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دریافت-7934/1/42:پذیرش 7931/4/2:

چکیده

ارانژرفنگربودهاست.

ربطونسبتدین باانگارۀعقالنیت،دلمشغولیمستمردیند
عرصۀدینپژوهیمواجهباپرسشهایجدیددراینزمینهاست.دانشمندان اسالمینیزاز
اینقاعدهمستثنینبودهاندوآشناییمسلمانانباالزاماتعصرجدیدزمینۀشروعپرسشهای
جدیددرنسبتبیندینداریوعقالنیتاست.چوندر تجربۀانسانغربینیز،مواجههبا
توانیافت،بهرهگیریازالگوهایپاسخگوییبهاینپرسشمیتواند

چنینمسئلهایرامی
پرتوییبربرخیزوایایپنهانارتباطدینوعقالنیتبیافکند.یکالگو،پاسخیاستکه
توماس آکویناس به مسئله رابطۀ عقل و دین داده است .در این تحقیق بر اساس روش
جستاریاسپریگنزکهیکیازروشهایفهمنظریهسیاسیاستبهواکاویاینمسئلهدر
اندیشهآکویناسخواهیمپرداخت.پرسشایناستکه«آکویناسمسئلهارتباطعقلودین
کندوتصویرایدهآلبازسازیشدۀاوبرایبرونرفتازآنچه

راچگونهآسیبشناسیمی

ویژگیهاییدارد؟»برایپاسخ،زوایایمختلفاندیشۀسیاسیآکویناستجزیهوتحلیل
شدهاست.فرضیۀتحقیقچنیناستکهراهحلتعارضعقلوشرعدرحوزۀعمومیاز
منظرآکویناسدرجمعبینایندوحوزۀمعرفتیوهمکاریگستردهبینمتولیانآناست.

واژگان کلیدی:توماسآکویناس،روشجستاریاسپریگنز،تعارض/آشتیعقلودین .
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الزم است برای رستگاری ما  خداوند دری از دانش بر ما بگشاید همراه با علم
فلسفی،کهساخته خردآدمیاست...نخستبهایندلیلکهخداوندهادیآدمیاست
کهغایتاش،ازحددرکعقلبشرفراتراست.


توماساکویناسقدیس) (Aquinas, 1993: 40
مقدمه
ارتباطمیانعقالنیتو احکام دیناسالمیکیازمهمترینمصادیق چالشمیانمدرنیته و
سنتاست.دینبهعنوانیکیازشاخصتریننمادهایسنتباعقالنیتبهعنواناصلیترین
شاخصهمدرنیتهبهلحاظمنطقیچهنسبتیمیتواندبرقرارنماید؟باوروداندیشۀمدرنیتهبهایران
همزمانباتحوالتمنتهیبهانقالبمشروطهوآشناییتدریجیمسلمانانباضوابطومباحث
عصرجدید،نسبتبیندینداریوتجددازمسائلمهمپیشرویمسلمانمعاصرگردید.مشکل
نیزازآنجانشأتمیگرفتکهبرخیگزارههایدینیبادستاوردهایتجددناسازگار مینمود.
اینناسازگاریواکنشهایمختلفیراازسویدیندارانبرانگیخت.ازتخطئۀمحضتجددو
دستاوردهایآنتاتسلیممحضدربرابرآن .
صرفنظرازدوسرطیفاینواکنشها،طیفیازدیندارانآگاهومنطقینیزچارهرانهفرار
ازتجددودستاوردهایآندانستندونهرهاکردندینوارزشهایدینیوسنتی.درمیاناین
طیفنیزپاسخهایمختلفیبهاینمسئلهدادهشدکهالزاماًهمهحاکیازدلمشغولیونگرانی
عالماندیندراینامرمهماست،هرچندکههمهدریکسطحازکیفیتواتقانوایقاننیستند.
به گفتۀ یکیازاندیشمندانمعاصر«اینپاسخها نیزعمدتاًناسازگاریبین دینوتجدد را در
حوزۀشریعتیافتهاندوکمتربهمباحثدوحوزۀاعتقاد،ایمان،اخالقومنشتوجهکردهاندو
راهحلهایشاناکثراًمعطوف بهحل تعارضحوزۀ شریعتیافقاهتو احکامعملیاسالم با
مناسباتدنیایجدیداست»(کدیور .)71:7922،
شاید بتوان با توجه به تشابه مسئلۀ عقل و دین در تجربۀ بشر غربی با این مسئله در تمدن
اسالمی،بااستفادهازپاسخهاییکهاندیشمنداناینجغرافیایاندیشهبهاینمسئلهدادهاند،راه
برونرفتیازاینوضعیتابداعنمود.یکیازپاسخهاییکهدراینحوزۀاندیشهبهمسئلۀنسبت
عقلودیندادهشدهاست،منظومهایاستکهتحتعنواناندیشۀتوماسآکویناسبهدانش
بشریاضافهگردیدهاست.وییکیازفالسفهبزرگوصاحبسبکتاریخفلسفهاست.آنچه
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امتیازویژهایبهفلسفۀآکویناسمیبخشدخاصیتسنتزیآناست.زیرادرفلسفۀاواجزاءو
عناصرنظریپراکندهمتحدگردیدهاند.مایکل.ب.فاستردراینبارهچنینمیگوید :
گرایشهایمختلففلسفیونظریوجریانهایمختلفاندیشهایکهقبلازآکویناسبه
صورتمتشتتبودهرکدامسرآغازیجداگانهومخصوصبهخودداشتواززاویۀمخصوص
میپرداخت .این جریانهای نظری و فکری عبارت بودند از
به خویش به مسائل آن روزگار  
حقوقدانانمدنی،فقهایمذهبی،نویسندگانیکهدربارۀاصولمسیحیتقلمفرساییمیکردند،
مفسرانی که آیات و احکام انجیل را تفسیر میکردند ،مدافعان قدرت پاپ ،حامیان قدرت
امپراتورو(...فاستر .)263:7929،
بهگفتۀویلدورانتدرتاریخجهانبهندرتبهآدمیچونتومایسآکویناسبرمیخوریم
کهبهتنهاییتوانستهباشدحیطهایبهاینعظمتازآراوافکاررانظمووضوحبخشد(ویل

).اندیشههایتوماسآکویناس در سیرتکاملفلسفۀسیاسیغرب

دورانت،7964،ج7911 :6
مرتبهای رفیع را داراست .اندیشمندان غرب متفقالقول او را شاخصترین فیلسوف مسیحیت

میدانند.تالشاوبهتأسیسنظاممنسجماستداللیدرتمدنمسیحیمنجرگردیدکهتاکنوننیز

دستاوردهایآنپابرجاست .
تازمانآکویناسمسیحیانپایهواساسدینراایمانمیدانستند،اماآکویناسکوشیدتانشان
دهدمیانایمانوعقلتعارضینیستوازاینراهدینمسیحرابافلسفۀیونانیمزوجنمود(عنایت،
.)792:7922فلسفۀسیاسیآکویناستلفیقاصولعقایددینمسیحیتوفلسفۀارسطوییاست.
اصلنخستینفلسفۀاوهماننظریۀارسطوییدرخصوصمدنیالطبعبودنانساناست.تاپیش از

ویدورنتمدنمسیحیآنچهدرخصوصتشکیلجوامعانسانیابرازداشتهمیشد،خصوصاًآنچه
دراگوستینقدیسمشاهدهمینماییمباایناعتقادآکویناسدرتعارضقرارداشت.زیرااگوستین
جوامعسیاسیرانتیجۀکوششانسانبرایجبرانهبوطیاگناهمیدانستومنکرآنبودکهانسان

بهحکمطبیعتخودجانداریاجتماعیوسیاسیاست(عنایت .)793:7922،
دراینتحقیق،اندیشۀآکویناسازمنظرفهمبینظمیسیاسیوآسیبشناسیوتشخیصآن
بررسیخواهدشد.بهبیاندیگرمطابقروشتوماساسپریگنزدرکتاب«فهمنظریۀسیاسی»سیر
مراحل اندیشۀ آکویناس در بررسی مسئلۀ تعارض عقل و دین بیان خواهد شد .این جستار با
استفادهازچارچوبروششناسیتوماساسپریگنز،بهدنبالآناستتااندیشۀسیاسیتوماس
آکویناسقدیسرابانگاهینوباتوجهبهعنصرزمانبازخوانیکند.اسپریگنزاندیشۀسیاسی
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فالسفۀ بزرگ غرب را با الگوی چهارگانۀ جستاری خود یعنی مشکل شناسی ،علت
شناسی،آرمانشناسیوراهحلشناسیپردازشکردهاست.اودرگاماولمدعیاستکه

(دلیل)
اندیشمندانسیاسیهردورانبهشدتواقعگرابودهواندیشههایسیاسیآنانپاسخبهمشکالت

محیطسیاسیآناناست.برایناساسنظریههایسیاسیصرفاًتفریحآکادمیکنبوده،بلکهعمیقاً
بهموضوعاتعلمیوروزمرۀسیاستمربوطاست.تالشآنهابرایناستکهتصویریجامعو
درکینسبیازدنیایسیاستارائهدهند(برزگر .)22:7929،
بهبیاناسپریگنزتوجهبیشترنظریاتسیاسیمعطوفبهمشکالتواقعیوضروریاست.آثار
اندیشمندان و نظریهپردازان سیاسی در پاسخ به مشکالت سیاسی که طیف وسیعی از افراد را
گرفتارخودنمودهاند،خلقگردیدهاست؛ازدیدگاهنظریهپردازسیاسی،جامعهدچاربیماری

).بهگفتۀوی،مشاهدۀبینظمیاولین

استووضعادارۀآننامطلوباست(اسپریگنز43:7964،
گامدرتئوریزهکردندیدگاهیکاندیشمنددرفرآیندتدویننظریهاست؛لذااولینمرحله،مسأله
یابیاست .
هایایجادمسألهمیپردازدکه

دروهلۀبعدنظریهپردازبهدنبالدلیلبودهوبهجستجویریشه

مبحثیدلیلشناسانهاست.بعدازاینمرحله،بافرضنامطلوببودنوضعموجود،نوبتبهطرح
رسد.بهعبارتدیگراینقسمتازبحثنظریهپردازگذراز


وضعیتمطلوبوجامعۀآرمانیمی
«هست» ها به «باید» هاست .آخرین بخش از نظریههای سیاسی «ارائۀ راهحل» ،پیشنهادها و
توصیههایعملیاستکهبعضاًباصراحتبیانمیشودویاباکنایهوتلویحاً(داوری:7911،
.)411بهعبارتدیگروکاملترنظریهپرداز اینمراحلراطیمینماید:توصیفوارزیابیوضع
بشناسی وضع موجود ،ترسیم وضع مطلوب و راه برون رفت از وضع موجود و
موجود ،آسی 
باالخرهراهرسیدنبهوضعمطلوب .
بهبیاناسپریگنزتوجهبیشترنظریاتسیاسیمعطوفبه مشکالتواقعیوضروریاست.
آثاراندیشمندانونظریهپردازانسیاسیدرپاسخبهمشکالتسیاسیکهطیفوسیعیازافرادرا

گرفتار خود نمودهاند ،خلق گردیده است؛ از دیدگاه نظریهپرداز سیاسی ،جامعه دچار بیماری
فتۀوی،مشاهدۀبینظمیاولین

استووضعادارۀآننامطلوباست(اسپریگنز.)43:7964،بهگ
گامدرتئوریزهکردندیدگاهیکاندیشمنددرفرآیندتدویننظریهاست .
با این نگاه ،پرسش اصلی این تحقیق این است :توماس آکویناس بحران سامان سیاسی را
چگونهارزیابیوتوصیفمیکندوبرایبرونرفتازآنورسیدنبهوضعمطلوبچهراهکار/
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راهکارهاییراتوصیهمیکند؟ 
فرضیۀاصلیپژوهشچنیناست:دراندیشۀسیاسیتوماسآکویناسمسأله،تعارضدرعمل
براساسوحییاعقلدرحوزۀادارۀجامعهاستوعلتبروزاینتضادوبدبینی،فاصلهافتادن
بینعقلووحیاست.آرماناوپادشاهیمنتخبمردمتحتنظارتوراهبری کلیساوراهحل
تلفیقبینعقلارسطوییوشریعتمسیحیاست .
باتعمقدرسؤالاصلیتحقیقوفرضیههاوبرمبناینظریۀهادی،محورهایاصلیدراندیشۀ
سیاسیتوماسآکویناسازاینقراراست :
شناساییبحرانودریافتوفهمبینظمی؛ 

الف-
تشخیصوآسیبشناسی(فاصلهافتادنبینعقلووحی)؛ 

ب-
بازسازیتصویریایدهآل(پادشاهیمنتخبمردمتحتنظارتکلیسا)؛ 

ج-
چارهاندیشیبرایرهائیازبحران(تلفیقعقلارسطوییوشرعمسیحی) .
د -

شناسایی بحران و دریافت و فهم بینظمی (عقل یا وحی)
درانجیلیوحناازحضرتعیسی(علیهالسالم)منقولاستکه«منیکپادشاهدنیوینیستم.
اگربودمپیروانممیجنگیدندتادرجنگسرانقومیهودگرفتارنشوم.پادشاهیمنمتعلقبهاین
دنیا نیست» (مسیح،یوحنا،باب ،72آیۀ.)91پطرس رسول در نامه خود به رومیانوضعامت
مسیحرادردولتمدنیچنینبیانکردهاست«:ازبرایخداوندازولیامر،یعنیشاهبهعنوان
حاکمویاوالیکهازجانباوبرایسیاستکردنبدکارانوپاداشنیکوکارانمنصوبشده
استتبعیتکنیدزیرامشیتالهیبرآنجاریشدهاستکهباحُسنرفتارخوددهانگسسته
خردان را که بر شما وقعی نمینهند بربندید .از خداوند بترسید و به شاه احترام بگذارید»
(طباطبایی .)2:7921،
این نوع برخورد با ارباب حکومت ،در زمان ضعف و انفعال ارباب کلیسا شیوۀ معمول و
الگویعملمؤمنانبهدینمسیحقرارگرفت.بهتدریجباگسترشدامنۀنفوذمسیحیتدراروپا،
رفتهرفتهدعویکلیساافزایشیافت.ابتدانظریۀجداییاقتداردینیوقدرتحکومتیوسپس
موضوعبرتریاقتداردینیبراقتدارحکومتمطرحگردید(پوالدی.)724:7924،اگوستیننظم
الهیونظمانسانیراازهمجدادانستوگفتکهمؤمنانهمزمانتابعدونظمیکینظممتعلق

بهشهرزمینیودیگریمربوطبهشهرمینویهستند.مؤمنانضمناطاعتازنظمشهرزمینیباید
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خودرادراینجهانباشهرمینویهماهنگکنند(پوالدی .)729:7924،
به گفتۀ اگوستین کلیسا نمایندۀ جامعۀ آسمانی در این جهان است و کار آن آماده کردن
آدمیزادگانبرایپذیرفته شدن به جامعۀآسمانیاست .از سویدیگردولت یا کشورنمایندۀ
جامعۀزمینیاستکهگناهکارانرادربرمیگیرد(فاستر.)932-211:7929،باآنکهاگوستین

تلویحاً در این بخش بر برتری کلیسا بر دولت صحه گذاشته است ،اما ابهامات موجود در
هایدیگراظهاراتاومارادرپذیرفتناینرأیدچارتردیدمینماید(فاستر-214:7929،


بخش
.)212بعدازاگوستینمدافعانومنکرانقدرتکلیساهرکدامسخناناورابهدلخواهخودتفسیر
کردند.مدافعانقدرتکلیساگفتندکهدولتچوندرنظراگوستیننمایندۀجامعۀزمینییعنی
نمایندۀگناهکاریوتباهیاستبایدتابعکلیساباشدومنکرانقدرتکلیسامدعیشدندکه
چونجامعۀآسمانیدرجهانواقعیوجودندارداگوستیندولترادراینجهانصاحباختیار
مؤمناندانستهاست(عنایت .)796:7922،
امابههرحالاصلاساسیحاکمبراندیشۀاجتماعدرایندورهانفکاکدوحوزۀاقتدارات
سیاسیومذهبیازیکدیگراست.هرکدامازایندوحوزۀتفکیکشدهمشروعوافراداجتماع
موظفاندازهردواطاعتکنندوهیچیکمتعرضحریمدیگرینگردد.بنایایناصلدر
فرمانمنتسببهحضرتعیسی(علیهالسالم)استکهمیگوید«:هرآنچهراکهسهمقیصراست

بهقیصروهرآنچهراکهسهمخداستبهخدابپرداز»(مسیح،متی،باب،44آیۀ.)47دراواخر
قرن پنجم ،ژالسیوس - 7از پاپهای آن دوران -اصل حاکم بر وظایف مسیحیان نسبت به
فرمانروایمسیحیراچنینمقررمیدارد :

پس چنین مقرر شد که امپراتوران مسیحی برای تأمین سعادت جاودانی خود در آن دنیا
همیشه به روحانیون وکشیشان نیازمندباشندوایناننیزبهنوبۀ خودازکمکهایفرمانروایان
زمینیبرایانجاماموردنیویبهرهمندگردند ومقصودازدادنترتیبکارهابهاینصورتاین

بودکهاشتغاالتروحانیازمسیرصحیحخودمنحرفنگرددوتحتتأثیراغواهایجسمانی
ممکنباشدازگیرکردندرپیچوخمهای

قرارنگیرد.وسربازخدا(کشیشکلیسا)تاآنجاکه
مشاغلدنیویمصونبماندودرعینحالهرگزدیدهنشودکهمتصدیاناموردنیویپیشوایی
مذهبرانیزبهعهدهگرفتهاند.ازاینقرارحکمتبالغیزدانیضعفوناتوانیایندومنصبرا
باجداکردنآنهاازهمدیگرنشاندادزیرابههیچ بشریاینامتیازدادهنشدکهدرآنواحد
1. Gelasius
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صاحب هر دوی آنها گردد و حکمت مستور خدا در این قضیه این بود که وظایف و
مسئولیتهایهرکدامازایندوحوزۀقدرترافقطکسانیکهبرایایفایآنمناسبندبهعهده
گیرند(فاستر242:7929،بهنقلازتوماسکارالیل،تاریخانقالبکبیرفرانسه،ج .)731:7
ویچنیناستداللمیکندکهاموردنیابهدوشیوهادارهمیشود،روحانیوغیرروحانی.

زمامدارانهردوبخشاقتدارخودرابهفرمانمسیحمیگیرند.روحانیونمسائلدینیرادراختیار
دارندوامپراتورنیزفرزندکلیساستنهمعلمیامدیرآن.اماروحانیوندرامورعرفیازقوانینیکه
امپراتورنهادهاستپیرویمیکنند.بااینحالدرسلسلهمراتباقتدارمرجعیتروحانیباالتراز
قدرتدنیویاست،زیراروحانیتبارسنگینتریرابرعهدهدارد(پوالدی .)729:7924،
بعد از هجوم اقوام بربر به سرزمینهای امپراتوری روم و از بین رفتن کلیۀ تشکیالت و
سازمانهایدولتی،عرصهبراییکهتازیوعرضاندامکلیسابدونحضوررقیبدیرینۀخودمهیا
گردید.باانتقالپایتختامپراتوریرومبهقسطنطنیه،فرمانروایمطلقرومپاپگردیدوچندی
عنایت،پاپهابهاستنادنوشتۀمجعولی

پسازآنبهگسترشقلمروارضیخودپرداختند.بهگفتۀ
بهنام«بخششکنستانتین»مدعیشدندکهامپراتورکنستانتیننهتنهابرایپاپدوم«حققضاوت
روحانیرادرسراسرکلیسایمسیحبهرسمیتشناخته،بلکهاوراصاحبخاکروموایتالیاو
نواحیمحروسهدرغربدانستهاست»(عنایت .)796:7922،
باشکلگیریپادشاهیشارلمانیدررأساقوامفرانکوتسلطبربخشوسیعیازاروپاو

تأسیسکارولنژیناوضاعقدریدگرگونشد.اوخودرامیراثداروخلفامپراتورروممعرفی
نمودوپاپنیزتاجپادشاهیرابرسراوگذاشتوگفتکهعیسیمقامشاهیرابهشارلمانی
عطا کردهاست تابر امتاوحکمرواییکند(ویل دورانت ،ج.)611 -612 :2دراین دوران
نظریهایپیداشدکهمقصدقدرتسیاسیرازندگیاخالقیمیدانست.ایننظریهبعدهابهعرصۀ

تازهایمبنیبروالیتکلیساکشاندهشد.بعدازشارلمانینظریۀغالبچنینبودکهقدرتدنیوی
ازرویلطفبهشاهاناعطاشدهاستوبدونآنشاهاننمیتوانندوظیفۀخودرابهطورمشروع
انجامدهند.درتکمیلایننظریهکمکماینادعامطرحشدکهمرجعیتروحانیبراموردنیوی
اشرافداردوروحانیتنسبتبهعوامدرمقاموالیتقرارمیگیرد(پوالدی .)722:7924،

ازسویدیگرباتسلطامپراتوریکارولنژینبربخشمهمیازاروپا،نظریۀ«شاهیدینساالر»
بسطیافت.اشرافیتوروحانیتفرانکایننظریهرابهعنوانیکایدئولوژیساختهوپرداخته
نمودند.آنهابااستفادهازسنتامپراتوریرومکهبرایامپراتوریوجهۀقدسیوالهیقائلبودند
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عناصردینیاینفکرراگرفتهوبهپیشبردند.برهمیناساسامپراتور(یاشاه)شورایکلیسارا
میگشودودرتعییناسقفهابرایمنصبهایروحانینقشداشتوازحیثاستقرارانضباطدر

دستگاه روحانیت و همین طور نظارت بر اخالق عمومی دارای مسئولیتی نهایی بود .پادشاهی
لنژینرابایدپادشاهیدین ساالرنامیدهمازاینحیثکهشاهازحقمشروعبرایمداخله

کارو
درامورکلیسابرخورداربودوهمازاینجهتکهپادشاهازوجهۀالهیبرخورداربودوخودرا
خلیفۀخداونددررویزمینمحسوبمیکرد(پوالدی .)721:7924،

لذا در مجموع در این دوران رابطه تقسیم اقتدار به قدرت غیر دینی و مرجعیت دینی از
وضعیتمبهموشکنندهایبرخورداربود.داعیههایکلیساازقرنیازدهمبهبعدباالگرفتودر

قرنچهاردهمبهاوجخودرسید.درنتیجۀبهراهافتادنجنگهایصلیبیبینمسیحیانومسلمانان
عالوهبرغنایمجنگی،فلسفهوفرهنگاسالمیدرغربرخنهنمود.دراینبخشازتعارضدین
ودولت،طرفدارانهرجناحبااستفادهازابزارجدلمستفادازفرهنگودانشدینی،حملهبه
یکدیگر را از سر گرفتند .در این دوران اندیشههای «توماس آکویناس قدیس» نمود و بروز
منحصربفردیداشت.تالشویمعطوفبهسازگارنشاندادنعقلوایمانبایکدیگربودواز
اینراهدینمسیحرابافلسفۀیونانیدرآمیخت(عنایت .)792:7922،

تشخیص و آسیبشناسی (فاصله افتادن بین عقل و وحی)
نظریۀآکویناسبازتابدورانیبودکهدرآنزندگیمیکرد.درزمانآکویناسدرغرب
حرکت جدیدی برای ایجاد شهر زمینی شروع گردیده بود .قرن سیزده اوج جدال پاپها با
ایخوشبیناست.دربینشاو

پادشاهانبود.فلسفۀآکویناسبرخالففلسفۀاگوستینفلسفه
لطفالهیوطبیعتبرایرستگاریانساندستبهدستیکدیگرمیدهند.درنگاهاگوستینراه

تبرایانسانهبوطیافتهبهمددالطافالهیامکانپذیراست.بایددر

رستگاریورسیدنبهحقیق
پرتولطفو عنایت او بهسویایمانفراطبیعی به وحی الهی وزندگیبر اساستعالیممسیح
حرکتکرد(کاپلستون .)64-69:7921،
اینبدبینیبهانسانوعقلاوسرمنشأاختالفاتمیاناربابحکومتوکلیسابود.چراکه
مهمترینتجلیعقلطبیعیوجودقوانینوجوامعمبتنیبرقوانیناست.قوانینانسانیفرمانعقل
اندکهدرقوانینبشریعینیتپیداکردهاند.با


اند.اینقوانیندرواقعاصولعامقانونطبیعی

عملی
اینوصفاربابکلیسامتأثرازاندیشههایبدبینانۀامثالاگوستینبهحکومت،قوانینبشریرا
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نمودندوایننقطۀآغازجدالپاپهاوپادشاهانبود.درایندیدگاه

صرفاًشرّضروریتلقیمی
دولتبهعنوانابزارقدرت،ریشهدرعواقبگناهنخستینداردوبافرضواقعیتگناهنخستینو
عواقبآن،وجودچنیننهادیضروریاست،ولیوجوددولتعادل ممکننیستمگراینکه
دولتیمسیحیباشد.بهعقیدۀاگوستینکلیساتنهاجامعۀواقعاًکاملاستوقطعاًبرترازدولت
است،زیرادولتبایداصولخودراازکلیسابگیرد،پسنهباالترازکلیساستونهحتیهم
سطحکلیسا(کاپلستون .)772:7921،
حکومتبهدلیلوظایفیکهبایدبهانجامرساند،امریمبتذلوپیشپاافتادهاست.حکومت
هرگزازحدیکدزدبگیرفراترنمیرود.شحنههایفاسددرپیدستگیریسارقانوقاتالنیاز

جنسخودشانمیروند،اینشریاستدرمقابلشربزرگترآشوباجتماعی.آنچهحکومت

عدالتمیخواند،درواقعمایۀمباهاتدزداناستوچیزیبیشازاینازعدالتدراینجهان
نمیتوان انتظار داشت .در این راستا حکومت هیچ نسبتی با حیات درونی فرد ندارد ،زیرا در

خصوصرستگاریتقریباًچیزیبرایگفتنندارد(مکللند .)492:7939،
ایندیدگاهبهکلیدرمقابلدیدگاهفیلسوفانیونانباستانقرارمیگرفتکهتعلیموتربیت

شهروندان را جزئی از وظایف دولت میدانستند و دولت را تنها به عنوان ابزار حفظ نظم و
برقراری سلطه تجسم نمینمودند (عنایت .)42 :7922 ،در عبارتی که نقل میشود ،آکویناس
اعتقادوهمبستگیخودرابااصلمرکزیحاکمبرفلسفۀارسطوبیانمینماید.طبقایناصل

وجوددولتوگسترشآنطبیعیاستوقوانینومحدودیتهایجامعۀسیاسینهتنهامانعاز
ایاستبرایاحرازرشدوتکاملانسان.اوچنینمیگوید :


رشدوترقیانساننیست،بلکهوسیله

مسئلۀ نود و ششم
مادۀچهارم:آیادرآنوضعبیگناهیبشر(پیشازسقوطآدم) انسانبرانسانیدیگرتسلط
داشتیانه؟ 
...چوندردورانبیگناهیبشرهنوزکسیمرتکبگناهنشدهبودتابهکیفرآندچارگردد
پسدروضعطبیعیآفرینشهیچانسانینمیتوانستهاستمحکومقدرتدیگرییاتحتتسلط
انسانیدیگرباشد .
امارابطهتسلطانسانبرانسانممکناستبهنحویدیگروجودداشتهباشدوآنموقعیاست
کهانسانیزمامهدایتانساندیگرراکهآزادبهدنیاآمدهاستبهدستبگیردواورادرراهی
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کهمتضمنخیرومصلحتخودش،یاخیرومصلحتهمگاناست،هدایتکند.ایننوعتسلط
بهدودلیلمیتوانستهاستدرعهدمعصومیتبشروجودداشتهباشد :

انسانبهطبعجانوریسیاسیاست.بنابراینموجوداتانسانیدرآنعهدمعصومیتبشرنیز
قاعدتاًبایددرجوارهمزندگیکردهباشند.ولییکزندگیاجتماعیکهدرآنعدۀزیادی
شرکتدارندجزبدینوسیلهکهشخصیواحد(کهخیرومصلحتهمگانرادرنظردارد)در
رأسآنانقرارگیرد،عمالًامکانپذیرنیست.زیراهر«عدۀکثیر»اگربهحالخودواگذارشوند
دنبالهدفهاومقاصدخودخواهندرفت،درحالیکههدفواحداحتیاجبهکارگزاریواحد
دارد.ازاینجاستکهفیلسوفمیگویدهرآنگاهکهجزئیاتزیادرویهمبرایهدفیواحد

ظیممیشوند،همیشهخواهیمدیدکهآننیرویارشادکنندهکهزمامتنظیمکارهارابهدست

تن
دارد،درمرکزیواحدمتمرکزاست.
اگرانسانیپیداشودکهازحیثعدلودانشبردیگرانبرتریداشتهباشد،حقیقتاًدوراز
انصافخواهدبودکهاونتواندبردیگران(بهنامخیرومصلحتخودشان)اعمالقدرتکند.در
این مورد آیهای هست که میگوید« :مخلوقات خدا همچنان که از نعمتها و مواهب الهی
برخوردارمیشونددیگرانرانیزبایددرآننعمتهاسهیمسازند».نیزازاینجاستکهاگوستین
بهمامیگوید«:مردانعادلجهان،بارسلطنتوجهانداریرانهازاینجهتکهعاشقتسلطبر

دیگرانباشندبلکهازاینلحاظکهآنرانوعیوظیفهبرایتأمینسعادتدیگرانحسمیکنند

بهدوشمیگیرند».

ازمجموعاینمطالبجوابتمامایرادهاییکهدراینباره(تسلطبشربربشر)گرفتهشده
استآشکارمیگرددزیراهمهشانناشیازمفهوماولاینکلمههستند(فاستر-229:7929،

 .)213
فقرۀفوقراعلیرغمطوالنیبودنازاینجهتبیاننمودیمتادیدگاهتوماسآکویناسرا
نسبتبهخاستگاهدولتنشاندهیم.بنابراینآنچهدرکالمآکویناسآشکاراستآناستکه
حکومت پدیدهای طبیعی و در راستای تحقق غایت بشر یعنی رسیدن به سعادت و رستگاری
گرددایناستکهآکویناسهمانگونهکهدیدگاه


اخرویاست.آنچهازفقرۀفوقاستنباطمی
غالبمتفکرانمسیحیرادرشرّبودناساسحکومتنمیپذیردوزمینۀآشتیبینحکومتو
کلیسارافراهممیآوردوبهدنبالآنقوانینموضوعۀبشریرا(کهنمودتحققعقلبشردر

عرصۀجامعهاست)درجهتمخالفقانونازلیوالهینمیداند،ازآنسونیزنهتنهاکورکورانه
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دنبالافکارارسطونمیرودبلکهاندیشۀویرادربعضینکات(یعنیدرآنقسمتیکهمربوطبه

آیینبندگیاست) تعدیل هممیکند.بهعقیدۀ آکویناسفلسفۀارسطوروی همرفته درست
استولیناقصاستزیرابرایکاملشدنبهمنابعدیگرحقیقت(نظیروحی،احکامیزدانیو
کتابآسمانی)احتیاجداشتهاستکههیچکدامدردسترسارسطونبودهاند(فاستر .)229:7929،
درنهایتآنچهدراینبخشمیتوانبهعنواننتیجهبیانداشتآناستکهعلتتعارض

عقلووحیدرقرونمیانهوجدالبینپادشاهانوپاپهادرنگاهبدبینانۀاربابکلیسانسبتبه
مبدأپیدایشدولتهابودکهوجودحکومتهارابهعنوانشرّیضروریتلقینمودهوقوانین
موضوعۀبشریراتحقیرمینمودند.دلیل آنهمانتسابقولپیشگفتهبهحضرتعیسی(علیه

السالم)بودکهسلطنتمسیحیاندرسرایآخرتاستوسلطنتدنیاییامریحقیروبیارزش
است(مسیح،یوحنا،باب،72آیۀ .)91
بهگفتۀعنایت،آکویناسبهپیرویازارسطووبرخالفاگوستینبرآنبودکهحکومتو
جامعۀسیاسیحاصلشروتباهینیستبلکهنتیجۀدوامراست:یکیشهریمنشیعنیمدنی
الطبعبودنانسانودیگریضرورتفرمانرواییدادگرانبرنادانان(عنایت.)721:7922،فلسفۀ
آکویناسنمایانگرکوششیبودبرایدفاعازکلیسادربرابرمردمهوشیاروزیرکازیکسوو
خواستار برتری شهریاران از سوی دیگر .ولی فرصت رستگاری کلیسا در این هر دو زمینه از
دسترفتهبود.کشمکشهایمداومپاپهاوشهریارانامپراتوریمقدسراناتوانکردهوفساد
روزافزونپاپانواسقفاناحساساتمردمرابهضدکلیسابرانگیختهبود.اینکزمینهبرایپیدایش
ایمهیامیشد کهنیرومندیوحاکمیتمطلقدولتراطلبنمودهوواپسینپیوندهای


فلسفه
قدرتسیاسیراازکلیساجداکند .

بازسازی تصویری ایدهآل (پادشاهی منتخب مردم تحت نظارت و راهبری کلیسا)
نظریۀ حیات اخالقی آکویناس از نظر فلسفی بر نظریۀ اخالقی ارسطو مبتنی بود؛ هر چند
توماسآکویناسآنرابامبناییکالمیکهدرنظریۀارسطومفقودبودتقویتنمود.بهعالوه
نظریۀآکویناسبااینحقیقتپیچیدهترشدهاستکهوی،درمقامفیلسوفبراینباوربودکه
آدمیعمالًدارایغایتیفراطبیعیاست.بهطوریکهدرنظراواخالقِصرفاًفلسفیبرایهدایت
افعالانسان،ناکافیاست.همینامردرموردنظریۀسیاسیاونیز،کهدرآنچارچوبکلیبحث
ارسطوراپذیرفتهاست،صادقاست؛اونمیتوانستبهاینباورمعتقدباشدکهدولتکامیابیا
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آرمانیدرقرائتارسطوییآن،میتواندهمۀنیازهایآدمیانرابرآوردهسازد .

بهنظرارسطوغایتطبیعیآدمیخودبسندگیاستکهبازندگیدرمحدودۀدولتحاصل
میشود،درحالیکهبهنظرآکویناسغایتآدمیامریفراطبیعیاستوبهطورکاملفقطدر

جهانآخرتبهدستآمدنیاست.توماسآکویناسمعتقداستغایتجامعهبهروزیاستو
بهروزی ،زندگی بر اساس فضیلت است؛ برای اینکه زندگی فضیلتآمیز غایت جامعۀ بشری
آدمیحیاتفضیلتآمیزنیست،بلکهبازیستنفضیلت

است.اواظهارمیکندکهغایت«نهایی»

مندیازخداونددستمییابیموتحصیلاینغایتازتواناییهایطبیعتآدمیفراتر


آمیزبهبهره
است«.ازآنجاکهآدمیبهغایتبهرهمندیازخداوندنهبانیرویبشریبلکهبانیرویالهی
دستمییابدوازآنجاکهبهتعبیرپولسرسول«،لطفالهییعنیحیاتابدی»هدایتآدمیبه

سویاینغایتنهبهقانونبشری،بلکهبهقانونالهیمربوطخواهدبود».ازاینرورهبریآدمی
بهغایت نهاییِ اوبهمسیحو کلیسایاوسپردهشده است ،بهطوری کهبراساس عهدجدید
مسیح،پادشاهانبایدتابعکشیشانباشند(کاپلستون .)491:7921،
آکویناسمطمئناً تأییدمیکند کهپادشاه،رهبریاموربشری وزمینیرا در دست دارد و
موضعاوانکاروجودقلمروخاصدولتنیست؛امااواصرارداردکهاینمربوطبهپادشاهاست
که بهروزی زیردستانش را در جهت تحصیل سعادت ابدی تأمین کند .مطلب این است که
آکویناسنمیگویدانسانگوییدارایدوغایتنهاییاست،غایتیدنیویکهآنرادولتفراهم

سازد؛اومیگویدکهآدمیدارای

میکندوغایتیفراطبیعیوابدیکهآنراکلیسافراهممی

فقطیکغایتنهایی،یعنیغایتفراطبیعیاستوکارپادشاهدررهبریامورزمینیتسهیل
زمینۀنیلبهآنغایتاست.اقتدارکلیسابردولت«اقتداریمستقیم»نیست،زیراکاردولتاست
نهکارکلیساکهمراقباموراقتصادیوحفظامنیتباشد،امادولتباتوجهبهغایتفراطبیعی
آدمیبایستیمراقباینامورباشد.بهعبارتدیگردولتمیتواندیک«جامعۀکامل»باشد،اما

ترفیعآدمیبهنظامفراطبیعیبهاینمعناستکهدولتبیشترخدمتگزارکلیساست .
آکویناسدراینبارهچنینمیگوید :

....منبابمثال،ناخدایکشتیکهوظیفهاشراندنکشتیدردریاستبهکشتیسازدستور

میدهدکهچهنوعکشتیبرایشبسازدکهبرایبحرپیماییمتناسبباشدوآنشهروندیکه

سازدستورمیدهدکهچهنوعاسلحهبرایشدرست


کارشاستعمالجنگافزاراستبهاسلحه
کند.ولیازآنجاکهانسانبههدفنهاییاشکهتنعمازمجاورتخداستبهکمکفضیلت
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یزدانی،ونهفضیلتانسانینایلمیشودوشاهداینادعاکالمحواریمسیحیدرسورۀرومیان

)کهمیگوید«:نعمتخداحیاتجاودانیاست»،رساندنانسانبهاین

است(بابششم،آیۀ49
هدففقطازعهدۀیکقدرتیزدانیونهانسانیساختهاست.چنینقدرتیمتعلقبهپادشاهی
است که نه تنها انسان است بلکه خدا هم هست .به عبارت دیگر چنین قدرتی فقط به سرور
آسمانیماعیسیمسیحتعلقداردکهباقراردادنافرادبشردرحکمفرزندانخدا،همهشانرابا
جاللوشوکتآسمانیآشناکردهاست(فاستر .)471:7929،
بااینحالوبهرغممقامیکهآکویناسبرایجامعۀماوراییدرنظرگرفتهاستنظریۀاورا
باید در برابر نظریههای حکومت دینی ،نظریۀ حکومت عرفی به شمار آورد .آکویناس در
خصوصرابطۀدولتومذهبدرعباراتزیرچنینتوضیحمیدهد :

حکومتکردنبهمعنیهدایتکشتیاست...هدفحکومتهمانندکشتیعبارتاستاز
رساندنبارومحمولۀکشتیازبهترینراههابهمقصدتعیینشدهاست.ازاینقرارموقعیکه
صحبتازخوبراندهشدنکشتیمیشودمنظورایناستکهکاروکوششپاروزنانواداره
کنندگانسکان کشتی دررساندنمستقیمآنبه بندرموردنظر،کامیاببودهاست....وظیفۀ
نجاری که درعرصۀ کشتیاستایناست کهدرطی سفرشکافهایپیداشدهدرکفیا
دیوارۀکشتیرابهسرعتتعمیرکندومانعازنفوذآببهدرونآنگردد.درحالیکهوظیفۀ
ناخدانشستنپشتسکانکشتیوسالمرساندنآنبهبندرموعوداست(فاستر .)411:7929،
برتریرستگاریاخرویبهمعنینفیاستقاللاموردنیانیست.دنیاپلیبهسویآخرتاست.
درجدالبینطرفدارانبرتریکلیساباطرفداراناستقاللپادشاهکهدرقرونمیانهشکلگرفته
بود ،آکویناس بر تمایز و استقالل اقتدار سیاسی از مرجعیت کلیسا تأکید داشت .در نظریۀ
آکویناسوالیتپادشاهبراموردنیاوالیتمطلقهاستواینوالیتراخداوندازطریقمردمبه
اوتفویضکردهاست(پوالدی.)762:7922،نقشکلیسارهبریامورمعنویاست.اماجنبۀدیگر
نظریۀآکویناسدربارۀدولتکهنشانمیدهدتمایلبهعرفیکردنحکومتداردایناستکه
معتقداستدولتعالوهبرمحافظت ازخیرمشترکمردمدرجامعهبایدمردمرانیزبهسوی
زندگیخوبهدایتکند.آکویناسبهشدتدراینبارهپافشاریمیکندکهجملۀاتباعمسیح،
یعنیتماممسیحیانکهبهقانونالهیذکرشدهدرانجیلاعتقادودسترسیدارند،بایدازاوامر
فرمانروایاندنیویخوداطاعتکنند.درمجموعنظریۀآکویناسدرموردحکومتشاهیمبنی
براینکهقدرتشهریارازخداوندامابهتفویضازجانبمردمناشیمیشودپایۀحاکمیتمردمو
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حکومتمشروطهرادراندیشۀدینی-سیاسیمستحکمکرد(پوالدی .)719:7922،
چارهاندیشی برای رهائی از بحران (آشتی عقل و شرع)
فلسفۀ آکویناس از سه منبع عمده سرچشمه گرفته است .این سه منبع عبارتاند از فلسفۀ
کالسیکیونان(بهویژهافکارارسطو)،آموزههایدینمسیحوحقوقرومی.آکویناسباتلفیق
هایاینسهسنت،بنایتازهایدرالهیاتبرپاداشتکهجمعمیانعقلوشرعراممکن

آموزه
کرد.نظریۀ اومتوجه شیوۀ طبیعی وعقالنیسازماندهیزندگیاجتماعی به گونهای استکه
غایتهایطبیعیانساندرعرصۀزندگیعمومیمحققگردد.اومعتقدبهعقالنیتمستتردر
پشتپردۀقانونبود.هدفاواستخراجنظامیعادالنهوطبیعیبااستفادهازدومؤلفۀتأثیرگذار
عقلودینبود .
داندکهباوجودهبوط،ازفساددورمیماندومیتواند

اوانسانراداراییکعقلطبیعیمی
انسانرابهسویکمالانسانیهدایتکند.انسانعالوهبرعقلدارایامیالطبیعینیزهستکه
میتوانندعقلطبیعیانسانرایاریکنند.امابرایرسیدنبهغایتکمالانسانیکه اتصالبه

خداونداستعالوهبرعقلبهلطفنیزنیازاست.برایهمینلطفبهطبیعتاضافهشدهاست
(پوالدی.)743:7929،اومهمترینتجلیاینعقلطبیعیراوجودقوانینوجوامعمبتنیبرقوانین
معرفیمیکندومعتقداستقوانینانسانیفرمانعقلعملیاند.اینقوانیندرواقعاصولعام
قانونطبیعیاند کهدرقوانینبشریعینیتپیدا کردهاند.با این حالبرای کمالجامعۀانسانی
قوانینطبیعیکافینیست.قوانیندیگریکهقانونالهینامیدهمیشودالزماست.اگرآناصل

تقدیسمیکند7

معروفاکویناسرا بپذیریم کهنشانه امرمقدسرااین میداندکهآدمیرا 
((Chauvet, 1994: 15ودولتدرنهایتباهمکاریکلیساقراراستچنیننقشیراایفاکندآن
گاهبهنظرمیرسدکهاینبحران،راهکاریدرستواصولیخودرایافتهاست .


جایگاه عقل در فلسفۀ سیاسی توماس آکویناس
همان طوری که گفته شد تفکیک و گاهی تعارض بین عقل و وحی مهمترین مسئله درقرون
میرود.در ابتدای این عصر مهمترین فیلسوف مسیحی یعنی آگوستین به وحی
وسطی به شمار 
توجه ویژهای داشت اما نقشعقل را چندان قابل توجه نمیدانست .به نظر آگوستین قدیس راه
شناخت ،ایمان قلبی و نه عقل است.حتیبرای فهم و درکبیشتر نیاز به ایمان قبل از تعقل ،الزمۀ
 Signum rei sacrae in quantum est sanctificans homines.7ترجمهتحتالفظیآنایناست:نشانهامر
مقدسآناستکهآدمیراتقدیسمیکند .
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کار است.جملۀ معروف او یعنی«ایمان بیاور تابفهمی»به خوبی مشی معرفت شناسی او را نشان
میدهد .اما این توجه ویژه به وحی و تعالیم دینی به این صورت باقی نماند و با رشد تفکر

ارسطویی ،خصوصاً در اواخر قرن 74و اوایل قرن ،79توجه ویژهای به عقل شد.این امردر
آکوئیناس به اوج خود رسید.تقریباً تماماندیشمندان به یقین باور دارند که این تفکر عقلگرایانه
برگرفته ازابن سینا و با اندکیتفاوت از ابن رشد مسلماناست.مثالًتوماس آکوئیناس نیز همانند
ابن رشد یقین داشتکه چیزی بی براهین عقلی و ضروری نمیتواند با تار و پود معرفت فلسفی
درآمیزد.افزون برآن ،توماسآکوئیناس در تحسین و تمجید فوق العاده از ارسطو ،با ابن رشد
اتفاق نظر داشت .زیرا مبانی اصلی تفکر ارسطو را بدون تردید با اصول عقلی طبیعی یکی
میدانست(ژیلسون.)42:7917،

میشود اما وحی
از نظر توماسآکویناس«این عقل است که در حد امکان به وحی نزدیک 
بینیاز از عقل استاز اینلحاظ گویی عقل باید کوشش دائمی داشته باشد تا درجه به درجه با

کشف امکانات نهفتۀ خود و احتماالً بارسیدن به نوعی عقل ذوقی یا حدی قدسی خود را بدان
نزدیک سازد.اینکه ایمانی که در دل مؤمن پیدامیشود ،گویی نیازی به این کوشش که به هر
طریقی در درجات متداول خود استدالل و برهانی است،ندارد» (مجیدی .)712:7922،لذااین
منظر عقل آکویناسی نمیتواند جدای از ایمان و بدون کمک گرفتن ازآن فعالیتکند .براساس
تفسیر«مارتینسیالبل»درکتابعقل،ایمانوسنت،اکویناسالهیاتراعلمیمیداندکهقادر
استپایه علومعقلیدیگرشود.همانندموسیقی کهنقطهشروعوپایهاشبرعلمدیگری،یعنی
میپردازد خرد آدمی نیز
ریاضیات قرار دارد و بر اساس اصول آن علم به بسط وگسترش خود  
با مفروض قرار دادن آن نقطه عزیمتی ایمانی ،به راه خویش میرود و« بدین سان متأله به بسط
میپردازد.(Albl, 2015: 48)»7
دانشکالمی،بهشیوهمنظموعقالنی 


جایگاه وحی در اندیشۀ توماس آکویناس
آنهابه
فیلسوفانی که در قرون وسطی به فلسفه میپرداختند بیشتر آباء کلیسا بودند.گروهی از  
فلسفیمیپرداختند تا به نوعی بتوانند عقل و فلسفه را رد کنند و برتری وحی برعقل را نتیجه

مباحث
بگیرند .گروهی نیز بدان میپرداختند تا بتوانند یک هماهنگی بین ایمان و عقل ایجاد کنند.
قولهاییراکه درباره
«. 7استفنبراون»درکتابیبانامدیدگاهآکویناسدربابعقلوایمان،ازمیانآثارآکویناسنقل 
ت،یافتهوبامقدمهایخواندنیدرکتابآوردهاست( .)see: Aquinas, 1999

آنهاس
عقلوایمانونسبتبین 
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آکوئیناس که از جانب کلیسا به عنوان«قدیس» شناخته شد از گروه دوم بود .به نظر او در اثبات
پدیدههای عالمفدا کردن عقل کار شخصی است که عقلخودرا ناقص و یاناکافی بداندو از به

کار بردن آن چشم بپوشد،به این منظور که کامالً پذیرای وحی الهیباشد.توماسآکویناس که
عقل را عطیۀ الهی میداند چنین عقیده ای ندارد.لطف و تفضلالهی نه معارض با عقل استنه نافی
آن و تنها در جایی که تالش عقالنی کفایت نکند،جایگزین آن میشود(اینگلیس.)772:7926،
پس در جایی که عقل را بدان راهی نیستبایستی از وحی و ایمان استفاده کرد و برای اینکه
بتوان اهمیت وجایگاه روح را در نظراتالهی آکوئیناس دنبال کرد بایستی به مسائلی پرداخت که
ویژهای دارد؛ از جمله در جایگاه مشیتها و فضیلتهای الهی در
آنهاجایگاه 
روح الهی انسان در 
دید آکویناس و اینکه بهگفتۀ اوخداونداز طُرُق روحانی و فوق بشری فیوضات و الهامات را به
میدهد.اوبرای مشخص کردن
بشر القا میکند ،اهمیت فراوان وحی در نظرآکویناسرا نشان 
میکند.کلمه روح ،به معنای
منحصر فرد بودن روح انسانی ،اغلب دربارۀ روح عقلیصحبت 
زندهای حتی گیاه همآنرا داراست .صحبت
اصلحیات است و به معنای دقیق کلمه هر موجود 
از روح عقلی ،صحبت دربارۀ اصل حیات انسانها به منزلۀ موجودات عاقل است چون این
شکلمیبخشد و به نوعی

کارکرد خاص انسانها است.عقل روحانی تمام افعال حقیقی انسانی را
صورت جسم انسانی است .جسم شامل سرها ،بازوها ،تنههاو پاهاستکه ما در یک حیات عادی
میکند.زمانی که روح
میایستدو نه عمل 
آنهامواجه هستیم ،اما جسم جدای از روح ،نه سرپا 
با 
میشود
میدهد و فاسد 
میکند ،جسم صورتش را از دست 
به هنگام مرگ جسم را ترک 
(اینگلیس .)712:7926،
بهنظرآکویناس اساسکالمبرایمانواساسفلسفهیاعلمبرعقلطبیعیانسانقراردارد.
منظور از علم در اینجا علم به معنای ارسطویی است یعنی علمی که موضوعش کلی است و
وبراهینعقلیکشفمیکند.لذاایجادوحدتبینعقلووحیوقراردادن

حقایقرابااستدالل
هر دو در یک مسیر منتهی به سعادت و کمال فرد و جامعۀ انسانی کارویژۀ فلسفۀ توماس
هایمنتهیبهرنسانسدرغرببود.مسئلهایکهپیشازآندرالهیاتمسیحی

آکویناسدرسده
پذیرفتنینبود.آکویناسبا طرحامکانآشتیبینعقلووحیودرنتیجهقوانینوضعیوقانون
الهی(وحی)تالشوافریدرپایاندادنبهمعارضۀعصرخویشنمود .
آنچهدرموردتمدناسالمینیزمشابهنگاهاکثرمتکلمینسدههایمیانهمسیحیتصادقاست،
وجودمجموعهایازسیرهوروشاولیایدین،متنکتابواجماعمسلمینبهعنواناحکاممنسلخ
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اززمانومکاناستکهبهدلیلتقدسغیرقابلنقدوبررسی،شأنیفراترازگفتگوومجادلهو
استداللمییابند.درایننگاهنقشعقلبهدلیلآنچهمحدودیتعقلانسانیدراستنباطاحکام
الهی گفتهمیشود،چندانبرجسته نیست وفهمدینی بامحوریت«متن» صورتمیپذیردو نه
«عقل» .
غیبتعقلدرفهمدینسببشدهاستکهفهمدینمترادفبا«فهمظواهر»گرددودراین
نگاه«صورتگرایی»(درمقابلنگاهغایتگراوعقلمحوربهدین)غلبهمییابد.درایننگاه
اجرایظاهرشریعتصرفنظرازتحققغایاتومصالحاحکام،سنجۀاسالمیبودنجامعهاستو
خرد جمعی ،مطالبات حوزۀ عمومی ،اقتضائات بشری و الزامات بین المللی محل اعتنا واقع
نمیشود.برایاجرایاحکامدین،نیازیبهجلبرضایتدیگراننیستوآحادجامعۀاسالمی

موظفبهرعایتاحکامودستوراتدینیرادارند.درمواردناسازگاریایناحکامبااقتضائات
زمانیومکانی،اولویتبااحکامدینیاست.ناگفتهپیداستکهچنینرویکردیبهمسائلجدید
جزدینگریزیودرمواردخاصدینستیزیبهدنبالنخواهدداشت .

نتیجهای
امامیتوان با الگو قرار دادن تجارببشریویافتههای اندیشمندانوصاحبنظراندرطول
تاریخمتناسببااقتضائاتزیستبومی،مشکالتومسائلجوامعبشریراحلنمودوفهمدین
بااستفادهازعنصر«عقالنیت»یکیازاینتجارباست .

نتیجهگیری
آکویناساوجبحرانوبینظمیسیاسیرادرتعارضبینعقلوشرعوبهتبعآنپادشاهان
هامیدید.اودلیلاینمعارضهرادرفاصلهافتادنبینایندووتأکیدهرگروهبریکیاز


وپاپ
ایندومؤلفهورهاکردندیگریبود.اوحکومتمطلوبرادرهمکاریمستمروگستردهبین
دیدکهدراینفرآیندپاپبهوظیفۀراهبریونظارتمیپرداختوادارۀمعاش


پاپوپادشاهمی
مردمجهتنیلبهغایتمطلوبجامعۀانسانیبرعهدۀپادشاهبود .
آکویناس متأثر از فلسفۀ ارسطو که توسط فیلسوفان مسلمانی همچون ابن رشد و ابن سینا
مجدداًبهاروپابازگشتهبود،راهبرونرفتازبحرانسیاسیجوامعاروپاییرادرپیوندتفکر
فلسفیارسطوباالهیاتمسیحیمیدید.آکویناسبهدنبالهمکاریبیندوعنصرقدرتمندجامعۀ

اروپایآنروزیعنیدولتوکلیسابرایرهاییازمشکالتیبودکهجوامعاروپاییباآندست
به گریبان بودند .عقب ماندگی اروپا از قافلۀ تمدن بشری نتیجۀ منازعۀ بیحاصل پاپها و
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پادشاهاندرطولدورانقرونوسطیبرایگستراندنچتراقتدارخودبرسردیگرانبود.تالش
عمدۀآکویناسدربازگرداندنمیراثعقلییونانباستانبعدهامنجربهشکلگیرینهضتیدر
غربگردیدکهاصلیترینآموزۀآناومانیسمواصالتدادنبهانسانبودوزمینۀتضعیفاقتدار
کلیسارادراروپابههمراهداشت .
اندیشۀسیاسیآکویناس،ناظربهشرایطیاستکهتمدنغرببهدنبالآگاهیازناکارآمدی
اندیشۀسیاسیاصحابکلیساوشهرآسمانیبهدنبالنسبتدادنبحرانهایاجتماعیبهحضور
دیندرعرصۀاجتماعوناکارآمدیآنبودوآکویناسبهدنبالتطهیرچهرۀدینوپاکدانستن
دامنآنازایناتهاماتوارائۀقرائتیمتناسبباشرایطزمانۀخویشبود .
مشابهاینشرایطنیزمیتوانددرهمۀجوامعیکهدینوبهتبعآنمتدینینحضورحداکثری
درعرصۀقدرتوادارۀاجتماعدارند،ایجادشود.یعنیباحاکمشدنیکقرائتحداکثریاز
مومیبرایسایرقرائتهاوبرداشتها،اوالًعنصر

حضوردیندرجامعهوتنگترشدنعرصۀع
عقالنیتجایگاهخودرادرامرعمومیازدستدهدوثانیاًزمینۀبدبینینسبتبهآموزههایدینی
وبهتبعآندینگریزیوبعضاًدینستیزیدرعرصۀعمومیایجادشود.دراینصورتدیننیز
کارکرداصلیخودراکههماناصالح امورجوامعانسانیومعنابخشیبهزندگیبشریتاست
ازدستخواهدداد .
برمبنایاندیشۀتوماسآکویناس،حضورعنصرعقالنیتدرجامعۀدینیوالتزامبهلوازم
زیستعقالنینهتنهاعاملاختاللدرزیستمؤمنانهنیست،بلکهچنانچهدینملتزمبهاحکامخرد
جمعی درعرصۀ عمومی باشد به پایداری و تعمیق آن منجر خواهد شد .موضوعی که در فقه
معاصرباعنواناجتهادپویایاالتزامفقیهبهمقتضیاتزمانومکانمطرحگردیده،ازاینمنظرنیز
میتوانمشاهدهنمود .
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