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گزارش كتاب
فلسفه و تمدن در قرون وسطی

مائوریس دی ولف ،استاد فلسفه در دانشگاه لواین و هاروارد ،عضو آکادمیهای
بروکسل و مادرید
Maurice De wulf; Philosophy and civilization in the middle ages,
oxford university press, 1922.

چکیده :کتاب فلسفه و تمدن در قرون وسطی اثر مائوریس دی ولف کتابی است که نویسنده آن تالش نموده از زاویه جدیدی قرون وسطی را مورد بررسی
قرار دهد و نشان دهد که چگونه تفکر این دوره ،ارتباط نزدیکی با تمدن غرب دارد .وی از میان فلسفه ها ،فلسفه مدرسی را که فلسفه غالب بوده ،مطرح
کرده و رابطه آن را با الهیات مورد توجه قرار داده و تأثیر الهیات و فلســفه بر یکدیگر و تأثیر فلســفه بر ابعاد دیگر تمدنی نظیر هنر و نهادهای سیاســی و
اجتماعی را واکاوی نموده است .نویسنده نوشتار حاضر ،گزارشی از محتوای فصول کتاب مذکور را که بر اساس ساختار کتاب تنظیم شده است ،ارائه می
نماید.

کلیدواژه :کتاب فلسفه و تمدن در قرون وسطی ،مائوریس دی ولف ،قرون وسطی ،تمدن غرب ،فلسفه ،فلسفه مدرسی ،الهیات ،تمدن.

هــدف نویســنده در ایــن کتــاب ایــن اســت کــه از زاویــه جدیــدی قــرون

فصل اول :مقدمه

وســطی را بررســی کنــد و نشــان دهدکه چگونــه تفکر این دوره که شــامل

نویسنده در مقدمه به بررسی جنبههای رابطهای فلسفه در قرون وسطی،

مابعدالطبیعــه اســت ،ارتبــاط نزدیکی بــا تمدن غــرب دارد .نقطه نظری

روشهــای بهکاررفته برای بررســی قرون وســطی و اهمیــت قرون داوزدهم

که نویســنده در این کتاب اســتفاده میکند ،ابعاد رابطهای فلســفه قرون

یپــردازد .نویســنده معتقد
و ســیزدهم میــادی در تمــدن قرون وســطی م 

وســطی اســت که در واقع فلســفه را بــا دیگر عوامل تمــدن از جمله دین،

اســت در مطالعــات مر بــوط بــه قــرون وســطی ،توجــه کمــی بــه وضعیت

هنــر ،علوم ،سیاســت و اجتماع به عنوان یــک مجموعه ارگانیک در نظر

تاریخی این قرون شــده است .نویســنده در ادامه مینویسد« :در تحقیق

میگیــرد و بازتــاب تمدن را در فلســفه قرون دوازده و ســیزده مورد بررســی

ما در خصوص فلســفه قرون وســطی ،ممکن نیســت بــدون درنظرگرفتن

قرار میدهد .از میان فلســفهها ،فلســفه مدرســی که فلســفه غالب بوده

شــرایط آن عصــر بتــوان شــناخت مناســبی از فالســفهای چــون انســلم و

مطــرح شــد و رابطــه آن بــا الهیــات مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت و تأثیــر

تومــاس آ کویناس 2به دســت آوریم .و به اعتقاد نویســنده نباید خیلی به

الهیات و فلسفه بر یکدیگر و تأثیر فلسفه بر ابعاد دیگر تمدنی ،نظیر هنر و

شــخصیتها به طور جداگانه پرداخت ،بلکه باید روح فلسفی آن عصر

نهادهای سیاســی و اجتماعی مورد توجه نویســنده قرار گرفت .نویسنده

و برداشــت آنها از زندگی و حقیقت را مورد بررســی قرار داد (ص .)4برای

از میان دکترینهای فلسفه مدرسی ،سه دکترین را که ارتباط نزدیکی با

فهم تمدن قرون وسطی باید این را پذیرفت که تمدن این عصر مانند قرن

تمدن دارد مطرح میکند :فلســفه عقلیه ،متافیزیک و فلســفه اجتماعی

ما نیســت و عوامــل آن معنای متفاوتی دارند و برای انســانهایی در یک

که با زندگی سیاســی و مذهبی مرتبط است .نیز مفهوم پیشرفت انسانی

عصــر متفاوت ایجاد شــده اســت .افزون بر آن بــرای درک این تمدن باید

در این راســتا مطرح میشــود و برخی از عقاید مخالف اسکوالستیک در

بدون واســطه به نحوه تفکر آنها اندیشــید و به عوامل و ســاختار درونی آن

مقام مقایســه میآید .نویســنده مدعی نیســت که در این کتاب به تمام

پرداخــت .همچنین برخی عوامل باید بــه عنوان یک مجموعه یکپارچه

مســائل مربوطــه پرداختــه اســت ،بلکــه تــاش کرده تا مســیر جدیــدی را

بررســی شــود و نباید نهادهای آن دوره را با دوران امروز مقایسه کنیم؛ چرا

1

بازکنــد .در ایــن نوشــتار گزارشــی از کتــاب که بر اســاس ســاختار کتاب
تنظیم شده است ارائه میشود.
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1. Anselm.
2. Thomas Aquinas.
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کــه این مقایســه بیمعنی خواهد بــود (ص .)7به اعتقاد نویســنده اگر ما

ســیزدهم حکومت ســلطنتی فئــودال تمــام نیروهای اجتماعــی که برای

میخواهیــم تمــدن قرون وســطی را درک کنیــم ،باید به یــک معیار ثابت

زندگی ملی الزم است را در بر دارد .رفاه مادی افزایش مییابد وروابط بین

اشــاره نماییــم و آن شــرافت و ارزش(ماهیــت) فطــرت انســانی 3اســت.
ً
فطرت انســانی با وجود تغییرات تاریخــی لزوما ثابت باقی میماند و این

ملتها شکوفا میشود .دین نیز در وحدت و یکپارچگی نقش بیشتری
پیدا میکند و در تمام روحیات و عوامل و حیات آن عصر وارد میشود.

از دکتریــن رایــج قرون وســطی بوده اســت .تمــدن قرن ســیزدهم از جمله

سیســتمها و ایدههای فلســفی بهوفــور ظهور پیدا میکننــد و از میان این

تمدنهایی اســت که به درجه باالیی از تکامل دســت یافته اســت؛ زیرا

سیســتمها ،فلســفه مدرســی هماهنگ با این عصر اســت .به ســه دلیل

الهامات خاص انســانی در آن دوره تجلی پیدا کرده اســت .در تحســین

این فلســفه مورد توجه اســت :اول اینکه این فلســفه دارای ابعاد ارتباطی

یا تقبیح عوامل قرون وســطی ،شــرایط قرون وســطی را با شرایط شناختی

است که با دیگر فعالیتها همخوانی دارد ،دوم اینکه بسیاری از اصول

خودمان مقایسه نمیکنیم ،بلکه این عوامل را با شرافت و فطرت انسانی

آن دارای آثــاری از ایدههــای اجتماعــی و اخالقــی قرون وســطی هســتند

میسنجیم(ص  10ـ .)11

و ســوم اینکه فلســفه مدرســی فلســفه آنهایی اســت که در راس نهضت

مطالعــه قــرن دوازدهم و ســیزدهم و شــناخت آن از اینرو ضروری اســت
کــه ایــن دو قــرن در واقــع قلــب قــرون وســطی هســتند .نویســندۀ کتــاب

فرهنگــی قرن ســیزدهم قرار دارند .در ادامه نویســنده بــه اثبات این موارد
مطرحشده میپردازد(ص.)18

مطالعــات خــود را بــه این دو قرن محــدود مینماید؛ چرا کــه در این دوره

فصل دوم :بررسی تمدن در قرن دوازدهم

تمدن قرون وسطی شکل مشخصی به خود میگیرد .به اعتقاد نویسنده

در این فصل نویســنده به اروپای فئودال و به بررســی تأثیرات مســیحیت

ســه عامــل در شــکلگیری تمــدن قــرون وســطی نقــش دارنــد :میــراث به

کاتولیــک پرداختــه و ارزش و شــرافت فــردی ،اشــکال جدید هنــری و نیز

دســتآمده از دنیای باســتان ،پاسخ واکنشــی و انفعالی نژادهای جدید

تأثیــرات فرانســه را بــر قــرن دوازدهــم واکاوی میکند .به اعتقاد نویســنده

(ســلت 4و تتونی )5و راهنمایی هدایتگرایانه مسیحیت .قرن سیزدهم،

بــرای درک بازتــاب تمــدن قــرن دوازده در فلســفه آن ،بایــد بــه عناصــری

بهــار تمــدن قــرون وســطی اســت و تمــام تجلیــات متعالــی روح انســانی

کــه با حیات فکری مرتبط اســت ،نظیــر نهادهای سیاســی ،ایدهآلهای

کــه تمــدن را شــکل میدهــد و پیشــرفت آن را تعیین مینمایــد ،از جمله

اخالقی اجتماعی ،استانداردهای هنر و عقاید مذهبی نگاه کلی داشته

اقتصــاد ،سیاســت ،خانــواده و اجتمــاع در این دوره آشــکار میشــود .از

نهــا ،دوکهــا و لردهــا
باشــیم .فئودالیســم در آن دوره رواج داشــت .بارو 

میــان ایــن عوامل ،ابتــدا نهادهای سیاســی شــکوفا میشــوند ،در حالی

در قلعههــای خــود زندگــی میکردنــد و کم و بیــش حق مالکیــت خود را

کــه فلســفه آخر از همــه به بلــوغ و تکامل خــود میرســد(ص .)13دومین

داشــتند .آنهــا طبق قــرارداد آزادانهای کــه بین آنها وجود داشــت ،زندگی

دلیلی که نویســنده به قرون دوازدهم و ســیزدهم میپردازد ،شــکلگیری

میکردنــد .در قــرن ســیزده گرایش به ســمت تمرکزگرایی 10بــه وجود آمد و

فضای فلســفه غرب در این دوره اســت .همه مورخان فرانســه را پیشــتاز

تقویت شد .انگستان و فرانسه به سمت تمرکز قدرت حرکت کردند ،ولی

این دوره میدانند و در فرانســه بود که اندیشــه فئودال شــکل گرفت و نیز

آلمــان بهتدریج یک بعد فئودالیتری را ایجاد کرد .حکومت ســلطنتی و

مشــرب بندیکــت 6فتــوت 7اصالحــات مذهبــی و رهبانی ،هنــر گوتیک

فئودالیســم در فرانسه و انگستان شبیه بودند .اسپانیا تحت تأثیر غرب و

و رومانــی همگــی محصــول جــو حا کم بر فرانســه هســتند .قرن ســیزدهم

تمدن عربی قرار داشــت ،به ویژه جنوب اسپانیا تحت نفوذ تمدن عربی

شــاهد شــکلگیری ملــل بــزرگ اروپایــی بــود .از شــاخصههای ایــن قــرن

بــوده و نقش خود را در بیداری فلســفی قرن ســیزدهم ایفا نمــود .بنابراین

جهانوطنــی 8و وحــدت و یکپارچگــی 9بــود .اگر چه از دیــدگاه کلی قرن

شــاخصه اصلی وضعیت اجتماعی و سیاســی در این دوره فئودالیســم

دوازدهــم اهمیــت بیشــتری دارد ،امــا از دیــدگاه فلســفی قرن ســیزدهم از

بوده اســت .فرانســه نقطــه شــروع فئودالیســم و انگلســتان و بخشهایی

اهمیت بیشــتری برخوردار اســت؛ زیرا همیشــه تمدن ســریعتر از فلســفه

از ایتالیــا و اســپانیا و آلمــان و کل ارو پــای غر بــی تحــت نفوذ فئودالیســم

توســعه مییابد و فلسفه ثمره تمدن است (ص .)15-14در قرن دوازدهم

بودند(ص .)23-21کلیسای کاتولیک ارتباط نزدیکی با سیستم فئودال

کلیســاها بهتدریج در همه محافل نفوذ یافتند .آداب و رســوم فئودالیسم

داشــت .قــرن دوازده عصــر طالیی کلیس ـاها اســت .کلیســای کلونی و

و فتــوت بــه عنوان شــاخصههای آن عصــر رواج پیدا کــرد .در تمدن قرن

سیتیوکس 12که دو شاخه مهم مشرب بندیکت 13بودند ،در کل فرانسه و

3. Human Nature.
4. Celt.

11

اروپا رواج داشــتند(ص .)24ثروت فوقالعاده کلونی باعث افول آن شــد
و بعــد از آن ســیتیوکس رواج یافــت .آنهــا تالش کردند که نظــام رعیتی را

5. Teuton.
6. Benedict.

10. Centralization.

7. Chivalry.

11. Cluny.

8. Cosmopolitan.

12. Citeaux.

9. Unifying.

13. Benedict.
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شهرت اســتادان خود طبقهبندی میشدند .شهرت

لغو نمایند .نویســنده به نقش اســقفها و پاپها نیز

اشــاره میکنــد و معتقد اســت که بــدون لحاظکردن هــدف نویســنده در ایــن آبــارد در مدارس کاتدرال و ســنت جنیویو اســتادان
جایگاه پاپ نمیتوان وضعیت اجتماعی و سیاسی کتــاب ایــن اســت کــه و دانشــجویان زیادی را به پاریس کشــاند .بومیبودن
اروپــا را فهمیــد .پــاپ بعــد از رهاشــدن از امپراتــور از زاویــه جدیــدی قــرون ایــن مــدارس مانع یک اتحــاد و یکپارچگــی در روش
آلمانی ،تبدیل به یک نیروی معنوی در دنیا شد و در وســطی را بررســی کنــد تدر یــس آنها نشــد و این وحــدت رویه ،زمینــه را برای
جریان قرن دوازده یک حکومت الهی و دینی در حال
شــکلگیری بود که در قرن بعدی به اوج خود رســید.
پاپهــا نفوذ سیاســی قوی بر پادشــاهان مســیحی آن

و نشــان دهدکــه چگونــه

تفکــر ایــن دوره کــه شــامل

فراگیرشدن تدریس فلســفه در دانشگاها فراهم آورد.

بومیبــودن 17و تمرکزگرایی 18هر دو با هم ترکیب شــدو
یادگیــری و آموزش منحصر در یــک طبقه اجتماعی،

دوره داشــتند (ص .)33تحت تأثیر کلونی ،عواطف مابعدالطبیعــه اســت ،ارتبــاط یعنــی روحانیــت بــود .ز بــان التیــن یــک انســجام
فئودالی رنگ و لعاب و شــاخصه مســیحی پیدا کرد نزدیکــی با تمدن غــرب دارد .ویکپارچگی را در میان استادان غرب ایجاد کرد ،اما
و نیــز در قــرن دوازده بــود که شــکل جدیــدی از هنر به نقطــه نظری کــه نویســنده در مهاجرت دانشجویان و دانشمندان از یک مدرسه به
وجــود آمــد و کلیســاهایی بــه ســبک رومانی ســاخته ایــن کتــاب اســتفاده میکند ،مدرســه دیگر باعــث ابتــکار در روش برنامــه و واژگان

شــد .ایــن معمــاری دارای ســبک یکپارچــه و یــک
شــکل نبــود و از ابزارهــای تزئینــی اســتفاده میشــد.
در قرن دوازده و ســیزده فرانســه چشــم و مغز اروپا بود.

ابعــاد رابطـهای فلســفه قرون
وســطی اســت.

مورخ آلمانی لمپرخت14سیطره ایدههای فرانسوی در
آلمــان را تأیید مینماید .راهبهای کلونی ســبک معمــاری کلونی را به
راین آوردند و راهبهای سیتیوکس نیز معماری سبک گوتیک را آوردند.
بنابراین به اعتقاد نویســنده در قرن دوازده ســنگ بنا گذاشــته میشــود و
نیروهای بزرگی در حال شــکلگیری هســتند ،اما هنوز فعالیتهای این
نیروها منسجم نشده و روح محلی که فرانسه ،انگلیس و کشورهای دیگر
را بــه مناطــق فئودالی کوچک تقســیم مینمود و در آثار هنری نیز مشــهود
بود ،در حیات اجتماعی و مذهبی آن دوره موج میزد(ص.) 38

میشد(ص.)46-45

بحث دوم که نویسنده درباره بازتاب تمدن در فلسفه
مطــرح میکند ،مربوط به مرزبنــدی محدودههای بین

علوم اســت .در اوایل قرون وســطی برنامههای تحصیلی شامل یک محور
ســهگانه (دیالکتیک ،گرامر و سخنوری) و یک محور مطالعاتی چهارگانه
(موســیقی ،هندســه ،ریاضــی و نجوم) بــود ،اما چنیــن برنام ـهای در قرون
یشــد ،بنابراین فلســفه جایگاه خاصــی را خارج
وســطی محــدود تلقــی م 
از هنرهــای زیبــا پیــدا کرد و الهیــات نیز در صــدر توجه قــرار گرفت .گفته
یشــد ،اما
میشــود در قرون وســطی فلســفه با دیالکتیک اشــتباه گرفته م 
افرادی چون انسلم نه تنها دیالکتیک را مطالعه میکردند ،بلکه جایگاهی
مستقل را برای فلسفه ایجاد کردند(ص )47-46در اواخر قرن یازده فلسفه

فصل سوم :بازتاب تمدن در فلسفه

پیشــرفت میکند و در اواســط قرن دوازده دارای مجموعهای از دکترینها

در این فصل نویســنده برای بررســی بازتاب تمدن در فلســفه به وضعیت

میشــود .فلســفه ،هنرهــای زیبا را نیــز تحت تاثیر قــرار داد .در قــرن دوازده

مــدارس فلســفه ،رو یآوردن خارجیــان بــه مدارس فرانســه و نیز بــه تمایز

هنرهای زیبا و الهیات از فلسفه جدا شد و محدودههای آنها توضیح داده

فلســفه بــا هنرهــای آزاد و الهیــات پرداختــه و نشــان میدهــد کــه ایــده

شد .دکترینهای فلسفی از تالشهای قرن دوازده به وجود آمد .در بررسی

فئودالــی ارزش فــردی بــا دکترین فلســفی اصالت فــردی همخوانی دارد.

بازتاب تمدن در فلسفه به نکته سوم میرسیم که بین برداشت فئودالیته از

در قــرن دوازده و ســیزده دولــت ،کنترلی برآموزش نداشــت ،پس مدارس

ارزش شخصی و دکترین فلسفی اصالت فرد یک هماهنگی وجود دارد.

مســتقل متعددی در اطراف کلیســاها و معابد ایجاد شــد .هر مدرسهای
ســعی داشــت کــه بــا افزایــش آزادی و جــذب اســتادان شناختهشــده
بــر مــدارس دیگــری برتــری داشــته باشــد .از میــان معلمــان معــروف قرن
دوازدهم انســلم ،آبالرد 15و هوگو 16را میتوان نام برد .در زمان آبالرد هجوم
مــدارس فرانســوی بــه وســیله خارجیهــا به اوج خود رســیده بــود .هجوم
دانشــجویان انگلیسی نیز افزایش یافت؛ چرا که مراکز آموزشی در بریتانیا
وجــود نداشــت(ص .)41-40روحانیــون آلمــان نیــز بــه مدارس فرانســوی

فصل چهارم :بیداری بزرگ فلسفه در قرن سیزدهم
در ایــن فصــل نویســنده بــه عوامــل اوجگیــری فلســفه در قــرن ســیزدهم
میپــردازد کــه شــامل مــوارد ز یــر اســت :پیدایــش دانشــگاه پار یــس و
آ کسفورد ،وجود دو مسلک مذهبی بزرگ (دومینیکن 19و فرانسیسکن)20
و ترجمــه و چــاپ تعــداد ز یــادی از آثــار فلســفی بــزرگ کــه از شــرق آمده
اســت .نیــز نویســنده ایــن نتیجــه کلــی را مطــرح مینمایــد کــه از میــان

رفتنــد .ایتالیــا نیــز مردانــی را به فرانســه فرســتاد .مــدارس فرانســوی طبق
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17. Localism.

14. Lamprecht.

18. Centralizing.

15. Abaelard.

19. Dominican.

16. Hugo.

20. Franciscan.
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سیســتمهای فلسفی ،فلسفه مدرســی فلسفه غالب شــاخصه اصلــی وضعیــت یــک علم به دنبال شــناخت کلــی چیزها اســت .قرن
اســت .در این فصــل همچنین به مقولــه طبقهبندی اجتماعــی و سیاســی در  13مــا را به ســمت اهمیت کلیت که به فلســفه تعلق
جامع علوم پرداخته میشــود .اولین عامل پیشــرفت
تفکــر فلســفی در اروپــای غربــی این بود کــه متفکران
قــرن دوازدهــم حرکت اولیهای را شــروع کردند و نقش

ایــن دوره فئودالیســم بــوده

اســت .فرانســه نقطــه شــروع

دارد هدایت میکند .طبقهبندی علوم با تمدن ارتباط
تنگاتنگیدارد.

فئودالیســم و انگلســتان فصــل  :5گرایشهــای یکپارچهســازی24و
آنها در روششــناختی و تعیین محدودههای هر علم
25
کلینگری
کامال مشــهود است .ســه عامل بیرونی پیشرفت تفکر و بخشهایــی از ایتالیــا
فلسفی شامل موارد زیر است :به وجود آمدن دانشگاه و اســپانیا و آلمــان و کل
پاریس ،وجود دو مسلک مذهبی بزرگ ،چاپ تعداد

زیــادی از آثــار فلســفی بزرگ که از شــرق آمده اســت.

در ایــن فصــل نویســنده به قانــون ایجاز و دو سیســتم

زمینمحــوری 26و مفهــوم انســانمحوری 27پرداخته و

اروپــای غربــی تحــت نفــوذ جامعه بشری را در اشکال نظری و عملی آن واکاوی

فئودالیســم بودنــد .کلیســای میکنــد .دو نتیجــه مهــم عوامــل مختلــف توســعه

در اواســط قــرن دوازدهــم مدارس به ســه گروه تقســیم
کاتولیــک ارتبــاط نزدیکــی بــا فلســفه در قرن ســیزدهم عبارتنــد از :طبقهبندی علم
میشدند :مدارس کلیســای نتردام 21،مدارس سنت
و سیســتم فکری غالــب ،یعنی اسکوالســتیک .یک
ویکتور و مدارس کلیســای جنیویــو(22ص .)66-65سیســتم فئــودال داشــت.
ویژگــی اساســی در ایــن دو مــورد ،گرایــش بــه ســمت
دو ویژگــی شــاخص کل دانشــگاهها روح جمعــی و
وحدت و ثبات اســت و همه بــه دنبال یک هارمونی
توســعه و گســترش آموزش بوده اســت .رشــد مــدارس فلســفی و الهیات
کلــی هســتند .در فرانســه فئودالیســم محلــی ضعیف شــد و تمرکزگرایی
پاریس با ایجاد دو مشــرب مذهبی دومینیکن و فرانسیســکن و نفوذ آنها
ســلطنتی افزایش یافت .دو نوع دولت در غرب ایجاد شــد :یکی اعطای
در دانشــگاه ســرعت یافت و با افول رهبانیت بندیکت ،این دو مشــرب
اســتقالل سیاســی به اجــزای امپراطوری فئودال و دیگــری قدرت متمرکز
رواج یافت .این دو مشرب در همه زمینهها رقابت داشتند ،اما در قلمرو
یشــدن ،وحــدت ،و
آلمانــی(ص .)102همــه تمدنهــا مشــتاق بــه جهان 
فلسفه و الهیات رقابت آنها سرکوبگرانه و شدید بود(ص.) 75-74
ایجــاد سیســتم شــدند .ایــن اشــتیاق بــه سیســتماتیزهکردن و نظــم ،در
سومین بحث دیگری که باید به آن توجه شود ،وجود متون فلسفی جدید

برخــی مــوارد منجر به زیاده رو یهایی شــده اســت .برای مــردم آن دوره،

است از جمله رسالههای مابعدالطبیعه ،فیزیک و رساله روح ارسطو که

زمیــن مرکز جهان و انســان حا کــم جهان بود و ماه و ســیارات ثابت تلقی

از یونــان و اســپانیا آورده شــد .نیــز آثــار نئوافالطونی و تفاســیر عربی که به

میشــدند(ص .)111در ایــن دوره آنهــا بــه دنبال یک جمهوری مســیحی

دســت اســتادان فرانســوی رســید و آثار عربی و یهــودی که منشــا فارابی

بودنــد کــه تمــام بشــر را تحت پوشــش قــرار دهــد .بــرای قانونگــذاران 28و

داشتند و وارد عرصه شدند .در اواخر قرن سیزدهم بود که غرب توانست

متشــرعین ،جامعه انســانی یک اجتماع واحد تلقی میشود که در آن،

بــه طــور کامــل ایــن گنجینههای خارجــی را تشــریح نماید و هــرج و مرج

نظــم در سراســر آن وجــود دارد .متشــرعین بــه تئــوری قــدرت مطلق پاپ

اولیــهای کــه در زمینه ترجمه و تفســیر آن وجود داشــت ،بــه نظم و تعادل

معتقدند و قانوندانان به یک سلطنت جهانی تحت نام امپراطوری روم

برساند (ص.)79-78

مقــدس(ص .)120-119قــرن ســیزده خــود را در آرامش و ثبــات میداند و

دو حقیقت برجســتهای که بر کل تفکر قرن ســیزدهم ســلطه دارد ،فلســفه
مدرســی در اروپای غربی و طبقهبندی موثر علوم انســانی اســت .ایدههای
مخالففلسفهمدرسیوجودداشت،از جملهماتریالیسم،نئوافالطونالیسم
و آوروئیسم 23.مثال آوروئیسم اصالت فردی تفکر را رد میکند و میگوید که
همه افراد با ابزار یک روح واحد فکر مینمایند (ص .)83درباره طبقهبندی
علوم که دومین نتیجه حیات فکری قرن سیزدهم است ،این بحث مطرح
بود که دو علم میتواند با یک ماده سروکار داشته باشد ،اما زاویه نگاه فرق
دارد و بــا ایــن قانون ،تمایز بین علــوم را میتوان تنظیم کرد .همچنین علوم

29

همــه علــوم را طبقهبندی کرده و معتقد بودند که به همه مســائل فلســفه
پرداختهانــد و هنــر بــا همه زیباییاش در کلیســا تجلی پیــدا کرده و این
احســاس رضایت رواج یافته و صدها ســال ادامه داشــت .مبحث دیگر
جهانشــمولی و کلینگری اســت؛ یعنی گرایش به اینکه همه چیزها را با
اســتاندارد جهانــی ارزیابی نمایند و این گرایش ،نتیجه توافق گســترده و
قبول یک فلســفه غالب ،یعنی فلســفه مدرســی اســت .در قرن سیزدهم
در فلســفه و الهیات وحدت و یگانگی بیسابقهای وجود داشت .نیز در
نهادهای سیاسی یک نوع یکپارچگی بود.
24. Unifying.

تخصصی و علوم عمومی با این قاعده قابل طرح اســت .فلســفه به عنوان

25. Cosmopolitan.
26. Geocentric.

21. Noter Dam.

27. Anthropocentric.

22. St.Genevieve.

28. Legist.

23. Averroism.

29. Canonist.
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دیگــرناگشتهها
فصل ششم :خوشبینی 30و غیرشخصیبودن

گزارش کتاب فلسفهوتمدن در قرون وسطی

ســنت لوئیــس در فرانســه و ادوارد اول در انگلســتان و ...کلیســا را بــه

31

از آنجایی که فلسفه خوشبینی یکی از ویژگیهای بارز کل تمدن است،

عنوان اســاس و بنیان ضروری ســاختار اجتماعــی میدانند(ص.)158

در ایــن فصــل نویســنده بــه خوشبینــی در فلســفه ،دیــن و هنــر پرداخته

رابطــه فلســفه و الهیات در ســه گــروه قابل تبیین اســت :گروه اول ناشــی

و ویژگــی غیرشــخصیبودن و تاریــخ فلســفه را بررســی میکنــد .اعتمــاد

از اولویــت اجتماعــی الهیــون و فلســفه یک نــوع آمادگی بــرای مطالعات

بــه ظرفیتهــای انســانی ،الزمــه تحقــق عملی ایدهآلها اســت .فلســفه

الهیات اســت .اســتادان دانشکده الهیات بر اســتادان دیگر تفوق دارند

خوشبینــی به معنــای اعتماد به قدرت اســتدالل و آرامش و وقار در کار

(ص .)159دومین گروه روابط ،ناشــی از نفوذ فلســفه به الهیات نظری

فکری اســت(ص .)135فلســفه مدرســی معتقد اســت که خوشبختی،

و مدافعــه اســتداللی بــرای مســیحیت بــوده کــه تنهــا بــر الهیــات تأثیر

کاملترین مرحله توســعه شــخصیت انســانی اســت و این عقیده را دارد

گذاشــته و بــر فلســفه تاثیــری نداشــت .ایــن روش کــه بســیار مــورد عالقه

که حتی شــرورترین افراد نیز گرایش به خوبی دارند .ایدهآلیســم مســیحی

اســتادان پار یــس بوده ،دیالکتیک در الهیات اســت ،بــرای اینکه عقاید

یعنی امید به خوشــبختی آینده ،انگیزه دیگری اســت که دیدگاه فلسفه

کاتولیــک را قابــل اســتدالل و ادلــه نشــان دهنــد( .ص :)162گــروه ســوم

خوشبینــی را ترغیب میکند ( .)137-136ویژگی دیگری که با فلســفه

روابط ،میان فلســفه و الهیات نیست ،بلکه میان فالسفه و هدف غایی

خوشبینی مرتبط اســت ،ویژگی غیرشخصیبودن و عدم اصالت ذهن

مطالعات آنها اســت که همان خوشــبختی است .فلسفه مدرسیان این

و حــس اســت .غیرشــخصیبودن ایــن فلســفه در ایــن واقعیــت آشــکار

نتیجــه را بــه دســت آورد که دکتریــن فلســفی نمیتواند دکتریــن الهیاتی

میشــود کــه آنهایــی کــه آن را به وجــود آوردنــد ،چیزی از زندگــی عاطفی

یشــوند .اگر ما بپذیریم
را نقــض نمایــد ،بنابراین از انجــام این کار منع م 

و درونــی خود را فاش نمیکردند .فلســفه مدرســی یــک محصول جمعی

دکترین الهیاتی واقعی و حقیقی است و دیگر دکترینها نمیتوانند آن را

بــود و افــراد بیشــتر همــان دکترینهــا را توســعه میدادنــد و چیــزی بــه آن

نقض نمایند ،الهامات مذهبی بر تمام فعالیتهای دیگری که تمدن را

نمیافزودند (.)143-142

شکل میدهند ،تأثیر میگذارد(ص.)168

حقیقــت یــک مســئله دائمی اســت و البته جــا برای پیشــرفت در دانش

فصل هشتم :فلسفه عقلیه (عقل گرایی) 34در ایدئولوژی

و تطبیــق آن بــا شــرایط اجتماعــی وجــود دارد ،امــا اصــول بــدون تغییــر

نهــای مدرســی ســه مــورد کــه بــا تمــدن ارتبــاط نزدیــک
از میــان دکتری 

باقــی میمانــد ،ماننــد فطــرت انســانی .ویژگی غیرشــخصی در سیســتم

یشــود کــه اولیــن آن فلســفه عقلیه اســت .هیچ فلســفهای
دارد مطــرح م 

گوتیک دیده میشــود که در تمام ابعاد به فلســفه مدرســی شــبیه اســت

عقلگرایان هتــر از اسکوالســتیک قــرون وســطایی نیســت .از جنبــه

و هــر فــرد آن را بــه روش خــود تفســیر مینمایــد و در واقــع بــه کســی تعلــق

ایدئولوژیکی ،عقلگرایی مدرسی شکل روشن و شفاف ایدهآلیسم است

ندارد(ص.)146-15

و فالسفه قرون وسطی را در خانواده افالطون و کانتولبنیتس قرار میدهد.

32

33

از دیدگاه اسکوالستیک ،استخراج ایدههای انتزاعی(مجرد) ،قانون عقل

فصل هفتم :فلسفه مدرسی و روح مذهبی
در این فصل نویسنده به تعریف فلسفه مدرسی به عنوان فلسفه مذهبی
میپــردازد و تمایــز فلســفه بــا الهیــات و تأثیــرات فلســفه را بــر حوزههــای
دیگــر بررســی میکنــد .همــه اذعــان دارنــد کــه فلســفه مدرســی غربی در
قــرون وســطی تحــت تأثیــر و در خدمت و مســیر الهیــات کاتولیــک بود.

اســت .شــناخت انتزاعی با برداشــت حســی از لحاظ میزان و مقدار فرق
ندارد ،بلکه از لحاظ نوع متفاوت اســت و شــناخت انتزاعی از برداشــت
حسی برتر است .انتزاع در واقع از امتیازات اصلی انسان است(ص.)181
ً
عقل و برهان چراغ هدایتگر ماســت و ما معموال به ســمت چیزی تمایل

فلســفه مدرســی فلســفهای اســت کــه در خدمــت دکترینی قــرار دارد که

داریــم کــه برای ما مناســب بــه نظر میآیــد .همانطور که عقــل ایدههای

به وســیله کلیســا ایجاد شــد .به اعتقاد نویســنده این یک تعریف دقیق

انتزاعــی را از واقعیــت دریافــت میکنــد ،خو بــی را نیــز درک و دریافــت

و کامــل نیســت و بایــد وضعیت تاریخی لحــاظ و فلســفه و الهیات ،هر

مینمایــد .عقــل در مقابــل دو قضاوت قرار میگیرد؛ بــرای مثال برای من

دو بررســی شــود .از اواســط قرن دوازدهم فلســفه در واقع علمی مستقل از
الهیــات بــود .اســتادان فلســفه و الهیات نیز از هم مســتقل و جــدا بودند

عقل عملی
خــوب اســت ســفر کنم یا نکنــم .تحت تأثیر اراده اســت کــه ِ
قضــاوت خــود را انجــام میدهد و تحت تأثیر آن اســت کــه یک فعالیت

و ایــن اســتقالل بــه دلیــل تفــاوت دیدگاهــی بــود کــه فلســفه و الهیــات

خــاص ،بهتر تشــخیص داده میشــود .هنــگام انتخاب ،تعقــل متوقف

بــه موضوعــات داشــتند(ص .)151فلســفه و الهیــات از لحــاظ هــدف،

و جــای خــود را بــه تصمیــم میدهــد .آزادی در اراده قــرار دارد ،اما ریشــه

فرایند و روشها متفاوت هســتند .فلســفه و الهیات هر دو بخش حیاتی

در قضــاوت دارد .یــک عمــل آزادانــه ،یــک عمــل متفکرانــه اســت .از

تمدن تحت تأثیر روح مذهبی هســتند .بســیاری از سیاســتمداران نظیر
32. Speculative Theology.
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30. Optimism.

33. Apologetic.

31. Impersonality.

34. Intellectualism.
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دیدگاه اسکوالســتیک خیلــی وقتها ما تصمیمات ســومین بحــث دیگــری کــه و فرد مستقل از این رفتارها و تغییرات باقی میماند.
عقلگرایانهای اتخاذ نمیکنیم و نیازی هم نداریم .بایــد بــه آن توجــه شــود ،از دیــدگاه اسکوالســتیک ،جوهــر و عرض که توســط

تجرد یا انتزاع فعالیت اصلی عقل و خرد است و این وجــود متــون فلســفی جدیــد

انتــزاع ،معنویــت روح ،اتحــاد روح و بــدن ،قیامــت و اســت از جملــه رســالههای

ارسطو مطرح شده در واقع یکی هستند؛ یعنی همان
وجــود حقیقــی و واقعــی .بنابرایــن بــرای مثــال جوهر

درخت که اساس فردیت آن را تشکیل میدهد ،این

رستاخیز و اتحاد مجدد روح و بدن را اثبات میکند.
مابعدالطبیعــه ،فیزیــک و فردیت را بر تمام ویژگیهای عرضی منعکس میکند
تئور یهــای علمــی نیــز بــدون عقلگرایــی و تجــرد و
رســاله روح ارســطو کــه از کــه متعلــق بــه فردیــت حقیقــی و واقعی آن اســت .بر
تعمیم قابل درک نیســت .برتری عقل و خرد در حوزه
یونــان و اســپانیا آورده شــد .روی هم جوهر و عرض در یک وجود محقق میشوند
متافیزیــک هــم وجــود دارد کــه نظــم ذاتــی چیزهــا را
و وجود درخت ثابت و بیحرکت تلقی شده است.
توضیــح میدهــد و نیز تغییرناپذیــری قانون اخالقی و نیــز آثــار نئوافالطونــی و
فطــرت را توجیه میکند .در تئوری حکومت نیز عقل تفاســیر عربــی کــه بهدســت چنیــن تصویــری محتمــل نیســت؛ چــرا کــه هیــچ

و خــرد ایفــای نقــش میکنــد ،در این تئوری سیســتم اســتادان فرانســوی رســید چیــزی بیحرکــت نیســت و اصالــت وجــود در
تغییــر و تحــول اســت .در بررســی دیــدگاه اســتاتیک
انتخابــی قابــل توجیــه اســت؛ چراکه با برهــان عقلی
ســازگار اســت .عقلگرایــی در توضیــح تشــریفات
و نمادهــای مذهبــی نیــز یافــت میشــود .جامعــه آن

و آثــار عربــی و یهــودی کــه
منشــا فارابــی داشــتند و وارد
عرصــه شــدند.

دوره عقالنــی اســت؛ بدیــن مفهــوم که همــه آن عصر
بــه دنبــال نظــم اســت و نظــم همانطــور کــه تومــاس

(ثابــت) ،بایــد دیــدگاه پو یــا نیــز لحــاظ شــود .تئوری
بالقــوه و بالفعلبودن ،ســاختار متافیزیک را تشــکیل
میدهــد .ایــن نظریه از ارســطو گرفته شــده ،اما به آن
وســعت بیشــتری داده شــده اســت .تغییــر حرکــت

آ کویناس میگوید ،دخالت و نقش عقل و خرد را نشان میدهد؛ چراکه

لشــدن به وضعیت ب را نشــان
از وضعیــت الــف بــه ب ،قابلیــت تبدی 

تنها اندیشه و عقل میتواند نظم را ایجاد کند(ص.)193-192

میدهــد .پیونــد قــوه و فعــل در واقعیــت و عمــق آن نفوذ مینمایــد و این

فصل نهم :مفهوم پلورالیستی دنیا

بهخوبــی مفهوم متافیزیک را از دیدگاه اسکوالســتیک توضیح میدهد.
تومــاس و اسکوالســتیک میگوینــد« :عالوه بــر َع َرض که تغییــر میکند،

دکترین دیگر فلسفه مدرسی که با تمدن مرتبط است متافیزیک است.
نویســنده در ایــن فصل بــه تعریف مابعدالطبیعــه و ابعاد ثابــت و پویای
واقعیت(35اصالــت وجــود) پرداختــه و مباحثــی چــون قــوه  36و فعــل،
جوهــرَ 38،ع َــرض 39،مســئله فردیت ،شــخصیت انســانی و وجــود خدا را
37

بررســی میکند .برای بررسی مفهوم جهان از دیدگاه اسکوالستیک ،وارد
قلمــرو مابعدالطبیعه میشــویم .بررســی متافیزیکی ،مبتنی بر شــناخت
انتزاعی موجودات و ویژگیهای متعلق به آن اســت .برای اصالت وجود
یــا واقعیــت دو جنبــه در نظــر گرفته میشــود :یکی جنبه ثابــت و دیگری
جنبه پویا (ص.)194

جوهــر نیز در طوفان تغییر قــرار دارد» .درخت بلوط میمیرد و از تجزیه آن
یشــود .وقتی یک ماده به ماده دیگر تغییر
مواد شــیمیایی متنوع تولید م 
ً
میکند ،هر یک ویژگی خاص کامال متفاوت به خود دارد .مواد از لحاظ
نــوع تغییر نمیکنــد ،بلکه از لحاظ میــزان و مقدار تغییــر میکند .تئوری
مــاده و فــرم در واقــع همــان تئــوری قوه و فعل اســت .هر انســانی شــکل و
صــورت خــاص خــود را دارد؛ یعنی شــکلی کــه قابل تبدیل بــه چیز دیگر
نیســت .تمــام چیزهایی که به تکامل یک موجــود تعلق دارد ،به صورت
یا فرم مرتبط است و تمام چیزهایی که به حالت غیرتکاملی و یا ناقص
تعلــق دارد ،مر بــوط بــه ماده 40اســت .بنابرایــن از لحاظ اسکوالســتیک،

ً
هــر انســانی ،حیوانی یا هر ذرهای ذاتا وجــود دارد و دارای فردیت غیرقابل

ماده و ذات اولیه یک چیز به طور بالقوه ،شــامل مجموعهای از اشــکال و

خدشه است ،این دکترین اساسی مابعدالطبیعه یا متافیزیک است و از

صورتهاســت که خودش باید در جریان فعلیتپذیری در آن تغییراتی

قرن دوازدهم به ارث گرفته شده است .اسکوالستیک دارای یک فلسفه

دهد (.)208-206

پلورالیســتی و مخالف تکگرایی و وحدت اســت و مخالف این عقیده
کــه میگوید همه حقیقتها در یک حقیقت ادغام شــدهاند .جوهر یک
انسان ،شخصیت آن است که ثابت میماند ،اما رفتارها تغییر میکنند
35. Reality.

چگونــه افــراد متمایز متعدد از یک نوع و با یک تکامل ذاتی وجود دارند؟
تومــاس بــه ایــن مطلــب اشــاره میکنــد کــه بــدون تعمیــم و بس ـطدادن
نمیتــوان بــه این ســئوال پاســخ داد .وجــود افراد متعــدد 41از یــک نوع ،با
اصالــت فرد 42فرق دارنــد .هر موجودی دارای یک اصالت فردی اســت.

36. Potency.
37. Act.

40. Matter.

38. Substance.

41. Individuation.

39. Accident.

42. Individuality.

76

147

سالبیستوپنجم،مشارۀسوم،مـــردادوهشـریور1393

دیگــرناگشتهها

گزارش کتاب فلسفهوتمدن در قرون وسطی

فلسفه مدرسی بیشتر از هر فلسفه دیگری به دکترین شخصیت پرداخته

گروه با بدن را مطرح مینماید .فلســفه اجتماعی یکی از آخرین الیههای

اســت .اتحاد روح و بدن به گونهای اســت که روح در تمام فعالیتها به

نهــای جدیدی که به فلســفه اضافه
بنای اسکوالســتیک اســت .دکتری 

کمــک بــدن نیــاز دارد .روح مانند مایعی اســت که بســته به انــدازه ظرف

نهــای قبلــی را تحر یــف کننــد ،برعکــس باید با
میشــوند ،نبایــد دکتری 

متفاوت است .در فلسفه مدرسی در واقع بدن انسان که محصول زایش

دکترینهــای قبلــی ســازگار باشــند تــا یــک مجموعــه منســجم را ایجــاد

انســانی اســت و اصــل فردیــت را تشــکیل میدهــد ،دلیــل تعدد افــراد را

نماینــد .ویژگــی سیســتماتیک فلســفه اجتماعــی اسکوالســتیک در آثار

توضیــح میدهد .اگر چه روح اخالقی و معنوی محصول زایش نیســت،

تومــاس خیلی چشــمگیر اســت .او اولین کســی اســت که با اســتفاده از

امــا والدیــن به عنــوان اعطاکننــدگان بدن بــه کودک ،مســئولیت تثبیت

مطالــب جدیــد ،دکترینی را ایجاد کرد (ص .)225در اینجا نویســنده به

قوههــای انســانی را دارنــد (ص .)111طبیعت مجموعــهای از عوامل مؤثر

یپــردازد کــه هر حکومت بــرای رفاه شــهروندان وجــود دارد و
ایــن اصــل م 

و مجموعهای از تغییرات اســت ،نظیر قانون ذخیره انرژی و قانون جاذبه

بر عکس آن صحیح نیســت؛ یعنی شــهروندان برای کشــور نیستند .این

و . ...شروع مطلق تنها در شرایطی و تنها توسط وجودی میتواند صورت

اصــل بــا کل سیســتم فلســفه مدرســی مرتبــط و بــر پایــه مبانــی اخالقی و

گیــرد کــه غیرقابل تغییر باشــد و آن وجود خدا اســت .در غیر این صورت

مابعدالطبیعه اســت ،پس فلســفه اجتماعی بر دو مبنــای دوگانه ،یعنی

فراینــد علیــت بینهایــت خواهــد شــد .اگر یــک نقطــه توقفــی در زنجیره

مبنای اخالقی و مابعدالطبیعه استوار است.

علیــت وجــود نداشــته باشــد ،تغییــر نیز وجــود نخواهد داشــت .فلســفه
مدرســی ،وجود خدا را شــرط الزم برای توضیح اصالت وجود (واقعیت)
میدانــد .طبق نظر توماس خدا یک وجود مطلق اســت .تمام موجودات
مقــداری از وجود را دریافت مینمایند که با توجه به افزایش ظرفیت آنها
مقدار آن افزایش مییابد (ص.)217

چــرا یــک حکومــت بایــد بــه نفــع شــهروندانش عمــل نمایــد؟ اخــاق
اسکوالســتیک میگو یــد بــه دلیــل اینکــه هر انســان یــک ارزش مقدس و
یــک فردیــت غیرقابــل نقــض دارد .هــر فــردی در زندگــی به دنبــال هدف
اســت و هــدف ،تکامل فردی اســت .غایت انســانی همان خوشــبختی
اســت که هر کس به دنبال آن اســت (ص .)223انســانها آزاد هســتند

فصل دهم :اصالت فردی و فعالیت اجتماعی

که هدف نهایی زندگی خود را دنبال کنند و خوشبختی به قدری فردی

در ایــن فصل نویســنده فلســفه اجتماعی کــه یکی دیگــر از دکترینهای

اســت کــه خوبی دیگــری وارد آن نمیشــود .حال این بــرای تأمین هدف

مدرسی و با تمدن مرتبط است را مطرح میکند و نیز به اصل وجود گروه

کافی نیســت و حمایت اخالقی و جهتگیری فردی الزم اســت .توماس
ً
میگوید« :انســان ماهیتا برای زندگی در جامعه ســاخته شده است؛ چرا

بــرای اعضــا میپــردازد و زیربنــای اخالقــی آن را توضیــح داده و مقایســه

کــه او نیــاز بــه چیزهایی برای حیاتــش دارد که به تنهایــی نمیتواند آن را
تامین نماید»( .ص.)225-224
فالسفه قرن سیزده با ارسطو و آ گوستین توافق دارند که این یک ضرورت
طبیعــی اســت کــه انســان در جامعــه زندگــی کنــد .طبــق نظــر تومــاس و
دانته ،حکومت پادشــاهی بهتر میتواند امنیت و زندگی مادی و معنوی
ً
را فراهــم ســازد .توماس میگو یــد« :هدف گروه ،الزاما هــدف هر فرد عضو
گــروه میباشــد» .طبــق نظــر ارســطو ،جامعــه و یــا حکومت هدف اســت
در حالــی که فلســفه مدرســی ،حکومــت را تابع خو بــی افــراد میداند .از
دیدگاه ارسطو وظیفه مهم این است که شهروند خوبی باشید .از دیدگاه
فلســفه مدرســی ،هــدف این اســت که بــه زندگــی ارزش انســانی دهید و
انســان خوبی باشــد و حکومت باید به این امر کمک کند (.)228-227
مابعدالطبیعه میگوید :به دلیل اینکه شــخصیت انســانی یک حقیقت
ذاتی و واقعی اســت ،هر گروه هر چه باشــد ،وجود آن به افراد آن بســتگی
دارد .ایــن دکتر یــن بیشــتر مــورد عالقــه حقوقدانــان و شــارعین اســت تــا
ً
فالسفه .نویسنده شخصا موافق است که جامعه بدون شهروندانش یک
وجود واقعی و حقیقی نیســت )232-231( .از دیدگاه فلســفه مدرســی،
جهــان دارای ویژگــی پلورالیســتی اســت و تنها وجودی که واقعی اســت
و اصالــت دارد افــراد هســتند .توماس میگوید :گروه تنهــا دارای وحدت
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رویه(بیرونــی) اســت .بیــن وحدت درونی کــه متعلق به خود فرد انســانی

بنــدگان خداســت و حکومــت بــرای رفــاه آنهــا تفویض شــد (ص.)243

اســت و وحــدت بیرونــی کــه حاصــل گروهبنــدی اجتماعــی میــان افــراد

دولت مســئول انجام یک وظیفه س ـهگانه در امور زندگی مردم است :اول

مختلف اســت تفــاوت وجــود دارد .توماس میگوید« :قانــون باید خیلی

آســایش و ســعادت عمومــی بــا حفظ صلــح ،دوم حفظ ایــن وضعیت و

چیزها نظیر افراد ،امور و زمان را در نظر بگیرد» .از آنجا که جامعه از افراد

ســوم کار بــرای پیشــرفت و اصالح نقایص .هر رفتار خوبــی که فرد انجام

مختلــف تشــکیل شــده ،بایــد فعالیتهای متنــوع تدارک دیده شــود .از

میدهــد ،میتوانــد برای جامعه ســودمند باشــد .دولت نیز شــهروندان را

لحــاظ فلســفه مابعدالطبیعــه ،تفاوتــی بین وحــدت گروهی کــه قایقی را

ترغیب نماید که یک زندگی اخالقی داشته باشند (ص.)245

میکشــند و وحدت خانواده وجود ندارد .تنها تفاوت ،بحث خوببودن
فعالیتهــای مــورد نمایــش اســت .عملکــرد درســت بســتگی بــه تنــوع
عملکردها دارد(.)236

بــرای فهــم سیســتم سیاســی تومــاس بایــد دو مطلــب را تمایــز داد :یکــی
بحــث جایــگاه قــدرت و حاکمیت در هر کشــور و دیگر اینکه چه کســی
کاملتریــن فــرد بــرای تصــدی قــدرت اســت .در هــر حکومتــی قــدرت از

از دیــدگاه تومــاس و اسکوالســتیک ،زندگــی گروهــی میتوانــد معنــا و

اجتمــاع برمیخیــزد و بــه مــردم تعلــق دارد .دکترین قدرت مــردم ،بحث

مفهوم پویایی را به دســت آورد و آن بر اشترا کگذاشــتن فعالیتها برای

جدیدی نیست و سازگار با فلسفه مدرسی است که میگوید افراد ،تنها

خوشــبختی همه تکیه دارد .با وجود داشــتن یک ذات و ماهیت انسانی

واقعیتهــای اجتماعــی هســتند و حکومــت خارج از آنها وجــود ندارد و

مشــابه ،افراد دارای تنوع اســتعداد ،توانایی و فعالیت هستند .این قانون

ایــن بحــث اجتماعــی بــه مابعدالطبیعــه پیونــد میخــورد .مــردم ممکن

مابعدالطبیعه است که بر گروه اجتماعی حاکم است .مقایسه جامعه با

اســت قــدرت را بــه یــک حا کــم وا گــذار نماینــد و حا کــم از قــدرت بــرای

بدن انسان ،یک مقایسه رایج در آن زمان بود .این تئوری ارگانیک با نبوغ

مــردم اســتفاده نماید .بنابراین قدرت از خدا به مــردم و از مردم به حاکم

فلســفه مدرسی مخالف است و با دکترین شرعی قرن سیزدهم مخالف

انتقال داده میشود .اصل قرون وسطایی یعنی اکتساب قدرت از طریق

اســت و یک ســراب فریبنده لحاظ شــده اســت .دکترین مابعدالطبیعه

قرارداد ،ســازگاری قابل تحســینی با دکتر یــن متافیزیک دارد که میگوید

اســت که میتواند زیربنای فلســفه اجتماعی قرن سیزدهم خوانده شود.

فــرد ماهیــت و ذاتی واقعــی دارد (ص .)251-250ایــن اصل همچنین با

روی این زیربنا ،اخالقیات است .بنابراین اگر به این دکترین خدشهای

جامعه فئودال و حکومت سلطنت فئودالی که بر پیمان و قرارداد استوار

وارد شــود ،اخالقیــات تحــت تأثیــر قــرار گرفتــه و بــه تبــع آن در فلســفه

است سازگاری دارد .طبق نظر توماس در سلطنت ،قدرت متمرکز است

اجتماعــی خلــل وارد میشــود و ایــن وابســتگی نزدیک میــان دکترینها

و عدم پراکندگی ،کارایی بیشتری را ایجاد میکند .اما او میگوید شرایط

نشاندهنده انسجام سیستم اسکوالستیک است (ص.)240

تعییــن میکنــد که کدام شــکل از حکومت ،ســلطنتی ،آریستوکراســی و
جمهوری مناســب اســت .توماس خــود ترکیبی از این اشــکال حکومت

فصل یازدهم :تئوری کشور یا حکومت

43

نویســنده در ایــن فصــل به بحــث تفویــض حاکمیت از ســوی خداوند،
اخــاق حاکمــان ،بهترین شــکل حکومــت از دیدگاه تومــاس و ضرورت
قانونگــذاری پرداختــه و آن را بــا حکومتهــای اروپایــی قــرن ســیزدهم،
ملتهــای معاصــر و تئور یهــای قــرون قبلــی مقایســه میکنــد .کشــور
یــا حکومــت بــرای خوبــی افــراد وجــود دارد و نــه بر عکــس .هیــچ زندگی
اجتماعی وجود ندارد ،مگر اینکه قدرتی وجود داشــته باشــد که اعضای
خود را متعهد به تبعیت نماید .سؤال اینجاست که قدرت به چه کسی
تعلــق دارد؟ فیلســوفان قــرن ســیزدهم میگوینــد تمــام قدرت بــرای خدا
است .بنابراین باید تفویض الهی وجود داشته باشد .حکام به نمایندگی
قــدرت را نگــه میدارنــد (ص .)242-241قــدرت و حاکمیــت 44نقــش
و وظیفــهای اســت کــه باید بــرای رفاه به کار برده شــود .طبــق نظر توماس
آ کوینــاس ،شــاهزادهها از جانــب خداوند قدرت گرفتهانــد ،اما آنها برای
خوشــبختی همه کار میکنند .در حکومــت الهی پاپ ،پاپ خدمتگزار
ِ
43. State.

را ترجیــح میدهــد .از آنجــا که دولت بایــد به نفع مــردم کار کند ،حاکم
بایــد خردمنــد و اخالقمــدار باشــد .همانطور که توماس در تفســیر خود
دربارۀ سیاســت ارســطو مینویســد :انتخــاب یک کار عقال نــی و منطقی
اســت و انتخاب شایســتهترین فرد اینجا مطرح اســت .توماس شرطی را
قــرار میدهد و میگو یــد که مردم باید تحت آموزش سیاســی قرار بگیرند
و چنین مردمی باید حق انتخاب دولت داشــته باشــد .حق رأی باید به
یشــود و اگر حق رأی بــرای خود مردم مضر واقع شــود،
نفــع عمــوم تمام م 
اجــرای آن بایــد بــه تعویــق افتــد .چگونــه قــدرت حا کــم وظایــف خــود را
عملی مینماید؟ طبق نظر فالســفه مدرســی ،ایجــاد و وضع قوانین برای
ایــن کار ضــروری اســت .تئــوری قوانیــن انســانی و سیســتم قوانین طبق
نظر اسکوالســتیک شــامل روانشناســی ،اخالق و مابعدالطبیعه اســت و
اینهــا بخشــی از یک مجموعه اصلی هســتند که سیســتم قوانین نامیده
میشــوند .قوانین انســانی دارای دو بعد مردمی و مدنی اســت .قوانین از
یک قانون طبیعی و فطری 45سرچشــمه میگیرند .قانون طبیعی در واقع
مجموعۀ مقرراتی اســت که بر تکامل اساسی انسان استوار است و تغییر

44. Sovereignty.
45. Natural law.
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نمییابــد؛ چــرا که رابطه دوســویه بیــن ذات خداونــد و موجوداتش وجود

میتوان گفت که آنها بیشــتر در معرض شــرایط هســتند تا قوانین اخالق

دارد .قانون انسانی نباید قانون طبیعی و فطری را نقض نماید که در این

فــردی .بنابرایــن پیشــرفت در قوانیــن انســانی یــک امــر محتمــل اســت.

قوانین هر فرد دارای وظایف و حقوقی است که در تمام اعصار برای همه

همانطور که توماس آ کوئیناس میگوید« :دو دلیل برای تغییر در قوانین

انســانها یکی اســت؛ مثل قانون فطرت انســانی که میگوید :بدکار باید

انســانی وجــود دارد :یکــی بحــث عقــل و برهــان و دیگــری انســان اســت

مجازات شــود ،اما اینکه مجازات چگونه باشــد ،به عقل منطق انســانی

کــه فعالیتهــا و رفتــار آن بــا قانــون تنظیم میشــود» .طبق شــرایط متغیر

برمیگردد (ص .)259-258دکترین توماس برای کشــورها و حکومتها

انســانی ،قوانین نیز تغییر مییابد .این تئوری توماس راه را برای پیشــرفت

کاربــرد دارد ،نــه بــرای ملتها .البته عشــق بــه وطن در سیســتم اخالقی

در قوانین انســانی و پیشــرفت حکومت یا دولت باز میکند .دولت باید

تومــاس جایگاه خود را دارد .ملتهای اروپایی با تعریف امروزی در قرن

تمــام چیزهایی را که به آموزش اســتعدادهای فیزیکــی ،هوش ،اخالق و

سیزدهم وجود نداشت .بنابراین سه سیستم قانونگذاری ،یعنی فئودال،

شریط تولید و کار کمک میکند تضمین نماید (ص.)271

مدنی و قانون شرع یا کلیسایی نقاط مشترک مهمی دارند از جمله منشا
الهــی قدرت ،تبعیت پادشــاه از قانون ،پادشــاه خــادم عدالت ،دخالت
جامعه در تفویض قدرت و مشارکت مردم در دولت(ص.)262

بنابراین شبیه زندگی اجتماعی و در کل تمدن ،انسان قابلیت پیشرفت
تهــای انســانی اســت کــه همیشــه قابلیت
دارد؛ چــرا کــه نتیجــه فعالی 
تکامــل دارد .ثابتبــودن ذات و ماهیــت ،قابلیــت تکامــل اســتعدادها

فصل دوازدهم :مفهوم پیشرفت انسانی

و ســازگارپذیری زندگــی اجتماعــی بــا توجــه بــه شــرایط و نیازهــا ،از

در ایــن فصــل نویســنده بــه بررســی مقولههــای ثابــت و متغیــر و مقولــه

جملــه اصولــی اســت کــه بــا آن اسکوالســتیک مســئله پیشــرفت را حل

پیشــرفت در علــم ،اخالقیــات ،عدالــت اجتماعــی و سیاســی و تمــدن

میکند(ص.)272

میپردازد .آیا در فلســفه مدرســی جایی برای تئوری پیشرفت یا احتمال
ً
تغییــر به ســمت وضعیــت بهتر وجــود دارد؟ همانطــور که قبــا دیدهایم

فصل سیزدهم :فلسفه و جو ملی در قرن سیزده

یــک مفهــوم و برداشــت ثابــت از جهــان وجــود دارد .ذات انســانی غیــر
ً
قابــل تغییــر و گونههــای طبیعــی ثابت هســتند .معمــوال اصــول ،ثابت و
الزامــی هســتند ،نظیر اصل تناقض و اصــل علیت که از اصول اخالقی و
اجتماعی ضروری و ثابت هستند .از طرف دیگر جهان دربرگیرنده تغییر
نیز اســت و اسکوالســتیک مســئله تغییر را بررســی قرار میکند .اصل قوه
و فعلیت در هر موجود متغیر به حل این مســئله کمک میکند .تغییر در
دنیای متافیزیکی وجود دارد ،اما خود تغییر نیز از اصولی تبعیت میکند
و در ســیطره یــک علــت غایی اســت .در بحــث تکامــل ،مابعدالطبیعه
پویــای اسکوالســتیک ،نــه تغییر یــک گونه به گونــه دیگــر را میپذیرد ،نه
از آن صرف نظر میکند .ماهیت انســانی در تمام انســانها یکی و ثابت
است ،اما استعدادها که منبع مستقیم فعالیتها هستند ،از لحاظ قوه
و فعلیت از یک انســان به انســان دیگر فرق دارند .اندیشــه و اراده انســان
کموبیــش پویــا و انرژیــک اســت و با آمــوزش تکامــل مییابــد و تکامل آن
نامحدود اســت .نیزتکــرار فعالیتها (عادت) تغییــرات دائمی را ایجاد
مینمایــد ،بنابراین جایی برای پیشــرفت و تغییر بــه وضعیت بهتر وجود
دارد و علم گنجی اســت که به طور دائم توســط نسلهای بعدی افزایش
مییابــد .در حــوزه اخالق و عدالــت اجتماعی بحث تغییــر به وضعیت
بهتــر وجود دارد .بســتگی به شــرایط ،روشهــای متعددی وجــود خواهد
داشــت کــه در آن یــک اصل ممکن اســت نقض شــود .تمایل انســان به
خوبــی در عمق ذات انســانی وجود دارد ،امــا میتواند به افول بگراید ،اما
ً
هنــوز کامــا از بین نرفته اســت و حتــی در بدترین انســانها نیز ماهیت و
ذات انســانی خــوب باقی میمانــد (ص .)275دربــاره قوانین اجتماعی
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در این فصل نویســنده بازتاب فلســفه مدرسی را در خلق و خوی افرادی
کــه آن را بــه وجود آوردند نشــان میدهد و ســه دکترین اصلــی ارزش فرد،
عقلگرایی و اعتدال و آوروئیسم التین را تشریح میکند .نیز دکترینهای
مخالــف اسکوالســتیک ،نظیــر عــدم شــفافیت و وحــدت وجــود مطرح
میشــود .نویســنده ایــن بحــث را مطــرح مینمایــد کــه فلســفه مدرســی
محصول اندیش ـههای نئوالتین و آنگلوســلتیک اســت .فلســفه مدرسی
فلســفه غالــب قرن ســیزدهم اســت .این فلســفه از یک رونــد کلی تمدن
غــرب پیــروی میکنــد و در قــرن دوازدهم و ســیزدهم این فلســفه تقویت
میشــود؛ یعنــی زمانی که ســاختار سیاســی و اجتماعی شــکل فئودالی
شهــای یکپارچهســازی را بازتــاب
میگیــرد .ایــن سیســتم فلســفی گرای 
شهــای مذهبــی و
میدهــد و تأثیــر آن فراگیــر و جهانشــمول اســت و گرای 
خوشبینانــه ،آن را همانــگ بــا کل تمــدن قرار میدهد .فلســفه مدرســی
دســتپرورده نژادهــای غر بــی اســت .مــردم غــرب مشــکالت و مســائل
جهان شــرق و یونــان را باز تولید مینمایند ،امــا راهحلهای آن را در یک
قالب اندیشــه جدید قرار میدهند .فلســفه مدرســی ســه دکترین اصلی
لهــا تبدیل
را عملیاتــی کــرد کــه بــه رویکرد رایــج برای مشــکالت و راهح 
شــد .اولین دکترین ارزش فرد یا شــخص به عنوان تنها واقعیت انســانی
اســت .فلســفه مدرســی کــه یــک مفهــوم پلورالیســتی از دنیــا اســت ،هر
فــرد را یــک عامــل مســتقل میدانــد و ایــن دکترین کــه فرد یــک واقعیت
ذاتی دارد ،منشــأ ارســطویی دارد (ص .)276-27فلســفه مدرســی فراتر
ً
از ارســطو پیــش رفتــه ،اگر چه ارســطو گفت که افــراد طبیعتا فــرق دارند،
امــا بردگــی را طبیعــی دانســته ،ولــی فلســفه مدرســی بردگی را قــراردادی
دانســت .اگرچــه ارزش فوقالعاده به فــرد با الهامات عمیــق تمدن قرون
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وســطی تناسب ندارد ،ولی اندیشــههای غرب تنها چیزی را که مناسب

یهــای مبهــم و مقایس ـههای
یهــا و تئور 
مبهــم اســت و آنهــا بــا نوافالطون 

آنهاســت گرفتند .دومین دکترینی که از اندیشــه و روح فلســفی برخوردار

گمراهکننــده مخالف هســتند .دومین ویژگی که در آن فلســفه آلمانیها

اســت ،خردگرایی یا عقلگرایی و قانون اســتدالل و منطق اســت .برتری

مخالف فلســفه مدرســی اســت  ،وحدت وجود اســت کــه در آن هرگونه

عقــل در تمــام فعالیتهای انســانی در دیدگاههای توماس و دانس که از

تمایز بین خدا و انسان از بین میرود .اکهارت ،عرفانی را بیان میکند که

فالسفه مدرسی هستند تا حد کمتری یافت میشوند .افزون بر فردگرایی

در آن روح ،اتحــادی بــا خدا ایجاد میکند و فرایبرگ علیه وحدت وجود

و اصالــت فــرد ،یــک ویژگــی مهــم دیگــر وجــود دارد کــه در شــکلگیری

مینویســد .او از نوافالطونیهــا الهــام میگیرد(ص .)293-292ســومین

فلســفه مدرســی نقــش داشــته و آن اعتــدال 46اســت .اعتــدال در واقــع

نهــا فاقــد تعــادل و تــوازن میباشــد.
ویژگــی ایــن اســت کــه فلســفه آلما 

ترکیبی تعادلی بین ناتورالیســم ارســطویی و ایدهآلیســم افالطونی است،

یشــود و بــا مشــاهده و
برعکــس ،فلســفه مدرســی بــا حقیقــت شــروع م 

بنابرایــن توازنــی کــه در تمام نیروهــای اجتماعی آن عصر ظاهر میشــود،

شــهادت وجــدان ادامه مییابد تــا بتواند طرحهای کلی اجــرای قوانین و

خودش را در فلســفه غالب پدیدار میســازد .عقلگرایی اسکوالســتیک

اصــول را کشــف کنــد ،اما نوافالطونــی آلمان با ایده خدا شــروع میشــود

شــکل متوســطی از ایدهآلیسم است .این میانهروی در فلسفه اجتماعی

و تجلیــات آن را مرحلــه بــه مرحله دنبــال مینمایــد(ص .)295از جمله

نیــز مشــاهده میشــود .قــدرت در کشــور هم به مــردم و هم بــه آنهایی که

ویژگیهــای فلســفه مدرســی ایدههــای شــفاف ،بیــان صحیــح ،ترکیب

قــدرت را بــه نمایندگی از مــردم دریافــت مینمایند تعلــق دارد .بنابراین

آموزش و تجربه اســت که توســط نوافالطونی و آنگلوســلتس تشریح شد،

اسکوالســتیک از افراط و تفریــط اجتناب میکند .اصالت فرد ،اصالت

امــا نوافالطونــی آلمانــی دارای ویژگیهای متفاوت هســتند ،نظیر اعتقاد

اندیشــه و ایدههای تعادل و میانهروی ،اینها ســه ویژگی فلســفه مدرسی

به وحدت و یگانگی خدا ،وحدت وجود و عدم شفافیت(ص.)296

است که با تمدن غرب در قرن سیزدهم سازگار است (ص.)280

فصل چهاردهم :بخش پایانی

ایــن تمــدن باالتــر از همــه متأثــر از فرانســه اســت .تمــام اســتادانی که در

در این فصل نویســنده به بررسی تأثیر سیستمهای فلسفی قرن سیزدهم بر

توســعه فلسفه مدرســی نقش داشتند ،همگی در فرانســه آموزش دیدند.

تفکرات آتی غرب میپردازد و ارزش آموزشــی اسکوالســتیک را برای تاریخ

آلمانیهــا نقــش کمــی در فلســفه قــرن ســیزده داشــتند .آلمانهــا افــراد

فلســفه مدرن تشــریح کند .ایدههای وحدتبخش قرن سیزدهم تا اواسط

برجستهای را در حوزه تمدن تربیت کردند ،اما فلسفه آنها فلسفه مدرسی

قرن چهاردهم از بین رفت .دانشگاه پاریس ویژگیهای جهانشمولی خود را

نبــوده اســت .گذشــته از فلســفه مدرســی دو جریان اصلی فکــری وجود

به عنوان مرکز یادگیری و آموزش از دست داد و تنها به یک نهاد ملی تبدیل

داشــت :آوروئیســم التیــن و نوافالطونیســم کــه بهتدریــج به وجــود آمد اما

شد .افزون بر آن قدرت پاپها در حوزه سیاست افول کرد ،اما سیستمهای

توســعه یافت .تفاوت آوروئیســم با فلسفه مدرسی شبیه تفاوت کلیسای

فلسفی قرون وسطی اثر خود را روی اندیشههای غربی گذاشته است .تمایز

گوتیــک بــا مســجد اعــراب اســت .آوروئیســم دو دکترین اصلــی دارد که

فالســفه نوافالطون و آنگلوســلتیک از یک طرف و فیلسوفان گروه آلمانی از

فلســفه مدرســی بــا آن مخالف اســت :یکــی روح واحــد برای همه بشــر و

طرف دیگر در قرن ســیزدهم باقی ماند .دکارت و لوکی به فلســفه مدرســی

دیگــری تئوری حقیقت دوگانه .چنین دکترینی با جنبههای فردی تفکر

یهــا نیز اکهــارت را اولین فیلســوف در خط
بســیار مدیــون هســتند و آلمان 

و تجربههای دینی و با جاودانگی فردی در تضاد است .بر اساس تئوری

فکری خود میدانند ،بنابراین این مســئله نظر نویسنده را تأیید میکند که

حقیقــت دوگانــه ،یــک دکترین از لحاظ فلســفی ممکن اســت حقیقت

قرن سیزدهم ،قرن نشر نبوغ اروپایی است (ص.) 297

داشــته باشد ،اما از لحاظ الهیاتی غلط باشد و برعکس .دکترین منطق
و الهیات با تئوری حقیقت دوگانه و با اصل تناقض نیز در تضاد است.
نوافالطونیســم توانســت آلمانیهــا را اغــوا (بــه ویــژه در قــرن چهاردهــم و
پانزدهم) اغوا کند و در نیمه دوم قرن سیزدهم برخی از فالسفه آلمانی به
نوافالطونیسم روی آوردند (ص.)281

همانطــور کــه مطالعــه معماری و مجسم هســازی قرون وســطی و نقاشــی
رنســانس در شــکلدهی اندیشــه معمــاران و نقاشــان آینــده مــا مؤثــر بــوده و
ششــرط الزم برای فرهنگ ادبی
همانطور که مطالعه یونانی التین یک پی 
ما اســت ،مطالعه فلســفه مدرن نه تنها باید به فلســفه یونانی تکیه نماید،
بلکــه بایــد بــر مفاهیم جهــان و حیات کــه روح فکری قدمای ما را تشــکیل

اکهارت و فرایبرگ از جمله شــخصیتهای برجسته این گروه فلسفهای

میدهــد نیــز تکیــه کنــد .مطالعه و فلســفه آنها مرحلــه ضــروری در آموزش
ً
فلسفی ما است و ما باید واقعا از فلسفه مدرسی قرون وسطی عبور نماییم،

گرایش فکری نئوالتینها و آنگلوسلتس متفاوت است .اولین ویژگی آنها

اگر میخواهیم به نقد آن بپردازیم و فراتر از آن پیش برویم (ص.)299

هســتند که بر نئوالتین و آنگلوســلتس غلبه دارند .تفکر این دو متفکر با
عدم شفافیت در فکر و عدم دقت در زبان و واژگان است .اگرچه اکهارت
از واژگان فلســفه مدرســی اســتفاده میکند ،اما متفکری با اندیشــههای
46. Moderation.

80

147

سالبیستوپنجم،مشارۀسوم،مـــردادوهشـریور1393

