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 والعقل  اإليمان
 ماثيسونكيث  بقلم 

بعض إىل  انظر كون ذلك و�ستغلونه لصاحلهم. تشكِّ ن من �ستطيع رشح املفردات، يفوز بانلقاش. يعرف المُ إقيل 
 :ساخًرا  )Mark Twain( . ىلع سبيل املثال، قال مارك تو�ن املؤمن�"اإليمان" الشه�ة اليت قدمها غ�  ر�فاتتع

 Sam(  هار�س  ف امللحد سامؤلِّ المُ  فعرَّ  املعارص، زمننا و�  ذلك". ك  ليس  "اإليمان هو تصديق ما تعرف أنه

Harris(  ِّيع  يدَّ  ".املنطقفشل ي ح�إليمان الستمرار يف انون ألنفسهم لاإليمان بأنه "الرخصة اليت يمنحها املتدي
"اإليمان هو الُعذر الوا�   :أن ،أشهر امللحدين يف جيلنا عد من يُ  يواذل)، Richard Dawkins(ر�تشارد دو�ي� 

اإليمان هو اتلصديق بالرغم من نقص األدلة،    ب من احلاجة إىل اتلفك� وتقييم األدلة. ر العظيم للتهرُّ ربِّ الكب�، والمُ 
 . "نقص األدلةبل ور�ما �سبب 

  ة بأن اإليمان يتعارض مع العقل واملنطق. اليشء املشرتك ب� لك هذه اتلعر�فات هو الفكرة الرص�ة أو الضمنيَّ 
عالقة ب� اإليمان  عن المت وجهة انلظر هذه دعَّ   يف تار�خ الكنيسة أشياءً �بعض املؤمن قال لألسف الشديد،

 كثً�ا ما استشهد بها ة قو�ة جًدا حول العقل واملنطق، والعقل. ىلع سبيل املثال، أدىل مارتن لوثر بترص�ات سلبيَّ 
ة. وصف لوثر العقل بأنه "أعظم اعهرة  ة بطبيعتها غ� عقالنيَّ كون يف �اوالتهم إلثبات أن املسيحيَّ املتشكِّ 

الت ، ألنه يف هذه احلا مهم للغايةنه �ب تدم� العقل. إن السياق  إللشيطان". وقال يف عدد من السياقات املختلفة  
ف اث عن اكن لوثر يتحدَّ  كون ميله  ومع ذلك، استغل املتشكِّ  ة.اإلهليَّ  األمورد يف تمي� لعقل البرشي املجرَّ تعسُّ

  لصاحلهم. بالغة�و امل

� عرب اتلار�خ لم يرفضوا االستخدام الصحيح للعقل. ينبع ذلك من �اوتلهم ظ� من املسيحيِّ ة العُ إال أن الغابليَّ 
م أسبابًا . كتب يوحنا إ�يله بالاكمل يلقدِّ لإليمان أسبابًا م  واذلي يقدِّ  ،تعليم الكتاب املقدسجتاه  اءأمنأن ي�ونوا 

�طرس، و�ولس إىل األدلة اليت تثبت  ولك من يوحنا، احت�م ). ٣١-٣٠: ٢٠نلؤمن بأن �سوع هو املسيح (يوحنا 
 بأشياء معينة يؤمن مجيع البرش ).٤-١: ١يوحنا  ١ ؛١٦: ١بطرس  ٢ ؛٦-٥: ١٥كورنثوس  ١موها (اليت قدَّ  تاتلرص�ا 

ون بما يؤمنون به بناًء ىلع شهادة الرسل. مثل هذا اإليمان هو عطية،  ىلع شهادة اآلخر�ن. كذلك يؤمن املسيحيُّ   بناءً 
 نفصل عن العقل واملنطق.  ي لكنه ال

دلينا فهم أوضح هلات� اللكمت�.   إذا أردنا أن نفهم �شلك أفضل العالقة ب� اإليمان والعقل، �ب أن ي�ون 
يم�ن أن �ش� اللكمة إىل املعتقدات اليت �شرتك   بعدة طرق �تلفة. اإليمان ون لكمةرون املسيحيِّ كِّ �ستخدم املف
هذا ما   .إىل جتاو�نا مع اهللا ووعود اإل�يل اإليمان لكمة "). كما يم�ن أن �ش� ون ("اإليمان املسييحفيها املسيحيُّ 
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ث حة عندما تعنيه إقرارات اإليمان الُمصلَ  عن "اإليمان اخلاليص" (ىلع سبيل املثال إقرار إيمان وستمنسرت   تتحدَّ
� عن  ث العديد من الفالسفة والالهوتيِّ ، واثلقة. أخً�ا، حتدَّ واملوافقةينطوي هذا اإليمان ىلع املعرفة،    ).١٤الفصل  

"إن حقائق اإليمان � تلك اليت يم�ن    :قائًال )  Caleb Miller( لر  رشح اكلب ميل  . كما اإليمان كمصدر للمعرفة
 ىلع أساس أن اهللا قد أعلنها".   ترب�رها اإلل�، و�تم  عالن �سبب اإل ي�ون اإليمان بها مربًرا  أو نعرفها أن 

ن  تتضمَّ املع�، بهذا ة. ة اإلدراكيَّ تنا البرش�َّ ا يم�ن أن �ش� إىل قدرف .بطرق �تلفة العقل  أيًضا استُخدمت لكمة
ة. بعبارة أخرى، هل استخدمنا  ة منطقيَّ ا إذا اكنت املعتقدات املسيحيَّ مَّ عسؤال حول  ال عالقة اإليمان بالعقل طرح  

لإلشارة إىل مصدر   العقل يمكننا أيًضا استخدام  قييم هذه املعتقدات؟تل ة �شلك صحيح ة اإلدراكيَّ تنا البرش�َّ ا قدر
اإلل�، فإن "حقائق العقل" بهذا املفهوم � حقائق   عالن"حقائق اإليمان" املعروفة باإل املعرفة. ىلع انلقيض من

ستمدة من  اإلدراك احليس واذلاكرة. ال �دث رصاع ب� املعرفة المُ  ة مثلمعروفة من خالل القدرات الطبيعيَّ 
،  باملع� الضيقأخً�ا،  و  اإلل� إال إذا ظهر تناقض واضح.  عالن ستمدة من اإلة واملعرفة المُ ة الطبيعيَّ القدرات البرش�َّ 

أبًدا أنه يوجد رصاع ألن  للمؤمن� أن يظنوا وهنا ال ينبيغ  .املنطيق  اتلفك�لإلشارة إىل  العقل يم�ن استخدام
 جزء ما �ن عليه كبرش �لوق� ىلع صورة اهللا.  هذه القدرة �

  فرتض ب� اإليمان والعقل يف إطار املناقشات حول العلم وادلين. الرصاع المُ �شأت معظم املناقشات املعارصة حول  
ول�ن �ب طرح بعض انلقاط العامة ملساعدتنا  ،ر طرح هذه املشلكة ومناقشتها بالاكمل لضيق املساحةو�تعذَّ 

جون  واملقام األول، �ب أن نعرتف مع أوغسطينوس،  قد تنشأ. يف  مزعومةة اتلفك� يف أي رصااعت ىلع فهم كيفيَّ 
 به.   قىضأو  خلقه،أو  ،ألن اهللا أعلنه حقن بأن لك احلق هو حق إل�. فلك ما هو حق هو �ن كث� �اكلفن، وآخر 

اهللا، سواء من خالل اإلعالن العام يف خليقته أو من خالل اإلعالن اخلاص يف الكتاب املقدس،    يعلنهلك ما    أعلنه:
 بالرضورة حق. فمن املستحيل ىلع اهللا أن ي�ذب.  هو 

ا. فاهللا هو منا شيئًا حقيقيًّ يتوافق مع ما صنعه اهللا بالفعل، ن�ون قد تعلَّ  اخلليقةم شيئًا عن عندما نتعلَّ  خلقه:
  مصدر هذه احلقائق حب�م كونه يف احلقيقة هو اخلالق. 

م شيئًا عن اتلار�خ يتوافق مع ما حدث بالفعل، ن�ون قد  ب�ل ما �دث. عندما نتعلَّ  قىض َمن اهللا هو به: قىض
يف  ،حدث فقط معرفتنا مع ما حدث بالفعل، وما حدث بالفعلتتوافق فيه  احلد اذليا إىل منا شيئًا حقيقيًّ تعلَّ 

 .  قىض بهألن اهللا  األساس،
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حد، فإن اليشء  وَّ مُ  احلقاهللا و�ذا اكن لك مصدر لك احلق هو ن ة اثلانية اليت �ب طرحها �: إذا اكانلقطة الرئيسيَّ 
الوحيد اذلي نعرفه ىلع وجه ايلق� هو أنه إذا اكن هناك تناقض ب� تفس� الكتاب املقدس وتفس� ما خلقه اهللا،  

نون  يم�ن أن ي�ون الكهما صحيًحا. �ب أن يدرك املؤم فال   .أو لكيهما غ� صحيح  ين اتلفس��نإذن أحد هذ 
هذا يع� أننا   تفس� لكيهما.  سوء تفس� الكتاب املقدس، أو    سوء تفس� اخلليقة، أو    سوء أن الرصاع قد ينشأ �سبب  

واتلفس� الكتايب الكتشاف مصدر الرصاع. �ب   ات العلميَّةودقيق للك من انلظر�َّ  شامل حباجة إىل إجراء فحص 
�ب  د من أننا نتعامل مع اتلعليم الفع� للكتاب املقدس وليس مع اتلفس� اخلاطئ للكتاب املقدس. وأن نتأ�َّ 

عن خليقة اهللا    ا نتعامل مع يشء حقييقما إذا كنَّ   الكتشافة املعنية  العلميَّ   اتىلع انلظر�َّ   األدلَّةعلينا أن نفحص  
 . عةيع� أننا ال نقفز إىل استنتاجات مترسِّ   هذانات. �ستغرق لك هذا العمل الشاق وقتًا، وو �رد ت�هُّ أ

ر،  ة بفعل السقوط، لكنها لم تُدمَّ ة اإلدراكيَّ هت قدراتنا البرش�َّ لقد خلقنا اهللا ىلع صورته كمخلوقات اعقلة. و�شوَّ 
  عن األمور وليس  ،ةاألرضيَّ  األمور عنشاف حقائق غ� املؤمن� استخدام هذه القدرات الكت لحىت �م�ن و

). �ن ال نفهم اهللا  ٢١-١٢، ٢، الفصل ٢ء اجلز ،أسس ادلين املسييح اكلفن،اليت هم عميان تماًما عنها ( ،ةالسماو�َّ 
إن اإليمان والعقل، ح� نفهمهم �شلٍك صحيح، ليسوا   ، ول�ن هذا ألننا �دودون واهللا غ� �دود. اكملٍ  �شلكٍ 

 يف أي رصاع حقييق، وال يم�ن أن ي�ونوا كذلك.  

 

 Reformation Bible(لكتاب املقدس  لة اإلصالح  أستاذ علم الالهوت انلظا� يف لكيَّ   هو  ادلكتور كيث ماثيسون

College إجابات  ا�الر� العشاءللعديد من الكتب، بما يف ذلك "ف ؤلِّ والية فلور�دا، وهو مُ يف سانفورد  ) بمدينة :
 ). The Lord’s Supper: Answers to Common Questions" (ألسئلة الشائعةىلع ا

 

 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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