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بررسی تطبیقی «عقالنیت باور دینی» از منظر پالنتینگا
و عالمه طباطبائی
تاريخ دريافت5934/4/51 :

تاريخ تأييد5931/51/51 :

هادی صادقی *

*

مرتضی حبيبی سیسرا ***

پرسش از «عقالنیت باور دینی» ذهن دینپژوهان ،بهویژه بسیاري از فالسفهه
دین را به خود معطوف کرده است .زمینۀ طرح این پرسش ،مخصوصاً «معقولیت
باور به خدا» را باید در مغربزمین جستوجو کفرد .بفه لفالش ک فیده شفدن
مهاهیم بنیادین دینی ،در کنار نارسایی برخی مهاهیم فلسفهی ،بسترسفاز ضافارب
آرا درباره اعتبار عقالنی باورهاي دینی گردید .سؤال محوري در اینجا این اسفت
که :آیا اساساً یک باور دینی ف و به طور خاص باور به خفدا ف مفیضوانفد معقفول
باشد یا این باور را باید بر مبناي دیگري ضبیین نمود؟ در پاسخ بفه ایفن پرسفش،
ضالشهاي بسیاري از سوي آن دسته از فالسهه غربی که دین یکی از دغدغههاي
اصلی ضهلسف آنها بوده ،و نیز فیلسوفان برجسته مسلمان انجام شده است ،که از
جمله آن میضوان به آلفوین پالنتینگفا و عالمفه طباطبفا ی اشفاره نمفود .رسفالت
نوشتار فرارو ،بررسی ضطبیقی موضوع فوق و ارا ه ادّله و نوع یا الگوي عقالنیتفی

* دکتری دینپژوهی دانشگاه ادیان و مذاهب قم.
** دانشجوی دکتری دانشگاه ادیان و مذاهب قم.
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است که این دو فیلسوف از باور دینفی ارا فه مفیدهنفد .در ایفن مقالفه از روش
کتابخانهاي با بهرهگیري از دو عنصر ضوصیف و ضحلیل براي بررسی ضطبیقی آراي
عالمه و پالنتینگا استهاده شده است .بخش اول این مقاله ،راهکارهفاي پالنتینگفا
را در پاسخ به منتقدان باوري دینی مورد ضوجه قرار داده است و در بخفش دوم،
دیدگاه عالمه و مدل وي از عقالنیت باور دینی بررسی میشود .پایانبخش ایفن
نوشتار نیز به جمعبندي و نتیجهگیري مقایسهاي دیدگاههفاي ایفن دو اندی فمند
اختصاص یافته است.

واژگان کلیدی :باور دینی ،شکّاکیت ،عقالنیت ،پالنتینگا ،علّامهطباطبا ی.
مقدمه

انواع رویکردها در قبال دین و باور دینی در سه طیف کلّی قابل دستهبندي است:
الف) ملحدان :این رویکرد طیف متنوعی ،از الحاد طبیعی (عقالنی) گرفته ضفا
«ضبیین هاي طبیعتگرایانه» و حتّی برخی روایتهاي غیرضوحیدي ،همچون قرا ت
سه اقنومی (احد ،عقل و نهس) و همهخداانگاري 1را نیز دربرمیگیرد.
ب) شکاکیت و الادریگری :شکاکیت دینی با دو انگیزه متهاوت در مواجهه
با دین و باورهاي دینی پدید آمد :برخی از شکّاکان به قصد گریز از دین و انکفار
آن به شکاکیت پناهنده شدند که این نوع شکاکیت ،هممرز با الحاد است و برخی
دیگر به انگیزه دفاع از دین ،شکاکیت را دستاویز خود قفرار دادنفد .از گفروه اول
می ضوان هیوم و از گروه دوم افرادي لون مونتنی ،کییرکگفارد و هاکسفلی را نفام
برد .الادريگري که خودِ هاکسلی آن را ابداع کفرد ،بفر دیفدگاه دینفی و فلسفهی
کسانی اطالق میشود که مدّعی اند :آراي متافیزیکی و دینی ،نه قابل اثبات هستند
1. Pantheism.

سال دهم ،پاییز  ،7931شماره مسلسل 91

58

و نه قابل ابطال .الادريگري ،نوعی شکّاکیت است که بر متافیزیک و بهویفژه بفر
الهیّات اطالق میشود و غالباً «کانت» را واجد لنین موضفعی مفیداننفد زیفرا او
معتقد بود ما نمیضوانیم دید مثبت به خداوند یا جاودانگی علم داشته باشفیم (نک:

پاچمن ،بیتا.)71 ،
ج) ایمان و اعتقاد به خدا :رویکرد سوم که در مقابل دو دیدگاه قبلی اسفت،
رویکردي است که متدیّنان در قبال دین و باورهاي دینفی برگزیفده انفد .در ایفن
رویکرد ضوجیه 1و عقالنیت باور دینی 2به روشهاي مختلف صورت گرفته که در
پنج دسته قابل ارزیابی است :یک :الهیّفات طبیعفی ،دو :ضحلیفلهفاي احتیفاطی و
مصلحتی از دین ،سه :ایمانگرایی ،لهفار :ضجفارب دینفی ،پفنج :معرففتشناسفی
اصالحشده (مبینی و عباسی.)71 ،7831 ،
رویکرد الهیات طبیعی ضا مدتها یکهضاز عرصه «ضوجیه» و «عقالنیت باورهاي
دینی» بود .شاخصه برجسته این رویکرد« ،عقلگرایی حداکثري» است که طبق آن
شرط مقبولیت باورهاي دینی ،معقول بودن آنها بوده ،پیشفرض مهم این ضلقّی از
معقولیتِ الهیفات طبیعفی ،پفشیرش معیارهفاي مبناگرایفان در ارزیفابی عقالنیّفت
باورهاست .بر اساس مبناگرایی کالسیک ،ضنها گزارههایی ضوجیفهپفشیر و عقالنفی
ضلقّی میشوند که یا خود گزارهاي پایه باشند و یا گزارهاي باشند که از گزاره پایه
دیگر به دست آمده است .ضردید درباره مبناگرایی ـ ری ه این ضردید هرله باشد ف
بهمثابفه نقطفه عزیمفت از معرففت شناسفی دینفی مبتنفی بفر الهیفات طبیعفی بفه
معرفت شناسی اصالحشده 3گردید که با نام فیلسوف دین معاصر ،آلوین پالنتینگا
1. Justification.
2. rationality of religious belief.
3. Reformed epistemology.
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قرین شده است .از ضهاوتهاي عمده این دو رویکرد ،نوع ضهسیري اسفت کفه از
عقالنیت ارا ه میدهند .مبناگرایان باورهاي واقعاً پایه را بسیار محدود میداننفد و
عقالنیّت دیگر باورها ـ از جمله باورهاي دینی ف را مقیّد به وجود استدالل به نهع
آنها برمیشمارند اما در معرفت شناسی اصالحشده ،مدّعا ایفن اسفت کفه بی فتر
باورهاي ما ف از جمله باورهاي دینی ف واقعاً پایه ،موجّه و عقالنیاند بر عکس به
اعتقاد مبناگرایان ،این باورهاي استداللی ما هستند که بسیار کم و اندکاند.
در سنّت اسفالمی نیفز دففاع از باورهفاي دینفی و اعتبفار آنهفا ،در دو حفوزه
دروننقلی و بروننقلی انجام گرفته است .به لحاظ بروننقلی شاید بیضردید بتوان
گهت مهمضرین بحثها در حوزه اعتبار باورهاي دینی از سوي فیلسوفان مسلمان
انجام شده است و در این میان ،یکی از بزرگضرین فالسهه متأخر که به این مقوله
پرداخته ،عالمه طباطبا ی اسفت .نوشفتار حاضفر در صفدد اسفت ضفا بفا بررسفی
مقایسهاي میان دو فیلسوف از دو سنّت دینی مختلف (آلفوین پالنتینگفا و عالمفه
طباطبا ی) عقالنیت باور دینی را واکاوي کند.
مفهومشناسی
یک ـ باور دینی

مقصود از باور ،همان ضصدیق یا ضأیید ذهنی یک قایه اسفت .البتفه بفاور معنفاي
دیگري هم دارد که از آن به «باور بفه» 1ضعبیفر مفیکننفد .بفاور بفه خفدا در ایفن
اصطالح ،بدان معناست که به خدا اعتماد کنیم و زندگی خود را بفه او بسفراریم.
شاید بتوان باور به این معنفا را همفان ایمفان بفدانیم کفه ویفژه مؤمنفان اسفت و
غیرمؤمنان لنین باوري ندارند اما مراد پالنتینگا از باور ،این معنا نیست ،بلکه او
1. belief in.
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باور را به معناي معرفتشناختی آن به کار میگیرد یعنی همان «باور به اینکفه».1
باور به خدا در این اصطالح ،صرفاً باور به یک قایه است یعنی باور بفه اینکفه
«خدا وجود دارد» (.)Plantinga, 1983: p.21
دو ـ عقالنیّت

پالنتینگا براي عقالنیّفت پفنج معنفاي متهفاوت برشفمرده اسفت :یفک :عقالنیّفت
ارسطویی (که در این معنا انسان حیوانی عقالنفی ضلقّفی مفیگفردد) ،دو :کفارکرد
صحیح ،سه :انطباق با احکام عقلی ،لهار :عقالنیّت هدف ف وسیله ،پنج :عقالنیّت
وظیهه شناختی (مبینی .)83 :7831 ،پالنتینگا با ضوضیح این موارد 2مدّعی اسفت کفه
باور دینی بر اساس هیچیک از عقالنیّتهاي فوق نقد ن ده ،بلکه آنچفه منتقفدان
باورهاي دینی مطرح کردهاند ،ناظر به «ضامین» 3باور دینی اسفت .بفا ایفن بیفان،
عبارت «عدم عقالنی بودن یا ناموجّه بودن باور دینی» به این معنا خواهد بود کفه
باورهاي دینی فاقد ضامیناند.
سه ـ تضمین

ضامین واژهاي است که پالنتینگا براي اشاره به جفز سفوم در ضعریفف معرففت
(باور صفادق موجّفه) بفه جفاي واژه «موجّفه» اسفتهاده کفرده اسفت .از مجمفوع
ضوضیحات وي در این باره میشود فهمید که ضامین یک باور ،م روط به ضحقق
سه شرط است :الف) کارکرد قواي شناختی ،ب) ضناسب قواي شناختی با محیط،
ج) درست بودن طراحی این قوا براي نیل به شناخت .وي مینویسد:
یک باور برای شخص  sتضمین دارد ،اگر و تنها اگر آن باور در شخخص ، s
به واسطه قوای شناختی که درست کار میکنند ،تولید شده باشد؛ به گونهای کخه
1. belief that.
 .2برای توضیح بیشتر ،نک :ادامه نوشتار.
3. Warrant.
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این قوا در محیط شناختی ای قرار گرفته باشد که مناسب با آن نوع قخوا باشخد و
نیز برنامه این قوا ،در عین حال که برنامهای موفق است ،برای رسیدن بخه دخد
طراحی شده باشد ).)Plantinga, 2000: p.156
انتقادها به باور دینی و پاسخ پالنتینگا

طیف انتقادها درباره دین و باور دینی متهاوت بوده ،هریک از زاویفه خاصفی بفه
دین و باور دینی مینگرند و سعی در به لالش ک یدن آن دارند .عمدهضرین ایفن
انتقادها را میضوان به صورت ذیل بررسی نمود:
یک ـ انتقاد به صدق و واقعی بودن

برخی افراد معتقدند باورهاي دینی ،کاذب یا نامحتمَلانفد .ایفن نفوع انتقادهفا
ناظر به صدق یا مربوط به ویژگی باور دینی است .پالنتینگفا از ایفن انتقادهفا بفا
عنوان «مسئله واقعی بودن باور دینی» نام میبرد (مبینی و عباسی .)83 :2831 ،انتقفاد
به مسئله شرّ ،مهمضرین انتقاد از این نوع است .نتیجه لنین دیدگاهی آن است که
جهان آکنده از شرور ،نمیضواند خدا داشته باشد و بفه عبفارت دیگفر ،در لنفین
جهانی گزاره «خدا وجود دارد» امکان صدق ندارد .افزون بفر ایفن ،در ایفن بفاره
نقدهایی هم مبنی بر کاذب بودن برخی آموزههاي برخی ادیان ،همچون «ضثلیفث»
در مسیحیت وارد شده است.
دو ـ انتقاد به اعتبار و قانونی بودن

این دیدگاه یا به عبارت بهتر ،این دسته از نقدها که شیوع بی تري هم دارنفد،
ناظر به اعتبار ،صحّت ،ضوجیه یا عقالنیّت باورهاي دینی است .باور دینی ممکفن
است صادق یا کاذب باشد امّا حتّی اگفر صفادق هفم باشفد ،بفاز هفم از سفوي
طرفداران این دیدگاه مورد سؤال قرار میگیرد که :له مالکِ معقول و موجّهی در
پشیرش آن باور دینی ـ ولو صادق ف وجود دارد؟ پالنتینگا این مسفئله را «مسفئله
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قانونی بودن» باور دینی مینامد (همان )74 :مانند این مدّعا که :لون قراین کفافی
در ضأیید خداباوري وجود ندارد ،بخداباوري ناموجّه و غیرمسئوالنه است.
م کلی که در این نوع انتقادها وجود دارد ،عدم صراحت ،پیچیفدگی و حتّفی
نوعی ابهام در اینگونه انتقادهاست .این منتقدان فقط میگویند اشفکالی در بفاور
دینی ف غیر از کاذب بودن یا نبودن آن ف وجود دارد اما درباره اینکه م کل دقیقاً
لیست ،ساکتاند .مثالً ادعّا میکنند که باور دینی ،ناموجّه یا غیرعقالنی اسفت و
یا قرینه کافی ندارد ،اما دقیقاً م خص نمیکنند که م کل این امفر لیسفت .اگفر
گزاره یا باوري طبق نظر ای ان ناموجّه ،غیرعقالنی یا فاقد قراین کافی باشفد ،بفا
له م کلی روبهروست آیا این امر مستوجب سرزنش اخالقی است؟ آیا غهلفت
غیرعادي ما را ن ان میدهد؟ و  . ...براي مثال ،یکی از نقطه ضعفهایی که ایفن
دسته از منتقدان باور مسیحی ف یا باور دینی ف نسبت میدهند ،این است که ایفن
باورها به لحاظ عقلی ضوجیه پشیر نیستند اما دقیقاً م خص نیست سؤال لیسفت
یا له نقصی متوجه این باورهاست .این سؤالها را «فراسؤال» مینامنفد .یکفی از
م کالضی که در مباحث معاصر درباره ضوجیه باور دینی وجود دارد ،این است که
این فراسؤالها ضقریباً هرگز پرسیده نمیشوند افراد میپرسند :آیفا بفاور مسفیحی
عقالنی یا معقول و یا به لحاظ عقلی ضوجیهپشیر است؟ آنها بیدرنگ سراغ پاسخ
دادن به این سؤال میروند ،بدون اینکه ابتدا بیندی ند سؤال دقیقاً لیست (همان).
سه ـ انتقاد به عقالنیّت باور دینی

به گهته پالنتینگا ،بسیاري از افراد ،انتقاد مربوط به اعتبار را برحسب عقالنیت
مطرح کرده اند ،نه برحسب ضوجیه بنابراین ،باید پرسید :آیا انتقاد بفه بفاور دینفی
می ضواند همان انتقاد به عقالنیّت باور دینی باشد؟ روشن است که برداشفتهفاي
متهاوضی از عقالنیّت وجود دارد که در اینجا با ضوجه به برداشتهفاي مختلفف از
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عقالنیت به سؤال فوق پاسخ میدهیم:
( )7عقالنیت ارسطویی :به باور پالنتینگا بر اساس عقالنیت ارسطویی (انسان
حیوان عقالنی است) سؤال از اعتبار باور دینی بدینگونه مطرح خواهد شفد :آیفا
این حیوان یا موجود عقالنی میضواند باور دینی (مسیحی) را برشیرد؟ جواب ایفن
است که میلیونها نهر این باور را پشیرفتهاند بنابراین ،این سؤال نمیضواند خطري
جدّي براي باور دینی باشد (مبینی.)83 :7831 ،
( )1عقالنیت به معنای احکام عقلی :7عقل در اینجا به معناي نیرویفی اسفت
که به کمک آن اوالً ،درستی قاایاي بدیهی اولی را درک میکنیم .ثانیاً ،درمییابیم
که یک قایه مستلزم قایه دیگر است .بنابراین ،احکفام عقلفی ،یعنفی «قافایاي
بدیهی» و «قاایایی» که نتیجه بفدیهی آن قاایاسفت ،و عقالنیفت ،یعنفی ضطبیفق
باورهاي خود با احکام عقلی حال آیا باور دین به این معنا عقالنی است؟ جواب
این است که بسیاري از قاایا در علوم مختلف وجود دارند که در معناي مشکور،
نه عقالنی اند و نه غیرعقالنی و هیچ ضفرري هفم بفه آن علفوم وارد نمفیکننفد.
بنابراین ،این مسئله هم نمی ضواند اشکال جدي بر اعتبار باور دیفن شفمرده شفود
(نک :همان.)74-84 :
( )8عقالنیت هدف ـ وسیله :1پالنتینگا عقالنیت در این معنا را وصفف کفار
قرار میدهد و آن را لنین معنا میکند :عقالنیت در اینجا ،یعنی اینکه ما با ضوجفه
به اهداف ویژه اي که داریم ،کارهاي متناسب با آنها را انتخاب کنفیم .حفال بایفد
پرسید :آیا انتقاد به عقالنیت باور دینی به این معنا میضواند وارد باشد؟ در پاسفخ
باید گهت اوالً ،معلوم نیست باور نوعی کار باشد .ثانیاً ،پرسش از عقالنیفت بفاور
1. deliverances of reason.
2. Means - ends rationality.
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دینی در این معنا (هدف ـ وسیله) در واقفع پرسفش از عقالنیفت بفاور دینفی در
معناي ارسطویی یا عقالنیت به صورت کارکرد صحیح (مورد لهارم که در ادامفه
آمده) است و اساساً در اینجا با معناي مستقلی از عقالنیت روبهرو نیستیم (هماان:

.)77
( )7عقالنیت به عنوان کارکرد صاحیح :ایفن نفوع عقالنیفت در ارضبفاط بفا
کارکرد قواي عقالنی معنا میشفود یعنفی ایفن گونفه نیسفت کفه الزامفاً دسفتگاه
اندی ه ورزي هر موجود عقالنی درست کار کند لراکه ممکن است دلار نوعی
کژکارکردي در قواي عقالنی خود شده باشد و اساساً باورهاي دینی او مبتنفی بفر
همین کارکرد ناصحیح سازماندهی شده باشند.
پالنتینگا عقالنیت به این معنا را به دو دسته ضقسیم میکند :عقالنیت درونی 1و
عقالنیت بیرونی .2منظور از عقالنیّت درونی این است که ضمام فرایندهایی کفه در
درون ما سبب ضولید باور میشوند ،درست کار کنند ضا ما را به باورهایی متناسفب
با ضجربههایمان ف اعمّ از ضصفوّرات پدیفداري و ضجربفههفاي باورسفاز ف برسفانند
(2000: p.67

 .)plantinga,اما در عقالنیت بیرونی م کل در خود ضجربه است ،نه

در شکل دادن باوري متناسب با ضجربه .براي مثال ،کسی که دلار نوعی بیمفاري
مغزي باشد ،اساساً ضجربههایی متهاوت از دیگران در او ایجاد میشود .او دنیفا را
به گونهاي دیگر میبیند و بدین سبب ،باورهایی متناسفب بفا آن ضجربفههفا در او
شکل میگیرد .بنابراین ،لهبسا این شخص عقالنیّت درونی داشفته باشفد یعنفی
م کلی در فرایندهاي درونی ضولید باور ندارد ،بلکه م کل در این اسفت کفه بفه
دلیل اختالل در برخی شرایط بیرونی ،ضجربههفایی نادرسفت در او شفکل گرفتفه
1. internal rationality.
2. external rationality.
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است .حال سؤال از عقالنیت باور دینی در اینجا اینگونفه مطفرح مفیشفود :آیفا
میضوان گهت دینداران ،لنین عقالنیّتی را ندارند و دلار نوعی کژکاري در قواي
عقالنی هستند؟ آیا می ضوان گهت این مسئله میضواند اشکالی مهم در اعتبار بفاور
دینی ضلقّی شود؟
پالنتینگا پس از ضقسیم کژکاري قواي شناختی به سطوح مختلفف ،اشفکال بفه
اعتبار باور دینی را در سطوح ظریفضر و دقیقضر آن میجوید .یک سطح روشفن
از کژکاري قواي شناختی وجود دارد که بفه بیمفاريهفاي بفالینی مربفوط اسفت.
مسلّماً بسیاري از کسانی که به باورهاي دینی معتقدنفد ،دلفار روانپری فیهفاي
بالینی نمی شوند امّا به نظر ،شکلهایی ظریفضر از کژکاري شناختی وجفود دارد
که ممکن است انتقاد مشکور به اعتباري ناظر به آنها مربوط باشد.
بنابراین ،بفه اعتقفاد پالنتینگفا انتقفاد بفه بفاور دینفی بفر مبفانی هفیچکفدام از
عقالنیتهاي مطرحشده وارد نیست ،بلکه انتقاد جدّي بفه بفاور دینفی ،در واقفع
انتقاد به ضامین باور دینی است که در ادامه از آن بحث خواهیم کرد.
چهار ـ انتقاد به تضمینِ باور دینی

به عقیده پالنتینگا ،انتقاد مهم به اعتبار باور دینی ،انتقاد به ضامین بفاور دینفی
است ،نه انتقاد به ضوجیه یا عقالنیت بفاور دینفی .طراحفان ایفن انتقفاد (فرویفد و
مارکس) معتقدند باور دینی صرفنظر از صادق یفا کفاذب بفودن ،فاقفد ضافمین
معرفتی است

(p.145

 .)ibid:به نظر پالنتینگا این سخن انتقادي درخفور ضوجفه و

قابل گهتوگوست .بر اساس نظریه فروید ،باور دینفی برآمفده از آنگونفه قفواي
شناختی است که هرلند درست کار مفیکننفد ،فراینفد ضولیفد بفاور در آنهفا کفه
آرزواندی ی 1است ،به ضولید باور صادق نمیانجامد ،بلکفه اساسفاً هفدف از ایفن
1. wishful thinking.
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فرایند لیز دیگري است مثل کنار آمدن با زمختیهاي این دنیاي خ ن .ازاینرو،
باور دینی قید «موجّه» را در ضعریف معرفت به «باور صفادق موجّفه» نفدارد و بفه
همین دلیل قابل اعتماد نیست (نک :مبینی .)17 :7831 ،مفارکس نیفز بفاور دینفی را
نتیجه کژکاري قواي شناختی مفی دانفد البتفه کژکفاري مارکسفی در اجتمفاع ر
میدهد و دلیل آن هم نوعی ضحریف و نابهنجاري 1است که در ساختار اجتمفاعی
ر داده است .بر این اساس ،باور دینی شرط نخسفت ضافمین (اینکفه بفاور مفا
برآمده از قوایی باشد که به گونهاي درست کفار مفیکننفد و دلفار هفیچ نقصفی
نباشند) را ندارد و ناپشیرفتنی مینماید (نک :همان).
راهکار پالنتینگا
الف) تغییر تعریف معرفت

پالنتینگا براي دفاع از اعتبار باور دینی ،به بررسی ضعریف معرفت میپفردازد .بفه
نظر وي ،ضعریف معرففت بفه «بفاور صفادق موجّفه» 2نمفیضوانفد ضعریفف بفدون
خدشهاي باشد .البتفه او در دو جفز اول م فکلی نفدارد و موافقفت خفود را بفا
پی ینیان ابراز میکند سخن وي در جز سوم این ضعریف است .پالنتینگا معتقفد
اسفت عفدم ضوفیفق گششففتگان را در دففاع از اعتبفار بففاور دینفی بایفد در ضبیففین
نادرست ان از همین جز سوم دانست.
در حقیقت پالنتینگا ضالش کرده اثبفات کنفد کفه شفرط «ضوجیفه» در ضعریفف
معرفت ،شرطی اضافی و زاید است ،نفه الزم و کفافی ( .)Plantinga, 1993: 45او
براي اشاره به جز سوم در ضعریف معرفت ،از واژه «ضامین» 3استهاده مفیکنفد.
1. Perversion.
2. true justified believe.
3. Warrant.
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به نظر او ،شرط الزم معرفت ،ضامین آن است ،نه ضوجیه آن (ناک :مبینای:7831 ،

 .)73ضامین از نظر وي لهار شرط دارد )1( :باور ما برآمده از قفوایی باشفد کفه
فاقد هرگونه نقصاند )2( .محیط شناختی باور ،همفانگونفه باشفد کفه بفراي آن
برنامهریزي شده است )3( .هدف برنامهریزيشده بفراي بفاور ،پیفدا کفردن بفاور
درست باشد لراکه اگر برنامه ما هدفی غیر از صدق داشته باشد ،باور ما ضامین
نخواهد داشت )9( .برنامهاي که براي ضولید باور در نظر گرفته شده ،باید برنامهاي
«خوب» 1باشد.
بنابراین ،باور حقیقی از نظر پالنتینگا بدین صورت قابل ضوضیح خواهد بفود کفه
یک باور براي شفخص » «Sضافمین دارد ،ضنهفا اگفر آن بفاور در شفخص » «Sبفه
واسطه قواي شناختی که درست کار می کنند ،ضولید شفده باشفد بفه نحفوي کفه در
محیط شناختی متناسب با آن قوا قرار گرفته باشد .همچنین باید برنامهاي درست در
راستاي نیل به صدق براي این قوا طراحی شده باشد (.) Plantinga, 2000:156
ب) طرح معرفتی

طرح معرفتی پالنتینگا که به «معرفتشناسفی اصفالحشفده» 2نفامبفردار شفده،
مدّعایی بزرگ دارد و آن این است که :اعتقاد به خدا میضواند «واقعاً پایه» باشد و
براي باور داشتن به آن به قراین بیرونی نیازي نیست.
معرفتشناسی اصالحشده ،دیدگاهی م خص در معرفتشناسی دینی است و
به اعتقاد پالنتینگا نام اصالحشده فقط براي وابسفتگی برخفی از بنیفانگفشاران و
طرفداران آن به سنت کلیساي اصالحشده (کلیساي کالونی) به آن داده شده است
و هیچ اشاره اي به نقص سفنت معرففت شناسفی کاضولیفک و لفزوم ضجدیفدنظر و
1. Good.
2. Reformed Epistemology.
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اصالح در آن ندارد (جوادی .)13 :7837 ،خالصه سفخن پالنتینگفا در ایفن طفرح
لنین است :در جامعه دینداران ،باورهاي نمونهاي یافت میشود کفه هرکفدام در
شرایط خاص ،باوري پایه است .براي مثال ،ممکفن اسفت ففردي متفدین هنگفام
مطالعه کتاب مقدس ،عمیقاً احساس کند «خداوند با او سخن میگوید» یا پس از
انجام کاري که آن را شرارتآمیز میداند ،معتقد شود «خداوند از کار او ناخرسند
است» و پس از اعتراف به گناه و ضوبه اعتقاد یابد که «خداوند گناه او را آمرزیفده
است» .بنابراین ،شرایط فراوانی همچفون گنفاه ،حفقشناسفی ،احسفاس خطفر و
مواجهه با برخی پدیدههاي عالم وجود دارند که وقتی محقَّق شوند ،متفدینان بفه
گزارههاي اینلنینی به صورت پایه و به نحو معقولی اعتقاد مییابند« :خداوند بفا
من سخن میگوید»« ،خداوند همه هستی را آفریده است» و «خداوند مرا آفریفده
است» .البته پالنتینگاه اعتراف میکند که پدیدارشناسی شرایط یادشده ،کاري بس
دشوار و نیازمند پژوه ی گسترده است ،اما مسلّم است که باورهایی از این دست
میضوانند در برخی شرایط ،باورهاي پایه باشند (عباسی.)784 :7837 ،
عمدهضرین ویژگیهاي این طرح عبارتاند از:

( )7پایه بودن :به این معنا که معرفت به خدا نفه از راه اسفتدالل و اسفتنتاج،
بلکه از راهی بیواسطه و به شیوهاي مستقیمضر به دست میآید لیزي شبیه حس
یا حافظه .مثالً قرار گرفتن در موقعیفتهفاي ویفژه سفبب بفه کفار افتفادن حفس
خداشناختی میشود البته این امر بههیچوجه بدان معنا نخواهد بود کفه شفخص،
خطاکاري خود را قرینهاي بر وجود خدا یا ناخ نودي او برندارد.
( )1واقعاً پایه بودن :این ویژگی خود دو قسم دارد :الف) واقعاً پایه بودن بفا
ضوجه به مسئله ضوجیه ،یعنی ما در پشیرش یک باور به صورت باوري پایه موجّفه
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باشیم .ب) واقعاً پایه بودن با ضوجه به مسئله ضامین ،یعنی اگر شخصی به شفیوه
پایه قایهاي را باور کند ،آن قایه براي او ضامین داشته باشد.
( )8معرفت طبیعی به خدا :به معناي نوعی اسفتعداد خداشفناختی کفه جفزو
دستگاه معرفتی ماست و از آغاز آفرینش در ما نهاده شده است.
( )7گناه و معرفت طبیعی به خدا :معرفت طبیعی به خدا بفه واسفطه گنفاه و
لوازم گناه به خطر افتاده ،سست و خفاموش مفیشفود .بفه عبفارت دیگفر ،گنفاه
بازدارنده عملکرد حسّ خداشناختی است (نک :مبینی.)34-11 :7831 ،
البته ما در اینجا قااوضی درباره صحت و سقم سفخن پالنتینگفا نفداریم و در
نتیجه گیري ضطبیقی به آن اشاره خواهیم کرد ،اما جمع بندي بحث ضا اینجفا بفدین
گونه خواهد بود که پالنتینگا ضمن ارا ه ضعریف جدید از معرفت و به ضبفع آن از
باور دینی ،در صدد آن برآمد که باور دینی را ـ دستکم با دگرگون کردن برخفی
سففاختارهاي معرفتففی قبلففی ف عقالنففی جلففوه دهففد .بففه نظففر وي از مجمففوع
استدالل هایی که علیه عقالنیت باور دینی شده ،فقط بحفث ضافمین بفاور دینفی
شایان ضوجه و درخور گهتوگوست .به عبارت دیگر ،از نظر وي ایرادهایی که بر
عقالنیت باور دینی گرفته شده ،در حقیقت ناظر بفه ضافمین بفاور دیفن اسفت و
باورهاي دینی ف از نظر ای ان ف از ضامین کافی برخفوردار اسفت لفشا مفیضفوان
گهت باورهاي دینی از اعتبار عقالنی الزم ف به صورت فیالجمله و معناي مدنظر
وي ف برخوردارند.
عالمه و عقالنیت باور دینی

عقالنیت منسوب به عقل در نگاه حکیمان اسالمی کاربردهفاي متعفدّدي یافتفه و
عالمه طباطبا ی نیز به عنوان یکی از لهرههاي شاخص حکمت اسالمی به ضبیفین
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آن پرداخته است .عالمه اصل معناي آن را در لغت از عقد و امساک دانسته ،سفه
کاربرد اساسی براي آن برشمرده است )1( :به معناي قوهاي از قواي ادراکی انسان
که به واسطه آن حقّ و باطل و خوب و بد را ضمییز میدهد )2( .بفه آنچفه ادراک
شده (مدرَکات) اطالق میشود که میضوان آن را نتیجه و ثمره قوه عقالنیت انسان
دانست )3( .به معناي خود عمل ادراک است (عالمه طباطبائی.)171 :7 ،7817 ،
گرله مسئله عقالنیت به طور صریح و مستقل در آثار عالمه نیامده ،مفیضفوان
از برخی ضعابیر و اشارات ای ان درباره عقالنیت براي طفرح ایفن بحفث اسفتهاده
کرد .ای ان ویژگی عقالنیت را در انسان ،بخ فی از سفاختار وجفودي و الگفوي
خلقت او میداند و از آن به «فطرت» ضعبیر میکند .آدمی به وسیله فطرت ،حق و
باطل را در مسا ل نظري و خیر و شر را در مسا ل عملی از یکدیگر بازمیشناسد
(نک :همو7771 ،ق.)117-118 :1 ،
بر این اساس ،عالمه با ضئوري فطفرت ،مسفئله عقالنیفت را بسفط و ضوضفیح
می دهد .به طور کلّی گزاره اي از عقالنیت برخوردار است کفه بفا فطفرت انسفان
هماهنگی داشته باشد یعنی معقولیت آن بدین دلیل است که بفا فراینفد عقلفی از
قواي عقلی انسان صادر شده باشد که ایفن در حقیقفت همفان ضال فم بفا فطفرت
انسانی است .لشا عقالنیت گزارههاي نظري بر اساس فطرت ادراکی انسان بفوده،
معقولیت گزارههاي عملی بر طبق هماهنگی با فطرت احساسی و ک

فی انسفان

است .بنابراین ،عقل انسان ،بخ ی از ساختار وجودي و سرشفت آدمفی و همفان
فطرت اوست و عقالنیت مستلزم هماهنگی با فطرت و حرکت در مسفیر طبیعفی
آن است و خروج از این ساختار و سرشت وجودي ،انحراف از عقالنیت شمرده
میشود .بدین ضرضیب در سطح کالن و ثبوضفاً مفیضفوان گهفت طبفق نگفاه عالمفه
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طباطبا ی ،عقالنیت ـ یا دستکم یکی از مهمضرین معانی آن ف همان «هماهنگی با
فطرت» است.
ابعاد عقالنیت

عقل دو قلمروي نظري و عملی دارد و بر این اساس ،عالمفه وظیهفه عقفل را دو
لیز میداند :یکی شناخت هستها و نیستها و دیگر شناخت بایدها و نبایفدها.
در این دو حوزه عقل ادراکات و علومی دارد :یکی ادراکاضی که ناظر بفه افعفال و
رفتار انسانهاست و از آن به «علوم عملی» و «ادراکات اعتباري» ضعبیر میشود که
انسانها در زندگی اجتماعی آنها را وضع میکنند و فعالیتهاي اختیاري خفود را
در لارلوب آن سامان میدهند و ارادهها و خواستههفاي خفود را مسفتند بفه آن
میکنند و دیگر ،ادراکاضی که ناظر به حقایق هستی غیر از افعال است که از آن به
«علوم نظري» ضعبیر میشود (همان771-771 :و717؛ .)17 :3
از نظرگاه عالمه ،علفوم و ادراکفات در یفک ضقسفیم بفر دو نفوع حافوري و
حصولی است .علم حصولی همان علم از طریق صور و مهاهیم ذهنی است ولی
علم حاوري ،حاور حقیقت معلوم بدون وساطت صفور و مهفاهیم نفزد عفالم
است (همو ،بیتاب .)181 :علم حصولی به ضصور و ضصدیق منقسم میشود .ادراک
ضصوري همان حصول صورت شی بفدون حکفم اسفت ولفی ادراک ضصفدیقی
ضصور به همراه حکم است و هریک از ضصفوّر و ضصفدیق نیفز یفا بفدیهیانفد یفا
اکتسابی .بدیهی آن ادراکی است که محتاج کسب و نظر نباشد ،برخالف اکتسابی
(همان.)111 :
بدین ضرضیب روشن میشود که به طور کلّفی از نگفاه عالمفه ،مفالک و میفزان
عقالنیت ادراکات در مقام ثبوت ،هماهنگی ضکوینی آن با ساختار فطرت ادراکی و
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سرشت فطرت احساسی است ولی در مقام اثبات و ک ف نیازمند معیار خفرد و
دقیقی هستیم ضا بتوان این هماهنگی را اثبات نمود و به همفین دلیفل ،در ادامفه از
معیارهاي عالمه در این باب سخن خواهیم گهت.
مالک عقالنیت در بدیهیات

بر اساس نگاه عالمه ،بدیهیات یک معیار عقالنی کلی دارد و آن بینیازي از نظفر
و ضأمّل عقالنی است .وقتی میگوییم فالن گزاره و ضصدیق بدیهی است ،یعنی بفه
کسب و استدالل نیاز ندارد و نیز وقتی میگوییم فالن ضصور بدیهی اسفت ،یعنفی
به فکر و ضصوّر نیاز ندارد .از آنجا که مالک عقالنی بودن ادراکات نزد عالمه ،در
حوزه بدیهیات متهاوت از حوزه کسبیات است ،مالک عقالنیت هریک را به طور
جداگانه ذکر میکنیم.
مالک عقالنیت در بدیهیات تصوّریه

مالک عقالنی بودن ضصوّرات بدیهی نزد عالمه ،شمول یا عمومیت مههومی است.
به نظر ای ان هر مههوم و ضصوري که داراي عمومیت و شمول باشفد ،نمفیضفوان
ضعریف حقیقی از آن ارا ه داد .لشا مهاهیم و ضصوراضی که عامضرین باشند ،از قبیفل
مههوم وجود ،عدم ،شی  ،وحدت و ضرورت ،اینها بدیهی و عقالنی خواهند بود
(همو .)13 :1 ،7837 ،بر این مبنا ،عقالنیت در ادراکات بدیهی بفدین معناسفت کفه
لون آنها مورد پشیرش همگان هستند و عقالي عالم بر آن ضوافق دارند ،بدیهی و
غیراکتسابی است .البته عالمفه مفالک عقالنیفت برخفی از بفدیهیات ضصفوّري را،
ارجاع آنها به علم حاوري خطاناپشیر انسان نیفز مفی دانفد و مهفاهیمی از قبیفل
جوهر و عرض و شادي و ضرس را متکی به علم حاوري برمفیشفمارد (هماان:

.)34
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مالک عقالنیت در بدیهیات تصدیقی

از نظر عالمه ،مالک عقالنی بودن ضصدیقات بدیهی ،ویژگیاي در خود آنهاسفت
که موجب شده به استدالل نیازي نداشته باشند و آن وضوح ادراک ضصفدیقی بفه
گونهاي است که با ضصوّر آن ،ضصدیق به آن الزم آید و همین ویژگی موجب شده
اساساً به استدالل نیازي نداشته باشند ،بلکه در برخی موارد استدالل بر آن ممکن
نباشد ماننفد ضصفدیق امتنفاع ضنفاق

(هماو7831 ،ج .)734 :1 ،بفر ایفن اسفاس،

همانگونه که در ضصفورات بفدیهن نمفیضفوان از مههفوم عفامضفر بهفره جسفت،
ضصدیقات بدیهن نیز استداللبردار نیست لفون قابلیفت اسفتدالل و نیفاز بفه آن
ندارند لنانکه در طبیعت منگوییم لرب بودن هر لیز به روغن است و روغن
ذاضاً لرب است .بدین ضرضیب ،ضصور و ضصدیق مجهول به یارى ضصور و ضصفدیق
معلوم و بدیهن ،روشن منشود اما ضصورات و ضصدیقات بفدیهن ذاضفاً روشفن و
معلوماند و در وضوح و روشنی بفه لیفزي نیفازى ندارنفد (ناک :هماو:1 ،7837 ،

41و .)748البته آنچه بیان شد مربفوط بفه ضصفدیقات بفدیهی اولفی بفود ولفی در
بدیهیات ثانویه گرله به دلیل وضوح بفه اثبفات نیفاز ندارنفد ،اففزون بفر ضصفوّر
طرفین ،امر دیگري نیز نقش ایها میکند .بنابراین ،همه بدیهیات در یفک صفف و
همعرض نیستند ،بلکه مراضب متهاوضی دارند (نک :همو7831 ،ب.)31-33 :
ناگهته نماند که معناي بدیهی بودن ادراکات نزد عالمه ،ایفن نیسفت کفه ایفن
ادراکات ،ذاضی عقل و فطرت ادراکی انسانها و از بدو ضولّفد انسفان بفا او همفراه
بودهاند و در آن موقع نهس انسانی بالهعل واجفد آنهفا بفوده اسفت بلکفه بفدین
معناست که وقتی عقل شایستگی دریافت آن را یافت ،به دلیل بداهت و وضفوح،
مورد قبول همگان قرار میگیرند (همو ،بیتاب.)31 :
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مصادیق ادراکات بدیهی

حکماي مسلمان و از جمله عالمه طباطبا ی ،معموالً ضعداد بفدیهیات را ضفا شفش
مورد برشمرده اند که شامل اولیات ،م اهدات ،مجربات ،حدسفیات ،متفواضرات و
فطریات است (همان .)111 :از جمله مصادیق بدیهیات میضوان بفه ضصفور مههفوم
وجود ،شی  ،وحدت و ضصدیق کلّ بزرگضر از جز است ،وجود موجود است و
عدد لهار زوج است ،اشاره کرد (همان).
فالسهه اسالمی در اندی ه خود ،یک سلسله اصول بدیهی و فطفري را مطفرح
کرده اند ضا قاایاي دیگر را بر آن بنیفان نهنفد .قافایایی از قبیفل اصفل اسفتحاله
اجتماع نقیاین ،اصفل واقعیفت و اصفل هوهویفت از ایفن قبیفل قافایا شفمرده
میشوند .لشا با پایه قرار دادن این اصول فطري یقینی و خدشفهناپفشیر ،بحفث را
آغاز کردهاند و این ارجاع نظریات به بدیهیات را «مبناگرایی در قلمرو ضصدیقات»
نامیدهاند (نک :همو.)777-43 :1 ،7837 ،
بر طبق مبناگرایی در حکمت اسالمی اگفر گفزارههفاي پایفه و اصفول فطفري
نباشند ،هیچ معرفتی براي ما ضحصیلپشیر نیست و به همین دلیل ،وجود معرففت
دلیل بر وجود گزارههاي فطري و بدیهی است وگرنفه ،گرفتفار دور یفا ضسلسفل
خواهیم شد .عالمه طباطبا ی از جمله کسانی است که به مبناگرایی در ضصدیقات
و ارجاع نظریات به بدیهیات معتقدند و در رأس ضمام آنهفا اصفل بفدیهی و پایفه
امتناع ضناق

را می پشیرنفد (هماو7831 ،الاف .)748-747 :ای فان دربفاره ارجفاع

نظریات به معرفتهاي بدیهی و پایه مینویسد« :هر معلوم نظفرى غیربفدیهن بفه
واسطه ضألیف بدیهیات یا نظریاضن که به بدیهیات منتهن هسفتند ،پیفدا مفنشفود»
(همان).
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معیار عقالنیت ادراکات کسبی و غیربدیهی

مالک عقالنیت و پشیرش این نوع ادراکات نظري از نگاه عالمه آن است کفه بفر
اساس سیر منطقی و در قالب برهان بر بدیهیات مبتنفی باشفند و بفه ضعبیفري ،بفا
قواعد منطقی صوري و مادّي درست ،از بفدیهیات اسفتنتاج یافتفه باشفند (هماو،

7771ق .)114 :3 ،بر این اساس ،ادراک کسبیاي از عقالنیت برخوردار خواهد بود
که اثباضاً با روش منطقی صحیح به بدیهیات منتهفی گفردد لفشا معقولیفت نظفري
عالمه همان استنتاج منطقفی بفر اسفاس مبنفاگرایی خواهفد بفود .بفدین جهفت،
ضصورات نظري به ضصورات بدیهی می رسند و ضصدیقات نظري نیز به ضصدیقات
بدیهی ارجاع داده میشوند.
بنابراین ،عقالنیت از منظر عالمه طباطبا ی پیوند ضنگاضنگی بفا مبنفاگرایی دارد.
این پیوند در قلمروي ادراکات نظري روشنضر اسفت .عقالنیفت در ایفن قلمفرو،
منطقی بودن ادراکات است یعنی ادراکات عقالنی ،آن دسته از ادراکفاضی هسفتند
که یا خود بدیهی و آشکارند و با ضصور صحیح آنها ،بیضردید آنها را میپفشیرد و
ضصدیق میکند و یا اینکه در قالب استدالل برهانی درست که همۀ شرایط انتفاج،
شامل شرایط مادّي و شرایط صوري را داراست ،به بدیهیات میانجامند .البته بفر
طبق مبناگرایی عالمه طباطبا ی ،سفبب ضوجیفه ادراکفات نظفري ،ابتنفاي آنهفا بفر
بنیادهاي بدیهی است .عقالنیت عالمه طباطبا ی افزون بر مبناگرا بودن ،واقفعگفرا
نیز به شمار میآید زیرا او ادراکات نظري را برگرفته از واقعیتهفاي خفارجی و
حاکی از آنها می داند و به همین سبب اسفت کفه مفیضفوان آنهفا را بفه صفدق و
حقانیت ضوصیف کرد (همان.)11 :3 ،
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معیار عقالنیت در ادراکات عملی و اعتباری

معیار عقالنیت و معقول بودن مهاهیم و قاایا در مباحث نظري بیان شد ،ولی این
معیار در خصوص مباحث و مسا ل عملی یا اعتباریات صادق نیسفت بفه دلیفل
آنکه یکی ناظر به امور شناختی است و دیگري ناظر به بعد رفتاري و امور عملی.
ادراکات عملی یا اعتباریات در منظر عالمه طباطبا ی به صورت مستقیم برگرفته از
حقایق خارجی و حاکی از آنها نیست ،بلکه محصول جعل و اعتبار ذهن انسان به قصد
جلب مصالح و دفع مهاسد در زندگی انسان است اما این به معناي نهی ری ه واقعی
این ادراکات و بی مالک بودن آنها نیست ،بلکه این اعتبارات در واقعیت خارجی ری ه
دارد و داراي غایات حقیقی است ضا بتواند مصالح و منافع واقعی را براي انسان برآورده
کند و زیان و مهاسد واقعی را دفع نماید (همان) .به ضعبیر دیگر ،اعتباریات به دلیل
ضحصیل کمال واقعی انسان جعل و ان ا شده است و لون این جعل و اعتبار بی مالک
نیست و انسان براي سامان دادن به زندگی خود و رفع نیازها و جلب منافع اقدام به
جعل آنها میکند ،با ضوجه به ضأثیري که در نیل به اهداف منظور در زندگی ب ر دارند،
ارزیابی میشوند .مالک عقالنیت در نظر عالمه ف لنانکه گهتیم ف هماهنگی با فطرت
انسانی و ضال م اعتباریات با فطرت ک

ی آدمی بود .به ضعبیر بهتر ،مالک معقولیت

اعتباریات از نگاه عالمه در مقام ثبوت ،همسویی آن با هندسه فطرت انسانی و در مقام
اثبات و ک ف ،همسویی و هماهنگی آن با مصالح اجتماعی و سعادت انسانی است
(همو )74 :1 ،7817 ،یا به ضعبیر دیگر ،معیار اثباضی معقولیت ،غایتمندي و مصلحتدار
بودن آن است بدین شرط که لغو و باطل نبوده ،در ضااد با کمال اصیل انسانی نیز
نباشند (همو7773 ،ق .)114 :بدین ضرضیب ،معیار حسن عدالت ،احسان به فقیر ،ضعلیم و
ضربیت و مانند اینها در نگاه عالمه ،ضال م با مصالح نوعیه انسانی است و قبح ظلم،
بدي کردن و غیره ،به دلیل عدم مال مت آنها با مصالح اجتماعی است (همو،7817 ،

.)74 :1
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باور دینی

مراد از باور ،همان اعتقاد و ضصدیق است که در لسان اهل منطق میضواند جزمفی
و قطعی باشد یا نباشد خواه مطابق با واقع باشد یا نباشد ،و خواه ثابت باشفد یفا
نباشد .بر این اساس ،باور و اعتقاد پنج قسم دارد )1( :یقین ،اعتقاد جازم مطابق با
واقع است که از راه ضقلید حاصل ن ده باشد )2( .ضقلید ،اعتقاد جازم و مطابق بفا
واقع است که از راه اقامه دلیل به دست نیامده باشفد )3( .جهفل مرکفب ،اعتقفاد
جازم ،امّا غیر مطابق با واقع است )9( .ظنّ صادق ،اعتقاد غیرجفازم و مطفابق بفا
واقع است )8( .ظنّ کاذب ،اعتقاد غیرجازم و غیرمطابق با واقع است (عالمه حلّی،

7778ق . )183 :بر این اسفاس از نگفاه عالمفه در میفان انفواع گونفاگون اعتقفاد و
ضصدیق ،ضنها قیاس برهانن است که نتیجه یقینن به دست مندهد و قابفل اعتمفاد
است (عالمه طباطبائی ،بیتاب.)7 :
امروزه بسیاري از منتقدان دین پیش از آنکفه بفه حقانیفت و صفدق و کفشب
باورهاي دینی بیندی ند ،به معقولیت اعتقادات دینی فکر میکنند و سخن آنان در
این است که :آیا باور و ایمان دینی ،عقالنی است یا خیر؟
بر اساس ضعالیم اسالمی ،باور و ایمان دینی ،رابطه اي ناگسستنی با عقالنیت و
ضهکر عقلی دارد و این رابطه به گونهاي است که عقل سلیم انسفان را بفه بفاور و
ایمان برمی انگیزاند و ایمان نیز وابسته به عقل و مبتنی بر آن است .این ضفالزم ضفا
جایی است که قرآن کریم کسی را که از ایمفان بفه خفدا و بفاور بفه یکتاپرسفتی
رویگردان است ،خارج از صراط عقالنیت و در طریق سهاهت دانسته (بقره)784 :
یا در برخی ضعابیر قرآنی ،ایمانستیزي را نوعی بیخردي برشمرده اسفت (یاون::

 .)744بنابراین ،خردورزي و عقالنیت انسان را به ضهکر و ضدبّر در آیفات آففاقی و
انهسی برمی انگیزد ضا از رهگشر آن به باور و ایمان دینفی رهنمفون گفردد .بفدین
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ضرضیب ،باور و ایمان با معرفت برخاسته از ضهکّر عقلفی ارضبفاط ناگسسفتنی دارد
خواه آن معرفت حصولی باشد یا حاوري و شهودي .البته عالمه مراضب معرفت
و یقین را متهاوت میداند و براي آن سه مرضبه علمالیقین ،عینالیقین و حقّالیقفین
قایل است (عالمه طباطبائی ،بیتاج.)887 :
در نگاه عالمه طباطبا ی ،ایمان و باور دینی از دو عنصر مهم قوام یافته اسفت:
عنصر اول ،علم و یقین است و عنصر دوم ،التزام قلبی یا عقدالقلب است کفه بفه
متعلّق ایمان وابسته است .از نظر وي ن انه وجود لنین التزام قلبفیاي آن اسفت
که آثار علمی ایمان ف هرلند به صورت فیالجمله ف بر آن مترضّفب گفردد (هماو،

 .)114 :73 ،7817بنابراین ،باور و ایمان از نظرگاه عالمفه بفه دو ضصفدیق نیازمنفد
است :مرحله اول ضصدیق علمی و مرحله دوم ضصدیق قلبی .لفشا ضصفدیق علمفی
صرف در حصول ایمان کافی نیست و حتماً به مرحله دوم آن ،یعنی ضصدیق قلبی
نیاز است.
از اینجا ضهاوت عالمه با عقلگرایان غربی روشن میشود .به طور کلّی از یفک
منظر دو الگو عقلگرایی در غفرب رواج یافتفه اسفت :عقفلگرایفی حفدّاکثري و
عقلگرایی انتقادي .معتقدان به عقالنیت حداکثري ،باوري را عقالنی میدانند کفه
مورد ضصدیق همه عقالي عالم باشد و به همین دلیل ،از نظر معتقدان به این نفوع
عقالنیت ،باور دینی و بهویژه خداشناسیاي قابل اعتماد است که هر عاقلی بتواند
با مالحظه آن ،صدق مقدّمات و نتیجه آن را ضصدیق کند (پترسون و دیگران:7814 ،

 .)787بدیهی است طبق این الگو عقالنیت ،اثبات عام است و بهسختی میضوان در
مسئلهاي ضوافق عمومی و پشیرش همگانی عقال را یافت .الگو دیگر عقالنیت کفه
در غرب رواج یافته ،عقالنیت انتقادي است که در برابفر عقالنیفت سفابق ظهفور
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یافته است .این نوع عقالنیت ،ضلقی خاضعانه و محدودضري از ضوانایی عقفل دارد.
طبق الگوي عقالنیت انتقادي ،اثبات قاطع و عام امکانپشیر نیسفت لفشا حفدّاکثر
ضوانایی عقل براي سنجش باورها به کار گرفته میشود ،ولی هیچگاه به مرز قطفع
و یقین نمیرسد (همان .)33 :اثبات در این الگو عقالنیت وابسته به شخص اسفت
و میضواند یک استدالل براي شخصی امري را اثبات و کفامالً او را مجفاب کنفد،
ولی براي دیگري لیزي را اثبات نکند (همان.)33 :
از دیدگاههاي عالمه طباطبا ی برمفیآیفد کفه وي هفیچیفک از ایفن دو الگفو
عقالنیت را قبول ندارد و به الگو سومی از عقالنیت معتقد است .عقالنیت ای فان
که میضوان نام «عقالنیت اعتدالی» را بر آن نهاد ،لیزي بینابین دو الگو سابق است
(عالمه طباطبائی7833 ،ب .)11 :عقالنیت اعتدالی عالمه ،اثبات را وابسته به ففرد یفا
عموم نمیداند ،بلکه اثبات را وابسته به طریق و روش برهانی میدانفد لفشا راه و
طریقی واقعاً زمینهساز اثبات است که یقینی ،ذاضی ،ضفروري و کلّفی باشفد و بفر
اساس قواعد متقن منطقی به نتیجه یقینی بینجامد (همو7831 ،ب .)714-41 :بر این
اساس ،مقدّماضی می ضواند نتیجه برهان را اثبات کند که این شروط را داشته باشد
خواه این طریق مورد پفشیرش همگفان باشفد یفا نباشفد .اقبفال و ادبفار عمفومی
قوامبخش طریق برهانی و منطقی نیست .بر این پایه ،باور دینیاي معقفول اسفت
که بدون واسطه یا با واسطه به برهان یقینفی متّکفی باشفد لفشا طبفق ایفن الگفو
عقالنیت فرآوردههاي وحی نیز مانند خود عقل حجت است (هماو7833 ،ب)34 :

بدین معنا که باور دینی ،یا باید بر اساس برهان و روش منطقی صفحیح اسفتنتاج
یافته باشد یا اینکه بر مبناي اصول دینیاي که قفبالً مبفرهن و مسفتدل شفدهانفد،
استنباط یافته باشد .بر اساس این نوع عقالنیفت ،اسفتدالل عقلفی گفاه مسفتقیم و
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گاهی غیرمستقیم و با وساطت اصول دینی مبرهن صورت پشیرفتفه اسفت یعنفی
باور دینی ،یا خود مستقیماً برهانی است و استدالل عقلی بر آن اقامه میشود مثل
باور به ضوحید و یا اینکه بنیاد و مبناي آن مبرهن است مانند باور به وجود خدا و
صهات نامتناهی او و ضروت وحی و نبوّت و عصمت آنها که با استدالل عقلی و
برهانی ثابت شده است و با اضّکا به این بنیفاد مبفرهن ،باورهفاي دینفی فرعفی را
میپشیرد.
بر همین اساس ،از نظر عالمه خداوند هفیچگفاه انسفان را بفه بفاور و بنفدگی
کورکورانه و بدون ضعقّل دعوت نکرده ،بلکه آنان را بفه ادراک عقلفی در مسفا ل
فراخوانده است و حتّی درباره مسا لی کفه از قلمفروي عقفل خفارج و فراعقلفی
است ،به ذکر آثار و فواید آن پرداخته ضا عقل بتواند در سایه ضعقّل به آن آثار پفی
ببرد (همو.)111 :1 ،7817 ،
از اینجاست که نکته دقیق عالمه روشن میشود کفه حقیقفت ایمفان پفیش از
آنکه به ضصدیق قلبی برسد ،باید ضصدیق و استدالل معرفتی و علمی داشته باشفد
ضا از رهگشر این استدالل عقلی ف ولو اجمالی و غیرمستقیم ف بتوان به اعتقاد قلبی
رسید .به ضعبیر عالمه ،اساساً هیچگاه نمیضوان به مجهول ،باور و ایمفان داشفت و
مجهول مطلق هیچگاه متعلّق طلب و باور قرار نمفیگیفرد ،مگفر اینکفه ضصفوّر و
ضصدیقی پیش از آن وجود داشته باشد (همو ،بیتاالف.)741 :8 ،
آیا باور به وجود خدا گزاره پایه است؟

سخن در این است که :آیا باور به خدا از معقولیت برخوردار است یا خیر؟ و اگر
از معقولیت برخوردار است ،له نوع معقولیتی دارد؟ پاسخ عالمفه بفه سفؤال اول
مثبت است و نوع معقولیتی را که ضرسیم میکند ،دو گونه است که به ضوضفیح آن
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میپردازیم .به طور کلی در باب شناخت انسفان از خفدا ،دو نفوع خداشناسفی را
میضوان مطرح کرد :یکی شناخت حاوري از مبدأ هستیبخش و دیگري شناخت
حصولی از حقیقت متعالی و برضر .در خداشناسفی حصفولی ،سفخن از مههفوم و
صورت ذهنی است و به واسطه آن شناخت به واجب حاصل مفیشفود ولفی در
شناخت حاوري ،دیگر پاي مههوم و صورت ذهنی در میان نیست ،بلکه حقیقت
م هود و معلوم نزد نهس حاضر است البته این شهود وابسته به ظرفیت وجودي
عالم است .عالمه در الگو عقالنیت باور حاوري به خداونفد از ضجفرّد حقیقفت
نهس آدمفی اسفتهاده کفرده و بفر آن اسفت کفه معلفول مجفرد بفه علّفت مجفرّد
هستیبخش خود علم حاوري دارد و این خداشناسی در نهاد ضفمیر و فطفرت
انسانها عجین شده است بدین دلیل مینویسد« :العلة حاضرة بوجودهاا لععلولااا
الرابط لاا القائم باا العستقل باستقاللاا فاي معلومة لععلولاا علعاا حواور ا ا ا ناناا
مجرد ن و هو العطلوب» (همو ،بیتاب .)134 :بر این اساس ،روح انسان ،بفه عنفوان
موجودي مجرد و منزّه از مادّه ،همان طور که به هستی خویش علم شهودي دارد،
به علّت و مبدأ هستیبخش خود نیز علم حاوري دارد .بنابراین از نگفاه عالمفه،
علم فطري انسان به آفریدگار خود به دلیل آنکه از مصادیق علم مجرد بفه مجفرد
است ،به گونهاي است که حقیقت معلوم نزد عالم حاضفر اسفت لفشا نفهضنهفا از
معقولیت برخوردار است ،بلکه حقانیت و صدق خود را نیز ضامین میکند (همو،

7833الف88 :و.)717
از نگاه عالمه ،الگو عقالنیت در خداشناسی حصولی به گونهاي دیگفر اسفت
لراکه دیگر سخن از مواجهه مستقیم نیست ،بلکه سروکار بفا مههفوم اسفت .بفه
ضعبیر دیگر ،سخن در این است که :آیا قایه «خدا موجود است» معقول اسفت و
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از له الگو عقالنیتی پیروي میکند؟ در نگاه عالمه این گزاره و ضصدیق ،عقالنفی
است .وي در مبحث اثبات خداوند متعال قایل است که این مسئله ،امري عقالنی
و فطري بوده ،مقتااي ساختمان عقالنی و منطقی ب ر است (همو.)7 :1 ،7837 ،
الگوي عقالنیتی که عالمه پی نهاد میکند ،از نوع معقولیت در بدیهیات است.
از همین رو ،ای ان براهین اثبات واجب را ضنبیهی میداند و اثبات ذات حقضعالی
را بینیاز از هرگونه برهان و استداللی برمیشمارد و میفرماید:
عَلی أنّ القرآن الشریف یَعُدُّ أدل وجوده تبارك و تعالی بدیهیّاً الیتوقّف فخی
التصدیق العقلی به و إنّما یعنی عنایته بإثبات الصفات کالوحْدة و الفاطریّة و العلم
و القدرة و غیر ذلک؛ قرآن شریف ادل وجود خداوند تعالی را بدیهی میشخمارد
که به تصدیق عقلی توقف ندارد و همانا بیشتر عنایت خداوند بخه اثبخات دخفات
خداست؛ مانند وحدت و فاطریت و علم و قدرت و دیگر از دفات (همو،2832 ،
.)893 :2

ای ان در پاورقی اسهار نیز اصل وجفود خفدا را فطفري و ضفروري دانسفته،
میفرماید:
و من هنا یظهر للمتأمّل أن أدل وجود الواجب بالذات ضروری عند اإلنسخان
و البراهین المثبتة له تنبیهات بالحقیقة؛ از اینجا برای تأملکننده روشخن مخیشخود
که ادل وجود واجبالوجود نزد انسان بخدیهی اسخت و همخه بخراهین اثبخاتگخر
خداوند در حقیقت تنبیهی هستند (همو ،بیتاالف.)3 :6 :

بنابراین ،خداشناسی حصولی و ضصدیق به وجود خدا در نگاه عالمه ،نفهضنهفا
عقالنی و فطري است ،بلکه اگر کسی ضصوّر و درک درستی از آن یافت ،ضصدیق
به آن نیز روشن و بدیهی خواهد بود .لشا نکته مهم در کالم عالمه ،ضصور صحیح
این مسئله است که اگر کسی بهدرستی مبادي آن را ضصفوّر کنفد ،ضصفدیق بفه آن
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آسان خواهد بود (همو7831 ،ج41 :1 ،؛ 7833الف.)717 :
نتیجهگیری

جمعبندي نوشتار حاضر در لند بند زیر قابل ارا ه است:
( )1پالنتینگا باور دینی را عقالنی دانسته ،همه اشکاالت منتقدان را ،نه ناظر به
عقالنیت باور دینی ،بلکه ناظر به «ضامین» 1باور دینی می داند .عالمفه طباطبفا ی
نیز باور دینی را عقالنی دانسته و آن را بر محفور انسفانشناسفی خفود و نظریفه
فطرت شرح و بسط داده است.
( )2پالنتینگا به مبناگرایی قایل است و سیر معرفت را از گزارههاي اسفتنتاجی
به گزارههاي پایه میداند .عالمه نیز به مبناگرایی قایل بفوده ،سفیر شفناخت را از
نظریات منتهی به بدیهیات و در رأس آنها به أبفده البفدیهیات و قافیه اسفتحاله
میداند و معتقد است گزارههاي پایفه مفیضواننفد خطاناپفشیر و ضفروري

ضناق
باشند.

( )3پالنتینگا از گزارههاي پایه و خودمعیاري آنها سفخن بفه میفان آورده ،امفا
دلیل و مالکی براي آن نیاورده است ولی عالمه افزون بر خودمعیاري ضصفدیقات
پایه ،مالک آن را نیز به صورت متقن و شیوه منطقی ضقریر کرده است .لشا به نظر
عالمه ،مالک بی نیازي ضصورات پایه عمومیت و ضصفدیقات پایفه وضفوح آن بفه
صورضی است که از ضصوّر آن ،ضصدیق به آن الزم میآید و به همین دلیل ،بینیفاز
از هرگونه استدالل است .به ضعبیر دیگر ،از نظر عالمه گزارههاي بفدیهی و پایفه،
اموري هستند که بر طبق مدل عقالنی آفرینش آدمی ،و ثبوضاً هماهنفگ و همسفو
با فطرت انسانیاند.
1. Warrant.
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( )9در الگو عقالنیت پالنتینگا ،اثبات وابسته به شخص بود ،به طوريکه یفک
گزاره می ضواند براي کسی پایه باشد و براي شخص دیگر پایه نباشد در حالی که
از منظر عالمه ،اثبات به شخص یا جمع وابسته نیست ،بلکه بفه روش صفحیح و
منطقی وابسته است که بر اساس مقدمات درست انتاج یافته باشفد لفشا بفه نظفر
وي ،مقدّماضی واقعاً اثباتگر نتیجه هستند که یقینی ،ذاضی ،کلّی و ضروري باشند.
( )8در اندی ه پالنتینگا ،باورهاي دینی و بهویژه «باور به وجود خداوند» باور
پایه و بینیاز از استدالل است و به نظر وي از عقالنیت الزم برخوردار اسفت در
حالی که عالمه باور به وجود خداوند را از دو زاویه مینگرد :یکی از جنبفه علفم
حاوري روح مجرد انسان به علّت هستیبخش خود ،که از قبیفل علفم شفهودي
مجرد به مجرد است ،و دیگر از جنبه علم حصولی بدیهی انسان که خداشناسی را
مقتااي دستگاه ادراکی و فطرت عقل آدمی میداند .بدین ضرضیب ،از نظر عالمفه
وجود خدا امري بدیهی بوده ،همه براهین اثبات ضنبیهی و غهلتزداست .لفشا وي
م کل نهیکنندگان وجود خدا را در ضصوّر نادرست این مههوم میدانفد لراکفه
اگر صحیح ضصوّر میشد ،ضصدیق به آن بهآسانی ممکن بود.
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