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 ممکن است راهی به ایمان باشد؟ آیا بی ایمانی
  

   20/6/94روز جمعه، رادیو زمانه،  سایت :منبع
http://www.radiozamaneh.com/235100#_ftnref1 

  
 *یاسر میردامادي

  
تواند راهی به ایمان یمانی میآیا بی ا

و اگر  باشد؟ اگر بلی، چرا و چگونه؟
نه، چرا؟ در پاسخ به این پرسش مهم، 

 کوشم به سودمن در این نوشته می
 :این ادعا استدالل کنم که

است راهی  ممکن ایمانی ي بیتجربه
به سوي ایمان (دوباره) به خداوند 

توان ادعا کرد باشد. بر این اساس می
نه وضعیتی  در مواردي بی ایمانیکه 

علیه خداوند که ممکن است در 
 نهایت وضعیتی رو به سوي خداوند

کنم باشد. عالوه بر آن استدالل می
 ایمانیِ منتهی به ایماني بیکه تجربه

تواند به یکی از انواع در مواردي می
 .هاي ایمانی بینجامداصیل تجربه

 
 مارك شاگال: نوح و رنگین کمان

ا ب دانست ولیآمد. در آن زمان، او منجم نبود و چیز چندانی از علم نجوم نمی از خراسان به قصد گزاردن حج بیرون» ابومشعر منجم»
ي خانهشتافتند، به آنجا رفت و از دیدن چنان کتابمی ، که اهل علم از اقطار عالم بدان»خزانـه الحکمه«ي خانهشنیدن وصف کتاب

نجوم شد که در عقاید  جا به مطالعه و تحقیق پرداخت، و چنان غرق در علمنظر کرد و در آنحج صرف زده شد. ازعظیمی شگفت
 .دل برید و جملگی را ترك گفت ي ادیانو از حج و اسالم و همهدینی او خلل راه یافت 

 [1]یاقوت حموي

 [در کهظاهراً در جهت دوري از خداوند شتابان روانیم، حال آن کند و من معتقدم گاه هست که ماخداوند به طرق اسرارآمیز رفتار می 
 .در کار هدایت ما به سوي خویش است واقع] خداوند

 [2]ویلیام آلستون
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ما بگوید که عبادت خداوند. شورش علیه خداوند چه بسا  چه بسا شورش علیه خداوند اغلب همان مقدار بتواند چیزي در مورد دین به 
ي خود نیست که او را شیفته یابد، گرچه این رخداديدینی باشد. فرد شورشی رخداد دین را از درون درمی ي زیستوهمشارکت در شی

 .سازد

 [3]د. ز. فیلیپس

 .اگر کافر بداند که کفر چیست، موحد است  

 [4]روزبِهان بقلی شیرازي

نام نهاد. از  «مانباب» و یا به حروف اختصاري، ادعاي «نیماا ي راهی بهثابهم هب مانیای یب» توان، به طور کل، ادعاياین ادعا را می
بایست یورز و مداراجو مگرفت آن است که مؤمنان اندیشه توانادعا می توان گرفت؟ یکی از نتایجی که از ایناي میاین ادعا چه نتیجه

کنند.  شود، تجدیدنظر اساسیاالهیاتی قبیح شمرده می معناي رایج از بی ایمانی، که مطابق آن خروج از دین سراسر از نظر اخالقی و در
وادگی فرد بی ایمان و پیوند خان و آبروي مستلزم آن است که نه تنها مال، جان، ناموس، شغل، موقعیت اجتماعی این تجدیدنظر اساسی

از  ی،ي بی ایمانی، همیشه و تحت هر شرایطحتی مؤمنان مجاز نیستند در باب تجربه بایست محترم شمرده شود، کهو دوستی با او می
ود نگاه ي دل خخانها در نهانداوري منفی را بروز ندهند و تنه گاه اینحتی اگر هیچ-نظر اخالقی و االهیاتی نیز داوري منفی روا بدارند 

 .دارند

یابند) نیست؛ براي کسانی که خود را در وضعیت ایمانی می) ي بی ایمانیبا این حال، هدف از این نوشته دعوت به ترك ایمان و تجربه
ست رد صاحب تجربه نیاختیار ف ي بی ایمانی، درست مثل ایمان آوردن، سراسر دررو است که ترك ایمان و تجربه این از جمله از آن

فرد وارد  بر اي است که، به تعبیري،گونه تجارب تا حدودي تجربهدعوت کرد، بلکه این گاه بتوان فرد را به ایمان یا بی ایمانیکه آن
معناي  ایمانیي بیخواهد از یک سو به تجربهکند: این نوشتار میمی آید. این نوشته دو هدف عمده را دنبالشود و بر او فرود میمی

نسبت به ایمان دارند.  (existential) وجودي ي معرفتی و/یاچنان دغدغهي بی ایمانیِ کسانی که همببخشد، به ویژه تجربه ايتازه
ان و بی باب نسبت ایم خواننده را به امکانی مهم در کنم نظري بی ایمانی، من تالش میباب تجربه براي پیش نهادن معنایی تازه در

 .کند نهادها پیشایماننسبت اخالقی و االهیاتیِ قابل دفاعی میان مؤمنان و بی خواهدایمانی جلب کنم . از سوي دیگر، این نوشتار می

 ایمان و بی ایمانی چیست؟ –1 
ان ارائه بندي ایمرا توضیح دهم. عموماً مدلی که براي شاخصه ن و بی ایمانیپیش از دفاع از ادعاي خود، بگذارید ابتدا منظورم از ایما

از این دو مؤلفه یا ترکیبی از هر دوي  شود که ایمان واجد یکیدهد، یعنی ادعا میقرار می عقیده را مبناي این مدل شود، عمل ومی
 :ها استآن

 ي عمل)؛(مؤلفه -ات دینی)دینی (زبان، مناسک، آداب و مناسب سبک زیست زیستن به -1

-ي عقیدهمؤلفه[5] -)هاکردن این آموزه«  (acceptance)تلقی به قبول«اساسیِ دینی و یا   (doctrines)هايباور به آموزه- 2
 .(تلقی به قبول

یست، بلکه بندي ایمان مدل موفقی نتلقی به قبول) براي شاخصه ي عمل و/یا عقیده (یاادن مؤلفهرسد که مبنا قرار دبا این حال به نظر می
، کسی که امیدوار به صادق از کار در آمدن یا »امید يایمان به مثابه«رسد. بر اساسِ مدل تري براي این امر به نظر میمناسب مدل »امید«

باورهاي دینی است، و براي این  آوريِ) سبک زیست وامیدوار به سودمندي (= رستگاري باورهاي دینی و/ یا معقول از کار در آمدن
اشتن د تر، آن کس که امیدوار به وجودمؤمن است. بر اساس این تلقی و به طور خاص گذارد،امید در زندگی خود جایی جدي باز می

آید، گذارد، مؤمن به شمار میصورت جدي جایی باز می هخداوند است و براي این امید در رویکرد فکري و نیز سبک زیست خود ب
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هاي پیشنهادي در باب ایمان به شکل در باب مدل 7تر در بخش پایین[6] )نداشته باشد و در عمل هم مؤمنانه نزید حتی اگر به خدا باور
 .(گفتتري سخن خواهم جامع

کسی که واجد ایمان امیدوارانه است به معناي کامالً غیر متعارف  نام نهاد. با این حال،» ایمان امیدوارانه«توان این تلقی از ایمان را می
 کنند. من در این نوشته، ایمان را بهمی بندياست. زیرا در معناي متعارف کلمه، ایمان را بر اساس عمل و/یا عقیده مدل کلمه مؤمن

کسی که امیدي .[7] بر این اساس، کسی که از این امید به نحو کلی خالی است، از ایمان خالی است .گیرممعناي ایمان امیدوارانه می
گاه آوري باور و سبک زیست دینی ندارد، آنيسودمندي و رستگار ي محوري دین ندارد، و/یا امیدي بهبه صدق یا معقولیت آموزه

سودمندي  معقولیت باور دینی یا امید به ایمان به طور کلی خالی است. کسی که هنوز به یکی از این دو (امید به صدق یا چنین کسی از
 .[8]مورد امیدوار است، از ایمان خالی نیست باور و سبک زیست دینی) و یا به هر دو

ا اي باور در باب آن امر ردارد: امیدواري نسبت به امري نحوه امید با باور و عمل تفاوت دارد. با این حال، امید با باور و عمل نسبتی
گرچه آرزو ممکن است به امر محال یا بسیار ) تواند به امر محال تعلق یا بسیار بعید تعلق گیردبدین معنا که امید نمی .گیردمفروض می

تن باشد. مثالً در حالت بس ي امیدگیرد که شایستهگذشته، امید بستن معقول و قابل دفاع به امري تعلق می بعید هم تعلق بگیرد). از این
بر  ید عالوهي باشد. بنابراین امي امیدوارزیرا قاتل شدن وضعیتی نیست که شایسته کند،عادي، یک انسان عادي آرزوي قاتل شدن نمی

 :قابل ارزیابی معرفتی، نیز دارد ، یعنی(cognitive) ي شناختاريکم دو جنبهدست (affective) ي عاطفیجنبه

امري که به آن  -2توان امید بست. و یا بسیار نامحتمل نمی شود باید ممکن و محتمل باشد. به امر محالامري که به آن امید بسته می -1
 .ي امید بستن باشدباید شایسته شودامید بسته می

شود که امید به احساسات و عواطف محض فروکاسته از آن می سازد و مانعي امید، امکان ارزیابی معرفتی امید را ممکن میاین دو جنبه
ه نبوده است و یا امري نیست ک نشان داد امري که بدان امید بسته شده، ممکن یا چندان محتمل توانامید می شود. مثال در نقد یک

 .[9]ي امید بستن باشدشایسته

 بندي ایماندو نکته در باب شاخصه :1–1
 :ي مرتبط با این بخش از بحث را طرح کنمروي در بحث، دو نکتهبگذارید اما، پیش از پیش

وابسته نیست، من به سود تلقی خودم از ایمان استدالل نخواهم  جا که ادعاي اصلی من در این مقاله بر هیچ تلقی خاصی از ایماناز آن -1
هم به حساب آوریم و یا عقیده (و یا هر  من این است که ایمان را حتی اگر عمل گیرم. ادعايمقاله صرفاً آن را فرض می کرد و در این

، سوي ایمان باشد تواند راهی بهکه بی ایمانی میباز هم ادعاي اصلی این نوشتار، مبنی بر این (تلقی دیگري از ایمان که داشته باشیم
 .قابل دفاع خواهد بود

تفکیک کرد و یا باید چنین کاري را انجام داد. تمایز میان  توان به راحتیایمانی در عمل می ادعاي من این نیست که ایمان را از بی -2
ها در عمل، در بسیاري از موارد، و بی ایمان میان مؤمنان ایمانی در عمل دشوار و در مواردي ناممکن است و نیز تمایزگذاري ایمان و بی

خش چه در این باست. آن را دارد که در موارد بسیاري مستلزم نقض حریم خصوصی افراد جمله، این اشکال اخالقاً ناروا است؛ زیرا، از
 .[10]میان این دو مفهوم است نظري و تمایز نهادن» بی ایمانی» و» ایمان«ادعا کردم صرفاً تعیین مراد از دو مفهوم 

بندي خشک و احیاناً قدري پیچیده را ندارید، صورت ي یکبندي خواهم کرد. اما اگر حوصلهاصل ادعاي خود را صورت در ادامه
 .[11]مفهوم خواهد بود چنان براي شمابروید. در این صورت کلیت ادعا هم 3کنید و مستقیماً به بخش  توانید از این بخش گذرمی

 بندي ادعاصورت –2 
 :بندي کنمپیش از استدالل به سود ادعاي خود، بگذارید اصل ادعایم را صورت

 P: شخص (هر شخصی) 
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S: وضعیت بی ایمانی 

G: ي) ایماني (دوبارهتجربه 

F: وضعیت ایمانی 

و  -ذکر شد)» بی ایمانی«و » ایمان«در باال براي  به معنایی که» (وضعیت بی ایمانی«وجود دارد، که عبارت است از  S وضعیت -1
ساز تواند زمینهمی -کندرا تجربه میآن P که فرد- S قرار دارد. وضعیت S تصور کرد که در وضعیت توانرا می P شخصی مثل

سازِ (علت کم تا حدودي زمینهدست S گردد، به طوري که وضعیت P در» ي) ایماني (دوبارهتجربه«، یعنی G گیري وضعیتشکل
عدیابیراه (يِهم P به وضعیت G باشد. به تعبیر دیگر: S گیريشکل سازممکن است زمینهG در P باشد. 

، یعنی F هاي اصیل وضعیتممکن است یکی از گونه -یابدمی G حاال خود را در وضعیت S ي وضعیتکه پس از تجربه- P فرد -2
 .کرده باشد جربه، را ت»وضعیت ایمانی«

» شودچیزي راهی براي چیزي دیگر واقع می«که منظور از این کنم که بی ایمانی ممکن است راهی به سوي ایمان باشد،اما وقتی ادعا می
 ي امورياین است که در زنجیره بندي ادعا هم اشاره کردم، منظورمچه در صورتچیست؟ چنان» راه«منظورم از  چیست؟ به طور خاص

ي »علت معده» دتوانایمانی هم می تواند نقش مهمی ایفا کند. به تعبیر دیگر بی ایمانی می ممکن است فرد را به ایمان سوق دهد، بی که
 .استدالل کنم» مانباب«کوشم به سود در ادامه می.[12] ایمانی آماده کند ي) وضعیتي (دوبارهایمان واقع شود و فرد را براي تجربه

 چرا بی ایمانی ممکن است راهی به ایمان باشد؟ –3 
که در وضعیت  P کنم که فردي، مثلدر بخش اول ادعا می .بندي باال نشان دادم، در واقع دو بخش داردچه در صورتادعاي من، چنان

به سود بخش اول ادعاي  .در آید (G (وضعیت» ي ایماني دوبارهتجربه«واند به وضعیت تقرار دارد، می (S (وضعیت» بی ایمانی«
 ی فردي ازیابکه امکان راهتر سخن خواهم گفت). براي ایناین ادعا پایین شود استدالل کرد؟ (در باب بخش دومچگونه می» مانباب«

فی است که یابی به ایمان باشد، کاساز راهتواند زمینهمی وضعیت بی ایمانی به وضعیت ایمان را نشان دهم، و نیز نشان دهم که بی ایمانی
برد که وضعیت یافته است و نیز گمان می برد از وضعیت بی ایمانی به وضعیت ایمانی راهنشان دهم که فردي گمان می تنها یک مورد را

توان از نظر براي ایمان (دوباره) را نمی سازي بی ایمانیزمینه امکان جا کهبه ایمان بوده است. و از آن اشیابیساز راهی او زمینهبی ایمان
 .ساز ایمان باشدگرفت که چه بسا بی ایمانی زمینه توان نتیجهگاه میدور داشت، آن

شناس و میالدي) فیلسوف زبان، معرفت 1921-2009آلستون ( ي ویلیامربهاي که براي این منظور به آن اشاره خواهم کرد، تجنمونه
ا عنوان را ب ي کوتاه از آلستون، که هومن پناهنده آنمن در این نوشته صرفاً بر یک نوشته.[13] امریکایی است يفیلسوف دین برجسته

به فارسی برگرداند، متمرکز خواهم شد (براي مشخصات  اي درخشانها پیش به شیوهسال» جعت یک فیلسوف به ایمانراه ر«
داد، این متن براي دفاع از  مراجعه کنید). به دالیلی که در ادامه بیشتر توضیح خواهم 3ي پانوشت شماره شناختی این مقاله بهکتاب

 اهمیت ویژه است، زیرا امکانی در خور درنگ در باب نسبت ایمان و بی ایمانی را وشنگر و واجدبسیار ر» مانباب«بخش اول استدالل 
 .نهدپیش روي ما می

 ي ایماني دوبارهآلستون و تجربه –4
ت اي متدیسروایت خودش آمد. آلستون در خانواده چه بر سر ایمان آلستون، بهبگذارید ابتدا روایت کوتاهی به دست دهم از آن

ه هر جهت رفتاري باري ب«آورد یاد می چه او از این فضا بهپروتستانی) در امریکا به دنیا آمد و پرورش یافت. آن اي از مسیحیتاخه(ش
را  »ایمان يکشتی شکسته«رسد، می» سن عقل و تمیز«است. او، به قول خودش، وقتی به  (37(ص » و نبود حال و حرارت در امر دین

یابد، گرچه او میالدي) در خود حس بازگشت به مسیح می 1950حال، پس از پایان تحصیل دانشگاهی (اوایل  کند. با اینترك می
قانیت مسیح االهیاتی نسبت به ح هاي فلسفی وبازگشت او به مسیح به این خاطر نبوده است که از رهگذر استدالل دهد کهتوضیح می
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اما او خیلی زود  .«شوددهم ببینم چه میتالشی به خرج می«ن کند و یا، به تعبیر خودش امتحا خواسته ایمان راقانع شده باشد، بلکه می
کند، اش از کشتی ایمان در آن مقطع نگاه میبه بیرون جستن دوباره جهد. چهل سال پس از آن حادثه وقتیدوباره از کشتی بیرون می

چه جاي اینکه  ام نبود،خدا هیچ دلیل حسابی در چنته اشتم. براي اعتقاد بهمن با خداوند ارتباطی راستین ند«یابد: کاري درست می آن را
باید از آن فاصله گرفت، یعنی  ). به نظر او گاهی براي یافتن و درك ایمان38(ص » مسیحی اعتقاد پیدا کنم به چیزي، به طور مشخص،

 .آن را ترك کرد و او از ایمان فاصله گرفته بود

ي زیرین وجودش انگاري سال در الیه 15یابد در این درمی برد. گرچه او بعدهاا به دور از ایمان به سر میسالِ بعدي عمرش ر 15او 
» هاي تبعید از ایمانسال«تعبیر خودش  سال از عمرش، یا به 15بی اطالع بوده است. او این  او در آن موقع از آن خبرهایی بوده است که

دوآتشه  مشتاق و تالش براي زیستنی خالی از خدا هرگز کامال آسوده خاطر نبودم. هرگز ملحدي من در«کند: چنین توصیف میرا این
ی گیرم، چیزي که از اهمیتشکل گرفتن بود: دارم چیزي را نادیده می هفتاد در من این احساس در حال نبودم. تا بیش از اواسط دهه

را نوعی آمادگی روحی براي  نیست، بلکه آن سارهاي تبعیدش از ایمان شرم). با این حال، او از سال38(ص » برخوردار است بنیادین
ن گاه پیامش را به مآن تا] …کرد من تجارب گوناگون زندگی را از سر بگذرانم [خداوند باید صبر می» :بینددریافت پیام خداوند می

 .(38(ص ». برساند

ي زیرین ها در الیهچه به نظر خودش در طول این سالآن آید. و در آکسفوردسال، او براي فرصتی مطالعاتی به آکسفورد می 15پس از 
او تا آخر عمر خود به این  .[14] کندمی کند و خود را آشکارآید، سر باز میجریان بوده است، در نهایت باال می وجودش پنهانی در

 .چرخش ایمانی وفادار باقی ماند

 هاي مهم روایت آلستوننکته :1–4
 :توان یافت، از این قرار استسازش میهاي مهمی که در روایت آلستون از چرخش ایمانی سرنوشتبه نظرم نکته

اي کالسیک از تحول روحی سالکان، ناگهانی و بر هروایت که به ماننداین چرخش کامال به شکل تدریجی رخ داده است و نه آن -1
 داده باشد؛ اي ویژه رخاثر حادثه

کشان -است که سلسله حوادثی رخ بدهد که او را کشان گونه نبودهتصمیم شخصی نیز در این میان نقش ایفا کرده است، یعنی این -2
ه او پس وي نباشد، بلک رونی و بیرونی راه دیگري پیش رويکه جز تسلیم و رضا در مقابل این حوادث د به ایمان سوق دهد، به طوري

یست ن که دوباره سوار کشتی ایمان شود. منظورم این گیردتصمیم می نهایت از کشمکش درونی بسیار و درنگ و بازدرنگ فراوان، در
است، بلکه منظورم  یان نقش ایفا نکردهمعرفتی یا جز آن) در این م) که انتخاب او کامال اختیاري و دلخواهانه بوده است و عوامل دیگر

 .نقشی مهم در چرخش ایمانی او ایفا کرده است هم که عامل تصمیم این است

نگ که چنان پر اهمیت است و با بحث حاضر پیوند تنگات ي دیگري در روایت آلستون وجود دارداما از این دو نکته که بگذریم، نکته
ه در رو به خدا ایمان نیاورده بود ک گوید که او از آنآن است که آلستون نمی ها نام نهاد. این نکتهي نکتهنکته تواندارد که آن را می

بود) بلکه در ن کم بار دومی که او از کشتی ایمان بیرون جست مشکل او فقدان دلیلبود (دست آن موقع دالیلی براي وجود خدا نیافته
خدایی وجود داشته باشد ایمان آوردن به او دون شأن انسان بالغِ  و اگر هم به فرض گفت کاش خدایی نباشدآن موقع او در واقع می

 ایستگیش ي او نبود،باورهاي دینی دیگر مسأله عدم معقولیت یا معقولیت است؛ به تعبیر دیگر (autonomous) خودآیین خودبنیاد
خدا را در عیسی بجویم و در پی آن  به من دست داد که اگر این احساس«ي اصلی او بود: باور آوردن به خدا مسأله عدم شایستگی یا

ه ب ناظم غایی امور وصل کنم، چنین کاري ناشی از احساس ترس و در حکم خیانتی است باشم که خود را به نحوي از انحا به مبدأ و
-1936شد. به قول میگل د. اونامونو (بسا کفر تنها همین با ترین نوع کفر است و چه) این کافرانه38(ص » ام.شأن بلوغ و بزرگسالی
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وید کاش گکافر آن است که می گوید خدایی نیست،دان و ادیب اسپانیایی، کافر آن نیست که میفیلسوف، االهی (میالدي 1864
 .[15]خدایی نباشد

به روایت  چه دیدیم در مورد آلستون،به ایمان باشد و چنان تواند راهیهم می» ترین کفرکافرانه«مین جاست که هي اصلی بحث ایننکته
وید گاست که می اییجداند همانساز ایمان میي کلیدي آلستون که بی ایمانی را زمینهجمله.[16] چنین بوده است خودش، در عمل
اش را به من برساند. این یعنی از نظر آلستون بی ایمانی او، در پیام کرد تا من تجارب مختلف را از سر بگذارنم تاخدا باید صبر می

مانی یکه آلستون، به عنوان یک مؤمن، از بی ا قدمی به سوي ایمان او بود و نه مسیري در مقابل ایمان. درست از این رو است نهایت،
بندي را صورت» مانباب«اول  داند. در ادامه استدالل خود به سود بخشاش میرا راهی به ایمان دوبارهآن سار نیست، بلکهاش شرمسابق

ستقیماً م توانید از این بخش گذر کنید وو احیاناً قدري پیچیده را ندارید، می کبري چیدن خشک-ي صغريخواهم کرد. اما اگر حوصله
 .خواهد بود چنان براي شما مفهومبروید. در این صورت کلیت استدالل هم 6به بخش 

 «مانباب«بندي استدالل به سود بخش اول صورت –5
 :بندي کنمرا صورت» مانباب«ام به سود بخش اول روي در بحث، بگذارید استداللپیش از پیش

ي تجربه»، G ، به وضعیت»ایمانی وضعیت بی»، S دهد که او از وضعیتنشان می اشروایت آلستون از چرخش ایمانی :1 يمقدمه
 .، راه یافته است»ي) ایمان(دوباره

ی براي دهد، دلیلصداقت وي را نشان نمی اي از عدماي است و زندگی او نیز نشانهجا که آلستون فیلسوف برجستهاز آن :2 يمقدمه
 .اش در دست نیستاز تجربه تردید معقول در صداقت و دقت روایت او

و ي) ایمان اساز (علت معدهکم تا حدودي، زمینهاش آن است که بی ایمانی او، دستبرداشت آلستون از چرخش ایمانی :3 يمقدمه
 .بوده است

 .تصورپذیر است -کمدست-)اش، برداشتی ي ایمان (دوبارهت معدهبرداشت آلستون از عل :4 يمقدمه

 .هر امري که تصورپذیر باشد، منطقاً ممکن است :5 يمقدمه

 .منطقاً ممکن است -کمدست-)اش، برداشتی ي ایمان (دوبارهبرداشت آلستون از علت معده :(1 ينتیجه) 6 يمقدمه

 .راي ایمان (دوباره)، وضعیتی است که اگر ممکن باشد، براي دیگران هم ممکن استساز شدن بی ایمانی بزمینه :7 يمقدمه

ي تجربه»، G به وضعیت تواند/ممکن استدر آن قرار داد، می P ، که شخص»وضعیت بی ایمانی»، S وضعیت :(2 نتیجه (يِ
 .[17]باشد  Gبه وضعیت  Pیابیيِ) راههت معدسازِ (علکم تا حدودي زمینهدست  Sبینجامد، به طوري که وضعیت» ي) ایمان(دوباره

 «مانباب«نکاتی در باب استدالل به سود بخش اول  :1–5
 :توجه به چند نکته در فهم بهتر این استدالل الزم است

صدق یا کذب باورهاي دینی شرط نیست (باورهایی  این استدالل، فرض گرفتن (soundness) این نکته مهم است که براي اتقان -1
ی بوده دینی در شخص يکه خدا عامل برانگیختن تجربهپذیري ذات و صفات خدا یا علم به اینشناخت مانند: وجود داشتن خداوند یا

ود ب اش را از دست دادهگوید فردي که ایمانمه میشناختی است. این مقدنامهزندگی يي اول استدالل تنها یک مقدمهاست). مقدمه
اي ارزیابی متعارف و غیر فلسفی در باب صداقت ي دوم نحوهیافته است. مقدمه اش را دوباره بازکه ایمان یابددرمی هاحاال بعد از مدت

ست و یا، قصد فریب دیگران را داشته ا که آلستون گوید دلیلی در دست نداریمشناختی است و صرفاً مینامهدقت این روایت زندگی و
ت؛ دینی بی طرف اس کلمه، دچار توهم و خیال بوده است. این مقدمه نسبت به صدق و کذب باورهاي شناختیصرفاً به معناي روان

وده است. باست که عامل مستقیم یا غیر مستقیم چرخش ایمانی آلستون  گیرد که حتما خدایی بودهیعنی، از یک سو، از پیش فرض نمی
نقشی در  در کار نیست و یا اگر هست گیرد که آلستون گرفتار خودفریبی است و خداییدیگر این مقدمه از پیش فرض نمی از سوي
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الهیاتی ا نسبت به صدق و کذب باورهاي دینی بی طرف است؛ زیرا نیازي به اتخاذ موضع چرخش ایمانی آلستون نداشته است، بلکه
 .نیست» مانباب«در این زمینه براي پیشبرد استدالل 

ه است که گونه بودي خود اینفرد صاحب تجربه از تجربه گوید برداشتشناختی است زیرا مینامهاي زندگیي سوم نیز مقدمهمقدمه
 سازي بیزمینه امکان صرفاً رم و پنجم همي چها)اش بوده است. مقدمهساز ایمان (دوبارهتا حدودي، زمینه کماش، دستبی ایمانی

ایمان (دوباره)، امري است  ایمانی برايساز شدنِ بیکند که زمینهي هفتم هم صرفاً ادعا میمقدمه .کندایمانی براي ایمان را مدلل می
ویژگی  دینی، از جمله اینمقدمات این استدالل نسبت به صدق و کذب باورهاي  پذیر است. بی طرف بودنکه به دیگران نیز تعمیم

توانند در باب به رسمیت شناختن بی ایمانی (به معناي وسیع می را با خود به همراه دارد که متدینان و افراد مستقل از دین، هر دو، مهم
 .استدالل به توافق برسند شود) از طریق اینبه رسمیت شناختن اخالقی و الهیاتی بی ایمانی نیز می کلمه که شامل

ساز اش زمینهرا طوري تفسیر کرده است که بی ایمانی ي دگرگشت ایمانی خودجا که آلستون تجربهگوید: از آناین استدالل نمی -2
اش تفسیري ربهتفسیر آلستون از تج گویدتواند باشد؛ بلکه این استدالل میساز ایمان است یا میایمانی زمینه ایمان بوده است، پس بی

و این قید ) رسد که مانعی در این میان در کار نیستو به نظر می-آن تفسیر در میان نباشد  ه مانعی بر سر ممکن بودناست که مادامی ک
ت عطف بایسهاي مهم در این باب) میامکان نیز (به عنوان یکی امکان گاه در تحلیل نسبت ایمان و بی ایمانی، به اینآن -مهم است)
کنیم. بلکه دو را استنتاج می» الف«گاه خود آن ،«رسد که الفبه نظر فردي می«دالل این نیست که: از به تعبیر دیگر، است .توجه کرد

نوع  وجود ندارد، زیرا این اي امکانی است و مانعی بر سر امکان این نوع تجربهدهد الف تجربهنشان می ي دیگر افزوده شده کهمقدمه
 .[18]تجربه تصورپذیر است

ایمان باشد. یعنی  ساززمینه تواند/ممکن استگوید بی ایمانی میایمان است، بلکه می سازسبب گوید که بی ایمانیاین استدالل نمی -3
امل دیگر (خدا، استدالل، محیط تربیتی و آن را و ثانیا احتمال اثرگذاري عو تحقق دهد و نه لزوماچنین امري را نشان می امکان اوال

ي) علت موجده) سازيسبب گوید و نهعلت معده) بی ایمانی براي ایمان سخن می) سازيزمینه کند. بر این اساس ازغیره) را نفی نمی
 .آن

 چرخش ایمانی و اصالت ایمان –6
ي ایمانی ممکن است راهی به تجربه ي بیدهم تجربه نشانجا به پایان رسیده است. هدف من این بود که به یک معنا کار من همین

باال را  کسی ممکن است استدالل ام. با این حال،اگر استدالل باال معتبر و متقن باشد، من به هدف خود رسیده ي) ایمان باشد و(دوباره
اي که ي ایمانیهتجرب آورد، در مقایسه باسر برون میي بی ایمانی اي که از دل تجربهایمانی يچنان معتقد باشد که تجربهبپذیرد اما هم

ز ا همیشه در قلمرو ایمان باقی مانده است، از اصالت برخوردار نیست. ایمانِ پس ي بی ایمانی بیرون نیامده است وهیچ گاه از دل تجربه
اي ي ایمانیستدالل کنم و نشان دهم که تجربهاین دیدگاه ا کوشم علیهبی ایمانی ایمان هست، اما ایمان اصیلی نیست. من در ادامه می

رسد ه نظر میاي است؟ باصیل چه نوع تجربه يتواند از اصالت برخوردار باشد. اما تجربهبی ایمانی بیرون آمده نیز می يکه از دل تجربه
 -زیادي اگر نه کامال تا حدود-گیري آن اي اصیل است که مقدمات شکلتجربه -1معنا داشته باشد:  جا دوکه اصیل بودن تجربه در این

 گرایش پررنگ داشته باشد، راستی-رویی و رواز ریا و تظاهر خالی باشد و به یک

 :و نیز

کم تا حدودي هر جهت نباشد، بلکه دست و منفعل و باري به اي است که فرد در مواجهه با آن تجربه صرفاً پذیراي اصیل تجربهتجربه -2
ب آن تجربه آن داده باشد و ثانیاً صاح اي است که اوالً به طور طبیعی رخي اصیل تجربهباشد. به تعبیر دیگر، تجربه گر و فعالانتخاب

 .[19]را جدي گرفته باشد

 «مانباب«کته در باب بخش دوم ادعاي دو ن :1–6
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، G ، حاال خود را در وضعیت»وضعیت بی ایمانی«یعنی  ،S ي وضعیتکه پس از تجربه P فرد«از این قرار بود: » مانباب«بخش دوم 
را تجربه ، »وضعیت ایمانی» ، یعنیF هاي اصیل وضعیتیابد، ممکن است یکی از گونهمی» ي ایماندوباره يوضعیت تجربه«یعنی 

 :کندکمک می» مانباب«فهم دقیق بخش دوم  بگذارید دو نکته را اشاره کنم که به» کرده باشد.

ست. زیرا ي ایمانی اصیل اي تجربهنمونه یگانه ي) ایمان پس از بی ایمانیي (دوبارهاین نیست که تجربه» مانباب«ادعاي بخش دوم  -1
یده است، ایمان بیرون نجه ي ایمانی به سر برده است و هیچ گاه از کشتیر خود را در تجربهسراسر عم توان مؤمنی را تصور کرد کهمی

 .ي ایمانی وي کامالً اصیل استبا این حال تجربه

 توانرا میي ایمانی است. زیي اصیلی از تجربهنمونه لزوماً ي) ایمان پس از بی ایمانیي (دوبارهادعاي بخش دوم این نیست که تجربه -2
شار اجتماعی حقیقت و یا ف ایمانی صرفاً از سر کم حوصلگی و یا خسته شدن از جستجوگري ها بیاز سال کسی را تصور کرد که پس

او  ایمانی در کم باور-برد و بر اثر القاء و تلقین کمایمان پناه می» امن«ي به گوشه (رنگی با جماعت متدینان، (دوبارهناشی از عدم هم
اي اصیل به توان تجربهي او را به سختی میسر گذرانده اما تجربه ي ایمان را ازي دوبارهگیرد. چنین کسی تجربهمی (دوباره) شکل

 .سود آن استدالل خواهم کرد به» مانباب«آورد. حال، پس از مشخص کردن مراد و منظور از ادعاي بخش دوم  حساب

 هشت مدل از ایمان و جایگاه اراده –7
سرشت ایمان را هر طور که تحلیل کنیم، آزادي اراده و  :به طور خالصه از این قرار است» مانباب«به سود این بخش از  استدالل من

 رو، اگر چرخش ایمانی (به است. از این -اگر نه بیش از آن-کم شرط الزم ایمان منفعل محض نبودن) دست انتخاب آدمی (و پذیرا و
 سابي آدمی به حگرانهگري انتخابمصداقی از به کارگیري آزادي اراده و کنش ه به ایمان) رامعناي ترك ایمان و بازگشت دوبار

 .باشد ي ایمانی اصیلتواند یکی از مصادیق تجربهگاه چرخش ایمانی میآوریم، آن

رد، هفت مدل را دائره المعارف فلسفی استنفو در» ایمان«شناس، در مدخل ، فیلسوف دین و معرفت(John Bishop) جان بیشاپ
 :شمردبرمی بندي ایمانبراي شاخصه

 ،(affective model) ي احساسات و عواطف محضایمان به مثابه -1

 ،(special knowledge model) ((يِ وحیانیي معرفت ویژهایمان به مثابه -2

 ،(belief model) ي باورایمان به مثابه -3

 ،(trust model) ي اعتمادایمان به مثابه -4

 ، یعنی باور آوردنی وراي دلیل،(doxastic venture) ي خطرکردن عقیدتیایمان به مثابه -5

 میان ، یعنی تلقی به قبول کردنی وراي دلیل (براي تفاوت(sub-doxastic venture) ي خطر کردن شبه عقیدتیایمان به مثابه -6
 ،(مراجعه کنید 5ي به پانوشت شماره» تلقی به قبول«و » باور«

 [20]، (hope model)ي امیدایمان به مثابه- 7

 .(the works of the limbs model) ي عمل به فرمان خداایمان به مثابه -7+1

کنم که در بسط ها شویم. تنها به این نکته اشاره میمدل خود، نیازي نیست که وارد توضیح تفصیلی هر یک از اینبراي پیشبرد بحث 
ین کند. با اهم اشارتی می به سنت اسالمی هم، تا حدودي، نظر داشته و به طور خاص ذیل مدل دوم به غزالی این هفت مدل، بیشاپ

لیست  که من به 7+1يعمل کردن با اندام ظاهري یا همان جوارح)، یعنی مدل شماره) «ان خداي عمل به فرمایمان به مثابه«حال، مدل 
خوارج، حنابله، شیعیان و معتزله) طرفدار داشته (با این حال ) بیشاپ افزودم، مدلی است که به طور سنتی در میان بخشی از مسلمانان

توان این مدل تر کردن این لیست میو از این رو براي جامع([21] دانستندمیماتریدیه عمل جوارحی را مقوم ایمان ن مرجئه، اشاعره و
 .رایج از ایمان در میان بخشی از مسلمانان را نیز افزود
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مؤمن  که ایمان را بتوان به یکایمان در نظر بگیریم، براي آن بنديهر کدام از این هشت مدل (و یا هر مدل دیگري) را که براي شاخصه
آنِ فرد نخواهد بود و نسبتی با او نخواهد  گري آزاد مؤمن شرط الزم ایمان است. بدون چنین شرطی، ایمان ازو کنش اراده نسبت داد،

ترتیب ذکر شده در باال به اختصار تمام  ي آزاد در هر یک از هشت مدل را، بر اساسگري و ارادهارید نقش کنشبگذ.[22] داشت
 :هاي ایمانی باال اشاره داردهاي ذیل به هر یک از مدلشماره توضیح دهم، بنابراین هر یک از

فرد نیست (و یا شاید اساساً در اختیار فرد نباشد)،  نگیري احساسات و عواطف در یک فرد، همیشه در اختیار و مهار آگرچه شکل -1
ات و عواطفی به احساس انجامد و نیز بخشی از واکنش فردگیري احساسات و عواطف در فرد میکه به شکل کم بخشی از مقدماتیدست

 .حدودي، در اختیار فرد است کم تاکه چه بسا ناخواسته در او شکل گرفته، دست

اي هکه چنین دادفرد بر او وارد آید؛ با این حال، براي آن گري آزاداي وحیانی بدون اراده و کنشي ویژهکه دادهکامال ممکن است  -2
اي تبدیل به ویژه يصورت چنین داده کننده نیاز است. در غیر اینبه ایمان تبدیل شود، به پاسخ مناسب فرد دریافت به معرفت و سپس
 .ایمان نخواهد شد

همیتی ندارد شنود اما این موضوع برایش اپنهان دو دلداده را می يهتر این نکته به این مثال توجه کنید: فردي ناخواسته مکالمهبراي فهم ب
ت کرده اي را دریافحالت فرد مزبور ناخواسته داده کوشد از آن مکان فاصله بگیرد تا چیزي از آن مکالمه را نشنود. در اینمی و حتی

کند. حال، این را ایفا نمی به آن داده پاسخی ویژه نداده است، آن داده اهمیت خاصی در زندگی این فرد رو که فرداست، اما از آن 
 -است عاشقی که رقیب فرد-ي خصوصی معشوق با عاشق آن معشوق است و مکالمه يمقایسه کنید با زمانی که فرد، خود نیز دلداده

داده زندگی فرد را جهت بخشد و پاسخی مهم در  دهد. در چنین حالتی احتمال دارد که آنمیزندگی این فرد را تحت تأثیر قرار  تمام
ي فرد به آزادانه شود که یک فرد مؤمن شود، بلکه واکنشرو است که صرف واردات قلبی موجب نمی زندگی او دریافت کند. از این

 اي بی واسطه با خداوند شیطان نیز، مطابق روایت رایج دینی، مواجههمثال .اش نیز براي شکل گرفتن ایمان در او شرط استواردات قلبی
 .مؤمنانه نبود داشت، اما این مواجهه او را مؤمن نکرد، زیرا واکنش او به این مواجهه واکنشی

از نوع  شیکم بخگیري یک باور و نیز دستشکل کم بخشی از مقدماتي اختیار فرد نباشد، دستحتی اگر خود باور در حیطه -3
 .[23]ناخواسته در او شکل گرفته، در اختیار فرد است واکنش فرد به باوري که احیاناً

اس هشداري سي اختیار فرد باشد. بر این اکردن در حیطه رسد بیش از اعتقاد پیدااعتماد کردن کنشی درونی است که به نظر می -4
عنا فرد نباشد، امر و نهی در باب آن کار م ي اختیار یکرسد، زیرا اگر کاري در حیطهمعنادار به نظر می»! اعتماد مکن به فالنی«مانند: 

کردن  سمت اعتماد ي اختیار فرد نباشد، مقدماتی که فرد را بهفرض، نفسِ اعتماد کردن در حیطه ندارد. با این حال، حتی اگر، به
 .حدودي، در اختیار فرد اعتمادکننده است ي آن، تاکشاند و نیز نوع اعتماد کردن و شدت و دامنهمی

تواند با پرتاب کردن خود از حالت عادي، یک فرد می کم تا حدودي در اختیار فرد است. مثال، درخطر کردن از هر نوعی دست -5
ي هحدودي، در حیط کم تاه جان بخرد. در چنین حالتی خطر کردن، دستخطر آسیب جدي یا مرگ را ب ي مرتفع،ي یک خانهپنجره

 .اختیار فرد است

 .توضیحی مختصر در این باب گذشت 5تلقی به قبول کردن بیش از باور آوردن در اختیار فرد است. در پانوشت  -6

کشد و نیز پاسخی که فرد به امیدواري خود امیدواري می حتی اگر خود امیدواري در اختیار فرد نباشد، مقدماتی که فرد را به -7
 .حدودي در اختیار فرد است کم تادهد، دستمی

است. بر این اساس، فرق مهمی وجود دارد میان لرزشِ  کم تا حدودي در اختیار فردعمل با اندام ظاهري در حالت عادي، دست -7+1
ب با موسیقی به متناس حال گوش دادن به موسیقی، دست خود رامبتال است، با لرزش دست کسی که در  دست کسی که به پارکینسون

 .آوردلرزش درمی
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گري کنیم، کنش بندياست که ایمان را به هر گونه که شاخصه آید آناي که به دست میهاي باال معتبر و متقن باشد، نتیجهاگر استدالل
دق گاه کسی که در خود امیدي به صآن است. اگر چنین باشد، -اگر نه بیش از آن-بندي جداناشدنی از این شاخصه آزاد فرد بخشی

رك ت یابد، کامالً محقّ (بلکه چه بسا موظف) است که کشتی ایمان دینی رادینی نمی آوري سبک زیستباورهاي دینی و رستگاري
راست بوده -است، و به تعبیري با خویشتنِ خویش رو ت وجودي خود رفتار کردهکند. چنین کسی در چنین حالتی به مقتضاي وضعی

. بر این اساس، ایمانی بیابد کامالً ممکن است که به هر علت و/یا دلیلی بعدها خود را دیگرباره در وضعیت است. با این حال، چنین کسی
ه حساب ب ود ندارد که ایمان چنین کسی را فروتر از ایمان کسیگردد، هیچ دلیلی وجبازمی در حالتی که فرد دوباره به وضعیت ایمانی

 .گاه وضعیت ایمانی را ترك نگفته استآوریم که هیچ

کبري چیدن خشک و احیاناً -ي صغريکرد. اما اگر حوصله بندي خواهمرا صورت» مانباب«در ادامه، استدالل خود به سود بخش دوم 
چنان براي شما کلیت استدالل هم بروید. در این صورت 9این بخش گذر کنید و مستقیماً به بخش  توانید ازمی قدري پیچیده را ندارید،

 .مفهوم خواهد بود

 «مانباب«بندي استدالل به سود بخش دوم صورت –8
 :بندي کنمرا صورت» مانباب«بگذارید استدالل به سود بخش دوم 

 .کم شرط الزم ایمان استگريِ آزاد فرد مؤمن، دستکنیم، کنش بنديایمان دینی را به هر شکلی که مدل :1 يمقدمه

 .قبول یک امر مستلزم قبول لوازم آن امر است :2 يمقدمه

 .فرد ممکن است خود را در وضعیتی خارج از وضعیت ایمانی بیابد :3 يمقدمه

ت و ي سبک زیسبیند، ترك آزادانهمی تیگري آزاد فرد آن است که وقتی فردي خود را خارج از وضعیاز لوازم کنش :4 يمقدمه
 .[24]بینند، براي چنین فردي علی االصول پذیرفته و روا استآن وضعیت می نیز باورهاي رایج کسانی که خود را داخل

گاه ترك سبک زیست و باورهاي رایج یابد، آناز وضعیت ایمانی می در حالتی که فرد خود را خارج :(1 ينتیجه) 5 يمقدمه
 .مؤمنانه، علی االصول، روا است

 .کامالً ممکن است فردي که ایمان خود را از دست داده، دیگربار خود را در وضعیت ایمانی بیابد :6 يمقدمه

گري باشد، به شرط الزم ایمان (انتخاب یمان روي آوردهگري آزاد، دیگرباره، به اچنین کسی، مادامی که از روي کنش :7 يمقدمه
 .بند بوده استي آزاد) پايو اراده

 .بند بوده استپاي اصیل گريگري آزاد وضعیتی را تجربه کند، به شرط الزم تجربهکسی که از روي کنش :8 يمقدمه

ورزي اي اصیل از ایمانتواند گونهگاه ایمان این فرد میآن بند بوده باشد،در صورتی که فرد به شرط الزم ایمان پاي( :2 (يِ نتیجه
 .[25]باشد

  پاسخ به شش اشکال –9
 .وارد آید، پاسخ دهم» مانباب«کوشم به شش اشکالی که ممکن است بر پیش از پایان مطلب، می

.[26] شان ممکن است راهی به سوي ایمان باشداند که بی ایمانیي احترامها از آن رو شایستهادعاي من این نیست که بی ایمان- 1

یعنی آدمیان صرف نظر از سبک زیست و نوع است؛  ها و امري ذاتیي آنها اساساً مستقل از سبک زیست و عقیدهاحترام انسان
را  حتی هیچ چیز دیگر) اند. ادعاي من تنها این است که متدینان اگر بخواهند ایمان دینی (و نهذاتی شان داراي حرمت و حقوقعقیده

 .اشدبسا راهی به ایمان باخالقی و االهیاتی محکوم کنند. زیرا بی ایمانی چه  توانند بی ایمانی را سراسر از نظرجدي بگیرند، نمی

تواند که: دلیلی وجود ندارد که نشان دهد بی ایمانی نمی شوداین مطلب استفاده می» مانباب«از مقدمات استدالل به سود بخش اول  -2
ک پدیده ساز یزمینهتواند پدیده چگونه می ي) ایمان (دوباره) واقع شود، اما چنین دلیلی وجود دارد. زیرا نفی یکمعده ساز (علتزمینه
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فی یک پدیده است، و ن ي) آن پدیده. بی ایمانی نفی ایمانگیري (دوبارهساز شکلپدیده است نه زمینه باشد؟ نفی یک پدیده، نفی آن
 .گیري همان پدیده واقع شودساز شکلتواند زمینهنمی

سی که ساز ایمان (دوباره) شود. مثال کتواند زمینهمختلف می هايتوان داد این است که بی ایمانی از جنبهپاسخی که به این اشکال می
حیاتی را در زندگی خود احساس  اندك فقدان امري مهم و-گوید، ممکن است اندكاست و سپس ایمان را ترك می قبال مؤمن بوده

یمان ا دان ممکن است زمینه سازآید. همین احساس فقترك ایمان براي فرد حاصل می چیزي است که تنها با» احساس فقدان«کند. این 
ي تبعید از گفت که در دورهباز گردیم. اگر خاطرتان باشد او می ) براي فرد شود. دیگربار به قهرمان این مقاله یعنی آلستون(دوباره

 ساز ایمان (دوباره)نهتواند زمیاست که می گیرد. این همان احساس فقدانکرده امر مهمی را نادیده میدرون خود احساس می ایمان او در
که -ن را به مؤم نسبت» کافر«ساز ایمان (دوباره) شود. مولوي حسرت خوردن ایمان نتواند زمینه گونه نیست که تركشود. پس این

افر ک چنین توصیف کرده است: مؤمن آن باشد که اندر جزر و مد /نیکویی این به -باشد» کافر«ساز ایمان (دوباره) براي تواند زمینهمی
 .ایمان او حسرت خورد از

هم باشد، ادعایی است که محل اختالف نیست و در  ممکن است این اشکال مطرح شود که ادعاي اصلی این مقاله حتی اگر درست -3
 اهمیت این ادعا و تالش زیادي براي دفاع از ادعایی بدون مخالف و واضح کشیده شده است. این امر از واقع در این نوشتار زحمت

 اي بنویسد و اثبات کند که از دست دادن یک شغل ممکنماند که کسی مقالهمی کاهد. در واقع مثل اینبراي دفاع از آن به شدت می
 .[27]ي آن شغل باشداست راهی به یافتن دوباره

ز و مداراجو وراین مقاله متدینان اندیشه -یگانه مخاطبِ گرچه نه-بدهم آن است که مخاطب اصلی  توانمپاسخی که به این اشکال می
ها باور ی ایمانطلبی حقوقی مؤمنان بر ببه برتري ها باور دارند ومیان مؤمنان و بی ایمان حقوقی طلبیکه به برابري است، یعنی متدینانی

محک و معیار،  بر اساس این بایست معیاري براي تمایز حقوقی میان افراد باشد، به طوري که،که ایمان می ندارند. یعنی معتقد نیستند
اشد. اما ب تر از نامؤمنانشان محترماجتماعی و غیره برخوردار باشند و جان و ناموس ي حقوقی بیشتري در مال و موقعیتمؤمنان از بهره

-تقدند تردید جدي دارند. یعنی هنوز مع حقیقی طلبیباب برابري ورز هنوز درشهتجربه نشان داده است که بخشی از این متدینان اندی
ارند. به نه لزوماً حقوقی) وضعیتی برابر با مؤمنان ند که افراد بی ایمان از نظر الهیاتی و اخالقی (گرچه -اگر به آن تصریح نکنند حتی

 .هاایمانبهترند از بی » واقعی«معقتدند مؤمنان  هاتر، آنتعبیر ساده

، اگر ایمان دینی (و نه حتی هیچ چیز دیگر) را جدي بگیرند ورز و مداراجوتالش این مقاله نشان دادن این نکته است که متدینان اندیشه
 برتري حتی –توانست به برتري حقیقیِ مؤمنان  ها نیز دفاع کنند و نخواهندطلبی حقیقی مؤمنان بر بی ایماننابرابري نخواهند توانست از

ها دفاع اساس، ادعاي این مقاله نه تن ها حکم دهند. زیرا بی ایمانی چه بسا راهی به ایمان باشد. بر اینایمان بی بر -»واقعی« مؤمنان حقیقی
برانگیز ناقشهم کامالً -بخشی از مؤمنان کم از دیدگاهدست-به عکس دفاع از ادعایی است که  از ادعایی واضح و بی مخالف نیست، بلکه

 .است

است که  برانگیزچنان مناقشه») مانباب«نوشتار (یعنی  گوید که ادعاي اصلی ایناشکال چهارم، درست بر خالف اشکال سوم، می -4
گیري مسلحانه به عنف و گروگان تجاوز يرسد. زیرا ادعاي اصلی این مقاله چیزي شبیه به این ادعا است: تجربهمی غیر قابل دفاع به نظر

یري مسلحانه گگروگان ي تجاوز به عنف وبایست تجربهو مداراجو باشد. از این رو ما نمی ي زیستن اخالقیممکن است راهی به تجربه
بدانیم  اجوییتن و مداري اخالقی زیستر از افراد صاحب تجربهاز نظر اخالقی پایین ها رارا اخالقاً محکوم کنیم و صاحبان این نوع تجربه

گیرد فرض می -از پیش-ها نیستند. ادعاي اصلی این نوشتار تجربه گونهها را از نظر حقوقی متفاوت از کسانی بدانیم که واجد اینو آن
ن فرض ینیست. این در حالی است که ا گیري،ایمانی از جنس تجارب اخالقاً محکوم، مانند تجاوز به عنف و گروگان بی يکه تجربه

 .[28]توان صرفاً آن را فرض گرفتاز آن دفاع صورت گیرد و نمی گرانیگاه بحث است و در این نوشته باید
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کوم مانند ارب اخالقیِ محي بی ایمانی از جنس تجتجربه هاي این نوشتار آن است کهفرضي درستی است که یکی از پیشاین نکته
ود، به تجربه بی ایمانی را، به خودي خ توانجا است که از دیدگاه دینی نیز نمیگیري نیست. نکته اما اینگروگان تجاوز به عنف و

می است. بی الاس تمایزي پذیرفته شده در فقه» حق الناس«و » حق اهللا«ماننده کرد. تمایز میان  تجارب اخالقی محکوم مانند تجاوز و قتل
اي پذیرفته شده است. و این ایده» حق الناس«است اما تجاوز و قتل نقض  «حق اهللا«ایمانی، به خوديِ خود، از دیدگاه الهیاتی نقض 

ته نیست و باید به تنهایی پذیرف توبه» الناس حق«با توبه ممکن است بخشیده شود اما براي جبران ضایع کردن » حق اهللا«نقض  است که
و تجاوز  نزدیک است» اهللا حق«جا که بی ایمانی از دیدگاه فقهی به ضایع کردن مربوط جبران شود. از آن ضایع شده فرد یا افرادحق 

تل به ق توان، حتی از دیدگاه دینی، از جنس امور اخالقاً محکومی مانند تجاوز ونمی ، بی ایمانی را»حق الناس«به عنف به ضایع کردن 
 .[29]حساب آورد

بر خلط میان مسیحیت و اسالم بنا شده است. این ادعا از » ایمان ي راهی بهبی ایمانی به مثابه«گوید که کل ادعاي اشکال پنجم می -5
رهنگ اسالمی ادعایی سراسر مسیحی را بر ف صد داردي دین غربی که در فضایی مسیحی روییده است، تأثیر پذیرفته و قفلسفه ادبیات

که  دارد، در حالی فرهنگ اسالمی با فرهنگ مسیحی وجود دارد. در الهیات مسیحی ایمان مرکزیت پیاده سازد. اما تفاوت مهمی میان
 سیحی شریعت محوریتیپرور است اما در فرهنگ مفرهنگ اسالمی فقه در الهیات اسالمی عمل مرکزیت دارد و از همین رو است که

شود. این توبه کند باز هم کشته می اسالمی ارتداد یک کنش است که عقوبت به همراه دارد و مرتد در مواري حتی اگر ندارد. در فقه
 عدام درا شود و در نتیجه فرد مرتد پس ازي مرتد به درگاه خدا پذیرفته میدهد که توبه مستلزم آن است که حتی اگر فقیه احتمال

مرگ معاف نیست. این نشان از آن دارد که در فقه اسالمی،  بهشت برین هم جاي خواهد داشت، باز هم مرتد از نظر فقهی از عقوبت
اي مسیحی است مرکزیت ایمان مقوله .آوري اومکلف است و نه ایمانِ رستگاري عمل چه اهمیت دارداست، آن دار ظواهرکه عهده

محور  عملمحورِفقه شود، این در حالی است که چنین بحثی در فرهنگ اسالمیِمرکزیت یافت می ه هم اینکه در ادعاي اصلی این مقال
 ست، حتی بهمحور ابه ایمان هم باشد، این امر از دیدگاه فقه اسالمی، که عمل که حتی اگر بی ایمانی راهیشدنی نیست. نتیجه آنپیاده

 .[30]الهیاتی و اخالقی) آن دو) حقیقی انجامد، چه رسد به برابريهم نمی» کافر«مؤمن و  حقوقی برابري

که  تبندي ایمان با مشکالت بسیاري مواجه اسشاخصه توانم بدهم این است که مرکزیت عمل و عقیده درپاسخی که به این اشکال می
مل تنها بخشی از الهیات اسالمی ع چه پیشتر در بخش هفت مقاله اشاره شد،ي ارتداد است. اما چنانناعادالنه ها حکم سراسریکی از آن

ن به آ در حالی که بخشی دیگر از الهیات اسالمی عمل را نه گوهر ایمان که از لوازم بخشید،بندي ایمان مرکزیت میرا براي شاخصه
ي باز هم مشکل باقی است، زیرا حکم ارتداد ممکن است به شیوه ورد. با این حال حتی اگر عمل را از لوازم ایمان نیز بدانیمآحساب می

گوهر ایمان است و نه از لوازم  بایست تجدیدنظر کرد و عمل نهاز همین رو است که در معناي ایمان از اساس می .دیگري باز گردد
ست (و این ا اش، عمالً مستقل از الهیات گشتهبیش از االهیات یافته است و در تحقق تاریخی ن اسالم اهمیتیکه فقه در جهاآن. اما این
اي از رخدادهاي تاریخی باشد و نه امري بسا صرفاً حاصل زنجیره ساز اهمیت یافتن عمل در مقابل ایمان گشته است)، چهخود زمینه

ا پشتیبانی ي عباسی بکه مأمون خلیفه (تفتیش عقایدي» محنه«ي اسالمی معتقدند حادثه اسالم. برخی از مورخان کالم حاکی از سرشت
مقابل، قوت  میالدي به راه انداخت) در فرومردن چراغ کالم اسالمی و، در 883هجري/  218در  بخشی از متکلمان معتزلی و غیر معتزلی

حال، در روزگار ما دالیل تاریخی .[31] اثر مهمی ایفا کرد ند،ي محنه آسیب جدي دیدیافتن اهل حدیث و فقیهان، که در حادثه
ند. بر این ک محور است، را نقددر فرهنگ اسالمی کمک کند و تلقی رایج از ایمان، که عمل ي الهیاتتواند به رونق دوبارهمتفاوتی می
عی توان آن را مانپرسیطره در این فرهنگ است، اما به سختی می اي غالب ووري تاریخ فرهنگ اسالمی گرچه جنبهمحاساس، فقه

 .راه برساختن الهیات مدرن اسالمی به حساب آورد همیشگی بر سر
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هایی که به ایمان تواند نشان دهد آن است که: بیمی «مانباب«اشکال ششم آن است که کسی ممکن است بگوید تمام آن چه که  -6
ی الهیات-مؤمنان باید در داوري اخالقی اند، باید (دیگر باره) از حقوق مساوي با مؤمنان برخوردار باشند وآورده ایمان (دوباره) روي
ند نیز باید از ابازنگشته هایی که به ایماندهد که بی ایمانکنند. اما این استدالل منطقاً نشان نمی ها تجدیدنظر اساسیخویش در باب آن

 خواهد همین را نشان دهد. اگر بی ایمانی بتواندمی» مانباب«اما از قضا .[32] باشند داوري حقوقی و حقیقی مساوي با مؤمنان برخوردار
که مورد گرفت و طعنه زد و داوري منفی الهیاتی (مثال این توان عیبود، نمیساز ایمان باشد، در بی ایمانیِ هیچ کس، به خودي خزمینه

 .که از انسانیت و شرف به دور است) روا داشتداوري اخالقی منفی (مثال این لعن خدا است) و

د با او ي قهر خداوننشانه زد و آن رابی ایمانی او طعنه می هاي تبعید آلستون از ایمان، کسی درماند که در سالاین درست مثل این می
روزگار تبعیدش از ایمان چنین  کم برداشت خود آلستون ازآورد. اما دستهاي اخالقی به حساب میاز حساسیت یا خالی بودن او

ته الب اش در راه پیمودن مسیر دیگري به سوي خدا بود. وخودش، از طریق بی ایمانی کم از دیدگاهها، دستنیست. او در آن سال
داشت.  توان آن را از نظر دورممکن است و در تحلیل ایمان نمی سازي بی ایمانی براي ایمان، برداشتی کامالبرداشت آلستون از زمینه

راي هاي حقوقی، به طور سنتی، بو برتري البته پیامدي براي برتري حقوقی مؤمن بر بی ایمان هم دارد. زیرا این تمایزها چنین امري
ان داد ندارد. از این رو اگر بتوان نش مؤمنان در جامعه را عرفی بخشی به اموري نظمشده و صرفاً جنبه پاسداشت ایمان مؤمنان هم پیشنهاد

ز دیدگاه ایمانی ا ه حتی دیگرگابایست در برداشت خود از بی ایمانی تجدیدنظر اساسی کنیم، آنمی که براي پاسداشت ایمان چه بسا
 .کمتري برخوردار باشند ها از حقوقهم، براي پاسداشت ایمان، الزم نیست بی ایمان

 سخن پایانی –10
دین معنا باشد. ب» خداوند«راهی به سوي ایمان (دوباره) به  است ممکن ایمانی ي بیکه تجربهاین نوشتار دو ادعاي اصلی داشت: اول آن

کن است در که مم» خداوند«نه وضعیتی علیه  در مواردي ي) ایمان شود. بر این اساس بی ایمانیي (دوبارهساز تجربهزمینه که بی ایمانی
تواند مواردي می ي ایمانی که از دل بی ایمانی بیرون آمده است، درکه تجربهباشد. دوم آن «خداوند«نهایت وضعیتی رو به سوي 

 .مانی باشدي اصیل ایاي از تجربهنمونه

آید آن اي که به دست میشده علیه آن قابل دفاع باشد، نتیجه ها به اشکاالت طرحو نیز پاسخ ها به سود آناگر این ادعاها، استدالل
مان تجدیدنظر اساسی کنند و تبعیض حقوقی بر اساس ای هاي بی ایماندرباره حقوقی بایست در باب داوريمتدینان می است که نه تنها

-الهیاتی) حقیقی داوري بایست درمی -گیرندتا جایی که ایمان دینی را جدي می-چنین متدینان بلکه هم را از اساس کنار بنهند،
 .ایمانی چه بسا راهی به ایمان باشدها نیز تجدید نظر اساسی کنند، زیرا بیاخالقی)شان در باب بی ایمان

 هایسپانو
 گشتي دگراو که در میان گذاشتن گذراي تجربهکنم؛ همبهزاد مهرانی تقدیم می امبوکیاین نوشته را به دوست عزیز فیس *

هاي گويوزد و از آرش نراقی که برخی از گفت ي نخستین این نوشتار را در ذهن صاحب این قلماش با صاحب این قلم جرقهشخصی
طف، که، از سر ل دوستان و اساتید گرانقدريچنین از دانشینوشتار شد، سپاس فراوان دارم. هم دي اینبخش بعمان الهامتانگویی

پاس مند ساختند، سهاي مختلف بهرهي خود به گونهگرانهآراي سنجش هاي مختلف این نوشتار را از نظر گذراندند و مرا ازمشقسیاه
د عبدالکریم سروش، علی صبوحی، سی دباغ، محمدحسین دباغ، مهدي خلجی،یوسفی اشکوري، فاطمه توفیقی، سروش  دارم: حسن

یکفر. ن حسین کمالی، محمدمهدي مجاهدي، عبدالرحیم مرودشتی، آرش نراقی و محمدرضا علی طالقانی، علی طهماسبی، بابک عباسی،
ن هاي احتمالی در آن تنها متوجه صاحب ایخطاها و بی دقتی هاي اتخاذ شده در این متن و نیزناگفته پیدا است که مسؤولیت دیدگاه

 .نوشتار است
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إرشاد األریب إلى معرفه األدیب)؛ ) معجم األدباء ،(ه 626شهاب الدین أبو عبد اهللا یاقوت بن عبد اهللا الرومی الحموي (المتوفى: [1] 
. 2014، ص 5 الجزء. 7: األجزاء عدد م؛ 1993 –هـ  1414اإلسالمی، بیروت؛ الطبعه: األولى،  اس؛ الناشر: دار الغربالمحقق: إحسان عب

 .دارم از عبدالرحیم مرودشتی که منبع اصلی این نقل قول را یافت، سپاس

. این مقاله از روي این منبع 38ص  :(1379 )52 کیان ي هومن پناهنده،، ترجمه»راه رجعت یک فیلسوف به ایمان«ویلیام آلستون، [2] 
ز سر مرودشتی که، ا اصلی در ترجمه ذکر نشده است، از دوست دانشمند گرامی آقاي عبدالرحیم به فارسی ترجمه شده است (منبع

 :(ساخت، سپاس دارم لطف، مرا به منبع اصلی رهنمون
William P Alston, A Philosopher’s Way Back to the Faith, in God And The Philosophers: The 
Reconciliation of Faith and Reason, Ed. T. V. Morris (New York: Oxford University Press, 

1994), 19-30. 
New York: Seabury, 1981, p. 28. The Concept of Prayer,D. Z. Phillips,  [3] 

 .د، سپاس دارماز عبدالرحیم مرودشتی، که این نقل قول را پیشنهاد کر .عبهر العاشقین فی احوال العشق :به نقل از[4] 

اند. باور چه بسا تحت کنترل فرد تمایز مهمی نهاده (acceptance) «تلقی به قبول«با  (belief) «باور«برخی از فیلسوفان میان [5] 
ر یک بافتار و بستر خاص کنش فرد د کنترل فرد است و نیز تلقی به قبول با در مقایسه با باور امري کمابیش تحت نباشد اما تلقی به قبول

ررسی شواهد به ب کم به قدر تلقی به قبول، بافتارمند نیست. مثال دانشمندي در حالباور، دست پیوند ویژه دارد، این در حالی است که
 یابد. با این حال براي پیشبرد تحقیق خود بنا را بر ایننمی را قطعی ي علمی است و شواهد به سود هیچ کدام از این دوسود دو نظریه

یه برد. در چنین حالتی این دانشمند درستی آن نظرمی گذارد که یکی از نظریات درست است و بر این اساس پژوهش خود را به پیشمی
گذرا در این  پیدا نکند. براي بحثی ده نیز باوراست، گرچه ممکن است لزوما به آن باور نداشته باشد و یا در آین را تلقی به قبول کرده
 :از این مدخل 2,5باب بنگرید به بخش 

d N. , edited by EdwarThe Stanford Encyclopedia of PhilosophyEric, Schwitzgebel. “Belief.” In 
Zalta, 2015. 

 :رید بهتمایز نهاده است، بنگ» تلقی به قبولِ دینی«با » باور دینی«ي دین نیز به طور خاص ویلیام آلستون میان ي فلسفهدر حوزه
William P. Alston, “Belief, Acceptance, and Religious Faith.” In Faith, Freedom, and 
Rationality: Philosophy of Religion Today, edited by Jeff Jordan and Daniel Howard-Snyder, 

Boston: Rowman & Littlefield, 1996. pp. 3–27. 
 :براي روایتی گذرا از این نوع تلقی از ایمان، بنگرید به بخش نهم از این مدخل[6] 

, 2010.The Stanford Encyclopedia of Philosophyop, “Faith,” ed. Edward N. Zalta, John Bish 
ي یوسف است. این بخش از سوره 87ي از آیه یکی از آیات قرآن که در آن میان یأس و کفر نسبتی نزدیک برقرار شده، بخشی[7] 

 544-606فخر رازي (». شوندکافران از رحمت خدا مأیوس می تنها»: «ییأَس من روحِ اللَّـه إِلَّا الْقَوم الْکَافرُونَ إِنَّه لَا«آیه چنین است: 
ل تفسیر این بخش از آیه ذی») کبیر تفسیر«یا » مفاتیح الغیب(«ي ایرانی در تفسیر خود فیلسوف و مفسر برجسته قمري) فقیه، متکلم،

عالم  مطلق نیست، یا داشته باشد که خداوند قادر اعتقاد شود مگر آن که فردحاصل نمی بدان که یأس از رحمت خداوند«نویسد: می
این  شود مگر هنگامی که یکی ازجا که یأس حاصل نمیکفر است و از آن یر محض نیست، و اعتقاد به این سه امرمطلق نیست، یا خ

[تأکید » شودشود که یأس تنها براي کافر حاصل میمی جا که هر یک از این سه اعتقاد کفر است، ثابتاعتقاد حاصل شود، و از آن سه
چنین تالزمی میان ترك  رسد کهي یأس را ترك اعتقاد به حساب آورده است. اما به نظر نمیرازي الزمه جا فخراز ماست]. در این

عبیر ت چنان به یأس در باب آن امر دچار نشود. بهبه امري را از دست بدهد اما هم اعتقاد و یأس برقرار باشد. زیرا فرد ممکن است اعتقاد
ا توان تصور کرد که کسی مثالً نسبت به صادق یسادگی می آمدن یأس وجود ندارد. زیرا بهدیگر، تالزمی میان ترك اعتقاد و پدید 
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چنان به این گزاره باشد، اما هم آوري باور به آن گزاره امید داشتهو نیز رستگاري» خدا وجود دارد«ي گزاره معقول از کار در آمدن
 .باور نیاورده باشد

 .از آرش نراقی، که توضیح او موجب بسط و تدقیق این بخش شد، سپاس دارم[8] 

 .کید داشتنداز عبدالکریم سروش و آرش نراقی سپاس دارم که هر دو بر بسط مراد از امید در این نوشتار تأ[9] 

 .از محمدحسین دباغ، که طرح برخی نکات سودمند از سوي وي موجب افزودن این نکات شد، سپاس دارم[10] 

ها به سود آن شد، سپاس بندي ادعاها و استداللها هنگام صورتکه تذکر او موجب افزودن این هشدارباشاز سروش دباغ، [11] 
 .دارم

 .از علی صبوحی، که اهمیت واضح ساختن این نکته را به من نشان داد، سپاس دارم[12] 

، فیلسوف دین Snyder)-(Daniel Howard اسنایدر-ي تحلیلی دین چنان است که دانیل هووارداهمیت آلستون در فلسفه[13] 
که در  لیلی،در سنت تحي دین ي فلسفهي آلستون در احیاي شاخهاست هیچ کس به اندازه امریکایی و متخصص آثار آلستون، معتقد

 :بود، نقش ایفا نکرده است اي رو به احتضارشاخه -هنگامی که آلستون پا به دانشگاه گذاشت- 1940
Daniel Howard-Snyder, “William P. Alston.” In Twentieth-Century Philosophy of Religion: The 
History of Western Philosophy of Religion, Volume 5, edited by Graham Oppy and N. N. 

Trakakis, Durham: Routledge, 2014, p. 232. 
ه را تأثیرگذارترین در این زمینه بدانیم، بیشتر احتمال دارد ک رسد، زیرا اگر قرار باشد یک فردآمیز میاین داوري به نظرم قدري اغراق

ي فلسفه یکی از اثرگذارترین افراد در احیاي با این حال، آلستون بدون شکتري باشند. هاي مناسبالوین پالنتینگا نامزد جان هیک یا
 .تحلیلی در نیم قرن گذشته بوده است يدین در سنت معاصر فلسفه

ا اش به ایمان، موسیقی کلیسایی نیز نقش ایفبازگشت ون ازاي در این میان آن است که در روایت آلستي جالبِ حاشیهنکته[14] 
ه طور کل مسلمانی تقریباً ب ي گرانقدري است که از سبک زیستي خداوند از رهگذر موسیقی، تجربهتجربه کند. دردا و دریغا کهمی

کالرینت  یانو وي چند ساز مانند پازندهخود را ابتدا در موسیقی آغاز کرد و نیز نو غایب است. گفتنی است آلستون تحصیالت دانشگاهی
 :بود

Daniel Howard-Snyder, “Alston, William Payne.” Edited by John R. Shook. The Dictionary Of 
Modern American Philosophers. Bristol: Thoemmes, 2005, 1: 56. 

واند از کسی را که نت -توانیم بفهمیمخدایی را می و ما فقط چنین-وار یک خداي انسان«عین تعبیر اونامونو از این قرار است: [15] 
گوید که خدا نیست، و این سخن می که شریر است در دل خود، و نه در عقل خود،بیاورد، طرد نخواهد کرد و آن روي عقل به او ایمان

د در ترجمه، با چند دخل و تصرف ویرایشی، به نقل از: میگل د. اونامونو،» نباشد. است که آرزو کند کاش خداییدر حکم آن 
ها از عبدالکریم سروش: کنید با این عبارت چنین مقایسه. هم332، ص. 1383الدین خرمشاهی، تهران: ناهید،  ي بهاءترجمه ،جاودانگی

 محققانه فتمخال] …باشد [ آید ولو به وجود او یقین داشتهموضعگیري آگاهانه شخصی که از خدا بدش می کفر واقعی عبارت است از«
 .«است وجوگري ذهن منطقی آدمیانکفر و مستوجب عقوبت نیست. و مقتضاي جست رو هیچ به الهی، اندیشه و دین با مغرضانه غیر و

 .293-4، صص 1378، تهران: صراط، نبوي بسط تجربه

اید بتوان بدین ي این دو مفهوم را شنیست. رابطه کفر همان بی ایمانی نیست. به تعبیر دیگر، کفر و بی ایمانی مترادف یکدیگر[16] 
و دانسته (از  ایمانیِ خواسته اي بیتوان نحوهرا می اي کفر نیست، اما هر کفري بی ایمانی است. کفرایمانی صورت ترسیم کرد: هر بی

نی شیطان دی مانند کبر، عناد و خودبرتربینی) به حساب آورد. بهترین مصداق کافر در متون) روي علم و عمد) و آمیخته به رذایل اخالقی
ارفان مسلمان ر پیشه کرد. با این حال، برخی عاستکبار و خودبرتربینی کف است. شیطان، به روایت رایج دینی، با علم و عمد و نیز از روي

ت، بلکه آن نه تنها کار شیطان مصداق کفر نیس عین القضات همدانی تفسیر کامالً متفاوتی از رویکرد شیطان دارند که بر اساس مانند
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ورت احتیاط تمام ص بایست بادهد هرگونه سخن گفتن از کفر و کافري کاري است بس دشوار و میمی اوج ایمان است. این نشان
 .پذیرد و چه بسا از کفر هیچ کس، حتی شیطان، نتوان سخن گفت

بندي این بخش از استدالل جهت رفع از علی صبوحی سپاس دارم که طرح اشکالی از سوي او موجب بازسازي اساسی صورت[17] 
 .شد آن اشکال

 .از آرش نراقی که طرح اشکاالتی از سوي او موجب افزودن این مقدمات شد، سپاس دارم[18] 

 .را متذکر شد، سپاس دارم» اصیل«مراد از از محمدحسین دباغ، که لزوم تعیین [19] 
, 2010, yclopedia of PhilosophyThe Stanford EncJohn Bishop, “Faith,” ed. Edward N. Zalta,  [20]

. 
 :بنگرید به بخش اولِ این مدخل[21] 

Gardet, “Īmān,” Encyclopaedia of Islam, second ed. Brill. 
یمان و ا براي روایتی از پیوند تنگاتنگ میان ایمان و آزادي اراده، بنگرید به سه فصل نخست این اثر: محمد مجتهد شبستري،[22] 

 .1379، تهران: طرح نو، آزادي

 .او موجب افزودن برخی قیود ضروري در این قسمت شد، سپاس دارماز علی طهماسبی، که طرح اشکالی از سوي [23] 

 .از سید علی طالقانی، که طرح اشکالی از سوي او موجب افزودن این مقدمه شد، سپاس دارم[24] 

 .بندي استدالل شد، سپاس دارمهاي او موجب بازسازي صورتاز آرش نراقی که برخی اشکال[25] 

 .فاطمه توفیقی و محمدرضا نیکفر این اشکال را پیش روي صاحب این نوشتار نهادند. از ایشان سپاس دارم[26] 

 .رممهدي خلجی، محمدمهدي مجاهدي و محمدرضا نیکفر این اشکال را وارد دانسته بودند. از ایشان سپاس دا[27] 

 .سید علی طالقانی این اشکال را وارد دانسته بود. از او سپاس دارم[28] 

 :و معیار تمیز آن دو از دیدگاه فقیهان شیعه، بنگرید به» لناسحق ا«و » حق اهللا«براي بحثی تفصیلی در باب تفاوت [29] 

، پاییز 15ي ، سال چهارم، شمارهطلوع «.معیار تشخیص حق اهللا و حق الناس و مصادیق مهم آن در فقه مذاهب اسالمی«باقر رضا، محمد
 .21-50، صص 1384

 .مهدي خلجی این اشکال را وارد دانسته بود. از او سپاس دارم[30] 
. Cambridge, Mass.: Harvard University The flowering of Muslim theologyJosef van Ess.  [31]

Press, 2006, pp. 31-3. 
 .عبدالرحیم مرودشتی این اشکال را وارد دانسته بود. از او سپاس دارم[32] 
 


