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از شاخه شناسیزیبایی ماهیت فلسفه  ای  به  که  همچنین  سلیقه و زیبایی است  هنر  و  با    .پردازدمی فلسفه 

گرایی ارسطویی میالدی، گرایش اجتماع آن زمان به عقل  13و    12فروپاشی الهیات مسیحیت در اروپای قرن  

نزول  از  جلوگیری  برای  کرد  آکویناس سعی  توماس  نام  به  قدیسی مسیحی  میان،  این  در  یافت.  افزایش 

  -به روش توصیفی  گرایی ارسطویی ارتقا بخشد. پژوهش حاضر کههای مسیحیت را با عقلمسیحیت، آموزه

یی از دیدگاه توماس آکویناس و  ارسطو  فلسفهو   مذهب  بررسی پیوند بین  درصدد  ،تحلیلی انجام گرفته است

ایتالیایی    در   ارسطو را  فلسفی  هایاندیشه  آکویناس  . مطالعات نشان داد که توماساستتأثیر بر معماری 

 تطبیق   ارسطو  فلسفه  با  مسیحیت را  ایمان  درنهایت،تکمیل کرد و    و  مسیحیت تغییر داده  هایآموزه  چارچوب

سیاسی آن دوران که برخاسته از عمل و سیاست   -داد. آکویناس تالش کرده بود برای رویدادهای اجتماعی

 بالقوه  و (  یاله)  بالفعل   عقل   دو عقالنی و واقعی ایجاد نماید. براساس فلسفه ارسطو،    هۀکلیسا بود، نوعی وج

های دینی مسیحی را از عقل بالفعل یعنی خداوند  با تکیه بر این فلسفه ارسطو، آموزهوجود دارد. آکویناس  

معتقد    معرفتى  نظام  دو . در حقیقت توماس آکویناس به  استدانست که عقالنیت انسان ملهمی از آن  می

 دو دسته   ایتالیایی به زیبایی معماری    . بشرى  عقل   بر   مبتنى  فلسفى  نظام  و   ایمان   بر   مبتنى  الهى  نظام :  بود

ظاهری به عواملی مانند نور و رنگ   ۀدر حوز  . شودمیهای ظاهری )نمادین( و باطنی )هویتی( تقسیم  زیبایی
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 مقدمه

  قرن  انسان  یبراد. در این میان،  شبشر ایجاد    ۀاندیش  ۀمسئله تقابل عقل و دین یکی از نخستین مسائلی بود که در حوز

(  ع) ی سی ع از  قبل  چون که یکس  گرا بود؛ که عقل  ی لسوف یف  یعن ی  بود؛   ن یدیب   لسوف،یف  ی معان  از   ی کی   ، اروپا  ی زدهمیس

 ن،یبنابرا  بود؛  نیچن  زین  ارسطو  و  افالطون  تیوضع  .باشد  داشته  اطالع  ،یح یمس ایمان    قتی حق   از  توانستینم   شده،  متولد

  س یقد  است،  سوفیفل  که  حالنیع  در  نفر  ک ی   که  دیرسینم  هاآن  ذهن  به  نیهمچن  .آمد یم  شمار  به  ن،یدیب  ارسطو،

  با  عقلبود که  آن بر ،رودیم شمار به یح یمس لسوفانی ف و متکلمان نیتربزرگ از  یکی  که  ناسیآکوئتوماس . باشد هم

 .  دارد ی کامل  با  یتقر یهماهنگ  مان، ی ا و نید

  ی وح   و  ارسطو   فلسفه  نی ب  نظام   ن یا  در .  کرد  ان یب  ناس ی ئآکو  را   عقل   و  مان یا  مسئله   حلّراه  نینافذتر  و   ن یترمندنظام

  نظر  به   .شودیم   برقرار   وندیپ  کند، یم  ر یتفس  را   آن   سا ی کل   و   شود یم  افت ی  مقدّس   کتب  در   که   گونهبدان  ، یح یمس

  ست، ین  سّریم  ما  یبرا  ای دن  نیا  یزندگ  در  امر  نیا  تحقق  اما  ؛است  ...ا  لقاء  لذت  در  انسان  تیماه  یینها  ریخ  ناس،یئآکو

  از   توانند، ینم  گر ید  مخلوقات  که   ی طرق   به  میتوانیم   حال،نیابا.  است  ی حس   یهاداده  بر  متوقف   ما   افکار   رایز

  در   رد؛ یبپذ  را   ی باالتر  قلمرو  وجود  و   کند   انتزاع  ی حس   ی هاداده  از   تواندیم   ما   عقل .  می رو  فراتر  حواس  ی هاتیمحدود

  ق یحقا  یبرخ  ن،یبنابرا  ؛ کند  ثابت  تواندیم   را  آن  ی هست  برسد،  ی عیفراطب   موجود  کنه   به   تواندینم  عقل   که  حال  نیع

  که   است   ی وح  راه   م،یشو  لینا  خدا   تیرؤ  به   م یتوانیم  آن   در   که   دوم   راه.  است  وصول   قابل   ی فلسف  تأمّل   قیطر  از   ی اله

  بپردازند،  ی فلسف  استدالل   به  توانند ینم  که   ی کسان  یبرا  هم   بپردازند،  یفلسف استدالل  به   توانندیم   کهی کسان  یبرا  هم

توماس آکوئیناس مورد توجه قرار گرفت.    ۀشناسی یکی از مفاهیم عقلی بود که در اندیشزیبایی   . است  یدسترس   قابل

 خصوص در معماری قابل تأمل است.گری در فضای فکری و فرهنگی ایتالیا بهبازتاب این اندیشه 

البته آثاری   تحریر درنیامده است. ۀتاکنون اثر مستقلی به رشتباره دهد در اینپژوهش حاضر نشان می ۀ بررسی پیشین

ی تأثیر آراء سن آگوستین  قای با عنوان »بررسی تطبی اند. مقالهبه بررسی اندیشه آکوئیناس بر هنر قرون وسطی پرداخته

درآمده    تحریر  ۀ ( به رشت1397)  های میانه مسیحی« توسط رجبی و حسینیتوماس آکوئیناس بر هنر نقاشی سدهو  

گیرد  رنگ مادی به خود می  ،های آکوئیناسدر قرون وسطی هنر تحت تأثیر اندیشه  آنند  است. نویسندگان در این اثر بر

ای به  حال در این اثر اشارهاینها مبنی بر تناسب کامل و شفاف خلق شده است. باو به موازات این مسئله پیکر انسان

های  به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر دادهحاضر  پژوهش    لذا  ؛دوره نشده است  تأثیر آراء آکوئیناس بر معماری این

ای انجام شده است و درصدد واکاوی ارتباط مذهب و هنر و زیبایی در معماری ایتالیا در قرون وسطی  منابع کتابخانه

 است.
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 زیبایی و هنر از نظر توماس آکوئیناس .1

میالدی در شهر ناپل ایتالیا متولد شد. او در پنج سالگی به صومعه  1225ایتالیایی است که در سال  آکوئیناس  فیلسوف  

(. در جوانی برای تحصیل به دانشگاه ناپل رفت و در این دانشگاه به مطالعه  13:  376)کنی،    مونته کاسینو فرستاده شد

زیر نظر آلبرتوس    ،دومینیکن پیوست. سپس به پاریس رفتتوماس در این زمان به فرقه  (. 15)همان:   فلسفه پرداخت

  1274سرانجام در سال   .سال در دانشگاه کولونی تدریس کرد کبیر به تحصیل الهیات و فلسفه پرداخت و بعد از چهار 

  که   رودیم  شمار   به  یحیمس   لسوفانیف   و  متکلمان  نیتربزرگ  از   یکی  ناس، یآکوئ  توماس  (.9:  1377)ترانوی،    از دنیا رفت 

  ارسطو  یفلسف  افکار  و  آرا  ناس، یآکوئ  امّا   ؛(24  :1375  لسون،یژ)  دارد  ی کامل  با یتقر  یهماهنگ  مان، یا  و  ن ید  با   عقل  است  آن  بر

  که   کردینم  تصور   هرگز   او(.  27  : 1375  لسون،یژ)  داد   دیتعم  غسل   را   ارسطو   یر یتعب  به  و   دانست   هماهنگ   ت یحیمس  با   را

  زیچ  ک ی  ها آن  یینها  هدف  ،یو  گمان  به .  ابدیب  یکالم  قاتیتحق  اهداف  و   یفلسف  قاتیتحق  اهداف   انیم  ی تعارض  بتواند  یکس

 معلم  یهاآموزه  انیم  یاساس  توافق  برسد،  آن  به  تواندیم  یانسان  قیتحق   که  است  یا قله  ن یباالتر  خدا،  شناخت  اگر.  است

:  1375  لسون، یژ)  است   متکلم  کی   زین  لسوف یف  ،یعیطب  شناخت  سطح  در.  دارد  وجود   لسوفی ف  م یتعال  و  یحیمس  قتیحق

مذهبی و فلسفی را در اختیار  ای از باورهای  با این تفاسیر آکوئیناس در تجارب زندگی شخصی خود مجموعه  (.35

 د.شهای او  ای برای اندیشهتجاربی که بعدها تبدیل به پایه داشت؛

او   آثار اصلی  الهیات است.  و  آثار مهمی در فلسفه  دو سومای عظیم هستند. سوما کونترا گنتیلس و سوما  او دارای 

  بارۀ های کوتاه و بلندی نیز در فلسفه داشت. توماس آکوئیناس دربراین دو سوما، رسالهناس عالوهتئولگیا. البته آکوئی

تأثر از بحث  که نگاه او به هنر بیشتر ممزیبایی، تابع عقاید دیونوسیوس و آگوستین و تمایل به نوافالطونی بود. درحالی

(. آکوئیناس با تفکیک میان امر خیر و زیبا، قدرت تشخیص امر زیبا را به انسان  26:  1389)مارگولیس،    ارسطو است

  دهد. او سه شرط برای زیبایی تعیین کرده است. اول تمامیت یا یکپارچگی؛ دوم وضوح، سوم تناسب یا هماهنگیمی

دیدگاه او نسبت به زیبایی، پیوند نزدیکی با مبانی عقلی و فلسفی  و    شود که در بنابراین مشاهده می  ؛(27همان:  )

 شده عقلی وجود دارد. استانداردهای پذیرفته

از سوی عقل بالقوه آدمی به طور بسیط و به اقتضای    عادتی خاص یا مهارتی مکتسبه   ۀمثابنظر آکوئیناس هنر بهاز  

عادت عملی در مباحث اخالقی، دلیل معقول   ۀمثابکه حزم و دوراندیشی بهطورکند. همانمسائل علمی آن را طلب می 

(. آکوئیناس معتقد است  138:  1372)مددپور،    شوند شود. این دو سرشت و عادت مشتبه نمیساختن اشیاء تلقی می

ب استهنر  تقلیدی  امری  طبیعت  به  توجه  به    ؛ ا  طبیعت.  خود  مولد  و  زایا  از  تقلید  معنای  به  نه  دلیل  اما  همین 

سازی بازنمودی از  رهای زیبایی همچون نقاشی و مجسمهخصوص هنهکند و بجایی برای هنرهای زیبا باز میآکوئیناس

شده در این دو حوزه در قرون بعد از آکوئیناس نشان  بررسی آثار خلق  (.28:  1389)مارگولیس،    هنرهای زیبا هستند

از اصول    نمونهاین دو    ،که گفته شدگونهسازی و وضوح تصویر در نقاشی است. همانیابی اصل تناسب در مجسمهاز راه

 اند.شناسی بودهزیبایی  ۀمورد تأکید آکوئیناس در هنر و مقول
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 گرایی( در دیدگاه ارسطوفلسفه )عقل .2

  عقل :  گفتمیوی  .  اندیشیدن  از  است   عبارت  سعادت   ترینعالی  .دهدمی  ارائه  سخن  این   برای  متعدد  دالئل   ارسطو

  فعالیت   هر  از   ترطوالنی  را  فعالیت  صورت  این   توانیممی  ما.  است  عقل   فعالیت   ترین عالی  اندیشیدن  و  انسان   قوّۀ  ترینعالی

  لذا ؛است   پایدار و   خالص العاده فوق دن یاندیش  و   فلسفه  لذّات   رسد می  نظر  به   .کنیم حفظ   جسمانی   فعالیت  مثال    دیگری

  از   بهتر  فیلسوف:  گویدمی  . وی آموزدمی  که  باشد  کسی   حیات  از   ترخوش  داند«می»  که  کسی  حیات  نیست   آورشگفت

  این  با لیکن  است« محتاج  زندگی ضروریات به دیگران مثل هرچند» باشد، دیگران از مستغنی تواندمی دیگر کسی هر

  قادر   بیشتر  باشد،  متفکر  بیشتر  چه  هر  و  کند،  دنبال  خلوت  و  تنهایی  در  را  خود  مطالعات  که  است  قادر  متفکر«»  همه

  که  است  قادر   دیگران  از  بهتر   متفکر   آن،   فقدان   صورت   در   امّا   است،   مفید   او   برای  دیگران  همکاری .  است  کاری   چنین   به

  شود،می  حاصل   آن   از  که   نتایجی   خاطر  به  نه   است  محبوب  خودش   خاطر  به  فلسفه.  کند   اداره  را   خود   امور  آن  بدون

  کهنآ  شرط   به  شود، می  محّقق  است   انسان  کامل  سعادت   که  موضوعات   ترینشریف  در   است   عقل  بستن   کار   به  در  پس

  ما  لذا  ؛ است  انسان  در  الهی   عنصر   مبیّن   حیاتی   چنین.  باشد  داشته   گسترش  درازی  نسبتا    های سال  در  کار  این

  و   انسانی  که  باشیم  چیزهایی   فکر  در   است،   فانی   انسان  چون  ؛ کنندمی  توصیه  که  دهیم  گوش  کسانی   به   خواهیمنمی

  به   تا  بکنیم  توانیممی  هرچه  و   یمگذارب  کنار   را   خود  بودنفانی  در   باید   ما   است  ممکن   که   جاآن  تا  برعکس   ،است  فانی 

  برتر   اجزاء  بقیۀ  از  ارزش  و  توانایی  در  عنصر  این  که  کندمی  تعیین   ما  در  عقل  یعنی  عنصر،  ترینعالی  که  کنیم  زندگی  حیاتی

  و   علوم  ریسا  و   فلسفه  در  که  است   ی )ارسطو(مشائ  حکمت  ید یکل  و   یادی بن  مسائل  از  عقل  .(57:  1396  طاهرزاده،)  است

  ی زندگ   حد  تا  گرید  ییجا  در  و   است  نینخست  صادر  ییجا  در.  دارد  حضور  یمختلف  یکاربردها  و   یمعان  به   عام  عرف  در  یحت

 .کندی م هبوط روزمره

  در   گرند،یکدی   از  زیمتما  که   استی  فاعل   علّت  و  ماده  واجد  ،شودیم  جادیا  آنچه  هر  عتیطب   تمام  در  چون  ارسطو  نظر  به

  واقع   در  و  م یباش   یزیمم  فصول  ن یچن  به   قائل  زین  نفس  در   که  است  واجب: »باشد  داشته  وجود  امر  دو  نیا  د یبا  زین  نفس

  شدن    بدل   به  منوط   اشی هست  که  است  ی زیچ  م، ی کرد  وصفش   که  گونه  همان   که  میده  زییتم   را ی  عقل[  نفس]  آن   در

.  است ز یچهمه جادکردن  یا ا ی  کردن  احداث  به منوط  ای  هست  که  م ی دار ز ین را  ی عقل نجا یا که ی درحال است،  ز یچهمه به

  دهد یم   رییتغ  بالفعل  یهارنگ   به  را  بالقوه  یهارنگ   یمعن  ک ی  به  زین  نور  رایز  :دارد  نور  به  مشابهت  که  است  یاملکه  نیا

  از  اشرف  فاعل   همواره رای ز است؛  اختالط  از  ی عار و  رمنفعلیغ  و  مفارق  است،  عقل   بالذات چون که   است عقل  ن یهم و

  مگر   ابد،ی  تیفعل  تواندینم   بالقوه  وجود  ارسطو  نظر  طبق  (.19-11:  1378)ارسطو،    است  ماده  از  اشرف  مبدأ  و  منفعل

  اما   ابد،ییم   تیفعل  معقوالت  ریتأث  تحت  منفعل   عقل.  رد یگ   قرار  ،است  بالفعل   خود  که  یگرید  وجود  ریتأث  تحت   نکهیا

  را   یعقل  رو نیااز ؛ است لی تخ و  احساس  متعلَّق که  اندواقع ی زیچ آن  ضمن   در  و  ندارند  بالفعل  وجود  زین خود  معقوالت 

  همان   نیا  و   بخشد  تحقق  را   ها آن  تیفعل  و   آورد  رونیب  ی الیخ  ر یتصاو  و  ی حس  یایاش  از   را   معقوالت  که   رفت یپذ  دیبا
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  سازد یم  شدن   ادراک   قابل را   معقول   ی عن ی  است   مبصرات  به   نور  نسبت   مانند   معقوالت   به   آن  نسبت   که   است   فعال   عقل 

 (. 224: 1387 ، یداوود)

  و   شده   شارحان   و  مفسران  نظر  اختالف   به  منجر   که   است   مبهم   و  مجمل   ینحو  به  عقل   دو  نیا  بارۀ در  ارسطو  قول

  ا یآ نیابرعالوه.  هم به  وابسته ای  گرندیکدی از  مستقل  عقل دو  ن یا ا یآ. است داشته دنبال   به را  ی متعدد ریتفاس  ت یدرنها

  از   یکی   ای  متفاوت  جهت  دو  با  اندعقل  دو  ای  اندنفس  از  مرتبه  دو  واقعدر  و  یانسان  نفس  به  متعلق  دو  هر  عقل  دو  نیا

  که  است   مبهم  و   مجمل  ی حدبه  ارسطو  سخن   ؟ (فعال  عقل )   نفس   از   خارج   ی گرید  و (  منفعل   عقل )   است   نفس  مراتب

  گروه .  دهدی م  قرار   گریکدی   مقابل  در   را  ارسطو   شارحان   و   مفسران  امر   نیا  و   شود یم  مطرح  عقل   بارۀدر  احتمال   دو  هر

  منفعل   و   فعال  عقل  دو   هر  ارسطو،   قول   طبق  شان یا  نظر  به  و   هستند   نفس   در   آن  حلول  و   عقل   وحدت   به   قائل  نخست

  ن یا  به  قائل  وسیآمون  و  وسیثامسط  ، ثاوفرسطس  قدما،   ان ی م  از   ،یداوود  قیتحق  طبق.  دانست  نفس   از   یجزئ  د یبا  را

  دو   هر   و  داشته   د یتأک  یرأ  ن یا  بر  کورت   دو  و  برنتانو  د یجد  ۀ دور  در  و   س یقد  توماس   یوسط   قرون  در   و   اندبوده  هینظر

  ، یفاراب   ،یس یافرود  اسکندر  که   دوم  گروه  (.74:  1387  ، یداوود)  انددانسته  آن  در  حال  و  انسان  نفس  به  متعلق  را  عقل

  ی دارا  و   داده  قرار   انسان   نفس   خارج   در   را   فعال   عقل   نظرند،   آن   بر  د یجدۀ  دور  در  یریکث   جمع  و   رشد  ابن  نا، یسبنا

  ی هانقش  و   گاهیجا   در  ییارسطو  ۀفلسف   در  عقل  (.87:  1387داوودی،  )  اند شمرده  نفس  به  نسبت  یجوهر  استقالل 

  و  النفس علم  در  عقل  ،یلی دال  به  اما  ی شناسمعرفت  و  النفسعلم  ، یشناسجهان  ک،یزیمتاف  در  .است  شده  ظاهر  متعدد

 . است شده  ریتفس  و  شرح و ی ریگیپ شارحان  توسط شتر یب ارسطو یشناس معرفت

  ا ی  بالقوه  عقل  یگرید  و  سازدیم   که  یعقل   ای  بالفعل   عقل  یک ی:  شودیم   عقل  دو  به  قائل  نفس   ۀدربار  رساله  در  ارسطو

  در   (.446  / 1:  1368  کاپلستون،)  د یگویم   سخن   فاعل   عقل   از  ارسطو  گرید  یی سو  از.  شود یم   ساخته   که   منفعل   عقل 

  حیوان »  منزله به  انسان  از   ارسطو  تلقّی   در   ریشه   که  کاربرد  این .  است  نُطق« »  معنای   به   عقالنیت«»  شناسی، معرفت

 :Plantinga, 2000)   هستند؟  عقالنی  ناطق،  حیوان  منزله به  انسان  برای  باورهایی  چه  که  معناست  این  به  دارد،   ناطق«

  است   یحد  به(  ارسطو  نظرمورد  مدلول  شود،  گفته  است  بهتر  ا ی)  فعال  عقل  یۀنظر  خصوص  در  آرا  تنوع  و   تفرقه  (.109

  (. Brentano, 1995: 324)  است دانسته  ارسطو اتی نظر نیترصعب متنْ با منطبق ر یتفس  لحاظ به را آن برنتانو که

  وسیثمستی همچون برخ .دانندیم  یانسان  نفوس در  حالّ و متکثر  را فعال  عقل   ناسیآکوئ  و تئوفراستوسبرخی مانند 

  را  آن  ی س یافرود  اسکندر  ی همچون کسان  . آورندیم  شمار   به   واحد  و  منفرد   ی همگان برا  یول   نفس،   در   را   آن  نرشد اب  و

  از   و   مفارق  را   آن  نا یس  ابن  و   ی فاراب  ها نآ  رأس  در   و  مسلمان   لسوفان یف   غالب   و  انگارد یم   یک ی  خدا   با   و   نفس   از   مفارق 

 .کنندیم محسوب ،دارد  ی وجود تیفاعل  قمر  تحت  عالم  در  که  عقول ۀسلسل

  ی اصل  بحث   دو  شامل   بخش  نیا  .است  متمرکز   نفس  ۀدربار  سوم  کتاب   از   پنجم  فصل  در   فعال   عقل  ۀدربار  ارسطو  مباحث

  که   شود یم  آغاز   ن یچن  او   استدالل.  آن  های یژگ یو  از  مجملهرستی  ف  یگرید  و   فعال  عقل  وجود  بر  استدالل   ی کی:  است

  هایی زیچ آن همۀ که دارد  را آن استعداد بالقوه صورتبه که شودی م افتی ماده ۀمثاببه یزیچ مقوله هر در  عتیطب در
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  به .  سازدیم   را مقوله  آن  ل یذ  انواع   همۀ  وعلت مولد است    که   شود یم   افت ی   یزیچ   و  است  واقع   مقوله  آن   لیذ   که   بشود

شود و عقل  چیز میهمه  بالقوه  که   است   صیتشخ   قابل  ی عقل   نفسْ  در .  شودیم  افت ی  ز ین  نفس   در   ز یتما  ن یا  او  زعم 

  ، سازدیم   را  ز یچهمه  که عقلی  و  است هیوالنی یا  منفعل عقل   ،شود چیز می. عقلی که همهسازدیم   را  زیچدیگری که همه

  شود یم  آغاز   کتاب   هارمچ   فصل  از  منفعل   عقل  به  مربوط  مباحث.  است  شده  شناخته  مولد  عقل  ای   فعالبه عنوان عقل  

  عقل   با ناس یآکوئ توماس مانند  زین ای عده (. Cohen, 2008: 4)  خورد یم وند یپ فعال  عقل  بحث  به پنجم   فصل  در  و

 .کردند  یتلق انسان  نفس در  منفعل  عقل با  همراه را آن  و کرده  مخالفت  مفارق  فعال 

 عالم در  معقول صور  او نظر از  . پذیردمی  را  فعال  و منفعل  به  عقل  تفکیک عقل،  در فعل و  قوه بحث  قبول تبع به توماس

 انتزاع، این در  اما  .کندیم  انتزاع محسوس جزئیات  از  را کلی  هوممف  تدریجبه که  است عقل این و  اندماده با متحد  خارج

 واقعیت که را معقولی که  داد نسبت فعال ایقوه عقل  به باید بنابراین  ؛است فعال  بلکه ؛نیست ماده از  منفعل عقلْ 

  با  که است عامل  عقل یا  فعال  عقل  همان عقالنی  قوۀ این. گرداند بالفعل معقول  ،است آن شامل بالقوه نحو به محسوس

 .کندمی منتزع محسوسهای  صورت از  را  کلی  هیممفا و معقول  صور منفعل، عقل  بر خود  روشنایی  و  نور پرتوافکنی

 تفسیری در  که  التینی رشدیانابن و  نرشداب مقابل  در نفس نامیرایی  اثبات در  عقل  وحدت  دربارۀ  ای هرسال در  آکوئیناس

 آدمی  نفس  از متمایز ریهجو عقلْ که کند می  استدالل  گیرند،می  نظر در هاانسانهمۀ   برای را یگانه عقل یک  ارسطو از

اصطالح مفارق    ارسطو  ناسیآکوئ  نظر  از.  است  متعدد  اهبدن  تعدد  با  مطابق  بلکه ؛نیست آدمیان همۀ میان   در مشترک و

  و   مفارق   هرجو  ک ی  عنوانبه  نه   است  برده  کار  به  آن  بودن  ی رمادیغ  و  تجرد   یژگ یو  دادن  نشان  منظور  به  عقل،  یبرا  را

 :Aquinas, 1998)  است   ارسطو  ح یصح   ر یتفس  همان   فعال  عقل  از   رش یتفس  است  معتقد   توماس .  انسان  از   ز یمتما

  نسبت   و   صنعت   به  مثال   کی  در .  شودیم  متوسل   مثال   دو   ۀ ارائ  به  نها ت  کرد عقل فعال کاربیان    ی براارسطو    (.141-145

ی  صورت  صنعتگر نخست  مثال  در . آوردیم ان ی م به را  رنگ و  نور نسبت  گر ید مثال  در  و  کند ی م اشاره  د یتول به صنعتگر 

  های گ رن  بر خود تابش  با نور دوم   مثال در   و د یآیم  دیپد  آن  ۀجینت  در ی مشخص محصول و ده یبخش  تیفعل  ماده  در  را

.  شود  فهمیبد  ۀیما  تواندیم  ،است  ها نهفته نآ  در  که  یتفاوت   لیدل  به  مثال   دو  نیا  اما  ؛سازد یم  بالفعل   را  ها نآ  بالقوه

  معقول   صورت  ک ی  به  دنی بخش  تحقق  فعال  عقل  عمل  ها لمثا   نیا  طبق  ایآ:  است  حیتشر  قابل  یسؤال  طرح  با  موضوع

هن  ذ  در  معقول  صور  حصول  و  عقل  بحث  یبرا  که  ییجا  در  نفس  ۀدربار  کتاب  در  ارسطو  آن؟  ظهور  و  کشف  ای  است

  توانیم  ،است  صیتشخ  قابل ی  ع یطب  امور  و  عتیطب  در  آنچه  مطابق  نفس  در  که  کندیم  ان یب  صراحتا   خود  ،آوردیم   مثال

  انی ب  لیذ  دیبا  صنعتگر  و  صنعت  ۀدربار  او  مثال  انیب  پس.  داد  صیتشخ  فاعل  مثابهبه  را  یزیچ  و  ماده  مثابهبه  را  یزیچ

 . ردیگ قرار هم ف   مورد یع یطب امور ۀدربار او ی فلسف 

  ی نظر عقل ن یب زیتما ارسطو زمان   از. ردیگیم  صورت  عقل  ی ستیچ ل یتحل بدون  اغلب عقل   و مان ی ا به مربوط مباحث

  رفتار  تیهدا  یبرا  هاآن  بردن  کار   به  و   قتیحق  به  دنیرس   یبرا  ما   یعقالن  یقوا  بردن  کار   به  نیب  زیتما  یعن ی  ،ی عمل  و

  را   ینظر  حکمت   گفتندیم   شد،یم  موفق   اول  کاربرد   در  که   ی کس   به .  است  بوده  یفلسف  ۀافتادپاشی پ  مسئله   کی   ما،
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  عقل .  است  داده   نشان   را  ی خردمند  ا ی   ی عمل  حکمت   گفتندیم   شد، یم   موفق   دوم   کاربرد  در   که   یکس   به  و   داده   نشان

  صور   ا ی حواس  یی راهنما به  که   ی تجرب  ا ی  یی استقرا  عقل  و   پردازدیم   ی نی شیپ   امر  به   کال  که محض  عقل  به   عموما   ینظر

  د یبا  کی   هر  را یز  شوند،یم   یتلق  جنس   ک ی   انواع  عنوان  به   ی عمل  و   ینظر  عقل .  شودیم   م یتقس   پردازد،یم   تجربه  گرید

  مبهم   ای  رمنسجمیغ  یکس   یآرا  اگر  کهیطور  به  کنند،  عمل  است،  دانانمنطق  ۀعهد  به  هاآن  یبررس  که  یاصول  مطابق

 ,Penelhum) دانست ی رمنطق یغ  و ی رعقالنیغ را  آن توانیم باشد،  گررانیو خود  ای  ناسازگار  او  رفتار  اگر  زین و  باشد

1995: 89 .) 

  ی باورها  یریپذاثبات  زانیم  ۀ دربار  ی عنی  است؛   ینظر  عقل  با  مان یا  ارتباط   ۀ دربار  عموما   مان ی ا  تیعقالن  به  مربوط   مباحث

  کسب  استدالل   مختلف  صور  راه  از   که  یقیحقا  با   آنها  یسازگار  زانیم  ا ی  یی استقرا  ای  محض  استدالل  قیطر  از   مؤمنان

  باشد  نیا  به  مربوط  است  ممکن  نیچن هم  مباحث  نیا  یول .  است  گریکدی  با  باورها  آن  یدرون   انسجام  زانیم   ای  شوندیم

  یمسائل  نیچن   .باشد  آورأسی  و  نابخردانه  ای   بخشتیرضا  و   عاقالنه  ،یزندگ   ینوع  دنبال   به   زانیم   چه  تا  مؤمن  شخص  که

  م یتقس   نیا  ظاهرا   که  دارند  وجود  مسائل  از  ی سوم  دسته.  ینظر  تیعقالن  نه  است  مان یا  ی عمل   تیعقالن  ۀطیح  به  مربوط

  زین  ما   د ی عقا  یبرا  ما،   رفتار  یبرا  تنها نه  بند،   و   د یق   و   یعقالن   مالحظات   که  ند یگویم  اغلب  فالسفه .  رندیگیم  بردر  را

  فیوظا  م، یاوری ب  مانیا  معتبر   شواهد  اساس  بر  مثال   م؛ی برس  قتیحق  به  است  قرار  اگر  شودیم   گفته.  شوندیم  مطرح

:  اندگفته  مانیا  منتقدان  یبرخ.  میبنام  «1ۀ  دیعق  بر  یمبتن»  فیوظا  را  نها یا  دیبگذار.  می ده   انجام  د یبا  که  م یدار  ینیمع

 (. Penelhum, 1995: 91) رند یگ یم  دهیناد را ف یوظا نیا از ی بعض دارند،  مانیا که  ی کسان

 ناس یآکوئ دگاه ید  از مانیا و عقل.3

  به   توماس  نزد  کالم.  شودمى  حاصل  فلسفه و  کالم ارتباط  تبیین  رهگذر  از   شناخت  امر  در  ایمان  و   عقل نقش  بهتر  درک

  عقل   که  فلسفى  یا  طبیعى  کالم  و  گیردمى  سرچشمه  مقدس  کتاب  محتواى  از  مستقیما   که  وحیانى  کالم:  معناست  دو

  مفاهیم   ۀکنندتبیین  و  دهندهسازمان  نقش   عقل،  به  طبیعى  کالم   در  توماس.  سازدمى  را   آن   خود  طبیعى  نور  با  انسان

  نقشه   و  طرح  که  است  ایمان  کالم،  این  در.  گویدمى  سخن  عقلى  براهین  با  توماس   عقلى  کالم   بنابراین،  ؛ دهدمى  ایمانى

  طبیعى،  کالم  در.  کندمى  بیان  فلسفه  و  عقل  را  غایت  به  رسیدن   طریق  و  محتوا  توضیح  اما   دهد،مى  را  غایت  و  مبدأ  و

  طبیعى   کالم   ترتیب،بدین.  است  خداوند  کالم،  در   بحث  شروع  نقطه .  دنگیرنمى  قرار   بحث  مورد  فلسفى  موضوعات  تمام 

  طبیعى   کالم   گفت   توانمى  . خداشناسى  بحث   یعنى   است؛  فلسفه   راه   انتهاى   توماس،   اعتقاد   به   که   کند مى  شروع  جایى   از

  سنتز  نوعى   توماس،   .دارد  نظر   نهایى   غایت   کسب   طریق  عنوانبه  خداوند  شناخت   به  که  است   دینى  اى فلسفه  توماس،

  در  جامع . 2 کالم؛   علم جامع .1: بود جامع  کتاب  دو  نگارش آن،  نتیجه که  آورد  دست  به الهیات،  و  فلسفه  میان  جدید

  و  تفاوت بلکه ؛دانست آنها انگاشتن یکى معناى به نباید را کالم  و فلسفه میان  هماوردى  و تلفیق این البته .منکران ردّ

.  گرداندبرمى  انسان   وجود  غایت   دو  در  تفاوت  به   را  تفاوت   این   توماس  که   آنجا   تا  است  ملحوظ  دو   این   میان  عمیقى   تمایز

 
1 doxastic 
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  و  داند مى  غایت  نخستین   بررسى  و  تبیین   دارعهده  را  فیلسوف   آدمى،   براى  فراطبیعى   و   طبیعى  غایت   دو  تعریف  با  او

  آشکار   نیز  ایمان  و  عقل  میان   تفاوت   کالم،  و  فلسفه  میان  تفاوت  رهگذر  از.  گذاردمى  الهى  ایمان  دوش  بر  را  آن  دومین

  عقل   مدد   به   که  است   اصولى  ،بردمى  کار   به  فیلسوف  که  اصولى   و  است   استوار   عقل   طبیعى  نور  بر  تنها   فلسفه  .شودمى

  درک  و  فهم  حوزه  در  بساچه  که  نماید مى  مکشوف  را  واقعیاتى  و  حقایق  به  ایمان  ولى  است،   رسیده  آنها  به  استدالل   و

 . باشد ناتوان آن تبیین از آدمى عقل   و نگیرد قرار  انسان

  باشد؛  فعال   معرفت،   کسب  در   مستقل   طوربه  تواند مى  حوزه  آن  در   که  دارد  اى گسترده  ۀحوز   بشر  عقل   توماس،   نظر  طبق

  هستند   طبیعى   حقایقى  اخالقى،  هاىبینش  از   بسیارى  و   جاودان  روح  یک   وجود  و  خدا  هاىویژگى  و  هستى  حتى  زیرا

  حقایق   پذیرش  براى  کلمه  دقیق  معناى   به  ایمان  .کند  اثبات  را  هاآن  تواندمى  وحى  بدون  و  عقل  وسیله  به  صرفا  بشر،  که

 و  بشر  نجات  و  هبوط  و  ناصرى  مسیح  در  خدا  تجرد  یا  تثلیث   اسرار  شامل  حقایق  این.  است   ضرورى  وحیانى،  ترمتعالى

 ترتیب بدین  (.137: 1386 کونگ،)  عقلند ماوراى  و کرد  اثبات عقال  را  هاآن تواننمى ،بشرند عقل فراسوى  است، جهان

  طورى   به  مربوط  است،  ایمان   حوزه  به  مربوط  که   مسائلى.  یکدیگرند  از   مستقل   و   جدا  ایمان،   و   عقل  حوزه   او،  نظر   در

  نیست  معنا  بدان  الزاما  این   البته  .دکر  مستدل  و   اثبات  عقال    تواننمى  را  ایمان  حوزه  مسائل  یعنى  است؛  عقل   طور  وراى

  نزد.  عقلند  فراسوى  مسائلى  بلکه  باشند،   ضدعقل   و  متناقض  ایمان،  حوزه  مسائل  که (  معناست  بدین  نیز   گاهى  هرچند)

 مربوط  ها آن.  نیستند  متعارض  ولى  متمایزند،  اگرچه(  وحیانى  کالم)  الهیات  و  فلسفه   درنتیجه،  و   ایمان  و   عقل  توماس،

  تعارض   و  ناسازگارى  ،(است  دین   خدمت  در   فلسفه )  است  دیگرى  خدمت   در  یکى  که  روآن  از  و  هستند  قلمرو  دو  به

  ایمان  مؤید  عقل که   صورتى  در توماس،  نزد که   است  واضح اکنون  گذشت، آنچه  به توجه با . شودمى منتفى ها آن میان 

  خدمت   به  را   عقل   او  که   روآن  از  باشند،   وحیانى   پیام   با  مخالفت  در  عقالنى   هاى گزاره  اگر  ولى  است،   مطلوب   بسیار   ،باشد

  ویژگى  بلکه  توماس،   در  تنها   نه  خصوصیت  این   .دهدمى  ترجیح   عقل،   بر  را   ایمان   که  است  پرواضح   است،  گمارده   ایمان

  با   تنها   ایمان  و   هستند  متناقض   مفاهیمى  ایمانى،   هاىآموزه  از   برخى   آنان  نزد  چراکه  است؛  مسیحى   متفکران   غالب 

  ایمان   متعلقات  اولین  از  است،   گانهسه  وحدت،   عین   در   که  واحدى  قبول.  گیردمى  شکل   پارادوکسیکال   مفاهیم   این   قبول

  ولى   است،   حجت   و  اعتنا   قابل  ،پردازد مى  دینى   هاىگزاره  شرح  و   تفسیر  به   که  زمانى  تنها   عقل   ترتیب،بدین.  است

  ایمان،   نفع   به   باید  موارد  گونهاین  در.  گیردمى  قرار   عقل  با   جدى   تعارض   در   ایمانى   حکم  که   دارد   وجود   نیز   مواردى

 . پذیرفت  را صریح   تناقض

  طرح   را  صادقى  مابعدالطبیعه  نظام  وحى،  به  توسل  بدون است  ممکن  فیلسوف نظرى،  لحاظ  به  که داشت عقیده  توماس

  که   خدایى  با  نخست  وهله  در  مابعدالطبیعه،  اهل  زیرا  بود؛  خواهد  نارسا  و  ناقص  بالضروره،  نظامى  چنین.  کند  تدوین  و

  فیلسوف .  شوند  نایل  او  کامل  شناخت  به  عقالنى  صرفا   پژوهش  با   توانندنمى  ولى   دارند،   سروکار  هاست حقیقت  همه  بنیاد

  رستگارى   براى  امور  این  چون  و  بگوید  تواندنمى  چیزى  غایت  آن  به  نیل  وسایل   و  آدمى  فراطبیعى  غایت   درباره   صرف

  نیست   نادرستى  معناى  به  ضرورتا  ناتمامى،  و  نقص   البته.  است  آشکارى  امر  فلسفى  شناخت  کفایت  عدم  است،  نیاز   انسان
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  نقش   ایمانى   مفاهیم  و  هاگزاره  تفهیم  در  موارد   از  بسیارى  در   الهى   اى عطیه  عنوان  به  عقل(.  411  /2:  1387  کاپلستون، )

  ما  مندنظام  و  صحیح   روش  اعطاى  با   باشد،   یافته   سازمان   فلسفى،   سنت  در  که   عقلى   حقیقت،  در.  دارد  عهده   بر  مهمى 

  براهین   و  مفاهیم   بر  تکیه  با   کالم   علم   جامع   کتاب   در  توماس   کهچنان  نماید،مى  یارى  وحیانى   هاىگزاره  فهم   در   را

  همچنان  ولى   شود،مى  گرفته   مفروض   مسیحى،   ایمان   اگرچه  کتاب،   این   در.  پردازدمى  مسیحى  هاىآموزه  تفهیم   به  عقلى،

  اعال،   هستى   ۀ مثاببه  خدا)   یونانى  فلسفه   از   مأخود  مفاهیم   با   خدا   تفسیر   در   توماس   و  هستیم   مواجه  عقلى   براهین  با

  او   منکران   علیه  جامع   کتاب.  (140  :1386  کونگ،)   است  موافق  کامال  (  برین  خیر   و  حقیقت  ترینبزرگ  بالذات،   هستى 

  عقل   اصول  ۀپای  بر  است،  شده  تألیف  یهودیان  و  مسلمانان  از  اعم  مسیحیت  مخالفان  با   مباحثه  روش  تعلیم  براى  که

  در   توماس .  دارد  کاربرد   عقل   سخن   تأیید   در   تنها   آن،   حالت   بهترین  در   مقدس   کتاب  سخنان  و  است   استوار   طبیعى 

  ؛کرد   بحث  اخالقى  حیات  و  خلقت  خدا،  باب  در  جدید  عهد   یا  قدیم  عهد  براساس  تواننمى:  گویدمى  چنین  آن  مقدّمه

  .(139  :1386  کونگ، )   هستند   آن   پذیرش   به  ناگزیر  همگان  که   شویم   متوسل  طبیعى   عقل   به  که   است   الزم   بنابراین،

  عالم   از   فلسفى تفسیر  دیگر،  طرف  در   و  مسیحى   کالم   طرف،  یک   در   بود؛  مواجه  معرفتى  نظام   دو   با  توماس  ترتیب،بدین

  فلسفه   اساس  و   ایمان  بر  کالم  اساس  او،  نزد.  بود  یکدیگر  از  هاآن  جداکردن  نظام،  دو  این  با  توماس  برخورد.  داشت  قرار

  علمى   یعنى   است؛   ارسطویى  معناى  به   علم  اینجا   در   علم،  از  توماس  منظور .  است  استوار  انسان   طبیعى   عقل   یا   علم   بر

  و  هستند   آور یقین  دو  هر عقل،   و   ایمان .  نمایدمى  کشف  عقلى  براهین  و  استدالل   با  را   حقایق  و   است   کلى  موضوعش  که

  را   خود   علم   موضوع   نوعى  به   عالم.  نیست  علم   موضوع   روشنى  به   ایمان  موضوع  ولى  است،  نهفته  حکم   نوعى   ها آن  در

  تحریک  اىاندازه  به  را  انسان   فهم  آن  موضوع  نیست،  علم   اندازه  به  موضوع  رؤیت  چون  ایمان  در  ولى  کند،مى  رؤیت

 از توماس (.125 :1381 ایلخانی،)  است اراده فعل  با ایمان موضوع پذیرش.  شود پذیرفته  حقیقت عنوان به که  کندنمى

  ایمانى،  و  عقلى   حکمى   میان  اگر  که   نحوى  به  داند،نمى  حجت  ایمان  از  ناشى  یقین   اندازه   به  را  یقینى  هیچ  طرفى،

  را  علم   حوزه  موضوعات   وضوح   دیگر،  طرفى   از  ولى  گرداند؛مى  تابع  را  عقل   ایمان،   از  حمایت  به   او  شود،   حاصل  تعارض 

  کمترى   وضوح   از   ایمانى   هاى گزاره  اگرچه   عبارتى، به!  است  ایمانى  موضوعات   در   که  داندمى  وضوحى  از   بیشتر  بسیار 

 این.  است  باالتر  مراتب  به  ،گیرد مى  تعلق  هاآن  به  که یقینى  درجه ولى  برخوردارند،  عقالنى  و  علمى  هاىگزاره  به  نسبت

.  داندمى آن  خادم را  عقل  و دهد مى اختصاص  ایمان  و وحى  به وى  که  است  اعتبارى  درجه  از  حاکى توماس،  در مطلب

  علوم  و   بشرى   عقل  جایگاه  و  پردازد مى  ایمان   و   عقل  حوزه  تبیین   به  خود،   کالمى  ـ   فلسفى  روش  با  توماس   نحو،  بدین

 . نمایدمى تشریح  حقیقت و حق به رسیدن در  را  آن از  حاصل

  ی وح  و  ارسطو  فلسفه  نی ب  نظام   ن یا  در.  کرد  ان یب  آکوئیناس  را   عقل  و  مان ی ا  مسئله  حلّ  راه  نینافذتر  و   نیمندترنظام

  حال نیع  در شود،یم برقرار وندیپ  کند،یم  ریتفس  را آن سا ی کل و  شودیم  افتی  مقدّس  کتب  در   که گونهبدان ،یح یمس

تعالیم    باحی  ی توماس در تالش خود برای آشتی دادن تعالیم مس.  شودیم  اذعان  کدام  هر  تیتمام   و  مجزّا  خاستگاه  به  که

کالسیک را رد    ۀ اندیش  ،یش نگاه آگوستین بودنگاه مسیحی که نمونه اعال  اصول بنیادی ارسطویی به مشکالتی برخورد.  
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توانایی عقل برای کشف حقیقت و از طبیعت بشری و شادکامی  هایش از عقل و  ها و برداشتازجمله دریافت  ؛ کردمی

رنگ باخت و از طرفی در    عمدتا   ،رسدها فرا میخرالزمان به همین زودیتوماس آن اندیشه بشری که آ  نبشر. در دورا

سیحی  م   کند. توماس در تلفیق اندیشهبه زندگی در این جهان برخورد می  آثار آگوستینوس به گناه و نگاه تحقیرآمیزش

کید بیشتری بر ارزش عقل و توانایی انسان برای نیل به خیر و خوبی و شادکامی در  و ارسطویی در سنتزی منسجم تأ

مت دارد  کند که نقش ایجابی مهمی هم برای حکوها تعالیم مسیحی را عرضه میوی در توجه به آن  .زندگی است

های افراطی است و بر این اساس است  مسیحی راهی میانه میان بدعتیمان  نظر توماس ا  (. به146:  1397)کلوسکو،  

یناس در بررسی نهایی توجه ایمان مشخص را منوط به  ئهای میانه هستند. آکویمان، امید و احسان به دنبال راهکه ا

  رویدی، میانهکتسابی و انسانی )خردمنجمع میان فضایل اخالقی الهام شده )ایمان، امید و احسان( و فضایل اخالقی ا 

می  دینی  فضایل  و  صبر(  و  عدالت  آکوو  مییناس  ئداند.  ایمان  را  باالتر  آندانفضیلت  حصول  با  که  دیگر    ،د  تحقق 

س آن را  داند، توماقق فضایل را با عقل تنها ممکن می پذیر است. لذا برخالف ارسطو که تح های اخالقی امکانفضیلت

ها، مفاهیم و  ای از استداللن مجموعهواارسطو فلسفه را به عن  ا پیروی ازکند. توماس ببه عقل و ایمان مشروط می

کند. کالم  ه محتوای ایمان را تبیین عقلی می بخش است و فلسف نجات  و   مید. ایمان امری غیرمعرفتیمسائل نظری فه 

 (. 354: 1393طبیعی توماس تبیین عقلی ایمان است )مجیدی، 

  ن یا  در   ی سی ع  خود.  است  قت ی حق   ی سی ع  ن، یبنابرا  بود؛   السَّالم  هیعل   ح ی مس  ی س یع   حکمت،   ی ق ی حق   نام   توماس،   ده یعق  به

  دهدیم   یگواه  یااله  حکمت  ، السَّالم  هیعل  ی سی ع  اظهار  طبق:  است  نیچن  پرسش  نیا  به  توماس  پاسخ:  دیگویم  چه  باره

  در   و  شدم   متولد   من  جهت  نیا  از »  :سازد  آشکار   را  قتی حق   تا   است  آمده   جهان  نیا  به  چه  دارد؛  ی تی عار  جسم  یو  که

  و  کند یم  مطرح   باره   نی ا  در   را  یگرید  بحث   ناس یآکوئ(.  37:  18  وحنا، ی)  بدهم«   شهادت   ی راستبه  که  آمدم   جهان   نیا

  د، یتردیب.  است  خدا   هاآن  معلم   که  است  یی دستورها  و  هاآموزه   از   یامجموعه  مقدس،   میتعل .  است  مقدس   می تعل  وجود  آن

  پرسش   ن یهمچن  توماس  (.42:  1375  لسون،یژ)  خداست  کالم  نیع   متضمن  رایز  است؛  عنوان  نیا  ستهیشا  مقدس،  کتاب

  اگر  ی ریتعب به ای  دهد ارائه خداوند درباره قیحقا از  یشناخت تواندیم  یفلسف قات ی تحق   ای آ که کند یم  مطرح را یگرید

  توماس  پاسخ شدند؟یم  موفق یمعرفت نیچن کسب به  آنان از تعداد چه گذاشت،یم وا خود به را هاانسان خدا واقع در

  شناخت   قابل   یمعدود   افراد   له یوس  به   فقط   باشد،   آن  شناختن  قادربه  عقل،   که  چنان   آن  خدا،   درباره   قیحقا:  است  نیچن

  چه  هر  ی رستگار  یبرا:  دیگویم  توماس  رونیااز  فراوان؛  ی خطاها  با   همراه  و  یطوالن  ی هامدت  از   پس  هم  آن  است؛

  بر   افزون  ن،یبنابرا  اموزند؛ی ب  یاله   ی وح  ق یطر  از   را  یاله  قیحقا  ها، انسان  داشت   ضرورت  انسان،   ترمطمئن  و   ترمناسب

  لسون، یژ)  باشد  کار  در   مقدس   م یتعل  ز ین  یوح  قیطر  از   داشت  ضرورت   کند،یم   یبررس  را   آن  عقل   که  یفلسف  علوم

1375 :44 .) 

  ردستیز  صورت  به  را  گرید   علوم  مقدس،  م یتعل   که  است  آن  بر  مقدس،   م یتعل  و   فلسفه  تأخر  و  تقدم   در  ن یهمچن  توماس

  فرستاده   را   خود   زان یکن  حکمت . »علمند  ن یا  خدمتگزاران  گر، ید  علوم   تر،حیصر  ان یب  به  و   رد یگیم  کار   به   خود  خادم   و
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  یمبتن   ی فلسف   علوم   بر  مقدس،   م یتعل   ن،یبنابرا  ؛ (35؛  1384  گراوند، )  سردهند  ندا   و  ستند یبا  شهر   مکان   نیبلندتر  بر  تا

  ی فلسف   علوم   مرهون  آموزد، یم  ا ی  داندی م  آنچه   در   مقدس   م یتعل .  باشد  گرفته   ها آن  از   را   خود  اصول   که  معنا   ن یا  به   ستین

  ترآسان  را  مشی تعال  فهم  که  یزیچ   هر  ،یکل   عبارت  به  و  را   مطالب   انی ب  روش  علوم   نی ا  از  صرفا   مقدس   م یتعل.  ستین

  ی برا  و   دارد   قرار  تیاهم  اول   درجه  در   متکلم   یبرا  مقدس  م ی تعل   ،رونیااز  است؛   نیچن  هم   واقع به  و  کند یم   اخذ   کند، 

 .(65؛ 1384  گراوند،)  شود یم  متوسل یفلسف  می مفاه و ها روش به خود یهاآموزه ی معنا کردن ترروشن

  کرده   فایا  ی اری بس  نقش  ی حیمس   یهاآموزه  ی عقالن  نییتب  در ،  گراعقل  ی حیمس   لسوفان یف   و  متکلمان   عنوانبه  توماس

  بر   مقدس  میتعل  تأخر  و  تقدم  در  او.  باشد  داشته  وجود  او  نگرش  در  ییخطاها  رسدیم  نظر  به  ن،یا  وجود  با  اما  است؛

  یبرا: »دیگویم  توماس  نکهیا.  ستی ن  یمبتن  یفلسف  اصول  از   یاصل  چیه  بر  مقدس  میتعل   که  است  آن  بر  یفلسف  علوم

  خدا،  را یز م،ی کن تیتبع خدا می تعال از د یبا ما» کهنیا و.  است یعقالن حکم  دارد«، ضرورت  مقدس م یتعل انسان  سعادت 

  از   توانینم  نیبنابرا  است؛  یعقالن  حکم  است«،  مطلوب  ،  مطلق  کمال  از  تیتبع  و  است  انسان  دگاریآفر  و  مطلق  کمال

  ن یهمچن .  ستین  یمبتن   یعقالن  و   یفلسف  اصل  چ یه  بر  یمانیا  امور   ای  مقدس  م یتعل  که  کرد   دفاع   توماس  ده یعق  نیا

  توانستند یم  هاآن  از  یمعدود   گذاشت،یم   وا  خود  حال  به  را  انیآدم  خدا،   اگر»  که  توماس  انی ب  نیا  که  رسدیم  نظربه

  به  است، عقل از فراتر مقدس میتعل ا ی یمانیا امور از یبرخ  اگر. باشد اشکال یدارا شوند«، نائل سعادت تمام قیحقا به

  چ یه  است،   ت یحیمس  یمان ی ا  امر  که   ث یثلت  ، دارد  دهی عق   توماس   خود  که   گونههمان  ند؛ی آیدرنم  عقل  چنگ  به  سهولت

  نائل یمانیا امور تمام به توانینم عقل قیطر از ن،یبنابرا ست؛ین درست او انیب رو نیازا د؛ی آینم در عقل  چنگ  به گاه

 .شد

 توماس آکوئیناس در معماری ایتالیا در قرون وسطیشناسی زیبایی تأثیر اندیشه  .4

ها، حضور  روشنها و تصاویر عجیب و نور همراه با سایهیت فضاها در سقفؤوسطی، بیننده با رمعماری ایتالیا در قرون  در

نظر روحی فرد در موقعیتی فراتر از خود و فرم  کند. در سبک معماری گوتیک از  هنر مقدس را در این فضا احساس می 

رسد این نوع سازه در معماری  نظر میرود. عظمت و ارتفاع بنا در این سبک بسیار زیاد است. بهفیزیکی کلیسا باال می

برای مسیحیان  ترین مسئله  و عرفانی است. مهمکلیسا در این دوره بیشتر یادآور واقعیتی ماورایی درباره چیزهای متعالی  

تیز که معماری نوکنحوی باشد که بهشت را به خاطر آورد. چناندرباره کلیسا این است که صورت کلیسا و زیبایی آن به

 (.44: 1399)علیزاده اسکویی و همکاران،  سبک گوتیک بیان نیایش به سوی آسمان است

 



 1400، آذرماه43، شماره 18دوره  491 
480  -  496  

 
 یزده. )منبع: نگارنده( : کلیسای جامع میالن یا کلیسای دومو، ایتالیا، قرن س1تصویر

ست که در معماری به  ا   نظر آکوئیناس مسئله وضوح و روشنی در آثار هنری شناسی مدیکی از مبانی هنری و زیبایی

شد. این نکته به یک میزان  به دلیل عظمتش تحسین می  در قرون وسطی، معماری عمدتا    شکل نور قابل بحث است.

ی نشان داده شده است. کلیساهای جامع با در نظر گرفتن امکانات تکنیکی  های واقعهم در متون و هم در ساختمان

ها نیز تحسین  گ آنهای بسیار بزرروشنایی کلیساهای گوتیک با پنجرهاندازه و ارتفاع غریبی داشتند و    آن زمان، تقریبا 

ل قرن سیزده  در طو  (.223:  1396)تاتارکیویچ،    شد. نور منشاء لذت بصری و مایه تکریم عرفانی و تجسم زیبایی بودمی

ها را همچون دیوارهای  بلکه این پنجره  ؛کردندعنوان عنصری تزیینی نگاه نمیهای منقوش تنها بهدر کلیساها به پنجره

 (2)تصویر (.66: 1381)براکونز،   گرفتندشفاف در نظر می 

 

 
 ایتالیا. )منبع: نگارنده( : کلیسای قدیسان فلورانس، قرن سیزدهم میالدی،  2تصویر

ییدی بر اهمیت رنگ و نقاشی  أرنگ نیز از مبانی زیبایی مدنظر آکوئیناس است. بررسی معماری ایتالیا در این دوره ت

طور مثال، در کلیسای آرنا در »بدوآ« نقاشی عظیم دیوار سوگواری مسیح در  به  تاریخی است.  ۀدر معماری این دور



  اروپا  وسطی  قرون در کویناسآ توماس شناسی از دیدگاه رابطه مذهب و زیبایی 492 

 
 علی محسنی، مهدی مطهرنیا  ، داود قربانی

 

دهد. حالت تراژیک  وداع مسیح و مادر و دوستانش را نشان می  ،است. نقاشی صحنه آخر  نمازخانه کلیسا ترسیم شده 

 (3ر )تصوی  این سوگواری بر پایه متون مذهبی این دوره بنا شده است.

 
 (. 447:  1388م،)جنس،  1305: نقاشی دیواری نمازخانه کلیسا آرنا در ایتالیا، سال  3تصویر

یا در نمونه دیگر کاربرد نقاشی در کلیسا، اثر بر تخت نشستن مریم است که در کلیسای قدیسان در فلورانس کشیده  

 ( 4ر )تصویشده است. 

 

 )منبع: نگارنده(   ، ایتالیا.1310: بر تخت نشستن مریم، اثر جونز، کلیسای میالن، 4تصویر
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ایج رنگ کاربست   از ویژگیها و  اثر است. اد توازن در معماری فضا  این  از دیگر    های  نیز  وجود تقارن، نظم و وضوح 

 شناسی در دیدگاه آکوئیناس است که در این اثر قابل مشاهده است.های زیبایی شاخصه

 گیرینتیجه

اندیشه  که خود  آکوئیناستوماس   تلفیق  با  بود،  آموزهقدیس کلیسا  با  ارسطو  بسیار    هکهای مسیحیت  های  امر  این 

فلسفه دوران وسطایی و کلیسا زده بود    ۀ دست به ابتکار عمل در حوز  ،حساب شده و از روی آگاهی صورت گرفته بود

آن روز  در حالی جو حاکم بر اجتماع    . چون و چرایی الهوی بیرون آوردپذیرش بیو مسیحیت را از حالت صرف و  

ها  های مسیحیت و توجیه این آموزهزهگرایی و تلفیق آن در آمونیت و عقلبا دخول عقال  ، نمودافالطونی و نوافالطونی می

گرایی ارسطویی سعی در کسب اعتبار دوباره کلیسا و مسیحیت و جلوگیری از انحطاط جامعه مسیحیت در آن  با عقل

  ارجاع  ارسطو  فلسفی   و  منطقی   دالیل  به  خود   ۀ رسال  در  تماما    و   داشت  ارسطو  هایاندیشه  به   خاصی  عالقه  او زمان بود.  

  از  بعد. شودمی دیده عالی« الهیات» او معروف ویژه رسالهههای او و برساله در یناسئآکو نظریه اصلی بنیان .است داده

  ناس یئآکو  هینظر  .است داده  قرار  انسان  راه   سر   بر  خداوند  که   باشد   هایی راه  گر توجیه  تواندمی  عقل   وحی،   به   اولیه   ایمان 

  یعیطب   یهاتیغا  بتواند  انسان  که  است  یوجه  به  یاجتماع  یزندگ   ی سازمانده  یعقالن  و  یعیطب  ۀویش  به  معطوف

 برابر  در   ناسیئآکو  یاسیس  و  یاخالق  نشیب.  برساند  ثمر  به(  استی س  حوزه  و   جامعه  در )  ی عموم  عرصه  در  را  خود  ی زندگ

  بر  یمبتن   حکومت   یعقالن  ت یمشروع   د ییأت  واقع   در   ساالر نید  ی هاحکومت  ا ی  مطلقه   یها حکومت  بر   ی مبتن  ی هادگاهید

  خود   ی اسی س  و  یاجتماع   ی زندگ  یسامانده  در  انسان  ییتوانا  به  که  بود  نیبخوش  یمتفکر  ناسیئآکو.  است  یبشر  قانون

  رشد  ابن و نایس ابن یرهایتفس  از یریرپذیثأت ،ارسطو ژهیو به باستان  ونانی فلسفه به رجوع با ناسیئآکو .داشت  اعتقاد

  ی حکما  مطالعات   و  ح یمس   ن ید  از   الهام   با   سرانجام  و  ی روم  یحقوق  مطالعات   دستاورد   از  ی مند  بهره  با   و  ارسطو   از

.  بود  اروپا   در  د یجد  عصر   تحول  آغاز   نقطه   که  کند   ییراهنما  یاتازه  گاه یپا  و  ر یمس  به   را  یاس یس  شه ی اند  توانست  یح یمس

. در این اثنا بود که توماس  کرد  ممکن  را  شرع  و  عقل  انی م   جمع  که  آورد  دیپد  اتی اله  در  یاتازه  نظام  توانست  آکوئیناس

  کرد یرو  از   متفاوت  یریتفس  ارسطو،  هایشهیاند  بر  هیتک   با  ، یالدیم   زدهمیس   قرن  یهاکنی نی دوم  گرید  سأر  در  آکوئیناس

.  کرد  باز ی بعد یهاسده  در  مدرن  یخردورز یبرا را راه  و داد ارائه یوسط  قرون  در  سای کل  بر غالب ینوافالطون ن یمتاله

  ن یا  به  افتنی   دست  گرو  در   قتی حق   شناخت  نکهیا  و  داشتند  اعتقاد  افراد  از  مستقل   یکل   ی هاصورت  به  انیافالطون  نو

  ق یحقا  یابد   و  یازل   یای دن  به  یراه ریفناپذ( ی تجرب)  یحس   ی زندگ  و  افراد  عالم از  هاآن  ده یعق  به.  است  ی کل یهاصورت

  عالم   و (  افراد)  ی حس  یای دن  یدوگانگ  از   ی انعکاس   جاودانه  روح   و  رنده یم  جسم   نیب  ی دوگانگ.  ندارد  وجود   یکل   ی هاصورت

  انتزاعات  قیطر از را هاآن به یدسترس  ،یکل یهاصورت  از ییارسطو ریتفس با آکوئیناس توماس. است یکل یهاصورت

  تواندیم  انتزاع  ندیفرا  به  توسل  با  و  یفرد  یهادهیپد  لی تحل   با  انسان  عقل  یو  دهی عق   به.  دانست  ریپذامکان  یفرد  عقل

  دنی بخش  تیمشروع  و  ی تجرب  مشاهدات  به  دادن  تیاهم  د،یجد  کرد یرو  نیا  جهینت.  دیآ   نائل  یکل  یهاصورت  درک  به

  رشد   برای  را  نهیزم   قتیحق  در  آکوئیناس  توماس  ییارسطوگرا.  بود  مشاهدات  نیا  از  یانتزاع   یهااستنتاج  یبرا  عقل  به
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  بلکه  ،ستندی ن  هم  با   تضاد  در  تنهانه  اتیاله  و  فلسفه   که   بود  باور  ن یا  بر  آکوئیناس.  ساخت  آماده   مدرن   ی علم   ی کردهایرو

  است  یمراتب سلسله نظام  کی  از بزرگ ی امجموعه ی انسان دانش  ، یو نظر از . اندقتیحق   به دن یرس  یبرا گریکدی مکمل 

  بر  ناظر  که  مکاشفه  و   یوح.  است  ات یاله   ها آن  ی همگ  راس در  و   فلسفه علوم   از   باالتر  دارد، قرار علوم   ها آن  قاعده   در  که

  ی مبنا  بر  فلسفه . شودینم   هرم  قاعده  در   ی انسان  قیحقا  و   ها ارزش  شدن  بالموضوع  و  محو  موجب  است   دانش هرم  سأر

های آکوئیناس  را  این اندیشه.  ردیگیم  الهام  یتعبد   یوح   از  اتیاله   و  کندیم  حرکت  عقل  توسط  شده  کشف  اصول

 توان در اصل تناسب و کاربرد نقاشی در معماری قرون وسطی مشاهده کرد. می
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 قم. علمیه  ۀحوز  اسالمی  تبلیغات  دفتر انتشارات 

 فرهنگى. و  علمى تهران: دادجو، ابراهیم ترجمه  ،2 ج  ،فلسفه  تاریخ (.1387فردریک. )  کاپلستون،

 نشر واژه آوا.جا: ، ترجمه محمدبقایی ماکان، بیآکوئیناس(. 1376کنی، آنتونی. )

 .مذاهب  و ادیان تحقیقات و مطالعات  مرکز قم: مترجمان، گروه ، مسیحى بزرگ متفکران (.1386هانس. ) کونگ،

 ی.ن نشر، تهران: 6چ ، یمی هید ار ی خشا: ترجمه ،یاس یس  فلسفه خ یتار(. 1397. )جورج کلوسکو،

شناسی، ترجمه منوچهر صانعی دره بیدی  دانشنامه زیبایی،  شناسی در قرون وسطیزیبایی(.  1389مارگولیس، جوزف. )

 و دیگرام، تهران: مؤسسه متن. 

 مقاالت:

 .15 ش آسمان،  هفت ،«دینى  اصالح دوره  تا ابتدا  از مسیحى  غرب  در  فلسفه  و دین»  (. 1381) محمد.  ایلخانى،

ترنس. ترجم  و   عقل   نسبت   و   ربط(.  1383)  پنلهوم،    کالمی، شماره-فلسفی   هایپژوهش  مفتاح،    احمدرضا  ۀ ایمان، 

 . 21و20

 .1 ۀ ، شمار46ۀ  ه فلسفه و کالم، دوردوفصلنامارسطو،   نظر در  فعال عقل (. 1393) .محمدتقی، جان محمدی

 ، نشر گروه فرهنگی المیزان.1 غرب  فلسفه تاریخ  (.1396طاهرزاده، اصغر. )

 .اسالمی کالم  و  فلسفه  ۀینشر، فارابی  و اسکندر  روایت  به ارسطو فلسفه  در عقل (.1391، طاهره. )زاده کمالی 

 . 35 دین، قبسات، شماره و  فلسفه  با ایمان  و عقل رابطه (.1384گراوند، سعید. )
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