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چکیده

استفاده از روش فلسفی و کارآمدی آن در کالم و الهیات همواره میان متکلمان مسللمان و مسلیحی محل بحل ونظر
بوده است .توماس آکو یناس و خواجه طوسی ،متکلمان همعصری هستند که با اثرپذیری از فلسفۀ ابنسینا و با کلاربرد
برهان در تبیین و دفاعیات کالمی دین ،مشرب و روشی مشابه یافتهاند که میتوان آن را کالم عقلی ل نقللی نامیلد .ایلن
پژوهش تطبیقی به روششناسی تعلیمی آنها اشاره میکند .توماس آکویناس با قائ شدن به دو نظام معرفتی مبتنلی بلر
وحی و عق  ،دو نوع الهیات به نام الهیات وحیانی و الهیات طبیعی را مطرح کرد .وی در کتاب جامع الهیات بلرخال
کتب پیشینیانش که تنها جنبۀ رهبانی و درونمتنی داشتند ،افزون بر استناد به متون مقدس و آثار آبلای کلیسلا بله تحلیل
فلسفی در مباح الهیاتی همت گماشت .خواجه طوسی نیز در کتاب تجرید اإلعتقاا بله تلفیلق روش عقللی و نقللی
پرداخت .اینجستار ،ضمن اشاره به روش کالمی پیش از این دو متفکر ،با نگاهی توصیفی تحلیللی ،وجلوه اشلتراو و
افتراق روشی توماس و خواجه را بیان می کند .اتخاذ روش اعتدالی از وجوه اشتراو آنان است .آکویناس در میانلۀ رأی
تفریطی ترتولیان و دیدگاه افراطی ابنرشدیان التینی قرار دارد و خواجه نیز با عبور از نصگرایانی چون شیخ صلدوق ،از
آسیبهای افراطی برخی معتزله و برداشتهای غلوآمیزی چون فرقۀ شیخیه بهدور است .نتیجلۀ روش اعتلدالی هلردو،
استفادۀ حداکثری از برهآنهای عقلی و عبلور از «نصبسلندی» بله «نصپسلندی» اسلت .روش دانلش کلالم اساسلا
انحصاری نیست ،اما نو یسنده از رهگذر این مقایسه و توجه به مالو تشابهات روشی ،بر آن اسلت کله روش اعتلدالی
آندو ،کارآیی و سودمندی و پاسخگو یی بیشتری نسبت به روشهای نصگرا دارد.
واژگان کلیدی :توماس آکویناس ،خواجهنصیر طوسی ،روش عقلی ل نقلی ،عق گرایی ،کلالم اعتلدالگرا ،جلام
الهیات ،تجرید اإلعتقاد.
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درآمد

یکی از راهکارهای تقو یت و کارآمدی دین ،شلناخت روشهلای کارآملد در حلوزۀ عقایلد (و در اینجلا) بلا تمرکلز بلر
شناخت «روش کالم عقلی» در کاتولیک و امامیه است .با مطالعۀ تاریخ کلالم و تتبل در ا
تطلورات روشلی الهیلات در
امامیه و کاتولیک ،برخی متکلمان در حوزۀ دفاعیات به شیوههای نقلی و عقلی و یا هردو ،شهرت دارنلد .باتوجله و درو
اقتضائات عصر حاضر (با و یژگی سنتزدگی که محصول افراط در عق گرایی مدرن است) و نیز نصبسلندگی افراطلی
و ظهور فرقههای منسوب به آنان ،ضرورت بازنگری و تقو یلت اتخلاذ روش عقللی ل نقللی بلیش از پلیش خودنملایی
میکند .با ارزیابی روش عقلی ل نقلی درمییابیم که انحصار در روش کالم نقلی و بسنده کردن به آن ،زمینههای ظهلور
ظاهرگرایی و شاید بروز بدفهمی در مراد وحی و خرافهگرایی و غیرمعقولجلوهدادن آموزههای دینی را فراهم میکند و در
مقام دفاع از آموزهها ،آن را به پیروان معتقد به همان دین محدود مینماید.
بهطورخالصه ،اهدا علم کالم عبارت است از اثبات اعتقادات و آموزههلای دینلی؛ اسلتنباط و اسلتخراع عقایلد
اسالمی؛ دفاع از حریم عقاید دینی در برابر پرسشها ،شبههها و ایرادهلای سفسلطهگران و شلکاکان ،توضلیح عقالنلی
مفاهیم و مسای اعتقادی اسالمی ،تبیین نظاممند آموزههای اعتقادی ،اثبات پیشفرضها و موضوعات دیگر علوم دینی
ازطریق علم کالم (کاشفی81 :1831 ،؛ سعیدی مهلر .)11 :1819،1 ،ایلن ملوارد ،جلزو اهلدا کللی هلردو گلروه
متکلمان نق گرا و عق گرا است ،اما مابهاإلمتیازهای کالم فلسفی مواردی دیگر است:
ّ
تغییر شیوۀ استدالل -که بخش اساسی نظام معرفتی را تشکیل میدهد -از مسلمات دینی و قضاایای مشاوور و رایاج
میان عرف مسلمانان به بدیویات عقلی و مقدمات یقینی؛ اعتقاد و اعتماد به مستقالت عقلیه (قضایایی کاه باه ادرا
مستقل عقال و قادرت ن بارای در حقیقا اماور دالتا دارد)؛ بنیاننواادن نظاام معرفتای مساتقل از باورهاای
پذیرفتهشده و پیشداوریهای ثاب ذهنی (مسعودی؛ استادی.)38 :9831 ،

این پژوهش با عنوان روش الهیاتی فلسفی توماس و خواجهنصیر ،آن هم با تأکید بر کارآمدی روش ایشلان ،پیشلینه
ندارد و برای اولینبار اثری تطبیقی در این زمینه انجام میشلود .نلوع تحقیلق در ایلن پلژوهش ،بنیلادی و رو یکلرد آن،
مقایسهای است.
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الهیات توماس آکویناس
 .1روششناسی
ِ
َ
 .1-1الهیات فلسفی آکویناس در ادوار حکمت مدرسی (اسکوالستیک)
ِ

اصطالح اسکوالستیک بیشتر ناظر به سالیان  1444تا 1144م است که در آن شاهد تأسیس مدارسی با سلبک خلا
در ایتالیا ،فرانسه ،اسپانیا و بریتانیا هستیم ( .)J. E. Gracia & B. Noone, 2002: 65–64مراد از سبک خلا

در

دوران اسکوالستیک« ،تأکید جدی بر استدالل دیالکتیك برای گسلترش دانلش توسلا اسلتنباط و رفل تضلادها بلود.
اندیشۀ اسکوالستیک همچنین بهدلی تحلی دقیق مفهومی و ترسیم دقیق تمایزها شناخته شده است .این امر بهو یلژه در
حوزۀ آموزش (در کالس و کتابت) اغلب بهصورت بح و جدل یا در قالب طرح یک سؤال ،از طر مخالف فرضلی
یا حقیقی ،و پاسخ به آن صورت میگرفت»( .)Patte, 2010: 1132-1133
بنابراین اصطالح دوران حکمت مدرسی بیشتر ناظر به اتخاذ روشهای نلو ین آموزشلی بلود کله در ملدارس دینلی
استفاده میشد و در درجۀ دوم به اصول فکری مع اینی اشاره داشت که بر دانشگاههای التینی در قرون وسلطا حلاکم بلود
( .)Weisheipl, 2002, 12: 123دامنۀ حکمت مدرسی بهدلی پیچیدگی و وسعت جریانات متعدد علمی در قلرون
وسطا از منظرهای متعددی قاب تقسیم است .در اینجا میتوان ناظر به اهمیت توملاس بله دوران آنسللم تلا نومینالیسلم
اکام اشاره کرد.
 .1-1-1از آنسلم تا توماس آکویناس

دورۀ آغاز الهیات مسیحی با آنسلم ،پدر کالم مدرسی شروع میشود و تا میانۀ قلرن  19ادامله دارد .لقلب «پلدر کلالم
مدرسی» برای آنسلم از آنرو به کار برده شده است که وی حلقۀ وص جهان آگوسلتینی (دوره آبلا)) بلا ادوار حکملت
مدرسی است .ژیلسون در اینباره میگو ید:
نسلم را پدر حکم مدرسی میگو یند .اتبته او نخستین کسی نبود که از فلسفه در موضوعات راجع به تفکر اتویااتی
بوره می ُبرد ،بلکه او نخستین کسی بود که در جستجوی گونهای اتویات رمانی اس تا باا توجاه باه نظام و انساجام
دیاتکتیکی اینگونه از اتویات ،نرا به نوعی علم تبدیل نماید .او پیشگام مدرسیهای قرن سیزده باود کاه رزویشاان
تأسیس بنیاد نوعی علم ایمان در درون ایمان بود» (ژ یلسون.)502 :9831 ،
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پس از آنسلم ،مطالعۀ الهیات کمکم از دیرها خارع و وارد دانشگاهها شد .این دانشگاهها خود ،زیرمجموعلۀ دیرهلا
بودند ،اما روش مطالعه و تدریس در آنها با روشهای دیرنشینان بهکلی متفاوت بود .تا پیش از قرون وسطا تنها اسلقف
یا نمایندۀ او اجازه داشت متن مقدس را شرح کند ،اما در قرون وسطا با تالش بزرگانی چون آنسلم اینوظیفله بهتلدریج
برعهدۀ استاد یا معلم قرار گرفت (.)Melloneh, 2003: 241
دورۀ دوم ،عصر طالیی و اوع حکمت مدرسی است که با کشف آثار ارسطو از میانلۀ قلرن  19آغلاز ملیشلود و تلا
پایان قرن  18ادامه مییابد .در این دوره ،بزرگانی چلون آلبلرت کبیلر (1118- 1193م) ،و توملاس آکوینلاس حضلور
داشتند که برای شک گیری نظامی قاب درو و مبتنی بر ترکیب و آشتی فلسلفه و الهیلات کوشلیدند .مهمتلرین مباحل
مطرح شده در دوره دوم عبارتند از :نسبت میان ایمان و عق  ،بح بر سر رئالیسم (واق گرایی) و نومینالیزم (نلامگرایی)
و دوگانگی میان روح و بدن (.)Ibid: 245
آکویناس با توجه به تفاوت بنیادین حوزۀ ایمان و عق  ،به تملایز روشلن میلان دو نظلام معرفتلی کالملی و فلسلفی
پرداخت .او اساس کالم را بر ایمان 1و اساس فلسفه 2یا علم 3را بر عق طبیعی 4انسان استوار دانست .بله تعبیلر دیگلر،
توماس بهدقت به مرزبندی میان دو نوع الهیات پرداخت.
فلسفه بهعنوان ثمرۀ عق طبیعی و کالم وحیانی یا جزمی ،دو راه مستق برای درو حقایق هسلتند .تملایز توماسلی
میان عق و ایمان ،براساس بینش او از انسان است» (ایلخانی .)041 :1831 ،وی الهیلات مبتنلی بلر عقل را الهیلات
طبیعی و الهیات مبتنی بر وحی را الهیات وحیانی نامید.
اگللر قللرون وسللطا را بلله دو نیملله تقس لیم کن لیم ،نو یسللندگان دورۀ نخسللت (1814-1944م) ماننللد آکوینللاس و
اسکاتس(1843-1911م) ،متعهد به دیدگاهی بودند که بهتلدریج واقل گرایی 5یلا بله تعبیلر دیگلر واقل گرایی طریقلۀ

1. Fides
2. Philosophia
3. Scientia
4. Natural Reason
5. Realism
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متقدمان 1خوانده شد.
ورنون جی.بورو 2مدیر انستیتوی تومیستی دانشگاه سنتلو یس در اینباره میگو ید« :یکی از شاخصلههای روش کلار
فلسفی آکویناس ،گرایش او جهت یافتن راه میآنهای برای پرسشهایی است که پاسخهای متنوع و گسلتردهای بلدآنها
داده شده است .این روحیه اعتدالی در هیججا بهخوبی راه ح او برای مسئله کلیات ،تصو یر نشده است (جی.بلورو،
.)13 :1813
امروزه موض آ کویناس درقبال این مسئله ،رئالیسم اعتدالی نامیده میشود .توملاس وجلود خلارجی کلیلات را
انکار میکرد (و بیشتر از افالطون بهسبب پیشنهاد وجود جهان َ
صور معقول انتقلاد ملیکلرد) ،املا همچنلان اصلرار
داشت که مفاهیم و احکام کلی انسان بهنوعی در واقعیت خارجی ریشه دارد .این اساسهای کللی ماننلد انسلانیت،
ا
درواقعیت میان همۀ افراد انسان بهگونهای مشابه وجود دارد .ازاینرو روحیۀ حد وساگیری و مصالحهگری توملاس،
بهعنوان فیلسو با گرایش دیگری به سوی نوآوری تعدی میشد .شرح حالنو یسان اصی التینی او ،همگی بر ایلن
جنبه کارش تأکید دارند.
فرگوس کر 3یکی از توماسشناسان دراینباره میگو ید:
به نظر میرسد تنوا راه برای اینکه اتویات کاتوتیک به ورطۀ عقلگرایی 4و اصات ذهن 5گرفتار نشاود ،بازگشا او باه
تأمالت فکری رئاتیستیک ارسطو یی اس ؛ یعنی همان راه مجرب و زمودهای که کویناس فرا روی ما نوااده اسا .
بشر در ابتدای قرن  50بهتحاظ فلسفی تا برای صح و سقم قضایا و گزارهها دتیل موجه و قانعکننده نیابد ،نمیتواند
بگو ید دربارۀ خدا چه میداند» (.)Ker, 2009: 109-110
ُ
نومینالیسم اکامی
.2-1-1
ِ

1. Via antiqua
2. Vernon J.Burke
3. Fergus Ker
4. Rationalism
5. Subjectivism
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در آخرین دوره ،آنچه غلبه یافلت ،نادیلدهانگاری عقل بشلری بلود و بلا ظهلور الهلیدان اسلکاتلندی ،دانلز اسلکاتس
(1911م )1843و گیللموس اکام (حدود 1801-1931م) ترکیبی را که الهلیدانلان دورۀ قبل میلان فلسلفه و الهیلات
برقرار کرده بودند ،ارد کرده و آندو دارای کارکردهایی کامال مستق فرض شدند .درحقیقت ،اکامیستهای نومینالیسلتی
میخواستند بر قدرت مطلق تأکید کنند .آنها بر این باور بودند که متافیزیک ارسطو مشک آفرین است و روش تجربلی
ارسطو فقا در حوزۀ علم پذیرفتنی است نه حوزۀ وحی .مثال اکام بر این بلود کله مسلای الهیلاتی بلا عقل قاب اثبلات
نیستند و آنها را باید صرفا براساس مرجعیت کتاب مقدس پذیرفت .این نظریه باع جدایی عق و ایمان شد و ترکیبی
را که آکویناس از عق و مکاشفه بهوجود آورده بود ،رسما نفی میکرد (کرنز.)918 :1818 ،
 .2-1روش تعلیمی آکویناس
ِ

بهطورکلی دو روش آموزشی در قرون وسطا رواع داشت که بهتلدریج و طلی ملرور زملان پلیش آملد .1 :القلا و تفسلیر
(کشف معانی)؛  .9تولید متون آموزشی معتبر با روش پرسشوپاسخ و شرح و حاشیهنو یسیَ .مدرسلیان اولیله بلر ایلن
باور بودند که بهترین روش برای یادگیری مبانی مع این ،شبیهسازی رونلد کشلف آن مبلانی اسلت؛ ازایلنرو کلار اصللی
ِّ
معلم ،تبیین ،شرح و تفسیر یکی از متون معتبر (متن مقدس یا رسای آبای کلیسا) و القای یافتههای اسلتادش بلود .املا
روش دوم ،سؤال و پاسخطلبی نوآموزان به شک مناظره و بح وگفتگو در موضوعی خا

بود .البته این روش اهمیلت

بیشتری یافت و در افق روش کشف و بلکه نزدیکتر به اهدا آن بود ( .)Weisheipl, 2003, 12: 747

متألهان از هر دو روش استفاده میکردند ،اما بهتدریج روش دوم ،رونق و اقبال بیشتری یافت .توماس در مقام معلم
و ا
مدرس رسمی علوم دینی ،برخال منصب تعلیمی کشیشی ،نه بهنحو مقتدرانه و مرجعیتمآبانه ،بلکه بلا احتجلاع و
استدالل ذهنی پیش میرفت .ازاینرو بافت «آثار توماس در مقایسه با آثار آگوستین ،خشلک و یکنواخلت هسلتند و از
این مهمتر ،رو یۀ آثار او همواره تحلیلی است و با تقسلیمبندیهلای فرعلی فلراوان ،تعریلف دقیلق مفلاهیم و تملایزات
صوری ،ایرادات و پاسخ به آها و نیز با کلیه شیوههای دسلتور زبلان ،جلدل و بحل و منلاظره هملراه اسلت» (کونل،،
.)180 :1831
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از طر دیگر ،محاف جدید علمی ،نیاز به متن (درسنامه) داشلتند ،متلونی معتبلر 1و البتله متفلاوت بلا مطالعلات
رهبانی گذشته( »Summa« .خالصههای نظاممند) ،یکی از سبک و روشهای نوشتاری بود که در پلی پاسلخ بله ایلن
نیاز تألیف میشد .در اینگونه تألیفات ،نظرات و آرای آبای کلیسا در موضوعاتی خلا

و در شلکلی نظاممنلد تبیلین و

تشریح میشد .مثال «جم » لومبارد در آغاز دوران مدرسی برجسته بود و تقریبا تمام متفکران مطرح مسیحی در قلرون
وسطا بر آن کتاب شرح نوشتهاند تا اینکه مهمترین  Summaدر قرون وسطا به قلم توماس نوشته شد .توماس در فاصللۀ
سالهای  ،1910-1911یعنی از 04سالگی تا پایان عمر ،مشلوول نوشلتن « »Summa theologiaeجلام الهیلات
بود .البته خود وی مدعی است هدفش از خلق چنین شاهکاری صرفا این نبود که تواناییهایش را بله ر بکشلد؛ بلکله
هدفش پاسخ به بخشی از نیازهای الهیاتی جامعۀ مسیحی بود (.)Aquinas, 2006, 1: 1
پاسخ به بخشی از نیازهای الهیاتی جامعه مسیحی ،او را موفق به تلألیف جلام الهیلات کلرد کله در آن  144نمونله از
مسای  ،مفروضات و ایرادات و پاسخ به آنها ذکر شده است .آکو یناس همچنانکله در مقدمله جلام الهیلات ملدعی
شده ،بر آن است که نوآموزان را در نقشهای جام و هدفمند وارد کند که در آن از تکرار و ماللت و پریشانی نو یسلندگان
پیشین خبری نیست (.)Ibid: 1
تیموتی لورنس اسمیت (1111–1190م) پژوهشگر روشهای الهیات ضمن نق قول باال ،میافزاید:
 ...از طرف دیگر ،در زمانۀ او بر سر موضوع اتویات گفتگوهای ز یادی درگرفته بود .برخی اتویات را مطاتعاۀ فار ینش
و برخی دیگر میگفتند موضوع فقط باید مسیحشناسی (مسیح بهمثابه سر و بدن کلیسا) باشد .اما تومااس باا تااتیف
ُ
جامع اتویات ثاب کرد که چنین اموری برای او فقط بخشی از اتویات اس که باید به ن کل (خدا) منتج شاود (

L.

.)Smith, 2003: 12

با ظهور آکویناس ،حتی سبک ادبیات دینی هم نسبت به متون پیشین و بهو یلژه آگوسلتین توییلر کلرد .بلهطوریکله
«روش آگوستین مستقیم ،شخصی و متکی بر کتاب مقدس بود،؛ اما آثار بعدی قرون وسطا اغللب منطقلی ،صلوری و
دقیق اما جزمی بودند» (براون.)1 :1818 ،
1. Lectio
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توماس در تفسیر کتاب مقدس با توجه به مشرب ارسطو یی که داشت با عبور از روش رملزی -تمثیللی و توصلیف
نمادین و مجازی افالطونی ،به معنای لفظی (یا تاریخی) روی آورد .درنتیجله او روی خوشلی بله تفسلیر نملادین ملتن
کتاب مقدس و پدیدههای طبیعی نداشت .بنابر دیدگاه توماس ،براهین بهطور انحصاری از معنای لفظی اخذ میشلوند
نه معنای رمزی و تمثیلی .خداوند هیچ چیزی را از انسان مخفی ننموده و نخواسته سخن خود را پر از اسرار کند ،بلکله
برعکس ،کالم خدا ساده و آشکار است .اینگونه تفسیر توماسی ،ناشی از نگرش «ارسلطو» بله ماهیلت اشیاسلت کله
نگاهی ساده و طبیعی است و این پیشفرض را ندارد که در ذی این کلمات و اشیا معلانی پنهلانی وجلود دارد( .عزیلز،
.)111 :1819
 .2روششناسی کالم خواجهنصیر طوسی
 .1-2کالم خواجهنصیر در مکاتب کالم امامیه

مکاتب کالمی امامیه براساس رو یکرد و روش استدالل در تبیین مسای کالمی بیشتر به مکاتب کالم نقلی (نصگلرا) و
عقلی (عق گرا) صورتبندی میشوند.
 .1-1-2کالم نقلی (نصگرا)

«نص» دارای دو کاربرد مختلف است :نص گاه در برابر «ظاهر» مطلرح ملیشلود (طریحلی )130 :1819 ،و گلاه در
معنای «نق » (دربرابر عق ) که در اینصورت مراد از آن نق  ،هر متنی اسلت کله ریشله در وحلی داشلته باشلد .البتله
پیروان این روش همه در یک رتبه قرار ندارند ،اما و یژگی مشترو همهشان عدم اعتنا به فراوردههلای عقل بشلر اسلت و
ازاینرو نصو دینی ،تنها مرج برای شناخت و تبیین معار و معتقدات است.
ا
بلود و راو یلان
در امامیه ،مکتب و مسلک کالمی نق گرا نخست در مناطقی که مح نق و نشر احادی ائمه
َ
اخبار در آن نواحی (مانند کوفه ،قم و ری) حضور فعال داشتند ،شک گرفت و سپس به منلاطق دیگلر گسلترش یافلت.
بنیان کالم نقلی امامیه ،قم بود و این شهر مرکزی برای رشد و گسترش کالم نقلی یا حدی گرایانله امامیله گردیلد .ایلن
مکتب با کوشش کسانی چون شیخ کلینی و شیخ صدوق توانست میلراث سلترگی از احادیل اعتقلادی را گلردآوری و
تبو یب کند.
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 .2-1-2کالم عقلی (عقلگرا)

مکتب عق گرایی درمقاب نصگرایی محض ،تنها مکتبی است که در قبال آموزهها و معار وحیانی ،بر قوای عقالنلی بشلری
در شناخت پای میفشرد و «عق » را ابزاری برای تحصی معرفت درنظر میگیرد (یوسفیان و شریفی.)01 :1831 ،
کالم رسمی امامیه از قرن چهارم تا قرن یازدهم هجری ،کالمی بیشتر عق گرا است کله در ادوار مختللف بهگونلههایی
متفاوت جلوه کرده است .یکی از مهمترین عل پیلدایی سلبکها و روشهلای مختللف عقل گرایی در کلالم امامیله،
اثرگذاری مکاتب فکری کالم معتزلی ،کالم اشعری ،فلسفۀ سینوی ،عرفان ابنعربی و حکمت صدرایی بر کالم امامیله
است .صر نظر از استثنائاتی چند ،میتوان کالم عقلی امامیه را بهلحاظ روشی و سه گفتمان غالب (معتزلی ،مشلائی،
مشائی-اشراقی) در مکاتب زیر صورتبندی کرد.
ّ
 .1-2-1-2مکتب بغداد متقدم (نوبختیها ،شیخ مفید) و بغداد متأخر (سید مرتضی)

از میانه نیمۀ دوم قرن چهارم تا نیمۀ دوم قرن هفتم هجری ،نخستین دورۀ کالم عقلی امامیه را شک ملیدهلد کله عصلر
ارتباط تنگاتن ،کالم امامی با کالم معتزلی است .این دوره با فعالیت کالملی شلیخ مفیلد (م 018ق) و شلاگردانش در
مکتب بوداد آغاز و تا پیش از عصر خواجهنصیر طوسی (م 118ق) استمرار دارد و آثار کالمی آنان بیشلتر اعتزالمآبانله
بوده و به تعبیر عالمه شیخ محمدرضا جعفری با «روح اعتزالی» نگاشته شده است (جعفری.)931 :1018 ،
بنیان مکتب بوداد متقدم توسا دو متکلم بزرگ نوبختی یعنی ابوسه (811-981ق) و بلرادرش ابلوجعفر محملد
که در اوای قرن چهارم فوت کرد ،پایهگذاری شد .این خا بعدها توسلا شلاگردان آنهلا بلهو یژه شلیخ مفیلد و سلپس
توسا شاگردان او بهخصو

سید مرتضی بسا و نظام یافت .در این دوره بسیاری از آموزههای معتزلۀ متلأخر البتله بلا

تأمالت تازهای که متکلمان شیعی داشتند ،وارد کالم شیعی شد .این مکتب کالملی در امامیله در شلک نظلامیافتلهاش
عمدتا مدیون و تحتتأثیر نگارشهای شیخ مفید است.
درحقیقت دربارۀ او و شاگردش سید مرتضی باید گفت متکلمان امامی بودادی نسبت بله متکلملان عصلر حضلور
ائمه

همنوا و موافقتر با معتزله بودهاند .درحقیقت« ،متکلمان امامی گریزی نداشتند از اینکه در قالب دانش کلالم

رسمیتیافته معتزلی ،دستگاه کالمی خود را ارائه کنند» (حسینیزادهخضلرآباد)810-814 :1811 ،؛ زیلرا در فضلای
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فرهنگی آن دوره «گفتمان عق گرایی معتزلی حاکم بود و هرگونه تبیین و دفاع از آموزههلای اعتقلادی بله ناچلار بایلد در
قالب این گفتمان ارائه میشد» (همان.)911 :
ُ
از آثار شیخ مفید ،بهو یژه اوائل المقاالت میتوان دریافت که آشنایی زیادی نیز با آثار و آرای معتزله و بهطور خلا
نگاشتههای متکلم معتزلی بودادی ،ابوالقاسم کعبلی بلخلی (د811 :ق) داشلته اسلت (ملکدرموت )191 :1818 ،و
َ
درمقاب  ،شاگردان او مث سید مرتضی بیشتر تحتتأثیر آرای مکتب معتزله بصری َبهشمی بودهاند (همان.)1-1 :
ُ َ َّ
الملخص فی اصول الادین و الاخ یرۀ فای علا الالا )
در بوداد متأخر ،نگاشتههای کالمی سید مرتضی (مانند

نسبت به تألیفات شیخ مفید ،بیشتر با رو یکرد عق گرایی حلداکثری و اسلتفاده حلداقلی از ادللۀ نقللی و دارای ارائلهای
منسجم از عقاید امامیه است.
در مقام مقایسه میان روش شیخ صدوق ،شیخ مفید و سید مرتضی باید گفت ،بلهلحاظ گلرایش بله نقل و اخبلار،
شیخ صدوق نصگرا ،اعتماد و اعتنای بیشتری به احادی دارد و از جهت عق گرایی ،سید مرتضی بلهمراتب عقل گراتر
از شیخ مفید است و بسیار کمتر از او در مسائ مختلف اعتقادی به روایات تکیه کرده است .درنتیجه ،توجه شیخ مفید
به ادلۀ نقلی و استناد به آنها بیتردید بیش از عنایت سید مرتضی به آنهاست.
ّ
ّ
ّ
ّ
(ح َّمصیرازی) و حلۀ متأخر( :خواجهنصیر طوسی)
 .2-2-1-2مکتب حله متقدم ِ

ا
در حله دو دورۀ متمایز قاب شناسایی است :در دورۀ نخست از تکام علم کالم در این حوزه ،کلالم املامی در سلبک و

قالب کالم معتزلی شیوع داشته است ،برخال دورۀ بعدی که کالم امامیه با کوششهای خواجهنصیر طوسلی و عالمله
ا
ا
ا
حلی رن ،و بوی فلسفی به خود گرفت و دورۀ متأخر کالم حله را پدید آورد (سبحانی.)111-114 :1833 ،
مکتب کالمی سید مرتضی ،پس از تحولی که در معتزله با پیدایش مکتب ابوالحسلین بصلری (د081 :ق) شلک
گرفت و بهتدریج برخی از متکلمان امامی بدان گرایش پیدا کردند ،رفتهرفته طرفداران خود را از دسلت داد و بلهجای آن
ا
ا
«مکتب حلۀ متقدم» شک گرفت که بیشتر با سدیدالدین حمصیرازی (م پس از 144ق) شناخته میشود و تلا حلدود
نیمۀ قرن ششم هجری برجستهترین گرایش کالمی در امامیه بهشمار میآمد.
ا
ا
مکتب حلۀ متأخر نیز با بنیانگذاری نخسلتین مکتلب کلالم فلسلفی در امامیله بهدسلت خواجهنصلیر طوسلی (د:
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ا
119ق) و کوششهای برجستهترین شاگردش عالمه حلی(م 191ق) گسترش و تکامل یافلت .ایلن مکتلب بلهعنوان
گلرایش غالللب در کللالم امامیله تللا عصللر صللفو یه و ظهللور ف ایلاضالهیجی (م 1419ق) اسلتقرار و اسللتمرار داشللت.

ا
ا
برایناساس ،گسترۀ زمانی تقریبی «مکتب حلۀ متأخر» را میتوان از نیمۀ دوم قرن هفتم تلا نیملۀ نخسلت قلرن یلازدهم
قمری تعیین کرد.

ا
گرایش کالم امامیه با گفتمان غالب مشائی و فلسفۀ سینوی ،تحولی شگر در کالم املامی بلود کله آنرا از حیل

ساختار و محتوا و روش پرداخت به موضوعات و مسائ کالمی تا اندازه زیادی دگرگون کرد .این تحول ناشی از آشلنایی
و اثرپذیری خواجه با فلسفۀ ابنسینا بود (عطائینظری .)94-8 :1811 ،البتله بیشلترین کوشلش خواجله بلرای حفل
اندیشۀ فلسفی ابنسینا ،دفاع از مکتب ابنسلینا در برابلر منتقلدان اشلعری وی بلود .بلا اینهلد او عالوهبلر نگلارش
ا
مهمترین اثر فلسفی خود لکه شرح بر اشارات ا
والتنبیهات ابنسینا با عنوان ح مشکالت اإلشلارات والتنبیهلات است ل
ّ
ّ
ا
المحص در نقد ُم َح ّصال ففالااا المتقادمین و المتاخ رین مان الللمااو و الحالمااو و المتاللماین
به نگارش تلخیص

(فخررازی) پرداخت .دفاعها و حمایتهای خواجله از اندیشلههای فلسلفی ابنسلینا ،سلبب اسلتمرار حیلات مکتلب
ُ
فلسفی ابنسینا در تمدن اسالمی شد .تا آنکه تجرید اإلعتقا را نوشت که سرآمد روش عقلی ل نقللی در آثلار کالملی
امامیه است.
 .3-2-1-2مکتب قم (فیاضالهیجی) و اصفهان (مالصدرا)

ا
ا
فرایند فلسفیشدن کالم امامیه که از زمان خواجه آغاز شده بود ،پس از فرازوفرودهایی در مکتب حلۀ متأخر ،سلرانجام
با ظهور فیاضالهیجی (م 1419ق) به به اوع خود رسید .در این دوره ،کالم امامیله تقریبلا بلهطورکام فلسلفی شلد و
سو یهها و مایههای اعتزالی خود را تا حدود زیادی از دست داد.
با تأسیس «حکمت متعالیه» توسا مالصدرا (م 1414ق) نهتنها جریان فلسفۀ اسالمی بلکه مسیر کالم امامیله نیلز
ا
دگرگون شد و کالم فلسفی مشایی را که از زمان تکو ین مکتب حلۀ متأخر در کالم امامیله رواع یافتله و بلا نگاشلتههای
فیاضالهیجی به اوع خود رسیده بود ،مولوب خو یش کرد .در نتیجه ،کالم عقلی با گفتملان غاللب مشلائی – اشلراقی
شک گرفت .فلسفۀ صدرائی بهجز جنبلهها و بنمایلههای فلسلفی و کالملی از بعلد عرفلان ابنعربلی (م 183ق) نیلز
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ا
برخوردار است که آن را از فلسفۀ مشایی متمایز میکند.
 .2-2روش تعلیمی خواجهنصیر طوسی
ِ

خواجهنصیر جزو علمای پرنو یس است .آنچنانکه صاحب الذریعه نوشته است ،آثار وی حدود  130کتاب و رسلاله و
شرح در دانشهای گوناگون است؛ مانند :فلسفه ،کلالم ،عرفلان ،فقله ،ریاضلیات ،اخلالق ،تعللیم و تربیلت ،تلاریخ،
جورافیا ،طب ،منطق وغیره.
ُ
برخی از تألیفات خواجهنصیر از گذشته در حوزههای علمیه جزو متون درسی بوده است؛ ازجملله تجریاد االعتقاا در
ُ
دانش کالم و شرح اشارات و تنبیهات در فلسفه .خواجه گرچه کتلب و رسلالههای کالملی متعلددی دارد؛ املا تجریاد
ُ
االعتقا و قواعد اللقائد ،مشهورترند.
 .1-2-2اهم ویژگیهای برخی آثار کالمی خواجهنصیر طوسی

روششناسی کالمی خواجهنصیر با تدقیق در حوزههای معرفتشناسلی ،ورود او بله فلسلفه و منطلق روشلن و آشلکار
میشود .برخی مباح معرفتشناختی در تألیفات خواجهنصیر برجسته است؛ ماننلد رسلالۀ «بقلا) اللنفس بعلد بلوار
البدن» .خواجهنصیر در این اثر ابتدا َ
مدرکات را به محسوسات ،متخ ایالت ،متوهملات و معقلوالت تقسلیم ملیکنلد و
صور مرتسمه و َ
درو بالذاتبودن َ
سپس به م َ
مدرو بلالعرضبودن شل خلارجی ملیپلردازد (طوسلی-031 :1041 ،
 .)014بخش زیادی از مقصد دوم تجرید شام همین مباح است؛ گونههای و مراتب علم ،اعتقاد و ظن وغیره.
خواجه از قواعد فلسفی مانند «أن الوجود خیر والعدم شر»؛ «تالزم الشیئیة و الوجود»؛ «علة احتیاع الممکلن لللی
المؤثر هو اإلمکان»؛ «وجود واجب الوجود و وجوبله نفلس حقیقتله»؛ «المعلدوم ال یعلاد»؛ «القلدیم الیجلوز علیله
العدم»؛ و ...در مباح کالمی بسیار استفاده کرد .مثال او برای اثبات حقتعالی در مواض متعدد از آثارش بله «برهلان
امکان و وجوب» توجه کرد و این درحالی بود که سایر متکلمان به برهان حدوث یا نظم میپرداختند.
او میگو ید« :الموجود لن کان واجبا فهو المطلوب و لال استلزمه الدور َوالتسلس » (حلی)841 :1018 ،؛ موجلود
اگر واجب باشد ،پس آن همان مطلوب است ،وگرنه مستلزم واجب است؛ زیلرا (در غیلر ایلن صلورت) دور و تسلسل
الزم خواهد آمد.
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ا
این برهان برخال برهان سنتی «حدوث و قدم» که استداللی با روش «انی» بود و از معللول (افعلال و آثلار خلدا) بله
علت (خدا) میرسید ،بهسرعت مورد توجه متکلمان عق گرایی چون خواجه و عالمه حلی و فیاضالهیجی و دیگلران
قرار گرفت؛ زیرا برهانی با روش « المی» بود که از نفس وجود به واجبالوجود میرسید و بهلحاظ منطقلی یقینلیتلر از
ا
برهان انی بود.

خواجهنصیر همچنین امامت و نیز عصمت امام را با قاعدۀ «امتنلاع تسلسل » (حللی )019 :1011 ،و در مبحل
َ
معاد ،ممکنبودن عروض عدم بر عالم امکان را با نظر به ممکنالوجودبودن آن اثبات میکند (همان.)108 :
در باب دانش منطق نیز او که نو یسندۀ تجرید المنطق ،و شرح اشااات و تنبیهات و اساس االقتباس از کتلب مرجل
در منطق است ،مثال برای اثبات حادثبودن ماسویالله ،قیاس اقترانی شک اول زیر را بهکار برده است« :ک ما سلوی
َ
َ
الواجب ممکن ،و ک ممکن محدث ،فک ما سوی الواجب محدث» (طوسی.)008 :1041 ،
 .3بررسی نقاط اشتراک و اختالف میان آکویناس و خواجهنصیر طوسی
 .1-3نقاط اشتراک میان آکویناس و خواجهنصیر طوسی
 .1-1-3استفاده از عقل خودبنیاد در معارف الهی

روش توماس و خواجهنصیر ناظر به امکان استفاده حداکثری از تواناییهای عق بشر است .بلهلحاظ روشلی ،اسلتفاده
حداکثری از عق ابزاری و برهان ،ریشه در تأثیرپذیری هر دو از مشی فلسفی ارسطو ازطریق ابنسینا دارد .درحقیقلت،
خداشناسی 1ابنسینا بر پایۀ هستیشناسی 2او و ا
مکم آن است و از همینجاست کله او نخسلت موجلود را بله دو گونلۀ
بنیادی تقسیم میکند :ممکن و واجب.
توماس در اتخاذ روش عقلی ،مدیون نوع تعلیملات ارسلطو ازطریلق اسلتادش آلبلرت کبیلر و ابنرشلد و ابنسلینا
( )Turenter, 1907: 151بود .تعلیماتی که متکی بر بداهت وجود خدا لکه امری فطری اسلت و بلا عقل اشلراقی و
خدابنیاد سروکار داردل نیست؛ بلکه متکی بر عق خودبنیاد بوده و ازاینرو برهانپذیرند.
1. Thology
2. Ontology
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توماس در مقدمۀ پرسش سوم (از بخش اول جام الهیات ذی تیتر  )Of The Simplicity of Godمیگو ید:
وقتی وجود یک چیز مع ّین و مشخص شد ،سؤال بعدی راجع به کشف ماهی و چگونگی و نحوۀ وجود او اس تاا
اینکه بفومیم او چه هس  .اکنون از نجاکه ما نمیتوانیم بدانیم خدا چه هس یا حتی چه نیسا  ،ازایانرو درکای از
این ندار یم که خدا چطور هس  ،بلکه حتی چطور نیس ؟ بنابراین ما باید مسائل ز یر را بررسی کنیم .9 :اینکاه خادا
چه نیس ؟ و  .5اینکه چگونه خدا را بشناسیم؟ و  .8اینکه او را چه بنامیم؟  ...ازاینرو ما باید دربارۀ نحاوۀ بسااط
خدا بحث کنیم (.)Aquinas, 2007: 798

نزد آکویناس ،بیشتر درونمایههای ایمان مسیحی با عق بشری سلازگار و از راه عقل طبیعلی 1قاب اثبلات اسلت و
ازهمینرو براهین پنجگانه او (اص حرکت ،اص علیت فاعلی ،حدوث و وجوب وجود؛ مفهوم نسبی و مطللق ،و نظلم
ا
عالم) ( )Aquins, 1977, I ,q:2,a:3کله بله بلراهین جهانشلناختی 2معلرو و اصلطالحا برهانهلای انلی بلوده و
پساتجربی 3هستند ،وجود جهان خارع و شناخت انسان به آن مفروض انگاشته شده اسلت .در اثبلات وجلود خلدا در
اص  ،بهادادن به شناخت قوای عقالنی انسان بهعنوان آغازی بر شناخت خدا ارزیابی ملیشلود .نلزد توملاس خلدا بله
روش مابعدتجربی در معرض فهم خوا

قرار دارد و اثباتشدنی اسلت و ازآنجاکله معرفلت بله وجلود خلدا بلدیهی

نیست ،انسان محتاع برهان است.
در کالم خواجهنصیر هم با توجه به سیر ا
تطورات کالمی (کالم نصگرا و عق گرا) ،او از میان سه مکتب عقللی (بلا
سه گفتمان غالب :معتزلی ،مشائی و مشائی-اشراقی) در زمرۀ عق گرایان مشائی قرار میگیرد .آنلان ضلمن هملاهنگی
میان «عق و نق » میگو یند همچنانکه شریعت ،یک منب معرفت بشری است ،عق هم در زمرۀ همین مناب معرفتلی
است و چون هر یک از اینها گزارشگر حقیقت عینی و خارجی هستند ،خروجی آنها با همدیگر هماهن ،ملیباشلد
(جوادیآملی.)191 :1831 ،

ُّ
َ
ٌ
واجب ل َیحص الولرض
در زیر به قاعدۀ تطف ،اشاره میشود که نمونهای از کاربرد قیاس منطقی است« :و اللطف
1. Natural Reason
2. Cosmological Argument
3. a posteriori
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به»؛ «لطف واجب است تا بواسطة آن غرض حاص آید» (حلی.)814 :1018 ،
ساختار منطقی این قاعده متشک از دو مقدمه است:
ِّ
مقدمۀ اول :اگر مکلف جز با وجود لطف اطاعت نکند و مکلف بدون وجود لطف ،مکللف را تکلیلف کنلد،
ناقض غرض خودش (تکلیفکردن مکلف) است.
مقدمۀ دوم( :این مقدمه در تقدیر است) نقض غرض بر حکیم قبیح است.
ِّ
نتیجه :اگر مکلف جز با وجود لطف اطاعت نکند و مکلف بدون وجود لطلف مکللف را تکلیلف کنلد ،فعل
قبیح انجام داده است .بنابراین ،این استدالل از لحاظ ساختار ،قیاس ضمیر است (مظفر.)911 :1810 ،
ِّ
از ترکیب این نتیجه با یک مقدمه مقدر دیگر (مکلف (یعنی خدا) فع قبیح انجام نمیدهلد) ایلن نتیجله بهدسلت
ِّ
میآید که :اگر مکلف جز با وجود لطف اطاعت نکند ،پس بر مکلف واجب است که بله مکللف ،لطلف کنلد .نتیجلۀ
بیانشده ،یک قضیۀ شرطیه است و تالی آن (یعنی وجوب لطف بر خداوند) در صورتی صحیح خواهلد بلود کله مقلدم
اثبات شده باشد.
 .2-1-3روش عقلگرا ِی اعتدالی

برای تبیین نسبت و رابطۀ فلسفه و کالم دینی (یا بگو ییم بین شناخت از راه ایمان یا شلناخت از راه ادراو عقالنلی) کله
یکی از دغدغههای اصلی متکلمان مسیحی است ،چهار گرایش عمده در مسیحیت صورتبندی شده است:
 .1مسیحیت بهمثابۀ حکمت و فلسفهای کام کنندۀ سایر فلسفهها (مانند یوستینوس (قرن 9م)؛
 .9بیارتباطی مطلق میان مسیحیت و فلسفۀ یونان (مانند :ترتولیان (قرن 8م) ،اکام (1801-1931م) و لوتر (قرن
11م)؛
 .8آشتی و بهرهگیری نظام معرفتلی فلسلفه و دیلن (ماننلد :آگوسلتین (084-810م) ،بوئتیلوس (101-034م)،
آنسلم (1141-1488م) و آکویناس)؛
 .0فلسفه ،معیار صحت اعتقادات دینی (بهعنوان نمونه :برنگاریوس (قرن  )11و پیروان التینی ابنرشد در قلرن 18
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و  10مانند سیژر)( .ایلخانی)91 :1831 ،
دیدگاه آکویناس در باب پذیرش و دخالت عق طبیعی در گزارههای ایمانی ،رو یکردی «اعتدالی» است و در میانلۀ
رأی تفریطی دو طیف مخالف سرسخت و موافق تندرو قرار دارد .طیف اول ،تفریطیهای مخالف فلسفهورزی؛ شلام
کسانی چون ترتولیان (با این شعار معرو  :اورشلیم را با آتن چه کار؟ یا کلیسا را با آکادمی چه کار؟) بلود .طیلف دوم
نیز رأی افراطی جریان ابنرشدیان التینی بود که فلسفه را معیار صحت اعتقادات دینی میدانستند و بالتب به تقدم عقل
بر نق قائ بودند و «در هیچجا از آثار به جا مانده از اینلان (ابنرشلدیهلا) در اینکله از دو طریلق :فلسلفی و ایملانی
(آنطورکه توماس میگفت) میتوان به حقیقت نائ شد و حقیقت در دو وجه فلسفی و دینی قلراردارد ،بهطورروشلن و
مستقیم مطلبی به چشم نمیخورد» (ایلخانی.)013 :1831 ،
رأی خواجه نیز در میانۀ دو طیف نصگرا (مخالف کاربرد عق فلسلفی) و عقل گرای معتزللی بلود .طیلف اول در
جهان اسالم ،نصگراها و ظاهرگرایان هستند که زمینهساز فرقههایی فکری چون جبرگرایی ،خلوارع ،مرجئله ،ا
مشلبهه و
ا
مجسمه شدند .در میان عدهای از متکلمان شیعه نیز نصگرایانی چلون شلیخ صلدوق ،روش نصبسلندگی را در پلیش
گرفتند .آنها گرچه به حج ایت اجمالی عق  ،هم بهمثابۀ یک ابزار در درو نصو

و هم تا حدودی کله ظلواهر روایلات

بهعنوان یک منب مهم در شناخت حقایق مؤثر است ،باور داشتند ،اما نزد ایشان دالی و منصوصلات (قلرآن و مجلام
َ
روایی شیعه) اصالت و اولو ایت داشت.
طیف دوم نیز جریان معتزله بود که گاهی در اتخاذ برهان و طریق عقل در تعارضلات آن بلا نقل  ،جانلب عقل را
میگرفتند و افراط میکردند .کمتوجهی به نصو

(درجهت تقو یت مبانی اعتقادی) و افراط بیشازحد به عق تا آنجلا

پیش رفت که معتزله واجبات دینی را عقلی محض شمردند و درنتیجه با برخی قطعیات شرع مخالفت کردند (ابوریلان،
[بیتا] )941 :و سرانجام همین عوام و بهو یژه کمتقیدی به ا
نص ،سبب افول جریان آنها در جهان اسالم شد .ازاینرو
معتزله در صورت تعارض ادله ،بسیاری از آموزههای دینی را کله تأوی ناپلذیر بلود ،منکلر میشلدند (شلریف:1819 ،
2٨٢ل.)2٨٨
 .3-1-3تولید متن آموزشی شاخص

190

سال هفتم ،شمارۀ سیزدهم ،بهار و تابستان 1041

یکی دیگر از اشتراکات روشیشناختی میان آثار آکویناس و خواجه ،تألیف متن آموزشی شلاخص و جلام بلا و یژگلی
روش عقلی ل نقلی است .از میان آثار گوناگون هر دو شخصیت ،آنکه بیشتر نلاظر بله الهیلات و کلالم فلسلفی اسلت،
ُ
جامع الهیات و تجرید اإلعتقا است .اگرچه از هر دو نو یسنده جامع علیه کفاا و قواعد اللقائاد نیلز در مراتلب بعلدی
این و یژگی هستند.
جامع الهیات آکویناس سند قاط کلیسا و دانشگاههای دینی شد .به تعبیر هانس کونل ،ایلن اثلر ،کتلابی راهنملا،
همراه با هدفی کامال علمی و آموزشی در درون کلیسا بود که هد آن بررسی نظاممند ک آموزۀ مقدس است (کون،،
 )104 :1831و به تعبیر براون ،آن را اساس تفکر جدید الهیات کاتولیلك دانسلتهاند (بلراون )1 :1818 ،و وقتلی کلمله
 Summaبدون پسوند استفاده میشود منظور همین اثر است.
نکتۀ آموزشی این کتاب در این است که او یک دوره تعلیمات ضروری و خطوط کلی معنای زندگی را در سه بخش
کلی (خدا؛ انسان؛ کلیسا) ترسیم کرد و به مخاطب تعلیم داد.
از باب توصیۀ رسمی به مطالعه این اثر ،قانون کشیشی کلیسای کاتولیک بازبینیشلده در سلال  ،1113بنلد 1:131
ا
مقرر میدارد که طالب کشیشلی ،نیازمنلد دسلتکلم دو سلال تحصلی فلسلفه و چهلار سلال کلالم براسلاس تعللیم
َسنتتوماس هستند .افزونبراین ،بند  9:1811به استادان حوزههای علمیه دستور میدهد تا تعللیم خلود را طبلق شلیوۀ
تعلیم و اصول استاد فرشتهسان 1تنظیم کنند (جی.بورو.)81 :1813 ،
اما در باب روش تعلیمی خواجهنصیر میدانیم که تألیفات او از دیرباز تا امروزه در حوزههای علملی ملورد اقبلال و
ُ
مطالعه بوده و بهو یژه تجرید االعتقا در «کالم» و شرح اشااات و تنبیهات که متن درسی هم بلوده اسلت .محققلی کله
تخصصا کتاب تجرید را بهعنوان متنی آموزشی ارزیابی کرده ،معتقد است ،از معیارهای مهم یک اثر که بتواند بلهعنوان
یک متن آموزشی مناسب باشد« ،صحت و اعتبار علمی» در مستندات و «تحلی روشمند» است که البته این ریشله در
ُ
معیار مهم دیگر یعنی «اعتبار علمی نو یسندۀ» اثر دارد .تجرید االعتقاا افلزون بلر ایلن دو و یژگلی مهلم ،خلود ،دارای
اشتهار و رواع میان حوزههای درسی نیز بوده و هست (سعیدیمهر.)801 :8 ،1831 ،
1. Angelic Doctor
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 .4سنجش و ارزیابی کارآمدی روش عقلی  -نقلی در دانش کالم
 .1-4ارتقای جایگاه معرفتی دین

خردورزی در فهم دین ،مهمترین مقصد برای روش اعتدالی آکویناس و خواجه است .خردورزی منطقی در فهلم مفلاد
دین ،فوایدی دارد مانند :ارتقای معرفت دینی؛ جلوگیری از بسیااندیشی دینی؛ روشناندیشی در برابلر جملود فکلری؛
جلوگیری از رشد تفکرات انحرافي غالیانه و التقاطي؛ تقو یت حس انتقاد؛ پیبردن به عقالنیت دادهها؛ و...
در کاتولیک یکی از عقاید نامعقول ،مرتبا با آیینهای وابسته به اندیشۀ برز  1یعنی فروش آمرزشناملهها 2بلود کله
نمونهای از خرافات و دستساز کلیسا بهشمار میآمد .این رسوم که کمکم بدی و جانشلین آیینهلای مسلیحیت شلده
بود ،از بیموامیدهای مردم سو)استفاده و مناف اعانهگیران کلیسا را تأمین میکرد (ملکگراث .)39 :1831 ،حتلی کلار
بدانجا کشید که ا
مروجان این عقاید میگفتند« :هرکس در صندوق مخصو جن ،صلیبی ،سکهای بیندازد یا پولی بله
ارزش یک نفس(روح) در برز بپردازد ،بیدرن ،آن روح را آزاد کرده مطمئنا روانۀ بهشت میسازد» (همان.)11 :
خالصه آنکه ،پدیدۀ خرافهسازی در موضوع آموزۀ برز (در کنار دیگر عوام مؤثر) آنقدر مهلک بود کله سلرانجام
خود بهانهای برای ایجاد انشعاب فرقهای (چون پروتستان) گردید.
در امامیه نیز تأکید پیروان روش فکری خواجهنصیر ،خردورزی در هم مفلاد دیلن و بالملآل گسلترش عقالنیلت در
فضای جامعۀ دینی است .از باب نمونه به آسیب «رشد تفکرات انحرافي غالیانه و التقلاطي» بله پیلدایش فرقلۀ شلیخیه
اشاره میشود .شیخیه با استفاده از قواعد و مطالبي که آن را به شیوۀ ظاهرگرایانه از متن روایات برداشلت کلرده بلود ،بله
اثبات یا ارد مطالب عقلي فلسفي میپرداخت .مث اعتقاد به جایگاه خا «امام معصلوم » در آفلرینش کله سلبب
شد بسیاری او را در زمرۀ غالیان بشمارند .شیخ احملد احسلایی (1901-1111ق) ،معصلومان را واسلطه فلیض خلدا
میدانست ،به اینمعنا که پس از آنکه خداوند معصومان

را خلق کرد ،آنان به اذن و مشیت الهي موجلودات دیگلر
1. Purgatory
2. Indulgence
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را آفریدند .تا آنجاکه او نقش معصومان

در آفرینش جهان را براساس عل اربعه ارسلطویی (عللت فلاعلی ،عللت

مادی ،علت صوری و علت غایی) توضیح میداد (احسائی.)84-91 :0 ،1811 ،
سرانجام این جریان سرآغازی بود بر انحرافات بعدی که به گونهای گریز از قواعد منطقی و عقلی بهشمار میآملد و
سبب بروز دینوارههای بابیت و بهائیت گردید (حسینیطباطبایی)81-88 :1811 ،؛ زیرا فلرق بلابی و ازللی بهشلدت
تحتتأثیر شیخیه بودند (مشکور.)911 :1830 ،
ّ
َ
« .2-4عقل فلسفی» ،ظرفیتی در باب گفتگوی بینادینی ،ترسیم چهرۀ موجه و رفع تعارضات ادله
ِ

از قرن ( 11طلیعه روشنگری) و قرن ( 13عصر روشنگری) به اینسلو ،شلاهد گرایشهلای چلون دئیسلم (خلداباوری
طبیعی) ،راسیونالیسم (عق بهمثابه تنها منب شناخت) و ساینتیسم (یا علمگرایی و اصالت تجربه) وغیلره هسلتیم .ایلن
مدعیان عق گرا جملگی پدیدههای عصر جدیدی هستند که رقیب فضای «سنت» یا به تعبیر بهتر فضای «مکاشلفه» و
«متن» بهشمار میروند.
در کنار دئیسم و عق گرایی« ،علمگرایی» بزرگترین ضربه را به مسیحیت در ایلن قلرون وارد کلرد؛ زیلرا علمگرایلان
برخال عق گرایان که میخواستند با استداللهای خلود حقلایق را مکشلو کننلد ،فقلا در پلی کسلب شلناخت و
معرفت براساس تجربه بودند و گزارهها را فقا از راه تجربه قاب تصدیق و تکذیب میدانستند.
به نظر میرسد در کنار توجه به عقالنیت در دین ،باید از فضای عصلر خلود کله دچلار نلوعی سلنتزدگی اسلت،
جهت تبلیغ یا پاسخگو یی دینی آگاهی بیشتری داشته باشیم .البته مراد هرگز استفاده یکجانبه از عق ابلزاری خودبنیلاد
یا بسنده کردن به کاربرد روش عقلی محض نیست .چنانکه میدانیم عق از عصر روشنگری تا امروز در پی سود خلود
است؛ ازاینرو اگر به حال خود واگذاشته شود ،آموزههای مهمی چلون بهشلت و امیلد بله آخلرت را سلخره ملیگیلرد.
همچنان که در مسیحیت ،فضای بهشدت عقالنی با سودانگاری زایدالوصفی به انتقاد از آملوزۀ مسلیحی واپسلین املور
بهعنوان خرافهای جاهالنه که هیچ مبنای واقعی برای زندگی ندارد ،منجر شد و بله ملوازات آن ،انتقلادات متوجله آملوزۀ
دوز هم شد .همچنین در امامیه ،افکار انحرافی در موضوع امام معصوم

شیخیه را پدیلد آورد کله جلزو فرقلههای

انحرافی و غالی است.
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همچنین باید گفت بهره از عق خودبنیاد تا آنجاکه خود دین مجاز میدانلد ،منلاف بلیشلماری در مقصلود ادیلان
ابراهیمی دارد .مثال الهیات فلسفی و کالم عقلی فلسفی در درجۀ اول نشان میدهند که دیلن حقیقلی ،ریشله در صلن
خدا یعنی وجود انسان و عق او دارد نه اینکه مثال مولود جه و ضعف یا اضطراب انسان یا ناخودآگلاه جمعلی باشلد.
یعنی تصور درستداشتن از «خدا» که محصول دقتهای عقلی و تبیینهای نظری است ،هرگز محصول فرافکنی املور
ذهنی و روانی یا صرفا فرآورده عق اشراقی و مکاشفات فردی مؤمنان نیست .ازاینرو توماس و خواجه در مسلیر اثبلات
گزارههای دینی بهو یژه با طرح براهین خداشناختی بر آن بودند که میتوان دربارۀ خدا و صفاتش سخن گفلت ،وجلود او
را با براهینی عقلی اثبات کرد و این راه ارتباطی بین انسان و خدا را برای همه نشان داد و تبیین کرد.
توجه ایندو متکلمفیلسو به عق خودبنیاد بههنگام تعارض ادلۀ عقلی بلا منصوصلات وحیلانی نیلز جالبتوجله
است .تعبیر توماس در جام علیه کفار 1بسیار دقیق است .او ذی تیتر «حقیقت عق  ،خال حقیقلت ایملان مسلیحی
نیست» مینو یسد:
همچنان که یک شاگرد ،یافتههایش را از معلم خود در یاف میکناد و نهاا را از او دارد ،فراوردههاای عقال طبیعای
انسان جز مواردی که از روی عدم خلوص بشر اس  ،نیز توسط خدا اتقاا مایشاود .یعنای «اصاول و قواعاد کلای
معرف » توسط خداوند به بشر اتقا میشود؛ ز یرا خود خداوند مصنف و خاتق [کتاب] هستی اس  .از طرف دیگر،
حکم اتوی [معارف وحیانی] نیز حاوی همان اصول کلی اس و ازاینرو از فراوردههای طبیعای عقال بشار هرچاه
خالف این کلیات باشد ،در تعارض با ن معارف وحیانی قرار خواهد گرف و درنتیجه ن فراوردۀ بشری نمایتواناد از
طرف خدا باشد .و از ن طرف هم ،نچه از طرف حکم اتوی باشد [ نگاه که همساو باا معاارف کلای باشاد] نیاز
ّ
نمیتواند در تضاد و مغایر با عقل طبیعی انسان باشد ... .و [اگر استدالتی یافتید] استدالل عقلی کاه بار ضاد تعااتیم
ایمان باشد ،بدانید به درستی از اوتین اصول بدیوی طبیعی خود پیروی نکرده اس (.)Aquins, 1924: 14

این نکته اشاره به این دارد که تعارضات بین استدالالت عق و اصول قطعلی الهلی در اصل ممکلن نیسلت و اگلر
چنین تعارضی پیدا شود ،معلوم است که مقدمات آن استدالل عقلی بهدرستی طی نشده است.
1. The Summa contra gentiles
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همچنین خواجه هنگام بروز تعارض در ابتدا به توجیه و تأو ی نق و اگر به این طریق ح نشد ،قائ به توقف بود:
ُ
ممتنعاتوقوع بود ،یا باید به نچه کاه مطاابق
محققان از مسلمین میگو یند :هر نچه که مخبر صادق به ن خبر داد اگر
با اصول دینمان اس  ،تأویل برده شود ،و یا در ن توقف شود (و علمش به خدا و معصاومین واگاذار شاود) و اگار
این قاعده و اصل ،تثبی شود دیگر موضع حیرت و سرگردانی باقی نمیماند (طوسی.)35 :9302 ،

خواجه در بروز تعارض میان محکمات نصلو

قلرآن و دلیل عقللی ،آنرا ممتنل (هملان )11 :ملیشلمرد و در

صورت بروز تعارض میان استدالل عق با روایات و نقلیات معصوم

آن را محال میدانسلت (خلواجگیشلیرازی،

.)91 :1814
از کشف تشابهات روشی میان توماس آکو یناس و خواجهنصیر طوسی متوجه مالو تشابه میشلو یم کله مقصلود
یک تحقیق تطبیقی است .وقتی به عبارات توماس و خواجه توجه میکنیم ،میبینیم دیدگاه و حتی عبارات آنهلا چقلدر
با دیدگاه اصولیان شیعه در باب «قاعدۀ مالزمه میان حکم شرع و عق » شباهت دارد که اگر فعللی از نظلر قاطبلۀ عقلال
دارای حسنوقبح باشد از نظر شارع نیز قطعا چنین است؛ زیرا شارع از عقال و رئیس عقال است.
همچنین انتخاب این زبان مشترو (یعنی عق ) ،میتواند معیاری برای توسعه گفتمانهای فرافرهنگی (کرسیهلای
فلسفی) بین ادیان و مذاهب و گسترش درو و منطق بیناالدیانی میلان انسلانها باشلد .گفتگوهلای عقل محور ،کلیلد
َ
تعام و گفتگو بین فالسفه و حکمای عالم است .ازاینرو برهانهای کالمی ملیتوانلد بسلتر و فرصلتی مناسلب بلرای
خردورزان جهت اثبات عقاید دینیشان باشد.
توجه به کارکردهای عق فلسفی در محاجات و گفتگوهای دینی برای ادیانی چون مسیحیت و اسلالم کله قائل بله

ا
موجهبودن دین خود هستند و خاصه آنکه آن را تبلیغ میکنند و «جهاني» میشلمرند و در پلی جلذب دیگلران (اعلم از
عوام و نخبگان) هستند تا آنها را به دین خود رهنمون کنند ،کاربرد زبان فلسفی در تبیین آموزههای ملدل دینلی بسلیار
راهبردی و کارگشا است .عق  ،زبان مشترو تمام بشر است و بهرهگیري از ایننعملت خلدادادی مشلترو بلرای معرفلی
یک دین جهاني ،عمال ظرفیت و باب مناسبی در گفتگوهای َبینادینی است.
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نتیجهگیری

با مطالعۀ تطورات کالمی در کاتولیک و امامیه (بهو یژه قرن 18م) با جریلان متکلملان عقل گلرا و کلالم اعتلدالی آشلنا
میشو یم که توسا توماس آکویناس و خواجهنصیر به ثمر رسید.
آبشللخور روش تومللاس و خواجلله ،ارسللطو (البتلله بهواسللطۀ ابنس لینا) اسللت کلله اثللر آن در برهانهللای پنجگان لۀ
جهانشناختی و دیگر براهین دیده میشود و مخاطب را به استفادۀ حداکثری از عق خودبنیاد (البته به هملراه توجله بله
نق و وحی) رهنمون میسازد.
با توجه به ماهیت دانش کالم که اساسا متمرکز بر «هد و غایت» است ،نله روش ،نملیتلوانیم طیلف مقابل یعنلی
متکلمان نصگرا را بهطور مطلق غیر کارآمد بشماریم و روش عقل گرا را تنهلا روش کارآملد بلدانیم .بنلابراین مسلئلۀ ایلن
پژوهش بر کارآمدی بیشتر روش تلفیقی است که با هد تبیین حکیمانه و عالمانۀ اصول دین در سایۀ توأمان وحی و عقل
خودبنیادی ،سازگار است .اتخاذ روش عقلی ل نقلی در احتجاجات با دیگر ادیلان و شلکاکان و شلبهات معانلدان ،کارگشلا
است و خردورزی در فهم دین کله مهمتلرین مقصلد بلرای روش اعتلدالی آکوینلاس و خواجهنصلیر بلود ،از آسلیبهای
جریانات جزماندیش و بسیااندیشی مؤمنان ،خرافه (فروش آمرزشنامه) و غلوگرایی (شیخیه) به دور است.
اقبال زیاد به یک اثر میتواند نشانهای از اقبال به روش نو یسلندۀ اثلر هلم باشلد .درحقیقلت ،راز چرایلی اقبلال
گسترده به متن تعلیمی آندو (جامع الهیات و تجرید اإلعتقا ) نلاظر بله فوایلد آن روش و دفل آسلیبهای محتمل
روشهای رقیب است.
برهانها مانند برهان امکان و وجوب و قواعدی چون مالزمۀ حکم عق و شرع ،میتوانلد بسلتر و فرصلتی مناسلب
برای گفتگوهای خردورزان جهت اثبات عقاید دینیشان باشد.
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