه وقل دد فمیفة کانت دا بردای موی 
 

 شوند  یمربونط مو   ی  کادکرد وقل وممو  یکانت به کادکرد وقل نظر یانتقاد ةدد فمیف یکاننن
مندد بپث ضوراد گرفتوه ااوت.     ینقد وقل ومم  نقد وقل مپض  یعنیکه دد د  ا ر مهم کانت 

شند. فصل چهادن کتاب بپث  وقالنیت   اضیان آم از مباحثی اات که دد این فصل بردای می
شند  ایموام   اات. دد این فصل د یکردهای مختمف به چییتی ایمام بردای می« تی ایمامچیی»

از اون    موام یا اآیو   بوا د؟   ر یپوذ  ةاز مقناو  ایاز ان  ومم   معرفت اات  مامیا ایآچییت؟ 
ااوت؟   ی جوند  کورد ید  ایو  ،از اون  احیااواال   وناطوف    ایو از اون  ومول    ایو اوتماد اات 

ف معرفتوی، وواطفی، ومموی    جوندی دا اجوزا  مختموف ایموام        هوای مختمو   اندیشمندام حاات
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دانند. بر این اااع ااگنهای مختمف ایمام ضابل تپمیل اات  ااگنی معرفتی ایموام، ااگونی    می
احیاای ایمام، ااگنی وممی ایمام   ااگنی  جندی ایمام. هریک از ایون ااگنهوا بوه     واطفی

هوای   به ونونام یکوی از ف ویمت   « امید»ددبادۀ  تفصیل بپث   بردای   ا س دد پایام این فصل
 دگاهیو د»مپندی انیام مؤمن   ادتباط آم با ایموام اوخن گفتوه خناهود شود. دد فصول پونجم        

تورین   از مهوم  یکو ی موام یاشند. تردیدی نییوت کوه    بردای می« مامیمیممام دد باب ا مامتفکر
دانوام میوممام دد اونت     ااهیاات. ااالن بنده  یةا ا یها میممانام اده امیم یمنونواال کالم

بوه ایون   « بااقمو    اضوراد باامیوام   ومول باددکوام      ۀف  معور  مامیاد»ااالمی با اشاده به حدیث 

 امینیبت م ند؟ا ها پرداختند که حقیقت ایمام چییت؟ ونصر یا وناصر اصمی ایمام کدان پراس
   موام یا نیبو  ةلو داب شوند؟  یمو  لیو   ومول چگننوه تپم   موام یا نیبو  ةدابل یت؟یچ مامیوقل   ا
ی معرفتی، وواطفی،  کردهاید  ةهم باًیتقر یت؟ی  ااالن چ مامیا امیم ةدابل یت؟یچ یداتگاد

فصول   نیو دد ا. ااوت  ییضابول شنااوا   ییها با تفا ال زین یدد انت ااالم وممی    جندی ایمام
 قوت یمختموف میوممام دد بواب حق    مامتفکر االینظر نیتر جیترین   دا تال  خناهد شد تا مهم

. فصول  شند دهیکش ریمعاصر هرچند مجمل به تصن ۀتا د د یااالم ةشیاند  یدد طنل تاد مامیا
اختصواص خناهود داشوت. دد    «   وقول  مامیا امیدد ادتباط م ییگرا مامیا یةنظر»ششم کتاب به 

 یافراطو  امیو گرا موام یا دگاهیو   دگرایی بپوث خناهود شود    گرایی از د  ننا متفا ال ایمام ایمام
   موز یج هوا،  یوت یمعتودل )ماننود پراگمات   امیو گرا مامیا دگاهید (؛رکگندی ی  ک امیا)مانند ترتن
گرایووی برداووی خناهوود شوود. دیوودگاه   هووای مختمووف ایمووام دد ایوون فصوول دیوودگاه .پااووکال(

یرکگند به وننام بهتورین ااگونی    گرایی افراطی کی گرایی ترتنایام   خصنصاً دیدگاه ایمام ایمام
شوند   پوس از آم    بیند، به تفصیل بردای   نقد موی  می دد تعادض با وقل دا مامیا این دیدگاه که
پرداختوه   فراتور از وقول ااوت    ایو از وقول   ریو غ مامیکه معتقد اات ا گرایی معتدل به دیدگاه ایمام

  هوای ایون دیودگاه برداوی خناهود شود.       شند   دیدگاه  یتگنشتاین به وننام یکوی از پوادادایم   می
دد  گرایوی معتودل   ی ایموام هوا  دگاهیو از د یکو ی به وننام ییتیپراگمات ییگرا مامیاپس از آم به 

   موز یهمننم ج یتیمتفکرام پراگمات افتیدهپردازیم. دد ادامه از  می  وقل  مامیا امینیبت م
دد  گورا  موام یهوای فکوری ا   یکوی از جریوام  گونییم. دد پایوام ایون فصول بوه       اوخن موی  پااکال 

 لیو ددپرداخته خناهد شد   ومن اشواده بوه    «مکت  تفکیک» با وننام رامیمعاصر ا یپژ ه نید
بخوس کتواب    گیورد. پایوام   ی، این نظریه دد بنتة نقد ضوراد موی  از وقل فمیف کیوبند مکت  تفک

خناهد بند. ابتدا به دیودگاه  «   وقل مامیا امیدد ادتباط م ییگرا وقل یةنظر» با وننام فصل هفتم



 5     مقدمه 

 

گرایی افراطی، با دهای دینوی بایود بوا موالک      دگاه وقلپردازیم. طبق دی گرایی افراطی می وقل
هوا   های متقن   مپکم بر صوپت   دداوتی آم   وقل با دضت بردای شند   وقل باید بتناند دایل

گرایوی   گرایی افراطی دد نیبت میوام ایموام   وقول بوه دهیافوت دایول       داشته باشد. دیدگاه وقل
شنااوی از د دام مددنیتوة ضورم     زۀ معرفوت هوا دد حون   تورین دهیافوت   گردد که یکی از مهم برمی

گر ی   نقود آم   های دهیافت دایل هجدهم به این ان بنده اات. ومن بردای مبانی   ااتددل
گرایی افراطی ضابول دفواا نخناهود     شند که وقل های آم، ااتددل می   ومن نشام دادم چااس

دد گرایوی معتودل    ابر نظور وقول  گرایی معتدل خناهیم پرداخت. بنو  بند. دد ادامه به دهیافت وقل
 لیو دا تیو از حما دیو وور دتاً نبا  بوندم ی وقالنو  یبورا  ینو ید یبا دهوا  ،  وقل مامیا امینیبت م
 دیووجد یکردهووایاز د  یکوودد ادامووة ایوون فصوول بووه یااووتددل برخووندداد باشووند.  ایوو یا گووزاده
ین پمنتینگوا،  او س اندیشوة آاون   . پردازیم می شده اصالک یشناا معرفتیعنی گرایی معتدل،  وقل

 شده بردای خناهد شد.  شناای اصالک بادزترین نمایندۀ تفکر معرفت
هوا پوژ هس   نیوز     د ی خناننودگام مپتورن ضوراد دادد حاصول اوال      ننشتادی کوه پویس  

های کادشناای ادشد   دکتری دشتة فمیفة دین دانشگاه تهرام اات، به هموین   تددیس دد د ده
ها   طرک  ها، که با مشادکت فعال خند دد بپث یز این د دهدایل شاییته اات از دانشجنیام وز

خوند   ها   نقدهای ادزشمند به غنای این مباحث افز دند، ا ااگزادی کنم. همننوین بور   چااس
دانم از دکترمپمد ومی میرباضری برای ادائة نکاال ادزشمند ضودددانی نموایم. بوا  جوند      دزن می

هوا از   حث دا ندادد   همناده از نقدها   یادآ دی کااتیاین، ننیینده ادوای کامل بندم این مبا
 انج ااتقبال خناهد کرد. اندیس   نکته انی خنانندگام ژدف
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 درآمد

 پیشینة بحث ارتباط میان ایمان و عقل

ة یننوام  داد بپث ادتباط میام ایمام   وقل، که اابقة ددازدامنی دادد، دیشه دد فمیف نظر می به 
ضدیم داشته باشد. اابته نه به معنای ملرک بندم چنین بپثی برای آنام، بمکه مقصند این اات که 

های فیمینفام ضودیم    دزی تر ادتباط میام دین   وقل( به فمیفه های این بپث )  شاید دضیق زمینه
افتن مبوانی وقالنوی   گردد، زیرا فیمینفام ضدیم یننام مانند افالطنم   ادالن دد پی ی یننام برمی

 دد تفکر دینی بندند تا بتنانند از طریق متافیزیک حقایق دینی دا تبیین   تنجیه کنند.
آم  تنانیت ینم گفت یاخن م یقیمنجند حق یاز هیتق.ن(  429347) افالطنم ی ضت

کوه   دانیت ی اج    معقنل م یدا منجند یقیمنجند حق ی  مپینع بداند؛   یماد  یدا ش
مثثول افالطونم ازاوی، ابودی،     باشود )مثثلول(.    یرمادی  غ رمپینعیغ رمتپرک،یغ ر،یّمتغریغ دیبا

هوا اویلره دادد   آم    ذاته اات. دد میام مثثلل، مثاای اات که بور هموة مثوال    معقنل   حقیقت فی
هوا     مثال خیر منشأ هموة زیبوایی  »گنید   چنین می جمهندیاات. افالطنم دد کتاب  1مثالِ خیر

 االة وقول   حقیقوت    ا، آفرینندۀ نند   پر ددگاد نند دد واام مپینع   منبع بیه همة خنبی
دد واام معقنل اات. ضددتی که اگر انیام بخناهد دد زندگی خصنصوی یوا دد میوام جموع بوه      

افالطونم  (. 517، جمهوندی   1366)افالطونم،  « حکم وقل دفتاد کند، باید چشوم بوه آم بود زد   
ا بواال   یدا بورا  یااوتددا  نیضناندد کتاب دهم  ید ک اات.   ،نیبا د اات ومت نخیت نیا بر

اات، ورووه   دهیهر حرکت منظم دد واام نام ی، مپرک ا د2یکه ا  د ک جهان یزی جند چ
 ادیبیو  یاوتقاد ام،یبه  جند خدا امیکه اوتقاد آدم کرد یافالطنم کراداً اظهاد م اذاکرده اات. 

 .کرد یوقم هیتنج یبه نپن تنام یدا م یآبا    اجداد حیاوتقاد صر نی  مپترن اات. ا یمیضد

                                                                                                                                              
1.  the idea of Good 

2.  World Soul 
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)حود د   نواع یاز زموام تنمواع آکنئ   2یانیو    ح 1یبوه وقمو   االیو ااه یبنود  میگرچه تقی
دانیوت   یمیونف یف نیا او  تونام  یدا مق.ن(  384322) . اما ادالندین( ملرک گرد 12241274
هیاال وقمی بود م کموک گورفتن    ید، چنم دد اادا تپقق بخش یعیطب االیااه ای یوقم االیکه ااه

شوند   دد حقیقوت نخیوتین بواد      از  حی   کت  مقدع به مباحث مربنط به خودا پرداختوه موی   
خوند دا بوا مفهونن     یادالن اصول ا ل فمیوف  ا  دنبال کرد.  ادالن چنین د یکردی دا دد فمیفه

جهوام ااوت. اداولن دد کتواب      یمتعواا  یهموام خودا   یید. مپورک ا ل اداولن  کر قیخدا تمف
 امیو ب 4رمعمول یوموت غ  ایو  3رمتپرکیمپرک غ ریخدا دا با تعب تسیبا تنجه به اصل وم کیزیمتاف
(. تعبیرهای اصل ا ل فمیفی ادالن   ومت ا دی جهام با تبودیل  242a  1378)ادالن،  کند یم

شدم به خدا ومنّ مقان یافت. این د یکرد افالطنم   اداولن، خودایام اونتی یننوام بااوتام، کوه       
  5 اد بند، دا به طند جدی تهدید کرد. ای   انیام لندهخدای اا

هوای   های بیشتری میوام آمونزه   های ا ایة ظهند مییپیت، دیاانگ دد ادهبعد از ادالن 
ا اوین چوااس جودی بوین ایموام دینوی   توأمالال        دینی   تأمالال وقمی برضراد شد. دد حقیقت، 

ترع از تپریف اوتقاداال دینوی از   د.  مییپی ملرک ش یهندیفمیفی دد زمام متکممین ضدیم 
طریق فمیفه برخی دا  اداشت تا با دضت    اناع بیشتر به فمیفه   تپقیقاال فمیفی نگاه کنند. 

دانانی بندند که نگاه مثبتی به توأمالال وقموی دد دیون داشوتند. دد اینجوا بوه چنود         دد مقابل ااهی
 کنم  متفکر شاخص این د دام به اختصاد اشاده می

عتقود بوند کوه    ق.ن( خلی ، ایااتمداد   فیمیونف د موی م   10643) اییِر مادکنع 
شنااود. ا    ها  جند دادد   هر انیانی ذاتواً خودا دا موی    تصند خدا به صندال ذاتی دد همه انیام

معتقد بند ما د  گزینه برای دایدم بوه حقوایق دینوی دادیوم  یکوی از طریوق تصونداال ذاتوی           
گنید نظم   هماهنگی منجوند دد جهوام هیوتی،     می ی ه. میفدیگری از طریق وقل طبیعی   ف

اوازد. ایون نظوم   همواهنگی      ها دهنمنم موی  حرکاال خندشید، ماه   اتادگام ما دا به خااق آم
گنیود    موی  6طبیعت خدایامکند. ا  دد کتاب  ضددال هنشمند خااق آم دا بیام می ،انگیز شگفت

                                                                                                                                              
1.  natural theology 

2.  revealed theology 

3.  The Unmoved Mover 

4.  The Uncaused Cause 

  1399برای تنویح بیشتر دد مندد نقس افالطنم   ادالن دد پیدایس ااهیاال طبیعی نگاه کنیود بوه  یزدانوی،    .  5
 فصل د ن.

6.  The Nature of the Gods 
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نگورد، مون    کند هنگامی که بوه اوتادگام موی    اگر کیی نتناند ضددال خدا دا دد جهام احیاع»
 .(Cicero, 1972: 146)« دشک دادن که ا  اصالً بتناند هیچ احیاای داشته باش

بوه یوک نیور ی وقالنوی      ،فیمینف یهندی ااوکنددانی پس از میالد(،  50ق.ن 20ن )فیم
ااف نبوند،  ا  نه تنها با تپقیقاال فمیوفی دد مباحوث دینوی مخو    د. معتقد بن یدد جهام هیت 1برتر

گنید  منای )ا( اصونل فمیوفی دا ددک کورده بوند   بیشوتر       می 2ددبادۀ خمقتب بمکه دد کتا
فیمون معتقود بوند خدا نود ایون جهوام       ت. اصنل طبیعی جهام دا از طریق  حی از خدا فورا گرفو  

بنابراین، طبوق نظور فیمون بوین      ؛ای خمق کرد تا با وقل طبیعی ضابل ادداک باشد به گننه مشهند دا
 تأمالال فمیفی   دین اازگادی  جند دادد.

 دیآگواه باشو  »ننشت   امیّکنالی ةدااادد باب د ن  پس از میالد( 64ق.ن 4ی )حناد پناس
که کیی شما دا با اداة پنچ فمیفی   وقاید بنگانه گمراه نکند، زیورا اانهیوت بوه طوند کامول دد      

 (.1396امیمانی ادداتانی،  )نک. « ها هیتید مییح مجیم شد   شما با اتپاد با ا  مافنق ضددال
مفیود   ینید مامیا یتناند برا معتقد بند که فمیفه می ،متکمم یننانی (،150215) منتکمِ

ا( دا )یعنی شرک زندگی   تعاایم ح رال وییی  3ل، گاا ِ Stromata دد کتابس بنان  یباشد. 
ت کوه ملوابق بوا اصونل     ای ااو  صپیح فمیفه ةکممنت معتقد بند فمیف. دانیت می صپیح ةفمیف

کممنت  بنابراین،ند؛ ها فمیفه دا از ا  گرفت ح رال منای)ا( اات   یننانی ۀفمیفی پذیرفته شد
د اوتقواداال دینوی دا تنجیوه وقالنوی کنو     کنشوید   موی گرفوت     فمیفه دا دد فهم دین به کاد موی 

(Clement, 1995: 324) . 

منتقود   ید وین حال به نظور برخو  ترین متکممام   د یکی از معر ف (160220) ترتنایام
تعبیری دادد که م مننس این اات که فمیفه دا بوه دیون؟   جدی تأمالال فمیفی دد دین بند. ا  

. (Tertullian, 1951: 246z) 4کواد؟  یعنی فمیفه نباید دد دین دخاات کند آتن دا بوا ا دشومیم چوه   
ت کوه برخوی   دانیو  کمییا می یننام دا مبنای ادتداد دد ةفمیفد ک  ۀددبادهمننین دد کتاب   ی

نیوبت   ترتنایوام همننوین بوه   . دا از آم برداشت کردنود مغایرال   نااازگادی بین وقل   ایمام 
اموا دد صوپت ایون نیوبت      5د  با د دادن زیرا، نامعقنل اات،کر ادوا میداده شده اات که  ی 

ماهوای زیوادی   هوا   مع  کنود کوه ترتنایوام پواداد کس     تردید  جند دادد. ادیک آزبرم ادوا می

                                                                                                                                              
1.  Nous 

2.  On the Creation 

3.  Gospel 

4.  What does Athens have to do with Jerusalem? 

5.  Credo quia absurdum est (I believe because it is absurd) 
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بوا د دادن، زیورا نوامعقنل    »تنهوا ا  هرگوز نگفتوه ااوت      اند. نه دادد، اما این د  مندد مشهند شده
، بمکه هرگز مقصند ا  چیزی مانند آم نبنده اات   هرگز ادواهوای آتون بور ا دشومیم دا     «اات

نانی دد حمایت گرایی ین کناد نزد. پراس ترتنایام که آتن دا با ا دشمیم چه کاد؟ شبیه ددّ وقل
 .(Osborn, 1997: 28اات ) 1از ایمام غیروقمی یا ایمام بد م نیاز به ااتددل

از  یادائه دادند   معتقدنود    امیاز ترتنا یمثبت لیتپممانند ژیمینم  ی دیگربرخهمننین 
ا   یشنااو  کوه از نظور معرفوت    دهود  یااتدددال ا  نشام مو ت   ااتفاده کرده اا یتأمالال وقم

 .میاوتماد کنخند  تعقل ۀبر ضن ی  ااه یکیزیمتاف قیحقا دمیفهم یبرا میتنان یند که ما ممعتقد ب
معتقود بوند کوه انیوام      2یاوس مکتو  ننافالطونن   ؤ  م ید م مینفیف، (204270) نیفمنط

. ابود یهون  دا دد    خودا، د ک  ،ااهوی  قیجهوام   حقوا   ی  تعقل، ومت  اضعو  تفکر قیاز طر تناند یم
برتر منجوند ااهوی    یها یژگیاز   یبع  یوقالن یها لی  تپم یده از ااتدددال فمیفبا ااتفا نیفمنط

نامپود د بوندم،  حودال برتور بوندم، ضوادد        ،یبزدگو  ،یگانگیمانند اجزا  نداشتن،  ،کند یدا  ابت م
 .(Gerson, 1996)نک.   کند یمنادد ذکرشده ااتددل م نیا ةهم یملمق بندم، میتقل بندم   برا

 ن،یاز نظور آگناوت  د. بن یپیمی مامیا یمدافع جدّ کی وننام به( 354430ین )آگنات
اوتبواد  ت. ااو  یوقالنو  یپس بوا د امور   یت،ین ر یجز فکر کردم همراه با پذ یزیچنم با د چ

 یمبنوا د. شون  یآم بوا د حاصول مو    ة ااول ه کوه بو   ی  شوناهد  لیو دادد بوه دا  یبا د بیوتگ  کی
از نظور   یعنی ،3«ایمام به دنبال فهم»ه بشند  تعبیر میه اات ک ییمبنا ینیدد اوتقاداال د نیآگنات

آ ددم  موام یبوه منظوند ا   دینباشو  دمیو   به دنبال فهمدیگن یاذا مد، مقدن بر فهم باش دیبا مامیا  ا
 .(Chadwick, 1986)نک.   دیتا بفهم دیا دیب مامیبمکه ا

دد  یوی گرا وقل   ییگرا مامیا امیم یمرزبند یبعد، خصنصاً دد ضر م  ال یها اده دد
ماننود آنیومم    یاندانو  خصنصواً تناوط ااهوی    ،شوند  یتور مو     معتودل شوفاف   کوال یداد یها شکل

 . (12801349) الکان   (12241274(، آکنئیناع )10331109)

ماننود   ی. متفکرانشند ی  وقل ملرک م مامیا نید ده دد جهام ااالن هم نزاا ب نیدد هم
ن(   ابون دشود   10581111ن(، ابنحامود مپمود غزااوی )   9801307) نایاو  یابونوم  سیاارئ  یش

 .بپث دا دد کاننم تنجه ضراد دادند نین( ا11261198) یاندثای

                                                                                                                                              
1.  unreasoning faith 

2.  Neoplatonism 

3.  Faith seeking understanding 


