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 چکیده
ونظر محل  بحل  یحیمتکلمان مسللمان و مسل انیهمواره م اتیآن در کالم و اله یو کارآمد یاستفاده از روش فلسف

کو با کلاربرد و  نایسابن ۀاز فلسف یریپذاثرهستند که با  یعصرمتکلمان هم ،یو خواجه طوس ناسیبوده است. توماس آ
 نیل. ادیلنام یل نقلل یرا کالم عقل آن توانیکه م اندافتهیمشابه  یمشرب و روش ن،ید یکالم اتیو دفاع نییبرهان در تب

کویناس. توماس کندیاشاره م هاآن یمیتعل ی  شناسبه روش یقیپژوهش تطب بلر  یمبتنل یشدن به دو نظام معرفتبا قائ  آ
بلرخال   ات  یاله جامعدر کتاب  یرا مطرح کرد. و یعیطب اتیو اله یانیوح اتیبه نام اله یاتالهو عق ، دو نوع  یوح

  یلبله تحل سلایکل یاستناد به متون مقدس و آثار آبلا افزون برداشتند،  یمتنو درون یرهبان ۀجنب تنهاکه  انشینیشیکتب پ
 ینقللو  یروش عقلل قیلبله تلف اإلعتقاا  دیتجردر کتاب  زین یهمت گماشت. خواجه طوس یالهیاتدر مباح   یفلسف

وجلوه اشلتراو و  ،یللیتحل یفیتوص یدو متفکر، با نگاه نیاز ا شیپ یضمن اشاره به روش کالم جستار،نیپرداخت. ا
کویناساز وجوه اشتراو آنان است.  یکند. اتخاذ روش اعتدال یم انیتوماس و خواجه را ب ی  افتراق روش  یرأ ۀانلیدر م آ

رت یطیتفر صلدوق، از  خیچون ش یانیگرابا عبور از نص زیو خواجه ن قرار دارد ینیالت انیرشدابن ی  افراطدیدگاه و  انیولت 
هلردو،  یروش اعتلدال ۀجلیدور است. نتبه هیخیش ۀچون فرق یزیغلوآم یهامعتزله و برداشت یبرخ یافراط یهابیآس

اسلت. روش دانلش کلالم اساسلا   «یپسلندنص»بله  «یبسلندنص»و عبلور از  یعقل یهاآناز بره یحداکثر ۀاستفاد
 یبر آن اسلت کله روش اعتلدال ،یو توجه به مالو تشابهات روش سهیمقا نیاز رهگذر ا سندهیاما نو ،ستین یانحصار

 گرا دارد. نص یهانسبت به روش یشتریب ییگوو پاسخ یو سودمند ییدو، کارآآن
کویناستوماس  واژگان کلیدی: جلام   ،گراکلالم اعتلدال ،ییگراعق  ،یل نقل یروش عقل ،یوسط رینصخواجه ،آ
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کو اتیاله یمدآو سنجش کار یشناسروش  یطوس نیرالدینصو کالم خواجه  ناسیتوماس آ

 درآمد

بلا تمرکلز بلر  (نجلایدر ا)و  دیلعقا ۀکارآملد در حلوز یهلاشلناخت روش ن،ید یمدآو کار تیتقو یاز راهکارها یکی

رات روشلکلالم و تت خیتار ۀاست. با مطالع هیو امام کیدر کاتول «یروش کالم عقل»شناخت  در  اتیلاله ی  بل  در تطلوا

هردو، شهرت دارنلد. باتوجله و درو  ایو  یو عقل ینقل یهاوهیبه ش اتیدفاع ۀمتکلمان در حوز یبرخ ک،یو کاتول هیامام

 یافراطل ی  بسلندگنص زیمدرن است( و ن ییگراکه محصول افراط در عق  یزدگسنت یژگیاقتضائات عصر حاضر )با و

بلیش از پلیش خودنملایی  یل نقلل یاتخلاذ روش عقلل تیلو تقو یب به آنان، ضرورت بازنگرمنسو یهاو ظهور فرقه

 های ظهلورزمینهبه آن،  بسنده کردنو  یکه انحصار در روش کالم نقل میابییدرم یل نقل یعقل روش یابی. با ارزکندمی

و در  کندرا فراهم می ینید یهاآموزه دنداجلوهرمعقولیغ و ییگراو خرافه یدر مراد وح یبروز بدفهم شایدو  ییظاهرگرا

 .نمایدمیمحدود  نیمعتقد به همان د روانیها، آن را به پمقام دفاع از آموزه

 دیلاسلتنباط و اسلتخراع عقا ؛ینلید یهلااهدا  علم کالم عبارت است از اثبات اعتقادات و آموزه طورخالصه،به

بههدر برابر پرسش ینید دیعقا میدفاع از حر ؛یاسالم  ی  عقالنل ح  یتوضل ،گران و شلکاکانسفسلطه یرادهلایها و اها، ش 

 ینیعلوم د دیگر اتو موضوع هافرضشیاثبات پ ،یاعتقاد یهاهآموزمند نظام نییتب ،یاسالم یاعتقاد  یو مسا میمفاه

گلروه هلردو  یملوارد، جلزو اهلدا  کلل نیلا .(11: 1819،1مهلر،  یدی؛ سع81: 1831 ،ی)کاشف علم کالم قیازطر

 :است گرید یموارد یکالم فلسف یازهایاإلمتاما مابه ،گرا استگرا و عق متکلمان نق 

 جیامشاوور و را یایو قضاا ینیاز مسّلمات د -دهدیم لیرا تشک ینظام معرفت یکه بخش اساس -استدالل ۀو یش رییتغ

کاه باه ادرا   ییای)قضا هیتقالت عقلاعتقاد و اعتماد به مس ؛ینیقیو مقدمات  یعقل اتیویعرف مسلمانان به بد انیم

 یمساتقل از باورهاا ینظاام معرفتا نواادنانی(؛ بنداماور دالتا  دار  قا یدر  حق یمستقل عقال و قادرت  ن بارا

 .(38: 9831 ،یاستاد ؛ی)مسعود یثاب  ذهن یهایداور شیو پ شدهرفتهیپذ

 نهیشلیپ ،شلانیروش ا یبر کارآمد دیبا تأک هم آن ،رینصتوماس و خواجه ی  فلسف یاتیپژوهش با عنوان روش اله نیا

آن،  کلردیو رو یادیلبن ،پلژوهش نیلدر ا قیل. نلوع تحقشلودیانجام م در این زمینه یقیتطب یاثر بارنیاول یندارد و برا

 است. یاسهیمقا
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  آکویناسشناسی الهیاِت توماس روش. 1

 )اسکوالستیک( در ادوار حکمت َمدرسیآکویناس  الهیات فلسفِی . 1-1

با سلبک خلا   یمدارستأسیس م است که در آن شاهد 1144تا  1444 انیناظر به سال بیشتر کیاصطالح اسکوالست 

مراد از سبک خلا  در  .(J. E. Gracia & B. Noone, 2002: 65–64) میهست ایتانیو بر ایفرانسه، اسپان ا،یتالیدر ا

دانلش توسلا اسلتنباط و رفل  تضلادها بلود.  رشسلتگ یبرا كیالکتیبر استدالل د یجد دیتأک» ک،یدوران اسکوالست

در  ژهیلوهامر ب نیشناخته شده است. ا زهایتما قیدق میو ترس یمفهوم قیدق  یتحل  یدلبه نیهمچن کیاسکوالست ۀشیاند

 یسؤال، از طر  مخالف فرضل کیدر قالب طرح  ایصورت بح  و جدل آموزش )در کالس و کتابت( اغلب به ۀحوز

   .(Patte, 2010: 1132-1133«) گرفتیآن صورت م هسخ بو پا ،یقیحق ای

 ینلیبلود کله در ملدارس د یآموزشل نینلو یهاناظر به اتخاذ روش شتریب یاصطالح دوران حکمت مدرس نیبنابرا

 در قرون وسلطا حلاکم بلود ینیالت یهاکه بر دانشگاه اشاره داشت ینیا مع یدوم به اصول فکر ۀو در درج شدیاستفاده م

(Weisheipl, 2002, 12: 123). در قلرون  یمتعدد علم اناتیو وسعت جر یدگیچیپ  یدلبه یحکمت مدرس ۀدامن

 سلمینالیتوملاس بله دوران آنسللم تلا نوم تیناظر به اهم توانیم نجایاست. در ا میتقسقاب  یمتعدد یوسطا از منظرها

 اکام اشاره کرد.

 از آنسلم تا توماس آکویناس. 1-1-1

پلدر کلالم »ادامله دارد. لقلب  19قلرن  ۀانیو تا م شودیشروع م یبا آنسلم، پدر کالم مدرس یحیمس اتیآغاز اله ۀدور

)دوره آبلا(( بلا ادوار حکملت  ینیوص  جهان آگوسلت ۀحلق یکه و به کار برده شده است روآنسلم از آن یبرا «یمدرس

 :دیگویم بارهنیدر ا لسونیاست. ژ یمدرس

 یاتیانبود که از فلسفه در موضوعات راجع به تفکر اتو یکس نی. اتبته او نخستندیگو یم یرا پدر حکم  مدرس  نسلم

اس  تا باا توجاه باه نظام و انساجام  ی رمان اتیاتو یاگونه یبود که در جستجو یکس نیبلکه او نخست ،ُبردیبوره م

 شاانیباود کاه  رزو زدهیقرن س یهایسمدر  شگامی. او پدینما لیبدعلم ت یرا به نوع ن ات،یاز اتو گونهنیا یکیاتکتید

 .(502: 9831 لسون،ی)ژ  «بود مانیدر درون ا مانیعلم ا ینوع ادیبن سیتأس
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کو اتیاله یمدآو سنجش کار یشناسروش  یطوس نیرالدینصو کالم خواجه  ناسیتوماس آ

 رهلاید ۀرمجموعلیز ،ها خوددانشگاه نیها شد. اخارع و وارد دانشگاه رهایکم از د  کم اتیاله ۀاز آنسلم، مطالع پس

اسلقف  تنهااز قرون وسطا  پیشمتفاوت بود. تا  یکلبه نانیرنشید   یهابا روش هاآندر  سیاما روش مطالعه و تدر ،بودند

 جیتلدربه فلهیوظنیچون آنسلم ا یاو اجازه داشت متن مقدس را شرح کند، اما در قرون وسطا با تالش بزرگان ۀندینما ای

 .(Melloneh, 2003: 241) معلم قرار گرفت ایاستاد  ۀبرعهد

و تلا  شلودیآغلاز مل 19قلرن  ۀانلیاست که با کشف آثار ارسطو از م یدرسو اوع حکمت م ییدوم، عصر طال ۀدور

کوینلاسم(، و توملاس 1118- 1193) ریلچلون آلبلرت کب یدوره، بزرگان نی. در اابدییادامه م 18قرن  انیپا حضلور  آ

مباحل   نی. مهمتلردندیکوشل اتیلفلسلفه و اله یتو آش بیبر ترک یدرو و مبتنقاب  ینظام یریگشک  یداشتند که برا

( ییگرا)نلام زمینالی( و نومییگرا)واق  سمیو عق ، بح  بر سر رئال مانیا انیمطرح شده در دوره دوم عبارتند از: نسبت م

 .(Ibid: 245) روح و بدن انیم یو دوگانگ

کویناس  یو فلسلف یکالمل یدو نظلام معرفتل انیلروشلن م زیو عق ، به تملا مانیا ۀحوز نیادیبا توجه به تفاوت بن آ

ی  عیرا بر عق  طب 3علم ای 2و اساس فلسفه 1مانیپرداخت. او اساس کالم را بر ا
 گلر،ید ریلانسان استوار دانست. بله تعب 4

 پرداخت.  اتیدو نوع اله انیم یدقت به مرزبندبه وماست

 یتوماسل زیهسلتند. تملا قیدرو حقا یدو راه مستق  برا ،یجزم ای یانیو کالم وح یعیعق  طب ۀعنوان ثمربه فلسفه

 الهیلاتبلر عقل  را  یمبتنل الهیلات یو .(041: 1831 ،یلخانی)ا «او از انسان است نشیبراساس ب مان،یعق  و ا میان

 .دینام یانیوح الهیاترا  یبر وح یمبتن الهیاتو  یعیطب

کوینللاسم( ماننللد 1814-1944) نخسللت ۀدور سللندگانینو م،یکنلل میتقسلل مللهیقللرون وسللطا را بلله دو ن اگللر و  آ

 ۀقلیطر یی  گراواقل  گلرید ریلبله تعب ایل 5ییگراواقل  جیتلدربودند که به یدگاهیم(، متعهد به د1843-1911س)اسکات

                                                 
1. Fides 

2  . Philosophia 
3. Scientia 

4. Natural Reason 

5. Realism 
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 خوانده شد. 1متقدمان

روش کلار  یهااز شاخصله یکی» :دیگویم بارهنیدر ا سیلودانشگاه سنت یستیتوم یتویانست ریمد 2.بورویج ورنون

کویناس یفلسف  هاآنبلد یامتنوع و گسلترده یهااست که پاسخ ییهاپرسش یبرا یهاآنیم هرا افتنیاو جهت  شیگرا ،آ

.بلورو، ی)ج نشده است ریتصو ات،یمسئله کل یراه ح  او برا ی  خوببه جاجیدر ه یاعتدال هیروح نیداده شده است. ا

1813 :13). 

کویناسموض   امروزه را  اتیلکل یتوملاس وجلود خلارج. شودیم دهینام یاعتدال سمی، رئالمسئله نیدرقبال ا آ

املا همچنلان اصلرار  ،(کلردیوجود جهان صَور معقول انتقلاد مل شنهادیسبب پاز افالطون به بیشتر)و  کردیانکار م

 ت،یماننلد انسلان یکلل یهااساس نیدارد. ا شهیر یارجخ تیدر واقع ینوعبه انسان یکل و احکام میداشت که مفاه

توملاس،  ی  گرو مصالحه یریگحدا وسا یۀروح روازاینمشابه وجود دارد.  یاگونهانسان به افراد ۀهم انیم تیدرواقع

 نیلبر ا ی، همگاو ینیالت  یاص سانینوحال . شرحشدیم  یتعد ینوآور یبه سو یگرید شیبا گرا لسو یعنوان فبه

 دارند. دیکارش تأک جنبه

ر فرگوس  :  دیگویم بارهنیشناسان درااز توماس یکی 3ک 

گرفتار نشاود، بازگشا  او باه  5و اصات  ذهن 4ییگراعقل ۀبه ورط کیکاتوت اتیاتو نکهیا یتنوا راه برا رسدیبه نظر م

کویناسکه  یامودههمان راه مجرب و  ز یعنیاس ؛  ییارسطو  ک  یستیرئات یتأمالت فکر  ما نوااده اسا .  یفرا رو  

 تواندینم ابد،یکننده نموجه و قانع لیها دتو گزاره ایصح  و سقم قضا یتا برا یتحاظ فلسفبه 50قرن  یبشر در ابتدا

  .(Ker, 2009: 109-110« )داندیخدا چه م ۀدربار  دیبگو 

 نومینالیسِم ُاکامی. 1-1-2

                                                 
1. Via antiqua 

2. Vernon J.Burke 

3. Fergus Ker 

4. Rationalism 

5. Subjectivism 
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دانلز اسلکاتس  ،یاسلکاتلند دانیبلود و بلا ظهلور الهل یعقل  بشلر یانگاردهیلناد افلت،یآنچه غلبه  دوره، نیآخر در

کام )حدود  للموسی( و گ1843م1911)  اتیلفلسلفه و اله انیلقبل  م ۀدور دانلانیرا که الهل یبیم( ترک1801-1931ا 

کام قت،یکامال  مستق  فرض شدند. درحق ییکارکردها دارایدو و آنکرده برقرار کرده بودند، ردا   یسلتینالینوم یهاستیا 

 ی  است و روش تجربل نیآفرارسطو مشک  کیزیدند که متافباور بو نیبر ا هاآنکنند.  دیبر قدرت مطلق تأک خواستندیم

اثبلات بلا عقل  قاب  یاتیلاله  یبلود کله مسلا نی. مثال  اکام بر ایوح ۀاست نه حوز یرفتنیعلم پذ ۀارسطو فقا در حوز

 یبیکشد و تر مانیعق  و ا ییباع  جدا هینظر نی. ارفتیکتاب مقدس پذ تیصرفا  براساس مرجع دیرا با هاآنو  ستندین

کویناسرا که   .(918: 1818)کرنز،  کردیم یوجود آورده بود، رسما  نفهاز عق  و مکاشفه ب آ

  آکویناستعلیمِی  روش. 1-2

 ری. القلا و تفسل1 :آملد شیملرور زملان پل یو طل جیتلدردر قرون وسطا رواع داشت که به یدو روش آموزش یطورکلبه

 نیلبلر ا هیلاول انیدرسلمَ . یسینوهیوپاسخ و شرح و حاشبا روش پرسش معتبر یمتون آموزش دی. تول9(؛ ی)کشف معان

 یکلار اصللرو ؛ ازایلناسلت یرونلد کشلف آن مبلان یسازهیشب ن،یا مع یمبان یریادگی یروش برا نیباور بودند که بهتر

م، تب  املا اسلتادش بلود. یهاافتهی ی( و القاسایکل یآبا  یرسا ایاز متون معتبر )متن مقدس  یکی ریشرح و تفس ن،ییمعلِّ

 تیلروش اهم نیخا  بود. البته ا یوگفتگو در موضوعنوآموزان به شک  مناظره و بح  یطلبروش دوم، سؤال و پاسخ

 .(Weisheipl, 2003, 12: 747)  به اهدا  آن بود ترکیو در افق روش کشف و بلکه نزد افتی یشتریب

. توماس در مقام معلم افتی یشتریروش دوم، رونق و اقبال ب جیتدراما به ،کردندیاز هر دو روش استفاده م متألهان

س رسم بلکه بلا احتجلاع و  مآبانه،تینحو مقتدرانه و مرجعنه به ،یشیکش یمیبرخال  منصب تعل ،ینیعلوم د یو مدرا

هسلتند و از  کنواخلتیخشلک و  ن،یبا آثار آگوست سهیدر مقا اسآثار توم»بافت  روازاین. رفتیم شیپ یاستدالل ذهن

 زاتیو تملا میمفلاه قیلدق فیلفلراوان، تعر یفرعل یهلایبندمیاست و با تقسل یلیآثار او همواره تحل یۀمهمتر، رو نیا

 نل،،)کو« ن، جلدل و بحل  و منلاظره هملراه اسلتدسلتور زبلا یهاوهیش هیبا کل زیو ن هابه آو پاسخ  راداتیا ،یصور

1831 :180). 
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و البتله متفلاوت بلا مطالعلات  1معتبلر ی)درسنامه( داشلتند، متلون به متن ازین ،یعلم دیمحاف  جد گر،یطر  د از

 نیلپاسلخ بله ا یبود که در پل ینوشتار هایروشاز سبک و  یکیمند(، نظام یها)خالصه« Summa»گذشته.  یرهبان

و  نیلیمنلد تبنظام یخلا  و در شلکل یدر موضوعات سایکل یباآ ینظرات و آرا فات،یتأل گونهنی. در اشدیم فیتأل ازین

م ». مثال  شدیم حیتشر در قلرون  یحیتمام متفکران مطرح مس با  یبرجسته بود و تقر یلومبارد در آغاز دوران مدرس« ج 

 ۀفاصلل ردر قرون وسطا به قلم توماس نوشته شد. توماس د Summa نیمهمتر نکهیاند تا اوسطا بر آن کتاب شرح نوشته

 اتیلجلام  اله« Summa theologiae»عمر، مشلوول نوشلتن  انیتا پا یسالگ04از  یعنی، 1910-1911 یهاسال

را بله ر  بکشلد؛ بلکله  شیهایینبود که توانا نیصرفا  ا یشاهکار نیاست هدفش از خلق چن یمدع یبود. البته خود و

  .(Aquinas, 2006, 1: 1) بود یحیمس ۀجامع یاتیاله یازهایاز ن یهدفش پاسخ به بخش

نمونله از  144کلرد کله در آن  اتیلجلام  اله فیاو را موفق به تلأل ،یحیجامعه مس یاتیاله یازهایاز ن یبه بخش پاسخ

کو هاآنو پاسخ به  راداتیمفروضات و ا  ،یمسا  یملدع اتیلکله در مقدمله جلام  الههمچنان ناسیذکر شده است. آ

 سلندگانینو ی  شانیدر آن از تکرار و ماللت و پر کند که اردجام  و هدفمند و یاشده، بر آن است که نوآموزان را در نقشه

  .(Ibid: 1) ستین یخبر نیشیپ

 :افزایدمیقول باال، ضمن نق  اتیاله یهام( پژوهشگر روش1111–1190) تیلورنس اسم یموتیت

 نشی فار  ۀرا مطاتعا اتیاتو یدرگرفته بود. برخ یادیز  یگفتگوها اتیاو بر سر موضوع اتو ۀدر زمان گر،ی... از طرف د

 فی( باشد. اما تومااس باا تااتسایمثابه سر و بدن کلبه حی)مس یشناسحیمس دیموضوع فقط با گفتندیم گرید یو برخ

 .L) ودبه  ن ُکل )خدا( منتج شا دیاس  که با اتیاز اتو یبخشاو فقط  یبرا یامور  نیثاب  کرد که چن اتیجامع اتو

Smith, 2003: 12). 

کویناظهور  با  کلهیطورکلرد. بله رییلتو نیآگوسلت ژهیلوهو ب نیشیهم نسبت به متون پ ینید اتیسبک ادب یحت ،سآ

و  یصلور ،یقرون وسطا اغللب منطقل ی؛ اما آثار بعد،بر کتاب مقدس بود یو متک یشخص م،یمستق نیروش آگوست»

 .(1: 1818)براون،  «بودند یاما جزم قیدق

                                                 
1. Lectio 
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کو اتیاله یمدآو سنجش کار یشناسروش  یطوس نیرالدینصو کالم خواجه  ناسیتوماس آ

 فیو توصل یللیتمث -یکه داشت با عبور از روش رملز ییشرب ارسطوکتاب مقدس با توجه به م ریدر تفس توماس

ملتن  نینملاد ریبله تفسل یخوشل یاو رو جلهیآورد. درنت یرو( یخیتار ای) یلفظ یبه معنا ،یافالطون یو مجاز نینماد

 شلوندیاخذ م یلفظ یاز معنا طور انحصاریبه نیتوماس، براه دگاهیبنابر دنداشت.  یعیطب یهادهیکتاب مقدس و پد

ر از اسرار کند یرا از انسان مخف یزیچ چی. خداوند هیلیو تمث یرمز ینه معنا بلکله  ،ننموده و نخواسته سخن خود را پ 

کله  اسلتیاش تیلبله ماه« ارسلطو»از نگرش  یناش ،یتوماس ریتفس گونهنیبرعکس، کالم خدا ساده و آشکار است. ا

 ز،یلوجلود دارد. )عز یپنهلان یمعلان ایکلمات و اش نیا  یکه در ذرا ندارد  فرضشیپ نیاست و ا یعیساده و طب ینگاه

1819 :111). 

 نصیر طوسیشناسی کالم خواجه. روش2

 نصیر در مکاتب کالم امامیهکالم خواجه. 2-1

گلرا( و )نص یبه مکاتب کالم نقل بیشتر یکالم  یمسا نییو روش استدالل در تب کردیبراساس رو هیامام یکالم مکاتب

 .شوندیم یبندگرا( صورتعق ) یعقل

 گرا()نص ینقل کالم. 2-1-1

( و گلاه در 130: 1819 ،یحلی)طر شلودیمطلرح مل« ظاهر»دو کاربرد مختلف است: نص گاه در برابر  یدارا «نص»

داشلته باشلد. البتله  یدر وحل شلهیاسلت کله ر یمراد از آن نق ، هر متن صورتنی)دربرابر عق ( که در ا« نق » یمعنا

عقل  بشلر اسلت و  یهلاشان عدم اعتنا به فراوردههمه ومشتر یژگیاما و ،رتبه قرار ندارند کیروش همه در  نیا انرویپ

 معار  و معتقدات است. نییشناخت و تب یتنها مرج  برا ،ینینصو  د روازاین

 انیلود و راوبل هائم  یکه مح ا نق  و نشر احاد یگرا نخست در مناطقنق  یمکتب و مسلک کالم ه،یامام در

. افلتیگسلترش  گلریشک  گرفت و سپس به منلاطق د ،( حضور فعال داشتندی)مانند کوفه، قم و ر یَاخبار در آن نواح

 نیل. ادیلگرد هیلامام انلهیگرا یحد ای یرشد و گسترش کالم نقل یراب یشهر مرکز نیقم بود و ا ه،یامام یکالم نقل انیبن

و  یرا گلردآور یاعتقلاد  یلاز احاد یسلترگ راثیلصدوق توانست م خیو ش ینیکل خیچون ش یمکتب با کوشش کسان

 کند. بیتبو
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 گرا()عقل یعقل کالم. 2-1-2

 یبشلر یعقالنل یبر قوا ،یانیها و معار  وحاست که در قبال آموزه یمحض، تنها مکتب یی  گرادرمقاب  نص ییگراعق  مکتب

 .(01: 1831 ،یفیو شر انیوسفی) ردیگیعرفت درنظر مم  یتحص یبرا یرا ابزار« عق »و  فشردیم یدر شناخت پا

 ییهاگونلهگرا است کله در ادوار مختللف بهعق  بیشتر یکالم ،یهجر ازدهمیاز قرن چهارم تا قرن  هیامام یرسم کالم

 ه،یلدر کلالم امام ییگرامختللف عقل  یهلاها و روشسلبک یی  دایلعل  پ نیاز مهمتر یکیمتفاوت جلوه کرده است. 

 هیلبر کالم امام ییو حکمت صدرا یعربعرفان ابن ،ینویس ۀفلسف ،یکالم اشعر ،یکالم معتزل ی  مکاتب فکر ی  اراثرگذ

 ،یمشلائ ،یو سه گفتمان  غالب )معتزل یلحاظ روشرا به هیامام یکالم عقل توانیچند، م یاز استثنائات نظرصر  است.

 کرد. یبندصورت ری( در مکاتب زیاشراق-یمشائ

 (یمرتض دی( و بغداد متأخر )سدیمف خیش ها،یبغداد متقّدم )نوبخت مکتب .2-1-2-1

کله عصلر  دهلدیرا شک  مل هیامام یکالم عقل ۀدور نینخست ،یدوم قرن هفتم هجر ۀمیدوم قرن چهارم تا ن ۀمین انهیم از

ق( و شلاگردانش در 018)م  دیلمف خیشل یکالمل تیبا فعال دوره نیاست. ا یبا کالم معتزل یکالم امام تنگاتن،ارتباط 

مآبانله اعتزال بیشلترآنان  یق( استمرار دارد و آثار کالم118)م  یطوس رینصاز عصر خواجه شیمکتب بوداد آغاز و تا پ

 .(931: 1018 ،ی)جعفر نگاشته شده است «یروح اعتزال»با  یمحمدرضا جعفر خیعالمه ش ریبوده و به تعب

ق( و بلرادرش ابلوجعفر محملد 811-981) ابوسه  یعنی یبزرگ نوبخت مکتب بوداد متقدم توسا دو متکلم انیبن

و سلپس  دیلمف خیشل ژهیوبله هلاآنخا بعدها توسلا شلاگردان  نیشد. ا یگذارهیقرن چهارم فوت کرد، پا  یکه در اوا

البتله بلا متلأخر  ۀمعتزل یهااز آموزه یاریدوره بس نی. در اافتیبسا و نظام  یمرتض دیخصو  ستوسا شاگردان او به

 اشافتلهینظلام در شلک  هیلدر امام یمکتب کالمل نیشد. ا یعیداشتند، وارد کالم ش یعیکه متکلمان ش یاتأمالت تازه

 است.  دیمف خیش یهانگارش ریتأثو تحت ونیعمدتا  مد

ر نسبت بله متکلملان عصلر حضلو یبوداد ی  گفت متکلمان امام دیبا یمرتض دیاو و شاگردش س ۀدربار قتیدرحق

در قالب دانش  کلالم  نکهینداشتند از ا یزیگر یمتکلمان امام» قت،یاند. درحقتر با معتزله بودهنوا و موافقهم مهائ

 یدر فضلا رایلز ؛(810-814: 1811 خضلرآباد،زادهینی)حس« کنند هئراخود را ا یدستگاه کالم ،یمعتزل افتهیتیرسم
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کو اتیاله یمدآو سنجش کار یشناسروش  یطوس نیرالدینصو کالم خواجه  ناسیتوماس آ

در  دیلبله ناچلار با یاعتقلاد یهلاو دفاع از آموزه نییاکم بود و هرگونه تبح یمعتزل ییگراگفتمان عق »دوره  آن یفرهنگ

 .(911: )همان« شدیم هئگفتمان ارا نیقالب ا

طور خلا  معتزله و به یبا آثار و آرا زین یادیز ییکه آشنا افتیدر توانیم اوائُل المقاالت ژهیوبه د،یمف خیآثار ش از

( و 191: 1818درموت، ق( داشلته اسلت )ملک811)د:  یبلخل یابوالقاسم کعبل ،یبوداد یمتکلم معتزل یهانگاشته

 .(1-1 :)همان اندبوده یَبهَشم یمکتب معتزله بصر یآرا ریتأثتتح شتریب یمرتض دیدرمقاب ، شاگردان او مث  س

ص ف)مانند  یمرتض دیس یکالم یهابوداد متأخر، نگاشته در ( علا  الالا   یفا ۀریالاخ و  نیاصول الاد یالُملَخَّ

 یاهئلارا یو دارا ینقلل ۀاز ادلل یو اسلتفاده حلداقل یحلداکثر ییگراعق  کردیبا رو بیشتر د،یمف خیش فاتینسبت به تأل

 است.  هیامام دیمنسجم از عقا

بله نقل  و اخبلار،  شیلحاظ گلراگفت، بله دیبا یمرتض دیو س دیمف خیصدوق، ش خیروش ش میان سهیمقام مقا در

گراتر مراتب عقل بله یمرتض دیس ،ییگرادارد و از جهت عق   یبه احاد یشتریب یگرا، اعتماد و اعتناصدوق  نص خیش

 دیمف خیتوجه ش جه،یکرده است. درنت هیتک اتیبه روا یمختلف اعتقاد  ئکمتر از او در مسا اریاست و بس دیمف خیاز ش

 .ستهاآنبه  یرتضم دیس تیاز عنا شیب دیتردیب هاآنو استناد به  ینقل ۀبه ادل

ص مکتب. 2-1-2-2 ر: )خواجه ۀ( و حّل یرازیحّله متقّدم )ِحمَّ
ّ

 (یطوس رینصمتأخ

ه دو دور در در سلبک و  یحوزه، کلالم املام نینخست از تکام  علم کالم در ا ۀاست: در دور ییشناساقاب  زیمتما ۀحلا

و عالمله  یطوسل رینصخواجه یهابا کوشش هیامکه کالم ام یبعد ۀداشته است، برخال  دور وعیش یقالب کالم معتزل

ر کال ۀبه خود گرفت و دور یفلسف یرن، و بو یحلا  ه را پد ممتأخا  .(111-114: 1833 ،ی)سبحان آورد دیحلا

ق( شلک  081)د:  یبصلر نیمکتب ابوالحسل شیدایکه در معتزله با پ یپس از تحول ،یمرتض دیس یکالم مکتب

آن  یجارفته طرفداران خود را از دسلت داد و بلهکردند، رفته دایپ شیبدان گرا یان اماماز متکلم یبرخ جیتدرگرفت و به

مۀ مکتب حلا » م   نیدالدیبا سد شتریشک  گرفت که ب« متقدا و تلا حلدود  شودیق( شناخته م144)م پس از  یرازیصح 

 .آمدشمار میبه هیدر امام یکالم شیگرا نیتربرجسته یقرن ششم هجر ۀمین

ر ن ۀحلا  مکتب )د:  یطوسل رینصلدسلت خواجهبه هیلدر امام یمکتلب کلالم فلسلف نینخسلت یگذارانیبا بن زیمتأخا
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عنوان مکتلب بله نیل. اافلتیق( گسترش و تکامل  191)م یشاگردش عالمه حلا  نیتربرجسته یهاق( و کوشش119

للو ظهللور ف هیتللا عصللر صللفو هیللغالللب در کللالم امام ش  یگللرا تقرار و اسللتمرار داشللت. ق( اسلل1419)م  یجیالهاضیا

ر ۀمکتب حلا » یبیتقر یزمان ۀگستر اساس،نیبرا  ازدهمیلنخسلت قلرن  ۀملیدوم قرن هفتم تلا ن ۀمیاز ن توانیرا م« متأخا

 کرد. نییتع یقمر

ائ هیکالم امام شیگرا   یلرا از حبلود کله آن یشگر  در کالم املام یتحول ،ینویس ۀو فلسف یبا گفتمان غالب مشا

 ییاز آشلنا یتحول ناش نیدگرگون کرد. ا یادیتا اندازه ز یکالم  ئوا و روش  پرداخت به موضوعات و مساساختار و محت

حفل   یکوشلش خواجله بلرا نیشلتریالبتله ب .(94-8: 1811 ،ینظری)عطائ بود نایسابن ۀبا فلسف خواجه یریو اثرپذ

بلر نگلارش او عالوه هلد نیبلود. بلا ا یو ی  اشلعردر برابلر منتقلدان  نایسلدفاع از مکتب ابن نا،یسابن یفلسف ۀشیاند

نب کهلخود  یاثر فلسف نیمهمتر  لاست هلاتیببا عنوان ح ا مشکالت اإلشلارات والتن نایسابن هاتیشرح بر اشارات والتا

 نیالمتاللما الحالمااو و مان الللمااو و نیالمتاخّ ر و نیُمَحّصال ففالااا المتقاّدمالمحصا  در نقد  صیبه نگارش تلخ

مکتلب  اتیلسلبب اسلتمرار ح نا،یسلابن ی  فلسلف یهاشلهیخواجله از اند یهاتیها و حما( پرداخت. دفاعی)فخرراز

 یدر آثلار کالمل یل نقلل یرا نوشت که سرآمد روش عقل اإلعتقا  دُ یتجرشد. تا آنکه  یدر تمدن اسالم نایسابن یفلسف

 است. هیامام

 صفهان )مالصدرا(( و ایجیالهاضیقم )ف مکتب. 2-1-2-3

ر، سلرانجام  ۀدر مکتب حلا  ییآغاز شده بود، پس از فرازوفرودها که از زمان خواجه هیکالم امام شدن  یفلسف ندیفرا متأخا

شلد و  یطورکام  فلسلفبله بلا  یتقر هیلدوره، کالم امام نی. در ادیق( به به اوع خود رس1419)م  یجیالهاضیبا ظهور ف

 از دست داد. یادیز دخود را تا حدو یلاعتزا یهاهیو ما هاهیسو

 زیلن هیلکالم امام ریبلکه مس یاسالم ۀفلسف انیتنها جرق( نه1414توسا مالصدرا )م  «هیحکمت متعال» سیتأس با

 یهاو بلا نگاشلته افتلهیرواع  هیلمتأخر در کالم امام ۀمکتب حلا  نیرا که از زمان تکو ییمشا ی  دگرگون شد و کالم  فلسف

 یاشلراق – یبا گفتملان غاللب مشلائ یکالم عقل جه،ینت . درردک شیبود، مولوب  خو دهیبه اوع خود رس یجیالهاضیف

علد عرفلان ابن یو کالمل یفلسلف یهاهیلماها و بنجز جنبلهبه یصدرائ ۀشک  گرفت. فلسف  زیلق( ن183)م  یعربلاز ب 
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ا ۀبرخوردار است که آن را از فلسف  .کندیم زیمتما ییمشا

 نصیر طوسیلیمِی خواجهتع روش. 2-2

رنو یجزو علما رینصخواجه کتاب و رسلاله و  130حدود  ینوشته است، آثار و عهیکه صاحب الذرچناناست. آن سیپ 

 خ،یتلار ت،یلو ترب میاخلالق، تعلل ات،یاضلیگوناگون است؛ مانند: فلسفه، کلالم، عرفلان، فقله، ر یهاشرح در دانش

 .رهیطب، منطق وغ ا،یجوراف

در  االعتقاا  دُ یاتجربوده است؛ ازجملله  یجزو متون درس هیعلم یهااز گذشته در حوزه رینصخواجه فاتیألاز ت یبرخ

 دُ یاتجردارد؛ املا  یمتعلدد یکالمل یهادر فلسفه. خواجه گرچه کتلب و رسلاله هاتیدانش کالم و شرح اشارات و تنب

 ، مشهورترند.قواعُد اللقائدو االعتقا  

 نصیر طوسیخی آثار کالمی خواجههای براهم ویژگی. 2-2-1

ورود او بله فلسلفه و منطلق روشلن و آشلکار  ،یشناسلمعرفت یهادر حوزه قیبا تدق رینصخواجه یکالم یشناسروش

بقلا( اللنفس بعلد بلوار » ۀبرجسته است؛ ماننلد رسلال رینصخواجه فاتیدر تأل یشناختمباح  معرفت ی. برخشودیم

و  کنلدیمل میمتوهملات و معقلوالت تقسل الت،یا متخابتدا مدَرکات را به محسوسات،  اثر نیدر ا رینصخواجه«. البدن

دَرو  بالذات -031: 1041 ،ی)طوسل پلردازدیمل یبودن شل  خلارجبودن صَور مرتسمه و مدَرو  بلالعرضسپس به م 

 .رهین وغو مراتب علم، اعتقاد و ظ یهامباح  است؛ گونه نیشام  هم دیاز مقصد دوم تجر یادیبخش ز .(014

 یالممکلن للل اعیعلة احت»؛ «الوجود و ةیئیتالزم الش»؛ «والعدم شر ریأن الوجود خ»مانند  یاز قواعد فلسف خواجه

 هیلعل جلوزیال میالقلد» ؛«علادیالمعلدوم ال » ؛«قتلهیوجود واجب الوجود و وجوبله نفلس حق»؛ «المؤثر هو اإلمکان

برهلان »در مواض  متعدد از آثارش بله  یتعالاثبات حق یبرامثال  او  استفاده کرد. اریبس ی؛ و... در مباح  کالم«العدم

 .  پرداختندینظم م ایمتکلمان به برهان حدوث  ریبود که سا یدرحال نیتوجه کرد و ا« امکان و وجوب

سلس  الموجود»: دیگویم او ود موجل ؛(841: 1018 ،ی)حل« لن کان واجبا  فهو المطلوب و لال استلزمه الدور َوالت 

صلورت( دور و تسلسل   نیلا ریل)در غ رایلز ؛اگر واجب باشد، پس آن همان مطلوب است، وگرنه مستلزم واجب است

 الزم خواهد آمد.
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بود و از معللول )افعلال و آثلار خلدا( بله  «یانا »با روش  یکه استدالل« حدوث و قدم» ی  برهان برخال  برهان سنت نیا

 دیگلرانو  یجیالهاضیو ف یو عالمه حل چون خواجه ییگرامتکلمان عق سرعت مورد توجه به د،یرسیعلت )خدا( م

از  تلرینلیقی یلحاظ منطقلو به دیرسیالوجود مبه واجب وجودبود که از نفس  «یلما »با روش  یبرهان رایقرار گرفت؛ ز

 بود. یبرهان انا 

( و در مبحل  019: 1011 ،ی)حلل« امتنلاع تسلسل » ۀعصمت امام را با قاعد زیامامت و ن نیهمچن رینصخواجه

 .(108: )همان کندیالوجودبودن  آن اثبات مبودن  عروض عدم بر عاَلم امکان را با نظر به ممکنمعاد، ممکن

از کتلب مرجل   اساس االقتباسو  هاتیشرح اشااات و تنب، و المنطق دیتجرۀ سندیاو که نو زیباب دانش منطق ن در

 یما سلو ک » کار برده است:را به ریشک  اول ز یاقتران اسیق الله،یبودن ماسواثبات حادث یمثال  برادر منطق است، 

 .(008: 1041 ،ی)طوس «الواجب محَدث یالواجب ممکن، و ک  ممکن محَدث، فک  ما سو

 نصیر طوسی. بررسی نقاط اشتراک و اختالف میان آکویناس و خواجه3

 نصیر طوسیناس و خواجهنقاط اشتراک میان آکوی. 3-1

 استفاده از عقل خودبنیاد در معارف الهی. 3-1-1

اسلتفاده  ،یلحاظ روشلعق  بشر است. بله یهاییاز توانا یناظر به امکان استفاده حداکثر رینصروش توماس و خواجه 

 قلت،یدارد. درحق نایسبنا قیارسطو ازطر ی  فلسف یهر دو از مش یریرپذیدر تأث شهی، رو برهان یاز عق  ابزار یحداکثر

ی  خداشناس
ی  شناسیهست یۀبر پا نایسابن 1

 ۀدو گونل موجلود را بله کله او نخسلت نجاستیو از هم است آن او و مکما  2

 و واجب.  : ممکنکندیم میتقس یادیبن

 نایسلشلد و ابنرو ابن ریلاسلتادش آلبلرت کب قیلارسلطو ازطر ملاتینوع تعل ونیمد ،یدر اتخاذ روش عقل توماس

(Turenter, 1907: 151بود. تعل )و  یاسلت و بلا عقل  اشلراق یفطر یکه امرلبر بداهت وجود خدا  یکه متک یماتی

 .  رندیپذبرهان روازاینو  هبود ادیبر عق  خودبن یبلکه متک ست؛یل نسروکار دارد ادیخدابن
                                                 

1. Thology 

2. Ontology 
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 :دیگوی( مOf The Simplicity of God تریت  یذ اتیپرسش سوم )از بخش اول جام  اله ۀدر مقدم توماس

وجود او اس  تاا  ۀو نحو  یو چگونگ  یراجع به کشف ماه یو مشخص شد، سؤال بعد نیّ مع زیچ کیوجود  یوقت

از  یدرکا روازایان سا ،یچه ن یحت ایخدا چه هس   میبدان میتوانیاو چه هس . اکنون از نجاکه ما نم میبفوم نکهیا

خادا  نکاهی. ا9: میکن یرا بررس ریز  لئمسا دیما با نیبنابرا س ؟یچطور ن یبلکه حت ،هس که خدا چطور  میندار  نیا

بسااط   ۀنحاو  ۀدربار  دیما با رونی... ازا م؟یاو را چه بنام نکهی. ا8و  م؟یچگونه خدا را بشناس نکهی. ا5و  س ؟یچه ن

  .(Aquinas, 2007: 798) میخدا بحث کن

کویناس نزد اثبلات اسلت و قاب  1یعلیسلازگار و از راه عقل  طب یبا عق  بشر یحیمس مانیا یهاهیمادرون بیشتر ،آ

و نظلم  ،و مطللق یحدوث و وجوب وجود؛ مفهوم نسب ،یفاعل تیاص  عل ،گانه او )اص  حرکتپنج نیبراه رونیازهم

لا یهلانابرهمعلرو  و اصلطالحا   2یشلناختجهان نیبلراه( کله بله Aquins, 1977, I ,q:2,a:3عالم( ) بلوده و  ینا

هستند، وجود جهان خارع و شناخت انسان به آن مفروض انگاشته شده اسلت. در اثبلات وجلود خلدا در  3یپساتجرب

. نلزد توملاس خلدا بله شلودیمل یابیارز خدابر شناخت  یعنوان آغازانسان به یعقالن یاص ، بهادادن به شناخت قوا

 یهیاسلت و ازآنجاکله معرفلت بله وجلود خلدا بلد یشدنتدر معرض فهم خوا  قرار دارد و اثبا یروش مابعدتجرب

 انسان محتاع برهان است. ست،ین

رات کالم ریهم با توجه به س رینصکالم خواجه در )بلا  یسه مکتب عقلل انیگرا(، او از مگرا و عق )کالم نص یتطوا

 ی. آنلان ضلمن هملاهنگگیردمی قرار یمشائ ان  یگراعق  ۀ( در زمریاشراق-یو مشائ یمشائ ،یسه گفتمان غالب: معتزل

 یمناب  معرفتل نیهم ۀاست، عق  هم در زمر یمنب  معرفت بشر کی عت،یکه شرهمچنان ندیگویم« عق  و نق » انیم

 باشلدیهماهن، مل گریبا همد هاآن یهستند، خروج یو خارج ینیع قتیگر حقگزارش هانیاز ا کیاست و چون هر 

   .(191: 1831 ،یآملی)جواد

طف  واجٌب ل و» است: یمنطق اسیاز کاربرد ق یاکه نمونه شودی، اشاره متطف ۀبه قاعد ریز در الولرض   حصَ  یَ اللُّ

                                                 
1. Natural Reason 

2. Cosmological Argument 

3. a posteriori 
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 .(814: 1018 ،ی)حل« دیلطف واجب است تا بواسطة آن غرض حاص  آ»؛ «به

 قاعده متشک  از دو مقدمه است:  نیا یمنطق ساختار

ف جز با وجود لطف اطاعت نک اول: ۀمقدم  لف را تکلاگر مکل  ف بدون وجود لطف، مکل  کنلد،  فیلند و مکلِّ

 ( است.مکلف کردنفیناقض غرض خودش )تکل

 است. حیقب میاست( نقض غرض بر حک ریمقدمه در تقد نی)ا دوم: ۀمقدم 

لف را تکل :جهینت  ف بدون وجود لطلف مکل  ف جز با وجود لطف اطاعت نکند و مکلِّ کنلد، فعل   فیلاگر مکل 

 .(911: 1810)مظفر،  است ریضم اسیاستدالل از لحاظ ساختار، ق نیا ن،یست. بنابراانجام داده ا حیقب

ر  د کیبا  جهینت نیا بیترک از
ف ) گریمقدمه مقد  دسلت به جلهینت نیل( ادهلدیانجام نم حیخدا( فع  قب یعنی)مکلِّ

ف واجب است که بله  دیآیم ف جز با وجود لطف اطاعت نکند، پس بر مکلِّ لف، لطلف کنلد. نتکه: اگر مکل  ۀ جلیمکل 

م  حیصح یوجوب لطف بر خداوند( در صورت یعنیآن ) یاست و تال هیشرط یۀقض کی شده،انیب خواهلد بلود کله مقلد 

 اثبات شده باشد.

 یاعتدال ِی گراعقل روش. 3-1-2

کله ( یه ادراو عقالنلشلناخت از را ای مانیشناخت از راه ا نیب مییبگو ای) ینیفلسفه و کالم د ۀنسبت و رابط نییتب یبرا

 شده است: یبندصورت تیحیعمده در مس شی، چهار گرااست یحیمتکلمان مس یاصل یهااز دغدغه یکی

 م(؛ 9)قرن  نوسیوستیها )مانند فلسفه ریسا ۀکنندکام  یاحکمت و فلسفه ۀمثاببه تیحیمس .1

رتول ونانی ۀو فلسف تیحیمس انیمطلق م ی  ارتباطیب .9 کام )8ن )قر انی)مانند: ت  م( و لوتر )قرن 1801-1931م(، ا 

 م(؛11

م(، 101-034) وسیلم(، بوئت084-810) نی)ماننلد: آگوسلت نیلفلسلفه و د ینظام معرفتل یریگو بهره یآشت .8

کویناسم( و 1141-1488آنسلم )  (؛آ

 18در قلرن رشد ابن ی  نیالت روانی( و پ11)قرن  وسیعنوان نمونه: برنگار)به ینیصحت اعتقادات د اریفلسفه، مع .0
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 (91: 1831 ،یلخانی(. )اژریمانند س 10و 

کویناس دگاهید  ۀانلیاست و در م «یاعتدال» یکردیرو ،یمانیا یهادر گزاره یعیو دخالت عق  طب رشیدر باب پذ آ

شلام   ؛یورزمخالف فلسفه یهایطیاول، تفر فیطمخالف سرسخت و موافق تندرو قرار دارد.  فیدو ط ی  طیتفر یرأ

رتول چون یکسان کادم سایکل ایرا با آتن چه کار؟  میشعار معرو : اورشل نی)با ا انیت  دوم  فیلچه کار؟( بلود. ط یرا با آ

و بالتب  به تقدم عقل   دانستندیم ینیصحت اعتقادات د اریبود که فلسفه را مع ینیالت انیرشدابن انیجر ی  افراط یرأ زین

 یملانیو ا ی: فلسلفقیلاز دو طر نکلهی( در اهلایرشلد)ابن نلانیا مانده از ااز آثار به ج جاچیدر ه»بودند و  ئ قابر نق  

طورروشلن و قلراردارد، به ینیو د یدر دو وجه فلسف قتینائ  شد و حق قتیبه حق توانی( مگفتیطورکه توماس م)آن

 .(013: 1831 ،ایلخانی« )خوردیبه چشم نم یمطلب میمستق

اول در  فیلبلود. ط یمعتزلل یگرا( و عقل یرا )مخالف کاربرد عق  فلسلفگنص فیدو ط ۀانیدر م زیخواجه ن یرأ

هه و  ،ییچون جبرگرا یفکر ییهافرقه سازنهیهستند که زم انیظاهرگراگراها و جهان اسالم، نص خلوارع، مرجئله، مشلبا

مه شدند. در م  شیرا در پل یبسلندگ، روش نصصلدوق چلون شلیخ یانیگرانص زیاز متکلمان شیعه ن یاعده انیمجسا

 اتیلکله ظلواهر روا یابزار در درو نصو  و هم تا حدود کی ۀمثابعق ، هم به ی  اجمال تیا گرچه به حج هاآنگرفتند. 

و منصوصلات )قلرآن و مجلام    یشان دالای اما نزد ،باور داشتند ،مؤثر است قیمنب  مهم در شناخت حقا کیعنوان به

 .داشت تیا َاصالت و اولو( عهیش ییروا

عقل  در تعارضلات آن بلا نقل ، جانلب عقل  را  قیدر اتخاذ برهان و طر یمعتزله بود که گاه انیجر زیدوم ن فیط

آنجلا  به عق  تا ازحدشی( و افراط بیاعتقاد یمبان تیبه نصو  )درجهت تقو یتوجه. کمکردندیو افراط م گرفتندیم

 ان،یلکردند )ابورشرع مخالفت  قطعیات یبا برخ هجیمحض شمردند و درنت یرا عقل ینیرفت که معتزله واجبات د شیپ

، سبب افول جر یدیتقکم ژهیوهعوام  و ب نی( و سرانجام هم941: [تایب]  روازایندر جهان اسالم شد.  هاآن انیبه نصا

: 1819 ف،ی)شلر شلدندیبلود، منکلر م ریناپلذتأوی را کله  ینید یهااز آموزه یمعتزله در صورت تعارض ادله، بسیار

 .(2٨٨ل2٨٢

 شاخص یمتن آموزش دیتول. 3-1-3
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کویناسآثار  انیم یشناختیاز اشتراکات روش گرید یکی  ی  ژگلیشلاخص و جلام  بلا و یمتن آموزش فیو خواجه، تأل آ

اسلت،  یو کلالم فلسلف اتیلنلاظر بله اله شتریآنکه ب ،تیآثار گوناگون هر دو شخص انیاست. از م یل نقل یروش عقل

 یدر مراتلب بعلد زیلن قواعُد اللقائادو  کفاا هیعل معجا سندهیگرچه از هر دو نوااست.  اإلعتقا  دیرتجو  اتیجامع اله

 هستند. یژگیو نیا

کویناس ات  یاله جامع راهنملا،  یاثلر، کتلاب نیلهانس کونل، ا ریشد. به تعب ینید یهاو دانشگاه سایسند قاط  کل آ

مقدس است )کون،،  ۀمند ک  آموزنظام یبود که هد  آن بررس اسیدر درون کل یو آموزش یکامال  علم یهمراه با هدف

کلمله  ی( و وقتل1: 1818اند )بلراون، د الهیات کاتولیلك دانسلتهیرا اساس تفکر جد براون، آن ری( و به تعب104: 1831

Summa اثر است. نیمنظور هم شودیوند استفاده مسبدون پ 

را در سه بخش   یزندگ یمعنا ی  و خطوط کل یضرور ماتیتعل دوره کیاست که او  نیکتاب در ا نیا یآموزش ۀنکت

 داد. میکرد و به مخاطب تعل می( ترسسای)خدا؛ انسان؛ کل یکل

 1:131 ، بنلد1113 در سلال شلدهینیبازب کیکاتول یسایکل یشیاثر، قانون کش نیبه مطالعه ا یرسم یۀباب توص از

ر م  میتعللفلسلفه و چهلار سلال کلالم براسلاس   یکلم دو سلال تحصلدسلت ازمنلدین ،یشلیکه طالب کش داردیمقرا

 ۀویخلود را طبلق شل میتعلل تا دهدیدستور م هیعلم یاهبه استادان حوزه 9:1811بند  ن،یبراتوماس هستند. افزونَسنت

 .(81: 1813.بورو، ی)ج کنند میتنظ 1سانو اصول استاد فرشته میتعل

ملورد اقبلال و  یعلمل یهاتا امروزه در حوزه ربازیاو از د فاتیکه تأل میدانیم رینصخواجه یمیدر باب روش تعل اما

کله  یهم بلوده اسلت. محققل یکه متن درس هاتیشرح اشااات و تنبو « کالم»در  االعتقا  دُ یتجر ژهیومطالعه بوده و به

عنوان اثر که بتواند بله کیمهم  یارهایمعتقد است، از مع ،کرده یابیرزا یآموزش یعنوان متنرا به دیتخصصا  کتاب تجر

در  شلهیر نیاست که البته ا« روشمند  یتحل»در مستندات و  «یصحت و اعتبار علم»مناسب باشد،  یمتن آموزش کی

 یدارا ،خلود مهلم، یژگلیو دو نیلا افلزون بلر االعتقاا  دُ یتجراثر دارد.  «ۀسندینو یاعتبار علم» یعنی گریمهم د اریمع

 .(801 :8، 1831 مهر،یدی)سع بوده و هست زین یدرس یهاحوزه نایاشتهار و رواع م

                                                 
1. Angelic Doctor 
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کو اتیاله یمدآو سنجش کار یشناسروش  یطوس نیرالدینصو کالم خواجه  ناسیتوماس آ

 

 نقلی در دانش کالم -. سنجش و ارزیابی کارآمدی روش عقلی 4

 ارتقای جایگاه معرفتی دین. 4-1

کویناس ی  روش اعتدال یمقصد برا نیمهمتر ن،یدر فهم د یخردورز در فهلم مفلاد  یمنطق یاست. خردورز و خواجه آ

 ؛یدر برابلر جملود فکلر یشیاندروشن ؛ینید ی  شیاندایاز بس یریجلوگ ؛ینیمعرفت د یارد مانند: ارتقاد یدیفوا ن،ید

 ها؛ و...داده تیبه عقالن بردنیحس انتقاد؛ پ تیواز رشد تفکرات انحرافي غالیانه و التقاطي؛ تق یریجلوگ

بلود کله  2هاناملهفروش آمرزش یعنی 1برز  ۀشیوابسته به اند یهانیینامعقول، مرتبا با آ دیاز عقا یکی کیکاتول در

شلده  تیحیمسل یهلانییآ نیو جانشل  یکم بدرسوم که کم نی. اآمدشمار میبه سایساز کلاز خرافات و دست یانمونه

کلار  یحتل .(39: 1831گراث، )ملک کردیم نیرا تأم سایکل رانیگو مناف  اعانه استفادهمردم سو( یدهایواممیبود، از ب

جان ا دینجا کشبدا بله  یپول ای ندازدیب یاسکه ،یبیدر صندوق مخصو  جن، صل هرکس» :گفتندیم دیعقا نیکه مروا

 .(11: )همان« سازدیبهشت م ۀآن روح را آزاد کرده مطمئنا  روان درن،ینفس)روح( در برز  بپردازد، ب کیارزش 

قدر مهلک بود کله سلرانجام عوام  مؤثر( آن دیگرر برز  )در کنا ۀدر موضوع آموز یسازخرافه ۀدیآنکه، پد خالصه

 .دی)چون پروتستان( گرد یاانشعاب فرقه جادیا یبرا یانهابهخود 

در  تیلو بالملآل گسلترش عقالن نیلدر هم مفلاد د یخردورز ر،ینصخواجه ی  روش فکر روانیپ دیتأک زین هیامام در

 هیخیشل ۀفرقل شیدایلبله پ« ات انحرافي غالیانه و التقلاطيرشد تفکر» بیاست. از باب نمونه به آس ینید ۀجامع یفضا

ظاهرگرایانه از متن روایات برداشلت کلرده بلود، بله  ۀاستفاده از قواعد و مطالبي که آن را به شیو با هیخی. ششودیاشاره م

کله سلبب  شنیدر آفلر« امام معصلوم»خا   گاهی. مث  اعتقاد به جاپرداختیمطالب عقلي فلسفي م ردا  یا اثبات

خلدا  ضیفلق(، معصلومان را واسلطه 1901-1111) یبشمارند. شیخ احملد احسلای انیغال ۀاو را در زمر یاریشد بس

را خلق کرد، آنان به اذن و مشیت الهي موجلودات دیگلر  که پس از آنکه خداوند معصومان امعنبه این دانست،یم

                                                 
1. Purgatory 

2. Indulgence 
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عللت  ،ی)عللت فلاعل یان را براساس عل  اربعه ارسلطویدر آفرینش جه نآنجاکه او نقش معصوما را آفریدند. تا

 .(84-91 :0، 1811 ،ی)احسائ دادیم توضیح( ییو علت غا یعلت صور ،یماد

و  آملدشمار میبه یو عقل یگریز از قواعد منطق یاکه به گونه یبود بر انحرافات بعد یسرآغاز انیجر نیا سرانجام  

لرق بلابزیرا (؛ 81-88: 1811، یطباطباییگردید )حسین و بهائیت بابیت یهاوارهنیسبب بروز د  شلدتبه یو ازلل یف 

 .(911: 1830)مشکور،  بودند هیخیش ریتأثتحت

 موّجه و رفع تعارضات ادله ۀچهر میترس ،ینینادیبَ  یدر باب گفتگو یتیظرف ،«یفلسف عقِل ». 4-2

 ی)خلداباور سلمیچلون دئ یهلاشیشلاهد گرا و،سلنی( به ای)عصر روشنگر 13( و قرن یروشنگر عهی)طل 11قرن  از

 نیل. امیهسلت رهیلو اصالت تجربه( وغ ییگراعلم ای) سمینتیمثابه تنها منب  شناخت( و سا)عق  به سمیونالی(، راسیعیطب

و « مکاشلفه» یبهتر فضا ریبه تعب ای« سنت» یب فضایهستند که رق یدیعصر جد یهادهیپد یگرا جملگعق  انیمدع

 .روندیار مشمبه« متن»

 انیلگراعلم رایلقلرون وارد کلرد؛ ز نیلدر ا تیحیضربه را به مس نیبزرگتر «ییگراعلم» ،ییگراو عق  سمیکنار دئ در

کسلب شلناخت و  یرا مکشلو  کننلد، فقلا در پل قیخلود حقلا یهابا استدالل خواستندیکه م انیگرابرخال  عق 

 .دانستندیم بیو تکذ قیتصدب راه تجربه قاها را فقا از معرفت براساس تجربه بودند و گزاره

اسلت،  یزدگسلنت یعصلر خلود کله دچلار نلوع یاز فضا دیبا ن،یدر د تیدر کنار توجه به عقالن رسدینظر م به

 ادیلخودبن ی  از عق  ابلزار جانبهکی. البته مراد هرگز استفاده میداشته باش یشتریب یآگاه ینید ییگوپاسخ ای غیجهت تبل

سود خلود  در پیتا امروز  یعق  از عصر روشنگر میدانیکه مچنان .ستیمحض ن ی  به کاربرد روش عقل ردنبسنده ک ای

لخره مل دیلچلون بهشلت و ام یمهم یهااگر به حال خود واگذاشته شود، آموزه روازایناست؛  . ردیلگیبله آخلرت را س 

نگار یعقالن شدتبه یفضا ت،یحیکه در مس همچنان املور  نیواپسل ی  حیمسل ۀبه انتقاد از آملوز یفدالوصیزا یبا سودا 

 ۀندارد، منجر شد و بله ملوازات آن، انتقلادات متوجله آملوز یزندگ یبرا یواقع یمبنا چیجاهالنه که ه یاعنوان خرافهبه

 یهاآورد کله جلزو فرقله دیلرا پد هیخیش در موضوع امام معصوم یافکار انحراف ه،یدر امام نیدوز  هم شد. همچن

 است. یو غال یانحراف
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 انیلدر مقصلود اد یشلماریمنلاف  بل دانلد،یمجاز م نیکه خود دآنجا تا ادیگفت بهره از عق  خودبن دیبا نیهمچن

لن   شلهیر ،یقلیحق نیلکه د دهندیاول نشان م ۀدر درج یفلسف ی  و کالم عقل یفلسف اتیدارد. مثال  اله یمیابراه در ص 

باشلد.  یناخودآگلاه جمعل ایاضطراب انسان  ایجه  و ضعف  ودمثال  مول نکهیوجود انسان و عق  او دارد نه ا یعنیخدا 

املور  ی  است، هرگز محصول فرافکن ینظر یهانییو تب یعقل یهاکه محصول دقت« خدا»داشتن از تصور درست یعنی

 تاثبلا ریه در مسلتوماس و خواج رونی. ازاستیمؤمنان ن یو مکاشفات فرد یورده عق  اشراقآصرفا  فر ای یو روان یذهن

خدا و صفاتش سخن گفلت، وجلود او  دربارۀ توانیبر آن بودند که م یخداشناخت نیبا طرح براه ژهیوهب ینید یهاگزاره

 کرد. نییهمه نشان داد و تب یانسان و خدا را برا نیب یراه ارتباط نیاثبات کرد و ا یعقل ینیرا با براه

توجله جالب زیلن یانیلبلا منصوصلات وح یعقل ۀهنگام تعارض ادلبه ادیبه عق  خودبن لسو یفمتکلم دونیا توجه

 یحیمسل ملانیا قلتیعق ، خال  حق قتیحق» تر  یت  یاست. او ذ قیدق اریبس 1کفار هیتوماس در جام  عل ریاست. تعب

 :سدینویم «ستین

 یعایعقال طب یهاارد، فراوردهرا از او دا هاا نو  کنادیم اف یرا از معلم خود در  شیهاافتهیشاگرد،  کیکه  همچنان

 یاصاول و قواعاد کلا» یعنای. شاودیتوسط خدا اتقاا  ما زیعدم خلوص بشر اس ، ن یکه از رو یانسان جز موارد

[ هست صنفخود خداوند م رایز  شود؛یتوسط خداوند به بشر اتقا  م« معرف   گر،یاس . از طرف د یو خاتق ]کتاب 

عقال بشار هرچاه  یعایطب یهااز فراورده روازایناس  و  ین اصول کلهما یحاو زی[ نیانی]معارف وح یحکم  اتو

از  توانادینما یبشر  ۀ ن فراورد جهیقرار خواهد گرف  و درنت یانیباشد، در تعارض با  ن معارف وح اتیکل نیخالف ا

 زیاباشاد[ ن یباشد ] نگاه که همساو باا معاارف کلا یطرف خدا باشد. و از  ن طرف هم،  نچه از طرف حکم  اتو

 میکاه بار ضاّد تعاات ی[ استدالل عقلدیافتی یانسان باشد. ... و ]اگر استدالت یعیبا عقل طب ریدر تضاد و مغا تواندینم

 .(Aquins, 1924: 14) نکرده اس  یرویخود پ ی  عیطب یویاصول بد نیاز اوت یبه درست دیباشد، بدان مانیا

و اگلر  سلتیدر اصل  ممکلن ن یالهل یت عق  و اصول قطعلاستدالال نیدارد که تعارضات ب نینکته اشاره به ا نیا

 نشده است. یط یدرستبه یشود، معلوم است که مقدمات آن استدالل عقل دایپ یتعارض نیچن

                                                 
1. The Summa contra gentiles 
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 ح  نشد، قائ  به توقف بود:  قیطر نینق  و اگر به ا  یو تأو هیخواجه هنگام بروز تعارض در ابتدا به توج نیهمچن

به  نچه کاه مطاابق  دیبا ایاتوقوع بود، : هر  نچه که مخبر صادق به  ن خبر داد اگر ممتنُع دنیگو یم نیاز مسلم محققان

واگاذار شاود( و اگار  نیدر  ن توقف شود )و علمش به خدا و معصاوم ایبرده شود، و  لیتأو  ،اس  ماننیبا اصول د

 .(35: 9302 ،یس)طو  ماندینم یباق یرگردانو س رتیموضع ح گریشود د  یقاعده و اصل، تثب نیا

و در  شلمردی( مل11 :را ممتنل  )هملانآن ،یعقلل  یلمحکمات نصلو  قلرآن و دل انیدر بروز تعارض م خواجه

 ،یرازیشلی)خلواجگ دانسلتیرا محال مآن  معصوم اتیو نقل اتیاستدالل عق  با روا انیصورت بروز تعارض م

1814 :91). 

کو انیم یکشف تشابهات روش از کله مقصلود  میشلویمتوجه مالو تشابه م یطوس رینصواجهو خ ناسیتوماس آ

چقلدر  هلاآنعبارات  یو حت دگاهید مینیبیم م،یکنیبه عبارات توماس و خواجه توجه م یاست. وقت یقیتطب قیتحق کی

 عقلال ۀاز نظلر قاطبل یشباهت دارد که اگر فعلل« حکم شرع و عق  میانمالزمه  ۀقاعد»در باب  عهیش انیاصول دگاهیبا د

سن یدارا  عقال است. سیشارع از عقال و رئ رایاست؛ ز نیقطعا  چن زیوقبح باشد از نظر شارع نح 

رس یفرافرهنگ یهاناگفتمتوسعه  یبرا یاریمع تواندیعق (، م یعنیزبان مشترو ) نیانتخاب ا نیهمچن  یهلای)ک 

 دیلمحور، کلعقل  یباشلد. گفتگوهلا هاناانسل انیلم یانیاالدن  یو مذاهب و گسترش درو و منطق ب انیاد نی( بیفلسف

 یمناسلب بلرا یبسلتر و فرصلت توانلدیمل یکالم یهانارهب رونیعاَلم است. ازا یفالسفه و حکما نیتعام  و گفتگو ب

 باشد.  شانینید دیخردورزان جهت اثبات عقا

و اسلالم کله قائل  بله  تیحیچون مس یانیاد یبرا ینید یدر محاجات و گفتگوها یعق  فلسف یبه کارکردها توجه

ه )اعلم از  دیگلرانجلذب  یو در پل شلمرندیم« جهاني»و  کنندیم غیخود هستند و خاصه آنکه آن را تبل نیبودن دموجا

 اریبسل ینلیملدل   د یهاآموزه نییدر تب یزبان فلسف اربردرا به دین خود رهنمون کنند، ک هاآنعوام و نخبگان( هستند تا 

 یمعرفل یمشلترو بلرا ی  نعملت خلداداداین از گیريو بهره ق ، زبان مشترو تمام بشر استو کارگشا است. ع یراهبرد

 است.  ینینادیبَ  یدر گفتگوها یو باب مناسب تیدین  جهاني، عمال  ظرف کی
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 گیرینتیجه

آشلنا  یعتلدالگلرا و کلالم امتکلملان عقل  انیلم( با جر18قرن  ژهیوه)ب هیو امام کیدر کاتول یتطورات کالم ۀمطالع با

کویناسکه توسا توماس  میشویم  .دیرسبه ثمر  رینصو خواجه آ

 ۀگانللپنج یهللانابره( اسللت کلله اثللر آن در نایسللابن ۀواسللطروش تومللاس و خواجلله، ارسللطو )البتلله به آبشللخور

هملراه توجله بله  )البته به ادیاز عق  خودبن یحداکثر ۀو مخاطب را به استفاد شودیم دهید نیبراه دیگرو  یشناختجهان

 .سازدی( رهنمون مینق  و وح

 یعنلیمقابل   فیلط میتلوانینله روش، نمل ،است «تیهد  و غا» ردانش کالم که اساسا  متمرکز ب تیتوجه به ماه با

 نیلا ۀمسلئل نیبنلابرا بلدانیم. گرا را تنهلا روش کارآملدعقل و روش  میکارآمد بشمار ریغ طور مطلقبهگرا را متکلمان نص

و عقل   یتوأمان وح یۀدر سا نیاصول د ۀو عالمان مانهیحک نییاست که با هد  تب یقیروش تلف شتر  یب ی  بر کارآمد پژوهش

کارگشلا  ،و شلکاکان و شلبهات معانلدان انیلاد دیگردر احتجاجات با  یل نقل یسازگار است. اتخاذ روش عقل ،یادیخودبن

کوینلاس ی  اعتلدال روش یمقصلد بلرا نیکله مهمتلر نیدر فهم د یاست و خردورز  یهابیبلود، از آسل رینصلو خواجه آ

 ( به دور است.هیخی)ش یینامه( و غلوگرا)فروش آمرزش مؤمنان، خرافه ی  شیاندایو بس شیاندجزم اناتیجر

اقبلال  یلی  راز چرا قلت،یاثلر هلم باشلد. درحق ۀسلندیاز اقبال به روش نو یانهانش تواندیاثر م کیبه  ادیز اقبال

محتمل   یهابیآن روش و دفل  آسل دیل( نلاظر بله فوااإلعتقا  دیتجرو  اتیجامع الهدو )آن ی  میه متن تعلگسترده ب

 است. بیرق یهاروش

مناسلب  یبسلتر و فرصلت توانلدیحکم عق  و شرع، م ۀچون مالزم یمانند برهان امکان و وجوب و قواعد هاهانبر

 باشد. شانینید دیخردورزان جهت اثبات عقا یگفتگوها یبرا
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