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 چکیده

انگارۀعقالنی ربطونسبتدین دلمشغولیمستمردیندبا است.ارانژرفت، نگربوده
پژوهیمواجهباپرسشعرصۀدین اسالمینیزازدانشمندانهایجدیددراینزمینهاست.

هایاندوآشناییمسلمانانباالزاماتعصرجدیدزمینۀشروعپرسشاینقاعدهمستثنینبوده
چوندر مواجههباجدیددرنسبتبیندینداریوعقالنیتاست. تجربۀانسانغربینیز،

میچنینمسئله بهرهایرا تواندگیریازالگوهایپاسخگوییبهاینپرسشمیتوانیافت،
پرتوییبربرخیزوایایپنهانارتباطدینوعقالنیتبیافکند.یکالگو،پاسخیاستکه

تحقیق این در است. داده دین و عقل رابطۀ مسئله اساسروشتوماسآکویناسبه بر
هایفهمنظریهسیاسیاستبهواکاویاینمسئلهدرجستاریاسپریگنزکهیکیازروش

ارتباطعقلودینآکویناسمسئله»اندیشهآکویناسخواهیمپرداخت.پرسشایناستکه
آلبازسازیشدۀاوبرایبرونرفتازآنچهکندوتصویرایدهمیشناسیراچگونهآسیب

اییدارد؟هویژگی زوایایمختلفاندیشۀسیاسیآکویناستجزیهوتحلیل« برایپاسخ،
شدهاست.فرضیۀتحقیقچنیناستکهراهحلتعارضعقلوشرعدرحوزۀعمومیاز
 منظرآکویناسدرجمعبینایندوحوزۀمعرفتیوهمکاریگستردهبینمتولیانآناست.
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استبرایرستگار الزم ما دانشبر از دری خداوند  ما علمی با همراه بگشاید

خردآدمیاست...نخستبهایندلیلکهخداوندهادیآدمیاستفلسفی،کهساخته

 اش،ازحددرکعقلبشرفراتراست.کهغایت

(Aquinas, 1993: 40)توماساکویناسقدیس                                                          
 

 مقدمه
و مهمترینمصادیقچالشمیانمدرنیته یکیاز دیناسالم احکام ارتباطمیانعقالنیتو

عنوانیکیازشاخص دینبه عنواناصلیسنتاست. عقالنیتبه ترینتریننمادهایسنتبا

شۀمدرنیتهبهایرانتواندبرقرارنماید؟باوروداندیشاخصهمدرنیتهبهلحاظمنطقیچهنسبتیمی

ضوابطومباحث انقالبمشروطهوآشناییتدریجیمسلمانانبا تحوالتمنتهیبه همزمانبا

عصرجدید،نسبتبیندینداریوتجددازمسائلمهمپیشرویمسلمانمعاصرگردید.مشکل

نمود.میهایدینیبادستاوردهایتجددناسازگارگرفتکهبرخیگزارهنیزازآنجانشأتمی

واینناسازگاریواکنش تخطئۀمحضتجدد از ازسویدیندارانبرانگیخت. هایمختلفیرا

دستاوردهایآنتاتسلیممحضدربرابرآن.

ها،طیفیازدیندارانآگاهومنطقینیزچارهرانهفرارنظرازدوسرطیفاینواکنشصرف

هایدینیوسنتی.درمیاناینکردندینوارزشازتجددودستاوردهایآندانستندونهرها

همهحاکیازدلمشغولیونگرانیطیفنیزپاسخ شدکهالزاماً هایمختلفیبهاینمسئلهداده

عالماندیندراینامرمهماست،هرچندکههمهدریکسطحازکیفیتواتقانوایقاننیستند.

 اندیشمندانمعاصر یکیاز گفتۀ درپاسخاین»به را تجدد ناسازگاریبیندینو نیزعمدتاً ها

اندواندوکمتربهمباحثدوحوزۀاعتقاد،ایمان،اخالقومنشتوجهکردهحوزۀشریعتیافته

حل باراه عملیاسالم احکام فقاهتو شریعتیا معطوفبهحلتعارضحوزۀ هایشاناکثراً

(.7922:71)کدیور،«مناسباتدنیایجدیداست

تمدن در اینمسئله غربیبا بشر تجربۀ دیندر عقلو مسئلۀ تشابه به توجه با بتوان شاید

ازپاسخ استفاده با اینمسئلهدادهاسالمی، به اندیشمنداناینجغرافیایاندیشه راههاییکه اند،

بهمسئلۀنسبتهاییکهدراینحوزۀاندیشهبرونرفتیازاینوضعیتابداعنمود.یکیازپاسخ

ایاستکهتحتعنواناندیشۀتوماسآکویناسبهدانشعقلودیندادهشدهاست،منظومه

بشریاضافهگردیدهاست.وییکیازفالسفهبزرگوصاحبسبکتاریخفلسفهاست.آنچه
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فلسفۀآکویناسمیامتیازویژه درفلسفۀاواجزاءوایبه زیرا بخشدخاصیتسنتزیآناست.

گوید:دراینبارهچنینمیمایکل.ب.فاستر.اندعناصرنظریپراکندهمتحدگردیده

ایکهقبلازآکویناسبههایمختلفاندیشههایمختلففلسفیونظریوجریانگرایش

صورتمتشتتبودهرکدامسرآغازیجداگانهومخصوصبهخودداشتواززاویۀمخصوص

روزگار مسائلآن خویشبه جریانمیبه این ازپرداخت. فکریعبارتبودند هاینظریو

نویسندگانیکهدربارۀاصولمسیحیتقلم فقهایمذهبی، کردند،فرساییمیحقوقدانانمدنی،

می تفسیر را انجیل احکام و آیات که قدرتمفسرانی حامیان پاپ، قدرت مدافعان کردند،

(.7929:263امپراتورو...)فاستر،

خوریمدرتاریخجهانبهندرتبهآدمیچونتومایسآکویناسبرمیویلدورانتۀبهگفت

تنهاییتوانستهباشدحیطه نظمووضوحبخشد)ویلکهبه وافکاررا اینعظمتازآرا ایبه

 ج7964دورانت، ،6 اندیشه7911: سیاسیغرب(. تکاملفلسفۀ سیر هایتوماسآکویناسدر

دامرتبه را رفیع متفقای غرب اندیشمندان شاخصراست. را او فیلسوفمسیحیتالقول ترین

دانند.تالشاوبهتأسیسنظاممنسجماستداللیدرتمدنمسیحیمنجرگردیدکهتاکنوننیزمی

دستاوردهایآنپابرجاست.

اندانستند،اماآکویناسکوشیدتانشتازمانآکویناسمسیحیانپایهواساسدینراایمانمی

دهدمیانایمانوعقلتعارضینیستوازاینراهدینمسیحرابافلسفۀیونانیمزوجنمود)عنایت،

7922 ارسطوییاست.792: فلسفۀسیاسیآکویناستلفیقاصولعقایددینمسیحیتوفلسفۀ .)

تاپیشاصلنخستینفلسفۀاوهماننظریۀارسطوییدرخصوصمدنی ازالطبعبودنانساناست.

شد،خصوصاًآنچهویدورنتمدنمسیحیآنچهدرخصوصتشکیلجوامعانسانیابرازداشتهمی

نماییمباایناعتقادآکویناسدرتعارضقرارداشت.زیرااگوستیندراگوستینقدیسمشاهدهمی

انساندانستومنکرآنبودکهجوامعسیاسیرانتیجۀکوششانسانبرایجبرانهبوطیاگناهمی

(.7922:793بهحکمطبیعتخودجانداریاجتماعیوسیاسیاست)عنایت،

دراینتحقیق،اندیشۀآکویناسازمنظرفهمبینظمیسیاسیوآسیبشناسیوتشخیصآن

سیر«فهمنظریۀسیاسی»بررسیخواهدشد.بهبیاندیگرمطابقروشتوماساسپریگنزدرکتاب

آکویناسد اندیشۀ بامراحل جستار این شد. خواهد بیان دین و تعارضعقل بررسیمسئلۀ ر

استفادهازچارچوبروششناسیتوماساسپریگنز،بهدنبالآناستتااندیشۀسیاسیتوماس

اسپریگنزاندیشۀسیاسی توجهبهعنصرزمانبازخوانیکند. نگاهینوبا با آکویناسقدیسرا
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چها الگوی با را غرب بزرگ فالسفۀ جستاری علترگانۀ شناسی، مشکل یعنی خود

شناسیپردازشکردهاست.اودرگاماولمدعیاستکهشناسیوراهحلشناسی،آرمان)دلیل(

هایسیاسیآنانپاسخبهمشکالتگرابودهواندیشهاندیشمندانسیاسیهردورانبهشدتواقع

صرفاًتفریحآکادمیکنبوده،بلکهعمیقاًهایسیاسیمحیطسیاسیآناناست.برایناساسنظریه

بهموضوعاتعلمیوروزمرۀسیاستمربوطاست.تالشآنهابرایناستکهتصویریجامعو

(.7929:22درکینسبیازدنیایسیاستارائهدهند)برزگر،

بهبیاناسپریگنزتوجهبیشترنظریاتسیاسیمعطوفبهمشکالتواقعیوضروریاست.آثار

نظریه و رااندیشمندان افراد طیفوسیعیاز مشکالتسیاسیکه پاسخبه سیاسیدر پردازان

نموده بیماریگرفتارخود دچار جامعه پردازسیاسی، نظریه ازدیدگاه است؛ خلقگردیده اند،

نظمیاولین(.بهگفتۀوی،مشاهدۀبی7964:43استووضعادارۀآننامطلوباست)اسپریگنز،

درتئوریزهکردندیدگاهیکاندیشمنددرفرآیندتدویننظریهاست؛لذااولینمرحله،مسألهگام

یابیاست.

پردازدکههایایجادمسألهمیپردازبهدنبالدلیلبودهوبهجستجویریشهدروهلۀبعدنظریه

د،نوبتبهطرحمبحثیدلیلشناسانهاست.بعدازاینمرحله،بافرضنامطلوببودنوضعموجو

پردازگذرازرسد.بهعبارتدیگراینقسمتازبحثنظریهوضعیتمطلوبوجامعۀآرمانیمی

هست» » به باید»ها نظریه« از بخش آخرین هاست. سیاسی راه»های و«حلارائۀ پیشنهادها ،

باصراحتبیانمیتوصیه )دهایعملیاستکهبعضاً کنایهوتلویحاً با :7911اوری،شودویا

وضعیابیوارزفی:توصدینمایمیمراحلراطنیاپردازهیوکاملترنظرگری.بهعبارتد(411

آس ترسیشناسبیموجود، ومیوضعموجود، وضعموجود برونرفتاز راه مطلوبو وضع

.بهوضعمطلوبدنیباالخرهراهرس

بیشترنظریاتسیاسیمعطوفبه بیاناسپریگنزتوجه مشکالتواقعیوضروریاست.به

پردازانسیاسیدرپاسخبهمشکالتسیاسیکهطیفوسیعیازافرادراآثاراندیشمندانونظریه

نموده خود نظریهگرفتار دیدگاه از است؛ خلقگردیده بیماریاند، دچار جامعه سیاسی، پرداز

نظمیاولینفتۀوی،مشاهدۀبی(.بهگ7964:43استووضعادارۀآننامطلوباست)اسپریگنز،

گامدرتئوریزهکردندیدگاهیکاندیشمنددرفرآیندتدویننظریهاست.

توماسآکویناسبحرانسامانسیاسیرا ایناست: پرسشاصلیاینتحقیق ایننگاه، با

کندوبرایبرونرفتازآنورسیدنبهوضعمطلوبچهراهکار/چگونهارزیابیوتوصیفمی
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کند؟راهکارهاییراتوصیهمی

فرضیۀاصلیپژوهشچنیناست:دراندیشۀسیاسیتوماسآکویناسمسأله،تعارضدرعمل

براساسوحییاعقلدرحوزۀادارۀجامعهاستوعلتبروزاینتضادوبدبینی،فاصلهافتادن

کلیساوراهحلبینعقلووحیاست.آرماناوپادشاهیمنتخبمردمتحتنظارتوراهبری

تلفیقبینعقلارسطوییوشریعتمسیحیاست.

هاوبرمبناینظریۀهادی،محورهایاصلیدراندیشۀباتعمقدرسؤالاصلیتحقیقوفرضیه

سیاسیتوماسآکویناسازاینقراراست:

نظمی؛شناساییبحرانودریافتوفهمبی-الف

نبینعقلووحی(؛شناسی)فاصلهافتادتشخیصوآسیب-ب

آل)پادشاهیمنتخبمردمتحتنظارتکلیسا(؛بازسازیتصویریایده-ج

اندیشیبرایرهائیازبحران)تلفیقعقلارسطوییوشرعمسیحی(.چاره-د



 نظمی )عقل یا وحی( شناسایی بحران و دریافت و فهم بی

منیکپادشاهدنیوینیستم.»درانجیلیوحناازحضرتعیسی)علیهالسالم(منقولاستکه

جنگیدندتادرجنگسرانقومیهودگرفتارنشوم.پادشاهیمنمتعلقبهایناگربودمپیروانممی

نیست دنیا باب« یوحنا، 72)مسیح، آیۀ ،91 رومیانوضعامتپطرس(. به خود نامه رسولدر

زولیامر،یعنیشاهبهعنوانازبرایخداوندا»مسیحرادردولتمدنیچنینبیانکردهاست:

حاکمویاوالیکهازجانباوبرایسیاستکردنبدکارانوپاداشنیکوکارانمنصوبشده

استتبعیتکنیدزیرامشیتالهیبرآنجاریشدهاستکهباحُسنرفتارخوددهانگسسته

نمی وقعی شما بر که را شخردان به و بترسید خداوند از بربندید. بگذاریدنهند احترام «اه

(.7921:2)طباطبایی،

و معمول شیوۀ اربابکلیسا انفعال زمانضعفو در اربابحکومت، با برخورد ایننوع

الگویعملمؤمنانبهدینمسیحقرارگرفت.بهتدریجباگسترشدامنۀنفوذمسیحیتدراروپا،

نظریۀجداییا ابتدا قتداردینیوقدرتحکومتیوسپسرفتهرفتهدعویکلیساافزایشیافت.

(.اگوستیننظم7924:724موضوعبرتریاقتداردینیبراقتدارحکومتمطرحگردید)پوالدی،

زمانتابعدونظمیکینظممتعلقالهیونظمانسانیراازهمجدادانستوگفتکهمؤمنانهم

ضمناطاعتازنظمشهرزمینیبایدبهشهرزمینیودیگریمربوطبهشهرمینویهستند.مؤمنان
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(.7924:729خودرادراینجهانباشهرمینویهماهنگکنند)پوالدی،

کردن آنآماده کار اینجهاناستو آسمانیدر جامعۀ نمایندۀ اگوستینکلیسا گفتۀ به

نمایند کشور ازسویدیگردولتیا آسمانیاست. جامعۀ شدنبه ۀآدمیزادگانبرایپذیرفته

(.باآنکهاگوستین932-7929:211گیرد)فاستر،جامعۀزمینیاستکهگناهکارانرادربرمی

در موجود ابهامات اما است، گذاشته دولتصحه بر کلیسا برتری بخشبر این در تلویحاً

-7929:214نماید)فاستر،هایدیگراظهاراتاومارادرپذیرفتناینرأیدچارتردیدمیبخش

(.بعدازاگوستینمدافعانومنکرانقدرتکلیساهرکدامسخناناورابهدلخواهخودتفسیر212

کردند.مدافعانقدرتکلیساگفتندکهدولتچوندرنظراگوستیننمایندۀجامعۀزمینییعنی

مدعیشدندکه باشدومنکرانقدرتکلیسا تباهیاستبایدتابعکلیسا گناهکاریو نمایندۀ

ونجامعۀآسمانیدرجهانواقعیوجودندارداگوستیندولترادراینجهانصاحباختیارچ

(.7922:796مؤمناندانستهاست)عنایت،

امابههرحالاصلاساسیحاکمبراندیشۀاجتماعدرایندورهانفکاکدوحوزۀاقتدارات

یکشدهمشروعوافراداجتماعسیاسیومذهبیازیکدیگراست.هرکدامازایندوحوزۀتفک

بنایایناصلدرموظف اطاعتکنندوهیچیکمتعرضحریمدیگرینگردد. اندازهردو

هرآنچهراکهسهمقیصراست»گوید:فرمانمنتسببهحضرتعیسی)علیهالسالم(استکهمی

(.دراواخر47،آیۀ44)مسیح،متی،باب«بهقیصروهرآنچهراکهسهمخداستبهخدابپرداز

ژالسیوس پنجم، پاپ-7قرن دوراناز آن به-های نسبت وظایفمسیحیان بر حاکم اصل

دارد:فرمانروایمسیحیراچنینمقررمی

دنیا آن در خود سعادتجاودانی تأمین برای مسیحی امپراتوران که شد مقرر پسچنین

این نیازمندباشندو روحانیونوکشیشان به ازکمکهمیشه خود نوبۀ به هایفرمانروایاناننیز

ومقصودازدادنترتیبکارهابهاینصورتاینمندگردندزمینیبرایانجاماموردنیویبهره

اشتغاالتروحانیازمسیرصحیحخودمنحرفنگرددوتحتتأثیراغواهایجسمانی بودکه

هایممکنباشدازگیرکردندرپیچوخمقرارنگیرد.وسربازخدا)کشیشکلیسا(تاآنجاکه

نشودکهمتصدیاناموردنیویپیشوایی مشاغلدنیویمصونبماندودرعینحالهرگزدیده

اند.ازاینقرارحکمتبالغیزدانیضعفوناتوانیایندومنصبرامذهبرانیزبهعهدهگرفته

بشریاینامتیازدادهنشدکهدرآنواحدهاازهمدیگرنشاندادزیرابههیچباجداکردنآن
                                                                                                                                               
1. Gelasius 



 055 وش جستاری اسپریگنزر و اندیشۀ سیاسی توماس آکویناس
 

آن دوی هر وصاحب وظایف که بود این قضیه این در خدا مستور حکمت و گردد ها

هایهرکدامازایندوحوزۀقدرترافقطکسانیکهبرایایفایآنمناسبندبهعهدهمسئولیت

(.7:731بکبیرفرانسه،جبهنقلازتوماسکارالیل،تاریخانقال7929:242گیرند)فاستر،

میویچنیناستداللمی اداره شیوه بهدو اموردنیا روحانیوغیرروحانی.کندکه شود،

گیرند.روحانیونمسائلدینیرادراختیارزمامدارانهردوبخشاقتدارخودرابهفرمانمسیحمی

اروحانیوندرامورعرفیازقوانینیکهدارندوامپراتورنیزفرزندکلیساستنهمعلمیامدیرآن.ام

کنند.بااینحالدرسلسلهمراتباقتدارمرجعیتروحانیباالترازامپراتورنهادهاستپیرویمی

(.7924:729تریرابرعهدهدارد)پوالدی،قدرتدنیویاست،زیراروحانیتبارسنگین

سرزمین به بربر اقوام هجوم از بعد امپراتوری وهای تشکیالت کلیۀ رفتن بین از و روم

تازیوعرضاندامکلیسابدونحضوررقیبدیرینۀخودمهیاهایدولتی،عرصهبراییکهسازمان

گردید.باانتقالپایتختامپراتوریرومبهقسطنطنیه،فرمانروایمطلقرومپاپگردیدوچندی

هابهاستنادنوشتۀمجعولیعنایت،پاپپسازآنبهگسترشقلمروارضیخودپرداختند.بهگفتۀ

حققضاوت»مدعیشدندکهامپراتورکنستانتیننهتنهابرایپاپدوم«بخششکنستانتین»بهنام

روحانیرادرسراسرکلیسایمسیحبهرسمیتشناخته،بلکهاوراصاحبخاکروموایتالیاو

(.7922:796)عنایت،«نواحیمحروسهدرغربدانستهاست

وباشکل گیریپادشاهیشارلمانیدررأساقوامفرانکوتسلطبربخشوسیعیازاروپا

اوضاعقدریدگرگونشد.اوخودرامیراثداروخلفامپراتورروممعرفیکارولنژینتأسیس

برسراوگذاشتوگفتکهعیسیمقامشاهیرابهشارلمانی نمودوپاپنیزتاجپادشاهیرا

ک جعطا امتاوحکمرواییکند)ویلدورانت، بر استتا 2رده ایندوران612-611: در .)

دانست.ایننظریهبعدهابهعرصۀایپیداشدکهمقصدقدرتسیاسیرازندگیاخالقیمینظریه

ایمبنیبروالیتکلیساکشاندهشد.بعدازشارلمانینظریۀغالبچنینبودکهقدرتدنیویتازه

توانندوظیفۀخودرابهطورمشروعلطفبهشاهاناعطاشدهاستوبدونآنشاهاننمیازروی

انجامدهند.درتکمیلایننظریهکمکماینادعامطرحشدکهمرجعیتروحانیبراموردنیوی

(.7924:722گیرد)پوالدی،اشرافداردوروحانیتنسبتبهعوامدرمقاموالیتقرارمی

«شاهیدینساالر»گرباتسلطامپراتوریکارولنژینبربخشمهمیازاروپا،نظریۀازسویدی

بسطیافت.اشرافیتوروحانیتفرانکایننظریهرابهعنوانیکایدئولوژیساختهوپرداخته

هابااستفادهازسنتامپراتوریرومکهبرایامپراتوریوجهۀقدسیوالهیقائلبودندنمودند.آن
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صردینیاینفکرراگرفتهوبهپیشبردند.برهمیناساسامپراتور)یاشاه(شورایکلیساراعنا

هایروحانینقشداشتوازحیثاستقرارانضباطدرهابرایمنصبودرتعییناسقفگشودمی

پادشاهی اخالقعمومیدارایمسئولیتینهاییبود. نظارتبر همینطور روحانیتو دستگاه

ساالرنامیدهمازاینحیثکهشاهازحقمشروعبرایمداخلهلنژینرابایدپادشاهیدینکارو

درامورکلیسابرخورداربودوهمازاینجهتکهپادشاهازوجهۀالهیبرخورداربودوخودرا

(.7924:721کرد)پوالدی،خلیفۀخداونددررویزمینمحسوبمی

ایندوران در مجموع در ازلذا مرجعیتدینی دینیو قدرتغیر به اقتدار تقسیم رابطه

هایکلیساازقرنیازدهمبهبعدباالگرفتودرایبرخورداربود.داعیهوضعیتمبهموشکننده

هایصلیبیبینمسیحیانومسلمانانقرنچهاردهمبهاوجخودرسید.درنتیجۀبهراهافتادنجنگ

فهوفرهنگاسالمیدرغربرخنهنمود.دراینبخشازتعارضدینعالوهبرغنایمجنگی،فلس

ازابزارجدلمستفادازفرهنگودانشدینی،حملهبه استفاده ودولت،طرفدارانهرجناحبا

اندیشه دوران این در گرفتند. سر از را یکدیگر توماسآکویناسقدیس»های بروز« و نمود

وفبهسازگارنشاندادنعقلوایمانبایکدیگربودوازمنحصربفردیداشت.تالشویمعط

(.7922:792اینراهدینمسیحرابافلسفۀیونانیدرآمیخت)عنایت،



 شناسی )فاصله افتادن بین عقل و وحی( تشخیص و آسیب
کرد.درزمانآکویناسدرغربنظریۀآکویناسبازتابدورانیبودکهدرآنزندگیمی

پاپحرکتجدیدی جدال اوج سیزده قرن بود. گردیده شروع زمینی شهر ایجاد بابرای ها

فلسفۀآکویناسبرخالففلسفۀاگوستینفلسفه بینشاوایخوشپادشاهانبود. در بیناست.

دهند.درنگاهاگوستینراهلطفالهیوطبیعتبرایرستگاریانساندستبهدستیکدیگرمی

پذیراست.بایددرتبرایانسانهبوطیافتهبهمددالطافالهیامکانرستگاریورسیدنبهحقیق

اساستعالیممسیح زندگیبر وحیالهیو بهسویایمانفراطبیعیبه عنایتاو پرتولطفو

(.64-7921:69حرکتکرد)کاپلستون،

بود کهاینبدبینیبهانسانوعقلاوسرمنشأاختالفاتمیاناربابحکومتوکلیسا چرا .

مهمترینتجلیعقلطبیعیوجودقوانینوجوامعمبتنیبرقوانیناست.قوانینانسانیفرمانعقل

اند.بااندکهدرقوانینبشریعینیتپیداکردهاند.اینقوانیندرواقعاصولعامقانونطبیعیعملی

قوانینبشریراهایبدبینانۀامثالاگوستیناینوصفاربابکلیسامتأثرازاندیشه بهحکومت،



 053 وش جستاری اسپریگنزر و اندیشۀ سیاسی توماس آکویناس
 

هاوپادشاهانبود.درایندیدگاهنمودندوایننقطۀآغازجدالپاپصرفاًشرّضروریتلقیمی

دولتبهعنوانابزارقدرت،ریشهدرعواقبگناهنخستینداردوبافرضواقعیتگناهنخستینو

کهممکننیستمگراینعواقبآن،وجودچنیننهادیضروریاست،ولیوجوددولتعادل

برترازدولت کاملاستوقطعاً بهعقیدۀاگوستینکلیساتنهاجامعۀواقعاً دولتیمسیحیباشد.

پسنهباالترازکلیساستونهحتیهم بگیرد، ازکلیسا دولتبایداصولخودرا زیرا است،

(.7921:772کاپلستون،سطحکلیسا)

بهانجامرساند،امریمبتذلوپیشپاافتادهاست.حکومتحکومتبهدلیلوظایفیکهباید

هایفاسددرپیدستگیریسارقانوقاتالنیازرود.شحنههرگزازحدیکدزدبگیرفراترنمی

روند،اینشریاستدرمقابلشربزرگترآشوباجتماعی.آنچهحکومتجنسخودشانمی

اناستوچیزیبیشازاینازعدالتدراینجهانخواند،درواقعمایۀمباهاتدزدعدالتمی

درنمی زیرا ندارد، حیاتدرونیفرد حکومتهیچنسبتیبا راستا این در داشت. انتظار توان

(.7939:492خصوصرستگاریتقریباًچیزیبرایگفتنندارد)مکللند،

گرفتکهتعلیموتربیتایندیدگاهبهکلیدرمقابلدیدگاهفیلسوفانیونانباستانقرارمی

وظایفدولتمی از جزئی را وشهروندان حفظنظم ابزار عنوان به تنها دولترا و دانستند

نمی تجسم برقراریسلطه )عنایت، 7922نمودند نقلمی42: عبارتیکه در آکویناس(. شود،

بااصلمرکزیحاکمبرفلسفۀارسطوبیانمی طبقایناصلنمایداعتقادوهمبستگیخودرا .

هایجامعۀسیاسینهتنهامانعازوجوددولتوگسترشآنطبیعیاستوقوانینومحدودیت

گوید:ایاستبرایاحرازرشدوتکاملانسان.اوچنینمیرشدوترقیانساننیست،بلکهوسیله



 مسئلۀ نود و ششم
انسانبرانسانیدیگرتسلطمادۀچهارم:آیادرآنوضعبیگناهیبشر)پیشازسقوطآدم(

داشتیانه؟

...چوندردورانبیگناهیبشرهنوزکسیمرتکبگناهنشدهبودتابهکیفرآندچارگردد

توانستهاستمحکومقدرتدیگرییاتحتتسلطپسدروضعطبیعیآفرینشهیچانسانینمی

انسانیدیگرباشد.

بهنحویدیگروجودداشتهباشدوآنموقعیاستامارابطهتسلطانسانبرانسانممکناست

کهانسانیزمامهدایتانساندیگرراکهآزادبهدنیاآمدهاستبهدستبگیردواورادرراهی
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کهمتضمنخیرومصلحتخودش،یاخیرومصلحتهمگاناست،هدایتکند.ایننوعتسلط

وجودداشتهباشد:توانستهاستدرعهدمعصومیتبشربهدودلیلمی

انسانبهطبعجانوریسیاسیاست.بنابراینموجوداتانسانیدرآنعهدمعصومیتبشرنیز

بایددرجوارهمزندگیکردهباشند.ولییکزندگیاجتماعیکهدرآنعدۀزیادی قاعدتاً

درشرکتدارندجزبدینوسیلهکهشخصیواحد)کهخیرومصلحتهمگانرادرنظردارد(

امکان اگربهحالخودواگذارشوند«عدۀکثیر»پذیرنیست.زیراهررأسآنانقرارگیرد،عمالً

هاومقاصدخودخواهندرفت،درحالیکههدفواحداحتیاجبهکارگزاریواحددنبالهدف

ازاینجاستکهفیلسوفمی گویدهرآنگاهکهجزئیاتزیادرویهمبرایهدفیواحددارد.

بهدستشوند،همیشهخواهیمدیدکهآننیرویارشادظیممیتن را کنندهکهزمامتنظیمکارها

 دارد،درمرکزیواحدمتمرکزاست.

دوراز شودکهازحیثعدلودانشبردیگرانبرتریداشتهباشد،حقیقتاً اگرانسانیپیدا

حتخودشان(اعمالقدرتکند.درانصافخواهدبودکهاونتواندبردیگران)بهنامخیرومصل

آیه مورد میاین هستکه ای نعمت»گوید: از که همچنان الهیمخلوقاتخدا مواهب و ها

نیزازاینجاستکهاگوستین«هاسهیمسازند.شونددیگرانرانیزبایددرآننعمتبرخوردارمی

هازاینجهتکهعاشقتسلطبرمردانعادلجهان،بارسلطنتوجهانداریران»گوید:بهمامی

کننددیگرانباشندبلکهازاینلحاظکهآنرانوعیوظیفهبرایتأمینسعادتدیگرانحسمی

 «.گیرندبهدوشمی

ازمجموعاینمطالبجوابتمامایرادهاییکهدراینباره)تسلطبشربربشر(گرفتهشده

همهشانناشیازمفاستآشکارمی -7929:229هوماولاینکلمههستند)فاستر،گرددزیرا

213.)

رغمطوالنیبودنازاینجهتبیاننمودیمتادیدگاهتوماسآکویناسرافقرۀفوقراعلی

نسبتبهخاستگاهدولتنشاندهیم.بنابراینآنچهدرکالمآکویناسآشکاراستآناستکه

راستایتحققغایتبحکومتپدیده در رستگاریایطبیعیو سعادتو به یعنیرسیدن شر

گونهکهدیدگاهگرددایناستکهآکویناسهماناخرویاست.آنچهازفقرۀفوقاستنباطمی

بودناساسحکومتنمی پذیردوزمینۀآشتیبینحکومتوغالبمتفکرانمسیحیرادرشرّ

فراهممی را )کلیسا دنبالآنقوانینموضوعۀبشریرا به و نمودتحققعقلبشردرآورد که

داند،ازآنسونیزنهتنهاکورکورانهعرصۀجامعهاست(درجهتمخالفقانونازلیوالهینمی
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رودبلکهاندیشۀویرادربعضینکات)یعنیدرآنقسمتیکهمربوطبهدنبالافکارارسطونمی

تعدیلهممی اآیینبندگیاست( آکویناسفلسفۀ عقیدۀ به درستکند. رسطورویهمرفته

استولیناقصاستزیرابرایکاملشدنبهمنابعدیگرحقیقت)نظیروحی،احکامیزدانیو

(.7929:229اند)فاستر،کتابآسمانی(احتیاجداشتهاستکههیچکدامدردسترسارسطونبوده

کهعلتتعارضتوانبهعنواننتیجهبیانداشتآناستدرنهایتآنچهدراینبخشمی

هادرنگاهبدبینانۀاربابکلیسانسبتبهعقلووحیدرقرونمیانهوجدالبینپادشاهانوپاپ

بهعنوانشرّیضروریتلقینمودهوقوانینهابودکهوجودحکومتمبدأپیدایشدولت را ها

آنهمانتسابقولپیشگفتهبهحضرتعیسی)علیهنمودند.دلیلموضوعۀبشریراتحقیرمی

السالم(بودکهسلطنتمسیحیاندرسرایآخرتاستوسلطنتدنیاییامریحقیروبیارزش

(.91،آیۀ72است)مسیح،یوحنا،باب

بهگفتۀعنایت،آکویناسبهپیرویازارسطووبرخالفاگوستینبرآنبودکهحکومتو

یکیشهریمنشیعنیمدنیجامعۀسیاسیحا صلشروتباهینیستبلکهنتیجۀدوامراست:

(.فلسفۀ7922:721الطبعبودنانسانودیگریضرورتفرمانرواییدادگرانبرنادانان)عنایت،

آکویناسنمایانگرکوششیبودبرایدفاعازکلیسادربرابرمردمهوشیاروزیرکازیکسوو

برتریشهریا ازخواستار زمینه دو اینهر در ولیفرصترستگاریکلیسا سویدیگر. از ران

هاوشهریارانامپراتوریمقدسراناتوانکردهوفسادهایمداومپاپدسترفتهبود.کشمکش

روزافزونپاپانواسقفاناحساساتمردمرابهضدکلیسابرانگیختهبود.اینکزمینهبرایپیدایش

میفلسفه وواپسینپیوندهایشدایمهیا طلبنموده نیرومندیوحاکمیتمطلقدولترا که

قدرتسیاسیراازکلیساجداکند.



 آل )پادشاهی منتخب مردم تحت نظارت و راهبری کلیسا( تصویری ایده بازسازی
چند هر مبتنیبود؛ ارسطو اخالقی نظریۀ فلسفیبر نظر حیاتاخالقیآکویناساز نظریۀ

بهعالوهتوماسآکوینا مبناییکالمیکهدرنظریۀارسطومفقودبودتقویتنمود. با سآنرا

ترشدهاستکهوی،درمقامفیلسوفبراینباوربودکهنظریۀآکویناسبااینحقیقتپیچیده

آدمیعمالًدارایغایتیفراطبیعیاست.بهطوریکهدرنظراواخالقِصرفاًفلسفیبرایهدایت

ان،ناکافیاست.همینامردرموردنظریۀسیاسیاونیز،کهدرآنچارچوبکلیبحثافعالانس

توانستبهاینباورمعتقدباشدکهدولتکامیابیاارسطوراپذیرفتهاست،صادقاست؛اونمی
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تواندهمۀنیازهایآدمیانرابرآوردهسازد.آرمانیدرقرائتارسطوییآن،می

بیعیآدمیخودبسندگیاستکهبازندگیدرمحدودۀدولتحاصلبهنظرارسطوغایتط

شود،درحالیکهبهنظرآکویناسغایتآدمیامریفراطبیعیاستوبهطورکاملفقطدرمی

جهانآخرتبهدستآمدنیاست.توماسآکویناسمعتقداستغایتجامعهبهروزیاستو

برایای اساسفضیلتاست؛ بر زندگی زندگیفضیلتبهروزی، بشرینکه غایتجامعۀ آمیز

آمیزنیست،بلکهبازیستنفضیلتآدمیحیاتفضیلت«نهایی»کهغایتکنداست.اواظهارمی

هایطبیعتآدمیفراتریابیموتحصیلاینغایتازتواناییمندیازخداونددستمیآمیزبهبهره

 مندیازخد»است. کهآدمیبهغایتبهره نیرویالهیازآنجا نیرویبشریبلکهبا اوندنهبا

هدایتآدمیبه«لطفالهییعنیحیاتابدی»یابدوازآنجاکهبهتعبیرپولسرسول،دستمی

ازاینرورهبریآدمی«سویاینغایتنهبهقانونبشری،بلکهبهقانونالهیمربوطخواهدبود.

سپر کلیسایاو مسیحو به او غایتنهاییِ اساسعهدجدیدبه بر بهطوریکه است، شده ده

(.7921:491مسیح،پادشاهانبایدتابعکشیشانباشند)کاپلستون،

تأییدمی وآکویناسمطمئناً دستدارد در زمینیرا بشریو رهبریامور پادشاه، کندکه

پادشاهاستموضعاوانکاروجودقلمروخاصدولتنیست؛امااواصرارداردکهاینمربوطبه

استکه مطلباین کند. تأمین ابدی سعادت جهتتحصیل در زیردستانشرا بهروزی که

گویدانسانگوییدارایدوغایتنهاییاست،غایتیدنیویکهآنرادولتفراهمآکویناسنمی

فراهممیمی کلیسا اومیکندوغایتیفراطبیعیوابدیکهآنرا گویدکهآدمیدارایسازد؛

دررهبریامورزمینیتسهیل پادشاه یعنیغایتفراطبیعیاستوکار فقطیکغایتنهایی،

نیست،زیراکاردولتاست«اقتداریمستقیم»زمینۀنیلبهآنغایتاست.اقتدارکلیسابردولت

نهکارکلیساکهمراقباموراقتصادیوحفظامنیتباشد،امادولتباتوجهبهغایتفراطبیعی

باشد،اما«جامعۀکامل»تواندیکآدمیبایستیمراقباینامورباشد.بهعبارتدیگردولتمی

ترفیعآدمیبهنظامفراطبیعیبهاینمعناستکهدولتبیشترخدمتگزارکلیساست.

گوید:آکویناسدراینبارهچنینمی

ستبهکشتیسازدستوراشراندنکشتیدردریا....منبابمثال،ناخدایکشتیکهوظیفه

دهدکهچهنوعکشتیبرایشبسازدکهبرایبحرپیماییمتناسبباشدوآنشهروندیکهمی

دهدکهچهنوعاسلحهبرایشدرستسازدستورمیکارشاستعمالجنگافزاراستبهاسلحه

کهانسانبههدفنهایی ولیازآنجا یلتاشکهتنعمازمجاورتخداستبهکمکفضکند.
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شودوشاهداینادعاکالمحواریمسیحیدرسورۀرومیانیزدانی،ونهفضیلتانسانینایلمی

،رساندنانسانبهاین«نعمتخداحیاتجاودانیاست»گوید:(کهمی49است)بابششم،آیۀ

هدففقطازعهدۀیکقدرتیزدانیونهانسانیساختهاست.چنینقدرتیمتعلقبهپادشاهی

سرورا قدرتیفقطبه چنین عبارتدیگر به هست. هم خدا استبلکه انسان تنها نه ستکه

آسمانیماعیسیمسیحتعلقداردکهباقراردادنافرادبشردرحکمفرزندانخدا،همهشانرابا

(.7929:471جاللوشوکتآسمانیآشناکردهاست)فاستر،

سبرایجامعۀماوراییدرنظرگرفتهاستنظریۀاورابااینحالوبهرغممقامیکهآکوینا

نظریه برابر در درباید آکویناس آورد. شمار به عرفی حکومت نظریۀ دینی، حکومت های

دهد:خصوصرابطۀدولتومذهبدرعباراتزیرچنینتوضیحمی

حکومتکردنبهمعنیهدایتکشتیاست...هدفحکومتهمانندکشتیعبارتاستاز

بهترینراه ازاینقرارموقعیکهرساندنبارومحمولۀکشتیاز بهمقصدتعیینشدهاست. ها

شودمنظورایناستکهکاروکوششپاروزنانوادارهصحبتازخوبراندهشدنکشتیمی

وظیفۀ . است... کامیاببوده نظر، مورد بندر رساندنمستقیمآنبه کنندگانسکانکشتیدر

درطیسفرشکافنجاریکه کشتیاستایناستکه درکفیادرعرصۀ شده هایپیدا

دیوارۀکشتیرابهسرعتتعمیرکندومانعازنفوذآببهدرونآنگردد.درحالیکهوظیفۀ

(.7929:411فاستر،ناخدانشستنپشتسکانکشتیوسالمرساندنآنبهبندرموعوداست)

معنینفیاستقاللاموردنیانیست.دنیاپلیبهسویآخرتاست.برتریرستگاریاخرویبه

درجدالبینطرفدارانبرتریکلیساباطرفداراناستقاللپادشاهکهدرقرونمیانهشکلگرفته

نظریۀ در داشت. تأکید کلیسا مرجعیت از سیاسی اقتدار استقالل و تمایز بر آکویناس بود،

دنیاوالیتمطلقهاستواینوالیتراخداوندازطریقمردمبهآکویناسوالیتپادشاهبرامور

(.نقشکلیسارهبریامورمعنویاست.اماجنبۀدیگر7922:762اوتفویضکردهاست)پوالدی،

دهدتمایلبهعرفیکردنحکومتداردایناستکهنظریۀآکویناسدربارۀدولتکهنشانمی

برمحافظت نیزبهسویمعتقداستدولتعالوه را ازخیرمشترکمردمدرجامعهبایدمردم

کندکهجملۀاتباعمسیح،زندگیخوبهدایتکند.آکویناسبهشدتدراینبارهپافشاریمی

بایدازاوامر یعنیتماممسیحیانکهبهقانونالهیذکرشدهدرانجیلاعتقادودسترسیدارند،

.درمجموعنظریۀآکویناسدرموردحکومتشاهیمبنیفرمانروایاندنیویخوداطاعتکنند

شودپایۀحاکمیتمردموبراینکهقدرتشهریارازخداوندامابهتفویضازجانبمردمناشیمی
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(.7922:719،یپوالدسیاسیمستحکمکرد)-حکومتمشروطهرادراندیشۀدینی

 اندیشی برای رهائی از بحران )آشتی عقل و شرع( چاره
عبارت منبع سه این است. گرفته سرچشمه عمده منبع سه آکویناساز فلسفۀفلسفۀ از اند

هایدینمسیحوحقوقرومی.آکویناسباتلفیقکالسیکیونان)بهویژهافکارارسطو(،آموزه

ایدرالهیاتبرپاداشتکهجمعمیانعقلوشرعراممکنهایاینسهسنت،بنایتازهآموزه

نظ گونهکرد. طبیعیوعقالنیسازماندهیزندگیاجتماعیبه شیوۀ متوجه او ایاستکهریۀ

عقالنیتمستتردرغایت اومعتقدبه زندگیعمومیمحققگردد. هایطبیعیانساندرعرصۀ

پشتپردۀقانونبود.هدفاواستخراجنظامیعادالنهوطبیعیبااستفادهازدومؤلفۀتأثیرگذار

بود.عقلودین

تواندماندومیداندکهباوجودهبوط،ازفساددورمیاوانسانراداراییکعقلطبیعیمی

انسانرابهسویکمالانسانیهدایتکند.انسانعالوهبرعقلدارایامیالطبیعینیزهستکه

برایرسیدنبهغایتکمالانسانیکهمی اما یاریکنند. اتصالبهتوانندعقلطبیعیانسانرا

خداونداستعالوهبرعقلبهلطفنیزنیازاست.برایهمینلطفبهطبیعتاضافهشدهاست

(.اومهمترینتجلیاینعقلطبیعیراوجودقوانینوجوامعمبتنیبرقوانین7929:743)پوالدی،

اینقوانیندروکندومعتقداستقوانینانسانیفرمانعقلعملیمعرفیمی اقعاصولعاماند.

کردهقانونطبیعی قوانینبشریعینیتپیدا در انسانیاندکه اینحالبرایکمالجامعۀ با اند.

شودالزماست.اگرآناصلقوانینطبیعیکافینیست.قوانیندیگریکهقانونالهینامیدهمی

اینمی مقدسرا امر نشانه بپذیریمکه آدمیرامعروفاکویناسرا 7کندتقدیسمیداندکه

((Chauvet, 1994: 15ودولتدرنهایتباهمکاریکلیساقراراستچنیننقشیراایفاکندآن

رسدکهاینبحران،راهکاریدرستواصولیخودرایافتهاست.گاهبهنظرمی


 جایگاه عقل در فلسفۀ سیاسی توماس آکویناس
 قروندر مسئله رینمهمت وحی و عقل بین تعارض گاهی و تفکیک شد گفته که طوری همان

 وحی به آگوستینیعنی مسیحی فیلسوف مهمترین عصر این ابتدای رود.درمی شمار به وسطی

 راه قدیس آگوستین نظر به.دانستنمی توجه قابل چندان را نقشعقل اما داشت ایویژه توجه

 الزمۀ تعقل، از لقب ایمان به نیاز درکبیشتر و فهم است.حتیبرای عقل نه و قلبی ایمان شناخت،

                                                                                                                                               
7  .Signum rei sacrae in quantum est sanctificans hominesترجمهتحتالفظیآنایناست:نشانهامر

کند.مقدسآناستکهآدمیراتقدیسمی
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 نشان را او شناسی معرفت مشی خوبی به«تابفهمی بیاور ایمان»یعنی او معروف جملۀ.است کار

 تفکر رشد با و باقینماند اینصورت به دینی تعالیم و وحی به ویژه توجه این اما.دهدمی

اینش عقل به ایویژه توجه ،79قرناوایل و 74قرن اواخر در خصوصاً ارسطویی،  امردر د.

 گرایانهعقل تفکر این که دارند باور یقین به اندیشمندانتمام رسید.تقریباً خود اوج به آکوئیناس

 همانند نیز آکوئیناس توماسمسلماناست.مثالً رشد ابن از اندکیتفاوت با و سینا ازابن برگرفته

 فلسفی معرفت پود و تار با دتواننمی ضروری و عقلی براهین بی چیزی کهداشت یقین رشد ابن

 رشد ابن با ارسطو، ازالعاده فوق تمجید و تحسین در توماسآکوئیناس برآن، درآمیزد.افزون

عقلی با تردید بدون را ارسطو تفکر اصلی مبانی زیرا داشت. نظر اتفاق  یکی طبیعی اصول

 (.7917:42دانست)ژیلسون،می

 وحی اما شودمی نزدیک وحی به امکان حد در که است عقل این»توماسآکویناس نظر از

 با درجه به درجه تا باشد داشته دائمی کوشش باید عقل گویی اینلحاظ استاز عقل از نیازبی

 بدان را خود قدسی حدی یا ذوقی عقل نوعی به بارسیدن احتماالً و خود نهفتۀامکانات کشف

اینکهنزدیک هر به که کوشش این به نیازی گویی شود،میپیدا مؤمن دل در که ایمانی سازد.

 اینلذا(.7922:712)مجیدی،«است،ندارد برهانی و استدالل خود متداول درجات در طریقی

اساسبر کند.فعالیت ازآن گرفتن کمک بدون و ایمان از جدای تواندنمی آکویناسی عقل منظر

قادرکهداندمیعلمیراالهیاتاکویناسسنت،وایمانعقل،درکتاب«مارتینسیالبل»تفسیر

یعنیدیگری،علمبراشپایهوشروعنقطهکهموسیقیهمانند.شوددیگرعقلیعلومپایهاست

نیزآدمیخردپردازدمیخودوگسترشبسطبهعلمآناصولاساسبروداردقرارریاضیات

بسطبهمتألهسانبدین»ورودمیخویشاهربهایمانی،عزیمتینقطهآندادنقرارمفروضبا

 .(Albl, 2015: 48)«7پردازدمیعقالنیومنظمشیوهبهدانشکالمی،



 جایگاه وحی در اندیشۀ توماس آکویناس
 بههاآناز بودند.گروهی کلیسا آباء بیشتر پرداختندمی فلسفه به وسطی قرون در که فیلسوفانی

 نتیجه را عقلبر وحی برتری و کنند رد را فلسفه و عقل بتوانند نوعی هب تا پرداختندفلسفیمی مباحث

می نیز گروهیبگیرند. عقل ایمان بین هماهنگی یک بتوانند تا پرداختندبدان کنند. ایجاد و
                                                                                                                                               

بارهدریراکهیهاقولآثارآکویناسنقل،ازمیاننامدیدگاهآکویناسدربابعقلوایماندرکتابیبا«استفنبراون». 7
.(see: Aquinas, 1999ایخواندنیدرکتابآوردهاست)ت،یافتهوبامقدمههاسآنعقلوایمانونسبتبین
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 اثبات در او نظر به بود. دوم گروه از شد شناخته«قدیس»عنوان به کلیسا جانب از که آکوئیناس

 به از وبداند یاناکافی و ناقص عقلخودرا که است شخصی کار عقل کردن داعالمف هایپدیده

 که الهیباشد.توماسآکویناس وحیپذیرای کامالً که منظور این بپوشد،به چشم آن بردن کار

 نافی استنه عقل با معارض نه الهیتفضل و ندارد.لطف ای عقیده چنین داندمی الهی عطیۀ را عقل

 (.7926:772شود)اینگلیس،می آن نکند،جایگزین کفایت عقالنی تالش که جایی رد تنها و آن

 اینکه برای و کرد استفاده ایمان و وحی از نیستبایستی راهی بدان را عقل که جایی در پس

 که پرداخت مسائلی به بایستی کرد دنبال آکوئیناس الهینظرات در را روح وجایگاه اهمیت بتوان

 در الهی هایفضیلت و هامشیت جایگاه در جمله از دارد؛ ایهویژجایگاههاآندر سانان الهی روح

 به را الهامات و فیوضات بشری فوق و روحانی طُرُق اوخداونداز گفتۀبه اینکه و آکویناس دید

 کردن مشخص اوبرای.دهدمی نشان نظرآکویناسرا در وحی فراوان اهمیت کند،می القا بشر

کلمهمی عقلیصحبت روح دربارۀ اغلب انسانی، روح بودن فردرمنحص  معنای به روح، کند.

 صحبت. داراست همآنرا گیاه حتی ایزنده موجود هر کلمه دقیق معنای به و است حیاتاصل

 این چوناست عاقل موجودات منزلۀ به هاانسان حیات اصل دربارۀ صحبت عقلی، روح از

 نوعی به و بخشدشکلمی را انسانی حقیقی افعال تمام روحانی است.عقل هاانسان خاص کارکرد

 عادی حیات یک در ما کهپاهاست وهاتنه بازوها، سرها، شامل جسم. است انسانی جسم صورت

 روح که کند.زمانیمی عمل نه وایستدمی سرپا نه روح، از جدای جسم اما هستیم، مواجههاآنبا

شودمی فاسد و دهدمی دست از صورتشرا جسم کند،می ترک را جسم مرگ هنگام به

(.7926:712)اینگلیس،

اساسکالمبرایمانواساسفلسفهیاعلمبرعقلطبیعیانسانقراردارد.آکویناسبهنظر

موضوعشکلیاستو معنایارسطوییاستیعنیعلمیکه به علم اینجا علمدر از منظور

لذاایجادوحدتبینعقلووحیوقراردادنکند.وبراهینعقلیکشفمیحقایقرابااستدالل

توماس فلسفۀ کارویژۀ انسانی جامعۀ و فرد کمال و سعادت به منتهی یکمسیر در دو هر

ایکهپیشازآندرالهیاتمسیحیهایمنتهیبهرنسانسدرغرببود.مسئلهآکویناسدرسده

طرحامکانآشتیبینعقلووحیودرنتیجهقوانینوضعیوقانونپذیرفتنینبود.آکویناسبا

الهی)وحی(تالشوافریدرپایاندادنبهمعارضۀعصرخویشنمود.

هایمیانهمسیحیتصادقاست،آنچهدرموردتمدناسالمینیزمشابهنگاهاکثرمتکلمینسده

واجماعمسلمینبهعنواناحکاممنسلخایازسیرهوروشاولیایدین،متنکتابوجودمجموعه
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اززمانومکاناستکهبهدلیلتقدسغیرقابلنقدوبررسی،شأنیفراترازگفتگوومجادلهو

یابند.درایننگاهنقشعقلبهدلیلآنچهمحدودیتعقلانسانیدراستنباطاحکاماستداللمی

فهمدین نیستو چندانبرجسته میشود، محوریتالهیگفته متن»یبا نهصورتمی« و پذیرد

«.عقل»

گرددودراین«فهمظواهر»غیبتعقلدرفهمدینسببشدهاستکهفهمدینمترادفبا

وعقلمحوربهدین(غلبهمی«صورتگرایی»نگاه یابد.درایننگاه)درمقابلنگاهغایتگرا

احکام،سنجۀاسالمیبودنجامعهاستواجرایظاهرشریعتصرفنظرازتحققغایاتومصالح

واقع اعتنا محل المللی بین الزامات و بشری اقتضائات عمومی، حوزۀ مطالبات جمعی، خرد

شود.برایاجرایاحکامدین،نیازیبهجلبرضایتدیگراننیستوآحادجامعۀاسالمینمی

زگاریایناحکامبااقتضائاتموظفبهرعایتاحکامودستوراتدینیرادارند.درمواردناسا

زمانیومکانی،اولویتبااحکامدینیاست.ناگفتهپیداستکهچنینرویکردیبهمسائلجدید

گریزیودرمواردخاصدینستیزیبهدنبالنخواهدداشت.جزدیننتیجهای

اندرطولنظراندیشمندانوصاحبهایتجارببشریویافتهدادنقرارالگوباتوانامامی

تاریخمتناسببااقتضائاتزیستبومی،مشکالتومسائلجوامعبشریراحلنمودوفهمدین

یکیازاینتجارباست.«عقالنیت»بااستفادهازعنصر



 گیرینتیجه
آکویناساوجبحرانوبینظمیسیاسیرادرتعارضبینعقلوشرعوبهتبعآنپادشاهان

ودلیلاینمعارضهرادرفاصلهافتادنبینایندووتأکیدهرگروهبریکیازدید.اهامیوپاپ

ایندومؤلفهورهاکردندیگریبود.اوحکومتمطلوبرادرهمکاریمستمروگستردهبین

پرداختوادارۀمعاشدیدکهدراینفرآیندپاپبهوظیفۀراهبریونظارتمیپاپوپادشاهمی

بهغایتمطلوبجامعۀانسانیبرعهدۀپادشاهبود.مردمجهتنیل

ابنسینا و ابنرشد مسلمانیهمچون توسطفیلسوفان که ارسطو فلسفۀ از آکویناسمتأثر

پیوندتفکر در بحرانسیاسیجوامعاروپاییرا برونرفتاز راه بود، بازگشته اروپا به مجدداً

اسبهدنبالهمکاریبیندوعنصرقدرتمندجامعۀدید.آکوینفلسفیارسطوباالهیاتمسیحیمی

اروپایآنروزیعنیدولتوکلیسابرایرهاییازمشکالتیبودکهجوامعاروپاییباآندست

بی منازعۀ نتیجۀ بشری تمدن قافلۀ از اروپا ماندگی عقب بودند. گریبان پاپبه وحاصل ها
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دنچتراقتدارخودبرسردیگرانبود.تالشپادشاهاندرطولدورانقرونوسطیبرایگستران

منجربهشکل گیرینهضتیدرعمدۀآکویناسدربازگرداندنمیراثعقلییونانباستانبعدها

ترینآموزۀآناومانیسمواصالتدادنبهانسانبودوزمینۀتضعیفاقتدارغربگردیدکهاصلی

کلیسارادراروپابههمراهداشت.

یآکویناس،ناظربهشرایطیاستکهتمدنغرببهدنبالآگاهیازناکارآمدیاندیشۀسیاس

هایاجتماعیبهحضوراندیشۀسیاسیاصحابکلیساوشهرآسمانیبهدنبالنسبتدادنبحران

دیندرعرصۀاجتماعوناکارآمدیآنبودوآکویناسبهدنبالتطهیرچهرۀدینوپاکدانستن

اماتوارائۀقرائتیمتناسبباشرایطزمانۀخویشبود.دامنآنازایناته

توانددرهمۀجوامعیکهدینوبهتبعآنمتدینینحضورحداکثریمشابهاینشرایطنیزمی

درعرصۀقدرتوادارۀاجتماعدارند،ایجادشود.یعنیباحاکمشدنیکقرائتحداکثریاز

ها،اوالًعنصرهاوبرداشتمومیبرایسایرقرائتحضوردیندرجامعهوتنگترشدنعرصۀع

هایدینیعقالنیتجایگاهخودرادرامرعمومیازدستدهدوثانیاًزمینۀبدبینینسبتبهآموزه

وبهتبعآندینگریزیوبعضاًدینستیزیدرعرصۀعمومیایجادشود.دراینصورتدیننیز

امورجوامعانسانیومعنابخشیبهزندگیبشریتاستکارکرداصلیخودراکههماناصالح

ازدستخواهدداد.

لوازم به التزام جامعۀدینیو عنصرعقالنیتدر حضور توماسآکویناس، برمبنایاندیشۀ

زیستعقالنینهتنهاعاملاختاللدرزیستمؤمنانهنیست،بلکهچنانچهدینملتزمبهاحکامخرد

عمومی فقهجمعیدرعرصۀ در موضوعیکه شد. خواهد منجر تعمیقآن پایداریو به باشد

معاصرباعنواناجتهادپویایاالتزامفقیهبهمقتضیاتزمانومکانمطرحگردیده،ازاینمنظرنیز

توانمشاهدهنمود.می
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