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  ي تمايز عقل و ايمان ختشنامبناي انسان
  آكويناس و دكارت  نزد توماس

   يسيمين اسفنديار

  دهيچك
س آكويناس توما، عنوان يكي از مباحث مهم در حوزه الهيات و فلسفهدر بحث رابطه عقل و ايمان به

، يى خود، عقل را مستقل از ايمانگرارويكرد عقل با اتكلمان برجسته مسيحى در قرون وسطيكى از م
شود، چيزي فراتر گرايي جديد نيز كه دكارت مؤسس آن دانسته ميداند. در عقللكه حاكم بر آن مىب

گيرد. معرفت قرار نمي هدر حوز از عقل وجود ندارد؛ به عبارت ديگر هر آنچه با عقل قابل شناسايي نباشد،
بين  اام، كننديعني عقل و ايمان را از هم جدا مي ،شكارا دو روش كسب معرفتآهرچند دكارت و توماس 

   اند.قائلهماهنگي بنيادي دو به بين آنبلكه  ،بينندآنها تناقضي نمي
شود، ديده مي آكويناس ي دكارت وشناسدر اين مقاله با توجه به تفوق و برتري اراده بر عقل كه در انسان

  شود. بين ايمان و عقل براساس بينش آنان از انسان پرداخته ميتبيين نسبت  به

   .توماس، دكارت ايمان، عقل،، انسان :واژگانكليد
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  مقدمه
بازانديشي  بيشترمتكلم كاتوليك ايتاليايي،  فيلسوف و ،)م1224 -1274(فلسفه توماس آكويناس 

راه با تأثيراتي چشمگير از فلسفه رواقي، نوافالطوني، آگوستيني و بوئثيوسي فلسفه ارسطو هم
  .The Encyclopedia of philosophy, 1996, vol.8, p.105 -114)( است

از بازآفريده كه نشان اي گونهبههاي نظري و عملي اسالف خود را در حقيقت توماس فلسفه
گرايش او جهت يافتن  ،ي روش كار فلسفي توماسها. يكي از شاخصخرد و تعهد ديني او دارد

  بدان داده شده است.  متعدديهاي هايي است كه پاسخاي براي پرسشراه ميانه
 شناختيبايست در ارتباط با دو نظام جهانرا ميدر نظام توماسي بين عقل و ايمان نسبت بحث 

كليساي  يمقدس و آرابر مبناي كتاب  كهبود طرف كالم مسيحي  در يك :درنظر گرفت او
 بودطرف ديگر نيز تفسير فلسفي از عالم  درشكل گرفته بود؛  يكاتوليك و تفسير اوگوستينوس

اي كه يعني نظام فكري ؛ر يوناني و اسالمي و يهودي بودندفالسفه ديگ و كه مظهر آن ارسطو
  گذاران و مدافعان آن غير مسيحي بودند.بنيان
 -  مان و عقل براساس بينش او از انسان است. در نظام كالميبين اي وماستمايز ت ،عالوههب

الطبيعي كه وحي انسان را به آن شود: غايت ماوراءفلسفي او دو غايت براي انسان مشاهده مي
در چارچوب  و غايتي كه فلسفه براي انسان درنظر دارد يعني ،كند و غايت طبيعيراهنمايي مي

غايتي كه عقل طبيعي براي انسان به  ؛ در واقع همانداردغيبي قرار  قدرت انسان بدون امداد
و رؤيت خداوند غايت ماوراءالطبيعي برتر است كه غايت آن حيات جاودان البته آورد. ارمغان مي
دستيابي به سعادت جاويدان است كه در حيات ، نظر توماس علت خلقت انسانبه است. اصوالً

اساس حركت انسان را  ،وندد. شناخت صحيح از خداوندپياخروي با رؤيت خداوند به واقعيت مي
  دهد.سوي غايت الهي تشكيل ميبه

  موجودي با اراده عقلي ،يانسان توماس
بين فرشته و جانور دانست تا در اوج عقل خويش با يكي  ايماس آكويناس بشر را حائز رتبهتو

وي بود كه  ابه همين معن .ددو تالقي پذيرد و در حضيض جسم خود با اين ديگر تماس گيراز آن
 نحويتر كه تمام مخلوقات عالم را بهيعني عالمي به مقياس كوچك ؛دانست انسان را عالم صغير
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منزله سرحد يا خود در حكم نفس را بهوي به همين دليل بود كه همچنين  در خويش داراست.
 جويندتالقي مي ر عاقلعالم حيوانات غي خط افق شمرد كه در آنجا عالم ارواح مجرد با

  .)353، ص1366(ژيلسون،
و نفس و از ماده و  توماس انسان را نوعي وحدت عيني فردي حاصل از بدنهمچنين 

ت خود را در عقل نفس نيز در برترين حالت، صوركه  (Aquinas, 2006, IQ, p.75) داندصورت مي
زيرا  ؛ني گزيدن در بدن استنيازمند سك كند. اما چون نفس انساني است، اساساًو اراده پيدا مي

سبب چنين وحدت فردي و تواند آگاه گردد. تنها بهيبدون بدن حتي نسبت به خودش هم نم
. توماس )131ص ،1380 (ديركس، نامدمستقلي از نفس و بدن است كه توماس انسان را شخص مي

ر قابل تقسيم خود او ديگ و ديگر تفكيك شده است يد: فرد شيئي است كه از تمام اشياگويمي
زيرا نوع اگرچه از لحاظ صورت از نوع  ؛اين جهت با نوع تفاوت بسيار داردبنابراين فرد از  نيست.

به تعداد كثيري از افراد متمايز  ،آنكه ماهيت خود را از دست دهدتواند بيمي ،ديگر متمايز است
ن موجودند، نوع منقسم شود. انسانيت در هر انساني هست و به همين سبب كه افراد انسا

ايز است و خود او را انساني نيز وجود دارد. برعكس، يك فرد انسان از هر فرد ديگر انسان متم
و به همين سبب است كه آن را غير  ،ديگر نمود ي، منقسم به اشياآنكه زوال بپذيردتوان بينمي

  .)321ص ،1366 ژيلسون،( خوانيممنقسم مي
 بلكه عالوه بر، ين است كه او موجودي شناسنده استدر اتنها وحدت شخصي انسان نهالبته 

از اش . انسان به يمن اراده عقالنيباشدمي كننده از روي عقلدر اين است كه موجودي اراده ،آن
ثرترين ؤدار است. به اين ترتيب چون شخص مباالترين ظرفيت براي قائم به ذات بودن برخور

عقل طبيعي است، توماس انسان را فوق طبيعت بي مخلوق در ميان تمامي موجودات متناهي
  .)131، ص1380(ديركس، غايتي نفسي يا اصالي است ،دهد. انسان در برابر اين طبيعتقرار مي

. باشدميدر به تمايل و تمنا داشتن نيز بلكه قا، تنها قادر به شناختن استنه نفس نزد توماس 
كه  ترپست قوه يكي :گيردميسيله دو قوه فراوتوماس معتقد است نفس موضوعات شناخت را به

وسيله دو برتر كه قوه عقالني و استدالل است. بنابراين نفس به قوه قوه حسي است، و ديگري
نامند تر كه آن را قوه حسي مييكي پست :كندسوي موضوعات خود ميل ميقوه ميل طبيعي به
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 شودي برتر كه اراده خوانده ميشود، و ديگرو خود به قوه غضب و قوه شهوت تقسيم مي
 .)444ص ،1384 (ژيلسون،

نسان را بايد ا رو؛ ازايننزد آكويناس در درجه اول عقل است ترين ويژگي انساناما مهم
: توان استناد كردآثار آكويناس مي در توجيه اين تسميه به دو دليل در. ناميد» شخص عاقل«

اين دو ويژگي  كند و تأكيد دارد كه ميانقايسه ميتوماس عقل و اراده را با هم م ،اينكه اول
دوم . (Aquinas, 2006, IQ, p.82-A3) تر واالتر از اراده است، عقل شريفخاص فرشته و انسان

از اين  نه ،، اراده آزاد دارندته از آن جهت كه داراي عقل هستندانسان و همچنين فرش اينكه،
تقدم عقل بر اراده هم رو ازاين (Ibid, p.83). اندشدهواجد عقل  ،اراده آزاد دارند چون جهت كه

  .رتبي دارد و هم تقدم تكويني
دهد. تري قرار ميوه فكر را در مقام باالتر و شريفبنابراين آكويناس در مقايسه اراده و تفكر، ق

تر تر و انتزاعيساده ،تر است و موضوع قوه فكريتر باشد، شريفتر و انتزاعيهرچه چيزي ساده
  .Ibid, p.82)(تر است پس عقل شريف ؛است

عي ديرينه در عالم تفكر بوده نزا ،شد كه نزاع بر سر تقدم فكر بر اراده البته بايد متذكر
و گروهي از متكلمان اراده را  بوده فيلسوفان مدافع تقدم فكر بر ارادهبيشتر طوري كه به ؛است

تر ميان هرچند براي توماس عقل شريف در اين .انداظ كردهاصل دانسته و فكر را تابع آن لح
عنوان پدر رت به، ولي تقدم اراده بر فكر را تأييد كرده كه قرابت بسياري با ديدگاه دكااست

  .فلسفه جديد دارد

  انسان به مرحله تصوير خدا بودن امكان ارتقاي
 ؛ستاو شناسيانسانازجمله  و شناسي توماس آكويناسمعرفت محور ،انديشه صورت خدا

طور كه انديشه وجود در قلب مابعدالطبيعه وي قرار دارد. البته اين نوآوري از جانب وي همان
ديگر وي تنها سنتي را نو و ميراثي را ثمربخش موارد چون بسياري از نيست، بلكه در اينجا هم

ان اي به انسفيلسوفان مسيحي با هر نظري و از هر جنبه .)47- 48ص ،1384 (ژيلسون، كندمي
شمارند و همواره از اين لحاظ درباره او حكم دارند و تابع او مياو را به خدا منسوب مي ،بنگرند

اند. خدا در روز ششم آفرينش انسان از تورات چيزها آموختهماهيت  درباره آنانكنند. البته مي
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ندگان آسمان و با خود گفت: اينك انسان را به صورت و مثال خود بسازيم تا بر ماهيان دريا و پر
حاكم باشد و خدا انسان را به ، خزندجانوران اهلي و سراسر زمين و خزندگاني كه در آن مي

. نخستين نشانه صورت و مثال )342- 343، ص1366 ،همو( صورت خود، يعني به صورت خدا آفريد
ه به امر عرضي ك ،گوييم كه مقصود از صورت الهيدر تبيين اين كليت مي كليت آن است. ،خدا

م اوست. بنابراين تمام ذات انسان ملحق شود نيست، بلكه مقصود خود ذات انسان و وجه مقو
طبق نص  ثال آفريدگارند. اين عقيده چونگونه امتيازي به صورت و مافراد انسان بدون هيچ

 .)343ص (همان، جميع افكار در فلسفه مسيحي گرديدتورات تعليم شد، وجه مشترك 

واسطه شود، اما موجودات عقالني بهوجودات نشانه شباهت به خدا يافت ميالبته در تمام م
شود كه تصوير خدا در آنها وجود گفته مي روازاين اند وداشتن عقل بر ساير موجودات برتري يافته

ولي نشانه نمايانگر تأثير چيزي بر ديگري  ،دارد. تصوير نمايانگر شباهت دو چيز از حيث نوع است
يا  شود،يا ردپا گفته مي ، نشانهمانده از حركت حيواناتمين دليل است كه به جاي باقيبه ه است.

تصوير خدا هستند  ،واسطه آگاهي و تعقلولي موجودات عقالني به ،خاكستر نشانه وجود آتش است
، واسطه عقلشما در انسان به روايناز و اين عالوه بر شباهت آنها به خدا از حيث نشانه بودن است.

 .(Aquinas, 2006, p.1, Q93, A4)بينيم واسطه ساير اعضايش، نشانه خدا را ميتصوير خدا و به

از يك نوع هستند. براي تعريف  ااين است كه بشر و خدا به يك معن تعبير قديس توماس
است كه شيء را  كنند. اين فصل همان فصل اخيرنوع آن را ذكر ميو  يك وجود، جنس و فصل

نه به نوعي ديگر. در مورد انسان اين فصل اخير  ،كندتعلق به فالن نوع وصف ميعنوان مبه
شباهتي نوعي و خاص بين صورت و سرمشق آن وجود دارد.  ،همان عقل است. از جانب ديگر

انسان همانند خداست. همچنين  مثال،براي البته اين نظر در مورد هر مشابهتي صادق نيست.
تر نظر هم به خدا شبيه است، ولي هرچند اين شباهت به خدا نزديك اين انسان زنده است و از

ند. پس اين مشابهت از حيث زنده ااست، ساير موجودات زنده  نيز در اين شباهت با او شريك
نبايد منحصر را  در انسان . تصوير خدا)48ص ،1384 (ژيلسون، كندانسان را صورت خدا نمي ،بودن

بلكه از اين امر آگاه باشد كه  ،كه انسان خود را مانند خداوند بدانددانست  ايا مختص به اين معن
سبب مشابهت او با خدا و سيري به ،اند كه سيري كه در نفس خود داردآفريده ايگونهاو را به

از آن حيث كه سير  ،تصوير خدا در نفس است« :براي وصول به خدا. به قول توماس آكويناس
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 »سوي خدا روي آورددارد كه بهمي آن حيث كه طبع او وي را مجاز يا از ،كندسوي خدا ميبه
  .)346ص ،1366 ،همو(

باعث باال رفتن مقام و مرتبه انسان  ،اين سخن كه انسان به صورت خدا آفريده شده است
در اين جهان گام  ،شود. انسان با قدرت عقل و اختياري كه دارددر بين ساير مخلوقات مي

  آورد.عظمت و بزرگي را براي انسان به ارمغان مي دارد و اين،برمي
باشد، بيشتر در آن مشابهت صريح با خدا و خالق  ترهرقدر طبيعتي به كمال الهي نزديك

توان كشف كرد. صفت مميزه مرتبت و منزلت الهي اين است كه همه چيز را به حركت را مي
كه خود به حركت درآيد، متمايل گردد بدون اين ،نمايدكند و هدايت ميآورد، متمايل ميدرمي
 .)445ص ،1384 ،همو( وسيله ديگري هدايت يابديا به

  حقايق ايماني و محدوديت عقل از ديدگاه توماس
سوي حقيقتي كه هدف غايي تمام عالم است، در حركت است. انسان خود انسان همواره به

كند تا در پرتو آن به مقصد و يحقيقتي نامتناهي را جستجو مبنابه ضرورت متناهي است، اما 
سوي امر گرفتن در مسير آن، انسان را به غايت خود برسد. ايمان طريقي است كه با قرار

رستگاري آدمي در اين بود كه فضل «گويد: دهد. توماس در اين مورد مينامتناهي سوق مي
ي به بشر بقبوالند تا عنوان حقيقت ايمانالهي برخي از حقايق غير قابل ادراك براي عقل را به

سهولت در معرفت خدا سهيم گردند و در اين كار بيم شك و ترديد و خطا راه نداشته همگان به
  .)34، صهمان(» باشد

؛ است زيرا ايمان نوعي معرفت فراتر از فهم عقل انساني ، عقل دخالتي ندارد؛در اين مسير
و اصول معرفت ايماني از طريق وحي  بسياري از معارف از حدود عقل بشري خارج استرو ازاين

  كه توماس معتقد است:چنان شود؛به انسان داده مي
قابل درك  براي نجات و رستگاري انسان ضروري است كه وحي الهي بعضي حقايق غير

براي عقل را به او بشناساند. انسان نيازمند معرفتي است به وجود خداي اليتناهي كه 
تواند به قبول ايمان ز حدود عقل او بيرون است، تنها ميغايت اوست و اين معرفت كه ا

 (Aquinas, 2006, p.I, Q1, A1). وي عرضه شود
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تواند يك نظام مابعدالطبيعي مستقل از وحي ايجاد كند، ولي فيلسوف مي ،نظر توماسبه
با عقل صرف  و وع اصلي مابعدالطبيعه خداوند استناقص خواهد بود. موض اين نظام مطمئناً

» خدا واحد است«حقيقت را كه اين توان به اين مفهوم متعالي دست يافت. البته فيلسوف مين
كند. حتي اگر فيلسوف چيزي درباره تثليث اشخاص الهي نگويد، با استدالل عقلي كسب مي

ممكن است مفهوم تثليث به ذهن فيلسوف خطور  اين سخن حقيقت است و خطا نيست. اصوالً
مال دارد اين مطلب را بشناسد، ولي به آن اعتقاد نداشته باشد. حتي اگر يا احت ،نكرده باشد

قابل جمع است، باز هم  فيلسوف فكر كند كه نظريه تثليث با رأي در باب وحدت خداوند غير
  .)Ibid, A34( عنوان حقيقت مورد قبول استاين سخن كه خدا واحد است، به

 كنند.يق فلسفي را كامل مياقايق ايماني، حقدر واقع در اينجا مقصود توماس اين است كه ح
كند و انسان حقايقي را با عقلش درك مي ،نظر توماسشود كه بهبدين ترتيب مشاهده مي

گذرد و درك آن فقط با از حدود توانايي عقل انسان ميكه طور حقايق ديگري وجود دارد همين
يعني هم عقل  ؛حي مشترك استاست كه بين عقل و و ايمان ممكن است. حقايقي نيز موجود

 ،و هم وحي. البته بايد اشاره كرد كه هريك از اين دو نظام معرفتي است بيان كردهآن را 
 ،وند با وحي به انسان ابالغ نكردهموضوع خاص خود را نيز دارد. موضوع خاص فلسفه را خدا

ه اصول فلسفي بسياري را كچنان ؛ل در اختيار انسان قرار داده استتعق بلكه كسب آنها را با قوه
بنابراين حقايق فلسفي  .اندمسيحيان بدون دسترسي به وحي درك و ابراز كرده يونانيان و غير

كند. بدين براساس مفاهيمي هستند كه عقل انسان از عالم عين دريافت كرده است و تحليل مي
دهد. ايمان نيز ان مينظر توماس، در فلسفه عقل است كه ابتدا و انتهاي طريق را نشترتيب به

كند كه جزمي است؛ يعني بايد به حقانيت آن كالم نقلي يا وحياني را ايجاد مي ،براساس وحي
عبارت ديگر موضوعات خاص كالم وحياني را عقل ه د نقد عقل قرار نداد. بوراعتقاد داشت و م

 يكتاب مقدس و آرا جويد و تنهاتواند دريابد. متكلم اصول و براهين خود را در ايمان مينمي
  كليساي كاتوليك براي او حجت است. 
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فلسفي ايجاد كرد كه در تاريخ به كالم  - عنوان خادم وحي، نظام كالميتوماس با فلسفه به
از  است: كالم وحياني كه مستقيماًوف شد. كالم نزد توماس به دو معنمعر 1طبيعي يا فلسفي

و  ،اي ايمان به اصول اعتقادي مسيحي استگيرد و بر مبنمحتواي كتاب مقدس سرچشمه مي
سازد. توماس در كالم طبيعي طبيعي يا فلسفي كه عقل انسان با نور طبيعي خود آن را مي كالم

 ،دهد. انسان هرچه در توان داردكننده مفاهيم ايماني را ميدهنده و تبيينبه عقل نقش سازمان
انجام دهد.  - آنجا كه قابل درك عقلي استتا  -بايد براي تفسير عقلي اصول و مباني ايمان 

طرح و نقشه و مبدأ و  ،كالم گويد. در اينبنابراين كالم عقلي توماس با براهين عقلي سخن مي
 كند.دهد، اما توضيح محتوا و طريق رسيدن به غايت را عقل و فلسفه بيان ميغايت را ايمان مي

خداوند است كه وجودش را ايمان به انسان شروع بحث درباره  در كالم طبيعي نقطه بنابراين
شناسي است و در انتها نيز درباره مبحث پيدايش موجودات و انسان آن پس از و قبوالنده است

شود كه به شود. بدين ترتيب كالم طبيعي از جايي شروع ميرجعت مخلوقات به خداوند بحث مي
ي. به عبارت ديگر كالم طبيعي آخرين يعني بحث خداشناس ؛تقاد توماس انتهاي راه فلسفه استاع

مطالعه و تفكر بسيار الزم است،  ،قسمت فلسفه است كه بايد فراگرفت. براي درك كالم طبيعي
 ،توان گفت كه كالم طبيعي توماسوحي است. پس مي ،گيري و درك آنولي شرط اصلي شكل

عنوان طريق كسب غايت نهايي اي براساس مفاهيم ديني است كه به شناخت خداوند بهفلسفه
    دارد. نظر

تواند توماس جايگاه خاصي دارد. با اينكه عقل نميعقل نزد كه البته بايد توجه داشت 
كند. سوي حقيقت كامل راهنمايي ميمدعي اثبات يا ادراك حقايق وحي باشد، اما انسان را به

  ايمان وجود ندارد.   تناقضي بين عقل ودر واقع 
دهند، اما باز ه عقيده توماس هرچند عقل و ايمان دو زمينه جدا از هم را تشكيل ميبنابراين ب

   .)38، ص1384، (ژيلسون بدون اينكه ذات آنها دستخوش تغيير شود ،هستند هم متأثر از يكديگر
تر از معرفت عقلي است؛ زيرا ايمان يقيني ،شودالبته معرفتي كه از طريق ايمان حاصل مي

گيرد و وحي نيز چيزي است كه ست كه از طريق وحي در اختيار انسان قرار مينوعي معرفت ا

                                                               
1. Theologia Naturalia. 
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آن است كه  رو توماس برازاين .)27، صهمان(ها نازل كرده است خداوند براي رستگاري انسان
  .رسد تا از راه عقل طبيعيبخش درباره خدا ميتر به حقايق نجاتانسان از راه ايمان آسان

  اراده بر عقلتفوق  و دكارتانسان 
هاي متعارف را فرو ريخت،  نقطه ارشميدسـي و  دكارت كه با شك روشي خود بنيان همه يقين

خودبنياد و خودكفـا  » من«وجودي خود يافت. در انديشه دكارتي اين » من«يقين اساسي را در 
ش اشـناختي كـه ويژگـي    چه را در آن هست، شناخت حاصـل كنـد؛  توانست به جهان و همه آن

ـ       وضوح و نتيجـه   ت و مقـدار و در تمايز و يقين رياضـي اسـت. بنـابراين در تفكـر دكـارتي كمي
محاسبه و حسابگري محوريت پيدا كرد. اين انديشه باعث شد خودبنيادي عقـل بشـري بـه اوج    

  خود رسد.
تر از همه شناسد كه وجودش يقينيصورت موجودي ميرا به انسان دكارتي خود در حقيقت
ها و حقايق شود كه خود بنا نهاده و معياري براي همه يقيناصل و بنيادي مي ،چيز است. انسان

 فكر در نظر. كندداند و آن را با كوگيتو توصيف ميانديشه مي و گردد. دكارت ذات بشر را فكرمي
تمام شئون و ابعاد وجود بشر  ،تر از معناي معمول آن دارد. مراد او از فكردكارت معنايي وسيع

  گويد:آيد و طبعاً از شئون انديشه است. دكارت در اين مورد ميبه ادراك او درمياست كه 
توان هاي انديشه ما را ميزيرا تمام شيوه ؛داريم: ادراك فاهمه و فعل اراده انديشهگونه ما دو 

م شدن به ميكي ادراك كردن به مدد فهم و ديگري خواستن يا مص :به دو حالت كلي نسبت داد
ادراك هاي متفاوت معقول محض، همه از شيوه و درنظر آوردن اشيايساس، تخيل احاراده. 
هاي متفاوت اراده كردن همه از شيوه ،و ميل داشتن، بيزار بودن، تصديق، انكار و تشكيك است،
  .)248، ص 32لاص ،1376 (دكارت،است 

متفاوت از ديگر  مات جوهر فكر و انديشه دانسته و آن رابنابراين دكارت اراده را از مقو
دكارت اراده را ذيل  ،وجود اين بااست.  آن سلب حد و تناهي كردهحاالت فكر قرار داده و از 

در نتيجه اراده در سايه انديشه واقع شده  .عنوان انديشه و شأني از شئون آن معرفي كرده است
  و وجود آن فرع و تابع انديشه محسوب گرديده است. 
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كه اراده درحالي ؛داندمي انديشه را محدود به اشيا فاهمه يا حدوداما دكارت قلمرو ادراك 
هاي واضح و راي شناختوخواهيم كه بسا ما چيزهايي را ميشود و چهبه حدي محدود نمي

  متمايز ماست. 
عنوان دكارت ميان فهم چيزي و ادراك آن تفاوت قائل است. به ،شايان توجه اينكه نكته

گونه احاطه و دريافت كاملي كه هيچدرحالي داريم؛ متمايزي از نامتناهي ما ادراك واضح و ،مثال
   :گويدهاي آن نداريم. كوتينگهام مياز ويژگي

ازآنجاكه ادراك نامتناهي مقدم بر ادراك متناهي است، يعني شناخت خدا بر شناخت 
شناسي دكارت يك مشكل عمده وجود دارد؛ خويش مقدم است، بنابراين در معرفت

ايز دين صورت كه از يك سو نياز دارد تا بتواند بگويد من قادرم مفهوم واضح و متمب
اما از سوي ديگر مضمون اين مفهوم چنان بزرگ است  كاملي از نامتناهي داشته باشم،

كه از ظرفيت و توان ذهن من براي ساختن آن متجاوز است. دكارت از اين مسئله آگاه 
حل  عمل آوردن تمايز ميان فاهمه و ادراكوسيله بههكند تا آن را باست و تالش مي

  .(Cottingham, 1998, p.90-91) كند
  نويسد: مي تأمالتهارم از كتاب چدكارت در تأمل 

و كاملي به من  ستردهگكوه كنم كه خداوند اختيار يا اراده كامالً توانم شهمچنين نمي
يابم كه در هيچ حد و مرزي ترده را مياي بسيار وسيع و گسزيرا واقعاً اراده ؛نداده است

رسد اين است كه نظر مياينجا براي من بسيار قابل مالحظه به رشود. آنچه دمحصور نمي
قدر كامل و گسترده نيست كه نتوان با كدام آناز تمام قواي ديگري كه در من است، هيچ

يرا مثالً وقتي قوه ز ؛تر باشدر و كاملتتوانست باز هم بزرگوضوح تشخيص داد كه مي
غايت محدود اش بسيار كم و بهبينيم كه دامنهمي ،گيريمادراك خويش را درنظر مي

تر و حتي نامتناهي يابم كه بسيار گستردهاست و در همان حال مفهوم قوه ديگري را مي
فهمم كه آساني ميتوانم مفهوم آن را به ذهن بياورم، بهبينم مياست و از همين كه مي

 طور اگر ذاكره خيال يا هر قوه ديگري راين قوه مخصوص ذات خداوند است. همينا
در خداوند عظيم و بينم كه در من بسيار ناچيز و محدود و يك را نميبررسي كنم، هيچ
يابم كه قدري بزرگ مي. تنها قوه اراده است كه من آن را در خودم بهنامتناهي نباشد

طوري به ؛دارتر از آن تصور كنمتر و دامنهري را وسيعتوانم مفهوم هيچ چيز ديگنمي
 ؛صورت و مثال خداوندم فهماند كه من بهخصوص همين اراده است كه به من ميهكه ب
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 ،تر است تا در منناپذيري بزرگزيرا اگرچه اين قوه اراده در خداوند به نحو قياس
سازد و تر و مؤثرتر ميحكمجهت علم و قدرتي كه با آن توأم است و آن را مخواه به
خداوند را به خودي خود و به نحو صوري و با دقت لحاظ  ،دهاجهت متعلق ارخواه به

  .)92ص ، تأمل چهارم،1361 ،دكارت( يابمتر نميآن را بزرگ ،كنم
بسيار شبيه توماس است. از نظر ، در انديشه دكارتتفوق و برتري اراده بر عقل حقيقت  در

تواند اراده ميهمچنين  تواند به عقل فرمان دهد كه به اموري وارد شود يا نشود.توماس اراده مي
يعني قبول يا عدم  ،واع خاصي از تصديقاتنتري در اوارد اعمال عقل شود؛ زيرا نقش مستقيم

  .(Stump, 2003, p.361) يا دارداقبول برخي قض
به ديدگاه آكويناس نزديك است  ،همچنين ديدگاه دكارت درباره ايمان به مثابه عملِ اراده
  .اراده است لكه معتقد است به اينكه ايمان معلول تفكر نيست، بلكه معلو

طور هتواند باي دارد كه در آن حوزه ميعقل بشري حوزه گسترده ،بنابراين طبق نظريه توماس
قاً معناي دقيق كلمه براي پذيرش حقايق مطله در كسب معرفت فعال باشد. ايمان بمستقل 
تر وحياني ضروري است. اين حقايق شامل اسرار تثليث يا تجسد خدا در مسيح ناصري و متعالي

وضع نهايي هبوط و نجات بشر و جهان است. اين حقايق فراسوي عقل  و همچنين وضع اوليه
  .)137، ص1385، كونگ(اثبات كرد  عقلبا توان آنها را بشرند و نمي

  رتنزد دكا و ايمان عقل تعامل بين
است كه شرط  در حقيقت يقين به خود در فلسفه دكارت مبتني بر معيار معروف وضوح و تمايز

توان ادعاي معرفت درباره يك موضـوع  زيرا از نظر دكارت زماني مي؛ حصول معرفت عقلي است
هر چيزي كه با « د:آمده باشقين كامل  به ادراك دريعني با ي ،كرد كه آن موضوع با وضوح و تمايز

 تـوان . بنابراين  آيا مـي )62، ص1361(دكارت، » وح و تمايز كامل ادراك كنيم، كامالً حقيقت داردوض
هاي ديگر ازجملـه يقـين ايمـاني قـرار     پايه و اساس همه يقين خود را گفت كه دكارت يقين به

يعنـي جمـع    ،متقابل ميان يقين عقلي و يقين ايمـاني  هدهد؟ يا اينكه به نوعي تعامل و رابطمي
  ميان عقل و ايمان قائل است؟

ل وجود ندارد؛ به عبـارت  عقيده بر اين است كه چيزي فراتر از عق دكارتگرايي اساساً در عقل
وقتـي  وي البته از نظر  .گيردمعرفت قرار نمي هشد، در حوزآنچه با عقل قابل شناسايي نبا ديگر، هر
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واسـطه  توانـد بـي  يابد كه مييش ميت و تواني در خوذهن از دخالت قواي خارجي فارغ شود، قدر
و نافذ موجـود در   اين همان شهودي است كه دكارت آن را مفهوم يقيني .حقايق مختلف را دريابد

ـ . (Cottingham, 1998, p.94-95) داند كه برخاسته از نـور عقـل اسـت   يك ذهن روشن مي  ،عـالوه هب
آموزد كه معرفـت فاهمـه بايـد    ما مينور فطرت به «دارد: چنين اظهار مي تأمالتدكارت در كتاب 

هيچ قوه يـا اسـتعداد ديگـري در    . «)96، ص1361(دكارت، » ده تقدم داشته باشدهمواره بر تصميم ارا
» نور فطرت قابل اعتماد من باشد و براي مـن حقيقـت را از خطـا بازنمايـد     همن نيست كه به انداز

بـا تبيـين آثـار     ؟قلي بر يقين ايمـاني اسـت  معناي تقدم فهم عآيا اين سخنان به اما .)68، صهمـان (
گردد كه وي هيچ ترديدي را در امـور ايمـاني جـاري روا ندانسـته اسـت و      دكارت بر ما روشن مي

  داند.داند، بلكه ايمان عقلي را راهي براي كسب معرفت ميتنها خارج از حوزه فهم نميايمان را نه
شده موضعي از ادهو ايمان تا حدي س لتصور دكارت از رابطه عقتوان گفت بدين سان مي
در كل نظام او اين تمايز  بتوان گفت شايد آثار خود آكويناس البته با بررسي. مكتب توماس است

   :ابيمييم، نمطرح استطور كه در مكتب توماس متأخر دقيق ميان دو سطح معرفت و دو علم را آن
قلي كه چنان از خود مطمئن است كه ع ؛خود به عقل اعتقاد و اعتماد داشتقديس توماس 

نديشه توماس اعتمادي باز هم در ا ،. با وجود اينتواند در برابر خدا عرض وجود كندمي
. مسلماً ايمان يمان دارددارد و آن اعتمادي است كه وي به حقيقت ا تر وجودتر و قويمطلق

خود نوعي معرفت  خودييژه موارد يقيني علم و فلسفه است. ايمان به فاقد بداهت و ... و
ناپذير حقيقت ايمان آخرالزمان در ايقان تزلزل ،. با اين وصفمعرفت عقلاز تر است، امين

، اعتقاد وي اشدچه بميت عقل هرلّ. اعتقاد انسان به مسپيونددالهي شركت بسته و بدان مي
  .)50- 51، ص1384(ژيلسون،  تر استتر و مستحكمميت علم الهي به مراتب راسخه مسلّب

توضيح  .شناسدو شناخت يقيني در كنار ايمان مي بنابراين دكارت عقل را روشي براي فهم
حتى ايمان  ،هايقين هكه همپيدا كرد ناپذير استوار و تزلزل يبه نفس خود يقين دكارت ،اينكه
ا وضوح و هر چيزي كه ب«يعني  ،اين يقين بر معيار معروف دكارتي ؛ اماآن بنا شود بر بتواندنيز 

ند است كه ذات خداو مبتني ،)62ص، 1361، دكارت( »تمايز كامل ادراك كنيم، كامالً حقيقت دارد
اخت و رسيدن هاي شنرو دكارت براي تثبيت پايهضامن صحت اين شناخت يقيني است. ازاين

ه كند و با ايمان به خدا نتيج، وجود خدا را در فلسفه خويش مطرح و اثبات ميبه علم يقيني
بلكه علم بايد به درجه يقين رسيده باشد؛ ، گونه معرفت احتمالي مطرود استگيرد كه هرمي
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يقين است و شناخت يقيني شناختي است داراي صراحت و تمايز كه البته  ،زيرا گوهر شناخت
يز به همين بخش اول اصول فلسفه ن 13اصل  و تمايز ناشي از كمال ذات خداست. صراحت

هيچ دانش به  ،: ذهن ما پيش از رسيدن به شناخت خالق خويشگويدو مي مطلب اشاره كرده
. بنابراين كننده علم يقيني استدكارت تضمين. پس خدا در فلسفه يقيني دست نخواهد يافت

بلكه به همراه عقل، آن را راهي براي كسب ، داندفهم نمي هتنها خارج از حوزايمان را نهدكارت 
  داند.مي يقيني معرفت

 تيجهن

قيقت را از ديدگاهي خـاص  كشف ح ،(عقلي و ايماني)نظام معرفتي  يك از اين دوتوماس در هر
كند. اگر يك حقيقت بين فلسفه و كالم وحياني مشترك باشد، طريق رسيدن به اين بررسي مي

اي خدا را در انتهاي سلسله، ظام متفاوت است. براي مثال فلسفهحقيقت و درك آن در اين دو ن
عنوان اصـلي وحيـاني مطـرح    خدا بهاز همان ابتدا  ،كه در كالميابد؛ درحاليبراهين عقلي مي از

كه براي مؤمن عنوان حقيقتي يقيني؛ يعني حقيقتي بلكه به ،عنوان يك فرضيهالبته نه به ؛است
در نظـام فلسـفي   حركت بدين معنا كه چون حركت است، براي فيلسوف انتهاي راه است.  نقطه

، انسان بعد از مده و روح صورت جوهري انسان استانسان از وحدت روح و جسم پديد آتوماس 
كه آنجااز كه بيشترين شباهت را با خدا دارد. همچنينشود دومين مخلوقي محسوب مي ،فرشته

داراي اراده  نشود كه بـه تبـع عقالنـي بـود    ، تصوير خدا محسوب ميانسان موجودي عقالني است
تـر  خدا و شـبيه  ناختسوي سعادت كه شبنابراين انسان به كمك عقل و اراده به .دباشآزاد نيز مي

  .كندشدن به خداست، حركت مي
 ؛توان آنها را درك كردالبته در خداشناسي نيز حقايقي وجود دارد كه فقط با وحي مي

ت. نخواهد يافمانند اصل اعتقادي تثليث. هيچ فيلسوفي با تعقل صرف به درك اين اصل دست 
معرفتي فلسفه مانع از اين نيست كه فلسفه نيز حقيقت را نگويد، اما  البته محدوديت حوزه

دنبال يلسوف بهچون حقيقت يكي است، حقيقت فلسفي بايد مطابق با حقيقت كالمي باشد. ف
يعني انسان بدون وحي و تنها با كمك  ؛حالي كه خداوند اصل حقيقت استحقيقت است، در
قادر نيست تمام حقيقت را كسب كند. فيلسوف چون ابزار دستيابي به غايت  عقل طبيعي خود
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 ،تواند بگويد. بنابراين شناخت فلسفيباب آن نمي ندارد، سخني دررا اءالطبيعي انسان ماور
اند، يماني ريشه در وحي دارند و يقينيطريق حقيقي براي نجات انسان نيست و چون اعتقادات ا

تواند ، اما چون ايمان مياست مستقل و عقليكند. با اينكه فلسفه علمي ميآن شك ن كسي درباره
ي كند و به آن غايتي حقيقي را نشان دهد، فلسفه پشتيبان ضرور آن را از اشتباهات احتمالي دور
  يابد.و هميشگي خود را در ايمان مي

ل وجود ندارد؛ به اين است كه چيزي فراتر از عق گرايي دكارت عقيده بردر عقل ،عالوههب
با البته  .گيردمعرفت قرار نمي هشد، در حوزآنچه با عقل قابل شناسايي نبا عبارت ديگر، هر

شود كه وي اصوالً انساني باايمان بوده و هيچ ترديدي را آشكار مياين نكته آثار دكارت بررسي 
به همراه  بلكه ،داندنميفهم  هتنها خارج از حوزنهايمان را  دانسته است ودر امور ايماني جاري نمي

راهي جز اين نيست كه دكارت را قائل به  بنابراين داند.را راهي براي كسب معرفت مي عقل، آن
 ،طبقه يك ساختمان گويي دو حوزه مانند دونوعي جمع ميان يقين عقلي و يقين ايماني بدانيم. 

مطلقاً برتر  مثابهداراي يقين باالتر و به - يعني عقل  -  يكي :ده آنها كامالً از هم متمايز استمحدو
. رند و اساساً با هم مشاركت دارنداست، اما هردو نوعي قرابت هماهنگ با هم دا ايمان براي

شده تصور دكارت از رابطه يقين عقلي و يقين ايماني تا حدي سادهتوان گفت بدين سان مي
  موضعي از مكتب توماس است.
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