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 ديدگاه ابن رشد درباره نقش عقل
و تأثير اين ديدگاه بر توماس آكويناس  در فهم دين

1عباس بخشنده بالي

:چكيده
رشد يكى از معـروف تـرين مفسـران آثـار معروف به ابنابوالوليد محمدبن احمدبن رشد

وی بـر خـالف برخـى انديشـمندان مسـلمان كـه. ارسطو در اندلس قرون وسطى مى باشـد
و روايات توجه مى دهد خردورزی در متون دينى را نادرست مى دانستند، به داليلى از آيات

.دين ضروری است كه نه تنها خردورزی در متون دينى نادرست نيست بلكه از نگاه

ی مبـانى مختلـف، بـه از سويى ديگر، توماس آكويناس در حـوزه مسـيحيت بـا ارائـه
و  و انديشمند دينـى را كسـى مـى دانـد كـه انديشـه خردورزی در متون دينى خود پرداخته

.استدالل را در آن متون به كار مى گيرد

وـ اين مقاله با رويكرد توصيفى تحليلى در پى واكاوی ديـدگاه هـر يـك از ابـن رشـد
و  كه آكويناس به واسطه به اين نتيجه مى رسدآكويناس درباره خردورزی در متون دينى بوده

و آن را واسطه ای بـرای  ی استادش يعنى آلبرت كبير از آثار ابن رشد مسلمان استفاده نموده

.فهم بهتر آثار ارسطو قرار داد

.ابن رشد، آكويناس، اندلس، عقل، دين:واژگان كليدی
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 مقدمه

هویبراىكه هر مكتبىاز نكات قابل توجهىكي بايدوام د انجـام دهـد،يـت خود

پ و و دستاوردهای بزرگان به همين دليل است كـه. ان آن مكتب استينيشيحفظ آثار

و مفاخر فرهنگى شان تالش های فراوانى  نمودند تا مسلمانان هم برای تجليل از مĤثر

از اين جهت، با مطالعـه. سنت فكری اسالمى را در طول قرون مختلف زنده نگه دارند

تاريخ تفكر اسالمى به راحتى در مى يابيم كه آنان در مدت طوالنى از قـرون وسـطى 

بـا ظهـور. دارای چنان عظمتى بودند كه در جهان انديشه، الگوی ديگران واقع شـدند

و گسترش آن در حوز ی اندلساسالم و بخصـوص علـومیري، فراگ1ه و دانـش علم

و در مقابـل، غـرب در فضـاي یونان در اين حوزه با سرعت بيشتری ادامه مـى يابـد

و مرج نسب و هرج مىظلمت . بردىبه سر

بـه واسـطهىبود كـه در قـرون وسـطىوفلسفىاز جمله آن دانش ها، دانش عقل

و ابنيس، ابنىفاراب همچونىدانشمندان اسالم مسیرشد وارد فضا نا . شـدىحيغرب

پيىرشد در حوزه اندلس توانست علوم ارسطو ابن و بزرگـانيسـ مكتب ابنىرا در نا

شىاسالم و اين رشته از علوم).51،ص1372حلبى،( بر آن بنگارديىهارحفرا گرفته

ا و شيوه علمى دانشمندان مسلمان در دياسالمى ىظ علمـاز لحاىتين چنان اهمين دو

التيخ داشتند كه مدت ها نام مكتب ابن رشديو تار ىحتـ. هـا بـود بر سـر زبانىنيان

دياىبعض كهين پىكيدگاه را مطرح كردند ويشرفت غربياز عوامل و فنون ان در علوم

و فلسفه ابنيتجربه در رنسانس، ورود عقا .رشد به آن حوزه استد

ی توصيف آن چه نتيجـه گرفتـه تحليلى نگـارش شـدهـىدر اين مقاله كه با شيوه

اين است كه ابن رشد كه شارح برجسته آثار ارسطو در حـوزه انـدلس قـرون شود مى

ی  وسطى مى باشد، با توجه دقيق به خردورزی در متون دينـى توانسـت بـه واسـطه
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ی. قـرار بگيـرد3آلبرت كبير، مورد توجـه تومـاس آكوينـاس  آكوينـاس بـه واسـطه

و توجه كامل به آثار فيلسوفان مسلمان نظير ابن رشد، آثار ارسطو را به دقت استادش

و خـردورزی در متـون دينـى را مـورد تاكيـد قـرار  در متون دينى خود به كار بسته

.داده است

 درباره خردورزي در دين ديدگاه ابن رشد

بایالديم 1126د محمد بن احمد بن رشد، در ساليابوالول یهجـر 520مصادف

و در سال در قرطبهیقمر  595مـيالدی مطـابق بـا نهـم صـفر 1198ی اندلس متولد

و دو سالگ دىهجری قمری در سن هفتاد گـر خانـدانشيوفات كرد كه در قرطبه كـه

شدكمدفون بودند به خا در مراسم تشـييع ). 642،ص1373الجر،. الفاخوری( سپرده

اىبدن وی ابن عرب دىام جوانيكه در آميبه و دربـار� آن دارش نائل ده بود حاضر بود

).344،ص1373كربن،( پرشور نوشتىشرح

. هر چند برخى فقط وی را شارح آثار ارسطو مـى داننـد ولـى ايـن گونـه نيسـت

نميبىرشد خودش را شارح ابن معتقد است وقتى4رنان فريـنباداند،ىش ايد نيـفتـۀ

صرف نظرىشۀ شخصياو هرگز حاضر نشد كه از اند بلكهشدوی كامًال روشنىفروتن

دل).654،صالجر، پيشين. الفاخوری( كند و از طرفـيابن رشد به ىل عشق به ارسـطو

راياو نخست.ت تمام به بحث پرداختيه فلسفه، با قاطعيعلىهجوم بعض ن ضربۀ محكم

و ادعاىبر غزال و بـه مـردم او را متزلزل سـاختیفرود آورد، چنانچه اركان مذهب

د نيفهماند كه فلسفه با و،نيبنـابرا).255ص،همـان( سـتين مخالف شـارح بـودن

ايپذ راىبسـته همـۀ آراء فلسـفىست كه ابن رشد با چشمانينىن معنيرش فلسفه به

بيبپذ آنيصحیو داورىنيرد بلكه خود معتقد است كه با واقع مح به دبور،( كندىها نظر

).255ص،1379نصری،؛638ص،1376
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 ديندر خردورزيوجوب

و دستورات شـرع اعتقـاد داشـته باشـيم، متوجـه از نگاه ابن رشد اگر به آموزه ها

ميشوىم مى. داند بلكه آن را واجب دانسته استىم كه نه تنها قرآن تعقل را مباح وی

��«: گويد ب� فاما �
 �ل�� �� � يطلب معرفتها به ف�ذلك '�عتبا$ �#وجو��  بالعقل
+*غ) � تع�ا�ي ما /ُي(�/ِ.تَ اْقَف({مث�ل ق�و2ه م�ن كت�ا/ �هللا تب�ا$- }ص(ا�بْ/أل�1ا

»مع�اً� �ل��? �� �لعق�= ا< �لعق�=ي��جو/ �س�تعما9 �لق� هذ� نص5)2:حشرال(
ا)12-11،ص1987رشد، ابن( راي؛ اما و بـه وسـن كه شرع مردم آنياز راه عقـل لۀ

و شناخت آنهـا را خواسـته اسـت، امـر یمتوجه نظر در موجودات جهان كرده است

آ و بسيروشن ایاريات .ن باب وجود دارديدر

د چكدام از سه اصطالح نبوده بلكه مقصوديه،نيمقصود ابن رشد از عقل مطابق با

ايتعر.است»ىعقل برهان«یو عيف ازشان از برهان عقلى كـار« ايـن كـه بارت است

و بررس حىفلسفه به جز نظر در موجودات جهان چيآنها از زيـث داللت آنها بر صانع

توجه كردن به موجودات جهان از آن لحاظ كه مصـنوع هسـتند،ىعنينباشد،یگريد

و هـر انـدازهىرا داللت موجودات بر صانع از راه معرفت چگونگيز صنعت آنهاسـت

ب و شناخت و شناخت به صـانع آنهـا معرفت و خلقت آنها كامل شود، معرفت ه صنعت

م مياو تصر).11،صهمان(»شودىكامل تر غايكند كه فلسفه، تحلىح ن جهـانيايىل

ا و .)Leaman,1998,p144( نكه مستلزم معرفت به خالق جهان استيبوده

و در واقـعن شرعيم راستين عقل را مخالف با تعالياز مخالفىابن رشد بعض دانسته

و دور و حقاینسبت جهل مياز خدا یبـراىمعتقـد اسـت كـه راه واقعـیو. دهدىق

بسىو عقلى، راه برهانىدن به معارف واقعيرس د قـراريار مورد تأكياست كه در شرع

سلىالبته راه برهان. گرفته است .)Leamon,Ibid,p145(م صورت گرفته باشديكه با عقل
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مىمنظور ابن رشد از فلسفه، برهان عقلن،يبنابرا وىاست كه منجر به اثبات صانع شود

دليبه هم اىهدفیاست برایال مقدمهين و مقصوديواالتر؛ نه نكه مطالعۀ فلسفه هدف

م به ناروا به ابن رشد نسبت دادهىباشد، همان گونه كه بعضىاصل .شودىاند كه اشاره

 اهروظبرخي تاويل در

د تأیگرينكتۀ مييكه ابن رشد در اىد مقام فالسفه ذكر ىن است كـه در بعضـيكند

و باطنىم شرعيتعال همى، ظاهر و به نيوجود دارد كه فقط خواص از عهد� آن بر آمده

و انديدل ا. شه نياز دارديل به فكر مينجا بحث تأويو از نىل را شروع از بـهيـكند كـه

وی در بحـث. ابنديدستىواقعیتا به معناىنيدوىدارد آگاه به مسائل عقلیافراد

د ديارتباط و فلسفه نخست فلسفه را از نظر و باطنين و سپس ظاهر ن واجب دانست

و گروه و گروهىرا در قرآن اثبات نمود در. را اهل بـاطن برشـمردىرا اهل ظاهر و

ميل قرآن تصـريبه تأویگام بعد 
 لل�«:كنـدىحB�ًباطن�ا � ابـن رشـد،(»�� ظ�اهر�ً

و باطن معتقد استيدر تعروی).20،ص1987 چ«:ف ظاهر است كه بـایزيظاهر آن

مىبر معانيىمثالها و باطن فقط براىآن داللت »اهل برهـان قابـل فهـم اسـتیكند،

حقل معتقد است كه عبور از معنایيتأوفيدر تعروی).همان( و لفـظ بـهىقـيظاهر

مىو باطنیمجازىمعن دريالبته با شرا).18،صهمان:ك.ر(دباشىآن ط خاصى كـه

بايتأو كهيد رعايل اسـت؛ مثـلىاز آنها عدم خلل در روش زبـان عربـىكيت شود

ويز را به اشتباه، تشبيچكينكهيا طريبد.ميا شئ مقارن الحق او بناميه، سبب ق،يـن

، تجز تميابن رشد به تفصيل و بييه و بـرا رونيـز رو مى آورد تـا از آن حصـار یرود

دىلسوف راه نجاتيف و حقييافته اىقت فلسفين را به و البته بايآن بازگرداند، ن كار را

و منطق مىمهارت ا.دهدىكه خاص او است انجام مين نكته تصريابن رشد به كنـدىح

و االّ تأويتوان تأوىمىكه فقط با روش برهان مـا قطـع«:ل بردن اشـتباه اسـتيل كرد
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تميدار ایام آنچه مؤدام كه و ظاهر شرع با آن مخالف است، ن ظاهر بـريبرهان است

ايطبق قانون تأو و قضيل عرب، و مؤمنيهیه براين شـىچ مسلمان »سـتينكقابل

).همان(

ا و تلقيبنا به نظر شرىشان، مخالفت با فلسفه غيعت، به جهت تأويتعارض آن با ريل

دىبرهان عت مخـالفيكه معتقـد اسـت شـریآن نظر«:استىنيو غلط آنها در مسائل

شریا نظريفلسفه است  ويعت را نفهمياست كه ا در فلسـفه مرتكـب خطـا شـده،يـده

، چنانكه اين خطا در مسأله علـم خـدا بـه)نبودهىبرهان(لش خطا بوده استيتأوىعني

غيجزئ و ص1987ابـن رشـد،(»ره اتفـاق افتـاده اسـتيـات  وی معتقـد اسـت).93،

ويل تأواهىكسان ويل هستند كه اهل علم آیا فلسفه باشند؛ فهيه شـريـبـا اشـاره بـه

7ِ /لِْعلِْم{ م)7: آل عمران(}�َ/لر;/ِسُخو8َ ل كـه تـوان هماهنـگيـكند كه اهل تأوى، اشاره

و شر بايكردن فلسفه فيعت را دارند، غ. العلم باشندىد راسخون ن،ير اهل علم از مؤمنيو

مبدون برهان به اىظواهر عمل و تـوان و لـذا نبايـكننـد ايـن كـار را ندارنـد نيـد بـه

مىدر گــام).21همــان،ص( آورنـدیروش رو  شــود كــه براهــل علــمىفراتــر معتقـد

آنيل واجب است كه در هنگام وجود برهان، به تأويو تأو ل آن رجوع كند نه بـه ظـاهر

ص( ).24همان،

 براي عقل متمم بودن وحي

ن و معنىمعن: استىشرع را دو معن ظر ابن رشد،در ا. باطنىظاهر  يـكن دو،يو

باىن عقل اختالفياگر ظاهر را با قوان. هستندىواحد فلسف و.ل كرديد آن را تأويبود،

باين عقل بود، بدون تأوياگر بر وفق قوان پذيل ا. رفتيد آن را ن اشتباه است كـهيالبته

شیها ابن رشد را در فهم گفته و ظاهريقائل به تأو(ىتيخصشرع، دو زيبدان)ل اويم؛ را

ن و باطن، به صورت دو گانه معتقد و بـاطن معتقـديبه ظاهر ست، بلكـه او بـه ظـاهر
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وح. وحدتكيجاديایشود براىم آىاز نظر او هر چه با د با عقل سازگاريبه دست

ريمعتقد است كه شراوی).664،صالجر، پيشين. الفاخوری( است ا به سعادت ع، مردم

و لذا ضرورىم د. اندیرساند پسیل نظريگر فقط با فضايو نشأت ىبا عملـ از آن،و

م مىل اخالقين سعادت با فضايبرابنا. شودىحاصل و فضايىكمال بـاىل اخالقـيابد

م عميفضایع برايشرا«: شودىشناخت حاصل آنهـا ... اسـتیضـروریو نظـرىلل

درىآدمـىزنـدگ. هستندیضرورىع عمليو صناینظر،ىل اخالقيجاد فضايا برای

نسيمىع عمليجذبه صناین سرايا و در آن سرای،ين.ستير جزبهىزندگز در نشأت

اكيچيهىول.ل نظری حاصل نشوديفضا .ديـكمال نباىل اخالقين دو جز با فضاياز

و بزرگداشت بارىل اخالقيو فضا ادىتعالیجز به شناخت انيـبا عبـادات مشـروع

ص1998ابن رشد،(»حاصل نگردد ،554-555.(

ا ــاز مي ــن ــب روش ــىن مطل ــه وح ــود ك حقىش ــر ــفي، ب ــت فلس ــاف،ىق  اوص

ميافزاىمیو رموز نيد كه موافق با ز شـرع مـردم را بـه اعمـاليزان عقل عامه است؛

م همىصالح وا و ايدارد وحيست كه گفتن از هایىمتمم ناتوانىم ىجنبـۀ عملـعقـل

.است

 درباره خردورزي در دين ديدگاه آكويناس

در5نويشهر كوچك آكوىكيميالدی در نزد 1225ناس در حدود ساليتوماس آكو

دنيتاليا در يالدیم 1274در مارسو)7ص،1377كنى،(ا آمديا به راه در6فوسانوادر

ص1370ژيلسـون،:ك.ر( سفر به ليون به دليل بيماری درگذشـت ؛ ميخائيـل،7-8،

ص1992 ــال ).Bourke,1972,p105؛11-12، ــالل س ــاس در خ ــا 1259های توم ت

مى1268 در برد، ترجمه ميالدی كه در ايتاليا به سر و يا تجديـد نظرهـايى های جديد

و از اين فرصـت7های ارسطو از ويليام موئربك های قديمى كتاب ترجمه دست يافت
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در برای نوشتن شرح و تفسيرهايى ژيلسون،( باب ماهيت تعاليم ارسطو استفاده كرد ها

مىوی).26،ص1375 از يكى از بزرگترين فالسفه غربى به شمار رود كـه بـا اطـالع

و شرح و مشرب عقلى او، تفسيرها در آثار ارسطو هايى از اين فيلسوف بزرگ يونـان

به. حوزه مسيحيت برجای گذاشته است نـوآوری تأثير او به عنوان قديس مسيحى كه

 ميمـون در حـوز� وف است، همانند ابنگرايى در كنار دين مداری معر شگرف در عقل

و ابن و ابن يهوديت و انسـجام آن در تـأثي. رشد در اسالم اسـت سينا ری كـه عظمـت

و به صورت مكتبى جديـد ظهـور كـرده اسـت فالسفۀ  ما قبل آن، كمتر مشاهده شده

ا8برتراند راسل).51ص: 1370همو،( مىبه كند كه آكويناس بر خالف ين نكته اشاره

آن اسالفش درباره و خود بر مىی ارسطو واقعًا اطالعات كافى داشت  نوشـت ها شرح

ص1373راسل،( ،633.(

و دين هر يك از عقلجايگاه

و دين در حوز های دينى ديگر، سالها وقرون مسيحيت، همانند حوزه�ارتباط عقل

مى. متفاوتى را طى كرده است كنـد، يكى از مسائلى كه در تمـامى اديـان جلـب نظـر

و از در ايـن قسـمت بـه پـاره. سرسخت بعضـى از متـدينين اسـت مخالفت شديد ای

مى�مهمترين آراء در تاريخ مسيحيت تا دور و مسييننخست.شود آكويناس اشاره حيان

هم هستنداهل كليسا كسانى  معـارف، اعـم از علـومۀكه معتقد بودند وحى جايگزين

و مابعدالطبيعه مى آنها با در پيش گرفتن راه افراط، عقل خـدادای. شود تجربى، اخالق

مىادعای«:گويد مى9پولس.گرفتند را ناديده مى و احمـق گرديده حكمت »انـد كردند

ر عهد جديد، رسالۀ( ص1سول به روميان پولس ،22.(

و ديـن يكى از مباحثى كه در آثار توماس آكويناس ديده مى شود، تمايز ميان عقل

و مسـير. است و دين، موضـوع متفـاوتى داشـته وی معتقد است كه هر يك از فلسفه
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كه. پيمايند متفاوتى را مى و متكلم اشاره كرده آكويناس به تفاوت ميان روش فيلسوف

مىهای متفا راه از» نظريه طبيعى«توماس.كنند وتى را طى جـدا» نظريه وحى شده«را

و گفت نظريه وحى شده را نمى نظريـه طبيعـى�توان زير سؤال بـرد ولـى دربـار كرد

آن. توان پرسش نمود مى جا كه مسائل تقريبًا مشترك است، اين تفكيـك قـدری اما از

كه. عجيب بود اعتقادات كليسا را برای هميشـه هدف آكويناس از اين تفكيك اين بود

و بحث  ولـى در حقيقـت از ايـن تفكيـك ثمـر�. های متفاوت دور كند از شر سؤاالت

و باعث شد تمام اعتقادات كليسا بـه معـرض بحـث گـذارده شـود  ديگری به بار آمد

).76،ص1375زيبايى نژاد،(

كه به دنبال فهم هايى ای شناخت است كه بر تمام انسان، فلسفه گونهویلذا از نظر

آن» فالسفه«و. خود هستند، گشوده است ای روزانۀه معنای تجربه هـا ای كه معموالً از

و يهودی هستند نقل قول مى معلمان مسيحى كـه. كند، حكيمان يونان باستان، مسلمان

مى از آن هسـتند؛ همچـون آگوسـتين، 10گيرد، قديسان ها در وصول مبانى خود كمك

گ و بنـديكتيوحنای دمشقى،  ).Bourke,Ibid( رگوری، آمبروز، ديونيزيوس، ايزديدور

 ات به طور رسمى موضوع آن را آمـوز�به عنوان نمونه، توماس در كتاب مجموعه الهي

و اصول آن را بخش11مقدس مى دانسته كند؛ لذا آكوينـاس يـك های ايمان دينى تلقى

و يا از نظر كليسا در حقيقت معلم متكلم حرفه .تعاليم مقدس بودای

عقيآكو آزاد، كردارهای. كردار آزاد برخوردارنديىده دارد كه انسانها از توانايناس

و كل ذات آزادی بستگاست كه در اثر عقلىآن اعمال بـه شـكلىو اراده انجام شود

ن«:معتقد استوی. معرفت دارد خوياما انسان كه با كمك شيروی عقل دربار� اعمال

م رامون خويش است، تا آن حد كه قـادر بـه شـناختيپ د، قادر به داوریكنىداوری

و وسايماه ، هدف در خصوص رابطـه داوریيىو به همان فرايند، توانال آن بوده،يت

م وسيو نظم و ص1374كالينسون،(»له را دارديان هدف ،88.(
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ا وی ميبه آن، هایتيو محدودىشدن با مباحث جزئ كند كه مواجهىن نكته اشاره

م حقيدىكند كه با استفاده از روشىما را وادار آنيىم كه خطايابيقت دستيگر، به در

س پـولسيدوم قـدۀتوماس به نقل از رسـال.استىراه نداشته باشد كه همان راه وح

ميب و به لحاظ تعل همۀ«:كندىان دريم، تربيكتابها از طرف خداست و تسليم شـدن، ت

.)Aquinas,1994,Ibid(»د استيعدالت مف

و دين  هماهنگي عقل

مايآكو ديـم در رابطـۀىقبل خود، بـه روش اعتـدالناس برخالف و نيـان عقـل

پيتما كيل و نوعدا مىرده معتقد استوی. كندىاشتراك در هدف را برای آن دو تصور

حتىكه آن دو با هم مخالفت و نىنداشته ا. ازمندنديبه هم  كـهىن قسمت بـه نكـاتيدر

ا ميدر مىب او در مجموعه الهيات.شودىن باره وجود دارد اشاره  كنـدىباكانـه مطـرح

ا آيننيكه سؤال فقط بايست كه ا نـه؟؛ بلكـهيـمطالعـه را دادد بـه راهبـان اجـاز�يا

ا كهيسؤال بايآن است ويتأسىخاصىد فرقه مذهبيا س شود كه هدف آن فقط مطالعه

اق باشد؟ جواب توماسيتحق وىن، موضـعيـا.ن سؤال مثبـت اسـتيبه یاسـت كـه

و علـمىفلسـف او همـواره معتقـد بـود كـه مطالعـۀ.تهرگز از آن عدول نكرده اسـ

اسیبرا صر.تراهبان مجاز مياو ىبـه خـاطر مبـانىمـذهبد اگر هر فرقـۀيگوىحًا

و تحق ميـخاص خودش، خـود را وقـف مطالعـه  مشـروع، توانـد بـه طـورىق كنـد

و فلس  خـدا فقـط تأمـل دربـار� خود بگنجانـد، بـه شـرط آنكـه فه را در برنامۀعلم

بگىرا به عنـوان هـدف واقعـ ص1375ژيلسـون،(رديـخـود، در نظـر  بـایو).33،

بيا و افـرادين دالىمیانات، بـه مخالفـت گذشـتگان  بـهىل واهـيـپـردازد كـه بـا

غىنيدیها مخالفت فلسفه در حوز ديـو اذىنـير و و بـه آزار ت فالسـفهيـپرداختـه

.پردازندىم
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 فلسفه خادم تعليم مقدس

نميآكو مسيمىكرد كه تعارضىناس تصور و الهيات . دا كنديپىحيان اهداف فلسفه

ويبنا به عق ی رسىكي، هدفیده و آن، حقياست است كـه نـه تنهـاىقت واقعيدن به

عتيشـریاريـعتر بـه آن، بـهيفلسفه مخالف با آن نبـوده، بلكـه در راه وصـول سـر

مىول. پردازدىم ايمعتقد است كه در جایهاهن دو، آموزيان عتـريرفىگاهيمقدس به

م م. ابديىدست ملسوفيف«:ديافزاىاو ، علـمىاول كند كه فلسفۀىاعظم ارسطو، ثابت

حققت است،يحق حقىقتياما نه هر آنىعنـيق اسـت؛يكه منشأ همـه حقـاىقتي، بلكه

اشىن است كه هستينخست كه متعلق به مبدأىقتيحق كهىهيبد. اء از او استيهمه است

چنيحق زي، منشأ همه حقاىن مبدئيقت متعلق به اشيق است؛ و ترتيرا ىبياء همان وضع

).35ص:نهما(».دارندىقت دارند كه در هستيرا در حق

و لـذا هـ چ منازعـهياو معتقد است كه الهيات در هر صورت بر فلسفه تفـوق دارد

نميمىواقع وح. شودىان آن دو تصور د به آن اعتقـاد داشـت،يباىهر آنچه بر اساس

د و از طرف گر هر روش اگر واقعًا معقول باشد، خود به خـود در جهـتيمعقول است

مىوحاثبات  نت.رديگىقرار اۀرابط جه مسألۀيدر و ويعقل مان، بـه مسـأله شـناخت

و مالكهايپیكوشش برا میدا كردن ضوابط ايآكو.شودىآن منجر نتيـناس بـه جـهين

ديرس ميگر به عنوان خادم الهيده كه علوم و م مقدسيتعل«:ديافزاىات به حساب آمده

د دينىگر علوم به عنوان باالتر مبتنيبر بيست، بلكه علوم زگر را ويه عنـوان ردسـت

م  ).Aquinas,Ibid,qI,a5(».كندىخادم خود استفاده

د. استىمدلل ساخت كه فلسفه، مكمل خداشناسیو وىخداشناسۀباچيفلسفه،

مۀفلسف. خادم آن است و بـراى، وجود خدا را اثبات صـفاتش برهـانىبرخـیكنـد

و نشان دادند كه فهمـناس از ارسطو استفادهيها مانند آكوكنينيدوم... آوردىم ىكرده
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حقىعيدرست از جهان طب مىقيبه فهم -129ص، 1370السـكم،(انجامـدىاز خـدا

ا).130 مسيتوماس معتقد است كه باالتر است، مع هـذاىاز قدرت عقل انسانىحيمان

چ طبيىزهايآن ا شدهىداخل عقل انسانىعيكه به طور حقياند توان مخالفت با قـتين

ز چيرا ندارند؛ طبيىزهايرا روشن است آن انـد گرفتهیعـت در عقـل جـايكه توسط

چيترىقيحق كنیزها هستند به طورين درست. اندنيم كه دروغيكه امكان ندارد تصور

ن ايهم تأيست آنچه را هم كه مييمان اين بدانيكند دروغىد ن را بـه طـوريـم، چه خدا

تأيبس ا.د نموده استييار محرز آننيبا توجه به موضوع كه فقط باطل ضد حق است،

میمعناىگونه كه از بررس ايحقید، برايآىآنها بر مـانيقت ذكـر شـده در خصـوص

طبىامكان ندارد كه مخالف آن اصول دوبـاره،. شناسـدىمىعـيباشد كه عقل به طـور

چ مریزيهمان دريكه ذهن ميد، از معلم اىافت نيدارد در دانش معلم نهفته است، مگر

نك و درست حـال. خدا�است درباریا ستهياموزاند، كه كالم ناشايه معلم صادق نبوده

وسىعيطب�معرفت اصول شناخته شد ه شـده اسـت، چـه خـدا خدا در ما نهـادۀليبه

مياىن حكمت الهيبنابرا. سرشت ماست خودش سازند� رد،يـگىن اصول را هم در بر

ايدر نت همىخالف حكمت الهن اصول است،يجه هر آنچه خالف دلياست؛ به ازيـن ل

ا. تواند باشدىطرف خدا نم نتياز مين امر چيريگىجه ىرا كه عقل از وحـيىزهايم آن

نمىافــت مــيدرىالهــ طبىدارد ، 1380لوفــان،(مــا باشــندىعــيتوانــد ضــد معرفــت

مسيناس الهيآكو).103ص آىحيات و ثابت كـردييو ن ارسطو را در كنار هم قرار داد

و الهك و مكمـليكـديباىستيات قادر به همزيه فلسفه ۀاشـاع. گرنـديكديگر بـوده

ت به شـماريك دستاورد پر اهميخودیناس، به خوديارسطو توسط آكویهاشهياند

عيآىم و در پيد و ارتباط نزدىدگيچين حال بيانگر ميآثار او یآثـار. ان آنهاستيك

و نو، انتقادات،یهاشهياز اندىشمار فراوانن قرن الهام بخشي، چندیكه پس از مرگ

و تحوالت تازه و الهیا مباحثات .د كه هنوز هم وجود دارديات گرديدر فلسفه
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و مصاحبت نمودآكويناس تالش هر چند و دين را به تصوير بكشد هماهنگى عقل

و خواننـده  آن دو را در آثارش تبيين كند اما اين امر نبايد موجب سـوء تفـاهم شـده

و همپايه مى داند كه هـر دو مـى تواننـد  و دين را همسان محترم تصوركند كه او عقل

مستقال به درك حقايق نائل شوند، بلكه تمام هم او مصروف به اين مطلب مى شود كـه 

و باالی ايمان را ندارد وتنها در صـورتى مـى  قامت عقل هيچ گاه قدرت برابری با قد

و در مصاحبت تواند به درك حقيقت نائل شود كه خود را عطف به ايمان مسيحى كرده

به نيكى آشـكار اسـت كـه ايـن مطلـب تفـاوت. با ايمان مسيحى به حقايق نگاه كند

و ايمـان در سـاحت  و دين، وعلـم و دين، عقل جوهری با مبحث هماهنگى ميان علم

.تفكر اسالمى دارد

 تاثير ابن رشد بر آكويناس

علـوميىطال�مختلف از جمله اندلس، دوریهانپس از آنكه تمدن اسالم در مكا

و فلسفه را سپريرا و متدين خودیج وبه اوج قله علوم به واسطه دانشمندان روشنفكر

و توجه دانشگاههای اكثر كشورهای جهان را به خود جلب كرد، مدرسان  دست يافت

ا و مراكزعلمـى خـوديمسيحى اروپايى به فكر انتقال ون علوم به دانشگاهها افتادنـد

اسـالم برنامـهیموجود در فضایها به خصوص فلسفهىبا علوم اسالميىآشنایبرا

پ ميىها اده كردند كه به بخشيهای كوتاه مدت وبلند مدتى آلبـرت.شودىاز آن اشاره

و مرجع فلسفه ارسطو در اروپا بوديبهتر كبير »ىقـرون وسـطیارسـطو«كهن معرف

م و تألىخوانده طبيبر تعلمىار مبتنيبسىفاتيشد اتيـعيات آن دانشمند خصوصـًا در

و آن جمله را از ابن و محمدزكر دارد و مخصوصًا از ابوعليرشد نا اقتبـاس كـردهيسىا

ا 1352باالخره آلبرت در سال).91-90،ص1377فروغى،(است نتيم به رسين ديجه

مميالدی شاگردش بود، 1348كه از سال توماس زميباىهمه آنچـه كـه نـهيسـت در
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و ال ويفلسفه ميبیهات از و تواند مطالعـات خـود را در سـطحىاموزد، آموخته است

ص1376كنى،:ك.ر(دنبال كندىعال ص1375مجتهدی،؛17، ، 1379نصری،؛187،

كبيآكون،يبنابرا.)273ص بـهيىم ارسـطوير بـه تعـاليناس توانست با آموزش آلبرت

بعيرشــد دســت ابنۀواســط و دىضــافتــه ــاز بيــجدیدگاههاي ــه آن ــافزايد را ب دي

)Henry,1974,p74(.

و شـروح ابنىغربیرشد بر تفكر اروپار ابنيتأث رشـد بـر كه با ترجمه تمام آثار

التیارسطو به زبان عبر سيدر اواىنيو ۀزدهم مـيالدی شـروع شـد، در رشـتيل قرن

و اله در غرب، سـه مركـز.)Fakhry,2001,p167( مشهود استىات قرون وسطيفلسفه

و افكار ابنیريادگيیبرا رشد وجود داشت؛ در مركز اول به نشـر آثـارو توسعه آثار

م ابنىعرب التىرشد رشد پرداختـه آثار ابنیبراىنيپرداختند، در مركز دوم به ترجمه

قدىم و در مركزيس توماس آكويشد كه مركز آن معهد ويدیناس بود، گـر، بـه نشـر

فىمه عربتوسعه ترج ميآثار : 1406العراقـى،(شـدىلسوف بـزرگ قرطبـه پرداختـه

اسـتادشیهـا بر ادامه آموزهیآثار توماس به طور گسترده استمرار).147-146ص

مسيفلسفهىهماهنگیآلبرت برا و به طور مشابه تحـت تـأثيحيونان با ۀر فالسـفيت

ب و .)Lacey,1996,p87؛138ص،1380نوسـباوم،:ك.ر(رشد بوده خصوص ابنعرب

و سه مرتبه از ابنيآكو ويرشد ناس در آثار خود، به صراحت، دست كم پانصد اد كرده

وينظر میات رد. كندىرا مطرح به عنوان نمونه در جلـد اول كتـاب مجموعـه ای در

ا),Aquinas(كافران ميـرشـدن صـفحات از ابنيدر ، 113، 96،11،112: كنـدىاد

ا...، 210، 202، 134، 132، 123 و در جلد دوم هم با مي؛ :ميشـوىن صفحات مواجه

11 ،17،21،190 ،202 ،204 ،208 ،210 ،212 ،217 ،219 ،223 ،226 ،232 ،

234 ،299 ،241 ،244.

دىرشد به نزد توماس آكويناس همان مقام ابن گـران داشـتيرا داشت كه در نـزد



 �21 بخشنده باليعباس

� �ين� سا� هشتم� شما�� �انز�هم �) ۱۳۹۵نيمسا� ��! سا�(عقل

؛ بـه همـين دليـل،ىعل» مفسر«يعنى ه االطـالق رشـد را مفسـر گـاه ابنچيتومـاس

فيناپـذ خطا و خــود ارسـطو را نمىلســوفير ارسـطو د. دانســتىمعصـوم دگاه يــامـا

كليرشد ابن و بعضـىان به خـود كـردهۀرا وارد نحلـىمباحـث افراطـىمتفاوت بود

رشد مـدنظر قـرار ناس در ضمن استفاده از شروح ابنيكه آكوىنكته قابل توجه.بودند

التيرشد آراء ابنىمبارزه با برخداد،ىم م كه تومـاس بـه 1269است؛ در سالىنيان

�ان دانشـكديرشـد از آراء ابنىف مهم او رّد برخياز وظاىكيس فراخوانده شد،يپار

و از سـويت مغـايحيمسـیهاس بود كه با آموزيدانشگاه پاریهنرها يىرت داشـت،

پيد ميىارسـطويىگرا عقـل پرداخت كـهىمىنيروان آگوستيگر، به رّد  كردنـدىرا رّد

)Adler, 1994, vi; ViStump,2003,p10.( م اىبه نظر ن نحلـه، چـون بـه اشـتراكيرسد

و تشكیمعنو هيـقائل نبودند، ناچار شـده بودنـد كـه نظرىك در مراتب هستيوجود

حق ابن ، 1376ابراهيمى دينانى،(ندير نمايقت دوگانه تفسيرشد را در دفاع از فلسفه به

دو).235ص و قائل بـه اكثر ابن رشديان التينى ديدگاه حقيقت دوگانه را مطرح كرده

و  و متعارض شدند كه بعدها مورد تحريم قـرار گرفـت عقلحقيقت دين . به طور جدا

و تعاليم ابن رشد اين مساله استفاده نمـى شـود ابـن. ولى واقعيت اين است كه از آثار

و رشد در قسمتهای برجسته ای و ديـن تـالش كـرده از آثار خود در توفيـق فلسـفه

وی. ديدگاه وحدت حقيقت را مطرح كرد رشديان در اين زمينه ديدگاه افراطـى را بـه

).138،ص1985الخضيری،( نسبت دادند كه خالف واقع است

ع نيز ناسيآكو ايدر مىافراطۀن نحلين حال كه با در كند، آراء ابنىمبارزه رشد را

مازىبرخ ويپذىمسائل شیرد، و هم در فرض�وي، در خود به طور مداومیهاهيبحث

ميتأث و. دهدىر خود را از مسلمانان نشان چنيبه ميژه درۀيد كه همـه فرضـينماىن او

و تأثر متقابليتأث(باب تفاعل  و عقل برگرفته از ابنيا)ر او. رشـد اسـت مان و موضـع

مسينسبت به انج هر دو معتقد بودند. رشد نسبت به قرآن است مشابه موضع ابنىحيل
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وليبرترىكه كالم منَزل اله اىن مرجع است، بايـهر دو اعتقاد داشتند كـه ديـن كـالم

ص(ن گرددييتبيىموافق اصول فلسفه ارسطو وی كه همواره ميـل).167-166همان،

ا بـن رشـد را در مبـارزه بـا دارد انديشه خود را به زبان ديگری بيان كند، اغلب متون

ابن رشد خطری را كه متوجـه وحـدت جـوهر. برخى مواضع ابن سينا به كار مى برد

است، آن گاه كه برای آن وجودی به صورت عرض قائـل شـوند، آشـكار كـرده كـه 

وی در ). 257،ص1370ژيلسـون،(آكويناس از ايـن جهـت از وی بهـره بـرده اسـت

ميس ابن از آثار خود به نقد آراءىقسمتهاي درىنا پردازد، وبه وضوح مشهود اسـت كـه

م اين موارد از ابن را كـه متوجـهیرشـد خطـر رد؛ به عنوان نمونه، ابنيگىرشد كمك

به صورت عرض قائـل شـوند، آگـاهیآن وجودیگاه كه برا وحدت جوهر است، آن

و قد ايكرده است ويس توماس از د هـمن نظر كه وجـويا. برده است بهرهین جهت از

م ذات جوهر است، از متن كتاب ابن ايـآىرشد بـر و در بـاب اويـد ن نكتـه حـق بـا

).258همان،ص(است

ابن سينا در برخى از آثار خود اين ديدگاه را مطرح مى كند كه هر موجـودی فـى

و عدم دارد؛ چونكه او اين نظر را كـه  نفسه با صرف نظر از علت حقيقى، امكان وجود

ابن سينا،( هيت ممكنه ای كه عرض به آن افزوده شده را مى پذيردموجود به عنوان ما

ج1403 ص3، در مقابل، ابن رشد اين نظر را مطـرح مـى كنـد كـه دسـت كـم).18،

مخلوقاتى در عالم وجود دارند كه ذات آنها هيچ گونه امكان فنا در ضمير خود نـدارد، 

و محركهـای آنهـا كـه جـواهر قديمنـد بـن رشـد، همـان،ا( همچون اجرام سـماوی

بنا به مبنـای. از ابن رشد پيروی مى كند،آكويناس در اين موضوع مورد نزاع).26ص

و  وی، تنها آن دسته از موجودات فناپذيرند كه در آنها امكان ذاتى فنـا در كـار باشـد

حتى چنين موجوداتى نمى توانند معدوم گردند؛ زيرا عناصر تشكيل دهنـده آنهـا فنـا 

و فساد مى با شند ن.ناپذيرند اما خود آنها قابل كون نيقـيرشـد ابنز هماننـديتوماس
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چ و پـود معرفـتىنمیو ضـرورىن عقلـيبه جز بـراهیزيداشت كه توانـد در تـار

آميمابعدالطب هم زد؛يعه در دليبه حتين ا با ابنىل عقيرشد در ده هم داستان بود كـهين

بسىليدال  است» صرفىاحتماالت جدل«نامند،ىم»یضرور«از متكلمانیاريرا كه

پ).1371،70ژيلسون،( را اتخـاذ كـرد كـهیاهيـرشـد، نظر از ابنیرويـتوماس بـه

و آن را عامـل خـارجۀد شناخت، ساختيگوىم و از درون فكر است در ذهـنىفكر

و قائل شد كه عقل فعالياز نسبت نوافالطونیو. داندىنم ايـ»صانع«ان فاصله گرفت

مين»ليجبرئ«نا معتقدنديسو ابنىآن طور كه فاراب از مراتـب عقـلیا رتبهست، بلكه

ص1377ميشل،( استیبشر ،137-138.(

و هستى به اين نكته اشاره مى كند كه ما بايـد 13آكويناس در فصل اول كتاب ذات

يعنى به واسطه آنچه كـه. به واسطه اشياء مركب،علم خود را به اشياء بسيط كامل كنيم

و شايد انجام شود به. مقدم است به موخر دست يابيم تا جريان يادگيری، چنانچه بايد

به» هستوند«همين دليل بايد از معنای و آكوينـاس،( دست يافـت» ذات«شروع كرده

ص1381 و بررسى اين نظر به شروح ابن رشد در اين باره اشـاره).57، وی در مطالعه

و آن را موثر مى داند لفظ ذات از معنای هستوند اخذ شده است؛ زيـرا بـه ايـن«:كرده

معنى برخى از اشياء كه ذات ندارند هستوند ناميده مى شوند، چنانكه در مـورد اعـدام 

ماخوذ) داللت بر ذات شىء(از هستوند به معنای اول اين لفظ بلكه ذات. روشن است

در).58همـان،ص(»گويـد مـى]ابن رشد[است، همان گونه كه شارح اعظم  تومـاس

برخى از قسمتهای نظريات ابن رشد خدشه وارد كرده وآنها را مخالف مكتـب خـاص 

مى.خود مى بيند رد. كنـد ابن رشد در بحث قدم عالم به قدم زمانى عالم اشاره وی بـا

وی در كتـاب).162،ص1998ابـن رشـد،( رسـد قدم ذاتى، به حدوث دائمى آن مـى

الكشف عن مناهج االدله دالئل اشاعره را كه داللت بر حدوث عالم دارد را نقد كـرده 

ولـى آكوينـاس در ايـن).45-44،ص1987ابن رشـد،( داند وآنها را غير برهانى مى
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و نقد ديد و بـه حـدوث عـالم موضوع پس از اشاره گاه ابن رشد، به وحى پناه آورده

).290پيشين،صالخضيری،( قائل مى شود

وس يكى از تفاوت های آن دو اين است كه ابن ويل، قـوانيتأوۀليرشد به ن واضـح

مىقيدق كسىوضع ولىبا آن به گمراهىكند كه توماس نتوانست به آن عنصـرىنرود

ايدۀابد؛ نمونيكليدی دست  و ابنيگر بـودنىكـيرشد بـهن است كه هر چند توماس

وليحق ايوجه متماىقت قائل هستند ان است كه ابنيز مين نكته متمايرشد به شـودىل

ميكه هر نت حقىجه ای كه عقل آدمى آن را كشف ويكند، در قت با شرع متناقض نبـوده

بایتناقض، ظاهر و اىول.ل شونديد تأوياست نتتوماس قائل است كه ىجه عقلـيگر

ديمتعارض با حقا بايق وين كشف شود، بـينىنيقيد آن را سفسطه دانسته و لذا نيست

ويقي ديقين سفسطه صالخضيری،( وجود نداردىن تعارضين ن،يبنابرا).290پيشين،

بايآكو و بررس ابنۀاز فلسفىآگاه ناس توانسته و نقد وىرشد متعادلى، حكمتیآراء

و به عقيده خود سـرلوحه مباحـث  و پيروانش، انتخاب كرده را، البته بنا به عقيده خود

مسيدر كاتولىاتيوالهىفلسف .مدتها فراهم سازدیرا براىحيك

 نتيجه

و تفصيلى بيان مـى گـردد آن چـه بـه طـور. نتيجه اين مقاله در دو بخش اجمالى

ش ااجمالى از اين مقاله نتيجه گرفته مى بن رشد به عنـوان مفسـر آثـار ود آن است كه

تومـاس آكوينـاس بـر ارسطو، به خردورزی در متون دينى معتقد بوده كه اين انديشه 

از. موثر بود : نتايج تفصيلى اين مقاله عبارتند

و آكويناس به عنوان انديشـمند مسـيحى ابن رشد به عنوان انديشمند مسلمان-1

اندتوانست و شروح قابـل تـوجهى در ايـن رابطـه به فراگيری فلسفه رسطويى پرداخته

.نگارش كند
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و بايـد برخـى-2 و روايات، خـردورزی را الزم دانسـته از نگاه ابن رشد، قرآن

.ظواهر متون دينى را تاويل كرد كه به نوعى خردورزی در متون مقدس مى باشد

م آمـوزه آكويناس با ضروری دانستن خردورزی در متون مقدس، عقل را خاد-3

و دين را كامل كننده عقل مى داند .های دينى

آوازه علمى ابن رشد در قرون وسطى به حدی رسيد كه از حوزه اندلس فراتـر-4

و مورد توجه انديشمندان مسيحى غرب قـرار گرفـت ی. رفته آكوينـاس بـه واسـطه

و استادش يعنى آلبرت كبير توانست به آثار فالسفه اسالمى همچون ابن رشـد رسـ يده

و حتى به عنوان الگويى برای مسيحيت در تعامل  تحولى جديد در مسيحيت ايجاد كند،

و دين مطرح شود .عقل

ها يادداشت
1. Andaluc 

2. LatinianAverroeism 

3. Thomas Aquinas 

4. Renan 

5. Aquino 

6. Fossanuova 

7. William of Moerbeke 

8. Bertrand Russell 

9. Saint Paul 

10. Saints 

11. Sacra Doctora 

13. On Being and Essence 
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