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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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صفحات ( 463 - 435مقاله پژوهشی)

تأثیر عقل و ایمان در رستگاری و نجات انسان
از دیدگاه قرآن و عهد جدید
*

شهابالدین وحیدی مهرجردی

دانشیار گروه فلسفه و کالم ،دانشگاه میبد ،یزد ،ایران
(تاریخ دریافت1400/05/02 :؛ تاریخ پذیرش)1400/08/01 :

چكیده
یکی از مسائل مهم الهیاتی در ادیان الهی ،نجات و رستگاری است .از نگاه اسالم ،هرچند اداوند ،نجاتبخرش اسرت،
اما انسان با ااتیار و نقش فعال اود ،پذیرندة نجات الهی است .قر ن ،به نقش انسان در رسیدن به رستگاری تأکید دارد
و بیان میدارد که انسان برای رسیدن به رستگاری باید مجدانه دستورهای الهی را اطاعت کند؛ همچنین باید همة قروای
اود ،از همله «عقل» را بهکار گیرد تا در نهایت به نجات و رستگاری نائل شود .در مسریحیت نجرات و رسرتگاری در
گرو ایمان به مسی است که برای بشر به ارمغان ورده است و معتقدند که انسان در اسرارت گنراه و مرر

اسرت و از

ناحیة اود قابلیت نجات ندارد ،اداوند با حلور مستقیم اود در کالبد مسی و با فدیهشردنش ،تراوان گنراه انسران را
میپردازد و او را از اسارت گناه نجات میدهد .در عهد هدید بر این باور تأکید شده که ایمان بره مسری عامرل نجرات
انسان است .این پژوهش پاسخی است به این پرسش که تأثیر عقل و ایمان ،بر رستگاری و نجات انسان در قر ن و عهد
هدید چگونه بیان شده است؟ و دیگر اینکه یا موزه ها و باورهای اسالم بیشتر مبتنی بر عقالنیت اسرت یرا مسریحیت؟
طبق یافته های تحقیق ،در عهد هدید ،بیشتر موزهها ،توحید ،تثلیث و تجسد ،تنها مبتنی بر ایمان بدون دلیل عقلی است،
اما در قر ن مبتنی بر عقل و ایمان.

واژگان کلیدی
ایمان ،رستگاری ،سعادت ،عهد هدید ،عقل ،قر ن.
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 .1مقدمه
رسیدن به نجات و رهایی از رنج و عذاب ،همواره مطلوب دمیان بروده اسرت ،برر همرین
اساس ،یکی از دغدغههای مهم ادیان نجات و رستگاری است تا بتوانند پیروان دین اود را
به رستگاری ابدی بشارت میدهند.
دین اسالم که هماهنگ و همسو با فطرت دمی اسرت ،بره مروزة نجرات و رسرتگاری
توهه ویژهای دارد .از دید اسالم ،اداوند انسانها را برای رسیدن بره رسرتگاری فریرده و
اوامر و نواهی اود به این هدف اشاره کرده است (بقره189 :؛ لعمرران130 :؛ مائرده35 :؛
اعراف .)69 :رستگاری در اسالم هزء در سایة توحید ،که اساس اسالم اسرت ،و ایمران بره
ادا و نچه از طرف او نازل شده است ،تحقق نمییابد (بقره4 :؛ احزاب.)71 :
رستگاری و نجات در مسیحیت نیز اهمیت زیاددی دارد .از این حیرث براری مباحرث
مهم الهیاتی مانند موزههایی چون گناه نخستین ،تثلیث ،تجسم و مر

مسی بر صلیب برر

پایة این اعتقاد شکل میگیرد و معنا مییابد .مسیحیان معتقدند عیسی مسی متجسد شد ترا
نقشه و طرح ادا را برای نجات به اهرا در ورد (یوحنا .)17 :3 ،و بر صلیب هران باارت
تا کفارة گناهان باشد (متی .)31 :5 ،و در روز سوم بر مرر

غلبره کررد و زنرده شرد و بره

سمان باال رفت تا نقشة نجات را کامل گردانرد (اعمرال رسروالن)31 :5 ،؛ بنرابراین ،دیرن
مسیحیت نیز ،توهه ویژهای به نجات و فراهم کردن رستگاری دارد .نکته شایان ذکر در این
مقال اینکه این تحقیق به دنبال بررسی صرف موزة نجات نیست  -زیرا در مقراالت متعردد
بیان شده -بلکه به دنبال پاسخگویی به این ادعاسرت کره براری دیرن اسرالم را مبتنری برر
اشونت و دین مسیحیت را مبتنی بر عقالنیت میدانند ،اما با هستوهویی در عهد هدید
بهعنوان متن مقدس مسیحیت و قر ن بهعنوان متن مقدس اسالم ،ارالف ایرن ادعرا اثبرات
میشود.
 .2پیشینة پژوهش
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
در سه دین بزر

سمانی زرتشت ،مسیحیت ،اسالم ،عقالنیت ایمان ،ایمان و تعقرل ،کرالم

مسیحی ،عقل و وحی در قرون وسطی .اما برهصرورت تطبیقری و مقایسرهای در احروص
اینکه نجات و رستگاری انسان مبتنی بر عقل و ایمان است یا مبتنری برر ایمران؟ از دیردگاه
قر ن و عهد هدید شاید بتوان گفت نسبت به رابطة عقرل و ایمران در اسرالم و مسریحیت
کمتر کار شده است .ازاینرو در پژوهش حاضر بهمنظور پاسخ به این پرسش که موزهها و
باورهای اسالم بیشتر مبتنی بر عقالنیت است یا مسیحیت ،به مقایسة این دو دیرن در مرورد
موزههای دینی در ترازوی عقل و ایمان از دیدگاه قر ن و عهد هدید میپردازیم.
 .1 .2ایمان از دیدگاه قرآن

ایمان محدر باب « افعال» و از ریشة « امن» است (فراهیدی1414 ،ق ،ا .)159 :1ایمان بره
معنای تص چیزی و یا اطمینان و وثوق به کسی است (الزبیدی1306 ،ق ،ا ،9واژة ایمران؛
طریحی ،1367 ،ا ،6واژة ایمان) .در قر ن کریم ،ایمان به هر دو معنای تحدیق و اطمینران
بهکار رفته است (هوادی.)183 :1376 ،
در احوص ایمان در قر ن موضوعاتی مده است که به برای مواردی که در ارتباط برا
پژوهش حاضر است ،اشاره میشود.
 .1 .1 .2اختیاری بودن ایمان

یات متعددی را میتوان بهعنوان شاهد برای ااتیاری بودن ایمان ورد .تحویر قر ن از
ایمان بهگونهای است که ن را با اراده و اواست اود انسان پیوند مریدهرد .در احروص
ااتیاری بودن ایمان میتوان به موارد زیر اشاره کرد.
امر به ایمان و نهی از کفر
روشن است که امر به چیزی از سوی حکیم مطلق ،داللت بر متعدد برودن و در نهایرت
ااتیاری برودن ن چیرز دارد .اگرر ایمران مسرئلهای ارارا از حروزة ااتیرار انسران برود،
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دراواست انجام ن با حکمت اداوند تنافی داشت .یات زیر شاهد این مدعاسرت (بقرره:
41؛ نساء136 :؛ بقره 91 :و « .)186و بدانچه نازل کردهام -که مؤید همان چیزی است که با
شماست -ایمان رید و نخستین منکر ن نباشید ،و یات مرا به بهرایی نراچیز نفروشرید ،و
تنها از من پروا کنید».
ذم و نکوهش کفار و وعدة عذاب به آنها
ذم و نکوهش نشان دهندة ااتیاری بودن کفر و در نتیجه ااتیاری بودن ایمان اسرت (بقرره:
« .)86همین کساناند که زندگی دنیا را به [بهای] ههان دیگر اریدند .پس نه عرذاب نران
سبک گردد ،و نه ایشان یاری شوند».
نفی اکراه
نفی اکراه در امر دین و ایمان وردن داللت بر ااتیاری بودن ن دارد (بقره« .)258 :در دین
هیچ اهباری نیست .و راه از بیراهه بهاوبی شکار شده است .پس هر کس به طاغوت کفر
ورزد ،و به ادا ایمان ورد ،بهیقین ،به دستاویزی استوار ،که ن را گسستن نیسرت ،چنرگ
زده است .و اداوند شنوایِ داناست».
نفی الزام و اکراه بهصورت مطلق در قبول دین ،به معنای انکار هرگونه الزامری ،اعرم از
بیرونی و درونی در ایمان وردن است.
و دالیل بسیار دیگری که تأکید بر ااتیاری بودن ایمان دارنرد عبرارتانرد از :ااتیراری
بودن شک و تردید ( لعمران60:؛ داان 8 :و  ،)9امکران ایمران وردن بعرد از طررد الهری
(بقره 88 :و 155؛ نساء ،)46 :تحری بره ااتیراری برودن ایمران (مزمرل19 :؛ انسران،)29 :
بیفایدگی ایمان از روی ترس ،مؤمنون85 :؛ داان12 :و.))13
 .2 .1 .2جایگاه ایمان

یات قر ن داللت روشنی دارند بر اینکه محل ایمان ،قلب اسرت (مائرده« .)41 :ای پیرامبر،
کسانی که در کفر شتاب میورزند ،تو را غمگین نسازند [چره] از نران کره برا زبران ارود
گفتند« :ایمان وردیم» ،و حال نکه دلهایشان ایمان نیاورده بود»...
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بنابراین ایمان حقیقی ن است که از حد ظاهری بگذرد و در هان و سرشت بشر هرای
گیرد (حجرات[« .)14 :برای از] بادیهنشینان گفتند« :ایمان وردیم ».بگو« :ایمان نیاوردهاید،
لیکن بگویید :اسالم وردیم ».و هنوز در دلهای شما ایمان داال نشده است .و اگر ادا و
پیامبرِ او را فرمان برید از [ارزشِ] کردههایتان چیزی کم نمریکنرد .اردا مرزنرده مهربران
است».
 .3 .1 .2بنای ایمان بر آگاهی

برهستهترین یات قر ن بر علم و گاهی استوار است و بیشترین توصیههای رهبرران دینری
بر علم و معرفت تأکید میکنند .ایمان که محور تالش انبیای الهی و عامل اساسی در تکامل
حقیقی و مایة سعادت شمرده شده است ،در یات قر ن و سنت پیامبر اسالم (ص) بر پایره
بحیرت و گاهی بنا شده است (فیروزی .)60-61 :1386 ،اگرر انسران نتوانرد بره معرفتری
دست یابد که او را نسبت به وقوع قیامت و نظام هزا و پاداش به یقین برساند و در شک و
تردید باقی بماند ،ایمان از چنین معرفت لودهای حاصلنشدنی اسرت (نمرل(« )66 :چنرین
نیست که قیامت نباشد) بلکه علم نان (در اثر توهه تام به دنیرا) نسربت بره اررت پایران
یافته ،بلکه (با شنیدن ادلّه باز هم) از ن در شکانرد ،بلکره (برهاراطر شرقاوت و مهرر برر
دلهایشان) نسبت به ن کورند».
بدیهی است نکه برای کسب معرفت گام برمیدارد ،مهمترین مسئلهای که در پریش رو
دارد ،اعتماد به منبع معرفت است و تا این اعتماد حاصل نشود ،قلرب بره رامرش نخواهرد
رسید.
اگر کسی به منبع وحیانی و رسول گرامی اعتماد نکند ،معلوم میشود که او را بره قلرب
و عمل به مدد عقل و اطمینان قلبی اثبات نکرده و ایمران نیراورده اسرت (فیرروزی:1386 ،
« .)100ولی چنین نیست ،به پروردگارت قَسَم که ایمان نمی ورند ،مگر نکه تو را در مورد
نچه میان نان مایه ااتالف است داور گردانند سپس از حکمی که کرردهای در دلهایشران
احساس ناراحتی [و تردید] نکنند ،و کامالً سرِ تسلیم فرود ورند( ».نساء.)65 :
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 .2 .2عقل از دیدگاه قرآن

عقل ،مأاوذ از عقال است به معنای طنابی که بهوسیلة ن پای شرتر را مریبندنرد و او را از
حرکت بازمیدارند و در انسان قوهای است که مانع سرپیچی کردن او از راه راست میشود.
فرهنگنویسان و لغتنامرهنویسران بررای عقرل معرانی متعرددی ماننرد نهری ،بازداشرتن،
هلوگیری کردن ،امساک ،منع و همچنین فهم ،تدبر ،درک و معرفت بیان کردهاند (الزبیردی،
1306ق  ،ا ،8واژة عقرل؛ ابررن منظرور1408 ،ق ،ا ،9واژة عقررل؛ رامپرروری ،1363 ،واژة
عقل).
واژة عقل در قر ن کریم بهصراحت نیامده ،لیکن مشتقات و متررادفهرایش  49برار در
قر ن مده است .راغب چنین میگوید« :العقل یقال الحرورة المتهیئرة لقبرول العلرم و یقرال
للعلم الذی یستفیده االنسان بتلک القوة عقل» (راغب اصفهانی ،بیتا.)354 :
عالمه طباطبایی ذیل یة  242سورة بقره (کَذَالِکَ یبَینُِّ اللَّه لَکُمْ ءَایَاتِرهِ لَعَلَّکُرمْ تَعْقِلُرون)
میفرماید:
«اصل در معنای عقل ،بستن و نگهداشتن است و این مناسب است با ادراکی کره انسران
دل بر ن میبندد ،و چیزی که با ن درک میکند عقل نامیده میشود و همچنین قوهای کره
گفته میشود یکی از قوای انسانی اسرت و برهواسرطة ن ایرر و شرر ،حرق و باطرل را از
یکدیگر تشخیص میدهد ،عقل نام دارد؛ و مقابل ن هنون و سفه ،حمق و ههل است کره
هر کدام به اعتباری استعمال میشود .استعمال لفظ عقل بر ادراک از این نظر اسرت کره در
ادراک ،دل بستن به تحدیق وهود دارد و ادا هبلّی انسان قرار داده که حق و باطرل را در
علوم نظری ،ایر و شر و منفعت و ملرت را در علوم عملی تشخیص میدهد.
قر ن عقل را نیرویی میداند که انسان در امور دینری از ن منتفرع مریشرود و او را بره
معارف حقیقی و اعمال شایسته رهبری میکند و درصورتیکه از این مجرا منحررف شرود،
دیگر عقل نامیده نمیشود ،اگرچه در امور دنیوی عمرل ارود را انجرام دهرد (ملرک.)10 :
«کفار در روز قیامت میگویند اگر گوش شنوا داشتیم یا اودمان اهل ادراک و تعقل بودیم.
امروز در زمره اهل تش نبودیم».
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 .1 .2 .2جایگاه عقل از دیدگاه قرآن

در موزههای قر نی ،ارتباط با عقل و پذیرشهای عقالنی ،معیار برای ارزشگذاری هرر چیرزی
است .در قر ن به شنااتهای مستقل عقل و قروانین عقلری در حروزة اندیشره و عمرل و از ن
گذشته ،توهه فراگیر به عقالنیت وحیانی و نشر عقالنیت نوری فرا اوانده میشود.
از نظر قر ن ،عقل بزر ترین موهبت اداونرد بره نروع انسران و تنهرا وسریلة زنردگی
اوست ،بهنحوی که تکامل روحی و هسمی انسان بدون وهود ن امکانپذیر نیسرت .عقرل
مادامی که به ناپاکیهای نفسانی و ضعیف مادی لوده نشده است ،دچار اشرتباه نمریشرود،
بلکه مشعلی فروزان برای هدایت انسان تا رسیدن او به کمال الیق اویش اسرت .عقرل از
نظر قر ن ،متقن و معتبر بوده و دارای هایگاه ارزشی و وهودی بس واالست و وانهرادن ن
به هر بهانه ،سبب دور افتادن از مسیر هدایت اواهد شد.
عقل بشری موردنظر قر ن ،تمام ساحتهای وهودی انسان را اعم از فردی و اهتماعی
فرا میگیرد ،بهطوریکه اندیشه یا عمل اارا از حوزة عقرل انسرانی تلقری نمریشرود ،در
نتیجه حیات انسانی یعنی حیات معقول (دانش شهرکی.)105-103 :1387 ،
 .2 .2 .2بهکارگیری و استفاده از عقل در قرآن

ارا نهادن به دریافرتهرای عقرل و قروانین ن در دو حروزة شرناات و عمرل و رویکررد
همه هانبه به عقالنیت وحیانی از ویژگیهای منححربهفرد قر ن کریم است؛ برهنحروی کره
عقل تربیتشده در دامن وحی ،باالترین عقلهاست.
قر ن با تمام هایگاه رفیع عقالنیت ارویش ،نردای تعقرل گسرترده و ژرف را در تمرام
ساحتهای دینی ،اهتماعی ،تاریخی ،ااالقی ،دنیوی ،ااروی ...،انسان و هامعة انسرانی در
داده است ،بهنحوی که اساس قر ن بر فهم عقالنری موضروعات ن اسرت و هرچره را کره
بیارتباط با عقل و پذیرشهای عقلی باشد ،بیارزش دانسته است .در یههای متعدد بهطور
مستقیم بر بهکارگیری و استفاده از چشمة زالل عقل بهشدت تأکید شده و از عردم اسرتفاده
صحی و مطلوب از ن بر حذر داشته است ،زیرا پیامدی هز حسرت و گمراهری برهدنبرال
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نخواهد داشت (بقره 44 :و 76؛ لعمران 65 :و 118؛ انعام32 :؛ اعرراف169 :؛ یرونس16 :؛
هود51 :؛ یوسف109 :؛ انبیاء 10 :و 67؛ مؤمنون80 :؛ قحص .)60 :و گویند« :اگر شنیده [و
پذیرفته] بودیم یا تعقل کرده بودیم در [میان] دوزایان نبودیم( ».ملک.)10:
از نظر قر ن بدترین هنبندگان روی زمین ،انسانهایی هستند که عقل ارویش را فعرال
نکرده و قوای ادراکی اود را تحت فرمان او در نیاورده (انفال )22،و استفادة کافی را از ن
نبرده اند ،در نتیجه دارای گوشی شنوا و چشمی بینا نشده و در همان مرتبة حیوانیرت براقی
مانده اند ،زیرا الزمة ورود به حیات انسانی ،گذر از این مرتبه و ورود به ساحت عقل است.
بلکه بدتر از حیواناند ،زیرا نها قدرت و توان این کار را نداشتند .اما اینان دارند ولی از ن
استفاده نمیکنند .قر ن میفرماید «و در حقیقت ،بسیاری از هنّیان و دمیان را بررای دوز
فریدهایم[ .چراکه] دلهایی دارند که با ن [حقایق را] دریافت نمیکنند ،و چشمانی دارنرد
که با نها نمیبینند ،و گوشهایی دارند که با نها نمیشنوند .نان هماننرد چهارپایران بلکره
گمراهترند [ .ری ]،نها همان غافلماندگانند» (اعراف.)179 :
با توهه به یات قر نی ،این حقیقت اودنمایی میکند کره مخاطبران حقیقری اداونرد،
اردمندان و اهل تعقل و اندیشه هستند (یوسف .)20 :و عقل بهعنوان گروهری حرقنمرا و
ترازو و سنجشی برای تشخیص اصریل از بردیل تلقری شرده اسرت (بقرره144 :؛ رعرد4 :؛
عنکبوت35 :؛ روم28 :؛ هاثیه25 :؛ حدید )17 :و انسران برا اسرتمداد از عقرل و پیرروی از
فرمانهای ن میتواند بفهمد چیست؟ کیست؟ و به کجا اواهد رفت؟
 .3 .2 .2رابطۀ ایمان و عقل از منظر قرآن

از یات قر ن ،بهروشنی میتوان استنباط کرد کره میران ایمران و عقرل ارتبراطی نزدیرک و
تنگاتنگ وهود دارد« :در دین هیچ اهباری نیست .و راه از بیراهره برهاروبی شرکار شرده
است .پس هر کس به طاغوت کفر ورزد ،و به اردا ایمران ورد ،برهیقرین ،بره دسرتاویزی
استوار ،که ن را گسستن نیست ،چنگ زده است .و اداوند شنوایِ داناست( ».بقره.)256 :
در این یه ،نخست اکراه و اهبار در دین را نفی میکند ،سپس ضرمن اشراره بره تمرایز
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واض میان حق و باطل ...مسئلة کفر و ایمان را مطرح میفرماید .حاصل نکه انسان با تأمل
و تفکر و به کار بستن عقل اود در زمینة حق و باطل میتواند بردون هریچ اکرراه و اهبرار
یکی را برگزیند و اود را بدان متعهد سازد و به ن ایمان ورد .در این صورت نسربت بره
امر مقابل ،کفر اواهد ورزید .بنابراین کفر و ایمان بعد از ححرول معرفرت و تعقرل اسرت
(فعالی.)27-28 :1378 ،
در سورة انبیاء مده است « :یا کسانی که کفر ورزیدند ندانستند که سمانها و زمین هر
دو به هم پیوسته بودند ،و ما ن دو را از هم هدا سااتیم ،و هر چیز زندهای را از ب پدید
وردیم؟ یا [باز هم] ایمان نمی ورند؟» (انبیاء.)30 :
در این یه اداوند کفار را به تفکر و تأمل در طبیعت فرا اوانده است .اگرر انسران بره
ظرایف و اسرار و رموزی که در سراسر عالم طبیعت نهفته است ،بهدقت بنگررد و در نهرا
تعقل و تأمل کند ،بهطور قطع قدرت الیزال اداوند را اواهد دید و بره ن ایمران اواهرد
ورد؛ ایمانی مبتنی بر استدالل و عقالنیت .بنابراین تعقل و تفکر انسان را به ایمانی برهرانی
رهنمون اواهد کرد که این ایمان عامل سعادت انسرانی اسرت نره ایمرانی بردون پشرتوانة
استدالل و عقل به اصرالح ایمران سرمعی و شرنیدنی (وحیردی مهرهرردی ،1397 ،ایمران
نجاتبخش از دیدگاه مالصدرا و رهبران نخستین مذهب پروتستان.)151 ،
برای اثبات ارتباط میان عقل و ایمان در نجات و سعادت انسران مریتروان از راه ارادی
بودن ایمان هم استدالل کرد .همانگونهکه بیان شد از نظر قر ن ،ایمان کرامالً ااتیراری و از
سر گزینش و انتخاب است.
از سوی دیگر میدانیم که امور ارادی و ااتیاری بدون معرفت و تعقل حاصل نخواهرد
شد .بنابراین عنحر معرفرت و عقالنیرت در ایمران نقشری مرؤثر اواهرد داشرت و عراملی
تعیینکننده است .با اینکه میان عقل و ایمان رابطة تنگاتنگی وهود دارد ،اما باید دانست که
معرفت و علم که از راه عقل بهدست مری یرد ،تمرام ایمران نیسرت .قرر ن در سرورة نمرل
میفرماید« :و با نکه دلهایشان بدان یقین داشت ،از روی ظلم و تکبر ن را انکرار کردنرد.
پس ببین فرهام فسادگران چگونه بود( ».نمل.)14 :
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قوم بنیاسرائیل در عین حال که یقین و معرفت داشتند ،باز عناد و کفر ورزیدنرد ،پرس
معرفت شرط کافی برای ایمان نیست .حق ن است کره ایمران برههرز معرفرت کره از راه
اندیشه و عقل و تفکر بهدست می ید ،به چیز دیگری هم نیاز دارد و ن تسرلیم و الروع
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.
الزمة ارتباط میان معرفت و ایمان ن است که عوامل معرفت ،در رشد و تقویت ایمران
مؤثر باشند ،بنابراین مطالعات عقلی و براهین فلسفی اگر روشمند و صحی مطررح شروند،
میتوانند قلمرو و درهات ایمان را توسعه داده و به ن عمق بیشتری بدهند البته ایمان هرم
در افزایش معرفت ،نیز نقش و تأثیر اواهد داشت.
قر ن به ایمانی که از روی اردورزی باشد ،تأکید دارد و در هایهای کالم وحری ایرن
تأکید دیده میشود« :و چون به نان گفته شود« :همانگونه که مردم ایمان وردند ،شما هرم
ایمان بیاورید» ،میگویند « :یا همانگونهکه کماردان ایمان وردهاند ،ایمان بیاوریم؟ هشدار
که نان همان کمارداناند ولی نمیدانند( ».بقره.)13 :
بنای ایمان بر گاهی و معرفت است .قسمتی از این گاهی و معرفرت از طریرق عقرل
برای انسان حاصل میشود ،اما همانطورکه گفته شد ،عقل هرم محردودیتهرایی دارد کره
نمیتوان فقو با تکیه بر عقل تمام معارف هستی را شناات .باید عقل به نرور وحری منرور
شود تا بتواند انسان را برای رسیدن به سر منزل مقحود راهنمایی کند.
تحدیق وحی در غاز با عقل است .اما سپس با تمسک به دامن وحی به ادراک حقرایق
و فهم واقعیات در بعد نظری و ایمانی ،و به درستها و نادرستهرا ،در بعرد عملری نایرل
میشود .بنابراین از نظر قر ن ،راه معرفت ،تعقل است و ترا تعقرل نباشرد ،معرفرت حقیقری
نیست .پس معرفت و ایمان به ادا ،بدون عقالنیت ممکن نیست.
 .4 .2 .2نجات و رستگاری از دیدگاه قرآن

نجات در لغت به معنای رهایی ،االصی ،رستگاری (ابن منظرور1408 ،ق ،ا14؛ الزبیردی،
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1306ق ،ا10؛ طریحرری1367 ،؛ ا4-3؛ دهخرردا ،1377 ،ا  ،14واژة نجررات؛ ذرنرروش،
 ،1379واژه نجات) بهکار میرود.
این واژه با مشتقاتش حدود هشتاد بار در قر ن بهکار رفتره ،کره در همرة مروارد معرانی
لغوی مراد بوده است (انعام63 :؛ بقره49 :؛ اعراف64 :؛ یوسف.)45 :
اصل این واژه در لغت و قر ن به معنای رستن ،زاد شدن ،در امان شدن و رهایی یرافتن
است (محطفوی ،1368 ،واژة نجی) .برای دستیابی به معنای اصرطالحی و مروردنظر ،بهترر
است واژة نجات را در مقایسه با کلماتی چون فالح ،سعادت و فوز معنا کنیم؛ زیرا در قر ن
کریم ،این واژهها در معانی نزدیک به هم بهکار رفته است و بهنظر میرسد کره همگری بره
یک محداق حقیقی اشاره دارند« .فالح» در لغت در معرانی ،رسرتگاری ،سرعادت ،نجرات،
رهایی ( ذرنوش ،14 :1377 ،واژة فالح) .رهایی از بدیها و دستیابی به اوبیها ،کامیابی و
در اوبی و نعمت پایدار بودن بهکار رفته اسرت؛ بنرابراین بره کسری کره در بهشرت قررار
میگیرد« ،مفل » میگویند ( زادیان.)121-122 :1385 ،
عالمه طباطبائی در تفسیر معنای فالح چنین بیان میکند« :فالح همان سعادت است ،بره
همین سبب راغب ،فالح را به معنی رسیدن بره هردف و رزو کره معنرای سرعادت اسرت
تعریف کرده است؛ ولی بهااطر عنایتی از سعادت به فالح تعبیر میکنند و ن عنایرت ایرن
است :میان انسان و اهداف و رزوهایش ،پیوسته موانع و حجابهایی وهود دارد که شررط
رسیدن به نها برداشتن موانع و شکافتن ن حجابهاست .انسانی که بتواند برا شرجاعت و
قدرت و تحمل سختیها ن موانع را از هلروی پرای ارویش برردارد و بره هردف برسرد
رستگار نامیده میشود .بنابراین ،مفل به کسی گفته میشود که با رنج و تعرب بره مقحرود
رسیده باشد .هر ها که واژة «فالح» بهکار رفته این مفهوم در ن نهفتره اسرت (مؤمنرون1 :؛
شمس9 :؛ حج« .)77 :بهراستی که مؤمنان رستگار شدند» و سایر مروارد (طباطبرائی:1374 ،
.)17/6
بنابراین از نظر عالمه طباطبائی مفاهیم فالح و سعادت به این حقیقت اشاره دارند.
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 .5 .2 .2تأثیر عقل و ایمان بر رستگاری از منظر قرآن

در انسان دو نیرو وهود دارد :یکی منبرع فکرر و تعقرل اسرت و دیگرری منبرع عواطرف و
احساسات؛ نکه منبع فکر و تعقل است ،عقل و ارد و نکره منبرع عواطرف و احساسرات
است« ،دل» اوانده میشود.
انسان با نیروی عقل ،فکر میکند و در نتیجة فکر ،مجهوالت را کشرف مریکنرد .پرس
مححول عقل و ارد ،علم و دانش است .در مقابل ،انسان دارای عواطف و احساسات هرم
هست که از منبع دل سرچشمه میگیرد ،چه عواطف و احساسات مثبت از قبیرل محبرت و
عشق و امید ،و چه عواطف منفی مانند غلب ،یأس و حس تنفر.
مقحود از ایمان فقو اقرار به وهود اداونرد و بعثرت انبیرا و روز هرزا نیسرت ،بلکره
مقحود این است که دل انسان این حقایق را از روی واقعیرت بپرذیرد و ترا ریشرة هران و
اعماق قلب و ضمیرش نفوذ کند؛ و بدینوسیله دارای دلی زنرده و بیردار و قلبری لبریرز از
ایمان و عشق به حقیقت گردد ،و دلش با شنیدن نام ادا به لرزه در ید ،در عین حال با یراد
ادا ،امید به فلل پروردگار رامش و اطمینان پیدا کند ،چنانکه قر ن میفرمایرد« :مؤمنران،
همان کسانیاند که چون ادا یاد شود دلهایشان بترسد ،و چون یات او برر نران اوانرده
شود بر ایمانشان بیفزاید ،و بر پروردگار اود توکل میکنند( ».انفال.)2 :
رستگاری و سعادت کامل نگاه نحیب انسان میشود که هم عقل او به نور علم روشرن
شود و هم دل او با پذیرش حقایق زنده بیدار شود ،هم با نیروی ارد مجهوالت را کشرف
کند و حقایق را تشرخیص دهرد و اروب را از برد و چراه را از راه بازشناسرد ،هرم دل او
واقعیات را بپذیرد و لبریز از ایمان شود.
بشر نگاه میتواند به سعادت و رستگاری دست یابد که عقل روشرنبرین و واقرعبرین
داشته باشد و هم هان و روان زنده ،هم ذاایر علمری را بینردوزد و هرم سرشرار از ایمران
باشد؛ هم با چرا عقل و علم بر کشف مجهوالت نائل ید و هم دلرش لبریرز از عشرق بره
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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هدف قر ن این است که علم و ایمان را به موازات هم پیش ببرد و اهتماع انسانی را برا
این دو نیرو مجهز گرداند و با این دو بال پرواز دهد.
اسالم همان طورکه دربارة تححیل دانش گفته اسرت« :کسرب دانرش برر هرر مسرلمین
واهب است» (کلینی ،1381 ،ا  .)15 :2دربارة ارزش ایمان نیز گفته است« :همران کسرانی
که ایمان وردهاند و دلهایشان به یاد ادا رام میگیرد .گاه براش کره برا یراد اردا دلهرا
رامش مییابد( ».رعد.)28 :
و معتقد است  :بشر بایرد برا دو برال علرم و ایمران مجهرز باشرد ترا بتوانرد در فلرای
اوشبختی و رستگاری به پرواز ید و هر کدام از این دو بالش شکسته باشد ،نمیتواند بره
کمال انسانی برسد.
مؤمن واقعی ،همان عاقل واقعی و عاقل واقعی همان مؤمن واقعی است .عقلی که قر ن
به ن اشاره دارد و مرتبو با ایمان است ،عقل منورشده به نور وحری اسرت ،زیررا افررادی
هستند که تعقل میکنند و با اینکه یقین دارند ،اما باز کفر میورزند .بنرابراین تنهرا تعقرل و
معرفت برای ایمان کافی نیست و این عقل باید با «وحی» مرتبو باشد تا بتواند با ایمان ،در
کنار هم موهبات رسرتگاری انسران را فرراهم کنرد .بنرابراین ایمرانی کره از روی تعقرل و
اردورزی باشد ،میتواند به انسان کمک کند تا به فالح و رستگاری برسد ،زیرا کسری کره
از روی گاهی و معرفت به ادا ایمان داشته باشد ،پایههای ایمانش محکمتر است از کسی
که از روی تقلید و کورکورانه ایمان بیاورد .اداوند میفرماید :و چون به نان گفتره شرود:
«از نچه ادا نازل کرده است پیروی کنید» میگویند« :نه ،بلکه از چیزی که پدران ارود را
بر ن یافتهایم ،پیروی میکنیم ».یا هرچنرد پدرانشران چیرزی را درک نمریکررده و بره راه
صواب نمیرفتهاند [باز هم در اور پیروی هستند]؟ (بقره.)170 :
همچنین در یات دیگر میفرماید« :قطعاً بدترین هنبندگان نزد ادا کران و الالنیاند که
نمیاندیشند( ».انفال.)22 :
میتوان گفت که عقل و ایمان هر دو با هم تأثیر بسزایی در نجات و رستگاری انسران
دارند و این دو با هم دو پایه استوار و محکم هستند که میتوانند انسان را به درهات عرالی
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کمال برسانند و در نهایت به سعادت و رستگاری که اداوند وعدهاش را داده اسرت ،نائرل
شوند.
 .3دیدگاه عهد جدید
 .1 .3ایمان از دیدگاه عهد جدید

ایمان از دیدگاه مسیحیت به معنای اعتماد کردن ،تکیه کرردن ،اطمینران داشرتن و همچنرین
عقیدة محکم داشتن به شخص یا شیء است که میتوان بهعنوان یک شیء یا شخص کامالً
به ن اعتماد کرد (مولند .)66 :1368 ،اناهیل ایمان را تنها معیار نیکری و اروبی و تنهرا راه
نجات معرفی میکند« :چراکه شما با فیض و بهواسطة ایمان نجرات یافتیرد ،ایرن نجرات از
شما نیست ،بلکه عطای اداست» (افسسیان« .)8:2 ،انجیل نشان میدهد کره اردا چگونره
دمیان را کامالً نیک میشمارد و این بر پایة ایمان بنا شرده اسرت .چنانکره کتراب مقردس
میفرماید مرد نیک بهوسیلة ایمان اواهد زیسرت( ».رومیران 17:1 ،و  .)28:3و نیرز انسران
بهوسیلة ایمان به نچه نادیده اسرت ایمران مری ورد و نهرا را مریفهمرد و درک مریکنرد
(وحیدی 83 :1389 ،و.)87
در عهد هدید ،متعلق ایمان اود اداست« :عیسی در پاسخ ،ایشان را گفرت« :بره اردا
ایمان داشته باشید .بهراستی شما را میگویم که اگر کس به این کوه بگوید« :از هرای کنرده
شو و به دریا درافکنده شود ».و اگر در دل اود شک نکند ،بلکه ایمان داشته باشد که نچه
میگوید اواهد شد ،این بر او عطا اواهد گشت( ».مرقس.)22-23 :11 ،
 .2 .3عقل در عهد جدید

در الهیات مسیحی که برااسته از عهد هدید است ،عقل بهعنوان یکری از منرابع اصرلی در
کنار سنت و کتاب مقدس شنااته شده است .متألهان مسیحی هریچ تعریفری از عقرل ارائره
نداده اند ،اما با مراهعه به ثار متعدد عقل را نیرویی معرفی میکنند کره بعرد از ایمران قررار
دارد و به عنوان عقل بشری و نقش ترویج و تقویت و نیرز بیران چیسرتی لروازم ن چیرزی
است که به مدد وحی معلوم میشود و کارکردش در این زمینه تأیید ایمان و موزههرای ن
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است .البته این عقل نه عقل استداللی و فلسفی ،بلکه عقلی است که بر اثر اشراق و مکاشفه

به نیروی ایمان وهود دارد .بنابراین با هستوهو در عهد هدید در مورد عقل و مفراهیم
نزدیک به ن میتوان نتیجه گرفت که .1 :مادة عقل بهندرت در عهد هدید مده اسرت؛
 .2مواردی هم که ذکر شده بیشتر مذمت عقل است تا مردحت ن؛  .-3اگرچره دربرارة
فهم ،اندیشه و درک ،یاتی نقل شده ،در موارد مذکور ایمرانگرایری و توهره بره ایمران
صرف بر عقل و فهمگرایی غلبه دارد؛  .4پیام عهد هدید اغلب معنوی ،باطنی و ااالقی
بوده و فلسفة چگونگی عمل کردن نیز کمتر مورد تذکر قرار گرفته اسرت .در اینجرا بره
مواردی از عقل از دیدگاه برای متألهان مسیحی میپردازیم
ترتولیان از مسیحیان صدر اول میپرسد ،تن را با اورشرلیم چره کرار؟ (مقحرود وی از
تن فلسفة یونان بود) در ادامه میگوید :ایمان و فلسفه هیچ وهره مشرترکی ندارنرد .ن دو
کامالً ضد یکدیگرند (پترسون و همکاران70 :1376 ،؛ حدادی.)1350 ،
کوئیناس و سنت مسیحی که او ارائه کرد ،اعتقاد نداشت که مسیحیت به ن چیزی کره
عقل محقق و معلوم میکند ،محدود است

)s.n: 271-275

 .(Mcinerny,ایمان فراتر از عقرل

است و راه به حقایق و بینشهای وحی دارد که عقل بدون مدد گرفتن نمیتواند به ژرفرای
ن راه یابد یا ن را کشف کند .عقل نقش ترویج و تقویرت و نیرز بیران چیسرتی لروازم ن
چیزی است که به مدد وحی معلوم میشود (حدادی .)345 :1384 ،مسریحیت برر مبرانی و
شالوده ای عقلی استوار است ،اما سااتمانی که بر ن مبنرا و شرالوده اسرتوار اسرت ،بسریار
فراتر از چیزی است که عقل بتواند ن را مکشوف سازد .با این حساب فلسفه کنیز الهیرات
است (حدادی.)345 :1384 ،
 .3 .3رابطة عقل و ایمان در عهد جدید

در عهد هدید به عقل و مشتقات ن اشارة چندانی نشده و هر ها که عقل یرا مشرتقات ن
بهکار رفته ،مورد نکوهش و سرزنش قرار گرفتره اسرت (لوقرا  ،45:9 ،8:16مررقس ،38:10
متی .)6:26

  450فلسفه دین ،دورة  ،18شمارة  ،3پاییز 1400

نچه میتوان براساس عهد هدید دریافت این است که رابطهای هدی بین عقل و ایمان
نمیتوان دید .در اناهیل و حتی عهد هدیرد برر ایمران تأکیرد فرراوان شرده و بره تعقرل و
اردورزی کمتر اشاره شده است (زیبایینژاد.)407-411 :1382 ،
در نامههای پولس نیز نچه مشهود است ،این است که میان ایمان و عقل برههریچوهره
سازگاری وهود ندارد و نسبت میان نها را هز تلاد نمیداند و در مرورد نجرات تنهرا برر
ایمانگرایی تأکید میورزد.
وی در رسالة اود به کولسیان ورده است« :هوش دارید که کسری شرما را بره نیرنرگ
باطل «فلسفه» که مبتنی بر سنت کامالً بشری و ارکان ههان است و نه بر مسی  ،به اسرارت
درنیاورد» (کولوسیان.)8 :2 ،
و در های دیگر تلاد میان ایمان و عقل را روشنتر بیان کرده است« :ذکر صلیب برای
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
است( ».اول قرنتیان.)19-20 :1 ،
پولس حکمت انسانی را حکمت گناه معرفی میکند :حکمتی که با عقل سخن میگوید
و ادعای تفسیر عالم را دارد و حکمت انسانی را پوچ و بیمعنا و ههالت و هنون مریدانرد
(قرنتیان.)23-24 :1 ،
از نظر وی عقل و عقالنیت محطل  ،بههیچوهه انسان را به ادا نمریرسراند (قرنتیران،
.)1:21
 .4 .3آموزه نجات و رستگاری از دیدگاه عهد جدید

به باور مسیحیان ،نجات معانی ویژهای دارد :رهایی از قدرت گنراه ()A.S HORBY, 2000.؛
حالت و وضعیتی که در ن ،انسان از گناه و مر

زاد میشود (

Longman Dictionnary of

) ،)Contemporary English, 1987تحقق برتری ادای نامتناهی بر تباهیهرای پدید مرده از
گنرراه ،بیمرراری و مررر

()Collegiate Dictionary, 2000.

 .)Merian-Webstersسرررانجام
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«نجات به ن عمل اداوند گفته میشود که برای بازگرداندن انسران بره موقعیرت اولریاش
انجرام گرفتره اسرت؛ مروقعیتی کره از ن بره سربب گنراه دم هبروط کررده

اسرت»( W.G.

).)Topmoelier, 1967: 994
به اعتقاد مسیحیان ،انسان در سر غاز فرینش در کمال راستی و درسرتی برود ،ولری دم
(نخستین نمونة انسانیت) به معحیت ادا وسوسه شد و دامن اود را به گناه لوده ساات.
به این سبب از ن هایگاه بلند هبوط کرد .اما از ن حیرث کره نافرمرانی دم و پیامردهایش
بزر

و درازدامنه بود؛ ،بهگونهای کره حتری پیرامبران الهری و شرریعتهرای سرمانی نیرز

نتوانستند دامان انسان را از ن پاکیزه کنند ،ادای دانا از ازل برای نجرات دمیران نقشرهای
تدارک دید .او بهااطر عشق و عالقة بیپایانش به انسانها ،عیسی مسی  ،یگانه فرزند اود
را مجسم ساات تا با موزهها و معجزههای اود و ارائة یک زنردگی نمونره و «برا مرر ،
رستاایز و صعود به سمان ،و تأسیس هامعة مسیحی و فرسرتادن روحالقردس ،بنری دم را
رهایی بخشید ).(w.G To Pmoler, 1967: 995
«و در هیچکس غیر از او نجات نیست؛ زیرا که اسمی دیگر زیر سرمان بره مرردم عطرا
نشده که بدان نجات یابند( ».اعمال رسوالن.)12:5 ،
 .5 .3تأثیر عقل و ایمان بر رستگاری در عهد جدید

در عهد هدید ،اولین عامل نجات ،ایمان است« .اعتماد به اداونرد و رویرارویی و مواههره
با او» است .در هایهای اناهیل و عهد هدید تنها بر اهمیت ایمان و نقرش بسرزای ن در
نجات و رستگاری تأکید دارد .پولس از تأثیرگذارترین افراد در راهبرد این رویکررد اسرت.
وی ایمان را تنها راه نجات معرفی میکند« :چراکه شما با فریض و برهواسرطةایمان نجرات
یافتید .این نجات از شما نیست ،بلکه عطای اداست( ».افسسیان.)8 :2 ،
پولس اعتقاد به نقش عمل در نجات را مانع بزرگی در نجات میداند و فقو
ایمان را شرط الزم و کافی برای نجات مریدانرد و معتقرد اسرت شرریعت و عمرل بره
شریعت در رستگاری انسان نقشی ندارد .همچنین پولس به هیچ طریرق ایمران را برا عقرل

  452فلسفه دین ،دورة  ،18شمارة  ،3پاییز 1400

سازگار نمیداند ،زیرا عامل نجات و رستگاری انسان را ایمان میداند نه تعقل و عقالنیرت؛
«باابر باشید که کسی شما را نرباید به فلسفه و مکر باطرل .برر حسرب تقلیرد مرردم و برر
حسب اصول دنیوی نه بر حسب مسی » (کولسیان .)8 :2 ،از نظرر وی فلسرفه و عقالنیرت
بههیچوهه انسان را به رهایی و رستگاری نمیرساند (وحیدی.)94 :1396 ،
در سراسر عهد هدید بهوضوح میتوان نقش ایمان را در رستگاری افراد بشرر مشراهده
کرد و به صراحت میتوان گفت که ایمان با نجات و رستگاری ارتباط مستقیم دارد و بدون
ایمان هرگز کسی نجات نمییابد .اما اینکه عقل و عقالنیت چه ارتباطی با رستگاری دارنرد
و یا عقل میتواند در نجات و رهایی انسان تأثیر بگذارد ،از مباحثی است که عهرد هدیرد
کمتر به ن پردااته است و ن را مسکوت گذاشته است .در اینجا عالوه برر نچره از عهرد
هدید ذکر شد به مواردی از این تأثیر عقل و ایمان در رستگاری به دیردگاههرای براری از
متألهان مشهور مسیحیت میپردازیم.
ترتولیان میگوید ایمان و فلسفه هیچ وهه مشترکی ندارند .ن دو کامالً ضد یکدیگرنرد
(پترسون و همکاران70 :1376 ،؛ حدادی.)1350 ،
گوستین معتقد است که در ایمان عقل تابع ایمان میشود و بهصرورت اردمتکاری در
ادمت ن درمی ید ( ،Leff,1958: 37ایلخانی،

.)89 :1382

کویناس بر این اعتقاد است که ایمان فراتر از عقل است و راه به حقایق و بیرنشهرای
وحی دارد که عقل بدون مدد گرفتن نمی تواند به ژرفای ن راه یافته یرا ن را کشرف کنرد
()Kretzmann, 1993: 34
عقل نقش ترویج و تقویت و نیز بیان چیستی لوازم ن چیزی است که بره مردد وحری
معلوم میشود (حدادی )345 :1384 ،و در ادامه میگوید :مسیحیت بر مبرانی و شرالودهای
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،
 .) 345 :1384همچنین بسیاری از اعتقادات بنیادین این دین را کره متعقرل ایمران اسرت از
قلمرو و حوزه عقل اارا است .او پذیرفتن اینگونه اعتقادات را تنها بر پایرة ایمران قررار
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میداد )(Mcinerny, s.n, 271-275؛ ژیلسون .)57 :1375 ،به این معنا که برا عقرل و دلیرل و
استدالل نمیتوان اثبات کرد ).(Emery, 2007: 43
نسلم در بسیاری از نوشتههایش ایمان و حجیت متون مقدس را برتر از استدالل عقلی
قرار میدهد .او معتقد است اول باید ایمان ورد ،پس از ن میتوان از عقل بهطور گسرترده
استفاده کرد .وحی حقایقی را به انسان اعطا میکند که عقل بهتنهایی هیچ وقت نمیتواند به
نها دست یابرد .حرکرت و هردف ایمران اسرت ( ،Davie, 2004: 3ایلخرانی198 :1382 ،و
.)199
پاسکال معتقد اسرت ،دل دلیرل اراص ارود را دارد و عقرل ن دلیرل را نمریشناسرد
( )Hammond, 2003: 10و تلویحاً میگفت ممکن است بعلری افرراد ناچرار شروند قروای
عقالنی اود را تعطیل کنند تا بتوانند ایمان بیاورند

(42

Pascal,1987:؛ پترسون و همکاران،

 .)70 :1376پاسکال معتقد است« :این قلب است که اردا را درک مریکنرد» (

Hammond,

.)2003: 38
کی یر کگور در مورد تجسد مسی که یکی از موزههای مسیحی است ،میگوید تجسد
یعنی حلول ادا در بدن انسانی به نام مسی که این موزه براساس سنجش و معیرار عقلری
یقیناً یک مفهوم متناق ض است ،زیرا حلول اداوند در بدن انسان به نرام مسری بره معنرای
ظهور اداوند در این ههان است .امرا چرون کتراب مقردس گفتره اسرت ،قبرول مریکنریم
)(Hannay, 1998: 386; Kierkgaard, 1941: 17

اما او با گفتة متأله ای به نام ترتولیان پاسخ میدهد که من به همان چیزی که بیمعنرا و
سخیف است معتقدم (پاپ لین.)426 :1308 ،
 .6 .3عقل و ایمان در قرآن و عهد جدید

در مورد اشتراکات و ااتالفات قر ن و عهد هدید بهطور االصه میتوان گفت:
 .1 .6 .3عقل

در قر ن به اردورزی و عقل تأکید فراوان شده ،مشتقات و مترادفهای «عقرل» حردود 49
بار در قر ن مده است .قر ن بارها انسان را به تفکر در ههران ،القرت زمرین و سرمان و
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حتی در وهود اود ،دعوت میکند ،و اردورزان را ستوده است و انسانهایی را که تفکرر
نمیکنند ،مذمت میکند.
اما در عهد هدید به «عقل» و اردورزی کمتر پردااته شده و هاهایی هم که «عقل» را
بهکار برده ،به مذمت ن پردااته است (متی.)26 :6 ،
بنابراین بهوضوح میتوان گفت که قر ن بهای بیشتری به تفکر و عقرل داده اسرت و ن
را یکی از اسباب رسیدن انسان به هدف متعالی اود ،یعنی رستگاری و نجات میداند.
 .2 .6 .3ایمان

در قر ن و عهد هدید بر ایمان تأکید و توهه فراوان شده است؛ اما در مورد ماهیت ایمان و
تلقی قر ن و عهد هدید از ایمان ،تفاوتهایی وهود دارد .همچنین در مرورد رابطرة ایمران
با عمل صال و ارتباط ایمان با عقل نیز تمایزاتی موهود است که به بیان نها میپردازیم:
 .1در قر ن ایمان وردن به ادا و رسول گرامی و یات قر ن تحری شده است ،بررای
مثال (بقره41 :؛ نساء.)136 :

در همه جای قرآن به پیامبر بودن حضرت محمد تصریح شده است و آن حضرت را
یکی از بندگان خدا میداند.
در عهد هدید اگرچه متعلق ایمان ادا و عیسی است ولی ایمان به حلرت عیسری بره
دو گونه مطرح شده است :در اناهیل همنوا (مرقس ،لوقا ،متی) .حلررت مسری برهعنروان
پیامبر ادا مطرح شده است و بر ایمان وردن به عیسی بهعنوان پیامبر ادا تأکید دارد.
اما در نامههای پولس و انجیل یوحنا ،مسی بهعنوان پسر ادا معرفی میشرود و ایمران
به عیسی بهعنوان پسر یگانره اردا (یوحنرا ،16:3 ،یوحنرا )13:10 ،امرری ضرروری تلقری
میشود.
در اناهیل تفاوتی میان «وحری اردا» و سرخنان ارود حلررت مسری وهرود نردارد.
حلرت عیسی مسی  ،بهعنوان «وحری متجسرد» برر روی زمرین حلرور دارد .پرس تمرام
گفتارها و رفتارهای او بهعنوان «وحی» است و ایمان وردن به تمام این رفتارها و گفتارهرا،
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بهعنوان ایمان به «وحی» اداست و باید مؤمن به همة نها معتقد و ملتزم باشد.
 .2قر ن به ااتیاری بودن ایمان تأکید دارد و ایمرانی را کره از روی اهبرار باشرد ،نفری
میکند (بقره258 :؛ لعمران60 :؛ داان8 :و 9؛ مزمل19 :؛ انسان.)29 :
اما در اناهیل و عهد هدید بهویژه در نامههای پولس اراده و ااتیار انسان سهم ناچیزی
در ایمان دارد .پولس ایمان را نه فعل انسان ،بلکه فعل ادا و بخشش و مروهبتی از هانرب
ادا نسبت به انسان میداند (افسسیان 8 :2 ،و افسسیان  8 :9ر 2؛ کولسیان3:8 ،؛ غالطیران،
.5:2؛ دوم قرنتیان.)5:10 ،
 .3در یههای متعدد قر ن ایمان و عمل صال را با هرم از عوامرل نجرات و رسرتگاری
ذکر کرده است و بر این نکته تأکید دارد که عمل صرال از ایمران هردا نیسرت و ایرن دو
مالزم یکدیگرند (بقره62 :؛ مائده 69 ،و 93؛ عنکبوت7 :؛ والعحر.)3 :
اما در نامههای پولس در کتاب عهد هدید ،ایمان تنها معیار درستی و رستگاری است و
عمل نقشی در این زمینه ندارد؛ یعنی صرف ایمان است که انسان را نجات میدهد ،پرولس
ایمان همراه با محبت را یگانه راه رسیدن به رستگاری میداند (افسسیان 8 :2 ،و کولسریان،
.)8 :2
 .4قر ن میان ایمان و عقل رابطة تنگاتنگی برقرار میکند و در یات زیادی بیارردان و
کسانی را که تعقل نمیکنند ،مذمت میکند .همچنین یکی از عواملی را که انسانها به اردا
و رسول ایمان نمی ورند ،بهکار نبستن قوة ادراک ارود مریدانرد (بقرره 76 :و13؛ یرونس:
.)100
اما در اناهیل و عهد هدید تأکید فراوان بر ایمان دارد و سخن چندانی از عقل و رابطرة
ن با ایمان نیامده است .در نامههای پولس نیز ایمانگرایی را میبینیم .پولس میران ایمران و
عقل هیچ سازگاری را نمیپذیرد (کولوسیان.)8 :2 ،
 .3 .6 .3تأثیر عقل و ایمان بر رستگاری و نجات انسان در قرآن و عهد جدید

در مسئلة تأثیر عقل و ایمان بر رستگاری ،قر ن بین عقل و ایمان رابطه برقرار میکند و هرر
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دو را با هم از عوامل مهم و تأثیرگذار در رستگاری انسان میداند .عقل و ایمان اگر همگام
و هماهنگ هم پیش روند ،میتوانند انسان را به سر منزل مقحود برسانند .هر دو با هرم ،دو
عامل اساسی برای پیشبرد انسان برای رسیدن به هدف نهرایی هسرتند؛ ایرن رویکررد قرر ن
است به تأثیر عقل و ایمان بر رستگاری.
اما رویکرد عهد هدید بهگونهای دیگر است در عهد هدید تأکید فراوان بر ایمران دارد،
بدون اینکه بر عقل و رابطة ن با ایمان و یا تأثیر عقل بر ایمان و رستگاری اشرارهای کررده
باشد .در عهد هدید بهاحوص نامههای پولس ایمان شرط نجات است ،پس قر ن و عهرد
هدید دو رویکرد و روش متفاوت دارند ،اگرچه هر دو به ایمان اهمیت فراوان دادهاند ،هم
در معنای ایمان و هم متعلقات ایمان با هم متفاوتاند.
در پایان بیان میداریم که قر ن اگرچه بره ایمران اهمیرت فرراوان داده اسرت و ن را از
ضروریات دین میداند ،در کنار ایمان به عقل ،عقالنیت ،اردورزی و تفکر هم بهای بسیار
داده است و مخاطبان اصلی اود را اردورزان و اهل اندیشه قرار میدهد؛ بر ایمانی کره از
روی فکر و تعقل باشد ،تأکید دارد و انسران را از تقلیرد کورکورانره برحرذر مریدارد و در
نهایت ایمان و عقل هر دو با هم را دو پایة استوار برای رسیدن انسان به رسرتگاری نهرایی
برمیشمارد.
اما کتاب عهد هدید بهگونهای دیگر به موضوع پردااته است؛ در این کتراب بره ایمران
اهمیت فراوان داده شده و در نامههای پولس تنها راه رسیدن به نجات و رستگاری معرفری
شده است ،اما به عقالنیت و اردورزی بهعنوان عراملی در کنرار ایمران بررای رسریدن بره
رستگاری اشارهای نشده و هاهایی نیز به مذمت عقل پردااته است .در نهایت کتاب عهرد
هدید عقل را بیارتباط با رستگاری میداند و ن را هزء عوامرل تأثیرگرذار برر رسرتگاری
بهشمار نمی ورد

).(Basinger, 1988: 255

 .4نتیجهگیری
در قر ن به اردورزی و عقل تأکید فراوان شده است .مشتقات و مترادفهای «عقل» حدود
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 49بار در قر ن مده است .قر ن بارها انسان را به تفکر در ههان ،القت زمین و سرمان و
حتی در وهود اود ،دعوت مینماید ،و انسانهایی را که تفکر نمیکنند ،مذمت میکند.
اما در عهد هدید به «عقل» و اردورزی کمتر پردااته شده او هاهایی هم که «عقل» را
بهکار برده ،به مذمت ن پردااته است (متی .)26 :6 ،قر ن به ااتیاری برودن ایمران تأکیرد
دارد و ایمانی را که از روی اهبار باشد ،نفی میکنرد .دالیرل زیرادی هرم بررای تأکیرد برر
ااتیاری بودن ایمان ذکر میکند.
در عهد هدید ،بهویژه در نامههای پولس اراده و ااتیار انسان سرهم نراچیزی در ایمران
دارد .پولس ایمان را نه فعل انسان ،بلکه فعل ادا و بخشش و موهبتی از هانب ادا نسبت
به انسان میداند (افسسیان)8 :9 ،در سراسر عهد هدید بهوضوح میتوان نقش ایمران را در
رستگاری افراد بشر مشاهده کرد و بهصراحت میتوان گفت که ایمان با نجات و رستگاری
ارتباط مستقیم دارد و بدون ایمان هرگز کسی نجات نمییابد .اما اینکه عقل و عقالنیت چه
ارتباطی با رستگاری دارند و یا عقل میتواند در نجات و رهرایی انسران ترأثیر بگرذارد ،از
مباحثی است که عهد هدید کمتر به ن پردااته و ن را مسکوت گذاشته است.
در قر ن و عهد هدید بر ایمان تأکید و توهه فراوان شده اسرت؛ امرا در مرورد ماهیرت
ایمان و تلقی قر ن و عهد هدید از ایمان ،تفاوتهایی وهود دارد .همچنین در مورد رابطرة
ایمان با عمل صال و ارتباط ایمان با عقل نیز تمایزاتی موهود است.
قر ن میان ایمان و عقل رابطة تنگاتنگی برقرار میکند و در یرات زیرادی بریارردان و
کسانی را که تعقل نمیکنند ،مذمت میکند .همچنین یکی از عواملی را که انسانها به اردا
و رسول ایمان نمی ورند ،بهکار نبستن قوه ادراک ارود مریدانرد (بقرره 76 :و13؛ یرونس:
.)100
اما عهد هدید تأکید فراوان بر ایمان دارد و سخن چندانی از عقل و رابطة ن برا ایمران
نیامده است .در نامههای پولس نیز ایمان گرایی را میبینیم .پولس میان ایمان و عقرل هریچ
سازگاری را نمیپذیرد (کولوسیان.)8 :2 ،
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