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تعریف و موضوع مابعدالطبیعه از دیدگاه توماس آکوئینی:
1
ضرورت وجود الهیات مقدس


لیال کیان خواه
چکیده
توماس آکوئینی به عنوان یک

متللکه مسکی ی ،گراگیکرپ و پکدو ح در کوزه

مابعدالطبیعه را براپ عالمان الهیات مسی ی ضرورپ می داند و به مین دلیل است
که نه به عنوان ی

گیلسوف ،بلکه به عنوان ی

متللکه مسکی ی داراپ آرائکی در

وزه مابعدالطبیعه است .البته اعتقاد به تعالیم مسی ی سبب شکده تکا او رویککرد
خاصی به تعریف و موضوع مابعدالطبیعه داشته باشکد .از دیکدگاه او ،مابعدالطبیعکه
علم موجود بما و موجود اسکت ولکی مدکادیو موجکود بمکا کو موجکود تنهکا
موجککودات مولککود بککوده و رگککز شککامل خککدا نمککیشککودب بنککابراین ،موضککوع
مابعدالطبیعه ،موجود مولود است .اما از آن جائیکه خداوند ،بالذات موجود کاملی
است ،در علم دیگرپ به عنوان موضوع ،مورد ب ک و بررسکی اکرار مکیگیکرد.
توماس این علم را «الهیات مقدس» مینامد و جایگکا ی بکارتر از مابعدالطبیعکه
براپ آن اائل است .از نظر توماس وجود الهیات مقدس ضرورپ اسکت و دریکل
متعددپ براپ اثبات ضرورت آن وجود دارد.
کلید واژه ا :توماس آکوئینی ،تعریف مابعدالطبیعه ،موضوع مابعدالطبیعکه ،موجکود
بما و موجود ،وجود خدا ،الهیات مقدس
 استادیار موسسه پدو شی کمت و گلسفه ایران ،رایانامه:
تاریخ دریاگت8108/82/81 :
تاریخ پذیرش نهایی8108/88/81 :

kiankhah@gmail.com
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مقدمه و بیان مسأله:
اکدی

تومکاس آککوئینی(  ،)Sancti Thomae de Aquinoمتفککر مسکی ی اکرن

سیزد م را شاید بتوان بزرگترین متفکر مدرسی و یکی از تکلثیر گکذارترین عالمکان

گلسفه 0و الهیات مسی ی در عالم غرب از ارون وسطی تا به امروز دانست .ر چند
که توماس در تالیف آثار خود ،به روش مشایی بیح از سایر روش ا ا میت داده و
بسیار از ارسطو و ابن سینا متلثر است ،اما تلثیر جامعه مسی ی بر ساختار گکریح،
موجب شده تا رویکردپ متفاوت از ارسطو و ابن سینا به مابعدالطبیعه داشته باشد و
مین رویکرد متفاوت ،موجب شده تا توماس ،مؤس

مابعدالطبیعه اپ باشد که البته

در بسیارپ از اصول ،متلثر از ارسطو و ابن سیناست.
ارسطو -بنیان گذار گلسفه مشاء -در رسارت موتلفی که ،اوپ پدو ح کا و
نظریات گلسفی اوست و در ارون بعدپ ،با نام «مابعدالطبیعکه» ،تکدوین و یکاارچکه
شدند ،بیانات متفاوتی را در مورد موضوع و تعریف گلسفه اولی یا مان مابعدالطبیعه

ارائه کرده استب که به طور کلی در دو دسته اصلی اابل طبقهبندپ ستند .در برخی
رسارت که شاخصترین آن ا رساله گاماست ،مابعدالطبیعه را علکم کلکی نامیکده و
موضوعح را موجود بما و موجود می داند( )8221a81-12ولی در برخی دیگر از
رسارت مانند رساله اپسین ،مابعدالطبیعه را گلسکفه اولکی مکینامکد و آن را علکم
موجودات غیر مادپ و نامت رک ،یعنکی دانکح موجکودات الهکی معرگکی مکیکنکد.
()8201a80-10

1

آکوئینی در مواجهه با دوگانگی موجود در آراء ارسطو ،طریو ابن سینا را دنبکال
کرده و موضوع مابعدالطبیعه را موجود بما و موجود میداند و معتقد است ککه ،بکه
دلیل امکان اثبات وجود خداوند در مابعدالطبیعه ،م ال است که موضوع مابعدالطبیعه
وجود خدا باشد .چرا که وجود موضوع ر علمی در آن علم مفروض بوده و امکان
اثبات در خود آن علم را ندارد .اما نکته بسیار مهم این است که ،با وجود ایکن ککه،
توماس م رأپ با ابن سینا ،موضوع مابعدالطبیعه را موجود بما و موجود می داند و
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مابعدالطبیعه را بر اساس آن تعریکف مکی کنکد ،ولکی تفسکیر متفکاوت او از تعریکف
مابعدالطبیعه و مدادیو موجود بما و موجود ،باع شده تا علیرغم تاثیرات گراوانی
که از ابن سینا و ابن رشد پذیرگته ،نظام مابعدالطبیعی متفاوتی را ارائه کنکد .رویککرد
متفاوت توماس به موضوع مابعدالطبیعه موجب شده تا از دیدگاه او علمکی مکاگود
گلسفه اولی ،یعنی الهیات مبتنی بر آموزه مقدس ،با موضوعیت خدا و موجودات الهی
ضرورپ باشد .این در الی است که ابن سینا تعریف مابعدالطبیعه و مدادیو موضوع
آن را به گونهاپ تفسیر می کند که ،مبا ثی با م وریت وجود خداوند و موجکودات
الهی ،بوشی از مابعدالطبیعه بوده و یچ علم دیگرپ ماگود آن ارار نمیگیرد.
بنابراین پرسح اصلی این مقاله این است که چگونه تومکاس آککوئینی ،تعریفکی
مانند ابن سینا براپ مابعدالطبیعه ارائه می کند و موضوع آن را ،ماننکد ابکن سکینا
موجود بما و موجود می داند ولی رگز مانند ابکن سکینا مابعدالطبیعکه را اشکرف
علوم ندانسته و وجود علم دیگرپ مکاگود آن را بکراپ بررسکی وجکود خداونکد و
موجودات الهی ضرورپ می داند .به عبارت دیگکر تعریکف مابعدالطبیعکه را چگونکه
تفسیر میکند که زمینه را براپ وجود الهیات مبتنی بر آموزه مقدس گرا م میکند.
به منظور بررسی پرسح اصلی این مقاله ،در ابتدا تبیین و ت لیل دایقی از تعریف
مابعدالطبیعه و موضوع آن ،از دیدگاه توماس ارائه میشود و پ

از بررسی تعریکف

مابعدالطبیعه ،کوشح میشود تا ضرورت وجود الهیات مقکدس -بکه عنکوان علمکی
مستقل از مابعدالطبیعه -و تعریف و موضوع آن از دیدگاه تومکاس آککوئینی ،مکورد
بررسی ارار گیرد.

موضوع و تعریف مابعدالطبیعه از دیدگاه توماس آکوئینی
توماس در مواضعی از آثار خود ،مابعدالطبیعه را علم به موجوداتی می داند که در کد
و وجود مفارد از مادهاند و در مواضعی دیگر آن را ،به عنوان علکم موجکود بمکا کو
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موجود تعریف میکند .شایسته است که ابتدا ت لیل و تبیین دایقکی از ایکن دو دیکدگاه
ارائه شود و سا

رابطه این دو تعریف از دیدگاه توماس ،مورد بررسی ارار گیرد.

ت لیل دیدگاه اول« :مابعدالطبیعه علم به موجوداتی اسکت ککه در کد و وجکود
مفارد از مادهاند».
بوئتیکوس ،پک

توماس در سوال پنجم رساله شرح در باب تثلیک
ت لیل موضوع علم ،4مالک تمایز علوم نظرپ از یکدیگر را ،تجرد از ماده و رکت
از تبیکین و

و یا ارتباط با ماده و رکت دانسته و از این طریو مابعدالطبیعه را تعریف میکند.
از نظر توماس ،برخی از متعلقات اندیشه ،در وجود نیازمند به مادهانکد .زیکرا تنهکا
میتوانند در ماده موجود شوند در الی که برخی دیگر از ایکن متعلقکات ،کم بکراپ
موجودیت و م به منظور تعقل وابسته به مادهاند .اینها امورپ ستند که ماده م سوس
در تعریفشان وارد میشود .و بدون ماده م سوس گهمیده نمیشوند .این ابیکل اشکیاء،
موضوع علم گیزیکند .در کنار این امور ،اشیاء دیگرپ نیز یاگت میشوند که رچند در
وجود ،به ماده وابستهاند ولی براپ تعقل به ماده نیاز ندارند .زیکرا مکاده م سکوس ،در
تعریف آنها گنجانده نشده است .این اشیاء ،اشیائی ستند که در ریاضیات مورد مطالعه
ارار میگیرند مثل خط ا و اعداد .در کنار این اشکیاء ،متعلقکاتی از علکوم نظکرپ نیکز
وجود دارند که در وجود بینیاز از مادهاند چرا که میتوانند بدون ماده موجکود باشکند
خود این اشیاء دو دستهاند یا رگز در ماده موجود نمیشوند ماننکد خکدا ) (Deusو
گرشتگان ) (Angelusو یا به این صورت ستند که گا ی در ماده یاگکت مکیشکوند و
گا ی م در ماده یاگت نمیشوند .به عبارت دیگر ماده در وجود آنها ضرورپ نیست.
مانند جو ر) ،(substantiaکمیت ) ،(qualitasموجود ) ،(ensاوه ) ،(potentiaگعکل
) ،(actusو دت ) ،(unumکثرت ) .(multaعلمی که این ابیل اشکیاء را مکورد ب ک
ارار مید د ،الهیات ) (Theologiaیا علم الهی) (Scientia divinaنام دارد .عالوه بر
این سه اسم ،اسم چهارمی براپ علوم نظرپ اابل تدور نیست .زیرا از آن جکایی ککه
عقل ذاتاً غیرمادپ است ،اشیائی وجود ندارند که در وجود نیازمند ماده نباشکند ولکی
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در تعقککل نیازمنککد بککه مککاده باشککند .لککذا نککوع چهککارمی از گلسککفه نظککرپ وجککود
ندارد(Aquinas,exposition super de trinitate,q.1,a.8).

توماس معتقد است که ،سایر ااسام علکوم نظکرپ ،بوکح کایی از مابعدالطبیعکه
م سوب نمیشوند .در قیقت ،ر چند که ،طبیعیات و ریاضیات ،تنها با بوشکی از
موجودات سروکار دارند امکا ایکن علکوم بکا رویککرد خاصکی در مکورد برخکی از
موجودات به ب

و بررسی میپردازند .رویکرد خاصکی ککه متفکاوت از رویککرد

مابعدالطبیعه است .بنابراین با وجود این که ،تمام موجکودات عکالم در مابعدالطبیعکه
مورد مطالعه ارار می گیرند ،موضکوعات طبیعیکات و ریاضکیات ،رگکز جزئکی از
موضوع مابعدالطبیعه نیسکتند زیکرا موجکود بکا یک

رویککرد خکا  ،متفکاوت از

رویکرد اپ طبیعیات و ریاضیات ،در مابعدالطبیعکه مکورد مطالعکه اکرار مکیگیکرد.
بنابراین مابعدالطبیعه دانشی متمایز از سایر علوم نظرپ است .البته میتوان گفت اگر
علمی باشد که به عنوان مثال ،گقط اوه یا گعلیت یا و دت یا کثرت را مورد بررسی
ارار د د ،بوشی از مابعدالطبیعه م سوب میشود .زیرا رویکرد ایکن دانکح کا بکه
موضوعاتشان مان رویکرد مابعدالطبیعکه بکه موضکوعح یعنکی موجکود اسکت.
)(Aquinas,exposition super de trinitate,q.1,a.8

تحلیل دیدگاه دوم «:مابعدالطبیعه علم موجود بما هو موجود است».
توماس در مقدمه خود بر شرح مابعدالطبیعه ارسطو ،و در مقاله چهارم سوال پنجم شکرح
در باب تثلی بوئتیوس ،مابعدالطبیعه را دانح موجود بما کو موجکود مکیدانکد .او در
شرح در باب تثلی بوئتیوس ،مکیگویکد «:مابعدالطبیعکه ،مکه موجکودات را از یک
1

وجودشککان مککورد بررسککی اککرار مککید ککد(Aquinas,expositio super de » .

) .trinitate,q.1,a.4,ad.و در موضعی دیگر از مین اثر ،عینا اصطالح موجود بمکا کو
موجود را به کار برده و می گویکد « :موضکوع مابعدالطبیعکه ،موجکود بمکا کو موجکود
اسکت (Aquinas,expositio super de trinitate,q.1,a.4,co.)»1.مچنکین در مقالکه
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اولِ سوال پنجمِ مین کتاب و در مقدمهاش بر شرح مابعدالطبیعکه مکیگویکد« :موضکوع
1

مابعدالطبیعه ،موجود کلکی) (Ens communeاسکت.

» (Aquinas,expositio super de

)trinitate,q.1,a.8,ad.1, Aquinas, Sententia super Metaphysicam, prooemium

ر چند که تعریف اولِ مابعدالطبیعه در آثار توماس ،ریشکه در کتکاب اپسکیلن و
تعریف دوم ،ریشه در کتاب گاما دارد ،اما نباید گمان کرد که توماس مانند ارسکطو
داراپ دو رأپ متفاوت در مورد موضوع و یا تعریکف مابعدالطبیعکه اسکت .چکرا ککه
توماس در مقاله پنجم شرح در باب تثلی  ،با تفسیرپ که ارائه مید د ،به بیان رابطه
میان این دو تعریف پرداخته و این دو تعریف از مابعدالطبیعه را بر م منطبو می کند
و در نهایت ،علم به موجوداتی که در وجود وتعریف ،به ماده و رکت وابسته نیستند
را ،مان علم به موجود بما و موجود مکیدانکد .از دیکدگاه تومکاس ،دلیکل طکرح
مبا ثی چون موجود و جو ر در متاگیزی  ،مفارات ذاتی آن ا از ماده نیست .چرا
که اگر موجود و جو ر ذاتا مفارد از ماده باشند ،در این صورت یچ موجود مکادپ
در عالم وجود نووا د داشت .بلکه در قیقت ،علت ب ک از موجکود وجکو ر در
مابعدالطبیعه ،این است که مابعدالطبیعه ،علم به موجوداتی است که در وجود وتعریف
برپ از ماده و رکتند .به مین دلیل است که ،در ذاتِ موجود و جو ر ،مرا ی بکا
ماده و رکت شرط نشده است .ر چند که برخی از موجودات و جوا ر ،در ماده و
رکت موجودند .عالوه بر موجود و جکو ر ،خکود مکاده و رککت کم ،از یک
وجودشان و نه از آن جهت که نوع خاصی از موجوداتند ،در مابعدالطبیعه مورد ب
وااع میشوند .پ

مابعدالطبیعه مه موجودات را از جهت صفت مشترکی که دارند،

یعنکی وجکود ،مکورد مطالعکه اکرار مکید کد(Aquinas, Expositio super de .
)trinitate,q.1,a.4,ad.1;ad.1

بنابراین از دیدگاه آکوئینی ،مابعدالطبیعه ،علم مطالعه موجود بما کو موجکود یکا
موجود کلی است .یعنی ر آنچه که مدداد موجود است با ی

رویکرد خا

یعنی

از ی وجودش ،در مابعدالطبیعه مطالعه و بررسی می شود .او معتقد است که ،ایکن
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موجودات دو دستهاند یا م ال است که در ماده یاگت شوند ماننکد خکدا) (Deusو
گرشتگان ) (Angelusو یا این که ممکن است گا ی در ماده باشند و گا ی در ماده
نباشند به عبارت دیگر ،وجکود آن کا مشکروط بکه وجکود مکاده نیسکت .ماننکد
جککو ر) ،(substantiaکمیککت ) ،(qualitasموجککود ) ،(ensاککوه ) ،(potentiaگعککل
) ،(actusو دت ) ،(unumکثرت ) (multaو امورپ شبیه به آن ا.
شایان ذکر است که توماس در ذکر این دو تعریف و یکی سکاختن آن کا بسکیار
متاثر از گدل اول و دوم مقاله اول الهیات شفاء است .ابن سینا پ

از ذککر تعریکف

اول در گدل اول و تعریف دوم در گدکل دوم ،مکیکوشکد تکا نشکان د کد تعریکف
مابعدالطبیعه به عنوان علمی که موجودات غیر وابسته بکه مکاده و رککت را مکورد
مطالعه ارار مید د ،مان تعریف مابعدالطبیعه به عنوان علم موجود بما و موجکود
است و یچ تنااضی میان آن دو وجود ندارد( 1.ابن سینا)81-81 : 8424،

وحدت مابعدالطبیعه
از نظرتوماس ،مابعدالطبیعه ملکه علوم است و بارترین جایگکاه را در میکان تمکامی
علوم دارد .او معتقد است ،از آن جا که تمام دانح ا و گنون در جهت ی

چیز یعنی

کمال انسان و سعادت او ،شکل گرگتهاند ،مانگونه که ارسطو میگوید 0،از بین تمام

دانح ا و گنون ،یکی باید ملکه دیگران باشکد و ایکن دایقکاً شایسکته نکام کمکت
) (sapientiaاست .زیرا وظیفه گرد کیم است که دیگران را دایت کنکد .تومکاس
معتقد است دانشی که در بارترین درجه ،عقالنی تر است طبیعتکاً بایکد کاکم سکایر
دانح ا باشد .این دانح که عقالنیترین دانح است ،دانشی است که با بیح تکرین
امور عقالنی سروکار دارد .از نظر توماس آککوئینی ،بکا توجکه بکه معکانی گونکاگونِ
اصطالح عقالنی ترین ،سه گروه از موجودات ،عقالنیترین اشیاء م سوب میشوند:
 -8در معناپ اول ،عقالنیترین امور ،عقالنیترین آن ا از جنبه معرگتی ستند .یعنی
موجوداتی که عقل از طریو آن ا به یقین میرسد .و از آنجا که یقینِ یک

علکم بکه
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وسیله درک علل توسط عقل گرا م میشود ،به نظر میرسد شناخت و معرگت علل،
در بارترین درجه ،عقالنی باشد .بنابراین دانشی که علل اولی را مورد بررسی اکرار
مید د .اکم دانشهاپ دیگر بوده و در بارترین درجه ارار دارد -0 .در معناپ دوم،
کلیات عقالنیترین امور ستند .از آنجائی که ادراک سکی ،شکناخت امکور جزئکی
است ،از عقل که امور کلی را درک میکند ،متمایز است .به این معنی ،علمی بارترین
و اگضل دانح اپ عقالنی است که با بیشترین مبادپ کلی سروکار دارد .این مبکادپِ
کلی ،موجود) (ensو آن چیز ایی استکه بکهطکور طبیعکی مکراه موجودنکد مثکل
و دت ،کثرت ،اوه و گعل .ال ،چنین اصولی نباید نامتعین باشندب زیرا بکدون آنهکا
شناخت کامل مبادپ اپ که خا
بر این رکدام به تنهایی در ی

ر جن

و نوعی است ،اصل نمیشود .عکالوه

دانح جزئی ،بررسی نمیشوند .زیرا مه دانح اپ

جزئی به آنها ا تیاج دارند .لذا مگی باید در ی

دانح وا د بررسکی شکوند ککه

ملکه مه دانح است -1 .در سومین معنا ،عقالنیترین امور ،مفاراات ستند .چرا
که این اصطالح میتواند از جهت مرتبهپ شناختِ عقالنی گهمیده شود .یعنی از آنجا
که ر شیء به اندازه وجود غیرمادپاپ که دارد ادرت تعقل دارد ،آن اشیایی ککه از
ماده مفارد ستند در بارترین مرتبه تعقل ارار دارند .اینها نه تنهکا از مکاده مکمکم،
منتزع ستند بلکه از ماده م سوس م منتزعند .به این معنی که آن ا م در تعریف
) (ratioو م در وجود) (esseاز ماده مفاراند مثل خدا و عقول .بنابراین دانشیککه
این امور را مورد مطالعه ارار مید د عقالنیترین دانح است و ملکه و اانونگکذار
سایر دانح ا و علوم است.
توماس معتقد است که ر سه دسته این اشیاء باید در ی

دانح و نه چند دانح،

مورد مطالعه ارار گیرند .یعنی او مانند ابن سینا به و دت مابعدالطبیعه معتقد است.
از نظر او موجودات گروه اول و سوم بر م منطبقند چرا که جوا ر مفکارای ککه در
بار ذکر کردیم ،علت اولی و کلیِ مه موجوداتند .عکالوه بکر ایکن ،دانکح بررسکی
موجودات دسته اول و سوم با موجودات دسته دوم م منطبو است .به دلیل این ککه
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اجناس ،و م خکود آن اجنکاس را مکورد

دانح وا د ،م جوا ر مفارد به عنکوان علکلِ

موجود کلی و م موجودکلی) (ens communeرا مورد مطالعه ارار د د.
از این جا روشن میشود که رچند این دانح( ،یعنی مابعدالطبیعه یا گلسفه اولی)
سه طبقه از موجودات را مورد بررسی ارار مید د ،ولی یچ کدام از آنهکا موضکوع
مابعدالطبیعه نیستند .بلکه گقط موجودِ کلی ،موضکوع آن اسکت .زیکرا موضکوع کر
علمی ،جنسی است که ما در جستجوپ علل و عوارض آن ستیم .لذا از آنجکا ککه
موضوع این دانح ،موجود کلی است ،این دانح در مورد موجوداتی است که م در
وجود مفارد از ماده اند و م در ادراک .مثل خدا و جکوا ر عقلی(عقکول) و نیکز در
مورد موجوداتی است که ممکن است بدون ماده موجود باشند و یا ممکن است بدون
ماده موجود نباشند(Aquinas,Sententia super Metaphysicam,prooemium) .

نامهای مختلف دانش مابعدالطبیعه
توماس در آثار خود ،چند نام را براپ مابعدالطبیعه ذکر میکند و مکه آن کا را نکام
ی

علم وا د میداند .این نام ا عبارتند از:

 -8علم الهی) (Scientia Divinaیا الهیات) :(Theologiaاز نظر توماس ،این دو نام
از نام اپ دیگر مشهورتراند .زیرا خداوند مهمترین وجودپ است که در این علم
از آن ب

میشود (Aquinas,exposition super de trinitate,q.1,a.8).ایکن

علم ،الهیات یعنی علم به موجودات الهی نامیده میشود(Aquinas,Sententia .

)super Metaphysicam,prooemium
 -0مابعدالطبیعه) :(Metaphysicaنام دیگر این علم ،مابعدالطبیعه یا متاگیزی

است.

زیرا دانح موجود کلی و عوارض ذاتی آن است(Aquinas,Sententia super .

) Metaphysicam,prooemiumعلم به موجود کلی و عوارض ذاتی آن ،به این
دلیل مابعدالطبیعه نامیده میشود که بایکد پک

از گیزیک

آموختکه شکود .زیکرا
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ضرورپ است که پدو ح ،از امورپ ککه م سکوس سکتند شکروع و بکه امکور
نام سوس ختم شود(Aquinas,exposition super de trinitate,q.1,a.8).

 -1گلسفه اولی) :(philosophia primaنام دیگر این علم ،گلسفه اولی اسکت .اور
بککه ایککن دلیککل کککه علککل اورپ اشککیاء را مککورد مطالعککه اککرار مککید ککد.
) (Aquinas,Sententia super Metaphysicam,prooemiumو ثانیا به دلیل
اینکه سایر علوم ،مبادپ خود را از گلسفه اولی دریاگت کرده و علم الهی ،اصکول
اولیه آن ا را اثبات میکند ،به گلسفه اولی وابسته اند .توماس معتقد است رچند
علم الهی ،از ی شراگت بارتر از طبیعیات و ریاضیات است ،ولی مانگونه که
ابن سینا می گوید ،در مقام تعلیم ،متلخر از گیزی

است .زیکرا بسکیارپ از امکور

ستندکه در علم الهی کاربرد دارند ولی در گیزی

تشریح میشوند مانند کون و

گساد ،رکت و مفا یمی از این ابیل .علم الهی در مقام تعلیم ،متلخر از ریاضیات
نیز ست .زیرا اعداد و نیز بسیارپ از مفا یم نجوم در مابعدالطبیعه کاربرد دارند
و نجوم م دانح ریاضی را به عنوان پیح گرض خود دارد .بنابراین این علم در
مقام تعلیم متاخر از گیزی

و ریاضیات است ولی از نظر رتبه و منزلت مقدم بکر

آن ا بوده و گلسفه اولکی نامیکده مکیشکود (Aquinas,exposition super de
)trinitate,q.1,a.8

بنابر این از نظر توماس ،علم الهی ،مابعدالطبیعه و گلسفه اولی نام کاپ موتلکف
ی

علم وا دند که موضوع آن موجود بما و موجود و یا موجود کلی است.

آیا بحث از خدا و صفات او ،جزء مسائل مابعدالطبیعه است
توماس آکوئینی ،مانند ابن سینا ،معتقد است وجود خدا ) (Deum esseبدیهی نبوده
و باید در مابعدالطبیعه اثبات شود .توماس در رساله جامع در رد کاگران ،اضکایایی
بدیهی را اضایایی میداند که ،بدون واسطه و به م ض شناخت و گهکم دودشکان،
تددیو میشوند .به طور مثال ،ر انسانی ،به م ض این که معنکاپ ککل و جکزء را
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درک کند ،اضیه « ر کلی از جزئح بزرگتر است ».را تددیو میکنکد .امکا اضکیه
«خدا موجود است» بدیهی نبوده در زمره اضایاپ گودالذکر ارار نمیگیرد .تومکاس
معتقد است که ،عمدتا اعتقاد اگرادپ که اضیه «خدا موجود است» را بدیهی میدانند،
بر سه دلیل استوار است .این اگراد ،بنا بر دلیل اول میگویند ،ما از نام خدا ،مفهکومی
را درک میکنیم که بزرگتر از آن را نمیتوان تدور ککرد .ایکن مفهکوم در عقکل کر
کسیکه اسم خدا را شنیده و آن را گهمیده ،شکل میگیرد .ولی خداوند نمیتواند تنها
در عقل موجود باشد .زیرا آنچه که م در عقکل موجکود اسکت و کم در وااعیکت،
بزرگتر است از آن چیزپ که گقط در عقل موجود است .بنابراین مان گونکه ککه از
تعریف نام خدا روشن میشود ،یچ چیز نمیتواند از خدا بزرگتکر باشکد .در نتیجکه
اضیه «خدا موجود است» بدیهی است.
عالوه بر این دلیل ،دلیل دیگرپ نیز بر اثبات بدا ت وجود خدا ااامه شده است.
بنابر دلیل دوم ،چیزپ موجود است که عدمح اابل تدور نباشد .واضح اسکت ککه،
چنین موجودپ بزرگتر است از موجودپ است که عکدمح اابکل تدکور اسکت .در
نتیجه اگر تدور شود که خدا نباشد ،در نتیجه ،چیزپ بزرگتر از خدا اابل تدور شده
و این برخالف تعریف نام خدا است .بنابراین اضیه «خدا وجود دارد» بدیهی است.
معتقدان به بدا ت وجود خدا ،دلیل سومی را م ااامکه مکیکننکد و مکیگوینکد،
اضایایی بدیهی ستند که یا در آن ا ،موضوع بر خودش مل شکود ،مثکل «اضکیه
انسان ،انسان است ».یا این که ،آن چه بر موضوع مل میشکود ،جزئکی از تعریکف
موضوع باشد ،مثل اضیه «انسان ،یوان است .».اما در مورد خداوند ،وجود )(esse

خدا مان ذاتح ) (essentiaاست(ال و ما یته إنّیته) .لذا بکه سکؤارت او چیسکت
وآیا او ست ی

پاسخ وا د داده می شود .از این رو «خدا وجکود دارد» بکدیهی

است(Aquinas, Summa Contra Gentiles,I,c.82) .

توماس با نظر این اگراد موالف بوده و ر سه دلیلِ آن ا را رد میکند و عالوه بر
این معتقد است ،اعتقادِ اگرادپ که وجود خداوند را بدیهی میدانند ریشه در سنت کا
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و به ویده سنت اپ دوران کودکی آن ا داردب چکرا ککه کر عقیکدهاپ ککه از دوران
کودکی در وجود ما شکل میگیرد بسیار م کم و استوار بکوده و طبیعکی اسکت ککه
بدیهی به نظر برسد .بنابراین ،به دلیل این که اعتقاد به وجود خدا از کودکی در وجود
ما شکل گرگته است ،ما آن را بدیهی میدانیم .توماس معتقد است ،برخالف آنچه که
در دلیل اول آمده ،این طور نیست که به م ض این که ما معنی نام خدا را دانسکتیم،
به وجود خدا م اعتقاد پیدا کنیم .زیرا اورً وجکود خداونکد در نکزد مگکان تکی
کسانی که میپذیرند که خدا چیزپ است که بزرگتر از آن نمیشود گرض کرد ،بدیهی
نیستب زیرا بسیارپ از ادما معتقد بودند که خدا ،خود جهان است .عالوه بر این کر
کسی میتواند معنی نام خدا را بفهمد .یعنی آن چیکزپککه بزرگتکر از آن در اندیشکه
نمیآیدب اما ضرورتاً به ایننتیجه نمیرسد که در عالم وااع م بایکد چیکزپ موجکود
باشد که بزرگتر از آن اابل تدور نیست.
توماس دلیل دوم را با این بیان مردود میداند که ،اگر عدم وجود خدا اابل تدور
است ،به دلیل ضعف عقل ماست و نه به دلیل م دودیت وجود خداوند .بنابراین بکه
دلیل این که عقل ما نااص است ،از طریو آثار خداوند ،پی به وجکود او مکیبکرد و
نیازمند ااامه بر ان میشود.
توماس در رد دلیل سوم میگوید ،ما توانایی نداریم که ذات خکدا را ببینکیم ودرک
کنیم و تنها از طریو معلورت خدا میتوان به معرگت خدا رسکید و نکه از طریکو ذات
خودش .بنابراین رچند ذات خدا عین وجودش استب ولی چون ما اادر نیسکتیم ککه
ذات خدا را درک کنیم ،بنابراین تنها از طریو استدرل از وجود معلورت باید پکی بکه
وجود خدا ببریم .از نظر توماس ،انسان بهطور طبیعی به سمت خداونکد گکرایح دارد
مانگونه که به طور طبیعی به سعادت یعنی شبا ت جستن به خوبی اپ الهی گرایح
دارد .وجود این گرایح رگز بدین معنی نیست که معرگت خداوند به طور طبیعکی در
وجود انسان است .در قیقت در وجود انسان ،مفهومی از خوبی ایی شبیه خداوند به
عنوان سعادت وجود دارد و انسان به سمت آن ا گرایح دارد ولی این مفا یم به معنی
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معرگت خداوند نیست .معرگت به خداوند گقط از طریو استدرل به وسیله شبا تی ککه
در مولواات به خدا وجود دارد به دست میآید .بنابراین وجود خکدا بکدیهی نبکوده و
اابل اثبات است(Aquinas, Summa Contra Gentiles,I,c.88).

گرو ی از متفکران ،ر چند که می پذیرند که وجود خدا بدیهی نیست ولی لزوما
اعتقاد به اثبات وجود خدا از طریو برا ین عقالنی کم ندارنکد .بکه دلیکل ایکن ککه
معتقدند ،تنها از طریو ایمان یا و ی باید پی به وجود خدا برد.
توماس به منظور پاسخ به این اگراد ،این اعتقاد آن ا را ریشه یابی کرده و معتقکد
است ،این اگراد یا به دلیل ضعف برا ین موجکود در اثبکات وجکود خکدا ،راه ااامکه
استدرل بر وجود خداوند را مسدود دانسته اند و یا ممکن است در مواجهه بکا راپ
برخی از گالسفه در باب عینیت ذات و وجود الهی چنکین عقیکده اپ را ابکراز ککرده
باشند .یعنی از آن جا که ،برخی گالسفه میگویند ،وجود خدا با ذات او منطبو است
و پاسخ به سؤال «خدا چیست» دایقاً پاسخ به سوال «آیا خدا وجود دارد» است ،و
از آنجائی که عقل نمی تواند به معرگت ما یت خدا برسد ،این اگکراد بکه ایکن نتیجکه
رسیدهاند که عقل رگز نمیتواند تی از طریو بر ان به اثبات وجود خدا برسدب و
تنها می توان از طریو و ی به وجود خدا ایمان آورد.
توماس در سون این اگراد میگوید ،در بر ان اثبات وجود خدا ،رزم نیست ککه
ما یت یا ذات خداوند به عنوان د وسط بر ان ارار گیرد .بلکه به جاپ ما یکت و
ذات خداوند میتوان معلورت خداوند را د وسط بر ان ارار داد و از طریو وجود
معلورت خداوند ،پی به وجود خدا برد .از چنین معلورتی است که معنی نام خداوند
گرگته میشود .زیرا تمام اسماء الهی یا از طریو سلب معلورت از ذات خدا به دست
میآید و یا از طریو نوعی ارتباط که معلورت با ذات خداونکد دارنکد(Aquinas, .
)Summa Contra Gentiles,I,c.80

بنابراین توماس عالوه بر این که وجود خدا را بدیهی نمیداند ،اعتقاد دارد که می
توان در مابعدالطبیعه بر اثبات وجود خدا بر ان ااامه کرد و و ی و ایمکان تنهکا راه
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ایمان به وجود خدا نیستند .پیامد مهم این راپ گلسفی توماس ،یعنکی امککان اثبکات
وجود خدا در مابعدالطبیعه مستلزم این است که ،وجود خدا موضوع علم مابعدالطبیعه
نباشد چرا که وجود موضوع ر علمی در خود آن علم ،اثبات نمیشودب مانگونکه
که توماس بر آن تاکید دارد و موضوع مابعدالطبیعه را موجود بما و موجود میداند.
بنابراین ،آکوئینی م گام با ابن سینا ،مابعدالطبیعه را علم وا دپ میداند که موضکوع
آن موجود بما و موجکود اسکت .امکا اعتقکاد ایکن دو گیلسکوف بکه ایکن ککه موضکوع
مابعدالطبیعه ،موجود بما و موجود است موجب نمی شود که مابعدالطبیعه از دیدگاه کر
دوپ آنها ساختار وا دپ داشته باشد .چرا که از دیدگاه ابن سینا ،مدادیو موجکود بمکا
و موجود در بر دارنده تمام موجودات عالم است و لذا ر آن چه که موجود باشکد ،در
مابعدالطبیعه از آن ب

شده و در زمره مسائل مابعدالطبیعی ارار میگیرد .تکی وجکود

خداوند م به دلیل این که یکی از مدادیو موجود است از جمله مسکائل مابعکدالطبیعی
است .ولی توماس آکوئینی ،خدا را یکی از مدادیو موجود بما و موجکود یکا موجکود
کلی نمیداندب چرا که رگز نمیپذیرد که وجود خدا و مولواکات در ذیکل یک

مفهکوم

وا د منکدرج شکوند 82.بنکابراین از آن جکایی ککه وجکود خکدا از مدکادیو موضکوع

مابعدالطبیعه نیست ،ب

از وجود خدا و صکفات او مسکاله اپ مابعکدالطبیعی بکه شکمار

نمیرود .او اعتقاد دارد که خداوند ،مبدء موجود بما و موجود ،است و موجکود کلکی را
اثر خا

خدا میدانکد (Aquinas,Summa Theologiae,IaIIae,1161,ad.4) .عکالوه

بر این به طور صریح در شرح اسماء الهی ،تاکید میکند که ،خدا به کیچ وجکه یککی از
مدادیو وجکود کلکی نیسکت(Aquinas,expositio super Dionysium de Divinis .
)Nominibus,1606112

چگونگی بحث از وجود خدا در مابعدالطبیعه
پ

از اینکه روشن شد که از دیدگاه آکوئینی ،وجود خدا از مدادیو موجود بما و

موجود نیست ،این سوال مطرح میشود که ،چگونه وجود خدا در مابعدالطبیعه اثبات
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می شود در الی که وجود خدا مدداد موضکوع مابعدالطبیعکه نیسکت و در نتیجکه
ب

از خدا و صفاتح مسالهاپ مابعدالطبیعی م سوب نمیشود.
توماس در شرح رساله در باب تثلیک بوئتیکوس ،کیفیکت ب ک از وجکود خکدا در

مابعدالطبیعه را مورد ب

و بررسی ارار مید د .او به تبکع ارسکطو ) (8221a81-12و

ابن سینا (ابنسینا 8424 ،ک 84:ک ،)81معتقد است ،در کر علمکی ،موضکوع آن علکم و
عوارض ذاتیه و مبادپ و علت اپ آن مورد مطالعه و بررسی ارار میگیرند .ولکی از آن
جائی که توماس خدا را در زمره مدادیو موجود بما و موجود ارار نمید کد ،لکذا بکه
منظور توجیه کیفیت ب

از وجود خدا در مابعدالطبیعه ،در خدکو

ب ک از مبکادپ

موضوع علم ،از ابن سینا گاصله میگیرد 88و معتقد است که ،در ر علمی مطالعکه مبکادپ
موضوع آن علم ،در زمره مسائل آن علم نبوده و تنها از این جهکت ککه مطالعکه مبکادپ،
غایت آن علم م سوب میشوند آن مبادپ به طور غیر مستقیم در آن علم مکورد ب ک
وااع میشوند (Aquinas,Sententia super Metaphysicam,prooemium) .البته باید
توجه داشکت ،رچنکد ککه تومکاس ،ب ک از مبکادپ موجکود بمکا کو موجکود را در
مابعدالطبیعه ،غیر مستقیم میداند اما وجود این مبا

را در مابعدالطبیعه امرپ ضکرورپ

میداند .وپ این سون خود را به بیکانی از ارسکطو در کتکاب گیزیک
()814a,80-84ب که بر اساس آن ،ی

مسکتند مکیکنکد

علم تنها از طریو شناخت علل و مبادپ است که

کامل میشکود . (Aquinas, Expositio super de trinitate,q.1,a.4,co.).بنکابراین ،در
مابعدالطبیعه باید از مطالعه موضوع ،یعنی موجود بما موجکود شکروع ککرد و بکه عنکوان
غایت به بررسی علت ا و مبادپ امورپ که منکدرج ت کت موجکود بمکا و موجودنکد،
پرداخت.
توماس معتقد است که ،در میان علل و مبادپ ،برخی ذاتا موجودات ککاملی نبکوده و
گقط مبادپِ طبایع دیگر ستندب مثل و دت که مبدء عدد است و نقطکه ککه مبکدء خکط
است و صورت و ماده که مبدء اجسام طبیعی ستند .این ابیل مبادپ صرگاً در ی
ب

علم

میشوند یعنی در آن علمی که از آن ا به عنوان مبدء و مبکادپ موضکوع آن علکم
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ب

میشود (Aquinas, Expositio super de trinitate,q.1,a.4,co.).اما در مقابکل

مبادپ و عللی که ذاتا ،موجودات کاملی نیستند ،مبادپ و علل دیگرپ وجود دارنکد ککه
در ذات خود موجودات کاملی ستند و از آن جایی که ،ذاتا موجودات ککاملی سکتند،
در دو علم و به دو طریو مورد مطالعه ارار میگیرند .به طریو اول ،این علل و مبادپ ،از
آن جهت که بالذات موجودات کاملی ستند ،بکه عنکوان موضکوع مکورد بررسکی وااکع
میشوند و در طریو دوم و در علم دیگرپ ،از آن جهت که علکل و مبکادپِ موضکوع آن
م سوب میشوند ،مورد مطالعکه اکرار مکیگیرنکد(Aquinas, Expositio super de . .
)trinitate,q.1,a.4,co.

توماس در ادامه این ب

به تبیین رابطه موجود بما و موجود و علل و مبکادپ

اپ که ذاتا کامل ستند می پردازد .از دیدگاه او ،از آنجاییککه مکه موجکودات در
وجود مشترکند ،داراپ مبادپ مشترک نیز ستند و عالوه بر ایکن ،پک

از بررسکی

مبادپ و علل موجودات روشن میشود که تمام موجودات عالم داراپ مبدء وا دپ
ستند .چرا که مبادپ اعراض به مبادپ جوا ر منتهی شده و مبادپ جوا ر گناپکذیر
نیز به مبادپ جوا ر گناپذیر منتهی می شوند .نتیجه این است که ،مه موجکودات در
ی

ترتیب و درجه بندپ معین به مبادپ مشودی منتهی می شوند و در نهایت ،مبدء

وجودِ مه اشیاء ،باید موجودپ در بارترین درجه وجود باشکد .و عکالوه بکر ایکن،
مان گونه که ارسطو در مابعدالطبیعه می گوید ،این مبادپ باید گعلیت م ض و گااکد
رگونککه اککوه اپ باشککند .زیککرا گعلیککت مقککدم و عککالیتککر از اککوه اسککت.
) (8240b01;8218a4به مین دلیل ،موجوداتی که گعل م ضکند ،بایکد مجکرد از
ماده باشند چرا که ماده مراه اوه استب و نیز باید نامت رک باشند چرا که رککت،
گعلیت آن چیزپ است که بالقوه موجود است و موجودپ که یچ اوه اپ ندارد ،یچ
رکتی م ندارد .بنابراین ،بنا به گفته ارسطو در مابعدالطبیعه ،موجودات الهی چنکین
موجوداتی ستند و در چنکین طبکایعی موجودنکد .یعنکی طبیعتکی ککه غیرمکادپ و
نامت رک است (8201a02)..توماس از مجموع مطالب ذکر شده نتیجه میگیرد ککه،
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از آنجاییکه این مبادپ ،مبادپ مشترک مه اشیاء ستند و در عکین کال بالکذات
طبایع کاملی ستند ،آنها را باید به دو طریو مورد مطالعه و بررسی ارار داد )8( :از
آن جهت که مبادپ مشترک مه اشیاء ستند .و ( )0از آن جهت ککه داراپ وجکود
مودو

خود ستند .به عبارت دیگر ،در طریو دوم ،این موجکودات بکه خکودپ

خود مورد مطالعه و ارار میگیرند و نه به جهت رابطکهاپ ککه بکا دیگکر موجکودات
دارند(Aquinas, Expositio super de trinitate,q.1,a.4,co.). .
گالسفه در مابعدالطبیعه ،یعنی آنچه که موضوعح موجود بما و موجود (ens in

) quantum est ensاست ،این موجودات الهی را تنها از جهتیکه مبادپ موجکودات
ستند مورد ب

و بررسی ارار مید د .در مابعدالطبیعه میتوان از طریو نور عقل

طبیعی) ،(naturalis rationisو از طریو معلورت به شکناخت ایکن مبکادپ دسکت
یاگت .ارسطو این علم را از آن جهت ککه موجکودات مفکارد را موردمطالعکه اکرار
مید د ،الهیات می نامد .امکا بایکد توجکه داشکت ککه از دیکدگاه تومکاس ،دو نکوع
موجودات مفارد ،در مابعدالطبیعه مورد مطالعه ارار میگیکرد )8( :اشکیائی ککه ذاتکا
غیرمادپ و نامت رکند .این موجودات ،مفارد نامیده مکیشکوند و رگکز در مکاده و
رکت موجود نمی شوند .مانند خکدا و گرشکتگان ککه موجکودات مفکارد نامیکده
میشوند(.مفارد به معناپ اول) و ( )0موجکوداتی ککه طبیعکت و ذات آنهکا ایجکاب
نمی کند که در ماده و رکت موجود باشند اما گا ی بدون ماده و رکت موجودند و

گککا ی ککم در مککاده و رکککت یاگککت مککیشککوند .ماننککد موجککود)،(ens
جو ر) ،(substantiaاوه ) (potentiaو گعل )( .(actusمفارد به معناپ دوم)
موضوع مابعدالطبیعه یا الهیکات گلسکفی) (theologia philosophiaموجکوداتی
ستند که به معناپ دوم ،مفارداند و در مورد اشیائی که در معناپ نوست مفارداند،
به عنوان مبادپِ موضوعح پدو ح میکند.
اما مان گونه که ذکر شد از آنجا ککه موجکودات مفکارد بکه معنکاپ اول ،ذاتکا
موجودات کاملی ستند ،راه دیگرپ نیز براپ پدو ح در مورد آنها وجود دارد نه از
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این جهت که معلورتشان ،وجود آنها را آشکار میسکازند بلککه از جهکت ایکن ککه
خودشان ،ذاتا آشکار ستند .بنابراین به طریو دوم ،به خودپ خکود و نکه از جهکت
اینکه مبادپ نوستین مه اشیائند ،مورد پدو ح وااع مکیشکوند .بنکابراین دو نکوع
الهیات ) (theologiaیا علم الهی ) (scientia divinaوجود دارد .یکی از آنها ،ککه
طریو گالسفه در کسب معرگت است ،به ب

در مورد اشیاء الهکی از آن جهکت ککه

مبادپ موضوع آن ستند ،میپردازد .این علکم ،مابعدالطبیعکه ) (Metaphysicaکم
نامیده می شود .علم الهی دیگرپ م وجکود دارد ککه موجکودات الهکی موضکوع آن
ستند .این نوع از الهیات ،مکان چیکزپ اسکت ککه در کتکاب مقکدس ،بیکان شکده
است(Aquinas, Expositio super de trinitate,q.1,a.4,co.).

موضوع مابعدالطبیعه ،موجود بما و موجود و غایت آن شناخت خدا و موجکودات
مفارد(به معناپ نوست) است و این در الی است که موضوع الهیات مبتنی بر کتکاب
مقدس ) (theologia sacrae scripturaeمسکتقیما ،موجکودات مفکارد (بکه معنکاپ
نوست) است .رچند که الهیات مبتنی برکتاب مقدس در مورد برخی امور که در ماده
و رکت ستند م ،از آن جهت که براپ آشکار کردن موجودات الهی ،مورد نیازند به
ب

میپردازد(Aquinas, Expositio super de trinitate,q.1,a.4,co.).

بنابراین از نظر توماس ،غایت مابعدالطبیعه شکناخت خکدا و موجکودات مفکارد
است .به عبارت دیگر ،مابعدالطبیعه ،موجود بما و موجود و عوارض ذاتیه آن را به
عنوان موضوع مورد مطالعه ارار مید د تا از طریو مطالعه آن ا بکه شکناخت خکدا
نائل شود .در قیقت ،عالِم مابعدالطبیعه در پرتو نور عقل طبیعی ،از طریو شکناخت
معلورت به شناخت علت اولی میرسد .البتکه تومکاس آککوئینی عکالوه بکر غایکت
مابعدالطبیعه ،غا یت و دف ر گعالیت عقالنی ،را شناخت خدا می داند .به دلیل این
که او اعتقاد دارد انسان در ر گعالیت عقالنکی ،ذاتکا میکل دارد ککه علکت خکود را
بشناسد(Aquinas,Summa Contra Gentiles,III,c.01).
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از مجموع مطالب ذکر شده روشن میشکود ککه رچنکد موضکوع مابعدالطبیعکه،
موجود بما و موجود است ولی خدا در زمره مدادیو آن نبوده و در نتیجه ب ک از
وجود خدا و صفات او ،مساله اپ مابعدالطبیعی نیست .ولی با این وجود مابعدالطبیعه،
وجود خدا را مورد مطالعه ارار می د د .از نظر توماس وجه طکرح مبا ک وجکود
خدا و صفاتح در علم مابعدالطبیعه ،این است که غایت ر علمی ،شکناخت مبکادپ
موضوعح است .بنابراین در مابعدالطبیعه ،وجود خدا به صورت غیر مستقیم ،و تنها
از این جهت که مبدء موجود بما و موجود است ،مورد ب

وااع می شود .ولکی از

این جهت که وجود خداوند ذات کاملی اسکت ،در کنکار مابعدالطبیعکه ،وجکود علکم
دیگرپ ضرورپ است که موضوع آن وجود خداوند و علل و مبادپ نوستین موجود
بما و موجود باشد .این علم ،الهیات مبتنی بر کتاب مقدس است که وجود خداوند،
موضوع آن است.
از جمله نتایج مهم که بر این سونان توماس متفرع می شود ،ایکن اسکت ککه ،از
دیدگاه توماس آکوئینی ،مابعدالطبیعه یا الهیات گلسکفی از الهیکات مبتنکی بکر کتکاب
مقدس ،متمایز است و الهیاتی ککه موضکوعح ،وجکود خداسکت ،رگکز بوشکی از
مابعدالطبیعه نیست .این نتیجه بدست آمده از ساختار گکرپ توماس ،گاصله زیادپ از
دیدگاه ابن سینا در این زمینه دارد .چکرا ککه ابکن سکینا ،وجکود خکدا را مسکاله اپ
مابعدالطبیعی دانسته و الهیات بالمعنی ارخص را بوشکی از مابعدالطبیعکه مکیدانکد.
دیدگاه توماس در جداسازپ مابعدالطبیعه و الهیات ،در سالیان بعدپ توسط بسکیارپ
از گالسفه مسی ی ،مورد ابول وااع نشد .مانند دون

اسککوتوس یکا سکیگریوس

برابانتی که با عدم پذیرش راپ آکوئینی ،دوبکاره سکاختار متکاگیزیکی ابکن سکینا را
تکککرجیح دادنکککد و خکککدا را یککککی ازمدکککادیو موجکککود بمکککا کککو موجکککود
دانستند(King,0221،81).

بنابراین ،توماس آکوئینی در کنار گلسفه یعنی مقسم علوم نظرپ و عملی ،وجکود
علم دیگرپ را ضرورپ میداند که بر اسکاس علکم خکدا و مبتنکی بکر و کی خکدا

جاویدان خرد ،دورهء جدید ،شماره  ،02پاییز و زمستان 8102

811

) (divina inspirataاست و از نظر مقام و منزلت جایگا ی وارتر از آن دارد و نیز
از الهیات گلسفی یعنی مابعدالطبیعه که یکی از ااسام گلسفه است ،متمایز اسکت .کر
چند که ممکن است که این دو نوع الهیات در برخی موارد به نتایج وا دپ برسکند،
ولی از جهت این که داراپ ابزار متفاوتی در کسب معرگتنکد ،از یککدیگر متمایزنکد.
ابزار الهیات گلسفی نور عقل طبیعی است ولی ابزار الهیات مبتنی بر کتکاب مقکدس،
نور و ی الهی اسکت )Aquinas,Summa Theologiae,Ia,q.8,a.8,ad.0(.تومکاس
نام این الهیات اخیر را آموزه مقدس ،الهیات مبتنی بکر کتکاب مقکدس و گکا ی کم
کمت نامیده و در اکثر آثار خود به ب

در مورد آن میپردازد .دیدگاه توماس در

مورد الهیات مبتنی بر کتاب مقدس به صورت متمرککز و تفدکیلی در مقدمکهاش بکر
کتاب الجمل پطروس لمباردوس و سوال اول از رسالهاپ که به نام الهیات نامگذارپ

شده،یعنی رساله  SummaTheologiaeبه معنی جامع در الهیات ارائه شده اسکت.
رچند که او در اکثر آثارش به مناسبت ،از این علم یاد میکند.

دالیل ضرورت وجود الهیات مقدس
توماس در آثار خود دریل متعددپ را براپ ضرورت وجود الهیکات مقکدس ،ارائکه
میکند که میتوانند مهمترین انگیزه اپ توماس براپ اعتقاد به وجود چنکین علمکی
باشند .در ادامه این نوشتار به مهم ترین این دریل اشاره میشود:
 -1محدودیت عقل بشر
ازنظر توماس ،دو نوع قیقت موتلف در مورد خداوند اابل بیکان اسکت :نکوع اول،
قایقی ستند که در یطه دسترسی عقل بشکرندب مثکل درک اضکیه «خکدا وجکود
دارد» که در یطه ادراک عقل بشرپ است .نوع دوم قکایقی سکتند ککه گراتکر از
درک عقل بشرپاند .مانند ادراک تثلی .
قایو نوع اول ،توسط گیلسوگان ،با را نمایی نور عقکلطبیعکی و از طریکو بر کان
اثبات میشود .ولی باید دانست که عقل انسانی از طریو اواپ طبیعی خودش بکه درک
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جو ر الهی که در زمره قایو نوع دوم است ،نائل نمیشود .زیرا براساس شیوه و طریقه
دانستن و کسب معرگت در این دنیا ،عقل به عنوان منشاء علم و دانح ،به ک

وابسکته

است و اشیایی که م سوس نیستند نمیتوانند به چنگ عقل انسان درآینکد مگکر اینککه
عقل از طریو اشیاء م سوس به درک آن ا نائل شود .ولی در مورد ادراک جو ر الهکی،
امکان واسطه ارار گرگتن م سوسات م ال است ،و اشیاء م سکوس نمکیتواننکد عقکل
انسان را به جایی برسانند که در آنها طبیعت جو ر الهکی را مشکا ده کنکدب زیکرا اشکیاء
م سوس معلورتی ستند که نسبت به ادرتی که علت آنهاست نااصاند .بنابراین برخی
قایو در مورد خدا در دسترس عقل ما ستند ولی ادراک برخی دیگر از توان عقل مکا
خارج است(Aquinas,Summa Contra Gentiles,I,c.1).

بنابراین میتوان نتیجه گرگت که مابعدالطبیعه م که غکایتی جکز شکناخت خکدا
ندارد ،نمیتواند به دلیل م دودیت عقل بشرپ ،به این غایت نائل شود و مان گونه
که توماس بر آن تاکید دارد ،گالسفه به پنج طریو وجود خدا را اثبکات مکیکننکد و
میتوانند بگویند ککه خکدا وجکود دارد ولکی رگکز نمکیتواننکد بگوینکد ککه خکدا
چیست (Aertsen,8001:10).بنابراین بدون وجود الهیات مقکدس ،معرگکت مکا بکه
خداوند نااص است چرا که معرگت عقلی ما از طریکو معلکورتی اسکت ککه گاصکله
نام دود با خداوند دارند و در نتیجه معرگتی که از طریو آن ا اصل شود ،معرگتی
نااص است(Aquinas,Scriptum super libros Sententiarum, prooemium) .

توماس پ

از اثبات وجود قایقی که خارج از تکوان درک عقکل بشکرپ اسکت،

تاکید میکند که ما و نداریم قایقی که از د توان عقل ما خارج است را تککذیب
کنیم چرا که موجودات در کسب معارف عقالنی داراپ رتبکه کا و درجکات متفکاوتی
ستند .در میان انسان ا ،عقل برخی از دیگران کاملتر استب در الیکه رتبکه عقکل
گرشتگان بسیار بارتر از انسان ا است .برترپ عقل ی

گرشته نسبت به انسان خیلکی

بیشتر از برترپ عقل بزرگترین گیلسوف نسبت به بی سکوادتکرین انسکان اسکت .زیکرا
گاصله بین بهترین گیلسوف از ی

انسان عادپ گاصله بین دو انسان است در الی که

812
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گاصله میان عقل انسان و گرشته بسیار بیشتر است .چرا که گرشته براساس ذاتکح بکه
درک خدا نائل میشود و نه از طریو م سوسات .عالوه بر این ،عقل الهی در رتبکهاپ
بسیار بارتر از عقل گرشتگان ارار دارد و گاصله آن با عقل گرشتگان ،بسیار بکارتر از
گاصلهاپ است که عقل گرشته نسبت به انسان دارد .زیرا عقل الهکی منطبکو بکا ذاتکح
است و لذا ذات خود را به ن و تام درک میکند .ولی گرشکتگان معلکول خکدا بکوده و
مان ذات خداوند نیستند .بنابراین گرشته از طریو معرگت ذاتی نمیتواند به مه چیکز
معرگت پیدا کند و عقل انسانی م براپ درک مه آنچه که ی

گرشته براساس اکواپ

طبیعیاش درک میکند کاگی نیست .بنابراین مان گونه که جایز نیسکت یک
درس نووانده چون نمیگهمد که ی

انسکان

گیلسوف چه میگوید ،سونان او را تکذیب کنکد،

لذا براپ انسان م جایز نیست برخی از قایو الهی را که از طریکو گرشکتگان و کی
شده است ،به علت این که ماگود عقل بشر است ،کاذب باندارد .عالوه بر این قکایو
و ی شده ،بسیارپ از صفات اشیاء م سوس م ستند که عقل بشرپ از درک آن ا
عاجز است .بنابراین ما جایز نیستیم که قایقی را ککه گراتکر از اکدرت ادراک انسکان
است ،مورد تکذیب ارار د یم(Aquinas,Summa Contra Gentiles,I,c.1) .

80

 -2لزوم تحقق رؤیت خداوند
از نظر توماس ،سعادت کامل ،دستیابی به میل ذاتکی مکه انسکان کا ،یعنکی رویکت
خداوند است که البته بنابر مضامین کتاب مقدس ،براپ بشکر امککانپکذیر اسکت .در
قیقت ،تنها با رؤیت خداوند است که میتوان ،پاسخ به سوال خدا چیست را کشف
کککرد (Aquinas, Summa Theologiae,IaIIae,q.1,a.1).از آنجککا کککه سککعادت
انسان ا یعنی رؤیت خداوند ،نمیتواند از طریو علوم گلسکفی تکامین شکود ،دیکدار
خداوند بارتر از ادرت درک اواپ طبیعی و ظرگیت تعقل ماست .بنابراین با توجه به
امکانپذیر بودن رؤیت خداوند در کتاب مقدس ،از طریکو ایمکان مسکی ی یعنکی از
طریو و ی خداوند است که میتوان از م دودیت اپ گلسفه ر ا شکد و بکه دیکدار
خداوند ،نائکل گردیکد (Aquinas,III,Summa Contra Gentiles,c,18،10) .نکور
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ایمان ،یکی از الطاف الهی است که بوسیله آن ،انسان به رؤیت خداوند نائل میشکود
که گراتر از دسترسی نور طبیعی عقل است.
)(Aertsen,8001:11-14

 -3نجات انسانها
معرگت به برخی قایو براپ نجات انسان ا ضرورپ است و نجات انسان ا در گرو
دانستن آن است ،ولی عقل بشر توان دستیابی به بسیارپ از آنها را ندارد .بنابراین،
به منظور نجات انسان ا ،وجود الهیات مقدس که مبتنی بر علم خداست و از طریکو
و ی در دسترس انسان ا ارار مکیگیکرد ،ضکرورپ اسکت(Aquinas, Summa .
)Theologiae,Ia,q.8,a8,co.

 -4لزوم وحی حقایقی که در دسترس عقل انسانند.
از آنجا که قایو در باب الو یت به دو دسته تقسیم میشوند ،یعنی قایقی ککه بکه
چنگ عقل بشرپ در میآیند و قایقی که از د توانایی اپ عقکل طبیعکی انسکان
خارج ند ،مناسب است که ر دوپ این قایو ،به صورت و ی الهکی و بکه منظکور
ایمان آوردن به بشر عرضه شوند .تی قایقی که در المرو عقل بشرپ ستند .البته
ممکن است گمان شود که و یِ قایقی که در المرو عقل بشکرپ اسکت ،بکیگایکده
است .ولی باید گفت که اگر این قایو تنها از طریو عقکل انسکانی اابکل دسترسکی
باشد و با و ی گرستاده نشود ،سه پیامد در بردارد:
پیامد اول این است که تعداد کمی از انسانها میتوانند بکه شکناخت خداونکد نائکل
شوند .به دلیل اینکه اکثر جمعیت انسان ا مشتمل بر سه دسته ذیل ستند -8 :بسیارپ
از اگراد ،طبیعتاً مناسب ت قیو و پدو ح در باب شناخت و معرگت نیسکتند .لکذا کر
چقدر م تالش کنند از رسیدن به بارترین مرتبه شکناخت بشکرپ ،یعنکی شکناخت و
معرگت خداوند ،عاجزند -0 .گروه دیگر کسانی ستند که بکه دلیکل زنکدگی روزمکره
ضروریاتی به آنها ت میل شده و گرصتی ندارند تا دسترسی به بارترین سطوح معرگتی
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یعنی شناخت خداوند پیدا کنند -1 .بسیارپ از اگراد نیز بکه دلیکل سسکتی و تنبلکی از
دسترسی به چنین قایقی ناتوانند .به دلیل این که براپ دستیابی به قکایقی ککه عقکل
میتواند در مورد خداوند کسب کند ،باید مقدمات گراوانی را گراگرگت .زیرا تقریباً تمام
گلسفه در جهت شناخت خداوند است و به مین دلیل مابعدالطبیعه که در مکورد اشکیاء
الهی ب

میکند ،آخرین اسمت گلسفه است که باید آموخته شود .بنابراین مکا بکراپ

رسیدن به چنین درجهاپ از دانح باید مرا ل زیادپ را طی کنیم .بنابراین انسان کاپ
سست و تنبل از رسیدن به چنین مرا لی عاجزند .بنابراین با ذف این سکه گکروه از
انسان ا که اکثر جمعیت بشر را تشکیل مید ند ،تنها گروه انکدکی از اگکراد بکا کسکب
مقدمات گراوان به درک قایقی که در دسترس عقل بشرپ است نائل میشوند.
پیامد دوم این است که تی اگرادپ که براپ کشف چنین قایقی تالش میکنند،
براپ نیل به چنین قایقی ،نیاز به طی زمان طورنی و ت مل مشقات گراوان دارنکد.
عالوه بر این در جوانی ،که نف

انسان ت کت تکلثیر کواپ نفک

اسکت ،مواعیکت

مناسبی براپ شناخت چنین قیقت عالی و بلند مرتبهاپ وجود ندارد .بنابراین ،اگکر
تنها راه شناخت خدا که به روپ ما باز است ،عقل انسان باشد ،انسان در تاری ترین
سایه اپ غفلت باای میماند و در این صورت ،شناخت خدا ککه انسکان را کامکل و
نی

می گرداند ،تنها در اختیار عده اندکی ارار می گیرد و این عده معدود کم بایکد

مدت زمان طورنی سارپ کنند تا به آن برسند.
پیامد سوم این است که پکدو ح کاپ عقکل انسکانی ،در بوکح کاپ متعکددپ
دربردارنده کذب است و این به دلیل ضعف عقل ما در تددیو کردن و نیز بکه دلیکل
درآمیوتن تدورات ما با یکدیگراست .این امر باع ش

در اوه اسکتدرل شکده و

باع میشود تی امورپ که به طور کامالً ص یح استدرل شدهاند ،م مورد شک
وااع شوند .بنابراین ،تی قایقی که در دسترس عقل انسکان سکتند کم بایکد از
طریو و ی براپ انسان به منظور ایمان نازل شوند.
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بنابراین م قایقی که عقل ادرت دسترسی به آنهکا را دارد و کم قکایقی ککه
گراتر از عقل انسانی ستند ،باید از طریو و ی نازل شوند .پ

وجود الهیات مبتنی

بر کتاب مقدس ،ضرورپ است(Aquinas,Summa Contra Gentiles,I,c.4) .

 -5لزوم تعلیم و آموزش وحی خداوند
کتاب مقدس ،و ی خداست و در کتاب مقدس بر لزوم تعلیم و آمکوزشِ آن چکه ککه از
طریو و ی به انسان ا رسیده تاکید شده است و از آن جکایی ککه کتکاب مقکدس کیچ
بوشی از علوم گلسفی نیست ،بنابراین باید علمی مبتنی بر کتاب مقدس موجود باشد ککه
به تعلیم و آموزش و

ی الهی باردازد(Aquinas, Summa Theologiae,Ia,q.8,a8,s.c.) .

 -6لزوم شکر خداوند
شکرِ خدا بارترین ضرورت است و بدون ایمان ،شکر خدا ممکن نیست .بنابراین از
آنجاییکه گلسفه به آنچه که ایمان به آن دست مییابد دسترسکی نکدارد ،لکذا وجکود
آموزه اپ که مبتنی بر مقدمات ایمانی است ،ضرورپ اسکت(Aquinas,Scriptum .

)super libros Sententiarum, prooemium

الهیات مقدس ،علم است
از نظر توماس ،الهیات مقدس علمی است که ماننکد سکایر علکوم ،داراپ موضکوع
خا

خود است .از دیدگاه توماس ،ر چند آموزه مقدس ماننکد سکایر علکوم از

اصول بدیهی آغاز نمیشود ولی این مساله مانع از صدد تعریف علم بر آن نمیشود.
چرا که اصول ر علمی ،یا بالذات بدیهی ستند و یا بدا ت خود را از علم بارترپ
گرگته اند .در مورد الهیات مقدس باید گفت که بدا ت اصول خود را از علم مقکدس
یعنی علم خداوند گرگته استب زیرا الهیات مقدس بر اساس علم مقدس است ککه از
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طریو و ی به ما ابالغ شده است .بنابراین الهیات مقدس از اصولی آغاز می شود که
توسط نور علم بارتر یعنی علم خداوند روشن شدهاند.
جزئی بودن مسائل الهیات مقدس م منعی براپ اطالد علم بر آن نیست .چرا ککه از
نظر توماس ،قایو جزئی که در الهیات مقدس از آن ا ب

میشود ،مطالکب اصکلی و

اساسی آن نیستند بلکه آن ا به عنوان الگو اپ رگتارپ به ما معرگی مکیشکوند ماننکد
رگتار و کردار ضرت ابرا

یم(Aquinas, Summa Theologiae,Ia,q.8,a.0).

توماس در مقاله سوم از سوال اول جامع در الهیات ،موضوع الهیکات مقکدس را،
موجودات از جهت این که و ی الهی ستند میداند و میگوید مان گونه که متعلو
اواپ نف  ،جنبه خاصی است که اشیاء از آن جنبه مدرک آن اوه وااع میشوند ،بکه
عنوان مثال متعلو اوه بینایی رنگین بودن است و نه اسب ،سنگ و یا انسکان بکودن،
موضوع الهیات مقدس م موجوداتند از جهت این که و ی الهی ستند .یعنی الهیات
مقدس مه اشیاء را از آن جهت که و ی الهی ستند مورد مطالعه ارار مید د.
توماس با اندک تفاوتی در ادامه مین مقاله ،میگوید که موضوع این علم ،خدا و
یا امورپ است که از جهت آغاز و انجام به سوپ خدا بازگشت دارند .بنابراین ،ایکن
علم ،از آن جهت که عمده مبا ثح در مورد خداسکت ،الهیکات خوانکده مکیشکود.
)(Aquinas, Summa Theologiae,Ia,q.8,a.1,co

توماس در مقدمه رساله شرح جمل ،اعتراض گرو کی ککه بکر موضکوع الهیکات
مقدس اشکال وارد کرده و گفتهاند که خدا و مولواات ر دو در کنار م ،نمیتوانند
در ذیل ی

موضوع وا کد اکرار گیرنکد را وارد ندانسکته و معتقکد اسکت ،خکدا و

مولواات به ن و اشتراک معنوپ در ذیل موضوع وا د ارار نمیگیرندب بلکه آن کا،
به ن و آنالوژپ مندرج ت ت موضوع وا دند .این آنکالوژپ بکه ایکن معناسکت ککه
مولواات شبیه خداوندند و وجود و تعریفشکان را از خکدا گرگتکهانکد .مولکود بکا
درجهاپ نازلتر از خداوند موجود است و تنها به این دلیل موجود خوانده میشکود.
))Aquinas,Scriptumsuper libros Sententiarum, prooemium
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جایگاه الهیات مقدس
توماس جایگاه الهیات مقدس را بارتر از تمام علوم نظرپ و عملی میداند و معتقکد
اسککت کککه الهیککات مقککدس وا ککد اسککت و بککه علککوم دیگککر تقسککیم نمککیشککود،
) )Aquinas,Scriptum super libros Sententiarum, prooemiumولی بکا ایکن
وجود میتوان گفت که ،بوشی از این آموزه ،عملی و بوشکی از آن نظکرپ اسکت.
) (Aquinas, Summa Theologiae,Ia,q.8,a.1چرا که انسان را م از جهت عمکل
نی

و م از جهت معرگت به قایو کامل مکیکنکد(Aquinas,Scriptum super .

)libros Sententiarum, prooemium

در میان علوم نظرپ یکی از علوم ،یا به دلیل یقین بیشترپ که به مراه دارد و یا
به دلیل این که موضوع ارزشمندترپ دارد ،از دیگران وارتر و برتر است .بنابر ر دو
دلیل ذکر شده ،الهیات مقدس نسبت به سایر علوم نظرپ جایگاه وارترپ دارد .ایکن
دانح ،یقین بیشترپ را به مراه دارد چرا که یقین سایر علکوم براسکاس نکور عقکل
طبیعی به دست میآید که البته خطاپذیر است .در الیکه الهیات مقدس یقینح را از
نور علم الهی بهدست می آورد که م ال است دچار خطا یا اشتباه شود و بنابر دلیکل
دوم م وارتر از سایر علوم نظرپ است زیرا آموزه مقدس امورپ را مکورد بررسکی
ارار می د د که گراتر از المرو عقل انسانی ستند ،در کالیککه سکایر علکوم تنهکا
امورپ را بررسی میکنند که به چنگ عقل انسانی درمیآید.
در میان علوم عملی م ،علمی برتر است که دف و غایکت بکارترپ داشکته باشکد.
غایت الهیات مقدس از آن جهت که عملی است ،سعادت ابدپ است که غایکت و کدف
ر علم عملی در جهت آن است(Aquinas, Summa Theologiae,Ia,q.8,a.1).

از نظر توماس ممکن است امرپ که بالذات داراپ یقین بیشترپ باشد ،در نزد مکا
داراپ یقین کمترپ باشد و آن م به دلیل ضعف اوه عقالنی ماست .این قیقت ککه
ما در مورد برخی قایو ایمانی دچار ش

و تردید مکی شکویم ،بکه دلیکل طبیعکت

غیریقینی آن قایو نیست بلکه به دلیل ضعف عقل ماست و با ایکن بیکانِ خکود بکه
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مستشکلی پاسخ مید د که میگوید :الهیات مقدس ،بارترین دانح اپ نظرپ نیست
چرا که اصول اولیه دانح اپ نظرپ را نمیتوان مورد شک

و تردیکد اکرار داد امکا

اصول اولیه الهیات مقدس ،ایمانی بوده و از سوپ اگراد زیادپ مورد شک

و تردیکد

ارار میگیرند لذا الهیات مقدس داراپ یقین کمترپ نسبت بکه علکوم نظکرپ اسکت.
) (Aquinas, Summa Theologiae,Ia,q.1,ad.8

به عالوه وابستگی این علم به گلسفه در برخی مسائل  ،مانع از این نیست که مکا
آن را بارترین علم بدانیم .چرا که وابستگی این علم به گلسفه به این معنی نیست که
این علم به گلسفه نیازمند باشکد بلککه از ایکن جهکت اسکت ککه اسکتفاده از برخکی
اصطال ات و عبارات گلسفی ،الهیات مقدس را روشنتکر مکیسکازد .زیکرا الهیکات
مقدس اصولح را از دانح دیگرپ نمیگیرد بلکه بیواسطه از طریو و ی و از خود
خداوند دریاگت می کند .بنابراین الهیات مقدس به یچ علمی به عنوان علکم مکاگود
وابسته نیست بلکه ممکن است از علوم پایینتر استفاده کند .به دلیل اینککه گهکم آن
چه که به وسیله عقل طبیعی شناخته میشود آسانتر است از گهم آن چیزپ است که
ماوراء عقل است لذا ممکن است الهیات مقدس براپ آموزش و تعلیم برخی قکایو
از علوم گلسفی استفاده کند(Aquinas, Summa Theologiae,Ia,q.1).

الهیات مقدس بارترین کمت ) (sapientiaاست به طور مطلو و نه از جهکات
خا  .آن کسی که به طور مطلو بارترین علل مهپ عالم را مورد مال ظکه اکرار
می د د ،کیم مطلو است یعنی خداوند .بنابراین مانگونه که آگوستین مکیگویکد،
کمت ،علم موجودات الهی است .بنابراین آموزه مقدس ،ذاتکاً بکا خکدا بکه عنکوان
بارترین علت سروکار دارد .نه تنها از این جهت که علت اولی از طریکو مولواکات
اابل شناخت است مانگونه که گالسفه این چنین به خداوند علم دارند ،بلکه از این
جهت که خداوند به ذات خودش علم دارد و این علم را به دیگکران و کی مکیکنکد
بنابراین ،الهیات مقدس از آن جهت که مبتنی بر علم خداست ،به کامکلتکرین وجکه
شایسته نام « کمت» است(Aquinas, Summa Theologiae,Ia,q.8,a.1).
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بنابراین ،باید گفت که ،این علم شایسته تر از مابعدالطبیعه است که کمکت نامیکده
شود و اکم سایر علوم باشد .چرا که این علم به دلیل این که علکل را از و کی الهکی
دریاگت میکند ،آن ا را از آن جهت که علت ستند ،مورد مطالعه ارار مید کد .ولکی
مابعدالطبیعه ،علل برتر را از طریو مفا یمی که از طریو مولواکات ترسکیم مکیشکود،
مورد بررسی ارار مید د .عالوه بر این ،این علکم ،شایسکتهتکر اسکت بکه نکام الهکی
) (divinaتا مابعدالطبیعه ،زیرا این علم ،م به جهت موضوعح و م به جهت دریاگت
عملح ،الهی نامیده میشود ولی مابعدالطبیعه تنها از جهت موضکوعح ،الهکی نامیکده
میشود)Aquinas,Scriptum super libros Sententiarum, prooemium) .

روش الهیات مقدس
الهیات مقدس مانند سایر علوم که در مورد اصولشان ،استدرل ااامه نمیکنند ،بلکه
در مورد سایر قایو مطرح شده از طریو اصول اولیهشان استدرل ااامه مکیکننکد،
در مورد اصول اولیهاش یعنی مواد ایمان استدرل نمیکند بلکه آن اصول ایمانی را به
عنوان مقدمات استدرل ارار داده و دیگر قایو را بر اساس آنها اثبات میکند.
علوم گلسفی نه تنها اصول اولیه خود را اثبات نمی کنند ،بلکه به ب

و جدل با

کسی که آن اصول را مورد انکار ارار مید د م نمیپردازندب بلکه آن اگکراد را بکه
علم بارتر ارجاع می د ند .در الی که ،مابعدالطبیعه که بارترین علم در میان علوم
گلسفی است میتواند با اگرادپ که اصول آن را تکذیب میکنند  ،به ب ک و گفتگکو
باردازد .البته گقط در صورتی که آن شوص برخی از امور را تدکدیو کنکد و برخکی
دیگر را مورد تکذیب ارار د د .در این صورت ،عالِم مابعدالطبیعه در مورد باای آنها
با او ب

میکند .مانند مابعدالطبیعه ،یچ علمی بکارتر از الهیکات مقکدس اکرار

ندارد ،بنابراین ی

متلله مسی ی م می تواند با شودی که اصکول آن ،یعنکی مکواد

ایمان را انکار می کند ب

کندب اما این در صورتی استککه آن شکوص ،برخکی از

امورپ که از طریو و ی دریاگت شده اند را باذیرد و بقیه را رد کند اما اگر شکوص
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منکر ،اصالً به یچ کدام از امور و ی شده ،ایمان نداشته باشد ،نمیتکوان آن اصکول
ایمانی را براپ او اثبات کرد اما میتوان به اعتراض او پاسخ داد .به دلیکل ایکن ککه،
ایمان قیقت است و امر متنااض با قیقت ،اثبات نمیشود ،بنابراین روشن است که
برا ین علیه ایمکان ،اثبکات نمکیشکوند ولکی امکورپ سکتند ککه بایکد پاسکخ داده
شوند(Aquinas, Summa Theologiae,Ia,q.8,a.1).

رابطه میان حقایق وحی شده و حقایق عقالنی
قایو عقالنی ،موالف با قایو ایمان مسی ی نیستند .شناخت اصکولی ککه بکه طکور
طبیعی به وسیله عقل ما شناخته میشوند توسط خداوند در وجکود مکا گذاشکته شکده
است .زیرا خداوند خالو طبیعت ما است .از آن جا که این اصول دربردارنکده کمکت
الهی ستند ،رچه که موالف با آنها باشکد موکالف کمکت الهکی اسکت و بنکابراین
نمیتواند از سوپ خدا باشد .در نتیجه امور و ی شدهاپ که ما به آن ا ایمان داریکم،
نمی توانند معارض معرگت طبیعی ما باشد .عالوه بر این ،عقل ما بکا مشکا ده بکرا ین
متنااض ،نمیتواند به شناخت قیقت برسد .اگر معرگت اپ متعارض توسط خداونکد
در وجود ما ارار داده شود ،عقل ما از دسترسی به قیقت منع شده است .لکذا قکایو
عقالنی ،موالف با قایو ایمان مسی ی نیستند .اگکر زمکانی تعارضکی میکان قکایو
عقالنی و ایمانی مشا ده شود به دلیل این است که عقکل مکا در شکناخت آن قیقکت
عقالنی خا

دچار اشتباه شده است ،بنابراین روشن میشود که ر بر انی که بر علیه

آموزه اپ ایمانی باشد به طور نادرست ،از اصول اولیهاپ که در طبیعت مکا اکرار داده
شده منتج شده است .در قیقت چنین نتایجی اوت استدرل را ندارند و یا ظنیاند یکا
مغالطیب که در این صورت امکان پاسکخ بکه آنهکا وجکود دارد(Aquinas, Summa .
)Contra Gentiles,I,c.1
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به دلیل این که یچ تعارضی میان نور عقل طبیعی و نور ایمان و به عبارت دیگر،
میان قایو عقالنی و قایو ایمانی وجود ندارد ،توماس معتقکد اسکت ککه بایکد در
الهیات مقدس از اصول و نتایج گلسفی استفاده کرد و در قیقکت ،وجکود گلسکفه را
براپ الهیات مبتنی بر کتاب مقدس ،یاتی میداند .به مین دلیل است ککه در آثکار
الهیاتی توماس ،گلسفه داراپ جایگاه ویدهاپ براپ توجیکه عقالنکی قکایو ایمکانی
است (Aertsen,8001،14) .اما باید دانست که استفاده از گلسفه در الهیات مبتنی بر
کتاب مقدس ،آن را تبدیل به گلسفه نمیکند .توماس به منظور رگع این ابهام از یک
تمثیل استفاده کرده و معتقد است ،استفاده از اصول گلسکفی در الهیکات مقکدس ،در
آمیوتن گلسفه به مثابه آب ،و شراب الهیات مقدس نیست .بلکه تبدیل به مثابکه آب،
به شراب مقدس است(Aquinas,De trinitate,q.0,a.1,ad.1).

البته بسیارپ از عالمان الهیات مسی ی ،این دیدگاه توماس ،را ناذیرگتند و آن را
مورد انتقاد ارار دادند .از جمله «بوناونتورا» بکا اسکتفاده از مکین تمثیکل ،دیکدگاه
توماس در استفاده از اصول گلسفی در الهیات مقدس را نقکد ککرده و مکیگویکد ،در
استفاده از اصول گلسفی نباید به میزانی از گلسفه استفاده کنیم که خود شراب مقدس
تبدیل به آب شود(Owenes,8001،41) .

توماس آکوئینی ،فیلسوف یا عالم الهیات
یکی از مهم ترین سؤارتی که به ذ ن خوانندگان آثار توماس متبادر می شکود ایکن
است که در نزد وپ ،گلسفه چه رابطه اپ با الهیات دارد و به عبارت دیگکر ،تومکاس
گیلسوف است یا عالم الهیات.
گلسفه در نزد توماس ر جایگا ی که داشته باشکد ،رویککرد تومکاس بکه آن از
خالل الهیات مقدس است .در قیقت ،بسیار مشکل است ککه تومکاس را گیلسکوف
خطاب کنیم و یا این که بووا یم متون گلسفی او را از متون الهیاتی او جدا سازیم.
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ممکن است برخی آثار توماس ،به عنوان آثار گلسکفی او تلقکی شکوندب ماننکد
شروح او بر آثار ارسطو .با این وجود بسیارپ از توماس شناسان این ارز را م آثار
مابعدالطبیعی یا گلسفی او نمیدانند و معتقدند که توماس در شرو ح بر آثار ارسطو،
صرگا آثار ارسطو را شرح کرده است و رگز در مقام ابراز عقاید شودی خود نبوده
است .تی کتاب در باب وجود و ذات را که مابعدالطبیعی ترین اثکر تومکاس تلقکی
میشود ،صرگا واکنشی از سوپ او ،در برابر مطالعات آثار ابن سینا میدانند .ولی در
ر صورت چون توماس شاگرد آلبرتوس کبیر بوده است ،طبیعی اسکت ککه ماننکد
سای ر شاگردان آلبرتوس ،آثار گلسفی داشته باشد .ولی با این وجود ،تومکاس بکراپ
این که استاد الهیات شود تدمیم گرگت که به عنوان ی

عکالم الهیکات ،شکروع بکه

تالیف و ت ریر کند .از دیدگاه توماس ،رچند که تعلیم و تعلّکم گلسکفه ،بکه منظکور
دسترسی به اصول و برا ین گلسفی براپ مبلغان مسی ی ضکرورپ اسکت ،امکا کیچ
مسی ی نباید گقط به عنوان ی

گیلسوف گعالیت کند .توماس در آثار خود ،گالسفه

را به خاطر شود و رارت در ت قیو و روش اپ خا

پدو شی ت سین میکند،

ولی گلسفه را کمتی موتص کفار میداند و یچ گکاه اصکطالح گیلسکوف را بکراپ
مسی یان به کار نمی برد .به این دلیل که ریشه تلمل گلسفی را ب نفک
آن را وجه تمایز مسی یان از غیر مسی یان میداند .چرا که ی

دانسکته و

انسان مسی ی باید

خوبی اپ دنیا را به خاطر مسیح نادیده بگیرد و به دنبال سعادت اخروپ باشکد .از
نظر توماس ،گیلسوف مواره به دنبال ادرت است در الی که خداوند بکه مؤمنکان
دسککتور گرمککوده کککه مگککی بککا صککلح در پرتککو اککدرت الهککی زنککدگی کننککد.
)(Jordan,0221:011-011

عالوه بر این ،توماس در بیشتر آثار خود بر ضعف ادرت عقل بشرپ تاکید مکی
کند و معرگت الهیاتی را بارتر از معرگکت گلسکفی اکرار داده .(Aquinas,Summa
)Contra Gentiles,I,c.4،1; Summa Theologiae,Ia,8،8; De Trinitate,III,8

و معتقد است که گالسفه بسیارپ از انسان ا را به خطا کشاندهاند .علیرغم مه ایکن
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موارد ،توماس در آثار خود از گلسفه استفاده مکی کنکد و بکر اسکتفاده از آن اصکرار
میورزد .اما استفاده عالم الهیات از گلسکفه را تبکدیل معجکزه آمیکز آب بکه شکراب
میداند(Jordan.0221:041..

با توجه به عدم تعارض میان عقل و ایمان ،آن چه که گلسفه به دسکت مکیآورد
تنها بوح کوچکی از قایو ایمانی بوده و میتواند به عنکوان مقکدماتی در الهیکات
مقدس به کار گرگته شود .به این دلیل است که در آثار توماس ،گلسفه جایگاه ویکده
اپ براپ توجیه عقالنی قایو ایمانی دارد .در پایکان مکیتکوان نتیجکه گرگکت ککه،
توماس آکوئینی ی

متللّه (یا عالم الهیات) است و نه ی

گیلسوف ارن سیزد م .اما

باید گفت :توماسِ متللّه ،یکی از چهره اپ شاخص و برجسته تاریخ گلسکفه اسکت.
)(Aertsen,8001،14

نتیجه
توماس مانند ابن سینا موضوع مابعدالطبیعه را موجود بمکا کو موجکود دانسکته و
مابعدالطبیعه را علم موجود بما کو موجکود مکیدانکد .امکا یککی دانسکتن موضکوع
مابعدالطبیعه از دیدگاه این دو گیلسوف رگز بدین معنکا نیسکت ککه آنکان رویککرد
وا دپ به مابعدالطبیعه دارند و مابعدالطبیعه از دیدگاه آنان داراپ سکاختار وا کدپ
است .اصول کلی و زیربنایی ساختار گکرپ توماس ،که بکر اسکاس تعکالیم مسکی ی
شکل گرگته ،نقشی تعیین کننده در تعیین مدداد موجود بما و موجکود بکه عنکوان
موضوع مابعدالطبیعه دارد .از نظر توماس ،معناپ موجود ،مشترک معنوپ نیست و به
صورت آنالوژپ بر مدادیقح مل میشود .بنابراین نمیتوان م وجود خدا و کم
وجود مولواات را از مدادیو موجود بما و موجود دانست .توماس در آثار خکود
تدریح می کند که موجود بما و موجود اثر خا

خداوند بوده و خدا مبدء موجود

بما و موجود است و نه یکی از مدادیو آن .بنابراین مطالعه در مورد خدا وصفات
خدا مسالهاپ مابعدالطبیعی نیست .ولی به دلیل این ککه خکدا و موجکودات مفکارد،
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مبادپ موجود بمکا کو موجکود م سکوب مکیشکوند ،بکه عنکوان غایکت مبا ک
مابعدالطبیعی و به صورت غیر مستقیم در مابعدالطبیعه مکورد ب ک و بررسکی اکرار
میگیرند و در عین ال از آن جایی که وجود خدا و موجودات مفارد بالذات کامل
است وجود علم دیگرپ عالوه بر مابعدالطبیعه ضرورپ است که در مورد وجود خدا
و و مفاراات به عنوان موضوع خود ،به ب

و بررسکی باکردازد .ایکن علکم مکان

الهیات مقدس است که جایگا ی بکارتر از مابعدالطبیعکه داشکته و مبتنکی بکر علکم
خداست که از طریو و ی در دسترس بشر ارار گرگته است .توماس در آثار خکود
دریل متعددپ را براپ ضرورت وجود این علم ذکر می کند .این در الی است ککه،
از دیدگاه ابن سینا ،موجود بما و موجو مشترک معنوپ بوده و دامنه وسیع آن مکه
موجودات عالم را شامل میشود .از خداوند که موجودپ گود تمکام بکوده و وجکود
ممکنات از نا یه او اگاضه میشود گرگته ،تا ممکنات مجرد و سا

ممکنات مادپ

و در نهایت در پایینترین مرتبه وجود ،یورپ اولی که یچ گعلیتی نداشکته و اکوه
81

م ض است ،مگی مدداد موجود بما و موجودند.
از نتایج مهم دیدگاه توماس ،تفکی

میان علم مابعدالطبیعه و علم الهیات اسکت .او

معتقد است که مابعدالطبیعه رگز به تمکام قیقکت دسترسکی نکدارد و مکا بکه منظکور
دستیابی به بارترین مراتب شناخت به علم دیگرپ گراتر از مابعدالطبیعه یعنکی الهیکات
مقدس نیازمندیم که موضوعح وجود خداست و بکارترین منزلکت را در میکان علکوم
داراست .این در الی است که ابن سینا ،در میان علکوم ،مابعدالطبیعکه را در بکارترین
مقام و منزلت ارار مید د و موضوع آن را به گونهاپ تفسیر میکند ککه علکم الهیکات
بوشی از آن بوده و نسبت میان مابعدالطبیعه و الهیات نسبت میان کل و جزء میشود.

تعریف و موضوع مابعدالطبیعه از دیدگاه توماس آکوئینی :ضرورت وجود الهیات مقدس

811

پینوشت:
 Sacred Theologyآنچنان که در این مقاله معرگی میشود ،علمی با موضوعیت قایو و یکانی و
مبتنی بر علم خداوند است .باید توجه داشت که این علم دایقا مترادف با یچ ی

از علوم اسالمی

نیست ،زیرا معنایی بسیار عام داشته و ااسام نظرپ و عملی گراوانی را در بر میگیرد .بنابراین ایکن
علم دایقا معادل کالم اسالمی نبوده و به نظر میرسد که ترجمه این واژه به «کالم» ترجمکه دایقکی
نباشدب چرا که تئولوژپ در ارون وسطی ،ب

و بررسی در مورد تمامی قکایو و یکانی اعکم از

مسائل اعتقادپ ،اخالای ،گقهی و عرگانی بوده و بسیار عامتر از علم کالم است .البته از این جهکت
که یکی از مسائل اصلی تئولوژپ در صکدر دوره مسکی یت دگکاع از اصکول مسکی یت در برابکر
موالفان بوده ،با کالم اسالمی در دوران متقدم مشابهت دارد ،ولکی بایکد توجکه داشکت ککه یطکه
تئولوژپ بسیار گسترده تر از این وزه بوده است .بنابراین ،ترجمه تئولوژپ به الهیات یعنی ترجمه
لفظی آن ،مناسبتر از کالم است که علمی موتص به وزه تفککر اسکالمی و اخکص از تئولکوژپ
است .به مین دلیل است که ،بسیارپ از م ققان مسی ی نیز در ترجمه واژه ککالم از معکادل کاپ
انگلیسی استفاده نکرده و در متون انگلیسی آن را به صورت  Kalamاستفاده می کنند .رچند ککه،
الهیات م به طور کامل اگاده معناپ تئولوژپ در ارون وسطی را نمیکند چکرا ککه تئولولکوژپ در
ابتداپ وضع آن یعنی در آثار اگالطون و ارسطو ،گارد از ب

اپ اعتقادپ و دینی بوده است ولی

دینی اختدا

یاگته است .به نظر میرسد استفاده از

با گذشت سالیان در ارون وسطی ،به مبا

واژه الهیات مراه با پسوند ایی که خود توماس آن ا را به کار میبرده یعنکی الهیکات مقکدس یکا
الهیات مبتنی بر آموزه مقدس ،بیشترین ارابت معنایی را با استعمال این واژه در ارون وسطی داشته
باشد (.ر.ک .پازوکی ،شهرام« ،مقدمهاپ در باب الهیات» ،ارغنون 1 ،و )8114 ،1
البته باید توجه داشت که ،توماس آکوئینی ،رگز خود را ی
مواره به عنوان ی

عکالم مابعدالطبیعکه نمکیدانکد و

متکلم به تالیف آثار خود پرداخته رچند که آثارپ گلسفی نیز از او بر جاپ

مانده است .توضیح بیشتر در ادامه مین مقاله خوا د آمد.
به طور کلی شار ان آثار ارسطو ،در مورد رابطه میان الهیات و مابعدالطبیعه ،مواضع موتلفکی
را اتوککاذ کککردهانککد .مککه ایککن تفاسککیر را مککیتککوان بککه پککنج دسککته اصککلی تقسککیم کککرد.
) (Bertolacci,0221،880-881گروه اول ،معتقدند که بین این دیدگاه ا امکان جمع وجود ندارد.
چککرا کککه اساسککا ،وجککود شناسککی از خداشناسککی متمککایز اسککت.

(Natrop,8111 Quoted in

) Bertolacci,0221،880گروه دوم ،این رابطه را با ت ورت موجود در اندیشه ارسطو و دوره اپ
موتلف زندگی او توجیه میکنند .این اگراد معتقدند که ،رکت گککرپ ارسکطو از خداشناسکی بکه
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سمت وجود شناسی بوده است (Jaeger,8014) .گروه سوم ،مین تغییر وت ول را ابول دارند ولی
معتقدند که ت ول گکرپ ارسطو از وجود شناسی به خداشناسی بوده اسکت (Owen,8011).گکروه
چهارم ،مابعدالطبیعه را علم خداشناسی میدانند که وجود شناسی را در بر میگیرد .به دلیل این که
مطالعه نوستین نکوع موجکود ،یعنکی موجکود ال هکی ،منجکر بکه مطالعکه موجکود کلکی مکیشکود.
(پاتزیح ) 8111،گروه آخر متفکرانی ستند که معتقدند ،از آن جائی که ،در ر علمی مطالعکه در
مورد موضوع مرتبط است با مطالعه در مورد مبادپ آن موضوع ،مطالعه موجود بمکا کو موجکود،
مطالعه موجودات الهی را در بر میگیکرد(Decarie,8018 Quoted in Bertolacci,0221،881) .

گارابی و ابن سینا را می توان از مین گروه اخیر دانست.
توماس در سوال پنجم رساله شرح در باب تثلی بوئتیوس ،ابل از بیان تعریف مابعدالطبیعه ،به
ارائه تبیین دایقی از موضوع علم میپردازد که تاثیر بسزایی بر گهم دایو موضوع مابعدالطبیعه دارد.
از دیدگاه او ،موضوع ر علم ) ،(subjectumکه موجب تمایز علوم از یکدیگر است ،به طور ساده
شیئی نیست که در ی

علم مورد مطالعه ارار میگیرد بلکه به طکور دایکو ،موضکوع یک

رویکرد خاصی است که مه اشیاء از خالل آن ،در آن علم مورد ب

علکم،

و بررسی ارار مکیگیرنکد.

) (Maurer,8011,XVIIاو در این رساله و نیز در رساله جامع در الهیکات ،بکین موضکوع علکم و
موضوع مورد شناخت اواپ نفسانی ،ی
و موضوعح شبیه رابطه بین ی

تشابه برارار میکند .از نظر توماس ،رابطه بین ی

اوه از اواپ نف

علم

و مدرک آن است .بکه طکور مثکال ،در مکورد

متعلو اوه بینایی میتوان گفت که ،اشیاء رنگی ،مدرک خا

اکوه بینکایی سکتند و در قیقکت،

انسان و سنگ از آن جهت که اشیائی رنگی ستند ،توسط اوه بینکایی ادراک مکیشکوند .بنکابراین
مدرک خا

ر اوه ،رویکرد خاصی است که مه اشیاء از آن رویککرد خکا

توسکط آن اکوه،

مورد ادراک ارار میگیرند .مثل انسان و سنگ که از آن جهت که جزء اشیاء رنگی ستند توسکط
اوه بینایی درک مکیشکوند.

(Aquinas,Summa theologiae,Ia,q.8,a.1; Aquinas,exposition

)super de trinitate,q.1,a.8

Ad sextum dicendum quod metaphysicus considerat etiam de singularibus
entibus non secundum proprias rationes, per quas sunt tale vel tale ens
Et ideo pertractantur in illa doctrina, in qua ponuntur ea quae sunt communia
omnibus entibus, quae habet subiectum ens in quantum est ens; et haec scientia apud
eos scientia divina dicitur.
Ad septimum dicendum quod illae partes entis exigunt eundem modum
tractandi cum ente communi

ابن سینا در گدل اول و دوم الهیات الشفاء ،دپ را براپ مابعدالطبیعه ذکر میکند که در آثکار
ارسطو یاگت نمیشود .رچند که ریشه در کتاب اپسیلن ارسطو دارد .ابن سینا کد علکم الهکی را
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از موجوداتی میداند که در د و وجود مفارد از مادهاند .این تعریف تعریفی است که بکراپ

نوستین بار آمونیوس در شرح ایساگوگه گورگوروس ارائه میکند .اما مشوص نیست که این کتابِ
آمونیوس چگونه در اختیار ابن سینا ارار گرگته است .زیرا یچ ترجمه عربی از کتکاب آمونیکوس
گزارش نشده است(Bertolacci,0221،810).

این تعریف آمونیوس شبیه تعریف ارسطو در کتاب اپسیلن است و ریشه در سونان ارسطو در این
کتاب دارد .ارسطو در کتاب اپسیلن ،علم الهی را علم به موجوداتی میداند که مفارد از مکاده و امکور
نامت رکند ) (8201a81-81ابن سینا با وجود این که در گدل دوم الهیات الشفاء اثبات مکیکنکد ککه
موجود بما و موجود ،موضوع مابعدالطبیعه است ولی در انتهکاپ گدکل دوم دوبکاره تعریکف سکنتیِ
مابعدالطبیعه ،یعنی تعریف آمونیوس را ذکر کرده و سعی میکند این دو تعریف را بر م منطبو سکازد.
به نظر می رسد که توجیه ابن سینا در انطباد این دو تعریف ،نوعی تالش براپ فظ مالک سکنتی و
عدم موالفت با رأپ مشهور باشد .چرا که اگر بگوئیم موضوع گلسفه ،ن وه وجکود مکه موجکودات،
اعم از مادپ و مفارد است و تمام موجودات چه مفارد و چه مادپ از یک وجودشکان در گلسکفه
مورد بررسی ارار می گیرند ،تعریفی کامل ارائه دادهایم و نیازپ نیسکت ککه آن را بکا تعکاریف دیگکر
منطبو کنیم .به نظر میرسد دلیل اصلی ابن سینا در پاگشارپ بر فظ این ابیکل عقایکد سکنتی مکان
دلیلی باشد که در مقدمه منطو المشرایین و در رساله اض ویه بیان داشته است .ابن سکینا در ایکن دو
موضع ،به صرا ت بیان میکند که بوشی از آثارش را علیرغم موالفت و عدم پذیرش آراء مشکائین،
در مواگقت و مرا ی با آنان نگاشته است( .ابن سینا11: 8112،ب مو)0-4: 8421 ،
توماس سون خود را به بیانی از ارسطو در مابعدالطبیعه مستند می کند ککه مکیگویکد«واتکی
چنککدچیز ت ککت گرمککان ی ک چیککز سککتند ،یکککی بایککد کمرانککی کنککد و بقیککه بایککد اطاعککت
کنند(8014a02)».

در اینجا سوال بسیار مهمی مطرح میشود و آن این است ککه ،بکه چکه دلیکل ،تومکاس دایکره
مدادیو موجود بما و موجود را م دود میکنکد و وجکود خکدا را در زمکره مدکادیو آن اکرار
نمید د .به عبارت دیگر چرا موجود بما و موجود یعنی موضوع مابعدالطبیعه را گقط در بردارنده
موجودات مولود میداند .به نظر میرسد که ،توماس در ارائه این نظریه متاثر از دو دلیل مبتنی بر
انگیزه اپ دینی باشد .اولین دلیلی که باع طرح این نظریه از سوپ توماس شده است ،اعتقکاد او
به نظریه آنالوژپ به دلیل وجود انگیزه اپ دینی بوده است .در قیقت ،اعتقاد عمیکو تومکاس بکه
آنالوژپ و ارار دادن آن به عنوان یکی از مبانی مهم مابعدالطبیعکه ،موجکب مکیشکود تکا تومکاس
مابعدالطبیعه اپ متفاوت از ابن سینا ارائه کند .از دیکدگاه تومکاس موجکود بنکابر تشکابهِ علّکی ،بکر
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موجودات و بر خدا مل میشود .ولی تشابه نه به معنی اشتراک لفظی است و نه به معناپ اشتراک
معنوپ .چرا که اشتراک لفظی منجر به این میشود که ما از اضیه خدا موجکود اسکت کیچ گهکم و
درکی نداشته باشیم ،و اشتراک معنوپ م منجر به و دت وجود میشود .در قیقت ،آنکالوژپ بکه
این معنی است که گاصلهاپ نام دود میان خدا و مولواات وجود دارد و وجود مولواات از وجود
خدا به عنوان علت گاعلیشان بهرهمند شده و در وجود مولواات ،شبا تی بکه وجکود خکدا یاگکت
میشکود ککه مدک ح مکل تشکابه اسکت.

(Aquinas,Scriptum super librosSententiarum,

)prooemium, Aquinas, Summa Contra Gentiles,I,c.00

بنابراین توماس به منظور فظ نظریه تشابه که به دلیل انگیزه اپ دینی به آن معتقد شده است،
موجود بما و موجود را به گونهاپ تفسیر می کند که شامل خدا نمیشود( .براپ مطالعه بیشکتر در
زمینه آنالوژپ از دیدگاه توماس ر.ک .ایلوانی ،م مد« ،نظریه تشکابه در آثکار آلبرتکوس کبیکر و
توماس آکوئینی» گلسفه ،دوره  11شماره )8
در آثار توماس ،انگیزه دیگرپ را م میتوان براپ طرح نظریه عدم اندراج خدا ذیل موضکوع
مابعدالطبیعه ،یاگت .توماس در شرح کتاب العلل در توضیح این که چکرا برخکی از نواگالطونیکان
می گفتند که علت اولی ماگود وجود ارار دارد ،ادراک وجود خدا را گراتر از دسترسی عقل انسانی
ارار می د د .در نظر توماس ،آن چیزپ براپ عقل ما اابل درک است ،ککه ما یکت داشکته باشکد،
ما یتیکه از وجود بهرهمند است .ولی در مورد خدا ،باید گفت که ما یکت خکدا مکان وجکودش
است و خداوند ما یتی ندارد که مغایر با وجودش بوده و از وجود بهرهمنکد باشکد .بنکابراین درک
ذات خدا ،ماوراء گهم و برتر از اندیشه ما بوده و ما نمیتکوانیم در ایکن دنیکا او را چنانککه سکت
بشناسیم .بنابراین ،توماس به دلیل این که امکان رویت خداوند و درک ما یت او را در این دنیا رد
می کند ،نمیتواند خدا را یکی از مدادیو موضوع مابعدالطبیعه بداند .به عبارت دیگر از آن جکائی
که امکان معرگت به ذات خداوند در این دنیا براپ انسان ا م ال است ،خدا موضوع نظام گلسکفی
انسانی ارار نمیگیرد .و به دلیل این که ،امکان مابعدالطبیعه مبتنی بر امککان شکناخت موضکوع آن
است ،موجودپ که به یچ وجه امکان شناخت آن براپ انسان ا ممکن نیست ،نمیتوانکد موضکوع
مابعدالطبیعه ارار گیرد(Wippel,0222:101).

ارسطو درکتاب گاما ،مابعدالطبیعه را دانح موجود بما و موجود و عکوارض ذاتکی و علکل و
مبادپ آن میداند .ارسطو در این تعریف ب
مبا

از عوارض ذاتی موجکود و مبکادپ آن را ،در زمکره

گلسفی ارار مید د (8221a81-12) .براسکاس ایکن تعریکف از مابعدالطبیعکه ،از دیکدگاه

ارسطو ،مبادپ موجود م مانند عوارض ذاتی موجود ،در زمره مبا

گلسفی به شمار میروند.
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ابنسینا با اشراف به این بند مهم از کتاب مابعدالطبیعکه ارسکطو ،در گدکل دوم مقالکه اول الهیکات
الشفاء ،پ

از این که مسائل گلسفه اولی و رابطه آن ا با موجود بما و موجود را توضیح مید د،

چگونگی ب

از مبادپ موجود در مابعدالطبیعه را با طرح ی

شبهه و پاسخ به آن شرح مید د.

اشکال مطرح شده از سوپ ابن سینا این است که ،واتی موجود ،موضوع ما بعدالطبیعه است ،مبادپ
ر علمی عوارض ولوا و ذاتی موضکوع آن

موجودات نباید در این علم اثبات شود بلکه مبا
علم ستند و نه مبادپ موضوع آن.
در پاسخ به این اشکال ،ب

الشیخ الرئی

از مبادپ را ،در زمره ب

از عوارض موجکود بمکا

و موجود ارار مید د .زیرا مبدأ بودن ،نه مقوم مفهوم موجود است و نه در آن ممتنکع اسکت ،بلککه
امرپ است که عارض بر ذات موجود میشود و البته از عوارض خا

موجود است .عالوه بکر ایکن،

مبدأ بودن از جمله اعراض ذاتی موجود بما و موجود است زیکرا موجکود بمکا کو موجکود ،بکراپ
اتداف به مبدئیت ،نیازمند به واسطه نیست .به عبارت دیگر ،موجود براپ اینککه متدکف بکه وصکف
مبدئیت شود رزم نیست که مقید به اید طبیعی ،تعلیمی و یا اید دیگرپ شود .ابن سکینا در ادامکه ،بکه
بیان نکته بسیار مهمی میپردازد و آن این است که ،اگر در مابعدالطبیعه در مورد مبادپ موجود بما و
موجود به ب

و بررسی پرداخته میشود و ب

از مبادپ ،از مسائل ما بعدالطبیعی به شمار میرود،

به این معنی نیست که مه موجودات ،داراپ مبدأ باشند زیرا اگر مه موجکودات داراپ مبکدأ باشکند
رزم میآید تا خود مبادپ م ،داراپ مبدأ باشند .در الی که ،تنها برخی از موجکودات داراپ مبکدأ
ستند .بنا براین ب

از مبادپ موجودات به طور مطلو ،یعنکی مکه موجکودات از مسکائل گلسکفی

نیست .بلکه در گلسفه از مبادپ موجودات معلول ،ب

میشود (ابنسینا84 :8424 ،ک .)81بنکابراین

از دیدگاه ابن سینا ،موضوع گلسفه اولی ،موجود بما و موجود و عوارض ذاتیه آن اسکت و ب ک از
مبادپ ،از جمله مسائل مابعدالطبیعه م سوب میشود .چرا که مبدئیت از جمله عوارض ذاتی موجود
است.
این سونان توماس در توجیه ضرورت وجود الهیات مقدس بسیار شکبیه بکه سکون متکلمکان
اسالمی در توجیه ضرورت وجود علم کالم و ناتوانی دستیابی عقل انسانی به قکایو و کی شکده
است که گارابی در کتاب إ داء العلوم ذیل تعریف علکم ککالم از آنکان نقکل ککرده اسکت(.گارابی،
 )10-11 :8110با توجه به ترجمه کتاب إ داء العلوم در ارون وسطی و رواج اابل مال ظکه آن
بعید نیست که این آراء توماس ااتباسی از مطالب ا داء العلوم باشد.
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