
  
  
  

  و پل تيليخ ماهيت ايمان ديني از ديدگاه عالمه طباطبايي
  

  ∗∗حميد رضا عبدلي مهرجردي        ∗ حسن آباديدكتر مجيد صادقي
 

  چكيده
توان نقش  اي كه نمي ترين عناصر اديان، ايمان است؛ به گونه از محوري

يت ايمان پرداختن به ماه. گيري باور ديني ناديده انگاشت  بنيادين آن را در شكل
 .رود ترين مباحث متكلمان اديان بزرگ به شمار مي  از اصلي،و جايگاه آن در اديان

 ماهيت ايمان ديني را از ديدگاه عالمه طباطبايي و پي آن است كهاين جستار در 
است  فيلسوف و متكلمي اين دو،هر يك از . مورد بررسي قرار دهدپل تيليخ 

 ديني، با اين تفاوت كه يكي از عالم ةشدر تحليل انديكار كشته سرشناس و 
عالمه طباطبايي ايمان را باوري  .و ديگري از عالم مسيحيت است اسالم
شود؛  اي كه باعث مصونيت انسان از شك مي گونه د؛ بهدان يافته در قلب مي نتمك

كند و بنابراين  بستگي نهايي تعبير مي كه پل تيليخ از ايمان به حالت دل در حالي
 متمكن در قلب خواهد بود و حال »باور« عالمه طباطبايي ايمان از سنخ در نظر

  هر دو فيلسوف اذعان دارند كه.داند  مي»فعل«را از سنخ آن كه پل تيليخ  آن
پل . بين ايمان و عقل تعارضي نيست  امري عيني و خارجي است و،متعلق ايمان

كه از نظر   در حالي،داند ميتيليخ آغاز ايمان را يقيني و انجام آن را قرين با شك 
نهايت به در  ، اما ايمان در مراحل ابتدايي همراه با شك بوده،عالمه طباطبايي
  .شود يقين منجر مي
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  مقدمه. 1
 شده است، ي و كالميت فلسف از مباحثاياريساز بس نهي كه زميم مهمياز جمله مفاه

 از ياريذهن بس» مانيا«ت يين ماهيف و تعيتعر. است» مانيا« تين مفهوم و ماهييتب
 ،»زوتسويا «ةبه گفت.  را به خود مشغول داشته استيهودي و يحي، مسيشمندان اسالمياند

 در ين مفهوم كالميتر ن و مهمي نخست،يخياز لحاظ تار» مانيا«، يشناس معروف ژاپن اسالم
د آورد كه ي واقعاً مهم پدمسألةن ي چند،ين فرهنگ اسالمياسالم بود و در چند قرن نخست

 در كالم .)29 : ص،2(  بودندياتي حيلي در حال رشد، مساي امت اسالميها برا  از آنيبرخ
 اعم از  ،يحي مسي كالميها  است و فرقهيدار  دامنهيها مان محور بحثيز اي نيحيمس

  .  دارندياديت آن، اختالف زيل ماهي در تحل،تانك و پروتسيكاتول
 اعتماد كردن، يشه به معنين ريا.  أمن استةشيمصدر باب افعال از ر» مانيا «ةواژ

» مانيا«.  نفس و زوال خوف استةنياصل أمن طمأن. دن به كار رفته استيرفتن و گرويپذ
 يي عالمه طباطبا.)25: ص، 4( ض كفر استعمال شده استيق و نقي تصدي به معنا،در لغت

 است و از ماده ]انسان[افتن اعتقاد در قلب يمان تمكن يا«: اند ف كردهيگونه تعر نيمان را ايا
 كه يمان آوردن از شك و دودليا شخص مؤمن، با اي گو] كهيا به گونه[أمن گرفته شده 

» Faith«مان، ي اة واژيسيمعادل انگل. )43: ص ،1ج ،6(» شود يمن ميآفت اعتقاد است، ا
ن يتر مان در متداوليا«: ن آمده استين چنيالمعارف د  ةرين واژه در داي اةدربار. باشد يم

 اعتقاد راسخ به ]يعني[است، ) ديام( مورد انتظار ]امور[نان به ي اطم] ازيحاك[ف خود، يتعر
 ،رديگ يمان شكل مي كه امروزه حول محور ايمباحث). 250: ، ص5، ج 13(» امور ناملموس

  . باشد يت مي آن با عقالنة يا رابطيني باور ديريگ در شكل» مانيا«ن نقش يي تبيدتاً براعم
 قـرآن   يعنـ ي اسـالم    ي در جهان اسالم، كتاب آسمان     ين مباحث كالم  يتر يخاستگاه اصل 

 ةلأ مـس ،ال بـود ؤل نزول قرآن مطرح و مورد سـ ي كه از همان اوا يا  از مباحث عمده   يكي. بود
له مربـوط بـه جنـگ       أن مـس  يـ  و اخـتالف در ا     يري اوج درگ  ةنقط. تاس آن   يستيمان و چ  يا

ك يـ مـان و تفك ي حد و مرز اتعيين بودند كه به ي كسانيخيخوارج به لحاظ تار . ن است يصف
:  ص،3(  پرداختنـد ي و اجتمـاع ياسـ ي مقاصد س ين برا ين عناو يمؤمن از كافر و استفاده از ا      

ز يـ ت ن يحيسـنت مـس   . ستيه عالم اسالم ن   مان منحصر ب  ي ا ةلأمس البته بايد دانست كه      .)59
له أ مـس  ،ز در جهـان مـدرن     يـ امـروزه ن  . اند يمصر است كه تنها مؤمنان اهل نجات و رستگار        

 دين و كالم جديد بـه شـمار         ةيكي از رويكردهاي مهم فلسف     1»سميدئيف«ا  ي» ييگرا مانيا«
تـوان از راه     سـت و نمـي     حقايق ديني بر امر ايمـان اسـتوار ا         ،گرايانه در ديدگاه ايمان  . آيد مي

در مـسيحيت  » ايمان«له أ تاريخي مس ةسابق. خردورزي و استدالل به آن حقايق دست يافت       
 اصلي مسيحيت بـا قواعـد       ة پولس معتقد بود كه آموز    . گردد باز مي » پولس قديس «به زمان   
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آورم تـا    مـن ايمـان مـي     «: آن بـود كـه     نيـز بـر   » آگوستين«. فلسفي يونان تباه گشته است    
  . »ممبفه

  
  عالمه طباطبايي. 2

  تعريف ايمان. 1. 2
را از گوناگوني هاي خود، تعاريف   در فرازهاي متفاوت از بيانات و نوشتهعالمه طباطبايي

دهند، كه ابتدا به تبيين و تحليل تعاريف مذكور و سپس به نتايج حاصل از  ايمان ارائه مي
  .پردازيم ها مي آن

ان از أمن گرفته شده و به معناي تمكن يافتن اعتقاد ايم «،عالمه طباطبايياز ديدگاه 
 از ترديد و شك ، گويا شخص مؤمن با ايمان آوردن]اي كه به گونه[.  است]انسان[در قلب 

 ايشان در جاي ديگري .)43 :ص، 1ج ،6(» گردد كه آفت اعتقاد است مصون و ايمن مي
، 15 ج ،6(» زام به لوازم آن استايمان اذعان و تصديق به چيزي همراه با الت« : آورده است

: ص، 9ج ،6(» باشد اصطالح ايمان به معناي تصديق مي«: گويد و در موضع ديگر مي) 3:ص
 نيز .)285:  ص،18 ج ،6( بلكه تصديق همراه با التزام ،و البته نه صرف تصديق) 329
 از لوازم ايمان حاكي از سكون و آرامش خاصي در نفس نسبت به امري است و«: فرمايند مي
 .)277: ص، 16 ج ،6(»  التزام عملي به آن چيزي است كه بدان ايمان آورده شده است،آن

دانند كه  عالمه طباطبايي در مواردي ديگر ايمان را حاكي از يك عقد يا تعلق قلبي مي
، 6(نسبت به يگانگي خدا، به رسوالن او و به اوامر و نواهي الهي و دين او حاصل گشته است 

 مقتضاي عقد قلبي ايمان آن است كه شخص از خدا و رسول ،و در واقع) 157: ص، 15ج 
   .)160 :، ص15 ج ،6(ها را بپذيرد  او پيروي كرده و دعوت آن

چه كه بدان معتقد  پس ايمان، اعتقاد و باور صرف و محض نيست؛ بلكه بايد به لوازم آن
كه ايمان علم به امري  را بپذيريم؛ چرا آثار آن ،بند باشيم و تسليم آن شده ايم هم پاي شده

است همراه با سكون و اطمينان به آن و اين اطمينان و سكون جز با التزام به لوازم آن به 
كه بسا گاهي علم همراه با سكون و التزام نيست؛ مانند  توضيح مطلب اين .آيد دست نمي

 شان تركها،  آن علم به زشتياند و عالوه بر  بسياري از كساني كه به اعمال زشت عادت كرده
  اگر اشكال شود كه چرا افراد با ايمان هم گاهي بر،به نظر عالمه طباطبايي. گويند نمي

 دليل آن اموري است كه از نفس انسان :كنند بايد گفت خالف لوازم ايمان خود عمل مي
 و كه عمل جز ايشان معتقدند، براي همين.كنند اش منحرف مي  او را از راه ايماني،برخاسته

البته با توجه . باشد مي» عمل«ها  كه يكي از آنايمان است؛ يعني ايمان اجزا و اركاني دارد 
 ايمان وكه عمل جز توان گفت منظور ايشان از اين  مي،به سخنان ديگر عالمه طباطبايي
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 ،مل ايمان جز با ع،رود و به عبارت ديگر ل از لوازم ايمان به شمار ميست كه عما  است، آن
طور كه ايمان باعث   متقابل دارند؛ يعني همانة ايمان و عمل رابط، در واقع.شود كامل نمي
  .گردد و اين دو در تالزم با هم هستند شود، عمل هم باعث ايمان مي عمل مي

 دليل عالمه براي .)3 :، ص15 ج ،6( ايمان هرگز علم صرف هم نيست ،از طرف ديگر
... آيد اموري چون ارتداد، كفر، ضاللت و   قرآن بر مي اين است كه از آيات،سخن خود

 پس هرگز ايمان ]اند؛ ناشدني جمعها با ايمان  كه اين و حال آن[تواند با علم جمع شود  مي
 هرگز آگاهي ،آگاهي استاي  گونه اگرچه ايمان مستلزم ،در واقع. تواند علم صرف باشد نمي

 با راكه عمل  ان عمل صرف هم نيست؛ چراايم. محض نيست؛ بلكه بيش از يك آگاهي است
بنابراين شخص بايد به مقتضاي علم خود ملتزم باشد؛ يعني به . كردجمع توان  هم مينفاق 
، 18  ج،6(اي به آن تعلق يا عقد قلبي داشته باشد كه آثار عملي آن را بپذيرد  گونه

دارد كه به يكتايي او  كسي به خدا ايمان ،بنابراين از ديدگاه درون ديني). 281-282:صص
  و، به انجام حق عبوديت و الوهيت او همت گمارد،علم داشته باشد و به مقتضاي اين علم

عالمه طباطبايي در . و نه عمل صرفاست پس ايمان نه علم صرف . گرنه مؤمن نخواهد بود
ايمان «: ندفرماي د؛ مثالً مينپرداز يد همين برداشت از ايمان مييموارد و بيانات ديگري به تأ

 تسليم امر خدا و ،كه انسان به طور ظاهري و باطني و به طور تام و كامل عبارت است از آن
جاي   يا در؛)431:  ص،4 ج،6(»رود رسول او شود كه اين از مراحل كامل ايمان به شمار مي

 بدان معنا كه شخص به باور و علم ،كند خالصه مي» علم عملي«ديگري ايمان را در تعبير 
  .)5: ، ص15 ج ،6(ود التزام عملي داشته باشد خ

 حكايت از باوري قلبي ،توان ايمان را از ديدگاه عالمه  مي،چه گفته شد با توجه به آن
 به لوازم عملي باور خود پايبند ، آن باورة به واسط،دانست كه شخص آن را تصديق كرده

و آثار آن علم و تصديق از او اي كه نسبت به آن تسليم و سرسپرده شود   به گونه،گردد مي
  . نيل به يقين است، آن آثارة از جمل.بروز كند

از ديدگاه » تصديق«و » قلب«، »عمل«، »اعتقاد«البته بايد به معناي چهار اصطالح 
حكايت از يك صورت فكري دارد » اعتقاد«يا » عقيده «،از نظر ايشان. عالمه نيز دقت نمود

اي را   انديشه.» خداستةجهان آفريد«: يميگو  دارد؛ مثالً ميكه انسان به آن ايمان و تصديق
بستگي باطني به آن داشته باشد و  توان مصداق اعتقاد دانست كه انسان نوعي عقد و دل مي

اي است از حركات و سكنات كه  نيز مجموعه» كار«و » عمل«. روح او به آن گره بخورد
 ،10(دهد  اي انجام مي ز مقاصد خود، روي ماده براي رسيدن به يكي ا،انسان با شعور و اراده

همان نفس و روح » قلب« مراد از ، در اصطالح عالمه طباطبايي.)109-110:صص، 1ج
دهند به دليل آن  را به آن نسبت مي... انسان است و اگر تعقل، تفكر، حب و بغض، ترس و 
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 همين معنا را در  ايشان.)234:ص، 2 ج،6(كننده بدن انسان است  است كه قلب عضو درك
گيرد، دوست  قلب چيزي است كه تصميم مي... «: كند جاي ديگر با توضيح بيشتر تكرار مي

گردد و در  ترسد، اميد و آرزو دارد و خوشحال و ناراحت مي دارد، مي دارد، دشمن مي مي
 قلب همان جان آدمي است كه با قوا و عواطف خود به زندگي و انجام امور آن ،واقع
  .)44: ص، 9  ج،6 (»دازدپر مي

 همين معناي اصطالحي و ،»تصديق«آيد كه مراد ايشان از  از ظاهر كالم عالمه برمي
 تعابير كلي علم و ادراك را نيز در تعريف ، ولي بايد گفت كه ايشان در مواردي؛فني آن باشد

طلق علم  به م،توان منظور ايشان را عالوه بر علم حضوري اند، پس مي ايمان به كار برده
توان گفت   مي،به عبارت ديگر. يك علم مفهومي قابل اطالق دانست  يعني بر،حصولي
 به آن ،كنند استفاده مي» تصديق «ة از واژ، تعريف ايمانةعالمه طباطبايي در ارائكه  هنگامي

اي دارند كه برداشت ما  عالمه جمله. كه اكتسابي باشد نه بديهي  نظر دارنداي علم و آگاهي
شود، يك امر نظري است نه  علم و ايمان مربوط مي] امر[چه كه به  آن«: كند ييد ميأرا ت

   .)284: ص، 18 ج ،6(» بديهي
  سنخ ايمان. 2. 2

اند و بنابراين   سنخ ايمان را مطرح نكردهمسألة ،بحث مجزاييمعالمه طباطبايي در هيچ 
.  در باب ايمان استفاده كرد بايد از تعريف ايشان، اين بحثدر ايشان آگاهي از باوربراي 

اي  گونه دانند به  مي]انسان[گفتيم كه عالمه طباطبايي ايمان را تمكن يافتن اعتقاد در قلب 
 ،6(گردد   از شك و دودلي كه آفت ايمان است، مصون مي،كه شخص مؤمن با ايمان آوردن

: ص، 15 ج ،6 (دانند كه ايمان را حاكي از يك عقد يا تعلق قلبي مي  يا آن.)43: ص، 1ج
سازد كه ايمان از سنخ معرفت   ما را بدان رهنمون مي، نگاه ابتدايي به اين دو تعريف.)157

كه در درون آدمي تثبيت شده و تمكن يافته است و از از باور اي   البته گونه؛است» باور«و 
فت  با كمي دقت بايد گبا اين حال،. گردد  باعث ايمن شدن انسان از شك مي،همين جهت

واجد ايمان گردد؛ آن،  تمكن يافتن  تا پسباشد يكه شخص ابتدا بايد واجد معرفت و باور
 تالش براي فهم چيزي براي معتقد شدن : براي كسب ايمان، آدمي بايد دو گام بردارديعني

توان گفت كه از ديدگاه  پس مي. زبوربه آن و سپس ايمان آوردن و ملتزم شدن به اعتقاد م
» باور« خود از سنخ ،است» فعل« اگرچه ايمان مسبوق به يك تالش و يك ،مرحوم عالمه

چنان در   بلكه آن باوري منظور است كه آن،نه هر باوريالبته باز بايد تأكيد كرد . خواهد بود
 ،قلب و درون آدمي رسوخ يافته باشد كه عنوان معتقَد و عقد را به خود بگيرد و در حقيقت

موطن . در عمل به ظهور برسداش  ساخته، تجليبه خود معطوف نوعي تعلق خاطر آدمي را 
 .شود اثرات آن در عمل ظاهر ميبي ترديد اين باور قلب است و اگر باوري در قلب النه كند 
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توان  پس مي. ناپذير ايمان، عمل است از لوازم جداييبايد اذعان نمود براي همين است كه 
ل صالح نيز مطرح ـله عمأ مس،ال آنـ به دنب،ودا از ايمان صحبت شـرجـانتظار داشت كه ه

ايمان :  بيان ديگري از عالمه است كه مضمون آن چنين است،مؤيد اين مطلب. گردد
مسبوق به معرفت و علم است ولي هرگز خود معرفت نيست؛ بلكه براي رسيدن به ايمان به 

 در تبيين مفهوم  براي همين است كه  عالمه گاهي.نيز نياز است» تمكن عقيده در قلب«
   .)3: ص، 15  ج،6(داند  تصديق قلبي را هم دخيل مي» التزام عملي به لوازم «،ايمان

  متعلَق ايمان. 3. 2
باشد؛ يعني آن چيزي كه بدان ايمان آورده  مي» من بهؤما ي«متعلق ايمان به معناي 

 ،دنخور ميها بر ن بسته به آياتي كه به آ،عالمه طباطبايي در جاي جاي تفسير خود. شود مي
 ةتوان گفت نظر ايشان دربار شمرند به نحوي كه مي متعلقات متفاوتي را براي ايمان برمي

هاي وحياني كتاب مقدس اسالم است و ما تنها به برخي از  ثر از دادهأ مت كامالً،متعلق ايمان
الكتاب  باهللا و رسوله وآمنوا  يا ايها الذين آمنوا«: ةايشان با توجه به آي. كنيم ها اشاره مي آن

الكتاب الذي انزل من قبل و من يكفر باهللا و مالئكته و كتبه و رسله  الذي نزل علي رسوله و
ايد، به خدا و  اي كساني كه ايمان آورده«) 136/نساء(»  بعيداًو اليوم اآلخر فقد ضل ضالالً

 نازل كرده بگرويد؛ و هر هايي كه قبالً  بر پيامبرش فرو فرستاد و كتاب كهپيامبر او و كتابي
 دچار ،ها و پيامبران و روز بازپسين كفر ورزد، در حقيقت كس به خدا و فرشتگان او و كتاب
 منحصر، ايمان را به يكي از حقايق و معارف كتب رسوالن »گمراهي دور و درازي شده است

ن آورد تا ايمان ها ايما  بلكه معتقدند بايد به خدا و رسول او و تمام معارف آن،دانند نمي
 ايشان ، در واقع.)202 و23: صص، 14 و ج 93: ص، 4و ج 117: ص، 5  ج،6(تكميل گردد 

 رسوالن اوست و تفرقه بين خدا و رسوالنش ةايمان به خدا مستلزم ايمان به هم«: معتقدند
الذين آمنوا و لم  «ة عالمه طباطبايي ذيل آي.)133: ص، 5  ج،6(» چيزي جز كفر نيست

كساني كه ايمان آورده و «) 82/انعام(»  ايمانهم بظلم اولئك لهم االمن و هم مهتدونيلبسوا
از «: فرمايند مي» اند، آنان راست ايمني و ايشان راه يافتگانند ايمان خود را به شرك نيالوده

 بلكه مراد مطلق ، خصوص ايمان نيست،شود مراد از ايمان در اين آيه اين آيه معلوم مي
  .)211: ص، 7 ج ،6(» وبيت استايمان به رب

گيرند تا اصول  متعلق ايمان قرار مي» آخرت«و » وحي«در كنار » غيب«گاهي هم 
همان، ( دين كامل گردد؛ يعني توحيد، نبوت و معاد هر سه متعلق ايمان قرار گيرند ةگان سه
  .)43-44: صص، 1ج
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متعلق ايمان حاكي از توان نتيجه گرفت كه از ديدگاه عالمه طباطبايي   مي،به هر حال
توانند خدا، رسوالن  اين مصاديق مي. گيرند مصاديقي حقيقي است كه به امر ايمان تعلق مي

  .را در برگيرند...  او، كتب آسماني، غيب، معاد و
  ايمان، يقين و شك. 4. 2

كه آيا ايمان   اين، رابطه ايمان با شك و يقين و به عبارت ديگرةعالمه طباطبايي دربار
نگارنده . اي دارند خته با شك است يا ايمان هميشه قرين با يقين است، تعبيرات دوگانهآمي

 ،رسد از ديدگاه ايشان در جمع بين اين سخنان به اين نتيجه رسيده است كه به نظر مي
 ولي هنگامي كه شخص ، هميشه قرين با شك و ترديد است، معرفت و علمةايمان در مرحل

تزم شد و به آن عمل كرد و تسليم باور و علم خود شد، واجد به مقتضاي ايمان خود مل
 كه همان شك و ترديد حاكم بر ،ايشان معتقدند ايمان در اثر مرض قلب. گردد يقين مي

گردد و باعث آميخته شدن ايمان در   دچار نوعي ترديد و اضطراب مي،درك انسان است
هستند » مرض قلب« كه داراي شود و براي همين است كه كساني درون انسان با شرك مي
 شك آفت سالمت ، بنابراين از ديدگاه ايشان.)413: ص، 5  ج،6(ايمانشان ضعيف است 

 مقابل ةگردد و نقط  معرفت انسان ميةكه باعث تزلزل در محدود  چرا،قلب يا ايمان است
آن  كه نمونه ،هاي معرفتي  روح و وجود انسان از آسيب،است كه در آن» سالمت قلب«، آن
  .استاست، در امان » شك«

اي  همان شدت ادراك ذهني است، به گونه«دانيم كه يقين از ديدگاه عالمه  از طرفي مي
» سالمت قلب«توان گفت منظور از   پس مي؛)260:ص، 2 ج،6(» كه زوال و سستي نپذيرد

و به » سالمت قلب«ال مطرح است كه ؤاكنون اين س. است» يقين «ةهمان نيل به مرتب
شود؟ پاسخ اين است كه گاهي انسان  چه موقع در ايمان حاصل مي» يقين«تر  رت دقيقعبا

 ولي وقتي واقعاً به روز قيامت و ، ولي از لوازم آن غافل است،كند به چيزي ايمان پيدا مي
 يقين پيدا كرد، از ]منظور التزام به متعلق ايمان[يات و حساب و كتاب دقيق آن يجز

شود؛ چرا كه  براي همين است كه گاهي از ايمان به يقين تعبير ميكند و  معصيت دوري مي
  .)44: ص، 1 ج،6(شود  تقوي جز با يقين تكميل نمي

 ة ايمان در مرتب، ديدگاه عالمه طباطباييدركه   برداشت ما از اين،چه گفته شد بنابر آن
يگر هم به اين ايشان در بسياري از موارد د. شود علم، هميشه همراه با شك است، اثبات مي

. شود اند كه به مواردي از آن به عنوان شاهد اشاره مي نوع مقارنت شك با ايمان تصريح كرده
براي رسيدن به ) ها در مقابل صراط واحد سبيل(ها  كه ايشان ايمان را يكي از راه مثالً اين
شرك و تواند به بعضي از مراحل  دانند و معتقدند كه اين ايمان در مواردي مي خدا مي

ترين درجات  ند كه شك با نازلا  يا برآن،)30-31: صص، 1 ج ،6( ضالل هم مخلوط باشد
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نسبت به ميزان اين البته ايمان منافاتي ندارد و عموم مردم با ايمان نيز دچار آن هستند كه 
   .)195: ص، 13 ج، 6(آيد   شرك به حساب مي،مراتب عالي ايمان

شود، يقيني است كه پس از  ان نصيب فرد مؤمن ميكه از ايم» يقيني«كه  نتيجه اين
 يعني عمل به دستورات ،باور و تصديق به آن باور و بعد از التزام عملي به لوازم آن باور

اين شخص مؤمن است .  ايمان اوليه هميشه همراه با شك استاما. آيد مربوط، به دست مي
 همان تعريف ،در واقع(سد ر  يقين ميةشك به مرحل، از مرحلة كه با فعل ايمان خود

  .)ايمان
منطقي و ( ديگري ة به شيو،تواند در برخي موارد كه باور مذكور مي  نهايي اينةنكت
 ولي ؛نيز به يقين منجر شود كه البته باز پايبندي به لوازم را نبايد ناديده انگاشت) فلسفي

مان، به يقين  شخص يك قدم پيش از نيل به كمال اي، در اين گونه موارد،به هر حال
در توضيح اين سخن بايد گفت از نظر عالمه . رسد؛ البته يقين از نوع معرفتي و عقلي مي

 همان حجت ، دليل كسب كرد و منظور از دليلة تصديق و ايمان را بايد از نتيج،طباطبايي
 از ديدگاه عالمه ، به عبارت ديگر.)100-101:صص ،7(عقلي و احتجاج عقلي است 

 پر .)31:ص ،9(اسي كه مفيد يقين است، قياس و استدالل برهاني است  قي،طباطبايي
كه   يقين منطقي است؛ يعني علم به اين،واضح است كه مراد عالمه از يقين در اين بحث

شناختي كه  ، نه يقين روان)30 : ص،9(» ممكن نيست كه الف ب نباشد«و » الف ب است«
مالك  ضابطه، بي سان است؛ چيزي كه كامالً بي يقين حاصل در روان و درون ان،منظور از آن

 البته شايد بتوان اين .)180:ص، 1(گيرد  و فاقد حقيقت است و از امري ذوقي سرچشمه مي
امري معرفتي است و اشكال را مطرح كرد كه چرا وقتي منظور از يقين از ديدگاه عالمه 

 دانند و شناخت را صرفاً نمييقين نهايت و كمال ايمان است، عالمه ايمان و شناخت را يكي 
  دانند؟  ايمان ميةمقدم

  ايمان و عقل. 5. 2
 بين عقـل و ايمـان سـخن گفتـه شـده اسـت و                ة كمتر از رابط   ،در آثار عالمه طباطبايي   

كه  اند و اين    بين دين و عقل بوده     ةتر متمركز به تبيين رابط      بيش ،گونه مباحث  ايشان در اين  
امـا بـا توجـه بـه        . هاي وحياني وجود دارد يـا خيـر         و يافته  هاي عقالني  آيا تضادي بين يافته   

 كامل ايمـان نيـل بـه يقـين اسـت            ةكه مرحل  كه ايشان در بحث از ايمان، از يقين و اين          اين
 به يقـين عقلـي و   ،و معتقدند كه پايبندي به لوازم اعتقاد) 44: ص، 1 ج،6(گويند   سخن مي 

قين را منوط به اسـتدالل برهـاني و قيـاس            نيل به ي   ،شود و از سوي ديگر     معرفتي منجر مي  
البته به .  عقل و ايمان از ديدگاه ايشان سخن گفت     ةتوان از رابط    مي ،)31: ص ،10(كنند   مي

كه ايـشان در     اين   و آن   استخراج كرد  توان از سخنان ايشان اين بحث را       گونه ديگري نيز مي   
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اكنون بايـد بـه طـرح بحـث      . ندكن  از تعابيري چون جزميت و قطعيت استفاده مي        ،آثار خود 
  .پرداخت

شـود و منظـور از     دليـل حاصـل مـي   ة تصديق و ايمان از نتيجـ ،از نظر عالمه طباطبايي  
 قياسي  ، به عبارت ديگر   ؛)100-101: صص ،7(باشد    همان حجت و احتجاج عقلي مي      ،دليل

 ، اين بحث مراد از يقين نيز در.)31:ص ،9(دهد كه استدالل برهاني باشد  يقين به دست مي
» ممكن نيست كه الف ب نباشد     «و  » الف ب است  «كه    يعني علم به اين    ؛يقين منطقي است  

شناختي كه از امري ذوقي در  ضابطه، بي مالك و فاقد حقيقت روان  نه يقين بي؛)30:ص ،9(
 براي فهم منظـور عالمـه از اسـتدالل          .)180:ص ،1(گيرد   ن انسان سرچشمه مي   روروان و د  
هـا اثبـات    كه انسان نظريات خود را با آناي را    هاي عقلي   گفت كه ايشان حجت     بايد ،برهاني

 ، قسم اول برهـان يـا اسـتدالل برهـاني اسـت و منظـور از آن                 :دانند  بر دو قسم مي    ،كند مي
باشند، اگرچه مشهور يا مسلم هـم نباشـند؛         ) واقعي(حجتي است كه مواد مقدماتي آن حق        

هـا را اضـطراراً درك كـرده و تـصديق       آن، خـدادادي خـود   يعني قضايايي كه انسان با شعور     
حال . شود تفكر عقلي ناميده مي   اين قسم    .تر است  كه سه از چهار كوچك     نمايد؛ مثالً اين   مي

كشيده شود، تفكر فلـسفي     ...  آفرينش و معاد و      أ آن به مباحثي چون تفكر در مبد       ةاگر داير 
 ،ت كـه همـه يـا برخـي از مقـدمات آن            قسم دوم جدل است و آن حجتي اسـ        . گيرد نام مي 

  .)128-129: صص ،7(مشهورات و مسلمات باشند 
گونه بيـان كـرد كـه ايمـان          توان ارتباط عقل و ايمان را از ديدگاه عالمه اين          بنابراين مي 

كه بر اساس داليل عقلي بنا شده باشد نه         )  يقين رسيده است   ةبه مرتب (هنگامي كامل است    
 بـه   ، شخص ابتدا ايمان بيـاورد و بعـد بـر طبـق آن             ] غربي ةگرايان ادهمانند نظريات ار  [كه   آن

ذكر است كه    شايان   . دليل بگردد؛ يعني عقل در اين ديدگاه مقدم بر ايمان است           ةدنبال اقام 
نه عقل به معناي عام تفكر است  عقل استداللي و برهاني ،گونه مباحث  در اينقلمنظور از ع 
  .و انديشه

  
  پل تيليخ. 3

  تعريف ايمان. 1. 3
كـه    از اين   را وي توضيح خود  . كند  تعريف مي  2»بستگي نهايي  دل«تيليخ ايمان را حالت     

بـستگي    جانـداران دل   ةاو معتقد است كه همـ     . كند بستگي چيست با مثالي آغاز مي      اين دل 
شـود   گونه از ساير جانداران مجزا مـي        اين ،بستگي خود   ولي انسان در دل    ؛ به غذا  دارند؛ مثالً 

نهـايي بـودن ايـن      . بـستگي داشـته باشـد      تواند به اموري معنوي چون زيبايي نيز دل         مي كه
 سرسپرده و تسليم خود نموده و ،ست كه شخص را به طور كامل ابستگي نيز به اين معنا دل
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بـستگي قـرار     او مدعي است كه اگر چيزي متعلق اين دل        . دهد  مي 3»تكامل تام  «ةبه او وعد  
. دارد كه حاضر شود تمام ديگر تعلقات خود را به پاي آن فدا كند              يگيرد، شخص را بر آن م     

توانـد بـه امـري        نبايد به امري معين باشد؛ بلكـه ايـن وعـده مـي              تكامل تام نيز لزوماً    ةوعد
تيليخ اموري  . كه شخص حاضر است حتي برايش بميرد      باشد   عظمت يك ملت      مثالً ،نامعين

 عدالت در عهد عتيـق، يهـوه بـراي مـردم عهـد              چون ناسيوناليسم افراطي قرن خود، خداي     
تواننـد خـداي     هـا مـي    گويد هر كدام از ايـن      زند و مي   عتيق يا موقعيت اجتماعي را مثال مي      

بـستگي   توانـد متعلـق دل      چراكه هر چيزي مـي     ،ها قرار گيرند   بستگي آن  مردم يا متعلق دل   
 ).1-4: ، صص15(نهايي قرار گيرد 

، بـه   بستگي نهايي به منظور فهم بهتر      ه گاهي اصطالح دل   البته تيليخ خود واقف است ك     
»يا   4»يت نهايي جد »او واژة   . شـود   نيـز تعبيـر مـي      5»يت بي قيـد و شـرط      جد» را » يتجـد

 هيچ كس نيست كه بتواند مدعي شود چيزي ندارد كه بـدان             ، او ة چراكه به عقيد   ،پذيرد مي
چيـزي  « :گرچه همين ادعا باشد كـه      ا ،ياوردبجديت داشته باشد يا سرتسليم براي آن فرود         

 تيليخ گاهي هم براي بـسط       ).2-1: ، صص 16 و   4-5: ، صص 11 (»متعلق جديت من نيست   
كنـد؛   استفاده مي  6»فراگرفته شدن «يا  » قبض شدن « از اصطالح    ،و تفهيم بهتر منظور خود    

را متعلـق  تواند ادعا كند كه من خود فالن چيز   هيچ كس نمي ، در اين معنا   ،چراكه از نظر او   
 آن فرا گرفتـه     ةوسيل ه بلكه ب  ،را توليد كنيم   توانيم آن  ام؛ زيرا ما نمي    بستگي خود قرار داده    دل
چنـين بـراي توضـيح و تبيـين          او هـم  .  حتي اگر همين ادعا ما را فرا گرفته باشـد          ،شويم مي

توقيـف  «يـا   » بـاز داشـته شـدن     «و   7»چيره شـدن  «تر اصطالح مورد نظر، اصطالحات       بيش
  ).7-6: ، صص11(داند   را نيز مناسب مي8»شدن

كه چرا تيليخ از چنين اصطالحاتي در تفهيم بهتر تعريـف خـود از ايمـان              در توضيح اين  
 بايد گفت هر يك از اين اصطالحات به نحوي ذهن خواننده را بـه معنـا يـا          ،كند استفاده مي 

هـم ايمـان از اصـطالح     وقتي كـه او بـراي ف  ،در واقع. دكن حالت مد نظر نويسنده نزديك مي     
»يا  » يت نهايي جد»كند، دو عنصر را در تعريف خود از         استفاده مي » يت بي قيد و شرط    جد

دارد و  » يتجـد « شخص نسبت به امري      ،له ايمان أكه در مس   يكي اين : داند ايمان شريك مي  
ـ    كه عالقـه   نه آن،كاري را انجام دهد حاضر است براي رسيدن به آن هر       ه اي سـاده نـسبت ب

كه اين جديت پايدار هم هست و شخص در هيچ حالتي            چيزي مطرح باشد و نكته ديگر اين      
كه ايـن ايمـان    اين. شويد بستگي خود دست نمي  از ايده و دل   )مثالً در بروز تعارضات ذهني    (

طور نيست كه    باشد نيز حاكي از همين است؛ يعني اين        حالتي از بي قيد و شرطي را دارا مي        
ان خود را در گرو قيد يا شرطي قرار داده باشد كـه اگـر آن شـرط رخـت                    من، ايم ؤشخص م 

ماهيـت  « فهم اصطالحات ديگر تيليخ در بيـان         ،با اين توضيح  . بربندد، او ايمان خود را ببازد     



29 ماهيت ايمان ديني از ديدگاه عالمه طباطبايي و پل تيليخ

فـرا گرفتـه    (» قـبض شـدن   «جا وقتي از ايمان به       در اين . شود تر مي  نيز راحت » ايمان ديني 
من از ايمـان خـود در       ؤاي است كـه مـ      د، منظور نتيجه  شو تعبير مي » چيره شدن «يا  ) شدن

من ؤم.  ايمان آوردن است   ة اين اصطالحات ناظر به نتيج     ،به عبارت ديگر  . يابد درون خود مي  
ـ   كه به امري دل   با توجه به اين    رو  هبستگي نهايي داشته و با جديت بي قيد و شرط بـا آن روب

شـود و     فرا گرفته مي   ، نهايي بوده است   بوده است، الجرم از سوي آن امر كه در نظر شخص،          
 شـخص مغلـوب و      ،در واقـع  . گردد بستگي به آن امر نهايي مي      سراسر وجود شخص پر از دل     

 جـا  ايـن . كنـد  گردد و تمام وجودش از آن امر حمايـت مـي           بستگي خود مي    متعلق دل  ةچير
هـر   در   شـود و   ست كه فرد نسبت به هر امر ديگري جز متعلق نهايي خود، بـي توجـه مـي                 ا

 ايمان بـه    ةپس شخص به واسط   . جويد كه بدان ايمان پيدا كرده است        آن چيزي را مي    ،حال
شده است و ايمـان او منحـصر در همـين امـر             » بازداشته« نسبت به ديگر امور      ،امري خاص 

بنابراين هر يك از اصطالحاتي     . شده است » توقيف«است؛ يعني نسبت به متعلق ايمان خود        
ي نـسبت بـه ايـن       تـ كند، ناظر به حقيق    ضيح منظور خود از ايمان ارائه مي      كه تيليخ براي تو   

  .تر درك شود شود معناي مد نظر تيليخ از ايمان بهتر و دقيق له است كه باعث ميأمس
 ايمان بيانگر حـالتي اسـت       ،از نظر او  . استاي    معناي گسترده  ايمان نزد پل تيليخ داراي    

چيز نيز   دي كه فراتر از هر چيز بوده و در همه         شود؛ وجو  كه شخص گرفتار قدرت وجود مي     
 بـه خـرج دهـد و بـا تأييـد خـود،       9»شجاعت«ست كه فرد بايد از خود     ا جا اين. سهيم است 

 ،بـه بيـان ديگـر   . قدرت وجود را در مقابل عدم بپذيرد؛ يعني شجاعت و قدرت را تجربه كند    
. فرض شـجاعت اسـت   پيشايمان مولد و . شود معني ايمان در پرتو مفهوم شجاعت درك مي    

شـود؛ چـه يـأس ناشـي از اضـطراب سرنوشـت         مي10»يأس«ايمان باعث شجاعت در مقابل      
: ، صـص  14 (11مرگ، و چه يأس ناشي از اضطراب پوچي و بي معنايي يا گناه و محكوميـت               

171-178.(  
  سنخ ايمان. 2. 3

خ ايمـان   تعيـين سـن    شود، از جمله مباحثي كه در تبيين ماهيت ايمان ديني مطرح مي          
كه آيا ايمان ديني از سنخ وفـاداري، اطاعـت و اعتمـاد اسـت يـا از سـنخ تعلـق و                        اين. است

البتـه  . داننـد   ايمان را از سـنخ بـاور مـي   نيزگروهي . شايد هم از سنخ تجربه باشد     . وابستگي
بـه هـر    . تواند از سنخ فعل نفساني و روحي يا از سنخ انفعال نفساني و روحي باشد               ايمان مي 

او . تيليخ نيز از ايـن قاعـده مـستثني نيـست          .  پذيرش هر سخن لوازمي را در پي دارد        ،حال
 كـه محـور حيـات شخـصي         12»فعل كل شخصيت  «داند نه انفعال؛     ايمان را از سنخ فعل مي     

كه برخاسته از بخش خـاص يـا كـاركرد            نه آن  ،گيرد واقع شده و تمام عناصر آن را در بر مي         
 فعل ايمان فعلي است كـه توسـط ذهـن انـسان             ،از سوي ديگر  . خاصي از وجود انسان باشد    
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هـاي وجـود      فعل ايمان تمام عناصـر و بخـش        ة سرچشم ، به عبارت ديگر   13.پذيرد صورت مي 
 ،اگرچه ايمان فعلي آگاهانه است    . يابد نهايت توسط ذهن انسان صدور مي     در  انسان است كه    

 البته اين عناصر ناآگاهانه تنها در       ؛گرفتتوان وجود عناصر ناآگاهانه را نيز در آن ناديده           نمي
شخصي م محور پيرامون به آن تحقق بخشند كه   ،توانند در فعل ايمان تأثير كرده      صورتي مي 

  ه استـ بيش نيست؛ چرا كه ايمان فعلي آزادان14گرنه ايمان، اجباري  و؛ركت داده شوندـح
  .)7-6: ، صص15(ست  شخص ا15»فعل اراده«  ايمان،به عبارت ديگر). 5-4: ، صص15(

يـا  » قبض شدن« از اصطالحات ، گفتيم كه تيليخ در تعريف خود از ايمان      ،از طرف ديگر  
كند و مدعي است كـه هـيچ    استفاده مي» توقيف شدن«و » چيره شدن«، »فراگرفته شدن «

 زيرا ما   ،ام بستگي خود قرار داده    تواند ادعا كند كه من خود فالن چيز را متعلق دل           كس نمي 
شويم، حتي اگر همين ادعا ما را         آن فرا گرفته مي    ةوسيل هرا توليد كنيم؛ بلكه ب     توانيم آن  نمي

  .)5-4: ، صص11(فراگرفته باشد 
اكنون بايد ديـد    .  ايمان يك انفعال بيش نيست     ،كنيم، در اين بيان    كه مشاهده مي   چنان
پاسخ اين اسـت كـه      .  نه  سنخ ايمان ديني تعارضي را در بر دارد يا         دربارة تيليخ   ةبيان دوگان 

 امـري  ، ايمان از آن جهت كه فرا گرفتـه شـدن از سـوي نامتنـاهي اسـت             ،اگر دقيق بنگريم  
انفعالي و غير ارادي است و از آن جهت كه روي آوردن متنـاهي بـه نامتنـاهي اسـت، فعـل                      

عـالي   فعل بودن ايمان ناظر به آغاز اسـت و انف          ،تر  به بيان ساده   .است و امري آزادانه و ارادي     
كـه آيـا    له ايمـان و ايـن  أ ايمان؛ يعني شخص در رابطه با مس  ةبودن آن ناظر به انجام و نتيج      

او بـسته بـه     . بستگي پيدا كند يا نه، به نحوي مختار اسـت          ايمان بياورد يا نه و به چيزي دل       
كـه ايمـان آورد و ايمـانش دوام پيـدا       ولي بعد از آن   ،شود  آغازگر فعل ايمان مي    ،اختيار خود 

من نـاگزير از ايـن مواجهـه اسـت؛ چراكـه            ؤم. شود كرد، با نامتناهي يا امر قدسي مواجه مي       
جا شـخص بـي اختيـار     در اين. ايمان آورده است و ايمان آوردن چنين حالتي را در پي دارد           

امـر  بـه دسـت   او . گيـرد  شود و نامتناهي سراسر وجود او را در بر مي گرفتار قدرت وجود مي   
 حـالتي كـه پـس از ايمـان آوردن اختيـاري و              ؛گردد مي» توقيف«شده و   » قبض«نامتناهي  

پـس انـسان در   . ارادي، ديگر از آن گريـزي نيـست و شـخص ناچـار از ايـن مواجهـه اسـت                
 فعـال اسـت از آن جهـت كـه      ؛ يك بار فعال است و يك بار منفعل        ،له ايمان أبا مس رويارويي  
كنـد و منفعـل    به سـوي نامتنـاهي رو مـي       يعني انسان متناهي     ،)فعل ايمان (آورد   ايمان مي 

ـ     در  است از آن جهت كه همين انسان متناهي          شـود و آن را      رو مـي   هنهايت با نامتنـاهي روب
 در صـورتي كـه آن     ،در مباحث بعدي خواهيم گفت كه تيليخ از حالت اخيـر          . كند تجربه مي 

كه  سخن آخر اين. ندك  امر قدسي تعبير مي   ة نامتناهي و قدسي باشد، به تجرب      نامتناهي واقعاً 
دهد تا بحـث شـك و يقـين را در            اي قرار مي   تيليخ اين بيان دوگانه از سنخ ايمان را مقدمه        
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يـا  (امـر نامتنـاهي     ) انـسان (او معتقد است ايمان از آن حيث كه متناهي          . ايمان مطرح كند  
متناهي كند يقيني و از آن جهت كه موجود متناهي در مواجهه با امر نا              را تجربه مي  ) قدسي

بـه عبـارت   .  در ايمـان وجـود دارد     گيرد، غير يقيني است و اين امر غير يقيني دائماً          قرار مي 
شود و قرار اسـت       وارد مسير حركت به نامتناهي مي      ،كه شخص با ايمان آوردن      در اين  ،ديگر
 هنگـامي كـه     ةجا ما واجد يقين هستيم؛ ولـي دربـار          شكي نيست و در اين     ،را تجربه كند   آن

 بايد گفت چون متناهي هرگـز نخواهـد توانـست واجـد             ،كند ي نامتناهي را تجربه مي    متناه
درك صحيح از نامتناهي شود و دقيقاً بفهمد آن امر چيست، دچار نـوعي سـردرگمي اسـت                

 ما هم با يقـين و هـم بـا عـدم يقـين      ،له ايمانأپس در مس. شود كه از آن به شك تعبير مي    
 ولـي   ،كي اسـت   ي ،ذكر است منظور از يقين در هر دو مورد        شايان   .)16: ، ص 15(روييم   هروب

طور نيست كه يقين در اين دو مرحله بـه دو معنـا باشـد؛                كند؛ يعني اين   متعلق آن فرق مي   
جا كه بحث اصل تجربه در ميان است و          اما آن . بلكه يقين در اين دو جا معناي واحدي دارد        

 چراكه وقـوع تجربـه      ،روييم ه قابل انكار روب    ما با يقين و امري غير      ، تجربه است  ،متعلق يقين 
كه آيا حقيقتـي نامتنـاهي در درون انـسان بـه عنـوان يـك                  ولي اين  ؛ است ناپذيرامري انكار 

 متعلق ايمان امـري نامتنـاهي        آيا حتماً  ،موجود متناهي نشسته است يا نه و به عبارت ديگر         
د شما در حـس هرگـز اشـتباه    گوين كه فالسفه مي  كما اين . است يا خير، امري يقيني نيست     

  .كنيد  حس من مطابق با واقع است اشتباه ميكه آيا حتماً  ولي در حكم و اين،كنيد نمي
  متعلق ايمان. 3. 3

 متعلق ايمـان    ،به نظر او  . كند  مطرح مي  16»منبع ايمان « تيليخ اين بحث را تحت عنوان     
است و آن امر بي      17»شرط بي قيد و  « بستگي ايمان همان دل  . امري نامتناهي و نهايي است    

او معتقد است كـه فعـل ايمـان امـري           . شود شرط به طور نهايي مورد تجربه واقع مي        قيد و 
فعـل كـل شخـصيت بـه         كند و   انسان به چيزي باور پيدا مي      ، كه از طريق آن    18است ذهني 
  . است19شود، عيني چه به آن باور مي  يعني آن،رود، ولي متعلق آن شمار مي

بستگي نهايي چيزي اسـت كـه شـخص     يف تيليخ از ايمان، متعلق ايمان يا دل      بنا به تعر  
 »تكامل تـام   «ة امري كه به شخص وعد     ؛ تعلقات خود را به پاي آن فدا كند        ةحاضر است هم  

تواند بـه   اين متعلق عيني مي . نمايد دهد و او را به طور كامل سرسپرده و تسليم خود مي            مي
 ،اي كه بين انسان و ديگر موجـودات زنـده مـشترك اسـت      نحوه،دو نحوه وجود داشته باشد    

 مثـل   ،20هـاي معنـوي    بـستگي  هـا اسـت؛ يعنـي دل       اي كه منحصر به انسان     مثل غذا و نحوه   
تواند متعلـق    چيزي مي  به نظر او هر   .  و غيره  22شناختي ، زيبايي 21هاي شناختاري  بستگي دل

ي قرن معاصر، خداي عـدالت در عهـد         بستگي قرار گيرد؛ مثالً ناسيوناليسم افراط      اين نوع دل  
 حال اگر ايمـان بـه      .)1-4 :، صص 15(عتيق، يهوه براي مردم عهد عتيق يا موقعيت اجتماعي        
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شود؛ مثالً همـان خـدا در     تلقي مي23 نهايي و نامتناهي تعلق گرفت، ايمان صادق امري واقعاً 
خواهد 24پرستانه ايمان بتاديان؛ در حالي كه اگر متعلق ايمان امري متناهي و ابتدايي باشد، 

 ايمان مطلق خـداي برتـر از      25محتواي«: گويد و براي همين است كه مي     ) 12: ، ص 15(بود  
   .)182 :، ص14(»  است26خدا

بـستگي نهـايي     توانـد متعلـق دل     چيزي مي   آن است كه اگرچه هر     ،منظور از اين سخن   
اگر ايمان واقعاً صـادق باشـد و متعلـق آن            انسان واقع شود و خداي او به شمار آيد،        ) ايمان(

 بايـد گفـت     ،ايم و از طرف ديگر      ما به ايمان مطلق دست يافته      ،حقيقت نهايي و قدسي باشد    
ايمان مطلق را  ها واقع شود و تواند متعلق ايمان انسان   كه آن امر واقعاً نهايي و قدسي كه مي        

متعلق «خ در اين جمله كوتاه كه       بنابراين تيلي .  چيزي جز خداي اديان نيست     ،به دست دهد  
در نظر دارد كه بگويد خداي اديان برتر اسـت از ديگـر             » ايمان مطلق خداي برتر از خداست     

شوند و اگر متعلق ايمان شخصي خداي دينـي باشـد،            اموري كه متعلق ايمان افراد واقع مي      
نهـا خـداي    كه چيزي ديگر خداي اين شخص واقع شود؛ چراكه ت          تري دارد تا آن    ارزش بيش 

 ايماني واقعـاً صـادق   ،تواند به انسان  نامتناهي و قدسي است و مي،اديان است كه به حقيقت  
كند متعلق   تحت داستاني كه از انجيل نقل مي،جايي ديگر و با بياني ديگر تيليخ در. ببخشد

 شود كه كه به چيزهاي متعددي مربوط مي يكي آن: خواند بستگي نهايي را بر دو قسم مي دل
بستگي به امري واحد، نامتنـاهي، نهـايي و          ها ابتدايي، متناهي و متغيرند و ديگر دل         آن ةهم
بستگي به امور متعدد مذموم نيست؛ چرا كـه         اين است كه دل    ، او از اين داستان    ةنتيج. ميدا

سـازند و زمينـه را       ها هستند كه فرهنگ و زندگي ما را ساخته و غني مـي             بستگي همين دل 
 سرسـپردگي   ،تمام اهميـت خـود     د؛ ولي با  نكن بستگي به امر واحد ايجاد مي      دلبراي تحقق   

توانند اهميت مطلق و نهـايي را        كنند و نمي   نهايي، بي قيد وشرط و نامتناهي را مطالبه نمي        
بستگي به امر واحـد يعنـي        چه كه ممدوح عيسي است، دل      پس آن . به خود اختصاص دهند   

 تيليخ بـه    ، به عبارت ديگر   .)1-2 :، صص 16(تاج است خداست؛ چيزي كه نسل بشر بدان مح      
 مؤمنان به خـداي اديـان تعلـق نگرفتـه اسـت و بلكـه                ةله واقف است كه ايمان هم     أاين مس 
كند كـه     او نيز اذعان مي    ،ولي در عين حال   ؛  بستگي دارند  تر مؤمنان به اموري ديگر دل      بيش
 همـين  ،نيست؛ چراكه به هر حالبستگي به امور متعدد ديگر غير از خداي ديني مطرود            دل
البته اين نكته را نيـز بايـد در نظـر           . دهند هاست كه فرهنگ و جامعه را شكل مي        بستگي دل

 ، ايمان به خداي واحد، نامتناهي و قدسي اديان        ةداشت كه ايمان به اين امور متعدد به انداز        
ن خداي واحد محتاج    گويد نسل بشر به آ     كه وقتي تيليخ مي     ديگر اين  ةنكت. ارزشمند نيست 

هـاي خـود را بـه ديگـر امـور            بـستگي   دل ، منظورش اين است كه بشر بايد به تـدريج         ،است
)  خداي عيسي است   ،ي در گفتار تيليخ   يمورد جز (تر به سمت ايمان به خداي ديني         ارزش كم
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سـت   ا سوق دهد و بايد در متعلق ايمان تغيير رخ دهد؛ آن هم تغيير تكاملي و بدين واسطه                
اي اسـت كـه       متعـالي مـد نظـر تيلـيخ جامعـه          ة جامعـ  ،در واقـع  . يابـد  امعه تكامل مي  كه ج 
  . اش خداي دين عيسي باشد بستگي نهايي دل
  ايمان، يقين و شك. 4. 3

 تيليخ از يك سو ايمـان را امـري منفعالنـه و غيـر               ،چه در بحث سنخ ايمان ديديم      چنان
ه و ارادي معرفي كرد و گفتيم كه تيلـيخ           ايمان را فعلي آزادان    ،ارادي دانست و از سوي ديگر     

دارد كه جهت انفعالي و غير ارادي ايمان فراگرفتـه شـدن از سـوي                در توضيح خود بيان مي    
نامتناهي است و جهت ارادي و فعلي ايمان روي آوردن متناهي به نامتناهي است كه شـرح                 

 حايز اهميـت اسـت      جا چه در اين   اما آن . و بسط اين بيان مغلق در بحث سنخ ايمان گذشت         
دهد تا نسبت ايمان را با شك و يقين  اي قرار مي ست كه تيليخ اين بيان دوگانه را مقدمه ا آن

  .تبيين نمايد
 امـري يقينـي     ،شود اي قدسي محسوب مي     ايمان از آن جهت كه تجربه      ،به عقيده تيليخ  

 امـر قدسـي     كـه همـان   ( ولي از آن جهت كه امر متناهي در مواجهه با امر نامتنـاهي               ،است
، 15(مـاً در ايمـان وجـود دارد    يگيرد، غيريقيني است و اين امر غيريقينـي دا      قرار مي ) است
 يقيني بودن ايمان ناظر به آغاز و غيريقينـي بـودن آن مربـوط بـه               ، به عبارت ديگر   .)16 :ص

ـ  أكه شخص قطعـاً بـا مـس    اين. يعني تحقق خود مواجهه است،   ايمان ةنتيج رو  هله ايمـان روب
كـه    امري بديهي و يقيني است و اين       ،بستگي و تعلق پيدا خواهد كرد      شود و به امري دل     مي

پذيرد، عنـصري از     شود و يك مواجهه صورت مي      رو مي  ه با نامتناهي روب   ،بعد از ايمان آوردن   
پـس از   ) متنـاهي (عنصر غيريقيني به اين معنا كـه وقتـي شـخص            . عدم يقين را در بردارد    

شـود، ايـن      مواجهه با امر قدسي مي     ةنهايت وارد تجرب  در  راحل بعدي و     وارد م  ،ايمان آوردن 
يابد كه نامتناهي تمام وجود او را فراگرفته است و او مغلوب قدرت              نكته را در درون خود مي     

 ،در واقـع . توانـد نامتنـاهي را درك كنـد    فهمد كـه نمـي   وجود آن نامتناهي شده است و مي      
البته شايد هم منظور تيليخ از اين مـضمون         . ر يقيني است  جا ايمان همراه با عنصري غي      اين

توانـد           كه سرانجام ايمان با عنصري غيريقيني همراه است، اين باشد كه شخص هرگـز نمـي               
نهايت خواهد توانست امر نامتناهي را تجربه كند يا خيـر؛ هميـشه     در  بيني كند كه آيا      پيش

كه تيليخ معتقد است اين امر غير يقيني دائماً          به آن توجه   از اين بابت در شك است؛ البته با       
تـر اسـت؛     توان گفت برداشت اول ما به واقع نزديـك          مي ،)16 :، ص 15(در ايمان وجود دارد     

اين بحث مطرح است كه     ) قدسي( نامتناهي   ةيعني هميشه و در تمام مراحل ايمان در تجرب        
كه عـدم توانـايي       حال آن  ؛شود واقع مي تواند نامتناهي را درك كند و مغلوب او          متناهي نمي 

 مربوط به اول ايمان است نه تمـام مراحـل           ، قدسي ةبيني تحقق يا عدم تحقق تجرب      در پيش 
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داند و نه يـك تـصديق و          دروني مي  ةالبته بايد توجه داشت كه تيليخ ايمان را يك تجرب         . آن
 بـه   ،جانبه است  و همه  كامل   ةتوان گفت منظور وي از عدم يقين، عدم يك تجرب          بنابراين مي 

  . خود احاطه پيدا كندة بر متعلق تجرب،تواند به طور كامل نحوي كه فرد نمي
اكنون بايد ديد شك مد نظر تيليخ كه هميشه در ايمان وجود دارد و از آن زائل نشدني                  

تيليخ براي تفهيم بهتر مطلب     . كند است ناظر به چه حقيقتي است و چه معنايي را افاده مي           
يـك قـسم شـك، شـكي اسـت كـه نـاظر بـه                . كنـد  ه نوع شك را از هم متمايز مي        س ،خود

او ايــن شــك را شــك . هــاي علمــي مطــرح اســت هــا و نتــايج بــوده و در پــژوهش واقعيــت
 اين شك شكي است كه هميـشه بـراي انـسان مطـرح              ،در واقع . نامد  مي 27»شناختي روش«

. ابق با واقعيت است يـا خيـر       جوي من مط  و كه آيا نتايج جست   و محتواي آن اين است      است  
 بـا ايـن شـك    ، نيـست 28»اي گـزاره «البته چون فعل ايمان ناظر به اعتقاد به صدق و كـذب   

را تحريـف معنـاي ايمـان       » فعـل شـناخت   «ناسازگار است؛ زيرا تيليخ تلقي ايمان به عنوان         
كـه صـدق و     روست   ه در اين نوع برداشت انسان با باورهايي روب        ،د؛ چراكه از ديدگاه او    دان مي

قسم . گيرد كه به نظر او ايمان به گزاره تعلق نمي          حال آن  ؛ها  يعني همان گزاره   ،كذب پذيرند 
 و در مقابــل شــك 29»شــكاكانه«ديگــري از شــك نيــز وجــود دارد كــه تيلــيخ آن را شــك 

ـ              . داند شناختي مي  روش  حـسي   ةاين نوع شك ناظر به تمام باورهـاي انـسان اسـت، از تجرب
 32 يك نگرش، باشد31شك بيش از آن كه يك دستور و حكم اين   30.عتقاديگرفته تا اصول ا   

شك ساختگي شكاك  .اي نيست  ناظر به گزاره   و   كند اين شك هرگونه يقيني را رد مي      . است
در شـك   . در ايمـان وجـود نـدارد       و   اسـت  در مقابل شك پايدار دانـشمندان علـوم تجربـي         

اي دسـت    اي را بيازمايد يا به نتيجـه       لهأسكه بتواند صحت م    دانشمند براي آن  شناختي   روش
. كند له شك ميأ در صحت آن مس،فرض يابد، ابتدا به نحوي ارادي و با اختيار به عنوان پيش

 33»خطر كردن« قسم ديگري از شك وجود دارد كه همراه با  ،در مقابل دو قسم شك مذكور     
ست؛ يعني شـك    بستگي نهايي شخص ا    شك در مورد محتواي مشخص كه متعلق دل       . است

اي نيـست و هـيچ    اين شك ناظر به صدق و كذب گزاره    . يك متناهي در مواجهه با نامتناهي     
 بلكه اين شك آگاهي از ناامني و تزلزل و تناهي در حقيقت وجود              ؛كند حقيقتي را انكار نمي   

او ايـن نـوع شـك را شـك          . كه ممكن است امر غيرنهايي، نهايي پنداشـته شـود           چرا ؛است
رغم چنـين شـكي   به حال اگر از تيليخ پرسيده شود كه چگونه انسان    . نامد  مي 34»وجودي«
دهد كه اين شك هميـشه همـراه بـا        گونه پاسخ مي    اين ،گردد فعل ايمان، واجد ايمان مي     در

 ؛ نيـاز اسـت    36»شـجاعت « ذاتي است و براي غلبه بـر چنـين شـكي بـه               35» رغم به«عنصر  
 متنـاهي خـود     37» نفس تثبيت«انسان بايد براي    . ايجتر از كاربرد ر    شجاعتي به معناي وسيع   

 يعني بايد خطر كند و براي همين است كه گاهي         ؛در مقابل نامتناهي شجاعت به خرج دهد      
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پويايي ايمان نيز به همين معناست؛ يعني ايماني كه . شود رو مي هاين شجاعت با شكست روب
اين نوع شك به معنـاي سـلب        وجود  . شك وجودي و نيازمند به فعل شجاعت است        قرين با 

در واقـع شـك وجـودي       . ماً در فعل ايمان حـضور دارد      يايمان نيست؛ بلكه امري است كه دا      
هـاي واقعيتـي     قطـب ،شك وجودي و ايمان   . مؤيد ايمان و ويژگي بي قيد و شرطي آن است         

  .)22-18: ، صص15(بستگي نهايي هستند   يعني دل،واحد
  عقل ايمان و. 5. 3

 و ايمان منوط به نوع تعريفي است كه از          38 تعارض يا عدم تعارض عقل     ،يخاز ديدگاه تيل  
 اگر در معناي ايمان سوء فهم پيش آيد با عقـل در تعـارض               ،به نظر او  . شود يك ارائه مي   هر

بستگي نهـايي تعريـف گـردد، جـاي تعارضـي بـاقي              ولي اگر ايمان به عنوان دل      ؛خواهد بود 
كـه    اول ايـن   :شـود  دا براي عقل دو معناي متمايز قايل مـي         او ابت  .)74 :، ص 15(نخواهد ماند   

چـه    فني به شـمار آوريـم؛ يعنـي آن         ةعقل را به معناي روش علمي، دقت منطقي و محاسب         
. كند  عقل نقش جهت دهي ايفا مي      ،در اين حالت  . امروزه از معناي عقل در اذهان رايج است       

 ما مي بخشد و نقش واسـطه دارد نـه      كه وسايل را به   است   »ابزاري« عقل نام    ،اين حالت  در
.  مردم و شاخص تمدن فني ماست      ةاين همان عقلي است كه مربوط به زندگي روزمر        . غايت

 أ حكايـت از مبـد  ،هاي فرهنگ غربي متداول بوده است  كه بيشتر در دوره،معناي ديگر عقل 
يت انسان در مقابل  از عقل، عقل معادل انسانمعنااين  در. معنا، ساختار، قوانين و اصول دارد

 ،ايـن نـوع از عقـل      . باشـد   زبان، آزادي و خالقيت انسان مي      ةديگر موجودات است؛ يعني پاي    
به نظر  . ، تجربه، هنر و تحقق دستورات اخالقي است       )شناخت(جوي معرفت   و متضمن جست 

 ناظر به قـدرت و ابـزاري در تحقيقـات علـوم طبيعـي               ، معناي اول از عقل    ، در واقع  ،نگارنده
اگر كسي عقل به    .  بيانگر قدرت فهم و شناخت است      ،، در حالي كه عقل به معناي دوم       است

اي براي تحقق تحقيقات علمي       وسيله چونانمعناي اول را واجد نباشد و نتواند از ذهن خود           
كه فرض نداشتن عقل به معنـاي دوم،          حال آن  ؛شود  از انسان بودن ساقط نمي     ،استفاده كند 
 معناي اخير از عقـل بيـانگر ناطقيـت انـسان و وجـه      ،در واقع. كند ب ميسلاز او انسانيت را  

عقل به معناي دوم ناظر بـه قـدرت انديـشيدن و            . تمايز او با تمام موجودات ديگر عالم است       
توانـد واجـد     اكنون بايد گفت به معناي دوم از عقل است كه انسان مـي            . باشد فهم انسان مي  

رض تعارض ايمان با عقـل در ايـن معنـا برابـر بـا سـلب                 بستگي نهايي يا ايمان شود و ف       دل
تـوانيم بگـوييم ايـن        مـي  ،يعني اگر به معناي دوم از عقل نظر كنيم        . انسانيت از انسان است   
بـستگي پيـدا كنـد و ايمـان بيـاورد؛        خواهد توانست به امـري دل  اي موجود با چنين ويژگي   

 ،به عبارت ديگـر .  انسانيت او دارد وجود شخص است و حكايت از   ةچراكه ايمان نيز فعل اراد    
 ، عـالم  ي به اين صورت كه در ديگر اشـيا        بنهيم؛ عالم تمايز    يما بايد بين انسان و ديگر اشيا      
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 در حـالي كـه انـسان تنهـا          ، تغيير و تكامل معنوي وجـود نـدارد        ي براي هيچ قوه و استعداد   
توانـد اسـتعدادهاي     ميرو دارد و     زيادي را پيش   هاي بسيار  موجودي در عالم است كه امكان     

حال اگر بگويند اين ويژگي انـسان از چـه عنـصري سرچـشمه              .  خود را شكوفا كند    ةنشكفت
شناسـد و    فهمد و هم خود و هم استعداد خود را مـي           كه انسان مي   يم اين يبايد بگو ،  گيرد مي
 عقل به معنـاي  ( است   يشتن او  عقل در درون خو    ةتواند پيشرفت و تكامل يابد، مديون قو       مي
 به علت وجود چنين     ،از طرفي . بنابراين عقل به اين معنا نمايانگر انسانيت انسان است        ). دوم

. بـستگي پيـدا كنـد و ايمـان ورزد          شـود بـه امـري دل       عنصري هم هست كه انسان قادر مي      
تعارضي نيست و فرض تعـارض بـين ايـن دو           ) به اين معنا  (» عقل«و  » ايمان«بنابراين بين   

ـ       ،در اين حالت  . يت از انسان است   برابر با سلب انسان     آن  ةواسـط  ه ايمان فعلي است كه عقل ب
 ، يعني عقل متناهي انـسان    ؛تواند به طور وجدي به ما فوق خود دسترسي پيدا كند            مي ،فعل

كه از تناهي خود هم مطلع است، از اين تناهي فراتر رفته و با نامتناهي مواجه شده و آن را                    
اين همان تكامل عقل است كه توانسته است قدسي         . يابد يكند و به وجد دست م      تجربه مي 

 عقـل و    ة پس رابطـ   .)75-77: ، صص 15(هاي تناهي تجربه كند      و نهايي را فراتر از محدوده     
، 15(» عقـل اسـت    40 ايمـان و ايمـان تكامـل       39عقل پيش فـرض   «گونه است كه     ايمان اين 

  .)77 :ص
  

  سه و داورييمقا. 4
  مانيف ايتعر. 1. 4

 ،ماني اةلأخ در مسيلي پل تةشي با انديي عالمه طباطباةشيزات و تشابهات اندي تماةعمد
چه را عالمه  رسد آن به نظر مي. گيرد  از ايمان سرچشمه ميشانف هر كدامياز تعر

 كامل يمان تفاوت ماهويخ از ايليف تيكند با تعر يطباطبايي به عنوان تعريف ايمان ذكر م
افتن اعتقاد در قلب انسان يمان را تمكن ي ا،يات متفاوتاني با بييعالمه طباطبا. دارد

دا كند ي پيخود التزام عمل) باور(قاد ت كه شخص به اعيا به گونه) 43: ص، 1 ج6(دانند  يم
كه به نظر  ي در حال،ديمان از او بروز نمايو آثار آن ا) 285: ص، 18ج   و277: ص، 16 ج،6(
 ةدارد كه انسان را كامالً سرسپرد» يي نهايگبست دل«ك حالت يت از يمان حكاي ا،خيليت

  .كند يش ميخو
 استفاده  ،ماني امر ا  ةخ دربار يلي و پل ت   ييف عالمه طباطبا  يگر تعر ي فاحش د  يها از تفاوت 
 در  مـان ي ا ةخ در اسـتفاده از مفهـوم گـسترد        يلـ يت.  اسـت  يم جانب ي از مفاه  ،كيمتفاوت هر   

 از  ي ناشـ  يهـا »سأي» « رغمِ يعل«ود  خ»  نفسِ تثبيت«و  » شجاعت« از اصطالحات    آثارش،
و » تـرس «ماً بـا    يجا كه انسان دا    كند و معتقد است از آن      ياستفاده م » ترس«و  » اضطراب«
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 بـه   ،لين مـسا  يـ  ا ةهمـ »  رغمِ يعل«به خرج دهد و     » شجاعت«د  يروست، با  هروب» اضطراب«
: ، صـص 14(نـشود  » أسيـ «انواع » دچار«بورزد تا » مانيا«خود » يي نهايبستگ دل«متعلَق  

، »اعتقاد« چون يمي مد نظر خود را با مفاهي معناييكه عالمه طباطبا ي در حال؛)178-171
 و ج   329 :ص ،9ج ،  6( كند يم م يتحك» آرامش«و  » سكون«،  »قلب«،  »عمل«،  »قيتصد« 

ــر ا.)43: ص، 1 و ج 3: ص، 15 و ج 285: ص، 18 و ج 277: ص، 16 ــ از نظ ــان ي ا،شاني م
علـمِ  «ك يـ مان نه علم  تنهاست و نه عمل تنها؛ بلكـه    يا. ك عمل ي ك باور است و   يمتضمن  

 ي كه باوري هنگام، در واقع.)3-5: صص، 15 و ج 281-282: صص، 18 ج ،6(است » يعمل
رد و شـخص بـه لـوازم        يـ  گ يو جا ) 157 : ص ،15همان، ج   (شخص منعقد شود    » قلب«در  
 ،»سـكون «شود و شخص به      ي م ريمان از وجود شخص سراز    يبند شود، آثار آن ا    ي آن پا  يعمل

كه   تفاوت ديگر اين   .)43: ص،  1 ج  و 3:  ص ،15  ج ،6(ابد  ي يدست م » نيقي«و  » نانياطم«
 ي امر يشود و از سو    ينم» قبض«ا  ي» فراگرفته« انسان   ،ماني از ا  ييف عالمه طباطبا  يدر تعر 

ك يـ انسان بـا    چ وجه   ي به ه  ،مانيخ هم از ا   يليف ت يدر تعر . گردد ينم» بازداشته«و  » فيتوق«
  .ستيباور مواجه ن
كه هـر دو بـه       نيك امر اتفاق نظر دارند و آن ا       يلسوف در   ين دو ف  ي ذكر است كه ا    شايان

كـامالً   مـان خـود   ي دارد كه شخص نسبت بـه متعلـق ا         يمان حالت ين امر اذعان دارند كه ا     يا
  .)1-4: ، صص15 و 3: ص، 15ج ، 6(شود يم و سرسپرده ميتسل

  مانيسنخ ا. 2. 4
بـاور  «مـان از سـنخ      ي ا ، مـستفاد اسـت    ييف عالمـه طباطبـا    يچـه از تعـار      توجه به آن   با

چنـان در قلـب و     اسـت كـه آن  ي؛ بلكه منظور باوري نه هر باور يشود ول  ي م يتلق» )اعتقاد(
رد و تمـام تعلـق خـاطر        يـ افته باشد كه بتواند عنوان عقد را به خـود بگ          ي رسوخ   يدرون آدم 

: ، ص 1 ج   ،6( و آثار خود را در عمل انسان به ظهـور بنـشاند              انسان را به خود معطوف سازد     
. دهـد  ي عالمه ارائه م   ةشي كامالً متفاوت و مقابل اند     يخ نظر يلي اما ت  .)157: ، ص 15 و ج    43

 كـه تمـام عناصـر وجـود انـسان را در بـر               ي فعلـ  ؛است» فعل«مان از سنخ    ياو معتقد است ا   
 وجود انسان سرچشمه گرفته و      يها  تمام بخش  مان فعلي آزادانه است كه از     يفعل ا . رديگ يم

  .)4-7: ، صص15(ابد ي يت توسط ذهن انسان صدور مينهادر 
 يمـان را همـان ابتـدا     يخ ا يليشود كه ت   ي م يجا ناش  لسوف از آن  ين دو ف  ي ا ةشيتفاوت اند 

 عالمـه طباطبـايي     يداند، ول  ي يا ايمان م   يي نها يبستگ  متعلق دل  يامر حركت ارادي به سو    
دهنـد؛   مان را پـس از آن حركـت ارادي قـرار مـي            يدانند؛ بلكه ا    اين امر را ايمان نمي     يابتدا

 البته بايد اذعان كرد     .افتيدر قلب انسان تمكن     ) باور(مان انسان   ي كه متعلق ا   ي هنگام يعني
د بگوييم كه تيلـيخ در  تر شباهت دارد و شايد بهتر باش كه اين بيان به يك بحث لفظي بيش   
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 نهـايي و آن     ة ابتدايي و يك مرحل    ة يك مرحل  :و مرحله براي ايمان قايل است      د ، خود ةانديش
اما .  نه در كالم   ،شود  سيري است كه در عرفان اسالمي از آن بحث مي          ، نهايي در واقع   ةمرحل

  . متذكر آن مرحله نشده است،عالمه طباطبايي در بحث از ايمان به عنوان يك بحث كالمي
 تمام وجود انسان    ،ن است كه به اعتقاد هر دو      ي ا ،ل متفاوت ن دو قو  يالبته وجه اشتراك ا   

مـان برخاسـته از     ي باور است كـه امـر ا       اينخ بر   يلير است؛ چراكه ت   يمان درگ ينسبت به امر ا   
اسـت كـه    » تيفعل كل شخـص   «ست؛ بلكه   ي از وجود انسان ن    يا كاركرد خاص  يبخش خاص   

ت توسـط   ينهادر   اگرچه   ،رديگ ي واقع شده و تمام عناصر آن را در بر م          يات شخص يمحور ح 
 از اصـطالح    ،مـان ين سـنخ ا   يف و تعيـ   يـ  عالمه در تعر   ،گري د ياز سو . شود يصادر م » ذهن«
جـا   كـه بـاور در آن      ييداننـد؛ جـا    يرا موطن بـاور مـ     » قلب«شان  يا. كند ياستفاده م » قلب«

 ييعالمـه طباطبـا   . گردد ي م يك عقد قلب  ي واجد   ،متمكن شده و شخص نسبت به باور خود       
ن يكنـد، شـاد و غمگـ       يدانند كه تعقـل مـ      ي م يا جان آدم  ي از نفس و روح      يرا حاك » قلب«
: ص،  2 ج   ،6( اثـر اسـت      أرد و باالخره منش   يگ يم م يدارد، تصم  يشود، دوست و دشمن م     يم

 هم تمام وجود انـسان نـسبت بـه    يي عالمه طباطباةشين در اندي بنابرا.)44: ص، 9، ج   234
كه اگر قلب حكايـت از       و آن اين  رسد   جا اشكالي به نظر مي     ما در اين  ا. ر است يمان درگ يامر ا 

باشـد و    مي اثر   أنهايت منش در   و   گيرد مي تصميم   ،كند  مي نفس و روح داشته باشد كه تعقل      
خواهد بود؛  » فعل« يك   ،توان گفت ايمان از روزن اين بيان       مي است،موطن باور   ن قلب   همي

اي باشـد كـه    ماننـد صـندوقچه  ) يا روح و جان(كه قلب  يعني ايمان فعاليت قلب است نه آن  
 و اين بر خالف آن چيزي است كـه از تعريـف عالمـه طباطبـايي از                  ايمان در آن جاي گيرد    

 بـه عنـوان      البته بايد اين را هم پذيرفت كه عالمه در بحـث از قلـب              .شود ايمان استفاده مي  
يـشان از    بنابراين بهتر است مراد ا      در مقام بيان حقيقت و ماهيت ايمان نيست و         ،موطن باور 

  .مان تعريف ايشان استخراج كنيمهسنخ ايمان را از 
د حـاكي از آن اسـت كـه         يآ يچه از كالم عالمه طباطبايي برم      ده شود كه آن   يد پرس يشا

 وجود انسان را يشان بخش ماديمان است و سخنان اي با امر ا  مرتبط انسان   يفقط بعد معنو  
 ،انـد  شان متـذكر شـده    يـ چه ا  ست؛ بلكه چنان  ين طور ن  يد گفت كه ا   ي با يشود؛ ول  يشامل نم 

 و ج   277: ص،  16ج،  6(كنـد    يدا مـ  ي آن از انسان بروز پ     ي است كه آثار عمل    يمان به نحو  يا
. ر اسـت يـ مـان درگ ي هم با امر اين خود دال بر آن است كه بدن جسمانيو ا) 285: ص،  18

مـان  يله ا أ مـس   با ري تمام وجود انسان را درگ     نيز يي عالمه طباطبا  ،ميگونه كه گفت   پس همان 
  .دانند يم
  مانيمتعلق ا. 3. 4

   ،ردي انسان قرار گيي نهايبستگ دل ايمان يتواند متعلق ا ي ميزيخ معتقد است هر چيليت
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 و صادق يز اذعان دارد كه متعلق واقعين امر ني اما به ا؛ي و چه نامتناهيچه امور متناه
 در .)1955 :، ص16؛  1-2 و 182  :، ص14( خداست يعني ،امتناهي تنها امرِ واحد ن،مانيا

كيد قرار أديني مورد ت  از منظر برون»بايد«مقام  درمان را ي متعلق اييكه عالمه طباطبا يحال
مان ي رسوالن و مالئك و كتب او ا عالم غيب،د به خدا،ي انسان بادهد و معتقد است مي

 ج ؛202و23:ص، 14 ج؛93: ص ، 4 ج؛117: ص، 5ج  ؛43-44 :صص، 1ج  ،6(داشته باشد 
 يمان امريكه متعلق ا نيخ در ايلين عالمه و تي البته ب.)211: ص ، 7 و ج 471: ص، 2
و عمده تفاوت نظر اين دو ) 5-6 :، صص11( است اشتراك نظر وجود دارد ي و خارجينيع

  . در تعيين مصداق خارجي آن است،فيلسوف
  ن و شكيقيمان، يا. 4. 4

ان شد، مرحوم عالمه يدر فصل دوم ب» ن و شكيقيمان، يا«طور كه در بحث  انهم
 ي ول،دانند يد ميشك و ترد ن بايشه قري هم، معرفت و علمةمان را در مرحلي اييطباطبا

 يم باور قلبيزم شد و به آن عمل كرد و تسلتمان خود ملي اي كه شخص به مقتضايوقت
مان است و باعث ي اوشان شك آفت سالمت قلب ير ااز نظ. دشو ين ميقيد، واجد گرديخود 

 به ،بند شدي شخص به اعتقاد خود پاي وقتي ول؛گردد ي معرفت انسان مةتزلزل در محدود
د دارند يكأشان تي ا.)44:ص، 1ج  و260:ص، 2 ج؛413:ص، 5 ج :6(د يآ يل مين نايقي ةمرتب

، 13 ج،6( دچار آن هستند  ندارد و عموم مردميمان تنافين درجات ايتر كه شك با نازل
ني است كه پس يقيشود،  يب فرد مؤمن ميمان نصيكه از ا» ينيقي «،جهي در نت.)195: ص

ل يمان، ني اةي از مراحل عال،د؛ به عبارت ديگريآ ي به آن باور به دست مياز باور و التزام عمل
 ،تيك و در نهان با شيمان قري، در آغاز، ايي عالمه طباطباةشيپس در اند. ن استيقيبه 

م در يتوان ي ميك تفاوت اساسي با يبند مين تقسيمشابه هم. ن استيقين با يمان قريا
 محسوب ي قدسيا مان از آن جهت كه تجربهياو معتقد است ا. ميابيخ بيلي پل تةشياند
كه  (ي در مواجهه با امر نامتناهي از آن جهت كه امر متناهي ول، استينيقي ي امر،شود يم

 ينيقي ،تر ان سادهي به ب.)16 :، ص15( است ينيقير يرد، غيگ يقرار م)  استير قدسهمان ام
كه  نيا. مان استيا) جهينت(ت ي بودن آن مربوط به نهاينيقيريمان ناظر به آغاز و غيبودن ا

 است و ينيقي و يهي بد،آورد يمان ميدا كرده و بدان اي پيبستگ  دليشخص قطعاً به امر
ن را در بر ييقي از عدم يكند، عنصر ي را تجربه ميك نامتناهي) يمتناه(كه شخص  نيا

 ي نامتناهي منجر به فراگرفته شدن از سو، آنة و تجربي مواجهه با امر قدس،در واقع. دارد
 است يا جا همان مرحله نيا.  را درك كنديتواند نامتناه يفهمد كه نم يشود و انسان م يم

.  هميشه در ايمان وجود دارد، تيليخةه به عقيد كيمان با شك همراه است؛ شكيكه ا
ص يخ تشخيليپل تهم  و يي عالمه طباطباهمست كه ا راين شباهت اين دو انديشه در آنببنا
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ن يقين با ين با شك بودن و قريمان از دو جهت مختلف، دو حالت مختلف قرياند كه ا داده
شه هم آن است كه عالمه يندن دو ايباشد و اما تفاوت فاحش و مهم ا يبودن را دارا م

خ يليكه ت داند و حال آن ين ميقيل به يان آن را نيشك و پا ن بايمان را قري آغاز اييطباطبا
 و ينيقي يرا امر) مان خواهد شدير فعل اين معنا كه شخص قطعاً درگيبه ا(مان يآغاز ا

 ينيقير ينصر غخ معتقد است عيليجا كه ت البته از آن. داند يل به شك ميانجام آن را ن
ين ي تبيگريان ديله را به بأتوان مس ي م،)16 :، ص15(مان وجود دارد يشه در ايهم) شك(

 را  از شك به سوي يريمان، انسان مسي امر اةدگاه عالمه طباطبايي دربارينمود و گفت از د
 البته. گذارد ي ميمير شك داي انسان قدم به مس،خيليدگاه تي از دي ول،كند ي مين طيقي
 يداند و آن هنگام ين همراه ميقيمان را با ي ا، خاصيخ در موارديليد اذعان نمود كه تيبا

 كه شخص ي خود داده شود، به نحوةني لمس زمة به شخص اجاز،است كه مانند رسوالن
  .)2: ، ص2(ن مطلق يقيدا شدن ي هويعنيند؛ ي خود را ببيبتواند فراسو

كه با مد  ي به بيان عالمه طباطبايي دارد؛ چراالبته بيان اخير پل تيليخ شباهت زياد
 ةيتوان گفت كه هر دو متكلم معتقدند كه انسان در مراحل عال ينظر قرار دادن اين سخن م

  .ن مواجه استيقيمان با آشكار شدن يا
خ به يلي و پل تييز در ظاهر كالم عالمه طباطباي نيگري ذكر است كه تفاوت دشايان
: ، صص15(كند  يان مي شك بي را برايا گانه خ اقسام سهيليكه ت نيخورد و آن ا يچشم م

  .شود يافت نمي كه مشابه آن در كالم مرحوم عالمه )22-18
  مان و عقليا. 5. 4

درباره » خيليپل ت«با » ييعالمه طباطبا «ةشيا اختالف انديان وجه اشتراك يقبل از ب
 قبل از ،گريبه عبارت د. اره كرد اشي اساسةك نكتيد به ي با،مان و عقلي اةله رابطأمس
شمند در ين دو اندي اةد تفاوت عمدي با،خيليدگاه عالمه و تيمان و عقل از دين رابطه اييتب
آيد حاكي از  خ برمييليچه از ظاهر كالم عالمه و ت آن. را متذكر شد» عقل« مفهوم ةارائ
اراده » عقل«طالح  مجزا و متفاوتي را از اصيك معنايست كه اين دو بزرگوار هر ا آن
  .آيند  آن با ايمان بر ميةكنند و سپس در پي بيان رابط يم

و ) 44: ص، 1 ج ،6(ن است يقيل به يمان ني كامل اة مرحل،يي عالمه طباطباةشيدر اند
شود و از  ي منجر مي و معرفتين عقليقي به ، به لوازم اعتقاديبنديشان معتقدند كه پايا

؛ )31ص :9(ند ينما ياس مي و قينوط به استدالل برهانن را ميقيل به ي ن،گري ديسو
 يزي و آن چيق عقليهمان تصد» عقل«شان از اصطالح يتوان گفت كه منظور ا ين ميبنابرا

 همان حجت و ،ليشان معتقدند منظور از دليا. شود يل حاصل مي دلةجياست كه از نت
ن به يقياسي يمعتقدند قشان يكه ا نيگر اي د.)100-101:صص ،7(باشد  ي مياحتجاج عقل



41 ماهيت ايمان ديني از ديدگاه عالمه طباطبايي و پل تيليخ

 است؛ ين منطقيقيز ين نيقيشان از ي باشد و منظور ايدهد كه استدالل برهان يدست م
 .)30-31ص :9( »ست كه الف ب نباشديممكن ن«و » الف ب است«كه  ني علم به ايعني

 ي است نه عقل به معناي و برهاني عقل استدالل،گونه مباحث نين منظور عالمه در ايبنابرا
  . شهي تفكر  و انديعني ، آناعم

ك معنا يعقل به . معنا را افاده كند تواند دو يم» عقل« اصطالح ،خيلياما در تفكر پل ت
 كه امروزه از يزي همان چيعني دارد؛ ي و محاسبه فني، دقت منطقيت از روش علميحكا

 يبرا است ين معنا ابزاريدر ا» عقل «،گريبه عبارت د. ج استيعقل در اذهان عموم را
 أت از مبديگر عقل حكاي ديمعنا.  امروزي تمدن فني مردم و شاخصي براة روزمريزندگ

ت انسان در مقابل ي كه معادل انسانيزي آن چيعنين و اصول دارد؛ يمعنا، ساختار و قوان
ج يمعادل همان اصطالح را» عقل« از ين معناي ا، نگارندهزعمبه  .گر موجودات استيد
ت ي و خالقي آزادةيگر موجودات است و پايز انسان با ديكه وجه تماانسان است » تيناطق«

 ةخ در صدد ارائيلي كه تيد گفت آن عقلي اكنون با.)75-77: ، صص15(باشد  يانسان م
  .ت انسان استيچه انسان  آنيعنيباشد،  مي دوم يمان است، عقل به معنايرابطه آن با ا

 ايمان و ةدر باب رابط» خيليپل ت«و » ييعالمه طباطبا «ةشي و اوليه انديز اساسيتما
خ يليرسد عالمه و ت ي به نظر ميول. باشد مي» عقل«ك از اصطالح يعقل، استفاده متفاوت هر

چه  چنان. اند دهيمان و عقل رسين اي بي واحدة همگام با هم هستند و به رابط، راهندةدر ما
ل به ي ني براي ضرورةمقدم» عقل«شان معتقدند يد، ايآ ي برميياز ظاهر كالم عالمه طباطبا

دانند،  يمان را از سنخ باور ميشان اي اچراكه ؛ن استيقي يعني ،ه آني عالةمان كامل و مرتبيا
م كه باورمند يدان يو م) 43: ص، 1 ج،6(افته باشد ي كه در قلب انسان تمكن يآن هم باور

 از ديدگاه عالمه »عقل«توان گفت كه   بنابراين مي.ستيشدن جز به مدد عقل ممكن ن
گر يشاهد د.  الزم براي سوق به مرحله ايمان استةنياز و يك مقدم  يك پيش،طباطبايي

، 9 ج ،6(د دانن يق مي تصدي به معن رامانياصطالح ا در فرازي از بيان خودشان يكه ا نيا
ط  ارتباةاي گرفت و دربار  نتيجه، مذكورةتوان با استفاده از جمل ين مي بنابرا؛)329: ص

 بنا يل عقلي كامل است كه بر اساس داليمان هنگاميدگاه عالمه گفت ايمان و عقل از ديا
 نهايي ةنتيج. اند استفاده كرده» تصديق«شده باشد؛ چراكه ايشان از اصطالح علمي و فني 

  . مان استيدگاه مقدم بر اين ديكه عقل در ا از اين سخنان اين
ت ي معادل انسانيبه معنا(مان و عقل ين ايكه او ب يا د گفت رابطهيخ بايلياما درباره ت

ن منوال است كه او معتقد ي بد،سازد يبرقرار م) گر موجوداتي او با دةزيانسان و وجه مم
 يبستگ مان بورزد و دلي آن را دارد كه ايي توانا،كه انسان واجد عقل است است به دليل آن

مان برابر با سلب ين معنا با ايدر اچرا كه فرض تعارض عقل  - دا كندي پي به امريينها
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 يش بلكه انسان با عقل خو،ستي نيمان و عقل تعارضين ايتنها ب  نه–ت از انسان استيانسان
عقل «پس . كند يشود و آن را تجربه م ي مواجه ميآورد و با نامتناه يمان مياست كه ا

 ةتوانيم نتيج  مي بنابراين.)7 -77: ، صص15(» مان تكامل عقل استيمان و ايفرض ا شيپ
  .باشد گونه بيان كنيم كه عقل مقدم بر ايمان مي سخن پل تيليخ را نيز اين

 متفاوت از يخ دو معنايلي و پل تيي اگرچه عالمه طباطبا،ميكن يچه مشاهده م چنان
مان ي تقدم عقل بر ايعنيرسند؛  ي مي واحدةجي هر دو به  نت،كنند ياراده م» عقل«اصطالح 

  .مان آوردني ايو لزوم آن برا
  

  ها يادداشت
1- fideism                       2- ultimate Concern                  3-total fulfillment 
4-ultimate seriousness   5- unconditional seriousness     6- being grasped  
7- overcome by              8- being arrested by                   9- courage 
10- despair 

و يأس ) anxiety(، اضطراب )fear(براي فهم اين مطلب، الزم است از معاني ترس  -11
)despair (ترس با اضطراب تفاوت دارد، اگرچه نسبت به هم بي ارتباط . از ديدگاه تيليخ آگاه شويم

طرد شدن، درد و ترس هراسي ناشي از حس گم كردن شخص يا چيزي يا نوعي احساس . نيستند
مثالً . در حالي كه اضطراب به خاطر نتايج ضمني اين وقايع  است). از وقوع يك واقعه(باشد  غيره مي

اي است كه احتماالً رخ خواهد داد و تحمل درد و از دست دادن را به  ترس از مرگ ترس از حادثه
پس «انديشد  ه  انسان ميدنبال خواهد داشت، ولي اضطراب به خاطر مرگ حكايت از حالتي دارد ك

؛ يعني با خبري موجود از عدم احتمالي خود و تناهي )37-38: ، صص14(چه خواهد شد » از مرگ
يكي اضطراب از سرنوشت و : كند اين اضطراب به سه شكل بروز مي. )33-36: ، صص15(شخصي 

اضطراب از ديگري . كند ، چراكه عدم نفس وجودي انسان را تهديد مي)fate and death(مرگ 
، چراكه عدم نفس معنوي انسان را )emptiness and meaninglessness(پوچي و بي معنايي 

 guilt and(نهايت اضطراب از گناه و محكوميت در و ) مثل شك(كند  تهديد مي
condemnation(ها باعث  حال اين اضطراب. كند ، چراكه عدم نفس اخالقي انسان را تهديد مي

 without(؛ يأس به معني نااميدي )54-40: ، صص14(شوند  ود آدمي ميپيدايش يأس در وج
hope (داند كه پس از  در اين حالت، انسان آگاهانه مي. شود از عدم خود كه شخص آگاه مي و اين

تواند عدم نقص وجودي، معنوي يا اخالقي  اين عدم مي. اي نيست و غلبه بر عدم است وجود، آينده
اكنون است كه شخص ). 56-54: ، صص14(نوشت، بي معنايي يا محكوميت باشد؛ يعني يأس از سر
شجاع جاست كه مفهوم  اين. ها بايد شجاعت به خرج دهد و ايمان بياورد براي مقابله با اين يأس

كه نام دو كتاب مهم ) Dynamics of faith (هاي ايمان پوياييو ) courage to be (بودن
  .شود اوست به خوبي درك مي

12- act of total personality      13- act of human mind   14- compulsion 
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15- act of will                          16- the source of faith   17- unconditional 
18- subjective                          19- objective                 20- spiritual. 
21- cognitive                           22- aestic                       23- true faith 
24- idolatrous faith                  25- content                    26- God above God 
27- methodological doubt       28- propositional           29- skeptical doubt 
30- creeds                                31- assertion                  32- attitude 
33- risk                                    34- existential doubt      35- in spite of 
36- courage                              37- self-affirmation       38- reason 
39- presupposition                        40- fulfillment 
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