
ل و فلسفي جهان قرار گرفته است خداوند انسان را با زمينه هاي ذاتي خلق نموده است تا در انتخاب راه خير و شر و ضالبحث از انسان به عنوان يكي از سه محور مهم فلسفه در كنار خدا و جهان، همواره مورد توجه مكاتب  :انسانماهيت )١ در  .برخي از مكاتب فلسفي و فيلسوفان آن به عدم رابطه ي عقل و ايمان نظر داده اند. صالح حجّت را بر او تمام نمايد .عقل گرايي افراطي، عقل گرايي انتقادي، ايمان گرايي:نظريه وجود دارد ٣تقسيم نظريات عقل در ماهيت انسان  يق به معناي آن است كه در اثبات آموزه هاي ديني، عقل بر ايمان مقدم مي شود و كليه اصول و حقا :عقل گرايي افراطي)٢ وان قضيه اي را تنها مي ت«ديني بر مبناي عقل اثبات مي پذيرند، نه آن كه بر مبناي ايمان استوار باشند انطباق اين معيار كه  ت، ، در مورد هيچ گزاره اي ممكن نيس»عقال پذيرفت كه صدق آن براي همه عاقالن در جميع زمان ها و مكان ها به اثبات رسد .زيرا امكان پرسش و جستجو از جميع عقال در جميع زمان ها و مكان ها وجود ندارد ا جزء شايد بتوان عالمه طباطبايي ره ر. هم به عقل و هم به ايمان به يك اندازه اهميت داده مي شود :عقل گرايي انتقادي)٣ دن به كنار بلكه در پي استدالل مطلق بو ;در عقل گرايي انتقادي، جست وجوي حقيقت تعطيل نمي شود. اين دسته دانست .با نفي اين معيار حقيقت، مفهوم حقيقت نيز دچار تغيير مي شود . مي رود  ان را به طور اگزيستانسياليسم بر اين است تا بگويد هيچ محدوديت بيروني نمي تواند آزادي انس :اگزيستانسياليسم )٥ و تفكر  انسان بدون هيچ پيش زمينه ذهني به دنيا مي آيد و به تدريج با عمل خود در جريان زندگي، خود. مطلق سلب كند .خود را مي سازد خدا و دين به  اگزيستانسياليسم يا مذهب اصالت وجود خاص انساني از حيث گرايش به :گونه شناسي اگزيستانسياليسم)٦ ديني، الحادي، غير ديني يا خنثي: سه دسته تقسيم مي شود ير كگور  كي. بلكه ايمان صيرورتي است باطني كه در نتيجه تعارضات دروني فرد، درون انسان سرگشته معاصر رخ مي دهدستيابي نيست ايمان نه با براهين عقالني و نه با آداب مسيحيت قابل د :نظريات كي يركگارد در اگزيستانسياليسم ديني)٧ .مرحله استحساني، اخالقي و ايماني مي داند٣مراحل سير اگزيستانس به سوي ايمان را منحصر در  :  ته استحقيقت را از دو منظر مي نگرد و بالتبع آن را به دو گونه نيز منقسم گرف ايمان و تعقل در ديدگاه كي ير كگارد)٨ عقل و  كي يركگور، ساحت. از منظر اهميت فرد و انتخاب او، حقيقت حقيقت انفسي است. حقيقت عيني و حقيقت انفسي .ايمان را جدا مي ا نگارد الل عقلي با پذيرش شهودي بودن ايمان، اعتقاد دارند كه ايمان را بايد با استد :ايمان و تعقل در ديدگاه عالمه طباطبايي) ٩ اد و استدالل آزاد ، حيات و تازگي آن را در همه زمان ها ، حفظ خواهد كرد ، چرا كه قرآن با رساترين بيان كنجكاوي عقل آزتعقل  از ديد عالمه ، بررسي تعليمات و آموزه هاي ديني به ويژه ايمان از مجراي. انگاشتن اين دو، ستمي بزرگ به هر دوست و جدا از هم "فلسفه الهيه همان دين الهي است". دين حقيقي مردم را به فلسفه الهي مي خواند. محكم و مبرهن ساخت .را مي ستايد .عقل نظري و عقل عملي از ويژگي هاي انسان و نفس ناطقه او است:گونه هاي عقل در ديگاه عالمه طباطبايي)١٠

.  رندايمان و عقالنيت دو روش باور هستند كه در درجات مختلف تعارض يا سازگاري با هم قرار دا . دار استايمان باوري مبتني بر الهام، وحي، يا اقت. عقالنيت باوري مبتني بر عقل يا شواهد است .رابطه ي عقل و ايمان از مباحث مورد عالقه ي فيلسوفان بزرگ بوده است
عالمه  رابطه عقل و وحي از منظر) روح اهللا بهشتي پور( مقاله عقل و وحي از نظر عالمه طباطبايي قل و طباطبايي را به نحو تقدم و استقالل عقل دانسته و بر آن است كه مفاهيم ارائه شده از ع .وحي از جانب ايشان، خود، دليلي بر اين مدعا است

ه قرآنى، مقاله رابطه ايمان و معرفت از ديدگاه علّامه طباطبائى با محوريت تفسير الميزان، ا نگا قع ايمان و معرفت و سپس متعلق ايمان و در نهايت رابطه بين ايمان و معرفت مورد بررسى وااى ابتدا معن. مسئله رابطه ايمان و معرفت از ديدگاه علّامه طباطبائى را مورد بررسى قرار دهد .شده است

مقايسه آراء عالمه طباطبايي و كي يركگورد در عقل گرايي و ايمان گرايي
شناسافاطمه -دكتر عباس توان

 خالف رب وي .است ”فطرت با هماهنگي“ طباطبايي، علّامه نزد در عقالنيت گفت مي توان جمله يك در
 "عقلي تفسير" همان اين و درآورده وحب خدمت در را عقل و قرآن خدمت در را برهان ، پيشينيان

 به و مي داند دين ذات از غفلت را مسيحيت اساسي مشكل سورن .است كريم قرآن مقبول كه است
 .است مخالف شدت به ايمان عرصة در عقلي استدالل با او .است انحطاط  عصر ما، عصر او بيان

 هاي روش و عقل به نيازي ايمان به رسيدن براي است معتقد و داند مي جدا را ايمان و عقل ساحت
 به ايمان يمعنابخش و ايمان بودن ارادي ايمان، بودن انفسي در متفكر، دو اين ديدگاه .نيست عقالني
 ل،عم و ايمان ارتباط تعقل، بر ايمان ابتناي چون مواردي در ديدگاه، اين و دارد مشابهت زندگي،
.مي يابد تفاوت گناه و ايمان ارتباط و اخالق و ايمان ارتباط

جا ،بي شهريار ،انتشارات)تا بي(پزشكپور، ،ترجمه)الفراژ رنه تفسير با(اگزيستانسياليسم فلسفه اصول
 ني،آخرينانسا علوم جامع پورتال زاده، حسن صالح اسالمي، فلسفه در وجود اصالت و غربي اگزيستانسياليسم تطبيقي بحث

١٣٩٠آذر٢٨بازنگري
صدرا قم، جلدي، پنج فلسفه، اصول مرتضي، مطهري، و حسين محمد سيد طباطبايي،
١٣٧٠ دانشگاهي، نشر مركز تهران، تدين، مهدي ترجمه الحكمه، نهايه سيدمحمدحسين، طباطبايي،

حكمت تهران، احمدي، احمد ترجمه غرب، فلسفي تفكر نقد
١ ج رئاليسم، روش و فلسفه اصول طباطبائى، محمّدحسين سيد
چهارم چ ،١٣٨٢ ايران، فلسفه و حكمت پژوهشى مؤسسه تهران، شيعه طباطبائى، محمّدحسين سيد
)ع(رضا امام فرهنگي بنياد :تهران حسين، محمد سيد طباطبائي، انسان، پيدايش آغاز

 ندهست هم از جدا ساحت دو دين و عقل آيا كه شود مي مشخص توصيفي روش به مقاله اين در
بالعكس؟ يا يكديگرند مخالف و


