رابطه مذهب و زیباییشناسی از دیدگاه توماس آکویناس در قرون وسطی اروپا و
انعکاس آن در آثار معماری ایتالیایی
چکیده
زیباییشناسی شاخهای از فلسفه است که به ماهیت زیبایی و سلیقه و همچنین فلسفه هنر می پردازد .با فروپاشی
الهیات مسیحیت در اروپای قرن  12و  13میالدی ،گرایش اجتماع آن زمان به عقلگرایی ارسطویی افزایش یافت .در
این میان ،قدیسی مسیحی به نام توماس آکوئیناس سعی کرد برای جلوگیری از نزول مسیحیت ،آموزههای مسیحیت
را با عقلگرایی ارسطویی ارتقا بخشد .پژوهش حاضر که به روش توصیفی -تحلیلی انجام گرفته است درصدد ،بررسی
پیوند بین مذهب و فلسفه ارسطویی از دیدگاه توماس آکوئیناس و تأثیر بر معماری ایتالیایی می باشد .مطالعات نشان
داد که توماس آکوئیناس اندیشههای فلسفی ارسطو را در چارچوب آموزههای مسیحیت تغییر داده و تکمیل کرد و
در نهایت ،ایمان مسیحیت را با فلسفه ارسطو تطبیق داد .آکوئیناس تالش کرده بود برای رویدادهای اجتماعی-
سیاسی آن دوران که برخاسته از عمل و سیاست کلیسا بود ،نوعی وجهی عقالنی و واقعی ایجاد نماید .براساس
فلسفه ارسطو ،دو عقل بالفعل (الهی) و بالقوه وجود دارد .آکوئیناس با تکیه بر این فلسفه ارسطو ،آموزههای دینی
مسیحی را از عقل بالفعل یعنی خداوند میدانست که عقالنیت انسان ملهمی از آن میباشد .در حقیقت توماس
آکویناس به دو نظام معرفتى معتقد بود :نظام الهى مبتنى بر ایمان و نظام فلسفى مبتنى بر عقل بشرى .زیبایی
معماری ایتالیایی به دو دسته زیباییهای ظاهری (نمادین) و باطنی (هویتی) تقسیمبندی میشود که در حوزه
ظاهری به عواملی مانند نور و رنگ و در حوزه باطنی به عواملی مانند مذهب و فرهنگ تقسیم میشود.
اهداف پژوهش:
.1بازشناسی رابطه مذهب و زیباییشناسی از دیدگاه توماس آکوئیناس در قرون وسطی اروپا.
.2بررسی تأثیر ارتباط مذهب و زیباییشناسی در معماری ایتالیایی.
سؤاالت پژوهش:
.1چه ارتباطی میان مذهب و زیباییشناسی در اندیشه توماس آکوئیناس وجود دارد؟
.2اندیشههای توماس آکوئیناس درباره زیبایی و پیوند آن با مذهب چه تأثیری بر معماری ایتالیایی داشته است؟
کلیدواژهها :زیباییشناسی ،فلسفه هنر ،فلسفه ارسطو ،توماس آکوئیناس ،معماری ایتالیایی.

مقدمه
مسئله تقابل عقل و دین یکی از نخستین مسائلی بود که در حوزه اندیشه بشر ایجاد گردید .در این میان ،برای انسان
قرن سیزدهمی اروپا ،یکی از معانی فیلسوف ،بی دین بود؛ یعنی فیلسوفی که عقلگرا بود؛ کسی بود که چون قبل از
عیسی (ع) متولد شده ،نمیتوانسته از حقیقت ایمان مسیحی ،اطالع داشته باشد وضعیت افالطون و ارسطو نیز چنین
بود؛ بنابراین ،ارسطو ،بیدین ،به شمار میآمد؛ همچنین به ذهن آنها نمیرسید که یک نفر در عینحال که فلیسوف
است ،قدیس هم باشد .توماس آکوئیناس که یکی از بزرگترین متکلمان و فیلسوفان مسیحی به شمار میرود ،بر آن
بود که عقل با دین و ایمان ،هماهنگی تقریباً کاملی دارد.
نظاممندترین و نافذترین راهحلّ مسئله ایمان و عقل را آکوئیناس بیان کرد .در این نظام بین فلسفه ارسطو و وحی
مسیحی ،بدانگونه که در کتب مقدّس یافت میشود و کلیسا آن را تفسیر میکند ،پیوند برقرار میشود ،به نظر
آکوئیناس ،خیر نهایی ماهیت انسان در لذت لقاء ا ..است .اما تحقق این امر در زندگی این دنیا برای ما میسّر نیست،
زیرا افکار ما متوقف بر دادههای حسی است .با این حال ،ما میتوانیم به طرقی که مخلوقات دیگر نمیتوانند ،از
محدودیتهای حواس فراتر رویم .عقل ما میتواند از دادههای حسی انتزاع کند و وجود قلمرو باالتری را بپذیرد؛ در
عینحال که عقل نمیتواند به کنه موجود فراطبیعی برسد ،هستی آن را میتواند ثابت کند .بنابراین ،برخی حقایق
الهی از طریق تأمّل فلسفی قابل وصول است .راه دوم که در آن میتوانیم به رؤیت خدا نایل شویم ،راه وحی است که
هم برای کسانی که میتوانند به استدالل فلسفی بپردازند ،هم برای کسانی که نمیتوانند به استدالل فلسفی
بپردازند ،قابل دسترسی است .زیباییشناسی یکی از مفاهیم عقلی بود که در اندیشه توماس آکوئیناس مورد توجه
قرار گرفت .بازتاب این اندیشهگری در فضای فکری و فرهنگی ایتالیا به خصوص در معماری قابل تأمل است.
بررسی پیشینه پژوهش حاضر نشان میدهد در اینباره تاکنون اثر مستقلی به رشته تحریر در نیامده است .البته
آثاری به بررسی اندیشه آکوئیناس بر هنر قرون وسطی پرداختهاند .مقالهای با عنوان «بررسی تطبیی تأثیر آراء سن
آگوستین و توماس آکوئیناس بر هنر نقاشی سدههای میانه مسیحی» توسط رجبی و حسینی( )1397به رشته تحریر
درآمده است .نویسندگان در این اثر برآنند در قرون وسطی هنر تحت تأثیر اندیشههای آکوئیناس رنگ مادی به خود
میگیرد و به موازات این مسئله پیکر انسانها مبنی بر تناسب کامل و شفاف خلق شده است .با این حال در این اثر
اشارهای به تأثیر آراء آکوئیناس بر معماری این دوره نشده است لذا پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با
تکیه بر دادههای منابع کتابخانهای انجام شده است و درصدد واکاوی ارتباط مذهب و هنر و زیبایی در معماری ایتالیا
در قرون وسطی است.

نتیجهگیری
توماس آکوئیناس که خود قدیس کلیسا بود ،با تلفیق اندیشههای ارسطو با آموزههای مسیحیت که این امر بسیار
حساب شده و از روی آگاهی صورت گرفته بود دست به ابتکار عمل در حوزه فلسفه دوران وسطایی و کلیسا زده بود
و مسیحیت را از حالت صرف و پذیرش بیچون و چرایی الهوی بیرون آورد و در حالی جو حاکم بر اجتماع آن روز
افالطونی و نوافالطونی مینمود با دخول عقالنیت و عقل گرایی و تلفیق آن در آموزههای مسیحیت و توجیه این
آموزههای با عقلگرایی ارسطویی سعی در کسب اعتبار دوباره کلیسا و مسیحیت و جلوگیری از انحطاط جامعه
مسیحیت در آن زمان بود .او عالقه خاصی به اندیشههای ارسطو داشت و تماماً در رساله خود به دالیل منطقی و
فلسفی ارسطو ارجاع داده است .بنیان اصلی نظریه آکویناس در رسالههای او و بهویژه رساله معروف او «الهیات عالی»
دیده میشود .بعد از ایمان اولیه به وحی ،عقل میتواند توجیه گر راههایی باشد که خداوند بر سر راه انسان قرار داده
است .نظریه آکویناس معطوف به شیوه طبیعی و عقالنی سازماندهی زندگی اجتماعی به وجهی است که انسان بتواند
غایتهای طبیعی زندگی خود را در عرصه عمومی (در جامعه و حوزه سیاست) به ثمر برساند .بینش اخالقی و
سیاسی آکویناس در برابر دیدگاههای مبتنی بر حکومتهای مطلقه یا حکومتهای دینساالر در واقع تأیید
مشروعیت عقالنی حکومت مبتنی بر قانون بشری است .آکویناس متفکری خوشبین بود که به توانایی انسان در
ساماندهی زندگی اجتماعی و سیاسی خود اعتقاد داشت .آکویناس با رجوع به فلسفه یونان باستان به ویژه ارسطو و با
تاثیرپذیری از تفسیرهای ابن سینا و ابن رشد از ارسطو و با بهره مندی از دستاورد مطالعات حقوقی رومی و سرانجام
با الهام از دین مسیح و مطالعات حکمای مسیحی توانست اندیشه سیاسی را به مسیر و پایگاه تازه ای راهنمایی کند
که نقطه آغاز تحول عصر جدید در اروپا بود .آکویناس توانست نظام تازه ای در الهیات پدید آورد که جمع میان عقل
و شرع را ممکن کرد .در این اثنا بود که توماس آکویناس در راس دیگر دومینیکنهای قرن سیزدهم میالدی ،با تکیه
بر اندیشههای ارسطو ،تفسیری متفاوت از رویکرد متالهین نوافالطونی غالب بر کلیسا در قرون وسطی ارائه داد و راه
را برای خردورزی مدرن در سدههای بعدی باز کرد .نو افالطونیان به صورتهای کلی مستقل از افراد اعتقاد داشتند و
اینکه شناخت حقیقت در گرو دست یافتن به این صورتهای کلی است .به عقیده آنها از عالم افراد و زندگی حسی
(تجربی) فناپذیر راهی به دنیای ازلی و ابدی حقایق صورتهای کلی وجود ندارد .دوگانگی بین جسم میرنده و روح
جاودانه انعکاسی از دوگانگی دنیای حسی (افراد) و عالم صورتهای کلی است .توماس آکویناس با تفسیر ارسطویی از
صورتهای کلی ،دسترسی به آنها را از طریق انتزاعات عقل فردی امکانپذیر دانست .به عقیده وی عقل انسان با
تحلیل پدیدههای فردی و با توسل به فرایند انتزاع میتواند به درک صورتهای کلی نائل آید .نتیجه این رویکرد
جدید ،اهمیت دادن به مشاهدات تجربی و مشروعیت بخشیدن به عقل برای استنتاجهای انتزاعی از این مشاهدات
بود .ارسطوگرایی توماس آکویناس در حقیقت زمینه را جهت رشد رویکردهای علمی مدرن آماده ساخت .آکویناس بر
این باور بود که فلسفه و الهیات نه تنها در تضاد با هم نیستند ،بلکه مکمل یکدیگر برای رسیدن به حقیقتاند .از نظر
وی ،دانش انسانی مجموعهای بزرگ از یک نظام سلسله مراتبی است که در قاعده آنها علوم قرار دارد ،باالتر از علوم

فلسفه و در راس همگی آنها الهیات است .وحی و مکاشفه که ناظر بر راس هرم دانش است موجب محو و بالموضوع
شدن ارزشها و حقایق انسانی در قاعده هرم نمیشود .فلسفه بر مبنای اصول کشف شده توسط عقل حرکت میکند
و الهیات از وحی تعبدی الهام میگیرد .این اندیشههای آکوئیناس را میتوان در اصل تناسب و کاربرد نقاشی در
معماری قرون وسطی مشاهده کرد.
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