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 سکوالر و عقل دینی عقل

 تکیه بر تجربه گرایی شکاکانه دیوید هیوم با

 محمد امین احمدی داکتر

 

در همان  1776اگست  25 در ادنبورگ اسکاتلند به دنیا آمد و در 1711اپریل  26در  : مهیو معرفی دیوید

عالقه  فیلسوف تجربه گرا و دارای عالیق روشن اندیشی بوده و موضوعات فلسفی مورد  .جا از دنیا رخت بر بست

معرفت شناسی، فلسفه ذهن، فلسفه  او که در آن موضوعات به بحث و بررسی پرداخته است عبارتند از مابعدالظبیعه،

سیاست بوده است. از آراء و اندیشه های او که عبارتند از  ا حدودی فلسفهاخالق، زیبایی شناسی، فلسفه دین و ت

رابطه باید و هست. او از فیلسوفان و دانشمندانی چون جان الک، جورج بارکلی،  مشکل علیت، مشکل استقرا،

ث اقتصاد( از حی) و نیوتن اثر پذیرفت است. و به نوبت خود بر دانشمندان و فیلسوفانی چون آدام اسمیت هاتچوسن

داروین، راسل، استوارت میل، ایر، مکی  کانت، شوپنهاور، جرمی بنتام، الکساندر همیلتون، کنت، ویلیام جیمز،

، تحقیق در فاهمه  (139 – 1740رساله ای در طبیعت انسانی، ) اینشتین تأثیر گذاشته است. از آثار مهم او

های سیاسی، گفتگوهایی در باب االهیات طبیعی، ( گفتار1751اصول اخالق ) ( تحقیق در باب1748انسانی)

 .تاریخ انگلستان است ( و1779)

 

 تأثیر گذار نقد همه جانبه دین و  فیلسوف دقیق، نقاد، ؟چرا هیوم

دیدگاه فقط  شود اما اینسکوالریسم عمدتا به تفکیک و جدایی کامل نهاد دین و دولت تعریف می :عقل سکوالر

مکتب و یا نگاه فلسفی دست کم بر  نظر قرار می دهد اما سکوالریسم به عنوان یک سکوالریسم سیاسی را مورد

که دست کم متمایز از قلمرو دین و فوق آن باشد  وجود حوزه مستقل و خود بنیاد در معرفت، جامعه و سیاست

ربی و استداللی(، داشته باشد. در این خصوص بر ماهیت غیر دینی علم )عقل تج کند، یعنی ماهیت غیر دینیتأکید می

مستقل معرفت به  نگاه فلسفی تأکید شده است. عقل به این معنا که در داوری خود مستقل بوده و منبع اخالق از

سکوالریسم به عنوان یک مکتب فلسفی با سه قدم  رود. اماآید به نحوی حتی در الهیات نیز به کار میحساب می

که عقل به لحاظ انتولوژیک موجودی مقدس منبع معرفت است، دوم این یگانه که عقلشود: اول ایندیگر کامل می

واضح  قدسی و وصل به عقل االهی و مانند آن نیست و اساسًا وجود چنین چیزی دست کم معلوم و از سنخ عقل
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وجود چنین بعدی برای ما واضح  که جهان اساساً فاقد بعد فراطبیعی و مادی است و یا دست کمنیست ، سوم این

 .مدلل کنیم. )ماتریالیسم و ناتورالیسم( بوده و نمی توانیم باور به آن را برای خود موجه ون

 

  قدسی منبع مستقل معرفت، یگانه منبع معرفت، و فاقد بعد متعال و : رمفهوم عقل سکوال

خرد و داوری  کند قوهسعی می .داندهیوم عقل را یگانه منبع باور معقول و امری دنیوی می :سکوالر هیوم و عقل

دهد و تنها بر مبنای عقل تجربی خود داوری کند. هیوم این  انسان را از سلطه و انقیاد مراجع و عواطف دینی رهایی

 :کندسه پایه استوار می تفسیر از عقل را در واقع بر

الهام و حی  عشود. عقل قدسی و خدا که منبجهان فاقد بعد فراطبیعی است، یعنی در دنیا خالصه می الف. هستی و

نیست و باور به آن را نمی توان موجه  و منبع دانش بی پایان بوده و از مرجعیت مطلق برخوردار باشد دست کم معلو

خوسته است موجه و مدلل کند. او برای این کار  باب االهیات طبیعی گفتگوهایی در کرد. او این مدعا را در کتاب

آثار هنری بشری با   این برهان بر پایۀ قیاس و تمثیل رابطۀ مصنوعات وکند: اوالً برهان نظم خدشه می عمدتًا در

رابطۀ جهان با خدا به عنوان خالق و آفریدگار حکیم  ایم باگر و استادکار ماهر و هنرور که مکرر تجربه کردهصنعت

گویند رهان نظم میگونه که مدعیان باستوار گردیده است. دوم این این جهان آن ای از آن نداریمکه هیچ تجرب

   .بی عیب و نقص نیست چندان

در ناسوت،  توان مداخلۀ خداوند در تاریخ و در زندگی بشر در قالب تجسد الهوتشناختی نمیمعرفت ب. از حیث

استدالل تجربه است. تجربه پایدار و  وحی، معجزه، را باور کرد و موجه و مدلل نمود؛ چون یگانه راهنمای ما در

توانیم معجزات را باور نواخت نمیوجود این تجربه پایدار و یک دهد. باقط از قانون طبیعت خبر مینواخت فیک

این که  روحانی و آسمانی و غیر دنیوی که منبع معرفت باشد در اختیار بشر قرار ندارد. اما کنیم. بنا براین مرجعیت

باور کرد و وقوع این سنخ از رویدادها  دهندعجزات میتوان به شواهد و قراینی که خبر از مچرا به اعتقاد هیوم نمی

به جهان و عقل دارد؛  ریشه در نگاه اساساً سکوالر او  حساب آورد را در حکم استثنا و تعلیقی در قانون طبیعت به

عال گنجایش آن را دارد این جهانی و فاقد بعد مت گونه که توضیح دادیم تا جایی که فهم بشرجهان از نگاه او همان

   .ندارد، این جهانی، جزئی و استداللگر است و قدسی است و عقل نیز بعد قدسی

 

 و فرامین اخالقی بدون استناد به فرمان االهی قابل توضیح اند و ریشه در حس اخالقی احکام :احکام اخالقی

عکس   احساس لذت است و با کنیم فضیلت همیشه توأمانسان دارد. به عنوان یک امر واقع و بالواسطه که تجربه می
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را  کنیم چون در ما احساس لذتاحساس رنج است. بنا براین ما عمل فضیلت آمیز را ستایش می آن همیشه توأم با

که چنین عملی موجب  گزینیم که پیش بینی میکنیمآورد و از عمل شرارت بار به این جهت دوری میبه وجود می

ترین و نافذترین احساس را در ما به وجود  کخواهی ، سود، و عدالت عمیقشود. ایده های نیدرد و رنج را موجب می

 د.خواناخالقی فرا می آورند و همین احساسات ما را به سوی خوبیمی

تجربه و  شناختی منبعی برای معرفت جزقدسی نیست و به چنین منبعی وصل نیست، از حیث معرفت نتیجه: عقل

است و ما را ملزم به قبول مرجع دینی و  حکام و فرامین اخالقی نیز کامالً دنیویانطباعات حسی در اختیار نداریم، ا

کند. در واقع به اعتقاد هیوم تحت تأثیر عواطف و احساسات و نیازهای  یا منبع قدسی که از آنجا ناشی شده باشد نمی

اساس چنین  گیرد. برت میشود و عقل را چون ابزاری در خدماحساس اخالقی خود وادار به عمل می خود از جمله

بینی فراگیر است و فلسفه و جهان ماند بلکه یکدیدگاهی سکوالریسم نه فقط به حوزه جامعه و سیاست محدود می

های بینی دین، باورها، احکام و آیینبر اساس این جهان .شودبه فلسفۀ زندگی از جمله زندگی شخصی تبدیل می

تواند در احساسات و تمایالت انسان استداللگر( قابل توجیه نیستند، فقط می جزئی و دینی به لحاظ عقالنی )عقل

نتیجه در واقع حاصل  از نوع احساس ترس و تمایل به امور عجیب و غریب و مانند آن ریشه داشته باشد. این همآن

ه خود را معیار همه چیز توان نامید. عقالنیتی کمی را عقالنیت کامالً سکوالر و دنیوینوعی از عقالنیت است که آن

   کند. )عقل پوزیتیویستی(عنوان تنها فلسفۀ معتبر فرض می داند و پوزیتیویسم را بهمی

 

 عقل دینی

دینی از  دینی در این بحث، نظام فکری و چارچوبی از اندیشه است که بر طبق آن دین و مقوالت مراد ما از عقل

ها کاری بر خالف التزام، باور و عمل به آن معقول باشند یعنی دست کم های دینیقبیل ایمان، باورها، احکام و آیین

تواند از عقل به آید در بنیاد این چارچوب نظری، تعریفی است که میمی عقل و ضد عقالنی به شمار نیاید. به نظر

چنین  .استبه دست داده است که بر حسب آن تحقیق در مورد معقولیت ایمان ممکن و در توان م دست دهد و یا

از نگاه این سنخ از  کند. عقلها و ادیان ممکن میچیزی در واقع پیش شرط گفتگوی راستین را بین فرهنگ

 .رفته است چارچوب نظری در نقطۀ مقابل عقل سکوالر به چهار معنا به کار

و  ای از این عقل است و بین لوگوس االهیجلوه لوگوس، عقل االهی ، عقل انسان خود :عقل قدسی .1

که خود از سنخ عقل االهی است )قوه قدسی( انسان به موجب این عقل انسانی مشابهت بر قرار است. عقل

تأمل عقالنی و در اختیار قرار گرفتن زمام وهم به ادراک حقیقت نایل شود. بعد  از رهگذر سلوک عقلی،
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به همین  .شودق واقع میکه چگونه این بعد متعال اس اساس هرپدیده است مورد تصدیوجود و این قدسی

است که از کاربرد عقلبه  شود که علوم علی رغم تنوع خود ابعاد گوناگون علم و معرفتدلیل تأکید می

موجب مشابهت و همانندی بین عقل االهی  آید و در برابر آن مسئول است. بهعنوان یک حق به دست می

و ایمان در قالب االهیات طبیعی و فلسفۀ طبیعی  تفسیر دین و عقل آدمی ما حق کار برد این عقل را برای

 م.داری

که معرفت است امایگانه منبع معرفت نیست، همه پدیده های عقل هر چند خود منبع مستقل :ننشیعقل هم .2

ها ما را به جهان سکوالر قلمرو غیر قدسی قابل توضیح نیست و این پدیده ها مواجهیم در چارچوببا آن

 یعنی واقعیت فراتر از آن است که علم و فلسفه سکوالر )به معنایی که توضیح .دهدمی سوی دین سوق

حرف شان این بود  در حقیقت مولوی و دیگران»دهد. به تعبیر دکتر سروش دادیم( در اختیار ما قرار می

ز آن فرابگیرد ... واقعیات این جهان بیش ا که این جهان بزرگتر از آن است که که عقل آدمی همه آنهار را

که ما را به قبول این نتیجه عقلی« هاضمۀ خرد سپرده شوند. است که همه بتوانند توسط عقل جویده و به

  .آوردداند و دین را نیز منبع معرفت و شناخت به حساب میمتعال خالی نمی کشاند هستی را از بعدمی

باید انجام داد از جمله عبادت  خوب از بد و آنچه را قوۀ قدسی ای که انسان را در تشخیص  :عقل عملی .3

 .داردطبق آن وا می خدای قادر ساخته و بر عمل بر

 :تعقل در خدمت شریع .4

 عقالنی شریعت به عنوان یک نطام حقوقی که موجب پویایی و سازگاری آن شده است. این ساختار

در بدنۀ شریعت  است که  سازگاری و پویایی از نگاه متفکران نوگرای اهل سنت، به دلیل عنصر اجتهاد

که عقل از منابع نگاه متفکران نوگرای شیعه این ساختار عقالنی از رهگذر این اسالمی تعبیه شده است. از

حوزه به وضع  ای از احکام، متغیر اند و لذا میتوان در اینکه اساساً دستو جزو دین است و هم این استنباط

از احکام شریعت را به حال تعلیق  ایکننده احیاناً پاره که به موجب قواعد کنترلقانون پرداخت و هم این

است که در خدمت شارع به عنوان قانونگذار االهی  در آورد، تأمین شده است. اما ویژگی این عقل این

 .دهداست و حوزۀ آن را بسط می

 


