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  | گفتار پیش | 

عهه، اهاارات بتسها سهال پهتش از های فراهم آمدن این مجمو مرور زمینه
کهه  ۀکند؛ روزهای پر شور و نشاط اواسه  دهه این را در ذهنم تداعی می هفتهاد 

کهههار و مسههه ولیتم در عرصههه  ۀمهههرا بههها شههه    ؟مهع؟نشهههر احادیهههب اهههه  بتههها ۀمحهههی  
کههرد و دری ههه تههازه گههاهی را در برابههرم  وارد اینترنهها آشههنا  ای جههباو و سرشههار از آ

کوتاه به عالقهگشود. این آشنایی در مد ای عمیق ت دی  شد و بخش قابه   تی 
هها توجهی از وقتم را به فعالیا در محی  ال ترونی ی و تالش برای ایجاد پایگاه

و صهههفحات متعهههدد علمهههی، آموزشهههی، فرهنگهههی و مهههبه ی در فضهههای مجهههازی 
 ااتصاص داد.

را در دانشههگاه آزههاز  «کههالم»هشههتاد، وقتههی تههدریس  ۀدر روزهههای آزههازین دههه
کههه ابزارهههای وبال کههر ای جدیههد در محههی   عنوان رسههانه نویسههی بههه دم، همههین 

اههدمات  ۀرا در نخسههتین سههامان« کههالم اسههالمی»اینترنهها مطههر، شههد، وبههال  
درس، تحقیقههات دانشهجویان و م احههب  ۀوبهال  فارسهی فعههال سهااتم تهها جهزو

کههالس را از  اریههق ارا ههه دهههم. انتشههار م احههب اعتقههادی در ایههن  ایههنت میلههی 
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مندان و بحب و انتقهاد مخالفهان را در پهی  فحه، مراجعه و پرسش دیگر عالقهص
های  ها به این واسطه و از اریهق شه  ه داشا و موجب شد در اول این سال

های عقیههدتی و درگیههر  اجتمههاعی و دیگههر ابزارهههای اینترنتههی در معههر  پرسههش
 گفتگوهایی در این زمینه باشم.

منتقه   kalaam.irمسهتق   ۀرا بهه دامنه «یاسهالم کالم»پس از مدتی، وبال  
منههدان ایههن م احههب فههراهم آیههد.  کههردم تهها شههرای  بهتههری بههرای ارت ههاط بهها عالقه

های درسی و مسا   مرت   بها آمهوزش و  را برای فعالیا taalim.irپایگاه سپس 
کههردم، امهها سههایا  صههورت  را نیههز به« اسههالمیکههالم »یههادگیری ال ترونی ههی ایجههاد 

گزیدهیته، فعال نگه داشتآهسته و پتوس گفتگوهها و مطالهب متناسهب  م و  ای از 
کههه انتقههادات و نرراتشههان همههواره  را در ااتیههار اواننههدگان و همراهههان اههوبی 

 م.داد ش و آموزنده بوده اسا، قرار میبخ برایم انگیزه
کتههاو  کههه در اههول ده  منتخ ههی اسهها از یادداشههاایههن  گفتگوهههایی  ها و 

گبشهههته در ایهههن پایگههه کتهههاو، اه اینترنتهههی انتشهههار یافتهههه اسههها. سهههال  در ایهههن 
گفتگوهههههای اصههههلی بههههه یادداشهههها عنوان مههههتن و دیههههدگاه اواننههههدگان و  ها و 

گانه آمده اسا. در تنریم این مجموعه، عهالوه بهر  گفتگوها در چارچوبی جدا
کمنوشتاری گفتاری به  ۀویرایش متون، ت دی  شیو اهمیا،  و حبف نررات 
کهرده اسها. تهاریخ  دسهتهترتیب مطالهب نیهز بهرای  بندی موضهوعی آنهها تییتهر 
کتهاو نوشها پایهان  در جهدول ارا هه شهده در پیها  انتشار اینترنتی یادداشها

 .وجود دارد
کرم و از هم که بها ههم ۀاداوند را بر این توفیق شا ف هری و همراههی  بزرگوارانی 

گفتگوههها را فههراهم سههااتند شهه   ۀاههود، زمینهه ز اههانم مههریم ویژه ا بههه ؛گیری ایههن 
کهههه عهههالوه بهههر مشهههارکا در م احهههب، زحمهههات فراونهههی را بهههرای تهههدوین و  الماسهههی 



  ۳ گفتار پتش

صههمیمانه سپاسههگزارم. امیههدوارم ایههن  ،سههازی ایههن مجموعههه متق هه  شههدند آماده
کوچههب در مسههیر تح ههیم باورهههای  تالش گههامی  گیههرد و  ههها مق ههول درگههاه الهههی قههرار 

گفتگوهایی جدید و یادگیر دینی و زمینه  ی بتشتر باشد.ای برای 
 

 سید حمید حسینی
 ۲۵۳۵تابستان 





 

  | اهمیت عقیده | 

اسها. گهره، پتونهد و پتمهان بسهتن بهه معنهای « عقد»از ریشۀ  «عقیده» ۀواژ
کههه بهه جههدا آن آسههانی از  اههورد و بهمههیجههان انسهان پتونههد  اعقیهده، بههاوری اسهها 

و مههههم  بل هههه باورههههایشهههود. منرهههور از عقیهههده، ههههر نهههوع بهههاوری نیسههها؛  نمی
قهههرار ثیر أتحههها تههه راهای زنهههدگی  جن هههه یتمهههام ،باورههههابراهههی زیربنهههایی اسههها. 

. کنهد میهای زنهدگی تییتهر  گیری و برنامهه ، جههابرای باورههابا تییتر دهد.  می
 اسا.دینی منرور از عقیده در این م احب، باورهای 

که بتهان شهد-آیا عقیده  ،به نرر شما  گهروه ااصهی  -به معنایی  مخصهوص 
کنهیم؟  های بی تهوانیم افهراد دارای عقیهده را از انسهان ا میاسا؟ آی اعتقهاد جهدا 

کههه بههه هههی  چیههزی عقیههده نداشههته باشههد؟ ایههد  را دیدهفههردی  کنونآیهها شههما تهها
 چنین فردی چه اصوصیاتی دارد؟ ،نرر شما به

کههه عقیههده، همگههانی اسهها و هههی  تههوان  را نمیفههردی  واقعیهها ایههن اسهها 
کهه بهه وجهود اهدا اعتقهادی حتهی آنهان  ؛ته باشدای نداش عقیدههی  که  یافا

مسها   بنیهادین زنهدگی،  ۀبهاردانند نیهز در ندارند و مبهب را ارافاتی بتش نمی
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جههز امههور »، «اههدایی وجههود نههدارد» :گوینههد کههه می یههنا و انههد باورهههایی را پبیرفته
از جههان دیگهری پهس »، «مادی و علوم تجربی هی  چیهزی قابه  اث هات نیسها

کههه بههه زنههدگی، نگههاه و رفتههار «نخواهههد بههودایهن جهههان  ، ناشههی از باورهههایی اسها 
که دهد.  آنها جها می ای قابه  دفهاو و اث هات  کنهد ههی  عقیهدهمهیادعا فردی 

 اسا.پبیرفته را  یااص  در واقع عقیدۀ ،نیسا
 گوید: اریب فروم در این زمینه می

که نس ا به دینی نیازمند ن اشد و حدودی بهرای هی   کس نیسا 
له  مسهه ...بسههتگی اهویش نخواههد یهابی و موضهوعی بهرای دل جها

که انسهان دیهن دارد یها نهدارد؛ بل هه ایهن کهه  بر سر این نیسا  اسها 
 کدام دین را دارد.

کسههی بی کسههی عقیههده دارد و چههه  کههه چههه  اعتقههاد اسهها،  پههس ایههن پرسههش 
کههه چههه عقیههده ای  پرسهش صههحیحی نیسهها. پرسهش درسهها و مهههم ایههن اسها 

که موضوع اهمیها ای باا  اسا. این قا و چه عقیدهمطابق با حقی جاسا 
 شود. بررسی اعتقادات و لزوم بازنگری در آن مطر، می

 
 



 

کنیم؟ |    | چرا باید وقت خود را صرف اعتقادات 

شههماری قههرار  های بی ها در اههول زنههدگی اههود در برابههر پرسههش همههۀ انسههان
کنج هههاوی و حقیقههها می کنهههد بهههرای  وادار میرا ها  انسهههانجویی  گیرنهههد. حهههس 

همیشهههه  ،. در اهههول تهههاریخکننهههدهایشهههان حرکههها  رسهههیدن بهههه پاسهههخ پرسش
کههه بههتش از امههور عههادی و   و بنیههادی  هایی مهههم پرسههش بههرای بشههر مطههر، بههوده 

کههه  پرسههش ؛روزمههره، ذهههن او را بههه اههود مشههیول سههااته اسهها دوران در هایی 
د و تها پایهان زنهدگی رسه و در دوران جوانی به اوج اهود می گیرد ش   میکودکی 
 مانند: ،یابد ادامه میذهن 
 ای دارد؟ آیا جهان، آفریننده. ۲
کجاسا؟جهان آفرینندۀ . ۱  کیسا و 
 هدف و معنای زندگی چیسا؟. ۵
کدام اسا؟. ۱  بهترین روش برای زندگی و ارت اط با دیگران 
 ؟ندبعد از مر  چه سرنوشتی دارها  انسان. ۳
کشیده اساها را به زی ایی  هاین دزدزوی مول  :به تصویر 
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 روزها ف ر من این اسا و همه شب سخنم
 که چرا زاف  از احوال دل اویشتنم

کجا آمده  ام؟ آمدنم بهر چه بود؟ از 
کجا می  روم آار؟ ننمایی وانم؟ به 

کنج هاوی و حهس حقیقها کهه روحیهۀ  جویی انسهان، نسه ا  ا یعی اسها 
ایهن موضهوعات  کهه ویژه آن بهه ؛ت ن اشهدتفهاو بی ،های مهمهی به چنین پرسهش

ثیر اهههود قهههرار دههههد. زفلههها، أابعهههاد زنهههدگی انسهههان را تحههها تههه  توانهههد همهههۀ می
اعتنههایی بههه  کههه بیمهههم، عههالوه بههر آن انگاری نسهه ا بههه ایههن تههوجهی و سههه  بی

ناپهبیری در پهی  ههای ج ران عق  و فطرت انسانی اسا، مم ن اسها اسهارت
کردن درسفانه بسیاأداشته باشد. مت مسها   مههم  ۀبارری از افراد، حوصلۀ ف ر 

گرفتاری گهرفتن  ال ی هها و لهبت ها، روزمرگی را ندارند و  ها بهه آنهان اجهازۀ جهدی 
های  آوردن پاسههخ ایههن پرسههش  دسهها گههباری بههرای بههه ایههن موضههوعات و وقا

پبیرنههد و بههه  های مشهههور و سههطحی را می یهها پاسههخافههراد دهههد. ایههن  مهههم را نمی
کتفهها میاعتقههادی  گون از  کننههد، یهها بههه شههیوه سرسههری ا گونهها بهها رویههارویی های 

 گریزند. هایی می چنین پرسش
کههه راحتهههی و اوشههی و لههبت بهههردن از زنههدگی را بههر ایهههن افههرادی از بسههیاری 

هههای امتیههاز انسههان بههر حیههوان  اعتقههادی بههه مال  ،دهنههد ها تههرجیم می دزدزههه
گرایش حیههوان  را موجههودی در حههد   هههای متعههالی ندارنههد و انسههان یعنههی عقهه  و 

بههر پایههۀ براههی  ،هههای اعتقههادی و فلسههفی از مخالفههان بحههبشههماری و  داننههد می
کرده استدالل  اند. ها این موضع را انتخاو 
 
 



 

  | یدین دالیلی برای بی | 

که در یادداشا ق   اشاره شد،  همان با م احهب  ها مخالفاافزون بر گونه 
در ها  ، برای انتقادهها و اسهتداللهوسرانی ایالی و دلی  بی بهجدی اعتقادی 

کهافی اسها سهری بهه سهایا این باره ای ضهد مهبهب هه ها و وبال  وجود دارد. 
بههزنیم تهها بهها براههی از ایههن سههخنان آشههنا شههویم. آشههنایی بهها ایههن اههرز ف ههر، جههدی 
بودن حرف مخالفان دین و لزوم توجه بتشتر ما به م احب اعتقهادی را روشهن 

که در برای از سایاکند. به چند نم می  دیهن آمهده مخالفهای  ونه از مطال ی 
کنید: اسا  توجه 

گزار ههههر روز عاجزانهههه بههها تمنههها و  میلیون هههها انسهههان نمهههازاوان و دعههها
کهار را  ،اهدایا»کننهد:  التماس از ادا و ا مهه چیهزی را تقاضها می ایهن 

اهواهم، ایهن را  اواهم، شهی  بهتهر می برایم ب ن، من ماشین نو می
گهر اهدا بهه  ؛«ده، آن را به من بدهبه من ب کهه ا اما مش   ایهن اسها 

 :گویتههد می چههه؟ حتمهها   ،دعاههها و عجههز و التمههاس شههما جههواو نههداد
اههور تشههخید داده اسهها. ایههن فقهه  یههب  ایههن ،اواسها اههدا بههوده
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شههمار در مههورد دیههن و اعتقهههادات  میالطههه بههرای فههرار از سهه االت بی
گر از اهدا یها ا مهه بخوا کهه وجهودش را نهه بها اسا. همین االن ا هیهد 

 ای مهثال   شهانهن بها فقه  العاده و عجیب مث  معجزه، نهه، کاری اارق
کهار را  ،ابری شدن هوا در فالن روز و فالن ساعا نشان دهد آیا ایهن 

گر ب ند کرد؟ ا گر  ؛آورم  من به دین و مبهب ایمان می ،اواهد  ولی ا
کهههرده ،نهههه تفهههاقی ام ولهههی ههههی  ا چهههه؟ مهههن بارهههها ایهههن دراواسههها را 

اههدا ایمههان  تههوان بههه ایههن نیفتههاده. حههال بههه مههن بگویتههد چگونههه می
کههههه واقعیهههها آورد؟ مههههن بههههه ایههههن نتیجههههه رسههههیده هههههای زنههههدگی  ام 

کههه مههی همههین کنم. بحههب   شههنوم و حههس مههی  بتنم و می هههایی اسهها 
کههه انسههان  ،کههردن در مههورد اههدا و آاههرت و دیههن بههرای زمههانی بههود 
کههردن توانههایی توجیههه علمههی ایلههی از وقههایع  را نداشهها و بههرای آرام 

کهه مهارکس می همان ؛کرد  مسا   توس  می اود به این گفها:  اور 
ااار تهرس از مرهاهر ا یعها مثه   یا به ؛«هاسا دین افیون ملا»

داد. االن   آن را بهه اهدا و دیهن نسه ا مههی ،زلزلهه و سهی  و آتشفشهان
کههرد همههه چیههز را می کههه هنههوز ؛ تههوان بهها علههم توجیههه   حتههی چیزهههایی 

 اند. در آینده با علم قاب  توجیه ،اند توجیه علمی نشده
زیرا بود و ن ودش برایم مهم  ؛گویم ادا وجود دارد یا ندارد من نمی
گههر اههدا در زنههدگی بشههر و در  اصههال   ؛نیسهها ارت ههاای بههه مههن نههدارد. ا

کهاره اسها گهر ههم هسها ....کا نات هی   .. بها نیسها .پهس نیسهاا ا
کهه ؛فرقههی نههدارد که شههاننههه بهها زلزلههه  ههها و نههه بهها  ار دارد، نههه بهها براههورد 

که به زور فلسفه و  برنده شدن من در قرعه کشی. چه اج اری اسا 
کلمات که در زنهدگی مهادی  ،بازی با  کنم  اودم را به چیزی متقاعد 

.. و ب ینهیم .ایم تهرین اثهری از او ندیهده کوچهب ،که با من ارت اط دارد



  ۲2 دینی دالیلی برای بی

 ثیری ندارداأ.. ت.هم
گر قیاما و آارتی وجود داشته باشهد و از  :نداز راس  پرسید  ا

که چرا به ادا ایمان نیهاوردی چهه پاسهخی داری؟  ،تو بپرسند 
گفا: آن وقا من از ادا می که چرا دالیه  وجهودش   او  پرسم 

 قدر ضعیف آفریده اساا را این
امهههها  ؛فههههراوان اسهههها ،گونههههه سههههخنان در صههههفحات و محافهههه  الحههههادی این

کثر آنها فراتر   :از دو ن ته نیسا محتوای ا
قابه  اث هات و پتگیهری اسها و مسها   نرهری و  ،ی و تجربیتنها امور حس  . ۲

کرد زیرمادی را نمی  ؛توان بررسی 
ینهی، ایهن اعتقهادات ههی  د بر فر  اث ات حقانیا و درسهتی اعتقهادات. ۱

 اتالف وقا اسا. ،فایده و اثر عملی در زندگی انسان ندارد و پردااتن به آن
 





 

  | گرایی حس   | 

 ،گرایهی و اعتقهاد بهه منحصهر بهودن حقیقها در امهور مهادی حس  از دیرباز، 
اما این تف ر به عنهوان یهب م تهب ف هری،  ؛سابقه داشته اساها  بتن انسان
ارفهههداران  ،اایهههر در زهههرو مطهههر، شهههده و در دوران اوج اهههودههههای  در سهههده
که به آنهان آورده اسا دسا به فراوانی گفتهه  «گرا جربههت»یها  «پوزیتیویسها»، 

آزهاز شهد. هفهدهم مهیالدی اسه اتلندی در قهرن  «هیوم»شود. این تف ر با  می
و اوا ه  نهوزدهم تازی ت نولوژی در اوااهر قهرن  همزمان با پتشرفا علم و ی ه

توجهه همهۀ  ،عنهوان رمهز پتشهرفا و ترقهی گرایی بهه تجربهبتستم میالدی، قرن 
کههرد. در ایههن دوره ههه ،جوامههع را بههه اههود جلههب  ی و مههه چیههز بهها معیارهههای حس 

کههه باورهههای متههافیزی ی،  اعتقههاد رایهه   و شههد تجربههی سههنجیده می بهها ایههن بههود 
و تجربه  توان با حس   قاب  اث ات یا ابطال نیسا و آن ه را نمیحس  و تجربه 

گزاره کههرد،  کهه ارزش اعتنهها و پتگیهری نههدارد. دوران   ههایی بی بررسهی  معناسهها 
گروهی بمصا ،اوج این جریان ف ری  بود.  «حلقۀ وین»نام  هدف با تش ی  

که بر اثر سیطرۀ سریع علوم تجربی ایجهاد شهد و تمهامی ه بهود این دیدگاه 
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کهه بهه اوج   مسا   متافیزی ی را زیرقاب  اث ات می دانسا، به همان سهرعتی 
 از رونق افتاد.  ،رسیده بود

کهه هی  گراها، مشهخد  با اندکی دقا در ادعای تجربه هها  از حرفیهب  شهد 
آن ههه را » ۀجملههحتههی  ؛و تجربههه بنهها نشههده اسهها و ادعاهههای آنههان بههر پایههۀ حههس  

کههرد نتههوان بهها حههس   گههزار «معناسهها ای بی گههزاره ،و تجربههه بررسههی  امههور زیههر » ۀیهها 
کههه ایههن افههراد بههدون  ،«مههادی قابهه  اث ههات نیسهها موضههوعاتی زیرمههادی اسهها 
کهههه چنهههین  ؛دانههه شهههده دانسهههته و پبیرفته ههههی  تردیهههدی آن را اث ات در حهههالی 

و تجربهه قابه  بررسههی نیسها و درسهتی یهها  وجهه در حههوزۀ حهس   م هاحثی بهه هی 
 شود. نادرستی آنها تنها با تحلی  و استدالل عقلی و منطقی مشخد می

کههه انسههان موجههودی اسهها دارای قههدرت تف ههر، تعقهه  و  واقعیها ایههن اسهها 
که در ذات و فطرت اود کلیات  توانهد  و تجربهه می بدون ت یه بهر حهس   ،تحلی  

کلههی را تشههخید دهههد. ان ههار ایههن توانههایی، بههه معنهه ی ان ههار قههدرت ابراههی امههور 
گهر انسهان مهثال   ؛انجامهد انگاری می شنااا آدمی اسها و بهه نسه یا و نیسها ا

که تناقض دههد موضهوع مهورد  محال اسا، در هر موضوعی احتمهال می ،نداند 
هههم صههحیم  ،دسهها آمههده ۀ بههههم وجههود دارد و هههم وجههود نههدارد و نتیجهه ،نرههر

علهوم تجربهی نیهز قابه  شهنااا و بررسهی  ،اسا و ههم زله . در چنهین شهرایطی
 نیسا و نتای  آن قاب  اامینان نخواهد بود.

 نظرات
گویتهد انسهان موجهودی اسها دارای قهدرت  که میاینالهه احمدی: 

بهارزش  ۀنمونه  تف ر و تعق  و تحلی ، قابه  ق هول و اث هات شهده اسها.
که مثال  همین  کهه دچهار نهاآرامی و نهاراحتی  بسیار اتفاق می اسا  افتد 
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کههه جههایی از اعضههای بههدنمان درد ب نههدا بههدون ایههن ،شههویم درونههی می
گههر قههرار بههود ایههن جن هه ایههن  ،معنههوی و رو، انسههان را نادیههده بگیههریم ۀا

کهنم ایهن  ... ولی آن هه می.موضوع قاب  استدالل ن ود اهواهم مطهر، 
که از وجود چنی توانیم بهه  ماورایی در انسان چگونه می ۀن جن اسا 

گر آن که اعتقادی به وجهود اهدا ندارنهد،  انوجود ادا برسیم؟ا یعنی ا
کههه ایههن سیسههتم مههادی پت یههد بههدون وجههود آفریههدگاری  ه،معتقدنههد 

کهه چنهین  آفریده شده، می توانند چنین اعتقهادی ههم داشهته باشهند 
  روحی هم االقی نداشته اسا. ۀدیدستگاه پت 

کردهسید حمیدحسینی:  اما توجهه داشهته  ؛اید به ن ته درستی اشاره 
کههه در ایههن یادداشهها بههه دن ههال اث ههات وجههود اههدا ن ههودیم.   باشههید 

 ،کههه بههه بررسههی وجههود یهها عههدم اههدا برسههدپههتش از آن ،موضههوع بحههب
م احهب اعتقههادی  ۀزمینهبحههب و بررسهی در  ۀمربهوط بهه ام هان و فایهد

من هران وجهود اهدا  ،مخالفهان ،له از بحهبدر این مرح ،اسا. در واقع
کهههه مینیسهههتند. در ایهههن کسهههانی اسههها   گوینهههد اصهههال   جههها بحهههب مههها بههها 

کنههیم چههون امههور زیرمههادی یهها وجههود  نمی تههوانیم در مههورد اههدا بحههب 
 ،بنهابراین ؛ندارند یا ما هی  راههی بهرای شهنااا و بررسهی آنهها نهداریم

کهه عقه  مها  جهافایده اواهد بود. در این هایی بی چنین بحب گفتهیم 
توانههایی و ام ههان بررسههی و شههنااا امههور زیرمههادی را دارد و مهها بایههد 
کنیم و ب ینیم آیا چنین موجهودی واقعیها  موضوع ادا را هم بررسی 

توانیم با دالی  عقلهی ایهن موضهوع را  می ،دارد یا نه. بعد از این مرحله
کنیم.  بررسی 
مثهه   ؛نههه قابهه  اث ههات ،انههد بعضههی چیزههها نههه قابهه  حس   زهههره نعمتههی:
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که دالی  وجود و نفی اداوند بها ههم برابهر اسهاا  وجود ادا. شنیدم 
 این درسته؟

 ؛مم ن اسا بعضی چیزها قاب  اث ات ن اشند سید حمید حسینی:
کننهده داریههم و  مها دالیهه  متعهدد منطقههی و قانع ،اداونههد ۀبهارامها در

کرده که شما نق   چنهین  ،صحیم نیسا. به هر حال ،اید این حرفی 
شویم دالیه   ادعایی باید بررسی و اث ات شود. ما هم اوشحال می

چنهین دالیلهی وجهود دارد  تا ب ینیم آیا واقعا  کنید نفی ادا را مطر، 
کننههده بههر نفههی اههدا وجههود  یهها نههه. مههن معتقههدم حتههی یههب دلیهه  قانع

کرده نههدارد. تمههام تالش کههه مخالفههان  اثههر  همگههی بههرای بی ،انههد هههایی 
اند دلیلی بر نفی ادا  اما هرگز نتوانسته ؛اث ات اداساکردن دالی  
کنند.  ارا ه 

گرایههی :  اایههر سحههس   ۀبههاو نوشههت چنههد ن تههه در اههانی:علههی حسههینی
ی ههههی   Empiricistsگرایههههان س   و تجربهههههSensationalistsگرایههههان س حههههس  
کههه بههه افههراد  . شههما در مههتن اشههارهنیسههتند ای داشههتید بههدین مضههمون 
ها نیههز از  گوینههد. پوزیتیویسهها گرا می یسهها یهها تجربهههگههرا، پوزیتیو حس  
تر و  هایی بسهیار رادی هال ولی با آموزه ،آیند گرایان به حساو می تجربه

کردیهد کهه بهه آنهها اشهاره  دارای  ،ال ته متفاوت. این سهه نحلهه فلسهفی 
کارنه  را بههه  می .تمهایزات بسهیاری هسهتند تهوانیم آرا  بهارکلی، هیهوم و 

کنهیم تها عنوان نمایندگان گرایش، با ههم مقایسهه  ی انتخابی از این سه 
کمههی  .ایههن تفههاوت آشهه ار شههود متههرادف یهها ی ههی دانسههتن آنههها بهها هههم 

وین هم از لحاظ ت وریب ستوس  نقدهای پهوپر  ۀزا اسا. حلق مش  
کهههواین  و ههههم بهههه علههها فشهههار و تحدیهههد نازی ههههای  و ویتگنشههتاین تههها 
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گردان امهها  گسههیخا آلمههانی سبههه لحههاظ یهههودی بودنشههان  از هههم شهها
کارنهه  سمثهه   بههه ،اعضههای اصههلی حلقههه سمثهه  ایههر  گردان  اصههوص شهها

کردنههد و سههعی  ۀههای ایههن نحله   آموزهلههو یس و کهواین ف ههری را دن هال 
یهها  «ورد  » .پههبیری  آن داشههتند سدر اصههوص اصهه  تحقیههق در بازسههازی

کردید، ب «نقض زرضی» ها اتفهاق  درستی بهرای پوزیتویسها هکه اشاره 
که قصد فهرار از ، آنان در واقع .افتاد به دام معضلی متافیزی ی افتادند 

گرایههان تهها  هههای فلسههفی دیگههر ساز عق  بسههیاری از نحلههه ،آن را داشههتند
گماتیسهها تجربههه ور»گرفتههار ایههن ها و...  نیههز  گرایان و پرا در  .شههدند« د 
ای  ههر فلسهفهچهون  ؛فلسهفی ۀاین تحدیدی اسا برای هر نحل ،واقع

هههای اههود  ت یههتن و توضههیم اههودش، بههر اسههاس آمههوزه ۀهههدبایههد از ع
در . ورههههایی اسهههاشناسهههی مملهههو از چنهههین د  سهههفانه روانأمت .برآیهههد
گرفتههههه شههههده بههههود.  شههههما از آموزه ۀنوشههههت کمههههب  هههههای روانشناسههههان 
انسان در ذات و فطرت اود بدون ت یهه بهر حهس و »که این  سفانهأمت

کلی را تشهخید د تجربه، می راه سهختی را بهرای  «ههدتواند برای امور 
فیلسوفانی ماننهد میه  مهدعی هسهتند  مثال   ؛ت یتن اود پتش رو دارد

کردید و آن را به نوعی بهدیهی،  که اص  امتناو تناقض سکه به آن اشاره 
گرفتید ، از نخستین یافتهه از توانایی های  های پتشینی انسان در نرر 

کمتهههر از  ،وان بهههر آن وارد آمههدهاال تهههه نقههدهای فههر ؛تجربههی اسهها ولههی 
که به جمل  گفته وارد آمده اسا، نیستند.پتش ۀنقدهایی 
 از توجه و تبکرات مفید شما متش رم. سید حمید حسینی:





 

  | های اعتقادی فواید توجه به بحث | 

کهه اهدا باشهد یها ن اشهد،  االصۀ حرف بسیاری از افهراد بهی دین، ایهن اسها 
ای دینی صحیم باشد یا زله ، ربطهی ه آموزه ،پتام ران بر حق  باشند یا ن اشند

دههد  به ما و زندگی ما ندارد. ما بر اساس آن ه عقه  و وجهدانمان تشهخید می
کنیم زندگی سالم و اهوبی داشهته باشهیم و لزومهی نهدارد وقها اهود را  سعی می

کنههیم. ایههن افههراد در واقههع فایههده و بی هههای بی بحب در  من ههر  ،نتیجههۀ دینههی تلههف 
کههه وجههود اههدا و اعتقههادات  فایههده  ایههن م احههب را بی دینههی نیسههتند، امهها از آنجهها 

کنار این موضوعات می  کنند. تفاوت ع ور می بی ،دانند، از 
تر بهه همهین دلیه  بهه سهرای بخشهی از  شاید اهود مها ههم در مقیاسهی وسهیع

گههر بهها سهه ال و شهه هه م احههب اعتقههادی نمههی ای مواجههه شههویم، انگیههزۀ  رویم یهها ا
کهههه موضهههوع فایهههدۀ بررسهههی و نهههداریم. ایهههنچنهههدانی بهههرای پتگیهههری آن  جاسههها 

چنههد در شههود. بنههابراین الزم اسهها  تحقیههق در مههورد اعتقههادات دینههی مطههر، می
گههاهی از فوایههد مسههلما   یادداشهها بههه ایههن موضههوع بپههردازیم. بحههب و بررسههی  آ

تر و  توانههد مهها را نسهه ا بههه باورههها و اعتقاداتمههان، حسههاس می مسهها   اعتقههادی
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کند و اند جدی  کی از سستی و زفلا ما نس ا به این موضوع مهم ب اهد.تر 
گباری و پتگیههری  تفهاوت ن هودن نسه ا بهه موضهوع اعتقهادات و سهرمایه بی

 مانند: ؛ی را در پی داردفراواندستاوردها و فواید  ،در این زمینه

 پاسخ به نیازی فطری .۱
گههرایش بههه حقیقهها همان کههه پههتش از ایههن اشههاره شههد،   جویی و حههس   گونههه 

کنههد موضههوع اعتقههادات را جههدی بگیرنههد.  ها را وادار می کنج ههاوی، همههۀ انسههان
کام  کنند ادعا میادیان الهی  تهرین  ها را بهه بزر  ترین پاسخ ترین و منطقی که 
ترین فایدۀ پتگیهری، مطالعهه  اند. مهم های زندگی داده ترین پرسش و زیربنایی

کنج هاوی و  ، ارضهای حهس  ادعهای ادیهان ایهن و تحقیق در اعتقهادات و بررسهی
تهوجهی بهه ایهن نیهاز  اساسی و انسهانی اسها. بی یاحترام و پاسخ مث ا به نیاز

 بر ای جز احساس پوچی و افسردگی در  نتیجه ،مهم و سرکوو این می  ا یعی
 کند: حقیقا اعتراف می راس  نیز به اینمانند حتی فیلسوف ملحدی ؛ ندارد

کههامال   کههه بمیههرم،  از بههتن اههواهم رفهها و هههی   مههن معتقههدم وقتههی 
چیز از من باقی نخواهد ماند. من جوان نیسهتم، و عاشهق زنهدگی 

کهه بهه ؛هسهتم کهردن بهه نهابودی بهر مهن  امها از وحشهتی  ااار ف هر 
ههبا، نهه سهعادت، نهه تف هر و نهه  لرزم. مع کند، بر اود می زل ه می

کهه جهاودانی هسهتند، ارزش اهود را  دوسا داشتن به این دلی  
 دهند.  یاز دسا نم
پههر و... هیجههان  ،را بهها عشههق، نفههرتجههای اههالی اههدا کنههد  انسههان تههالش می

کمتری می اما هر چه بتشتر در این مسیر حرکا می ؛کند گیرد. آمهار  کند، نتیجۀ 
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 ،انگیز جههرم و جنایهها و مشهه الت روانههی در دنیههای پتشههرفته و متمههدن  شههگفا
 حقیقا اسا.این گویای 

 ندگیانتخاب بهترین روش برای ز .۲
هر انسانی ذاتا  دوسا دارد بهترین روش را در مسیر زندگی اهود بپتمایهد و 

گههر بههه رفتارههها یرفتههار اههود و اارافیانمههان دقهها  یصههحیم از اههود بههروز دهههد. ا
صورت مستقیم یها زیهر مسهتقیم از  رفتارهای ما بهبتشتر یا   بتنیم همه می ،کنیم

کههه بههه زنههدگی داریههم اثههر پبیرفتههه کههه  اسهها. همان باورههها و نگههاهی  امیههد و گونههه 
تواند رفتار انسان را تییتر دهد، نوع نگاه بهه ابتهدا و انتهها  به زندگی میناامیدی 

اعتقهادات افزون بهر آن، و هدف هستی نیز در رفتار و روش زندگی ما م ثر اسا. 
تههرین پشههتوانۀ ااههالق، پای نههدی  توانههد بههه عنههوان بهتههرین و مطم ن دینههی می

کنهد. بهه ارزشدرونی افهراد را   ین،بنهابرا ههای ااالقهی و حقهوق دیگهران تضهمین 
گون، اعتقههادات میههان از درسهها  عقیههدۀ انتخههاو  مسههیر انتخههاو واقههع، در گونهها
 کهه نیسها شه ی. بهود اواههد انسهان ابدی سرنوشا زدن رقم بسا چه و زندگی
تهوان آن را بها نگهاه بهه  نمی و دارد بررسهی و تحقیهق به نیاز مهمی انتخاو چنین

در امههور عههادی و  و محههی  رقههم زد. مهها معمههوال   ثیر جههو  أسههخن دیگههران یهها تحهها تهه
کم روزمههرۀ زنههدگی و در مسهها لی بههه تر نیههز حاضههر نیسههتیم بههدون  اهمیهها مراتههب 

کههافی تصههمیم بگیههریم. پههس چگونههه مم ههن اسهها در چنههین  ،تحقیههق و بررسههی 
کنهههیم؟ بهههرای توجهههه بهههه  موضهههوعات سرنوشا کوتهههاهی و سسهههتی  سهههاز و مهمهههی 

کافی اسا به اینا گهر در همیا این موضوع  کهه ا کنهیم  باورههای  ۀبهارن ته ف هر 
همههۀ رفتارههها و ابعههاد  توانههد  می اههود دچههار اشههت اه شههده باشههیم، ایههن اشههت اه

 زد.زندگی ما را با مش   مواجه سا
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 نظرات
گههر مهها در حههد   محمههد زنههدی دلگشهها: کههردیم ا سنههه جههامع و  نیههاز تحقیههق 

گفااین نتیجه رس  کام   و به که فالن فرد درسا  یا بها بررسهی  ،یدیم 
وقهها  ن بههه صههحا نرههر فههرد مههورد نرههر رسههیدیم، آناسههخنان مخالفهه

گر بلی، فرضا   توانیم به همان می کنیم؟ ا که باور ما نااواسهته  ها عم  
کهرده اشت اه بود، آن که تحقیق  مهورد نرهر   سدر حهد   ایم وقا ت لیف ما 

کجها تهر ایهن از همهه مههماشت اه بهود چیسها؟  ،تحقیق ۀاما نتیج کهه از 
کههه  درسهها مهها ایههن اعتقههادات اولیههه و اسههاس دیگههر اعتقههادات  بههدانیم 

 دتوانه میو...  والیها فقیهه ،امامها ،باشد؟ چگونه اعتقاد بهه ااتمیها
توانهد مها را  توحیهد می ۀل مسه ،بله ؟ثیر اود قرار دهدأرفتار ما را مورد ت

 ور؟  چط اما دیگر مسا ،ثیر قرار دهدأمورد ت
کهه نهایها و دین به مقتضای ح م عق سید حمید حسینی:  کسی   ،

کهه برسهد  ههر نتیجهه تالش اود را در تحقیق انجهام داده اسها، بهه ای 
کهه اداونهد از ههر أن پای ند باشد. در متون دینی تآباید به  کیهد شهده 
انترار دارد. در پاسخ به پرسش دوم شهما ههم توانش به میزان فردی 

گر  :کنم عر  می کرده ا کهه ذکهر  کنیهد به مهواردی  بتنیهد  می ،ایهد دقها 
کم تواند در رونهد  نیز می ضوعاتتر از این مو اهمیا مسا لی به مراتب 
کهه أزندگی و رفتارهای ما ت ثیرگبار باشهد؛ چهه رسهد بهه امامها و والیها 

ههههای  ههههای سیاسهههی اجتمهههاعی و حتهههی ع هههادت گیری تمهههامی موضهههع
 اسا.به آن وابسته فردی ما 
که هر  شا:گزندی دل گر چنین باشد  بایهد عمه  اعتقهاد اهود به فردی ا

، چهون ااهتالف نرهر جهدی در عقایهد وجهود دارد سحتهی تنهاقض  و کند
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گباشته اسها باداوند تنها ی سصهراط مسهتقیم   راه را برای حقیقا 
پههس عمهه  هههر فههرد بههه  ،جورأواحههد اسهها و افههراد بههه آن مهه ،و حقیقهها
پههبیرش تنههاقض اواهههد بههود.  وعقایههد براههی  مسههتلزم رد   ،اجتهههادش

معلهههوم نیسههها فهههرد در اجتههههاد و سهههیر علمهههی اهههود راه افهههزون بهههر آن، 
کرده باشهدتوانش  ۀدرسا را رفته و انداز مها سهقف تهوان چهون  ،تالش 
 بر ما آش ار نیسا.

تههوانش  ۀبههه انههدازفههردی گههویتم هههر  کههه میایههن سههید حمیههد حسههینی:
کندباور اود ت لیف دارد و باید به  که همهمعنا  این به ،عم    ۀنیسا 

ی ههی اسهها و  ،صههحیم و مطههابق بهها واقههع اسها. صههراط مسههتقیمباورهها 
کننههد در حهد   کههه فهردی امها  ؛تهوان اهود بههه آن برسهند همهه بایهد تهالش 

کههرد و بههه هههر دلیهه  نتوانسهها بههه آن برسههد، بایههد تسههلیم همههان  تههالش 
که ف ر می ترین رکن صهراط  مهم ،کند حق  اسا. در واقع چیزی باشد 

کههه ،مسههتقیم و  آن ههه را عقهههال   هتسههلیم بهههودن در برابههر حهههق  اسهها و هههر 
گههر چههه مم ههن اسهها حههق   ؛بایههد بپههبیرد ،حههق  تشههخید داد منطقهها   ا

امهها  ؛حههق  نیسهها ،آن ههه پبیرفتههه شههده اسهها ،ن اشههد. در ایههن مههوارد
 کاری درسا و منط ق با حق  اسا. ،همین پبیرش
و بههرای هسههتند قا هه  بههه حسههن و قهه م عقلههی شههیعیان : زنههدی دلگشهها

 ؛نهدکن مهی و حسن و ق م شرعی را رد  قا لند ااالق اود م نای عقالنی 
گهر ههم  ۀاسهو ؟ص؟کهه پتهام رآمده ن آدر قر مثال   قهرآن حسهنه اسها، امها ا

ایههن نتیجههه   بههه ؟ص؟زنههدگی پتههام ر ۀمهها بهها مطالعهه آن را بتههان ن ههرده بههود،
کههه جههرج جههرداق مسههیحی ل نههانی بهها مطا همههان ؛رسهیدیم می  ۀلعههاههور 

 ۀااالقیهات را همه ،ایهن نتیجهه رسهید. در واقهع بهه  ؟ع؟زندگی امهام علهی
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عو  ق هول دارنهدمردم  گهر ههم  .کنهد آن را تقویها می ،اعتقهادات و شهار ا
کارهای ااالقی اشت اهی رخ می دههد در تشهخید مصهداق  در انجام 

کامه  و جهامع نیسها فقه  و  کمال و الگوپبیری از اوسا یا الگوگیری 
کهه تحقیقهات در نرر میُبعد را  بی  ،گیهریم یها اشهت اهاتی از ایهن ق یه  

کنهد.  ثیر اعتقهادات در أته از ایهن نگهاهاین مسا   را باید بر ما مشهخد 
 .گردد ااالق ضعیف می

کیهد أجها تموضوع بحب ما این ن ود. آن ه در ایهن سید حمید حسینی:
گونهه شه   بگیهرد که باور ما هر  دگی مها ابعهاد زنه ۀدر همه ،کردیم این بود 

 گبارد. همین م انی ااالقی نیز بخشی از باورهای ما را تشه ی  ثیر میأت
دسها آیهد و  مالت شخصهی بههأچه بر اثر حسن و ق م عقلی و ته ؛دهد می

کهه  ،های مبه ی ناشی شود. آن ه مورد نرر بهود چه از دیدگاه ایهن بهود 
گههر ایههن م ههانی را درسهها و بهها دقهها و حساسههیا بههه در  ،دسهها نیههاوریم ا

 شویم. های مختلف زندگی با مش   مواجه می ن هج
 



 

  | جایگاه عقل | 

گویی را در رابطه با اهدا و نقهش عقه  در شهنااا وگفا ،در یادداشا ق  
کههردم. ی ههی از اواننههدگان محتههرم  ای ن ههاتی را در رابطههه بهها ایههن  نامهههدر او نقهه  
کرد. در نامۀ ایشان آمده   :اساگفتگو مطر، 
گباشههته مههن مههتن بحههب شههما را  گتههان  کههه در وبال بهها فههرد ناشههناس 
 مهههن شخصههها   بههها شهههما مخهههالف هسهههتم. بودیهههد اوانهههدم و شهههدیدا  

کههه بههرای اث ههات وجههود اههدا عرضههه  یههب از اسههتدالل هههی  هایی را 
کام  نمی می وجهود آن را بهرای اهودم  قل ها   دانم. ولی شخصها   شود 

   .اسا و این تنها یب چیز درونی و فطری ،دانم اث ات شده می
گاهی ف ر می.دانم نمی  کودکی دا ما   ..  گر از  که شاید ا  ۀکلمه کنم 
گوشههم زمزمههه نمی« اههدا» امههروز موقههع درمانههدگی و  ،کردنههد را در 

 کردما نمی گریه هق هق و گباردم ام نمی بت ارگی سر بر سجاده
کهه معتقدیهد صهرفا   حرف شما را نمی بهه حهرف عقه   توانم بپبیرم 

گوش نهیما عق  در این  قرار  .. و ضمنا  .مورد ناتوان اسااویش 
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کار را در نرر مها از  ،در یب محی  گرفتن مم ن اسا ق احا یب 
گهر بهر سهر سهفر مهثال   . ...بتن ب هرد و آن را عهادی جلهوه دههد یهب  ۀا

کودکی همواره شیش ،انسان نوعی شراو بهوده  ۀاز همان ابتدای 
گههر د ،چنههین چیههزی بههرای او هرگههز زشهها نخواهههد بههود ،باشههد ر یهها ا

کههه هههی  اههانواده  ،شههده گههاه حجههاو رعایهها نمی ای بههزر  شههده 
 ،. بسههیاری از مواقههع ...حجههابی عههادی بههه نرههر اواهههد رسههید بی

کههههه بههههه کارهههههای اههههود   ،رسههههند نرههههر اشههههت اه می انسههههان بههههرای 
کهه د از ایهنعهعق  ب ،کند یا بسیاری از مواقع هایی پتدا می توجیه

کرد  برد. زی پی میبه درستی یا نادرستی چی ،ضرر را تجربه 
که بارها اواسهته مثال   ام چهادرم را  ی ی از مش الت من این اسا 

کههه در دانشههگاه چههادر  زمههین بگههبارم و اسههتداللم هههم ایههن بههوده 
گیر اسا و فعالیتم را محدود و مش   می سهازد  بسیار دسا و پا 

کولهههه ،اهههاار چهههادری بهههودنم تهههوانم بهههه و چهههون نمی پشهههتی کیهههف 
کههنم آیهها بههه نرههر شههما ایههن دالیهه   ....گرفتههه کمههرم درد ،اسههتفاده 
کافیبزمین را که من چادرم عقلی برای این  سا؟ا گبارم 

 در بخشی از پاسخ اود به این نامه نوشتم:
کهههامال   ۀبههارمههن نیههز بهها نرههر شههما در  فطههری بههودن شههنااا اههدا 

کرده موافقم. همان گفتگوی ق لی اشاره  که در  کام   گونه  ام، راه 
یافتن او با دل و احساس وابستگی به او  و مطم ن شنااا ادا،

کهه می گرایش فطری اسا. تنها در ایهن صهورت اسها  تهوان  بر اثر 
ها و  اهههدا را بههها تمهههام وجهههود لمهههس و بهههه جهههای ارت هههاط بههها نشهههانه

کهرد ،هایش ویژگی امها معنهای ایهن سهخن  ؛با اود او ارت اط برقرار 
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که راه عق ، مسدود اسا یا به آن نیازی ندار  یم.این نیسا 
گهههر عقههه  را بهههه عنهههوان مرجهههع نههههایی انتخهههاو و تشهههخید اهههود  ا

حتههی  ؛نپههبیریم، هههی  مرجههع مطمهه ن دیگههری نخههواهیم داشهها
احساسهههی  ،کنیم دانیم آیههها آن هههه در درون اهههود حهههس مهههی نمهههی

واقعی و صحیم اسا یا بر اثر توهم یا عوام  اارجی ایجهاد شهده 
کامال  افزون بر آن، اسا.  بتهان،  شخصی اسها و شنااا فطری، 

کار آسانی نیسا. شما وقتهی بها  ،استدالل و انتقال آن به دیگران
توانیههد بهها  شههوید، نمی رو میهکههه من ههر وجههود اداسهها روبههفههردی 

کهه او  کنیهد. ا یعهی اسها  احساس فطری اودتهان او را متقاعهد 
من هههر چنهههین احساسهههی اواههههد بهههود یههها آن را ناشهههی از جهالههها و 

نحهههوی  توانیهههد او را بهههه می ال تهههه شهههما ؛دانهههد عوامههه  اهههارجی می
کنیهههد متوجهههه  کهههار ههههم  ،ایهههن احسهههاس فطهههری  امههها بهههرای همهههین 

 ناچارید از استدالل عقلی بهره بگیرید.
ثیر باالی اانواده و محی  بر روحیات و اعتقهادات افهراد نیهز بهه أت

ج ههر  ثیر هرگههز بههه حههد  أهههی  وجههه قابهه  ان ههار نیسهها؛ امهها ایههن تهه
کرد کهافرادی رسد. چه بسیارند  نمی  نهد.علیه محی  اهود قیهام 

کنههیم، ی ههی از پتام گههر بههه تعههالیم قههرآن توجههه  هههای اصههلی آن را  ا
گاهانههههه اههههواهیم یافهههها.  دعههههوت بههههه تف ههههر و تعقهههه  و انتخههههاو آ

کورکورانههههه از کههههه   و رسههههوم اواسههههته و سههههخن قههههرآن ایههههن اسهههها 
 عقلتهههان بههها و ن نیهههد پتهههروی اهههود پهههدران و اهههانواده اعتقهههادات
 .بگیرید تصمیم
کههه زدهدر مههور رسههد تنههها در صههورتی  ایههد نیههز بههه نرههر می د مثههالی 



۵۱ راه زندگی، ۲ها گفتگوی باور   

کهه ایهن می کهار بهر اسهاس  توان حفظ حجاو را ارزشهمند دانسها 
گرفتهه باشهد. بها توجهه بهه مزایها و قداسها  گاهانه انجهام  انتخابی آ

کههامال   حجههاو برتههر، تههرجیم دادن آن بههر براههی راحتی عاقالنههه و  ههها 
 منطقی اسا. 

 نظرات
کهرد امهها نرهر مهن انهام:  بی کهه بایهد بهتن عقه  و شههود جمهع  یهن اسها 

در زیههر  .تههوان بهها عقهه  پاسههخگو بههود بعضههی از اح ههام دیههن را هنههوز نمی
گرفا. ،اح ام و در مورد شنااا اداوند  بتشتر باید جانب عق  را 

کههه وقتههی مهها  بایههد بههه ایههن سههید حمیههد حسههینی: ن تههه توجههه داشهها 
کههه عقهه  گههویتم بایههد عقهه  را م نهها قههرار داد معنههای می ش ایههن نیسهها 

که جهها حرکها مها  ۀتوانایی در  هم مسا   را دارد. مهم این اسا 
و م نای انتخاو ما عق  باشد. وقتی ما وجهود اهدا و حقانیها ن هوت 

و  ؟ص؟دسهها مهها را در دسهها پتههام ر ،همههان عقهه  ،پههبیرفتیمبهها عقهه  را 
کنهههد راههههی جهههز شهههریعا و وحهههی بهههرای  گهههبارد و اعتهههراف می وحهههی می
که مسا لی را تع هدا   ،یاری از امور ندارد. بنابراینشنااا بس  در جایی 
ع می کرده ،پبیریم از شر  ایم. باز هم بر م نای عق  عم  

 کنید؟ را چگونه توجیه می« إّن دین اهلل الیصاب بالعقل»نام: پس  بی
گفههتم، مهها  گونههه همان سههید حمیههد حسههینی: کههه در پاسههخ پتههام ق لههی 

امها جز یهات و اح هام  ،بهه دسها بتهاوریم اص  دیهن را بایهد از راه عقه 
کنههیم. اح ههام  آن را هرگههز نمی تههوانیم بههه صههورت عقلههی بفهمههیم و در  

ایهن ح هم و یافتهۀ عقه  اسها. منرهور  .نهه تعقلهی ،تع دی اسا ،دین


