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درتشریح خصایص هر اجتماعی، خواه قدیم یا جدید، توجه به دو عنصر مهمی که نقش : فصل چهاردهم 

. وابستگی نسبتاً نزدیک بهم دارند حائز اهمیت فراوان است، یکی سیستم اقتصادي است و دیگري سیستم خانواده

یکی مکتب مارکس و دیگري مکتب فروید، که اولی همه چیز را ناشی از  امروزه دو مکتب فکري مهم و معتبر هست،

من به شخصه هوا خواه هیچ یک از این دو . اقتصاد و دومی همه چیز را منبعث از خانواده و امور جنسی می داند

یکی  برتري نی، مبیاز نظر روابط علّ مکاتب نیستم، زیرا وابستگی متقابل وضع اقتصادي و مسألۀ جنسی به نظرمن و

مثال، شک نیست انقالب صنعتی تأثیر عمیقی بر اخالق جنسی داشته و خواهد داشت، ولی  بعنوانبر دیگري نیست، 

من خود به شخصه . ها از نظر روانی بعنوان یکی از علل انقالب صنعتی الزم بود1»پورتین«از طرف دیگر تقواي جنسی

دي و یا جنسی قائل شوم، در حقیقت امر این دو را نمی توان از هم یا افضلیتی براي عامل اقتصا برتريمایل نیستم 

توجه اقتصاد بطور عمده معطوف به تهیه و تدارك خوراك است، اما افراد بشر نیز خوراك را فقط براي . تفکیک کرد

ه تغییر کند اشخاصی که آنرا تهیه می کنند نمی خواهند، آنرا براي خانواده می خواهند، و هنگامی که سیستم خانواد

الزم به توضیح نیست که اگر همانگونه که در جمهوریت افالطون آمده است دولت . انگیزة اقتصادي نیز تغییر می کند

کودکان را از والدین خویش بگیرد و آنها را خود ببار آورد نه تنها سیستم بیمۀ عمر بلکه بیشتر اشکال پس انداز 

به سرمایه دار منحصر بفرد  تبدیلت نقش پدر را بر عهده گیرد بالفعل یعنی چنانچه حکوم ،شخصی از بین می رود

اگر حکومت به سرمایه : اطی اغلب معکوس قضیه را عنوان می کنند و می گویند رکمونیست هاي اف. خواهد گردید

اما حتی  شود در آنصورت خانواده بصورتی که ما می شناسیم قادر به بقاي خود نخواهد بود، تبدیلدار منحصر بفرد 

اگر کار به اینجا هم بکشد ممکن نیست بتوان وجود رابطۀ نزدیک و متقابلی میان مالکیت خصوصی و خانواده را انکار 

  . نمود، بنابراین نمی توان گفت که یکی علت است ودیگري معلول

اخالق جنسی جامعه ازچند الیه تشکیل شده

                                                          
1

کسی که در اصول مذهبی و اخالقی . عضو فرقه اي از پروتستانهاي انگلیس که در زمان الیزابت خواستند مذهب را تصفیه کنند و از خرافات بپیرایند - 

  . سخت گیر است
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اي از بـاب توضـيح و   شك سزاوار است در امان بماند، چند كلمـه تر از آنچه بيبراي آنكه اين كتاب از انتقاداتي سخت

  .آيدمعذرت الزم مي

نيـتس،  جز اليـب  -اند اي كه در اين كتاب مورد بحث قرار گرفتهبسياري كسان بهتر از من با احوال و آثار فالسفه

خواهم بنابراين از متخصصان مكتبهاي فلسفي و فالسفه عذر مي. آشنايي دارند -را مستثني دانست كه شايد بتوان او 

اما اگر بايد كتابي نوشته شود كه زمينه وسيعي را در برگيرد، از آنجا كه آدمي عمر جاويد ندارد ناچار كسـاني كـه بـه    

ن وقتي صرف كنند كمتر از آنچه ممكن اسـت  زنند بايد در تدوين قسمتهاي گوناگون آنوشتن چنين كتابي دست مي

دانشـمندان سـختگير   . كنـد به وسيلة كسي صرف شود كه هم خود را به يك فيلسوف يا يك دورة كوتاه مقصـور مـي  

اي باشـد  برآنند كه اصوالً نبايد كتابي كه زمينه وسيعي را در برگيرد نوشته شود؛ يا اگر هم نوشته شود بايد مجموعـه 

اما پوشيده نيست كه چون كتاب به دست چند تن تـأليف شـود، در   . داگانه به قلم نويسندگان مختلفهاي جاز رساله

اگر در جريان تاريخ وحدتي موجود باشد، و اگر ميان گذشته و آينده رابطـة نزديكـي   . رودآن ميانه چيزي از دست مي

چه بسا كه محقـق  . ر ذهن واحدي فراهم آيندهاي قديم و جديد فلسفه دبرقرار باشد، بايد براي بيان اين وحدت دوره

كند، يا آنكه پلوتـارك از آن خبـر   آثار روسو هنگام قضاوت درست دربارة رابطة روسو با اسپارتي كه افالطون وصف مي

بهـره باشـد و در نتيجـه از هـابز     دهد، دچار اشكال گردد؛ و نيز بسا كه متخصص تاريخ اسپارت از علم مغيبات بـي مي

Hobbes  و فيختهFichte و ايـن هـدفي   . نشان دادن اين قبيل روابط يكي از هدفهاي اين كتاب است. خبرو لنين بي

  .دهداست كه فقط از راه بررسي وسيع دست مي

دانم نويسندگان هيچكدام از ايـن تاريخهـا عـين ايـن هـدف مـرا       تاريخ فلسفه بسيار است، ولي تا آنجا كه من مي

از سويي معلول اوضاع اجتماعي و سياسي و سـازمان حكـومتي زمـان    : ه هم معلولند و هم علتفالسف. انددنبال نكرده

هاي بعـدي را  علت عقايدي هستند كه سياست و سازمانهاي دوره -اگر بختيار بوده باشند  -خويشند، و از سوي ديگر 

رابطة عقايد هر يك با ديگـري بـاز   شوند و اما در غالب تاريخها فالسفه يكايك در فضاي خالي ظاهر مي. دهدشكل مي

مـن، بـرخالف،   . شـود شود، جز اينكه گاه نظريات فيلسوفي بـا نظريـات فالسـفة پـيش از او سـنجيده مـي      نموده نمي

دهد هر فيلسوفي را به عنوان محصول محيط خود عرضه دارم و باز نمـايم كـه   ام تا آنجا كه حقيقت اجازه ميكوشيده

تماع عصر وي به صورتي مبهم و آشفته وجود داشته، در وجود او متـراكم و متبلـور شـده    افكار و احساساتي كه در اج

  .است

تواند بدون قدري هيچكس نمي. اين كار باعث شده است كه چند فصل از اين كتاب به تاريخ تمدن اختصاص يابد

ز چگـونگي رشـد كليسـا از قـرن     اطالع از دورة تمدن يونان، رواقيان و اپيكوريان را بشناسد؛ يا بي آگاهي مختصـري ا 

هايي از خطوط اصـلي تـاريخ را كـه در    بدين سبب من آن قسمت. پنجم تا سيزدهم، از فلسفه مدرسيان سر در بياورد

ام كـه  ام؛ و حداكثر تفصيل را در جاهايي به كار بـرده تفكر فلسفي داشته است تشريح كردهنظرم بيشترين تأثير را در 

اما در همين فصـلهاي تـاريخي   . مثالً در مورد آغاز قرون وسطي -خوانندگان ناشناخته است  ام براي برخي ازپنداشته

تـأثير بـوده اسـت، سـخت دوري     نيز از بيان آنچه در فلسفة آن عصر يا پس از آن تأثير ناچيزي داشـته يـا اصـوالً بـي    

  .امجسته
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كتابي كه در آن از جزئيـات  . ي استدر تأليف كتابي چون كتاب حاضر، مسئله برگزيدن مطلب مسئلة بس دشوار

رود كـه  گردد؛ و چون به جزئيات پرداختـه شـود، بـيم آن مـي    سخن به ميان نيايد خشك و خالي و خسته كننده مي

اي سـخن  ام اين دو شق را باهم سازش دهم، از اين راه كـه فقـط از فالسـفه   من خواسته. مثنوي هفتاد من كاغذ شود

يت بسيارند؛ و در مورد همين فالسفه نيز آن جزئياتي را به ميان آورم كـه اگـر ضـروري    بگويم كه در نظرم داراي اهم

  .نباشد باري در توضيح مطلب و جان بخشيدن به كالم به كار آيد

ها و يا موضوعي تنها براي بحث و جدل مشـتي مـردم درس خوانـده    فلسفه از ديرگاه امري تنها مربوط به مدرسه

سـني  اگـر ايـن كتـاب ح   . ام آن را بدين اعتبار بررسي كنمدگي اجتماع بوده، و من كوشيدهفلسفه جزو زن. نبوده است

سن همانا از اين رهگذر حاصل آمده استداشته باشد، آن ح.  

است؛ چرا كه در اصـل گفتارهـايي بـود كـه بـراي       Barnesاين كتاب وجود خود را مديون دكتر آلبرت سي بارنز 

  .مؤسسة بارنز پنسيلوانيا طرح ريزي شد و حتي قسمتي از آن در آن مدرسه تدريس شد

، در تأليف اين كتاب نيز مانند اغلب آثار سـيزده سـال اخيـرم از جهـت     Patricia Russellهمسرم پاتريشيا راسل 

  .ه استتحقيق و بسياري جهات ديگر ياري فراوان كرد

  برتراند راسل
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يكي تصورات ديني و اخالقي كـه  : شود محصول دو عامل استناميده مي» فلسفي«آن تصوراتي از زندگي و جهان كه 

تـرين  به شرظ آنكـه ايـن كلمـه را بـه وسـيع      -ناميد » علمي«توان ايم، ديگري آن نوع تحقيقي كه ميما به ارث برده
عامل در دستگاههاي فلسفي، نظر فالسفه بسـيار متفـاوت اسـت؛    در مورد نسبت دخالت اين دو . معنايش به كار بريم

  .دهداما وجود مقداري از اين دو عامل است كه صفت مشخص فلسفه را تشكيل مي
خـواهم ايـن   مـن مـي  . كلمه ايست كه به معناي بسيار، برخي وسيع و برخي محدود، به كار رفته اسـت » فلسفه«

  .كوشم اين معني را توضيح دهمم؛ و اكنون ميكلمه را به معناي بسيار وسيعي به كار بر
ماننـد الهيـات، عبـارت اسـت از تفكـر      . يابم، حد وسط الهيات و علم استفلسفه، چنان كه من از اين كلمه در مي

دربارة موضوعاتي كه تاكنون به دست آوردن دانش قطعي درباره شان ميسر نشده است؛ و مانند علـم، بـه عقـل بشـر     
گويم هرگونه دانـش  من مي. خواه مراد از داليل نقلي سنت باشد، خواه وحي و مكاشفه -داليل نقلي  تكيه دارد، نه به

امـا  . كه از حدود دانش قطعي قدم فراتر بگذارد به الهيـات تعلـق دارد  » عقيدة جزمي«علم است، و هر گونه » قطعي«
ة هردو جانب؛ ايـن بـرزخ همـان فلسـفه     ميان الهيات و علم برزخي نيز هست نامكشوف براي هردو، و در معرض حمل

توانـد بـدانها   تقريباً همة مسائلي كه مغزهاي متفكر بيشترين توجه را به آنها دارند از قبيلي است كه علـم نمـي  . است
آيـا جهـان از روح و   . نمايـد پاسخهاي قاطع الهيان نيز اكنون ديگر مانند قرنهاي گذشته قانع كننده نمـي . پاسخ بدهد
شده؟ اگر چنين باشد، روح و ماده چيستند؟ آيا روح تابع ماده اسـت يـا خـود داراي نيروهـاي مسـتقلي      ماده ساخته 

كند؟ آيا قوانين طبيعي واقعـاً وجـود دارد، يـا    است؟ آيا جهان وحدتي و غايتي دارد؟ آيا به سوي غايتي معين سير مي
همان موجودي است كه به نظر شـخص سـتاره    اينكه ما به سبب نظم پرستي فطريمان بدانها قايل هستيم؟ آيا آدمي

يا موجودي كه بـه  : خزداهميت مييعني پاره ناچيزي از كربن و آب كه به ناتواني روي يك سيارة بي -آيد شناس مي
آيد؛ يا شايد در عين حال هر دوي آنهاست؟ آيا شيوة زيست شريف و شيوة زيست پسـت وجـود دارد؟   نظر هملت مي

ونه بايد بدان دست يافت؟ آيا خوبي فقط در صورتي ارزش دارد كه جاويد باشـد، يـا اگـر هـم     اين شيوه چيست و چگ
وجود دارد، يا آنچـه  » عقل«جهان سنگدالننه به سوي مرگ بشتابد باز خوبي شايستة جستجو است؟ آيا چيزي به نام 

تـوان در آزمايشـگاه   نمـي  ؟ براي ايـن قبيـل مسـائل   »حمق«مگر آخرين شكل صافي و پالودة . نمايد نيستچنين مي
ولـي همـين ايقـان آنهـا     . آنهم پاسخهاي بسـيار متـيقن   -دهيم گويند كه ما پاسخ ميحكماي الهي مي. پاسخي يافت

اگر پاسخ دادن به اين مسائل كار فلسفه نباشد، باري مطالعة آنهـا  . شود كه نوانديشان بدگمان در آنها بنگرندباعث مي
  .كار فلسفه است
پرسيد كه دراين صورت چرا وقت خود را بر سر چنين مسائل الينحلي تلـف كنـيم؟ بـه ايـن سـؤال                          ممكن است ب

  .يا از لحاظ مورخ، يا از لحاظ فردي كه در برابر وحشت تنهايي جهاني قرار گرفته است: توان از دو لحاظ پاسخ دادمي
از هنگامي كـه آدميـان توانسـتند    . ، در اين كتاب خواهد آمدآيدپاسخ شخص مورخ، تا آنجا كه از عهدة من بر مي

آزاد بينديشند، كارهاشان از جهات بيشمار به نظرياتشان درباة جهان و زندگي بشر و اينكه چـه چيـز خوبسـت و چـه     
ة براي شناختن هر عصر يا ملتي بايد فلسف. اين موضوع امروز هم مانند هميشه صادق است. چيز بد، بستگي پيدا كرد

اينجا يـك عليـت دو جانبـه در كـار     . اي فيلسوف بودآن عصر يا ملت را شناخت، و براي شناختن فلسفه بايد تا اندازه
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اوضاع زندگي انسان تأثير فراوان در تعيين فلسفة او دارد، و از طرف ديگر فلسفه نيز بسيار در در تعيـين اوضـاع   : است
  .قرنهاي متمادي، موضوع بحث صفحات آينده خواهد بوداين عمل متقابل در . زندگي انسان مؤثر است

. گويـد توانيم بدانيم به ما مـي علم آنچه را ما مي. و اما يك پاسخ ديگر نيز هست كه جنبة شخصي آن بيشتر است
تـوانيم بـدانيم،   توانيم بدانيم ناچيز است؛ و اگر فراموش كنيم كـه چـه چيزهـا هسـت كـه مـا نمـي       ليكن آنچه ما مي

از طـرف ديگـر الهيـات ايـن     . دهـيم خود را در برابر چيزهاي بسياري كه داراي كمال اهميتند از دست ميحساسيت 
دانشي چيـزي  كند كه دانش ما ناظر به اموري است كه از آن امور در حقيقت جز بيعقيدة جزمي را به ما تحميل مي

يقينـي همـراه بـا بـيم و اميـد قـوي       البته بـي  .ورزدنداريم؛ و بدين ترتيب الهيات نسبت به كائنات نوعي گستاخي مي
هاي تسلي بخش شاه پريان زندگي كنيم، بايد تاب و توان ايـن درد را  كمك افسانهدردناك است؛ ولي اگر بخواهيم بي

كند نيز خطاست، و نيز درست نيست كه خـود را بفـريبيم و   فراموش كردن مسائلي كه فلسفه طرح مي. داشته باشيم
تـوان بـدون يقـين، و معهـذا     آموختن اينكه چگونه مـي . ايمچون و چرا براي اين مسائل يافتهخهاي بيبگوييم كه پاس

تواند در حـق  بدون فلج شدن از شك و ترديد، زندگي كرد شايد بزرگترين خدمتي باشد كه فلسفه در عصر ما هم مي
  .طالب خود انجام دهد

شم پيش از ميالد در يونان آغاز شد، و پـس از گذرانـدن دورة   فلسفه به عنوان چيزي متمايز از الهيات، در قرن ش
دومـين دورة عظمـت آن، يعنـي فاصـلة قـرن يـازدهم و       . خود با ظهور مسيحيت و سقوط روم باز در الهيات غرق شد

             مگـر در عصـر چنـد يـاغي بـزرگ ماننـد اميپراتـور فردريـك دوم                        -چهاردهم، زيـر سـلطة كليسـاي كاتوليـك بـود      
دورة . به حد اعلي رسـيد پايـان يافـت   ) رفورم(» اصالح دين«اين دوره با آشفتگيهايي كه در نهضت ). 1195-1250(

عقايـد دينـي   . سوم، يعني از قرن هفدهم تا عصر حاضر، بيش از هردو دورة پيشين تحت تأثير علم قرار گرفتـه اسـت  
شود كه به توجيه و تعديل احتياج دارد، و هر كجا علم ايجـاب  يكهن هنوز به اهميت خود باقي است، ولي احساس م

اكنـون در نظـر   . در اين دوره كمتر فيلسوفي به دين و مذهب اعتقاد تام و تمام دارد. شودكند آن عقايد ديگرگون مي
  .فالسفه اهميت دولت از اهميت كليسا بيشتر است

چون دين و علم در حال اختالف يـا سـازش ناپايـدار بـه     در تمام اين مدت هماهنگي اجتماعي و آزادي فردي نيز 
حتـي ارسـطو، بـا آنكـه شـاهد      . شـد در يونان هماهنگي اجتماعي از راه وفاداري به دولتشهر تـأمين مـي  . اندسر برده

آزادي فـردي كـه در   . برافتادن دولتشهر به دست اسكندر بود، براي هيچ شكل ديگري از دولت قائل بـه اعتبـار نشـد   
در اسپارت آزادي شهروند در حدود آزادي . كردآيد، تغيير بسيار مينسبت به شهر پيش مي 1»شهروند«ظيفة نتيجة و

هـاي  آمـد، امـا، در بهتـرين دوره   در آتن هر چند گاه فشار و گرفتاري پيش مـي  2.وي در آلمان يا در روسية امروز بود
فلسفة يوناني از زمان قديم تـا ارسـطو   . آورد آزاد بودمي تاريخ، شهروند از قيد بسياري از محدوديتهايي كه دولت پديد

دسـتگاههاي اخالقـيِ فلسـة يونـاني بـا زنـدگي       . قـرار دارد » شهر«پرستانه نسبت به تحت تأثير اعتقاد ديني و ميهن
هنگـامي كـه يونانيـان تحـت تابعيـت      . منطبق است و مقدار زيادي عامل سياسي در آن سرشـته اسـت  » شهروندان«

اين امـر  . خوردو سپس روميان درآمدند، معتقداتي كه متناسب با ايام استقاللشان بود ديگر به دردشان نمي مقدونيان
از يك سو به واسطة جدا شدن از سنن قديم باعث از دست رفتن قدرت و استحكام نظريات آنها شد، و از سوي ديگـر  

ن زندگي فضيلتمندانه را به عنوان رابطة روح بـا خـدا   رواقيا. هاي فردي آن بيشتر بودنوعي اخالق پديد آورد كه جنبه
بدين طريق رواقيان راه را براي مسيحيت باز كردنـد، زيـرا مسـيحيت    . شناختند نه همچون رابطة شهروند با دولتمي

                                                           

كتاب به همين معنـي بـه كـار    اين در . به كار برده است citizenارسطو به جاي  »سياست«اين كلمه را آقاي حميد عنايت در ترجمة . 1

  .م. رودمي
  .م. كردبايد يادآور شد كه اين كتاب در زمان جنگ جهاني دوم نوشته شده كه هيتلر بر آلمان حكومت مي. 2
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نيز مانند مذهب رواقي در اصل غيرسياسي بود، زيرا در سه قرن نخسـت پيـروان مسـيح از پشـتيباني دولـت محـروم       
ر مدت شش قرن و نيم فاصلة زماني ميان اسكندر و قسـطنطين، همـاهنگي اجتمـاعي را نـه فلسـفه تـأمين                           د. بودند
در وهلة اول زور نظـامي و   -كرد و نه ايمان و اعتقاد به سنت قديم، بلكه تأمين كنندة هماهنگي اجتماعي زور بود مي

قانونهاي روم و ديوانيان روم نخست يك دولـت مركـزي   هاي روم و دهسپاه روم و جا. سپس زور دستگاه ديواني دولت
تـوان بـه فلسـفة روم نسـبت داد،     در اين ميان هيچ چيز را نمي. نيرومند پديد آوردند، و آنگاه آن دولت را نگهداشتند

  .اي وجود نداشتزيرا چنين فلسفه
شـان  برخي از افكار كه جنبة ديني. بتدريج ديگرگون شددر اين دورة دراز، افكار يوناني كه ميراث عصر آزادي بود 

چربيد اهميت نسبي يافت؛ و برخي ديگر كه بيشتر جنبة تعلقي داشت فراموش شد، زيرا كـه ديگـر بـا روح زمانـه     مي
بدين طريق كافران دورة اخير سنتها و عقايد قديم يوناني را آنقدر تراشيدند تا مناسـب جـاي گـرفتن    . تناسب نداشت

  .قالب نظريات مسيحي شددر 
مسيحيت عقيدة مهمي را كه در آموزشهاي رواقيان به طور تلويحي وجود داشت ولـيكن نسـبت بـه روح عمـومي     

تر است از وظيفة منظورم اين عقيده است كه وظيفة انسان نسبت به خدا واجب -عصر قديم بيگانه بود، عموميت داد 
ما بايد متابعت از خدا را مقـدم بـر متابعـت از انسـان     «سقراط و حواريان  كه به قول -اين عقيده  1.او نسبت به دولت

با مسيحي شدن قسطنطين برقرار ماند زيرا نخستين امپراتوران مسيحي يـا خـود آريوسـي بودنـد و يـا بـه        -» بدانيم
در . شـد  اما هنگامي كـه امپراتـوران كاتوليـك شـدند، ايـن عقيـده مسـكوت گذاشـته         2.عقايد آريوسي تمايل داشتند

امپراتوري روم شرقي اين عقيده پنهان گشت و در امپراتوري روسيه نيز، كه مسيحيت را از قسطنطنيه گرفت، باز اين 
كـه فاتحـان بربـر و كـافر تقريبـاً بالفاصـله       ) جز در قسمتهايي از سـرزمين گـل  (اما غرب . عقيده به حال اختفا درآمد

حان تبعيت از مذهب در مقابل دولت به قوة خـود بـاقي مانـد، و هنـوز     جانشين امپراتوران كاتوليك شدند، تقدم و رج
  .هم تاحدي باقي است

اما دنبالة آن تمدن در ايرلند گرفته شد، تـا  . هجوم وحشيان براي مدت شش قرن به تمدن اروپاي غربي پايان داد
دن به دست دانماركيهـا يـك سـيماي    اين تمدن پيش از نابود ش. آنكه دانماركيها در قرن نهم آن را نيز از ميان بردند

در امپراتوري شرقي تمـدن يونـاني تـا زمـان سـقوط      . است Scotus Erigenaقابل ذكر پديد آورد، و اسكاتوس اريجنا 
دارند؛ و هيچ چيـزي كـه بـراي    باقي ماند، منتهي به شكل خشكيدة اشيايي كه در موزه نگه مي 1453قسطنطنيه در 

طنطنيه بـر نخاسـت، جـز يـك سـنت هنـري و الـواح قـوانين رومـي يوسـتينيوس           جهان اهميت داشته باشد از قسـ 
  ).ژوستينين(

. در دوران ظلمت، يعني از پايان قرن پنجم تا اواسط قرن يازدهم، روم غربي تغييرات بسيار جـالبي بـه خـود ديـد    
، به صورت اخـتالف  اختالف ميان وظيفة انسان به خدا و وظيفة انسان نسبت به دولت، كه مسيحيت پيش كشيده بود

دامنة حكومت كليسايي پاپ در ايتاليا و فرانسـه و اسـپانيا و برتانيـاي كبيـر و ايرلنـد و      . ميان كليسا و پادشاه در آمد
در آغاز كار تسلط پاپ بر اسقفها و رؤساي ديرهاي خارج از حدود ايتاليـا  . آلمان و اسكانديناوي و لهستان گسترده شد

از . اين تسلط واقعي و مـؤثر گشـت  ) اواخر قرن يازدهم(ف بود، اما در زمان گرگوري هفتم و جنوب فرانسه بسيار ضعي

                                                           

پيروان اين اما پيش از رواقيان . شوداثر سوفوكلس ديده مي »آنتيگون«اين عقيده در زمانهاي پيشتر ناشناخته نبود؛ مثالً در نمايشنامة . 1

  .عقيده ممدود بودند
گفـت اقـانيم   ارتداد او اين بود كه مي. ان استاسقف مرتد اسكندريه كه بنيانگذار فرقه آريوسي)  256 – 236در حدود ( Ariusآريوس  .2

نظريـة  . منكر الوهيت او بوددانست ولي وي مسيح را ذاتاً كامل مي. است »اب«پايين تر از  »كلمه«ثالثه واحد و از يك جوهر نيستند، بلكه 

  .م. در شهر نيقيه تشكيل شد به عنوان كفر و الحاد محكوم گشت 325آريوس به وسيله يك شوراي ديني كه در 
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كشيشان به . شدآن زمان به بعد در سراسر اروپاي غربي كشيشان سازمان واحدي تشكيل دادند كه از روم رهبري مي
. داشتند عادتاً برد با آنها بـود  در اختالفاتي كه با حكام دولتي 1300زيركي و سماجت در طلب قدرت بودند و تا سال 

اي و اختالف ميان كليسا و دولت تنها اختالف ميان روحاني و ديواني نبود، بلكه تجديد اختالف ميان مناطق مديترانـه 
شـد، و  مراسم كليسا به زبان التيني ادا مي. وحدت كليسا بازگشت وحدت امپراتوري روم بود. وحشيان شمالي نيز بود

تعلـيم و تربيتشـان،   . كليسا فرمانروايي داشتند بيشتر ايتاليايي يا اسپانيايي يا فرانسوي جنـوب بودنـد  اشخاصي كه بر 
هنگامي كه تعليم و تربيت احيا شد، بر اساس سنن رومي بود و تصوراتي كه از قانون و دولت داشتند بـراي مـاركوس   

هـاي گذشـته بـود، و    ن حال هم نمايندة ادامة سنتكليسا در عي. اورليوس بيش از پادشاهان معاصر آنها قابل فهم بود
  .ترين عناصر عصر خودهم نمايندة متمدن

كوشـيدند از آن سـازماني كـه از جنگهـاي     برعكس قدرت دولتي در دست پادشاهان و بارونهاي شمالي بود كه مي
طلق بيگانه بود، و قانون هم كـه  در اين سازمان قدرت م. توانند حفظ كنندآلمان با خود همراه آورده بودند آنچه را مي

بايسـت اشـراف فئـودال را در    پادشـاه مـي  . نمود، همين حال را داشتروح ميدر نظر اين فاتحان زورمند خشك و بي
قدرت خود شريك سازد، ولي هر دو طرف انتظار داشتند كه گاه نيز اجازة طغيان خشم و شهوت، به صـورت جنـگ و   

پادشاهان ممكن بود از كارهاي خود توبـه كننـد، زيـرا كـه صـادقانه      . آنها داده شودكشتار و غارت و هتك ناموس، به 
توانست در آنها آن نظـم  ولي كليسا هرگز نمي: متدين بودند، وانگهي توبه و ندامت خود از اشكال خشم و شهوت است

خواهند، و معموالً به دسـت هـم   اي را پديد آورد كه كار فرمايان امروزه از مستخدمان خود ميو آرام و رفتار پسنديده
آيد؟ و اصوالً اگر پادشاه نتواند به دلخواه خود بنوشد و بكشد و عشق بورزد، پس جهانداري به چه كارش مي. آورندمي

فراز تشكيل شده گردن به فرمان مشتي فضل فروش بگذارند كه خـود  چرا بايد با آن سپاهي كه همه از سواران گردن
اند؟ پادشاهان به رغم منع كليسا نبرد تن به تـن و محاكمـة از راه   بهرهاند و از نيروهاي مسلح بيرا اسير تجرد ساخته

حتـي گـاهي در اوج خشـم مـردان برجسـتة      . دوئل را حفظ كردند، و شمشير بازي و عشق تشريفاتي را پديد آوردنـد 
  .كليسا را كشتند

اي به واسـطة در انحصـار   پيروزي كليسا پاره. پيروز بود همة نيروهاي مسلح در جانب پادشاهان بودند، و باز كليسا
اما علت عمده ايـن بـود   . اي به واسطة اينكه پادشاهان مدام با يكديگر در جنگ بودندداشتن تعليم و تربيت بود و پاره

كليسـا حكـم   . كه مردم و فرمانروايان، به استثناي تني چند، اعتقاد عميق داشتند كه كليسا داراي قدرت خدايي است
توانسـت رعايـا را از وظيفـة تابعيـت     كليسا مي. كرد كه فالن پادشاه بايد عمر باقي را در بهشت بگذراند يا در دوزخمي

عالوه بر اين، كليسا نمايندة نظم به جاي هرج و مـرج بـود و   . معاف كند و بدين طريق شورش و طغيان به راه بيندازد
به خصوص در ايتاليا مالحظـة اخيـر   . را كه در حال پا گرفتن بود به دست آورد سرانجام توانست پشتيباني طبقة تاجر

  .سهم قطعي داشت
كوشش حكام شمال اروپا براي اينكه حداقل مقداري از قدرت خـود را در برابـر كليسـا حفـظ كننـد، نـه تنهـا در        

ما تظـاهر آن در عرصـة فكـر    ا. شدسياست بلكه در هنر و حماسه سرايي و رسوم جنگاوري و جنگجويي نيز ظاهر مي
فلسفة صريح و روشن قرون وسـطي آينـة   . بسيار ناچيز بود، زيرا فرهنگ تقريباً به طور دربست در دست كشيشان بود

بـه   -امـا در ميـان كشيشـان    . تمام نماي افكار زمانه نيست، بلكه فقط نشان دهندة افكار يـك دسـته از مـردم اسـت    
به عالوه در ايتاليا چند قـرن زودتـر از   . علتهاي مختلف با پاپ اختالف داشتند اي بهعده -خصوص راهبان فرانسيسي 

فردريك دوم كه كوشيد مذهب جديـدي بنيـاد كنـد،    . شمال كوههاي آلپ فرهنگ در ميان تودة مردم گسترش يافت
پـاپ، متولـد   نمايندة جناح افراطي فرهنگ ضد پاپ است، و توماس اكويناس كه در كشور ناپل، يعني در حوزة قدرت 

در حدود پنجاه سال پـيش از او، دانتـه توانسـت    . شودشد، تا به امروز هم به عنوان شارح فلسفة كليسايي شناخته مي
  .تركيبي از فرهنگ ديني و غيرديني پديد آورد و يگانه نماي متعادل همة افكار قرون وسطايي را به دست دهد
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اين تركيب تا زمـاني كـه   . تركيب فلسفة قرون وسطايي بهم خوردپس از دانته، به علتهاي سياسي و عقلي هر دو، 
گرفت با وضعي دقيـق و  دوام و قوام داشت اجزايش تمام و مرتب بود، و هر چيزي كه مورد توجه اين دستگاه قرار مي

هضـت  و ن 1»انشعاب بـزرگ «ولي . شدروشن در ارتباط با ساير محتويات جهان نامتناهي آن دستگاه در نظر گرفته مي
جلب مردم، و وضع پاپ در دورة رنسانس منجر به نهضت اصالح ديني شد كه وحدت دنيـاي مسـيحي را بـرهم زد و    

اي كه از عصر در دورة رنسانس، دانشهاي تازه. نظرية مدرسي را دربارة دولت، كه دائر بر مركزيت پاپ بود، از ميان برد
ستگاههاي فلسفي، كه برايشـان حكـم زنـدانهاي فكـري را پيـدا      قديم و نيز از سطح زمين، به دست آمد مردم را از د

در . نجوم كوپرنيكي زمين و انسان را از مقامي كه در نجوم بطلميوسي داشتند بـه زيـر آورد  . كرده بود، خسته ساخت
 ميان مردم هوشمند، لذت بردن از حقايق جديد، جانشين لذت بردن از بحث و استدالل و تجربه و تحليل و تنظـيم و 

دار و نظمي دامنـه تحديد حيات فرهنگي گرچه در زمينة هنر نظم و ترتيب را حفظ كرد، در عرصة فكر بي. تدوين شد
  .بارزترين نمونة آن عصر است Montaigneاز اين لحاظ، مونتني. ثمربخشي را ترجيح داد

از حيـث عمـل دوران    قـرون وسـطي هرچنـد   . در نظريات سياسي نيز مانند همه چيز، جز هنر، نظم از ميان رفت
پرجوش و خروشي بود، از لحاظ فكري تحت تأثير عالقة شديدي به قانون و نظرية بسيار دقيقي از قدرت سياسي قرار 

خداست كه پاپ را در امـور دينـي و امپراتـور را    . شودبنابر اين نظريه، هرگونه قدرتي در اصل از خدا ناشي مي. داشت
پـاپ بـه   . اما در قرن پانزدهم پاپ و امپراتور هر دو اهميت خود را از دست دادند .در امور دنيوي قدرت بخشيده است

دولتهـاي  . بـازي بسـيار بغـرنج و دور از زهـد و تقـوي بـود      صورت يكي از حكام ايتاليا درآمد كه سرگرم يك سياسـت 
ن قدرتي داشـتند كـه نـه    سلطنتي ملي كه تازه در فرانسه و اسپانيا و انگلستان تشكيل شده بودند در قلمرو خود چنا

دولتهاي ملي، بيشتر به واسـطه نيـروي بـاروت، نفـوذ تـازه و               . توانست در كارهاشان مداخله كند و نه امپراتورپاپ مي
  .اي در افكار مردم به دست آوردند؛ و اين نفوذ باقي ماندة اعتقاد روميان را به وحدت تمدن پاك از ميان بردسابقهبي

وقتي كه هيچ اصـل هـدايت   . تظاهر و تجلي كرد) Prince(» امير«سياسي در كتاب ماكياولي به نام  نظمياين بي
انـدرزهاي  » اميـر «. آيـد اي وجود نداشته باشد، سياست به صورت  تنازع رك و راست براي كسب قدرت در ميكننده
يونان رخ داده بود بـار ديگـر در زمـان     آنچه در عصر عظمت. دهد كه چگونه بايد در اين بازي برنده شداي ميزيركانه

يعني قيد و بندهاي اخالقي قديم ناپديد شد؛ زيرا معلوم شدكه بـا خرافـات   . تجديد حيات فرهنگي در ايتاليا روي داد
ماننـدي از گلهـاي نبـوغ    آزاد شدن از قيد و بند، افراد مردم را فعال و خالق ساخت، و در نتيجه بهار بـي . بستگي دارد
اما آشوب و فسادي كه به طور اجتناب ناپذير از انحطاط اصول اخالقـي حاصـل آمـد، مـردم ايتاليـا را مـن       . پديد آمد

حيث المجموع ناتوان ساخت؛ و آنان نيز مانند يونانيان به زير يوغ ملتهايي درآمدند كه از لحـاظ تمـدن از خـود آنهـا     
  .نبودندتر بودند ولي به قدر آنها از هماهنگي اجتماعي بييگانه عقب

اما نتيجة اين ماجرا كمتر از ماجراي يونانيان مصيبت آميز بود؛ زيرا ملتهايي كه تازه به قدرت رسيده بودنـد نيـز،   
  . جز ملت اسپانيا، خود را به اندازة ايتالياييان شايستة به دست آوردن توفيقهاي بزرگ نشان دادند

اصـالح ديـن يـك نهضـت     . تأثير نهضت اصـالح ديـن قـرار دارد   از قرن شانزدهم به بعد، تاريخ تفكر اروپايي تحت 
اين نهضت عمـدتاً عبـارت از طغيـان ملتهـاي     . پيچيده و چند جانبه بود و توفيق خود را مديون علتهاي گوناگون بود

 بساط پاپ بـه . دين شمال اروپا را مقهور خود ساخت، اما در ايتاليا دچار انحطاط شد. شمالي بر ضد تجديد سلطة روم
اما اين ملتهـا كـه هنـوز هـم     . گرفتعنوان يك سازمان ديني باقي مانده بود و خراج سنگيني از آلمان و انگلستان مي

كردند در ازاي پول نقد ارواح مردم را و ميچي كه ادعا مي) بورژيا(هاي بورجا پايبند دين و مذهب بودند، براي خانواده

                                                           

                 توليـك جـدا   مراد انشعابي است كه در قرن شانزدهم در كليسا پيش آمد و گروه بزرگي از مسيحيان بـه پيـروي از لـوتر از كليسـاي كا    . 1
  .م .شدند
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. كردند، ديگر احترامي قائل نبودنـد صرف تجمالت و كارهاي خالف اخالق ميگردانند، و آنگاه آن پولها را آمرزيده مي
از طـرف ديگـر،   . عوامل مخرب ملي و اقتصادي و اخالقي، همه دست بهم دادند و طغيان بر ضد روم را تقويت كردنـد 

درآورنـد، و در   حكام محلي دريافتند كه اگر كليسا در قلمرو آنها ملي شود خواهند توانست آن را به زير سـلطة خـود  
بـه  . اين صورت در داخلة قلمرو خود بسيار بيش از هنگامي كه پاپ در قدرتشان شريك باشـد نيـرو خواهنـد داشـت    

واسطة همة اين علتها، بدعتهاي مذهبي لوتر در قسمت اعظم اروپاي شـمالي از جانـب مـردم و حكـام يكسـان مـورد       
  .استقبال قرار گرفت

تاريخ مقدسش يهودي و الهياتش يوناني و حكومت و قانونهـايش  : خوردآب ميكليساي كاتوليك از سه سرچشمه 
نهضت اصالح دين عناصر رومي آن را طرد كرد و عناصر يونـانيش را ماليـم   . رومي بود -حداقل به طور غيرمستقيم  -

دن و بـه هـم   بدين طريق دين با نيروهاي ملي كه سـرگرم بـاز كـر   . ساخت و عناصر يهوديش را نيروي فراوان بخشيد
مطـابق نظريـات   . زدن همبستگيهاي ساخته و پرداختة امپراتوري روم و كليساي رومي بـود همكـار و هماهنـگ شـد    

يابد؛ و بنابراين بر هر فـردي واجـب   شود بلكه به وسيلة كليسا قرن به قرن ادامه ميكاتوليكي، وحي آسماني ختم نمي
عكـس كليسـا را بـه عنـوان وسـيلة نـزول       پروتستانها، به. سا شوداست كه عقايد شخصي خود را رها كند و تسليم كلي

تواند وحي نپذيرفتند، و گفتند كه حقيقت را بايد فقط در كتاب آسماني جستجو كرد، و اين كتاب را نيز هر كسي مي
مقـام  اما مردم در تفسير كتاب آسماني با يكـديگر اخـتالف نظـر پيـدا كردنـد و هـيچ       . براي خود تفسير و تأويل كند

البته در عمل دولت مدعي آن حقي شـد كـه سـابق بـه كليسـا      . آسماني وجود نداشت تا درباة اختالف آنها حكم كند
در اعتقاد پروتستاني، ميان روح و خـدا نبايـد ميـانجي دنيـوي و خـاكي وجـود       . تعلق داشت؛ اما اين ادعا غاصبانه بود

  .داشته باشد
كه ديگر ممكن نبود از راه استشاره با مراجـع دينـي حقـايق را متـيقن     بدين معني . اين تغيير اثرات مهمي داشت

در نتيجـه تمايـل خاصـي بـه سـرعت رشـد كـرد، كـه در         . بايست با تفكر دروني بدين مهم پرداختساخت، بلكه مي
سياست به جانب هرج و مرج گراييد و در ديانت در جهت عرفان سير كـرد؛ و عرفـان همـواره بـه دشـواري در قالـب       

. هاي متعدد در آمـد مذهب پروتستاني يك مذهب واحد نشد، بلكه به صورت فرقه. قادات كاتوليكي جاي گرفته بوداعت
اين مذهب به صورت يك فلسفه در برابر فلسفة مدرسي در نيامد، بلكه به تعـداد افـراد فالسـفه، فلسـفه پديـد آمـد؛       

) يعني غيركاتوليـك (د، بلكه عدة زيادي پادشاهان ملحد چنانكه در قرن سيزدهم يك امپراتور در برابر پاپ قد علم نكر
ايـن  . شـد گرايي كه مـدام عميقتـر مـي   نتيجة اين اوضاع در عرصة فلسله و ادب عبارت بود از نوعي ذهن. پديد آمدند

گرايي در آغاز كار همچون وارستگي گوارايي از قيد بردگي فكري جلوه كرد، وليكن سرسختانه به سـوي فرديـت   ذهن
  .غاير سالمت اجتماعي است سرازير شدكه م

هـايش، كـه جهـان    شود كه ايقان اساسيش عبارت است از وجود خودش و انديشـه فلسفة جديد با دكارت آغاز مي
اين فلسفه فقط مرحلة ابتدايي سير تكاملي بود كـه از طريـق بـاركلي و كانـت بـه فيختـه       . شودخارج از آن منتج مي

اين فلسفه چيزي جز ناسـالمي فكـري نبـود، و از آن روز    . اي از نفس استفقط نشئهرسيد، كه در نظر وي هر چيزي 
  .تاكنون فلسفه در تالش بوده است تا خود را از اين ورطه رهايي بخشد و به جهان عقل سليم بازگردد

ـ . گرايي در فلسفه همواره دوش به دوش هرج و مرج در سياست استذهن ده حتي در هنگامي كه خود لوتر هم زن
را پديد آوردند و مـدتي نيـز بـر شـهر      Anabaptism» آناباپتيزم«بود، برخي از پيروان ناخواسته و ناپذيرفتة او نظرية 

القـدس  دانستند؛ زيرا عقيده داشتند كـه روح آناباپتيستها هرگونه قانوني را مردود مي. تسلط يافتند Münsserمونستر 
از اين مقدمه به . توان اسير قوانين و مقررات ساختالقدس را نميروح كند، واشخاص نيك را در هر لحظه هدايت مي

رسيدند؛ و به همين جهت، پس از يك مقاومت قهرمانانه، منقرض مالكيت اشتراكي و هرج و مرج در روابط جنسي مي
تـوان آنهـا را   ريخي مياز لحاظ تا. اما نظرياتشان، به اشكال ماليمتر، در هلند و انگلستان و امريكا اشاعه يافت. گشتند
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پديد آمد كه ديگر با ديـن  ) آنارشيزم(در قرن نوزدهم شكل ترسناكتري از آشوبگرايي . ها دانست1»كويكر«ريشة فرقة 
اين مرام در روسيه و اسپانيا و تا حد كمتري در ايتاليا، پيروزي فـراوان بـه دسـت آورد؛ و تـا بـه      . هم ارتباطي نداشت

اين شكل جديد آشوبگرايي، گرچه ضد ديني . رماندسكي ادارة امور مهاجرين را در امريكا ميامروز نيز هنوز مانند متر
اش با مـذهب پروتسـتاني   فرق عمده. است، ليكن هنوز مقدار زيادي از روح مذهب پروتستاني را در خود سرشته دارد

  .اندختهورزيد، اينان متوجه دولتها سااين است كه آن خصومتي را كه لوتر با پاپها مي
در . تـوان جلـوش را گرفـت، مگـر اينكـه دورة خـود را بگذرانـد       تمايل به ذهنگرايي همينكه به راه افتد ديگر نمي

اخالق، تكية پروتستانها بر وجدان فردي اساس آشوبگرايانه داشت؛ اما عادات و رسوم چنان نيرومنـد بـود كـه جـز در     
، حتي خود پيروان فرديت نيز در اخالق همان رفتـاري داشـتند   مورد چند طغيان تصادفي، مانند طغيان شهر مونستر
چيـزي كـه هسـت، ايـن تعـادل ناپايـدار بـود؛ و مسـلك         . شـد كه بر حسب معمول موافق موازين تقوي شناخته مـي 

مطابق اين مسلك، خوبي عمل را عواقب خوب آن يـا انطبـاق   . كه در قرن هجدهم باب شد آن را بهم زد» حساسيت«
از همـين  . كند؛ بلكه معيار عبادت است از احساساتي كه انگيزة عمل واقع شده اسـت اخالقي معين نمي آن با مقررات

اند، و مرام بايرون، كه عبارت بود از شور و سـوداي  ، چنانكه كاراليل و نيچه بيان كرده»قهرمان«مسلك بود كه عقيدة 
  .تند و شديد از هر نوع كه باشد، پديد آمد

هنر و ادبيات و سياست بستگي دارد به اين مسلك ذهني در قضاوت راجع به افـراد بشـر نـه    نهضت رومانتيك در 
ببر از گوسفند زيباتر اسـت،  . چون اعضاي اجتماع، بلكه به مثابة موصوعات تفكر كه از لحاظ علم الجمال لذت بخشند

كند و از جسـت و  قفس را باز مييك نفر رومانتيك نمونه، در . دهيم كه ببر در قفس محبوس باشدولي ما ترجيح مي
كنـد كـه ببـر باشـد،     وي انسان را تشويق مي. بردشود، لذت ميخيز بسيار زيباي ببر، كه منجر به هالك گوسفند مي

  .ولي چون در اين كار توفيق يابد نتايج آن چندان مطبوع و مطلوب نيست
يكي از اين . ناگوني نشان داده شده استالعملهاي گوبر ضد اشكال سخيف فلسفة ذهنگرايي؛ در عصر جديد عكس

خواهد براي دولـت و فـرد بـه دو    اين فلسفه مي. العملها فلسفة سازش است، كه عبارت است از نظرية ليبراليسمعكس
يعنـي همـان    -» شـوق و انجـذاب  «الك با . شودشكل جديد اين نظر با فلسفة الك آغاز مي. دنياي مختلف قائل شود

يـك طغيـان   . همان قدر مخالف است كه با قدرت مطلـق و پيـروي كوركورانـه از رسـم و عـرف      - فرديت آناباپتيستها
شود كه براي دولت قائل به مقامي است كه كاتوليكها براي كاملتر در برابر ذهنگرايي منجر به نظرية دولت پرستي مي

انـد؛ و نظريـات   كال مختلف اين نظريـه هابز و هگل و روسو نمايندگان اش. كليسا، يا حتي گاهي خدا، بدان قائل بودند
هاست، اما كمونيسم از لحاظ نظري بسيار دور از اين قبيل فلسفه. آنها به وسيلة كرمول و ناپلئون و هيتلر تجسم يافت

  .آيد شباهت بسيار داردشود كه با آنچه از نظرية دولت پرستي پديد ميدر عمل منجر به تشكيل نوعي جامعه مي
: انـد پيش از ميالد تا عصر حاضر، فالسفه به دو دسـته تقسـيم شـده    600تكامل طوالني از سال در طي اين سير 
خواهند قيـدهاي اجتمـاعي   خواهند قيدهاي اجتماعي را سفت كنند، و ديگري آن دسته كه مييكي آن دسته كه مي

چون و چرا، چـه كهنـه و چـه نـو،     انضباطيان از دستگاههاي بي. اندمابقي به اين دو دسته بستگي داشته. را شل كنند
اند كه با علم مخالفت كنند؛ زيرا تجربـه نظريـات جزمـي آنـان را     اند، و بدين جهت كمابيش ناچار شدههواداري كرده

» قهرمـاني «اند كه خوبي سعادت و خوشي نيست، بلكه بايد شرافت يـا  تقريباً همة آنان چنين گفته. اثبات نكرده است
انـد، زيـرا   هاي غيرعقالني طبيعت انسان همراهي و همـدردي نشـان داده  اين فالسفه با جنبه. درا بر سعادن ترجيح دا

از طرف ديگر آزاديخواهان، غير از آشوبگرايان . اند كه عقل دشمن همبستگي و همامنگي اجتماعي استاحساس كرده

                                                           

                        »دوسـت «در انگلستان بنيـاد شـد و اعضـاي آن يكـديگر را     ) George Fox( به دست جورج فوكس 1650در حدود  Quakerفرقة . 1

  .م. ناميدندمي
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اند؛ بـا  اند؛ به تعقل منطقي اعتقاد داشتهادهاند؛ در اخالق بهره و فايده را اصل قرار دافراطي، با روش علمي موافق بوده
اين اختالف حتي پيش از ظهور آنچه ما به اسـم  . انداند؛ و با اشكال عميق دين دشمني كردهشور و سودا مخالف بوده

ايـن اخـتالف بـه اشـكال     . شـود شناسيم وجود داشته است و در قديمترين افكار يوناني به وضوح ديده مـي فلسفه مي
  .هاي بسيار ديگر همچنان باقي خواهد ماندو شكي نيست كه تا دوره. تا به امروز همچنان باقي مانده استگوناگون 

مقـداري   -مانند دعاوي طرفين هر اختالف ديـر پـاي ديگـري     -روشن است كه دعاوي هر دو طرف اين اختالف 
هرگز نتوانسته است فقط با بـراهين  همبستگي اجتماعي از ضروريات است و انسان تاكنون . حق و مقداري باطل است

سـفت شـدن در   : هر اجتماعي در معرض دو خطـر متضـاد واقـع اسـت    . عقلي اين همبستگي را در اجتماع پديد آورد
نتيجة پيروي زياده از حد از عرف و انضباط، و شل شدن يا زير يوغ خارجي رفتن در نتيجة رشـد فرديـت و اسـتقالل    

آينـد و  تمدنهاي مهم عموماً با يك نظام خشك و خشن پديد مي. سازدممكن ميشخصي كه همكاري اجتماعي را غير
هاي مفيد عرف قديم هنوز به قوت خود باقي است و مضراتي كـه بـا   شوند و در مرحلة خاصي كه جنبهبتدريج نرم مي

امـا  . رسدز نبوغ مياز ميان رفتن عرف قديم همراه است هنوز بر اجتماع مستولي نشده، اين تمدن به دورة درخشاني ا
شود و در نتيجه الجرم يك دورة استبداد جديد فـرا  همينكه اين مضرات بر اجتماع مستولي شد، هرج و مرج آغاز مي

نظريه ليبراليسم كوششي اسـت بـراي   . آوردرسد كه خود تركيب جديدي را به وسيله يك دستگاه جزمي پديد ميمي
ز كوشش براي پديد آوردن يك نظم اجتماعي است كـه مبتنـي بـر عقيـدة     اساس ليبراليسم ا. خارج شدن از اين دور

آنكـه قيـدهايي بـيش از آنچـه بـراي بقـاي اجتمـاع        جزمي غيرعقالني نباشد، و كوشش براي تأمين استقرار و آرام بي
  .اينكه آيا چنين كوششي به نتيجه رسيد يا نه، چيزي است كه آينده نشان خواهد داد. ضرورت دارد الزم آيد
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بسـياري از  . انگيزتر يا توجيهش دشوارتر از ظهور ناگهاني تمدن در يونان نيسـت در سرتاسر تاريخ، هيچ چيزي شگفت

النهـرين وجـود داشـت و از آن    عوامل تشكيل دهندة تمدن هزاران سال پيش از ظهور تمدن يونـاني در مصـر و بـين   
سـرانجام يونانيـان   . ولي هنوز عناصر خاصي الزم بود تا تمدن پديد آيد. رسيده بود مناطق به سرزمينهاي همسايه نيز

پيشرفتهاي يونانيان در هنر و ادب بر همه كس معلوم است؛ اما آنچه اين قـوم در زمينـة   . اين كمبود را برطرف كردند
لـم و فلسـفه را يونانيـان پديـد     و ع 1رياضـيات . نظيرتر اسـت فكر محض آوردند از توفيقهاي هنري و ادبي آنها نيز كم

بنـد زنجيـر تعصـبات    آنكه پـاي آنها بودند كه بي. نگاري محض را آنها آغاز كردندتاريخ نويسي متمايز از وقايع. آوردند
و نتيجة اين تحقيقات چنـان شـگفت   . موروثي باشند آزادانه دربارة ماهيت جهان و مقاصد حيات به تحقيق پرداختند

وار به آثار يوناني بنگرند و دربارة نبوغ يونان داد سخن نهاي اخير مردم قانع بودند بدين كه شيفتهبود كه تا همين زما
توان تكامل يوناني را به زبان علمي فهميد؛ و اين كـاري اسـت كـه هرچنـد دشـوار      ولي با تمام اين احوال، مي. بدهند

  .ارزدباشد به دشواريش خوب مي
توان معلوم كرد كـه وي خسـوفي را   شبختانه تاريخ زمان او را از روي اين نكته ميخو. شودفلسفه با تالس آغاز مي

كه  -بنابراين فلسفه و علم . روي داده است. م. ق 585پيش بيني كرده بود و اين خسوف بنا بر نظر منجمان در سال 
ايـن در يونـان و كشـورهاي     ولـي آيـا پـيش از   . در آغاز قرن ششم با هم پديد آمدند -در اصل از يكديگر جدا نبودند 

امـا  . اي آميخته به حدس و گمان خواهد بودگذشته است؟ هر پاسخي به اين سؤال بدهيم تا اندازهاش چه ميهمسايه
  .شناسي معلوماتي بسيار بيش از آنچه اجداد ما داشتند در دسترس ما گذارده استدر قرن حاضر علم باستان

در هـردوي  . ر مصر، و نه چندان ديرتر از اين در بين النهرين، اختراع شدد. م. ق 4000فن نوشتن در حدود سال 
تصويرها به زودي شكل قراردادي پيدا كردند، بـه طـوري كـه    . اين سرزمينها نوشتن با كشيدن تصوير اشيا آغاز گشت

ل اين خط پـر  در مدت هزاران سا. شد، چنانكه هنوز در چين چنين استاي به توسط عالمتي نشان داده ميهر كلمه
  .زحمت تكامل يافت و به صورت خط الفبايي درآمد

علت اينكه تمدن در مصر و بين النهرين زود آغاز شد، وجود رودخانه هاي نيل و دجله و فرات بود كـه كشـاورزي   
در اين دو سرزمين تمدن از بسياري جهات شبيه بود به تمـدني كـه مهـاجرين    . ساخترا بسيار آسان و پر حاصل مي

در مصر ايـن پادشـاه   . كردپادشاهي آسماني با قدرت مطلق حكومت مي. پانيايي در مكزيك و پرو با آن روبرو شدنداس
دين، دين چند خدايي بود، و يك خداي بزرگ نيـز كـه پادشـاه بـا او روابـط بسـيار صـميمانه        . مالك همة زمينها بود
هرگاه پادشاه ضعيف يا گرفتـار جنـگ سـختي    . تنداشراف سپاهي و اشراف روحاني وجود داش. شدداشت پرستيده مي

شخم كنندگان زمين برده و به پادشاه يا اشراف يـا  . توانستند بر قدرت سلطنتي چنگ بيندازندبود، اشراف روحاني مي
  .روحانيان تعلق داشتند

                                                           

                        گشـتان بـه دسـت    حساب و قدري هندسه در ميان مصريان و بابليان وجود داشت، ولي بيشتر به شكل قواعد تجربي كـه از شـمارش ان   .1
  .استنتاج از مقدمات كلي را يونانيان ابداع كردندروش . آيدمي
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ن عقيـده  مصـريا . فكر مصريان مشغول دنياي ديگـر بـود  . ميان دين مصري و دين بابلي تفاوت بسيار وجود داشت
بنـابر رفتـاري كـه روح هنگـام      1كند و در آن جهان اوسـيريس داشتند كه روح پس از مرگ به جهان زيرين نزول مي

ايـن  . گـردد پنداشتند كه روح سرانجام به تـن بـاز مـي   مصريان مي. كندزندگي روي خاك داشته در حق او داوري مي
اهرام در پايان هزارة چهـارم و آغـاز   . و مقبره هاي مجلل بسازند داشت كه مردگان را موميايي كنندپندار آنها را وا مي

از آن پس تمدن مصري دچار ركود شد و محافظـه كـاري دينـي پيشـرفت را     . هزارة سوم به دست فراعنه ساخته شد
ايـن قـوم   . گشوده شـد  2مصر به دست يك قوم سامي به نام هيكسوس. م. ق 1800در حدود سال . غيرممكن ساخت

ساميان در مصر اثر جاوداني از خود به جاي نگذاشـتند، امـا وجودشـان بـه     . دو قرن در مصر حكومت كردنددر حدود 
  .گسترش تمدن مصري در سوريه و فلسطين كمك كرد

نژاد حام در بابل در آغاز ساميان نبودند بلكه سـومريان بودنـد كـه    . تاريخ بابل بيش از مصر به جنگ آميخته است
در ايـن  . خط ميخي را سومريان اختراع كردند، و ساميانِ فاتح اين خـط را از آنهـا فـرا گرفتنـد    . اصلشان معلوم نيست

جنگيدند، اما بابل مسلط شد و يـك امپراتـوري   ناحيه تا مدتي شهرهاي مختلف و مستقل وجود داشتند كه با هم مي
دوخ وضعي يافت نظير آنكـه بعـدها   خدايان شهرهاي ديگر به زيردست مردوخ، خداي بابل، درآمدند؛ و مر. تشكيل داد

در مصر نيز وقايعي از اين قبيل روي داده بود، منتهي اين وقايع مربـوط  . زئوس در ميان خدايان يوناني به دست آورد
  .به زمانهاي بسيار پيشتر بود

زمين مـاده  . شداديان مصر و بابل مانند ساير اديان باستاني مراسمي بود كه براي فراوان ساختن محصول اجرا مي
در بابل مرتبة عشـتار  . شد و گاوپرستي امري رايج بودگاو نر مظهر قدرت توليد جنس نر شناخته مي. بود، خورشيد نر

)Ishtar(را » مـادر بـزرگ  «در سراسر آسياي غربـي مـردم   . ، الهة زمين، در ميان خدايان مادة ديگر از همه بلندتر بود
مي كه مهاجران يوناني در آسياي صغير پرستشگاه مـادر بـزرگ را ديدنـد،    هنگا. پرستيدندتحت عنوانهاي مختلف مي

» ديانـا «اصل و ريشة . نهادند و اجراي مراسم پرستش او را خود به دست گرفتند Artemis» آرتميس«نام اين مادر را 
Diana ورد، و در مسيحيت اين مادر را به صـورت مـريم عـذرا درآ   . نيز همين مادر بزرگ است 3خداي مردم افيسوس

 .به حضرت مريم داد» مادر خدا«همين شهر افيسوس بود كه يك شورايي ديني لقب 

هرجا كه دين با دولت امپراتوري وابسته بود، عوامل سياسي در دگرگون كردن اجزاي نخستين آن دين تأثير زياد 
فراوان ساختن محصـول كـه بـه     كرد و عالوه بر وظيفةبدين معني كه خدا يا الهه با دولت همبستگي پيدا مي. داشت

روحانيان مراسم ديني و الهيـات را بـا دقـت بـه هـم      . بايست در جنگها نيز پيروزي نصيب دولت كندعهده داشت، مي
  .دادندبافتند و خدايان مختلف قلمرو امپراتوري را در يك معبد جاي ميمي

كردنـد  قانونگذاران چنين وانمود مـي . كردندخدايان به واسطة همبستگي با دولت با اخالق نيز همبستگي پيدا مي
. حرمتي به خـدا شـناخته مـي شـد    بدين طريق تجاوز از قانون بي. دارندكه قانونهاي خود را از جانب خدا دريافت مي

          .                 م. ق 2100قديميترين قانونهايي كه تاكنون شناخته شـده، قانونهـاي حمـورابي پادشـاه بابـل اسـت كـه در حـدود         
رابطة ميان دين و اخالق از . حمورابي گفته است كه لوح قانونهاي وي از چانب مردوخ بر او نازل شده است. زيستهمي

  .سو مدام نزديكتر مي شد زمانهاي قديم به اين
جـادو و  . دين بابلي برخالف دين مصري بيشتر به كامراني در اين جهان عالقه داشت تا سـعادت در جهـان ديگـر   

غيبگويي و ستاره بيني، هرچند منحصر به بابل نبود، از بابل به جاهاي ديگر رسيد و بيشتر به واسطة بابل بود كه اين 
                                                           

1 .Osiris م. خداي مصريان قديم.  
2. Hyksos نامشـان در  . اين قوم به مصر حمله كردند و مدتها بر آن سرزمين حكومت كردنـد . قومي بودند كه اصلشان معلوم نشده است

  .م. است »بيگانگان«زبان مصري قديم به معناي 

3. Ephysus م. ده است در آسياي صغير كه پرستشگاه ديانا در آنجا بوده استشهري بو.  
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اما در بابل كارهاي ديگري هم صورت گرفت كه به قلمرو علم درآمد؛ ماننـد تقسـيم   . كارها در زمان باستان رواج يافت
درجه؛ و نيز كشـف تسلسـل در خسـوف و كسـوف كـه در       360به  شبانه روز به بيست و چهار ساعت و تقسيم دايره

چنانكه خواهيم ديـد تـالس دانـش    . نتيجة آن بشر توانست خسوف را به يقين و كسوف را به احتمال پيش بيني كند
  .بابلي را تحصيل كرد

ة تجـارت، كـه در   با توسـع . النهرين كشاورز بود و تمدنهاي ملتهاي اطراف آنها در آغاز شبانيتمدنهاي مصر و بين
سالح از مفرغ ساخته مي شـد؛ ولـي   . م. ق 1000تا حدود سال . ابتدا تماماً دريايي بود، عناصر تازه اي وارد تمدن شد

ملتهايي كه فلزهاي الزم را در سرزمين خود نداشتند ناچار ايـن فلزهـا را از راه تجـارت يـا دزدي دريـايي بـه دسـت                          
دزدي دريايي يك راه حل موقت بود و هرگاه اوضاع اجتماعي و سياسي تا اندازه اي استوار بـود تجـارت   اما . آوردندمي

 -مـدتي در حـدود يـازده قـرن     . به نظر مي رسد كه جزيرة كرت در تجارت پيشاهنگ بوده اسـت . بيشتر سود داشت
كـه از   Minoanام فرهنـگ مينـويي   در جزيرة كرت فرهنگي وجود داشت به ن -. م. ق 100تا . م. ق 2500بگيريم از 

آنچه از هنر كرتي بازمانده است نشان دهندة شـادي و خوشـي و تجمـل كمـابيش منحطـي      . حيث هنر پيشرفته بود
  .و اين با تاريكي و تيرگي بيم انگيز معبدهاي مصري فرق بسيار دارد. است

و ديگران تقريباً هيچ اطالعـي در دسـت    Sir Arthur Evansاز اين تمدن مهم، تا پيش از كاوشهاي سر آرتور اوانز 
تمـاس نزديـك داشـت از تصـويرهاي     ) جز در زمـان هيكسـوس هـا   (تمدن كرتي تمدني بود دريايي كه با مصر . نبود

آيد كه تجارت فراواني ميان مصر و كرت در جريان بوده است كـه بـه دسـت دريـانوردان كرتـي صـورت                           مصري برمي
هايي با دين سوريه و آسـياي  دين كرتي خويشي. به اوج خود رسيد. م. ق 1500اين تجارت در حدود . ستگرفته امي

صغير نشان مي دهد؛ ولي در زمينة هنر، كرت خويشيهاي بيشتري با مصر داشته، منتها هنر كرتي اصـالت دارد و بـه   
ناميـده انـد و در   » كاخ  مينـوس «در آن را مركز تمدن كرتي جايي است كه . نحو خيره كننده اي زنده و با روح است

كاخهاي كرت بسيار با شكوه بوده، . واقع است و در ادبيات يونان بدان اشاره هايي شده است Knossosشهر كنوسوس 
سلسلة وقايع تاريخ كرت از روي . شايد به دست مهاجمان يوناني، نابود شده است. م. اما در حدود پايان قرن چهارم ق

اطالعـات مـا در ايـن    . شود و آثار كرتي كه در مصر به دست مي آيد معلوم مي گـردد كه در كرت پيدا ميآثار مصري 
  .شناسي استخصوص تماماً متكي بر شواهد باستان

يا الهة شكار اسـت كـه   » بانوي جانوران«مسلم ترين خداي آنها . كرتيها يك الهه، بلكه چند الهه، را مي پرستيدند
تنهـا خـداي نـر    » سرور جانوران«اين الهه فرزندي نيز داشته، و غير از  1.تميس يوناني بوده باشدشايد اصل و مأخذ آر

بنا بر شواهدي كه در دست است، كرتيها نيز مانند مصريها به يك نوع زندگي بعدي اعتقـاد داشـته   . پسر جوان اوست
اما به طـوري كـه از آثـار هنـري     . ته استاند كه در آن زندگي انسان از روي اعمال خود در اين جهان پاداش مي گرف

گاوبـازي را  . آيد مردم كرت عموماً مردم شاد و خوشي بوده اند و چندان زير بار خرافـات سـياه نرفتـه انـد    كرت برمي
سـر آرتـور اوانـز    . دوست مي داشته اند و در اين بازي مردان و زنان سوار، شيرينكاريهاي شگفت انگيزي مي كرده اند

ه اين گاوبازيها مراسم ديني بوده است و گاوبازها از اصيل ترين نجبا بوده اند، اما ايـن نظـر مـورد قبـول     عقيده دارد ك
  .تصورهايي كه از اين بازيها به جاي مانده، تصورهايي است پر حركت و نشان دهندة واقعيت. همه نيست

رت در سـرزمين خـود مـردم    مـردم كـ  . كرتيها يك نوع خط هم داشتند، ولي اين خط هنوز خوانـده نشـده اسـت   
  .ولي بي شك نيروي دريايي از جزيره شان دفاع مي كرده است. سليمي بوده اند و شهرهاشان بارو نداشته است

                                                           

يكـي شـدن   . رسدكه از لحاظ اهميت به پاي او نمي Master of Animals »سرور جانوران«اين الهه همزاد يا جفتي نيز دارد به نام . 1

  .در زمانهاي ديرتر صورت گرفته است) مادر بزرگ آسياي صغير(آرتميس و 
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به سرزمين يونان راه يافت و در آنجا با گذراندن مراحل . م. ق 1600فرهنگ مينويي پيش از نابود شدن در حدود 
تمدني كه در سرزمين اصلي يونان پديـد آمـد تمـدن ميسـنه اي     . اقي ماندب. م. ق 900تغيير شكل تدريجي تا حدود 

ايـن  . ناميده مي شود و آن را از روي مقبره هاي پادشاهان و قلعه هايي كه بر فراز تپه ها ساخته شده باز مي شناسـد 
مخيلة مردم يونـان  اين مقبره ها و قلعه ها در . آثار نشان مي دهد كه در يونان بيش از كرت بيم جنگ مي رفته است

آثار هنري كهن در كاخهاي يوناني، يا كار استادان كرتي است، يا اينكه بـه آثـار كرتـي شـباهت     . قديم اثر گذاشته اند
تمدن ميسنه اي، اگر از پشت پردة مه آلود افسانه بدان بنگريم، همان است كه در آثار هومر تصـوير شـده   . بسيار دارد

  .است
آيا تمدن خود را مديون شكست خوردن كرتيها بودند؟ آيا بـه زبـان   . شك فراوان وجود دارداما درباة مردم ميسنه 

تـوان داد،  ند؟ به اين پرسشها پاسـخ محقـق نمـي   يوناني سخن مي گفتند يا خود نژاد قديميتري از سرزمين يونان بود
بـه زبـان يونـاني سـخن                                   ولي شواهدي در دست است كه مي توان احتمال داد مردم ميسـنه فاتحـاني بـوده انـد كـه     

 1.گفته اند و الاقل اشراف آنها مهاجمان زرين مويي بوده اند كه از شمال آمده و زبان يوناني را با خود آورده بودنـد مي
دوريهـا  و سرانجام  Achaeans، سپس آكاييها Ioniansنخست ايونيها : يونانيها در سه موج پشت سر هم سرازير شدند

Dorians .   به نظر مي رسد كه ايونيها، گرچه فاتح بودند، تمدن كرتي را كامالً پذيرفتند؛ چنانكه بعدها روميـان تمـدن
اما ايونيها به وسيلة جانشينان خود، يعني آكاييها، مورد تاخت و تاز واقع شدند و تسلط خـود  . يونانيان را قبول كردند

كه در بغازكوي به دست مي آيد معلوم مـي شـود كـه آكاييهـا در      2وحه هاي حتياز روي ل. را تا حدي از دست دادند
تمدن ميسـنه اي كـه در نتيجـة جنگهـاي ايونيهـا و آكايهـا       . امپراتوري پهناور و منظمي داشته اند. م. قرن چهارم ق

قبلي دين مينـويي  بيشتر مهاجمان . ضعيف شده بود به دست دوريها، يعني آخرين مهاجمان يوناني، به كلي نابود شد
اما دين عصر ميسنه اي نيـز  . را پذيرفته بودند، حال آنكه دوريها دين اصلي هند و اروپايي اسالف خود را حفظ كردند

در حقيقـت  . دين يونان قـديم تركيبـي از ايـن هـردو بـود     . موجوديت خود را، خاصه در ميان طبقات پايين، ادامه داد
  .شان به خدايان ميسنه اي مي رسيدبعضي از الهه هاي يوناني اصل و نسب

اند ييان يوناني بودههرچند آنچه گفته شد محتمل به نظر مي رسد، بايد در نظر داشت كه ما نمي دانيم كه ميسنه
آنچه مي دانيم اين است كه تمدن آنها به انحطاط گراييد و در حدود زماني كه اين تمدن بـه پايـان عمـر خـود     . يا نه

  .غ  را گرفته بود؛ و ديگر اين كه براي مدتي تفوق در دريا به دست فينيقيها افتادرسيد، آهن جاي مفر
هم در دورة اخير عصر ميسنه و هم پس از پايان آن عصر، برخي از مهاجمان در سرزمين يونان جايگزين شـدند و  

نـوب ايتاليـا قـدم    به كشاوزي پرداختند، و برخي پيشتر رفتند و نخست به جزاير آسياي صغير و سپس سيسـيل و ج 
در اين شهرهاي دريايي، يونانيـان  . گذاشتند و در اين نقاط شهرهايي ديدند كه از راه تجارت دريايي گذران مي كردند

شهر آتـن تفـوق خـود را بعـدها بـه دسـت آورد و در آن       . كمكهايي به تمدن كردند كه از لحاظ كيفيت تازگي داشت
  .نيروي دريايي بستگي داشتهنگام نيز اين تفوق به همين اندازه به 

اما دره هـاي حاصـلخيز بسـياري در ايـن     . سرزمين يونان كوهستاني است و مقدار زيادي از آن قابل كشت نيست
ولي راه آسان خود اين دره ها به يكديگر، بـه وسـيلة كوههـاي بـين     . سرزمين وجود دارد كه راهشان به دريا باز است

امعه هاي كوچك و مجزايي تشكيل شد كه از راه كشاورزي گذران مي كردنـد و  در اين دره ها ج. آنها قطع شده است
در چنين اوضاعي طبيعتاً همينكه عـدة افـراد يـك جامعـه بـه حـدي                      . به دور شهرهاي نزديك به دريا گرد مي آمدند

بدين ترتيب شهرهاي سـرزمين  . مي رسيد كه نمي توانستند از حاصل زمين زندگي كنند ناچار رو به دريا مي آوردند

                                                           

1 . The Minoan-Mycenaean Religion and Its Survival in Greek Religion. By Martin P. Nilsson, p. II ff. 

2. Hittite م. يكي از اقوام ناشناخته اي كه در هزارة دوم پيش از ميالد آسياي صغير و سوريه را متصرف شدند.  
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اين بود كه در نخستين دورة تاريخي يونانيان آسياي صـغير  . اصلي در جاهاي مناسب مستعمراتي براي خود بنا كردند
  .و سيسيل و ايتاليا از يونانيان سرزمين اصلي بسيار غني تر بودند
ك جامعة اشـرافي كوچـك از دسـترنج    در اسپارت، ي. نظام اجتماعي در قسمتهاي مختلف يونان بسيار متفاوت بود

در نواحي كشاورزي كه ثروت كمتر بود، جامعه بيشـتر از  . كردندي كه نژاد ديگري داشتند زندگي ميبردگان ستمكش
كاشـتند؛ ولـي هرجـا كـه تجـارت و      ده شان زمين را شخم مي زدند و مـي كشاورزاني تشكيل مي شد كه خود و خانوا

از بردگان مـرد در معـدنها و از بردگـان زن    . ز دسترنج بردگان ثروت مي اندوختندصنعت پديد مي آمد، شهرنشينان ا
در سرزمين ايوني اين بردگان از قومهاي وحشي نواحي همسـايه بودنـد و   . در كارگاههاي پارچه بافي كار مي كشيدند

ن تـوانگران از كارهـاي   ثروت كه زياد شد، جدايي و بركنـاري زنـا  . عموماً و در وهله اول در جنگ به چنگ مي آمدند
اجتماعي نيز افزايش يافت؛ به طوري كه در زمانهاي بعد، جز در شـهرهاي اسـپارت و لسـبوس، جنبـه هـاي متمـدن       

  .زندگي يونان، در زنان كمتر دخالت داشتند
در يونان يك سير تكاملي بسيار كلي در جريان بود؛ بدين معني كه حكومت نخست از شكل سلطنتي بـه اشـرافي   

پادشاهان يونان مانند پادشـاهان مصـر و بابـل    . س به يك سلسله حكومتهاي استبدادي و دموكراسي تغيير يافتو سپ
مطلق العنان نبودند، بلكه با شورايي كه از شيوخ قوم تشكيل مي شد در كار مملكت شور مي كردند؛ و اگر از عـرف و  

اين نبود كه حتماً حكومـت سـتمگري بـر    » تبداداس«معني . رسم سرمي پيچيدند از مكافات عمل مصون نمي ماندند
بـه معنـي   » دموكراسـي «. سر كار باشد، بلكه منظور حكومت يك فرد بود كه حق حكومت نيز بـرايش مـوروثي نبـود   

نخسـتين فرمانروايـان   . حكومت كردن همة شهروندان بود، اما در اين ميان بردگـان و زنـان بـه حسـاب نمـي آمدنـد      
) plutocracy(، از اين راه به قدرت رسيدند كـه از ميـان ثروتمنـدان حـاكم     Mediciديچي مستبد، مانند پادشاهان م

كار بردن سكه را به تـازگي  اي طال و نقره بود، و چون رسم بمنبع ثروت آنها غالباً معدنه. خود از همه ثروتمندتر بودند
رسد كه سكه زني كمي پيش به نظر مي 1.داز كشور ليدي فراگرفته و رواج داده بودند، سود اين معدنها بيشتر شده بو

  .اختراع شده باشد. م.ق 700از 
فراگـررفتن   -كه در آغاز به ندرت از هـم جـدا بـود     -براي يونانيها، يكي از مهمترين نتايج تجارت يا دزدي دريايي

كـه  (نيز خطي داشتند با آنكه اين فن از هزاران سال پيش در مصر و يونان وجود داشت، و ميسنوييها . فن نوشتن بود
، باز هيچ دليل قاطعي در دست نيست كه يونانيان پيش از قرن دهم پيش از ميالو خط الفبـايي را  )خوانده نشده است
قوم اخير مانند ساير ساكنان سوريه هم با مصـريان و  . يونانيها فن نوشتن را از فينيقيها آموختند. فراگرفته بوده باشند

ودند و تا هنگام پديد آمدن شهرهاي يوناني در ايوني و ايتاليا و سيسـيل، در تجـارت دريـايي    هم با بابليان در تماس ب
خط ميخي بـابلي را بـه كـار    ) فرعون ملحد مصر(در قرن چهاردهم سوريان در نامه نگاري به ايخناتون . تفوق داشتند

حتمـال دارد از تكامـل خـط مصـري     الفباي فينيقي را به كار مي برد كـه ا ) 369-969(مي بردند، ولي حيرام صوري 
اين تصويرها كه اشكال بسـيار قـراردادي پيـدا كـرده     . مصريان ابتدا تصويري خالص به كار مي بردند. پديد آمده باشد

هر تصويري نشان دهندة نخستين هجاي نام شيئي . (بودند، رفته رفته به صورت عالمتهايي براي بيان هجاها درآمدند
اين تحول آخر، كه تمام و كمال به دسـت مصـريان انجـام نگرفـت بلكـه فينيقيـان       .) شيدندبود كه تصويرش را مي ك

يونانيان اين الفبا را از فينيقيـان گرفتنـد، آن را مطـابق    . صورت دادند، سرانجام الفبا را با تمام مزايايش به وجود آورد
كه حـروف صـدادار بـدان افزودنـد و تنهـا بـه       مقتضيات زبان خود تغيير دادند، و اين ابداع بزرگ را نيز در آن كردند 

بيشك پديد آمدن چنين روش آساني در خط نويسي ظهـور تمـدن يونـان را تسـريع     . حروف بيصدا اكتفا بس نكردند
  .كرد
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هر آنچه دربارة هومر گفته شود آميخته بـا حـدس و گمـان خواهـد     . نخستين محصول قابل ذكر يونان هومر است
بـه نظـر كسـاني كـه ايـن      . يده اند كه آثار هومر نه از يك شاعر بلكه از چندين شاعر استبود، ولي گروهي بر اين عق

برخي مي گويند كـه  . در حدود دويست سال فاصله هست» ادويسه«و » ايلياد«عقيده را معتبر مي داند ميان سرودن 
ومر در پايـان قـرن هشـتم    ؛ و برخي ديگر عقيده دارند كه آثـار منسـوب بـه هـ    1است. م.ق 550تا  750اين فاصله از 

بـه آتـن آورده    Peisistratusاشعار هومر، به شكل امروزيش، به وسيلة په ايسيس تراتـوس  . 2كمابيش تمام شده است
از زمان او به بعد جوانان آتن اشعار . بر آتن حكومت كرد) با فاصله هايي. (م.ق 527تا  560په ايسيس تراتوس از . شد

در بعضـي از قسـمتهاي يونـان، كـه از جملـه      . ين اشعار مهمترين قسمت آموزش آنان بـود هومر را از برمي كردند و ا
  .اسپارت را مي توان نام برد، هومر نام و اعتبار خود را در زمانهاي ديرتري به دست آورد

اشعار هومر، مانند داستانهاي آراستة اواخر قرون وسطي، نمايندة نقطة نظـر اشـراف متمـدني اسـت كـه خرافـات       
اما در زمانهاي خيلي ديرتر، بسياري از اين خرافـات بـار   . ناگون تودة مردم را به عنوان عقايد عوام ناديده مي گيرندگو

بسياري از نويسندگان متأخر به راهنمايي علم مردم شناسي بدين نتيجه رسيده اند كه هومر نه تنها . ديگر آفتابي شد
نده بوده است، از نوع همان كساني كه در قرن هيجدهم افسانه هـاي  نبوده، بلكه شاعري تهذيب كن) primitive(بدوي

باستاني را تهذيب مي كردند و به صورتي موافق عقل و منطق درمي آوردند و از تنوير افكـار بـه شـكلي پيراسـته كـه      
زمـان هـومر و   خدايان المپ، كه در آثار هومر نمايندة دينند، چه در . موافق آرمانهاي اشراف باشد هواداري مي كردند
در دين تودة مردم عناصر تاريكتر و وحشيانه تري نيز بود كـه تفكـر   . چه پس از او، تنها خدايان مورد پرستش نبودند

اما اين عناصر در حال انتظار باقي ماندند تا در لحظـات ضـعف   . يوناني فقط در اوج كمال خود از آنها دوري مي جست
جام در زمان انحطاط تمدن يونان معلون شد كه معتقداتي كـه هـومر ناديـده    سران. يا وحشت حملة خود را آغاز كنند

ايـن حقيقـت بسـياري    . انگاشته بود در دورة درخشان تمدن به صورت نيمه مدفون به وجـود خـود ادامـه داده اسـت    
  .چيزها را كه در صورت ناديده گرفتن اين امر ضد و نقيض و شگفت انگيز مي نمايد توجيه مي كند

مراسم خاصي اجرا مي شد تا به قوة جادو قوم و قبيله . دايي دين در همه جا بيشتر قبيله اي بود تا فرديشكل ابت
در زمستان مي بايست خورشيد را تشـويق  . توسعه يابد؛ به ويژه در مورد افزودن محصوالت گياهي و جانوري و انساني

اين مراسم غالبـاً چنـان بـود    . مراسم خاصي اجرا شود در بهار و فصل درو نيز مي بايست. كرد تا از نيروي خود نكاهد
در اين هيجان افراد حس فردي خـود را از يـاد مـي بردنـد و در قبيلـه      . كه هيجان دسته جمعي شديد پديد مي آورد

در سراسر جهان، در مرحلة خاصي از تكامل دين، حيوانات مقدس و انسـان بـا تشـريفات    . محو و مستهلك مي شدند
رسـم قربـاني   . در دينهاي مختلف، اين مرحله در زمانهاي بسيار گوناگون پيش آمده است. اندمي شده كشته و خورده

در يونان نيز در آغاز دورة تاريخ اين رسـم هنـوز از ميـان    . كردن انسان معموالً ديرتر از رسم خوردن قرباني مي پاييد
، در سراسر يونان معمول بود، به ويـژه مراسـم   نرفته بود، مراسم فراوان ساختن محصول بدون اين جنبه هاي خشنش

  .اساس كشاورزي دارد) سمبوليسم(كه از لحاظ رمز  Eleusinian Mysteriesاسرار الوسيس 
فرق خدايان با انسان اين است كه خدايان داراي عمـر  . بايد اعتراف كرد كه در آثار هومر دين چندان ديني نيست

مشـكل مـي تـوان    . ا از نظر اخالق جاي هيچگونه تعريـف و تمجيـدي نـدارد   جاويد و نيروهاي فوق بشري هستند؛ ام
در بعضي از فصلهاي آثار هـومر،  . پذيرفت كه اين خدايان در دل بندگان خود چندان ترس و تعبدي پديد آورده باشند

احساس ديني  .گويا فصلهاي آخر، از خدايان با نوعي بي اعتقادي سخن مي رود كه لحن خاص ولتر را به ياد مي آورد
واقعي و اصيلي كه در آثار هومر مي توان يافت، بيش از آن كه به خدايان المپ مربوط باشد مربوط به چيزهايي است 

                                                           

 Beloch, Griecbische Gescbichte »تاريخ يونان«ك .ر .1

 .Rosrovtseff, History of the Ancient World Vol I. p. 399 »تاريخ جهان باستان«ك .ر. 2



 23 □ ظهور تمدن يوناني 

 

مفهوم سرنوشت در تمـام  . مانند سرنوشت و جبر و تقدير، كه حتي زئوس نيز اسير آنهاست. كه بيشتر جنبة وهم دارد
از مبادي اعتقادي كـه بعـدها علـم بـه قـانون طبيعـي پيـدا كـرد، همـين          فلسفة يونان تأثير كرده است و شايد يكي 

  .سرنوشت باشد
نشان دسـت بـه   خدايان آثار هومر، خدايان اشراف فاتحند، نه خدايان مردمي كه براي فراوان ساختن محصول زمي

  :1گويدمي Gilbert Murrayچنان كه گيلبرت موري . زدنداجراي مراسم ديني مي
خدايان المپ چنين ادعايي ندارند؛ بيشترين كاري . تها مدعي هستند كه جهان را خلق كرده اندخدايان غالب مل«

و تازه پس از تصرف اين جهان مگر چه مي كنند؟ آيـا  ... كه كرده اند اين است كه جهان را به تصرف خود درآورده اند
چه لزومي دارد به كار . ي زنند؟ هرگزبه كار دولت مي رسند؟ زراعت را رونق مي بخشند؟ دست به تجارت و صنعت م

شرافتمندانه بپردازند؟ براي آنها آسانتر است كه هزينه هاي زندگيشان را با گرفتن باج و خراج تأمين كنند و مردمـي  
خانهاي فاتحند، دزدان دريـايي  ] خدايان المپ. [را كه از پرداختن خراج سر بپيچند به ضرب برق و رعد در هم بكوبند

مي جنگد و مهماني مي دهند و بازي مي كنند و چنگ مي نوازند و شراب بسيار . ر تخت سلطنت نشسته انداند، كه ب
هرگـز نمـي ترسـند، مگـر از پادشـاه      . مي نوشند و به آهنگر لنگي كه خدمتگزار ايشان است قهقة رعدآسا مـي زننـد  

  ».هرگز دروغ نمي گويند، مگر در عشق، و در جنگ. خودشان
خانـدان برجسـتة آثـار او خانـدان     . هومر نيز بر همين منوالند و رفتارشان چندان پسنديده نيستقهرمانان بشري 

  .اما اعضاي اين خاندان موفق نمي شوند نمونة يك خاندان خوشبخت را به دست دهند. است peloos» پلوپس«
بعضـي  . مؤسس آسيايي اين سلسله، كار خود را با تعرض مستقيم به خدايان آغاز مي كنـد » Tantalosتانتالوس «

گفته اند كه وي مي كوشد خدايان را بفريبد تا از گوشت انسان، گوشت پسرش پلـوپس، بخورنـد پلـوپس بـه واسـطة      
جنگـي بـا اوينومـائوس    در مسابقة معروف گردونـة  . معجزه اي زنده مي شود و به نوبت خود از پدرش عقب نمي ماند

Oinomaos  پادشاه پيساPisa  به واسطة خيانت ميرتيلوسMyrtilos    گردونه ران پادشاه، برنده مي شـود و همدسـت
اين ملعنت به پسرانش . خود را كه قول داده بود پاداشش بدهد به دريا پرتاب مي كند و خود را از او خالص مي سازد

مي نامند به ارث مي رسـد، و آن تمـايلي    ateز به صورت حالتي كه يونانيان ني Thyestesو تيستس  Atreusآترئوس 
تيستس زن برادر خود را مي فريبـد و بـدين وسـيله مـي توانـد      . است نيرومند، اگر نگوييم مقاومت ناپذير، به جنايت

د و سپس به بهانـة  آترئوس نيز به نوبت خود برادرش را تبعيد مي كن. خاندان، يعني قوچ زرين پشم را بدزدد» بخت«
ــاني                              ــاخته، مهم ــراهم س ــدان وي ف ــن فرزن ــت ت ــه از گوش ــفره اي ك ــر س ــد و ب ــي خوان ــس م ــاز پ ــتي او را ب آش

او نيـز بـا كشـتن    . ، پسر آترئوس، به ارث مي رسـد Agamemnonآنگاه اين سرشت جنايتكارانه به آگاممنون . كندمي
را قرباني مي كند تـا آن الهـه    Iphigeniaژني ا مي رنجاند و دختر خودش ايفير) الهه شكار(يك گوزن ماده آرتميس 

آگـاممنون نيـز بـه نوبـت خـود بـه وسـيلة زن              . به كشـتيهايش برسـاند   Troyرا خشنود سازد و خود را سالم در تروا 
. كشـته مـي شـود    پسر بازمانـدة تيسـتس   Aigisthosو فاسقش ايجيستوس  Klyyaimnestraوفايش كليتايمنسترا بي

  ».2پسر آگاممنون نيز به نوبت براي گرفتن انتقام خون پدر، مادر خود وايجيستوس را مي كشد Orestesاورستس 
آثار هومر، به عنوان يك اثر كامل و پرداخته، زاييدة سرزمين ايوني است؛ يعنـي قسـمت يونـاني آسـياي صـغير و      

مكن است قرن ششم پيش از ميالد بوده باشد، به شكل ثابت امـروزي  اين اشعار در زماني كه الاقل م. جزاير مجاور آن
در خالل اين احوال در . و نيز در همين قرن بود كه علم و فلسفه و رياضيات يوناني بنياد نهاده شد. خود درآمده است

باشـد،  كنفوسيوس و بودا و زرتشت، اگـر وجودشـان محقـق    . ساير قسمتهاي جهان وقايع مهم و اساسي روي مي داد
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در پايان ايـن قـرن   . در نيمة اين قرن شاهنشاهي ايران به وسيلة كوروش تأسيس شد 1.احتماالً متعلق به همين قرنند
شهرهاي يوناني سرزمين ايوني كه ايرانيان خودمختاري بـه آنهـا داده بودنـد بـه شـورش بيهـوده اي دسـت زدنـد، و         

عـده اي از فيلسـوفان ايـن دوره    . شـهرها در بـه در شـدند   داريوش اين شورش را فرو نشـاند و بهتـرين مـردان ايـن     
پناهندگاني بودند كه در قسمتهاي آزاد يونان سرگردان از شهري به شهري مي رفتنـد و تمـدني را كـه تـا آن زمـان      

. مردم شهرها اين فيلسوفان سرگردان را بـه گرمـي مـي پذيرفتنـد    . محدود و منحصر به ايوني بود گسترش مي دادند
هنگـام زمسـتان   «: كه در نيمة قرن ششم مي زيست و خود يكي از پناهندگان بود، مي گويد Xenphanes گزنوفانس

پس از خوردن خوراكي گوارا كنار آتش مي لميديم و شراب شـيرين مـي نوشـيديم و نخـود برشـته مـي خـورديم و        
نگامي كـه مادهـا پديـد آمدنـد     سرور نيكو، از كدام كشوري و چند سال داري؟ ه: سخناني از اين قبيل مي گفتيم كه

  »چند ساله بودي؟
استقاللشان را نگه دارند؛ و پـس   Plataeaو پالتئا  Salamisقسمتهاي ديگر يونان توانستند در جنگهاي سالميس 

  2.از اين جنگها بود كه سرزمين ايوني براي مدت درازي آزادي يافت
، و هر يك از اين ايالتها از يك شهر و مقداري زمـين  يونان به عدة زيادي ايالتهاي كوچك مستقل تقسيم شده بود

سطح تمدن در قسمتهاي مختلف ايوني بسيار متفـاوت بـود و فقـط تعـداد     . كشاورزي در اطراف آن تشكيل شده بود
شهر اسپارت، كه در صفحات آينـده از آن بـه شـرح سـخن     . كمي از شهرها به پديد آوردن تمدن يوناني كمك كردند

شـهري بـود ثروتمنـد و     Corinth) قـرنط (كورينـت  . لحاظ نظامي اهميت داشته، نه از لحاظ فرهنگيخواهم گفت، از 
  .توانگر و مركز تجارتي بزرگ، اما مردان بزرگي در دامان خود نپروراند

. كه آوازه اش مثل شده اسـت  Arcadiaجز اينها جوامعي هم بودند كه فقط جنبة كشاورزي داشتند، مانند آركاديا 
  .هري اين جوامع را شاعرانه مي پنداشتند، حال آنكه در حقيقت آكنده از بيم و هراس وحشي و كهن بودندمردم ش

را مي پرستيدند و مراسم بسياري براي فـراوان سـاختن محصـول     Panو پان  Hermes ساكنان اين نواحي هرمس
مظهـر توليـد بـز بـود، زيـرا      . داشتند و در اين مراسم غالباً فقط يك ستون چهارپهلو جاي مجسمة خدا را مي گرفـت 

ز هنـو . (هنگامي كه خوراك كمياب مي شد مجسمة پان را كتك مي زدند. دهقانان بسيار فقير بودند و گاو نر نداشتند
قومي نيز بودند كه به عقيدة مردم افراد آن مي توانسـتند  .) در دهكده هاي دور افتادة چين كاري مانند اين مي كنند

.                            انـد شايد ايـن قـوم بـا مراسـم قربـاني كـردن انسـان و آدمخـواري همبسـتگي داشـته          . خود را مبدل به گرگ كنند
يـك غـار   . مبـدل خواهـد شـد   » آدمگرگ شـده «گوشت انسان قربان شده لب بزند به  پنداشته اند كه هر كس بهمي

وجود داشت و در اين غار هيچكس سايه نداشت و هر كـس  ) زئوس گرگ( Lykaiosمقدس متعلق به زئوس ليكايوس 
  .3ودهمة اين خرافات در دورة درخشان تمدن يونان نيز همچنان باقي ب. داخل آن مي شد در ظرف يك سال مي مرد
، يعني خوراك دهنده يا چوپان بوده است، اسم معروفتـر خـود را،   Paonپان، كه به گفتة بعضي نام اصليش پائون 

ترجمه كرده اند، در قرن پنجم به دسـت آورد؛ زمـاني كـه شـهر آتـن پـس از جنـگ بـا         ) All-God(» خداي كل«كه 
  4.ايرانيان اين خدا را براي پرستش پذيرفت

                                                           

تاريخ باسـتان  «ك .ر. سال پيش از ميالد مي دانند 1000برخي آن را . در هر حال تاريخ زمان زرتشت با حدس و گمان معين مي شود .1

 Cambridge Ancient History Vol. IV p. 207 »كمبريج

در نتيجة شكست آتن از اسپارت بار ديگر ايرانيان برنيمة سواحل آسياي صغير دست يافتند و حق آنها بر اين سواحل به موجـب صـلح   . 2
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4 . J. E. Harrison, Prolegomena to the Study of Greek Religion, p. 65 I. »مقدمه اي بر مطالعة دين يوناني«  
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داريـم                       » ديـن «تان چيزهاي بسياري وجود داشته است كه بنا به هر مفهومي كـه مـا از كلمـة    باري، در يونان باس
ارتبـاط   Bacchusيـا بـاكوس    Dionysusاين دين به المپيان مربوط نبود؛ با ديونيسوس . توانيم آنها را دين بناميممي

اما در نتيجة پرستش اين خدا، عرفـاني عميـق بـه    . ناسيمداشت كه ما را به عنوان خداي بدنام شراب و مستي مي ش
وجود آمد كه بسياري از فالسفه را تحت تأثير قـرار داد و حتـي در تشـكيل الهيـات مسـيحي نيـز سـهمي داشـت، و         

  .هر كس بخواهد جريان رشد فلسفة يونان را مطالعه كند بايد اين نكته را دريابد. چگونگي اين امر بسيار دلكش است
تراسيان از لحاظ تمدن خيلـي عقبتـر از يونانيـان    . بود Thracianسوس يا باكوس در اصل يك خداي تراسي ديوني

اين مردم مانند همة كشاورزان بدوي در ميان خود مراسمي داشـتند كـه   . بودند و يونانيان آنها را وحشي مي دانستند
نام اين خدا . اشتند كه توليد را بركت مي دادمي پنداشتند براي فراوان ساختن محصول زمين مفيد است، و خدايي د

هنگـامي كـه تراسـيان راه    . هرگز معلوم نگشته است كه اين خدا به شكل انسان بوده است يـا گـاو نـر   . بود» باكوس«
ساختن آبجو را پيدا كردند و از نوشيدن آبجو مست شدند، مستي را امري خدايي پنداشـتند و در برابـر بـاكوس سـر     

سپس هنگامي كه شراب را شـناختند و نوشـيدند، مقـام و منزلـت بـاكوس در نظـر آنهـا بـازهم         . ردندتعظيم فرود آو
در نتيجه، وظيفه اصلي باكوس كه عبارت بود از بركت دادن محصوالت زمين به طور كلي، تحت وظيفة . تر شدگرامي

  .خاص وي در مورد انگور و مستي مقدس شراب قرار گرفت
زماني از تراس به يونان سرايت كرده است، معلوم نيست؛ ولي به نظـر مـي رسـد كـه      اينكه پرستش باكوس درچه

مراسم كيش باكوس پرستي با مخالفت شديد متعصبان روبرو شد، ولي با . كمي پيش از آغاز دوران تاريخي بوده است
د پـاره پـاره كـردن    در اين مراسم عناصر وحشيانة زيـادي وجـود داشـت، ماننـ    . اين حال باكوس جاي خود را باز كرد
يك عنصر عجيب اين آيين جانبداري از حقوق زنان بود؛ بدين معنـي كـه زنـان و    . جانوران و خوردن گوشت خام آنها

دختران محترم دسته دسته شب را برفراز تپه هاي برهنه به پايكوبي و دست افشاني مي گذراندند و اين رقص در آنها 
ه مستيي مي گذشت كه تا اندازه اي بر اثر الكـل دسـت مـي داد، امـا بيشـتر      اين شبها ب. شور و خلسه پديد مي آورد
 1اوريپيـدس . شوهران از اين كار خرسند نبودند، ولي نمي توانستند با دين مخالفت ورزنـد . جنبة جذبة عرفاني داشت

  .ده استهم زيبايي و هم خشونت اين مراسم را توصيف كر Bacchae 2»زنان معبد باكوس«در اثر خود به نام 
عجيب نيست كه ديونيسوس در يونان قبول عام يافت، زيرا يونانيان، يا الاقل قسمتي از آنان، مانند همة جماعـاتي  
كه به سرعت متمدن شده باشند، به زندگي بدوي دلبستگي پيدا كـرده بودنـد و بـه راه و رسـم ايـن زنـدگي كـه در        

مـرد يـا زنـي كـه در     . تر و پرشورتر بود، عالقة هوسناكي داشـتند مقايسه با آنچه مورد تأييد اخالق موجود بود، غريزي
نتيجة اجبار بيشتر در رفتار ظاهري خود متمدن است تا در احساسات باطني، معقـول و مـوقر بـودن بـرايش خسـته      

اين وضـع منجـر   . كننده مي شود و تقوي و قضيلت را همچون باري بر دوش و طوقي بر گردن خود احساس مي كند
البته آنچه مخصوصاً مـورد توجـه مـا خواهـد بـود عكـس       . عكس العمل در احساس و فكر و كردار او مي شود به بروز

  .العمل فكري است، اما نخست بايد دربارة عكس العمل احساس و كردار نيز قدري سخن گفت
ال را به خاطر انسان متمدن حاضر است رنج ح. او باز مي شناسد» دورانديشي«يا » حزم«انسان متمدن را از روي 

با آمدن كشاورزي، ايـن خصـلت اهميـت    . اي نسبتاً دور باشدلذت آينده تحمل كند، هرچند اين لذت مربوط به آينده
هيچ جانوري يا انسان وحشيي حاضر نمي شود در بهار كار كند تا در زمستان آينده خوراك بـه دسـت آورد   . پيدا كرد

، مانند زنبور عسل كه مي سازد و سنجاب كه گردو زير خاك پنهـان  مگر در چند مورد كه شكل غريزي محض دارد -
اما در اين موارد دورانديشي در كار نيست؛ بلكه فقط سائقة مستقيمي در جهت عمل خاصي وجود دارد كـه،  . مي كند

                                                           

1 .Euripides )480- 406 م. سومين شاعر تراژدي نويس بزرگ يونان) م.ق.  
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آيـد   دورانديشي حقيقي فقط هنگامي در كار مـي . به نظر انساني كه ناظر آن عمل است، بعدها مفيد واقع خواهد شد
كه انسان دست به كاري بزند كه سائقة غريزي او را در آن جهت نراند، بلكه عقلش به وي بگويد كه در آينـده از ايـن   

اما بركندن زمين زحمـت  . شكار مستلزم دورانديشي نيست، زيرا نفس اين عمل لذت بخش است. كار سود خواهد برد
  .زندبدان دست نميدارد و انسان بر اثر تمايل ناگهاني و خود به خودي 

تمدن جلو تمايالت ناگهاني را مي گيرد؛ نه فقط به وسيلة دورانديشي، كه خود آن مانعي است كه بـر او حكومـت   
مانع اخير، يعني دين را تمدن از وحشيگري به ارث مي برد، منتها از . مي كند، بلكه نيز به وسيلة قانون و عرف و دين

نامـد  تمدن كارهاي خاصي را جنايت مي. را بيشتر تحت نظم و قاعده درمي آوردجنبه هاي غريزي آن مي كاهد و آن 
كارهاي ديگري بد ناميده مي شود و، گرچه قانون براي آنهـا  . كندو هر كه را مرتكب چنين كارهايي شود مجازات مي

برقـرار شـدن   . مجازاتي معين نمي كند، هر كس دست بدان كارها بزند در معـرض سـرزنش جامعـه قـرار مـي گيـرد      
از يك طرف مقاصد جامعـه  . مالكيت خصوصي، زيردستي زنان و معموالً پديد آمدن طبقة بردگان را نيز به دنبال دارد
المجمـوع در نظـر آورد،   حيثبر عهدة فرد تحميل مي شود، و از طرف ديگر فرد كه خو كرده است زندگي خود را من

  .هرچه بيشتر حال را فداي آينده مي سازد
اما بي آنكه كار به . چنانكه در مورد مردم خسيس چنين مي شود -ست كه اين كار ممكن است از حد بگذرد پيدا

. افراط بكشد، ممكن است كه حزم و دورانديشي با از دست رفتن مقداري از بهتـرين چيزهـاي زنـدگي همـراه باشـد     
جسماني يا روحاني آن شور و شوق يـا  در حال مستي . پرستندة ديونيسوس در برابر حزم عكس العمل نشان مي دهد
دنيـا را پـر از شـادي و زيبـايي مـي بينـد و نيـروي        . قوت و شدت احساسي را كه حزم از ميان برده است باز مي يابد

» جذبـه «مراسم كيش باكوس چيزي پديد مي آورد كـه آن را  . خيالش ناگهان از بند گرفتاريهاي روزانه رها مي گردد
در بسـياري از بزرگتـرين   . ه پرستنده به سوي پرستيده جذب شود و خود را با خدا يكي بدانـد يعني اينك. مي ناميدند

بـا نبـودن   . سرشـته اسـت  » هوس«به وسيلة » حزم«و از ميدان رانده شدن  1توفيقهاي انسان مقداري از عنصر مستي
وجـود حـزم و   . ناك مـي شـود  اما با بودن اين عنصر نيز زندگي خطر. عنصر آيين باكوسي، زندگي مالل انگيز مي شد

هوس تضادي است كه سراسر تاريخ را گرفته است، و اين تضادي نيست كه بر مـا الزك باشـد مطلقـاً جانـب يكـي از      
  .طرفين آن را بگيريم

. اما علم خالص و بيغش كافي و رضايت بخش نيسـت . در عالم فكر، تمدن متين و وزين كمابيش مرادف علم است
علم ممكن است حدودي براي معرفت معين كند، اما نبايد نيـروي  . و هنر و دين هم نياز دارد انسان به شور و هيجان
از ميان فالسفة يوناني، چنانكه از ميان فالسفة زمانهاي بعـدي، كسـاني در وهلـة اول علمـي، و     . خيال را محدود سازد

يم، تـا انـدازة زيـادي تحـت تـأثير آيـين       دستة دوم، به طور مستقيم يا غير مستق. كساني در وهلة اول ديني بوده اند
اين امر خصوصاً در مورد افالطون، و به واسطة او در مورد جريانهـايي كـه سـرانجام در قالـب     . باكوسي قرار داشته اند

  .كندحكمت الهي مسيحي ريخته شد، صدق مي
انة اين آيين نبـود  شكل وحشي. پرستش ديونيسوس به شكل اصليش كاري وحشيانه و از بسياري جهات زننده بود

كه فالسفه را تحت تأثير گرفت، بلكه آنچه در فالسفه مؤثر افتاد شكل لطيف و روحاني آن بود كـه آن را بـه ارفئـوس    
Orpheus گرفتنسبت مي دادند، و نوعي رياضت بود كه جاي مستي روحاني يا جسماني را مي.  

ك انسان واقعي بوده است، ولي برخـي ديگـر او را   برخي برآنند كه وي ي. اورفئوس سيمايي مبهم ولي جالب است
مطابق اخبار و احاديث قديم، ارفئوس نيز مانند باكوس در تراس قـدم بـه جهـان    . يك خدا يا قهرمان خيالي مي دانند

چيـزي  . از جزيرة كرت برخاسته باشد) يا نهضتي كه با نام او بستگي داشت(نهاده است، ولي محتملتر آن است كه او 
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م است، مقدار زيادي از اصول عقايد اورفئوسي از قبيلي است كه به نظـر مـي رسـد ريشـه شـان از مصـر آب       كه مسل
گفته اند اورفئـوس مصـلحي بـوده اسـت كـه زنـان       . بخورد و بيشتر از طريق كرت و مصر به يونان سرايت كرده باشد

كال قديم افسانه هـاي يونـاني، دلبسـتگي    در اش. خدمتكار پرستشگاه باكوس بر او خشم گرفته پاره پاره اش كرده اند
اورفئوس در وهلـة اول روحـاني و فيلسـوف    . اورفئوس به موسيقي بدان اندازه كه بعدها شهرت يافت برجستگي ندارد

  .بوده است
      هرچه بوده به درسـتي روشـن نيسـت؛ امـا آموزشـهاي اورفئوسـيان                      ) اگر او را مسلم بگيريم(آموزشهاي اورفئوس 

اورفئوسيان به تناسخ ارواح اعتقاد داشتند و مي گفتنـد كـه روح   . معروف خاطر همگان است) پيروان آيين اورفئوسي(
پس از تناسخ، مطابق رفتاري كه بر روي زمين داشته، يا به سعادت ابدي مي پيوندد يا گرفتار عذاب ابـدي يـا عـذاب    

و براي اين مقصود هم مراسم تطهير به جاي مي آوردند و هـم از  سازند، » پاك«مي كوشيدند خود را . موقت مي شود
خوردند، مگر هنگام اجراي مراسم و مناسـك  متعصبانشان غذاي حيواني نمي. انواع خاصي از پليديها پرهيز مي كردند

آسـمان   به عقيدة آنها انسـان از پـاره اي از خـاك و پـاره اي از    . خاص خود، كه مطابق شعائر ديني جانور مي خوردند
سرانجام فرد بشـر  . پاك سرشته شده، و اگر پاك زندگي كند پارة آسماني اش افزوده و پارة خاكي اش كاسته مي شود

آيين اورفئوسي الهيات دقيقي داشت كه مطـابق  . ناميده شود» يك باكوس«ممكن است با باكوس يكي گردد و او نيز 
  .و بار ديگر از ران پدرش زئوس Semeleش سمله يكبار از شكم مادر: آن باكوس دوبار متولد شده بود

مطابق يكي از اين اشـكال ديونيسـوس پسـر زئـوس و پرسـفون      . اشكال بسياري از افسانة ديونيسوس وجودد دارد
Persephone  است؛ در شكل ديگر ديونيسوس را در كودكي غولهاTitans كنند و همة گوشتهاي تـنش،  پاره پاره مي

برخي مي گويند كه دل او را زئوس به سمله داد؛ برخي ديگـر مـي گوينـد كـه زئـوس آن را       .جز دلش را، مي خورند
پاره پاره شدن جانوران وحشـي و خـورده شـدن گوشـت     . بلعيد؛ در هر دو حال اين باعث تولد دوبارة ديونيسوس شد

ره شـدن و خـورده شـدن    خام آنها به وسيلة زنان خدمتكار پرستشگاه باكوس، عبارت بـود از درآوردن شـبيه پـاره پـا    
غولهـا موجـوداتي خـاكي بودنـد،     . ديونيسوس به وسيلة غولها، و به يك معني جانور تجسمي از خدا محسوب مي شد

اين است كه وجود انسان نيمي از خاك و نيمـي از  . ولي پس از خوردن خدا پرتوي آسماني در وجودشان سرشته شد
  .كه او را هرچه بيشتر و كاملتر آسماني سازد آسمان است، و هدف مناسك آيين باكوسي اين بود

  :اوريپيدس اعترافي در دهان يك كاهن اورفئوسي مي گذارد كه از اين رهگذر آموزنده است

  !اي خدايگان صوري نژادان
  اي زادة زئوس كه صد دژ از جزيرة كرت

  !در پيش پاي خويش داري
  .من، از اين معبد تاريك، ترا مي جويم

  تيرهاي تراشيده است معبدي كه سقفش از
  و پوالد و خون گاو نر،
  و با گرههاي كندة سرو

  .استوار شده است
  ديگر روزهاي من سپري شده است،

  .گذرداما اينجا ماجرايي پاك مي
  .من خدمتكار و محرم حريم ديو نيسوسم
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  .، هنگام هنگامة من است1نيمشب، هنگام هنگامة زاگروس
  .اممن فرياد تندر آساي او را شنيده

  .امسنتهاي خونين و سرخگون او را گزارده
  ام،را فروزان داشته» ميهن مام«شعلة كوهستاني 
  .اماكنون آزاد گشته

  .نامندمبا كوسي از كاهنان زره پوش مي
  سپيدجامه و پاكپوشم،

  ام،و پاك از پليد زايش آدمي و كالبد خاكي
  .اماي نيالودهو لب و دندان به گوشت جانور زنده

ها لوحهاي اورفئوسيي به دست آمده است كه روي آنها روح مرده را راهنمايي كرده اند كـه چـه بكنـد و    مقبرهدر 
) Peteliaلوح پتاليا (اين لوحها شكست و ناقص است، و كاملترين آنها . چه بگويد تا خود را مستحق آمرزش بشناساند

  :به قرار زير است

  رسيد، اي خواهيدر طرف چپ خانة ارواح به چشمه
  .و در كنار اين چشمه درخت سروي خواهي ديد

  .به اين چشمه نزديك مشو
  چشمة ديگري خواهي ديد،» درياچة خاطره«اما در 

  .اندكند و جلوش نگهباناني ايستادهآب خنك از آن فوران مي] كه[
  ام؛من فرزند زمين و آسمان پر ستاره«. بگو

  .ن را مي دانيدشما خود اي. از آسمان است] فقط[اما نژادم 
» درياچـة خـاطره  «زود به من بدهيد از آن آب سـردي كـه از   . و اينك من از تشنگي مي سوزم و هالك مي شوم

  ».فوران مي كند
و از آن پـس تـو نيـز در ميـان قهرمانـان ديگـر       . آن چشمة مقدس به تو خواهند داد] آب[اي از و آنها خود جرعه
  ...سروري خواهي كرد

اي «: و بـاز در لـوح ديگـر   » .اي و خدا گشته ايتو انسان بوده... ، اي رنج ديده]برتو[درود «: دلوح ديگري مي گوي
  ».خوشبخت آمرزيده، تو به جاي فاني بودن خدا خواهي بود

چشمة «آن چشمة ديگر . است كه فراموشي مي آورد» چشمة فراموشي«اي كه روح نبايد از آب آن بنوشد چشمه
اي نيرومندتر از هد در دنياي ديگر رستگار شود نبايد فراموش كند، بلكه به عكس بايد حافظهاگر روح بخوا. است» ياد

  .حافظة طبيعي به دست آورد
داشـت، چنانكـه   ) symbol(» رمـز «در نظر آنان شراب فقـط حكـم يـك    . اورفئوسيان فرقه اي رياضت كش بودند

، يعنـي  »جذبه«اورفئوسيان در جستجويش بودند مستي آن هستي كه . بعدها در شعائر كيش مسيحي نيز چنين شد
توان معرفتي عرفاني به دست آورد كه بـه طـرق عـادي بـه     آنها بر آن بودند كه بدين طريق مي. يكي شدن با خدا بود
فيثـاغورس مصـلح كـيش    . اين عنصر عرفاني بـه وسـيلة فيثـاغورس داخـل فلسـفة يونـاني شـد       . دست آمدني نيست

                                                           

  .يكي ديگر از نامهاي متعدد ديونيسوس. 1
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عناصر اورفئوسـي از طريـق فيثـاغورس وارد    . طور كه خود اورفئوس مصلح كيش ديونيسوسي بوداورفئوسي بود، همان
  .فلسفة افالطون شد، و از طريق افالطون در قسمت عمدة فلسفة ديني بعد از افالطون نفوذ كرد

 هر كجا كيش اورفئوسي نفوذ داشت، عناصر خاصي كه كامالً متعلق به كيش باكوسـي بـود وجـود خـود را حفـظ     
يكي از اين عناصر جنبة زنانة كيش باكوسي بود كه در فلسفة فيثاغورس مقدار زيادي از آن ديده مي شـود و  . كردمي

: فيثاغورس مي گويـد . گردددر فلسفة افالطون به حدي مي رسد كه وي خواستار برابري حقوق سياسي زن و مرد مي
ر از عناصر مذهب باكوس حرمت گذاردن به احساسـات  يكي ديگ» .جنس زن طبيعتاً بيشتر با تقوي همبستگي دارد«

پيـدس بـه دو خـداي    بـه خصـوص اوري  . تراژدي يوناني از مناسك كيش ديونيسوسي ريشه گرفـت . تند و خشن بود
. ارادت مي ورزيد، و نسبت به انسان مؤدب و خودپسند نظر خوبي نداشـت  Erosاورفئوسي، يعني ديونيسوس و اروس 

انسان در نتيجة خشم خدايان از كفر و ناسزاگويي وي، يا ديوانه مي شود و يا به اندوه و غم دچار در تراژديهاي او اين 
  .گرددمي

اخبار و احاديث متداول و كهن درباة يونانيان حكايت مي كنند كه اين قوم متانت شايان تحسـيني از خـود نشـان    
از بيرون مـورد تحقيـق و تفكـر قـرار دهنـد، و در      مي دادند و اين خصلت آنها را قادر مي ساخت كه شور و شهوت را 

امـا ايـن نظـر خيلـي     . حالي كه خود آرام و بلند نظر بودند، مي توانستند همة زيباييهـاي شـور و شـهوت را دريابنـد    
شايد در مورد هومر و سوفوكلس و ارسطو صدق كند؛ ليكن در مورد آن دسته از يونانياني كه به طـور  . يكطرفانه است

در الوسـيس، كـه   . غير مستقيم متأثر از كيش باكوسي يا اورفئوسي بودنـد، بـه هـيچ وجـه صـادق نيسـت       مستقيم يا
مناسك سري كيش الوسيسي مقدسترين قسمت دين دولتي آن را تشكيل مـي داد، نغمـه اي خوانـده مـي شـد كـه       

  :چنين بود

  گرداني  بر سر دست،با ساغرت، آنگاه كه مست، مي
  با تشنگي جنون انگيزت،
  به درة پر گل الوسيس بيا،

  .اي باكوس كه درود بر تو باد

در اثر اورپيدس، دستة زنان خدمتكار پرستشگاه باكوس تركيبي از شـعر و تـوحش از خـود بـروز مـي دهنـد كـه        
از شقه كردن جانوري وحشي شادي مي كنند و گوشـت خـام آن جـانور را    . درست نقطة مقابل آرامش و متانت است

  .مي خورند

  هنگامي كه بر فراز كوههاخوشا 
  خسته و وامانده خود را يله كني

  هنگامي كه حيوان مقدس حناگون پوست مي ماند،
  .و ديگر هرچه هست دور مي شود

  خوشا شادي چشمه هاي زندة سرخ رنگ
  .و نوشيدن خون بز كوهي پاره پاره شده

  و بلعيدن گوشت جانور وحشي،
  .آنجا كه قلة تپه آفتابگير است

  انهاي فريجي وليديدر كوهست
  .است كه راهنما است» بروميوس«
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رقص زنان خدمتكار پرستشگاه تنها يك رقـص وحشـتناك   .) بروميوس يكي ديگر از اسامي متعدد ديونيوس است(
اين زنان هنگـامي  . نبود، بلكه گريزي بود از قيد و بندهاي تمدن به دنياي زيبايي غير بشري و آزادي بادها و ستارگان

  :خواندنددستخوش احساسات تند و وحشي بودند چنين ميكه كمتر 

  ديگر آيا آن رقصهاي طوالني
  كه شب همه شب در تاريكي

  تا گاهي كه اختران رنگ مي بازند دنباله دارد
  نصيبم خواهد شد؟

  ديگر آيا شبنم را بر گلويم
  و جنبش هوا را در مويم
  احساس خواهم كرد؟

  تاريكديگر آيا پاهاي سپيد ما در فضاي 
  خواهد درخشيد؟

  .آه، آنك پاهاي حيوان حناگون پوست كه به جنگل سبز گريخت، تنها به آغوش سبزه و زيبايي گريخت
  خوشا جهش صيدي كه ديگر بيم بر او چيره نيست،

  .جهشي باالتر از نيشخندها و سختگيريها
  اما باز هم از دور دست صدايي مي آيد، 

  صدا و ترس و شتاب سگها
  كوشندجنبند و ميكه سخت مي

  دوندو در كناره دره و رودخانه مي
  اين صدا از چيست؟ از وحشت است يا از شادي است؟

  وار شما،و از چيست اين جنبش طوفان
  به سوي سرزمين عزيزي كه پاي انسان بدان نرسيده است؟

  رسد،سرزميني كه در آن صدايي به گوش نمي
  اشهاي پر سايهو در سبزه

  ل كوچكجانداران جنگ
  پنهان از نظر 

  .زيندمي

اند، بهتر است پيش خود مجسم كنيد بوده» موقر«و » متين«اكنون پيش از آنكه باز مدعي شويد يونانيان مردمي 
  .كه زنان شهر فيالدلفياي امريكا، ولو در نمايشنامه هاي يوجين اونيل، چنين حركاتي از خود نشان دهند

تـر  »متين«ن ديونيسوس كه هنوز از اصالح كيش خود خبري نداشته باشند، پيروان كيش اورفئوسي از پرستندگا
ما وابسته به چرخي هسـتيم كـه دور   . در نظر اورفئوسيان زندگي در اين جهان جز رنج و مالل چيزي نيست. نيستند

فقـط  . ايـم زندگي حقيقي مان در ستارگان است، ولي ما خود زمين گير گشته . كندپايان زندگي و مرگ را طي ميبي
از راه پاكي و تزكية نفس و رياضت است كه مي توانيم خود را از اين چرخ رها سازيم و سر انجـام لـذت پيوسـتن بـه     

تواند متعلق به مردمي باشد كه زندگاني بر آنها آسان و خوش بوده است؛ بلكه بيشـتر بـه   اين نظر نمي. حق را دريابيم
  :اين سرود سياه پوستان شبيه است كه
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  كه به وطن بازگشتم وقتي
  .همة رنجهايم را براي خدا باز خواهم گفت

آرام بودند كه با نفـس خـود در سـتيز    رنگ و بيهمة يونانيان نه، اما گروه بزرگي از آنان مردمي سودايي و شوريده
. زخ راخيالشان بهشـت را تصـور مـي كـرد، شعورشـان دو     . عقل آنان را به راهي مي راند و هوس به راهي ديگر. بودند

، ليكن در حقيقت در همه چيـز زيـاده   »هيچ چيز نبايد بيش از اندازه باشد«مثلي در ميانشان ساير بود كه مي گويد، 
در آميـزش   -هنگامي كـه بـزرگ بودنـد     -راز بزرگيشان . در فكر محض، در شعر، در دين، در گناه -روي مي كردند 
نمي تواند در سراسر زمان آينده تغييري را كه يونانيان در جهان هيچيك از اين دو عامل به تنهايي . عقل و هوس بود

نمونة اصلي يونانيان زئوس اساطيري نيست، بلكه پرومته است كـه از آسـمان آتـش آورد و    . پديد آوردند صورت دهد
  .شكنجة جاودان پاداش گرفت

همانقـدر يكطرفـي خواهـد بـود كـه       اما اگر بخواهيم آنچه را اكنون گفتيم معرف همة يونانيان بدانيم، اين تعريف
يكـي سـودايي،   : در حقيقت دو تمايل در يونان وجـود داشـت  . وصف كنيم» متين«خواسته باشيم اين مردم را با لفظ 

هـرودوت  . ديني، عرفاني و آنجهاني؛ ديگري شاد، تجربي، عقالنـي و خواهـان كسـب دانـش در موضـوعهاي گونـاگون      
در كتابي كه از آن نقل (بلوك . اي ارسطود نخستين فالسفة ايوني، و نيز تا اندازهانهمچنين. نمايندة تمايل اخير است
  :گويدپس از تعريف كيش اورفئوسي مي) 434ص  1كرديم، جلد اول، بخش 

اما ملت يونان بيش از آن نيروي جواني داشت كه بتواند به طور كلي عقيده اي را بپذيرد كه ايـن جهـان را نفـي    «
در نتيجه كيش اورفئوسي به محافل نسبتاً محدود محـارم منحصـر   . واقعي را به بعد محول مي سازدكند و زندگي مي

ماند و حتي در شهرهايي مانند آتن كه در آنها اجراي مراسم سري مذهبي را به آيين رسمي پيوسته و اين مراسـم را  
گـو   -يست هزار سال تمام بگذرد تا اين عقايد بامي. به پناه قانون در آورده بودند، نتوانست كمتر نفوذي به دست آورد

  ».در دنياي يوناني پيروز شود -در لباس مبدل الهيات 
به نظر مي رسد كه اين سخن گزافه آميز است، به خصوص در مورد مراسم سري كيش الوسيسي كه محتـوي آن  

د به عقايد اورفئوسي گراييدند، به طور كلي مي توان گفت كساني كه طبيعت ديني داشتن. همان عقايد اورفئوسي بود
) Methodism(توان وضع كـيش اورفئوسـي را بـا روش دسـتوري     مي. و پيروان روش عقالني از آن عقايد بيزار بودند

  .اواخر قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم در انگلستان مقايسه كرد
خود مي آموخته است؛ ولـي از اينكـه در   ما كمابيش مي دانيم كه يك نفر يوناني تعليم يافته چه چيزهايي از پدر 

سالهاي كودكي از مادر خود، كه درهاي تمدني كه مردان از آن برخوردار بودند تا اندازة زيادي به رويـش بسـته بـود،    
محتمل مي نمايد كه حتي در بهترين دورة تمدن يونان، آتني هـا  . چه مطالبي فرا مي گرفته است، چندان نمي دانيم

چند در  فعاليتهاي مغزي خود كه مسلماً آگاهانه بوده است به راه عقل مي رفته انـد، در عـين حـال از    تعليم يافته هر
اين تمايالت يادگار سنتهاي قـديم و دوران كـودكي آنهـا بـوده     . حيث فكر و احساس بيشتر تمايالت بدوي داشته اند

بـه همـين جهـت    . بر آنها مستولي مـي شـد  است؛ و به خصوص هنگامي كه فشاري بر آنها وارد مي آمد اين تمايالت 
  .رسدبيني يوناني كافي به نظر نميتجزيه و تحليل سادة جهان

اما يك كتاب . نفوذ دين، به خصوص دين غير المپي، در فكر يوناني تا همين اواخر به قدر كافي شناخته نشده بود
تأليف جين هريسن  Prolegomena to Study of Greek Religion» مقدمه اي بر مطالعة دين يوناني«انقالبي به نام 

Jane Harrison   م.كتـاب ف . وجود دو عنصر بدوي و ديونيسوسي را در ديانت مردم عادي يونان تأييد و تأكيـد كـرد .
كوشـيد تـا طـالب فلسـفة      From Religion to Philosophy» از دين تـا فلسـفه  «به نام  F.M. Corenfordكورنفورد 

ذ ديـن در فلسـفه سـازد؛ لـيكن از لحـاظ بسـياري از تفسـيرهايش، و يـا حتـي از لحـاظ علـم            يوناني را متوجـه نفـو  
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                    متعـادلترين شـرحي كـه مـن سـراغ دارم در كتـاب جـان برنـت         1.توان آن را تماماً معتبر دانسـت مردمشناسي، نمي
John Barnet »فلسفة يونان قديم «Early Greek Philosophy   علـم و  «فصـل دوم آن تحـت عنـوان    به خصـوص در

تجديد حيات دين كه در قـرن ششـم پـيش از مـيالد سراسـر      «گويد كه در نتيجة نهضت ميبرنت . آمده است» دين
اختالفي ميان علم و دين پديد آمد، و اين امر همراه بود با منتقل شـدن ميـدان   » .را فراگرفت Hellasسرزمين هالس 

در قسمت اروپايي هالس دين به راهي رفته بود كـه بـا راه ديـن يونـاني فـرق      «: وي مي گويد. عمل از ايوني به غرب
هومر نيز بـه صـراحت از آن يـاد    به خصوص پرستش ديونيسوس كه از تراس سرچشمه گرفته و در آثار . بسيار داشت

اگر هرگونه نظرية عالي را به حساب خود . شده، در اصل حاوي طريق نوي براي نگريستن در روابط انسان و جهان بود
مردم تراس بگذاريم مسلماً به راه خطا رفته ايم، ليكن در اين نيز شكي نيست كه پديدة وجد و نشاط بـراي يونانيـان   

كه روح چيزي است بيش از همزاد ضعيف و درماندة جسم؛ چيزي است كه فقط هرگـاه از تـن   اين فكر را پيش آورد 
  »...تواند ماهيت حقيقي خود را نشان دهدجدا شود مي

چنين به نظر مي رسد كه چيزي نمانده است دين يوناني وارد مرحلـه اي گـردد كـه اديـان شـرقي پيشـتر بـدان        
معمـوالً    . شكل مي توان معلوم كرد كه چه چيز جلـو ايـن تمايـل را گرفـت    رسيده بودند؛ و صرف نظر از ظهور علم، م

ولي اين، معلـول را بـه جـاي    . گويند يونانيان بدان سبب از نوع شرقي دين ايمن ماندند كه طبقة روحاني نداشتندمي
نيـان در حفـظ   سازند، بلكه همينكه چنين احكامي ساخته شد، روحااحكام جزمي را روحانيان نمي. علت گرفتن است

ملتهاي شرقي نيز در مراحل نخستين سير تكاملي خود داراي طبقات روحاني بـدان معنـي كـه مـورد     . كوشندآن مي
  .يونانيان را بيشتر بودن مكاتب علمي نجات داد تا نبودن طبقات روحاني. نظر است نبودند

بـا تشـكيل    -نوع بشـر قـدمت داشـت    زيرا به يك معني جديد بود، هرچند به معناي ديگر به قدر  -دين جديد «
تا آنجا كه بر ما معلـوم اسـت سـرزمين اصـلي ايـن      . جامعه هاي اورفئوسي به عاليترين نقطة سير تكاملي خود رسيد

اي، به خصوص در جنوب ايتاليـا و جزيـرة   بوده است، ولي اين جامعه ها با سرعت خارق العاده Atticaجامعه ها آتيكا 
ين جامعه ها پيش از هر چيز دسته هايي از مردم بودنـد كـه بـراي پرسـتش ديونيسـوس      ا. سيسيل، گسترش يافتند

يكـي اينكـه وحـي و    : اما دو چيز كه در ميان مردم يونان تازگي داشت آنها را مشخص مـي سـاخت  . فراهم مي آمدند
. م آمـده بودنـد  مكاشفه را مبناي مقام ديني مي دانستند، ديگر اينكه اين مردم به شـكل جامعـه هـاي تصـنعي فـراه     

اشعاري كه حاوي حكمت الهي اين فرقه به اورفئوس تراسي نسبت داده مي شد، و خود اورفئوس نيـز بـه عـالم ارواح    
نزول كرده بود و بدين جهت در دنياي ديگر براي ارواحي كه جسمهاي خود را رها مي كردند، در ميان مخاطراتي كه 

  ».ب مي شدسر راهشان قرار داشت، راهنماي مطمئني محسو
شـته اسـت،   گويد كه ميان عقايد اورفئوسي و عقايـدي كـه در همـان ايـام در هندوسـتان رواج دا     برنت سپس مي

آنگـاه  . خورد؛ هرچند به نظر وي ممكن نيست ارتباطي ميان اين دو برقـرار بـوده باشـد   شباهت آشكاري به چشم مي
بكـار                         » شـعيرة دينـي  «ان را بـه معنـاي    اورفئوسـيان  پردازد كـه مي» orgy«برنت به بحث دربارة معناي اصلي كلمة 

بردند و مراد از شعائر ديني مراسم تطهير ارواح پيروان آيين اورفئوسي بود تا بتوانند خود را از دور زايـش و مـرگ   مي
بنـاميم؛  » كليسـا «ن را توانيم آاورفئوسيان برخالف كاهنان كيشهاي المپي چيزي را بنياد نهادند كه ما مي. رها سازند

هـا  هايي تشكيل دادند كه هر كسي، صرف نظر از نژاد و جنس، بدانها راه داشت، و بر اثر نفوذ اين جامعـه يعني جامعه
 .بود كه مفهوم فلسفه، به عنوان روش زيستن، پديد آمد

                                                           

  .شايان تحسين است ي مختلف افالطون به نظر من تماماًاما از طرف ديگر كتابهاي كورنفورد دربارة رساله ها .1
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شـود  در همة كتابهاي تاريخ فلسفه كه براي دانشجويان اين رشته نوشته شده است، نخستين مطلبي كـه عنـوان مـي   

اين موضوع براي شخص مبتدي كه . اين است كه فلسفه با تالس آغاز شد كه گفت همه چيز از آب ساخته شده است

تا آن حرمتي را كه ظـاهراً برنامـة تحصـيلي بـراي درس فلسـفه       - شايد هم تالشي نه چندان شديد -تالش مي كند 

هذا بنا به داليل فراواني ما نسبت به تالس مي توانيم احساس مع. قائل است در خود احساس كند، دلسرد كننده است

ف بـه معنـاي   گو اينكه شايد اين احترام را براي وي بيشتر به عنوان يك عالم قائل باشيم تا يك فيلسو -احترام كنيم 

  .جديد كلمه

تالس اهل ملطيه بود كه شهر تجارتي ثروتمندي بود در آسياي صغير، و قسمت بزرگي از جمعيـت آن را بردگـان   

در «. تشكيل مي دادند و در قسمت آزاد مردم آن، مبارزة طبقاتي سختي ميان تـوانگران و تهيدسـتان جريـان داشـت    

كشتند، سپس اشراف مسلط شدند و مخالفـان  نان و كودكان اشراف را ميملطيه نخست پيروزي با تودة مردم بود، و ز

در زمان تـالس يـك چنـين وضـع      1».خود را زنده زنده سوزاندند و ميدانهاي شهر را با مشعلهاي زنده روشن ساختند

  .اجتماعي در بيشتر شهرهاي يونان پيش آمد

م و ششم از جهات اقتصادي و سياسي سـير تكـاملي   ملطيه نيز مانند ساير شهرهاي تجارتي ايوني، در قرنهاي هفت

در آغاز نيرو در دست اشراف بود كه مالك زمينها بودند؛ ولي اين حكومت به تدريج جاي خـود را بـه   . مهمي طي كرد

بـه  ) مطـابق معمـول  (اين دسته نيز به نوبت جاي خود را به يك حاكم دادنـد كـه   . حكومت دسته جمعي تاجران داد

كشور پادشاهي ليدي در مشرق شهرهاي ساحلي يونـان قـرار داشـت، ولـي تـا      . به قدرت رسيده بودكمك تودة مردم 

اين امر كشور ليدي را آزاد مـي گذاشـت   . روابط آن شهر با شهرهاي يونان دوستانه بود.) م.ق 612(زمان سقوط نينوا 

صوص با شخص كروسـوس آخـرين   كه متوجه غرب گردد، ولي شهر ملطيه معموالً مي توانست با كشور ليدي و به خ

از طرف ديگر ميـان  . به دست كوروش مغلوب شد، روابط دوستانة خود را نگهدارد. م.ق 546پادشاه ليدي كه به سال 

ملطيه و مصر نيز روابط مهمي وجود داشت؛ چونكه فرعون مصر متكي به زور سربازان اجير يوناني بود و بـدين جهـت   

نخستين باري كه يونانيـان در مصـر مسـتقر شـدند     . ازرگانان يوناني باز گذاشته بوددروازة چند شهر مصر را به روي ب

زماني بود كه يك قلعة مصري به وسيلة سپاهيان ملطي اشغال شد؛ ولي مهمتر از همه استقرار يونانيان بـين سـالهاي   

بنـي اسـرائيل از دسـت بخـت     ارمياء نبي و بسياري ديگر از فراريـان  . بود Daphnaeدر شهر دافنه . م.ق 560تا  610

بدون شك مصـريان  .) و بعد از آن 5، كتاب ارمياء نبي، باب چهل و سوم، آية »عهد عتيق«. (النصر به دافنه پناه بردند

توان پذيرفت كه ارمياء نبي نسبت به قـوم  و نيز نمي. در يونان تأثير كردند، ولي قوم يهود در يونانيان تأثيري نداشتند

  .يوناني جز بيم و وحشت احساسي داشته است مظنون و مشكوك

                                                           

1 . Rostovtsev, History of Ancient World VOL. 1, p. 204. »تاريخ دنياي قديم«  
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اما در مورد تاريخ زمان تالس، چنانكه گذشت بهترين راهنما اين است كـه تـالس بـه سـبب پـيش بينـي كـردن        

قرائن ديگري نيـز بـا   . رخ داده باشد، شهرت يافته بود. م.ق 585خسوفي كه بنابر نظر منجمان بايستي در حدود سال 

پيش بيني خسوف دليـل بـر نبـوغ فـوق العـادة تـالس       . الس در اين حدود زماني وفق مي دهدقرار دادن فعاليتهاي ت

ملطيه با كشور ليدي متفق بود و ليدي نيز با بابل روابط فرهنگي داشت، و منجمان مـي توانسـتند خسـوف را    . نيست

اينكه كسوف ممكـن اسـت    به طور نسبتاً دقيق پيش بيني كنند؛ اما در مورد كسوف مشكلي كه در كارشان بود و آن

در نتيجه منجمان فقط تا اين اندازه مـي دانسـتند كـه در    . در يك نقطه زمين قابل رؤيت باشد و در نقطه ديگر نباشد

نـه  . به احتمال زياد تمام معلومات تالس همين مطالب بوده اسـت . ضرر است مترصد وقوع كسوف بودنفالن تاريخ بي

  .قوع خسوف و كسوف تسلسل وجود دارد، و نه منجمان بابليتالس مي دانسته است كه چرا در و

امـا آنچـه مصـريان از هندسـه                     . گفته اند كه تالس در مصر سفر كرده و علم هندسه را از آنجا به يونان برده اسـت 

بدان معنـي كـه    مي دانستند بيشتر قواعد تجربي بود، و دليلي در دست نيست كه بگوييم تالس به براهين استنتاجي،

به نظر مي رسد كه محاسـبة دوري كشـتي از سـاحل بـه وسـيلة مشـاهدة       . بعدها يونانيان كشف كردند، رسيده باشد

بسـياري قضـاياي   . كشتي در دو نقطه از خشكي، و تعيين ارتفاع هرم از روي طول ساية آن، از كشفهاي تـالس باشـد  

  .رد كه نسبت نادرست باشدهندسي ديگر نيز به تالس منسوب است، ولي احتمال دا

. بود كه هركدام به واسطة گفتة پرمغزي شـهرت داشـتند  » حكماي سبعه«يا » خردمندان هفتگانه«تالس يكي از 

  ».آب بهترين است«: بنابر احاديث، گفتة تالس چنين بوده است

تالس بـر آن  . شده استالمواد مي دانست كه همة چيزهاي ديگر از آن ساخته بنا به قول ارسطو، تالس آب را ماده

ارسطو از قول تالس همچنين مي گويد كه مغناطيس روح دارد، زيرا آهن را تكـان  . بود كه زمين بر روي آب قرار دارد

  1.ديگر اينكه همة اشياء انباشته از خدايانند. مي دهد

كـه بـه هـيچ رو    اين گفته را، كه همه چيز از آب ساخته شده، بايد به عنوان يك فرضـية علمـي در نظـر گرفـت     

بيست سال پيش از اين نظرية مقبول و متداول اين بود كه همه چيز از هيدروژن ساخته شـده، و  . احمقانه هم نيست

يونانيان در فرضـيه هـاي خـود بـي پـروا بودنـد، ولـي        . بايد به يادداشت كه هيدروژن دو سوم آب را تشكيل مي دهد

دربـارة تـالس كمتـر از آن    . رضيه ها را به طريق تجربـي بيازمايـد  حداقل مكتب ملطي اين آمادگي را داشت كه اين ف

اما درباة حكيمان ملطي پس از تالس اطالعات بيشتري موجود است، . اطالع داريم كه بتوانيم او را درست وصف كنيم

ر دو علـم و فلسـفة تـالس هـ    . و منطقي است كه بينگاريم اين حكيمان قسمتي از نظريات خود را از طالس گرفته اند

  .خام بود، اما باعث تحريك و تسريع تفكر و مشاهده شد

دربارة تالس داستانهاي بسياري هست، ولي من گمان نمي كنم بيش از همـين چنـد نكتـه كـه گفـتم چيـزي از       

نقـل مـي كنـد،    ) 1259(» سياسـت «برخي از اين داستانها، مثالً داستاني كه ارسطو در رسالة . احوال وي معلوم باشد

بنا بر روايت داستان، . خيزداو را به علت تهيدستيش سرزنش كردند، كه از فلسله سودي برنمي«: لطف نيستخالي از 

پس با مختصـر  . تالس از روي دانشي كه از ستارگان داشت مي دانست كه سال بعد محصول زيتون فراوان خواهد بود

و مليطـه پرداخـت و آن    Chiosهاي كيـوس  پولي كه داشت بيعانه اي براي اجارة همة كارگاههاي روغن گيري شـهر 

هنگـام برداشـت محصـول كـه فـرا رسـيد و       . كارگاهها را به بهاي كمي اجاره كرد، زيرا كسي به رقابت وي برنخاسـت 

ناگهان همه به كارگاههاي روغن گيري نيازمند شدند، تالس كارگاههاي خود را به هر بهايي كه مي خواست به اجـاره  

توانند ثروتمنـد  فالسفه اگر بخواهند به آساني مي ست آورد و از اين راه به جهانيان نشان داد كهداد و مبلغي پول به د

  ».اما هدف آنها چيز ديگر است. شوند

                                                           

  .اين گفته را مورد ترديد قرار مي دهد »فلسفة قديم يونان«برنت در كتاب . 1
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تاريخ زمان او مـورد ترديـد   . ، دومين فيلسوف مكتب ملطي از تالس بسيار جالبتر استAnaximanderانكسيمندر 

شصت و چهار سال داشته است، و داليلي هم در دست اسـت كـه ايـن    . م.ق 456است، ولي گفته اند كه وي در سال 

همة اشيا از يك ماده سـاخته شـده انـد، ولـي ايـن مـاده       «انكسيمندر عقيده داشت كه . سخن را قرين صحت بدانيم

برخالف آنچه تالس مي پنداشت آب نيست، و نيز هيچيك از موادي كه ما مي شناسيم نيسـت؛ بلكـه مـاده اي اسـت     

چـون انكسـيمندر زمـين را يكـي از جهانهـاي متعـدد                             -» متناهي و جاويدان كه همة جهانها را در بر گرفتـه اسـت  نا

اين مادة نخستين به صورت موادي كه ما مي شناسيم درمي آيد، و خود اين مواد نيز به يكـديگر مبـدل   . مي پنداشت

  :ل ذكري دارددر اين خصوص وي گفتة مهم و قاب. مي شوند

اشيا چنانكه مقرر است به همان چيزي كه از آن برخاسته اند باز مي گردنـد، زيـرا كـه بيعـدالتي يكـديگر را در      «

  ».زمان مقتضي جبران و مرمت مي كنند

چه به معناي عدالت جهاني و چه به معناي عدل بشري، در دين و فلسـفة يونـان سـهمي داشـته     » عدل«انديشة 

 »justice«كلمة انگليسـي  :حقيقت اين است كه . براي مردم عصر جديد رويهمرفته آسان نيست است كه شناختن آن

فكـري كـه    1.توان كلمة بهتري براي ايـن معنـي پيـدا كـرد    رساند، ولي مشكل مياين معني را به دشواري مي] عدل[

اك و آب تناسب معيني برقـرار  در جهان بايد ميان آتش و خ: انكسيمندر بيان مي كند به نظر مي آيد كه چنين باشد

مدام مي كوشد كه قلمـرو خـود را گسـترش    ) كه به عنوان يك خدا تصور مي شود(باشد، ولي هر كدام از اين عناصر 

مثالً هرجا كه آتـش بـوده اسـت    . ليكن نوعي جبر يا ناموس طبيعي وجود دارد كه مدام تعادل را برقرار مي كند. دهد

يعني حدود ثابت و ابدي كه تجاوز آنها بـه يكـديگر    -اين مفهوم عدل . ن خاك استخاكستر برجاي مي ماند كه هما

خدايان نيز مانند انسان تابع عدل بودند، ولي خود نيـروي عـالي   . يكي از عميق ترين عقايد يوناني بود -ممكن نيست 

  .عدل داراي شخصيت و تجسم نبود و يك خداي عالي محسوب نمي شد

المواد نمي تواند آب و يا يكي ديگر از عناصر شناخته شده باشد، چنين استدالل اينكه مادهانكسيمندر براي اثبات 

ارسطو از قول وي مي گويد كـه ايـن   . اگر يكي از اين عناصر عنصر اصلي بود، عناصر ديگر را تسخير مي كرد: مي كرد

يكي از اينهـا نامتنـاهي مـي بـود،      پس اگر«. هوا سرد و آب مرطوب و آتش گرم است: عناصر معلوم مخالف يكديگرند

  .المواد بايد خنثي باشدپس، در اين ستيزة جهاني، ماده» .اكنون آن ديگران را فرا گرفته بود

. انكسيمندر مي گفت يك حركت دائم و ابدي وجود دارد كه در ضمن اين حركت كائنـات بـه وجـود آمـده اسـت     

جـانوران از عنصـر   . ه است، خلق نشده بلكه تكامل يافته اسـت كائنات برخالف آنچه در الهيات يهودي يا مسيحي آمد

انسان نيز ماننـد همـة جانـداران از اخـالف     . مرطوب، در حالي كه به وسيلة آفتاب بخار مي شده است، پديد آمده اند

ولي پيداست كه انسان جانوري غير از آنچه امروز هست بوده است، زيرا اگر در اصـل بـه همـين صـورت     . ماهي است 

  .مي بود به علت طوالني بودن دوران كودكي نسلش برجا نمي ماند

وي . گفته اند كه او نخستين كسي بود كه نقشـه جغرافيـا كشـيد   . انكسيمندر سرشار از حس كنجكاوي علمي بود

ي روايتهاي مختلفي از قول او نقل كرده اند كه گفته اند آفتاب به بزرگـ . عقيده داشت كه زمين به شكل استوانه است

  .زمين، يا بيست برابر زمين، يا بيست و هشت برابر زمين است

  .انكسيمندر، در همة مواردي كه نظريات تازه اي از خود بيان مي كند، داراي نظريات علمي و عقالني است

، آخرين فيلسوف از فالسفة سه گانة ملطيه به اندازة انكسيمندر جالب نيست، ولي بايـد  Anaximenesانكسيمنس 

تاريخ زمان وي به تحقيق معلوم نيست، اما مسـلم اسـت كـه پـس از     . گفت كه وي به پيشرفتهاي بزرگي توفيق يافت

                                                           

  .م. مي رساند» justice«اين معني را بهتر از كلمة انگليسي  »عدل«خوانندگان مالحظه خواهند كرد كه كلمة  .1
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در اين سـال ايرانيـان هنگـام    به بار آمده است؛ زيرا كه . م.ق 494زيسته، و نيز مسلم است كه پيش از انكسيمندر مي

  .فرونشاندن شورش ايوني شهر ملطيه را ويران كردند

هـوا چـون متـراكم گـردد     . آتش هواي رقيق شده است. روح هواست. المواد هواستانكسيمنس مي گفت كه ماده

زش اين نظريـه امتيـا  . نخست به آب مبدل مي شود، سپس چون بيشتر متراكم شد خاك، و سرانجام سنگ مي گردد

  .اين است كه اختالف ميان مواد مختلف را اختالفي كمي مي داند، كه فقط به درجة تراكم بستگي دارد

همچنان كه روح ما، كـه  «. وي زمين را به شكل يك ميز گرد مي پنداشت و هوا را محيط بر همه چيز مي دانست

  .كشدبه نظر او گويا جهان نفس مي» .ستاهواست، ما را فراهم نگه مي دارد، باد و نفس همة جهان را در برگرفته 

انكسيمنس در زمان باستان بيش از انكسيمندر مورد تحسين و تمجيد قرار گرفت، اما دنياي امـروز ارزش آنهـا را   

فيثاغوريـان كشـف كردنـد    . انكسيمنس تأثير مهمي در فيثاغورث و فلسفة پس از وي داشت. به عكس معين مي كند

به همان نظرية انكسيمنس كه مي گويد زمين به شكل بشقاب است  Atomistsاتوميستها كه زمين كروي است، ولي 

  .معتقد ماندند

ايـن  . اهميت مكتب ملطي در آنچه به دست آورد نيست، بلكه در آن چيزهايي است كـه خواسـت بـه دسـت آورد    

ندي بود كه بـه واسـطة ارتبـاط    ملطيه شهر تجارتي ثروتم. مكتب در نتيجة تماس فكر يوناني با بابل و مصر پديد آمد

سرزمين ايوني، تا آغـاز قـرن پـنجم كـه بـه      . يافتن با ملتهاي متعدد، تعصبات و خرافات بدوي در آن رو به نرمي نهاد

اين قسمت از آن نهضت دينـي  . دست داريوش گشوده شد، از حيث علم و فرهنگ مهمترين قسمت دنياي يوناني بود

ديـن آن ديـن المپـي بـود، ولـي بـه نظـر                           . مي شد، كمابيش پاك و بركنار مانـد  كه به اورفئوس و دونيسوس مربوط

انديش هـاي تـالس و انكسـيمندر و انكسـيمنس را بايـد بـه       . اندگرفتهمي رسد كه اين دين را هم چندان به جد نمي

دايان و اشيا بـه اوصـاف انسـاني و    در اين انديشه ها به ندرت تمايل نسبت دادن خ. عنوان فرضيه هاي علمي شناخت

مسائلي كه اين سه فيلسوف طرح كردند مسائل خوبي بود، و قوت فكر آنها محققـين بعـدي را   . اخالقي ديده مي شود

  .الهام بخشيد

مرحلة بعدي فلسفة يوناني، كه با شهرهاي يوناني در جنوب ايتاليا بستگي دارد، جنبة ديني اش بيشـتر، و خاصـه   

اين مرحله از بعضي جهات جالبتر است و توفيقهايي كه بـه دسـت آورد شـايان    . ي اش نيرومندتر استجنبة اورفئوس

 .تحسين است، ليكن كمتر از مكتب ملطي جنبة علمي دارد
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فيثاغورس كه تأثيرش در زمانهاي قديم و جديد موضوع بحث من در اين فصل خواهد بود، از لحاط قواي فكري، چـه  

هنگامي كه انديشه اش به راه صواب مي رود و چه زماني كه خطا مي انديشد، يكي از مهمترين افراد انساني است كـه  

رياضيات، به عنوان استدالل استنتاجي، با وي آغاز مي شـود؛ و در وجـود او    .تاكنون قدم به جهان هستي گذاشته اند

نفوذ رياضيات در فلسفه، از زمـان فيثـاغورس تـاكنون هـم عميـق      . رياضيات با شكل خاصي از عرفان مربوط مي شود

  .بوده است و هم شايان تأسف

فيثـاغورس از مـردم   . داريم شروع كنـيم  بگذاريد بحث خود را با همان مختصر اطالعي كه از زندگاني او در دست

برخي مي گوينـد كـه وي فرزنـد يكـي از بزرگـان      . به بار آمد. م.ق 532بود و در حدود سال  Samosجزيرة ساموس 

مـن انتخـاب   . بـود   Apolloبود و برخي ديگر برآنند كه پدرش آپولون خدا Monsarchosساموس به نام منسارخوس 

. بـود  Polycratesدر اين زمان جزيرة ساموس زير فرمان پـوليكراتس  . انندگان مي گذارميكي از اين دو را بر عهدة خو

  .پوليكراتس پير هرزه اي بود كه ثروت بسيار به چنگ آورد و نيروي دريايي بزرگي تشكيل داد

 Tartessusبازرگانان اين جزيره در خشـكي نيـز تـا حـدود تارتسـوس      . جزيرة ساموس رقيب بازرگاني ملطيه بود

  .تارتسوس به سبب معدنهايش شهرت داشت. كردنداسپانيا مسافرت مي

اين حاكم مسـتبد كـه   . حكومت كرد. م.ق 515حاكم ساموس شد و تا سال . م.ق 535پوليكراتس در حدود سال 

چندان به اصول اخالقي پايبند نبود خود را از زحمت دو برادرش كه نخست در حكومت با وي شريك بودنـد خـالص   

وي از اين امر كه شـهر ملطيـه بـه تـازگي نسـليم      . نيروي دريايي اش را بيشتر در راه دزدي دريايي به كار برد كرد، و

براي اينكه از پيشروي ايرانيان به سوي غرب جلوگيري كنـد، خـود را بـا آماسـيس     . ايرانيان شده بود، سودجويي كرد

ن، همة نيروي دريايي خود را به كار تصـرف مصـر   ولي هنگامي كه كمبوجيه شاهنشاه ايرا. فرعون مصر متحد ساخت

ناوگاني را كه از دشـمنان  . گماشت، پوليكراتس دريافت كه ممكن است پيروزي با ايرانيان باشد، و جانب را عوض كرد

سياسي خود تشكيل داده بود براي حمله به مصر فرستاد، ولي سرنشينان كشتيها شوريدند و به ساموس بازگشتند تـا  

حاكم ايرانـي  . پوليكراتس بر آنها غالب آمد، ليكن سرانجام قرباني حرص و آز خود شد. وليكراتس حمله كنندبه خود پ

شهر سارد چنين وانمود كرد كه قصد دارد بر ضد شاهنشاه سر به شورش بردارد و حاضـر اسـت در ازاي كمـك پـول     

  .د رفت و در آنجا او را گرفتند و به صالبه زدندپوليكراتس براي مالقات و مذاكره به سار. هنگفتي به پوليكراتس بدهد

آنـاكرئون  . پوليكراتس حامي و مشوق هنرهاي زيبا هم بود و شـهر سـاموس را بـا بناهـاي عمـومي زيبـا سـاخت       

Anacreon گفته انـد، و بعيـد   . اما فيثاغورس از او بيزار بود و به همين سبب از ساموس بيرون رفت. شاعر دربار او بود

سفرش به مصر تا هـر انـدازه   . ه فيثاغورس به مصر رفت و مقدار زيادي از دانش خود را در آنجا فراگرفتهم نيست، ك

  .، جنوب ايتاليا جايگزين شدCrotonراست باشد، اين نكته مسلم است كه فيثاغورس در كروتون 
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در معـرض خطـر حملـة     به عالوه. شهرهاي يوناني جنوب ايتاليا، مانند ساموس و ملطيه، شهرهاي توانگري بودند

شكوه و تجمـل  شـهر سـيباريس    . و كروتون، بزرگتر از همه بودند Sybarisدو شهر سيباريس  1.ايرانيان قرار نداشتند

تن مـي رسـيده    300,000جمعيت سيباريس در اوج بزرگيش به  Diodorusبنابر گفتة ديددوروس . مثل گشته است

اين هر دو شهر از راه . وتون نيز كمابيش به اندازة سيباريس بوده استكر. آميز استولي اين رقم بي شك گزافه. است

از اين كاالها پاره اي در خود ايتاليا مصرف مي شـده اسـت و پـاره اي از    . اندكردهوارد كردن كاالهاي ايوني گذران مي

شـهرهاي مختلـف    .ساحل غربي اين كشور باز به بيرون صادر مي شده و به كشورهاي گل و اسپانيا مـي رفتـه اسـت   

هنگامي كه فيثاغورس به كروتـون وارد شـد، ايـن    . يوناني نشين در شبه جزيرة ايتاليا، با يكديگر سخت مي جنگيدند

اما هنوز چيزي از آمدن فيثاغورس نگذشته بود كه كروتون در جنگ بـا  . شكست خورده بود Locriشهر تازه از لوكري 

سـيباريس در زمينـة تجـارت    .). م.ق 510(هر را سـخت ويـران كـرد    سيباريس پيروزي كامل به دست آورد و آن شـ 

نـامي از مـردم    Democedsدموسـدس  . شهر كروتون در علم طب شهرت داشـت . همبستگي نزديكي با ملطيه داشت

  .كروتون پزشك ويژة پوليكراتس بود و سپس پزشك ويژة داريوش شد

. و اين انجمن مدتي در شهر داراي قدرت و نفوذ بـود در كروتون فيثاغورس انجمني از شاگردان خود تشكيل داد، 

رفـت و در  ) نيز واقع در جنوب ايتاليا( Metapontionاما سرانجام مردم با فيثاغورس مخالف شدند و او به متاپونتيون 

فيثاغورس به زودي شخصيت افسانه اي پيدا كرد و معجزات و كرامات و قواي جـادويي بـه او نسـبت    . آنجا درگذشت

بدين سبب خاطرة وي به روايتهاي مختلف نقـل شـد و بيـرون     2.اما فيثاغورس بنيادگذار مكتب رياضي هم بود. ددادن

  .كشيدن حقيقت از اين ميان كاري است دشوار

احاديث راجع به وي نه تنها تركيب غيـر قابـل   . فيثاغورس يكي از جالبترين و حيرت انگيزترين مردان تاريخ است

دروغ است، بلكه خالصترين اين احاديث، و آنها كه كمتر از همـه مـورد اختالفنـد، نيـز سـيماي      تجزيه اي از راست و 

به طور خالصه مي توان او را تركيبي از اينشتين . فيثاغورس را با روحيات بسيار شگفت و جالب به ما نشان مي دهند

و حرمـت خـوردن    4از تناسـخ ارواح  فيثاغورس ديني پديد آورد كه اصول عمدة آن عبـارت بـود  . دانست 3و خانم ادي

دين وي فرقه اي پديد آورد كه در برخي نقاط قـدرت دولتـي بـه دسـت مـي آورد و حكـومتي از مقدسـان        . حبوبات

اما از ميان تودة مردم، آنهايي كه نفسشان خوب تزكيه نشده بود، هوس خوردن حبوبات مي كردند . تشكيل مي دادند

  :برخي از احكام دين فيثاغورس چنين بود. ندو دير يا زود دست به شورش مي زد

  

                                                           

  .شداليا اين خطر از نزديك احساس نمياما در ايت. شهرهاي يوناني سيسيل در معرض خطر كارتاژيان قرار داشت. 1

فيثاغورس نخست سرگرم رياضـيات و حسـاب بـود و سـپس خـود را تنـزل داد و مـدتي بـه كارهـاي          «ارسطو دربارة وي مي گويد كه . 2

  » .بدان مي پرداخت، مشغول شد PHerecydesاعجازآميز كه فرسيدس 

3.  Mrs Eddy علم مسيحي«بنيانگذار مذهب «Christian Science پديـد آمـد، علـت و     1866مطابق اين مذهب، كه در سال . است

گناه و بيمـاري  . معلول به طور كلي اموري روحانيند و اگر انساني اصل الهي تعليمات مسيح و روش شفابخش او را به طور كامل درك كند

  .م. اين فرقه تعليمات خود را بر اساس تعبيراتي كه خود از انجيل مي كنند، قرار مي دهند. و مرگ از ميان خواهد رفت

  عقيدة فيثاغورس دربارة غاز وحشي چيست؟: دلقك .4

  .عقيده اش اين است كه روح مادربزرگ ما ممكن است در بدن يك مرغ جا بگيرد: مالوليو

  نظر تو دربارة عقيدة او چيست؟: دلقك

  .كنمنميدانم و به هيچ وجه عقيدة او را تأييد من روح را شريف مي: مالوليو

  .پيش از آنكه من از هوش تو انتظار داشته باشم، به عقايد فيثاغورس مؤمن خواهي شد. در تاريكي بمان. خداحافظ: دلقك

  )اثر شكسپير» شب دوازدهم«از نمايشنامة (
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 .بايد از خوردن حبوبات پرهيز كرد. 1

 .نبايد آنچه را افتاده است برداشت. 2

 .نبايد به خروس سفيد دست زد. 3

 .نبايد نان را شكست. 4

 .نبايد از روي تيري كه برسر راه است قدم برداشت. 5

 .نبايد آتش را با آهن به هم زد. 6

 .از يك گردة نان تمام خوردنبايد . 7

 .نبايد تاج گل را چيد. 8

 .نبايد روي پيمانة يك رطلي نشست. 9

 .نبايد دل زا خورد. 10

 .نبايد در جاده راه رفت. 11

 .نبايد گذارد پرستو در سقف خانه النه كند. 12

د، بلكه بايـد آتـش را   داريد نبايد جاي آن را روي آتش باقي بگذاريهنگامي كه ظرفي را از روي آتش برمي. 13

 .به هم بزنيد

 .در آينه اي كه در كنار چراغ باشد نگاه نكنيد. 14

 1.خيزيد، آن را به هم بپيچيد و اثر بدن خود را روي آن صاف كنيدهنگامي كه از رختخواب برمي. 15

  .اندشناختههمة اين تصورات متعلق به عقايد بدوي است كه برخي چيزها را حرام و ممنوع مي

مكتب فيثاغورس نماينـدة شـاخة اصـلي آن    «مي گويد كه به عقيدة وي ) »از دين تا فلسفه«در كتاب (كورنفورد 

را، كـه   Parmenidesكورنفـورد، پارمنـديس   » .سنت عرفانيي است كه ما در برابر تمايالت علمي قـرارش مـي دهـيم   

خود افالطـون نيـز منبـع    «مي شناسد و مي گويد » نتيجة مذهب فيثاغورس«مي نامدش، به عنوان » كاشف منطق«

كورنفورد مي گويد كه مذهب فيثاغورس يك نهضـت اصـالحي در ديـن    » .الهام خود را در فلسفة ايتاليايي يافته است

اختالف تعقل و اشـراق كـه سراسـر    . يونيسوس بوداورفئوسي بود، و دين اورفئوسي يك نهضت اصالحي در پرستش د

تاريخ را فراگرفته است، نخستين بار در ميان يونانيان به عنوان اختالف ميان خداي اورفئوسي و خدايان ديگـري، كـه   

در ايـن  . بهره شان از تمدن كمتر است و نزديكيشان به عقايد بدوي موضوع بحث مردم شناسان بيشتر، ظاهر گرديـد 

ثاغورس دو جانب اشراقيان قرار داشت، هرچند اشراق او از نوعي بود كه به خصوص صـبغة عقلـي و فكـري    اختالف في

انسـانها هسـتند و خـدايان، و    «: فيثاغورس براي خود يك شخصيت نيمه خدايي قائل بود و گويا گفتـه اسـت  . داشت

جنبـة آن  «س الهـام گرفتـه انـد    كورنفورد مـي گويـد همـة مكتبهـايي كـه از فيثـاغور      » .موجوداتي مانند فيثاغورس

جهانيشان مي چربد و همة ارزشها را در اتحاد ناديده با خدا مي جويند و حهان پيدا را به اين عنـوان كـه دروغـين و    

مي گويند كه اين دنيا افق تيره اي است كه در آن اشعة انوار الهي منكسر شـده و در  . فريبنده است محكوم مي كنند

  ».ته استابهام و تيرگي فرو رف

نخست، روح موجودي است بـاقي و بـه   «: مي گويد فيثاغورس چنين تعليم مي داد كه Dikaiarchosديكاياركوس 

شكل انواع ديگري از موجودات زنده در مي آيد؛ ديگر اينكه، هر چيزي كه قدم به جهان هسـتي مـي گـذارد پـس از     
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چ چيزي مطلقاً جديد نيست؛ و ديگر اينكه با موجوداتي كه گذراندن دوران معيني دوباره به دنيا مي آيد و بنابراين هي

  1».زنده به دنيا مي آيند بايد مهرباني كرد

  . كردنسيس قديس براي جانوران موعظه ميگويند فيثاغورس نيز مانند فرامي

نـدگي  اي كه فيثاغورس بنياد نهاد، زن و مرد با حقوق مساوي پذيرفته مـي شـدند؛ مـال و راه و رسـم ز    در جامعه

حتي كشفهاي علمي و رياضي را امري اشتراكي، مي انگاشتند، و حتي پس از مرگ فيثـاغورس بـر ايـن    . اشتراكي بود

متاپنتيوني اين قانون را زير پا نهاد، و در نتيجه خدايان بر كفر او خشم گرفتنـد و   Hippasosهيپاسوس . عقيده بودند

  .خانه خرابش كردند

ه ربطي دارد؟ رابطة اين دو، اخالق و رفتاري است كه زندگي انديشمندانه را تمجيـد  اما اين مطالب با رياضيات چ

  :برنت اين اخالق و رفتار را چنين خالصه مي كند. و تشويق مي كرد

تن گور روان است، اما نبايد راه فرار را در خودكشي بجوييم؛ زيرا كه رمة خـدا هسـتيم و   . ما در اين دنيا غريبيم«

درسـت   -در ايـن زنـدگي سـه جـور انسـان هسـت       . ت، و بي فرمان او حق نداريم پا به فرار بگـذاريم او چوپان ما اس

پايينترين دسته كساني هستند كه براي خريد و فـروش  . مي آيند» مسابقات المپيك«همانطور كه سه دسته مردم به 

ه را كساني تشـكيل مـي دهنـد كـه     مي آيند، و دستة باالتر آنهايي كه در مسابقات شركت مي كنند؛ اما بهترين دست

پس بزرگترين مطهرات علم خالي از تعصب است، و انسـان كسـي اسـت كـه هـم خـود را       . فقط براي تماشا مي آيند

  2».رهانيده باشد» دور والدت«مقصور به اين علم بسازد، و فيلسوف حقيقي كسي است كه واقعاً خود را از 

سـخن گفـتم؛ اكنـون    » orgy«دربـارة كلمـة   . لباً بسيار آموزنده استتغييراتي كه در معاني كلمات رخ مي دهد غا

ايـن واژه در اصـل يـك اصـطالح اورفئوسـي بـوده اسـت كـه         . بحث كـنم ) نظريه(» theory«خواهم دربارة كلمة مي

بـه خـدايي   «وي مي گويد كه در چنين حالي شخص ناظر . تعبير مي كند» تفكر پر شور مشفقانه«كورنفورد آن را به 

بـراي  » .رنج مي كشد ملحق مي شود، مرگ را در مرگ او درك مي كند و با تولد مجدد او به هستي بازمي گـردد كه 

بـدين طريـق كلمـة    . امري عقالني بود، و معرفت رياضـي از آن حاصـل مـي شـد    » تفكر پر شور مشفقانه«فيثاغورس 

ا نـزد همـة كسـاني كـه از فيثـاغورس الهـام                       ام. به وسيلة فيثاغورس تغيير معني داد و معناي تازه اي يافت» تئوري«

شايد اين نكته به نظر كسـاني كـه   . در معناي اين كلمه باقي ماند» مكاشفة آميخته به وجد و حال«مي گرفتند جنبة 

در مدرسه از روي بي ميلي مختصر رياضياتي خوانده اند عجيب بيايد؛ ولي براي آنهاي كه لذت سرمسـت كننـة فهـم    

اگهاني را ، كه گهگاه در رياضيات دست مي دهد، چشيده باشند، براي آنهايي كه به رياضيات عشق مي ورزنـد، ايـن   ن

شايد بتوان گفت كه فيلسوف تجربي . نظر فيثاغوري اگر هم نادرست بنمايد اينقدر هست كه كامالً طبيعي خواهد بود

سيقيدان، خالق آزاد دنياي خود است كه دنياي زيبـايي  اسير موضوع كار خويش است، ولي رياضيدان مطلق، مانند مو

  .منظم است

خالي از لطف نيست كه در شرحي كه برنت از اخالق فيثاغوري بيان مي كند دقت كنيم و اختالف ايـن اخـالق را   

مهمتر از مثالً در مورد يك مسابقة فوتبال، انساني كه داراي فكر متجدد است، بازيكنان را . با ارزششهاي جديد ببينيم

همچنين در مورد دولت، سياستمداران كه در بازي شركت دارند بيش از كساني كه فقـط تماشـا   . تماشاگران مي داند

اين تغيير ارزشها با تغييـري كـه در نظـام اجتمـاعي روي داده اسـت مربـوط                          . مي كنند مورد تحسين قرار مي گيرند

دولت و ديكتاتور، هر كدام براي تعيين راستيها و خوبيها معيـار و مقياسـي خـاص    جنگجو و اشرافي و عضو . مي شود

يك آقاي اشرافي در عرصة نظريات فلسفي نيز مدت مديدي آقايي كرده است؛ زيرا خود را با نبوغ يونـاني  . خود دارند
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حقيقت خالي از تعصب بـه   زيرا گرامي داشتن: وابسته مي داند؛ زيرا داشتن فضيلت تفكر اعتماد دين را جلب مي كند

فـردي از جامعـه اي كـه از افـراد     : يك آقاي اشرافي را بايد چنين تعريف كـرد . زندگي فضال آبرو و حيثيت مي بخشد

متساوي الحقوق تشكيل شده و آن جامعه از دسترنج بردگان يا باري از دسترنج كساني كه پستي و خواريشان مسـلم  

شت كه اين تعريف شامل عابد و عالم هر دو مي شود، زيرا زندگي هـر دو بيشـتر   بايد در نظر دا. است گذران مي كند

  .فكري است تا فعلي

ابـزار  «و  pragmatism» عملگرايـي «كنند، مانند تعريفهاي مـذاهب فلسـفي   تعريفهاي جديدي كه از حقيقت مي

  .فته اند، نه از اشرافيتاين تعاريف از صنعت الهام گر. بيشتر فعلي است تا فكري instrumentalism» گرايي

نظر شما درباة ان نظام اجتماعي كه بردگي را روا مي دارد هرچه مي خواهد باشد؛ اما بايد دانست كه ما رياضـيات  

گرامي داشتن انديشمندي، از آن جهـت كـه منجـر بـه     . مطلق را مديون اشراف، به همان معنايي كه گذشت، هستيم

پديـد آمـدن رياضـيات بـر حيثيـت انديشـه افـزود و الهيـات و                                    . بوده اسـت  خلق رياضيات شد، منبع فعاليت مفيدي

  .شدز كرد كه در غير آن صورت باز نمياخالق و فلسفه براي آن جايي با علم

يكي بـه عنـوان پيـامبر ديـن، ديگـري بـه       : اين مطالب همه در توضيح دو جنبة مختلف شخصيت فيثاغورس بود

شخصيت فيثاغورس در هر دو مورد بي اندازه مؤثر بود، و اين دو جنبه، برخالف آنچـه امـروز   . رياضيدان مطلقعنوان 

  .مي نمايد، از يكديگر چندان دور نبوده است

           بيشتر علمها در آغاز امر با نوعي از باورهاي نادرست همراه بـوده انـد، و ايـن امـر بـدانها رنـگ خيـالي و پنـداري                         

امـا رياضـيات بـا    . ، و شيمي با كيمياگري مربوط بوده است)يا طالع بيني(ستاره شناسي با ستاره بيني . مي داده است

يعني چنين به نظر مي رسيده است كه معرفت رياضـي امـري اسـت مسـلم،     . نوع خالصتري از خطا همراه بوده است

معرفت از راه تفكر محض، بي آنكه نيازي به مشاهده داشته باشد، بـه   به عالوه اين. دقيق و قابل انطباق با جهان واقع

براسـاس  . در نتيجه رياضيات را غايتي پنداشتند كه معرفـت تجربـي عـادي بـه پـاي آن نمـي رسـيد       . دست مي آيد

اگـر دنيـاي محسـوس بـه كـار      . رياضيات، اين تصور پيش آمد كه فكر برتر از حس و مكاشفه برتـر از مشـاهده اسـت   

از راههاي مختلـف روشـهايي بـراي رسـيدن بـه كمـال مطلـوب رياضـي         . ضيات نيايد، بدا به حال دنياي محسوسريا

ن ايـ . جستجو شد، و حاصل اين جستجوها بود كه منبع اشتباهات بسياري در مابعدالطبيعه و نظريـة معرفـت گرديـد   

  .شودنوع فلسفه با فيثاغورس آغاز مي

اين سخن را اگر از نقطه نظر جديد تفسير كنـيم،  » .همه چيز عدد است«: تدانند، فيثاغورس گفچنانكه همه مي

فيثاغورس اهميت اعداد را در موسيقي كشـف كـرد و   . معني است، اما منظور فيثاغورس مطلقاً بيمعني نبودمنطقاً بي

ــي       ــطالحات رياض ــوز در اص ــد آورد، هن ــاب پدي ــيقي و حس ــان موس ــه وي مي ــه اي ك ــك «رابط ــدل هارموني                        »    مع

)harmonic mean ( تصاعد هارمونيك«و «)harmonic progression (  فيثـاغورس اعـدا را بـه    . بر جاي مانـده اسـت

مـا هنـوز اصـطالحات                           . چنانكـه روي وجـوه تـاس يـا ورق بـازي ديـده مـي شـود         -صورت اشكال در نظر مـي آورد  

خـود وي از اعـداد   . ايـن اصـطالحات را از فيثـاغورس گرفتـه ايـم     . را به كار مـي بـريم  » عدد مكعب«و » عدد مربع«

اين اعداد عبارت بودند از تعداد ريگهايي كه براي ساختن . مستطيل و مثلث و هرمي و نظاير اينها نيز سخن مي گفت

مها مي دانسـته و انديشـيده   گمان مي رود كه فيثاغورس جهان را متشكل از ات. اشكال مورد بحث به كار مي رفته اند

بدين طريـق  . كه اجسام از مولكولهايي مركب از اتمها، كه به اشكال مختلف گرد هم چيده شده اند، ساخته شده است

  .فيثاغورس اميدوار بود كه در فيزيك نيز مانند زيبايي شناسي حساب را موضوع اساسي قرار دهد

، اين قضـية راجـع بـه مثلـث قـائم الزاويـه اسـت كـه مجمـوع          بزرگترين كشف فيثاغورس، يا شاگردان بالفصل او

مصريان مـي دانسـتند كـه مثلثـي كـه      . مجذورين دو ضلع مجاور زاويه قائم برابر است با مجذور ضلع سوم، يعني وتر
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 32+42=52باشد داراي زاوية قائمه است؛ ولي ظاهراً يونانيان نخستين كساني بودند كـه دريافتنـد    5و  4و  3اضالعش 

  .بر اساس اين موضوع برهاني براي اثبات آن قضية كلي كشف كردند و

منجر شد كه با فلسـفه اش بـه طـور كلـي     ) اصم(بدبختانه، از لحاظ فيثاغورس، قضية او فوراً به كشف اعداد گنگ 

حـال  . تدر مثلث قائم الزاوية متساوي الساقين مجذور وتر دو برابر مجذور هر يك از دو ضلع ديگر اس. مغايرت داشت

فرض كنيم كه هر يك از اين اضالع يك سانتي متر طول داشته باشند؛ در اين صورت طول وتر چقـدر اسـت؟ فـرض    

كنيم كه طول وتر مي
�

�
پس . سانتي متر است  

�
�

��
مضـرب مشـتركي داشـته باشـند، آنهـا را       nو  mحـال اگـر   .  2=

mاكنون داريم .  nبايد فرد باشد يا  mآن وقت يا . كوچك مي كنيم
2
=2n

mبراين بنا 2
. زوج اسـت  mپس . زوج است 2

4pپس .  m=2pاكنون فرض كنيم . فرد است nبنابراين 
2
=2n

nبنابراين .  2
2
=2p

زوج است، و اين خالف  nو بنابراين  2

پس هيچ كسري به ازاي . فرض است
�

�
جلـد دوم  برهان باال اساساً همـان اسـت كـه در    . اندازة طول وتر نخواهد بود  

  1.آمده است» كتاب اقليدس«

اين برهان نشان داد كه ما هر واحد طولي را انتخاب كنيم، باز طولهايي وجود دارند كه با واحد ما نسـبت حقيقـي   

برابـر واحـد مـا     nبرابر طول مورد بحـث،   mوجود ندارند به طوري كه  nو  mندارند؛ بدين معني كه دو عدد صحيح 

در     . اين امر رياضيدانهاي يوناني را معتقد ساخت كه هندسه را بايد بـر اساسـي مسـتقل از حسـاب بنيـاد نهـاد      . باشد

. رساله هاي افالطون فصلهايي هست كه ثابت مي كند تلقي هندسه را كمابيش يك علـم مسـتقل مـي شـناخته انـد     

د دوم كتاب خود قضاياي بسياري را كه ما بالطبع از راه جبـر اثبـات   وي در جل. اقليدس اين استقالل را مسلم ساخت

(a+b): مي كنيم، از راه هندسه اثبات مي كند؛ مانند اين قضيه
2
=a

2
+2ab+b

در نتيجة اشكاالتي كه در مـورد اعـداد   . 2

دهاي پـنجم و  عين همين امر در مورد بحث وي دربارة نسبت در جلـ . گنگ پديد آمد، اقليدس اين راه را الزم دانست

روش وي از لحاظ منطقي تماماً رضايت بخش است و در دقت از رياضيدانهاي قـرن نـوزدهم   . ششم نيز صدق مي كند

تا هنگامي كه يك نظرية حسابي كافي براي اعداد گنگ وجود نداشت، روش اقليدس بهترين روشي بـود  . گرو مي برد

ليلي را ابداع كرد، و بدين ترتيب حسـاب بـار ديگـر تفـوق     هنگامي كه دكارت هندسة تح. كه در هندسه امكان داشت

  .خود را به دست آورد، وي حل مسئله اعداد گنگ را ممكن شناخت، گو اينكه در زمان او هنوز راه حل پيدا نشده بود

هندسه، به شكلي كه يونانيان آن را بنياد كردند، با اصـول  . تأثير هندسه در فلسفه و روش علمي عميق بوده است

، و آنگـاه بـا اسـتدالل    )يـا چنـين انگاشـته مـي شـوند     (بديهي و آشكاري آغاز مي شود كه به خودي خـود مسـلمند   

استنتاجي پيش مي رود و به قضايايي مي رسد كه نه تنها به خودي خود مسلم نيستند بلكـه از چنـين حـالي بسـيار     

بدين طريـق  . مل وجود دارد، صدق مي كندفرض اين است كه اصول بديهي در فصاي واقعي، يعني آنچه در ع. دورند

از اين راه كه نخست دريابيم كه چيزهايي به خودي  -ممكن به نظر مي رسد كه از دنياي واقع چيزهايي كشف كنيم 

ر فالسفة بين اين دو را اين نظر عقيده افالطون و كانت و بيشت. خود مسلمند، و آنگاه از اين چيزها نتيجه گيري كنيم

در » .در نظر ما اين حقايق به خودي خود مسلمند«: مي گويد» اعالمية استقالل امريكا«هنگامي كه . ددهتشكيل مي

كه در قرن هجدهم پديـد آمـد كوششـي اسـت بـراي      » حقوق طبيعي«نظرية . حقيقت از اقليدس سرمشق مي گيرد

ز، هرچنـد از لحـاظ موضـوع    نيوتـون نيـ   Principia» اصـول «رسالة  2.يافتن اصول بديهي اقليدسي در زمينه سياست

الهيـات نيـز در   ) اسكوالسـتيك (اشكال كامالً مدرسي . تجربي است، از حيث شكل كامالً تحت تأثير اقليدس قرار دارد

                                                           

. Heathتـأليف هيـث    Greek Mathematics» رياضـيات يونـاني  «در اين خصـوص رك  . ستولي اين برهان متعلق به اقليدس ني. 1

  .احتمال مي رود كه افالطون نيز اين برهان را مي دانسته است

  .»به خودي خود مسلم«: را كه جفرسن نوشته بود عوض كرد و به جاي آن نوشت» مقدس و غير قابل انكار«فرانكلين عبارت  .2
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گرفتـه شـده اسـت و الهيـات از     » وجـد و حـال  «مذاهب شخصـي از روش  . روش خود از همين منبع الهام گرفته اند

  .توان يافتمي؛ و اين هر دو را در فيثاغورس رياضيات

به نظر من بزرگترين منشأ اعتقاد به حقيقت كامل و ابدي، و نيـز اعتقـاد بـه دنيـاي مفهـوم و نامحسـوس همـان        

هـر انـدازه   . مـدور نيسـت  » كامالً«هندسه از دايره هاي كامل بحث مي كند، اما هيچ شيء محسوسي . رياضيات است

از اينجا ايـن نظـر   . يي در دايره اي كه مي كشيم وجود خواهد داشتپرگار را با دقت به كار بريم باز نقايص و ناسازيها

پـس امـري   . قابل انطباق اسـت ) در مقابل شيء محسوس(» شيء آرماني«پيش مي آيد كه برهانهاي دقيق و كامل با 

كـه   است طبيعي كه ما باز هم پيشتر برويم و بگوييم كه فكر از حس اصيلتر است، و اشياي فكري يا ذهني از اشيايي

نظريات عرفاني دربارة نسبت زمـان و ابـديت نيـز بـه وسـيلة رياضـيات مطلـق        . به ادراك حسي تعلق دارند واقعيترند

تقويت مي شود؛ زيرا اشياي رياضي، مانند اعداد، اگر اصوالً واقعيتي داشته باشند ابدي هستند و در بسـتر زمـان قـرار    

) geometer(» مهنـدس «نظرية افالطون كه مي گويد خدا . پنداشتچنين اشياي ابدي را مي توان افكار خدا . ندارند

. خـورد م حساب معتاد است از اينجـا آب مـي  گويد خدا به عليكه م Sir James jeansر جيمز جينز و عقيدة س. است

يات و دين تعقلي، در برابر دين اشراقي، از زمان فيثاغورس و خاصه از زمـان افالطـون تـاكنون كـامالً متـأثر از رياضـ      

  .اسلوب رياضي بوده است

تركيب رياضيات و الهيات كه با فيثاغورس آغاز شد، در يونان و قرون وسطي و عصر جديد تا شخص كانت صـفت  

پيش از فيثاغورس كيش اورفئوسي به آن اديان آسـيايي كـه داراي مناسـك سـري بودنـد      . مشخص فلسفة ديني شد

و  Thomas Aquinasاس اكوينـاس  و تومـ  St. Augustineولي در نظريات افالطون و اگوستين قديس . شباهت داشت

دكارت و اسپينوزا و اليب نيتس، آميزش گرمي ميان دين و عقل، شوق و تحسين منطقي آنچـه ابـدي اسـت، وجـود     

اين آميزش از فيثاغورس سرچشمه مي گيرد و به الهيات اروپا جنبة تعقلي مي دهـد و آن را از عرفـان آسـيايي    . دارد

تنها در زمانهاي اخير بود كه ممكن شد موارد فساد نظريـات فيثـاغورس بـه طـور      .كه ساده تر است متمايز مي سازد

اين . من جز فيثاغورس كسي را نمي شناسم كه در عالم فكر به اين اندازه مؤثر بوده باشد. قطعي و روشن معلوم گردد

ز تجزيه و تحليل همـان  را بدين جهت مي گويم كه آنچه در بادي امر به عنوان مذهب افالطوني جلوه مي كند، پس ا

مفهوم جهان ابدي، جهاني كه بر عقل مكشوف مي شود اما بر حس مكشوف نمـي  . مذهب فيثاغوري از آب درمي آيد

نمي پنداشتند، اگر او » كلمه«اگر فيثاغورس نمي بود، مسيحيان عيسي را . شود، تماماً از فيثاغورس گرفته شده است

چيزي كه هست همة اين مطالـب  . وجود خدا و جاودانگي نمي گشتند» طقيمن«نمي بود جكماي الهي در پي داليل 

اينكه اين ابهام چگونه از ميان برخاست، نكته اي اسـت كـه در ضـمن    . در نظريات فيثاغورس در پس پردة ابهام است

 .بحثهاي آيندة ما روشن خواهد شد
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فرهنگي تا همين زمانهـاي اخيـر تقريبـاً در    حيات يكي آنكه از زمان تجديد . امروزه دو طرز نگاه به يونانيان رواج دارد

سراسر جهان معمول بود و آن احترام كمابيش خرافي بود نسبت به يونانيان، به عنوان مبدع و مخترع بهترين چيزهـا  

طـرز  . رسد سوداي رسيدن به مقام و مرتبة آنان را در سر بپروراننـد كه مردم جديد را نميو صاحب نبوغ فوق بشري، 

نگاه ديگر، كه از پيروزيهاي علم و اعتقاد خوشبينانه به پيشرفت سرچشمه گرفته، اين است كه اعتبار و نفـوذ فالسـفة   

دارند كـه اكنـون ديگـر بهتـر اسـت       باستاني را همچون بختكي مي دانند كه بر سينة علم سنگيني مي كند، و عقيده

من شخصاً نمي توانم جانـب هيچكـدام از ايـن    . بيشتر كمكهايي را كه يونانيان به سرماية علم كرده اند فراموش كنيم

پـيش از آنكـه وارد   . به نظر من هر كدام از اين دو نظر تا حدي صواب و تـا حـدي خطاسـت   . دو نظر افراطي را بگيرم

  .توانيم از مطالعة فلسفة يونان بياموزيمدهم كه ما چه نوع حكمتي هنوز مي كوشيد نشان جزئيات شويم، من خواهم

پيشرفت در مابعدالطبيعـه، تـا آنجـا كـه     . دربارة ماهيت و ساختمان جهان، وجود فرضيه هاي مختلف ممكن است

ا، و تنظيم مجدد آنهـا بـراي   صورت گرفته، عبارت بوده است از پااليش تدريجي اين فرضيه ها، و پروراندن مفاهيم آنه

آموختن اينكه چگونه بايد جهان را مطـابق  . پاسخ دادن به ايرادهايي كه پيروان فرضيه هاي مختلف وارد مي كرده اند

بـه  . خود يك لذت فكري است كه در حكم پادزهر جزميت نيـز هسـت  . هر يك از اين دستگاههاي فلسفي تصور كرد

فرضيه ها را بـا خـود    ات قابل اثبات نباشد، از خود اين موضوع كه چه چيزي اينعالوه حتي اگر هيچيك از اين فرضي

همة فرضـيه هـايي    اما بايد دانست كه تقريباً. و با حقايق معلوم وفق مي دهد، دانش اصيل و حقيقي به دست مي آيد

در تمجيـد قـدرت   . ده انـد كه فلسفة جديد را زير سلطة خود گرفته اند، براي نخستين بار به خاطر يونانيان خطور كر

همة گفتنيهايي كـه مـن دربـارة يونـان     . تخيل و ابداع آنها در موضوعات مجرد و معنوي هرچه بگوييم زياد نگفته ايم

ني ياد خواهم كرد كه توانسته اند نظرياتي پديد آورند كه بـراي  امن از يونانيان به چون كس. دارم، از اين نظرگاه است

هرچند اين نظريات در آغاز قدري خام و بدوي بـوده انـد، لـيكن توانسـته انـد      . يافته اند خود زندگي و رشد مستقلي

  .بيش از دو هزار سال دوام كنند و پرورش يابند

درست است كه يونانيان كمك ديگري نيز به عالم دانش كردند كه، در مقايسه با فكر محض، رنگش ثـابتر از كـار   

ياضيات و فن اسـتدالل اسـتنتاجي را كشـف كردنـد، بـه خصـوص هندسـه از        منظورم اين است كه اين قوم ر. درآمد

اما در مورد رياضيات يك جانبه بودن فكـر يونـاني   . مخترعات آنها است، كه بدون آن وجود علم جديد ممكن نمي بود

امـا بـه   ني از روي آنچه به خودي خود مسلم مي نمود به نحو استنتاجي استدالل مـي كـرد،   نافكر يو: آشكار مي شود

ه فقط دنياي قديم نتوفيق شگفت انگيز فكر يوناني در به كار بردن شيوة استنتاجي . استقراي مشهودات نمي پرداخت

روش علمي كه مي كوشد از راه اسـتقرا بـه اصـول برسـد، بـه كنـدي       . بلكه دنياي جديد را هم دچار گمراهي ساخت

بـه ايـن   . درخشان را كه زادة فكر فيلسوف يوناني است، بگيـرد توانسته است جاي اعتقاد به استنتاج از اصول مسلم و 

طبيعـت فكـر   . دت خرافه آميـز سـخن بگـوييم   ار از داليل ديگر، خطاست كه از يونانيان با احترام و ارظدليل، صرف ن
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در كوشـش  . گو اينكه چند تن از فالسفة يونان بويي هم از اين روش بـرده بودنـد   -يوناني از روش علمي بيگانه است 

  .راه تحقير پيشرفتهاي فكري چهار قرن اخير، بر فكر جديد اثر نامطلوبي خواهد داشت تجليل يونانيان از

. كلـي تـري هـم وجـود دارد     لبر ضد اين گونه ارادت و احترام، چه نسبت به يونانيان و چه نسبت به ديگران، دلي

و نه تحقير؛ بلكه بايد در آغـاز امـر نسـبت بـه     هنگام مطالعة نظريات يك فيلسوف طرز برخورد درست نه ارادت است 

فرضي در خود پديد آوريم تا ممكن شود كه بـدانيم اگـر بـه نظريـات او بـاور داشـته       ) sympathy(وي نوعي همدلي 

و ايـن  . باشيم چه حالي خواهيم داشت؛ و فقط در اين هنگام است كه بايد طرز برخورد انتقادي را در خود زنده كنـيم 

يز بايد تا آنجا كه ممكن است مانند حالت فكري شخصي باشد كه مي خواهـد عقايـدي را كـه تـاكنون     طرز برخورد ن

دو . در اين جريان، در مرحلة اول حس تحقير و در مرحلة دوم ارادت مانع كـار مـي شـود   . بدانها باور داشته، رها كند

. البد از فهم و هـوش بهـره اي داشـته اسـت     يكي اينكه هر كس نظرياتش به مطالعه بيرزد،: چيز را بايد به ياد داشت

 .ايي رسـيده باشـد  هباشد، به حقيقت كامل و ن هديگر اينكه به هيچ وجه احتمال نمي رود آن كس در موضوعي، هرچ

هنگامي كه شخص هوشمندي نظري اظهار مي كند كه در نظر ما آشكارا سخيف مي نمايد نبايـد بكوشـيم تـا ثابـت     

ايـن طـرز بـه كـار     . ؛ بلكه بايد بكوشيم تا دريابيم كه آن نظر چگونه درست مي نمايـد كنيم آن به نحوي درست است

سترش مي دهد و به ما كمك مي كند تا دريابيم در عصري كـه  گا را مبردن تخيل تاريخي و رواني فوراً دامنة انديشة 

  .نمايدري از عقايد گرامي ما احمقانه ميداراي طرز تفكر ديگري است چگونه بسيا

كه در اين فصل مورد بحث ماست، فيلسوف ديگري نيز بـود بـه نـام    ) هرقليطوس(ان فيثاغورس و هراكليتوس مي

تاريخ زمان او به تحقيق معلوم نيست، و بيشتر از روي اين موضـوع معـين   . گزنوفانس كه اهميتش از آن دو كمتر بود

گزنوفانس در ايوني به دنيا آمد، ولي بيشتر . ي كندمي شود كه او از فيثاغورس نام مي برد و هراكليتوس به او اشاره م

در مورد دين . وي عقيده داشت كه همه چيز از خاك و آب ساخته شده است. عمر خود را در جنوب ايتاليا به سر برد

ميان آدميـان  در همة چيزهايي را كه  Hesiodهومر و هزيود «. و خدايان، گزنوفانس آزادانديش بسيار برجسته اي بود

 گـويي خـدايان نيـز ماننـد    .... اند؛ مانند دزدي و زنـا و فريـب و   گ و زشتي به شمار مي رود به خدايان نسبت دادهنن

                          آري اگـر گـاوان و اسـبان يـا شـيران نيـز دسـت        ... پوشـند و صـدا و شـكل دارنـد    اند؛ و لبـاس مـي  آدميان زاده شده

، اسبان خـدايان را بـه   دستهاي خود نقاشي كنند و همچون آدميان آثار هنري پديد آورندتوانستند با داشتند و ميمي

حبشيان خدايان خود را ... ساختندبدن خدايان را به شكل نوع خود ميكشيدند و گاوان به شكل گاو و شكل اسب مي

گزنوفانس به خـداي  » .دارندسياه و پهن بيني مي سازند؛ ترايسان مي گويند كه خدايانشان چشمان آبي و موي سرخ 

بي زحمتي، به نيروي انديشة خـود همـه   «واحدي اعتقاد داشت كه از حيث هيئت و فكر به انسان شباهتي نداشت؛ و 

] فيثـاغورس [آورده انـد كـه   «: گزنوفانس نظرية فيثاغورسي تناسخ ارواح را مسخره مي كند» .چيز را حركت مي دهد

او را مزنيد كـه روح يكـي از دوسـتان    ! دست بداريد: گفت. ي را آزار مي دهندروزي از راهي مي گذشت و ديد كه سگ

وي عقيده داشت كه در مباحث الهيات نمـي تـوان بـه حقيقـت مسـلم      » .من به شنيدن صدايش او را شناختم. است

ين چنـ [دربارة خدايان و آنچه من از آن سخن مي گويم، هيچكس نيست كه حقيقت مسـلم را بدانـد و   «. دست يافت

حتي اگر كسي بر حسب تصادف چيزي بگويد كه بسيار صحيح باشد، باز خود او بـر صـحت   . هرگز نخواهد بود] كسي

  1».هيچ جا چيزي جز حدس و گمان نيست. آن واقف نخواهد بود

گزنوفانس، در سلسلة فالسفة عقالني كه با تمـايالت اشـراقي فيثـاغورس و ديگـران مخـالف بودنـد، مقـامي دارد؛        

  .تفكر مستقل از طراز اول نيستمبه عنوان يك وليكن 

                                                           

1 .Edwyn Bevan, stoics and Scep�cs, Oxford, 1913, p. 121. 
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گرچـه  . به طوري كه ديديم، جدا كردن نظريات فيثاغورس از نظريات شاگردان و مريدان وي بسيار دشـوار اسـت  

نخسـتين  . اهر شـده اسـت  ظـ خود فيثاغورس بسيار قديمي است، اما نفوذ مكتب وي پس از مكتبهاي مختلف ديگـر  

از زنـدگاني هراكليتـوس   . س است كه صاحب نظريه اي است كـه هنـوز هـم نفـوذ دارد    فيلسوف اين مكتبها هراكليتو

در زمـان باسـتان شـهرت هراكليتـوس     . بوده استافسوس اطالع مهمي در دست نيست، جز اينكه وي از اشراف شهر 

ريـه فقـط   ولي به طوري كه خواهيم ديـد، ايـن نظ  . همه چيز در جريان است: بيشتر به واسطة اين نظريه اش بود كه

  .ستي از وجوه فلسفة مابعدالطبيعة اويك

وي  وي اهل عرفان بود، امـا عرفـان  . هراكليتوس هرچند از مردم ايوني بود، از سنت علمي مكتب ملطي بركنار بود

مانند شـعلة آتـش از مـرگ چيـز ديگـري       يالمواد مي دانست و مي گفت كه هر چيزآتش را ماده. از نوعي خاص بود

در ايـن  » .و باقي فاني است؛ يكي در مرگ ديگري مي زيد و در زنـدگي ديگـري مـي ميـرد    باقي فاني «. پديد مي آيد

و يـك چيـز از همـه    همه چيز از يك چيـز  «. جهان وحدت وجود دارد، اما اين وحدت از جمع اضداد پديد آمده است

  1».به وجود مي آيد؛ اما متكثر از واحد، كه همان خدا است، كمتر واقعيت داردچيز 

بـه تحقيـر و تـوهين    . هراكليتوس، چنان كه از بقاياي آثارش معلوم مي شود، مردي دوست داشتني نبـوده اسـت  

بهتـر آن  «: در خصوص همشهريان خـود مـي گويـد   . بوده است» دموكرات«سخت عادت داشته و مفهوم مخالف آدم 

ي كه ريش ندارند خالي بگذارند؛ زيـرا كـه   است كه همة مردان بالغ افسوس خود را به دار آويزند و شهر را براي پسران

ما كسـي  «را از ميان خود رانده اند و گفته اند كه  Hermodorusيعني هرمودوروس  ،اين مردم بهترين فرد شهر خود

اگر چنين كسي پيدا شود، بگذاريد در جـاي ديگـر و در ميـان    . را كه بهتر از ديگران باشد در ميان خود نمي خواهيم

هـومر را بايـد از   . هراكليتوس از همة اسالف برجستة خود نيز، جز يك تن، به بـدي نـام مـي بـرد    » .دمردم ديگر باش

ازميان همة كساني كه من گفتـه هاشـان را شـنيده ام، هـيچكس     » «.كتاب بيرون كشيد و تازيانه زد] ميان صفحات[

آورد، وگرنـه  ر فهـم نمـي  بسـيا  فراگـرفتن مطالـب  » .موفق به فهم اين معني نگشته است كه خرد از همگي دور است

آنچـه را كـه جـز    ... فيثاغورس» «.فهم مي داشتند  Hecataeusهزيود و فيثاغورس و همچنين گزنوفانس و هكاتئوس

يگانه كسي كه از محكوميـت  » .اطالع وسيع و فن موذيگري چيزي نبود به عنوان عقل و خرد براي خود ادعا مي كرد

» .بيش از ديگران حائز اهميـت اسـت  «است كه هراكليتوس او را بدين عنوان كه  Teutamusجسته است، تئوتاموس 

: و چون در پي دليل اين تحسين بگرديم، مي بينيم كه تئوتـاموس گفتـه اسـت   . به يك اشاره از ديگران جدا مي كند

  ».بيشتر مردم بدند«

رسانيد كه فقط زور مي تواند انسـان   هجنظر تحقيرآميزي كه هراكليتوس نسبت به نوع بشر داشت او را به اين نتي

: زو بـا » .راگاه رانده مـي شـود  چهر حيواني به ضرب چماق به «: مي گويد. را وادارد كه مطابق خير و صالح رفتار كند

  ».دهندخران كاه را بر طال ترجيح مي«

سـت كـه   او. ان اسـت ادشاه همگجنگ پدر و پ«: گويدمي. هراكليتوس به جنگ عقيده داردچنانكه انتظار مي رود، 

                  هـومر اشـتباه مـي كـرد كـه      «: باز» .برخي را خدا و برخي را انسان ساخته و برخي را برده و برخي را آزاد كرده است

زيرا  ؛كردهان دعا ميجوي ندانسته براي نابودي » بود آيا كه اين ستيزه از ميان خدايان و آدميان برخيزد؟« :گفتمي

بايد دانست كـه جنـگ امـري عمـومي     «: و نيز مي گويد» .مستجاب مي شد، همه چيز از ميان مي رفت اگر دعاي او

  ».رودآيد و از ميان مييزه به وجود مياست و ستيزه عدالت است، و همه چيز در نتيجة ست

                                                           

نظريـات هراكليتـوس، بـه علـت     . كتابي كه ياد كرديم اين مطلب را تأييد مي كند و به نظر من حق با او است 184كورنفورد در صفحه  .1

  .اينكه او را شبيه ساير فالسفة ايوني مي پندارند، غالباً به غلط تعبير مي شود
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وي . دارد Nietzscheاخالق هراكليتوس نوعي رياضت كشي غرورآميز است كه شباهت زيـادي بـه اخـالق نيچـه     

ز همـه آتـش   روحـي را كـه بـيش ا   . روح را تركيبي از آب و آتش مي داند كه از اين دو آتش شريف است و آب پست

                         ت ذروحهــا از ترشــدن لــ» «.روح خشــك خردمنــدترين و بهتــرين ارواح اســت«. نامــدمــي» خشــك«دارد، وي روح 

                     رود؛ و خيـزان راه مـي  آيـد؛ افتـان   ري كـه ريشـش ندميـده اسـت درمـي     كل پسمرد، هنگام مستي به ش» «.مي برند

» .آب شـدن همـان اسـت و مـرگ همـان      ،بـراي روح » «.را كه روحش تر شده استيداند پايش را كجا بگذارد؛ زنمي

انسان خوب نيست كه براي » .خرده ميل كند، آن را به بهاي روح ميدل به هرچ. مشكل است با اميال دل جنگيدن«

مي توان گفت كه هراكليتوس به نيرويي كه در نتيجة خودداري به دست مي آيد ارج » رزو كند به دست آوردآهرچه 

  .مي گذارد، و از شهواتي كه انسان را از هدفهاي اصليش دور مي كند نفرت دارد

شتر خصمانه اسـت؛ امـا خصـومت    طرز برخورد هراكليتوس با كيشهاي زمان خود يا دست كم با كيش باكوسي بي

هراكليتوس ديني خاص خود دارد و از الهيات موجود، قسمتي را . وي غير از خصومت پيروان روش تعقلي علمي است

كورنفـورد هراكليتـوس را   . براي انطباق با نظرية خود تفسير مي كند و قسمتي را با خشم شـديد بـه دور مـي افكنـد    

اما به نظر من قطعات مربوط به مـذهب كـه   . او را مفسر دين اسرار دانسته است Pfleiderer رباكوسي ناميده و فيلدر

مراسمي كـه ميـان مـردم معمـول     «: مثالً در جايي مي گويد. در آثار هراكليتوس ديده مي شود، مؤيد اين نظر نيست

ست كـه نـه تنهـا    اين گفته مي رساند كه وي در انديشة خود مراسمي تصور مي كرده ا» .است مراسم نامقدسي است

اگر هراكليتوس چنان از تودة مردم متنفر نبـود  . نبوده است، بلكه با مراسم موجود كامالً فرق داشته است» نامقدس«

  .كه نتواند به تبليغ نظريات خود بپردازد، مي توانست يك مصلح ديني باشد

                            جمالت زير همة گفته هايي است كه از هراكليتـوس بـاقي مانـده و طـرز نگـاه او را بـه الهيـات زمـان وي نشـان          

  .دهدمي

رد؛ بلكه آن را به كنايه نشـان  خدايي كه معبد دلفي از آن اوست، منظور خود را نه بيان مي كند و نه پنهان مي دا

  .دهدمي

زن پيغامبر با لبان غران كلمات ناخوش و نياراسته بر زبان مي راند، و با قدرت خدايي كه در وجود او نهفته اسـت،  

  .رساندپس هزار سال به گوش مياز صداي خود را 

  .دهندارواح در جهان مردگان بوي گند مي

  .)ميرند مبدل به خدا مي شوندكساني كه به چنين مرگهايي ب. (هرچه مرگ بزرگتر باشد، سهم مرده بيشتر است

  .باكوس و زنان كاهن خم شراب، دالالن مناسك سري] پرستشگاه[شبگردان، جادوگران، كاهنان 

  .اسم نامقدسي استي كه در ميان مردم معمول است، مرمراسم

و قهرمانـان   آنها در برابر اين بتها دعا مي كنند، چنانكه گويي انسان با خانة كسي سخن بگويد و نداند كه خدايان

  .چه هستند

را ) Phallicism(رپرسـتي  َكاگر نه به درگاه ديونيسوس بود كه اين مراسم را به جاي مي آوردند و سرود شرم آور ذَ

اما ديونيسوس كه اين مردم به افتخار او ديوانه مي شوند و جشن خـم  . مي خواندند، عمل آنها بسيار بيشرمانه مي بود

  .خداي مردگان استشراب برپا مي كنند، همان 

درست چنان است كه كسي كه قـدم در گـل و الي   . آنها بيهوده با آلودن خود به خون، خويشتن را پاك مي كنند

  .هر كس چنين شخصي را در اين حال ببيند او را ديوانه خواهد پنداشت. نهاده باشد، پاي خود را با گل و الي بشويد

خواننـدگان بـه   . ن است، و همة چيزهاي ديگر از آن برخاسته اندعقيده داشت كه آتش عنصر نخستي هراكليتوس

. ياد دارند كه به نظر تالس همه چيز از آب ساخته شده بـود، و انكسـيمنس مـي انديشـيد عنصـر نخسـتين هواسـت       

سـازش سياسـتمدارانه اي پيشـنهاد    ) قلسذانبـا ( Empedoclesسرانجام امپدوكس . تش را انتخاب كردآهراكليتوس 
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پيشرفت فالسفة باستاني در علـم شـيمي   . خاك و هوا و آتش و آب: ن معني كه وي به چهار عنصر قائل شدكرد؛ بدي

در همين نقطه موقوف شد، و ديگر پيشرفتي در اين علم حاصل نشد، تا اينكه كيمياگران مسـلمان شـروع كردنـد بـه     

  .پژوهش براي يافتن كيميا و اكسير حيات و راه تبديل فلزهاي پست به طال

  .حكمت مابعدالطبيعي هراكليتوس چنان پر حركت است كه مي تواند بي قرار ترين متفكر متجدد را راضي كند

جاويد هميشـه بـوده   » آتش«بلكه يك . اين جهان را كه براي همه يكي است، نه خدايان ساخته اند و نه آدميان«

  ».گرددري خاموش ميمي شود و مقدااست و اكنون هست و هميشه خواهد بود، كه مقاديري از آن برافروخته 

  ».درياست، و دريا نيمي خاك است و نيمي گردباد» آتش«صورت مبدل «

در چنين دنيايي بايد حركت و تغيير دائم را انتظار داشت، و تغيير دائم همان چيزي است كـه هراكليتـوس بـدان    

  .اعتقاد داشت

بيش از حركت دائم قائل به اهميـت بـود؛ و آن نظريـة    اما هراكليتوس نظرية ديگري نيز داشت كه براي آن حتي 

اين توافـق و  . دانند كه آنچه در حال تغيير است چگونه با خود توافق داردمردم نمي«: گويدوي مي. ضداد استجمع ا

اعتقاد هراكليتوس به ستيزه بـا ايـن نظريـه    » .اد است، مانند هماهنگي كششهاي كمان و زهضهماهنگي دو كشش مت

 در جهـان . دارد، زيرا كه اضداد در حال ستيز به اتفاق حركتي را پديد مي آورند كه خود يك همـاهنگي اسـت   ارتباط

  :حدتي است كه از كثرت حاصل شده استوحدت وجود دارد، اما اين وحدت و

هر جفتي يك چيز تمام هست و يك چيز تمام نيست، چيزي است كه فراهم مي شود و مي پراكند، چيزي كـه  « 

  ».شوده، و همه چيز از ذات خدا ناشي ميذات خدا از همه چيز ساخته شد. ود توافق و تنافر داردبا خ

  :تر از كثرت استگاه چنان سخن مي گويد كه گويا وحدت اساسي

  ».نيك و بد يكي است«

              در نظر خدا همه چيز منصفانه و خوب و درست است؛ ولي انسان برخي چيزهـا را درسـت و برخـي را نادرسـت     «

  ».داندمي

  ».نشيب هر دو يك راه استراه راه فراز و «

خدا روز و شب، زمستان و تابستان، جنگ و صلح، سيري و گرسنگي است؛ اما اشكال گوناكون به خود مي گيرد؛ «

                             ه ود؛ برحسب نـام هـر يـك از آن ادويـه بـه نامهـاي مختلـف ناميـد        شهمچنان كه آتش، هنگامي كه با ادويه آميخته 

  ».شودمي

ضد است كـه بـراي   «: داشتيگر جمع شوند، وحدت نيز وجود نميداشتند كه با يكدمع هذا، اگر اضداد وجود نمي

  ».ما خوب است

  .كه از تركيب اضداد نتيجه مي شود، در بطن اين نظريه نهفته است Hegelنطفة فلسفة هگل 

عـدالتي كـه    -انند مابعدالطبيعة انكسيمندر، زير سلطة مفهوم عـدالت جهـاني اسـت    وس، متمابعدالطبيعة هراكلي

  .كندو پايان يافتن ستيزه جلوگيري مي هميشه از پيروزي نهايي يكي از اضداد

همة اشيا قابل تبديل به آتشند و آتش قابل تبديل به همة اشياست؛ چنانكه هر كااليي بـه طـال، و طـال بـه هـر      «

  ».تبديل استكااليي قابل 

  ».آب در مرگ خاك مي زيد، و خاك در مرگ آب. زيد و هوا در مرگ آتشآتش در مرگ هوا مي«

  ».، خواهند فهميد»عدالت«كند؛ اگر تجاوز كند ارينيس ها، زنان خادم آفتاب از حد خود تجاوز نمي«

  ».ستيزه عدالت است يد بدانيم كه جنگ امري عمومي است وبا«
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در رفتار انسان خـرد نيسـت، ولـي در    «. نام مي برد» خدايان«به عنوان وجودي سواي » خدا«از هراكليتوس بارها 

خردمنـدترين مـردم در قيـاس بـا خـدا      ... خدا آدمي را طفل مي نامد، چنانكه يك مرد كـودك را  ... رفتار خدا هست

  ».بوزينه اي بيش نيست، چنانكه زيباترين بوزينگان در قياس با آدمي زشت است

  .تجسم عدالت جهاني است» خدا«ن شك بدو

ت، و چانكـه افالطـون در رسـالة    اين نظريه كه همه چيز در حال حركت است، معروفترين نظريات هراكليتوس اس

  .اندنظريات او مورد تأكيد قرار داده شرح مي دهد، پيروان هراكليتوس آن را بيش از ساير Tbeaetetus» تتوسته«

  1».يابدآبهاي تازه روي ما جريان مييك رودخانه داخل شويم؛ زيرا كه مدام  توانيم دو بار درا نميم«

  ».خورشيد هر روز تازه است«

همـه چيـز در   «: معموالً تصور مي شود كه اعتقاد هراكليتوس به تغيير جهاني در اين عبارت بيان شده اسـت كـه  

پدر، من «: ، چنانكه در اصالت گفتة واشينگتن؛ ولي احتمال دارد كه اصالت اين عبارت مورد ترديد باشد»جريان است

سخنان هراكليتـوس نيـز   . ترديد هست »!پاسداران برخيزيد و حمله كنيد«: و گفتة ولينگتن ،»نمي توانم دروغ بگويم

مـا معلـوم اسـت؛ و ايـن قولهـا       فالسفة پيش از افالطون تنها از راه نقل قولهايي كه از آنها شده بر ةمانند سخنان هم

وقتـي كـه انسـان    . بيشتر به وسيلة افالطون و ارسطو، به منظور رد كردن سخنان فيلسوف مورد بحث نقل شده است

نها نوشته اند بشناسـيم عقايـد   آمي انديشد كه اگر قرار بود فالسفة عصر جديد را از روي رديه هايي كه مخالفشان بر 

از سـقراط چقـدر شـايان تحسـين                             كرد، آنوقت مي توان دريافـت كـه فالسـفة پـيش     آن فالسفه چه صورتي پيدا مي

در هر صـورت،  . اند؛ زيرا كه اين فالسفه حتي از پس حجاب بدخواهي و كينه توزي دشمنانشان بزرگ مي نمايندبوده

باشـد،  هـيچ چيـز نمـي   «: آموخته است كـه مي كه هراكليتوس تفقنداينقدر هست كه افالطون و ارسطو در اين قول م

  ).ارسطو(» .باشدهيچ چيز ثابت نمي«: و ) افالطون(» .شودهمه چيز مي

من هنگام بحث دربارة افالطون كه خيلي عالقه مند به رد كردن اين نظريه است، بار ديگر به اين نظريـه خـواهم   

                        مي پردازم كه فلسـفه در خصـوص ايـن نظريـه چـه      فعالً به تحقيق اين مطلب ن. پرداخت و آن را بررسي خواهم كرد

چـه   به شـاعران چـه احساسـي دسـت داده، و دانشـمندان در ايـن بـاره        گويد؛ اما بگذاريد ببينم كه از اين نظريهمي

  .اندآموخته

بـي شـك   . ه رانده اسـت جستجو براي يافتن چيز پايدار از عميقترين انگيزه هايي بوده كه انسان را به سوي فلسف

بـه  . در برابر خطرات سرچشـمه گرفتـه اسـت   انه و ميل او به داشتن پناهگاهي اين غريزه از عشق و عالقة آدمي به خ

تر اين تمايل شـديد . همين سبب است كه مي بينيم در ميان آنهايي كه زندگيشان بيشتر در معرض مصائب قرار دارد

در وجود خدا تغيير و تغير وجود ندارد . خدا و عمر جاويدان: دو چيز مي جويد ديانت پايداري را در. تر استو سودايي

اما شادي و سرخوشـي قـرن نـوزدهم    . ير استتغندگي پس از مرگ نيز ابدي و بيز. و اثري از حركت ديده نمي شود

قـد  اسـت كـه در    انسان را از اين مفاهيم جامد و راكد بيزار ساخت؛ و به همين جهت حكمت الهي مترقي جديد معت

ليكن حتي در همين تصور نيز يك چيز پايدار وجـود  . عرش الهي پيشرفت وجود دارد و ذات باري هم تكامل مي يابد

شايد يك مصيبت كافي باشد كه اميدهاي انسان به همـان شـكل   . ن استآدارد، و آن خود امر پيشرفت و هدف ثابت 

مين اميدي باقي نماند، فقط در بهشت مي توان بـه صـلح و سـالمت    اگر به زندگي روي ز. آنجهاني قديم خود بازگردد

  .رسيد

  :انداز ميان برده است، بسيار ناليده اندزمان كه هرچه را بدان عشق ورزيدهشاعران از دست نيروي 

  

                                                           

  ».گذاريم؛ ما هستيم و نيستيمم نميگذاريم و قدما در يك رودخانه قدم مي«: جمله مقايسه كنيد با اين .1
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  .كندني را ديگر گون ميزمان رنگ و روي جوا«

  .شكندو خطوط زيباي چهره را درهم مي

  .طبيعت استخورش او از نوادر خوان 

  ».و هيچ چيزي در برابر داس بران او تاب ايستادن ندارد

  :عده مستثناست و فناناپذير استكنند كه اشعار خودشان از اين قالي معموالً اين نكته را اضافه ميو

  .اما شعر من از آفت زمان مصون خواهد ماند«

  ».و شكوه و جالل ترا خواهد ستود

توانند اين امر را منكر شوند كه هر آنچه در بستر زمـان قـرار دارد   تمايل دارند چون نميه فلسفه نيز عارفاني كه ب

گذران است، ناچار اين تصورات ابديت را ابداع كرده اند كه ابديت چيزي نيست كـه در طـول زمـان بـي پايـان بـاقي       

ابـديت   1مثالً اسقف ويليام اينـگ  مطابق نظر برخي از الهيان. بماند، بلكه وجودي است خارج از همة جريانهاي دنيوي

به معناي موجوديت در همة لحظات زمان آينده نيست، بلكه نوعي از هستي است كه كالً مستقل از زمـان اسـت و در   

بـه طـرز    2آناين نظـر را و . غيير هم مفقود استر وجود ندارد و لذا در آن امكان منطقي تخن قبل و بعد و تقدم و تأآ

  :است اي بيان كردهشاعرانه

  .دوش ابديت را به خواب ديدم«

  .پاياناز نور پاك بي همچون چنبري بزرگ

  همه آرامش و همه درخشش،

  ساعتها و روزها و سالها،: و در زير آن، زمان

  اي عظيم و جنبنده،همچون سايه

  ».كه جهان و هرچه در او هست در آن جاي داشت

نثري وزين بيان شود، به عنـوان مطلبـي كـه تعقـل و      در چند دستگاه فلسفي كوشش شده است كه اين معني با

  .استدالل نيز، اگر با صبر و حوصلة كافي آن را دنبال كنيم، ما را به قبول آن ملزم خواهد ساخت

بـه  (تصـور ابـديت را   . خود هراكليتوس نيز با همة اعتقادي كه به تغيير داشت، باز به يك چيز جاويدان قائل است

سرچشـمه گرفتـه اسـت، نمـي تـوان در       Parmenidesكه از عقايـد پارمنـديس   ) بي پايانعنوان چيزي سواي مدت 

 يـك آتـش  «جهان هميشـه  . شوداصلي هرگز خاموش نمي نظريات هراكليتوس يافت؛ اما در فلسفة هراكليتوس آتش

و پايداري ولي آتش چيزي است كه مدام در تغيير است » .زندة جاويد بوده است و اكنون هست و هميشه خواهد بود

  .اما اين نظر را نبايد به هراكليتوس نسبت داد. است، نه پايداري ماده) process(آن پايداري يك جريان 

علم نيز مانند فلسفه كوشيده است تا با يافتن يك مادة اصلي در ميان پديده هاي متغير راهي براي گريز از نظرية 

زيرا معلوم شد كه آتش كـه  . شيمي اين تمايل را ارضا مي كند چندي به نظر مي رسيد كه علم. حركت دائم پيدا كند

هم مي خورد، ولـي همـة اتمهـايي كـه     تركيب عناصر ب. دهدغيير شكل ميظاهراً نابود مي كند، در واقع فقط اشيا را ت

                    مـد كـه اتـم    آبـدين جهـت ايـن تصـور پديـد      . پيش از سوختن وجود دارند پس از سوختن نيز همچنان وجود دارند

                                                           

1. Rev. William Inge  معـروف شـده   » اسـقف غمگـين  «اسقف كليساي سن پول لندن كه آثار فراواني در الهيات و فلسفه نوشته و به

  .م. است

2. Henry Vaughan )92-1622 (م. شاعر انگليسي كه اشعار ديني اش معروف است.  
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ايـن نظريـه تـا زمـاني كـه راديـو       . ناپذير است و تغييرات جهان مادي جز تغيير آرايش عناصر پاينده چيزي نيستفنا

  .كتيويته كشف شد به قوت خود باقي بود؛ ولي سپس معلوم شد كه اتم قابل تجزيه استآ

پديد آوردند كـه اتـم از   » پروتون«و » لكترونا«فيزيكدانها واحدهاي جديد كوچكتري به نام . اما جاي نگراني نبود

و چند سالي نيز پنداشته مي شد اين واحدها آن ابديتي را كـه بـه اتـم نسـبت مـي دادنـد دارا       . آنها تشكيل مي شود

بدبختانه به نظر مي رسد كه اين الكترونها و پروتونها مي توانند به هم برسند و چيزي تشكيل دهند كه يـك  . هستند

پـس مـي بايسـت انـرژي بـه      . نيست، بلكه امواج انرژي است كه به سرعت نور در جهان پراكنده مي شودمادة جديد 

» شـيء «ولي انرژي برخالف ماده، شـكل خـالص و مصـفاي مفهـوم     . عنوان چيزي كه پايدار است جاي ماده را بگيرد

يكي دانسـت؛ ولـي   » هراكليتوسآتش «مي توان آن را در عالم خيال با . نيست؛ بلكه خاصيت جريانهاي فيزيكي است

  .ة علم فيزيك جديد بيرون شده استناز صح» سوختني«. اين نفس سوختن است نه چيز سوختني

رد به كالن بپردازيم نيز مي بينيم كه علم نجوم ديگر به ما اجازه نمي دهـد اجـرام آسـماني را جاويـدان     اگر از ُخ

اين خورشيد چندي زيسته اسـت و چنـدي   . و خورشيد از ابر پديد آمده استاند دهسيارات از خورشيد جدا ش. بدانيم

ا منفجر خواهد شد و همـة سـيارات ر   -شايد در حدود يك ميليون سال ديگر -ديگر نيز خواهد زيست، اما دير يا زود 

شناسـان  بسا كه چـون روز موعـود نزديـك شـود، سـتاره      . شناسان چنين مي گويندالاقل ستاره. نابود خواهد ساخت

  .اشتباهاتي در حسابهاي خود پيدا كنند

نظرية تغيير دائم، چنانكه هراكليتوس آورده است، نظرية دردناكي است؛ و چنانكه ديديم علم نيز بـراي رد كـردن   

                     يكي از بزرگترين آرزوهاي فالسفه اين بـوده اسـت كـه اميـدهايي را كـه بـه نظـر        . آن كاري از دستش ساخته نيست

اند كـه تـابع   با سماجت بسيار در پي چيزي گشته رسيده به دست علم كشته شده اند از نو زنده كنند؛ بدين جهتمي

  .شوداين جستجو با پارمنيدس آغاز مي. نباشد» زمان«قلمرو 
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تغييـر                    » همـه چيـز  «هراكليتـوس بـر آن بـود كـه     . اي نداشـتند روي ميانـه يونانيان در عقايد و اعمال خود بـا ميانـه  

  .كندتغيير نمي» هيچ چيز«كند؛ پارمنيدس در پاسخ گفت كه مي

بنا بـه  . وي در نيمة اول قرن پنجم پيش از ميالد به بار آمد. بود كه در جنوب ايتالياست Eleaپارمنيدس اهل الئا 

محضر پارمنيـدس را كـه در آن هنگـام پيـر بـود      .) م.ق 450بگيريم در حدود سال (قول افالطون، سقراط در جواني 

باشـد و خـواه نداشـته باشـد،     خواه اين امر حقيقت تاريخي داشـته  . درك كرده و چيزهاي بسياري از او آموخته است

اينقدر هست كه افالطون از نظريات پارمنيدس متأثر اسـت و ايـن موضـوع از جهـات ديگـري جـز ديـدار سـقراط و         

فالسفة جنوب ايتاليا و سيسيل بيش از فالسفة ايوني كه تمايالتشـان عمومـاً علمـي و    . پارمنيدس نيز آشكار مي شود

ضيات، تحت تأثير فيثاغورس، در شهرهاي يوناني نشين ايتاليا بـيش از ايـوني   ريا. شكاكي بود، مشرب عرفاني داشتند

پارمنيدس از فيثـاغورس متـأثر   . چيزس كه هست، در آن هنگام رياضيات به اشراق و عرفان آميخته بود. به ثمر رسيد

هد اين است كه چيزي كه به پارمنيدس اهميت تاريخي مي د. شده است، ولي حدود اين تأثر به تحقيق معلوم نيست

يك نوع برهان مابعدالطبيعي پديد آورد كه به اشكال مختلف در نظريات همة فالسفة پـس از او تـا زمـان هگـل، و از     

غالباً گفته مي شود پارمنيدس علم منطق را ابداع كرده است؛ ولي آنچه غالبـاً گفتـه   . جمله خود هگل، ديده مي شود

كرده است؛ ولي آنچه وي واقعاً ابـداع كـرد علـم مابعدالطبيعـة مبتنـي بـر        مي شود كه پارمنيدس علم منطق را ابداع

  .منطق بود

پارمنيـدس حـواس را فريبنـده                           . تشـريح شـده اسـت   » دربـارة طبيعـت  «نظرية پارمنيدس در شعري تحت عنوان 

يگانه حقيقـت ذات  . كوم مي كردمي دانست و همة اشياي محسوس را بدين عنوان كه وهم و فريبي بيش نيستند مح

است كه نامتناهي و نامرئي است؛ و آن، برخالف آنچه در حكمت هراكليتوس آمده است، مجموعـة اضـداد   » احديت«

  .نيست، زيرا كه اضدادي وجود ندارند

» تاريـك «و » غيـر گـرم  «فقط به معنـاي  » سرد«چنين پيداست كه پارمنيدس مي انديشيده است كه في المثل 

به نظـر  . را چنان تصور نمي كرده است كه ما خدا را تصور مي كنيم» احديت«وي . است» غير روشن«معناي  فقط به

را به عنوان يك وجود مادي و بسيط مي انگاشته است؛ زيرا كه از آن به عنـوان يـك كـره    » احديت«مي رسد كه وي 

  .ن در همه جا حضور داردليكن احديت او را نمي توان تقسيم كرد؛ زيرا كه تمام آ. نام مي برد

ناميـده              » طريـق عقيـده  «و بخش ديگـر  » طريق حقيقت«پارمنيدس تعاليم خود را دو بخش مي كند؛ يك بخش 

ما نيازي نداريم كه به طريق دوم بپردازيم؛ زيرا نكات اساسي آنچه وي دربارة طريق حقيقت مـي گويـد، تـا    . مي شود

  :ه است، از اين قرار استآنجا كه گفته هاي او باقي ماند

تواني آن را بيان كنـي، زيـرا كـه هـر چـه      و نيز نمي. اين امري است محال -توان بر آنچه نيست آگاه شوي نمي«

  ».بتواند به انديشه درآيد مي تواند باشد

. 
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پس چگونه آنچه هست مي تواند در آينده باشد؟ يا چگونه توانسته است هست شود؟ اگر هست شده است، پس «

بدين گونه شدن نابود مي شود، و از ميان رفتن نيز ديگر به گـوش  . يست؛ و نيز اگر در آينده خواهد بود، پس نيستن

  ».نخواهد رسيد

چيزي كه مي تواند به انديشه درآيد، و چيزي كه انديشه به خاطر آن وجود دارد يك چيز است؛ زيرا نمـي تـوان   «

  1».يشه بدان بينديشدانديشه هاي يافت بي آنكه چيزي باشد كه اند

وقتي كه مي انديشيد، دربارة چيزي مي انديشيد؛ وقتـي كـه نـامي را بـه كـار                     : جوهر و شيرة اين برهان اين است

پس الزم است كه هم انديشه و هم زبان موضوعاتي خارج از خود داشـته  . مي بريد، آن نام بايد متعلق به چيزي باشد

د در هر زماني كه بخواهيد دربارة چيزي بينديشيد، و يا از چيزي نام ببريد، پس هر چه بتوانيد و چون مي تواني. باشد

در نتيجه تغيير و تغير نمي تواند . انديشيده شود، يا درباره اش سخني گفته شود، بايد در هر زماني وجود داشته باشد

  .تصورت گيرد؛ زيرا كه تغيير به وجود آمدن و از ميان رفتن چيزهاس

در زمينة فلسفه، اين نخستين نمونة براهيني است كه از انديشه و زبـان گرفتـه شـده و بـا دنيـاي واقـع منطبـق        

البته اين برهان را نمي توان صحيح دانست، ولي ارزش اين را دارد كه ببينيم چه مايه حقيقت در آن نهفتـه  . اندگشته

  .است

زبان صرفاً مهمل نباشد، كلمات بايد معني داشته باشد؛ و به طور  اگر: اين برهان را مي توانيم بدين شكل درآوريم

كلي معاني كلمات نبايد كلمات ديگر باشند، بلكه بايد چيزهايي باشند كه خواه ما دربارة آن چيزهـا سـخن بگـوييم و    

. خن بگـوييم حال فرض كنيد كه، في المثل، ما دربارة جرج واشينگتن سـ . خواه نگوييم، آن چيزها وجود داشته باشند

بي معني مي بود؛ و جملـه هـايي كـه حـاوي ايـن نـام                                    ) ظاهراً(اگر در تاريخ شخصي بدين نام و جود نداشت، اين نام 

پارميندس بر آن است كه جرج واشينگتن نه فقط بايد در گذشته موجود بوده باشد، بلكـه  . مي بودند مهمل مي شدند

زيرا كه ما هنوز مي توانيم نامش را به طوري كه مفيد معنـي باشـد بـه    : د هنوز هم وجود داشته باشدبه يك معني باي

  پيداست كه اين ادعا حقيقت ندارد؛ ولي آيا چگونه بايد خود را از چنگ اين برهان برهانيم؟. كار بريم

» .هملت شاهزادة دانمـارك بـود  «: به اين گفته توجه كنيد. بگذاريد يك شخص خيالي را برگزينيم، مثالً هملت را

شكسـپير مـي گويـد    «: بيان صحيح اين است كه. اين بيان به يك معني صحيح است، ولي نه به معناي سادة تاريخي

» .شكسپير مي گويد كه يك شاهزادة دانماركي بود به نام هملت«: يا روشنتر از اين» .كه هملت شاهزادة دانمارك بود

واقعـي هسـتند؛ ولـيكن    » هملـت «شكسپير و دانمارك و لفظ . چيز خيالي وجود ندارد اكنون ديگر در اين جمله هيچ

هملـت نـام يـك    «اگـر بگوييـد   . ناميده نمي شود» هملت«در واقع اسم نيست، زيرا كه هيچكس واقعاً » هملت«لفظ 

واقعـي   خيال مي شود كه هملـت نـام يـك شـخص    «، دقيقاً صحيح نگفته ايد؛ بلكه بايد بگوييد »شخص خيالي است

  ».است

بعضـي جملـه هـا كـه حـاوي لفـظ       . هم يـك جـانور خيـالي اسـت     2»يونيكورن«. همات يك شخص خيالي است

بـه ايـن جملـه هـا     .  اند راستند، و بعضي ناراست؛ ولي در هر دو صورت مستقيماً چنان يا چنين نيسـتند »يونيكورن«

. ي اثبات جملة اخير بايـد بـه يـك گـاو نگـاه كنيـد      برا» .گاو دو شاخ دارد«و » .يونيكورن يك شاخ دارد«: توجه كنيد

اما دليل اينكه يونيكورن يك شـاخ دارد  . كافي نيست كه بگوييد در فالن كتاب نوشته شده است كه گاو دو شاخ دارد

بعضي كتابها مـي گوينـد كـه جـانور يـك شـاخي       «: فقط بايد در كتابها پيدا شود و در حقيقت بيان صحيح اين است

                                                           

انديشه اي نيست كه منطبق با اسمي باشد و آن اسم متعلق به يك چيـز  ... به نظر من معناي اين جمله اين است كه «: يادداشت برنت. 1

  ».واقعي نباشد

2 .Unicorn يونيكورن«خود كلمة . جانوري افسانه اي كه معموالً پنداشته مي شد به شكل اسب است و يك شاخ در ميان پيشاني دارد «

  .م. است» تكشاخ«به معني 
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» يونيكـورن «همة آنچه دربارة يونيكورنها گفته شده در واقع دربـارة كلمـة   » .يونيكورن ناميده مي شود وجود دارد كه

  .است» هملت«است، و همة آنچه دربارة هملت گفته شده در واقع دربارة كلمة 

بـه برهـان   و اين امر مـا را  . ولي پيداست كه ما در بيشتر موارد نه از كلمات بلكه از معاني كلمات سخن مي گوييم

پارميندس باز مي گرداند كه اگر يك كلمه بتواند به طوري كه مفيد معني باشـد بـه كـار رود، معنـايش بايـد چيـزي       

  .باشد، نه هيچ چيز ديگر؛ و لذا آنچه معناي اين كلمه است بايد به يك معني وجود داشته باشد

يكي اينكه بگـوييم او هنـوز   : راه بيشتر نداريمپس دربارة جرج واشينگتن چه بايد بگوييم؟ به نظر مي رسد كه دو 

را به كار مي بريم در واقـع دربـارة مـردي كـه     » جرج واشينگتن«وجود دارد؛ ديگر اينكه بگوييم هنگامي كه ما الفاظ 

     هر دو صورت مهمل مي نمايـد؛ ولـي صـورت اخيـر كمتـر مهمـل بـه نظـر                         . اين نام را داشته است سخن نمي گوييم

  .مي رسد؛ و من خواهم كوشيد معنايي را باز نمايم كه بدان معني صورت اخير حقيقت دارد

اين در واقع اساس برهان اوست كه پارمينـدس آن  . پارميندس چنين فرض مي گيرد كه كلمات معاني ثابت دارند

هر كلمه معنـاي رسـميي نوشـته شـده كـه      المعارف در برابر با اينكه در لغتنامه يا دائره. را غير قابل ترديد مي پندارد

مورد اجماع عام است، حتي دو نفر را نمي توان يافت كه يك كلمه را بـه كـار برنـد و در مغـز خـود انديشـة واحـدي        

  .داشته باشند

او مـي توانسـت   . به عنوان كلمة مترادف بـه كـار بـرد   » من«خود جرج واشينگتن مي توانست نام خود را با كلمة 

د و حركات جسم خود را ادراك كند و لذا مي توانست نام خود را بـه معنـايي كـاملتر از آنچـه بـراي      انديشه هاي خو

دوستانش در حضور او مي توانستند حركات جسم او را ادراك كنند و انديشه هـايش را  . ديگران ممكن بود به كار برد

پس از مـرگ واشـينگتن   . ر عمل ديده بودندحاكي از چيزي بود كه شخصاً د» جرج واشينگتن«براي آنها نام . دريابند

آنها بايستي خاطرات را جانشين ادراكات كنند، و اين امر متضمن تغييري بود كه هنگام بردن نام جرج واشـينگتن در  

براي ما كـه واشـينگتن را هرگـز نمـي شـناخته ايـم، اعمـال مغـزي بـاز تفـاوت                               . اعمال مغزي آنها صورت مي گرفت

ممكـن اسـت  بينديشـيم    »  .آري، آن مـرد «ممكن است ما دربارة تصوير مي بينديشيم و به خود بگـوييم  . مي كنند

يا، اگر ما آدمهاي خيلي بي اطالعي باشيم، ممكـن اسـت او بـراي مـا فقـط      » .نخستين رئيس جمهور اياالت متحده«

ما بياورد، اينقدر هست كه اين چيزها نمـي توانـد   اين نام هر چيزي را به خاطر . باشد» جرج واشينگتن«مردي به نام 

آيد چيزي اسـت كـه اكنـون    خود واشينگتن باشد؛ چرا كه ما وي را هرگز نمي شناخته ايم؛ بلكه آنچه به خاطر ما مي

  .و اين معني فساد برهان پارميندس را نشان مي دهد. نزد حواس، يا حافظه، يا انديشة ما حضور يافته است

م در معاني كلمات، زير اين حقيقت پنهان شده است كه به طور كلي اين تغيير در صـحت و بطـالن   اين تغيير دائ

جـرج  «اگر شما جملة صـحيحي را در نظـر بگيريـد كـه حـاوي نـام       . موضوعي كه حاوي آن كلمات است مؤثر نيست

ملة مزبور قاعـدتاً صـحت   ج» نخستين رئيس جمهور اياالت متحده«باشد، هرگاه به جاي اين نام بگذاريد » واشينگتن

پـيش از انتخـاب واشـينگتن بـه رياسـت جمهـور،       . اما در اين قاعده استثنائاتي هم وجود دارد. خود را حفظ مي كند

: ؛ ولـي نمـي گفـت   »اميدوارم جرج واشينگتن نخستين رئيس جمهور اياالت متحده بشود«: ممكن بود شخصي بگويد

؛ مگر اينكه آن شـخص  »ه، نخستين رئيس جمهور اياالت متحده بشوداميدوارم نخستين رئيس جمهور اياالت متحد«

ولي به آساني مي توان قاعده اي براي جدا ساختن ايـن اسـتثنائات وضـع    . شهوت خاصي به قانون هويت داشته باشد

 كرد، و در باقي موارد مي توان هر عبارت وصفي را كه تنها به شخص جرج واشينگتن قابل اطالق است بـه جـاي نـام   

و تنها به وسيلة اين قبيل عبارات است كه ما دانش خود را دربارة جرج واشينگتن بـه دسـت   . نهاد» جرج واشينگتن«

  .ايمآورده

زمان حال بـدانيم، پـس آن چيـز     پارميندس مي گويد كه چون ما مي توانيم آنچه را معموالً گذشته مي نامند در

پارميندس از اين مقدمه نتيجـه  . يك معني، اكنون هم وجود داشته باشدتواند در واقع گذشته باشد، بلكه بايد، به نمي
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تن گفتـيم بـه ايـن    آنچه ما را در خصـوص جـرج واشـينگ   . مي گيرد كه چيزي كه تغيير ناميده مي شود وجود ندارد

يـاد مـي   وقتي كه انسان چيزي را به . بايد گفت كه ما، به يك معني، دانشي از گذشته نداريم. دهداستدالل پاسخ مي

اي كه به ياد آورده مي شود نيست؛ بلكه ياد حامل وصـفي از  آورد، آن ياد در زمان حال واقع مي شود و در عين واقعه

  .واقعة گذشته است، و براي غالب مقاصد عملي الزم نيست كه ميان وصف و موصوف قائل به تمايز شويم

ايج مابعدالطبيعي گرفت؛ و يگانـه راه احتـراز از بـراهين    از اين استدالل برمي آيد كه چه آسان مي توان از زبان نت

انـد بسـط   سوفسطايي اين است كه مطالعة منطقي و روانشناختي زبان را بيش از آنچه حكماي فلسفي بدان پرداختـه 

  .دهيم

 باري، من گمان مي كنم كه كه اگر پارميندس زنده مي شد و آنچه را من در اينجا گفته ام مي خواند، مطالب من

از كجا مي دانيد كه بيان شما دربارة جرج واشينگتن بـه زمـان گذشـته    «: گفتبه نظرش بسيار سطحي مي آمد و مي

مثالً يادهاي شما در زمان حـال  . راجع است؟ بنابر قول خودتان رجوع مستقيم متوجه اموري است كه اكنون حاضرند

اگر حافظه را به عنوان دانش بپـذيريم، پـس   . د مي آوريدواقع مي شوند، نه در زماني كه شما مي انديشيد آن را به يا

  ».گذشته بايد در برابر ذهن حال باشد؛ و لذا بايد به يك معني وجود داشته باشد

اين برهان را براي آن آوردم كه . من اكنون نخواهم كوشيد كه به اين برهان كه موضوع دشواري است پاسخ دهم 

ات فلسفي پس از آنكه در شكل نخستين خود رد شدند، مـي تواننـد بـه اشـكال     به خوانندگان يادآوري كنم كه نظري

كمتر اتفاق مي افتد كه رد كردن يك نظريه عملي نهايي باشد؛ بلكه در غالب موارد اين عمل . ديگري از نو زنده شوند

  .اي است براي تصنيف هاي مجدد نظرية مورد بحثفقط مقدمه

بعد از پارميندس مورد قبول واقع نشد، زيرا كه اين نظريه مهملتر و بغرنجتر از نظرية محال بودن تغيير در فلسفة 

آنچه از عقايد پارميندس تا همين ايام اخير در فلسفه پذيرفته مـي شـد نظريـة بقـاي     . آن بود كه بتواند پذيرفته شود

در افكـار آنـان ديـده                      در آثار اخالف بالفصـل پارمينـدس نيامـده اسـت؛ لـيكن مفهـوم آن      » جوهر«كلمة . جوهر بود

فرض شد جوهر موضوع باقي و ثابت محمولهاي متغير است، و اين فرض يكي از مفـاهيم اساسـي فلسـفه و    . مي شود

من در يكي از فصـلهاي آينـده در ايـن بـاره بـه      . روانشناسي و فيزيك و الهيات شد، و بيش از دو هزار سال دوام كرد

كنون همين قدر مي گويم كه اين فرض براي اين پيشـنهاد شـد كـه بـدون آنكـه حقـايق       شرح سخن خواهم گفت؛ ا

  .آشكار انكار شوند در حق برهان پارميندس نيز شرط عدالت رعايت شده باشد
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نيز بـه  ) انباذقلس(تركيب فيلسوف و پيامبر و عالم و شارالتان، كه قبالً در فيثاغورس مالحظه كرديم، نزد امپدوكلس 

 -به بار آمد، و بنابراين معاصر جوانتر پارمينـدس بـود   . م.ق 440امپدوكلس در حدود . نحوي بارز صورت گرفته است

واقـع در   Acragasوي از مـردم آكراگـاس   . وس شـباهت دارد هر چند نظرياتش از بيشتر جهات به نظريـات هراكليتـ  

در بيشتر شـهرهاي  . سياستمداري بود دموكرات كه در عين حال داعية خدايي هم داشت. ساحل جنوبي سيسيل بود

هـر  . يوناني نشين، و به خصوص در شهرهاي جزيرة سيسيل مدام كشمكشي ميان دموكراسي و اسـتبداد برقـرار بـود   

در مشرق ايران  -تبعيد شدگان غالباً با دشمنان يونان . شد، رهبرانش اعدام يا تبعيد مي شدندوب مياي كه مغادسته

امپدوكلس نيز بـه نوبـة خـود تبعيـد شـد، ولـي گويـا در تبعيـد زنـدگي          . وارد مذاكره مي شدند -و در مغرب كارتاژ 

مال دارد كه امپدوكلس در جواني پيرو كـيش  احت. گر ترجيح داده استحكيمانه را بر نحوة زندگي يك پناهندة توطئه

ظاهراً وي پيش از تبعيد سياست و علم را درهم مي آميخته و فقط در سالهاي آخر زنـدگانيش،  . اورفئوسي بوده باشد

  .يعني در تبعيد، پيامبر شده است

ده؛ و يا شايد دست بـه  مي پنداشته اند كه معجزات و كراماتي از او سر مي ز. دربارة امپدوكلس افسانه فراوان است

كارهايي مي زده كه چنين به نظر مي رسيده است؛ و در اين كارها گاهي از جادو و زماني از علم اسـتفاده مـي كـرده    

و نيز مي گويند كه سـرانجام بـراي اينكـه    . گويا زني را كه مدت سي روز مرده مي پنداشته اند، زنده كرده است. است

  :به گفتة شاعر. ا در دهانة آتشفشان اتنا انداخته استثابت كند از خدايان است خود ر

  امپدوكلس، آن مرد بزرگ،«

  ».در آتشفشان اتنا جهيد و پاك بسوخت

نيز شعري در اين باره سروده است كه، هـر چنـد از بـدترين اشـعار اوسـت، بيـت بـاال در آن ديـده                                   1ماتيو آرنولد

  .نمي شود

كه از او متـأثر اسـت، او را بـه عنـوان شـاعر       2لوكرتيوس. انند پارميدنس به نظم مي نوشته استامپدوكلس نيز م

اما در اين خصوص عقايد مختلف است و چون از آثار امپدوكلس بيش از قطعاتي چند باقي نمانده است، . ستوده است

  .ارزش وي به عنوان شاعر ناچار بايد در پردة ابهام باقي بماند

مـن نخسـت   . امپدوكلس را بايد جاگانه مورد بحث قرار دهيم؛ زيرا كه اين دو با يكديگر توافـق ندارنـد  علم و دين 

  .دربارة علم او، و سپس فلسفه اش و سرانجام ديانتش بحث خواهم كرد

وجـود  . مهمترين كمكي كه امپدوكلس به سرماية علم كرد اين بود كه هوا را به عنوان يك مادة جداگانه شـناخت 

. شـود در آب فـرو بـريم، آب وارد آن نمـي    ا وي با اين آزمايش ثابت كرد كه اگر سطل يـا ظـرف ديگـري را وارو   هوا ر

  :گويدامپدوكلس مي

                                                           

1 .Mathew Arnold )88-1822 (م . شاعر و نويسندة معروف انگليسي.  

2 .Titus Lucretius م . مي زيسته و اشعار فلسفي زيبايي از او به جاي مانده است. م.شاعر رومي كه در قرن اول ق.  
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هنگامي كه دختري سرگرم بازي با يك ساعت آبي است كه از برنج درخشان ساخته شـده، اگـر سـوراخ لولـه را     «

وان سيمگون فرو برد، جريان آب وارد لوله نخواهد شـد؛ زيـرا   روي دست زيباي خود بگذارد و آنگاه ساعت را در آب ر

دهـد، تـا آنكـه دختـر     مقدار هوايي كه درون لوله است و بر سوراخهاي مسدود فشار مي آورد، آب را در لوله راه نمـي 

  ».آيدآنگاه هوا خارج مي شود و معادل حجم آن، آب به درون مي. دست خود را از روي سوراخ مسدود بردارد

  .ن قطعه قسمتي است از اثري كه وي در توضيح تنفس نوشته استاي

امپدوكلس حداقل يك نمونه از نيروي گريز از مركز را نيزكشف كرده است و آن اين بود كـه هرگـاه يـك فنچـان     

  .ريزدآب را به ريسماني ببنديم و مانند آتشگردان بگردانيم، آب از فنجان نمي

كـه بايـد   (اي داشته راجع به تكامل و بقاي انسب نيز نظريه. نر و ماده دارند امپدوكلس مي دانست كه گياهان نيز

گروه هاي بيشماري از موجودات فاني بر روي «بنابر اين نظريه، در ابتدا .) اعتراف كرد چيزي جز خيالبافي نبوده است

گـردن،  سـر بـي  » .انگيز بودزمين پراكنده بودن كه همه گونه اشكال مختلف به آنها عطا شده بود و منظرشان شگفت 

شانه، چشم بي پيشاني، و تك لنگه هاي پا كه در به در دنبال جفت خـود مـي گشـتند، روي زمـين وجـود      بازوي بي

المثل با دستهاي بيشمار افتـان و  اين چيزها برحسب تصادف به هم پيوستند و موجوداتي پديد آمدند كه في. داشتند

ه شان رو به جهات مختلف بود، يا تن گاو و سر آدمي داشتند، و يا از تـن انسـان   خيزان راه مي رفتند يا صورت و سين

امـا  . موجوداتي پديد آمدند كه آلتهاي زني و مردي هر دو در آنها ديده مي شد، ولـي عقـيم بودنـد   . و از سر گاو بودند

  .سرانجام فقط اشكال خاصي از اين موجودات باقي ماندند

دانست كه تابش ماه به واسطة انعكاس نور است؛ و مي پنداشت كه ايـن امـر در   در خصوص نجوم، امپدوكلس مي 

وي مي گفت كه نور در طي زمان حركت مي كند، ولي اين زمان آنقدر ناچيز است . مورد خورشيد هم صدق مي كند

شود؛ و بـه نظـر   و نيز مي دانست كه كسوف در نتيجة ميان واقع شدن ماه حادث مي . توانيم آن را دريابيمكه ما نمي

  .آموخته باشد Anaxagorasمي رسد كه اين نكته را از انكساگوراس 

بـه نظـر   . امپدوكلس بنيادگذار مكتب پزشكي ايتاليايي بود، و اين مكتب در افالطون و ارسطو هـر دو مـؤثر افتـاد   

  .اين مكتب در تمايل تفكر علمي و فلسفي اثر كلي داشته است) p.234(برنت 

كه در اعصار بعدي تمدن يونان قدرتي همسنگ آن  -دهندة قدرت علمي عصر امپدوكلس است  اين مطالب نشان

  .پديد نيامد

چنانكه گذشت، امپدوكلس خاك و هوا و آتش و آب . امپدوكلس) cosmology(» جهانشناسي«اكنون بپردازيم به 

بنابر نظرية او اين چهار عنصـر  .) است هر چند وي كلمة عنصر را به كار نبرده. (را به عنوان چهار عنصر اصلي شناخت

جاويدانند، ولي ممكن است به نسبتهاي مختلف به هم آميخته شوند، و بدين ترتيب مواد مركب گوناگوني كـه مـا در   

از هـم جـدا                    » سـتيزه «با هم تركيب مـي شـوند و در نتيجـة    » مهر«اين عناصر به وسيلة . جهان مي بينيم پديد آيند

مواد اصلي و نخستيني هستند كه در رديف خـاك و هـوا و آتـش و    » ستيزه«و » مهر«در نظر امپدوكلس . گردندمي 

يك عنصر طاليي وجود داشته اسـت كـه در   . مي چربد» ستيزه«مسلط مي شود و زماني » مهر«گاهي . آب قرار دارند

تغييراتي ). p.128(برسي را مي پرستيده اند در آن عصر مردم فقط آفروديت ق. كامالً پيروز بوده است» مهر«آن عصر 

در تغييـرات جهـان دور و   . اسـت » جبر«و » تصادف«كه در جهان روي مي دهد از روي غرض نيست، بلكه در نتيجة 

آنها را بتـدريج  » ستيزه«كامالً با هم آميخته شدند، » مهر«تسلسل وجود دارد؛ بدين معني كه وقتي عناصر به وسيلة 

بنابراين مـادة مركـب   . بار ديگر آنها را به هم مي پيوندد» مهر«آنها را جدا كرد، » ستيزه«ند؛ و چون از هم جدا مي ك

  .جاويدانند» ستيزه«و » مهر«فقط عنناصر بسيط و . موقت است
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تنهـا  » سـتيزه «در اين نظريه شباهتي با هراكليتوس ديده مي شود، اما از او ماليمتر است؛ زيرا كه در اين نظريـه  

امپـدوكلس و  » سوفسـطايي «افالطـون در رسـالة   . بـا هـم تغييـر را پديـد مـي آورنـد      » مهر«و » ستيزه«بلكه  نيست

  .دهدهراكليتوس را در كنار هم قرار مي

برخي از متفكران ايوني، و در زمانهاي نزديكتر برخي از متفكران سيسيلي، به اين نتيجـه رسـيدند كـه تلفيـق دو     

تري است؛ و گفتند كه وجود در عين حال واحد است و متكثر؛ و اين دو به اطمينان بخشاصل وحدت و كثرت تعبير 

ايـن تعبيـري اسـت كـه متفكـران      . مدام در تنافر و مدام در تالقي هسـتند . واسطة دوستي و دشمني فراهم مي آيند

ند، و قائل به امكان تعطيل آنها كه نرمترند، در نگهداري صلح و ستيزة دائم اصرار نمي ورز. جدي و سختگير مي كنند

ت برقـرار مـي شـود، و    و تبديل اين دو امر هستند؛ و مي گويند كه زماني به سبب تسلط يافتن آفروديت صلح و وحد

  .آيدر اصل ستيزه كثرت و جنگ پديد ميبباز گاهي بنا

هـر در درون ايـن   ستيزه در بيرون و م» عصر طاليي«در . امپدوكلس بر آن بود كه جهان مادي به شكل كره است

آنگاه به تدريج ستيزه به درون راه يافته و مهر بيرون رانده شده است؛ و زماني خواهد رسيد كه ستيزه . كره بوده است

حركتـي در خـالف ايـن جهـت آغـاز       -به علتي كه روشن نيسـت   -آنگاه . تماماً، درون و مهر تماماً بيرون كرده باشد

نيز پايدار نخواهد بود، بلكه اين دور تمامـاً  » عصر طاليي«باز گردد؛ ولي اين » يعصر طالي«خواهد شد، تا هنگامي كه 

مي توان فرض كرد كه هر يك از اين دو نهايت ممكن است پايدار باشد؛ ولي نظـر امپـدوكلس جـز    . تكرار خواهد شد

رد، و ميـل  به حساب آو وي مي خواست كه امر حركت را توجيه كند و براهين پارمنديس را نيز در عين حال. اين بود

  .اي به جهان تغييرناپذير برسدنداشت كه در هيچ مرحله

در قطعـه اي، كـه بـه اغلـب احتمـال بـه فيثـاغورس راجـع اسـت،                           . عقايد ديني امپدوكلس اغلب فيثاغوري است

خرد بيشترين سهم را بـه دسـت   در ميان آنان مردي بود در دانش يگانه و در حكمت استاد، كه از سرماية «: گويدمي

زيرا كه هرگاه با تمام قوا مغز خود را به كار مي گمارد همة اموري را كه در مدت ده بلكه بيست برابر عمـر  : آورده بود

در عصر طاليي، چنان كه پيش از اين نيز گفته شـد، بشـر فقـط آفروديـت را     » .بشر روي مي دهند به آساني مي ديد

قربانگاه بوي ناخوش خون خالص گاو نر بر نمي خواست؛ بلكه خوردن پاهـاي زيبـاي جـانور    و از «مي پرستيده است 

  ».رفتترين كارها به شمار ميدم از زشتقرباني شده در ميان مر

  :نامديك بار هم آشكارا خود را خدا مي امپدوكلس

رهاي نيك مي پردازيـد و پنـاه   اي دوستان، كه در شهر بزرگ مشرف بر كوه زردفام آكراگاس خانه داريد و به كا« 

. اكنون ديگر فـاني نيسـتم  . من در ميان شما خدايي جاويدانم. دهندة غريبانيد و از پستيها بيگانه ايد، درود بر شما باد

چـون بـه شـهرهاي    . چنانكه شايستة من است، همگان گراميم مي دارند و بر سرم تاج گل و نوارهاي زيبا مي گذارند

گروهـي بيشـمار سـر در    . ، مردم از زن و مرد به دنبال من مي آيند و مرا اكرام و اعزاز مي كنندآبادان قدم مي گذارم

برخي از من انتظار غيبگويي دارند و برخي ديگر، كه روزهاي بسـيار بـه   . پي من مي گذارند و از من مراد مي خواهند

ولـي مـن چـرا چنـين          ... ه آنان را شفا بخشمبالي بيماري دچار بوده اند، از من به التماس مي خواهند كه با يك كلم

  »گويم؟ آيا امر مهمي است كه من از حدود انسان فاني و فسادپذير فراتر رفته باشم؟مي

  :پردازدي كند كه كفارة بيديني خود را ميدر جاي ديگر خود را گناهكاري بزرگ احساس م

و آن ايـن  [ه سوگندهاي گـران اسـتوار گشـته،    در جهان ناموسي حاكم است كه مشيت ديرين خدايان است و ب«

كه هرگاه يكي از ارباب انواع، كه طول زمان نصيب آنهاست، دست خود را گناهكارانه بـه خـون آلـوده سـاخت،     ] است

بايد تا سي هزار سال از جايگاه سعادتمندان رانده و سرگردان باشد، و در اين مدت به شكل همة موجـودات فـاني بـه    

خشـك  » خاك«او را به » دريا«مي اندازد و » دريا«توانا او را به » باد«نواع مشقات را تحمل كند؛ زيرا كه دنيا بيايد و ا

نيز بار ديگر او را به ميان گردباد و هـوا  » آفتاب«پرتاب مي كند، و » آفتاب«او را به ميان پرتوهاي » خاك«راند، و مي
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خـدايان مـرا   . من اكنون يكي از اين كسانم. او را از خود مي رانند هر كدام او را از ديگري مي گيرند و همه. مي افكند

  ».رانده و سرگردان ساخته اند؛ زيرا كه من به ستيزة وحشيانه ايمان آوردم

دان مهـم  ما از اينكه گناه امپدوكلس چه بوده است اطالعي نداريم، ولي شايد چيزي نبوده است كه در نظر ما چن

  :ويدگباشد؛ زيرا كه خود وي مي

  »!...رحم مرگ مرا نابود نساخت، تا اينكه من مرتكب عمل پليد خوردن شدمواي بر من، كه روز بي«

  ».از برگ درخت غار پرهيز كنيد«

  »!بدبختان، اي بدبختان، از حبوبات دست برداريد«

يـا بلعيـدن لوبيـا    بنابر اين قرائن مي توان احتمال داد كه شايد از امپدوكلس گناهي سخت تر از جويدن برگ غار 

  .سر نزده باشد

قطعه اي كه جهان را به غاري تشبيه مي كند كـه در آن مـا ماننـد سـايه هـاي       -مشهورترين قطعة آثار افالطون 

  .از زبان امپدوكلس نيز شنيده مي شود و سرچشمة آن تعاليم اورفئوسيان است -جهان روشن برين را مي بينيم 

كه سرانجام بـه جمـع خـدايان     -چندين دور زندگي از گناه احتراز مي كنند  شايد آنهايي كه در -كساني هستند 

  :شوندپيوندند و به سعادت ابدي نائل ميمي 

در ميان آدميان، آدميان فاني، به صورتهاي پيامبر و شاعر و پزشك و شاهزاده ظاهر مي شـوند؛   1اما سرانجام آنها«

بـر سـر خـوان                      در خانة ساير خدايان منزل مـي كننـد و بـا آنهـا      و سپس به صورت خدايان پر افتتخار در مي آيند و

  ».گردندقدير در امان و از زحمت آسوده مينشينند، و از اندوههاي بشري فارغ و از دست تمي

  .چنان كه پيداست، در اين مطالب كمتر چيزي ديده مي شود كه در تعاليم اورفئوسي و فيثاغورسي نيامده باشد

تازگي فلسفة امپدوكلس، صرف نظر از اكتشافات علمي او، نظرية چهار عنصر اصلي است و بـه كـار بـردن دو قـوة     

  .براي توجيه امر تغيير» ستيزه«و » مهر«

از ايـن  . امپدوكلس وحدت را رد مي كرد و بر آن بود كه امور طبيعت نتيجة جبر و اتفاق است، و نه قصـد و عمـد  

از جهـات ديگـر نيـز، هـر چنـد      . تـر بـود  نظريات پارمنديس و افالطون و ارسـطو علمـي   جهت نظريات امپدوكلس از

  .امپدوكلس اسير خرافات عصر خود شده بود، بايد گفت كه وي از اين حيث از بسياري از دانشمندان متأخر بدتر نبود

                                                           

  .اندكه شرايط پاكي را رعايت كردهتوان پنداشت كه منظور كساني هستند چه كساني هستند، ولي مي» آنها«ه معلوم نيست ك .1
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پيش از اين زمـان، ايـوني و   . شودآغاز مي.) م.ق 480و . م.ق 490(ن تن از زمان دو جنگ يونان و ايراآدوران عظمت 

پيروزي آتن بر داريوش در مـاراتون  . شهرهاي يوناني نشين جنوب ايتاليا و جزيرة سيسيل پرورندة مردان بزرگ بودند

، پسر و جانشين داريوش، آتن را كه رهبر جنگ با )480(و پيروزي نيروي دريايي متحد يونانيان بر خشايارشا ) 490(

ايونيان جزاير و قسمتي از سرزمين اصلي آسياي صـغير و بـر ضـد    . بروي بسيار ساختآحيثيت و ايرانيان بود صاحب 

مردم اسپارت كـه  . افتادر رانده شدن ايرانيان از سرزمين اصلي يونان در آزادي مردم ايوني مؤث. ايرانيان شوريده بودند

 جهت در اتحاديه اي كه بر ضد ايرانبه همين . تنها به نگهداري شهر خود كوشا بودند، در اين ماجراها شركت نكردند

بنابر عهدنامة اين اتحاديه، هر يك از دولتهاي عضـو موظـف   . به وجود آمد، آتن مقام مهم و برجسته اي به دست آورد

بيشتر دولتها شـق دوم را برگزيدنـد؛ و در نتيجـه    . بودند كه يا تعداد معيني كشتي يا بهاي آنها را به اتحاديه بپردازند

آتـن  . تن نسبت به متفقين خود تفوق دريايي به دست آورد، و به تدريج اتحاديه را به امپراتوري آتن مبـدل سـاخت  آ

زاد بـه حكومـت رسـيد و تـا     آپريكلس از راه انتخابات . پريكلس كارش باال گرفت ةثروتمند شد و به رهبري خردمندان

  .كه سقوط كرد در حدود سي سال حكومت كرد. م.ق 430سال 

كـه در جنـگ يونـان بـا      Acschylusاشـيلوس  . ر پريكلس خوشترين و افتخارآميزترين عصر تاريخ يونان استعص

رسم انتخـاب موضـوعات   » ايرانيان«ايران شركت كرده بود تراژدي يوناني را بنياد كرد و در يكي از تراژديهايش به نام 

                       پـس از وي بـه زودي سـوفوكلس و سـپس     . هومري را كنار مي گذارد و دربارة شكسـت داريـوش سـخن مـي گويـد     

منجر به سقوط و  كه Peloponnesusتن و پلوپونسوس آاما زندگي شاعر اخير تا زمان جنگ . ندپيدس پديد آمداوري

. رديــدگدر اشــعار وي مــنعكس شــد، ادامــه داشــت؛ و در نتيجــه شــكاكيت دورة پــس از پــريكلس مــرگ پــريكلس 

د و مـؤثر فهـم   شاعر هزال همان عصر، همة مذاهب و عقايد متـدول را از نظرگـاه محـدو    Aristoohanesاريستوفانس 

            عادي هجو مي كند، و به خصوص سقراط را بديم عنوان منكر وجود زئوس است و به امـور نامقـدس و علـم دروغـين     

  .گيردپردازد، به باد سرزنش ميمي

پـريكلس در  . را با آتش ويران ساخته بـود  Acropolisخشايارشا آتن را متصرف شده و پرستشگاههاي آكروپوليس 

و پرستشگاههاي ديگر كه ويرانه هاشان هنوز باقي است و عصـر   Parthenonپارتنون . بناي آن عمارت كوشيد تجديد

آتـن   كرتـراش را دولـت  پي Phiediasفيـدياس  . قرار مي دهند، به دست پراكليس ساخته شـدند  دما را تحت تأثير خو

ان اين دوره آتن زيباترين و پرشكوهترين شهر در پاي. استخدام كرد تا مجسمه هاي بزرگي از خدايان زن و مرد بسازد

  .دنياي يوناني بود

سياي صغير بود؛ لـيكن زنـدگي خـود را در    آواقع در  Halicarnassusپدر تاريخ، از مردم هاليكارناسوس  ،هرودوت

  .به وسيلة دولت آتن تشويق شد و شرح جنگهاي يونان و ايران را از نقطه نظر آتن نوشت وآتن گذراند 

تـا آن زمـان آتـن    . انگيزترين حوادث تاريخ باشدكلس در آتن صورت گرفت، شايد شگفتيي كه در زمان پريكارها

نسبت به بسياري ديگر از شهرهاي يونان عقب افتاده بود؛ نه در هنر و نه در ادبيات هيچ مرد بزرگي به وجود نيـاورده  
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اما ناگهان به سائقة پيروزي و تـوانگري و  . )شمار مي رودكه او نيز قبل از هر چيز قانونگذار به  Solonجز سولون (بود 

ن آتن، كه تاكنون جهان بهتر از آنها بـه  ن و پيكرتراشان و نمايشنامه نويساجديد بنا، گروه معماراتاحتياج به ترميم و 

هنگـامي بيشـتر   و اين امـر  . خود نديده است، آثاري پديد آوردند كه زمانهاي بعد را تا عصر جديد تحت تأثير قرار داد

. م.ق 430آتن در اوج عظمت خودف يعنـي در حـدود   . شگفت مي نمايد كه ما كمي جمعيت يونان را در نظر بگيريم

در نزديك آتن نيز  Attica؛ و ناحية زراعتي آتيكا )با در نظر گرفتن بردگان(تن جمعيت داشته است  230,000تقريباً 

هيچ جايي كه جمعيتي دورة درخشان آتن و چه پس از آن، چه پيش از . شايد كمتر از خود آتن جمعيت داشته است

  .بزرگ نشان نداده است وثار عالي آدر اين حدود داشته باشد، خود را تواناي آفرينش 

افالطـون  . و عبارتنـد از سـقراط و افالطـون   فقط دو نام بزرگ به سلسلة فالسفه افـزود، و ايـن د   ،در زمينة فلسفه

مردم . دمتعلق به دورة نسبتاً ديرتري است، اما سقراط سالهاي كودكي و جواني را در زمان حكومت پريكلس به سر بر

مند بودند كه با شوق و ذوق به سخنان معلماني كه از شهرهاي ديگـر بـه آتـن مـي آمدنـد      آتن چنان به فلسفه عالقه

جواناني كه آرزوي آموختن فن جدل و مناظره در سر داشتند به دنبـال معلمـان و سوفسـطاييان    . دندگوش فرا مي دا

وصـف لطيـف و هجـوآميزي دارد از شـاگردان      Protagoras» پروتـاگوراس «در رسالة  1سقراط افالطوني. مي گشتند

واهيم ديـد، پـريكلس   چنانكـه خـ  . پرحرارتي كه به كلمات مهمان برجسـتة آتـن، يعنـي پروتـاگوراس، مـي چسـبند      

  .انكساگوراس را به آتن آورد و سقراط، بنا به گفتة خودش، از او آموخت كه در عالم وجود روح برتر از ماده است

و بايد گفـت كـه    ؛افالطون چنين مي نگارد كه مكالمات بيشتر رساله هاي او در دورة پريكلس صورت گرفته است

افالطون متعلق بـه يكـي از خـانواده هـاي     . ي مردم توانگر به دست مي دهداين مكالمات تصوير قابل قبولي از زندگان

تن بود و بر طبق سنتهاي دوراني تربيت شد كه هنوز جنـگ و دموكراسـي، ثـروت و امنيـت طبقـات بـاال را       آاشرافي 

و بيشتر اوقـات فراغـت   نيازند ، از كار كردن بيجواناني كه در آثار افالطون با آنها رو به رو مي شويم. ازميان نبرده بود

اً از بـر دارنـد و خواننـدگان    ثار هومر را تقريبـ آاين جوانان . خود را صرف فراگرفتن علم و رياضيات و فلسفه مي كنند

در آن زمان فن استنتاج تازه كشـف شـده و موجـب پديـد آمـدن      . اي اشعار را مورد نقد و داوري قرار مي دهندحرفه

 و معـدود  در آن دوره، ماننـد چنـد دورة محـدود   . سراسر عرصة دانش گشته بـود نظريات جديد درست و نادرست در 

ديگر، اين امكان حاصل شده بود كه بتوان در عين حال هم هوشمند و هم سعادتمند بـود، بتـوان بـه وسـيلة هـوش      

  .سعادت را به دست آورد

اين تعـادل هـم از درون و هـم از    . ار بوداما تعادل نيروهايي كه اين عصر طاليي را پديد آورده بودند، تعادلي ناپايد

بـراي آنكـه بتـوانيم آنچـه را     . از درون به وسيلة دموكراسي، و از بيرون به وسيلة شهر اسپارت -بيرون تهديد مي شد 

  .پس از پريكلس روي داد بفهميم، بايد تاريخ آتيكا را قبل از اين دوره بررسي كنيم

ن، آتـن، شـهر   آپايتخـت  . ورزي كوچكي بود كه بر وجود خـود قـائم بـود   در آغاز دوران تاريخي، آتيكا ناحية كشا

رانـي تشـكيل مـي شـد كـه      واين جمعيت از صنعتگران و پيشـه  .بزرگي نبود؛ اما جمعيت اين شهر رو به افزايش بود

به تدريج معلوم شـد كـه بهتـر اسـت از زمينهـا بـراي       . خواهان عرضه كردن محصوالت خود در بازارهاي خارج بودند

كشـت مـو و زيتـون    . كشت درخت مو و زيتون استفاده شود و غالت از خارج، يعني از سواحل درياي سياه وارد شـود 

، آتيكـا نيـز   د هومرعهدر . رزان خرده پا زير بار قرض رفتندت سرمايه مي خواست و در نتيجه كشاوبيش از كشت غال

ته پادشاه به صورت يك مقام ديني در آمـد و قـدرت   رفته رف مانند ساير ايالتهاي يونان حكومت سلطنتي داشت؛ ولي

را زير فشـار  شهري و صنعتگران ده دولت به دست اشراف افتاد، و اشراف كشاورزان . سياسي خود را پاك از دست داد

 ةزادي بـه دسـت آمـد، و در دور   آغاز قرن ششم به دست سولون اصالحاتي صـورت گرفـت و مقـداري    آدر . گذاشتند

                                                           

  .م . سقراطي است كه از خالل نوشته هاي افالطون شناخته مي شود» سقراط افالطوني«منظور از. 1
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و پسـرش، مقـدار زيـادي از     Peisistratusسيسـتراتوس  از سولون، يعني در زمان حكومت پئـي حكومت جباري پس 

هنگامي كه اين دوره به پايان رسـيد، اشـراف بـه عنـوان مخالفـان      . اصالحات سولون همچنان به قوت خود باقي ماند

تا هنگام سقوط پريكلس، اشـراف يونـان، ماننـد اشـراف     . حكومت مطلف، توانستند پشتيباني تودة مردم را جلب كنند

اني تودة مردم برخوردار بودند؛ اما در سالهاي اخر عمر پريكلس رهبران تودة مردم انگلستان در قرن نوزدهم، از پشتيب

در عين حال سياست امپراتوري پـريكلس، كـه قـدرت    . آتن براي خود سهم بيشتري در قدرت سياسي خواهان شدند

م اين اختالف منجر به رانجاساقتصادي آتن بدان وابسته بود، باعث بروز اختالف روز افزون ميان آتن و اسپارت شد؛ و 

  .و در اين جنگ آتن به كلي شكست خورد.). م.ق 404-431(جنگ اين دو شهر شد 

تن برجاي خود باقي ماند و اين شهر براي مدتي در حـدود يـك هـزار سـال،     آاما با وجود سقوط سياسي، حيثيت 

ود افالطون و ارسطو آتـن را از حيـث   اسكندريه از لحاظ رياضيات و علوم از آتن پيش افتاد؛ ولي وج. مركز فلسفه شد

كه افالطون در آن درس مي داد، بيش از همة مكاتب ديگر عمر كرد و تا دو قرن پـس  » آكادمي«. فلسفه برتر ساخت

كفر بـا سـماجت بـه زنـدگي خـود       »جزيرة«از آنكه امپراتوري روم به كيش مسيحي درآمد، اين مكتب به عنوان يك 

بر اروپا » قرون سياه«پس از ميالد ژوستينين از روي تعصب ديني آكادمي را بست و  539سرانجام در سال . ادامه داد

  .سايه افكند
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نگ فيثـاغورس و هراكليتـوس يـا پارمنيـدس نيسـت، داراي اهميـت       سـ فيلسوف موسوم به انكساگوراس هر چند هم

وي نخستين كسـي  . ن سرزمين را ادامه دادآانكساگوراس اهل ايوني بود و سنت علمي و عقالني . تاريخي بسيار است

  .نخستين كسي بود كه گفت علت اصلي تغييرات طبيعي روح استبود كه مردم آتن را با فلسفه آشنا ساخت، و 

د؛ ولـي در حـدود   مني به دنيا آواقع در ايو Clazomenaeدر شهر كالزومنه . م.ق 500انكساگوراس در حدود سال 

محتمل است كه پـريكلس،  . بوده است 432تا  462سي سال از عمر خود را در آتن گذراند كه به تقريب بين سالهاي 

و شـايد  . را خوانـده باشـد  فـ راي متمدن ساختن همشهريان خود كمر همت بسته بود، انكسـاگوراس را بـه آتـن    كه ب

» فيـدروس «افالطـون در رسـالة   . كه خود اهل ملطيـه بـود، وي را بـه پـريكلس شناسـانده باشـد       Aspasiaآسپاسيا 

Phaedrus گويدمي:  

او مردي دانشمند بود، و پـريكلس نظريـة او را دربـارة    چنين مي نمايد كه پريكلس با انكساگوراس موافق شد، و «

آنچه در آسمان است آموخت و پـس از آنكـه دانـش ماهيـت حقيقـي عقـل و بالهـت را كـه عـين موضـوع سـخنان            

  ».انكساگوراس بود فراگرفت، از اين منبع دانش آنچه را براي بهتر كردن فن خطابه مفيد يافت بيرون كشيد

  .در اوريپيدس نيز تأثير داشته است؛ وليكن در اين نكته شك و ترديد بيشتر استاند كه انكساگوراس گفته

مانند مردم ساير شهرها و زمانها و قاره ها، با كساني كه مي خواستند فرهنگي عاليتر از آنچه آنهـا   ،مردم شهر آتن

سيد، مخالفـانش بـا حملـه    هنگامي كه پريكلس به سالهاي پيري ر. بدان خو داشتند رواج دهند، دشمني مي ورزيدند

به فيدياس بهتان زدند كه مقداري از طاليي را كه قـرار بـوده اسـت در    . كردن به دوستان او به مبارزه با او برخاستند

ند كه مطابق آن مي توانستند هر كه را مراسم دينـي بـه   وني گذراندقان. مجسمه ها به كار برد حيف و ميل كرده است

بـر طبـق ايـن قـانون     . درس مي داد، به محكمه جلب كننـد » يزهايي كه در آسمان استدربارة چ«جاي نمي آورد و 

انكساگوراس را محاكمه كردند، زيرا وي متهم بود كه در تعاليم خود گفته است كه خورشيد سـنگ گداختـه اسـت و    

اط آنهـا را بـه   عين همين اتهامات به وسيلة محاكمه كنندگان سقراط نيز تكرار شد و سـقر . (ماه از جنس خاك است

ز اينكه انكساگوراس ناچار شـد آتـن را   جآنچه رخ داد به تحقيق معلوم نيست، .) خاطر عقب ماندگيشان ريشخند كرد

ـ . پريكلس توانسته است او را از زندان درآورد و از آتن دور كندكه شايد . ترك گويد ني بازگشـت و  وانكساگوراس به اي

  .وي سالگرد مرگش را براي كودكان دبستاني تعطيل ساختندبنا بر وصيت . نجا مكتبي بنياد نهادآ

ديگر اينكه حتي كـوچكترين پـارة مـاده از هـر     . انكساگوراس بر اين بود كه همه چيز بي نهايت قابل تقسيم است

. اشيا همان چيزي به نظر مي آيند كه از آن چيز بيشتر از هـر چيـزي در خـود دارنـد    . عنصري مقداري در خود دارد

عني كه، في المثل، هر چيزي آتش در خود دارد؛ ولي ما فقط وقتي چيزي را آتش مي ناميم كه عنصـر آتـش   بدين م

گويـد كـه   كنـد و مـي  صد وجود خأل اسـتدالل مـي  انكساگوراس نيز مانند امپدوكلس بر . در آن بر عناصر ديگر بچربد

چيزي نيست هوا هسترسد دهد كه در جايي كه به نظر مينشان مي باد رساعت آبي يا خيك پ.  
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جـوهري اسـت كـه در     nous» روح«گويـد  اين موضوع اختالف نظر دارد كـه مـي  انكساگوراس با اسالف خود در 

وي مـي گويـد كـه در همـه چيـز      . تركيب چيزهاي زنده دخالت دارد و اين چيزها را از مادة مرده متمايز مـي سـازد  

روح بر همـة چيزهـايي كـه زنـدگي     . چيزها روح نيز وجود داردمقداري از همه چيز، جز روح، وجود دارد؛ و در برخي 

جز در مـورد روح، هـر چيـزي،    . شودو آزاد، كه با هيچ چيز مخلوط نميروح چيزي است نامتناهي . دارند مسلط است

انكسـاگوراس  . هر چند ناچيز باشد، مقاديري از همة اضداد، مانند گرمـي و سـردي و سـفيدي و سـياهي، در بـر دارد     

  .برف سياه است) قسمتي از(ه داشت كه عقيد

روح منشأ حركت است و چرخشي پديد مي آورد كه در سراسر جهان گسترش مـي يابـد و باعـث مـي شـود كـه       

روح داراي شـكل واحـدي   . اشيا بـه سـوي مركـز آن    تريناشيا به سوي محيط اين چرخش بروند و سنگين سبكترين

برتري ظاهري آدمي در ايـن اسـت كـه آدمـي دسـت      . است و در جانوران نيز به همان خوبي است كه در انسان است

  .همة تفاوتهايي كه ميان هوش آدمي و جانوران به نظر مي رسد، در واقع تفاوتهاي جسماني است. دارد

ن را آو از اين شكايت دارند كه انكساگوراس پس از آن كه روح را معرفي مي كند، افالطوني هر د ارسطو و سقراط

ارسطو مي گويد كه انكساگوراس فقط هنگـامي روح را بـه عنـوان علـت امـري      . خيلي كم مورد استفاده قرار مي دهد

جبـر و اتفـاق   . مي كند جا كه بتواند، قضايا را به نحو مكانيكي توجيه هر. معرفي مي كند كه علت ديگري سراغ ندارد

                  بـه نظـر   . نيـز محلـي نـدارد   » تقـدير «را به عنوان تعيين كنندگان مبادي قضايا نمي پذيرد، ولي در جهانشناسي وي 

عتقـاد  مي رسد كه انكساگوراس اخالق يا ديانت را چندان مهم نمي انگاشته، و شـايد چنانچـه محاكمـه كننـدگانش ا    

تـأثير پارمنيـدس در او،   . انكساگوراس از همة اسالف خود متأثر بود، مگـر از فيثـاغورس  . ه استداشتند، المذهب بود

  .مانند تأثير همو در امپدوكلس بوده است

نخستين كسي كه توضيح داد تابش ماه از انعكاس نور است، او بـود  . در زمينة علم، انكساگوراس ارج فراوان داشت

. عة سربسته اي ديده مي شود كه نشان مي دهد او هم اين را مـي دانسـته اسـت   هر چند در آثار پارمنديس نيز قط -

                   . تـر از خورشـيد قـرار دارد   وي مـي دانسـت كـه مـاه پـايين     . انكساگوراس نظرية صحيح خسوف و كسوف را بيان كرد

كنيم، زيـرا كـه از   حساس نميي ما حرارت ستارگان را امي گفت كه خورشيد و ستارگان سنگهاي آتشيني هستند، ول

  .ساكناني دارد) به خيال او(ماه كوهها و . خورشيد از سرزمين پلوپونسوس بزرگتر است. ا خيلي دورندم

آنچه مسلم اسـت، وي سـنت عقالنـي و علمـي     . گفته اند كه انكساگوراس به مكتب انكسيمنس تعلق داشته است

و ديني كه از فيثاغوريان به سقراط و از سقراط به افالطون رسـيد و   آن عقدة اخالقي. فالسفة ايوني را زنده نگه داشت

انكساگوراس كـامالً در تـراز   . شودديده نميساخت، در او ) obscurantist(فلسفة يوناني را دچار انحراف تيره انديشانه 

ه سـقراط را پديـد آورد،   و نيز از عواملي است ك ،اول قرار ندارد، اما چون نخستين كسي است كه فلسفه را به آتن برد

  .داراي اهميت است
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). ذيمقـراطيس ( Democritusو دموكريتـوس   Leucippusليوسـيپوس  : دو تن بودنـد  atomismميسم بنيادگذاران ات

اهراً بعضـي از آثـار   ظـ جدا ساختن اين دو از يكديگر كار دشواري است؛ زيرا كه نام اين دو معموالً با هم آمده است و 
  .شده استكريتوس منسوب وليوسيپوس بعدها به دم

، اهل ملطيه بود و فلسـفة علمـي و   1پيش از ميالد به بار آمده باشد 440رسد در حدود ليوسيپوس، كه به نظر مي
ثر بودو اطـالع مـا بـر احـوال او     أمت Zenoوي تا حد زيادي از پارمنيدس و زنو . عقالني وابسته به آن شهر را ادامه داد

وجود او را يكسـره انكـار كـرده    ) بعدي دموكريتوس نيكي از پيروا( چنان اندك است كه پنداشته مي شد اپيكوروس
اما به هر حال در آثـار ارسـطو اشـاره هـايي بـه      . است؛ و برخي از متجددان نيز اين نظريه را بار ديگر زنده ساخته اند

كه متضـمن نقـل   (ليوسيپوس مي شود و باور نكردني مي نمايد كه اگر وجود وي افسانه اي بيش نبوده، اين اشاره ها 
  .در آثار ارسطو آمده باشند) قولهايي نيز هستند

اما . واقع در تراس بود Abderaدموكريتوس اهل آبدارا . اما سيماي دموكريتوس بسيار معلومتر و مشخص تر است
ه وي جـوان بـود   -. م.ق 432بگيـريم در حـدود    -گويد كه هنگام پيري انكساگوراس خود مي ،در مورد تاريخ زمان او

فرهاي سدموكريتوس براي تحصيل دانش . به بار آمده است. م.ق 420بدين ترتيب مي توان گفت كه در حدود . است
زيادي در سرزمينهاي جنوبي و شرقي كرد، و احتمال دارد كه مدت قابـل مالحظـه اي را در مصـر گذرانـده باشـد؛ و      

دموكريتوس  Zellerتسلر . ت و در آنجا ماندگار شدوي سپس به آبدارا بازگش. سفر كرده است مسلم است كه به ايران
» ي فكر از اغلب آنها برتـر صر او غني تر و در زيركي و استقامت منطقااز حيث دانش از همة فالسفة پيش از دو مع«را 

  .كندياد مي
تـاريخ مـا   ن سقراط و سوفسطاييان بوده است، و لذا از حيث ترتيب وقـايع بايـد در كتـاب    اصرادموكريتوس از مع

. ولي مشكل اينجاست كه جدا ساختن وي از ليوسيپوس بسيار دشوار اسـت . قدري ديرتر از اين مورد بحث قرار گيرد
فيلسـوف سوفسـطايي    نتريوتاگوراس همشهري خود او و برجستهبدين جهت، با آنكه قسمتي از فلسفة او در پاسخ پر

هنگامي كه پروتاگوراس به آتـن  . يان مورد بررسي قرار مي دهمپرداخته شده، باز من او را پيش از سقراط و سوفسطاي
من به آتن رفتم و هيچ كس مـرا  «: اما دموكريتوس مي گويد. سفر كرد، مردم آتن با ذوق و شوق از او پذيرايي كردند

العي الطون از او اطروشن نيست كه اف« :برنت مي گويد. در آتن مدتها به فلسفة دموكريتوس توجهي نشد» .نشناخت
افالطـون در   2».ليكن ارسطو دموكريتوس را خوب مي شناسد؛ زيرا كه او نيز از مردم شمال ايـوني بـود  . ..داشته باشد

                                                           

تخمين مي زنـد   The Greek Atomists and Epicurus» ميستهاي توناني و اپيكوروسات«در كتاب  Cyril Baileyسيريل بيلي . 1
  .يا قدري زودتر، به بار آمده باشد. م.ق 430كه ليوسيپوس در حدود 

2 . From Thales to Plato. P. 193. »از تالس تا افالطون «  
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                گويـد كـه افالطـون چنـان از دموكريتـوس بـدش       مـي  1ولي ديوگنس الئرتيوس. خود نامي از او نمي برد» مكالمات«
ن رياضـيدان، داراي ارزش  هيث دموكريتـوس را، بـه عنـوا   . ي او را بسوزاندمي آمده كه مي خواسته است همة كتابها

  2.شناسدبسيار مي
افكار اساسي فلسفة مشترك ليو سيپوس و دموكريتوس متعلق به فيلسوف نخستين اسـت؛ امـا در مـورد پـرورش     

. ششـي اهميـت نـدارد   بـراي منظـور مـا نيـز چنـين كو     . اين افكار به دشواري مي توان اين دو را از يكديگر جدا كـرد 
كثرت را، چنانكه پارميـدنس و امپـدوكلس   و مذهب خواست ميانة مذهب وحدت  -اگر نه دموكريتوس  -ليوسيپوس 

وف، تا حدي، به نقطة نظر علـم  سنقطة نظر اين دو فيل. ميسم رسيد، بگيريد؛ و در نتيجه به مذهب اتبيان كرده بودند
دو عقيده دارنـد كـه همـه    اين . كر يوناي بدان راغب بود احتراز مي كندجديد شباهت دارد، و از غالب خطاهايي كه ف

ميـان اتمهـا   : مهايي تشكيل شده است كه از لحاظ فيزيكي، ولي نه از لحاظ هندسـي، غيـر قابـل تقسـيمند    چيز از ات
تعـداد اتمهـا، و   اند و هميشه در حركت خواهند بود؛ و هميشه در حركت بودهفضاي تهي است؛ و اتمها فناناپذيرند؛ و 
ارسـطو مـي گويـد كـه مطـابق نظـر       . فاوت آنها در شكل و اندازة آنها اسـت تحتي تعداد انواع آنها، بي نهايت است؛ و 

اتمهاي كروي كه آتش را تشكيل مي دهند گرمتـرين اتمهـا   : اتميستها اتمها از حيث حرارت نيز با يكديگر فرق دارند
هـر اليتجزايـي هرچـه بزرگتـر باشـد      «: وكريتوس چنين نقل مـي كنـد كـه   و از حيث وزد، ارسطو از قول دم: هستند
ولي اين مسئله كه در نظريات اتميستها اتـم اصـوالً داراي وزن اسـت يـا نـه، مسـئله ايسـت مـورد         » .تر استسنگين
  .اختالف

ود اتمها هميشه داراي حركت بوده اند، اما در خصوص ماهيت حركت نخستين، ميان شارحان اختالف نظـر موجـ  
به قول تسلر، برخي برآنند كه اتميستها مي انديشـيده انـد كـه اتمهـا هميشـه در حـال سـقوطند، و آنهـا كـه          . است

در نتيجه اتمهاي سنگين در جريان سقوط به اتمهاي سبك رسيده اند و با آنهـا  . د سريعتر سقوط مي كنندنسنگينتر
از او نظر اپيكوروس به تحقيق چنـين بـوده، و    3.اندف شدهي بيليارد از مسير خود منحرتصادم كرده اند و مانند توپها
كرده است؛ و در عين حال بـه نحـوي نسـبتاً دور از    بر اساس نظريات دموكريتوس بنا ميغالب جهات نظريات خود را 

اما بنابر داليل قابل توجهي مي توان پنداشـت كـه وزن   . هوشمندي مي كوشيده انتقادات ارسطو را نيز به حسب آورد
بيشتر محتمل مي نمايد كه در نظر آنها اتمها در اصـل  . از خواص اصلي اتمهاي ليوسيپوس و دموكريتوس نبوده است

كـه توليـد گـاز را     -د حركتي كه در نظرية جديد حركتـي گازهـا   نو ابتدا به طور بي سرانجام در حركت بوده اند؛ مان
وجـود   باالدموكريتوس مي گفت كه در تهي بي پايان نه . به اتمها نسبت داده مي شود -نتيجة حركت اتمها مي داند 

وي حركت اتمها را در روح تشبيه مي كرد به حركت ذرات غبار در نـور خورشـيد، هنگـامي كـه بـاد      . دارد و نه پايين
اين نظر بسيار هوشمندانه تر از نظر اپيكوروس است و به نظر من مي توانيم آن را متعلق بـه ليوسـيپوس و   . نمي وزد

  4.دموكريتوس بدانيم
باقي نظريات اتميستها . آيندمها به شكل حلقه هاي دوار در ميدر نتيجة برخورد اتمها با يكديگر، دسته هايي از ات

تا اندازة زيادي بر سياق نظريات انكساگوراس ادامه مي يابد؛ و اين، يعنـي توجيـه حركـت حلقـه هـاي دوار بـه نحـو        
  .حركت به عمل روح، خود در آن زمان پيشرفتي بوده است مكانيكي به جاي نسبت دادن اين

                                                           

1. Diogenes Laertius         زنـدگي  «اهل الئرت واقع در جزيرة سيسيل در قرن دوم يـا سـوم مـيالدي مـي زيسـته و ده جلـد كتـاب در
  .نوشته است» فالسفه

2 . Greek Mathema&cs, Vol. 1, p. 176. »رياضيات يونان «  
3 .On Genera&on and Corrup&on, 316. »در كون و فساد «  

  )83همان كتابي كه نقل شد صفحه ( لي نيز در مورد ليوسيپوس آن را مي پذيردبرنت اين تعبير را قبول مي كند و بي. 4
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در زمان باستان چنين معمول بود كه اتميستها را متهم كنند كه همه چيز را به تصادف نسبت مـي دهنـد؛ حـال    
. دهـد چيز بر طبـق قـوانيني طبيعـي رخ مـي     نكه، به عكس، اتميستها جبري محض بودند و عقيده داشتند كه همهآ

  1.كندر امري را بر حسب تصادف انكار ميصراحت امكان وقوع هدموكريتوس به 
هيچ امري بي سبب رخ نمـي دهـد، بلكـه هـر     «: ليوسيپوس نيز، هرچند وجودش مورد ترديد است، قولي دارد كه

راست است كه وي دليلي به دست نداده است كه چـرا بايـد جهـان را در    » .امري براي علتي و ضرورتي واقع مي شود
ان شكل كه بوده پديد آمده باشد؛ و شايد بتوان اين امر را به تصادف نسـبت داد؛ ولـي همينكـه جهـان پديـد      ابتدا بد

ارسـطو و ديگـران بـر ليوسـيپوس و     . آمد، تكامل بعدي آن به طور تغييرناپذير بر طبـق اصـول مكـانيكي بنيـاد شـد     
لـيكن در ايـن مـورد اتميسـتها از     . كنند دموكريتوس خرده مي گرفتند كه اينان حركت نخستين اتمها را توجيه نمي

و از هر جا كه آغـاز شـود، بـراي علـت نخسـتين                 ناقدان خود عميقتر بودند؛ زيرا عليت ناگزير بايد از جايي آغاز شود؛ 
جهان را ممكن است به خالقي نسبت داد، ولي حتـي در ايـن صـورت نيـز بـاز خـود خـالق        . نمي توان علتي قائل شد

در حقيقت نظرية اتميستها از همة نظريات ديگري كه در زمان باستان مطرح شده است، بـه نظريـة   . ي شودتوجيه نم
  .علم جديد نزديكتر است

علـت  «يـا  » غـرض «خواستند جهان را توجيه كنند و برخالف سـقراط و افالطـون و ارسـطو مفهـوم     اتميستها مي
     حادثه اي در زمان آينده كه آن امـر بـه خـاطر آن واقـع      يك امر عبارت است از» علت غايي«. را پيش نكشند» غايي

چرا نانوا نان مي پزد؟ براي اينكه مردم بـه نـان نيازمنـد خواهنـد     . اين تصور با امور بشري قابل انطباق است. مي شود
وسـيلة  در ايـن مـوارد قضـايا بـه     . چرا راه آهن احداث مي شود؟ براي اينكه مردم ميل به مسافرت خواهند كـرد . شد

                  منظورمـان از ايـن پرسـش دو چيـز     » چـرا؟ «: وقتي كه ما در خصـوص امـري بپرسـيم   . غرض خود توجيه مي شوند
پاسخ » كدام شرايط قبلي اين امر را باعث شدند؟«: ديگر اينكه» اين امر چه غرضي دارد؟«: يكي اينكه: مي تواند باشد

به وسيلة علل نهايي است؛ و پاسخ گفتن به سؤال دوم توجيـه  ايي يا توجيه گفتن به سؤال نخستين همان از توجيه غ
بر من معلوم نيست كه چگونه ممكن بوده است از پيش دانست كه علم كداميك از ايـن دو پرسـش را   . مكانيكي است

نيكي مـا را  دو پرسش را مطرح كند؛ ولي تجربه نشان داده است كه پرسش مكا بايستي طرح كند، يا اينكه بايستي هر
ي را طـرح  ميستها پرسش مكـانيك ات. سش غايي راه به جايي نمي بردبه معرفت علمي راهنمايي مي كند، حال آنكه پر

و بـدين  نها، تا زمان رنسانس بيشتر به پرسـش غـايي عالقـه داشـتند     آاما اخالف . دادند دانكردند و پاسخ مكانيكي ب
  .بست كشاندندترتيب قافلة علم را به بن

. وددو پرسش محدوديتي هست كه چه در تفكر عادي و چه در فلسـفه غالبـاً ناديـده گرفتـه مـي شـ       مورد هردر 
) كه خدا نيز در آن بـه حسـاب آمـده باشـد    (واقعيت من حيث المجموع  ةربارد تواندهيچيك از اين دو پرسش را نمي

» خـالقي «ه غايي فوراً منجر مي شود به توجي. طرح كرد؛ بلكه پرسش مي تواند فقط به قسمتي از واقعيت راجع باشد
سـر  اگر كسي در توجيه غايي چنـان خيـره  اما . كه غرض او در جريان امور طبيعت تحقق مي يابد» صانعي«يا حداقل 

چيست؟ آنوقت آشكار مي شـود كـه    »خالق«خود باشد كه سؤال خود را دنبال كند و بپرسد كه غايت و غرض وجود 
به عالوه، اين سؤال بي معني نيز هست؛ چونكه بـراي بـا معنـي سـاختن ناچـاريم      . ي استدينسؤالش همانا كفر و بي

» در«بنـابر ايـن مفهـوم غايـت     . است و غايـت و غرضـش اوسـت   » فوق خالق«فرض كنيم كه خالق خود مخلوق يك 
  .المجموعالحيثواقعيت من» با«اق است، نه واقعيت قابل انطب

ديگـري باعـث   امـر  يك امر را . در مورد توجيه مكانيكي هم صدق مي كند برهاني نه بي شباهت به آنچه گذشت،
ولي اگر ما براي همة اين امور علتي جويا شويم، باز مي رسـيم بـه   . ن ديگري را امر سوم، و قس علي هذاآمي شود، و 
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بـه همـين   . اشـند تني بر علت بايد يك مبناي قائم بالذات داشته ببلذا همة توجيهات م. خالقي كه خود بي علت باشد
 دليل اگر اتميستها حركت نخستين اتمها را توجيه نشده باقي گذارده اند، اين نكته عيبـي در نظريـة آنـان بـه شـمار      

  .رودنمي
نظرية اتمي در عصر جديد براي . نبايد پنداشت كه داليلي كه آنها براي نظريات خود مي آورند، تماماً تجربي است

در زمان باستان ميـان  . اما يونانيان از اين معلومات بي خبر بودند. شيمي را توجيه كند اين احيا شد كه معلومات علم
درست است كه پارمنيدس مشهودات را به نظر . مشاهدة تجربي و استدالل منطقي تفاوت چندان بارزي وجود نداشت

خـود را بـا مشـاهداتي از    تحقير مي نگريست، ولي امپدوكلس و انكساگوراس قسمت بزرگي از فلسـفة مابعـدالطبيعي   
يلسوفي فساعت آبي و سطل چرخان درهم آميختند؛ اما تا هنگام پديد آمدن سوفسطاييان، به نظر نمي رسد كه هيچ 

در اين باره شك كرده باشد كه با تركيـب مقـدار زيـادي اسـتدالل و مختصـري مشـاهده مـي تـوان مابعدالطبيعـه و          
حسن اتفاق، موفق شدند به وضع فرضيه اي كه بـيش از دو هـزار سـال بعـد     اتميستها، از  .حهانشناسي كاملي بنا كرد

  1.نها در عصر خودشان هيچ شالودة استواري نداشتآداليلي براي اثبات آن به دست آمد، ولي با اين حال عقيدة 
آشـكار حركـت و   حقـايق  ش دادن زليوسيپوس هم مانند ساير فالسة عصر خود در جستجوي راهي بود بـراي سـا  

  :2گويدچنانكه ارسطو مي. راهين پارمنيدستغيير با ب
ظاهراً به طور منطقي در يك بحث جدلي تنظيم شده اند، ولي هنگامي كه ) عقايد پارمنيدس(هرچند اين عقايد «

زيـرا بـه   . انسان واقعيات را مورد توجه قرار دهد مي بيند كه باور كردن آن عقايد همساية ديوار به ديوار جنـون اسـت  
نمي رسد كه هيچ ديوانه اي چنان مشاعر خود را از دست داده باشد كه چنين بي انگارد كـه آتـش و يـخ هـر دو      نظر

رخـي از مـردم از بـي خبـري     ب نمايدميو آنچه در نتيجة عادات درسـت   استفقط ميان آنچه درست . هستند يكي
  ».بينندفرقي نمي

موافق است و در عين حال بـه وجـود آمـدن يـا از ميـان      اما ليوسيپوس مي انديشد كه نظريه اش با ادراك حسي 
وي در برابر حقايق مدرك بدين امور قائل شد؛ و از طرف ديگر بـه ايـن   . كنديا حركت و كثرت اشيا را نفي نمي رفتن

نتيجة ايـن سـازش   . نظر پيروان وحدت وجود نيز تسليم شد كه بدون وجود تهي حركت نمي تواند وجود داشته باشد
» سـتي ني«، »هسـت «است؛ و هيچ جزئي از آنچـه  » نيستي«تهي «: ن را چنين بيان مي كندآنظريه اي است كه وي 

» متكثـر «نيست، بلكه بـه عكـس   » واحد«اما اين پر . ، پر مطلق است»هست«نيست؛ زيرا آنچه به معناي دقيق كلمه 
زيرا كـه تهـي   (اين متكثر ها در تهي حركت مي كنند . است، و تعداد آن بينهايت و از فرط خردي تقسيم ناپذير است

بـه  . را )فساد(اعث مي شوند، و با پراكنده شدن، از ميان رفتن را ب) كون(و با فراهم شدن، به وجود آمدن ) وجود دارد
فعل و انفعال رخ مـي دهـد و بـا    ) زيرا كه واحد نيستند(عالوه هر جا برحسب تصادف در تماس با يكديگر قرار گيرند 

هرگـز تكّثـر   است » واحد«از طرف ديگر، از آنچه اصالً و حقيقتاً . تراكم توليد هستي مي كنند و درهم بافته مي شوند
  ».گردد؛ و اين غيرممكن استقيقتاً متكثر است هر گز واحد نميحاصل نمي شود، و آنچه اصالً و ح

أل حركـت نمـي توانـد وجـود     خـ مالحظه مي كنيد كه تا اينجا همه در يك نكته توافق دارند و آن اينكه در پر يـا  
أل حركت دوراني مي تواند وجود داشـته باشـد،   خا در اما در اين موضوع همه با هم اشتباه مي كردند؛ زير. داشته باشد

انديشة آنها اين بود كه شـيء فقـط در فضـاي خـالي مـي توانـد       . به شرط آنكه اين حركت همواره وجود داشته باشد
توانـد آغـاز شـود،    رگز نمـي أل حركت هخشايد بتوان اثبات كرد كه در . أل جاي خالي وجود نداردخحركت كند، و در 
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ود كـه انسـان   به هر حال به نظر يونانيان چنين مي نمـ . ان برآن بود كه حركت مطلقاً نمي تواند واقع شودتوولي نمي
  .تغيير پارمنيدس تن در دهد، يا اينكه خأل را بپذيردبايد يا به دنياي بي

مي رسد اكنون ديگر استدالالت پارمنيدس بر ضد نيستي شكست ناپذير مي نمود، و با كشف اينكه هر جا به نظر 
اين نمونه اي است از آميـزش آشـفته وار منطـق و    . (چيزي نيست در واقع هوا موجود است، اين استدالل تقويت شد

مـي گوييـد خـأل    « :ما مي توانيم براهين پارمنيديان را بـدين صـورت درآوريـم   .) مشاهده كه در آن زمان معمول بود
گفت كه اتميستها به اين برهـان پاسـخ دادنـد، بلكـه آنهـا       نمي توان» .هست، بنابراين خأل هيچ است؛ لذا خأل نيست

ليل كه حركت يك حقيقت عملي اسـت؛ و  همين قدر اعالم كردند كه مي خواهند اين برهان را ناديده بگيرند، بدين د
  1. بايد وجود داشته باشد، هرچند كه فهم آن دشوار بنمايدألاين خبنابر

نخسـتين و آشـكارترين راه بـراي احتـراز از اشـكال      . عه كنـيم ا مطالد سرگذشت بعدي اين مسئله راكنون بگذاري
مطابق اين نظر مكان هيچ است، ولي حال يك ظرف را دارد كه هر . از مكان متمايز شود» ماده«منطقي اين است كه 

توانـد   قسمتي از آن را در نظر مكان هيچ است، ولي حال يك ظرف را دارد كه هر قسمتي از آن را در نظر بگيريم مي
اين نظريه كه خأل وجود دارد حاكي از وجود مكان نيز هسـت؛ زيـرا   «): »طبيعت«(ارسطو مي گويد . پر باشد يا نباشد

نيوتون اين نظريـه را بـه وضـوح تمـام     » .خأل را مي توان به عنوان مكان كه جسم را از آن برداشته باشند تعريف كرد
ود دارد، و بر همين اسـاس حركـت مطلـق را از حركـت نسـبي      وي مي گويد كه مكان مطلق وج. حالجي كرده است

گرفتار ايـن نظـر بودنـد،    ) وجه شده باشندتهر چند خودشان كمتر م(در دعواي كوپرنيكوس، طرفين . متمايز مي كند
زمـين از  «و اين قـول كـه   » افالك از مشرق به مغرب مي گردند«زيرا مي انديشيدند كه فرق است ميان اين قول كه 

اگر همة حركات نسبي باشند، اين دو قول دو طرز بيـان يـك امـر اسـت؛ ماننـد اينكـه       » .ه مشرق مي چرخدمغرب ب
ن ماديـت نداشـته   اولي اگر همة حركات نسـبي باشـند و مكـ   » .زيد پسر عمرو است«و » عمرو پدر زيد است«بگوييم 

  .باشد، در آن صورت باز ما مي مانيم و براهين پارمنديس بر ضد خأل
ين اكه براهينش عيناً از نوع براهين فالسفة قديم يونان است، گفته است كه بسط ذاتي ماده است و بنـابر  دكارت،

. خود نمي تواند وجود داشته باشـد  ؛ و بدون جوهراما در نظر وي بسط عرض است، نه جوهر. ماده همه جا وجود دارد
اليـب  . د صاحب ادراكـي كـه ان را درك كنـد   در نظر وي مكان خالي همان قدر بيمعني است كه سعادت بدون موجو

أل اعتقاد داشت؛ ولي بر آن بـود كـه   خنيز بر اساس داليلي كه تا حدي با داليل دكارت متفاوت بود به  Leibnizنيتس 
 Clarkeة معروفي در گرفـت كـه در آن كـالرك    لدر اين خصوص ميان او و نيوتون مجاد. مكان فقط نظام روابط است

اين مجادله تا زمان اينشتين بي نتيجه ماند؛ سرانجام نظرية اينشتين به طـور قطعـي   . عهده داشت نقش نيوتون را بر
  .پيروزي را نصيب اليب نيتس كرد

آنجـا  . فيزيكدان جديد در عين حالي كه همچنان ماده را به يك معني اتمي مي داند، به مكان خالي اعتقاد نـدارد 
براهين پارمنيدس در  ةماده ديگر ان مقام بلندي را كه در نتيج. نور، هست، خاصه امواج »چيزي«كه ماده نيست، باز 

برخـي وقـايع   . ماده ديگر جوهر اليتغير نيست، بلكه فقط نحوه اي از اجتماع وقايع است. فلسفه احراز كرده بود، ندارد
نور، بـه ايـن گروههـا تعلـق     متعلق به گروههايي هستند كه مي توان آنها را اشياي مادي دانست؛ و باقي، مانند امواج 

در اين مـورد علـم جديـد    . مي كنند، و هر يك از اين وقايع عمر كوتاهي دارند» پر«وقايع هستند كه جهان را . ندارند
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ماترياليستهاي بزرگ زمان باستان شناخته مي شوند، در واقع نخستين كساني بودند كه گفتند يك چيز مي تواند واقعـي باشـد بـي آنكـه     
  ».جسم باشد
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، علـم جديـد جانـب    »كوانتـوم «موافق هراكليتوس و مخالف پارمنيدس است ولي تا هنگام ظهور اينشـتين و نظريـة   
  .گرفتپارمنيدس را مي
                   ان كـه نيوتـون مـي گفـت، و ليوسـيپوس و دموكريتـوس       دان نظر جديد اين است كه مكـان نـه چنـ   در مورد مك

                      مي بايست بگويند، جوهر است؛ و نه چنان كه دكارت مي انديشـيد از اعـراض اجسـام منبسـط اسـت؛ بلكـه چنانكـه        
شـايد در  . هيچوجه معلوم نيست كه اين نظر با وجود خأل موافـق باشـد  به . اليب نيتس معتقد بود از نظام روابط است

كم يا  ،معين» مسافت«مي توانيم بگوييم كه ميان هر دو چيزي يك . ن را با خأل سازش دادآعالم منطق مطلق بتوان 
ري در فيزيـك  كند؛ اما به كار بردن چنين نقطه نظي مياني را ايجاب نميو اين مسافت وجود اشيا ؛جود داردو ،فزون

است، نه ميان اشـيا؛ و عـالوه بـر مكـان، متضـمن      » وقايع«از ظهور اينشتين به بعد ديگر مسافت ميان . ممكن نيست
، يك برداشت مبتني بر علـل اسـت، و در فيزيـك جديـد  فعـل و انفعـال از وراي       اين برداشت اساساً. زمان نيز هست

بـه  . شده است تا بر مباني منطقـي  ييشتر بر مباني تجربي پي ريزبه هر حال، همة اين نظريات ب. مسافت وجود ندارد
عالوه نظرية جديد را نمي توان جز به زبان معادالت ديفرانسيل بيان كرد؛ و لذا براي فالسفة زمان باستان قابـل فهـم   

  .نيست
 كـه مشـكلِ   از اين رو به نظر مي رسد كه بسط منطقي نظريات اتميستها همان نظرية مكان مطلق نيوتون اسـت، 

وارد نيسـت؛ ولـي ايـراد عمـده ايـن       »منطقي«به اين نظريه هيچ ايراد . نسبت دادن هستي به نيستي را حل مي كند
تـر  ايراد علمـي . است كه مكان مطلق مطلقاً غير قابل شناخت است؛ و لذا نمي تواند در علم تجربي فرضية الزمي باشد

امـا دنيـاي اتميسـتها همچنـان منطقـاً      . دتواند كار خود را ادامه دهـ ديگر اين است كه علم بدون اين فرضيه نيز مي 
  .ممكن باقي مي ماند، و بيش از دنياي هر فيلسوف باستاني ديگري به دنياي واقعي شباهت دارد

فصيل قابل مالحظه اي تحليل كرده است و برخي از تحليلهـاي او جالـب توجـه    تدموكريتوس نظريات خود را به 
                     هنگـامي كـه سـيبي را بـا كـارد      . اتم خلل ناپذير و تقسيم ناشدني است؛ زيرا كه خأل در بر نـدارد  مي گويد كه. است

اگر سيب خأل در بـر نمـي داشـت، بينهايـت     . مي بريد، آن كارد بايد جاهاي خالي پيدا كند تا در آن جاها داخل شود
. پارمنيدي است» واحد«غير است و در حقيقت يك ترون خود الياتم در د. سخت و لذا جسماً غيرقابل تقسيم مي بود

تنها كاري كه اتمها مي كنند اين است كه حركت مي كنند و به يكديگر برمي خورنـد، و هرگـاه بـر حسـب تصـادف      
. اتمها به همه گونـه اشـكال وجـود دارنـد    . اشكالشان طوري باشد كه بتوانند درهم قفل شوند، با هم تركيب مي شوند

قه هايي تشكيل مي شـود و ايـن   در نتيجة اتصال اتمها حل. از اتمهاي كوچك كروي تشكيل شده؛ روح همچنين آتش
. جهانها بسيارند؛ برخي در حال تكوينند و برخـي در حـال فسـاد    1.ها اجسام، و عاقبت جهانها، را پديد مي آورندحلقه

هر جهاني آغاز و انجـامي  . اه يا خورشيد نداشته باشند، و برخي چند ماه و خورشيد داشته باشندمبرخي ممكن است 
اين جهانشناسي را مي تـوان در ايـن دو شـعر    . يك جهان ممكن است بر اثر تصادم با جهان ديگري منهدم شود. دارد

  :خالصه كرد Shellyشلي 

  از آفرينش تا انهدام
  گذرند،ميغلتند و پيوسته جهانها بر جهانها مي 
  مانند حبابها بر آبهاي رودها

  .گذرندتركند و درميدرخشند و ميكه مي

                                                           

  .از آن و بعد 138ك بيلي، همان كتاب، صفحه .دهد، رباره اين كه اين امر چگونه رخ ميدر. 1
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سـينه  در مغـز يـا    وليدر همه جاي تن زنده مقداري آتش هست،. زندگي از لجنزارهاي دوران اول برخاسته است
                  ين همـه جـا   انـابر تفكـر نـوعي حركـت اسـت و ب    .) در اين خصوص مراجع فلسفي اخـتالف دارنـد  . (آتش بيشتر است

ربـوط بـه حـواس، و    ميكـي  : ادراك دو نـوع اسـت  . ادراك و تفكر اعمالي جسماني است. مي تواند باعث  حركت شود
ادراكهاي نوع اخير فقط وابسته به چيزهاي ادراك شونده اند، حال آنكه ادراكهاي نوع سابق به . ديگري مربوط به فهم

بر آن بود كه كيفيتهـايي   Lockeدموكريتوس مانند الك . ند؛ و لذا مستعد فريبندگي هستندحواس ما نيز بستگي دار
از قبيل گرما و مزه و رنگ، واقعاً در خود شيء نيستند بلكه مربوط به االت حاسة ما هستند؛ حال آنكـه كيفيتهـايي از   

  .قبيل وزن و غلظت و سختي، واقعاً در خود شيء هستند
در نظر او چنانكه ديديم، روح از اتمها تشـكيل مـي شـد و تفكـر     . كامل بود) ماترياليست(دموكريتوس يك مادي 

دموكريتوس به دين عمـومي اعتقـاد   . جهان مقصودي نبود، فقط اتمها تابع قوانين مكانيكي بودند. عملي جسماني بود
و اعتـدال و  دگي مي دانست در اخالق شادي را هدف زن. انكساگوراس استدالل مي كرد) nous(نداشت، و برضد روح 

 ،تند و سودايي بيزار بود؛ با رابطـة جنسـي مخـالف بـود     از هر چيزِ. كسب شادي مي دانست فرهنگ را بهترين طريق
به دوستي ارج مي نهاد، اما زنـان را بـد مـي پنداشـت و     . زيرا كه، به گفتة او، اين كار لذت را بر شعور چيره مي سازد

دموكريتـوس در همـل ايـن    . ؛ زيرا تعليم و تربيت آنها را مانع كار فلسـفي مـي دانسـت   ميلي به داشتن فرزند نداشت
داشت و به اندازة او آنچه را يونانيان دموكراسي مي ناميدند  Jeremy Benthamصفات شباهت زيادي به جرمي بنتام 

  1.داشتدوست مي
ن سلسله از فالسفة يوناني است كه از عيب خاصي كـه بعـدها   آ آخرين فرد -من  ةحداقل به عقيد -دموكريتوس 

همة فالسفه اي كه ما تـاكنون مـورد بحـث قـرار داده ايـم      . فلسفة باستاني و قرون وسطايي را تباه ساخت مبرا بودند
ن جهـان را آسـانتر از آنچـه    كه امـر شـناخت  است درست . سرگرم كوششي خالي از تعصب بودند براي شناختن جهان

روش آنها، هرگـاه  . ارستند اين كوشش را بنياد كنندياين خوش بيني را نمي داشتند، نميپنداشتند؛ اما اگر يهست م
علمي نبود، بلكه تخيلـي نيرومنـد و سرشـار از حـس     » فقط«اما . كه تعصبات عصر را در بر نداشت، حقيقتاً علمي بود

 -و خسوف و كسوف و ماهي و گردباد تا دين و اخـالق   از  شهاب ثاقب -اين فالسفه به همه چيز . خطرجويي نيز بود
  .و شوق كودكانه يكجا داشتند شكافنده را با ذوق ةمند بودند؛ و انديشعالقه

              آيـد و سـپس انحطـاط تـدريجي آغـاز      از اين نقطه بعد، با وجود پيشرفتهاي شگرف، جرثومه هاي فساد پديد مـي 
مكاتب فلسفي پس از دموكريتوس ديده مي شود اهميت غيرالزمي اسـت كـه در    عيبي كه حتي در بهترين. مي شود

نخست همپاي سوفسطاييان شكاكيت پيش مي آيد كه منجر مي شـود  . قياس انسان و جهان براي انسان قائل هستند
ه سـقراط  مي دانيم؛ سپس، همرا» چگونه«بدين كه به جاي كسب دانش تازه بپردازند به مطالعة اين مسئله كه كه ما 

اهميت دادن به اخالق؛ همراه افالطون طرد عالم محسوس به نفع عالم ساختة انديشة محض؛ و همراه ارسـطو اعتقـاد   
با همة نبوغي كه افالطـون و ارسـطو داشـتند، افكـار آنهـا      . به غايت و غرض به عنوان تصور اساسي علم پيش مي آيد

پس از زمان آنها قوت و قدرت در فلسفه روبـه انحطـاط نهـاد و    . دهايي داشت كه بي اندازه زيانبخش از كار درآمبدي
بيني ديگري كه تا حـدي تـازگي داشـت پديـد     بر اثر پيروزي مذهب كاتوليك جهان. خرافات عادي بار ديگر عود كرد

ن قدرت و استقاللي را كـه از مشخصـات مكاتـب    آآمد و تا زمان تجديد حيات فرهنگي طول كشيد تا فلسفه توانست 
  .يش از سقراط است بار ديگر به دست بياوردپ

                                                           

  ».فقر در دموكراسي بسيار بهتر است از آنچه ثروت ناميده مي شود در حكومت مستبدان؛ چنانكه آزادي بهتر است از بردگي«: گويدمي. 1
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دستگاههاي فلسفي بزرگ پيش از سقراط كه از آنها بحـث كـرديم، در نيمـة قـرن پـنجم بـا يـك نهضـت شـكاكيت                         

در اصـل معنـاي   » سوفسـطايي «لفـظ  . رو شدند كه بزرگترين شخصيت آن پروتاگوراس، بزرگ سوفسطاييان بـود روبه
كسـي را                                    » سوفسـطايي «. كنـيم بسـيار نزديـك بـود    از كلمـة معلـم اراده مـي   بدي نداشت، بلكه معنايش به آنچه مـا  

مي ناميدند كه امور خاصي را پنداشته مي شد در زندگي عملي به كار مي آيد بـه جوانـان مـي آموخـت و از ايـن راه      
ود، سوفسطايين فقط به كساني درس مـي دادنـد   چون براي اين قبيل آموزشها مدارس عمومي داير نب. اشاعه مي كرد

اين موضوع باعث مي شد كه تمايل طبقـاتي خاصـي در آنهـا پديـد آيـد، و اوضـاع       . كه خود يا كسانشان توانگر بودند
در آتن و بسياري از شهرهاي يونان دموكراسي از لحاظ سياسـي فـاتح شـده    . سياسي زمان نيز اين را تشديد مي كرد

آنچه بـه  . كردن ثروت كساني كه متعلق به خانواده هاي اشرافي قديم بودند، كاري صورت نگرفته بود بود، اما براي كم
عنوان فرهنگ يوناني به نظر ما مي رسد به دست طبقة توانگر تجسم يافته اسـت؛ چـون آنهـا بودنـد كـه معلومـات و       

كردند بـر هـوش و   ي كه صرف مباحثه ميشان را نرم ساخته بود، و وقتفراغت كافي داشتند، مسافرت تعصبات ديرينه
برده داري توانگران را . آنچه دموكراسي ناميده مي شد دست به تركيب نظام برده داري نمي زد. ذكاوت آنها مي افزود
  .آنكه مردم آزاد شهر را زير فشار بگذارند از دارايي خود استفاده كنندقادر مي ساخت كه بي

يكـي  : خاصه آتن، مردم بي چيز نسبت به توانگران دشمني دوجانبه اي داشتند به هر حال، در بسياري از شهرها،
مـردم                         . در نتيجة حسادت، و ديگري بر اثـر اعتقـاد بـه روايـات و احـاديثي كـه از قـديم دربـارة تـوانگران شـايع بـود           

خالقند و عقايد قديم را خراب مـي كننـد، و چـه    دين و بي اكه توانگران بي -و غالباً حق نيز داشتند  -مي پنداشتند 
بدين ترتيب دموكراسي سياسي با محافظه كاري فرهنگـي همبسـته   . بسا كه مي كوشند دموكراسي را از ميان بردارند

همين وضـع كمـابيش   . شد، و كساني كه به نوآوري فرهنگي مي پرداختند از لحاظ سياسي تمايالت ارتجاعي داشتند
به عنوان سازماني كه ميل غالب آن كاتوليكي است، اكنون هم خود را  1»انجمن تاماني«. وجود دارد در امريكاي امروز

در امريكـا، نسـبت   . را در راه دفاع از اصول اخالقي و ديني كهن در برابر حمله هاي نهضت تنوير افكار صرف مي كنـد 
امـا در امريكـا يـك طبقـه     . كومت متحد شـوند به آتن، طبقة منور قدرت سياسي كمتري دارند؛ زيرا نتوانسته اند با ح

از برخي جهات . مهم و بسيار روشنفكر وجود دارد كه كارش دفاع از حكومت، است و اين طبقه وكالي دعاوي هستند
  .وظيفة آنها با آنچه سوفسطاييان در آتن انجام مي دادند شباهت دارد
ان و زنان را شامل نمي شد، از برخي جهات بيش اما دموكراسي آتن، گرچه اين محدوديت مهم را داشت كه بردگ

قضات و غالب صاحب منصبان قوة مجريه از راه رأي گرفتن انتخـاب مـي شـدند، و    . از هر نظام جديدي دموكراتي بود
در نتيجه اين اشخاص، مانند افراد هيئتهاي منصفة ما، از افـراد متوسـط شـهر بودنـد كـه      . مدت خدمتشان كوتاه بود

براي رسـيدگي بـه هـر    . اين عبارت بود از داشتن سوابق ذهني و تعصبات، و نداشتن تخصص حرفهشاصفت مشخصه
                                                           

1 .Tammany Society  مقدس سرخپوستي كه »تاماني«يك دستة سياسي نيرومند متمايل به حزب دموكرات امريكا است كه به نام ،
  .م. نسبت به سفيدپوستان خيرخواهي و مهرباني بسيار نشان مي داده، بنياد شده است
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مدعي و مدعي عليه يا دادستان و متهم شخصاً در برابر قضـات قـرار   . دعوايي عادتاً عدة زيادي قاضي فراهم مي آمدند
ه، به مهارت در سـخنراني و يـافتن رگ   طبيعتاً توفيق يا شكست در محاكم. ايمي گرفتند، نه به واسطة وكالي حرفه

البته شخص مي بايست نطقش را خودش ايراد كند، ولـي مـي توانسـت    . خواب تعصبات عمومي بستگي پيدا مي كرد
يك نفر متخصص را اجير سازد تا اين نطق را برايش بنويسد؛ يا، چنانكه عدة زيادي ترجيح مي دادند، مي توانست در 

وظيفة سوفسطاييان تعليم دادن همين فنـون  . كه براي پيروزي در محاكم الزم بود فرا گيرد ازاي مبلغي پول فنوني را
  .بود

چنـدان  . آتن ثروتمند و نيرومنـد بـود  . عصر پريكلس در تاريخ يونان، نظير عصر ويكتوريا در تاريخ انگلستان است
چنانكـه هنگـام بحـث دربـارة      .گرفتار جنگ نبود؛ و حكومتي داشت دموكراتي كه بـه دسـت اشـراف اداره مـي شـد     

انكساگوراس مالحظه كرديم، در برابر پريكلس يك جبهه دموكراتي مخـالف بـه تـدريج نيـرو گرفـت و دوسـتان او را       
مورد هجـوم  ) و نيز بسياري نقاط ديگر(آتن  1.آغاز شد. م.ق 431جنگ آتن و اسپارت در . يكايك مورد حمله قرار داد

و ديگر هرگـز بـه ميـزان پيشـين     . تن بود بسيار كاهش يافت 230,000ن در حدود جمعيت آ. بيماري وبا قرار گرفت
از مقـامش  . م.ق 430خـود پـريكلس در   ) .Bury, Hisyory of Greece, I, p. 444تأليف بوري » تاريخ يونان«. (نرسيد

دو . د جريمـه شـد  قاضي تشكيل شده بو 1501معزول شد و به عنوان اختالس از بيت المال به وسيلة دادگاهي كه از 
فيدياس و انكسـاگوراس محكـوم شـدند؛ آسپاسـيا بـه      . در گذشت) 429(پسرش از وبا مردند، و خودش در سال بعد 

  .ديني و داير كردن مكان فساد محاكمه شد، ولي برائت يافتعنوان بي
قـرار  در چنين اجتماعي طبيعي است كه كساني كه احتمال مي دهنـد طـرف دشـمني سياسـتمداران دمـوكرات      

گيرند، مايلند در امور محاكمه مهارتي به دست آورند؛ زيرا كه آتن با آنكه به پرونده سازي خـو گرفتـه بـود در كوتـه     
دينـي و  رسيد؛ به اين دليل كه در آنجا به كساني كه به بيفكري و مخالفت با اصول آزادي به پاي امريكاي امروز نمي

  .شد كه از خود دفاع كنندده ميشوند اجازه دافاسد كردن جوانان متهم مي
باري، اين موضوع علت محبوبيت سوفسطاييان را در ميان يك طبقه و منفور بودن آنان را در ميـان طبقـة ديگـر،    

اما سوفسطاييان در افكار خود مقاصدي را مي پروراندند كه كمتـر جنبـة شخصـي داشـت؛ و روشـن      . روشن مي كند
افالطون هم خود را مصروف ايـن كـرد كـه آنهـا را بـه      . قيقتاً متوجه فلسفه بوداست كه بسياري از آنان عالقه شان ح
بـه قطعـة زيـر از    . ولي نبايد از روي مجادالت افالطون در حق آنها داوري كرد. صورت زشت و مسخره آميز جلوه دهد

و تن سوفسـطايي،  در اين قطعه د. توجه كنيد، كه در آن افالطون سر شوخي دارد Euthyydmus» اوتيدموس«رسالة 
گـيج   را Clesippusو اوتيدموس، مي كوشند شخص ساده لوحي به نـام كلسـيپوس    Dionysodorusديونيسودوروس 

  :كندديونيسودوروس شروع مي. كنند

  گفتي كه يك سگ داري؟
  .آري، سگ ناجنسي دارم
  و او توله هايي هم دارد؟

  .آري، و خيلي هم به خودش شبيهند
  هاست؟و آن سگ پدر آن توله 

  .آري من به چشم خود ديدم كه با مادر توله ها جفت شد: وي گفت
  و آن سگ مال تو نيست؟
  .چرا، البته مال من است

                                                           

  .با شكست كامل آتن به پايان رسيد. م.ق 404اين جنگ در  .1
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  .ها برادران تو هستندل تو است؛ پس پدر تو است، و تولهپس آن سگ پدر است و ما

رساله يك بحـث منطقـي دربـارة    اين . افالطون را در نظر بگيريد» سوفسطايي«و اما در يك حال جدي تر، رسالة 
فعالً ما با منطق آن كاري نداريم؛ تنها چيزي كـه  . تعريف است كه در آن سوفسطايي من باب تمثيل به كار رفته است

  :من اكنون مي خواهم از اين رساله بگويم نتيجة نهايي آن است
اسـت كـه از قمـاش مقلـدي      فن تناقض سازي، از نوع رياكارانه اي از مسخرگي خودپسـندانه سرچشـمه گرفتـه   «

چنـين اسـت اصـل و    . زاييده از شبيه سازي است، به عنوان جزيي نه آسماني بلكه بشري از شعبده بـازي بـا كلمـات   
  » .نسبي كه مي توان با حقيقت تمام به سوفسطاييان نسبت داد

اقـل از نظـر عـوام    دربارة پروتاگوراس داستاني هست، بي شك ساختگي، كه ارتباط سوفسطاييان را بـا محـاكم، ال  
گويند كه پروتاگوراس جواني را تعليم مي داد بدين قرار كـه اگـر آن جـوان در نخسـتين     مي. الناس، روشن مي سازد

و آنگاه مي گويند كه نخستين دعـوي عليـه آن   . دعواي قانوني خود پيروز شود، حق التعليم او را بپردازد، و اال نپردازد
  .كرد تا حق التعليمش به هدر نرودجوان را خود پروتاگوراس اقامه 

به هر حال، اكنون وقت آن است كه اين مقدمات را رها كنيم و بنگريم كه دربارة پروتاگوراس واقعاً چه معلومـاتي  
  .در دست است

دوبـار بـه آتـن سـفر     . در شهر آبدارا، همان زادگاه دموكريتوس، به دنيا آمد. م.ق 500پروتاگوراس در حدود سال 
 Thuriiيـك اليحـة قـوانين بـراي شـهر تـوريي       . م.ق 444-3در سالهاي . نبود. م.ق 432دومش ديرتر از  كرد و سفر
نوشت كـه چنـين آغـاز    » دربارة خدايان«كتابي به نام . ديني محاكمه كرده اندمي گويند او را به اتهام بي. تنظيم كرد
و نيز نمي دانم كه از حيث شكل و هيئت بـه  در خصوص خدايان من يقين نمي دانم كه هستند يا نيستند، «: مي شد

ولي به نظـر مـي رسـد كـه     » .چه مانندند، زيرا دانش مسلم موانع بسيار دارد، مانند ابهام موضوع و كوتاهي عمر آدمي
  .اين گفته خالي از حقيقت باشد

يزي توصـيف شـده   به طرز كمابيش هزل آم» پروتاگوراس«سفر دوم پروتاگوراس به آتن، در رسالة افالطون به نام 
پروتاگوراس بيشـتر بـه واسـطة    . به طور جدي مورد بحث قرار گرفته است» تتوسته«اما نظريات وي در رسالة . است

ميـزان چيزهـايي كـه هسـتند كـه هسـتند؛ و ميـزان        : انسان ميزان همه چيز است«: اين نظريه اش معروف است كه
فسير كرده اند كه هر انساني ميـزان همـه چيـز اسـت و چـون      اين بيان را چنين ت» .چيزهايي كه نيستند كه نيستند

انسانها با يكديگر اختالف نظر داشته باشند، يك حقيقت عيني وجود ندارد كه مطـابق آن نظـر يكـي صـحيح و نظـر      
حـواس            » فريبنـدگي «اين نظريه اساساض يك نظرية شكاكي است، و مي توان گفت كه بـر پايـة   . ديگري سقيم باشد

  .ريزي شده استپي
عادت داشت كه خود را شـاگرد  ) پراگماتيسم(يكي از سه تن بنيادگذاران مذهب عملگرايي  F. C. S. Schillerشيلر 

در تفسير نظريات پروتاگوراس » تتوسته«به نظر من اين امر بدان سبب بود كه افالطون در رسالة . پروتاگوراس بنامد
في المثل وقتي كسـي  . تر باشد»صحيح«از عقيدة ديگر باشد، اما نمي تواند » بهتر«مي گويد كه يك عقيده مي تواند 

معني ندارد بگوييم كه اشياي واقعاً زرد نيسـتند و بـدان   . دچار بيماري يرقان باشد همه چيز در نظرش زرد مي نمايد
اري اسـت پـس   رنگي هستند كه به نظر شخص سالم مي نمايد؛ اما مي توان گفت كه چـون تندرسـتي بهتـر از بيمـ    

اين نقطة نظر، چنانكه پيداسـت، متعلـق بـه پراگماتيسـم     . عقيدة شخص تندرست از عقيدة شخص يرقاني بهتر است
  .است
سازد كه براي مقاصد عملي به هـر چـه بخواهـد اعتقـاد     مجاز و مختار مي اعتقادي به حقيقت عيني، اكثريت رابي

مدافعه از قانون و قرارداد و اخالق متـداول قـديم كشـانده شـد؛ در     و به همين سبب بود كه پروتاگوراس به . پيدا كند



 75 □ پروتاگوراس 

 

بـديهي  . دانست خدايان وجود دارند يا نه، يقين داشت كه بايد خـدايان را پرسـتيد  عين حالي كه، چنانكه ديديم نمي
  .اش كامل و منطقي باشد، نقطة نظر صحيح جز اين نيستاست براي كسي كه شكاكيت نظري

سالهاي نيمة دوم عمر را در سفر دائم گذارند؛ بدين معني كه در شهرهاي يونان مي گشـت و در ازاي  پروتاگوراس 
درس                 ) 1299تسـلر، صـفحه   (» هر كس كه خواهان كفايت در زندگي عملـي و تربيـت فكـري بـود    «حق التعليمي به 

به اين كـار سوفسـطاييان، يعنـي     -روشانه است به لحني كه مطابق مفاهيم جديد تا حدي خود ف -افالطون . مي داد
او خود بضاعت كافي داشـت و ظـاهراً نمـي توانسـت نيازمنـديهاي      . پول گرفتن در ازاي درس دادن، اعتراض مي كند

اما شگفت اينجاست كه استادان امروزي هم كه دليلي بـراي رد كـردن   . كساني را كه مانند او توانگر نبودند درك كند
  .كنندگيريهاي افالطون را مكرر ميُخرده. ود ندارندحقوق ماهانة خ

جز در ميان سوفسطاييان، معمول اين بود كـه اسـتاد   . اما سوفسطاييان با اكثر فالسفة عصر خود فرقي هم داشتند
در اين مدرسه يـا مكتـب، زنـدگي    . مدرسه اي بنياد مي كرد كه از پاره اي جهات به يك انجمن اخوت شباهت داشت

معموالً يك نظرية محرمانه نيز در ميان خود داشـتند كـه   . شتراكي بود و غالباً به زندگي در دير مي مانستكمابيش ا
. در جايي كه فلسفه از كيش اورفئوسي سرچشمه مي گرفت اين كامالً طبيعي بـود . ان را از پرده بيرون نمي انداختند

آنهـا فـن   . ربطي به دين و اخالق نداشت -نظر خودشان  در -تعاليم آنها . اما در ميان سوفسطاييان چنين خبري نبود
به طـور كلـي،   . استدالل و احتجاج را درس مي دادند و هر مايه دانش كه براي اين كار الزم بود مدان مزيد مي كردند

؛ سوفسطاييان مانند وكالي دعاوي امروزي حاضر بودند نشان دهند كه چگونه بايد له يا عليه عقيده اي استدالل كـرد 
اما كساني كه فلسـفه را طريقـي از زيسـتن مـي دانسـتند و      . اي نداشتند كه جانب استنتاجات خود را بگيرندو عالقه

در نظـر آنهـا سوفسـطاييان    . ميان فلسفه و ديانت همبستگي نزديكي مي ديدند، طبيعتاً از اين امر تكان مي خوردنـد 
  .مردمي سبكسر و فاسد بودند

فقـط در مـردم عـادي بلكـه در افالطـون و فالسـفة بعـدي هـم نسـبت بـه خـود            خصومتي كه سوفسطاييان نـه  
اگـر مـا در پـژوهش    . به واسـطة قـدرت فكرشـان بـود     -توان گفت تا چه اندازه گرچه نمي -برانگيختند، تا اندازه اي 

بـدانيم كـه   حقيقت صادق و صميمي باشيم، بايد مالحظات اخالقي را ناديده بگيريم؛ چرا كه ما نمي تـوانيم از پـيش   
سوفسـطاييان حاضـر   . حقيقت همان چيزي از كار در خواهد آمد كه در فالن جامعه موافق اخالق انگاشته مـي شـود  

گورگيـاس  . و استدالل غالباً بـه شـكاكيت راهنمـايي مـي كـرد      -بودند كه هرجا استدالل آنها را راهنمايي كند بروند 
Gorgias چيزي وجود نـدارد؛ و اگـر چيـزي وجـود داشـته باشـد غيرقابـل        ، يكي از سوفسطاييان، بر اين بود كه هيچ

شناخت است؛ و به فرض آنكه چيزي وجود داشته باشد و براي فردي از افراد بشر نيـز قابـل شـناخت باشـد آن فـرد      
ما از استدالالت گورگياس اطالعي نداريم، ولـي بـراي مـن بـه     . تواند دريافت خود را به ديگري منتقل كندگز نميهر
ي قابل تصور است كه براهين وي داراي چنان قدرت منطقيي بوده است كه مخالفانش را ناچـار مـي سـاخته بـه     خوب

مند به پشتيباني از نظرياتي است كه براي تربيت مردم به صـورتي  افالطون همواره عالقه. پشت سنگر اخالق پناه برند
كه افالطون از لحاظ فكري درسـت و صـادق باشـد،    كمتر پيش مي آيد . دانست مفيد باشدكه او نيك و پسنديده مي

اما حتي در اين مـورد هـم درسـت و    . زيرا به خود اجازه مي دهد كه نظريات را با معيار عواقب اجتماعي شان بسنجد
صادق نيست، زيرا كه به ظاهر چنين وانمود مي كند كه به آنچه برهان حكم مي كند تسليم مي شود؛ حـال آنكـه در   

افالطون اين عيب را در فلسفه داخل كـرد،  . چنان مي پيچاند كه به يك نتيجة نيكو و پسنديده برسد حقيقت بحث را
شايد بيشتر دشمني با سوفسطاييان بـوده كـه   . و از آن هنگام تاكنون اين عيب همچنان در فلسفه برجاي مانده است

س از افالطون اين است كه تحقيقات آنها در يكي از معايب همة فالسفة پ. اين رنگ را به مكالمات افالطون داده است
  .دانندخواهند بدان برسند خود از پيش ميشود كه نتايجي را كه ميآغاز مي اخالقيات بر اساس اين فرض
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انـد كـه از ديـدة    پرداختـه كسـاني بـه تعلـيم نظريـات سياسـي مـي       رسد كه اواخر قرن پنجم در آتـن به نظر مي
تراسيماخوس . عصر حاضر نيز خالف اخالق مي نمايد» ملل آزاد«معاصرانشان خالف اخالق مي نموده است و در نظر 

Thrtasymachus  چنين استدالل مي كند كه عدالت وجود ندارد مگر آنكـه بـه نفـع قـوي     » جمهوري«در كتاب اول
د؛ و هيچ معيار بي طرفانه اي وجود ندارد كه در كشـاكش نيروهـا   باشد؛ و قوانين را دولتها به سود خود طرح مي كنن

نيز داراي چنـين نظـري بـوده     Caliclesكاليكلس ) »گورگياس«در رسالة (بنابر گفتة افالطون . بتوان بدان رجوع كرد
اي وي مي گفته است كه قانون طبيعت قانون قوي است و در نظام طبيعت ضعيف پامال است؛ منتهي انسان بر. است

اين قبيل نظريات در عصر ما بـيش از زمـان   . مصلحت كار رسوم و قواعد اخالقي وضع كرده است تا جلو اقويا را بگيرد
باستان محل قبول يافته است؛ و داوري ما دربارة سوفسطاييان هرچه باشد، اينقدر هست كه وجه مشخص آنـان ايـن   

  .نظريات نيست
بود، آتن در قرن پنچم تغيير كرد؛ بدين معني كه سـادگي و خشـكه   سهم سوفسطاييان در تغيير وضع آتن هرچه 

دريِ زيركانه و بيرحمانه داد كه با ايماني خرف و مـنحط و همانقـدر بيرحمانـه    مقدسي جاي خود را به بدبيني و پرده
پـيش  . م.ق 490در آغاز قرن پشتيباني آتن از شهرهاي ايوني در برابر ايرانيـان و پيـروزي مـاراتون در    . در جدال بود

روي داد؛ از ايـن پـس ديگـر    . م.ق 399و اعدام سـقراط در  . م.ق 404آمد؛ و در پايان قرن شكست آتن از اسپارت در 
آتن اهميت سياسي خود را از دست داد؛ ولي از حيث فرهنگ تفوق مسلمي بـه دسـت آورد كـه تـا هنگـام پيـروزي       

  .مسيحيت آن را نگهداشت
در . جم براي فهميدن نظريات افالطون و همة تفكرات يونـاني پـس از او الزم اسـت   نقل مختصري از تاريخ قرن پن

ده سال بعد، در جنگ دوم، آتنيـان  . جنگ يونان و ايران به واسطة پيروزي قاطع ماراتون افتخار عمده نصيب آتن شد
رتيان بدست آمد كه رهبران همچنان در دريا برتر از همة يونانيان بودند؛ ولي پيروزي در خشكي بيشتر به وسيلة اسپا

اما اسپارتيان سخت كوته نظر بودند و همينكه ايرانيان از قسمت اروپايي يونان بيرون رانده . مسلم دنياي يوناني بودند
اما آتن پشتيباني از قسمت آسيايي يونان و آزاد سـاختن جزايـري را كـه    . شدند، ديگر از مقابله با آنها دست كشيدند

آتن در نيروي دريايي تفوق يافـت و بـر   . رده بودند به عهده گرفت و پيروزي درخشاني به دست آوردايرانيان اشغال ك
آتن به رهبري پريكلس كه دموكرات و امپرياليست معتدلي بود . جزاير ايوني استيالي قابل مالحظه اي به دست آورد

خـار آتـن اسـت بـه دسـت وي بـه جـاي        پرستشگاههاي بزرگي كه هنوز ويرانه هاشان موجب افت. به كامروايي رسيد
شهر از حيـث ثـروت و فرهنـگ بـه سـرعت رشـد كـرد، و        . پرستشگاههايي كه خشايارشا ويران كرده بود ساخته شد

چنانكه در اين گونه مواقع رخ مي دهد، به خصوص هنگامي كه ثروت در نتيجة تجارت خارجي به دست آمـده باشـد،   
  .اخالق و عقايد ديرينه رو به ضعف نهاد

سـه نمايشـنامه نـويس بـزرگ، آشـيلوس،      . در اين هنگام تعداد خارق العاده اي مردان نابغه در آتن وجود داشتند
آشـيلوس در جنـگ مـاراتون شـركت داشـت و نبـرد سـالميس        . سوفوكلس و اوريپيدس، به قرن پنجم تعلـق دارنـد  

Salamis يـدس تحـت تـأثير پروتـاگوراس و رسـم      سوفوكلس هنوز به دين اعتقاد داشت، ولـي اوريپ . را از نزديك ديد
آريسـتوفانس، شـاعر هـزّال،    . آزادانديشي زمان خود قرار گرفت و طرز برخورد او با اسـاطير شـكاكانه و مخـرب اسـت    

» بـزم سـخن  «افالطـون در رسـالة   . سقراط و سوفسطاييان را هجو مي كرد؛ اما خود او نيز وابسته به محفل آنان بـود 
Symposium فيدياسِ پيكرتراش نيز، چنانكه . آريستوفانس با سقراط روابط بسيار دوستانه اي دارد نشان مي دهد كه

  .ديديم، به محفل پريكلس تعلق داشت
جز سقراط هيچيـك از فالسـفه و رياضـيدانهاي    . اما در اين هنگام بلندي مقام آتن بيشتر در هنر بود تا در فلسفه

  .كرده نبود، بلكه به بحثهاي شفاهي اكتفا ميسقراط نيز نويسند. بزرگ قرن پنحم آتني نبودند
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دوران تاريكي را در تاريخ آتن آغاز . م.ق 429و مرگ پريكلس در . م.ق 431پيشامد جنگ آتن و اسپارت در سال 
جـز  (اسپارتيان در هنگام تابسـتان اتيكـا را   . آتنيان در دريا برتري داشتند، ولي در زمين برتري با اسپارتيان بود. كرد
در . در نتيجه جمعيت آتن از حد گذشت و آنگاه از بيماري وبـا بـه سـختي آسـيب ديـد     . مكرر اشغال مي كردند )آتن
آتنيان به اميد تصرف سيراكوس سپاه بزرگي به سيسيل كه متحد اسپارت بود فرستادند؛ ولي اين كوشـش  . م.ق 414

را تصرف كردند، و  Melosجزيرة ملوس . م.ق 416در . جنگ آتنيان را ترسناك و ستمكار ساخت. به شكست انجاميد
ــاقي را بــرده ســاختند   »                     زنــان تروايــي«نمايشــنامة . از مــردان آنجــا هــر كــه را بــه ســن ســربازي بــود كُشــتند و ب

The Trojan Woman اختالف آتن و اسپارت يك جنبة عقيدتي . اثر اوريپيدس اعتراضي به اين گونه وحشيگريهاست
). دموكراسـي (بود و آتن هوادار حكومـت مـردم   ) Oligarchy(؛ و آن اينكه اسپارت هوادار حكومت توانگران هم داشت

آتنيان داليلي در دست داشتند كه بر برخي از اشراف خود گمان خيانت ببرند، و اعتقـاد عمـومي چنـين بـود كـه در      
  .انددست داشتهاشراف . م.ق 405در  Aegospotamiشكست نهايي ناوگان در اگوسپوتامي 

معـروف  » ن جبـار َتـ سي «در آتن تشكيل دادند كه به نام دولت » حكومت توانگران«پس از جنگ، اسپارتيان يك 
مـردم از ايـن   . ، سـابقاً از شـاگردان سـقراط بودنـد    Critiasاز اين سي تن، برخي، از جمله رئيس آنها كريتياس . است

با رضايت اسـپارت بـار ديگـر دموكراسـي در     . سال آنها را برانداختند جباران بيزار بودند و حق داشتند و در ظرف يك
لـيكن اگـر ايـن    . آتن برقرار شد، اما دموكراسي ناگواري كه با دادن عفـو عمـومي بـه دشـمنان خـود آغـاز كـار كـرد        

                    توانسـت از دشـمنان داخلـي خـود انتقـام بگيـرد، در عـوض خرسـند بـود كـه            دموكراسي ناخشنود بود از اينكه نمي
در چنـين محيطـي بـود كـه     . هايي كه مشمول عفو عمومي نباشد، اين دشـمنان را تعقيـب كنـد   توانست به بهانهمي

  .صورت گرفت.) م.ق 399(محاكمه و اعدام سقراط 
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شـان  بسـياري هسـتند كـه مسـلم اسـت دربـاره      كسان . ويس سقراط موضوع بسيار دشواري استنبراي شخص تاريخ

اطالعات بسيار اندكي در دست است؛ و نيز كساني هستند كه باز مسلم است از احوالشـان اطالعـات فراوانـي موجـود     
يا از احوال او اندك مي دانيم يا بسيار؟ چيزي كه مسلم اسـت،  آاست؛ ولي در خصوص سقراط ترديد در اين است كه 

آموخت، ولـي نـه   كرد و به جوانان فلسفه ميبود كه وقت خود را صرف مناظره ميوي يكي از افراد متوسط الحال آتن 
 در. م.ق 399نيز مسلم است كه سقراط محاكمه و محكوم به مـرگ شـد، و در سـال    . چون سوفسطاييان در ازاي مزد

و شك نيست كـه وي در شـهر آتـن شخصـيت معروفـي بـوده اسـت؛ زيـرا كـه          . حدود هفتاد سالگي اعدامش كردند
اما از اين مطالب كه بگذريم، دچار اخـتالف نظـر   . او را دست انداخته است The Clouds» ابرها«آريستوفانس در شعر 

و افالطون مطالب بسياري دربارة او نوشته اند؛ اما نوشته هـاي   Xenophonدو تن از شاگردان وي، گزنفون . مي شويم
حتي در جاهايي كه مطالب آن دو با هم مي خوانند، بـه عقيـدة برنـت، گزنفـون از     . آنها با يكديگر اختالف بسيار دارد

بـه افالطـون    و آنجاها كه مطالب با هم نمي خوانند برخي به گزنفون و برخي ديگر. ثار افالطون رونويسي كرده استآ
در چنين اختالف خطرناكي من جانب هيچكدام را نخواهم گرفت؛ بلكه نقطه نظرهاي مختلف را به طـور  . اعتقاد دارند

  .مختصر تشريح خواهم كرد
بگذاريد بحث خود را با گزنفون آغاز كنيم كه مردي است سپاهي، كه به هنگام تقسـيم مغـز ميـان آدميـان بهـرة      

دينـي و فاسـد   متهم شدن سقراط به بـي . بيني عادي و متعارفي استه طور كلي داراي جهاننرسيده، و بچنداني بدو 
مي گويد كه خير، سقراط بسيار هم ديندار بود، و در كسـاني كـه از او متـأثر    . كردن جوانان براي گزنفون ناگوار است

كارانه و پيش پا افتـاده  محافظ بلكه نسبتاًاز قرار، افكار سقراط نه تنها مخرب نبوده، . مي شدند اثري كامالً نيكو داشت
يي فراتر مي رود، زيرا كه بـاالخره خصـومتي را كـه در    زنفون از سقراط، از حدود حقيقت گواما دفاع گ. نيز بوده است

دفـاع  «) 149صـفحه  » از تـالس تـا افالطـون   «(به قول برنت . حق سقراط صورت گرفت توجيه نشده باقي مي گذارد
                اگر سقراط چنـان بـود كـه او مـي گويـد، هرگـز محكـوم بـه مـرگ          . بيش از حد توفيق آميز است گزنفون از سقراط

  ».شدنمي
در ميان محققان تمايلي وجود داشته است بدانكه بپندارند هر آنچـه گزنفـون مـي گويـد راسـت اسـت، چـرا كـه         

نقـل سـفيه از قـول عاقـل،     . برهان اعتبار نـدارد  اما اين. گزنفون هوش و ذكاوت كافي براي دروغپردازي نداشته است
آگاه آنچه را مي شنود به زباني ترجمه مي كنـد كـه بـرايش قابـل     ت؛ زيرا كه آن سفيه به طور ناخودهرگز دقيق نيس

من ترجيح مي دهم كه سخنانم به وسيلة سخت ترين دشمنانم از ميان فالسـفه نقـل شـود تـا بـه وسـيلة       . فهم باشد
پس اگر مطالب گزنفون متضمن نكتة فلسـفي دشـواري باشـد، يـا جزئـي      . ز فلسفه بي خبر باشددوستي كه روحش ا

  .توانيم بپذيريمسقراط به ناحق محكوم شد، ما نمي باشد از برهاني در اثبات اين مدعي كه
كـه  ) زو افالطـون نيـ  (گزنفون مي گويد . با اين حال، برخي از خاطرات گزنفون از سقراط بسيار جالب اعتماد است
سؤالهايي از اين قبيل مطـرح مـي كـرد    . سقراط همواره سرگرم اين مسئله بود كه مردان با كفايت را به قدرت برساند
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              و جوانـان هوشـمند بـدو پاسـخ     » اگر من بخواهم كفشي را تعمير كنم، چـه كسـي را بايـد بـدين كـار بگمـارم؟      «كه 
رودگران و مسگران و ديگران را نيز نام مي برد، و سرانجام سـؤالي از ايـن   وي د» .كفاش را، اي سقراط«: مي دادند كه

» سـي تـن جبـار   «هنگـامي كـه سـقراط بـا     . ..»لت را چه كسي بايد تعمير كنـد؟ كشتي دو«قبيل مطرح مي كرد كه 
، وي را از اختالف پيدا كرد كريتياس رئيس جباران كه سابقاً از شاگردان سقراط بود و با شيوه هاي او آشنايي داشـت 

آنها را به بهتر است كه ديگر كفاشان و دودگران و مسگرانت را رها كني؛ چون «: درس داد به جوانان بازداشت و گفت
» خـاطرات گزنفـون  «(» .هايشـان بـه كّلـي سـاييده شـده باشـد      اي كـه اكنـون بايـد پاشـنه    قدري دور شهر گردانـده 

Xenophon, Memorabilia كه اسپارتيان پس از » حكومت توانگران«واقعه در دورة كوتاه اين .) كتاب اول، فصل دوم
ولي در غالب اوقات آتـن حكومـت دموكراسـي داشـت، تـا جـايي كـه حتـي         . جنگ در آتن مستقر ساختند روي داد

سقراط جواني را ديد كه آرزو داشت سـردار شـود، و او را متقاعـد    . از راه رأي گرفتن برگزيده مي شدند هسرداران سپا
آن جوان مطابق نظر سـقراط رفـت و يـك دورة كوتـاه تاكتيـك      . كه خوب است چيزي از فنون جنگ بياموزد ساخت

هنگامي كه بازگشت سقراط پس از قدري تمجيد و تحسين هزل آميز، باز وي را بـراي گـرفتن   . جنگ را تعليم گرفت
يگري را به آمـوختن اصـول بازرگـاني    سقراط جوان د) .همان كتاب؛ كتاب سوم، فصل اول. (تعليمات بيشتر روانه كرد

امـا آتنيـان چنـين    . مورد عدة زيادي از اشخاص ديگر، از جمله وزير جنگ، نيز به كـار بـرد  در اين نقشه را . وادار كرد
تشخيص دادند كه خاموش ساختن سقراط به وسيلة زهر شوكران از عـالج معـايبي كـه وي از آنهـا شـكايت داشـت       

  .آسانتر است
كند مشكل غير از آن است كه در مورد شـرح گزنفـون وجـود    افالطون دربارة سقراط بيان مي كهدر مورد شرحي 

دارد؛ بدين معني كه بسيار به سختي مي توان تشخيص داد كه افالطون تا چه انـدازه مـي خواهـد سـقراط واقعـي را      
ه عنوان گويندة عقايد خودش بـه  خصي را كه در مكالمات خود به نام سقراط مي خواند بشتصوير كند؛ و تا چه اندازه 

اي ت كه نبوغ و سـحر كـالم فـوق العـاده    افالطون گذشته از فيلسوف بودن نويسندة صاحب قريحه اي اس. كار مي برد
انگارد كه مكالمات رساله هاي افالطون عيناً به همان نحوي كه وي ثبت كـرده اسـت واقـع    هيچكس چنين نمي. دارد

با اين حال در اين رسـاله هـا مراحـل نخسـتين     . به طور جدي چنين وانمود نمي كند شده باشد؛ و خود افالطون نيز
قدرت نويسندگي افالطون بر آثار او، بـه عنـوان   . مكالمات كامالً طبيعي است و اشخاص كامالً واقعي به نظر مي رسند

ي اسـت كـه سـاختن و    افالطوني شخصيت محكـم و بسـيار جـالب    سقراط. رد شك و ترديد مي پاشدآثار يك مورخ، َگ
آمـده  بر ميولي به گمان من افالطون از عهدة اين كار  ؛پرداختن او از حيطة قدرت بسياري از نويسندگان خارج است

  .ديگري است ةاما اينكه او واقعاً اين كار را كرده است يا نه، البته مسئل. است
اين اثر ظاهراً نطقي است كه سـقراط در  . است Apology» دفاع«رساله اي كه عموماً برايش ارزش تاريخي قائلند، 

كه البته گزارش تندنويسي شدة آن نطق نيست، بلكه آنچـه از آن نطـق در    -دفاع از خود در محكمه ايراد كرده است 
حافظة افالطون مانده، پس از چند سالي تدوين شده و فوت و فن ادبي در آن به كار رفته و بدين صـورت كـه هسـت    

فالطون در محاكمه حضور داشت و تا اندازة رضايت بخشي مسلم مي نمايد كه آنچه او نوشـته از قبيـل   ا. درآمده است
مطالبي است كه از زبان سقراط شنيده است؛ و قصد افالطون از ثبت اين مطالب تاريخ نويسي، به معناي وسيع كلمه، 

  .سقراط است اين اثر با همة محدوديتهايش تصوير نسبتاً روشني از شخصيت. بوده است
سـقراط مـردي   «تعقيب وي بر پاية اين اتهام بود كه . موضوعات عمدة محاكمة سقراط مورد شك و ترديدد نيست

دهـد، و  ان مي گردد، و بد را خوب جلوه مـي زمين و باالي آسم بدكار و شخصي كنجكاو است كه در پي چيزهاي زيرِ
                كه علت عمدة خصـومتي كـه در حـق او شـد ايـن بـود كـه        كمابيش مسلم است» .همه اينها را به ديگران مي آموزد

مي پنداشتند سقراط با اشراف ارتباط دارد، زيرا كه بيشـتر شـاگردان او ازيـن دسـته بودنـد و برخـي از آنهـا پـس از         
تند بـه  توانسـ دگان سقراط به سبب عفو عمومي نمياما محاكمه كنن. رسيدن به قدرت ستمگريهاي بسيار كرده بودند
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سقراط به اكثريت ارا محكوم شد، و لذا مطابق قوانين آتـن حـق داشـت مجـازاتي خفيـف تـر از       . اين امر استناد كنند
واسـته و  اگر قضات متهم را مجرم مي شناختند، مي بايست ميان مجـازاتي كـه دادسـتان خ   . مرگ براي خود بخواهد
ين به نفع سقراط بود كـه بـه جـاي مجـازات مـرگ مجـازاتي       بنابرا. ت يكي را انتخاب كنندآنكه متهم تقاضا كرده اس

 Minae» مينـه «لـغ سـي   بامـا وي جريمـه اي بـه م   . پيشنهاد كند كه ممكن باشد قضات آن را كافي تشخيص دهند
حاضر بودند كه آن را بپردازند؛ ليكن اين مجازات به قدري سبك بـود  ) از جمله افالطون(پيشنهاد كرد، كه دوستانش 

بـي شـك سـقراط ايـن     . ا به خشم آورد و اين بار سقراط به اكثريتي بيش از پيش محكوم به مـرگ شـد  كه محكمه ر
خواسته با عقب نشينيهايي كه ممكن بود بـه عنـوان اعتـراف بـه     يني كرده بود، و مسلم است كه نمينتيجه را پيش ب

  .جرم تلقي شود از مرگ احتراز كند
شاعر تراژدي نويس،  Meletusسياستمدار دموكرات؛ ملتوس  Anitus دادستانهاي محكمه عبارت بودند از آنيتوس

از تالس « كر(يك  خطيب گمنام  Lykon؛ و ليكون »جوان و گمنام، با موهاي صاف و ريش كم پشت و بيني عقابي«
ــا افالطــون ــت180صــفحه » ت ــأليف برن ــدايان   ). ، ت ــه ســقراط خ ــد ك ــدعي بودن ــن اشــخاص م ــن اي                        رســمي را دي

  .كندليم فاسدكننده جوانان را فاسد ميگري آورده است؛ به عالوه با تعانمي پرستد، بلكه خدايان دي
الينحل كه سقراط افالطوني چه نسـبتي بـا سـقراط واقعـي دارد خـود را رنجـه        ةآنكه بيش از اين با اين مسئلبي

  .كندچه سخناني از زبان سقراط نقل مي بداريم، بگذاريد ببينيم كه در پاسخ اين اتهامات، افالطون
. كنـد خود وي بسته بودند، رد ميان آوري متهم مي كند و اين اتهام را كه به بسقراط نخست مدعيان خود را به ز
خطابة مـدوني  «عادت مألوف خود سخن بگويد، نه به صورت به  ان آور است؛ اگربمي گويد كه فقط در بيان حقيقت ز

وي بيش از هفتـاد سـال دارد و تـاكنون در محكمـه اي     . نبايد بر او خشم بگيرند »،ف مزين باشدكه به صنايع و لطاي
  .حضور نيافته است، و بنابراين اگر طرز بيانش خالف رسم محاكم است، بايد او را معذور بدارند

كه قضات كودكاني گويد كه عالوه بر مدعيان رسمي، گروه بزرگي مدعي غيررسمي نيز دارد، كه از زماني آنگاه مي
رين مي انديشد و در زمين زيـرين  بسقراط نامي كه مردي است دانا و دربارة آسمانهاي ز« بيش نبوده اند، همه جا از 

اين اتهام ديرينـه از جانـب  افكـار عمـومي، از اتهامـات      . سخن گفته اند »،كاوش مي كند و بد را خوب جلوه مي دهد
دانـد واردكننـدگان ايـن اتهامـات چـه كسـاني هسـتند، مگـر در مـورد          مـي آنكه وي نرسمي خطرناكتر است؛ خاصه 

مرا با انديشيدن دربارة « -هاي ديرينه مي گويد كه وي مردي عالم نيست سقراط در پاسخ اين دشمني 1.اريستوفانس
ي كنـد و  مـ  آنگاه سوفسطاييان را مسخره. گيردم نيست و در ازاي تدريس مزدي نميو نيز معل -» طبيعيات چه كار؟

 نامند و بدين عنـوان بـدنام  دليل آنكه  مرا دانا مي«پس چيست . اش هستند مردود مي شمارددانشي را كه آنها مدعي
  »ام؟گشته

گويا يك بار از معبد دلفي پرسيده اند كه آيا شخصي داناتر از سقراط وجود دارد، و پاسخ آمـده اسـت كـه چنـين     
حير است؛ زيرا خود دانشي ندارد، و خدا نيـز ممكـن   تر اين امر مبهوت و مسقراط مي گويد كه د. شخصي وجود ندارد
بدين سبب سقراط به نزد كساني مي رود كه به دانايي معروف بوده انـد، تـا شـايد بتوانـد خـدا را      . نيست دروغ بگويد

د او خـود را بـاز   برخي او را دانا مي شمردند و خـو «نخست به نزد سياستمداري مي رود كه . متوجه اشتباه خود سازد
اما به زودي در مي يابد كه آن مرد دانا نيست، و سقراط اين معني را، به ماليمت و در عـين حـال   » .داناتر مي دانست

سپس به سراغ شاعران مي رود و از آنها مي خواهد قطعاتي از آثـار خـود را بـرايش    . به قوت، براي او توضيح مي دهد
از فـرط دانـايي    شـاعران  آنگاه من دانستم كه شـعر سـرودن  «. آينداين كار برنميلي شاعران از عهدة توضيح دهند؛ و

سپس به نزد صنعتگران مي رود، ولي اينان را نيز به همان اندازه مـأيوس  » .نيست، بلكه بر اثر نوعي نبوغ و الهام است
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سـرانجام بـه ايـن نتيجـه     . استگويد كه در اين جريان دشمنان فراواني براي خود تراشيده سقراط مي. يابدكننده مي
. بشر ناچيز و يا خود هيچ اسـت  و با اين پاسخ مي خواهد نشان دهد كه ارزش دانش» ؛فقط خدا داناست«رسد كه مي
گويد كه منظور خدا شخص سقراط نيست، بلكه نام سقراط را از باب مثال به كار برده اسـت؛ ماننـد اينكـه بگويـد     مي
كسـاني كـه خـود را دانـا      كـار رسـوا كـردن   » .بداند كه دانايي اش هيچ ارزشي نداردكسي داناست كه مانند سقراط «

كـه  دانـد  خته است، اما سقراط وظيفـة خـود مـي   چيز ساقير و بيسقراط را گرفته و او را ف كنند همة وقتوانمود مي
  .گفتة خدا را به اثبات برساند

ندارند، خوش دارند كه به سـخنان او، كـه حقيقـت را    ويد كه  جوانان طبقة ثروتمند كه چندان كاري گسقراط مي
دين ترتيب بـر شـمارة دشـمنان او    نگاه خود اين جوانان بدين كار مي پردازند، و بآآشكار مي كند، گوش فرا دهند؛ و 

  ».درشان مورد تفتيش قرار گيدارند قبول كنند كه ادعاي داناييزيرا كه مردم خوش ن«. افزايندمي
سـقراط از  » .آن مرد نيك و مـيهن پرسـت راسـتين، بـه قـول خـودش      «مدعي خود ملتوس،  سپس مي پردازد به

ملتوس نخست قضات را نام مي بـرد، سـپس   . ملتوس مي پرسد آنها كه جوانان را اصالح مي كنند چه كساني هستند
نجـا سـقراط بـه    در اي. قدم به قدم ناچار مي شود كه بگويد همة مردم آتن جوانان را اصالح مي كننـد، مگـر سـقراط   

آنگاه مي گويد كه زيستن در ميان . مناسبت چنين بخت نيكويي كه نصيب شهر آتن شده، به آتنيان تبريك مي گويد
توان گفت كه سقراط چنان سفيه است كه  به علـم  در ميان مردم فاسد، بنابراين نمي نمردم صالح بهتر است از زيست

اگر سهواً چنين مي كند در آن صورت ملتوس بايد او را هدايت كند،  و عمد به فاسد كردن همشهريان خود بكوشد؛ و
  .نه محاكمه
امـا  . عا نامه گفته شده است كه سقراط نه تنها خدايان رسمي را نمي پذيرد، بلكه خداياني از خود آورده استددر ا

خورشـيد سـنگ و مـاه    وي مي گويد «: ملتوس مي گويد كه سقراط به كلي منكر وجود خداست، و اضافه مي كند كه
         پاسخ مي گويد كه گويا  ملتوس او را با انكساگوراس اشتباه كـرده اسـت، كـه عقايـدش را      رسقراط د» .خاكستر است

سقراط البتـه نشـان   .) اوريپيدس هايگمان مي رود در نمايشنامه. (مي توان با پرداخت يك درهم در تماشاخانه شنيد
  .پردازدض دارد، و سپس به مالحظات كلي ميمفاد ادعانامه تناق دهد كه اين اتهام جديد بامي

سقراط سرباز بوده است و يك بار به او دستور داده اند كـه در نقطـه اي بـه    . اساساً لحن ديني دارد» دفاع« يقماب
ظيفة فلسفي خدا به من امر مي كند كه به اجراي و«و اكنون . نگهباني بايستد، و او مدت درازي همانجا ايستاده است

خود را ترك كند همانقدر ننگـين خواهـد بـود كـه گـويي      و اگر اكنون وظيفة » .جستجوي در خود و ديگران بپردازم
از مرگ دانايي نيست، زيرا بر هيچكس معلـوم نيسـت كـه مـرگ خيـر       ترسِ. سربازي خود را ترك گفته باشدوظيفة 

: ر به انديشه هاي خود نپـردازد در پاسـخ خواهـد گفـت    د كه ديگناگر به سقراط بدين شرط حيات بده. مطلق نباشد
 و. اي مردم آتن، من شما را حرمت مي گذارم و  دوست مي دارم، ولي اطاعت خدا را بر اطاعت شما ترجيح مي دهم«

تا هنگامي كه جان و توان دارم از فلسفه و تعليم آن و پند دادن به هر كس كه با من رو به رو شـود، دسـت نخـواهم    
ست و به عقيدة من تاكنون هيچ امري كه از خدمت من به خـدا بزرگتـر باشـد در    زيرا بدانيد كه اين امر خدا.. .دكشي

  :دهدسقراط چنين ادامه مي» .نداده استشهر روي 
چيز ديگري نيز مي خواهم بگويم كه شايد شما به شنيدن آن بخواهيد فرياد بكشيد؛ ولي به عقيدة من گوش فـرا  

من به شما مـي گـويم كـه اگـر     . بنابرين از شما تمنا مي كنم فرياد نكشيد. ن براي شما مفيد استدادن به سخنان م
آنيتوس، هيچكـدام بـه مـن آسـيب      نه ملتوس و نه. سيب مي رسانيدآكسي همچون مرا بكشيد، به خود بيش از من 

كنم كه شايد آنيتوس بهتـر از  نمي من انكار. تواند به بهتر از خودي آسيب برساندزيرا كه شخص بد نمي -رسانند نمي
كند، يا از حقوق اجتماعي محروم سازد؛ و چنين بپندارد، و ديگران نيز چنين بپندارنـد، كـه    بعيدخودي را بكشد، يا ت
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يعنـي زيـان بنـاحق     -ولي من در اين نكته با انها موافق نيستم، زيرا زيان آنيتوس . آسيب بزرگي به وي رسانده است
  .از بدي آن آسيب بزرگتر است -فرد  گرفتن زندگي يك

كنـد كـه   خود را به خرمگسي تشـبيه مـي  . خودشسقراط مي گويد كه دفاعش به خاطر قضات است، نه به خاطر 
من به جرئت مي تـوانم گفـت   «. خداوند به شهر آتن فرستاده است، و يافتن شخص ديگري مانند او آسان نخواهد بود

در خشم شويد و گمان كنيد كه مي توانيد همانطور كـه  ) اب بيدارش كرده باشندمانند كسي كه از خو(كه شايد شما 
مگـر آنكـه خداونـد از راه     -آنيتوس توصيه مي كند، مرا به آساني بكشيد و باقي عمر را همچنان در خواب بگذرانيـد  

  ».مرحمت خرمگس ديگري به سراغ شما بفرستد
شـما                «رداختـه؟  مـور اجتمـاعي بـه دادن پنـد و انـدرز نپ     چرا سقراط فقط در مجامع خصوصي سخن گفتـه و در ا 

ايد كه من مكرر و در جاهاي بسيار از يك سروش غيبي يا نشانه اي كه به من الهام مي دهد، همان خـدايي كـه   ديده
سراغ من  اين نشانه كه نوعي صداست، نخستين بار هنگامي به. ملتوس در ادعانامه به سخره مي گيرد، سخن گفته ام

اين صدا هميشه مرا از انجام دادن كاري كه مي خواهم بدان اقدام كـنم نهـي مـي كنـد،     . مد كه كودكي بيش نبودمآ
سپس مي گويد كه در عـالم  » .اين صداست كه مرا از سياستمداران برحذر مي دارد. ولي هرگز به من امر نمي فرمايد

سقراط دو مورد را ذكر مي كند كه در آن موارد بـه  . يدار بماندسياست هيچ مرد درستكاري نمي تواند مدت مديدي پا
مخالفت ورزيـده  » سي تن جبار«در مورد نخست با دموكراسي و در مورد دوم با : ناچار در سياست مداخله كرده است

  .اندكردهمات دولتي برخالف قانون رفتار مياست؛ و در هر دو مورد هنگامي مخالفت كرده است كه مقا
گويد كه در ميان حاضران بسياري از شاگردان سابق او و پـدران و بـرادران آنهـا وجـود دارنـد؛ امـا در       مي سقراط

سقراط اين تقريباً يگانـه دليلـي اسـت كـه     » دفاع«در . (ادعانامه حتي يكي از اينان به عنوان شاهد معرفي نشده است
ز پيروي رسم متداول حاضر كردن كودكان گريان خـود  سقراط ا ).مي تواند مورد تأييد يك نفر وكيل مدافع قرار گيرد

داري مي كند؛ و مي گويد كه چنين صحنه هـايي مـتهم و محكمـه را    ، براي رقت آوردن قلوب قضات، خوددر محكمه
سقراط وظيفة خود مي داند كه قضات را مجاب كند، نه اينكه آنها را بر سـر  . به يك اندازه مضحك و مسخره مي سازد

  .رحم آورد
كه در اين خصوص سقراط نـام افالطـون را بـه عنـوان     (س از صدور حكم و رد شدن پيشنهاد سي مينه جريمه، پ

  .كند، سقراط يك خطابة نهايي ايراد مي)امنهاي خود كه در محكمه حضور دارند ذكر مي كندضيكي از 
م؛ زيرا كه مـن در آسـتانة   كنن با خشنودي براي شما پيشگويي مياي كساني كه مرا محكوم ساخته ايد، من اكنو

شـندگان مـن هسـتيد پيشـگويي     من براي شما كه ُك. مرگم، و هنگام مرگ نيروي پيشگويي به انسان ارزاني مي شود
ه ايد در انتظـار شـما خواهـد    كنم كه به زودي پس از رحلت من مجازاتي بسيار سنگين تر از آنچه بر من روا داشتمي
ايـن  . من مي توانيد كسي را از نكوهش زندگي زيان آورتان باز داريد، در اشتباهيد اگر مي انديشيد كه با كشتن. ..بود

ترين راه، از پاي درآوردن ديگران نيسـت، بلكـه   ترين و شريفآسان. برومندانه باشدراه فرار راهي نيست كه ممكن يا آ
  .بهتر ساختن خويشتن است

يـك از كارهـايي كـه در روز    گويـد در هيچ انـد؛ و مـي  داده كند كه به برائت وي رأيآنگاه سقراط رو به قضاتي مي
              محاكمه انجام داده است سروش عالم غيبش او را نهي نكرده است، حال آنكه در مواقـع ديگـر غالبـاً كـالم او را قطـع      

ساني كه مـرگ  اين نشان مي دهد كه آنچه بر من گذشته خير است؛ و از ميان ما ك« :گويدسقراط مي. كرده استمي
يا رفتن روح است به  -كه خوبي آن آشكار است  -يا ؤراست بي يدر اشتباهند؛ زيرا كه مرگ يا خوابرا بد مي پندارند 

و آيا انسان در ازاي هم صحبتي اورفئوس و موسي و هزيود و هومر، از چه چيـزي حاضـر نيسـت دسـت     . دنياي ديگر
گويـد كـه در دنيـاي ديگـر بـا      سـقراط مـي  » .بميرم و باز هم بميرممن  ه، اگر اين راست باشد، پس بگذاريدنبشويد؟ 

كساني هم صحبت خواهد شد كه شربت شهادت نوشيده اند؛ و باالتر از همه اينكه جستجوي خود را در طلـب دانـش   
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اسـت   كنند؛ آري مسلمه خاطر پرستيدن محكوم به مرگ نميدر دنياي ديگر، كسي را ب«. در آن دنيا ادامه خواهد داد
گويند راست باشد گذشته از اينكه مردم آن دنيا از ما سعادتمندترند، جاويـدان نيـز   زيرا اگر آنچه مي. كنندچنين نمي
   ...هستند
كـداميك  . گينـد ززمان رحلت فرا رسيده است و ما هر يك به راه خود مي رويم، من به راه مرگ و شـما بـه راه   «

  ».داندبهتر است، فقط خدا مي
آدمي بسيار مطمئن از خود، بزرگ منش، بي اعتنا به امـور  : صوير روشني از آدم خاصي به دست مي دهدت» دفاع«

دنيوي، معتقد به اينكه سروش عالم غيب او را هدايت مي كنـد، و متقاعـد بـه اينكـه مهمتـرين شـرط الزم زنـدگاني        
از . شـباهت دارد  Puritansوريتانهـا  جز در مورد نكتة اخير، سقراط به شهداي مسيحي پ. صحيح، روشن انديشي است

دهد كه سـقراط  پردازد، ناچار اين احساس دست ميكه به وقايع پس از مرگ مي خواندن آخرين قسمت دفاعش، آنجا
وي برخالف مسيحيان از بـيم عـذاب   . كند ساختگي استروح دارد، و تظاهري كه به شك مي اعتقاد محكمي به بقاي

» فيـدو «در رسـالة  . كه زندگي اش در دنياي ديگر زندگي سعادتمندانه اي خواهد بود ابدي نگران نيست؛ شكي ندارد
سقراط افالطوني براهيني براي اعتقاد به بقاي روح بيان مي كند؛ اما اينكه آيا سقراط واقعي به استناد همـين بـراهين   

  .ن ممكن نيستاي است كه حل آبقاي روح بوده است يا نه، مسئله معتقد به
                توان در اين نكته شك كرد كه سقراط واقعي مـدعي بـوده اسـت كـه بـه وسـيلة سـروش غيبـي هـدايت          مشكل ب
يا اين سروش نظير همان چيزي است كه مسيحيان آن را نداي وجدان مي نامند، يا بـه صـورت   آولي اينكه . مي شود

ك نيـز  ربـه ژانـدا  . سـتنش غيـرممكن اسـت   ندا يا صوت واقعي بر سقراط ظاهر مي شده، باز موضـوعي اسـت كـه دان   
                    سقراط دچار حمالت صرعي شـده، يـا حـداقل بـه نظـر     . صداهايي الهام مي شده است كه از داليل عادي جنون است

  :اي باشد كه هنگام سربازي سقراط برايش پيش آمده استد كه اين تصور توجيه طبيعي حادثهرسمي
اما از آن دست نكشيد؛ بلكه از سحر تـا ظهـر   . ه اي مي انديشيد كه قادر به حل آن نبوديك روز صبح دربارة مسئل

در . هنگام ظهر توجه مردم به سوي او جلب شد. سقراط غرقه در فكر بر جاي خشك شده بود. به انديشيدن ادامه داد
سـرانجام  . زي مـي انديشـد  ميان مردم شگفت زده اين خبر شايع شد كه از صبح تا به حال سـقراط دارد دربـارة چيـ   

زاد آهنگام شب، پس از شام، تني چنـد از ايونيـان از راه كنجكـاوي حصـيرهاي خـود را بيـرون آوردنـد و در هـواي         
، تا سقراط را تماشـا كننـد و ببيننـد    )بايد توضيح دهم كه حادثه در تابستان روي داده است نه در زمستان(خوابيدند 

و چـون سـپيده دميـد،    . سقراط تا صبح ديگر همانجا ايستاد. پا خواهد ايستاد يا نهيا تمام شب را همچنان بر سر آكه 
  .)»بزم«رسالة . (راه خود رفتخواند و به رو به جانب خورشيد دعايي 

سـقراط بـا   » بـزم «در آغـاز رسـالة   . اين نوع حاالت، البته قدري خفيف تر، براي سقراط پيش آمدهاي عادي بـود 
هنگـامي كـه   . رود، ولي به سقراط حالت خلسه اي دسـت مـي دهـد و عقـب مـي مانـد      اني ميآريستودموس به مهم

آريستودموس در شگفت مـي شـود   » سقراط را چه كردي؟«: گويدرسد آگاتون ميزبان ميآريستودموس به مقصد مي
              همسـايه  پس برده اي مي فرستد كه سقراط را بيابد، و آن بـرده سـقراط را در درگـاه خانـة     . كه سقراط با وي نيست

ي كه او را صـدا  آنجا بر جاي خود خشك شده است و هنگام] سقراط[«گويد كه گردد ميهنگامي كه باز مي. مي يابد
او عـادت دارد كـه هـر جـايي     «دهند كه سقراط را خوب مي شناسند توضيح ميكساني كه » .خوردزنم، تكان نميمي

رسـد كـه   گذاردند و او هنگـامي مـي  در نتيجه سقراط را به حال خود مي» .توقف كند و بي سبب از خود بيخود گردد
  .بزم تقريباً به پايان رسيده است
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شـت، و از  بيني كوفته و شكم برآمـده دا «. در اين نكته همه توافق دارند كه سقراط مردي بسيار زشترو بوده است
مـي پوشـيد و   و كهنه هميشه لباسس ژنده ). »بزم«گزنفون، (» .هاي نمايشهاي ساتيريك زشتروتر بود1همة سيلنوس

در . قدرت او در تحمل گرما و سرما و گرسنگي و تشنگي همه را در شـگفت مـي كـرد   . همه جا با پاي برهنه مي رفت
  :گويددس دربارة دوران سربازي سقراط ميالكبيا» بزم«رسالة 

در جنين مواقعي، كـه بـه هنگـام جنـگ     . گاهي آذوقه نمي رسيد و ما بي غذا مي مانديم. تاب و توانش بسيار بود
در تحمـل   شقـدرت ... هيچكس با وي قابل قياس نبـود . از من بلكه از همه برتر بود غالباً پيش مي آيد، سقراط نه تنها

ن ناحيه به راستي سرد است، و همه يا در خانـه  آكه زمستان در  يخبندان سختي بود، زيرا. سرما نيز شگفت انگيز بود
در . پيچيدنـد و پاهاي خود را در پشـم يـا نمـد مـي    كردند مي رفتند پوشاك فراوان به تن مي مي ماندند يا اگر بيرون

و  داشـت؛ مـي  چنين هنگامي، سقراط با پاهاي برهنه و پوشاك عادي خود بهتـر از سـربازان ديگـر روي يـخ قـدم بـر      
  .كندنمود كه سقراط آنها را تحقير مينگريستند، زيرا چنان ميربازان از روي خشم و كينه بدو ميس

                  وي شـراب بـه نـدرت مـي نوشـيد، ولـي اگـر        . از تسلط سقراط بر همة تمايالت جسماني مكـرر يـاد شـده اسـت    
اگـر افالطـون راسـت گفتـه باشـد،      . را نديده بود هرگز كسي مستي او. مي خواست مي توانست از همه بيشتر بنوشد

سـقراط  . تجاوز نمـي كـرد  » افالطوني«ترين وسوسه از حدود عشق قبازي حتي در برابر برانگيزانندهسقراط در امر عش
يك مقدس اورفئوسي به تمام معني بود؛ و در كشاكش ميام روح آسماني و تن خاكي، وي به پيـروزي كامـل روح بـر    

امـا سـقراط يـك اورفئوسـي     . خر كار، دليل نهايي اين پيـروزي اسـت  آبي اعتنايي سقراط به مرگ در  .تن رسيده بود
مناسك تطهير اين كيش را مـردود  قشري نيست، بلكه فقط نظريات اساسي كيش اورفئوسي را مي پذيرد و خرافات و 

  .داندمي
رواقيان بـر آن بودنـد كـه    . است) Cynics(ن و كلبيا) Stoics(سقراط افالطوني طليعه و مبشر هر دو فرقة رواقيان 

فتـة سـقراط   اين نظر در ايـن گ . عاليترين خوبي فضيلت است، و علل خارجي نمي توانند آدمي را از فضيلت دور كنند
توانند به وي آسيب برسانند، كلبيان از خوبيهاي دنيوي بيزار بودند و به نظر تحقير در آنها مستتر است كه قضات نمي

         جستند؛ و اين همان نظـري اسـت كـه باعـث     اعتقاد از تسهيالت تمدن دوري مي تند؛ و براي نماياندن اينمي نگريس
  .شد سقراط ژوليده و برهنه پا زندگاني كندمي

سقراط را به خود مشغول مي داشته بيشـتر اخـالق بـوده     ةتا اندازة رضايت بخشي مسلم مي نمايد كه آنچه انديش
نخستين رساله هاي » مرا با انديشيدن دربارة طبيعيات چه كار؟«: گويدمي» دفاع«نكه ديديم وي در چنا. ماست تا عل

افالطون كه در نظر عموم محققان بيش از ساير آثار افالطون حـاكي از افكـار سـقراطند، بيشـتر در پيرامـون تعـاريف       
» الخـس «ي، و دربارة دوست» لوسيس«دال، دربارة ميانه روي و اعت» خارميدس«. اصطالحات علم اخالق دور مي زنند

؛ ولي سقراط اين نكته را روشن در هيچيك از اين رساله ها بحث به نتيجه نرسيده است. كنددربارة شجاعت بحث مي
دانـد و  گويد كـه هـيچ نمـي   يسقراط افالطوني مكرر م. كند كه در نظر وي بررسي اين مسائل داراي اهميت استمي

اما سقراط دانش را غيرقابل حصـول نمـي دانـد،    . داندكه هيچ نميداند يگران داناتر است كه ميحيث از د فقط از اين
از روي علـم و عمـد   مي گويد كه هيچ كس . بلكه به عكس براي جستجو و تحصيل دانش قائل به اهميت فراوان است

  .دمي را به فضيلت كامل برساندآتواند م ميشود، و لذا فقط علمرتكب گناه نمي
اين ارتبـاط تـا حـدي در تمـامي     . زديك ميان فضيلت و دانش، از صفات مشخص سقراط و افالطون استنارتباط 

در اخالق مسـيحي صـفاي دل داراي اهميـت اساسـي اسـت؛ يـا       . فلسفة يوناني، در مقابل فلسفة مسيحي، وجود دارد

                                                           

1. Silenus     پدرخوانده و تربيت كنندة باكوس كه معموالً به شكل پيرمرد فربه و ميخواره اي كه پايين تنة بـز دارد در نمايشـهاي يونـان
  .م. قديم نشان داده مي شده است
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ايـن تفـاوت ميـان    . توان ديدندازه ميرس خواندة مسيحي به يك احداقل اين تصور را در ميان طبقة جاهل و طبقة د
  .اخالق يوناني و اخالق مسيحي تا به امروز همچنان برجاي مانده است

گويـا ايـن شـيوه بـه     . ، يعني جستجوي دانش از راه سؤال و جواب، اختراع سقراط نيست)ديالكتيك(شيوة جدلي 
در رسـالة افالطـون تحـت عنـوان     . اسـت ، شاگرد پارمنيدس، نيز به كـار مـي رفتـه    Zenoروش خاصي به وسيلة زنو 

                       بـا ديگـران مباحثـه     سـقراط  ، زنو همان گونه با سقراط به بحث مي پردازد كـه در سـاير آثـار افالطـون    »پارمنيدس«
چنانكـه ديـديم   . ولي به داليل فراواني مي توان گفت كه سقراط يـن شـيوه را بـه كـار بسـت و پـرورش داد      . مي كند
مي كه سقراط محكوم به مرگ مي شود به خرسندي مي انديشد كه در دنياي ديگر خواهد توانست تا ابد سـؤال  هنگا

اگـر  . طرح كند و ديگر كسي نخواهد توانست او را محكوم به مرگ كند، زيرا كه در آن دنيا عمر ابدي خواهـد داشـت  
ي زمانه نسبت ته باشد، علت كينه ورزي ابناوصف شده به كار بس» دفاع«سقراط شيوة جدل را به همان نحوي كه در 

  .ن صورت بايستي همة دغلكاران آتن برضد او دست به هم داده باشندآشود؛ زيرا كه در بدو كامالً روشن مي
شايد كه اين شيوه در تعيين . و اما شيوة جدلي براي پاره اي از مسائل مناسب و براي پاره اي ديگر نامناسب است

و  . طون بي اثر نبوده است؛ چرا كه بيشتر اين تحقيقات از نوعي است كه با اين شيوه سـازگار اسـت  نوع تحقيقات افال
            به واسطة نفوذ افالطون، قسمت اعظم مكاتب فلسفي پس از وي دچار محدوديتهايي شـدند كـه از ايـن شـيوه پديـد      

  .آيدمي
از آن جملـه   -المثـل  فـي  -علم تجربـي  . وعات براي سلوك با اين شيوه مناسب نيستندضپيداست كه برخي از مو

كرد، وليكن بايد بـه يـاد داشـت كـه     درست است كه گاليله براي اثبات نظريات خود از شيوة گفتگو استفاده مي. است
ات او را نمـي تـوان بـدون    وي اين شيوه را براي فائق آمدن بر تعصبات عصر خود به كار مي برد، براهين مثبت كشفي

در آثـار افالطـون سـقراط همـواره چنـين وانمـود مـي كنـد كـه از روي          . تصنع و تنلف بسيار در قالب گفتگو ريخت
در . اين است كه خود را به مامـا تشـبيه مـي كنـد    . معلوماتي كه طرف مخاطب در اختيار دارد به استنتاج مي پردازد

هنگامي كه سقراط مي خواهد شيوة خود را در مورد مسائل هندسي به  Meno» منو«و  Phaedo» فيدو«رساله هاي 
كـنم هـيچ داوري آنهـا را مجـاز     اي طرح كند، كه من گمان نمـي ي شود كه سؤالهاي راهنمايي كنندهكار برد، ناچار م

طـالبي اسـت   مطابق اين نظريه آموختن ما فقط يـادآوري م . اين شيوه با نظرية يادآوري يا تذكر هماهنگ است. بداند
علت شيوع بيماريها باكتريها هستند كه براي مقابله با اين نظريه مثالً اين را . ايمدانستهمي كه ما در زندگي قبلي خود

  توان با شيوة گفتگو با شخصي كه اطـالع قبلـي نـدارد   مدعي شد كه چنين دانشي را ميمشكل بتوان . در نظر بگيريد
  .به دست آورد

شـان معلومـات الزم بـراي    هستند كه ما درباره لوك به روش سقراطي مناسبت دارند آنهاييموضوعاتي كه براي س
ايـم از ايـن   ري و تحليل نكردن موضوع نتوانسـته رسيدن به نتيجة صحيح را در دست داريم اما به واسطة آشفتگي فك

براي مباحثه افالطـوني  » ستعدالت چي«پيداست كه سؤالي از قبيل . معلومات به بهترين نحوة منطقي استفاده كنيم
با استقراي موارد استعمال . را بدون قيد و بند به كار مي بريم» غيرعادالنه«و » عادالنه«همة ما كلمات . مناسبت دارد

تنها چيـزي كـه   . اين كلمات مي توان به تعريفي رسيد كه به بهترين وجهي منطبق با موارد استعمال اين كلمه باشد
امـا  . شـوند ورد بحـث در چـه مـواردي اسـتعمال مـي     ج خواهد بود دانستن اين است كه كلمات ممورد احتيا جادر اين

  .ايم، نه در علم اخالقط به كشفي در زبانشناسي نائل شدههنگامي كه تحقيق به نتيجه رسيد، تازه ما فق
كه موضوع بحـث بيشـتر   هرجا . اما اين روش را به نحوي مفيد در مورد دستة بزرگي از مسائل مي توان به كار برد

المثـل فـرض كنيـد كـه     فـي . باحثـه روش خـوبي اسـت   جنبة منطقي داشته باشد تا واقعي، براي استخراج حقيقت م
در . شخصي معتقد باشد دموكراسي خوب است، اما اشخاصي كه داراي فالن مرام هستند نبايد حق رأي داشته باشـند 

يكـي از ايـن دو                   اش سـازيم و بـر او ثابـت كنـيم كـه حـداقل      دهيم اين شخص را متوجه تناقض عقيـ اينجا ما مي توان
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به گمان من اشتباهات منطقي بـيش از آنچـه بسـياري از مـردم تصـور مـي كننـد        . اش بايد كمابيش خطا باشدگفته
ماليم وضع  مناسب و كنندگان در هر موضوعي عقيده اي را كهاشتباهات باعث مي شوند كه اشتباهاين . اهميت دارند

گمـان  ي منسـجم و خـالي از تنـاقص باشـد بـي     هر نظريه اي كه از حيث منطق. دهند انتخاب كنندخود تشخيص مي
 -، عـادت بـه مباحثـة آزاد    تريا از آن كلي -شيوة جدلي . قسمتهايي از آن ناگوار و مخالف تعصبات متداول خواهد بود

شـد،  اما هنگامي كه مقصود كشف نكات جديد با. شوديد واقع ميثر است و بدين طريق مفدر ايجاد انسجام منطقي مؤ
شايد بتوان فلسفه را به عنوان جمع كل تحقيقاتي كه با شيوة افالطوني قابل انطبـاق  . نتيجه استاين شيوه يكسره بي
پـس از   ةسـف ولي اگر اين تعريف مطابق موضوع باشد بايد گفت به علت نفوذ و تأثير افالطون در فل. باشند تعريف كرد

  .اوست
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   ����� ا��رت
. براي شناختن افالطون، و در حقيقت بسياري از فالسفة پس از وي، مختصر دانشي دربـارة شـهر اسـپارت الزم اسـت    

يكي از راه واقعيـت، ديگـري از راه افسـانه، و ايـن هـر دو داراي اهميـت       . اسپارت از دو راه در فكر يوناني تأثير داشت

گ شكست دهنـد؛ و افسـانه در نظريـات سياسـي افالطـون و      واقعيت اسپارتيان را قادر ساخت كه آتن را در جن: است

زنـدگي  «شكل كامالً پروردة اين افسانه را مي توان در كتاب پلوتارك به نام . نويسندگان بيشمار پس از وي تأثير كرد

ل آرمانهاي اين افسانه در تشكيل نظريات روسو و نيچه و مـرام ناسـيونا  . مالحظه كرد Life of Lycurgus» ليكورگوس

مـا بحـث   از لحاظ تاريخي اين افسانه بيش از واقعيت اهميت داشته است؛ معهـذا   1.اندسوسياليسم سهم بزرگي داشته

  .كنيم، زيرا كه واقعيت منشأ و مبدأ افسانه بوده استخود را از واقعيت آغاز مي

پارتيان كـه نـژاد   سا. گرفتايالت الكونيا كه شهر اسپارت پايخت آن بود، ناحية جنوب شرقي پلوپونسوس را فرا مي

خـود   ةحاكم اين ناحيه بودند در زمان حملة دوريان از جانب شمال اين سرزمين را تسخير كردند و مردم آنجا را بـرد 

اما خـود  . در دوران تاريخي همة زمينها متعلق به اسپارتيان بود. ناميدندمي) Helot(» هلوت«اين بردگان را . ساختند

 يكي اينكـه ايـن كـار را دون شـأن    : و عرف از شخم زدن و كشتن ممنوع شده بودند، به دو علتآنها به موجب قانون 

بردگان قابل خريـد و فـروش نبودنـد،    . سربازي باشند خود مي دانستند، ديگر اينكه آنها بايستي همواره آمادة خدمت

اسپارتي يك يـا چنـد قطعـه     هر مرد بلكه به زمين بستگي داشتند، و زمينها به قطعاتي تقسيم شده بودند، چنانكه به

                 اين زمينها نيز مانند بردگان قابل خريد و فـروش نبودنـد، بلكـه بـه موجـب قـانون از پـدر بـه پسـر          . رسيدزمين مي

صاحب زمين هر سال از هلوتي كـه روي زمـين   ). ولي ممكن بود ارثية زمين را براي ديگري نيز گذاشت(مي رسيدند 

               غلـه بـراي خـود و دوازده مـديمني بـراي  زنـش       ) كيلـو  3780در حـدود  ( medimni» مديمني«د هفتاد كار مي كر

هلوتهـا  . غير از اين هرچه بود به هلوت مي رسيد. مي گرفت و همچنين سهم معيني از شراب و ميوه دريافت مي كرد

                   د مـ آند بودنـد و هرگـاه از دستشـان برمـي    ناخرسـ بودنـد و از اسـارت خـود بـه سـختي      يونـاني  نيز مانند اسـپارتيان  

اسپارتيان براي مقابله با اين خطر يك سازمان پليس مخفي داشتند، ولي براي تكميل ايـن مقابلـه كـار    . مي شوريدند

آنكـه در برابـر   ديگري نيز مي كردند؛ و آن اينكه سالي يك بار به هلوتها اعالن جنگ مي دادند تا جوانان اسپارتي بي 

زاد سـازد،  دولت اسپارت مي توانست هلوتها را آ. قانون مرتكب قتل شده باشند هلوتهاي نافرمان را از دم تيغ بگذرانند

العاده در جنگ، آزاد تها به خاطر نشان دادن شجاعت فوقگاهي، آن هم به ندرت، هلو. توانستندولي صاحبان آنها نمي

  .شدندمي

را تسـخير كردنـد و    Messeniaن هشتم پيش از ميالد اسپارتيان كشور همساية خود مسنيا در يكي از سالهاي قر

كم شده بود؛ اما تسخير ايـن سـرزمين   » فضاي حياتي«يا » جاي زيست«در اسپارت . مردم آنجا را بردة خود ساختند

  .علت ناخرسندي مردم را براي مدتي از ميان برد

                                                           

   .و مدارس ملي انگلستان Thomas Arnoldصرف نظر از دكتر توماس آرنولد . 1
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هـايي از زمـين   قطعات در واقع حصـه . ص خود داشتندبود؛ اشراف امالك خاقطعات زمين متعلق به عوام اسپارت 

  .عمومي بود كه به دولت تعلق داشت

  .شدند، از قدرت سياسي سهمي نداشتندناميده مي» Perioeci«مردم آزاد ساير قسمتهاي سرزمين الكونيا، كه 

كودكـان عليـل و رنجـور را    . يـت مـي شـدند   تنها كار مردم اسپارت جنگيدن بود، و از هنگام تولد بدين منظور ترب

همـة پسـران تـا    . ينه مي كردند و فقط آنهايي كه نيرومند شناخته داده مي شدند، حق پرورش داشتنداسران قوم مع

هدف برنامة اين مدرسه آن بود كه آنها را سخت و بـي اعتنـا بـه    . ديدندسالگي در يك مدرسة بزرگ تعليم ميبيست 

يگانه هدف اين بود كه سربازان خـوبي  . به تعليمات فرهنگي و علمي توجيهي نمي شد. ط بارآورددرد و رنج و با انضبا

  .تربيت شوند كه سراپا در خدمت دولت آماده باشند

 مجـاز بـود، ولـي   داشـتند  ازدواج براي جواناني كه بيش از بيست سال . در بيست سالگي خدمت نظام آغاز مي شد

پـس  . زندگي كند، و ازدواج خود را مانند رابطة نامشروع پنهان نگهـدارد » مردان نةخا«مرد بايستي تا سي سالگي در 

هر فردي به يك سـازمان تغذيـة دسـته جمعـي     . آمدمي از سي سالگي، مرد به صورت يك فرد كامل عيار اسپارتي در

ن سـازمان  آد بـه  تعلق داشت و با اعضاي آن سازمان غذا مي خورد، و وظيفه داشت كه از محصوالت قطعه زمين خـو 

. دولت اسپارت بر اساس اين نظريه حكومت مي كرد كه هيچ فرد اسپارتي نبايد بينوا يا ثروتمند باشـد . سهمي بپردازد

ن قطعـه نمـي توانسـت از خـود سـلب      آنسـبت بـه   . هر فردي مي بايست از محصوالت قطعه زمين خود گذران كنـد 

. هن زده مي شـد آسكه از . هيچكس اجازة داشتن طال و نقره نداشت. ن را به رايگان ببخشدآمالكيت كند؛ مگر اينكه 

  .سادگي زندگي اسپارتيان در زمان باستان مثل گشته بود

دختران نيز همـان  . بردندر نقاط يونان در انزوا به سر نميمانند زنان محترم ساي. زنان اسپارت وضع خاصي داشتند

نكـه پسـران ودختـران بـا هـم      چيزي كه بيشتر قابل توجه اسـت اي . تعليماتي را مي ديدند كه به پسران داده مي شد

  ):كنيمپلوتارك نقل مي» كورگوسلي«از (خواستند در اسپارت چنين مي. برهنه بودند كردند، و همهورزش مي

پرتاب ميله و تيراندازي تن خود را ورزيده سازند؛ بدين منظـور كـه    وكه دختران به وسيلة ورزشهاي دو و كشتي 

بتواننـد  ] زنـان [ندان آنها بر اثر تغذيه از بدن نيرومند و زيبا، بهتر بار بيايند؛ و نيز با كسب نيرو بـه وسـيلة ورزش   فرز

كردنـد، هـيچ فعـل بـدي     ترتيب خود را به آشكار برهنه مي و گرچه دختران بدين... درد زايمان را آسانتر تحمل كنند

  .شها بازي بود و هرزگيهاي جواني در آنها نبودديده نمي شد و اتفاق نمي افتاد، بلكه اين ورز

بودند، و آنها را مجبور مي ساختند كه حتي در سردترين هوا در بيـرون  » قانوناً ننگين«گرفتند مرداني كه زن نمي

  .محل ورزش و رقص جوانان برهنه قدم بزنند

مي توانسـتند اشـخاص   . بروز دهند زنان اجازه نداشتند هيچگونه احساسي را كه موافق مصالح دولت نباشد از خود

گرفـت؛  اگر شخص ترسو فرزند خودشان بود، عمل آنها مورد تشويق و تمجيد قـرار مـي  . جبون و ترسو را تحقير كنند

اما اگر نوزادشان به علت ضعف محكوم به مرگ مي شد يا فرزندشان در جنـگ كشـته مـي شـد، حـق اندوهگسـاري       

فرزنـدي  ن حال اگر دولت به زن شوهردار بيدر عي. نان بسيار با عفت مي دانستنداسپارتيان را ساير مردم يو. نداشتند

. كـرد رش توفيق يابد، آن زن اعتراض نمـي دستور مي داد كه ببيند شايد مرد ديگري در افزودن جمعيت بيش از شوه

نظام معـاف مـي شـد، و    به گفتة ارسطو هر پدري كه سه پسر داشت از خدمت . قانون فرزند آوردن را تشويق مي كرد

  .هر آنكه چهار پسر داشت از همة خدمات دولتي

دو پادشاه، از دو سلسلة جداگانه، در اسپارت سلطنت مـي كردنـد و سـلطنت در    . سازمان دولت اسپارت بغرنج بود

صـلح  گرفـت، ولـي در زمـان    هنگام جنگ يكي از پادشاهان فرماندهي سپاه را به عهده مي. خاندان هر دو موروثي بود

گذشـت  بود، و هرگاه يكي از آن دو درمـي  در ضيافتها سهم غذاي آنها دو برابر سهم ديگران. اختيارات آنها محدود بود

تشـكيل  ) از جمله دو پادشـاه (اين شورا از سي تن . بودند» شوراي شيوخ«پادشاهان عضو . عزاي عمومي اعالم مي شد
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          ر شصت باشد، و همة مردم شهر آنهـا را مـادام العمـر انتخـاب     بيست و هشت تن ديگر بايستي سنشان بالغ ب. مي شد

اين شورا به دعـاوي جنـايي رسـيدگي    . مي كردند؛ اما اين شيوخ بايستي فقط از ميان خاندانهاي اشراف انتخاب شوند

مردم شـهر  از همة » مجلس«. ساختمورد بحث قرار گيرد، آماده مي» سمجل«مي كرد و موضوعاتي را كه بايستي در 

ثبـت يـا   توانست به پيشنهادهايي كـه مطـرح مـي شـد رأي م    ق ابتكار عمل نداشت؛ بلكه فقط ميشد و حتشكيل مي

بايسـت تصـميم مجلـس را اعـالم     شيوخ و قانونگذاران مـي . جرا نبودتصويب مجلس قابل اهيچ قانوني بي. منفي بدهد

  .كنند تا قانون اعتبار پيدا كند

. شعبة ديگري نيز داشت كه خـاص اسـپارت بـود   » مجلس«و » شوراي شيوخ«پادشاهان و دولت اسپارت عالوه بر 

روش برگزيـدن آنهـا را   . اين نظار از ميان همة مردم شهر برگزيده مي شـدند . »ناظر«اين شعبه عبارت بود از پنج تن 

هيئـت  . نتخـاب مـي شـدند   مي گويد كه اين نظار در حقيقت با  قرعه ا Buryمي داند و بري » بسيار كودكانه«ارسطو 

دادن                    كـه ظـاهراً غـرض از وجـود آن قـرار      1تشـكيل مـي داد  » دموكراتي«نظار در سازمان دولتي اسپارت يك عنصر 

كردند كه اساس دولت را نگه دارند، و آنگاه نظار هر ماه پادشاهان سوگند ياد مي. تاي در برابر پادشاهان بوده اسوزنه

هرگاه يكي از . ردند كه مادام كه پادشاهان به سوگند خود وفادار بمانند، آنها نيز پادشاهان را نگه دارندسوگند مي خو

. رفت، دو تن از نظار همراه وي مي رفتند تا بر رفتـار و كـردار او نظـارت كننـد    دشاهاه براي جنگ از شهر بيرون ميپا

  .بر پادشاهان اختيار قضايي نداشتند دادند؛ ولينظار عاليترين ديوان غيرنظامي را تشكيل مي

شده است كه سازمان دولتي اسپارت ساخته و پرداختة يك نفـر مصـلح و   اخر زمان باستان چنين انگاشته ميدر او

امـا  . پديـد آورده اسـت  . م.ق 885قانونگذار به نام ليكورگوس بوده است؛ و مي گفتند كه وي قوانين خود را در سـال  

م دولت اسپارت بر اثـر رشـد و تكامـل تـدريجي پديـد آمـده بـود و ليكورگـوس شخصـيتي          حقيقت اين است كه نظا

  .و منشأش آركاديا است» دور كنندة گرگ«نمش به معناي . اساطيري و در اصل از خدايان بود

اين شهر . شهر اسپارت در ميان ساير شهرهاي يونان چنان شهرت و آبرويي داشت كه در نظر ما شگفت مي نمايد

در روزگـاران قـديم شـهر اسـپارت نيـز شـاعران و       . ابتدا خيلي كمتر از بعدها با ساير شهرهاي يونان تفاوت داشتدر 

اما در حدود قرن هفتم پـيش از مـيالد، بلكـه    . هنرمنداني به خوبي شاعران و هنرمندان شهرهاي ديگر پديد مي آورد

. به شكلي كه مالحظـه كـرديم درآمـد   ) نسبت داده اند كه به غلط آن را به ليكورگوس(ديرتر، سازمان دولتي اسپارت 

و از آن پس ديگر شهر اسپارت در آنچه يونان به ماية تمدن جهان افـزود هـيچ   . همه چيز فداي پيروزي در جنگ شد

                 رسد كه دولت اسـپارت نمونـة كـوچكي اسـت از دولتـي كـه نازيهـا، اگـر پيـروز          نظر ما چنين مي به. سهمي نداشت

  :گويدچنانكه بري مي. جلوة ديگري داشت اما در نظر يونانيان اين دولت. دادندشدند، تشكيل ميمي

در قرن پنجم اگر ناشناسي از آتن يا ملطيه مي آمد و دهكده هاي پراكنده اي را كه شهر ساده و بي برج و بـاروي  

عصري كـه در   -كي از اعصار قديم بازگشته است گمان مي پنداشت كه به يديد، بيشد ميآنها تشكيل مياسپارت از 

در . تر بود و هنوز ثروت تنش را تباه و اندشه روانـش را آشـفته نسـاخته بـود    سان موجودي دليرتر و بهتر و سادهآن ان

اي از كمال مطلوب بـود؛ و يـك   يد، دولت اسپارت نشانهنظر فيلسوفي چون افالطون كه دربارة علم سياست مي انديش

نيـز ماننـد   ) Dorian(در نظـر يونانيـان ايـن شـهر دوري     . ديدرا سازمان جدي و سادة زيبايي مي اني عادي آننفر يون

دانست، ولي شهر خود را براي زنـدگي  ن را از شهر خود بسيار عاليتر مينمود؛ آتشگاههاي دوريا متين و باوقار ميپرس

  2.ديدتر ميمناسب نكرد

                                                           

در سازمان دولتي اسپارت سخن مي گوييم البته بايد به ياد داشته باشيم كه مردم اسـپارت مجموعـاً   » دموكراتي«هنگامي كه از عناصر  .1

طبقة حاكمه اي را تشكيل مي ددادند و در كمال جبر و قهر بر آنها حكومت مي كردند و براي غير اسپارتيان آزاد نيـز  » هلوتها«نسبت به 

  .نمي شناختند سهمي در حكومت

2 . History of Greece, Vol. I, p. 141. »تاريخ يونان «  
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در همـة  . انگيخـت ثبـات و دوام آن بـود   اي يونان را نسبت به اسـپارت برمـي  يكي از عللي كه تحسين ساير شهره

شهرهاي يونان انقالب رخ داد، حال آنكه اساس حكومت شهر اسپارت قرنها ثابت ماند، و جز افزايش تـدريجي قـدرت   

  .شدت عمل، تغييري در آن روي ندادراههاي قانوني و بيهيئت نظار، آن هم از 

ـ توان انكار كرد نمي ادي جنگجـو و  ژكه اسپارتيان براي مدت درازي در نقشة خود، كه عبارت بود از پديد آوردن ن

شـايد بتـوان گفـت     ،هر چند كه رسماً منجر به شكست شـد .) م.ق 480(نبرد ترموپيل . شكست ناپذير، توفيق يافتند

يونانيـان اميـد داشـتند در آنجـا     ترموپيل گذرگاه تنگي بود در ميان كوهها كـه  . بهترين نمونة شجاعت اسپارتيان بود

در اين گذرگاه سيصد تن اسپارتي با كمك قواي امدادي همة حمالت بر اين جبهـه  . بتوانند جلو سپاه ايران را بگيرند

اي يافتند و توانستند كه در آن واحد از دو جانب بـه يونانيـان حملـه    را دفع كردند، ولي ايرانيان از ميان كوهها بيراهه

. فقط دو نفر به علت چشم درد شديد جـزو صـورت بيمـاران بودنـد    . سپارتيان در موضع خود كشته شدندهمة ا. كنند

ديگـري، بـه نـام    . اش او را به ميدان جنـگ هـدايت كنـد، و رفـت و هـالك شـد      ي از اين دو اصرار ورزيد كه بردهيك

در نتيجه از ميـدان جنـگ   حالش چنان خراب بود كه نتوانست در جنگ شركت كند و  Aristodemusآريستودموس 

يـك  . اميدنـد ن» آريسـتودموس ترسـو  «اما هنگامي كه به اسپارت بازگشت كسي با او سخن نگفـت و او را  . غيبت كرد

، كه به پيروزي اسپارتيان انجاميد، لكة ننگ را از دامن خـود  Pataeaسال بعد، وي با مرگ دليرانة خود در نبرد پالتئا 

  .زدود

اي «: سپارتيان در اين محل سنگ يادبودي كار گذاردند كه روي آن فقط نوشته شـده بـود  پس از نبرد ترموپيل، ا

  ».ايماطاعت فرمان آنها در اينجا خفته ناشناس، به الكونيان بگو كه ما در راه

همچنان . م.ق 371تا مدت مديدي اسپارتيان خود را در زمين شكست ناپذير معرفي كردند و اين تفوق را تا سال 

ايـن شكسـت   . شكسـت خوردنـد   Thebansهـا  از تبي Leuctraجنگ لوكترا در در اين سال بود كه . داشتند به دست

  .پايان عظمت نظامي اسپارتيان بود

هرودوت كـه در  . هرگز با اساس نظري آن شهر مطابقت كامل نداشتاسپارت اما صرف نظر از جنگ، واقعيت شهر 

كمال تعجب مي گويد كه هيچ فرد اسـپارتي نمـي توانسـت در برابـر     دورة عظمت نظامي اسپارت مي زيسته است، با 

حال آنكه يكي از مهمترين هدفهاي تعليم و تربيت اسپارتي خوار داشتن ثروت و دوسـت داشـتن   : رشوه مقاومت كند

بدان سبب اما چند بار اتفاق افتاد كه وارث تاج و تخت را . مي گويند كه زنان اسپارتي با عفت بودند. زندگي ساده بود

پرسـتان سرسـختي بودنـد؛ بـا ايـن حـال       مي گويند كه اسپارتيان وطن. ردندكه فرزند شوهر مادر خود نبود بركنار ك

گذشته از اين افتضـاحات،  . فاتح پالتئا، سرانجام خيانت كرد و مزدور خشايارشا شد Pausaniasپادشاه آنها، پوسانياس 

هنگامي كه آتن يونانيان آسياي صغير و جزاير مجاور را از دست ايرانيان . سياست اسپارت نيز همواره تنگ نظرانه بود

مادام كه ايالت پلوپونسوس در امان بود، اسپارت به سرنوشـت بـاقي يونانيـان    . خود را كنار كشيدآزاد ساخت، اسپارت 

وا طلبـي  هر كوششي كه براي متحد ساختن يونان صورت مـي گرفـت بـه واسـطة خودسـري و انـز      . اي نداشتعالقه

  .شدبه شكست مياسپارت منجر 

ا بـه لحـن بسـيار خصـمانه اي وصـف              ارسطو كه پس از سقوط اسپارت مي زيسته است، سازمان دولتي اسپارت ر

كرد هر دو دربارة يك شهر  گفته هاي او به قدري با گفته هاي ديگران مغايرت دارد كه مشكل مي توان باور 1.كندمي

وي قصد خويش را در . خواسته است كه همة مردم كشور را دلير و معتدل سازدقانونگذار مي«:  مثالً. گويندسخن مي

. اعتداليها زندگي مي كنند، فرامـوش كـرده اسـت   مورد مردان عملي كرده است، ولي زنان را كه با تجمالت و انواع بي

؛ خاصه اگر مردان مانند مردان غالـب نژادهـاي   نتيجه اينكه در چنين كشوري مال و ثروت بيش از اندازه ارج مي يابد

                                                           

  .سياست، كتاب دوم .1
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حتي در مورد شجاعت كه در زندگاني روزمره به كار نمي آيد و فقـط هنگـام   ... جنگي، به زير سلطة زنان خود درآيند

اين آزادي زنان الكوني از قديميترين زمانها وجـود  ... جنگ بدان نياز هست، نيز تأثير زنان الكوني بسيار بد بوده است

خواست زنان و اخبار، هنگامي كه ليكورگوس مي زيرا كه بنابر احاديث. شته و امري است كه بايد انتظارش را داشتدا

  ».را وادار به پيروي از قوانين خود كند آنها مقاومت كردند و ليكورگوس از قصد خود صرف نظر كرد

. نتيجة تقسيم نامساوي ثروت مي دانـد حرص و آز منسوب مي كند و اين خصائل را  هارسطو سپس اسپارتيان را ب

و اضـافه  . يا به ارث بـراي كسـي گذاشـت   . مي گويد گرچه قطعات زمين را نمي توان فروخت، آنها را مي توان بخشيد

                . نتيجه اينكه جمعيت شهر به ميـزان عظيمـي كـم مـي شـود     . مي كند كه دو پنجم همة زمينها متعلق به زنان است

هـا جمعيـت   ست، ولي هنگـام شكسـت خـوردن از تبـي    ه جمعيت شهر زماني به ده هزار تن مي رسيده امي گويند ك

  .اسپارت از يكهزار كمتر بوده است

قيرنـد، و بـدين   مي گويد كه ناظران غالبـاً بسـيار ف  . ارسطو به سازمان دولت اسپارت نكته به نكته خرده مي گيرد

تيارات آنها به قدري زياد است كه پادشاهان ناچار مي شوند به آنهـا تملـق   اخ. وان بدانها رشوه دادتسبب به آساني مي

الزم  ةارسطو مي گويد كه ناظران بيش از انـداز . بگويند؛ در نتيجه دولت اسپارت به يك دموكراسي مبدل گشته است

ت زنـدگي مـردم   خالف روح قانون اساسي اسپارت است؛ حال آنكه خشكي و محدوديماختيار دارند و طرز زندگي آنها 

  .شونداني پنهاني و غيرقانوني متوسل ميعدي به حدي است كه مردم ناچار به لذايذ جسم

ارسطو مطالب خود را در زمان انحطاط شهر اسپارت نوشته است، ولي تصريح مي كند كه اين مفاسـد از زمانهـاي   

باور نكردن سخنانش دشوار مـي نمايـد؛   لحن كالم او چنان خشك و واقع بينانه است كه . قديم نيز وجود داشته است

ولـي آنچـه   . به عالوه اين سخنان با تجارب جديدي كه از اجراي قوانين غليظ و شديد به دست آمده است توافق دارد

اي پلوتـارك بـود و اسـپارتي كـه در     سپارت ارسطو، بلكـه اسـپارت افسـانه   در خاطر مردم از اسپارت برجاي ماند، نه ا

جوانان قرنها اين آثار را مي خواندنـد و  . ه زبان فلسفي به صورت كمال مطلوب وصف شده استافالطون ب» جمهوري«

نها نيز به نوبت خود ماننـد ليكورگـوس حـاكمي حكـيم يـا حكيمـي حـاكم        آاين آرزو در دل آنها زبانه مي كشيد كه 

ز نيز باعـث بسـي گمراهيهـا    امرو اجتماع خيالپرستي و قدرت طلبي، بارها باعث گمراهي اشخاص شده است و. بشوند

  .شودمي

هنگـامي كـه پلوتـارك    . افسانة اسپارت را خوانندگان قرون وسطي و عصر جديد بيشتر از زبان پلوتارك شنيده اند

دوران عظمـت اسـپارت از عصـر    . تاريخ خود را نوشت شهر اسپارت و سرگذشتش به گذشتة افسانه اي تعلـق داشـت  

محققان تاريخ دولتها بايد گفته هاي پلوتارك را با . صر كريستف كلمب از زمان ماپلوتارك همانقدر فاصله داشت كه ع

احتياط تمام تلقي كنند؛ اما براي كساني كه در افسانه هاي قديم تحقيق و تتبع مي كنند آثار پلوتارك اهميت بسـيار  

تحت تأثير خود قرار داده اسـت، نـه از   يونان هميشه از راه متأثر ساختن افكار و آرمانها و اميدهاي بشر جهان را . دارد

امپراتوري روم جاده هايي ساخت كه بسياري از آنها هنوز باقي است، و قوانيني پديـد  . راه مستقيم قدرت سياسي خود

آورد كه مبنا و مبدأ بسياري از قوانين امروزي است؛ اما آنچه به اين جاده ها و قوانين اهميـت مـي بخشـد سـپاه روم     

زيرا كه قدرت سپاه خـود را بيشـتر در    ؛ويان سلحشوري بودند به فتح بزرگي توفيق نيافتندجن با آنكه جنگيونانيا. بود

يونانيان منتظر ماندند تا اسكندر نيمـه وحشـي بيايـد و راه و رسـم يونـانيگري را در      . ميان خودشان به كار مي بردند

خود يونانيان هرگـز بـه صـورت    . يه و آسياي صغير سازدخاور نزديك رواج دهد و زبان يوناني را زبان ادبي مصر و سور

. دادن چنين مهمي قادر نبودند؛ نه به علت نداشتن نيروي سپاهي، بل بدان سبب كه استعداد اتحاد سياسي نداشـتند 

                          امـا نبـوغ يونـاني فاتحـان بيگانـه را وادار     . وسايل و وسايط انتقال و توسعة تمدن يوناني همواره غيريوناني بوده اسـت 

  .دنمي ساخت كه در بسط و گسترش تمدن و فرهنگ يوناني بكوش
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آنچه در نظر نويسندة تاريخ جهان اهميت دارد جنگهاي كوچك ميان شهرهاي يونـان يـا مبـارزات تنـگ نظرانـة      

احزاب سياسي براي به دست آوردن قدرت سياسي نيست؛ مهم خاطراتي است كه پس از آن وقـايع در اذهـان مـردم    

ي كه با برف و بوران دست به گريبـان  لپ در ذهن كوهنوردآمانند خاطرة طلوع خورشيد از پس كوهستان : باقي ماند

و دم تصاوير قله هايي را به جاي مي گذاشتند كه در پرتـ راين خاطرات كه رفته رفته محو مي شدند، در اذهان م. باشد

ماند كه در پس ابرها هنوز فـر و شـكوه خورشـيد بـاقي     ند، و اين انديشه همچنان زنده ميدرخشيدنور سپيده دم مي

در ميان قله هاي درخشان، در صدر مسيحيت افالطون از همه نمايانتر بـود، و  . است پديدار شود است و هر آن ممكن

اما پس از تجديد حيات فرهنگي كه مردم رفتـه رفتـه   . در كليساي قرون وسطي ارسطو بيش از همه درخشش داشت

پلوتـارك در آزاديخواهـان   . فـت براي آزادي سياسي قائل به ارزش شدند، پلوتارك بيش از ديگران مورد توجه قـرار گر 

نهضت رمانتيـك  نفوذ عميقي داشت؛ در آلمان نيز  اياالت متحدة امريكا نقرن هجدهم فرانسه و انگلستان و بنيادگذارا

اما تـأثير پلوتـارك   . لماني را تحت تأثير داردآرا متأثر ساخت، و تا امروز هم، البته بيشتر از راههاي غيرمستقيم، تفكر 

سـخنان پلوتـارك دربـارة    . از حيـث ليكورگـوس و اسـپارت تـأثير وي بـد بـود      . بود و از لحـاظي بـد   از لحاظي خوب

از سـخنان او را در اينجـا    ليكورگوس حائز اهميت است و من، حتي به قيمت تكرار برخي مطالب هم شده، مختصري

  .كنمنقل مي

تدوين كند، و بـدين منظـور سـفرهاي     گويد كه ليكورگوس مصمم بود كه قوانيني براي شهر اسپارتپلوتارك مي

بود، » مستقيم و مستحكم«قوانين جزيرة كرت را كه بسيار . نزديك ببينداز بسيار كرد تا سازمانهاي دولتي مختلف را 

در مصـر بـر فوائـد تفكيـك     . پسنديد؛ ليكن قوانين ايوني را كه داراي حشو و زوائد بيهوده بود مطابق طبع خود نيافت

. ر مردم آگاه شد، و بعدها هنگامي كه از سفرهاي خود بازگشت، اين انديشه را در اسـپارت عمـل كـرد   سپاهيان از ساي

در اسپارت براي بازرگانان و صنعتگران و كارگران هريك سهمي جداگانه مقرر داشت و بيت المال جديدي بنا نهـاد و  

دگي و حسـد و آز و تـن آسـايي و نيـز از فقـر و      زمينها را ميان مردم اسپارت به تساوي تقسيم كرد تا شهر را از درمان

به كار بردن سكة طال و نقره را منع كرد و سكه هاي آهنين رواج داد، و ارزش آن سكه ها چنان انـدك  . ثروت بپيرايد

را » فنون سطحي و بيهـوده «ليكورگوس بدين ترتيب همة . بود كه معادل ده مينه از آن سكه ها اتاقكي را مي انباشت

نيز به همـين ترتيـب    و. پرداختند وجود نداشتي دادن به كساني كه بدان فنون ميبرد؛ زيرا كه پول كافي براازميان 

داشـتند،  ن، كه سكه هاي آهنين را دوست نمـي خطيبان و پااندازان و جواهرسازا. تجارت خارجي را غيرممكن ساخت

  .بخورند، غذاشان يك چيز باشد سپس فرمان داد كه همة مردم شهر با هم غذا. از اسپارت دور شدند

مي دانست؛ و مانند » قانونگذار بايد معين كند«ليكورگوس نيز تربيت كودكان را عمده ترين و مهمترين امري كه 

بازيهـا و  . همة كساني كه هدف اصلي شان نيروي سپاهي است شوق فراواني به باال بردن ميزان توالد و تناسل داشـت 

بـرخالف گفتـة افالطـون    . رابر جوانان براي اين بود كه جوانان را به زن گرفتن برانگيزنـد رقصهاي دختران برهنه در ب

                       كردند؛ بلكـه آنهـا را بـا شـوق و ميـل و رغبـت بـدين كـار        هين هندسي به زن گرفتن وادار نميجوانان را به حكم برا

ن به شكل يـك ارتبـاط نهـاني، در هـر دو طـرف عشـق       رسم پنهان داشتن زناشويي در سالهاي نخستي. مي كشاندند

. يا الاقل عقيدة پلوتارك چنين بوده است -داشت ر زنده نگه ميآورد و شور و رغبت آنها را به يكديگمي سوزاني پديد

پديـد آورد،  اگر مرد پيري، زني جوان داشت و به مرد جواني اجازه مي داد كـه از آن زن فرزنـد   «سپس مي گويد كه 

مجاز بـود كـه از   ... داشتدرستكار زن مرد ديگري را دوست ميهمچنين هرگاه مردي . كردنداو را سرزنش نمي مردم

غوش گـردد و آن زمـين زيبـا و ثمـربخش را شـخم زنـد و تخـم        آزن او هم  شوهر آن زن خواهش كند كه بگذارد با

                           ليكورگــوس كــه بايســت احساســات احمقانــه بــروز داد، زيــرا در ايــن مــوارد نمــي» .در آن بكــارد كودكــان نــازپرورد

سـايش عمـوم، عمـومي    آداشت كودكان، بـه خـاطر   تعلق داشته باشند، بلكه دوست مي خواست كودكان به كسينمي

ر كسـي فرزنـد   خواسـت كـه از هـ   چنان باشند كه بايد، ليكورگوس ميو به همين جهت، براي آنكه مردم شهر . باشند
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دهد كه اين همان اصلي اسـت  پلوتارك سپس توضيح مي. يندآدكان فقط از مردان درستكار پديد وپديد نيايد، بلكه ك

  .كه در مورد جفتگيري چهارپايان معمول و متداول است

دك سـالم  كو اگر. اش كنندريش سفيدان قوم مي برد تا معاينهآمد، پدر او را به نزد هنگامي كه كودكي به دنيا مي

از همـان آغـاز كودكـان را بـا     . دادند تا پرورش يابد، وگرنه او را به گودال آبي مي انداختندبود او را به پدرش پس مي

پسران در . پيچيدندمثالً آنها را در قنداق نمي -اوضاع سخت و خشن پرورش مي دادند، كه از بعضي جهات خوب بود 

آنجا آنها را چند دسته مي كردند، و هر دسته را تحـت فرمـان    .روزي مي رفتندهفت سالگي از خانه به مدرسة شبانه 

تا آنجا كه وقت اجازه مي داد، تعليمات . يكي از خود آنها كه به سبب هوش و شجاعت برگزيده مي شد قرار مي دادند

رنج مقاومت داشته باشند  كردند كه چگونه اطاعت كنند و در برابر درد وديدند، و باقي وقت را صرف اين ميمؤثر مي 

ي لجـز سـا   وپوشـيدند  تنه نميه ساله مي شدند، ديگر نيمپس از آنكه دوازد. و زحمت بكشند و در جنگ پيروز شوند

چند بار شستشو نمي كردند و هميشه ژوليده و خشن بودند و بر سر كاه مي خفتند و در زمستان خار بتـه بـه بسـتر    

نـه بـراي    -شـدند  افتادند مجازات ميوختند كه دزدي كنند و اگر گير ميمي آم بدانها. مخلوط مي كردندخود كاهي 

  .دزدي، بلكه براي كودني

چه مرد و چه زن، امري متعارف و متداول بود و جـزو برنامـة تربيتـي پسـران      ،در اسپارت عشق بين دو همجنس

لوتارك مي گويد كه يك بار پسـري از  پ. عاشق در كارهاي خوب يا بد معشوق مسئوليت داشت. بالغ به شمار مي رفت

  .زخمي كه هنگام نبرد برداشته بود فرياد كشيد، و عاشق آن پسر را به جرم ترسو بودن معشوقش جريمه كردند

  . يش بسيار محدود بودسپارتي، در همة مراحل زندگي آزادفرد ا

س بـه هـر نحـوي كـه     كه نمي داد كه هر باط در زندگي آنها برقرار بود، زيرا قانون اجازضپس از بلوغ نيز نظم و ان

دي مي دانست كه جـز انجـام دادن   رزندگي در شهر اسپارت مانند زندگي در اردوگاه بود، و هر ف. بخواهد زندگي كند

كوتاه سخن آنكه انديشة همه اين بود كه نه براي خود، بلكه براي خدمت بـه  . وظايف خود چه كارهايي مي تواند بكند

يكي از بهترين و خوشترين چيزهايي كه ليكورگوس آورد فراغت بود؛ اما وي مردم شهر خـود  ... اند كشور به دنيا آمده

مردم اسپارت نيازي نداشتند كه در راه كسب ثروت جهد كنند، زيرا . را از پرداختن به كارهاي زشت و پست منع كرد

يعني اسيراني كه در جنگ بـه دسـت    ،وتهازيرا كه هل. در اسپارت ثروت نه سودي داشت و نه كسي بدان ارج مي نهاد

  . دادندهر سال سهمي به صاحبان زمينها ميكردند و ينها را كشت ميمي آمدند، زم

پلوتارك سپس داستان يك نفر آتني را نقل مي كند كه به جرم تنبلي محكـوم گشـته بـود، و يكـي از اسـپارتيان      

كه به جرم زندگي نجيبانه و اشرافي محكوم گشته است بـه   آن مردي را«: داستان او را شنيد و در شگفت شد و گفت

  ».من نشان دهيد

خواسـتند و نـه                   را چنـان تربيـت كـرده بـود كـه نـه مـي       اد شهر خـود  رليكورگوس اف«پلوتارك ادامه مي دهد كه 

ان عسل كه گـرد ملكـة خـود    توانستند تنها زندگي كنند؛ بلكه همواره با يكديگر همكاري مي كردند و مانند زنبورمي

  » .يند، آنها نيز هميشه با هم بودندآفراهم مي 

نيز، مگر هنگامي كه براي تجارت مي آمدند، به شـهر اسـپارت راه   را اسپارتيان حق مسافرت نداشتند، و خارجيان 

  .ن مي رفت كه رسوم بيگانه فضيلت الكونيايي را از ميان ببردآنمي دادند؛ زيرا بيم 

قانوني را نقل مي كند كه به موجب آن اسپارتيان حق داشتند هرگـاه اراده كننـد هلوتهـا را بكشـند، امـا      پلوتارك 

توانم بپذيرم كه عملـي بـدين   زيرا من نمي«: شد، سر باز مي زندپلوتارك از قبول اينكه قانون شنيعي اثر ليكورگوس با

ي مشهود اسـت، مـن او را   ت و عدالتي كه در ساير آثار وزيرا از روي رأف. زشتي و پستي را ابداع يا معمول كرده باشد

ارت جز به تمجيـد و تحسـين سـخن    غير از اين مورد، پلوتارك از دولت اسپ» .پندارممي النفس و رئوفشخصي سليم

  .گويدنمي
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ي فاضلة او، كه فصـل بعـد   ةتأثير اسپارت در افالطون، كه اكنون موضوع بحث ما قرار خواهد گرفت، از شرح مدين

  .ما را تشكيل خواهد داد، روشن و مبرهن خواهد شد
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از ميان فالسفة باستاني و قرون وسطايي و جديد، نفوذ افالطون و ارسطو از همه بيشتر است؛ و از اين دو افالطـون در  

نخست اينكه ارسطو خود محصول افالطـون اسـت؛   : گويممن اين را به دو دليل مي. ي داشتاخالف خود تأثير بيشتر

ه فبنـابراين در تـاريخ فلسـ   . مسيحي، باري تا قرن سيزدهم، بيشتر افالطوني بوده است تا ارسـطويي دوم اينكه الهيات 

  .تر از اسالف يا اخالفشان مورد بحث قرار دهيمرا به شرح -و به اندازة كمتري ارسطو  -بايد افالطون 

سلسـلة طـوالني مـداين    نخست مدينة فاضله، كه نخسـتين حلقـة   : مهمترين موضوعات فلسفة افالطون عبارتد از

فاضله است؛ دوم نظرية مُثل، كه نخستين كوشش براي حل مسئلة الينحل جهان هستي است؛ سـوم بـراهين وي در   

اما پيش از آنكه به . اثبات بقاي روح؛ چهارم جهانشناسي او؛ پنجم تصور وي از معرفت به عنوان خاطره به جاي ادراك

نـدة عقايـد فلسـفي و    ربارة اوضاع زندگي افالطون و عـواملي كـه تعيـين كن   اين موضوعات بپردازيم، من چند كلمه د

  .اند سخن خواهم گفتسياسي وي بوده

وي يكـي از اشـراف مرفـه    . به دنيا آمـد  -يعني نخستين سالهاي جنگ آتن و اسپارت  -. م.ق 428-7افالطون در 

هنگـامي كـه آتـن شكسـت     . داشـت  يبستگي داشتند خويشـ » سي تن جبار«بود و با بسياري از كساني كه با دولت 

ممكن است وي اين شكست را نتيجة دموكراسي پنداشته باشد؛ خاصه آنكه وضع اجتماعي . خورد، افالطون جوان بود

وي يكي از شاگردان سقراط بود و بـدو عالقـه و ارادت   . دموكراسي محتمل مي سازد و نسبت خانوادگي بيزاريش را از

پس شگفت نيست كـه افالطـون در طـرح جامعـة     . تمام داشت؛ و سقراط را حكومت دموكراسي محكوم به مرگ كرد

هاي مخالف افالطون اين هنر را داشت كه مي توانست پيشنهاد. اشتراكي مطلوب خود به جانب اسپارت رو كرده باشد

» جمهـوري «اي بپوشاند كه قرنهاي آينده را فريب دهد؛ زيرا در قرنهـاي پـس از او كتـاب    آزادي را چنان جامهاصول 

هميشـه رسـم   . متضمن چه اموري اسـت » جمهوري«آنكه دانسته شود كه پيشنهادهاي بي مورد تحسين قرار گرفت،

اين سرنوشـت مشـترك مـردان بـزرگ     . يكن او را نشناسندچنين بوده است كه افالطون را تمجيد و تحسين كنند، ول

من مي خواهم او را بشناسم، امـا هنگـام بحـث دربـارة او بـرايش همانقـدر       . ولي غرض من وارونة اين امر است. است

» يـك حزبـي  «احترام قائل باشم كه گويي افالطـون يـك نفـر انگليسـي يـا امريكـايي معاصـر از مـدافعان حكومـت          

)totalitarianism (است.  

عوامل فلسفي محضي هم كه در افالطون اثر كردند از قبيلي بودند كه وي را براي متمايل شدن به جانب اسـپارت  

  .اين عوامل به طور كلي از اين قرار بودندك فيثاغورس، پارمنيدس، هراكليتوس و سقراط. مستعد مي ساختند

جنبـة دينـي   . از فيثاغورس گرفت) هر واسطة ديگريبه واسطة سقراط يا (افالطون عناصر ارفئوسي فلسفة خود را 

اعتقاد به بقاي روح، تعلق خاطر به دنياي ديگر، لحن روحاني، تشبيه جهان به غار و مفاد اين تشبيه، و نيـز احترامـي   

وذ فـ كه افالطون براي رياضيات قائل است، و آميختگي تعقل و اشراقق كه در نظريات او ديده مي شود، همه نتيجـة ن 

  .اغورس استفيث
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اعتقاد را از پارمنيدس گرفت كه واقعيت ابدي و مستقل از زمان اسـت؛ و ديگـر اينكـه بنـابر بـراهين       افالطون اين

  .منطقي تغيير و تغير امري موهوم است

تركيـب ايـن نظـر بـا     . از هراكليتوس اين نظرية منفي را گرفت كه در جهان محسوس هيچ چيزي پايـدار نيسـت  

منجر به اين نتيجه شد كه حصول معرفت از راه حواس امكان ندارد، بلكه بايد به وسيلة عقـل بـدان   اعتقاد پارمنيدس 

  .اين نتيجه نيز به نوبت خود با آيين فيثاغوري كامالً موافق بود. رسيد

احتمال دارد كه افالطون اشتغال خاطر به مسائل اخالقي و تمايل به توجيه غايي جهان بـه جـاي    .اما از سقراطو 

بر فكر افالطون بيش از فالسفة پيش از سقراط تسلط دارنـد؛  » خوبيها«توجيه مكانيكي آن را از او به ارث برده باشد، 

  .و مشكل است كه اين امر را نتيجة نفوذ سقراط ندانيم

  چيست؟) authoritarianism(» دولتگرايي«اما ارتباط اين مطالب با مرام 

قل از زمانند، پس بهترين دولت آن است كه از روي نمونة آسماني، و هـر  چون خوبي و واقعيت مست: نخست اينكه

چه شبيه تر بدان، ساخته شده باشد؛ بدين ترتيب كه حداقل تغيير و حداكثر ثبات در آن موجود باشد و فرمانروايـان  

  .ابدي را به بهترين نحوي درك كنند» خوبي«آن كساني باشند كه 

مانند همة اشراقيان، هستة يقيني وجود دارد كه جـز از راه سـير و سـلوكي خـاص     در عقايد افالطون، : دوم اينكه

كوشيدند كه حكومتي از محارم اسرار تشكيل دهنـد؛ و اگـر نيـك    فيثاغوريان مي. قابل انتقال نيستاساساً از راه ديگر 

استمدار خـوبي باشـد   اگر كسي بخواهد سي. كه افالطون آرزو مي كند تبه  عمق مطلب بنگريم، اين همان چيزي اس

هرگـاه  . را بشناسد، و اين شناسايي به وسيلة تركيبي از رياضت فكـري و رياضـت اخالقـي ميسـر اسـت     » خوبي«بايد 

  .كساني كه اين مراحل را نگذرانده باشند در كار دولت دست يابند، الجرم باعث فساد دولت خواهند شد

اصرار در آمـوختن  . ون، تعليم و تربيت بسيار الزم استبراي تشكيل حكومت خوب مطابق اصول افالط: سوم اينكه

هندسه به ديونيسوس جوان، پادشاه سيراكوس، براي اينكه وي پادشاه خوبي به بار آيد، در نظر ما كار غيرعاقالنـه اي  

اشـد  نفوذ فيثاغورس در افالطون آنقـدر بـود كـه افالطـون معتقـد ب     . نظر افالطون اين كار الزم بود ةاست؛ ولي از نقط

را ) مـت خـواص و تـوانگران   حكو(به اوليگارشي اعتقاد نظر اين . ي بدون رياضت حاصل نمي شودبدين كه عقل حقيق

  .كندايجاب مي

ين در ابنابر. افالطون نيز مانند اكثر فالسفة يونان برآن بود كه فراغت براي حصول عقل ضرورت دارد: چهارم اينكه

توان سراغي از عقل گرفت؛ بلكه عقل را بايد فقـط در  ناچارند كار كنند، نميزندگي خود ميان كساني كه براي گذران 

ايـن نقطـة   . ميان كساني جستجو كرد كه از خود بضاعتي دارند يا دولت بار تالش معاش را از دوششان برداشته اسـت 

  .نظر اساساً اشراقي است

وجـود دارد؟  » عقـل «آيا چيزي به نـام  : اينكهنخست . در مقايسة افالطون با افكار جديد، دو سؤال مطرح مي شود

  توان دولتي پديد آورد كه قدرت سياسي بدان بدهد؟ين چيزي وجود داشته باشد، آيا ميگرفتيم چن :دوم اينكه

     هيچ نوع فن خاص، از قبيل آنچه كفاش يا طبيب يا سـردار سـپاه دارد، نيسـت؛ بلكـه عقـل      » عقل«اينجا مراد از 

كنم كه ممكن بـود  من گمان مي. ه عاقالنه حكومت كندت، زيرا داشتن عقل انسان را قادر مي سازد كتر از اينهاسكلي

نگاه اين تعريف را با اين نظرية سقراط تكميل كند كه آافالطون بگويد كه عقل از معرفت و خوبي تشكيل مي شود، و 

كه از آن مي توان اين نتيجه را گرفـت كـه هـر كـس خـوبي را       -گردد از روي علم و عمد مرتكب گناه نميهيچكس 

طبيعي تر آن است كه بگوييم . اما نزد ما اين نظر دور از واقعيت مي نمايد. بشناسد عملش نيز عين صواب خواهد بود

افـراد يـك طبقـه يـا     . صل كنـد سازش ممكن را ميان اين منافع حا منافع مختلفند، و شخص سياستمدار بايد بهترين

                  ملت ممكن است داراي منافع مشتركي باشند، ليكن اين منافع عادتاً بـا منـافع طبقـات يـا ملـل ديگـر تعـارض پيـدا         

. شك نيست كه نوع بشر كليتاً نيز منافعي دارد، ولي اين منافع براي تعيين نحوة عمل سياسي كافي نيستند. كنندمي
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                تا هنگامي كه عدة زيـادي دول مسـتقل وجـود دارنـد، ايـن كفايـت حاصـل        در آينده شايد كفايت حاصل كنند، ولي

حتي در آن هنگام نيز دشوارترين نكته در پيروي از منافع عمومي عبارت خواهد بود از سازش دادن منـافع  . نمي شود

  .خصوصي كه با يكديگر تعارض دارند

از، حكومت وجود دارد كه قدرت را به دسـت عـاقالن بدهـد؟    هست آيا شكلي » عقل«اما گرفتيم كه چيزي به نام 

. انـد كننـد، و در واقـع اشـتباه هـم كـرده      ثريتها، از قبيل شوراهاي عمـومي، ممكـن اسـت اشـتباه    كبديهي است كه ا

ن، تـاكنون مرتكـب   پاپها، به رغم معصـوم بودنشـا  . پادشاهان غالباً احمقند. حكومتهاي اشرافي هميشه عاقالنه نيستند

آيا كسي مي تواند از اين نظر پشـتيباني كنـد كـه دولـت بايـد بـه دسـت فـارغ التحصـيالن          . اندهاي بزرگ شدهخطا

 اندچيز به دنيا آمدهد به دست مرداني سپرده شود كه بيدانشگاهها يا حتي مجتهدان حكمت الهي سپرده شود؟ يا باي

ه اي از مردم اجتماع، كه قانوناً قابل تعريـف باشـند،   اند؟ روشن است كه هيچ دستة برگزيدولي ثروتهاي كالن اندوخته

تـوان اشـخاص را   ود كه به وسيلة تعليمـات مناسـب مـي   ممكن است گفته ش. عمالً از مجموعة اجتماع عاقلتر نيستند

چيست؟ و آنگاه معلوم مـي شـود كـه    مناسب اما اين سؤال پيش مي آيد كه آن تعليمات . داراي عقل سياسي ساخت

  .سؤال حزبي است اين سؤال يك

ايـن  . سـت الينحـل  ا ايو سپردن دولت به دست آنـان، مسـئله  » عاقل«ين مسئلة يافتن يك دسته از مردان ابنابر

  .دليل نهايي دموكراسي است
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) اواخر كتاب پنجم(بخش نخست . ، مهمترين رسالة افالطون، به طور كلي از سه بخش تشكيل شده است»جمهوري«

  .اين قديمترين مدينة فاضله است. وصف سازمان يك جامعة اشتراكي كامل مطلوب است
كتابهـاي ششـم و هفـتم صـرف     . بدانها رسيده اين است كه حكام بايد حكـيم باشـند   افالطونيكي از نتايجي كه 

  .دهداين بحث بخش دوم را تشكيل مي. ستشده ا» فيلسوف«يا » حكيم«تعريف كلمة 
  .بخش سوم عمدتاً بحث دربارة انواع مختلف دولت هاي واقعي است، و ذكر معايب و محاسن آنها

بحث افالطـون چنـين تشـخيص     اولِ اما در همان مراحلِ. است» عدالت«تعريف » جمهوري«غرض ظاهري كتاب 
مي دهد كه چون مشاهدة قضايا در مقياس بزرگ آسانتر از مقياس كوچك است، پس بهتر آن اسـت بـه جـاي آنكـه     
ببينيم چه چيزهايي شخص عادل را به وجود مي آورد، به تحقيق اين امر بپردازيم كـه چـه عـواملي دولـت عـادل را      

  و چون عدالت بايد از جملة صفات بهترين دولت قابل تصور باشد، پـس نخسـت چنـين دولتـي وصـف      . د مي آوردپدي
  .ناميد» عدالت«شود و آنگاه مشخص مي گردد كه كداميك از كماالت آن دولت را بايد مي

آيـد  كـه پـيش مـي    نيم، و آنگاه نكاتي راوير كصبگذاريد نخست مدينة فاضلة افالطون را به صورت طرح كلي آن ت
  .مورد بحث قرار دهيم

. النـاس، سـربازان، و سرپرسـتان   عـوام . ايد به سه طبقه تقسيم شـوند كند كه افراد جامعه بطون چنين آغاز ميافال
. عدد افراد اين طبقه بايد از آن دو طبقـه ديگـر بسـيار كمتـر باشـد     . فقط طبقة اخير بايد قدرت سياسي داشته باشند

ن پس به حكم وراثت جانشين يكـديگر  آيد در بادي امر به وسيلة شخص قانونگذار برگزيده شوند و از گويا اين افراد با
ولي در موارد استثنايي مي توان كودك مستعد را از يكي از طبقات پست ارتقـا داد، و از ميـان فرزنـدان طبقـة     : شوند

  .دادتوان او را تنزل كودك يا جوان نابابي يافته شد ميسرپرست نيز اگر 
ار را جامـة  ذدر نظر افالطون مشكل عمده اين است كه چگونه محرز و مسلم كنيم كه سرپرسـتان مقاصـد قانونگـ   

در همـة  . براي اين مقصود، وي پيشنهادهاي گوناگون تربيتـي و اقتصـادي و بيولوژيـك و دينـي دارد    . عمل بپوشانند
. شـود مـي قات ديگر، غير از سرپرستان، بـه كـار بسـته    موارد روشن نيست كه اين پيشنهادها تا چه اندازه در مورد طب

در دولتهـاي   وجه سرپرستان است كه مانند يسـوعيان در پـاراگواي قـديم، و كشيشـان    تليكن عالقة اصلي افالطون م
  .و حزب كمونيست در روسية امروز، براي خود طبقة جدايي هستند، 1870كليسايي تا سال 

. ورزش و موسـيقي : عليم و تربيت است؛ و آن به دو بخش تقسيم مي شـود نخستين امري كه بايد بدان پرداخت ت
قلمرو فنون و هنرهـا را شـامل   » موسيقي«. ستون وسيعتر از معاني امروزي آنهامعاني اين دو كلمه در اصطالح افالط

» سـيقي مو«معنـاي  . گيـرد تگي و سالمت آن راجع است در بر ميآنچه را به تربيت بدن و شايس» ورزش«مي شود و 
» تربيـت بـدن  «از آنچه مـا  » ورزش«اراده مي كنيم؛ و معناي » فرهنگ«تقريباً به وسعت معنايي است كه ما از كلمة 

  .ناميم قدري وسيعتر استمي

 ء ء
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بار بياورد، به همان معنايي كه، بيشـتر  ) gentleman(» نجيب«فرهنگ بايد متوجه اين هدف باشد كه اشخاص را 
آتـن در عصـر افالطـون از جهتـي نظيـر      . مروز در انگلستان از اين كلمه مسـتفاد مـي شـود   به واسطه نفوذ افالطون، ا

يـك جامعـة اشـرافي وجـود داشـت كـه از ثـروت و حيثيـت اجتمـاعي           ،در اين هر دو. انگلستان در قرن نوزدهم بود
ناچـار بـود بـا رفتـار و     برخوردار بود، ولي قدرت سياسي را در انحصار خود نداشت؛ و باز در آن هر دو، جامعة اشرافي 

امـا در مدينـة فاضـلة افالطـون حكومـت اشـراف       . كردار فريبا و مؤثر تا آنجا كه بتواند براي خود كسـب قـدرت كنـد   
  .بالمعرض است

نوشته هـايي كـه   . متانت و ادب و شجاعت، ظاهراً صفاتي است كه بايد بيشتر از طريق تعليم و تربيت پرورش يابد
گيرد، و موسيقيي كه به گوشتان مي رسد، بايد از همان نخستين سالهاي زندگي جوانـان   در دسترس جوانان قرار مي

آثار هومر و هزيـود  . ها بايد قصه هاي مجاز را براي كودكان خود نقل كنندمادرها و َلله. ر شديد قرار گيردتحت سانسو
ير اناشايسته اي سر مـي زنـد، كـه مغـ     نخست اينكه در اين آثار گاهي از خدايان حركات. به چند دليل بايد منع شود

موخت كه از خدايان هرگز شرارت سر نمي زند، زيرا كه خدا صانع همه آبايد به كودكان چنين . اخالق پسنديده است
ثار هومر و هزيود مطالبي هست كـه بـراي ترسـاندن    دوم اينكه در آ. ع چيزهاي خوب استچيز نيست، بلكه فقط صان
شده است؛ حال آنكه در تعليم و تربيت بايد هرچه بيشتر كوشـيد كـه جوانـان بـراي جـان      خوانندگان از مرگ نوشته 

ين نبايـد  اپسـران بايـد بياموزنـد كـه بردگـي بـدتر از مـرگ اسـت؛ بنـابر         . دادن در ميدان جنگ آماده و راغب باشند
سـوم  . زاي دوستانشان باشدداستانهايي بشنوند كه در آنها مردان نيك گريه و زاري مي كنند، هر چند زاري آنها در ع

ة هميشـگي  قهقهـ «اينكه ادب حكم مي كند كه انسان هرگز به صداي بلند خنده سر ندهد؛ حال آنكه هومر از صداي 
تواند بـا دم  ت را نقل كنند، آموزگار چگونه ميتوانند اين عبارمادام كه كودكان مي. گويدسخن مي» خدايان سعاتمند

رنگـين و هوسـراني   هاي سفرهبدهد؟ چهارم اينكه در آثار هومر قطعاتي در توصيف گرم در نكوهش عياشي داد سخن 
اسقف اينگ، كه يك افالطوني حقيقـي اسـت،   . (روي و اعتدال مضر استود دارد؛ و اين قطعات براي ميانهخدايان وج

فريـاد  «: رار داداسـت مـورد اعتـراض قـ    شده اين بيت از يكي از اشعار معروف را كه در وصف شاديهاي بهشت سروده 
بـدان خرسـند و خوبـان    و نيز نبايد داستانهايي وجـود داشـته باشـد كـه در آنهـا      ) ».گسارانپيروزمندان و سرود باده

ايـن  بنا بر همـة  . بر روح لطيف كودكان ممكن است بسيار مضر باشدناخرسند باشند؛ زيرا كه تأثير اين قبيل داستانها 
  .حكوم و مردود دانستمالحظات، خيل شعرا را نيز بايد م

نمايش مي پردازد و مي گويد كه شخص خوب نبايد رغبتـي   رسپس افالطون به بيان برهان عجيب خود دربارة هن
ين نويسنده و بازيگري كه ابنابر. شوندب نمايشنامه ها اشخاص بد ديده ميبه تقليد از شخص بد داشته باشد؛ و در اغل
نـه تنهـا   . تقليد اشخاصي را كنند كه دست به همه گونه جنايـت مـي زننـد    نقش شخص بد را بازي مي كنند ناچارند

در يونـان نيـز ماننـد    . (جنايتكاران، بلكه زنان و بردگان و به طور كلي فرومايگان را اشخاص شريف نبايد تقليـد كننـد  
مجـاز باشـد، جـز     صـوالً ين، نمايشـنامه، اگـر ا  ابنابر.) كردانگلستان عصر اليزابت در نمايشها نقش زن را مرد بازي مي

اما محال بودن چنين نمايشي چنـان آشـكار   . عيب نجيب و شريف نبايد قهرمان ديگري داشته باشندقهرمانان مرد بي
  .است كه افالطون بر آن مي شود دروازة شهر را به روي همة نمايشنامه نويسان ببندد

د همه چيز را تقليد كنند بـه شـهر مـا بيايـد و     هرگاه يكي از حضرات تقليدكنندگاني كه از فرط زيركي مي توانن«
بخواهد خود و اشعارش را به نمايش بگذارد، ما در برابر او به خاك خواهيم افتاد و وجود شـريف و نـازنينش را مـورد    
تعظيم و تكريم قرار خواهيم داد، ولي ناچار اين مطلب را نيز به اطالع او خواهيم رسانيد كه در شهر ما نظـاير او حـق   

تدهين كـرديم و تـاجي از پشـم بـر     پس از آنكه سر او را با روغن مر  ينابنابر. جود ندارند، زيرا قانون اجازه نمي دهدو
  ».به سوي شهر ديگري روانه خواهيم كردرا فرقش نهاديم، او 
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مـي پـردازد و مـي گويـد كـه      ) به معناي جديـد كلمـه  (پس از اين موضوع، افالطون به موضوع سانسور موسيقي 
بـراي  (فقـط مقـام دوري   . قامهاي ليديايي و ايوني بايد ممنوع شود، زيرا كه اولي غم انگيز و دومي سستي آور اسـت م

مقامات ضـربي بايـد سـاده باشـند و زنـدگي شـجاعانه و       . از باشدجمي تواند م) براي اعتدال(و مقام فريژي ) شجاعت
  .موزون و متعادلي را بيان كنند

. باشد؛ هيچكس نبايد ماهي بخورد؛ گوشت نيز جز بريان كرده اش نبايد خورده شود بسيار سختبايد تربيت بدن 
افالطون مدعي است كه مردمـي كـه مطـابق دسـتورهاي او زنـدگي      . انواع چاشنيها و شيرينيها نيز نبايد مصرف شود

  .كنند به طبيب نيازمند نخواهند شد
 رو» فريبنـده «؛ اما در وقت مناسب آنها را با چيزهاي جوانان تا سن معيني نبايد چشمشان به زشتي و بدي بيفتد

در برابـر ايـن چيزهـا جوانـان     . چيزهاي فريبنده عبارت خواهند بود از مناظر وحشت آور و لذتهاي پليد. رو ساخته ب
بـراي   فقط هنگامي كه جوانان از اين آزمايشها پيروز درآمدند مي توان آنها را. نترسند و سستي اراده نشان ندهندبايد 

  . سرپرستي جامعه شايسته دانست
  .جنگ را به چشم ببينند، اما نبايد در جنگ شركت كنند ،پسران بايد پيش از رسيدن به سن بلوغ

بـراي سـربازان   ) به نظر من(در مورد اقتصاد، افالطون براي سرپرستان زندگي اشتراكي كامل پيشنهاد مي كند، و 
سرپرستان بايد خانـه هـاي كوچـك و    . هر چند كه اين نكته كامالً روشن نيستنيز همين نوع زندگي را در نظر دارد، 

بخورند؛ جز ضـروريات هيچگونـه   غذا غذاي ساده داشته باشند؛ زندگي شان مانند زندگي سربازي باشد؛ دسته جمعي 
ليلـي نيسـت   سرپرستان گرچه ثروتمند نيسـتند، د . داشتن طال و نقره بايد ممنوع شود. اموال خصوصي نداشته باشند

ثـروت و فقـر هـر دو    . اما هدف و غرض شهر، خير و صالح عموم است، نـه سـعادت يـك طبقـه    . كه سعادتمند نباشد
           بـدين معنـي كـه     ؛افالطون استدالل عجيبي هم دربارة جنـگ دارد . مضرند؛ و در شهر افالطون هيچكدام وجود ندارد
فق براي خود به دست آورد، زيرا كه شهر ما از غارت و غنـايم جنگـي   مي گويد شهر ما به آساني مي تواند متحد و مت

  .سهمي نخواهد گرفت
گوينـد كـه   مـي . بنـدد د خانوار نيز بكـار مـي  سقراط افالطوني مرام اشتراكي را با قدري بي ميلي ساختگي در مور

د كه اين امر مشـكالتي در  سقراط اعتراف مي كن. دوستان بايد همه چيزشان اشتراكي باشد، از جمله زن و فرزندشان
قبل از هر چيز، تعليم و تربيت دختـران  . پي دارد؛ ولي به نظر او اين مشكالت طوري نيست كه نتوان بر آنها فائق آمد

زن بايـد از  . دختران نيز بايد مانند پسران موسيقي و ورزش و فن جنـگ را بياموزنـد  . و پسران بايد عين يكديگر باشد
همان تعليماتي كه يك مرد را سرپرست خـوبي خواهـد سـاخت، يـك زن را نيـز      . مساوي باشد هر جهت با مرد كامالً

هـايي دارنـد،   بي شك زن ومـرد فـرق  » .زيرا كه اين هر دو در اصل از يك گوهرند«سرپرست خوبي به بار خوهد آورد 
انـد و  د، و برخـي جنگـي  اي سرپرستي مناسبنبرخي زنان فلسفي هستند و بر. ها ربطي به سياست نداردولي اين فرق

  .براي سربازي خوبند
نهـا  آشخص قانونگذار پس از آنكه سرپرستان را از زن و مرد برگزيد، آنگاه مقرر خواهد داشت كه خانـه و خـوراك   

شـنهاي معينـي عروسـها و    در ج 1.شناسيم، تغيير اساسـي خواهـد كـرد   ، به شكلي كه ما ميامر ازدواج. مشترك باشد
ظـاهراً  . ادي كه براي ثابت نگاه داشتن ميـزان جمعيـت الزم اسـت، دسـت بـه دسـت خواهنـد داد       ، به تعددامادها را

اما در حقيقت حكـام   ؛همسران با قرعه انتخاب خواهند شد، و به آنها خواهند آموخت كه به قرعه اعتقاد داشته باشند
اد كـه بهتـرين والـدين بيشـترين     شهر قرعه ها را مطابق اصول اصالح نژاد تنظيم خواهند كـرد و ترتيبـي خواهنـد د   

همة كودكان پس از تولد از والدينشان گرفته خواهند شد و دقت تمام به كـار خواهـد رفـت تـا     . فرزندان را دارا شوند
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كودكان ناقص الخلقه و آنهايي كه والدينشـان  . والدين فرزندان را نشناسند؛ و نيز كودكان والدين خود را به جا نياورند
اگر كودكي از والديني پديد آمد كه دولت » .جاي سري نامعلومي كه بايد باشند گذاشته خواهند شددر «پست باشند 

سن مادران بايد ميان بيسـت تـا چهـل، و    . ازدواج آنها را تصويب نكرده باشد، آن كودك حرامزاده شناخته خواهد شد
ارتباط آزاد، ولي سقط جنين يـا كشـتن نـوزاد    خارج از اين حدود . و پنج تا پنجاه و پنج باشد سن پدران ميان بيست

ندارنـد، بلكـه بايـد بـه حكـم       هايي كه دولت ترتيب مي دهـد، طـرفين ازدواج حقـي   »ازدواج«در . اجباري خواهد بود
اي كه در قبال دولت دارند عمل كنند، نه از روي احساسات مبتذلي كه مورد تحسين و سـتايش مشـتي شـاعر    وظيفه

  .مردود و مطرود است
ون هيچكس والدين خود را نمي شناسد، پس بر هر فردي واجب است كه مرداني را كه از حيث سال مي توانند چ
نظير ايـن رسـم   . (نيز قضيه از همين قرار خواهد بود» برادر«و » خواهر«و » مادر«در مورد . بنامد» پدر«باشند او پدر 

                   ن مسـيحي كـه بـه ميـان آن قبايـل مـي رفتـه انـد         در ميان بعضي قبايل وحشي متداول بوده و باعث شگفتي مبلغـا 
نيز به طـور  » برادر«و » خواهر«ازدواج . ازدواج ممنوع است» پسر«و » مادر«و » دختر«و » پدر«ميان ) مي شده است

كـرد  قدري بيشتر در اين موضوع دقت مـي  كنم اگر افالطونمن گمان مي. (مطلق نيستكلي ممنوع است، اما ممنوع 
  .)ازدواج را مطلقاً ممنوع ساخته است» برادر«و » خواهر«موارد استثنايي ازدواج متوجه مي شد كه جز 
متضـمنند، در  » بـرادر «و » خـواهر «و » مـادر «و » پـدر «انگارد كه عواطفي كه اكنـون كلمـات   افالطون چنين مي

يك مرد جوان دست روي هيچ پيرمردي بلنـد   مثالً. مدينة فاضله نيز همچنان در ضمن اين كلمات باقي خواهند ماند
  .نخواهد كرد، زيرا كه شايد پدر بود و او نداند

غرض از اين ترتيب اين است كه حس مالكيت خصوصي تضعيف شود و روحية اجتماعي بر مردم مسـتولي گـردد   
يز از همـين گونـه   عواملي كه منجر به سنت تجرد روحانيان مسيحي شد ن. تا به امحاي مالكيت خصوصي راضي شوند

  1.بود
منظور از جنبـة  . در پايان اين شرح مجمل از مدينة فاضلة افالطون، من به جنبة ديني نظام افالطوني مي پردازيم

ديني اين نظام خدايان معروف يوناني نيست، بلكه منظور افسانه هاي خاصي است كـه دولـت مدينـة فاضـله بايـد در      
كند كه دروغگويي حق خاص دولت اسـت، چنانكـه تجـويز دارو حـق خـاص       افالطون تصريح مي. گوش مردم بخواند

                   ديديم دولـت بايـد چنـين وانمـود كنـد كـه ازدواج از روي قرعـه كشـي معـين          نيز چنانكه پيش از اين . پزشك است
  .شود، و بدين گونه دولت بايد مردم را فريب دهد؛ اما اين امر جنبة ديني نداردمي

در كار باشد، كه افالطون اميدوار است كه شايد اين دروغ فرمانروايان مدينة فاضله را نيـز  » دروغ شاهانه«ك بايد ي
افالطـون ايـن دروغ را بـه     .بفريبد، ولي يقين دارد كه در هر حال تودة مردم شهر فريب ايـن دروغ را خواهنـد خـورد   

دروغ اين حكم است كه خدا آدميان را به سه گونـه  مهمترين قسمت اين . تفصيل قابل مالحظه اي تشريح كرده است
آدمهاي طاليي . فرغ و آهن ساخته شده اندبهترين آدميان از طال، ديگر بهترين از نقره، و تودة مردم از م :آفريده است

حسـب  كودكان بر . اي بايد سرباز شوند، و ديگران بايد به كارهاي دستي بپردازندهبراي سرپرستي خوبند؛ آدمهاي نقر
دين خـود  لـ هنگامي كه كـودكي از نـژاد وا  . عادت از نژاد والدين خود خواهند بود، ولي اين قاعده قطعي و كلي نيست

تـوان در طـي   مي گويد اعتقاد به افسانه را مي افالطون حق دارد كه. سب نژاد خود ترقي يا تنزل يابدحنباشد، بايد بر 
ـ     به مردم ژ 1868از سال . عمر دونسل پديد آورد النـوع خورشـيد اسـت و    هاپن آموخته انـد كـه ميكـادو از اخـالف رب

در ژاپن هر استاد دانشگاهي، ولو در آثار علمي خـود، در  . سرزمين ژاپن پيش از ساير قسمتهاي جهان خلق شده است
التفـاتي   اي كه ظاهراً افالطون بـدان اما نكته. خواهد شد اين احكام شك كند به جرم فعاليت ضد ژاپني از كار منفصل
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يست و ايجاد اعتقاد نسـبت بـدانها مسـتلزم نـوعي تعلـيم و      ننكرده اين است كه اين قبيل افسانه ها با فلسفه سازگار 
  .تربيت است كه با پرورش هوش و ذكاوت افراد منافات دارد

دالت بنـابراين تعريـف، عـ   . كه ظاهراً هدف همة اين بخشهاست در كتاب چهارم به دست مي آيد» عدالت«تعريف 
ور است كه پيشـه » متعادل«شهر هنگامي ولي نكند؛ ضعبارت است از اين كه هر كسي سرش به كار خودش باشد و ف

  .و سرباز و سرپرست، هر كدام به كار خود بپردازند و در امور طبقات ديگر دخالت نكنند
گمان نمي رود ايـن قـانون   تحسيني است، ولي قابل اينكه هر كس بايد سرش به كار خودش باشد، بي شك قانون 

ترجمه مي شود حـاكي  ) عدل(» justice«لفظ يونانيي كه در زبان انگليسي به . منطبق باشد» عدالت«با مفهوم جديد 
از مفهومي بود كه در فلسفة يوناني اهميتي به سزا داشت، ولي در زبان انگليسي معادل دقيقـي بـراي آن يافـت نمـي     

  :نكسيمندر را دوباره يادآوري كنيمدر اينجا بد نيست گفتة ا 1.شود
 عـدلي يكـديگر را  گردند؛ زيرا كه بياند باز مير به همان چيزي كه از آن برخاستهاشيا چنانكه مقرر است بار ديگ«

  ».كننددر زمان مقتضي ترميم و جبران مي
. دينـي يـا اخالقـي ناميـد    تـوان آن را  نظريه يا احساسي داشتند كه ميغاز فلسفه، يونانيان دربارة جهان آپيش از 

اين امر تابع مشيت زئـوس نيسـت، زيـرا كـه     . مطابق اين نظريه هر كس يا چيزي داراي جايگاه و وظيفة معيني است
. دارد اين نظريه با مفهوم سرنوشت و تقـدير بسـتگي  . خود زئوس نيز تابع همان قانوني است كه برديگران حاكم است

تمايلي براي تجاوز از حدود اين قانون، يعنـي   اما هر جا كه نيرو وجود داشته باشد،. دخدايان نيز كامالً تابع اين قانونن
زات تجاوزكنندگان را مجـا  متجسماما يك نوع قانون فوق المپي غير . خيزدجود دارد؛ و ستيزه از اينجا بر ميعدالت، و

رت ي، بـه صـو  بينـ مجموعة ايـن جهـان  . ازداند برهم زنند بار ديگر برقرار مي سخواستهمي كند و نظمي را كه آنها مي
هاي مبتني بر ستيزه، ماننـد  بيني را در جهان شناسياين جهان. اه، وارد فلسفه شدآگاصلي خود و شايد به طور ناخود

تـوان  ي، مانند نظريات پارمنيـدس، مـي  جهان شناسي هراكليتوس و امپدوكلس، و همچنين در نظريات وحدت وجود
پيداست كه شالودة تصـور افالطـون   و بيني منشأ اعتقاد به قانون طبيعي و قانون بشري است؛ اين جهان. مالحظه كرد

  .بيني استاز عدالت نيز مبتني بر همين جهان
ما به واسطة نفوذ نظريـة  . بيش از مفهوم سياسي آن به تصور افالطون نزديك است» عدالت«معناي حقوقي كلمة 

از اين كلمه معنـاي مسـاوات بـر     ايم؛ حال آنكه در نظر افالطونمربوط ساخته عدالت را با مساوات دموكراسي، مفهوم
ه كـ نخسـتين تعريفـي   . معناي حقوقي عدالت بيشتر راجع است به حقوق مالكيت كه ربطي به مساوات ندارد. آيدنمي

ايـن تعريـف بـه    . براي عدالت پيشنهاد شده است اين است كه عدالت عبارت است از اداي دين» جمهوري«در كتاب 
  .ن تا آخر بحث باقي مي ماندآعلت نارسايي به زودي طرد مي شود؛ ولي جزيي از 

 رات و حقـوق نخست اينكه اين تعريف عدم تسـاوي اختيـا  . در خصوص تعريف افالطون بايد چند نكته را تذكر داد
در مدينة فاضله همة اختيارات بايد در دست سرپرستان باشد، زيرا كـه آنهـا   . انگاردافراد را بدون وقوع ظلم ممكن مي

بر تعريف افالطون فقط هنگامي ظلم واقع مي شود كـه در ميـان طبقـات ديگـر     بنا . دمنترين افراد اجتماع هستندخر
تنـزل  به همين جهت است كه افالطون ترقـي و  . رستان خردمندتر باشندافرادي وجود داشته باشند كه برخي از سرپ

كند؛ در حالي كه به گمان وي امتياز دو جانبة خون و تربيـت در اغلـب مـوارد فرزنـدان     افراد جامعه را پيش بيني مي
                   هسـت وجـود   اگر علـم سياسـتي دقيقتـر از آنچـه     . وردآطبقه سرپرست را برتر از فززندان طبقات ديگر به بار خواهد 

توانسـتيم در تأييـد نظـام    تر از اين مي بود، در آن صورت ميتر و متيقنو اگر تبعيت مردم از قوانين قطعيداشت، مي
اگر ما تيم فوتبال كشور را از بهترين فوتباليستها تشكيل دهيم هيچكس اين كـار را  . اجتماعي بسيار داد سخن بدهيم
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امـا  . د شناخت؛ گو اينكه افراد تيم بدين وسيله برتري خاصي نسبت به ديگران به دست مي آورندخالف عدالت نخواه
. حكومت آتن دموكراتي مي بود، در آن صورت بايستي افراد تيم از روي قرعه انتخاب شـوند  ةاگر بازي فوتبال به انداز

گـران مهـارت دارد؛ و بسـيار جـاي     منتها در مسائل حكومتي مشكل مي توان تشخيص داد كه چه كسـي بـيش از دي  
ترديد است در اين كه شخص سياستمدار در به كار بردن مهارت خود نفع جامعه را مقدم بداند بـر نفـع خـودش، يـا     

  .اشاش، يا حزبش، يا عقيدهبقهط
ديگر اين است كه تعريف افالطون مبتني است برفرض وجود دولتي كه يا مطابق سنن قـديم تشـكيل شـده     تةنك
افالطون مي گويـد  . رمان اخالقي به وجود آمده باشدآ، يا مانند دولت خود افالطون براي تحقق بخشيدن به يك باشد

عدالت اين است كه هر فردي وظيفة خود را انجام دهد؛ اما بايد ديد وظيفة فرد چيست؟ در كشوري مانند مصر قديم 
آمـوزد، و بـدين ترتيـب    وظيفة خـود را از پـدرش مـي    هر كسي يا كشور اينكاها، كه قرنها تغييري در آن روي ندهد،

پـس وظيفـة هـر فـرد را بايـد ذوق آن فـرد       . اما در كشور افالطون هيچكس پدر قانوني ندارد. اشكالي پيش نمي آيد
پيداست كه منظـور  . تعيين كند، يا تصميم دولت كه مبتني خواهد بود بر استعدادي كه در آن فرد تشخيص مي دهد

اما كارهايي هست كه هر چند ممكن است مستلزم مهارت و استعداد فراوان باشند، . ون شق اخير استو مقصود افالط
ن كـاري  عري را از اين جمله مي داند، و مـ بعيد نيست كه در مدينة فاضله مضر شناخته شوند؛ كما اينكه افالطون شا

صد دولت در تعيين اينكه وظيفة هر كسـي  پس مقا. شناسممهارت بسيار داشت از اين قماش ميرا كه ناپلئون در آن 
سوف باشند، در اين كشـور ابـداع و نـوآوري    لگرچه همة فرمانروايان كشور افالطون بايد في. چه بايد باشد دخالت دارد

  .فهمد و با او موافق استوف كسي است كه غرض افالطون را ميفيلس. ممنوع است
واهد رسيد و به چه توفيقي دست خواهد يافت، مي بينـيم كـه   اما اگر بپرسيم كه مدينة فاضله به چه مقصودي خ

مدينة فاضله در جنگ با كشورهايي كه جمعيتشان كمابيش با آن برابر : پاسخ اين سؤال مبتذل و پيش پا افتاده است
لت مسلم است كه به ع تقريباً. در اين شهر زندگي عدة معين و معدودي نيز تأمين خواهد شد. باشد پيروز خواهد شد

 ،اين جمهوري از اين جهـت نيـز، ماننـد جهـات ديگـر     . شدت و غلظت قوانين هيچ هنر يا علمي به وجود نخواهد آمد
كبري و سخن پـردازي تنهـا چيـزي كـه بـه      و مالحظه مي كنيد كه پس از آن همه صغري . نظير اسپارت خواهد بود

ر سالهاي قحط و شكست مي زيسته و شـايد  افالطون د. دست مي آيد عبارت است از مهارت در جنگ و قوت اليموت
  .داري استع اين دو بال بهترين هدف فن كشوربه طور نابخود چنين مي پنداشته كه دف

اي، اگر غرض از توصيف آن هزل و فكاهت نباشد، بايـد آرمانهـاي خـالق خـود را     مدينة فاضلهبديهي است كه هر 
. مراد داشته باشيم مورد بحث قرار دهـيم ) ideals(» آرمانها«كلمة اكنون بگذاريد آنچه را ممكن است از . مجسم كند

كساني كه بدانها عقيده دارند خواسته مي شوند؛ اما اين خواسـتن ماننـد خواسـتن     ةنخست اينكه اين آرمانها به وسيل
تفاوت ميان آرمان و خواهش عادي اين است كـه آرمـان امـري    . همچون غذا و مسكن، نيست ،وسايل راحت شخصي

با نفس كسي كه آن خواهش را احساس مي كند ارتبـاط خاصـي   ) حداقل به ظاهر(غيرشخصي است؛ چيزي است كه 
: نـين تعريـف كنـيم   را چ» آرمـان «از اين قرار مي تـوانيم  . ندارد و لذا مي تواند بالفرض مورد خواهش همه واقع شود

كـه شـخص   ده مركز اين خواهش باشد، بل چنانآرمان چيزي است كه خواسته شود، نه چنان كه نفس شخص خواهن
مثالً ممكن است من آرزو كنم كـه همـة مـردم غـذاي كـافي داشـته       . خواهنده بخواهد كه ديگران نيز آن را بخواهند

اگر چيزي از اين قبيل آرزو كنم، اين را هم آرزو خواهم كـرد   باشند و همه در حق هم مهرباني كنند، و قس عليهذا؛ و
بدين طريق من مي توانم اخالقي پديد آورم كه به ظاهر غيرشخصي مـي نمايـد؛   . كه همة مردم آن چيز را آرزو كنند

ي كـه  آن چيـز زيـرا كـه اگـر خـود     : مـن قـرار دارد   شخصِ خواهشِ هرچند كه در واقع آن اخالق بر شالودة شخصيِ
المثـل ممكـن اسـت    في. استن آن چيز متعلق به من استسته مي شود به شخص من ربطي نداشته باشد، باز خوخوا
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در اينجـا تفـاوت   . يك نفر بخواهد كه همة مردم دانشمند باشند، و ديگري بخواهد كه همة مردم هنـر را درك كننـد  
  .آوردت ميان آرمانهاي آنها را پديد ميشخصي ميان اين دو نفر است كه تفاو

تـو غلـط   «: فرض كنيد كه يك نفر بگويد. ظاهر مي شود ههمينكه پاي اختالف به ميان بيايد، جنبة شخصي قضي
تو بايد خوشبختي را براي مردم آلمـان و بـدبختي را بـراي ديگـران      كني؛كني كه خوشبختي براي همه آرزو ميمي 

. ه اين چيزي است كه گوينده مي خواهد من آرزو كـنم را مي توان چنين تعبير كرد ك» بايد«اينجا كلمة » .رزو كنيآ
ممكن است من در پاسخ بگويم كه چون آلماني نيستم از لحاظ روحي برايم ممكن نيست كه براي همـة آنهـايي كـه    

  .رسدم؛ ولي اين جواب نارسا به نظر ميآلماني نيستند بدبختي آرزو كن
قهرمان نيچه بـا قـديس   . شخصي هم تعارض وجود داشته باشدعالوه بر اين، ممكن است بين آرمانهاي كامالً غير 

يكي به وسيلة پيروان نيچه، ديگري  :مسيحي فرق دارد؛ معهذا هردو به طور غير شخصي مورد ستايش قرار مي گيرند
ما جز به وسيلة تمايالت خودمان به چه وسيلة ديگري مي توانيم ميان اين دو حكم كنيم؟ پـس  . به وسيلة مسيحيان

كـه شـكل نهـايي آن     -به وسيلة ديگري نباشد، اختالف اخالقي فقط به وسيلة توسل به عواطف، يا به وسيله زور  اگر
در مسائل مربوط به واقعيت مي توانيم به علـم و روشـهاي مشـاهدة علمـي متوسـل      . قابل حل است -شود جنگ مي

قضيه في الواقع از همين قرار باشد، اختالفات پس اگر . شويم؛ ولي در مسائل نهايي اخالق چنين مراجعي وجود ندارد
  .شوندمبدل مي -از جمله قدرت تبليغاتي  -اخالقي به مسابقة قدرت 
تراسـيماخوس نيـز ماننـد    . ، تراسيماخوس صورت خام اين نظريه را مطرح مي كند»جمهوري«در نخستين كتاب 

، Chalcedonيك سوفسـطايي كالسـدوني    وي. كمابيش همة اشخاص مكالمات افالطون، يك شخص واقعي بوده است
پـس از آنكـه   . ظاهر شده اسـت . م.ق 427و يكي از آموزگاران مشهور خطابه بوده و در نخستين كمدي آريستوفانس، 

و آدئيمــانتوس  Glauconو بــرادران بزرگتــر افالطــون، گالوكــون  Cephalusســقراط بــا شخصــي بــه نــام ســفالوس 
Adeimantusالت مي كند، تراسيماخوس كه حوصله اش سر رفته با اعتراض شديد بـه ايـن   ، بحث شيريني دربارة عد

عدالت چيزي جز منـافع اقويـا   «مهمالت كودكانه ناگهان وارد بحث مي شود و با قوت و تأكيد تمام اعالم مي كند كه 
  ».نيست

امـا  . گيردفانه قرار نميمنصسقراط اين نظر را با زبانبازي رد مي كند؛ و پس از آن ديگر اين نظر هرگز مورد بحث 
معياري » بد«از » خوب«آيا براي تميز دادن  :اين نظر مسئلة اساسي اخالق و سياست را در بر دارد و ان اين است كه

جز آنكه به كار برندة اين كلمات مي خواهد وجود دارد؟ اگر چنين معياري وجود نداشته باشد، بسياري از نتايجي كـه  
  عياري وجود دارد؟ماما چگونه مي توان گفت كه چنين . مي رسدبه نظر تراسيماخوس گرفته است اجتناب ناپذير 

ن كـس كـه اراده اش بـا ارادة    آو  ؛خدا خوب و بد را معين مي كند: در نظر اول پاسخ ساده اي دارد در اينجا دين
اين پاسخ هم كامالً مطابق با ديانت نيست؛ زيرا حكماي الهي مي گوينـد كـه   . خدا هماهنگ باشد شخص خوبي است

بدين ترتيب ناچار بـا ايـن   . داشته باشد خدا ةخدا خوب است، و از اينجا الزم مي آيد كه خوبي معياري مستقل از اراد
بـه همـان    -صحت يا بطـالن عينـي وجـود دارد؟    » لذت خوب است«آيا در قولي از قبيل : مسئله روبرو مي شويم كه
  .ممكن است وجود داشته باشد» برف سفيد است«معني كه در قولي از قبيل 

بر اين باشند كه براي مقاصد عملي مي توان  ممكن عده اي. پاسخ دادن به اين مسئله مستلزم بحث طوالني است
چيسـت، ولـيكن سـخني را صـحيح     » صحت عينـي «من نمي دانم مراد از « :از موضوع اساسي احتراز كرد و گفت كه

كـه بـرف   » صـحيح اسـت  «بـدين معنـي    ».اند باشدخواهيم دانست كه مورد اجماع كساني كه به تحقيق آن پرداخته
پس ما با يـك  . ه شده است، و آب مركب از هيدروژن و اكسيژن است، و قس عليهذاسفيد است، ويوليوس قيصر كشت

وجـود داشـته باشـد،    آيا در اخالق اقوالي را كه مورد اجماع عام باشد وجـود دارد؟ اگـر   : مسئلة واقعي روبرو مي شويم
باشد، هر اقوالي وجود نداشته  اما اگر چنين. توانند مبناي قوانين و رفتار خصوصي، هر دو، واقع شوندچنين اقوالي مي
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گاه يك اختالف الينحل ميان دو دستة نيرومند پديد آيد ما در عرصة عمل، بدون توجه بـدين كـه از لحـاظ فلسـفي     
  .حق با كدام طرف است، به مسابقة زور يا تبليغ، يا هر دو، رانده خواهيم شد

نمايشـنامه نويسـي او را وادار مـي كنـد كـه نظـر       هرچند قريحة . در نظر افالطون اين مسئله در واقع وجود ندارد
خبر است، و به خود اجـازه مـي دهـد    تراسيماخوس را به قوت تمام بيان كند، ليكن خود وي از قوت اين نظر پاك بي

وجود دارد، و ماهيت آن را نيز به » خوبي«افالطون مطمئن است كه . انصافي كندكه در استدالل بر ضد آن سخت بي
ان دريافت، و اگر در اين مورد اختالفي وجود داشته باشد شخص مخالف حـداقل دچـار اخـتالل فكـري     تحقيق مي تو

  .است؛ گويي اختالف عبارت است از يك اختالف علمي بر سر يك امر واقعي
اختالف ميان افالطون و تراسيماخوس حائز اهميت بسيار است؛ اما وظيفة نويسندة تاريخ فلسفه اين است كه اين 

افالطون مي پندارد كه مي تواند اثبات كند كه جمهوري مطلوب . ف را ثبت كند، نه آنكه در اين ميان حكم كنداختال
تواند اثبات كنـد  است؛ يك نفر دموكرات كه به عينيت اخالق معتقد باشد ممكن است كه بپندارد كه مي» خوب«وي 

بحـث بـر سـر اثبـات يـا رد      «: اشد خواهد گفـت اما كسي كه موافق تراسيماخوس ب. است» بد«كه جمهوري افالطون 

اگـر  . ، يـا نـه  داريـد دوست مينيست؛ بحث فقط بر سر اين است كه آيا شما آن دولتي را كه افالطون آرزو مي كند 
اي دارنـد و عـده  اي دوست باگر عده. داريد، براي شما بد استداريد، براي شما خوب است؛ اگر دوست نميدوست مي

  ».يا زور آشكار، يا زور پنهان -توان به موجب دليل حكم كرد؛ بلكه بايد به زور متوسل شد دوست ندارند، نمي
در هر دو طـرف مردانـي   . اين يكي از آن مباحث فلسفي است كه تا كنون دربارة آن حكم قطعي صادر نشده است

ون از آن پشـتيباني كـرد، مـدتي    اي كه افالطـ اما عقيده. كنندوجود دارند كه احترام انسان را نسبت به خود جلب مي
  .مديد تقريباً بالمعارض بود

اين را نيز ناگفته نگذاريم كه اعتقاد به اجماع عام، در برابر معيار عيني، متضـمن نتـايجي اسـت كـه كمتـر كسـي       
تـر  اي مـي آوردنـد كـه ابتـدا كم    مثالً تكليف ما در قبال علماي نوآوري مانند گاليله چيست، كه عقيده. قبول مي كند

پذيرند؟ اين نوآوران به وسـيلة اسـتدالل پشـتيباني همـه را جلـب                     كسي قبول مي كند ليكن سرانجام تقريباً همه مي
آيد كه محكي غير از اجمـاع عـام   از اينجا الزم مي. مي كنند، نه از راه توسل به عواطف يا تبليغات دولتي يا اعمال زور

عيساي مسـيح چنـين   . اخالقي شباهتي به موضوع آموزگاران بزرگ ديني وجود دارد در موضوعات. وجود داشته باشد
چنـين  . آموخت كه درويدن غالت در روز يكشنبه ناصـواب نيسـت، امـا نفـرت داشـتن از دشـمن ناصـواب اسـت        مي

معيار مسائل  نوآوريهاي اخالقي مسلماً مستلزم وجود معياري غير از اجماع عام است؛ ولي اين معيار هرچه باشد مانند
فعالً بگذاريـد تنهـا بـه    . اين مسئله، مسئلة دشواري است و من داعية حل آن را ندارم. علمي يك واقعيت عيني نيست

  .ثبت آن قانع باشيم
. هاي فاضلة جديد، به اين قصد طرح ريزي شده بود كه واقعاً به وجود آيـد جمهوري افالطون شايد برخالف مدينه

بسياري از شرايط آن، از جملة برخـي  . كنيم، غير ممكن نبوده استوري چنانكه ما خيال ميبه وجود آوردن اين جمه
فيثـاغورس بـه تشـكيل دادن    . نمايد، در شهر اسپارت عمـالً تحقـق يافتـه بـود    شرايط كه در نظر ما به كلي محال مي

 Archytasارخيتـاس فيثـاغوري   هنگام مسافرت افالطون به سيسيل و جنوب ايتاليا، . حكومت فالسفه اقدام كرده بود
. استخدام دانشمندان براي وضع قوانين در آن زمان امري متداول بـود . داراي قدرت سياسي بود Tarasدر شهر تاراس 

در آن روزگار مستعمرات به كلي خارج از دامنة . را پروتاگوراس وضع كرد Thuriiقوانين آتن را سولون، و از آن توريي 
ل جمهوري افالطون را افالطونيان در سواحل اسپانيا يا گقدرت شهرهاي اصلي بودند؛ و كامالً ميسر بود كه گروهي از 

دچـار جنگهـاي    بدبختانه دست تصادف افالطون را به سيراكوس انداخت كه شهر تجارتي بزرگـي بـود  . تشكيل دهند
در نسل بعد، ظهور دولـت مقـدوني   . دهدهيچ فيلسوفي كار مهمي انجام نمي در چنين محيطي. سخت با دولت كارتاژ

  .همة دولتهاي ديگر را برانداخت و همة آزمايشهاي سياسي كوچك و محدود را عقيم ساخت
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، يعني از اواخر كتاب پنجم تا پايان كتاب هفتم، بيشتر صرف مسائل فلسفي محض، در برابر »جمهوري«اواسط كتاب 

  :شونداين مسائل كمابيش ناگهان مطرح مي. سياست، شده است
كه هم اكنون عنـوان  انفالسفه پادشاه شوند يا آنمفاسد نوع بشر هرگز نقصان نخواهد يافت مگر آنگاه كه در شهرها 

واحـد  لك فالسفه درآيند و نيروي سياسـت و حكمـت توأمـاً در فـرد     پادشاهي و سلطنت دارند به راستي و جداً در س
جمع شود و از طرفي هم به موجب  قانون سخن كساني كه منحصراً يكـي از ايـن دو رشـته را تعقيـب مـي كننـد از       

تا اين شرايط انجام نشود هرگز ممكن نيست طرحي كه ما در ضمن ايـن مباحثـه   . مور ممنوع گردنددخالت در ادارة ا
  1.در نظر گرفتيم از مرحلة امكان بگذرد و پا به عرصة وجود نهد
چيست؟ بحثي كه به دنبال اين سؤال پـيش  » فلسفه« از اما اگر اين سخن درست باشد، فيلسوف كيست و منظور

پـاره اي از  . است و شايد نفوذ آن نيز از ساير قسمتهاي اين كتاب بيشتر باشد» جمهوري«سمت مي آيد معروفترين ق
گويـد  بـا آنچـه افالطـون مـي    ) انند خود منم(اي بسا كه خوانننده. يي و لطافت استسطور اين قسمت در نهايت زيبا

  .خورداختيار تكان مياز خواندن آن بي مخالف باشد، ولي مسلماً
افالطون بر اساس تميز دادن ميان واقعيت و صورت ظاهر، يا بود و نمود كه نخست پارمنيـدس آن را بيـان    ةفلسف

در سراسر بحثي كه اكنون از آن سخن مي گوييم، اصطالحات و استدالالت پارمنيـدس مكـرر   . كرده بود، استوار است
در زمينـة  . تر فيثاغورس است تا پارمنيـدي اما در خصوص بود لحني ديني به گوش مي خورد كه بيش. به كار مي رود

يثـاغورس  فرياضيات و موسيقي نيز مطالب بسياري در اين بحث هست كه مي توان پي آن را مسـتقيماً تـا شـاگردان    
نجهاني فيثاغورس و اورفئوسيان تركيبي پديد آمد كه ظاهراً عواطف آاز آميزش منطق پارمنيدس و نظرية . دنبال كرد

و از اين آميزش معجوني ساخته شد كه، به اشكال گوناگون، فالسفة بـزرگ را،  . و را راضي مي كردعقلي و ديني هر د
چرا پوريتانها به موسيقي و نقاشي . اما تنها فالسفه زير تأثير افالطون قرار نگرفتند. از آن پس تا هگل، زير تأثير گرفت

بـه  ا در مدرسه چر. خواهيد يافت» جمهوري«دهم  و تجمالت كليساي كاتوليك اعتراض مي كردند؟ پاسخ را در كتاب
  .كودكان رياضيات درس مي دهند؟ داليل اين امر در كتاب هفتم بيان شده است

شودفالطوني در چند بند زير خالصه ميل اُثنظرية م:  
يعنـي دوسـتدار    ،فيلسوف كيست؟ پاسخ اول، از لحاظ لغت شناسـي ايـن اسـت كـه فيلسـوف     : سؤال ما اين است

و مـي گـوييم فالنـي دانـش     ا دوستدار دانش، بدان معني كه دربارة شـخص كنجكـا  بوليكن دوستدار حكمت . حكمت
: كنـيم لـذا تعريـف خـود را اصـالح مـي     . شـود ص از كنجكاوي عوامانه فيلسوف نميشخ. دارد، دو تا استرادوست مي

  چيست؟اما جمال حق . فيلسوف كسي است كه منظر راستي يا جمال حق را دوست مي دارد

                                                           

  .م . ترجمة آقاي فوأد روحاني، بنگاه ترجمه و نشر كتاب. 473افالطون، » جمهور«نقل از  .1
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داند كه در نمايش تراژديهاي جديـد  را دوست مي دارد، هميشه الزم مي شخصي را در نظر آوريد كه چيزهاي زيبا
چنين شخصي فيلسوف نيست، زيـرا كـه فقـط چيزهـاي     . حاضر شود، فيلمهاي تازه را ببيند، و موسيقي تازه را بشنود
آنكه چيزهاي زيبا را دوست مـي دارد  . فسه دوست مي داردزيبا را دوست مي دارد؛ حال آنكه فيلسوف زيبايي را في ن

شخص نخستين فقط داراي عقيـده اسـت؛ حـال    . خواب مي بيند؛ و آنكه زيبايي مطلق را مي شناسد كامالً بيدار است
  .آنكه شخص اخير صاحب معرفت است

دارد؛ يعنـي   چيست؟ شخصي كه صاحب معرفت اسـت، بـر چيـزي معرفـت    » معرفت«و » عقيده«و اما فرق ميان 
پـس  .) اين نكته پارمنيـدس را بـه خـاطر مـي آورد    . (زيرا چيزي كه موجود نباشد هيچ است ؛چيزي كه موجود است

چگونه؟ عقيده، نـه  . معرفت مصون از خطاست؛ زيرا كه منطقاً نمي تواند خطا باشد؛ ولي عقيده ممكن است خطا باشد
ست؛ و نه مي تواند از آنچه هست باشد، زيرا كه در آن صورت عـين  مي تواند از آنچه نيست باشد، زيرا كه اين محال ا

  .ه هم هست و هم نيست باشدچپس عقيده بايد از آن. معرفت خواهد بود
چيـزي كـه زيباسـت، از    : اما اين چگونه ممكن است؟ پاسخ اين است كه اشياي جزئي متضـمن صـفات متضـادند   

افالطون مي گويد كه همة اشـياي  . هم ظالمانه است؛ و هكذاجهتي هم زشت است؛ چيزي كه عادالنه است از جهتي 
                                   تواننـد منشـأ عقيـده واقـع شـوند، و      ن هستي و نيسـتي قـرار دارنـد، و مـي    جزئي محسوس داراي تناقضند، و لذا ميا

ا مي بينند، مي توان گفت كه تنهـا داراي  اما آنان كه وجود مطلق و ابدي و اليتغير ر«. توانند منشأ معرفت باشندنمي
  ».عقيده نيستند، بلكه صاحب معرفتند

ـ   ه عـالم  بدين ترتيب به اين نتيجه مي رسيم كه عقيده مربوط به عالم محسوس است؛ حال آنكه معرفت مربـوط ب
  .ط استالمثل عقيه مربوط به چيزهاي زيباست، اما معرفت به زيبايي مطلق مربوفي. ابدي فوق محسوسات است

يگانه برهاني كه در اين بحث اقامه شده اين است كه فرض اينكه يك چيز زيبا هسـت و زيبـا نيسـت، يـا عادالنـه      
هست و عادالنه نيست، تناقض دارد و مع ذالك اشياي جزئي داراي چنين خصائص متناقضي به نظر مـي رسـند؛ لـذا    

رودخانـه قـدم مـي گـذاريم و قـدم نمـي گـذاريم؛ مـا          ما در يك«: هراكليتوس گفته بود. اشياي جزئي واقعي نيستند
  .رسيمس درآميزيم، به نتيجة افالطون ميته را با فلسفة پارمنيدفاگر اين گ» .هستيم و نيستيم

تـوان در نظريـات اسـالف او يافـت؛ و آن     م وجود دارد كه سـابقاً آن را نمـي  اما در نظرية افالطون مطلب مهمي ه
پـارة منطقـي آن بـه معـاني     . طبيعي اسـت پاره اي منطقي و پاره اي مابعـد  اين نظريه. است» صور«يا » لُثم«نظرية 

امـا  . دربـارة آنهـا صـدق مـي كنـد     » اين گربه اسـت «تعداد زيادي جانور وجود دارد كه جملة . اسماي عام راجع است
ور از ايـن جهـت گربـه    ظاهراً يك جان. چيست؟ البته چيزي است غير از اين يا آن گربة خاص» گربه«منظور از كلمة 

تواند بـي اسـماي عـام، ماننـد     زبان نمي. ك است، بهره دارداست كه از يك ماهيت كلي، كه ميان همة گربه ها مشتر
معنايي داشته باشد، اين معني فـالن  » گربه«اما اگر لفظ . معني نيستندمل كند؛ و پيداست كه اين اسما بي، ع»گربه«

آن گربـه   آيد و با مرگگي مطلق است، كه با تولد فالن گربه به وجود نميوعي گرِبيا بهمان گربة خاص نيست؛ بلكه ن
بـراهين  . اين بود پارة منطقـي نظريـة افالطـون   . است» ابدي«در حقيقت فارغ از زمان و مكان است؛ . روداز ميان نمي

  .طبيعي اين نظريهاز پارة مابعدند و يكسره مستقل اثبات آن، بگذريم از اينكه بالمĤل اعتبار دارند يا نه، قوي هست
كـه خـدا آفريـده اسـت، و     » همان گربه«يعني : به معناي گربة كلي است» گربه«طبيعي، كلمة بر پارة مابعداما بنا
و فقط به سـبب ايـن    گربه هاي جزئي، از ماهيت آن گربه بهره اي دارند؛ ولي اين بهره كمابيش ناقص است؛. يكتاست

  .آن گربه واقعي است؛ گربه هاي جزئي ظاهري هستند. ممكن استعدد تهاي منقص وجود گربه
  .ل يا صور آمده استُثبراي محكوم ساختن نقاشان شرح بسيار روشني از نظرية م» جمهوري«خرين كتاب آدر 

يـا   »مثال«اينجا افالطون توضيح مي دهد كه هرگاه عده اي از افراد اسمي مشترك يا عام داشته باشند، اين افراد 
از » صـورت «يـا  » مثـال «المثل تختخوابهاي بسـياري وجـود دارنـد، امـا فقـط يـك       في. مشتركي نيز دارند» ورتص«
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نيسـت، تختخوابهـاي   » واقعـي «چنان كه تصوير يك تختخواب در آينه فقـط ظـاهري اسـت و    . تختخواب وجود دارد
انه تختخواب واقعي است و خدا آن را اند كه يگ»مثال«واقعي هستند، زيرا كه فقط تصاويري از  جزئي مختلف نيز غير

از اين يگانه تختخواب، كه خدا آفريده، معرفت حاصل مي شود؛ حال آنكه دربارة تختخوابهـاي متعـددي   . آفريده است
» مثـالي «فيلسوف كسي اسـت كـه بـه آن يگانـه تختخـواب      . مي توان داشت» عقيده«كه درودگران مي سازند فقط 

دنيـوي دل  متعددي كه در عالم محسوس يافته مي شوند، اعتنـا نـدارد؛ لـذا بـه امـور      دلبسته است و به تختخوابهاي 
  :بنددنمي
آن كس كه داراي روح بزرگ است و به سراسر زمان و سراسر وجود نظر دارد چگونه مي توانـد زنـدگي آدمـي را    «

  »مهم بداند؟
ي شـود كـه منصـف و مهربـان اسـت؛      كودكي كه مي تواند فيلسوف شود از اينجا از ميان همگنانش بازشناخته مـ 
چنـين كـودكي را بايـد تعلـيم داد تـا      . آموختن را دوست مي دارد؛ حافظه اش قوي و روحياتش طبيعتاً متعادل است

  .فيلسوف و سرپرست شود
شـود در  در اينجا آدئيمانتوس اعتراض كنان وارد بحث مي شود، و مي گويد هر وقت كه با سقراط وارد بحث مـي  

سـقراط هرچـه   . شـود سابقاً در خاطر داشته وارونه مـي  بيند، و سرانجام همة تصوراتي كهرا گمراهتر ميهر قدم خود 
دانند و اين نكته مسلم است كه كساني كه در پي فلسفه مي روند به صـورت موجـوداتي   خواهد بگويد، اما همه ميمي

  .اندفايده گشتهنان به واسطة فلسفه بيبهترين آآيند، و حتي درمي -اگر نگوييم دغلبازاني به تمام معني  -غريب 
سقراط مي پذيرد كه در دنيا، چنانكه هست، اين موضوع حقيقت دارد؛ ولي مدعي است كه تقصير از مـردم اسـت،   

                     در جامعة خردمندان فالسفه احمق به نظر نمي رسـند، فقـط در ميـان احمقـان اسـت كـه خردمنـدان        . نه از فالسفه
  .شوندخرد پنداشته ميبي

يكـي پادشـاه   : اما تكليف ما در برابر اين دو شق چيست؟ گفتيم كه براي ايجاد مدينة فاضله دو راه موجـود اسـت  
شق اول به عنوان ابتداي كار غيرممكن مي نمايد؛ زيرا در شهري كـه  . شدن فالسفه، ديگري فيلسوف شدن پادشاهان

يـك تـن   «و . ندارند؛ اما كسي كه شاهزاده به دنيا بيايد ممكن است فيلسوف شـود فلسفي نشده باشد فالسفه آبرويي 
اگر يك تن كه شهري را در يد اختيار دارد وجود داشته باشد، همو مدينة فاضله اي را كه جهانيان چنـين  . كافي است

حـاكم سـيراكوس،    افالطون مي پنداشت كه ديونيسـوس كوچـك،  » .با نظر ترديد در آن مي نگرند پديد خواهد آورد
  .ليكن آن جوان سرانجام ناباب از كار درآمد. همين شاهزاده است

نخست اينكه فلسفه چيست، دوم چگونـه  : افالطون به دو مسئله مي پردازد» جمهوري«در كتابهاي ششم و هفتم 
 -بيـنش اسـت    در نظر افالطون فلسفه نوعي. مي توان يك پسر يا دختر مستعد را چنان تربيت كرد كه فيلسوف شود

عشـق  «. فلسفه يك چيز كامالً عقالني نيست؛ صرف دانش نيست؛ بلكه عشـق بـه دانـش اسـت    » .بينش جمال حق«
كه اسپينوزا از آن سخن مي گويد، تركيبي است از تفكر و احساس كه به تركيب افالطـون شـباهت   » عقالني به خدا،

مي داند كه پس از كوشش و زحمت بسيار، هنگامي كـه  هر كس به نوعي آفرينش پرداخته باشد كمابيش . داردبسيار 
حقيقتي كه بدين ترتيب كشف مـي شـود   . حقيقت يا زيبايي با درخشش ناگهاني ظاهر مي شود حالي دست مي دهد

كشـف حقيقـت    ةممكن است مربوط به يك موضوع كوچك، يا مربوط به جهان بزرگ باشد؛ امـا حـالي كـه در لحظـ    
شك و ترديد ممكن است بعد راه خـود را بـاز كنـد، ولـيكن در آن لحظـه      . بخش استدست مي دهد بسيار اطمينان 

به گمان من بيشتر كارهاي آفرينشي كه در زمينه هاي هنر و علم و ادب و فلسـفه صـورت   . اطمينان كامل وجود دارد
ت مـي خـواهم   اما در مورد خود من چنين است كه هـر وقـ  . ديگران را نمي دانم. گرفته محصول چنين لحظاتي است

دربارة موضوعي كتابي بنويسم نخست بايد خود را در جزئيات آن موضوع غوطه ور كنم تا همه جـاي آن بـرايم آشـنا    
آنگاه، روزي، اگر بخت ياري كند، تمامي آن كتاب را به شكلي كه همة فصلهايش با هم مربوط و مـرتبط باشـد   . گردد
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. بكنم ايـن اسـت كـه بنشـينم و آنچـه را ديـده ام روي كاغـذ بيـاورم        پس از آن تنها كاري كه بايد . در نظر مي آورم
نزديكترين تشبيه اين كه انسان كوهستان مه آلودي را بپيمايد تا آنكه همة راهها و قله هـا و دره هـاي آن، هـر يـك     

  .تماشا كنددرخشان جداگانه، با ذهن آشنا شوند؛ و آنگاه از جاي بلندي آن كوهستان را در پرتو خورشيد 
حقيقت اين است كه آن اطمينـان و  . به گمان من در كار آفرينش درك  چنين حالي الزم است، ولي كافي نيست

 William Jamesويليـام جيمـز   . ايقان ذهني كه از اين حال ناشي مي شود، ممكن است سخت گمـراه كننـده باشـد   
وقتي كه تحت تـأثير گـاز قـرار مـي گرفـت راز      . داستان مردي را نقل مي كند كه اثر گاز خنده آور را تجربه مي كرد

سرانجام بـا كوشـش بسـيار موفـق     . هستي بر او مكشوف مي شد اما همينكه به هوش مي آمد آن را فراموش مي كرد
لش كامالً به جا آمد از جا پريـد كـه ببينـد چـه نوشـته      وقتي كه حا. شد پيش از آنكه اثر گاز زايل شود راز را بنويسد

نمايـد ممكـن   تدا به نظر روشن بيني ناگهاني ميآنچه اب» .بوي نفت همه جا پيچيده است«: نوشته اش اين بود. است
  .است گمراه كننده باشد؛ و بايد پس از رفع آن وجد و حال، به طور جدي مورد آزمايش قرار گيرد

بدان اعتقاد تمام داشت، سرانجام به يك تمثيل نيازمنـد اسـت   » جمهوري«ي هنگام نوشتن بينش افالطون، كه و
اما اين تمثيل پس از بحثهاي مقدماتي گوناگون آورده . تا حقيقت آن براي خواننده روشن شود، و آن تمثيل غار است

حواس متمايز مي شود؛ سپس فكـر  فكر از دنياي دنياي نخست . را دريابد» لُثم«مي شود، تا خواننده ضرورت دنياي 
ما به بحث دربارة دو نوع ادراك حسـي نيـازي نـداريم؛ امـا دو     . و ادراك حسي نيز هر يك به دوگونه تقسيم مي شوند

و روش كـر آن  . از اين دو، عقل نوع عاليتر است و با مثل خالص سر و كـار دارد » .فهم«و » عقل«: نوع فكر عبارتند از
پست تـر اسـت؛ زيـرا    » عقل«آن نوع فكر است كه در رياضيات به كار مي رود، و از » فهم«. است) ديالكتيكي(جدلي 

فـرض داريـم   «: گـوييم في المثل در علم هندسه مي. ق كندفرضياتي به كار مي برد كه نمي تواند صحت آنها را تحقي

 الواقـع فـي يـن مثلـث   ع ااينجا خالف قاعده است كه بپرسيم آيا اضـال » .داراي اضالع مستقيم است ABCكه مثلث 
مستقيمند يا نه؛ حال آنكه مي دانيم اگر اين مثلث را رسم كنيم مسلماً اضالعش مستقيم نخواهـد بـود؛ زيـرا كـه مـا      

بگويد؛ بلكه آنچـه را  به ما » هست«پس رياضيات نمي تواند آنچه را كه . نمي توانيم خطوط كامالً مستقيم رسم كنيم
در دنياي محسوس خط مستقيم وجود ندارد؛ بنـابرين اگـر رياضـيات چيـزي بـيش از      . يدگوبه ما مي» ...بود اگرمي«

محسوس در دنيـاي فـوق محسـوس    فوق حقيقت فرضي در برداشته باشد ما بايد شواهدي دائر بر وجود خط مستقيم 
              عقـل نشـان    اما كشف اين شواهد با فهم ميسر نيست بلكه، به نظر افالطون، بـا عقـل ميسـر اسـت؛ و    . به دست آوريم

الع مستقيم در آسمان وجود دارد كه از روي آن قضـاياي هندسـي را مـي تـوان بـه طـور       ضدهد كه يك مثلث با امي
  .قطعي اثبات كرد، نه به طور فرضي

. آليست جديد نيـز آشـكار بـوده اسـت    پوشيده نمانده، و بر فالسفة ايدهدر اينجا اشكالي هست كه از نظر افالطون 
اما اگر يك مثلث آسماني وجود داشته باشد، پس خدا بايد الاقل سـه  . ديم كه خدا فقط يك تختخواب ساخته استدي

المثل، وقتي كه مـا از دو دايـره متقـاطع    في. ولو مثالي، بايد متعدد باشنداشكال هندسي، . خط مستقيم ساخته باشد
د كـه در نظريـة   آيـ چنين بر مـي از اين موضوع . لي هذابه امكان وجود دو دايره نيازمنديم؛ و قس ع. سخن مي گوييم

. تواند به مقام حقيقت نهايي نائل شود؛ بلكه بايد آن را به بررسي ظواهر محدود و منحصر دانستافالطون هندسه نمي
  .انگاريمبدان چندان روشن نيست، ناديده ميولي ما اين نكته را، كه پاسخ افالطون 

ادراك حسي را به كمك تشبيهي مربوط به حس  ةبينش روشن عقل و بينش آشفت افالطون مي خواهد فرق ميان
مي گويد كه بينايي با حواس ديگر فرق دارد، زيرا كه در جريان عمـل بينـايي نـه تنهـا چشـم و      . بينايي توضيح دهد

شفته مـي بينـيم؛ و در   در نور كم آ ؛اشيايي را كه آفتاب بر آنها مي تابد خوب مي بينيم. شيء، بلكه نور نيز الزم است
ل مانند ديدن اشياست در پرتو آفتاب؛ حال آنكه دنياي اشـياي گـذران تـار و    ُثدنياي م. بينيمريكي مطلق اصالً نميتا

  .كند و خورشيد را، به عنوان منبع نور، به حقيقت يا خوبيافالطون چشم را به نفس تشبيه مي .مبهم است
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حقيقت و هسـتي بتابـد، آن را درك مـي كنـد و     ] نور[ شود كه بر آنچون متوجه چيزي : نفس مانند چشم است
و . روشن مي گردد؛ اما چون به دنياي نيم تاريك كون و فساد توجه كند، از آن فقـط عقيـده اي بـه دسـت مـي آورد     

ه به چيزي ك... درست نمي بيند، و زماني بدين عقيده و زماني بدان عقيده پاي بند مي شود، و كودن به نظر مي رسد
بناميـد،   معلوم حقيقت مي بخشد و به عالم قدرت كسب علم مي دهد، همان است كه من ميل دارم آن را مثال خوبي

  .شناسيدو شما آن را علت علم مي
اند مي تـوان تشـبيه   بهرهيد كساني را كه از فلسفه بيو اين مقدمه منجر مي شود به تمثيل معروف غار كه مي گو

در غاري جاي دارند و فقط مي توانند به يك سو نگـاه كننـد، زيـرا كـه در زنجيرنـد، و در پشـت       كرد به زندانياني كه 
د سايه هاي خودشان اسـت  نآنچه مي بين. ميان آنها و ديوار چيزي نيست. سرشان آتش است و در پيش روشان ديوار

زندانيان ناچار ايـن سـايه هـا را     .تش روي ديوار نقش مي بنددآو چيزهايي كه در پشت سرشان قرار دارد، كه از پرتو 
سرانجام يك تن از غار مي گريـزد و قـدم در   . واقعي مي پندارند و از اشيائي كه باعث اين سايه ها هستند خبر ندارند

يابـد كـه تـاكنون سـايه هـا او را                        مـي اشـياي واقعـي را مـي بينـد و در     نور خورشيد مي گذارد، و براي نخسـتين بـار  
اگر اين زنداني فراري از آن فالسفه اي باشد كه براي سرپرستي خوبند، وظيفة خويش خواهنـد دانسـت   . اندفريفتهمي

چيزي كـه هسـت، ايـن شـخص در     . كه به غار بازگردد و حقيقت را به زندانيان بگويد و راه نجات را بدانها نشان دهد
اهد شد؛ زيرا چون از روشـني بـه تـاريكي رفتـه اسـت،      متقاعد ساختن زندانيان به صدق مطالب خود دچار اشكال خو

  .تر از زماني كه هنوز فرار نكرده بود مي نمايدبيند و در نظر زندانيان ابلهسايه ها را به خوبي زندانيان نمي
تواني به چگونگي طبيعت انسـان بـا توجـه بـه     اي پيش خود مجسم كني، ميگفتم اگر اكنون يك چنين منظره«

چنين تصور كن كه مرداني در يك مسكن زيرزميني شبيه بـه غـار مقيمنـد كـه مـدخل آن در      . پي بريتأثير تربيت 
نـان بـا زنجيـر    آاين مردم از آغاز طفوليت در اين مكان بوده اند و پـا و گـردن   . سراسر جبهة غار رو به روشنايي است

به سوي ديگر هم نظر نمي توانند  بسته شده به طوري كه از جاي خود حركت نمي توانند كرد و جز پيش چشم خود
پشت سر آنها نور آتشي كه بر فـراز يـك بلنـدي    . نان سر خود را به عقب برگردانندآافكند، زيرا زنجير نمي گذارد كه 

اكنون چنين فرض كن كـه در طـول ايـن    . روشن شده از دور مي درخشد، ميان آتش و زندانيان جادة مرتفعي هست
كه نمايش دهندگان خيمه شب بازي بـين خـود و تماشـا كننـدگان     شبيه به پرده اي رد جاده ديوار كوتاهي وجود دا

فـرض كـن كـه در     گفتم حـال . گفت چنين فرض كردم. قرار داده و از باالي آن عروسكهاي خود را نمايش مي دهند
الـرأس ديـوار بـاالتر     الت عبور مي كنند و باري كه حمل مي نمايند از خطآطول اين ديوار كوتاه باربراني با همه نوع 

براني كـه  راست و در جزو بار آنها همه گونه اشكال انسان و حيوان چه سنگي چه چوبي وجود دارد و البته در ميان بـا 
گفـتم مثـل آنـان    ! چه زندانيان عجيبي! گفت چه منظرة شگفت انگيزي. عبور مي كنند برخي گويا و برخي خاموشند

تند نه از خود چيزي مي توانند ديد نه از همسايگان خود مگر سايه هايي كـه  اينها در وضعي كه هس. مثل خود ماست
  »1.بندده غار برابر چشم آنان است نقش ميبر اثر نور آتش بر روي آن قسمت ك

ند، وليكن مقـام خـوبي   گويد كه علم و حقيقت مانند خوبي مي. ي داردصمقام خا) خير(در فلسفة افالطون، خوبي 
در جسـتجوي درك خـوبي   » .ذات نيست، بلكه از حيث مقام و قدرت از ذات بسـيار بـاالتر اسـت   خوبي «. باالتر است

بحث و جـدل مـي توانـد از فرضـيات     به وسيلة خوبي است كه . بردما را به انتهاي دنياي فكر ميمطلق، بحث و جدل 
كه واقعيت، در برابر صورت  تصوري كه شالودة فلسفة افالطون را تشكيل مي دهد اين است. رياضيدانها قطع نظر كند

 ةهمـان آميـزش تعقـل و اشـراق كـه در فلسـف      . ظاهر، كامالً و تماماً خوب است؛ لذا درك خوبي يعني درك واقعيـت 
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فيثاغورس ديده مي شود سراسر فلسفة افالطون را فراگرفته است، اما در اين نقطة اوج خوب پيداست كه اشراق غالب 
  .شده است

شكار دارد؛ مع هذا اين نظريه پيشرفت بسيار مهمي را در فلسفه نشان مـي دهـد؛   آل افالطون چند فساد ُثنظرية م
به اشكال مختلـف   هزيرا اين نخستين نظريه اي است كه مسئلة كليات را طرح كرده، و از آن هنگام تاكنون اين مسئل

ولي نمي تـوان بـه حسـاب ايـن خـامي       شكل نخستين يك نظريه ممكن است خام باشد،. در فلسفه مطرح بوده است
حتي پس از آنكه همة اصالحات الزم در اين نظريه بشود، بـاز مقـداري از آنچـه افالطـون     . اصالت آن را ناديده گرفت

حداقل آنچه برجاي مي ماند، حتي از نظر كساني كه سخت ترين مخالفـت  . گفته است در نظريه اش بر جاي مي ماند
توانيم تصورات خود را به زباني بيان كنيم كه تماماً از اسـماي خـاص تركيـب    ما نمي: ين استافالطون دارند، چنرا با 

داشته باشيم؛ يا اگر هم از استعمال اين اسما » گربه«و » سگ«و » مآد«شده باشد، بلكه بايد اسماي عام نيز، از قبيل 
ايـن كلمـات اصـوات بـي معنـا      . نـاگزيريم  و امثالشـان » پيش«و » شبيه«احتراز كنيم، از داشتن كلمات نسبي مانند 

نيستند؛ اما در دنيايي كه سراسر از اشياي جزئي تشكيل شده، كه به اسماي خاص ناميده مي شوند، مشكل مي تـوان  
شايد راههايي براي رد اين استدالل وجود داشـته باشـد،   . دريافت كه چگونه اين كلمات مي توانند معني داشته باشند

مـن عجالتـاً   . توان گفت كه اين استدالل مقدمات برهاني را براي اثبات كليات پي ريزي مي كنـد  ولي به هر حال مي
هاي هيچوجه مستلزم پذيرفتن باقي گفتهبراي اين استدالل تا حدي اعتبار قائل مي شوم؛ اما پذيرفتن اين موضوع به 

  .افالطون نيست
سـقراط آدمـي   «: مـن مـي تـوانم بگـويم    . را نمي فهمد )philosophical syntax(» تركيب فلسفي«اوالً، افالطون 

عينـاً يـك معنـي    » آدمـي «در همة اين موارد مي توان فرض كرد كه كلمة . و هكذا» .افالطون آدمي است«و » .است
. اما اين كلمه هر معنايي داشته باشد، آن معني چيـزي اسـت غيـر از سـقراط و افالطـون و سـاير افـراد آدمـي        . دارد

اشتباهي كه افالطـون مـي كنـد    . ، جمله بي معني است»آدمي آدمي است«: ت؛ بنابرين اگر بگوييمصفت اس» آدمي«
كلـي  » آدمي«افالطون مي انديشد كه زيبايي زيباست مي اندشد كه » .آدمي آدمي است«: مانند اين است كه بگوييم

به هـيچ وجـه   . قعي آن قالب اصليندنام يك قالب است كه خدا آفريده و آدميان جزئي نسخه هاي ناقص و نسبتاً غيروا
وي در واقع جزئيـات ديگـري   » مُثل«. وجود دارد» جزئيات«و » كليات«نمي تواند بفهمد كه چه شكاف بزرگي ميان 

خـود افالطـون هـم متوجـه ايـن      . اشيا از لحاظ علم اخالق و علم الجمال برتري دارندعادي هستند كه نسبت به نوع 
ديده مي شود، و اين رساله در تاريخ انتقاد از خود يكي از جـالبترين  » پارمنيدس«سالة اشكال شد و اين موضوع در ر

  .مواردي است كه به وسيلة يك فيلسوف صورت گرفته است
او تنهـا كسـي اسـت كـه     . نقل مي كنـد ) برادر ناتني افالطون(، Antiphonرا آنتيفون » پارمنيدس«ظاهراً مكالمة 

جمعي او را مي بيننـد كـه دهنـة اسـبي در دسـت      . گفتگوها را به ياد دارد، اما اكنون به چيزي جز اسب عالقه ندارد
گويـا ايـن مباحثـه    . دارد، و به زحمت وادارش مي كنند كه مباحثة معروف پارمنيدس و زنـو و سـقراط را نقـل كنـد    

و سـقراط  ) در حـدود چهـل  (و زنو ميانه سال ) در حدود شصت و پنج(نگامي صورت گرفته است كه پارمنيدس پير ه
وي يقين دارد كه براي شباهت و عدالت، زيبايي و خوبي مثلي . سقراط نظرية مثل را مطرح مي كند. جوان بوده است

ه باشد، و اين سخن را كه آيا براي چيزهايي مانند مـو  مثالي وجود داشتنيز وجود دارد؛ اما يقين ندارد كه براي انسان 
و گل و كثافت نيز مثلي وجود دارد با خشم رد مي كند اما اضافه مي كند كه گاهي مي انديشد كه هـيچ چيـز بـدون    

  .گريزد كه مي ترسد در ورطة مهمالت سقوط كندسقراط بدان سبب از اين نظر مي. دمثال وجود ندار
سقراط، علتش اين است كه تو هنوز جواني؛ اما اگر اشتباه نكنم زماني خواهـد رسـيد كـه     آري: پارمنيدس گفت«

  ».ترين چيزها نيز بيزار نخواهي بودآن وقت از پست. گريبانت را بگيردفلسفه با دست محكمتري 
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                 از آنهـا  مثلي وجود دارند كـه هـر چيـزي بهـره اي از آنهـا دارد و نـام خـود را        «سقراط مي پذيرد كه در نظر وي 
چيزهاي مشابه بدان سبب مشابهند كه از شباهت بهره دارند؛ چيزهاي بزرگ بدان سبب بزرگند كـه از   مثالً. مي گيرد

  ».بزرگي بهره دارند؛ و چيزهاي عادالنه و زيبا بدان سبب عادالنه و زيبايند كه از عدالت و زيبايي بهره دارند
آيا جزئي از تمام مثال بهره مند است يا فقط پاره اي از آن را دربر ) الف: (مي پردازد اما پارمنيدس به خرده گيري

شق اول الزم مي آورد كه يك چيز در آن واحـد در مكانهـاي متعـدد باشـد و     : دارد؟ به هر دو شق اعتراض وارد است
بـر داشـته    كي را درچاز كـو  شق دوم مستلزم اين است كه مثال قابل تقسيم باشد و بدين ترتيب چيزي كـه پـاره اي  

وقتي كه جزئي مثال را در برداشته باشد، آن جزئـي  ) ب. (كوچكتر است، و اين مهمل است» كوچكي مطلق«باشد از 
و آن مثال هر دو يكي هستند؛ پس الزم است كه يك مثال ديگر نيز وجود داشته باشد كـه جزئـي و مثـال هـر دو را     

ايـن ماننـد برهـان ارسـطو     . (پس هر مثالي به يك سلسلة بي نهايت مبدل مي شود .دربر گيرد، و هكذا الي غيرالنهايه
طر نشان مي كنـد  اسقراط مي گويد كه شايد مثل انديشه باشند، ولي پارمنيدس خ) ج.) (است» شخص سوم«دربارة 

بـه جزئيـات شـباهت    ارائه شد، مثل نمي توانند » ب«بر دليلي كه در بند بنا) د. (بايد راجع به چيزي باشدكه انديشه 
اگـر  ) و. (توانند بر ما معلوم باشند، زيرا علم ما مطلـق نيسـت  گر هم مثل وجود داشته باشند، نميا) هـ. (داشته باشند

  .تواند بر ما فرمانروايي كندشناسد و لذا نميلم خدا مطلق باشد، خدا ما را نميع
مثل نباشند چيزي وجود ندارد كه عقـل بـر آن    اگرسقراط مي گويد كه . معهذا نظرية مثل يكسره طرد نمي شود

ين تعقل از ميان مي رود؛ و پارمنيدس مي گويد كه مشكالت وي بدان سبب است كه اين نظريـه را  اتكيه كند، و بنابر
  .شودين مباحثه نتيجة معيني گرفته نمياما سرانجام از ا. از پيش نياموخته است

مثالً مي گويد كـه  . بر واقعيت جزئيات از بوتة آزمايش درست درآيند كنم ايرادهاي منطقي افالطونمن گمان نمي
. هر چيزي كه زيباست از برخي جهات زشت نيز هست؛ چيزي كه دو برابر است، نـيم نيـز هسـت؛ و قـس علـي هـذا      

قـل  الا(هنگامي كه ما دربارة يك اثر هنري مي گوييم كه اين اثر از جهاتي زيبا و از جهاتي ديگر زشت است هميشـه  
» .اين جزء يا اين جهت زيباست و آن جزء يا آن جهت زشـت اسـت  «مي توانيم اثر را تجربه كنيم و بگوييم ) به فرض
 4و نـيم   1دو برابـر   2و در اين معنـي كـه    ،بايد گفت كه اينها اصطالحات نسبي هستند» نيم«و » دو برابر«در مورد 

باشـد، در آن صـورت   » باستار«و كوچكتر از » بهمان«زرگتر از ب» فالن«مي انديشد كه اگر . است تناقضي وجود ندارد
ايـن اشـكاالت از جملـة    . در عين حال هم بزگ است و هم كوچك، و اين به گمان او اجتماع نقيضـين اسـت  » فالن«

  .امراض عقيم كنندة فلسفه است
بـدان نسـبت مـي دهنـد      تواند نتايجي را كه پارمنيدس و افالطون و هگـل ايز ميان واقعيت و صورت ظاهر نميتم

ايـن  . نيست، يعني چيزي است، و لـذا جـزو واقعيـت اسـت    » هيچ«ظاهر مي شود، پس  اگر صورت واقعاً. داشته باشد
بـه  چرا سر خود را براي آن ديگر و اگر صورت واقعاً ظاهر نمي شود، پس . برهان از نوع صحيح براهين پارمنيدي است

ولـيكن ايـن برهـان               » .مـي شـود   واقعاً ظاهر نمي شود، بلكه ظـاهراً ظـاهر   صورت«: درد آوريم؟ اما شايد كسي بگويد
بـدين  » آيا واقعاً ظاهراً ظاهر مي شود يا فقط ظاهراً ظاهراً ظاهر مي شود؟«: اي ندارد؛ زيرا كه ما خواهيم پرسيدفايده

واقعاً ظاهر شود، و لذا جزو واقعيـت خواهـد   ترتيب، اگر هم صورت ظاهراً ظاهر شود دير يا زود به جايي مي رسيم كه 
افالطون به هيچوجه درصدد انكار اين نبود كه ظاهراً تختخوابهـا متعددنـد، حـال آنكـه بـيش از يـك تختخـواب        . بود

اما به نظر نمي رسد كه وي بـا مفـاهيم ضـمني ايـن     . واقعي، يعني همان تختخوابي كه خدا ساخته است، وجود ندارد
ـ  صورتهاي متكثر، و اينكه اين كثرت جزو واقعيت است، رومعني، يعني وجود  هـر كوششـي بـراي    . رو شـده باشـد  ه ب

  .تر از ديگري باشد، محكوم به شكست است»واقعي«تقسيم جهان به دو قسمت، كه يك قسمت 
 يـث حيكي ديگر از نظريات عجيب افالطون نيز با اين موضوع بستگي دارد؛ و آن اين است كه معرفت و عقيـده از  

اگر من بينديشم كه برف خواهد آمد، اين عقيده است؛ بعد اگر ببيـنم  : گويم كهما مي. ع نيز با هم اختالف دارندموضو
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. است؛ اما در هر دو موضوع عقيده و معرفت يكي است، كه همـان آمـدن بـرف باشـد    » معرفت«كه برف مي آيد، اين 
. عقيده قرار گيرد، هرگز نمـي توانـد موضـوع معرفـت باشـد     شد كه آنچه بتواند زماني موضوع يوليكن افالطون مي اند

ست؛ زيرا چيزي را كـه صـورتي بـيش    مان خطاپذير، بلكه ناگزير از خطامعرفت يقيني و خطاناپذير است؛ عقيده نه ه
  .هاي پارمنيدس استاينها همه تكرار گفته. مي انگاردنيست واقعيت 

» واحـد «در نظر پارمنيدس فقـط  : دالطبيعة پارمنيدس فرق داردوليكن مابعدالطبيعة افالطون از يك جهت با مابع
نه تنها زيبايي و حقيقت و خوبي وجود دارند بل چنـان كـه ديـديم،    . وجود دارد، حال آنكه نزد افالطون مثل متكثرند

 سماني كه خدا آفريده نيز وجود دارد، و يك انسان آسماني، يك سگ آسماني، يـك گربـة آسـماني، و   آيك تختخواب 
» جمهـوري «مثل اينكـه ايـن موضـوع در كتـاب     . خالصه يك نمونة آسماني از همة سرنشينان كشتي نوح وجود دارد

مشـكل مـي تـوان    . يك مثال افالطوني فكر نيست، ولي مي توانـد موضـوع فكـر باشـد    . خوب حل و فصل نشده است
توانسـته  دا نمـي فارغ از زمان است، و خآفريده باشد، زيرا كه هستي مثال را گونه ممكن است مثال چدريافت كه خدا 

است به خلق يك تختخواب اراده كند مگر اينكه عين همان تختخوابي را كه افالطون مي گويد خدا آفريده باشـد بـه   
                    جـا مـا بـه مشـكلي بـر     اين. چيزي كه فارغ از زمان است الجرم مخلوق نيست. عنوان موضوع در فكر خود داشته باشد

فقط جهان محدث، يعني جهاني كه در بستر زمان : خوريم كه گريبان بسياري از روحانيان متفلسف را گرفته استيم
و مكان قرار دارد، ممكن است خلق شده باشد؛ اما جهان محدث عين جهان عادي است كه به عنوان موهـوم بـودن، و   

. ه خالق فقـط وهـم و بـدي را خلـق كـرده اسـت      رسد كم شده است؛ و لذا چنين به نظر ميهمچنين بد بودن، محكو
در پذيرفتن اين نظر اصرار داشتند؛ اما در نظريات افالطـون ايـن اشـكال    ) Gnostics(برخي از اصحاب معرفت باطني 

  .هيچ توجهي بدان نداشته است» جمهوري«هنوز آشكار نشده بود، و چنين به نظر مي رسد كه وي در كتاب 
في كه بايد سرپرست شود، بايد به غـار بـازگردد و بـا كسـاني كـه در عمـر خـود هرگـز         بر نظر افالطون، فيلسوبنا

خود خدا نيز اگر مايل به اصالح مخلوقات خويش باشد بايـد همـين    ظاهراً. خورشيد حقيقت را نديده اند زندگي كند
امـا توضـيح ايـن    . كنـد دا را در جسم مسيح چنين تعبيـر مـي  شخص افالطوني مسيحي موضوع حلول خ. كار را بكند

ت و فيلسوف مي بيند كه غار موجود اس. له به كلي محال مي نمايد كه چرا خدا به همان دنياي مثل قناعت نكردئمس
توانسـت  دش همه چيز را خلـق كـرده باشـد، مـي    دارد كه به غار بازگردد، اما خدا، اگر خوحس نوعدوستي او را وا مي

  .اصالً غاري پديد نياورد
      و بر خالق افالطـوني وارد نباشـد؛ زيـرا افالطـون      ،اشكال فقط در مورد مفهوم مسيحي خدا پيش آيداما شايد اين 

ين نظر، تكثر دنياي محسوس ا بنابر. مي گويد كه خدا همه چيز را نيافريده بلكه فقط آنچه را خوب است آفريده است
بـدين  . خلوق خدا نه بلكه اجزاء مركبة ذات او باشندي غير از خدا داشته باشد؛ و در اين صورت شايد مثل مأيبايد مبد

. اساساً فقط خدا يا خوبي وجود دارد؛ و مثل صـفات اوينـد  . ثرت وجودي تعدد مثل اساسي نخواهد بودكترتيب جنبة 
  .باري، اين يكي از تعابير ممكن فلسفة افالطون است

پيشـتر  . ة فاضله شود به دسـت مـي دهـد   سپس افالطون طرح جالبي براي پرورش جواني كه بايد سرپرست مدين
ايـن  . ديديم كه چنين جواني بر حسب مجموعه اي از صفات فكري و اخالقي براي افتخار سرپرستي برگزيده مي شود

جواني كـه  . اي نيرومند و روحياتي معتدل باشدمند به تحصيل علم و صاحب حافظهجوان بايد عادل و مهربان و عالقه
صيل چهار رشتة فيثاغوري خواهد گذرانـد؛  ححاسن برگزيده شد از بيست تا سي سالگي را به تبه واسطة داشتن اين م

آنهـا  فايـدة  تحصيل اين رشته ها براي . و نجوم و موسيقي) مسطحه و فضايي(و آن چهار عبارتند از حساب و هندسه 
مـثالً در رشـتة نجـوم لزومـي     . كندمور سرمدي آماده انيست؛ بلكه براي اين است كه قوة عاقلة جوان را براي سير در 

تر با اجرام اسـماني آرمـاني   سماني واقعي چندان رنجه سازد؛ بلكه بايد سروكارش بيشآندارد كه جوان خود را با اجرام 
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شايد اين سخن به گوش مردم امروز احمقانه بيايد، ولي شگفت اين اسـت كـه ايـن نظـر بـراي نجـوم       . باشد) آلايده(
  .چگونگي اين امر عجيب و قابل توجه است. مدعلمي مفيد از آب درآ

حركات ظاهري سيارات، اگر نيك تجزيه و تحليل نشود، بي نظم و بغرنج به نظر مي رسد و به هيچ وجه آن گونـه  
بر يونانيان مسـلم بـود كـه آسـمان نمونـه اي      . تنظيم كرده است» خالق فيثاغوري«نيست كه بتوان گفت آنها را يك 

ايـن نكتـه بـراي افالطـون     . ضي، و اين فقط در صورتي ميسر بود كه حركات سيارات مستدير باشداست از زيبايي ريا
اي آيا فرضيه: ن سؤال پيش مي آمد كهاز اينجا اي. نيز، كه بر خوبي تأكيد فراوان مي كرد، مي بايست مسلم بوده باشد

اي سـادگي درآورد؟ اگـر چنـين فرضـيه    و  وجود دارد كه آشفتگي ظاهري حركات سيارات را به صورت نظم و زيبايي
اي را يافـت، و  آريستارخوس ساموسي چنـين فرضـيه  . داختيار كردن آن را توجيه مي كن» خوبي«وجود داشته باشد، 

ايـن نظـر مـدت دو هـزار سـال      . گردنـد روي مدار مستديري گرد خورشيد مي آن اينكه همة سيارات، از جمله زمين،
                  نسـبت  » فيثاغوريـان «اي كمـابيش نظيـر ايـن را بـه     حدي نفوذ ارسطو بود كـه فرضـيه  تا  مردود بود، و علت اين امر

كوپرنيكوس اين نظر را احيا كرد و توفيق آن ممكن بود تمايل افالطون را به زيبايي شناسي در زمينة نجـوم  . دهدمي
است نه دايره، و خورشيد در يكـي از كانونهـاي   بدبختانه كپلر كشف كرد كه مدار سيارات بيضي  ،اما. موجه جلوه دهد

بـدين  . اين بيضي قرار مي گيرد نه در مركز آن و سپس نيوتون كشف كرد كه مدار سيارات حتي بيضـي هـم نيسـت   
جستجويش بود و آريستارخوس ظاهراً آن را يافته بود سـرانجام موهـوم از    درترتيب آن سادگي هندسي كه افالطون 

  .كار درآمد
اي، هر چند مهمل باشد، ممكن است بـراي علـم مفيـد    هر فرضيه: م يك پند كلي مي آموزداز تاريخ عل اين قطعه

امـا هنگـامي كـه    . بنگـرد اي موضوع كار خود را از نظرگاه تازهواقع شود؛ به شرط اينكه بخت با مكتشفي ياري كند تا 
. احتمال دارد كه از آن پـس مـانع پيشـرفت گـردد    اي به ياري بخت خدمت خود را بدين نحو انجام داد چنين فرضيه

به عنوان كليد درك علمي جهان، در مرحلة معيني براي علم نجوم مفيد واقع شـد؛ ولـي تـأثير آن    » خوبي«اعتقاد به 
به زيبايي و اخالق در كشتن علم يوناني  -و بيش از او تمايل ارسطو  -تمايل افالطون  .در همة مراحل بعدي مضر بود

  .سزايي داشت سهم به
حال آنكه خود افالطون براي حسـاب و   ؛اند، جز تني چند، از رياضيات بيگانهقابل توجه است كه افالطونيان امروز

: ايـن نمونـه ايسـت از مضـار تخصـص     . انـد در فلسفه او تأثير فراوان داشته هندسه اهميت بسيار قائل بود، و اين علوم
مگر آنكه بسي از سالهاي جواني خـود را صـرف مطالعـة زبـان يونـاني كـرده        انسان نبايد دربارة افالطون سخن بگويد

  .دانسته مجالي باقي نگذاشته باشدگرفتن چيزهايي كه افالطون مهم مياينرو براي فرا زباشد، و ا
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رين لحظات زنـدگي سـقراط را   اين رساله آخ. نام دارد، از چند جهت جالب توجه است Phaedo» فيدو«اي كه رساله

            كند و گفته هاي او را پس از نوشيدن جام شـوكران، و پـس از آن تـا هنگـامي كـه از هـوش مـي رود، بـاز         وصف مي

انساني در حد اعالي خردمندي و خوبي، كه تـرس  : آرمان افالطون را در مورد انسان نشان مي دهد» فيدو«. گويدمي

رفتار سقراط در برابر مرگ، چنانكه افالطون وصف مي كنـد، چـه در زمـان باسـتان و چـه در      . از مرگ در او راه ندارد

 ن يـا آزاد انـديش داراي  براي فالسـفة غيرمتـدي  » فيدو«مكالمة . ه استعصر جديد از لحاظ اخالقي داراي اهميت بود

اعتنـايي سـقراط   اما بـي  1.ارزش و اعتباري بوده است كه شرح مصيبت مسيح در انجيل براي مسيحيان داراست همان

كـه نـه   در ايـن اسـت   » فيدو«به مرگ در آخرين ساعتهاي زندگي، با اعتقاد وي به بقاي روح بستگي دارد؛ و اهميت 

تنها مرگ يك مظلوم را شرح مي دهد، بلكه به تشريح نظريات بسياري مي پردازد كه بعدها به كيش مسـيحي تعلـق   

» فيـدو «باي مسيحيت تا اندازة زيادي به طور مستقيم يا غيرمستقيم از همـين رسـالة   آالهيات پولس رسول و . گرفت

، كـه رسـالة   Crito» كريتـو «. تـوان فهميـد  لهيات را مشكل ميده بگيريم اين او اگر افالطون را نادي ؛گرفته شده است

ويد كه برخي از دوستان و شاگردان سقراط نقشه اي كشيده بودند تا سقراط از زندان به تسالي گقديميتري است، مي

Thessaly و مي توان گفت نقشـه اي   ؛شايد اگر سقراط فرار مي كرد دولت آتن خيلي هم خوشوقت مي شد. فرار كند

اما سقراط به هـيچ وجـه ايـن نقشـه را نپـذيرفت، و در      . ه دوستان سقراط به او پيشنهاد كردند شدني هم بود استك

پاسخ گفت كه به موجب قانون محكوم گشته است و خطاست كه براي گريز از مجازات دست به كاري خـالف قـانون   

              مربـوط  ) Sermon on the Mount(» ي كـوه موعظـه بـر بـاال   «سقراط نخست اصلي را بيان كرد كه ما آن را با . بزند

آنگـاه سـقراط   » .نبايد بدي را با بدي تالفي كنيم، هر چند كه از آن رنج ديـده باشـيم  «: آن اين است كه و. مي دانيم

ن گويند كه وي نسـبت بـه قـواني   است؛ و در اين مكالمه قوانين مي چنين مي انگارد كه با قوانين آتن مشغول مكالمه

گونه حرمتي را به گردن دارد كه پسر به پدر و برده به صاحب خود مديون است، اما مرتبـة ايـن حرمـت از آن     نهما

مطـول  ق طـ قوانين ن. به عالوه هر فرد آتني اگر از دولت آتن بيزار باشد آزاد است كه از شهر مهاجرت كند. باالتر است

  :دهندخود را چنين پايان مي

بلكه نخست عـدالت را  : ايم بشنو زندگي و فرزندانت را بر عدالت مقدم مدانكه تو را پروراندهسقراط، از ما  پس اي

گويـد، نـه   زيرا اگر چنان كني كه كريتـو مـي  . در نظر داشته باش، تا كردارت در برابر بزرگان جهان پايين صواب باشد

تو اكنون بيگناه مي روي؛ در . ه كسانت راناي و عدالت جهاني يا سعادت ابدي ساختهخود را قرين سعادت يا قدس يا 

اما اگر تو پاسـخ  . تو قرباني قوانين نيستي، بلكه قرباني مردمي» .حالي مي روي كه بد نكرده اي بلكه بد با تو كرده اند

اي بشـكني، و بـر   مـا بسـته  سيب آسيب برساني، و بدين طريق عهد و پيماني را كه بـا  آبدي را بدي بدهي، و در ازاي 

                                                           

در هيچ تـراژدي قـديم يـا جديـد، در     » .حتي براي بسياري از مسيحيان نيز مرگ سقراط پس از مرگ مسيح بزرگترين مصيبتها است«. 1

ايـن  » .نـدارد چيزي مانند آخرين ساعتهاي زندگي سقراط در آثار افالطـون مجـود   ) به استثناي يك مورد(هيچ شعري، و در هيچ تاريخي 

   .است Benjamin Jowettكلمات از روحاني مسيحي بنجامين جاوت 

 ء
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ني كه كمتر از همه سزاوار ستم هستند، يعني خودت و دوستانت و كشورت و ما، ستم رواداري، آنگاه تا زنـده اي  كسا

را دشـمن خواهنـد داشـت؛ زيـرا خواهنـد      و ما بر تو خشم خواهيم گرفت، و برادران ما، يعني قوانين عالم ديگر، نيز تـ 

  .اير نكردهدن ما از هيچ كاري فروگذادانست كه تو در راه از ميان بر

و » .ني در گوش اهل عرفان، طنين انداز اسـت نواي در نظرم چنين مي نمايد كه اين ندا، مانند « : گويدسقراط مي

  .بدين نتيجه مي رسد كه وظيفه دارد بماند و حكم اعدام را گردن نهد

اند كه آزادانـه بـا   جازه دادهاند، بدو ااست، زنجير از پاي سقراط برداشتهآخرين ساعت فرا رسيده » فيدو«در رسالة 

  .سقراط زن خود را بيرون مي فرستد تا گريه و زاريش مخل مباحثة آنها نشود. دوستانش سخن بگويد

كند كه گرچه كسي كه داراي روح فلسفي باشد از مرگ باك ندارد، بلكه مـرگ را بـه   سقراط چنين آغاز سخن مي

دوسـتانش  . را نمي ستاند؛ زيرا كه اين كار خالف قانون استطيب خاطر مي پذيرد، مع هذا چنين شخصي جان خود 

مي پرسند كه چرا خودكشي خالف قانون شمرده مي شـود، و پاسـخ سـقراط كـه مطـابق مسـلك اورفئوسـي اسـت         

نظريـه اي هسـت كـه    «: كمابيش عين سخني است كه ممكن است در اين مورد از زبان يك نفر مسيحي شنيده شود

ر بزرگي و آن اين است كه انسان زندانيي است كه حق ندارد در را باز كند و بيرون رود؛ اين سدر نهان نجوا مي شود، 

گويد كه كند و ميدار تشبيه ميسان و خدا را به رابطة گله و گلهسقراط رابطة ان» .فهمماست كه من آن را خوب نمي

شايد بي دليل نباشد اگر بگوييم كـه  «؛ و لذا اگر گاو شما جسارت ورزد و از راه بيرون رود، شما خشمگين خواهيد شد

وي از مـرگ خـود   » .را نسـتاند  انسان بايد صبر كند و تا هنگامي كه خدا او را مانند من فرانخوانده اسـت جـان خـود   

و در ايـن مـورد مـن حـد اعـالي      (اوالً من به نزد خدايان ديگري مي روم كه دانا و خوبند «اندوهناك نيست، زيرا كه 

. كـنم بهترنـد  مي روم كه از آنان كه رهاشان مي به نزد كساني) گرچه در اين مورد يقين ندارم،(و ثانياً ) ارم،يقين را د

                        من اطمينان دارم كه براي مردگان چيزي در پيش اسـت، چيـزي كـه خوبـان بسـيار بـيش از بـدان از آن برخـوردار         

  ».شوندمي

بـود و نمـود،    -در اينجا ما با ثنويت افالطون روبرو مـي شـويم   . ي روح است از تنگويد كه مرگ جدايسقراط مي

اين جفتها به يكديگر مربوطند، و در هـر جفـت اولـي هـم از     . معقوالت و محسوسات، تعقل و ادراك حسي، روح و تن

. شـانه اسـت  نتيجـة طبيعـي ايـن ثنويـت اخـالق رياضـت ك      . حيث واقعيت و هم از حيث خوبي بر دومي برتري دارد

يكـي  : در ايـن راه دو مـانع وجـود داشـت    . مسيحيت اين نظريه را تا حدي پذيرفت، ولي هرگز تمام آن را اتخاذ نكرد

گر شود، و لـذا آفريننـده   اي جلوهفرينش عالم محسوسات كار ناشايستهاينكه اگر افالطون راست مي گفت ممكن بود آ

توانست كار را به تحريم زناشـويي بكشـاند، هرچنـد    ي هرگز نمي؛ ديگر اينكه كيش مسيحباشد» خوب«نمي توانست 

  .مانويان از هر دوي اين جهات توافق بيشتري با افالطون دارند. دانستكه اين كيش تجرد را امري شريف مي

تميز دادن ميان ذهن و ماده، كه در فلسفه و علم و افكار عامه اكنون به صورت يك موضوع پيش پا افتاده در آمده 

 چنان كه قبالً ديديم، اورفئوسيان خود را. است داراي ريشة ديني است، و از تمايز روح و جسم سرچشمه گرفته است

                   و همـين نظريـه اسـت كـه افالطـون      . جسم از زمين و روح از آسـمان اسـت  : نامندفرزند زمين و آسمان پر ستاره مي

  .كندكوشد آن را به زبان فلسفي بيان مي

معتدل چيزي كه هست، زهد او نوعي زهد . سقراط بالفاصله مي پردازد به اينكه از نظرية خود نتايج زاهدانه بگيرد

گويد كه فيلسوف بايد يكسره از همة لذات چشم بپوشد، بلكه مي گويـد كـه فيلسـوف    وي نمي. و بزرگ منشانه است

. و نوشيدن باشد، ولي البته بايـد بـه مقـدار الزم غـذا بخـورد      فيلسوف نبايد در بند خوردن. لذات شوداين نبايد اسير 

                گويد با آنكـه بـه شـراب عالقـه اي نداشـته هرگـاه پـايش مـي افتـاده          كند، و ميسقراط روزه گرفتن را پيشنهاد نمي

هـاي  عشق يا جامه وف نبايد در بند لذتهمچنين فيلس. آنكه مست شودته بيش از ديگران شراب بنوشد، بيمي توانس
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] فيلسوف[«. به تن گرانبها، يا كفش، يا ديگر زينتهاي تن باشد؛ بلكه بايد توجه خود را كامالً به روح معطوف سازد، نه

  ».دارد كه خود را از قيد تن خالص كند و به دامان روح بگريزدتواند دوست ميتا آنجا كه مي

آيـد؛ ولـي   ، به صورت يك نظرية زاهدانه در مـي الناس شايع شودن نظريه، هنگامي كه در ميان عوامپيداست كه اي

كنـد،  الش خود را از لذات تن محـروم نمـي  فيلسوف با كوشش و  ت. در حقيقت غرض و هدف اصلي آن زاهدانه نيست

شناسـم كـه غـذا خـوردن را بارهـا      خود من فالسفة بسياري را مـي . استبلكه اصوالً فكرش به چيزهاي ديگر مشغول 

اين اشخاص همان گونه رفتار كـرده انـد كـه    . اندبه پايان نبرده اند، غذا نخورده وش كرده اند و تا مطالعة كتابي رافرام

شان متوجـه چيزهـاي   ند، بلكه عالقهروحي خود را از شكم خوارگي باز نداشته ا شاينان با تال: افالطون الزم مي داند

توجهي و فراموشـكاري زن هـم بگيـرد و فرزنـد پديـد آورد، و آنهـا را       گويا فيلسوف بايد با همين بي. ستديگر بوده ا

جـاي تعجـب   . پرورش دهد؛ اما از هنگامي كه زنان آزادي به دست آورده اند بر دشواري اين امـر افـزوده شـده اسـت    

  .كرده استغرولند بسيار مي) زن سقراط( Xanthippeنيست كه گزانتيپ 

شند رابطة روح را با تن قطع كنند؛ حال آنكـه در نظـر سـاير مـردم، بـراي      كودهد كه فالسفه ميسقراط ادامه مي

آنكـه  شايد بـي  -به نظر مي رسد كه افالطون . كسي كه درك لذت نكند و در لذات شركت نجويد، زندگي ارزش ندارد

تنهـا لـذاتي   در جملة باال نظر طبقة خاصي از اخالقيان را بيان مي كند كه مي گويند لـذات تـن    -خود متوجه باشد 

ت تـن نباشـد از همـة لـذات     گفتند كه هر كس در پـي لـذا  اين طبقه از اخالقيان مي. ب آيندهستند كه بايد به حسا

تـا آنجـا كـه مـا     . اما اين اشتباهي است كه زيانهاي بيشمار به بشـر رسـانيده اسـت   . فضيلت محروم مي ماندزندگي با

ل احسـد و اشـك  . دترين، و نيز بهترين، لذت ها مربوط به روح اسـت جدايي روح و تن را مي پذيريم، بايد بگوييم كه ب

شيطان ميلتـون از عـذاب جسـماني يـك قـدم بـاالتر مـي گـذارد و از         . اندگوناگون ستم و قدرت پرستي از اين گونه

در  سـازند، امـا  لذتهاي جسماني را بر خود حـرام مـي  حانيان بسياري از رو. بردخرابكاريهاي خود فقط لذت روحي مي 

ساوتها و در نتيجه قدرت پرستي بر آنها مستولي مي شود، و آنها را به ق. گذارندحفاظ ميبرابر لذتهاي ديگر خود را بي

. در همين عصر ما هيتلر از اين گونه مـردم اسـت  . كشاند كه به نام دين مرتكب مي شوندستمگاريهاي وحشتناكي مي

كند؛ امـا در  لط تن به بزرگي كمك ميسآزاد شدن از ت. يار كم اهميتنداز هر جهت كه بنگريم، لذتهاي تن براي او بس

  .بزرگي گناه نيز همان اندازه مؤثر است كه در بزرگي تقوي

  .باري اين موضوع گريزي بود كه زديم؛ و اكنون بايد به سقراط بازگرديم

افالطـون  . دهـد سـبت مـي  راط نبه سق) به درست يا نادرست(رسيم به جنبة عقالني ديانتي كه افالطون ن مياكنو

گويد تن آدمي مانع كسب معرفت است؛ بينايي و شنوايي اعتبار ندرند؛ وجود حقيقي، اگر حصول معرفت آن بـراي  مي

    اكنون بگذاريد مفاهيم ضـمني ايـن نظريـه را مطالعـه     . گر مي شود، نه از راه حسروح ممكن باشد، از راه تعقل جلوه

توانيم بدانيم كـه شـهري   ما نمي. جمله تاريخ و جغرافياست ن طرد كامل معرفت تجربي، ازاين نظريه متضم. كنيممي

مرگ او، و شجاعتي كـه هنگـام مـرگ نشـان     . يسته استزمي » سقراط«وجود داشته و يا مردي به نام » آتن«به نام 

    اين موضـوعات اطـالع بـه دسـت     داد، به عالم محسوسات تعلق دارد؛ زيرا كه ما فقط از راه حواس بينايي و شنوايي از 

ي مي مانـد؟  پس براي فيلسوف چه چيزي باق. آوريم و فيلسوف حقيقي براي بينايي و شنوايي اعتباري قائل نيستمي

كننـد؛ قـدم   ا دربارة جهان واقع توجيه نمياما اينها امور فرضي هستند، و هيچ بيان قطعي ر نخست منطق و رياضيات؛

فيلسوفي كه به اين مثال رسيده باشد، خوبي را واقعي مي داند، و لذا . ل خوبي قرار مي گيردبر مثا -و قطعي  -بعدي 

فالسفة پس از افالطون براي اثبات ماهيت واقعيـت و خـوبي   . مي تواند نتيجه بگيرد كه دنياي مثل دنياي واقعي است

اگر بخواهيم  ،ما. پنداشته استمسلم مي ين موضوع را به خودي خوداستدالالتي كرده اند، وليكن گويا خود افالطون ا

  .نظرية افالطون را بشناسيم، بايد اين پندار را موجه فرض كنيم
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گويد كه فكر هنگامي به عاليترين درجه مي رسد كه روح گرد خود فراهم آمده باشد و صدا يا منظره يا سقراط مي

حـال  و در اين «برود؛ حقيقي ر جستجوي هستي درد يا لذت مخل جمعيت آن نباشد؛ يعني روح از بدن جدا شود و د

. جا به بعد سقراط به بحث دربارة مثـل يـا صـور يـا ذوات مـي پـردازد      از اين» .دارداست كه فيلسوف بدن را پست مي

و من تنها از اينها سـخن  «. تواند آنها را ببيندميزيبايي مطلق و خوبي مطلق وجود دارند؛ اما چشم ما ن ،عدالت مطلق

ايـن چيزهـا را   » .م، بلكه از بزرگي و سالمت و قوت مطلق، ذات يا ماهيت حقيقي همه چيز سخن مي گـويم نمي گوي

ضرت تـن متـأثر اسـت، ميـل مـا بـه       مين هنگامي كه ما در قالب تن گرفتاريم، و روح از ابنابر. بايد به چشم عقل ديد

  .تواند ارضا شودقت نمييافتن حقي

نظر، تجربه و مشاهدة علمي را به عنوان راه كسب معرفت مـردود مـي دارد؛ زيـرا شخصـي كـه مشـغول        ةاين نقط

دو نوع فعاليـت فكـري، كـه    . كنداز صداها و مناظر نيز احتراز نميفراهم نيامده است، و » به گرد خود«آزمايش باشد 

ي، و همين موضوع نشـان مـي دهـد كـه     مطابق روش افالطون ممكن است، عبارتند از رياضيات و سير و سلوك عرفان

  .انديثاغوريان اين دو با هم درآميختهچرا در فلسفة افالطون و ف

در نظر فيلسوف تجربي، تن عبارت است از چيزي كه تماس ما را به واقعيت خارجي برقرار مي سـازد؛ امـا در نظـر    

چار ابهام و آشفتگي مـي كنـد و باعـث    يكي اينكه تن بينش ما را د: افالطون تن از دو جهت مخل كسب معرفت است

ديگر اينكه بـه عنـوان منبـع شـهوات،      ؛مي شود كه دنيا را مانند هنگامي كه از پشت شيشه نگاه مي كنيم تار ببينيم

ن ايـن  نقل مقداري از گفتـه هـاي افالطـو   . در جهت حقيقت منحرف مي سازد يري معرفت و سوتوجه ما را از جستج

  :كندنكته را روشن مي

كه مـا را   پاياني است همچنين در معرض بيماريها است،ه غذا دارد براي ما منبع زحمت بيبه سبب نيازي كه بتن 

هم و حماقت بي پايان مي سازد، و قدرت تفكر و تن ما را آكنده از عشق و شهوت و. دارنداز جستجوي حقيقت باز مي

آفتهـا جـز بـدن و شـهوات آن      بـر مـي خيـزد؟ آيـا ايـن     مگر جنگ و ستيز و افتـراق از كجـا   . را عمالً از ما مي گيرد

. خيزد، و پول را بايد به خاطر بدن و براي خدمت بدان به دسـت آورد ي دارند؟ جنگ از عشق به پول بر مياسرچشمه

و اما آخرين و بـدترين همـه اينكـه اگـر     . در نتيجة اين موانع ديگر براي ما وقتي باقي نمي ماند كه به فلسفه بپردازيم

هـم  هجـوم مـي كنـد و باعـث پريشـاني و در     راغتي دست دهد كه بخواهيم آن را صرف تفكر كنيم، بدن مدام بر ما ف

به تجربه بر مـا  . ريختگي تحقيقاتمان مي شود، و چنان ما را متحير مي سازد كه از ديدار جمال حق محروم مي مانيم

روح فـي حـد ذاتـه بايـد در     . بايد تن را رها كنـيم ثابت شده است كه اگر در پي معرفت حقيقي دربارة چيزي باشيم، 

اشياي في حد ذاته بنگرد، و در اين صورت است كه ما به وصال معرفتي كه جويايش هستيم و خود را عاشق جمالش 

دهد، بلكه پس از مرگ ميسر مي شود؛ زيـرا هنگـامي كـه    اين معرفت در زندگي دست نمي. ويممي ناميم نائل مي ش

كسب معرفت، اگر اصوالً ميسر باشد، موكول به پـس از مـرگ   . قادر به كسب معرفت خالص نيست روح اسير تن است

  .است

و چون بدين طريق از قيد سفاهت تن خالص شويم پاك خواهيم شد، و با پاكان محشور خـواهيم گشـت، و همـه    

اپاكـان مجـاز نيسـتند بـه     جا ديده از ديدار فيض عظمي روشن خواهم كرد، و آن جز نور حق چيزي نيست، زيرا كه ن

و فالسفة حقيقـي، و  ...  اندو اين رهايي را مرگ ناميده... ؟ و پاكي چيست جز رهايي از قيد تن... پاكان نزديك شوند، 

  .فقط آنها، همواره خواهان رها ساختن روحند

  .يك سكة حيقي وجود دارد كه بايد همه چيز را با آن مبادله كرد، و آن معرفت است

اي پيشين به طريق تمثيل مي رسد كه بنيادگذاران اسرار به معنايي نظر داشتند و بيهوده نبود كه در زمانهبه نظر 

كردند بدين كه هر كس ناپاك و نامحرم به دنياي ديگر برود آرامگاهش در مرداب خواهـد بـود، و هـر كـس     اشاره مي
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زيـرا، چنانكـه در   . خدايان محشـور خواهـد شـد    پس از پاك شدن و محرم گشتن به اسرار قدم به آن جهان بگذارد با

  .اسرار آمده است، علمداران بسيارند ولي عارفان اندك؛ و به گمان من در اينجا مراد از عارف همان فيلسوف است

بـا   مفهومي اسـت اورفئوسـي كـه در اصـل معنـاي آن     » پاكي«. است» اسرار«اين زبان و بيان، عرفاني و مأخوذ از 

رهايي از اسـارت تـن و اعمـال آن    » پاكي«شده است؛ اما در نظر افالطون مراد از ي مربوط ميمناسك كيش اورفئوس

گيرد، و پول بـراي خـدمت بـه    م كه جنگ بر اثر عشق به پول در ميبراي ما جالب است از زبان افالطون بشنوي. است

بينـي  وم آن متعلـق بـه جهـان   ؛ ولـي نيمـة د  گويدكه ماركس مي نيمة نخستين اين عقيده همان است. تن الزم است

نيازمنديهاي خود را به حداقل برساند مي تواند با پولي نـاچيز   انسان افالطون بر آن است كه اگر. كامالً متفاوتي است

ين ااما در عين حال اعتقاد دارد كه فيلسوف بايد از كار بدني معاف باشد، و بنـابر . است تكند؛ و اين البته درس نگذرا

در يك كشور بسيار فقير ممكن است هيچ فيلسوفي وجود نداشته . كنندفراهم ميگذران كند كه ديگران بايد با پولي 

به عبارت كلي، كاالي معنـوي  . در عصر پريكلس، جهانگشايي آتن بود كه به آتنيان امكان داد به فلسفه بپردازند. باشد

ـ  ز به اندازة كاالي مادي خرج بر ميني علـم بـه كتابخانـه و    . ه اوضـاع اقتصـادي بسـتگي دارد   دارد، و به همان انـدازه ب

پردازنـد بايـد از دسـترنج    مخارج زندگي كساني كه بـه علـم مـي    .آزمايشگاه و دوربين و ريزبين و مانند اينها نياز دارد

يك مرد مقـدس هنـدي يـا تبتـي بـه      . اما در نظر اهل عرفان پرداختن بدين چيزها حماقت است. ديگران تأمين شود

مردم با مختصر احساني زندگيش . پوشاكش گزي كرباس و خوراكش مشتي برنج است. التي نياز نداردآباب و هيچ اس

  .اين گونه زندگي نتيجة منطقي نظر افالطون است. دانندمين مي كنند، زيرا او را دانا ميرا تأ

كند و از گ اظهار ترديد مياي روح پس از مردربارة بق Cebesسبس : بازگرديم» فيدو«اكنون به بحث خود دربارة 

  .آورد، ولي بايد گفت كه اين داليل بسيار سست استسقراط داليلي مي. خواهدسقراط دليل مي

و اين سـخن مـا را بـه     -ستند از ضد خود پديد آمده اند هدليل نخست اين است كه همة چيزهايي كه داراي ضد 

را پديـد  گي و مرگ ضد يكديگرند، و لذا هر يك بايـد ديگـري   زند. ياد نظر انكسيمندر دربارة عدالت جهان مي اندازد

 ردگان بايد در جايي وجود داشته باشند تـا در موقـع مقتضـي بـه روي زمـين     مشود كه ارواح از اينجا نتيجه مي. آورد

  .استظاهراً ناظر بر همين معني » .شود، مگر آنكه بميردو تخم زنده نمي«: گويدكالم پولس رسول كه مي. بازگردند

نظريـة  . ين روح بايد پيش از تولد موجود بـوده باشـد  ادليل دوم اين است كه معرفت يادآوري يا تذكر است، و بنابر

دائر بر تذكر بودن معرفت بيشتر مبتني بر اين است كه ما داراي مفاهيمي هستيم، از قبيل تسـاوي تـام، كـه ممكـن     

گـز در ميـان اشـياي    ي تجربه داريم، ولي تساوي تام يا مطلق هرما از تساوي تقريب. نيست از تجربه گرفته شده باشند

ايـن معنـي را بـه تجربـه در      و چـون . يـابيم در مي» تساوي مطلق«راد خود را از معهذا ما م. شودمحسوس ديده نمي

مفـاهيم   مورد همةسقراط مي گويد كه اين برهان در . ايماز يك زندگي پيشين با خود آورده ايم، پس البد آن رانيافته

بدين طريق، وجود ذوات، و استعداد ما براي دريافتن آنهـا، دليـل بـر آن مـي شـود كـه روح       . كندديگر نيز صدق مي

  .شخص صاحب معرفت از پيش وجود داشته است

در . شده اسـت  به تفصيل بيشتر پرورانده) 82بعد از بند ( Meno» منو« ةبحث دربارة تذكر بودن معرفت، در رسال

ي اثبات نظر خود منـو را  سقراط برا» .حافظه وجود داردفقط تعليم وجود ندارد، بلكه «: گويد كهسقراط مياين رساله 

گويـا پاسـخهاي   . ل هندسي مـي پرسـد  ئآنگاه سقراط از آن غالم بچه مسا .كند كه غالم بچه اي را فرا بخواندوادار مي

» فيـدو «اننـد  نيـز م » منـو «در رسـالة  . بر نداردداند منتهي خودش خه ميپسر نشان مي دهد كه وي در واقع هندس

  .آوردت را از يك زندگي قبلي با خود ميشود كه روح معرفچنين نتيجه گرفته مي

ن غـالم بچـه را   آ. كنـد معرفت تجربي به هيچ وجه صـدق نمـي   توان گفت كه اوالً اين برهان در مورددر اينجا، مي

كه اهرام مصر در چه زماني ساخته شدند، يا شهر تروا در چه سـالي  » وردبه ياد بيا«نمي توان راهنمايي كرد بدين كه 

 a priori» از پيشـي «فقط آن نـوع معرفـت را كـه    . باشدبوده مگر اينكه وي در آن وقايع حاضر و ناظر  -محاصره شد 
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در واقع . شخصي مستقل از تجربه وجود داردهر توان فرض كرد كه در مي -خاصه منطق و رياضيات  -ناميده ميشود 

             تنهـا معرفتـي اسـت كـه افالطـون آن را بـه عنـوان معرفـت حقيقـي          ) غير از سير و سلوك عرفـاني (اين نوع معرفت 

  .اما بگذاريد ببينيم در مورد رياضيات چگونه مي توان بدين برهان پاسخ داد. پذيردمي

يد، بايد اعتراف كنيم كه ما در ميان اشـياي محسـوس تجربـه اي از تسـاوي تـام      را در نظر بياور» تساوي«مفهوم 

در اين صورت چگونه به مفهوم تساوي مطلق مي رسـيم؟ نكنـد   . كنيمه فقط تساوي تقريبي را مشاهده مينداريم، بلك

  كه اصوالً چنين مفهومي را نداشته باشيم؟

ارت است از طول يك ميلة معين در شـهر پـاريس در يـك    عب» متر«. بگذاريد يك مورد مشخص را در نظر بگيريم

يا معناي گفتـة مـا چيسـت؟    آاگر ما در خصوص ميلة ديگري بگوييم كه طول آن يك متر است، . درجه حرارت معين

ري كـه  دقيق ترين روشهاي اندازه گيـ : توانيم بگوييم كهما مي. فتة ما معنايي داشته باشدمن فكر نمي كنم كه اين گ

توانند نشان دهند كه ميلة ما از آن متر اصلي كه در پاريس وجود دارد بلنـدتر اسـت يـا    ناخته شده اند نميتاكنون ش

و اگر به قدر كافي بي باك باشيم، مي توانيم اين را نيز به گفتة خود بيفزاييم كه فن اندازه گيري هـر انـدازه   . كوتاهتر

اما اين هنوز يك بيان تجربي اسـت، بـدين معنـي    . نخواهد داد دقيقتر از اين كه هست بشود، باز اين حكم را تغييري

پنداشـت،  كه ما واقعاً، چنانكه افالطـون مـي  كنم من گمان نمي. ربي آن را نفي كنندكه هر آن ممكن است شواهد تج

  .مفهوم تساوي مطلق را داشته باشيم

ت كه هيچ كودكي پيش از رسيدن به سـن  الواقع داشته باشيم، واضح اسفرض اينكه ما مفهوم تساوي را في تازه به

كنـد، گـو   مـي  استنباطمعيني نمي تواند چنين مفهومي را داشته باشد، و بديهي است كه وي اين مفهوم را از تجربه 

وانگهي، وجود ما پيش از تولد نمي توانسته مانند زندگي فعلي واجد اين مفهـوم  . اينكه آن را مستقيماً از تجربه نگيرد

 انكه آن وجود نيز وابسته به ادراك حسي بوده باشد؛ و اگر فرض كنـيم قسـمتي از موجوديـت پيشـين مـ     باشد، مگر آ

 محسوس بوده است، اين سؤال پيش مي آيد كه چرا  اين فرض را در مورد موجوديت فعلـي خـود نكنـيم؟ بنـابر     قفو

  .ين داليل، برهان سقراط مردود استا

در حدود نيمي از آنچـه الزم بـود   «: گويدشناخته مي شود، سبس مي عرفت مسلمپس از آنكه نظرية تذكر بودن م

اما اينكه روح ما پس از مـرگ نيـز وجـود    . به اثبات رسيد؛ يعني معلوم شد كه روح ما پيش از تولد وجود داشته است

ن سـقراط بـه اسـتدالل در ايـ    و بدين ترتيـب  » .خواهد داشت، نيمة ديگري است كه برهان آن هنوز در دست نيست

يعنـي هـر چيـزي از     ود كه قبالً گفته است،شگويد كه بقاي روح از همان موضوعي نتيجه مي مي. پردازدخصوص مي

امـا  . ين همچنان كه زندگي مرگ را پديد مي آورد، مرگ نيـز بايـد زنـدگي را پديـد آورد    ابنابر. آيدضد خود پديد مي

تر است؛ و آن اين اسـت كـه فقـط چيزهـاي     ر فلسفه ديرينسقراط برهان ديگري نيز بر اين مي افزايد كه سابقة آن د

بر حسب تصـور  . مركب دستخوش فساد مي شوند، حال آنكه روح مانند مثل بسيط است و از اجزا تركيب نيافته است

المثـل  بر ايـن قيـاس ذوات اليتغيرنـد؛ فـي     .دهدجام ندارد و تغييري در آن رخ نميسقراط، گويا چيز بسيط آغاز و ان

هـم بـر ايـن قيـاس      و. يزهـاي زيبـا مـدام در تغييرنـد    چزيبايي مطلق همواره همان است كه بوده است، حـال آنكـه   

  .جسم محسوس است و روح معقول؛ لذا روح در زمرة چيزهاي ابدي است. محسوسات موقت و معقوالت مؤبدند

ـ  دي، يعنـي معقـوالت، بينديشـد؛ امـا     روح چون خود ابدي است، هنگامي شاد و روشن است كه دربارة چيزهاي اب

  .شودبپردازد دچار حيرت و سرگشتگي مي هنگامي كه به محسوسات و عالم كون و فساد

شنوايي و حواس ديگـر را  امي كه بينايي و گبرد، يعني هنجسم را به عنوان وسيلة ادراك بكار مي روح، هنگامي كه

بـه وسـيلة   ] در اين حال، روح[ ..).ز همان ادراك حسي نيستم چيزي جچرا كه ادراك به وسيلة جس(گمارد، كار ميب

      هنگامي كـه روح بـا كـون و فسـاد روبـرو      . جسم به عالم كون و فساد كشانده مي شود و سرگشته و حيران مي گردد

ديگـري  آيد وارد عـالم  اما هنگامي كه به خود مي... چرخدشود، حالت مستان را پيدا مي كند و دنيا به گرد او مي مي
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مـي بـرد و در   شود كه عالم خلوص و ابديت و ثبات است، و اينها از جنس روحند و روح در تنهايي با آنها بـه سـر   مي

گردد و چون با اليتغير ارتباط دارد خـود  هنگام است كه روح از خطا مصون ميبيند، و در همان برابر خود مانعي نمي

  .شودناميده مياين حالت روح خردمندي  نيز اليتغير است؛ و

روح فيلسوف حقيقي كه در زمان حيات از اسارت تن رهايي يافته است پس از مرگ به جهان نامرئي خواهد رفـت  

و با خدايان محشور خواهد شد، اما روح ناپاك كه به تن عشق ورزيده است به صورت شبحي درخواهد آمد كه در گور 

اگـر شخصـي بـي آنكـه     . مطابق طبيعت خود، به جسم جانوراني چون خر و گرگ و عقـاب مـي رود   ،النه مي كند، يا

فيلسوف باشد با تقوي زندگي كند به صورت زنبور عسل، يـا زنبـور عـادي، يـا مورچـه، يـا جـانور اجتمـاعي ديگـري          

ته و هنگام رحلـت  هيچ كسي كه فلسفه نياموخ«. فقط فيلسوف حقيقي پس از مرگ به بهشت مي رود. درخواهد آمد

از اين جهان كامالً پاك نباشد، اجازة همنشيني با خدايان را نخواهد يافت؛ ايـن سـعادت خـاص دوسـتداران معرفـت      

كنند، نه بدان سـبب كـه از فقـر و ننـگ     اران فلسفه از شهوات تن پرهيز ميو به همين جهت است كه دوستد» .است

فلسـفه  كه روح به بدن بسته يا چسبانده شده است و تا هنگامي كه  هراسي داشته باشند، بل بدان سبب كه مي دانند

توانست از پس ميله هاي زندان هستي حقيقي را ببيند، و از ديـدن هسـتي و فـي الـذات و     او را درنيافته بود فقط مي

زيـرا  «ي سازد روي را مرام خود مفيلسوف ميانه» .لي اسارت خود بودو به واسطة شهوت عامل اص... بالذات عاجز بود، 

شود و اين حال بد، تا آنجا كه روح مانند جسم ميكوون ميخي است كه روح را به جسم ميكه هر لذت يا رنجي همچ

  ».كندنيز آن را تأييد ميپندارند، و جسم را حقيقت مي

ويـد  گاست؛ و مـي ) harmony(كشد كه روح آهنگ اين عقيدة فيثاغوري را پيش مي Simmiasدر اينجا سيمياس 

ه روح آهنگ نيست، زيرا كـه آهنـگ مركـب    كاند؟ سقراط پاسخ مي دهد ماگر چنگ بشكند آيا آهنگ برجاي ميكه 

هي آهنگ بودن روح با موجوديت قبلي روح كه به وسيلة نظرية تذكر به اثبات رسـيد سـازگار   گوان. است و روح بسيط

  .نيست؛ زيرا كه آهنگ پيش از چنگ وجود ندارد

گيريهاي فلسفي خود، كه هر چند جالـب اسـت ولـيكن بـه بحـث اصـلي       پردازد به تشريح نتيجه سقراط مي آنگاه

مثل وجود دارند و ساير اشـيا از وجـود   «وي نظرية مثل را تشريح مي كند و به اين نتيجه مي رسد كه . مربوط نيست

كنـد و                  پـس از مـرگ بيـان مـي    نوشـت ارواح را  سـرانجام سـقراط سر  » گيرندمندند و نام خود را از مثل ميمثل بهره

  .گويد كه خوبان به بهشت مي روند و بدان به دوزخ، و ميانه حاالن به اعرافمي

كريتـو، مـن   «: آخرين كالم سقراط اين است. واپسين لحظة زندگي سقراط و بدرود گفتن او نيز توصيف شده است

توضيح آنكه مـردم  » د خواهي داشت كه اين دين مرا ادا كني؟مديونم، آيا به يا Asclepiusيك خروس به اسكلپيوس 

  .كردند؛ و سقراط از تب زندگي شفا يافته بودمي يافتند خروسي نذر اسكلپيوس مييونان قديم چون از بيماري شفا 

  ».ترين و بهترين مرد اين روزگار بودداناترين و عادل] سقراط[«: رساندفيدو مكالمه را چنين به پايان مي

منظـور  (آيا نظر ما از لحاظ اخالقي دربارة سقراط چگونه بايـد باشـد؟   . سقراط افالطوني قرنها سرمشق فالسفه بود

به توفيق دنيوي اعتنايي ندارد؛ چنـان از  : شكار استآمحاسن او .) سقراطي است كه افالطون تصوير مي كندفقط من 

               كنـد، و بـدان چيـزي كـه خـود حـق       يي خو را حفظ مـي و ادب و نكته گو ترس بيگانه است كه تا دم واپسين متانت

در بحـث و اسـتدالل   : اما اين سقراط معايب بسيار مهمي نيز دارد. پندارد بيش از هر چيز ديگري اهميت مي دهدمي

ـ   حقيقـت، نيـروي انديشـة خـود را بـراي      ةنادرست و مغالطه كار است و هنگام انديشيدن، به جاي جستجوي بيطرفان

شـود كـه انسـان را بـه يـاد      پسندي و چرب زباني در او ديده مينوعي خود. اندازداثبات نتايج مطلوب خود به كار مي

محشـور و از سـعادت ابـدي                  داشت كـه در آن جهـان بـا خـدايان    اگر سقراط اعتقاد نمي. مي اندازدكشيشان سالوس 

اي از اسـالف خـود، نحـوة     وي، برخالف عـده . يان توجه مي بودشا مند خواهد شد شجاعتش در برابر مرگ بيشتربهره

ايـن خيانـت بـه    . تفكر علمي نداشت، بلكه مصمم بود كه ماهيت جهان را موافق معيارهاي اخالقي خـود اثبـات كنـد   
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تـوان مقبـول جمـع قديسـان     سقراط را بـه عنـوان انسـان مـي    . رودلسفي به شمار مي فحقيقت است و بدترين گناه 

يلسوف، نيازمند آن است كـه مـدت مديـدي در تصـفيه خانـة علـم، دورة اعـراف خـود را         فت؛ وليكن به عنوان پنداش

  .بگذراند
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اين رساله را به  Ciceroسيسرو . تشريح شده است 1»تيمايوس«افالطون در رسالة ) cosmology(جهانشناسي  ةفرضي

قـرون وسـطي بـا آن آشـنايي     در زبان التيني ترجمه كرد، و در نتيجه اين يگانه رسالة افالطون بود كه مغرب زمـين  
ثار افالطـون در فلسـفة نـو افالطونيـان، تـأثير      آن بيش از ساير آاين رساله چه در قرون وسطي و چه پيش از . داشت

ايـن رسـاله از لحـاظ    . داشته است؛ و شگفت اينكه اين رساله بيش از همة آثار افالطون حاوي مطالب احمقانـه اسـت  
  .تاريخي اهميتش چندان است كه بايد آن را اندكي به شرح بررسي كنيم فلسفي اهميتي ندارد، ولي از لحاظ

جاي سقراط را يك تن فيثاغوري گرفته است و قسمت عمدة نظريات مكتـب فيثـاغوري در   » تيمايوس«در رسالة 
نخسـت   در ايـن رسـاله  . اين نظر فيثاغوري كه اعداد حقيقت جهانند) ايتا اندازه(يان شده است، از جمله اين رساله ب

از ايـن قـرار كـه    گـردد،  نقـل مـي  » آتالنتـيس «د، سـپس افسـانة   بيان مي شو» جمهوري«مجملي از پنج كتاب اول 
كه وسعت آن از محموع ليبـي و آسـيا بيشـتر بـوده     » ستونهاي هركول«روي ه اي بوده است رو بجزيره» آتالنتيس«

خالصـة  . پـردازد جهان، از آغاز تا آفرينش بشر، مـي آنگاه تيمايوس، كه يك منجم فيثاغوري است، به نقل تاريخ . است
  :گفته هاي او از اين قرار است

جهان چون محسوس است، قديم نيست؛ پس خدا . يابد، و چيزهاي متغير را عقيدهچيزهاي اليتغير را عقل در مي
ت، خواسـت همـه   چون از حسـد مبراسـ  . چون خدا خوب است، جهان را از روي نمونة قديم آفريد. آن را آفريده است

» .خدا خواست همه چيز حتي االمكان خوب باشد و هـيچ چيـز بـد نباشـد    «. چيز حتي االمكان همانند خودش باشد
پديـد  نظـم  نظمـي  نظم است، پس از بيو بيچون ديد كه جهان محسوس قرار ندارد و سراسر دچار جنبشي آشفته «

خالف خداي يهود و خداي مسـيحيان، جهـان را از هـيچ    ين مي نمايد كه خداي افالطون، بربدين ترتيب چن(» .آورد
خـدا عقـل را در روح و روح را در تـن    .) كرده است» تنظيم«پديد نياورده بلكه آن را از موادي كه پيشتر وجود داشته 

 بنا بر پندار فالسفة پيش از. جهان را مجموعاً به صوررت موجود جانداري كه داراي روح و عقل است درآورد. جاي داد
محال است بيش از يك جهـان وجـود داشـته باشـد، زيـرا      . سقراط، فقط يك جهان وجود دارد و هستي متعدد نيست

جانداران ديگـر   ةجهان سواد موقتي است كه چنان ساخته شده كه با اصل مخلد خود جانداري محسوس است كه هم
                       جهـان  . است، و همة جـاي كـره هماننـد اسـت    » ناهمانند«بهتر از » همانند«جهان كروي است، زيرا كه . را در بردارد

چرخد، زيرا كه چرخش كاملترين حركت است؛ و چون چرخش يگانه حركت زمين است پس زمين به دست و پـا  مي
  .نياز ندارد

ن اعداد با چهار عنصر عبارتند از آتش و هوا و آب و خاك؛ و گويا نمايندة هر يك از اين عناصر يك عدد است، و اي
خـدا در سـاختن   . شترك دارند؛ يعني نسبت آتش به هوا مانند نسبت هواست به آب، و آب به خـاك ميكديگر نسبت 

نسـبت اجـزاي   . ين جهان تمام است و در معرض پيري و بيماري نيستاجهان همة عناصر را به كار برده است، و بنابر
                                                           

1 .Timaeus رويهمرفته من با نظر كورنفـورد  . اين رساله حاوي مطالب مبهم فراوان است و باعث بروز اختالف ميان شارحان گشته است
  .موافقم Plato’s Cosmology» جهانشناسي افالطون«در كتاب شايان تحسين او به نام 



 تاريخ فلسفة غرب □ 124

 

به دسـت  جز ود كه جهان داراي روح دوستي باشد و اجزاي آن شهماهنگي دارد، و اين امر باعث ميجهان با يكديگر 
  .خود از هم نپاشد

تركيـب  » تغيير پذير تقسيم پذيرِ«و » تغيير ناپذير تقسيم ناپذيرِ«روح از . خدا نخست روح را آفريد و سپس تن را
  .يافته و خود ذات ثالثي است كه ميان آن دو است

  :رسده سرانجام به توضيح مبدأ زمان ميدربارة ستارگان است كآنچه در زير نقل مي شود شرحي فيثاغوري 
هنگامي كه پدر و آفرينندة جنبش و زندگي، زندگي آفرينندة خود و تصوير موقت خدايان مخلد را ديد شاد شد و 

                   و چـون اصـل مخلـد بـود، خواسـت جهـان را نيـز        . در آن حال مصمم شد كه سواد را باز هم به اصل همانندتر سـازد 
ايـن بـود كـه    . ليكن در مرحلة محسوسات امكان خلود محال است. هستي كامل خالد است. االمكان خلود بخشدحتي

رأي خدا بر اين قرار گرفت كه تصوير متحركي از خلود پديد آورد، و هنگامي كه آسمان را تنظيم كرد ايـن تصـوير را   
                                      » زمـان «نفس خلود بر وحدت استوار اسـت؛ و ايـن تصـوير را مـا      مخلد ولي از حيث عدد متحرك ساخت، حال آنكه

  1.ناميممي
صـحيح  » هسـت «بلكه فقـط   ،»خواهد بود«يا » بود«دربارة ذات ابديت نبايد بگوييم . پيش از اين شب و روز نبود

  .ايمدرست گفته» خواهد بود«ا ي» بود«بگوييم » تصور متحرك خلود«ولي اگر دربارة . است
 -آفريد كه جانوران بتواننـد حسـاب يـاد بگيرنـد     براي آن خدا خورشيد را . زمان و آسمانها در يك آن پديد آمدند

ديدن روز و شب، و ماهها و سالها، معرفـت عـدد   . افتادروز نبود آدمي به فكر اعداد نمي چونكه گويا اگر تسلسل شب و
اين بزرگترين نعمتي است كه بينايي به ما بخشـيده  . پيدا شد اان را به ما داد، و فلسفه از اينجرا پديد آورد و تصور زم

  .است
خـدايان بيشـتر از آتشـند،    . خدايان، پرندگان، ماهيان، و جانوران زميني: جز كل عالم، چهار نوع جانور وجود دارد

. نابودشان سازد، ولي چنين نمـي كنـد  » مي تواند« كه تآفريننده به خدايان گفته اس. ثوابت جانوران آسماني خالدند
خالد و آسماني جانوران را ساخت، ساختن  پس از آنكه آفريننده جزء شـايد  . (فاني آنها را به خدايان واگـذار كـرد  جزء

. تثار افالطون ديده مي شود، نبايد چندان بـه جـد گرفـ   آاين گفته را نيز، مانند ساير قطعاتي كه راجع به خدايان در 
آشكار است كه . ي احتمال است و از حصول يقين مأيوس استوتيمايوس در آغاز گفتگو مي گويد كه فقط در جستج

  .بسياري از جزئيات عقايد او خيالبافي است و مراد افالطون معناي ظاهري عبارات نبوده است
. بت و ترس و خشـم دارنـد  روحها احساس و مح. فريننده براي هر ستاره اي روحي ساختآتيمايوس مي گويد كه 

اگر كسي خوب زندگي كند پس از مرگ بـه سـتارة   . ال فالااگر بتوانند اين عواطف را مهار كنند رستگار خواهند بود، و
ي بعدي مبـدل بـه زن خواهـد    نخود خواهد رفت و به سعادت ابدي خواهد پيوست؛ ليكن اگر بد زندگي كند در زندگا

ي به جسمي ديگـر  فراط ورزد مبدل به حيوان خواهد شد، و روحش همواره از جسماگر مرد يا زني در بدكارگي ا. شد
خدا مقداري روح در زمين و مقداري در ماه و مقداري در سيارات و ثوابت . انجام عقل او پيروز شودخواهد رفت، تا سر

  .ديگر نهاده است؛ و ساختن بدنهاي اين ارواح را به خدايان ديگر واگذار كرده است
عللي كه با شعورند، و آنهايي كه به وسيلة علل ديگر به حركت در آمـده انـد و بـه نوبـة     : م علت وجود دارددو قس

علـل  . و زيباينـد  عل نخستين با شعورند و سازندة چيزهاي خـوب . خود وادار شده اند علل ديگر را به حركت درآورند
زيـرا كـه آفـرينش مركـب     . قسم علل را بايد بررسي كـرد هر دو . آورندقاعده را پديد مينظم و بيآثار تصادفي بيدوم 

                                                           

  .را سروده است» دوش ابديت را به خواب ديدم«هنگام خواندن اين قطعه، شعر  Vaughan» وآن«ظاهراً  .1
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در اينجـا  .) خـدا نيسـت   مالحظه مي شـود كـه ضـرورت تـابع نيـروي     . (است، و ازضرورت و شعور تركيب يافته است
  1.پردازد به بحث دربارة سهمي كه جبر در آفرينش داردتيمايوس مي

   . تند، حتي هجاها يـا جمـالت نخسـتين نيسـتند    خاك و هوا و آتش و آب، اصول يا حروف يا عناصر نخستين نيس
جـوهر  خواند؛ يعني آتش جوهر نيست، بلكـه حـالتي از   » چنين«ناميد، بلكه بايد آن را » اين«المثل، آتش را نبايد في

آيا ذاتهاي قابل فهم اسمند؟ سپس گفته مي شود كه پاسخ بسته به اين اسـت  : آيد كهاينجا اين سؤال پيش مي. است
اگر يك چيز باشند، الزم مي آيد كـه معرفـت، معرفـت از    . شه و عقيدة صحيح هر دو يك چيز باشند يا نباشندكه اندي

، ليكن مسلم است كه انديشه با عقيـدة صـحيح تفـاوت دارد   . توانند اسم محض باشنداتها باشد، و بنابراين ذاتها نميذ
. يكي همراه با عقل حقيقي است، ديگري چنـين نيسـت   آيد، ديگري از طريق اقناع؛زيرا يكي از طريق اعالم پديد مي

  .قليلي از آدميان است ةهمة افراد بشر در عقيدة صحيح مشتركند، اما انديشه مختص خدايان و عد
شود و مطابق اين نظريه زمان چيزي است ميان جهان ذاتها و نظرية شگفتي دربارة مكان منجر مياين موضوع به 

  .جهان محسوسات ناپايدار
چيـزي را از خـارج بـه     يشه يكسان است و مخلوق نيست و فناناپذير است و هرگـز منوعي هستي وجود دارد كه ه

شود، بلكه چيزي است ناپيدا و حواس قادر به درك آن نيسـتند و  دهد و خود در چيز ديگري داخل نميخود راه نمي
آن شـبيه اسـت و حـواس آن را     د دارد كه بـه وجوفقط انديشه مي تواند دربارة آن بينديشد، و ماهيتي همنام آن نيز 

گردد و حـس و  واقع مي شود و از مكان ناپديد ميدرك مي كنند و مخلوق است و همواره در حركت است و در مكان 
پـذيرد و  ست و ازلي و ابـدي اسـت، و فنـا نمـي    و نيز ماهيت سومي وجود دارد، و آن مكان ا. يابندعقيده آن را در مي

حس به وسيلة نوعي عقل غير حقيقي دريافته مي شود، و مشكل  ةخلوق جا فراهم مي كند، و بي واسطبراي اشياي م
را، مانند رويايي، مي بينيم و مي گوييم كه وجود بايد در جايي باشد و مكـاني را پـر   بتوان گفت واقعيت دارد، و ما آن 

  .سمان باشد و نه در زمين وجود نداردآكند، چيزي كه نه در 
امـا گمـان مـي كـنم كـه                           . فهمـم  كنم كـه آن را خـوب مـي   و من ادعا نمي. بسيار دشواري استطعه، قطعة اين ق

نيز مانند  هاي كه در اين قطعه بيان شده، از تفكر دربارة هندسه برخاسته باشد؛ زيرا به نظر مي رسيد كه هندسنظريه
بـه طـور كلـي،    . كي از وجـوه جهـان محسـوس اسـت، ارتبـاط دارد     حساب عقل محض است، و مع هذا با مكان، كه ي

تـوانم از ايـن انديشـه دوري كـنم كـه      ي نوعي بازيگوشي است، ولي من نميجستجوي نظريات مشابه در فالسفة بعد
  .كانت بايستي اين نظريه را، به عنوان چيزي شبيه به نظرية خود، پسنديده باشد

ن مادي خاك و هوا و آتش و آب نيستند، بلكه عناصر حقيقي عبارتند از گويد كه عناصر حقيقي جهاتيمايوس مي
در . االضالع اسـت ديگري مثلثي كه نصف مثلث متساوي يكي مثلثي كه نصف مربع است، و: دو نوع مثلث قائم الزاويه

يـد آورنـد در   رايـش يابنـد و جهـان را پد   آعناصر گوناگون پيش از آن كه نظم و «غاز همه چيز درهم ريخته بوده، و آ
خوب و زيبا نبودنـد تـا سـر    كه آنها را «رايش داد و آولي سپس خدا آنها را به شكل و عدد » اند؛ن بودهجاهاي گوناگو

گويا آن مثلثهايي كه در باال ياد كرديم زيباترين اشكالند، بدين سبب خدا آنهـا را در  » .و زيبا ساخت حد امكان خوب
ت، و هر يـك از اتمهـاي چهـار عنصـر     خثلثها چهار تا از احجام منتظم پنجگانه را سابا اين م. ساختن ماده به كار برد

اتم خاك شش سطحي، اتم آتش چهار سطحي، اتم هوا هشـت سـطحي، و اتـم    . اصلي يكي از آن احجام منتظم است
  .)دربارة دوازده سطحي هم اكنون سخني خواهم گفت. (آب بيست سطحي است

                                                           

را نبايــد بــا تصــور جديــد حكومــت جبــري قــانون                      » ضــرورت«مــي گويــد كــه   ) »جهانشناســي افالطــون «در (كورنفــورد  .1
)deterministic reign of law (ي غرض نيست؛ در اين گونه وقايع نظم و غرض رخ مي دهد از رو» جبر«آنچه به واسطة . اشتباه كرد

  .و پيروي از قانون وجود ندارد
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ايـن  . اي بـود است در زمان افالطـون كشـف تـازه    قليدس تشريح شدهكتاب سيزدهم اُنظرية احجام منتظم كه در 
بنـابر  . شود، كامل شـد ه شكل مردي بسيار جوان پديدار ميخود وي ب اي به نامهتتوس، كه در رسالكشف به وسيلة ته

از ايـن پـنج، هشـت    تتوس نخستين كسي بود كه ثابت كرد فقط پنج كثيرالسطوح منـتظم وجـود دارد، و   احاديث، ته
ي و بيسـت سـطحي منـتظم مثلـث                        وجـوه چهـار سـطحي و هشـت سـطح      1.سطحي و بيست سـطحي را پيـدا كـرد   

توان با دو مثلث افالطون وجوه آن را اين نميبنابر. دوازده سطحي داراي وجوه پنج ضلعي است. االضالع استمتساوي
  .دهداختمان چهار عنصر اصلي دخالت نميازده سطحي را در سبه همين دليل است كه وي دو. تشكيل داد

يك تركيب پنجم نيز وجود دارد كه خدا در طـرح جهـان بـه كـار     «: گويدة دوازده سطحي، افالطون فقط ميدربار
اين جمله مبهم است و چنين مي رساند كه جهان دوازده سطحي است، حال آنكه در جاي ديگر جهـان كـروي   » .برد

كثيراالضالع پنج ضـلعي هميشـه در جـادوگري مقـامي داشـته اسـت، و گويـا ايـن مقـام را مـديون            2.تياد شده اس
              ناميدند و به عنوان نشـان شناسـايي افـراد فرقـة دينـي خـود بـه كـار         مي» سالمت«ن باشد كه اين شكل را فيثاغوريا

ازده سطحي داراي وجوه پنج ضلعي است، و بنابراين از خود را از اينجا دارد كه دو صظاهراً پنج ضلعي خوا 3.بردندمي
تـوان مطالـب زيـادي را در ايـن     جالب و گيراست، ولي مشكل ميث حاين موضوع براي ب. جهتي كنايه از جهان است

  .زمينه به تحقيق رسانيد
 ؛ديگـر فـاني  يكي باقي و : تيمايوس پس از بحثي دربارة احساس، مي پردازد به توضيح دو روح كه در انسان هست

تـابع عواطـف وحشـتناك مقاومـت ناپـذير اسـت و مقـدم بـر         «روح فاني . يكي مخلوق خدا، و ديگري مخلوق خدايان
دارد؛ و ج است كه انسان را از خـوبي بـاز مـي   لذت است كه بزرگترين بدي است؛ و پس از آن رن] ي اين عواطف[همه

اينهـا را آنهـا   . سان گمراه شودآو اميدي كه  ؛ل فرو نشيندنيز تهور و ترس، كه مشاوراني نابخردند، و خشمي كه مشك
  ».باكانه درهم آميختند و آدمي را ساختندن الزم با حواس غير عقالني بيمطابق قواني] خدايان[

  .روح باقي در سر، و روح فاني در سينه جاي دارد
گويد غـرض از وجـود روده هـا ايـن     ديده مي شود، از قبيل اين كه مي فيزيولوژي شگفت آوري نيز در اين رساله،

ن اشرحي نيز دربارة تناسخ ارواح آمده است كه مي گويـد مـرد  . است كه با نگهداشتن غذا از پرخوري جلوگيري كنند
پندارند سـتاره شناسـي را   مردان بيگناه اما سبك مغزي كه ميپست و نادرست در زندگي بعدي خود زن خواهد شد؛ 

بي دانستن رياضيات مي توان فراگرفت به پرندگان مبدل خواهند شـد؛ و كسـاني كـه     فقط با نگريستن به ستارگان و
ترين مردم مبدل به ماهي وران وحشي در خواهند آمد؛ و ابلهبه صورت جان) يعني دوستدار علم نيستند(فلسفه ندارند 

  .خواهند شد
  :كندرين بند رساله موضوع را خالصه ميآخ

دنيا جانوران فاني و باقي دريافت كـرده و  . بيانات ما دربارة جهان به پايان رسيده استاكنون مي توانيم بگوييم كه 
عنوي از اين جانوران كمال يافته و خود جانوري مرئي گشته است كه حاوي خداي محسوس است كه صورت خداي م

  .ديباترين و كاملترين اشياست، كه همان فلك منحصر واحد باشنامحسوس است كه بزرگترين و ز
توان تشخيص داد كه در رسالة تيمايوس چه چيزهايي را بايد به جد گرفت و چه چيزهايي را بايد بازي مشكل مي
همچنـين اسـت   . نظمي را بايـد كـامالً بـه جـد گرفـت     شرح خلقت و پديد آمدن نظم از بي به نظر من. خيال انگاشت

ة زمـان و  آنچـه دربـار  . دهنـد يي كه آنها را تشكيل ميو مثلثها ام منتظمجتقسيم بندي چهار عنصر و رابطة آنها با اح

                                                           

�Heath, Greek Mathema. اثر هيت»  رياضيات يوناني« رك به. 1cs, Vol. I, pp. 159, 162, 294, 296  
  .مراجعه كنيد 219تأليف كورنفورد، ص » جهانشناسي افالطون«براي سازش دادن اين دو نظر به كتاب . 2
  .161هيت، همان كتاب، ص  .3
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هان محدث به جهمچنين است نظري كه دربارة . رياتي است كه افالطون بدانها اعتقاد داردمكان آمده پيداست كه نظ
يونانيـان  همة اي است كه كمابيش ميان تالط جبر و اختيار در جهان عقيدهاخ. عنوان سوادي از اصل قديم آمده است

افالطون با پذيرفتن اين اختالط، از مسئلة بدي كه . رك است و مدتها پيش از ظهور فلسفه نيز وجود داشته استمشت
امـا   جدي است،» جانور جهاني«كنم منظور افالطون از من گمان مي. مسيحي است دوري جست باعث زحمت الهيان

شود، و ساير مطالب غير اساسي، به نظـر مـن بـه    يد و سهمي كه براي خدايان قائل مگويآنچه دربارة تناسخ ارواح مي
  .منظور تمثيل و قابل لمس ساختن مطلب آمده است

چنانكه پيشتر نيز گفتم، تمامي اين رساله در خور مطالعه است؛ زيرا كه در فلسفة باستاني و قرون وسطايي تـأثير  
  .رد منحصر نبوده استفراوان داشته؛ و اين تأثير به آن قسمتهايي كه كمتر جنبة خيالبافي دا
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انگارند كه معرفت تجربي وابسـته بـه ادراك يـا مشـتق از آن اسـت؛ امـا در فلسـفة        بيشتر متجددان اين را مسلم مي

افالطون، و برخي مكتبهاي ديگر، در اين باره نظر بسيار متفاوتي وجود دارد؛ بدين معني كه هيچ چيزي كـه شايسـتة   
مطـابق ايـن نظـر    . شود، و يگانه معرفت حقيقـي مربـوط بـه مفـاهيم اسـت     باشد از حواس حاصل نمي» معرفت«نام 

توانـد در  آنقدر ابهام و عدم ايقان دارد كـه نمـي  » برف سفيد است«معرفت حقيقي است؛ اما قولي از قبيل » 2+2=4«

  .رديف حقايق فلسفي محلي از اعراب داشته باشد
اما جهان فلسفي شكل صريح و روشن آن را از افالطون گرفتـه  . را تا پارمنيدس دنبال كرد شايد بتوان پي اين نظر

خواهم در اين فصل بپردازم به بحث دربارة انتقاد افالطون بر اين نظر كـه معرفـت و ادراك هـر دو يـك     من مي. است
  .را فراگرفته است» تتوسته«اين انتقاد نيمة اول رسالة . چيز است

. پيدا كند، ولي سرانجام با گرفتن نتيجة منفي بـه پايـان مـي رسـد    » معرفت«خواهد تعريفي براي مياين مكالمه 
نخستين تعريفي كه . شودبخشي ارائه نميچندين تعريف مطرح مي شود و مردود مي گردد؛ و اما هيچ تعريف رضايت

  :شودتتوس چنين بيان ميتهمطرح مي شود، و يگانه تعريفي كه من مورد بحث قرار خواهم داد، به وسيلة 
كند؛ و تا آنجا كه اكنون بـر  رسد كه وقتي كسي بر چيزي معرفت دارد، آن چيز را درك ميبه نظر من چنين مي«

  ».من معلوم است معرفت چيزي جز ادراك نيست
ا چنين معنـي  يكي مي داند و آن ر» انسان ميزان همه چيز است،«سقراط اين نظر را با پروتاگوراس، دائر بر اينكه 

در نظر من همان است كه بر من ظاهر مي شود، و در نظر تو همان اسـت كـه بـر تـو     «مي كند كه هر چيز مفروضي 
و بـه عنـوان معرفـت بـري از     . پس ادراك هميشه چيزي است كه هسـت «: كند كهسقراط اضافه مي» .ظاهر مي شود

آيد، صرف توصيف ادراك مي شـود، و پـس از آنكـه    قسمت زيادي از استداللي كه به دنبال اين بحث مي » .خطاست
  .كشداين توصيف كامل شد، ديگر اثبات اينكه چيزي مانند ادراك نمي تواند معرفت باشد، چندان طول نمي

سقراط به نظرية پروتاگوراس اين نظرية هراكليتوس را مي افزايد كه مي گويد همه چيز همـواره در تغييـر اسـت،    

افالطون اين را در مورد » .اند شدندر واقع در حال  هستندگوييم از روي رضاي خاطر ميهمة چيزهايي كه «يعني 
اما نظريات مثبت او در هيچ جاي رساله . داندموضوعات حس صادق مي داند، ولي در مورد معرفت حقيقي صادق نمي

  .شودمطرح نمي
و تعريـف معرفـت بـه عنـوان     ) ق بـدانيم ولو اينكه آن را فقط در مورد موضوعات حس صـاد (از نظرية هراكليتوس 

  .هستنه آنچه  شودميادراك، روي هم رفته چنين نتيجه مي شود كه معرفت راجع است به آنچه، 
و  4بزگتـر از   6مـي گوينـد چـون عـدد     . در اينجا مشكالتي پيش مي آيد كه داراي اهميت بسيار اساسـي اسـت  

ديگر اينكه سـقراط اكنـون از   . اين اجتماع نقيضين است هم بزرگ است و هم كوچك، و 6است، پس  12كوچكتر از 
ته تتوس كه هنوز قد نكشيده بلندتر است، اما چند سال ديگر سقراط از ته تتوس كوتاهتر خواهد بـود؛ پـس سـقراط    

به نظر مي رسد كه انديشة قضية نسبي افالطون را دچار سرگشتگي ساخته اسـت؛ چنانكـه   . هم بلند است و هم كوتاه

 ء
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اما ايـن  . به همين وضع دچار مي ساخت) و از جمله خود هگل را(نديشه بيشتر فالسفة بزرگ را تا زمان هگل همين ا
  . معماها با برهان اصلي چندان بستگي ندارند و مي توان آنها را ناديده گرفت

ان شـيء و آلـت   گفته مي شود كه ادراك نتيجة عمل متقابل مي. گردددر اينجا مكالمه باز به موضوع ادراك باز مي
سقراط مي گويـد هنگـامي   . حاسه است، كه هر دو مطابق نظرية هراكليتوس تغيير مي كنند و هر دو در حال تغييرند

كننـده   در اينجا تغييـر ادراك . كه حالش خوب است شراب به دهانش شيرين مي آيد، و هنگامي كه بيمار است ترش
  .دهداست كه ادراك را تغيير مي

گفتـه مـي شـود كـه     . ظرية پروتاگوراس گرفته مي شود، اما سرانجام طرف برخي را پس مي گيـرد هايي بر نُخرده
دربـارة اعتبـار   . پروتاگوراس بايستي خوك و بوزينه را نيز ميزان همه چيز بشناسد؛ زيرا كه اينها نيز ادراك كننده انـد 

باشد  ود كه اگر پروتاگوراس درست گفتهگفته مي ش. شودن و ديوانگي نيز سؤالهايي طرح ميادراك هنگام خواب ديد
تر آنكه وي از يك ابلـه  به اندازة خدايان داناست، بل جدينه تنها پروتاگوراس : داندهيچكس از كس ديگر بيشتر نمي

گوينـد  كه قضاوت شخص ديگر، پس كساني مـي  همچنين اگر قضاوت يك شخص همانقدر صحيح باشد. داناتر نيست
  .ند دليلشان به اندازة دليل پروتاگوراس اعتبار داردكيپروتاگوراس اشتباه م

سقراط عجالتاً خود را به جاي پروتاگوراس مي گذارد و به گردن مي گيرد كه براي بسياري از اين خرده ها پاسـخ  
در مورد خواب ديدن، مدركات عالم رويا مدركات حقيقي شناخته مي شوند؛ استدالل خوك و بوزينه بـه عنـوان   . بيابد
ناسزاي مبتذل طرد مي شود؛ در مورد اين برهان كه اگر انسان ميزان همه چيز اسـت پـس هـر كـس بـه انـدازة       يك 

ديگري مي داند، سقراط از طرف پروتاگوراس پاسخي شنيدني مي دهد؛ بدين معنـي كـه مـي گويـد كـه يـك حكـم                         
يج بهتـري بـر آن   بدين معني كه عواقب و نتا. ن بهتر باشدباشد، اما مي تواند از آ» ترصحيح«نمي تواند از حكم ديگر 

  1.آوردرا به خاطر مي» عمل گرايي«فلسفة گفته اين . مترتب باشد
ورزد كـه  مـثالً اصـرار مـي   . كنـد اختراع كرده است، او را راضـي نمـي  چند سقراط خود آن را اما اين پاسخ هم، هر

كند، در واقع بيش از خود من آينده ام را مي داند؛ هنگـامي  ميهنگامي كه يك پزشك جريان بيماريِ مرا پيش بيني 
كننـد ايـن اخـتالف نشـان                در كند با هم اختالف نظـر پيـدا مـي   كه مردم در اين باره كه دولت چه فرمانهايي بايد صا

شـخص  : ه ناگزيريم كهپس، از پذيرفتن اين نتيج. مي دهد كه برخي از مردم دربارة آينده بيش از ديگران اطالع دارند
  .دانا براي چيزها ميزاني است بهتر از شخص نادان

همين خـرده هـا از نظريـه اي كـه                        . اين مطالب همه خرده گيري از اين نظر است كه انسان ميزان همه چيز است
جا كه نظرية اخيـر منجـر بـه    البته تا آن -نيز به طور غير مستقيم گرفته مي شود » ادراك«يعني » معرفت«مي گويد 

. حسـاب آورد برهان مستقيمي نيز مطرح مي شود و آن اينكه بايد حافظه را نيز مانند ادراك به . نظرية سابق مي شود
  .شودآيد، و تعريفي كه پيشنهاد شده از اين حيث اصالح ميحافظه نيز به حساب مي

اين نظريه به شكل افراطي طرح مي شود، و گفته مي شود كـه  ابتدا . سپس مي رسيم به انتقاد نظرية هراكليتوس
هر چيزي ممكن است از دو . در اين كار از پيروان هراكليتوس در ميان جوانان هوشمند شهر افسوس پيروي مي شود

يكي از جهت حركت انتقالي، ديگري از جهت تغيير كيفي؛ و به زعم افالطـون، نظريـة هراكليتـوس    : جهت تغيير كند
گويد كه در هر چيزي تنها يك تغييـر كيفـي روي   و مي 2ائر بر جريان هميشگي است قائل به هر دو جهت است،كه د

                                                           

  .به پروتاگوراس شد F.C.S. Schillerشايد همين قطعه بود كه در ابتدا باعث ارادت شيلر . 1
حركت مستلزم . گويا افالطون و جوانان پر شور افسوس در نيافته اند كه در شكل نهايي نظرية هراكليتوس حركات انتقالي ناممكن است. 2

در نظريـه اي كـه افالطـون    . شيء بـاقي بمانـد   همانزماني در اينجا و زماني در آنجا باشد و در حال حركت  الفآن است كه شيء معين 
 ← از اين لحاظ فيزيـك كوانتـومِ  . مورد بررسي قرار مي دهد تغيير كيفي و تغيير مكاني هر دو مطرح است، و ليكن تغيير جوهر مطرح نيست
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دهد، بلكه هر چيزي همواره همة كيفيات خود را تغيير مي دهـد؛ ايـن اسـت عقيـدة مـردان زيـرك و هوشـمند        نمي
زيـرا اگـر هنگـام لـب بـه      » اين سفيد است؛«: توانيم بگوييمالمثل نميفي. اين نظريه عواقب نامساعدي دارد. افسوس

اگر بگوييم كه چيزي را مي بينـيم  . سخن گشودن سفيد بوده باشد، پيش از آنكه جملة ما به پايان برسد ديگر نيست
اگر همه چيز از هر جهت در تغيير باشد، پس ديـدن  . يابددرست نگفته ايم؛ زيرا كه ديدن همواره به نديدن تغيير مي

و هنگـامي كـه                            . جاي ديدن نديدن ناميده نشود؛ يـا ادراك بـه جـاي ادراك عـدم ادراك خوانـده نشـود      حق ندارد به 
  ».ادراك عدم معرفت است«توانيم بگوييم مي» ادراك معرفت است،«گوييم مي

ننـد، ولـو اينكـه همـه چيـز      اي كه از استدالل باال به دست مي آيد اين است كه معاني كلمات بايد ثابت بمانتيجه
زيرا كه در غير اين صورت هـيچ بيـاني قطعـي    . همواره در جريان باشد؛ يا الاقل معاني كلمات بايد تا مدتي ثابت باشد
اگر بيان و معرفت را ممكن بدانيم، بايـد چيـزي   . نخواهد بود، و هيچ بياني بيش از آنچه غلط باشد صحيح نخواهد بود

به نظر من اين را بايد پذيرفت، اما مقدار زيادي از اين نظرية جريان با ايـن پـذيرش   . باشد كمابيش ثابت وجود داشته
  .سازگار است

در اين قسمت از رساله از بحث دربارة پرمنيدس خودداري مي شود، بدين بهانه كه مقـام پارمنيـدس واالتـر از آن    
در او نـوعي عمـق وجـود داشـت كـه      » «.اسـت محترم و ترس آوري «وي سيماي . است كه بتوان دربارة او بحث كرد

بـا ايـن اشـارات، افالطـون     » .كسي است كه بيش از همه مورد احترام مـن اسـت  «وي » .يكسره خوب و پسنديده بود
عالقة خود را به جهان ثابت و اليتغير، و بيزاريش را از جريان هراكليتي، كه آن را به حكم برهان پذيرفته بـود، نشـان   

ز اين اظهار ارادت به پارمنيدس از پروراندن يك جواب پارمنيدي در برابـر هراكليتـوس خـودداري    مي دهد؛ اما پس ا
  .كندمي

وي چنين آغاز مي كند كه ما از راه . رسيم به برهان نهايي افالطون بر ضد يكي بودن معرفت و ادراكدر اينجا مي
مقداري از معرفت ما مربوط بـه هيچيـك از   چشم و گوش ادراك مي كنيم، نه با چشم و گوش؛ و سپس مي گويد كه 

دانيم كه صداها و رنگها به هم شبيه نيستند، حال آنكه هيچ آلـت خاصـي بـراي    المثل، ميفي. آلتهاي حس ما نيست
همـين  . وجـود نـدارد  » شباهتي، مطابقت و اختالف، و نيز وحدت و كثرت عمومـاً، وجود و عدم، شباهت و بي«ادراك 

ذهن برخي چيزها را بـه وسـيلة خـودش مـورد     «. كندو غيرمحترم و خوب و بد نيز صدق مي موضوع در مورد محترم
ما سختي و نرمي را از راه لمس كردن ادراك مي كنيم، امـا  » .تفكر قرار مي دهد و باقي را از راه دستگاههاي جسماني

اند وجود را دريابد؛ و ما اگر فقط ذهن مي تو. ذهن است كه حكم مي كند سختي و نرمي وجود دارند و ضد يكديگرند
توانيم بـر اشـيا از راه حـواس تنهـا     از اينها نتيجه مي شود كه ما نمي. وجود را درنيابيم نمي توانيم حقيقت را دريابيم

بنابراين معرفت تفكـر اسـت نـه    . توانيم بدانيم كه اشيا وجود دارندمعرفت حاصل كنيم، زيرا كه از راه حواس تنها نمي
سهمي در فهميدن حقيقت ندارد، زيـرا كـه در شـناختن وجـود سـهيم      «راك معرفت نيست، بدان سبب كه تأثر؛ و اد

  ».نيست
در اين برهان افالطون بر ضد يكي بودن معرفت و ادراك، جدا ساختن آنچه پذيرفتني است از آنچه بايـد رد شـود   

  :دهد كه عبارتند ازمي افالطون سه رأي مربوط به هم را مورد بحث قرار. به هيچ وجه آسان نيست

 .معرفت ادراك است) 1(

 .انسان ميزان همه چيز است) 2(

 .همه چيز در حال جريان است) 3(

                                                                                                                                                                                     

                 ن ايـن تنـدروي را بـراي علـم مضـر      البـد افالطـو  . روددر زمان افالطون نيز تندتر مـي  وسجديد حتي از تندروترين شاگردان هراكليت →
  .دانسته، اما در عمل چنين نبوده استمي
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رأي نخستين را، كه برهان افالطون مقدمتاً بدان مربوط مي شود، مشكل مي توان گفت كه در حد خود مورد ) 1(
در اين قطعه گفتـه مـي شـود كـه قيـاس و      . سي كرديمبحث قرار گرفته است، مگر در قطعة آخر رساله، كه آن را برر

شـوند؛ زيـرا كـه اثـر آنهـا از راه      معرفت بر وجود و فهميدن عدد در معرفت مقام اساسي دارند، اما مشمول ادراك نمي
مطالبي كه بايد در اين خصوص گفت گوناگون اسـت؛ بگذاريـد بـا هماننـدي     . هيچكدام از آلتهاي حس پديد نمي آيد

 .آغاز كنيم

اينكه دو درجه از رنگ كه من مي بينم، بسته به مورد، همانندند يا ناهمانند، امري است كه من، به نوبت خود، آن 
مـن  . دانـم مي) judgment of perception(» حكم ادراك«نمي پذيرم، بلكه آن را ) percept(» دريافت«را به عنوان 

ي مي دهد، و به جهان فيزيك و جهان روانشناسي به يك معرفت نيست، بل امري است كه رو» دريافت«گويم كه مي
مـن  «: گـوييم ما مـي . راك كننده و شيء مي دانيمما به طبع مانند افالطون ادراك را ارتباط ميان اد. اندازه تعلق دارد

. هستة اصلي رويداد خالص فقط چند لكة رنـگ اسـت  . اجزاي منطقي جمله اند» ميز«و » من«اما » .بينميك ميز مي
، )كنندتصورات لمسي را تداعي  مي: يا به عبارت ديگر(اين لكه هاي رنگ با تصورات لمسي همبستگي پيدا مي كنند 

بـه وسـيلة   » دريافـت «هنگامي كـه  . و ممكن است باعث بيان شدن كلماتي شوند يا به صورت منبع خاطراتي درآيند
انگاشته مي شود؛ و چـون بـه وسـيلة كلمـات و     آيد كه جسماني در مي» عين«تصورات لمسي تكميل شود به صورت 

دريافت فقط يـك  . است و رواني محسوب مي شود» ذهن«آيد كه جزو در مي» ادراك«خاطرات كامل شود به صورت 
نه صحيح است نه غلط؛ اما هنگامي كه به وسيلة كلمات كامل شود حكم اسـت و مـي توانـد صـحيح يـا      : رويداد است

بايد بدين معنـي  » معرفت ادراك است«مي نامم؛ و اين قضيه كه مي گويد » حكم ادراك«اين حكم را من . غلط باشد
توانـد از لحـاظ دسـتور زبـان     فقط در اين صورت است كه اين سخن مي» .معرفت احكام ادراك است«: تعبير شود كه

  .درست باشد
كنم ممكن است كـه  ادراك مي هنگامي كه من دو رنگ را در يك زمان. اكنون بازگرديم به همانندي و ناهمانندي

برهان افالطون دائر بر ايـن كـه   . همانندي يا ناهمانندي آنها را جزو فرض خود بدانم و آن را در حكم ادراك بيان كنم
گيرد و مبتني بر اين توهم است كـه همـة   ما آلتي براي ادراك همانندي يا ناهمانندي نداريم غشاي مغز را ناديده مي

  .سطح بدن باشند آلتهاي حس بايد در
فـرض كنـيم   : برهان اين كه همانندي و ناهمانندي نيز مي توانند دز شمار معلومات مدرك قرار گيرند چنين است

و نيـز، چنانكـه افالطـون فـرض                     » .اسـت  بماننـد   الف«: را مي بينيم، و حكم مي كنيم كه بو  الفكه ما دو رنگ 
الخصوص، نسبت به مورد تحت مطالعـه، نيـز   العموم صادق است و ثانياً عليوالً عليكند، فرض كنيم كه اين حكم امي

برقرار است، و تنها اين نيست كه مـا از جانـب خـود بـر      بو  الفدر اين صورت رابطة همانندي ميان . كندصدق مي
يـت صـدق و كـذب                     اگر تنها حكـم مـا در كـار بـود، ايـن حكـم انشـايي مـي بـود و قابل         . هماننديي حكم كرده باشيم

اسـت و   بو  الـف اما چون پيداست كه اين حكم قابليت صدق و كذب دارد، پس همانندي ميان موجـود  . داشتنمي

صـادق اسـت؛ چنانكـه    » واقعيتـي «به اعتبـار  ) اگر صادق باشد(» است بمانند  الف«حكم . امري صرفاً ذهني نيست

در ادراك همانندي ذهن بـيش از  . تواند صادق باشدبه همين اعتبار مي» ،گرد است الف«يا » سرخ است، الف«حكم 
  .ادراك رنگ دخالت ندارد

گويد كه در مورد صدا و رنگ ما انديشه اي كه افالطون قوياً بر آن تكيه مي كند وي مي وجودرسيم به اكنون مي

وجـود بـه همـه چيـز     . دارنـد  وجوديعني مي انديشيم كه صدا و رنگ : شودداريم كه هر دو را در آن واحد شامل مي
بـدون رسـيدن بـه وجـود وصـول بـه       . يابدتعلق دارد، و از جملة چيزهايي است كه ذهن به وسيلة خود آنها را در مي

  .حقيقت محال است
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. انندي آورديم تفاوت كلي داردبرهاني كه در اينجا بايد بر ضد افالطون اقامه كرد با آنچه در مورد همانندي و ناهم
در اينجا برهان اين است كه همة آنچه افالطون دربارة وجود مي گويد از حيث دستور زبان غلط است؛ يـا بـه عبـارت    

نه تنها در مورد افالطون، بلكـه نيـز در مـورد     -اين نكته داراي اهميت است . غلطي است) syntax(ديگر تأليف كالم 
  .در اثبات وجود خدا) ontology(براهين مبتني بر بودشناسي  موضوعات ديگري از قبيل

تا آنجا كه قضيه به شـير راجـع   » .شير وجود دارد اما دوالپا وجود ندارد«: گوييدفرض كنيد كه شما به كودكي مي
ن و بـدي » نگاه كـن، آن شـير اسـت؛   «: است، مي توانيد دست كودك را بگيريد و به باغ وحش ببريدش و به او بگوييد

مگر آنكه فيلسـوف  » لهذا شير وجود دارد،«اما به جملة اخير خود نخواهيد افزود كه . ترتيب گفتة خود را اثبات كنيد
» شير وجـود دارد «قول . اما اگر هم فيلسوف باشيد و اين را به جملة خود بيفزاييد، در حقيقت مهمل گفته ايد. باشيد

 xولي دربـارة آن  » .مناسبي صحيح است xبه ازاي » شير است x«عبارت «: يعني» شير هست،«بدين معني است كه 
توانيم در يك وصف كامل يا نـاقص بـه   را فقط مي» وجود داشتن«بلكه فعل » وجود دارد،«توان گفت كه مناسب نمي

          بزرگتـرين شـير       «يك وصف ناقص است، زيرا كه اين اسم به چيزهاي متعدد اطالق مـي شـود؛ امـا    » شير«. كار بريم
  .وصف كامل است، زيرا كه فقط به يك چيز قابل اطالق است» وحشباغ

ايـن دريافـت كنـوني مـن     «: من مـي تـوانم بگـويم   . اكنون فرض كنيد كه من به يك لكة رنگ سرخ نگاه مي كنم
فقط » وجود دارد«زيرا » اين وجود دارد،«: اما نبايد بگويم» دريافت كنوني وجود دارد،«: و نيز مي توانم بگويم» است؛

بـه  » وجـود، «اين برهان ما را از شـر   1.كار برده شودب» اسم،«، در مقابل »وصف«مورد  هنگامي معني مي دهد كه در
  .كنديابد، خالص ميعنوان يكي از چيزهايي كه ذهن از اشيا در مي

يكي قضـاياي  : توجه قرار داد در اينجا دو چيز بسيار متفاوت را بايد مورد. اكنون مي رسيم به فهميدن معني اعداد

  .از نوع دوم است» من ده انگشت دارم«از نوع نخست، و » 2+2=4«. حسابي، ديگري قضاياي تجربيِ شمارش اعداد

. من در اين نكته با افالطون موافقم كه حساب، و رياضـيات محـض بـه طـور كلـي، از ادراك گرفتـه نشـده اسـت        
بـراي فهميـدن صـحت يـك     . منتهي بغرنجتر» آدمي آدمي است،«قبيل رياضيات محض عبارت است از تكرارهايي از 
صـرف نظـر كنـيم،    ) كه غرض از آنها فقط اختصار اسـت (اگر از تعاريف . قضية رياضي الزم نيست دنيا را مطالعه كنيم

ه بـ » سـقراط «كه بـرخالف كلمـة   » بعضي،«و » تمام«و » نه«و » يا«مي بينيم كه اين رمزها كلماتي هستند از قبيل 
معادلة رياضي مي گويد كه دو گروه از رمزها يك معنـي دارنـد، و مـادام كـه مـا از      . چيزي در عالم واقع راجع نيستند

حدود رياضيات محض تجاوز نكرده باشيم، اين معني بايد بي دانستن چيزي دربارة آنچـه قابـل ادراك اسـت فهميـده     
ستقل از ادراك است، ولي نوع خاصي از حقيقت اسـت كـه   گويد، حقيقت رياضي مين چنانچه افالطون ميبنابرا. شود

  .كار دارد و فقط با رمزها سر
از مقولة كامالً جـدايي هسـتند؛ و پيداسـت كـه حـداقل تـا       » من ده انگشت دارم،«اما قضاياي شمارشي، از قبيل 

چطـور؟ در  » ده«ور از ادراك گرفتـه شـده، امـا تصـ    » انگشت«روشن است كه تصور . اي به ادراك بستگي دارنداندازه
تـوان گفـت   نمي. افالطوني برخورده ايم» مثال«حقيقي يا » كلي«اينجا ممكن است چنين به نظر برسد كه ما به يك 

از ادراك گرفته شده، زيرا كه هر تصوري كه بتوانيم در آن به عنـوان ده مصـداق از يـك چيـز بنگـريم، بـه       » ده«كه 
در . بنـامم » پنجـه «فرض كنيد كه من مجموع انگشتان يك دستم را . ستعنوان ديگري نيز همچنان قابل نگريستن ا

و اين گفته بيان كنندة همان حقيقت ادراكي است كه مـن  » من دو پنجه دارد،«اين صورت به آساني مي توانم بگويم 
» سـت، ايـن سـرخ ا  «در قيـاس بـا   » من ده انگشت دارم،«بنابراين در قول . پيشتر به كمك عدد ده آن را وصف كردم

  .اما اين اختالف فقط يك اختالف كمي است. ادراك سهم كوچكتر و تصور سهم بزرگتر را بر عهده دارد

                                                           

  .دراين خصوص مراجعه كنيد به فصل آخر از جلد آخر كتاب حاضر. 1



 133 □ معرفت و ادراك در فلسفة افالطون 

 

در آنها آمده اين است كه وقتي كه ايـن قضـايا را بـه طـرز صـحيح      » ده«جواب كامل در مقابل قضايايي كه كلمة 
توضيح ايـن موضـوع در   . آنها وجود ندارد تحليل كنيم خواهيم ديد كه هيچ جزئي كه معني ده از آن مستفاد شود در

ايـن جملـه   » .مـن دو دسـت دارم  «: مورد عدد بزرگي مانند ده پيچيده است؛ پس بگذاريد به جاي مثال قبلي بگـويم 
  :يعني
»a  وb  را داريم، چنانكهa  وb  يكي نيستند وx  هرچه باشد جملة»x در صـورتي، و فقـط در آن   » دست من است

  ».باشد bعبارت از  xيا  aعبارت از  xصورت، صادق است كه 
مطرح شده اند، اما نيـاز مـا بـه دانسـتن      bو  aدرست است كه دو حرف . ذكر نشده است» دو«در بيان باال كلمة 

اينكه اينها دو حرفند از نياز ما به دانستن اينكه سياهند يا سفيد يـا فـالن    دانستناينكه اينها دو حرفند از نياز ما به 
  .بيشتر نيسترنگ ديگر 

اند؛ يعني حقايقي كه قضاياي گوناگون دائر بر دو عضوي بـودن  »صوري«بنابراين، اعداد به يك معناي دقيق كلمه 

مشتركند؛ و از اين حيث بـا   صورتكنند نه در اجزاي مشكل بلكه در دسته هاي گوناگون اشيا را تصديق و تأييد مي
زمـان  «اين قبيـل قضـايا بـه پـارة خاصـي از      . واشنگتن تفاوت دارند يا ماه يا جرج» مجسمة آزادي«قضاياي راجع به 

. مصداق دارد مشترك اسـت » مجسمة آزادي«راجعند، و همين موضوع است كه ميان همة بيانهايي كه دربارة » مكان
بـا  » دو«ارتباط نشـانة  . جز صورت هيچ چيز مشتركي موجود نيست» دو فالن وجود دارد،«اما ميان قضايايي از قبيل 

با معناي قضـيه اي كـه   » سرخ«اي كه اين نشانه در آن به كار رفته، بسيار بغرنجتر است از ارتباط نشانة معناي قضيه
هيچ معنايي ندارد؛ زيرا كه وقتـي  » دو«به يك معني، مي توان گفت كه اين نشانة . اين نشانه در آن به كار رفته است

در معناي آن بيان هيچ جزئي كه ايـن نشـانه بـدان راجـع باشـد وجـود       اين نشانه در بيان صحيحي به كار رفته باشد 
اند و تغيير ناپذير و قس علـي هـذا؛ ولـي    توانيم به سخن خود چنين ادمه دهيم كه اعداد ابدياگر بخواهيم مي. ندارد

  .بايد اين نكته را نيز بيفزاييم كه اعداد چيزي جز تصورات منطقي نيستند

دربـارة  » .يكيهستند، و هر كدام به تنهايي  دوتابا هم  دوهر «: رة صدا و رنگ مي گويدافالطون دربا: نكته ديگر

در اينجا اشتباهي است بسيار شبيه به اشتباهي كه در مورد وجود روي داده . بپردازيم يكبحث كرديم، اكنون به  دو
زمـين  «: مي توان گفـت . ل استقابل حمل بر اشيا نيست، بلكه فقط بر دسته هاي آحاد قابل حم» يك«محمول . بود

اي چه توانـد  مرتكب اشتباه دستوري شده ايم، زيرا معني چنين جمله» ماه يك است«ولي اگر بگوييم » يك ماه دارد،
زمـين يـك مـاه    «گفـتن ايـن كـه    . زيرا ماه اجزاي متعدد دارد» ماه متعدد است؛«: توانيد به جاي آن بگوييدبود؟ مي

  :يعني بيان خاصيت زير» ماه زمين،«واص مهم يعني بيان يكي از خ» دارد،
»c  هست، چنانكه»x در صورتي، و فقط در آن صورت، صادق است كه » ماه زمين استx  عبارت ازc باشد.«  

يا هر اسم خاص ديگري بگذاريم، نتيجه يا » ماه«كلمة » ماه زمين«اين يك حقيقت نجومي است، اما اگر به جاي 
از » ده«از مختصـات بعضـي مفـاهيم اسـت؛ چنانكـه      » يـك «بنـابراين  ). tautology(يي مهمل خواهد بود يا مكررگو

بـه همـان انـدازه    » زمين يك ماه دارد يعني ماه يك اسـت، «اما اين برهان كه . است» انگشتان من«مختصات مفهوم 
حال آنكـه اگـر بـه    » .دحواريان دوازده بودند؛ پطرس از حواريان بود؛ بنابراين پطرس دوازده بو«غلط است كه بگوييم 

  .شودبرهان قابل قبول مي» سفيد«بگذاريم » دوازده«جاي 
مالحظات باال نشان داد كه نوعي معرفت صوري، يعني معرفت منطقي و رياضي، وجـود دارد كـه از ادراك گرفتـه    

كنـد كـه نتيجـة    البته اين موضوع اثبـات نمـي  . نشده است؛ اما براهين افالطون در مورد همة معارف ديگر فاسد است
افالطون باطل است، بلكه فقط اثبات مي كند كه افالطون براي صحيح دانستن نتيجة خـود برهـان معتبـري نيـاورده     

  .است
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پردازيم به نظر پروتاگوراس كه مي گويد انسان ميزان همه چيز است؛ يا، بنا بر تفسير نظر وي، هـر  اكنون مي) 2(
آشكار است كه بايد در آغاز كار ميان . اب نقطة آغاز بحث اهميت اساسي دارداينجا انتخ. انساني ميزان همه چيز است

دريافت هر انساني ناچار به دريافتهـاي خـود او   . قائل به تمايز شويم) percept(» دريافت«و ) inference(» استنباط«
دريافتهاي كساني كـه در  . داندداند از راه استنباط از دريافتهاي خود ميمحدود است، و آنچه از دريافتهاي ديگران مي

حال خواب ديدنند، يا دريافتهاي ديوانگان، به عنوان دريافت، به اندازة دريافتهاي ديگران اعتبار دارند؛ تنها ايرادي كـه  
  .شان غير عادي است مستعد برانگيختن استنباطهاي غلطندبر آنها وارد است اين است كه چون زمينه

نباطها نيز به همين انـدازه شخصـي و خصوصـيند؟ بايـد عتـراف كنـيم كـه از جهتـي         اما استنباط چطور؟ آيا است
درسـت اسـت كـه دليـل مـن      . آنچه من بايد باور كنم، بايد بنا بر داليلي كه در نظر من معتبر است باور كنم. چنينند

ل چنين فرض كنيـد  المثفي. ممكن است از زبان ديگري جاري شده باشد، اما آن دليل ممكن است كامالً كفايت كند
و من هر چند كه شخصي پروتاگوري باشم منطقي است كـه عقيـدة   . دهمام و به داليل شهود گوش ميكه من قاضي

شخص حسابدار را در مورد ارقام و اعداد بر عقيدة خود ترجيح دهم؛ زيرا ممكـن اسـت كـه مـن بـه كـرات نظـر او را        
تـوانم بپـذيرم   از اين جهت من مي. كه حق با اوستدريافته باشم  مخالف نظر خود يافته باشم ولي پس از اندكي تأمل

نظر پروتاگوراس، اگر درست تفسير شود، متضمن اين عقيده نيست . كه شخص ديگري ممكن است از من داناتر باشد
ان تـو مـنِ گذشـته را مـي   . كنم؛ بلكه فقط مي گويد داليل اشتباه من بايد بر من ظاهر شـود كه من هرگز اشتباه نمي

اما همة اين برهان مسـتلزم يـك فـرض قبلـي اسـت، و آن اينكـه در مـورد        . مانند شخص ديگر مورد قضاوت قرار داد
اگر هر استنباطي كه من بر حسب اتفـاق از امـري   . يك محك غيرشخصي وجو دارد -در مقابل دريافتها  -استنباطها 

تگي فكـري كـه افالطـون از پروتـاگوراس اسـتنتاج                  كنم درست به اندازة هر استنباط ديگري معتبر باشد آن آشـف مي
امـا  . پس به نظر مي رسد كه در اين نكته، كه نكتة مهمي است، حق با افالطون باشـد . مي كند در واقع پديد مي آيد

  .خواهند گفت كه ادراكات محك صحت استنباط در موضوعات تجربيند) empiricists(تجربيان 
توان پذيرفت كه كسي ايـن  را افالطون به شكل گزافه آميزي بيان مي كند و مشكل مي» يجريان كّل«نظرية ) 3(

براي نمونه فرض كنيم رنگهـايي كـه مـن مـي بيـنم مـدام در حـال        . نظريه را بدان شكل گزافه آميز باور داشته است
مـن سـرخ              «: مـي گـويم  به چندين درجه از رنگ اطالق مي شود؛ پس وقتي كه مـن  » سرخ«اي مانند كلمه. تغييرند

افالطون نتيجة خـود را  . دليلي ندارد كه در مدتي كه اداي اين بيان ادامه دارد، صحت آن دوام نداشته باشد» مي بينم
را در  -از قبيل ادراك كردن و ادراك نكردن، دانستن و ندانسـتن   -از اين راه مي گيرد كه يك سلسله اضداد منطقي 

فرض كنيـد كـه در يـك    . اما اين اضداد براي توصيف و ترسيم آن جريان مناسب نيستند. گذاردميجريان تغيير دائم 
اين مـرد محـو و محـوتر مـي شـود و سـر انجـام        : روز مه آلودي مردي را مي نگريد كه در راهي از شما دور مي شود

اي كه يقين داشتيد كـه او  ه و لحظهاما ميان اين لحظ. بينيداي مي رسد كه شما يقين داريد كه ديگر او را نميلحظه
اند، اما تغيير دائم الزمـه اش در  اضداد منطقي براي آساني كار ما اختراع شده. بينيد، يك دورة ترديد وجود داردرا مي

بدين جهت بيشتر مطالبي كه . گيرده افالطون امكان آن را ناديده ميدست داشتن يك دستگاه سنجش كمي است ك
  .گويد پرت استمي وي در اين خصوص

اينجـا نيـز آسـان    . بـود در عين حال بايد پذيرفت كه اگر معاني كلمات تا حدي ثابت نبود سخن گفتن محال مـي 
را در نظـر  » مثـال «بـراي نمونـه همـين كلمـة     . كلمات معاني خود را تغيير مي دهند. است كه راه گزافه پيش گيريم

ا مي توانيم معنايي نظير آنچه افالطون به آن داده است از آن اراده فقط پس از يك جريان آموزشي طوالني م. بگيريد
الزم است كه تغييراتي كه در معاني كلمات روي مي دهند از تغييراتي كه كلمـات آنهـا را توصـيف مـي كننـد      . كنيم

مجـرد  شـايد ايـن امـر در مـورد كلمـات      . كندتر باشند، ولي الزم نيست كه هيچ تغييري در معاني كلمـات رخ ندهـد  
اينجا . منطقي و رياضي صادق نباشد؛ اما چنانكه ديديم اين كلمات مجرد فقط به صورت قضايا راجعند، نه به ذات آنها
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افالطون، زير تأثير فيثاغوريان، معارف غير رياضـي را بـيش از   . بينيم كه منطق و رياضيات علوم خاصي هستندباز مي
ي از فالسفة بزرگ در اين باره با افالطون اتفاق نظر دارند؛ معهذا اين نظـر  بسيار. كردآنچه بايد به رياضيات تشبيه مي

  .خطاست
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يكـي بـا توجـه بـا     : هنگام خواندن آثار هر فيلسوف مهمي، خاصه ارسطو، بايد افكـار او را از دو جهـت مطالعـه كنـيم    

از جهت نخست، ارسطو بسيار شايستة تحسين است و از جهـت دوم بـه همـان    . اسالفش، ديگري با توجه به اخالفش
ارسـطو در پايـان دورة خـالق    . از خـودش مسـئولند   اما در مورد معايب ارسطو، اخالف او بيش. اندازه سزاورا سرزنش

توانست فيلسوفي پديد آورد كه بتوان او را، بـه  جهان فلسفة يونان ظهور كرد؛ و پس از مرگش دو هزار سال گذشت تا 
مقام و منزلـت كليسـا    تا پايان اين دورة دراز، مقام و منزلت ارسطو كمابيش همچون. تقريب، همسنگ ارسطو دانست

از آغـاز قـرن   . مانع مهمي در راه پيشرفت درآمـد به صورت در زمينة علم هم، مانند فلسفه، ارسطو . چون و چرا بودبي
هفدهم تاكنون كمابيش هر پيشرفت فكري مهمي ناچار حركت خود را با حمله بـه يكـي از نظريـات ارسـطويي آغـاز      

شـايد جـز   (ا اگـر هـر يـك از اسـالف ارسـطو،      امـ . در زمينة منطق، اين موضع تا امروز هم صـادق اسـت  . كرده است
نكه شـرط انصـاف   آبراي . شديجه به همين اندازه مصيبت بار ميآوردند نتمقامي مانند وي به دست مي) ريتوسدموك

العـادة پـس از مـرگ او را فرامـوش كنـيم، و هـم       آغاز بحث هـم شـهرت فـوق   را در حق ارسطو رعايت كنيم بايد در 
  .ت سرانجام به بار آورد و به اندازة همان شهرت شديد بودمحكوميتي را كه اين شهر

شاه پدرش مقام پزشك خاص پاد. ، واقع در تراس، به دنيا آمدStagyraدر شهر استاگيرا . م.ق 384ارسطو گويا در 
در  جده سالگي به آتن رفت و شاگرد افالطون شد و تا هنگام مرگ افالطـون يارسطو در ه .مقدونيه را به ارث برده بود

آنگاه چندي بـه مسـافرت پرداخـت و بـا     . به سر برد» آكادمي«، يعني كمابيش به مدت بيست سال در . م.ق 7-348
در افواه شايع بود كه آن زن رفيقـه يـا   . (بود ازدواج كرد Hermiasزني كه خواهر يا خواهرزادة جباري به نام هرمياس 

. م.ق 343در سـال  .) النسـل بـود  يرا كـه هرميـاس مقطـوع   فتني نيست، زدختر هرمياس است، ولي اين شايعات پذير
سـت، و  ارسطو آموزگار اسكندر شد و در آن مقام بود تا اسكندر شانزده ساله شد و پدرش او را در اين سـن رشـيد دان  

ارسـطو و اسـكندر   هيچ يك از مطالبي را كه انسان ميل دارد دربارة روابط . ه شدنالسلطماسكندر در غياب فيليپ نايب
. توان به تحقيق معلوم كرد؛ خاصه آنكه به زودي در پيرامون اين موضوع؛ افسانه هـاي فـراوان سـاخته شـد    بداند نمي

كساني كه به هردوي آنهـا ارادت مـي ورزنـد    . نامه هايي به نام آنها وجود دارد كه عموماً آنها را ساختگي مي شناسند
ي رهاي اسكندر نشان دهندة فوايد عملـ هگل مي گويد كه كا. ه بودبرآنند كه استاد شاگرد را تحت تأثير خود قرار داد

توانست از جانب خود گواهي جاي تأسف مي بود اگر فلسفه نمي« :در اين باره مي گويد A. W. Bennبن . فلسفه است
ذايـل  رافـات پرسـت، ر  جـو و خ خواره و سنگدل و كينـه اسكندرِ خودپسند و مي...  بهتر از شخصيت اسكندر ارائه دهد

  1».هاي پادشاهان خودكامة مشرق زمين را در خود گرد آورده بودگيننشينان اسكاتلند و ديواسركردگان كوه
من به سهم خود، در عين حالي كه در خصوص شخصيت اسكندر با بن موافقم، عقيده دارم كـه كارهـاي اسـكندر    

اما در مورد تأثير ارسطو . بود بساكه تمدن يوناني يكسره نابود مي شدار مفيد بود؛ زيرا كه اگر او نميبسيار مهم و بسي
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. من به سهم خود، اين تأثير را هيچ مي دانـم . در اسكندر ما آزاديم كه آنچه به نظرمان پذيرفتني مي آيد حدس بزنيم
درس خوانـدن هـم   اسكندر جواني جاه طلب و پرشور بود كه با پدرش ميانة خوبي نداشت و شايد بتوان گفت كه مرد 

 و نظريـة ميانـه روي را موعظـه     1ارسطو بر آن بود كه هيچ دولتي نبايد بيش از صد هزار تن نفوس داشته باشـد . نبود
توانم تصور كنم كه شاگردان او را پيري نكته گير و نادلپذير مي دانسته و مـي پنداشـته كـه    من جز اين نمي. مي كرد

راست است كه اسكندر براي آنكه خـود  . است تا او را از گرايش به فساد باز دارد پدرش اين پيرمرد را برسر او گماشته
را متمدن جلوه دهد براي تمدن يونان قائل به احترام بود، ولي اين موضوع در همة افراد سلسلة او، كه مـي خواسـتند   

ف روسية قرن نوزدهم نسبت اين احترام مانند احساساتي بوده است كه اشرا. ثابت كنند وحشي نيستند، ديده مي شد
و من در شخصيت . به پاريس از خود نشان مي دادند، بدين جهت نمي توان آن احترام را نتيجة تربيت ارسطو دانست

  .اسكندر صفت ديگري كه احياناً بتوان آن را نتيجة تربيت ارسطو دانست سراغ ندارم
 ةان پايه ناچيز بـود؛ زيـرا كـه افكـار ارسـطو در زمينـ      اسكندر نيز در ارسطو تا بدتأثير انگيزتر اين است كه شگفت

اتوري فـرا  سياست اين حقيقت را به آساني ناديده مي گيرد كه دورة دولتهاي شهري شپري شده و دورة دولتهاي امپر
آن جوانك بيكاره كـه از فلسـفه سـر در    «كنم كه ارسطو تا به آخر نيز اسكندر را به عنوان من گمان مي. رسيده است

  .شناخته استمي» آوردنمي
هر يك از آنـان  حاصل بوده است كه گويي تماسهاي اين دو مرد بزرگ چنان بيرسد كه خالصه چنين به نظر مي

  .اندزيستهدر دنياي ديگري مي
در ايـن دوازده سـال   . ارسطو در شهر آتن مي زيست) سالي كه اسكندر درگذشت. (م.ق 323تا . م.ق 335از سال 

با مرگ اسكندر آتنيان سر به طغيـان برداشـتند و   . ب خودر را بنا نهاد و بيشتر كتابهاي خود را نوشتبود كه وي مكت
ارسطو به بيديني متهم شد؛ ولي برخالف سـقراط فـرار را بـر    . به دشمني دوستان اسكندر، از جمله ارسطو، برخاستند

  .از جهان درگذشت) 322(سال بعد، . قرار ترجيح داد
وي نخستين فيلسـوفي بـود كـه    . ق بسيار داردة اسالف خود فرفيلسوف، از بسياري جهات با هم ارسطو، به عنوان

اي، ارسطو معلمي است حرفـه . تش مرتبندرساله هاي او منظم و مباحثا. معلم وار به تدوين انديشه هاي خود پرداخت
آن . شـود آنها ديده نمـي  اكوسي درآثارش انتقادي و دقيق و خشك است و اثري از شور و سوداي ب. نه پيامبري ملهم

خورد در ارسطو رقيق گشته و با مقـدار زيـادي عقـل سـليم درآميختـه      ورفئوسي كه در افالطون به چشم ميعناصر ا
الشـعاع موضـوع   حساس مي كند كه حال طبيعي او تحتافالطوني دارد انسان ا ةدر مواردي كه آثار ارسطو جنب. است

خطاهـاي  . از شور و شوق بري است و هيچ جنبة عميـق دينـي در او ديـده نمـي شـود     ارسطو . بحث قرار گرفته است
و خطاهاي خود او خطاهاي پيـري اسـت    ؛اسالف وي خطاهاي افتخارآميز جواني است كه دست به كارهاي محال زند

تقـاد از نظريـات   ارسطو در تفصيل جزئيـات و ان . كه نتواند خود را از قيد تعصباتي كه بدانها خو گرفته است رها سازد
كافي در بناي كليات كميتش حد اعالي قدرت خود را نشان مي دهد، اما به سبب نداشتن روشن بيني اساسي و شور 

  .شودلنگ مي
حكم كردن در اين كه شرح مابعدالطبيعة ارسطو را از كجا بايد آغاز كرد كار دشواري است؛ اما شايد بهترين نقطـة  

. ل افالطوني و شرح نظرية كليات كه خود وي به جاي آن ارائـه مـي كنـد   ُثر نظرية مشروع خرده گيري ارسطو باشد ب
آورد، كه بيشتر آنها را از پيش در رسـالة پارمنيـدس افالطـون    ان بسيار قوي بر ضد نظرية مُثل ميارسطو چندين بره

انسان از آن جهت انسـان اسـت    است، و آن اين است كه اگر» انسان سوم«قويترين اين برهانها، برهان . مي توان ديد
انسان مثالي ديگري نيز وجود داشته باشد كه هم انسـان عـادي و هـم    يك كه به انسان مثالي شباهت دارد، پس بايد 
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ديگر اينكه سقراط هم انسان است و هم حيوان؛ پس اين سؤال پيش مي آيد كه انسـان  . انسان مثالي بدو شبيه باشند
الزم نيسـت  . د، حيوانهاي مثالي وجود داشته باشـ ر هست، پس بايد به تعداد انواع حيوانمثالي، حيوان مثالي است، اگ

مطلب را بيش از اين دنبال كنيم؛ ارسطو اين موضوع را روشن مي كند كه وقتي عده اي از افراد در صـفتي مشـترك   
تـر  تر و كامليخود آنها وليكن كل افراد با چيزي نسبت دارند كه از نوعآن باشند علت اين امر نمي تواند اين باشد كه 

اما نظرية خود ارسطو نيز به هيچ وجه روشن نيست؛ و همـين ناروشـني بـود    . تا اينجا را مي توان مسلم دانست. است
  .را در قرون وسطي ممكن ساخت) realists(» وااقعگرايان«و ) nominalists(» نامگرايان«كه اختالف 

طو همان فلسفة افالطون است كه با مقداري شعور عـادي درآميختـه   سطبيعة ارتوان گفت كه مابعدالبه تقريب مي
         هنگـامي كـه انسـان    . آميـزد افالطون با شعور عادي آسـان در نمـي  شناختن ارسطو دشوار است، زيرا كه فلسفة . است

د و روحـش از  بيـان مـي كنـ    مي كوشد فلسفة ارسطو را بفهمد، گاهي مي پندارد كه وي نظريـات عـادي شخصـي را   
تكيه كردن بـر  . خبر است؛ و زماني مي انديشد كه ارسطو فلسفة افالطون را به زبان جديدي تشريح مي كندفلسفه بي

يـا تغييـر   نخستين اصالح شده  ديگري آن قطعة يك قطعه از آثار ارسطو درست نيست، زيرا كه ممكن است در قطعه
فهميدن نظرية كليات و نظرية ماده و صـورت ارسـطو ايـن اسـت كـه       رفته آسانترين راه برايرويهم. شكل يافته باشد

هـاي  و اسـت، شـرح دهـيم و سـپس تغييرشـكل     نخست نظرية شعور عادي را، كه تشكيل دهندة نيمي از عقايد ارسط
  .دهد بررسي كنيمالطوني را كه وي به اين نظريه مياف

يـا  » اشـيا «اسـماي خـاص بـه    . ود دارنـد در زبان اسـماي خـاص و صـفات وجـ     :نظرية كليات تا حدي ساده است
. شـود ت كه اسم مورد بحث بدان اطالق مـي اطالق مي شوند كه هر يك از آنها يگانه شيء يا شخصي اس» اشخاصي«

اما از طـرف ديگـر كلمـاتي    . به عبارت ديگر اين اسما مصاديق متعدد ندارند. خورشيد، ماه، فرانسه، و ناپلئون يگانه اند
مسئلة كليات مربوط به معنـاي ايـن   . به چيزهاي مختلف و متعدد اطالق مي شوند» انسان«و » سگ» «گربه،«مانند 

  1:گويـد ارسـطو مـي  . و جـز اينهـا  » گرد،» «ت،سخ» «سفيد،«گونه كلمات است، و نيز مربوط است به صفات، مانند 

چيـزي اسـت   » جزئي«مرادم از چيزي است كه بر موضوعهاي بسيار قابل حمل باشد، و » كلّي«مراد من از اصطالح «
  ».كه بدين طريق قابل حمل نباشد

                مسـتفاد  » انسـان «يـا  » آدمـي «ه از صـفت يـا اسـم عـام، از قبيـل      نچاست؛ حال آنكه آ» جوهر«اسم خاص مفيد 

چيز داللت مي كند، نه بر خـود   نوعيعني بر  -» چنين«است، و كلّي » اين«جوهر . ناميده مي شود» كلّي«شود، مي
                 تختخواب آسـماني افالطـون در نظـر كسـاني كـه بـه درك آن نائـل        . (نيست» اين«كلي جوهر نيست، زيرا كه . چيز

محال به نظر مي رسـد  «ارسطو مي گويد؛ .) افالطون و ارسطو در اين باره اختالف نظر دارند. مي بود» اين«مي شدند 
هر چيزي آن است كه خاص آن چيز باشد و به چيز ديگري تعلـق نيابـد،    لّي نام جوهر باشد، زيرا جوهرِكه اصطالح ك

تـا  » .بيش از يك چيز تعلق يابـد به حال آنكه كلي مشترك است؛ زيرا چيزي كلي ناميده مي شود كه چنان باشد كه 
تواند در اشياي جزئـي وجـود داشـته    قط ميدر خود موجود باشد، بلكه ف تواندنجا لب مطلب اين است كه كلي نمياي

  .باشد
» چيزي به نام بـازي فوتبـال وجـود دارد،   «: اگر من بگويم. به طور سطحي، نظرية ارسطو به قدر كافي روشن است

                  غالب مردم اين گفته را توضيح واضحات خواهند دانست؛ اما اگر مـن از ايـن گفتـه نتيجـه بگيـرم كـه بـازي فوتبـال         
تواند بي فوتبال بازان وجود داشته باشد، همان مردم معتقد خواهند شد كه من مهمل مـي گـويم؛ و حـق بـا آنهـا      مي

وجود دارد، منتها بدان سبب كه مادراني وجـود دارنـد، چيـزي بـه نـام      » مادري«بر همين قياس، چيزي به نام . است
ها بـدان سـبب   توجود دارد، من» سرخي«ود دارند؛ و وجود دارد، منتها بدان سبب كه چيزهاي شيرين وج» شيريني«
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اما اين وابستگي دو جانبه نيست؛ يعني كساني كه فوتبـال بـازي مـي كننـد اگـر هـم       . كه چيزهاي سرخ وجود دارند
ة مـن  فوتبال بازي نمي كردند باز وجود مي داشتند؛ وچيزهايي كه عادتاً شيرينند ممكن اسـت تـرش شـوند؛ و چهـر    

از اين راه به گرفتن اين نتيجه هـدايت  . آنكه ديگر چهرة من نباشد رنگ خود را ببازدممكن است بيعادتاً سرخ است 
به گمان مـن منظـور   . مي شويم كه معناي صفت قائم بر معناي اسم خاص است؛ حال آنكه عكس قضيه صادق نيست

  .بيان شده است» هفاضالن«اي عادي است كه به زبان نظرية وي در اين مورد عقيده. استارسطو اين 
گرفتيم كـه بـازي فوتبـال نتوانـد بـي فوتبـال بـازان        . اما دقت و قاطعيت بخشيدن به اين نظريه كار آساني نيست

د؛ و گرفتيم كه يـك شـخص بتوانـد    فالن يا بهمان فوتبال باز خاص موجود باشد باشد، اما به خوبي مي تواند بيموجو

صفت سرخي نمـي توانـد   . بكند موجود باشد كاري آنكهتواند بيفوتبال بازي كند وجود داشته باشد، ولي نمي آنكهبي
بر همين قيـاس موصـوف   . فالن يا بهمان موصوف خاص موجود باشدجود داشته باشد، ولي مي تواند بيبي موصوف و

پـس مبنـاي تمـايز    . ن صفت خاص موجود باشدفالن يا بهماجود داشته باشد، ولي مي تواند بينمي تواند بي صفت و
  .اشيا و كيفيات موهوم است

در زبـان،  . اسـت ) syntax(» تأليف كـالم «مبناي حقيقي اين تمايز در واقع يك مبناي زبانشناسي است و ناشي از 
بلنـدتر   عمرو. عمرو داناست، زيد نادان است«ممكن است ما بگوييم . اسماي خاص و صفات و الفاظ نسبي وجود دارند

از زمـان  . لفـظ نسـبي اسـت   » بلنـدتر «صـفت و  » نادان«و » دانا«اسم خاص و » زيد«و » عمرو«اينجا، » .از زيد است
عمـر و زيـد   : طبيعي تعبير كردند؛ بدين معني كهدستوري و تأليفي را به طرز مابعدارسطو به بعد، حكما اين اختالف 
شايد پس از دقـت  .) كردنده مي گرفتند، يا به غلط تعبير ميرا يا ناديدالفاظ نسبي . (جواهرند و دانايي و ناداني كليات

طبيعي با اختالف تأليفي ربط دارند؛ ولي، اگر هم چنين ربطي برقـرار باشـد، ايـن    افي معلوم شود كه اختالفات مابعدك
لسـفي اسـت؛ و   ف ربط از راه تحليلهاي مفصل معلوم خواهد شد كه، اتفاقاً، مستلزم پديـد آوردن يـك زبـان سـاختگي    

بلكـه در ايـن زبـان     ؛نخواهد بود» نادان«و » دانا«و صفاتي مانند » زيد«و » عمرو«چنين زباني حاوي اسمائي از قبيل 
دشان كمتـر بغـرنج   اهمة كلمات مورد تجزيه و تحليل قرار خواهند گرفت و جاي خود را به كلماتي خواهند داد كه مف

وانگهـي، چـون بـه    . ان مسئلة كليات را به طور كافي و وافي مورد بحث قـرار داد توتا اين كار صورت نگيرد نمي. باشد
اي كـه مـورد بحـث    قرار دهيم، خواهيم ديـد كـه مسـئله    جايي رسيديم كه بتوانيم سرانجام اين مسئله را مورد بحث

  .ماست با آنچه در شروع كار مي پنداشتيم كامالً متفاوت است
اين اسـت كـه ايـن نظريـه     ) به نظر من(كليات را روشن سازم علت اين امر  ةنظري ين، اگر من نتوانسته باشمابنابر

اما، چيزي كه مسلم است، اين نظريه از نظرية مثل افالطوني يك قدم پيشـتر اسـت و مسـلماً بـه     . خود روشن نيست
  .يك مسئلة حقيقي و بسيار مهم نظر دارد

ايـن اصـطالح بـه    . اسـت » ذات«ي او اهميـت دارد، و آن  ري نيز در قلسفة ارسطو و نزد پيروان مدرسگاصطالح دي
مي توان گفت كه ذات آن مختصاتي است كه از هر چيزي كه آن چيز نمـي توانـد   . نيست» جوهر«هيچ روي مرادف 

مـن هنگـام   . نه تنها فرد، بلكه نوع نيز داراي ذات است. بي آنكه ديگر همان چيز نباشد آن مختصات را از دست بدهد
كه ذات، به نظر من، مفهـوم   گويماكنون همين قدر مي. از خواهم گشتب» ذات«منطق ارسطو، به مفهوم  بحث دربارة

  .اي است كه توانايي پذيرفتن دقت و روشني را نداردآشفته
بـدين معنـي كـه در    » ،ماده«بايد دانست كه . (است» صورت«از » ماده«نكتة ديگر در مابعدالطبيعة ارسطو، تمايز 

  .)است» روح«در برابر » ماده«قرار دارد، غير از » صورت«برابر 
اينجا باز اساس اين نظريه را شعور عادي تشكييل مي دهد؛ ولي در اينجا آن دگرگونيهاي افالطوني كه بـه شـعور   

: مي توانيم بحث خود را با يك مجسمة مرمر آغاز كنـيم . اهميت دارد» كلي«عادي داده مي شود، بسيار نيش از مورد 
اگر شخصي : تمثيل خود ارسطو را در نظر بگيريم. بخشد صورتاست و شكلي كه پيكرتراش بدان مي مرمر ماده اينجا
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يك كرة متـا  . رام، آب ماده اسـت و همـواري صـورت   آدر مورد درياي . فرغ ماده است و كرويت صورتفرغي بسازد، م
  .اينجا قضيه ساده است
. ماده چيز مشخص و معيني است؛ و صـورت جـوهر شـيء اسـت     گويد به اعتبار صورت است كهسپس ارسطو مي

ي بايد محدود باشد و حدودش »شيء«هر : يد؛ يعنيآن چيزي است كه از شعور عادي بر ميظاهراً منظور ارسطو هما
هر جزئي از آن مي تواند با جاي گرفتن در ظرفـي  : ب را در نظر بگيريدآالمثل قدري في. دهدصورت او را تشكيل مي

مي شود؛ ولي مادام كه اين جزء به هيچ نحوي از تـودة يكپارچـة   » شيء«مابقي متمايز شود؛ و سپس اين جزء يك از 
حال آنكه مرمري كه مجسمه از آن تشكيل شـده، بـه   : است» شيء«مجسمه . نيست» شيء«آب متمايز نگشته باشد، 

البـه  . يات معدن بود تغييري نكرده استيك معني، نسبت به هنگامي كه جزئي از يك تخته سنگ يا قسمتي از محتو
ما نمي گوييم كه صورت است كه جوهريت مي بخشد؛ اما علت اين موضوع اين اسـت كـه فرضـية اتمـي در مغـز مـا       

باشد، بدين اعتبار چنين است كـه از سـاير اتمهـا محـدود و متمـايز      » شيء«اما اگر هر اتمي يك . ريشه دوانده است
  .است» صورت«ي، داراي ين، به معنايااست؛ و بنابر

. ورت جسـم اسـت  صـ ارسطو مي گويـد كـه روح   . اكنون مي رسيم به بيان ديگري كه در نظر اول دشور مي نمايد
من در جاي ديگر دربارة اين معني، كه بر حسب آن روح صـورت  . نيست» شكل«اينجا روشن است كه مراد از صورت 

كه در دستگاه فلسفي ارسطو روح عاملي است كـه جسـم را    گويماكنون همين قدر مي. حث خواهم كردجسم است، ب
» ارگانيسـم «چيزي كه غرض واحدي را دنبال مي كند و داراي خصايصي است كـه مـا از كلمـة     -يك چيز مي سازد 

)organism (پـس در  . بينـد غرض چشم ديدن است؛ ولي اگر چشـم از بـدن جـدا شـود نمـي توانـد ب      . كنيماراده مي
  .بيندميحقيقت روح است كه 

چيزي است كه به لختي از ماده وحدت مي بخشد؛ و اين وحدت غالبـاً  » صورت«بدين ترتيب به نظر مي رسد كه 
گـذارد، و بـه   ارسطو قدم را از اين حـد فراتـر مـي   » صورت«اما در حقيقت . وحدت غايي است -اگر نگوييم هميشه  -

  .شوداز آنچه گفتيم بسيار دشوارتر مي همان نسبت
صور جواهرند؛ حال آنكـه كليـات جـواهر    . گويد كه صورت هر چيز ذات و جوهر نخستين آن چيز استميارسطو 

و از پـيش وجـود دارنـد؛ و    دفرغي بسازد ماده و صورت آن گوي هـر  هنگامي كه شخصي بخواهد يك گوي م. نيستند
شـخض در سـاختن صـورت گـوي     دخالت آن . تنها كاري كه آن شخص بايد بكند اين است كه آن دو را فراهم بياورد

ايـن چيزهـا مـاده    . چيزهاييي هستند كه جاويدانند. همه چيز ماده ندارد. فرغ نيستبيش از دخالت وي در ساختن م
صـورت  آيند؛ مادة بـي ر مياشيا چون صورت بپذيرنذ به فعل د. ندارند؛ مگر آنكه قابليت حركت در مكان داشته باشند

  .قوة محض است
اين نظر كه صور جواهري هستند مستقل از ماده اي كه در آن تجسم مي يابند، ظاهراً ارسطو را در معرض همـان  

يـزي اسـت يكسـره جـدا از     چمراد ارسطو از صورت . برهاني كه خود وي بر ضد مثل افالطوني مي آورد قرار مي دهد
اسـت؛ ايـن   » تـر واقعـي «ه صـورت از مـاده   مي گويد كـ  ارسطو. كلي؛ ولي صورت بسياري از خصايص كلي را داراست

دهـد  رسـطو در مابعدالطبيعـة افالطـون مـي    تغييري كه ا. آوردهمان مثل افالطوني را به خاطر مي» انحصار واقعيت«
صـورت و مـاده        بـر ايـن عقيـده اسـت؛ وي دربـارة مسـئلة        Zellerتسـلر  . ظاهراً كمتر از آن است كه وي مدعي است

  :گويدمي
دليل نهايي ابهام فلسفة ارسطو را در اين موضوع اينجا يافت كه، چنانكه خواهيم ديد، وي فقط تـا حـدي   اما بايد «

ارسـطو، ماننـد   » صور«. افالطون به قائل شدن جوهر مستقل براي مثل رهايي بخشدوانسته بود خود را از قيد تمايل ت
الشعاع خود قـرار  كه همة اشياي جزئي را تحته طوري طبيعي خاص خود بودند، بمابعدافالطون، داراي وجود » مثل«

ت اسـت كـه   كند، ولي اين نيـز درسـ  از مباني تجربي زيركانه دنبال ميدرست است كه ارسطو رشد مثل را . مي دادند
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ند، سـرانجام دگرديسـي   اي كه به حد اعالي فاصلة خود از تجربه و ادراك مستقيم مي رسـ اين مثل، خاصه در مرحله
معنـي  آيند، و بـدين  عالم فوق محسوس در ميورت محصول منطقي فكر بشر به صورت جلوة مستقيم يابند و از صمي

  ».گيرندموضوع اشراق عقالني قرار مي
  .توانست در برابر آن پاسخي بيابدشنيد چگونه ميدانم اگر ارسطو اين انتقاد را ميمن نمي

اگـر  . و چيزي نمي توانند يك صورت داشته باشـند رسد اين است كه بگويي هيچ دميتنها پاسخي كه به نظر من 
هر كدام بايد كرويت خـاص خـود را داشـته باشـند، كـه كرويتـي اسـت        ) كه بايد گفت(فرغي بسازد، مردي دو كرة م

مـن گمـان نمـي كـنم كـه فحـواي       . مطلق و كلي، ولي عين او نيست» كرويت«جوهري و جزئي، و مصداقي است از 
نظـر ارسـطو    م چنين تفسيري را تأييد كند؛ و محل اين خرده گيري باقي مي مانـد كـه در  كالمي كه در باال نقل كرد
ناپذير خواهد بود؛ حال آنكه از اساس مابعدالطبيعة او يكي اين است كـه هـر چـه صـورت      اين كرويت جزئي شناخت

ق بـاقي نظريـات ارسـطو    ايـن نكتـه موافـ   . افزايش يابد و ماده كاهش پذيرد، اشيا به تدريج شناخته پذيرتر مي شـوند 
خواسـت بگويـد كـه بـه تعـداد      اما اگر ارسطو مـي . عدد تجسم يابدنيست؛ مگر اينكه صورت بتواند در اشياي جزئي مت

. ود تغييـرات بسـيار اساسـي بدهـد    بايست در فلسفة خكرويت وجود دارند، در آن صورت ميمصداقهاي كرويت، صور 
  .خويش است با راه فراري كه در باال پيشنهاد شد سازگار نيستالمثل اين نظر ارسطو كه صورت عين ذات في

              مـادة محـض بـه عنـوان قـوة صـورت تصـور        . نظرية ماده و صورت در فلسفة ارسطو با تمايز قوه از فعل ربـط دارد 
كـه پـس از   مي ناميم؛ بـدين معنـي   ) evolution(» تكامل«مي شود، و هر تغييري عبارت از چيزي است كه ما آن را 

اسـت » فعلـي «چيزي كه بيشتر صورت باشد، بيشـتر  . مورد بحث بيش از پيش صورت است روي نمودن تغيير، شيء .
خواهيم ديد كه اين نظريـه خـوش   . ين در او هيچ تغييري روي نمي دهدااست؛ بنابرمحض خدا صورت محض و فعل 

و هسـت بـه سـوي    ا ين نظريـه، جهـان و هرچـه در   انابرب. است) teleological(» غايت نگرانه«و ) optimistic(بينانه 
  .روده در گذشته بوده بهتر است، پيش ميچيزي كه همواره از آنچ

خـود را بـه   بيـان  تصور قوه در پاره اي موارد ساده است؛ به شرط آنكه اين اصطالح را چنان به كار بريم كه بتوان 
امـا هنگـامي كـه    » .تخته سنگ مرمر مجسمة بالقوه است«: الًمث. عبارتي كه اين تصور در آن مفقود باشد تعبير كنيم

نحوة به كار رفـتن  . قوه به عنوان يك تصور اساسي و غيرقابل تفسير و تعبير به كار رود، متضمن آشفتگي فكري است
  .ستطو يك از معايب دستگاه فلسفي اواين تصور در فلسفة ارس

يكـي  ) theology(در حقيقت الهيـات  . مابعدالطبيعة او دارد الهيات ارسطو مبحث دلكشي است و روابط نزديكي با
ارسـطو بـه وسـيلة    » الطبيعـة مابعد«رسالة . (گذاردناميم ميمي» مابعدالطبيعه«طو بر آنچه ما از نامهايي است كه ارس

  .)خود او نامگذاري نشده است
كه محسوسند و لي فـاني نيسـتند؛    نهاآآنها كه محسوس و فانيند؛ : گويد كه سه گونه جوهر وجود داردارسطو مي

مل اجرام سـماوي اسـت   تة نخستين شامل گياهان و جانوران است؛ دستة دوم شادس. نها كه نه محسوسند و نه فانيآ
دستة سوم شامل نفس ناطقة انسان، و نيـز شـامل   ) دهد؛در آنها تغييري جز حركت روي نمي پنداشتكه ارسطو مي(

  .خداست
است؛ يعني بايد چيزي باشد كه جنبش را پديد مي آورد، و » ت نخستينعّل«خدا، برهان  برهان اصلي اثبات وجود

ارسطو مي گويد كه موضوع ميـل و موضـوع فكـر جنـبش     . خود آن چيز بايد ناجنبيده و جاودان و جوهر و فعل باشد
خدا ). نند توپ بيلياردما(پديد مي آورند؛ حال آنكه هر علت ديگري چنان عمل مي كند كه خود نيز به جنبش درآيد 

زندگي ما نيز از آن خداست؛ زيرا كه فعليـت انديشـه زنـدگي    «. انديشة مطلق است، زيرا كه اندشه بهترين چيزهاست
وييم خـدا وجـودي   گـ پـس  . تة خدا بهترين زندگي جاويدان استساست؛ و خدا آن فعليت است؛ و فعليت به خود واب

  ).b 1072(» ستبد از آن خداست؛ زيرا كه اين خدادوام و مؤمگي و مدت است زنده، جاويدان، بهترين؛ چنانكه زند
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از آنچه گفته آمد روشن شد كه جوهري وجود دارد كـه جاويـدان و جنـبش ناپـذير و جـدا از محسوسـات        ،پس«
ايـن  ولي باز نموده شد كـه  .. .بلكه بسيط و تقسيم ناپذير است  باز نموده شد كه اين جوهر داراي حجم نيست،. است

  ).a 1073(» جوهر تأثير ناپذير و تبديل ناپذير است؛ زيرا كه تغيير مكان مقدم بر همة تغييرات ديگر است
ست كه دربارة چيزي جز آنچه كامل ست؛ زيرا فرود مرتبة كبريايي اوخداي ارسطو داراي صفات خداي مسيحي ني

ـ    «. سـت بينديشد، و آنچه كامل است هـم او است  زيـرا كـه او عـاليترين    (ارة خـود بينديشـد،   انديشـة الهـي بايـد درب
بدين ترتيب بايد چنين استنباط كنيم كه خدا ). b 1074( »و انديشيدن او انديشيدن دربارة انديشه است) چيزهاست

ارسطو نيز مانند اسپينوزا بر آن است كه در عين حالي كه انسان بايد عاشق خـدا  . از وجود جهان زيرين ما آگاه نيست
  .است كه عشق خدا شامل حال انسان شودباشد محال 

جومي ما را بدين نتيجـه راهبـري   قابل تحديد نيست؛ بلكه، برخالف، شواهد ن» جنبانندة ناجنبيده«خدا، به عنوان 
رابطة اينها با خدا، روشـن نشـده    .)a 1074(كنند كه چهل و هفت يا پنجاه و پنج جنبانندة ناجنبيده وجود دارند مي

زيـرا  . تفسير طبيعي اين موضوع چنين خواهد بود كه چهل و هفت يا پنجاه و پنج خدا وجود دارد است؛ و در حقيقت
نبايد اين مسـئله را ناديـده بگيـريم    «: ارسطو در يكي از قطعاتي كه در باال راجع به خدا نقل شد چنين ادامه مي دهد

و  اصله مي پردازد به استداللي كـه بـه چهـل   و بالف» كه آيا بايد به يك چنين جوهري قائل شويم يا به بيش از يكي؟
  .شودو پنج جنبانندة ناجنبيده منجر ميهفت يا پنجاه 

در نظر متجددان چنين مي نمايد كه علت هر تغييري يك تغيير . تصور دشواري است» جنبانندة ناجنبيده«تصور 
نكه ما منظور ارسطو را بفهمـيم بايـد   براي اي. ماندحركت ميبود هميشه بيحركت مياست؛ اگر جهان زماني بي قبلي

  بر نظر ارسطو علـت بـر چهـار قسـم اسـت كـه بـه ترتيـب         بنا. لت مي گويد در نظر داشته باشيمآنچه را وي دربارة ع
علت مادي مجسـمة مرمـر   : بگذاريد باز همان مرد پيكرتراش را مثال بزنيم. مادي و صوري و فاعلي و غايي :عبارتند از

علت فاعلي برخورد قلم است با مرمر؛ علـت غـايي هـدفي     ؛مجسمه اي است كه بايد پديد آيد است؛ علت صوري ذات
جنباننـدة  . فقط بـه علـت فـاعلي اطـالق مـي شـود      » علت«در اصطالح امروز، لفظ . است كه پيكر تراش در نظر دارد

ي است در جهت مانند شـدن  ناجنبيده را مي توان علت غايي دانست؛ زيرا كه هدف و غايت تغيير است، و تغيير تكامل
  .به خدا

شايد بتوان يكي از جهات . گفتم كه طبيعت ارسطو عميقاً ديني نيست؛ وليكن اين گفته فقط تا حدي راست است
  :ديانت او را، به تعبيري نسبتاً آزاد، چنين وصف كرد

تحقـق نيافتـه اي در او   خدا جاودانه وجود دارد؛ و او انديشة مطلق است و سعادت و كامل بالذات؛ و هـيچ غـرض   
همـة جانـداران   . جهان محسوس، به عكس، ناقص اسـت؛ ولـي زنـدگي و ميـل و انديشـة نـاقص و شـوق دارد       . نيست

پس خدا علت غايي هـر  . آيندا و عشق ورزيدن بدو به جنبش در ميكمابيش بر خدا آگاهند و به واسطة پرستيدن خد
مورد اشياي محسوس هميشه درد يا تفاله اي از ماده بر جـاي   رد تغيير، صورت پذيرفتن ماده است؛ اما. جنبشي است

جهان همواره به سوي صورت كمال مي يابد؛ يعني صـورتش  . فقط خدا از صورت بي ماده تشكيل شده است. مي ماند
ولـي ايـن جريـان بـه حـد      . شودب جهان همواره به خدا مانندتر ميافزايش و ماده اش كاهش مي گيرد؛ و بدين ترتي

  .رودد، زيرا كه ماده پاك از ميان نميرسكمال نمي
مي ورزنـد   اين ديانت، ديانت پيشرفت و تكامل است؛ زيرا كمال ثابت خدا فقط به توسط عشقي كه موجودات بدو

يات بود، حال آنكه حكمت ارسـطو بـر زيسـت شناسـي     ضمنتني بر ريا فلسفة افالطون. آوردجهان را به جنبش در مي
  .دهداختالف ديانت آن دو را توضيح مي ين امر،ا. استوار است

ـ    . اي از ديـن ارسـطو بـود   اما اين فقـط گوشـه   ه كمـال ثابـت و تغييرناپـذير و                      در او، دلبسـتگي خـاص يونانيـان ب
  .دهديفس اين جنبة فلسفة او را نشان منظرية ارسطو دربارة روح يا ن. شودناختن انديشه از عمل نيز ديده ميشبرتر
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ابـن رشـد،   . است كه مورد اختالف نظر شديد شارحان است ايبود يا نه، مسئله حاينكه آيا ارسطو قائل به بقاي رو
آنهـا   نتـري سيحي نيز پيرواني داشت كه افراطيكه عقيده داشت ارسطو به بقاي روح قائل نبوده است، در كشورهاي م

و بغرنج است و بـه  طحقيقت اين است كه نظرية ارس. دوزخ مالقات كرد مي ناميدند؛ و دانته آنان را در» اپيكوريان«را 
وري روح را وابسته به جسم مي داند و نظرية فيثـاغ » دربارة روح«وي در رسالة . آساني مورد سوء تفاهم قرار مي گيرد

بي شـك چنـين   « :به نظر مي رسد كه روح همراه بدن از ميان مي رود). b 407(گيرد تناسخ ارواح را به ريشخند مي
يـا بـه هـر تقـدير     «: ؛ ولي بالفاصله اضافه مي كنـد كـه  )a 413(» نتيجه مي شود كه روح از بدن جدايي ناپذير است

روح بايـد جـوهر باشـد، بـه     «. روح و بدن به عنوان ماده و صورت به يكـديگر مربوطنـد  » .بعضي از اجزاي آن چنينند
اما جوهر فعليت است؛ و لذا روح فعليت جسم است، چنانكه . ستمعناي صورت حسم مادي، كه حاوي زندگي بالقوه ا

» بـود ذاتـي  ه چـ «يعنـي روح  . ذات شيء منطبق باشـد حد جوهر است، بدان معني كه با «روح ). a 412(» ف شدصو
روح نخستين مرحلة فعليـت جسـم طبيعـي اسـت كـه      ). b 412) (يعني جسم زنده(» جسم است، چنانكه وصف شد

پرسـيدن اينكـه روح   ). a 412(جسمي كه چنين وصف مي شود، عبارت است از جسم نظام يافته . حاوي زندگي باشد
آورد يكي هسـتند  وم و نقشي كه مهر روي آن پديد ميمعني است كه بپرسيم مجسم يكي هستند يا نه همانقدر بي و

روح علـت غـايي جسـم    ). a 413(رند توانايي غذا دادن به خود، يگانه توانايي رواني است كه گياهان دا). a 413(يا نه 
و نفس را باالتر از  قائل به تمايز مي شود) mind(» نفس«و ) soul(» روح«در اين رساله، ارسطو ميان ). a 414(است 

موضوع نفـس  «: يدگوارتباط روح و جسم مي ةپس از بحث دربار. داندهد و آن را كمتر وابسته به تن ميدروح قرار مي
                » تـوان از ميـان بـرد   روح اسـتقرار يافتـه، و آن را نمـي    رسد كه نفس جوهر مستقلي است كـه در ميبه نظر . جداست

)b 408 .(به نظر مي رسد كه نفس با روح تفـاوت بسـيار دارد، و تفـاوت    . هنوز نشاني از نفس در دست نداريم«: و باز
نچـه گفتـيم معلـوم    آچنانكه از . رگونه نيروي رواني وجود داردنفس به تنهايي و جدا از ه. آنها ميان باقي و فاني است

نفـس آن قسـمت از   ). b 413(» م برخي بيانات مخالف، وجود مستقل ندارندرغشد، هيچكدام از ساير اجزاي روح، به 
 ين خـود نفـس نيـز   ا، و بنابردموضوعهاي نفس مستقل از زمان هستن. يابدماست كه رياضيات و فلسفه را در ميوجود 

عبارتند از غذا  آنتن و ادراك كنندة محسوسات است؛ خصايص  ةروح حركت دهند. شودمستقل از زمان شناخته مي
اما نفس وظيفة عاليتري دارد، و آن انديشيدن است، كـه بـا تـن يـا     ). b 413(دادن به خود، تأثر، احساس جنبندگي 

  .تواند چنين باشدال آنكه مابقي روح نميقي باشد؛ حتواند بااز اين جهت نفس مي. رتباطي نداردحواس ا
امـا ميـان   . جسم اسـت » صورت«نظرية ارسطو را دربارة روح بفهميم، بايد به ياد داشته باشيم كه روح  هبراي اينك

روح و شكل چه وجه مشتركي موجود است؟ به گمان من، وجه مشترك عبارت است از وحدت بخشيدن بـه مقـداري   
اي خواهد شد هنوز از مابقي مرمر جدا نشده است؛ و لـذا  سنگ مرمر كه از اين پس مجسمهخته آن قسمت از ت. ماده

اما پس از آنكه پيكرتراش مجسمه را ساخت وحدت مي يابـد، و ايـن   . نيست، و هنوز وحدت نيافته است» چيز«هنوز 
بـدن  » صـورت «آن جـزء   اساسي روح، كه روح بـه اعتبـار   اكنون مي گوييم آن جزء. وحدت را از شكل خود مي گيرد

به عنوان يك شـيء اغراضـي   دستگاه منظم، وحدت مي بخشد؛ چنانكه بدن، به عنوان يك  ،است، آن است كه بدن را
چشم بيرون از بدن قادر بـه ديـدن   . ستغراضي دارد كه بيرون از حدود اويك عضو مجزا و منفرد ا. را تعقيب مي كند

. المجموع، فاعل آن افعـال باشـند  حيثان نام برد كه جانور يا گياه، منتو بر همين قياس، افعال بسياري را مي. نيست
بـدين معنـي اسـت كـه نظـام يـا صـورت        . حال آنكه اين امر دربارة هيچيك از اجزاي بدن جانور يا گياه صدق نكنـد 

امـا  . امـد آنچه به گياه يا جانور جوهريت مي بخشد همان چيزي است كه ارسطو آن را روح مي ن. جوهريت مي بخشد
شايد جزئـي از روح باشـد، ولـي عـدة كمـي از جـانوران       . همبستگي آن با بدن كمتر است. چيز ديگري است» نفس«

دربـارة  تواند علت جنبش باشد؛ زيرا كه نفس هرگـز  نميشمند، هرگز يبه عنوان روح اند ،نفس). a 415(داراي نفسند 
  ).b 432(يد دوري جست و در پي چه بايد رفت گويد كه از چه باانديشد، و هرگز نميمور عملي نميا
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تشـريح  » اخالق نيكومـاخوس «با اندكي تفاوت از حيث اصطالحات، در رسالة منتها اي مشابه آنچه گذشت، نظريه
نفس نباتي : عنصر غير متعقل نيز دوتاست. در نفس يك عنصر متعقل وجود دارد، و يك عنصر غير متعقل. شده است

امـا زنـدگي   ). b 1102(عم از نبات و حيوان، وجود دارد؛ و نفس حيواني كه خاص حيوان اسـت  كه در هر جانداري، ا
چنـين  «. بـدان دسـت يافـت   كـامالً  تـوان  انسان است، هر چنـد نمـي  عنصر متعقل انديشيدن است كه سعادت كامل 

ملكـوتي  تن يـك عنصـر   زندگيي باالتر از حد آدمي است؛ زيرا كه آدمي، نه به لحاظ آدمي بودن، بلكه به لحـاظ داشـ  
تا هنگامي مي تواند بدين زندگي دست يابد كـه در تركيـب ماهيـت او    ] فقط[يابد؛ و است كه بدين زندگي دست مي
اگر عقل ملكوتي باشد، در مورد آدمي زنـدگي  . تفوق داشته باشد) يعني جنبة عملي(آن عنصر ملكوتي بر جنبة ديگر 

         ليك نبايـد بـه سـخن كسـاني گـوش فـرا دهـيم كـه         . ملكوتي است] مريا[مطابق با عقل در قياس با زندگي بشري 
همة رگهـاي   ومي گويند چون ما بشريم پس بايد به امور بشري بينديشيم؛ بلكه بايد خود را حتي القوه جاودان كنيم 

يـث حجـم نـاچيز    خود را واداريم كه مطابق بهترين عناصر وجود ما زندگي كنند، زيرا كه اين زندگي، هـر چنـد از ح  
  ).b 1177(» از حيث نيرو بسيار بزرگ است و بر همه چيز افضل و اشرف است. باشد

به بدن و نفس غير  -يعني آنچه يك تن را از ديگران متمايز مي سازد  -آيد كه فرديت از اين مطالب چنين بر مي
وسـت  يكي صدف ماهي را د. است عقل يا عقل، عنصري ملكوتي و غير شخصيتمتعقل مربوط است؛ حال آنكه نفس م

               امـا هنگـامي كـه آن دو دربـارة جـدول ضـرب       . كنـد ر متمايز مـي اين امر آنان را از يكديگ. دارد، ديگري آناناس رامي
عنصر غير متعقل ما را از يكديگر جدا مي كند؛ حال آنكـه  . مي انديشند، اگر درست بينديشند، فرقي ميان آنها نيست

ين، بقاي نفس يا عقل، بقاي افراد متمايز و مجزا نيست؛ بلكه جـزو  ابنابر. عقل ما را با يكديگر متحد مي سازدعنصر مت
دادند، بـاور  ه افالطون و سپس مسيحيت تعليم ميگويا ارسطو به بقاي فردي يا شخصي، بدان معني ك. بقاي خداست
منـد اسـت؛ و ايـن بهـره     حد كه متعقل است از خدا بهره آن باور ارسطو تنها اين بوده است كه انسان تا. نداشته است
. تواند عنصر خدايي را در طبيعت خود افزايش دهد، و افزايش اين عنصر باالترين فضـيلت اسـت  انسان مي. باقي است

د اين تعبير، شـاي . اما اگر انسان در اين امر توفيق كامل يابد ديگر به عنوان شخص متمايز و مجزا وجود نخواهد داشت
  .ترين تفسير است، طبيعيبه عقيدة من ،يگانه تفسير ممكن كالم ارسطو نباشد، ولي
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ز اين سه را آثار ارسطو سه رساله دربارة اخالق وجود دارد؛ ولي اكنون عقيدة عموم بر اين است كه دو تا ا ةدر مجموع

شـكي در ميـان   » اخالق نيكومـاخوس «در خصوص اصالت قسمت عمدة رسالة سوم، يعني . اندشاگردان ارسطو نوشته
كـه، بنـا بـر نظـر بسـياري از      ) كتابهاي پـنجم و ششـم و هفـتم   (نيز قسمتهايي هست نيست؛ اما حتي در اين رساله 

اخالق «من اين مسئلة مورد اختالف را ناديده خواهم گرفت و رسالة . ميخته استآمحققان، با آثار شاگردان ارسطو در
  .تاً به عنوان اثر ارسطو مورد بحث قرار خواهم دادرا كلي» نيكوماخوس

نظريـات  . سـت مردم بـا فرهنـگ و بـا تجربـة عصـر او     زمينة اخالق، عمدتاً، نمايندة عقايد غالب  نظريات ارسطو در
هاي ان و اعتقاد عمومي نيز، كه نمونهارسطو، برخالف افالطون، آميخته با ديانت عرفاني نيستند؛ و از عقايد خالف ايم

 كيـ  كسـاني كـه از حـد   . كننـد تيباني نميپشيافت، » جمهوري«توان در كتاب را در مورد مالكيت و خانواده مي آنها
تفصيل منظم و مدون اصولي را خواهند خوانـد كـه   » اخالق«شهروند مؤدب و موقر فراتر يا فروتر نمي روند، در رسالة 
. كساني كه بيش از ايـن توقـع دارنـد نوميـد خواهنـد شـد      . عقيده دارند رفتارشان بايد بر طبق آن اصول تنظيم شود

له مردم مسن و محترمند؛ و همين مردم، از قرن هفدهم تاكنون، بـراي فرونشـاندن شـور و حـرارت     مخاطبان اين رسا
اما در نظر كسي كه احساساتش عمقي داشته باشد اين رساله ممكن است بيـزار  . اندوانان از اين رساله استفاده كردهج

  .كننده بنمايد

گويد كه افالطون حق داشت كه نفـس را بـه   يم. است، و آن فعاليت روح است سعادتگويد كه خوبي ارسطو مي
بخرد و نابخرد تقسيم كرد دو جزء .و نفـس  ) كـه در گياهـان نيـز وجـود دارد،    (نابخرد را به نفس نباتي  خود وي جزء
و آن هنگـامي   نفس حيواني ممكن است تا اندازه اي بخـرد باشـد؛  . تقسيم مي كند) كه خاص جانوران است(حيواني 

ايـن موضـوع در تعريـف    . است كه آنچه نفس حيواني بدان ميل دارد چيزي باشد كه عقل يا خرد آن را مصاب بدانـد 
                   كمـك نفـس حيـواني    رسطو عقل صرفاً انديشگي اسـت و بـي  فضيلت داراي اهميت اساسي است؛ زيرا كه در حكمت ا

  .تواند به فعاليت منجر شودنمي

ـ   ، كـه بـا دو جـزء   اخالقيو  عقلي: لت بر دو گونه استفضي فضـايل عقلـي از آمـوختن حاصـل                   . دنفـس متناظرن
. وظيفة قانونگذار است كه با پديد آوردن عادتهاي خوب شهروندان را خوب سـازد . شوند، و فضايل اخالقي از عادتمي

ارسطو مي پندارد كه . ل نيز قضيه بر همين منوال استئورد فضادر م. شويمجام دادن كارهاي عادالنه عادل ميما با ان
. اگر ما را به كسب عادتهاي خوب وادار كنند زماني خواهد رسيد كه از انجام دادن كارهاي خـوب لـذت خـواهيم بـرد    

  :گويدا به ياد مي آورد كه به مادرش مياينجا انسان هملت ر

  .خود ببند فضيلت را اگر نداري بر
  خورد،عور را ميديو رسوم ش

  و عاداتي شيطاني دارد،
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  كه به كارهاي پسنديده و زيبا نيز
  !پوشاندلباسي برازنده مي

هر فضيلتي حد وسط افراط و تفريط است، كه هر كدام در جاي خـود  . رسيم به نظية معروف ميانه روياكنون مي
حـد وسـط بزدلـي و بـي پروايـي اسـت؛        شـجاعت . ل گوناگون به اثبات مي رسـد ئاين موضوع با بررسي فضا. ندترذيل

خواهي و خاكساري اسـت؛ نكتـه سـنجي حـد وسـط      فس حد وسط خودسخاوت حد وسط تبذير و بخل است؛ عزت ن
ئل در ايـن  اما به نظـر مـي رسـد كـه برخـي از فضـا      . لودگي و خشكي است؛ آزرم حد وسط كمرويي و دريدگي است

ويد كه اين فضيلت حد وسط الف زني و فروتني دروغـين اسـت   ارسطو مي گ. گنجد؛ مانند راستگوييبندي نميدسته
)b 1108(من نمـي دانـم كـه راسـتگويي، بـه      . ؛ اما اين گفته فقط در مورد راستگويي دربارة خويشتن صدق مي كند

مي گويند زماني يك نفر شـهردار، نظريـة ارسـطو را    . بندي بگنجدلمه، چگونه مي تواند در اين دستهمعناي وسيعتر ك
يده ام از خـط باريـك حـد وسـط                   مـن كوشـ  «: ر خود ساخته بود، در پايان دورة شهرداري اش نطقي كرد و گفتشعا
  .تر از اين باشددر راستگويي نيز مشكل خردمندانه روينظرية ميانه» .راني منحرف نشومغرضي و غرضبي

در پاره اي موارد، خاصه در مواردي كه شـكلي از   .ستالقي همان عقايد متداول زمان اوعقايد ارسطو در مسائل اخ
ما عقيده داريم كه افراد بشر، حداقل در نظرية اخالق، . اشرافيت در ميان باشد، عقايد او با عقايد عصر ما فرق مي كند

ارسطو مي پندارد كـه الزمـة عـدالت مسـاوات نيسـت، بلكـه       . داراي حقوق برابر هستند؛ و الزمة عدالت مساوات است

عـدالت اربـاب يـا    ). b 1131(همان مساوات اسـت   گاهيهيم به نسبت صحيح است؛ و اين تسهيم به نسبت فقط تس
امـا  ). a 1134(هروند تفاوت دارد؛ زيرا برده يا فرزند ملك است و بيعدالتي در حق ملك ناممكن است شپدر با عدالت 

دو «: يا نه، اين نظريه اندكي دگرگوني مي پذيرد در مورد اين مسئله كه آيا شخص مي تواند با بردة خود دوست باشد
ين انسان نمي تواند با وي اطرف هيچ وجه مشتركي با يكديگر ندارند؛ برده، به عنوان برده، افزاري جاندار است، و بنابر

ـ     انساندوست باشد؛ اما به عنوان  د در مي تواند؛ زيرا به نظر مي رسد كه ميان انساني با هر انسـان ديگـري كـه بتوان
يك نظام قانوني شركت داشته باشد، يا طرف توافق واقع شود، نوعي عدالت وجود دارد، بدين جهت انسان مي تواند با 

  ).a 1161(» برده، از حيث انسانيت او دوست باشد
دينـي بـه    تواند پدر را از خود براند؛ زيراكه فرزنـد از پـدر  پدر مي تواند فرزند ناخلف را از خود براند؛ اما فرزند نمي

در روابط نامساوي، از آنجا كه هر كـس بايـد بـه    ). b 1163(تواند ادا كند كه نمي -خاصه وجود خود را  -گردن دارد 
زنـان و  . قدر خود مورد محبت قرار گيرد، درست اين است كه محبت كهتر به مهتر بيش از محبت مهتر به كهتر باشد

نچـه اشـخاص اخيـر    آان و والدين و پادشاهان خود محبتي داشته باشند بـيش از  ركودكان و رعايا بايد نسبت به شوه
مرد بر حسب قدر خود در موضوعاتي كه بر او واجب است حكم مـي كنـد؛ امـا    «در ازدواج خوب ... نسبت بدانها دارند

اختيـارات زن  يطـة  حمرد نبايـد در  ) b 1165(» .مناسب حال زن باشد بايد به زن خود محول سازد هموضوعاتي را ك
  .افتدبرد اتفاق ميبه ارث ميدخالت كند؛ و زن نيز نبايد در كارهاي مرد دخالت كند؛ چنانكه گاهي كه زن ثروتي 

انسان ارسطو بايد داراي عزت نفـس باشـد و   . بهترين فرد بشر، در نظر ارسطو، با قديس مسيحي تفاوت بسيار دارد
وصـف انسـان بزرگـوار، از    ). b 1124(در خور نفرت است منفور بدارد بايد هر كس را . محاسن خود را كوچك نشمرد

لحاظ نشان دادن تفاوت اخالق پيش از مسيح و اخالق مسيحي، و تعبيري كه به استناد آن نيچه مسيحيت را اخـالق  
  :بردگي ناميده است، بسيار دلكش است

بهتـر   صاعلي درجه خوب باشد؛ زيرا كـه شـخ  انسان بزرگوار، از آنجا كه بيش از هر كسي شايستگي دارد، بايد به 
و زنـدگي از هـر حيـث بـر شـخص      . هميشه شايستگي بيشتر دارد، و بهترين شخص بيشترين شايسـتگي را داراسـت  

و بر انسان بزرگوار بسيار نازيبنده است كه دستهاي خود را از هم باز كند و از خطر بگريزد، يا به . بزرگوار برازنده است
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اي نداشته باشد، چرا بايد دست بـه كارهـاي ننگـين    را كسي كه در نظرش هيچ چيزي جلوهند؛ زيديگري آسيب برسا
ل را ئفضـيلت سـاير فضـا   ايـن  زيـرا كـه   : ل قـرار دارد ئپس چنين مي نمايد كه بزرگواري در رأس ساير فضا... بيااليد؟

قيقتاً بزرگوار باشـد؛ زيـرا كـه    نسان حبدين سبب دشوار است كه ا. آنها ديده نمي شود، و خود نيز بيگتر مي سازدربز
بـا رسـيدن بـه    . پس انسان بزرگوار بيشتر با نام و ننگ سروكار دارد. شرافت و نيك سيرتي بزرگواري ناممكن استبي

حتـي فروتـر از جايگـاه    و نام بلندي كه خوبان ارزاني كنند آهسته خرسند مي شود و مي انديشد كه به جايگاه خـود،  
؛ داما وي به هر تقدير آن را مي پـذير . ست؛ زيرا كه هيچ نامي نيست كه در حد فضيلت كامل باشدخود، دست يافته ا

افتخاري را كه هر ناكسي بخواهد بـه علتـي   ] انسان بزرگوار[زيرا كه آنان چيز بزرگتري ندارند كه بدو ارزاني كنند؛ اما 
كـه در حـق   نيست؛ و ننگ نيز چنين است؛ زيرا آنچه در خور اوست، اين ناشايست بدو ببخشد پست مي شمارد؛ زيرا 

قدرت و ثروت به خاطر افتخار مطلوبند؛ و در نظر شخصي كه حتي افتخار را بـه چيـزي   ... وي نمي تواند عادالنه باشد
مخـاطرات  مرد بزرگـوار بـا   ... گوار متكبر پنداشته مي شوندراز اينجاست كه مردمان بز. نگيرد ساير چيزها نيز چنينند

رو مي گردد؛ و هنگامي كه در خطـر اسـت از جـان    ه ب بلكه با مخاطرات بزرگ رو... شود، دست به گريبان نميناچيز 
نه كسان است كه بـه ديگـران   و او از آن گو. تحت شروطي ارزش دارد] فقط[خود پروا ندارد، زيرا كه مي داند زندگي 

كه سود رساندن نشانة مهتـري و سـود دريـافتن نشـانة      سود عار دارند؛ زيراآن ليكن خود از دريافت رسانند وسود مي
رسـان اصـلي   ا كـه از ايـن راه نـه تنهـا ديـن سود     و او آماده است تا در عوض سود بيشتري برساند؛ زير. كهتري است

نشان شخص بزگوار اين اسـت كـه هـيچ    ...  رهين منت او نيز خواهد گشت] آن سودرسان[پرداخته خواهد شد، بلكه 
نكند، يا كمتر چيزي را تمنا كند، اما براي دستگيري آماده باشد؛ و در برابـر كسـاني كـه داراي مقـام و     چيزي را تمنا 

كبر باشد؛ زيرا كه برتر بـودن از طبقـة نخسـت    بيالحال نشان دهد و در برابر مردم متوسط منزلت رفيعند وقار از خود
و برتري فروختن بـر طبقـة نخسـت نشـانة بـي ادبـي       كاري است دشوار، و برتر بودن از طبقة اخير كاري است آسان؛ 

او در ابـراز  ... نيست، حال آنكه چنين كاري در ميان مردم مضيع همانقدر پست اسـت كـه زورورزي بـا مـردم نـاتوان     
محبت و نفرت خود نيز بايد صريح باشد، زيرا كه پنهان داشتن احساسات خود يعنـي انديشـة ديگـران را بـر راسـتي      

گيرد، و بـه راسـتگويي   اد است، زيرا كسي را به چيزي نميدر سخن گفتن آز... ين كار ترسويان استمقدم داشتن؛ و ا
و نيز به ستايش و پرستش خو ندارد، زيـرا كـه در   ... بيل استهزا با عوام سخن بگويدعادت دارد، مكر هنگامي كه بر س

بـه تمجيـد خـود و تحقيـر ديگـران دلبسـته        كند، زيرا كـه و غيبت نيز نمي... رگ و مهم نيستنظر او هيچ چيزي بز
عالوه بر اينهـا  ... دهدبر داشتن چيزهاي پرسود ترجيح مي سود راي است كه داشتن چيزهاي زيبا و بيشخص. ..نيست

پس چنـين اسـت انسـان بزرگـوار؛ هـر      ... راه رفتن آهسته و صداي آرام و بيان يكنواخت در خور شخص بزرگوار است
  ).a 1125- b 1123(» فرومايه است، و هر كس از او بگذرد خودخواهكس به پاية او نرسد 

  .لرزده چگونه شخصي خواهد بود برخود ميانسان از تصور اينكه شخص خودخوا
تعـداد فراوانـي از ايـن     اما دربارة انسان بزرگوار هر چه پنداشته شود يك چيز مسلم است، و آن اينكه در اجتمـاع 

منظورم صرف اين معناي كلّي نيست كه چون فضـيلت دشـوار اسـت پـس بعيـد       .ه باشندتوانند وجود داشتافراد نمي
ن مقـامي  ل انسان بزرگوار بيشتر به داشتئاست كه مردم صاحب فضيلت فراوان باشند؛ بلكه منظورم اين است كه فضا

نفـس          از غـرور و عـزت  ند و با تمجيـدي كـه   اي از سياست مي داارسطو اخالق را شاخه. اندكم نظير در جامعه وابسته
. اشـرافي باشـد   كند شگفت انگيز نيست كه در نظر او بهترين شكل حكومت، حكومت سلطنتي و سـپس حكومـت  مي

سرمشـق زنـدگي خـود     باشند، اما اگر يك آدم عادي خواست چنين رفتاري را» بزرگوار«توانند سالطين و اشراف مي
  .خواهد شدآور سازد وضعش خنده

اي كـه در آن،  سياسي است؛ و آن اينكه آيا جامعه يكشد كه نيمي اخالقي و نيماي را پيش ميمسئلهاين موضوع 
به اقتضاي سازمانش، بهترين چيزها در اختيار اقليت قرار مي گيرد و از اكثريت خواسته مـي شـود كـه بـه چيزهـاي      
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مي گويند آري؛ نيچه هم با آنها موافـق   درجه دوم قانع باشند، از لحاظ اخالقي رضايت بخش است؟ افالطون و ارسطو
رواقيان و مسيحيان قديم فضيلت را بزرگترين خوبي مي داننـد و  . گويند نهواقيان و مسيحيان و دموكراتها مير. است

ين نظـام عادالنـه اجتمـاعي الزم    اتوانند انسان را از فضيلت محروم كننـد، بنـابر  خارجي نميبرآنند كه اوضاع و احوال 
دموكراتها، برعكس، معموالً برآنند كه حـداقل  . را كه بي عدالتي اجتماعي فقط در امور بي اهميت مؤثر استنيست؛ زي

توانند به نظـام  مال؛ و بدين سبب نمي تا آنجا كه مسئله به سياست مربوط مي شود مهمترين چيزها عبارتند از  زور و
  .اجتماعي گردن نهند كه از اين لحاظ غيرعادالنه باشد

رواقيان و مسيحيان تصوري از فضيلت را الزم مي آورد كه با تصور ارسطو تفاوت بسيار دارد؛ زيرا نظر رواقيـان   نظر
نفس را، اخالق مسيحي عزت. دازه ميسر استو مسيحيان بايد دائر باشد بر اين كه فضيلت براي برده و ارباب به يك ان

فضـايل  . سي را، كه ارسطو عيب مـي شناسـد، مـي سـتايد    شكست نف. كه ارسطو فضيلت مي شمارد، تجويز نمي كند
ل بيـرون رانـده   ئگي از صـف فضـا  مد، بايد هنگذاراز همة فضائل ديگر بدانها ارج ميعقلي، كه افالطون و ارسطو بيش 

شوند؛ براي آن كه مردم فقير و حقير نيز بتوانند مانند هر كس ديگري صاحب فضـيلت شـوند، پـاپ گرگـوري كبيـر      
  .ه خاطر آموختن دستور زبان سخت مؤاخذه كرداسقفي را ب

اگـر  . به تبعيت اخالق از سياست مربوط مي شـود  ل خاص اقليت است، منطقاًئاين نظر ارسطويي كه باالترين فضا
هدف بيشتر جامعة خوب باشد تا فرد خوب، در اين صورت ممكن است جامعة خوب چنان جامعه اي باشد كه تبعيت 

راي خـوبي دسـتة   مهتر است، گو اينكه هردوي آنها ب» اوبو«از » ويولون اول«ستة نوازندگان، ددر . در آن معمول باشد
ممكن نيست دستة نوازندگان را بر پاية ايـن اصـل تشـكيل دهـيم كـه بـه هـر        . المجموع، الزمندحيثنوازندگان، من

نظيـر همـين امـر در مـورد     . اشدشخصي سازي را بدهيم كه براي او، به عنوان يك فرد مجزا و مستقل، بهترين ساز ب
برخالف دموكراسـي باسـتاني    -دموكراسي جديد . صادق است» هر چند دموكراتي باشند«امروزي نيز  دولتهاي بزرگ

راوان مي گذارد و از آنهـا كفايـت و   فدر دست برخي اشخاص برگزيده، مانند رئيس جمهوري يا نخست وزير، قدرت  -
وقتي كه مردم بر حسب مفاهيم دينـي يـا اخـتالف سياسـي     . توان متوقع بودعادي نمي نتظار دارد كه از افرادلياقتي ا

كراسي از در حكومت دمو. نينديشند احتمال دارد معتقد شوند كه رئيس جمهوري خوب بيش از بنّا قابل احترام است
ظار مي رود كه تـا انـدازه اي بـا    رود كه عيناً مانند انسان بزرگوار ارسطو باشد؛ ولي از او انترئيس جمهوري انتظار نمي

شـايد ايـن محاسـن خـاص     . افراد عادي تفاوت كند و داراي محاسن خاصي كه بـه مقـام او مربـوط مـي شـود باشـد      
محـدودتر از مـراد ارسـطو    را به معنـايي  » اخالقي«شناخته نشوند؛ ولي علت اين امر آن است كه ما صفت » اخالقي«
  .بريمكار ميب

ت احكام مسيحي امروز نسبت بـه عصـر يونـان باسـتان بسـيار      ز ساير محاسن، بر اثر جزميتمايز محاسن اخالقي ا

مـا  . نيسـت  اخالقـي سن سن است كه شاعر يا آهنگساز يا نقاش بزرگي باشد، اما حبراي شخص ح. بارزتر شده است
دهيم كه شخصي به واسطة داشـتن ايـن محاسـن بـه     گذاريم؛ يا احتمال نمياين استعدادها را به حساب فضيلت نمي

راه صـواب را   ممكـن فقط بـه كارهـاي ارادي مربـوط مـي شـود؛ يعنـي ميـان راههـاي          اخالقيسن ح. بهشت برود
نظر ديني اين اسـت  . امبهرهت؛ چرا كه من از اين هنر بيام نبايد مقصر شناخمرا بدين علت كه اُپرا ننوشته 1.برگزيدن

ه عمل ممكن باشد، وجدانم به من گواهي مي دهد كه كـداميك راه صـواب اسـت؛ و برگزيـدن آن راه     كه هرگاه دو را
هيچ دليلي وجود ندارد كـه شـخص   . تا پرداختن به امر مثبتاست فضيلت بيشتر پرهيز از گناه . ديگر گناه خواهد بود

بـدين طريـق تعـداد    . هتـر بـدانيم  شخص درس نخوانده يا شخص زيرك را از شخص كودن اخالقاً باز درس خوانده را 

                                                           

اما نتايج معنايي كه او از اين موضوع اراده مـي كنـد، بـه انـدازة نتـايج تفسـير       ). a 1150(درست است كه ارسطو نيز اين را مي گويد . 1
  .مسيحي آن دوررس نيستند
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بـر  » خـالف اخـالق،  «صـفت  . فراواني از محاسن كه داراي اهميت اجتماعي بسيارند از قلمرو اخالق طـرد مـي شـوند   
كم عقل بودن نامطلوب است، ولي خـالف  . دامنة بسيار تنگتري دارد» نامطلوب«حسب استعمال جديد خود، از صفت 

  .اخالق نيست
اند كه نخست بايـد خـوبي   اينان چنين انديشيده. اندين نظر را دربارة اخالق نپذيرفتهجديد ااما بسياري از فالسفة 

ـ   . را تعريف كنيم، و سپس بگوييم كه كارهاي ما بايد چنان باشند كه خوبي را تحقق بخشند ه اين نقطة نظـر بيشـتر ب
ين سعادت فقـط بـراي فيلسـوف    درست است كه عاليتر. گويد خوبي سعادت استنقطة نظر ارسطو شبيه است كه مي
  .رودموضوع عيب آن نظريه به شمار نمي ميسر است؛ ولي از نظر ارسطو اين

ارسـطو  . دو دسته تقسـيم كـرد  نظريات اخالقي را، بر حسب اينكه فضيلت را هدف بشمارند يا وسيله، مي توان به 
چون هدف چيـزي اسـت   «. سعادت باشدل وسايلي هستند براي رسيدن به هدفي، كه ئرفته بر آن است كه فضارويهم

اعمـال  ] ينابنـابر [گـزينيم،  مـي  برانديشيم و آن را اش ميآرزو مي كنيم، و وسيله چيزي است كه دربارهكه ما آن را 
امـا فضـيلت   ). b 1113(» ل مربوط به وسـيله اسـت  ئپس رعايت فضا. مربوط به وسيله بايد انتخابي و اختياري باشند

خـوبي بشـري فعاليـت روح اسـت     «: معناي ديگري نيز دارد كه بر حسب آن معني، فضيلت مشمول هدف مـي شـود  
منظور ارسطو اين بوده است كه فضايل عقلي هدفند حـال   ،به گمان من). a 1098(» مطابق فضيلت در زندگي كامل

ي مسيحي مي گويند در عين حالي كه نتايج فضيلت عمومـاً  زگاران اخالقوآم. ل عملي وسايلي بيش نيستندئآنكه فضا
فضيلت را بايد به اعتبار نفس فضيلت ارج نهاد، نـه بـه اعتبـار نفـس     . خوبند، اين نتايج به خوبي خود فضيلت نيستند

از طرف ديگر، كساني كه خوشي را خوبي مي دانند، مي گويند فضيلت وسيله اي بـيش  . اثراتي كه بر آن مترتب است
هر تعريف ديگري از خوبي، به جز تعريف آن به عنوان فضيلت، همين نتيجـه را خواهـد داشـت؛ يعنـي اينكـه      . يستن

تـوان  نمـي (، ارسطو در ايـن مسـئله بيشـتر    چنانكه قبالً نيز گفته شد. ل وسيلة تحصيل خوبيهاي سواي فضائلندئفضا
اخـالق ايـن اسـت كـه خـوبي را تعريـف كنـد؛ و        با كساني موافق است كه مي انديشند نخستين وظيفة ) گفت كامالً

  .فضيلت عملي است كه به حصول خوبي منجر شود: فضيلت بايد چنين تعريف شود
گـرفتيم كـه   . كشد كه داراي اهميـت فـراوان اسـت   سئلة اخالقي ديگري را نيز پيش ميرابطة اخالق و سياست م

اشد، يا اينكه بالمĤل خوبي تمامي نژاد بشر باشد؛ در كه عمل صواب بايد بدان توجه كند، خوبي تمامي جامعه ب ،خوبي
اين صورت آيا خوبي اجتماعي حاصل جمع خوبيهايي است كه افراد از آن برخوردار مي شوند، يا چيزي اسـت اساسـاً   

دن لذتها بيشتر به اجزاي مختلف ب. توانيم مسئله را به بدن انسان تشبيه كنيمبه كل و تعلق به اجزا ندارد؟ مي متعلق
ممكن است ما از بوي خوش لذت ببـريم؛  . دانيمالمجموع، متعلق ميحيثليكن ما آنها را به شخص، من بستگي دارند؛

كسـاني در پاسـخ مـي گوينـد كـه بـر همـين قيـاس         . ولي مي دانيم كه بيني به تنهايي نمي تواند از آن بو لذت ببرد
اين كسـان، اگـر معتقـد بـه مابعدالطبيعـه      . ق ندارندلاجزا تع خوبيهايي وجود دارند كه متعلق به كلّند و به هيچيك از

المجمـوع؛  حيـث اشد يكي از صفات جهان است مـن باشند، همچون هگل بر آن خواهند بود كه هر كيفيتي كه خوب ب
تباه ليكن غالباً به گفتة خود اين نكته را اضافه مي كنند كه اگر خوبي را به يك كشور نسـبت دهـيم كمتـر از آن اشـ    

فات صمي توانيم به يك كشور  :اين نظر را منطقاً مي توان چنين بيان كرد. كه آن را به يك فرد نسبت دهيم ايمردهك
يعنـي بگـوييم آن كشـور     -بت دهيم ستوانيم نت را به افراد مجزاي آن كشور نميفاصگوناگوني نسبت بدهيم كه آن 

ر زمـرة ايـن دسـته از    بحث ماسـت، صـفات اخالقـي را د   نظري كه مورد . وسيع است و نيرومند و پر جمعيت و هكذا
ممكـن اسـت   . گيرنـد تبعي و اشتقاقي به افـراد تعلـق مـي   گويد كه اين صفات فقط به طور دهد، و ميصفات قرار مي

شخصي به يك كشور پر جمعيت يا يك كشور خوب متعلق باشد؛ ولي آنها مي گويند كه ميـزان خـوبي ايـن شـخص     
انـد، نظـر ارسـطو    ز فالسفة آلماني بدان معتقـد بـوده  اين نظر، كه بسياري ا. جمعيت بودن او نيستبيش از ميزان پر 

  .اي، در مورد تصوري كه وي از عدالت داردمگر، تا اندازهنيست؛ 
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روابطـي را كـه    همـة مصروف بحث دربارة دوسـتي شـده اسـت؛ و ايـن دوسـتي      » اخالق«قسمت بزرگي از رسالة 
دوستي كامل فقط ميان خوبان ميسر است، و ممكن نيست كه انسـان بـا   . د شامل مي شودمتضمن مهر و محبت باش

انسان نبايد با كسي كه مقامش باالتر از اوست دوست شـود؛ مگـر اينكـه آن كـس داراي     . كسان بسياري دوست باشد
پيشـتر ديـديم كـه در    . فضيلت باالتري نيز باشد، كه در اين صورت حرمتي كه انسان بدو مي گذارد موجه خواهد بود

دوسـت شـدن   ... روابط نامساوي، مانند روابط شوهر و زن، يا پدر و پسر، شخص برتر بايد سهم بيشتري از محبت ببرد
ارسطو به بحث دربارة اين مسئله مي پردازد كه آيا شخص . با خدا محال است، زيرا كه او نمي تواند به ما محبت ورزد

مي گويـد  . و بدين نتيجه مي رسد كه اگر شخص خوب باشد، اين امر ممكن استمي تواند با نفس خود دوست شود؛ 
دوسـتان هنگـام   ). a 1169(امـا نجيبانـه    -شخص خوب بايد خود را دوست بـدارد   .كه مردما بد غالباً از خود بيزارند

زن صـفت   دانِسختي اسباب تسالي خاطرند، ولي انسان نبايد با تمناي همدردي دوستان، چنانكـه آيـين زنـان و مـر    
تنهـا در هنگـام سـختي نيسـت كـه دوسـتان مطلوبنـد، زيـرا كـه شـخص           ). b 1171(است، دوستان را زحمت دهد 

دنيا را هيچكس به شرط تنهـايي نخواهـد   . خوشبخت نيز به دوستاني نياز دارد تا آنان را در سعادت خود سهيم سازد
آنچه ارسـطو  ). b 1169(مي كند كه با ديگران باشد،  پذيرفت؛ زيرا كه انسان موجودي مدني است كه طبيعتش اقتضا

اوز كنـد در ايـن گفتـه هـا ديـده         گويد معقول است و حتي يك كلمه كه از حدود شعور عـادي تجـ  دربارة دوستي مي
  .شودنمي

افالطـون ايـن موضـوع را بـه طـرزي      . نيز نشان مي دهد» لذت«ارسطو جنبة صحيح و سالم فكر خود را در بحث 
 -لذت، چنانكه ارسطو اين كلمه را به كار مي برد، از سعادت متمـايز اسـت   . زاهدانه مورد بحث قرار داده بودكمابيش 

لذت بـه  ) 1: (ارسطو مي گويد كه سه نظر دربارة لذت وجود دارد. گرچه بي لذت سعادت نمي تواند وجود داشته باشد
. لذت خوب است، ولي بهترين چيز نيسـت ) 3(دند؛ برخي لذات خوبند، ولي بيشتر لذات ب) 2(هيچ وجه خوب نيست؛ 

                   ارسـطو  . ين لـذت بايـد خـوب باشـد    اوي شق نخستين را رد مي كند؛ بدين دليل كه رنـج مسـلماً بـد اسـت، و بنـابر     
. يز سـعادتمند باشـد باطـل اسـت    نمي گويد، و بسيار درست مي گويد، كه قول بدين كه انسان مي تواند زير شكنجه 

ارسطو اين نظر را نيز كه همة لذات جسـمانيند رد مـي كنـد؛ هـر     . مقداري عوامل خارجي مساعد الزمة سعادت است
مردمان خـوب هميشـه از لـذت    . ين قادر به درك لذات عاليتر استاچيزي داراي مقداري عنصر ملكوتي است، و بنابر

  ).1152-1154(بسيط برخوردار است  خدا همواره از لذتي واحد و. د، مگر آنكه بدبخت باشندنبرخوردار
رفتـه بـا آنچـه در بـاال     دربارة لذت وجود دارد، كـه رويهم بحث ديگري نيز » اخالق«در يكي از فصول بعدي كتاب 

اينجا چنين استدالل شده است كه لذات بد نيز وجود دارند، ليكن ايـن لـذات بـراي مردمـان     . گذشت توافق تام ندارد
؛ و لـذات، بـر حسـب اينكـه وابسـته بـه       )همانجـا (لذات از حيث نوع با هم فـرق دارنـد    ؛ و)1173(خوب لذتي ندارد 

چيزهـايي هسـت كـه بـيش از لـذت ارزش دارد؛ هـيچكس       ). b 1175(فعاليتهاي خوب يا بد باشند خوب و بد دارند 
هـر حيـواني   . راضي نمي شود كه با عقل خردساالن زندگي را به سر برد، ولو اينكه چنين زندگيي لـذت بخـش باشـد   

  .و لذت خاص انسان لذت عقالني است لذت خاص خود را دارد؛
سعادت در فعاليت فضـيلت  . در كتاب اخالق كه صرف شور عادي نيستاي منجر مي شود به يگانه نظريه اين نكته

هـر  تفكر بر جنگ يا سياسـت يـا   . خيز نهفته است؛ و سعادت كامل در بهترين فعاليت است؛ و آن فعاليت فكري است
از فضـيلت عملـي   . سازد، و فراغت اساس سـعادت اسـت  ؛ زيرا كه تفكر فراغت را ميسر ميمشغلة ديگري رجحان دارد

عاليترين سعادت به كار بردن عقل است؛ زيرا كه عقل بيش از هر چيز . فقط نوعي سعادت درجة دوم حاصل مي شود

. انسان نمي تواند تماماً متفكر باشد، و در حد متفكـر بـودنش در زنـدگي خـدايي سـهيم اسـت      . است انسانيديگري 
بـه  از ميان افراد بشر، فعاليـت شـخص فيلسـوف    » .فعاليت خدا، كه در سعادت از همه پيشتر است، بايد فكري باشد«

  .است سعادتمندترين و بهترين مردمانفعاليت خدا مانندتر است؛ و بدين سبب فيلسوف 
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هركس عقل خود را به كار برد و ورزش دهد به نظر مي رسد كه هم در بهترين حال روحي اسـت و هـم بـه نـزد     
انكه پنداشته مي شود، توجهي به امور بشري داشـته باشـند، عقـل    زيرا اگر خدايان، چن. تر استيان از همه گراميخدا

خشنود شوند و نيز كساني را كه بـدين  ) يعني عقل(تر است حكم مي كند آنها از آنچه بدانها مانندتر و در نظرشان به
چيز بيشتر مهر مي ورزند و حرمت مي نهند پاداش دهند؛ و اين نشان مي دهد كه خدايان بدانچـه نـزد آنـان گرامـي     

و آشكار است كه همة اين صفات بيش از هر كسـي بـه شـخص    . است توجه دارند، و كار آنان صواب و بزرگوارانه است
تـرين  اوست كه مي تـوان گفـت خوشـبخت   . ترين كسان استبدين سبب وي نزد خدايان گرامي. ف تعلق داردفيلسو

  ).a 1179(مردمان نيز خواهد بود؛ و از اين حيث نيز فيلسوف بيش از هر كسي خرسند خواهد بود 
بـه  بحـث  انتقـال  يـد بـراي   آچند بندي كه از اين پس مـي . است» اخالق«اين قطعه، از حيث معني، پايان كتاب 

  .سياست است
به رغـم بسـياري نكـات كـه     . چه بايد بينديشيم» اخالق«اكنون بگذاريد ببينيم كه دربارة محاسن و معايب كتاب 

مورد بحث فالسفة يوناني قرار گرفته، در زمينة اخالق پيشرفتهاي مسلمي، به معناي اكتشـاف متـيقن، دسـت نـداده     

نيست؛ به همين جهت دليلي ندارد كه يـك رسـالة قـديمي     معلوملمي كلمه در اخالق هيچ چيزي به معناي ع. است
             هنگـامي كـه ارسـطو دربـارة نجـوم سـخن       . در باب اخالق به جهتي از جهات ارزشش كمتر از يك رسالة جديد باشد

نمـي تـوان بـه    مي گويد مي توان به يقين گفت كه اشتباه مي كند؛ ولي هنگامي كه دربارة اخالق سـخن مـي گويـد    
به طور كلي سه سؤال داريم كه مي توانيم دربارة اخالق ارسـطو  . همان نحو دربارة صحت يا بطالن سخن او حكم كرد

آيا اين اخالق در درون خود توافق دارد؟ آيـا بـا مـابقي نظريـات صـاحب ايـن       : يا اخالق هر فيلسوف ديگر طرح كنيم
ال اول يا ؤس دهد كه موافق احساسات اخالقي ما باشد؟ اگر پاسخِي ميت؟ آيا به مسائل اخالقي پاسخاخالق موافق اس

سؤال سـوم منفـي باشـد مـا حـق       دوم منفي باشد فيلسوف مورد بحث مرتكب اشتباه فكري شده است؛ اما اگر پاسخِ
  .پسنديمم بگوييم كه ما نظرات او را نميتوانيشتباه كرده است؛ بلكه همينقدر مينداريم بگوييم كه او ا

تشريح شده است به ترتيب مـورد بحـث   » اخالق نيكوماخوس«بگذاريد اين سه سؤال را در مورد نظريه اي كه در 
  .قرار دهيم

ايـن نظريـه كـه خـوبي     . رفته با خود توافق دارد، مگر از چند جهت معدود و نه چندان مهـم اب رويهماين كت) 1(
اين نظر كـه هـر فضـيلتي حـد     . خوب پرورانده شده استسعادت است، و سعادت عبارت است از فعاليت توفيق آميز، 

وسط دو نهايت است، هر چند بسيار پاكيزه و صادقانه پرورانده شده، كمتر قرين توفيق است؛ زيرا كه، در مـورد تفكـر   
اما مي توان گفت كه غـرض از نظريـة حـد وسـط يـا      . عقالني كه ارسطو مي گويد بهترين فعاليت است صادق نيست

نكته ديگر اينكه شايد وضع قانونگذار نيز قـدري  . به كار بردن آن در فضايل عملي است، نه در فضايل عقليميانه روي 
قانونگذار بايد كودكان و جوانان را وادار كند كه عادت انجام دادن كارهاي خوب را فراگيرند، تا اين عـادت  . مبهم باشد

اجبـاري بـا فضـيلت    اعث شود كه قـانون رفتـار انسـان بـي    ب سرانجام آنان را به يافتن لذت در فضيلت رهنمون شود و
اگر بخـواهيم  . پيداست كه به همين اندازه امكان دارد كه قانونگذار باعث شود كه مردم عادتهاي بد فراگيرند. درآميزد

نجوييم بنـاي  رستان افالطوني باشد؛ و اگر از اين وضع دوري پرد سراز اين وضع دوري بجوييم بايد قانونگذار داراي خ
اين استدالل كه زندگي توأم با فضيلت لذت بخش است فرو مي ريزد؛ نهايت آنكه شايد اين مسئله بيشتر به سياسـت  

  .مربوط باشد تا به اخالق
بينـي  ت مابعدالطبيعة او بيـان نـوعي خـوش   در حقيق. اخالق ارسطو از هر حيث با مابعدالطبيعة او توافق دارد) 2(

ودي بـر سـير   به اهميت علمي علل غايي باور دارد، و اين باور متضمن اين اعتقاد است كه مقصـ ارسطو . اخالقي است
عمـال  دهند؛ و اَكه تشّكل، يا صورت، را افزايش ميغييرات چنانند تانديشد كه وي مي. كندتكاملي جهان حكومت مي

ارسطو  ه قسمت بزرگي از اخالق عمليِراست است ك. فضيلت خيز اعمالي هستند كه اساساً با اين تمايل موافق باشند
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فلسفي به معناي اخص كلمه نيست، بلكه فقط نتيجة مشاهدة امور بشري است؛ اما اين قسمت از نظرية او، هـر چنـد   
  .ممكن است جزو مابعدالطبعة او نباشد، با آن مخالف نيست

جيم، در وهلة اول، چنان كـه پـيش   هنگامي كه ما ذوق و سليقة ارسطو را در اخالق با ذوق و سليقة خود بسن) 3(
در اخالق ارسـطو  . آور استاي بسياري از مردمان امروزه نفرتخوريم كه برنيز گفته شد، به عدم مساوات بر مياز اين 

نه تنها ايرادي به بردگي، يا تفوق شوهر و پدر بر زن و فرزند، وارد نمي شود، بلكه اين اعتقاد نيز به چشم مـي خـورد   
از ايـن  . يزهاي جهان اساساً مختص عدة معدودي است، كه همـان انسـانهاي بزرگـوار و فالسـفه باشـند     كه بهترين چ

كانـت  . دن تني چند حاكم و عالمموضوع ظاهراً چنين نتيجه مي شود كه تودة مردم وسيله اي هستند براي پديد آور
اما . نظري كه مسيحيت مطرح كرده بود فسه غايتي است؛ و اين را مي توان بياني دانست ازنگفت كه هر فردي فيمي

نظر كانت خالي از اشكال منطقي نيست؛ زيرا هنگامي كه منافع دو فرد تعارض پيدا كند نظر كانـت وسـيله اي بـراي    
اگر هر فردي في نفسه غايتي باشد، پس چگونه مي توان اصلي يافت كه بـر  . حكم كردن ميان آنها به دست نمي دهد

كرد كه يكي از طرفين بايد تسليم شود؟ چنين اصلي بايد به جامعـه بـيش از فـرد مربـوط      ن اصل بتوان حكمآطبق 
را » عدالت«) utilitarians(» بهره جويان«و  Benthamبنتام . بايد اصل عدالت، به وسيعترين معناي كلمه، باشد. شود
راه صحيح آن راهي است كه مجمـوع   كنند؛ يعني اينكه هرگاه منافع دو فرد تعارض پيدا كند،تعبير مي» مساوات«به 

كـه  شوند، يـا اين وردار ميكه كداميك از طرفين از سعادت برخقطع نظر از اين -سعادتي كه پديد مي آورد بيشتر باشد 
بـدتر بيشـتر باشـد ايـن امـر       بهتر از سهم طرف اگر سهم طرف. اين سعادت به چه نسبتي ميان آنها تسهيم مي شود

ه بـدان سـبب   نداش گرفتن خوبي و به مكافات رسيدن بدي سعادت عمومي افزايش مي يابد؛ بدين سبب است كه با ا
مطـابق ايـن نظـر،    . كندبان بيش از بدان است چنين حكم ميكه يك نظرية اخالقي نهايي دائر بر اينكه استحقاق خو

به سـود يـك فـرد يـا     عبارت است از سنجش مقدار سعادتي كه متضمن هر امري است، قطع نظر از تمايل » عدالت«
فالسفة يونان، از جمله افالطون و ارسطو، تصور ديگري از عدالت داشتند كه هنوز . طبقه، يا به زيان فرد يا طبقة ديگر
انديشـيدند كـه هـر چيـز يـا      مـي  -بيشتر به داليلي كه پاية ديني داشـت   -آنان . در عقايد بسياري كسان باقي است

عتبـار  برخـي اشـخاص، بـه ا   . اسـت » غيرعادالنـه «خويش است كه تجـاوز از آن  شخصي داراي حيطه يا حريم خاص 
ين اگـر ايـن اشـخاص سـهم بيشـتري از      اديگران دارنـد؛ و بنـابر   ةاي وسيعتر از حيطشخصيت يا استعدادشان، حيطه

ديانت بـدوي،  هاي آن در انگارد؛ اما شالودهارسطو اين نظر را مسلم مي. دهدعدالتي روي نميت دريافت كنند بيسعاد
  .خوردهاي ارسطو به چشم نمي، در نوشتهكه در آثار فالسفة قديم آشكار است

رنجهاي نوع بشـر،  . در آثار ارسطو جاي چيزي كه مي توان آن را نيكخواهي يا بشر دوستي ناميد كامالً خالي است
اظ عقلي به عنوان بدي مـي شناسـد؛ ولـي    دهد، اين رنجها را از لحز آنها آگاه است، او را تكان نميتا آنجا كه ارسطو ا

  .هيچ نشاني در دست نيست از اينكه اين رنجها باعث نگراني او مي شوند؛ مگر آنكه رنجبران دوستان او باشند
در . شـود كـه در آثـار فالسـفة پيشـين هويـدا نيسـت       عاطفي ديده مـي  رِنوعي فق» اخالق«ور كلي در رسالة به ط

گـويي همـة آن چيزهـايي كـه      شري نوعي راحتي و آسودگي غير موجه ديده مي شود؛تفكرات ارسطو راجع به امور ب
حتـي توصـيفي كـه او از    . تشود انسان عشق پر شور و شوق نسبت به ديگران احساس كند از ياد رفتـه اسـ  باعث مي

را كه طاقـت از   يآن حال ةدهد كه حكايت كند او نيز مزارسطو هيچ نشانه اي بروز نمي. ردكند حرارتي ندادوستي مي
تـوان  مي. زندگي اخالقي بر او مجهولند هاي عميقبايد چشيده است؛ ظاهراً همة جنبهرداري ميكف عقل و خويشتن

د فقط به كـار  گويآنچه مي. سره از قلم انداخته استدين مربوط مي شود يكبه بشري را كه  گفت كه ارسطو آن عوالمِ
آيد كه شور و شهوتشان چندان قوتي نداشته باشد؛ اما براي كساني كه خدا يـا شـيطان داشـته    طلبي ميمردان راحت

. نـدارد ثار ارسطو هيچ مطلب جالبي وجود آباشند، يا مردمي كه سيل ناماليمات آنها را به ورطة يأس افكنده باشد، در 
  .، فاقد اهميت واقعي استارسطو، به رغم شهرتي كه دارد» اخالق«كنم كه به اين داليل، من گمان مي
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رس خوانـدة زمـان   دلكش است، از آنكه تعصبات و معتقدات يونانيان د -هم دلكش است و هم مهم » سياست«رسالة 

ان قـرون وسـطي نفـوذ و تـأثير     از اينكه منبع اصول فراواني بوده است كه تا پاي ،دهد؛ و مهم استارسطو را نشان مي
كنم در اين كتاب مطالب فراواني يافت شود كه بتواند مورد اسـتفادة سياسـتمداران امـروزي    گمان نميمن . اندداشته

واقع شود؛ ولي مطالب فراواني در آن يافت مي شود كه اختالفات دسته ها و جماعتهاي قسـمتهاي مختلـف يونـان را    
هايي به درست است كه    اشاره. آيدنمي دست از اشكال دولتهاي غير يوناني چندان اطالعي از آن به. روشن مي كند

از اسكندر سـخني بـه   . رفته سطحي استها رويهمورد كارتاژ، اين اشارهمصر و بابل و ايران و كارتاژ دارد؛ ولي جز در م
بحـث همـواره در   . شـود گاهي ديـده نمـي  آميان نمي آيد، و حتي از تغيير شكل كاملي كه وي به جهان داد كمترين 

سـرزمين  . بيني راجع به از ميان رفتن اين دولتها ديده نمي شوددور مي زند، و هيچ پيش» هاي شهريلتدو«پيرامون 
يونان از آنجا كه به شهرهاي مستقل تقسيم شده بود صورت آزمايشگاه سياسي يافتـه بـود؛ ولـي از زمـان ارسـطو تـا       

. اه مربوط باشـد پديـد نيامـد   اين آزمايشگهاي قرون وسطي هيچ چيزي كه به آزمايشهور شهرهاي ايتاليا در ظهنگام 
اي كه ارسطو بدان توسل مي جويد بيشتر به دنياي نسبتاً جديد مربوط مي شود تا به دنيايي كه در طي پـانزده  تجربه

  .قرن پس از نوشته شدن اين كتاب پديد آمد
دربـارة نظريـة سياسـي     در اين كتاب جسته گريخته نكات ظريف فراواني ديده مي شود كه پيش از آنكه به بحـث 

                 ارسـطو مـي گويـد هنگـامي كـه اوريپيـدس در دربـار        . ارسطو بپردازيم مي توانيم برخي از آن نكات را يادآور شـويم 
بويي دهان متهم  نامي او را به بد Decamnichusنيخوس ادشاه مقدوني به سر مي برد، دكامپ Archelausالئوس ارخه

دكـام  . زد ي آنكه خشم اوريپيدس را فرو نشاند بدو اجازه داد كه دكـام نيخـوس را تازيانـه بزنـد؛ و    پادشاه برا. ساخت
ت، امـا در ايـن هنگـام    اي ششـركت كـرد و پادشـاه را برانـداخ    ها انتظار بر ضد پادشاه در دسيسـه نيخوس پس از سال

ديگـر  . ست كه باد از سوي شمال مي وزدگويد كه نطفة كودكان را بايد در زمستان بنيز مي. اوريپيدس درگذشته بود
ديگر اينكه بيشـرمي را نبايـد   » .انجامدر زشت ميگفتار زشت به كردا«زباني سخت دوري جست، زيرا  اينكه بايد از بد

مـردم نبايـد زود ازدواج كننـد؛    . تحمل كرد، مگر در پرستشگاه، كه در آنجا قانون حتي هرزگي را نيز مجاز كرده است
عفت خواهنـد شـد و شـوهران نحيـف و نـزار      راني ضعيف خواهند بود؛ و زنان بيچنين كنند فرزندانشان دختزيرا اگر 

  .سن مقتضي ازدواج براي مرد سي و هفت و براي زن هجده است. خواهند گشت
خوانيم كه تالس حكيم كه از تهيدستي در زحمت بود همة كارگاههاي روغنگيري را اجاره كرد و در اين كتاب مي

    وي اين كار را بدين منظور كرد كـه نشـان دهـد فالسـفه     . آنگاه توانست نرخ اجارة آنها را در انحصار خود داشته باشد

شان به چيزي مهمتر از پـول  گذارند بدين سبب است كه انديشهرند؛ و اگر با تهيدستي روزگار ميپول درآو توانندمي
  .تر بپردازيمست كه به مطالب جديكنون وقت آن اا ،اينها حاشيه بود. مشغول است

آن واالترين خوبي دولت عاليترين نوع جامعه است، هدف . شودآغاز ميبا يادآوري اهميت دولت » سياست«كتاب 
به ترتيب زماني، نخست خانواده قرار دارد، و آن بر پاية دو رابطة اساسـي بنـا شـده كـه عبارتنـد از      . اعلي استيا خير

 ء
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كه فـراهم آينـد يـك دهكـده      چند خانوار. بطة ارباب و برده؛ و اين هر دو روابطي طبيعي هستندرابطة زن و مرد، و را
به شرط آنكه تعداد آنها آنقدر باشد كه بتوانند نيازمنديهاي خود را تـأمين   -آورند؛ و چند دهكده يك دولت پديد مي

صـورتي  «خانواده و حتي بر فرد مقدم است؛ زيرا  دولت گرچه از لحاظ زماني بعد از خانواده قرار دارد طبيعتاً بر. كنند
رشـد كامـل بـه     و جامعة بشـري پـس از  » .ناميمس از رشد كامل مي پذيرد ما طبيعت آن چيز ميرا كه هر چيزي پ

ارسطو : است» ارگانيسم«تصوري كه در اين نظر نهفته است، تصور . يد؛ و كل مقدم بر جزء استآصورت دولت در مي
 -يعني دست را بايـد بـر حسـب غـرض از وجـود آن      . پس از نابود شدن بدن، ديگر دست نيست مي گويد كه دست،

بـر همـين   . تعريف كرد؛ و كار گرفتن را دست هنگامي مي تواند انجام دهد كه متصل به تن زنده باشد -يعني گرفتن 
يد كسي كه دولت را بنا نهـاد،  گوارسطو مي. غرض خود را تحقق بخشد تواندفرد نيز اگر جزو دولت نباشد نمي قياس،

دولت تنها . تر است و وجود قانون متكي به دولت استا انسان بدون قانون از حيوان پستبزرگترين نيكوكاران بود؛ زير
مقصود از دولت زنـدگي خـوب   «: عبارت از اجتماعي نيست كه مقصود از آن تبادل كاال و جلوگيري از وقوع جرم باشد

ها به صورت زندگي كـاملي كـه بتواننـد نيازمنـديهاي خـود را      ها و دهكدهست از اتحاد خانوادهادولت عبارت ...  است
جامعة سياسـي بـه خـاطر    «). a 1280(» تأمين كند؛ و منظور ما از اين زندگي، زندگي سعادتمندانه و محترمانه است

  ).a 1281(» كارهاي خوب وجود دارد، نه تنها براي همزيستي محض
دهد، پس بحث دربارة دولت را بايـد از   هر خانه را يك خانواده تشكيل مي شود، وها تشكيل ميخانهچون دولت از 

واده نزيرا كه در زمان باستان بردگان را جزو خـا  -سمت اعظم اين بحث مصروف بردگي شده است ق. خانواده آغاز كرد

برخـي  . ود باشـد تر از صاحب خپايين طبيعتاًبردگي امري صحيح و مصلحت آميز است؛ منتها برده بايد . مي دانستند
هر كسي كه طبيعتاً متعلق به خود نـه، بلكـه متعلـق بـه ديگـري باشـد،       . آيند، و برخي زبردستزيردست به دنيا مي
                   تـر و داراي روحـي كـوچكتر باشــند    ي باشـند، بلكــه بايـد از نـژادي پسـت    بردگـان نبايـد يونـان   . طبيعتـاً بـرده اسـت   

)a 1330  وa 1255 .(    جانوران اهلي هنگامي كه در دست آدمي باشند در وضع بهتري به سر مي برنـد؛ و بـر همـين
شايد پرسيده شود كه . قياس، كساني كه طبيعتاً پستند هنگامي كه زيردست برتران زندگي كنند روزگار بهتري دارند

كار درستي است؟ چنين به نظر مي رسد كه زور، يعني زوري كه باعث پيروزي در آيا برده ساختن اسيران جنگي نيز 
اما جنـگ، در صـورتي كـه بـر     . جنگ شود، متضمن فضيلت عاليتري است؛ هر چند اين موضوع هميشه صادق نيست

                           ت شـوند، هميشـه امـري عادالنـه اسـ     اند تسـليم نمـي  طبيعتاً براي زيردستي ساخته شده ضد كساني باشد كه گرچه
)a 1256(ه عمل همـة  همين اندازه، براي توجي. ؛ و گويا در چنين موردي برده ساختن طرف مغلوب كار درستي است

سـتي سـاخته شـده اسـت، و تنهـا         پذيرد كه طبيعتـاً بـه قصـد زيرد   نميكند؛ زيرا هيچ ملتي فاتحان تاريخ كفايت مي
. ين در هر جنگي حق بـا قـوي اسـت   ابنابر. كند همانا نتيجة جنگ استبيعت داللت ميكه ما را به غرض ط اينشانه

  !آفرين
هـر چيـزي دو   . آيد كه در اصول قضاوت مدرسي اثـري عميـق داشـته اسـت    سپس بحثي دربارة تجارت پيش مي

شايسـته اسـت؛ و                   د؛ ايـن اسـتعمال   تـوان بـه پـا كـر    مثالً كفش را مي. ديگري ناشايستهيكي شايسته، : استعمال دارد
از اين موضوع چنين نتيجه مي شود كـه كفـاش بـه    . توان آن را با چيزي مبادله كرد؛ اين استعمال ناشايسته استمي

گويـد كـه                    ارسـطو مـي  . كنـد ود را مبادلـه مـي  لحاظي پست و فرومايه است؛ زيرا كه براي گذران زندگي كفشهاي خـ 
راه طبيعي ثروت اندوختن مهارت در اداره كردن خانـه و  ). a 1257(زو طبيعي فن ثروت اندوزي نيست ورري جپيشه

. د، محدود است؛ اما ثروتي كه از راه تجارت به دست آيـد محـدود نيسـت   يثروتي كه از اين راه به دست آ. زمين است
ه از راه تجارت به دست آيد به حـق مـورد   ثروتي ك. تجارت با پول سروكار دارد؛ حال آنكه ثروت اندوختن سكه نيست

كـه   زيـرا . ، بـه بزرگتـرين دليـل، ربـاخواري اسـت     ]كسـب ثـروت  [ منفورترين نوعِ«. تنفر است؛ زيرا غيرطبيعي است
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برد، نه از راه وظيفة طبيعي آن، زيرا كه پول براي به كار رفـتن در مبادلـه پديـد آمـده     از پول خود سود مي] رباخوار[
  ).1258(» تر استهمة راههاي ثروت اندوزي غيرطبيعياين راه از ... فزايش يافتن از راه گرفتن سوداست، نه براي ا

اثـر   Religion and the Rise of Capitalism» دين و ظهور سـرمايه داري «توانيد در كتاب نتيجة اين گفته را مي
تمايلي به نفع اصول عتماد است، تفسيرهاي او اما هر چند اطالعات تاريخي تاوني قابل ا. مطالعه كنيد Tawneyتاوني 

  .دهدداري نشان ميماقبل سرمايه

، نه مانند امروز پـول را فقـط بـه نرخـي گـزاف بـه مرابحـه        پول سود گرفتن تماميعني معادل » رباخواري«و اما 
بـه دو   -شـته اسـت   ن قسمت از نوع بشر كه رشد اقتصـادي دا آيا حداقل  -از عصر يونان تا امروز، نوع بشر . گذاشتن

اوقـات   زمينداران غالبِ. بدهكاران با رباخواري مخالفند و بستانكاران موافق. طبقة بدهكار و بستانكار تقسيم شده است
رد عقايـد فالسـفه، بـا چنـد مـو     . انـد اند، بسـتانكار بـوده  اند؛ حال آنكه غالب كساني كه به تجارت پرداختهبدهكار بوده

طبقـة  فالسـفه يـا متعلـق بـه     . اي كه فيلسوف بدان تعلق داشـته منطبـق بـوده اسـت    طبقهاستثنايي، با منافع مادي 
فالسـفة قـرون وسـطي اهـل كليسـا      . كردنـد بدين سبب با رباخواري مخالفت مي نان،آزمينداران بودند، يا در خدمت 

ديدند كه در عقيـدة ارسـطو   بدين سبب فالسفة كليسا دليلي نميداد، ل ميبودند، و دارايي كليسا را غالباً زمين تشكي
سرمايه جاري  ماعتراض آنان به رباخواري به وسيلة مرام ضد يهودي نيز تقويت شد؛ زيرا قسمت اعظ. تجديدنظر كنند

هـر دو طـرف                        گرفـت، ولـي   الفـي داشـتند كـه گـاهي نيـز بـاال مـي       كليسا و بارونها خـود اخت . متعلق به يهوديان بود
پولهـايش خـود را    بر ضد يهودي خبيث كه در خشكسالي از سختي نجاتشان داده بود و اكنـون در قبـال   توانستندمي

  .دانست، متحد شوندمستحق پاداشي مي
بسياري از پروسـتانهاي سرسـخت تـاجر پيشـه     . وضع دگرگون شد) Reformation(» اصالح دين«پس از نهضت 

و پـس از او   Calvinدر نتيجـه نخسـت كـالوين    . يت اساسي داشـت بودند و قرض دادن پول در برابر سود برايشان اهم
سرانجام كليساي كاتوليك نيز ناچار شد از اين كار پيروي كنـد،  . ساير روحانيان پروتستان رباخواري را تصويب كردند

نشـگاه  رمايه گـذاريهاي دا فالسفه كه درآمدشان از محل س. زيرا كه مناهي قديم ديگر با دنياي جديد مناسبت نداشت
در هـر   .اي نداشتند، جانب ربـاخواران را گرفتنـد  بريدند و ديگر با زمينداري رابطهشد، پس از آنكه از كليسا تأمين مي

اي كـه از لحـاظ اقتصـادي متضـمن صـرفه و      و برهان براي پشتيباني از عقيده اي از دليلكدام از اين مراحل گنجينه
  .صالح بوده پديد آمده است

ة در انتقادات ارسطو نخسـت ايـن نكتـ   . دهديل گوناگون مورد انتقاد قرار ميضلة افالطون را به دالارسطو مدينة فا
سـپس  . آوردمي دهد و آن را به صورت فرد در ميشود كه افالطون بيش از حد به دولت وحدت بسيار جالب ديده مي

كـن اسـت   اي ممد كه به طبع هر خوانندهطرح مي شواستداللي بر ضد پيشنهاد افالطون براي از ميان بردن خانواده م
به همة كساني كه سنشان اقتضاي فرزندي كند، » فرزند«پندارد كه به محض دادن عنوان افالطون مي. بدان بينديشد

در مـورد  . انسان نسبت به همه همان عواطفي را خواهد داشت كه اكنون مردم نسبت به فرزندان حقيقي خـود دارنـد  
گويد كه آنچه ميان بيشترين افراد مشترك باشد كمترين توجـه را  ارسطو، برعكس، مي. مچنيننيز به ه» پدر«عنوان 

بهتر است . بسياري مشترك باشند، مشتركاً فراموش خواهند شد» پدران«ميان » فرزندان«دريافت خواهد كرد؛ و اگر 
طون ماية مهـر و محبـت را رقيـق    افال طرح» .فرزند«كه انسان به معناي حقيقي برادرزاده باشد تا به معناي افالطوني 

داري از ارتكاب زنا فضـيلت اسـت، پـس دريـغ     شود، داير بر اينكه چون خودسپس استدالل غريبي ديده مي. سازدمي
ن اسـت از ميانـه بـردارد    آاست كه آنچنان نظام اجتماعي پديد آوريم كه اين فضيلت را به همراه رذيلتي كـه نقـيض   

  پرسد كه اگر زن اشتراكي باشد خانه را كه اداره خواهد كرد؟ما ميآنگاه ارسطو از ). 1263(
و در آن مقاله نشان دادم كه همـة كسـاني   » معماري و نظام اجتماعي،«اي نوشتم تحت عنوان من يك وقت مقاله

هـاي  هـاي اشـتراكي بـراي سـكونت گروه    دانند به طبع طرفدار خانـه ا امحاي خانواده مالزم ميكه نظام اشتراكي را ب
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اشتراكي و اقامتگاههاي اشتراكي و شـيرخوارگاههاي اشـتراكي   هاي اشتراكي و تاالرهاي غذاخوري بزرگ، و آشپزخانه
چنـين نظـامي بـراي اجـراي طرحهـاي افالطـون       . تجرد تعبير كردتوان به صومعة بياين نظام را مي. نيز خواهند بود

  .تر نيستكند محالديگري كه وي توصيه مياز چيزهاي  اهميت اساسي دارد؛ ولي مسلماً از بسياري
ر گويد كه اين نظام مردم تنبل را هـدف خشـم ديگـران قـرا    مي. ، ارسطو را نگران مي سازدافالطون نظام اشتراكيِ

بهتر است كه هر كس سرش به آغـل خـودش   . شود كه ميان همسفران پيش مي آيددهد، و منجر به منازعاتي ميمي
اما مردم را بايد چنان تربيت كرد كه مال خود را تا حد زيـادي در اختيـار ديگـران    : صي باشدمالكيت بايد خصو. باشد

سـرانجام ارسـطو               . ل غيـرممكن اسـت  گذشت و دستگيري فضيلت است، و بي مالكيت خصوصـي ايـن فضـاي   . بگذارند
مـن بـا افالطـون    . رسـيدند ري مـي ر از اينها به خاطر شخص ديگگويد كه اگر طرحهاي افالطون خوب بودند زودتمي

طو بر ضد افالطون بود كه ارسآن چيز همين براهيني ميتوانست مرا با او موافق كند، ر چيزي ميموافق نيستم؛ اما اگ
  .آوردمي

يـا بـاز   آاما گرفتيم كه بردگان و زنان زيردسـتند،  . چنانكه در مبحث بردگي ديديم، ارسطو به مساوات اعتقاد ندارد

گويـد كـه برخـي برآننـد     ماند؟ ارسـطو مـي  ياز حيث حقوق سياسي بر جاي م شهرونداناوي بودن همة مسئلة مس
          ارسـطو ايـن برهـان را رد    . دهـد بات بر سر نحوة تقسيم مال روي مـي چنين مساواتي مطلوب است؛ زيرا كه همة انقال

دهند تا بر اثـر نيازمنـدي؛ چنانكـه هـيچكس     ميروي روي جرايم بزرگ بيشتر به واسطة زيادهمي كند؛ بدين ادعا كه 
  .شودما جبار نميبراي احتراز از سر

. ود باشـد خـ دولتي خوب است كه هدفش خير و صالح تمامي جامعه باشد؛ و دولتي بد است كه فقط در انديشـة  
حكومـت   :نيـز بـر سـه قسـم اسـت     بد دولت ). يا پوليتي(سلطنتي، اشرافي، و مشروطه : دولت خوب بر سه قسم است

               . اشـكال ميـاني بسـيار نيـز وجـود دارد     ). democracy(و حكومت تودة مردم ) oligarchy(جباران، حكومت توانگران 
ي شـكل سـازمان   مي بينيد كه خوبي يا بدي دولت از روي كيفيات اخالقي صاحبان قدرت معين مي شـود، نـه از رو  

مند اسـت و حكومـت تـوانگران از آن     حكومت اشراف، حكومت فضيلت. ح استفقط تا حدي صحيدولت، اما اين امر 
آنچه وي، بنابر نظرية ميانه روي، بدان اعتقـاد دارد  . نداديلت و ثروت را كامالً مترادف نميو ارسطو فض. مردم ثروتمند

    بـه دسـت    نوع بشر فضيلت را بـه كمـك ماديـات   «: اين است كه ثروت معتدل به اغلب احتمال با فضيلت همراه است
آورد، بلكه ماديات را به كمك فضايل به دست مي آورد؛ و سعادت، خواه عبارت از لذت باشد، خواه فضيلت، خـواه  نمي

ي از ماديـات باشـند   هر دو، نزد كساني كه ذهن و ضميرشان بيش از ديگران پرورش يافته باشد و داراي سهم متوسط
اي ماديـات در اختيـار دارنـد امـا از حيـث كيفيـات عـاليتر        فايـده ار بـي شود تا نزد كساني كه به مقدبيشتر يافت مي

و حكومـت ثروتمنـدترين   ) آريستوكراسـي (ين، ميان حكومت بهترين مـردم  ابنابر). a 1323و  b(» لنگدميتشان ميُك
حكومـت   حكومت مردم و. احتمال ثروت متوسطي دارند فرق است؛ زيرا كه بهترين مردم به  اغلبِ) اوليگارشي(مردم 

» پـوليتي «نيز، عالوه بر تفاوتهاي اخالقي، با يكديگر فـرق دارنـد؛ زيـرا كـه در آنچـه ارسـطو       ] يا پوليتي =[هوري مج

)Polity (نامد عناصر حكومت توانگري نيز وجود دارد مي)b 1293 .(   كومـت جبـاري   حاما ميان حكومـت سـلطنتي و
  .فقط تفاوت اخالقي موجود است

. دهـد دي طبقة حاكم مورد تأييد قرار مـي توانگران را از حكومت مردم بر حسب وضع اقتصاارسطو تمايز حكومت 
دم هنگامي اسـت  توانگران است؛ حكومت مر حكومت، حكومت ،چيزان حكومت كنندتوجه به بياه ثروتمندان بيهرگ

  .توجه به منافع ثروتمندان حكومت كنندچيز بيكه مردم بي
اما هنگامي كه بهترين شـكل حكومـت فاسـد    . است» پوليتي«في، و اشرافي بهتر از حكومت سلطنتي بهتر از اشرا

بدتر از حكومت توانگران و حكومـت تـوانگران بـدتر از     يين حكومت جبارابنابر. شود، بدترين شكل همان خواهد بود
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ومتهـاي موجـود   كند؛ زيرا كـه غالـب حك  به سزايي از حكومت مردم مي بدين طريق ارسطو دفاعِ. حكومت مردم است
  .ين در ميان حكومتهاي بد، حكومت مردم از همه بهتر استابدند، و بنابر

تـر  كه ما از دموكراسي داريم افراطـي  تصور يوناني حكومت مردم يا دموكراسي از بسياري جهات نسبت به تصوري

نكه تعيـين قضـات از راه   قضات مطابق موازين حكومت توانگران است؛ حال آ برگزيدنگويد كه مثالً ارسطو مي. است
دموكراسـي در يونـان باسـتان، مجمـع عمـومي       يدر اشـكال افراطـ  . قرعه كشي مطابق موازين حكومت مـردم اسـت  

هروندان كه به توسط تن از گروهي از شآمحاكم . كرداي مستقالً حكم ميالتر از قانون بود و در هر مسئلهشهروندان با
اين شهروندان البته ممكن بود تحت تـأثير  . قاضيي در خدمت محاكم نبود شد و هيچشدند تشكيل ميقرعه معين مي

كه دموكراسي مـورد  پس هنگامي . زبان آوري متهم يا مدعي واقع شوند يا اغراض حزبي را در رأي خود دخالت دهند
  .گيرد بايد دانست كه اينگونه دموكراسي منظور استانتقاد قرار مي

داد كه سابق در نان انقالب به همان اندازه رخ ميدر يو. بارة علل انقالب داردبحث مفصلي نيز در» سياست«كتاب 
 علـت عمـده، اخـتالف   . گيري كنددي در دست داشت تا از آنها نتيجهين ارسطو تجربيات متعدابنابر .امريكاي جنوبي

مردمـي كـه از حيـث آزادي    شود كـه  كومت مردم از اين اعتقاد ناشي ميگويد حارسطو مي. نگران و تودة مردم بودتوا
خورد كـه مردمـي كـه از يـك حيـث      ب ميحكومت توانگران از اين سرچشمه آ. برابرند بايد از همه حيث برابر باشند

. هر دو داراي نوعي عدالت هستند، ولي اين عدالت از بهترين نوع نيسـت . خواهندرترند، حقوق فراواني براي خود ميب
نـد منطبـق نباشـد    اعقايدي كه از پيش در سر پرورانـده مي كه در دولت دارند با بدين سبب هر دو طبقه، هرگاه سه«

رود؛ زيـرا كـه   حكومت توانگران احتمـال انقـالب مـي   در حكومت مردم كمتر از ). a 1301(» زننددست به انقالب مي
گويد ند؛ زيرا ارسطو مين كلفتي بوده اگويا اين توانگران آدمهاي گرد. توانگران ممكن است جانب يكديگر را رها كنند

من دشمن مردم خواهم بود و تا آنجا كه در قـدرت دارم از رسـاندن   «: كردند كهه در برخي از شهرها سوگند ياد ميك
  .امروز مرتجعان اين اندازه صراحت لهجه ندارند» .هرگونه آزار به آنان فروگذار نخواهم كرد

تبليغات دولتي در فرهنگ، احتـرام گـذاردن بـه قـانون     : تند ازسه چيزي كه براي جلوگيري از انقالب الزمند عبار
مساوات نسـبي و اينكـه هـر شخصـي از     «حتي در امور جزئي، و رعايت عدالت در اجراي قانون و ادارة مملكت، يعني 

مسـاوات  «هيچ پيدا نيست كه ارسـطو دشـواري موضـوع    ). a 1310 ،b 1307 ،a 1307(» حقوق خود برخوردار باشد

مـا  باشـد، ا  فضـيلت اگر چنيني مساواتي بايد عدالت حقيقي باشد، پس نسبت بايد بر حسب . دريافته باشد را» نسبي
 ين در زمينة سياست، فضـيلت بـر  ابنابر. گيري فضيلت دشوار است، و امري است كه مورد اختالف طبقاتي استاندازه

كوشـد بـدان   توانگران، كه ارسطو مـي تمايز ميان حكومت اشراف و حكومت . شودحسب مقدار درآمد اندازه گيري مي
حتـي در آن  . ايي وجود داشـته باشـد  جورتي ممكن است كه اصالت موروثي بسيار عميق و پا برصقائل شود، فقط در 

ا مبادا دسـت بـه   اصل پديد آمد، بايد آنان را در دولت شراكت داد تينكه طبقة وسيعي از ثروتمندان بيهم ،صورت نيز
توانند مدت درازي دوام كنند، مگر در جايي كه زمين يگانـه منبـع درآمـد    دولتهاي اشرافي موروثي نمي. زنندانقالب ب

اين استداللي است كه به سود دموكراسـي  . درآمد است آخر همان نابرابريِ رگونه نابرابري اجتماعي در تحليله. باشد
بر پاية هر امتيازي جز ثروت متكي باشـد محكـوم بـه    » عدالت نسبي«د آوردن يعني كوشش براي پدي: تمام مي شود
پيغمبـر گفـت كـه هرگـز     . كومت توانگران مدعي هستند كه درآمد متناسب با فضيلت استحمدافعان . شكست است

ت بـه  انديشد كه مردمان خوب درآمدشـان درسـ  دريوزه به دست آورد؛ و ارسطو مي نديدم نيكمردي نان خود را از راه
» عدالت«جز تساوي مطلق، هرگونه . ولي اين عقايد احمقانه است. يعني نه بسيار و نه كم -اندازة درآمد خود او است 

  .ين بايد آن را محكوم كرداتفاوت دارد؛ و بنابر هدر عمل صفتي را مالك اعتبار قرار خواهد داد كه با فضيلت يكسر
هـان  اجبار خواهان ثـروت اسـت؛ حـال آنكـه پادشـاه خو     . گويدي نيز دربارة حكومت جباري سخن ميفصل دلكش

ارند و با دادن كجباران غالباً فريب. نگهبانان جبار سربازان مزدورند؛ حال آنكه نگهبانان پادشاه شهروندانند. افتخار است
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يـاوليِ  ماك ارسطو بـه لحـن  . آورندد كرد قدرت به دست ميهنااين قول كه مردم را در برابر گردن كشان نگهداري خو
دهد كه جبار براي نگهداري قدرت خود چه بايد بكند؛ بايد از پاگرفتن هر شخص ممتازي، از آميزي شرح ميريشخند

راه اعدام يا عنداللزوم جنايت، جلوگيري كند؛ بايد غذاخوري دسته جمعي، مجامع، و هرگونه تعليمـاتي را كـه ممكـن    
نبايد هيچ گونه مجمع يا مباحثة ادبي را اجازه دهد؛ نبايد بگذارد كـه  است احساسات مخالف پديد آورد ممنوع سازد؛ 

زندگي كنند؛ بايـد جاسوسـاني    او مردم يكديگر را خوب بشناسند؛ بايد آنان را مجبور كند كه در مالء عام مطابق مرام
بايـد بـه   را دچار فقر سازد؛ مانند كارآگاهان زن در سيراكوس، به كار گمارد؛ بايد تخم نزاع و نفاق بپاشد، و اتباع خود 

بايد جنگ راه بيندازد تا اتباعش سرگرم و به رهبـري نيازمنـد   زنان و بردگان قدرت بدهد، تا برايش خبرچيني كنند؛ 
  ).b 1313و  a(د نباش

گيرد كـه  ارسطو نتيجه مي. مروز مصداق داردطالب كتاب ارسطو تنها اين پاره امجاي تأسف است كه از ميان همة 
ولي مي گويد كه راه ديگري نيز براي نگهـداري حكومـت جبـاري    . رذيلتي نيست كه در حد شخص جبار نباشدهيچ 

اما ارسطو حكم نكرده است كه كداميك از اين دو راه بيشـتر  . وجود دارد؛ و آن عبارت است از مدارا و تظاهر به ديانت
  .احتمال توفيق دارد

ي خارجي نيست؛ و اين امـر نشـان   ينكه هدف دولت گرفتن سرزمينهااستدالل مفصلي نيز آمده است براي اثبات ا
» بردگـان طبيعـي  «تصـرف  : اما اين قاعده يـك اسـتثنا هـم دارد   . اندبسياري كسان نظر جهانگيري داشته دهد كهمي

جنگ بر ضـد يونانيـان   در نظر ارسطو اين موضوع جنگ بر ضد وحشيان را توجيه مي كند؛ اما . درست و عادالنه است
به طور كلي، جنگ فقط وسيله است نـه هـدف؛ شـهر، در    . نيستند» بردة طبيعي«كند؛ زيرا كه يونانيان را توجيه نمي

دولتي كه در چنين وضعي زنـدگي كنـد الزم   . وضع تنها و مجزا كه تصرف آن ممكن نباشد، مي تواند سعادتمند باشد
ين گرچه شايد ابنابر. ف خارجي در مورد آنها محال استخدا و كائنات راكد نيستند؛ حال آنكه تصر. نيست راكد باشد

ت؛  جنگ براي حصول سعادت، كه دولت در جستجوي آن است، گاهي وسيلة الزمي باشد اما نفس جنگ سعادت نيس
  .آميز استبلكه سعادت فعاليتهاي مسالمت

شـهرهاي بـزرگ    گويـد كـه  يبايد به چه وسعتي باشد؟ ارسطو مـ قلمرو دولت : آيد كهاين سؤال پيش مياز اينجا 
كشور بايد آن قدر وسعت داشـته باشـد كـه بتوانـد     . پذيرندبسيار نظم نمي شوند؛ زيرا كه نفوسِِهرگز خوب اداره نمي

كشـور  . مشروطه است نبايد بيشتر باشـد حكومت نيازمنديهاي خود را كمابيش تأمين كند؛ اما از حدودي كه مناسب 
آن بتوانند خصـايص يكـديگر را بشناسـند؛ زيـرا كـه در غيـر ايـن صـورت هنگـام           بايد آن قدر كوچك باشد كه افراد

تمامي آن را اي بتوان آنقدر كوچك باشد كه از باالي تپهقلمرو دولت بايد . انتخابات و محاكمه، حق به جا نخواهد آمد
، و واردات و صـادرات   )b 1326(گويد كه چنين كشوري بايد نيازمنديهاي خـود را تـأمين كنـد    ارسطو مي. نظاره كرد

  .رسددر اين دو گفته تناقضي به نظر مي). a 1327(داشته باشد 
شهروندان نبايد زندگي صنعتي «. داشته باشندرا كساني كه براي امرار معاش كار مي كنند نبايد حق تابعيت شهر 

ورز هـم نبايـد باشـد؛ زيـرا بـه      كشـا » .يا تجارتي داشته باشند؛ زيرا چنين زندگي پست است و با فضيلت منافات دارد
ارسـطو  ). a 1330(شهروندان بايد زميندار باشند، اما كشاورزان بايد بردگاني از نژاد ديگـري باشـند   . فراغت نيازمندند

مي گويد كه نژادهاي شمالي با روحند و نژادهاي جنوبي با هوش؛ پس بردگان بايد از نژادهاي جنوبي باشند، زيرا كـه  
بـر آنـان بهتـر از قبايـل     . فقط يونانيانند كه هم با روحند و هم با هـوش . ن به صالح و صرفه نيستبا روح بودن مقرو

شـايد  ). a 1327(تواننـد بـر جهـان حكومـت كننـد      يونانيان اگر به هم متحد شوند مي. توان حكومت كردوحشي مي
  .كنداشاره اي نميندر بكند؛ ولي چنين خواننده منتظر باشد كه در اينجا ارسطو اشاره اي به اسك

در مورد وسعت كشور، ارسطو مرتكب همان اشتباهي مي شود كه بسياري از ليبرالهاي جديد بدان دچارند؛ منتهـا  
هر كشوري بايد بتواند در هنگام جنگ از خود دفـاع كنـد؛ و، اگـر بخـواهيم فرهنـگ      . ميزان اين اشتباه فرق مي كند
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اينكه چنين امري مسـتلزم  . دشواري از خود دفاع كندحتي بايد بتواند بيرد، هر كشوري ليبرالي از جنگ جان به در ب
                           فتـاده بودنـد؛ زيـرا   ادر زمـان ارسـطو دولتهـاي شـهري بر    . چه وسعتي است، به صنعت و فنون جنگـي مربـوط اسـت   

كه مقدونيه هم جزو آن اسـت، بـه همـين     توانستند در برابر مقدونيه از خود دفاع كنند؛ در زمان ما تمامي يونان،نمي
هواداري از استقالل كامل يونان يا هر كشور كوچك ديگري همان قدر بي ثمر اسـت كـه    1اكنون. معني برافتاده است

تواند وجود ياستقالل نم. بلندي نظاره كردتپة هواداري از استقالل كامل شهري كه تمامي قلمرو آن را بتوان از باالي 
هـيچ كشـوري كـه    . مگر براي كشور يا اتحاديه اي كه بتواند تعرض هـر كشـور بيگانـه اي را دفـع كنـد      داشته باشد،

دهد؛ و شايد اتحاد نيز براي اين مقصود ياج را نميكوچكتر از امريكا يا مجموعة امپراتوري بريتانيا باشد جواب اين احت
  .كافي نباشد

به نظر مي رسد، با بحثي دربارة تعليم و تربيـت خاتمـه    به شكلي كه در دست ماست ناتمام ، كه»سياست«كتاب 
تـوان هنرهـاي   به بردگان مـي . شهروند خواهند شد البته تعليم و تربيت منحصر به كودكاني است كه سپس. مي يابد

شهروندان بايد مطابق شـكل دولـت   . دنسودمندي، مانند آشپزي، آموخت؛ ولي اين چيزها جزو تربيت شمرده نمي شو
ا در مـ ا. ين بر حسب اينكه حكومت متعلق به توانگران يا مردم باشد، آموزش بايد تفاوت كنـد ابنابر. رش يابندخود پرو

كودكان بايد آنچه را برايشـان  . اين بحث ارسطو الزم مي داند كه همة شهروندان در قدرت سياسي سهم داشته باشند
مثالً نبايد چيزهايي بدانها آموخـت  . د بدانها آموخته شودمفيد است بياموزند؛ ولي چيزهايي كه آنها را پست سازد نباي

نـد، و نـه   كودكان بايد به طور معتدل ورزش كن. يندازد؛ يا آنها را به تحصيل مال توانا سازدبكه بدنهاشان را از ريخت 
د كننـ مپيـك ورزش مـي  هـاي ال جواناني كـه بـراي شـركت در مسـابقه     .اي به دست آورندتا آن حد كه مهارت حرفه

شود كه كساني كه در خردسالگي قهرمان مي شـوند، در  د؛ و اين نكته از اينجا آشكار ميشان آسيب مي بينتندرستي
سـامي بياموزنـد، تـا زيبـايي شـكل بشـر را       كودكان بايـد ر . سالخوردگي به ندرت باز چنين مقامي به دست مي آورند

خواندن . قي است و لذت بردن از آنها را به كودكان آموختبايد شناختن مجسمه هايي را كه مبين افكار اخال. دريابند
توان به كودكان تعليم داد، تا حدي كه بتواننـد موسـيقي را نقـد كننـد و از آن     و نواختن ابزارهاي موسيقي را مي آواز

نـدن آواز يـا   لذت برند؛ اما نه تا حدي كه به صورت خوانندگان و نوازندگان ماهر درآيند؛ زيرا هيچ آزاد مـردي بـه خوا  
انـد،  فايـده دن و نوشـتن را، بـا آنكـه فنـوني بـي     كودكان بايد خوان. نواختن مسيقي نمي پردازد، مگر در هنگام مستي

همان چيزي  است كـه در  » فضيلت«منظور ارسطو از . است، نه فايده» فضيلت«قصود از تربيت حصول ماما . بياموزند
  .كندمكرر بدان اشاره مي »سياست«و در بيان كرده است » اخالق«سالة ر

در نظـر او، هـدف   . با مفروضات نويسندگان جديد فـرق بسـيار دارد  » سياست،«مفروضات اساسي ارسطو در كتاب 
يعني مردمي كه هم داراي روح اشرافي و هم دلبسـته بـه علـم و     -فرهنگ دولت عبارت است از پديد آوردن اشراف با

البته نه در ميـان همـة مـردم، بلكـه نـزد       -ي در زمان پريكلس وجود داشت اين تركيب به كاملترين شكل. هنر باشند
فرهنگ بودند به دشمني تودة مردم كه بي. به تجزيه نهاد اما در سالهاي آخر دورة پريكلس اين تركيب رو. طبقة مرفه

يگـري كـه چنـدان    شـكني و راههـاي د  اينان ناگزير شدند كه با خيانت و جنايت و قانون. دوستان پريكلس برخاستند
پس از مرگ سقراط، آتش كين تودة مردم آتن فرونشسـت، و  . ثروتمندان بپردازند جوانمردانه نبود به دفاع از امتيازات

در سراسـر دورة  . شهر آتن همچنان مركز فرهنگ باستاني باقي ماند؛ اما قدرت سياسي به جاي ديگـري انتقـال يافـت   
قدرت در چنگ سپاهيان قوي پنجـه بـود، و فرهنـگ در دسـت     : جدا ماندنداخير زمان باستان فرهنگ و قدرت از هم 

اين امر در ايام عظمت روم فقط تا حدي مصداق داشت؛ امـا پـيش از سيسـرو و مـاركوس     . يونانيان ناتوان و غالباً برده
دادنـد، و  يان شمالي تشكيل مـ را وحشي» نجبا«پس از هجوم وحشيان، . كامالً صادق بود Marcus Aureliusاورليوس 

                                                           

  .نوشته شده است 1941اين مطلب در ماه مه  .1
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الناس شروع به كسب فرهنگ كردند، زمان رنسانس، كه عواماين وضع كمابيش تا . اهل علم را كشيشان زيرك جنوبي
از رنسانس به بعد تصور يوناني حكومت به وسيلة اشراف با فرهنگ رفته رفته رواج گرفت تا اينكه در قـرن  . ادامه يافت

  .هجدهم به اوج خود رسيد
فرانسـه و پـس از آن تجسـم    نخست، دموكراسي به شكلي كه در انقالب : به اين وضع پايان دادندعوامل گوناگوني 

فرهنگ، مانند دورة پس از پريكلس، ناگزير شدند در برابر تودة مردم از امتيازات خود دفاع كنند؛ ولـي  اشراف با. يافت
امل ديگر عبارت بود از ظهور صنعت همـراه  ع. در اين گيرودار هم شرافت خود را از دست دادند، و هم فرهنگ خود را

عامل ديگر عمومي شـدن تعلـيم و تربيـت بـود، كـه توانـايي       . با فنون علمي، كه با فرهنگ باستاني تفاوت بسيار دارد
اين امر نوع جديدي از عوام فريبان را توانـا سـاخت   . خواندن و نوشتن را به مردم بخشيد اما فرهنگ به مردم نبخشيد

  .ديدي تبليغ، كه در حكومتهاي ديكتاتوري متداول است، بپردازندكه به نوع ج
  .فرهنگ به طوري قطعي و ابدي به سر رسيد، اما جاي خود را به دورة بهتري ندادة اشراف بادور ،ينابنابر
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	 ���� و دوم�  

�� ار���  
در اواخـر  . هاي گوناگون تأثير عظيم داشت؛ در زمينة منطق تأثيرش از همه جا عظيمتر بـود ارسطو در بسياري زمينه

شد، و ميدورة باستان، كه افالطون هنوز در حكمت اولي صاحب مقام اول بود، در حوزة منطق ارسطو مرجع شناخته 
در قرن سيزدهم فالسفة مسيحي مقام اول را در حكمـت اولـي   . وسطي برايش محفوظ مانداين مقام در سراسر قرون 

پس از رنسانس ارسطو اين مقام را تا حدي از دست داد؛ اما در منطق همچنـان مقـام خـود را    . نيز بدو تفويض كردند
جديد را بـا لجـاج رد مـي     حتي امروز هم آموزگاران كاتوليك فلسفه و بسياري از ديگران اكتشافات منطق. نگه داشت

تـأثير ارسـطو در   . چسـبند ، كهنه و منسوخ است سفت و سخت ميكنند و به دستگاهي كه همچون نجوم بطلميوسي
از (زمان حاضر چنان مغاير رروشن انديشي است كه به دشواري مي توان تصور كرد كه وي نسـبت بـه اسـالف خـود     

                ؛ يـا كـار او در زمينـة منطـق تـا چـه پايـه شـايان تحسـين          به چه پيشـرفت عظيمـي توفيـق يافـت    ) جمله افالطون
در بحث راجـع  . از پيشرفت مداوم قرار مي گرفت ير به جاي اينكه مقدمة دو هزار سال ركود باشد مرحله اگمي بود ا

وان توانايي شـان  به اسالف ارسطو الزم نيست به خوانندگان يادآوري كنيم كه كالم آنان وحي منزل نيست و لذا مي ت
ليكن ارسطو هنوز محل بحث و مجادلـه  . گذاردستاينده پاي نظريات آنان صحه مي آنكه تصور شود شخصرا ستود بي

  .است، و نمي توان به لحن تاريخي خشك دربارة او سخن گفت
كبـري   ةمقدم: شتمل بر سه جزءمقياس عبارت از برهاني است . مهمترين كار ارسطو در منطق نظرية قياس است

معروفترين قسـم آن اسـت   . قياس اقسام گوناگون دارد و مدرسيان بر هر يك نامي نهاده اند. و مقدمة صغري و نتيجه
  :شودناميده مي Barbara» باربارا«كه 

  )مقدمة كبري(دميي فاني است، آهر 
  )مقدمة صغري(سقراط آدمي است، 

  )نتيجه(پس سقراط فاني است 
  : يا

  ست،هر آدميي فاني ا
  .هر يوناني آدمي است

  .پس هر يونانيي فاني است

  .)دهد، و خواهيم ديد كه اين خطاستين دو قسم را از يكديگر تميز نميارسطو ا(
ايـن  (اي عاقل نيست ر كوسه اي ماهي است، پس هيچ كوسههيچ ماهيي عاقل نيست، ه: اقسام ديگر از اين قرارند

  .)شودناميده مي Celarent» سالرنت«قسم 
ناميـده    Darii» داريـي «ايـن قسـم   . (هر آدميي عاقل است، برخي جانوران آدميند، پس برخي از جـانوران عاقلنـد  

  .)شودمي
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 Ferrio» فريـو «اين قسـم  . (هيچ يونانيي سياه نيست، برخي از ادميان يونانيند، پس برخي از آدميان سياه نيستند
  .)ناميده مي شود

ارسطو دو شكل ديگر نيز بر آن افزود، و مدرسيان شكل چهارمي . تشكيل مي دهندرا » شكل اول«اين چهار قسم 
اما ثابت شده است كه سه شكل اخير را مي توان از راههاي گوناگون بـه همـان شـكل اول مبـدل     . بر آن مزيد كردند

  .كرد
برخـي از  «: گرفـت كـه   مي توان نتيجـه » برخي از آدميان فانيند«از . برخي نتايج را از يك مقدمه مي توان گرفت

هيچ خدايي فـاني  «از . هم مي توان گرفت» هر آدميي فاني است«بنابر نظر ارسطو همين نتيجه را از » .فانيان آدميند
: نتيجه نمـي شـود كـه   » برخي از آدميان يونانيند«ولي از » هيچ فانيي خدا نيست؛«وان نتيجه گرفت كه تمي» نيست

  ».برخي از يونانيان آدمي نيستند«
م و زياد تبيين شـود، قياسـي   كاستنتاجات، هر استنتاجي، اگر بي ارسطو و پيروانش بر آن بودند كه گذشته از اين

تـوان از هرگونـه   استدالل مفروضي به طريق قياسي مـي است؛ و با تشريح همة اقسام مفيد و معتبر قياس و تبيين هر 
  .مغالطه پرهيز كرد

امـا اگـر آن را صـورت    . د و بدين اعتبار هم مهم بود و هم شايان تحسيناين دستگاه صورت نهايي منطق شكل بو
  :منطق فرض كنيم سه ايراد بر آن وارد است -و نه ابتدايي  -نهايي 
  وجود فساد صوري در داخل دستگاه؛. 1
  ل شدن ارزش بيش از اندازه براي قياس نسبت به ساير اشكال استدالل؛ئقا. 2
  .ازه براي استنتاج قياسي به عنوان يكي از اشكال استداللقائل شدن ارزش بيش از اند. 3

  .دربارة هر يك از اين سه مورد بايد اندكي سخن گفت

هـر يونـانيي آدمـي    «و » سقراط آدمـي اسـت،  «: بگذاريد بحت خود را با اين دو قضيه آغاز كنيم. فساد صوري. 1
و اين كاري است كه در منطـق ارسـطو صـورت نگرفتـه     الزم است كه اين دو را كامالً از يكديگر متمايز كنيم، » .است
بـي ايـن   . برحسب تفسير معمول متضمن اين معني است كه يوناني وجود دارد» هر يونانيي آدمي است«قضية . است

  :براي نمونه اين قياس را در نظر بگيريد. معناي ضمني برخي از قياسهاي ارسطو كاذب مي شوند
ايـن قيـاس در صـورتي كـه     » .يونانيي سفيد است، پـس بعضـي آدمـي سـفيد اسـت     هر يونانيي آدمي است، هر «
هر كوه طاليي كوه است، هـر كـوه   «: اگر من بگويم. ي وجود داشته باشند صادق است، و نه در غير اين صورتانيوناني

. درسـتند نتيجة قياس من دروغ است؛ گو اينكه مقدمات آن به معنـايي  » طاليي طال است، پس بعضي كوه طال است،
يكـي اينكـه   : را بـه دو قضـيه تقسـيم كنـيم    » هر يونانيي آدمي است«براي اينكه واضح سخن گفته باشيم بايد قضية 

قضية اخير كـامالً شـرطي اسـت و    » .اگر چيزي يوناني باشد، آن چيز آدمي است«ديگر اينكه » يونانيان وجود دارند،«
  .متضمن اين معني نيست كه يونانيان وجود دارند

سقراط آدمي «در قضية » .سقراط آدمي است«تر است از قضية بسيار پيچيده» هر يونانيي آدمي است«قضية  پس
موضوع نيست زيرا كه نه » هر يونانيي» «هر يونانيي آدمي است،«موضوع است؛ حال آنكه در قضية » سقراط» «است،

اگر چيزي يوناني «د ديده مي شود، نه در قضية داللت كن» هر يونانيي«چيزي كه بر » يونانيان وجود دارند«در قضية 
  ».باشد، آن چيز آدمي است

وضع معرفـت مـا را در   . اين خطاي صوري محض منشأ خطاهايي در مابعدالطبيعه و نظرية معرفت واقع شده است
ني سـقراط فـا  «براي دانستن حقيقت قضـية  . در نظر بگيريد» هر آدميي فاني است«و » سقراط فاني است،«دو قضية 

اما اگر بتوان به شهادت تكيه كرد، شهادت بايد ما را به قهقـرا ببـرد   . غالب ما به شهادت ديگران تكيه مي كنيم» است
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يعنـي   -ك در اين صورت يك موضوع مـدر . است تا برسيم به شخصي كه سقراط را مي شناخته و مردة او را نيز ديده
نام داشته است براي متقاعد ساختن ما به فـاني  » سقراط«جسد همراه با اين علم كه صاحب آن  -جسد مرده سقراط 

كند، مسئله علم مـا  موضوع تفاوت مي» آدميي فاني است،هر «: اما هنگامي كه مي گوييم. بودن سقراط كافي مي بود
از » .دمي اسـت آهر يونانيي «گاه اين قضايا لغوي محضند؛ مانند . بر اين گونه قضاياي كلي مسئله بسيار دشواري است

تـوان  قضاياي كلي را مياين قبيل . دمي باشدآناميده نمي شود، مگر اينكه » يوناني«اينجا معلوم است كه هيچ چيزي 
اما . كاربرد لغت راجعند ةگويند، بلكه به نحواز روي كتاب لغت تحقيق كرد؛ زيرا كه اين قضايا از اصل لغت سخن نمي

اعتقاد ما بـه  . از لحاظ منطقي هيچ تناقضي وجود ندارد» آدمي جاويد«در . از اين قبيل نيست» هر آدميي فاني است«
 150بـيش از  ) مـثالً (دمـي  آاست؛ زيرا هيچ مورد محقق و مصدقي كه ، مبتني بر استقر»هر آدميي فاني است«قضية 

جـود  نـده و تا زمـاني كـه آدميـان ز   . ولي اين امر قضيه را محتمل مي سازد، نه محقق. سال عمر كند ديده نشده است
  .رسددارند اين قضيه به تحقيق نمي

موضـوع  » هر آدميـي » «هر آدميي فاني است«خطاهاي مابعدالطبيعي از اينجا برخاست كه حكما پنداشتند قضية 
» هر آدميي«اين امر بدين عقيده ميدان داد كه . موضوع است» سقراط» «سقراط فاني است،«است، چنانكه در قضية 
اين امر ارسطو را بدانجا كشانيد كه گفـت هـر نـوعي بـه يـك معنـي       » .سقراط«اللت دارد كه بر همان نوع وجودي د

خود ارسطو دقت مي كنـد كـه ايـن موضـوع را سـبك و قابـل هضـم سـازد؛ امـا شـاگردانش، خاصـه            . جوهري است
  .دهندپروايي نشان نميفرفوريوس، چندان 

محمـول              شـود ايـن اسـت كـه مـي پنـدارد محمـولِ        اشتباه ديگري كه ارسطو به واسطة اين خطا بدان دچار مي
بـه نظـر ارسـطو    » ي است،مسقراط يوناني است، هر يونانيي آد«: اگر من بگويم. موضوع اصلي باشدمحمولِ مي تواند 

اما حقيقت اين است . است» سقراط«محمول » آدمي«و لذا » سقراط«محمول » يوناني«و » يوناني«محمول » آدمي«
بدين تمايز ميان اسم و محمول، يا به اصطالح حكماي فلسـفي جزئـي و كلـي،    . نيست» يوناني«محمول » آدمي«كه 

                         يكـي از اشـتباهاتي كـه از ايـن رهگـذر پديـد       . آوردفه نتايج وخيمي به بار ميمبهم و محو مي شود و اين امر در فلس
ايـن موضـوع   . مشتمل بر فقط يك فرد باشد عين همان يك فرد اسـت  مي آمد اين بود كه پنداشته مي شد نوعي كه

  .پاياني منجر شدخت و به مغالطات مابعدطبيعي بيرا غيرممكن سا يكجع به عدد ة صحيح راحصول نظري

در . قيـاس فقـط يكـي از اقسـام اسـتدالل اسـتنتاجي اسـت       . بيش از اندازه براي قيـاس  ِقائل شدن ارزش. 2
البته مي توان اسـتدالالت رياضـي را بـه شـكل     . است تماماً استنتاجي، قياس كمتر ديده مي شودرياضيات، كه علمي 

بـراي  . قياس درآورد؛ اما چنين كاري تصنع خواهد بود، و تازه باعث تقويت استدالالت مورد بحـث هـم نخواهـد شـد    
اي بـه  م و يك اسكناس يك ليـره پني بخر 3 شيلينگ و 16اگر من چيزي را به بهاي . نمونه حساب را در نظر بگيريد

. فروشنده بدهم، چقدر بايد پس بگيرم؟ اگر بخواهيم اين حساب ساده را به شكل قياس درآوريم كار عبثي كـرده ايـم  
گذشته از اين در منطق نيز استدالالت غيرقياسي وجود دارد؛ . پوشانداستدالل را از نظر مي چنين كاري ماهيت اصلي

در حقيقت قياسات معتبر جزو استنتاجات معتبرنـد، و هـيچ   » .پس سر اسب سر جانور است اسب جانور است،«مانند 
كوشش براي تقدم بخشيدن به قيـاس در اسـتنتاج فالسـفه را در مـورد     . تقدم منطقي بر ساير اشكال استنتاج ندارند

به اين نتيجه رسـيد كـه در   كانت دريافت كه رياضيات قياسي نيست، و . ماهيت استدالل رياضي نيز به اشتباه انداخت
رياضيات اصول غيرمنطقي معمول است؛ وليكن عقيده داشت كه اين اصول غيرمنطقي نيز بـه انـدازة اصـول منطقـي     

  .او نيز مانند اسالف خود، منتها به نحوي ديگر، به واسطة ارادت ورزيدن به ارسطو در راه خطا افتاد. متيقن است
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يونانيان عموماً بيش از آنچه معمول فالسـفة جديـد اسـت    . براي استنتاجبيش از اندازه  ِقائل شدن ارزش. 3
وي مكرر اهميت اسـتقرا  . رودو كمتر از افالطون به راه خطا ميدر اين مورد ارسط. براي استنتاج ارزش قائل مي شدند

ذا ارسطو نيز مانند سـاير  دانيم؟ مع همقدمات استنتاج را از كجا مي: كهرا مي پذيرد و به اين مسئله توجه بسيار دارد 
ما قبول مي كنيم كـه زيـد فـاني    . يونانيان در نظرية معرفت خود مقام و منزلت غيرالزمي براي استنتاج قائل مي شود

دانـيم  ولي آنچه ما واقعاً مي. اني فاني استاست؛ و ممكن است به طور سرسري بگوييم كه اين را مي دانيم كه هر انس
و پنجـاه  بيش از صـد  كه هر انساني «بلكه بيشتر چيزي است شبيه به اين كه » فاني است، هر انساني«اين نيست كه 

» .سال پيش متولد شده باشـد فـاني اسـت   بيش از صد كه هر انساني سال پيش متولد شده باشد فاني است، و تقريباً 
قـدرت ايـن اسـتدالل از    . ستنتاجاست، نه اا اين استدالل استقراين است دليل آنكه ما مي انديشيم زيد خواهد مرد؛ ام

دهـد،  به ما مـي  تازهاما از طرف ديگر اين استدالل معرفت . نتيجة آن هم احتمال است نه ايقان ،استنتاج كمتر است
. همة استدالالت مهم، خارج از حيطة منطق و رياضيات اسـتقرائيند، نـه اسـتنتاجي   . كه از استنتاج به دست نمي آيد

ن و چـراي قـوانين و   چوه اصول نخستين خود را از نصوص بيقاعده عبارتند از حقوق و الهيات، كتنها استثنائات اين 
  .گيرندكتب آسماني مي

، كه دربارة قياس بحث مي كنـد، ارسـطو آثـار    The Prior Analytics» انالوطيقا«يا » تحليل اول«گذشته از رسالة 
يكي از ايـن آثـار، رسـالة كوتـاهي اسـت دربـارة       . ميت بسيارندديگري نيز در منطق دارد كه در تاريخ فلسفه داراي اه

فرفوريوس نوافالطوني شرحي بر ايـن رسـاله نوشـته كـه در حكمـت      . The Categories» قاطيغورياس«يا » مقوالت«
اما اكنون بگذاريد فرفوريوس را ناديده بگيريم و بحث خود را به ارسطو منحصر . قرون وسطي نفوذ فراوان داشته است

  .ازيمس
ام، چه در فلسفة ارسـطو و چـه در فلسـفة كانـت يـا هگـل، مـراد از لفـط         ايد اعتراف كنم كه هرگز نتوانستهمن ب

به عنوان نمايندة يك تصور روشن، در فلسـفه   ،»مقوله«را درست دريابم؛ و شخصاً معتقد نيستم كه اصطالح » مقوله«
جوهر، كم، كيف، وضـع، ايـن، ملـك، متـي،     : ارد كه عبارتند ازدر فلسفة ارسطو ده مقوله وجود د. مفيد فايده اي باشد
مركب نيستند،  ناتي كه به هيچ روييتبي«: آمده اين است» مقوله«تنها تعريفي كه براي اصطالح . فعل، انفعال، اضافه

عريف ايـن اسـت   از اين تظاهراً منظور . انداي كه برشمرديم آمدهان ده مقولهو پس از اين جمله هم» ...داللت دارند بر
» .مقـوالت «اي معنايش مركب از معاني كلمات ديگر نباشد، داللت دارد بر جوهر يا كم، يا كيف، يا سـاير  كه هر كلمه

  .اند هيچ سخني به ميان نيامده استاز اصلي كه اين مقوالت دهگانه بر اساس آن تقسيم شده
يـك  . شـته باشـد  باشد، و در موضوعي حلول ندان» موضوع«در بدايت امر ماهيتي است كه قابل حمل بر » جوهر«

كه هر چند آن جوهر جزو موضوع نيست، بي موضـوع نتوانـد   » در موضوعي حلول دارد«گويند ماهيت را هنگامي مي
مثالي كه براي اين امر آورده شده، حلول علم نحو در ذهن آدمي است، يا حلول سفيدي در پوست . وجود داشته باشد

اما جوهر به معناي ثانوي شامل نوع يـا جـنس   . بدوي فوق، شيء يا شخص يا جانور منفرد است جوهر به معناي. بدن
اين معناي ثانوي غيرقابل دفاع به نظر مي رسد، و در آثار نويسـندگان بعـد از   . شودمي -» حيوان«يا » انسان«مثالً  -

  .غالطات مابعدطبيعي ميدان داده استمارسطو به مقدار زيادي 
تنـي بـر اسـتنتاج    بكنـد كـه نظريـات م   اي بحث ميدربارة مسئله The Posstrior Analytics» يل دومتحل«رسالة 

آيا مقدمات نخستين چگونه به دست مي آيند؟ چون الزم است كـه اسـتنتاج   : قياسي را متزلزل مي سازد، و آن اينكه
رار دهيم كه علم ما بر آن امـر بـه طريقـي    از جايي آغاز شود، پس ما بايد نقطة شروع استنتاج را امر اثبات نشده اي ق

من نظرية ارسطو را به تفصيل بيان نخواهم كـرد؛ زيـرا كـه ايـن نظريـه بـا مفهـوم        . غير از استدالل حاصل شده باشد
يكـي از  » ذات«مفهوم . ارسطو مي گويد كه تعريف عبارت است از تبيين ماهيت ذاتي هر چيزي. ي داردگبست» ذات«
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به نظر من اين مفهـوم بـه طـرز    . دهدز ارسطو تا عصر جديد را تشكيل ميگاههاي فلسفي بعد ااجزاي اصلي همة دست
  .ا اهميت تاريخي آن الزم مي آورد كه چند كلمه دربارة آن سخن بگوييمامشفته و مبهم است؛ آعالج ناپذيري 

ي تواند بـي از دسـت   نمچيز آن خواص آن چيز كه آن «هر چيز عبارت است از » ذات«چنين به نظر مي رسد كه 
نـاخوش باشـد؛    سقراط ممكن است گاه شاد و گاه غمگين، يا گاه خـوش و گـاه  » .دادن آن خواص خود را تغيير دهد

امـا  . پس اين خواص جزو ذات او نيسـتند . آنكه ديگر سقراط نباشد اين خواص خود را تغيير دهدچون او مي تواند بي
شود اين است كه او انسان است؛ گو اينكـه فيثاغوريـان كـه بـه تناسـخ      چيزي كه مربوط به ذات سقراط انگاشته مي 

مـا  . مسئله اي است مربوط به طـرز اسـتعمال كلمـات   » ذات«در حقيقت مسئلة . د پذيرفتناعتقاد دارند اين را نخواه
يا » شخص«كنيم كه در نظر ما عبارتند از جلوه هاي يك ختلف به مصاديق متفاوتي اطالق مييك اسم را در مواقع م

سقراط عبارت اسـت از آن خواصـي كـه اگـر غايـب      » ذات«پس . اين امر در حقيقت تسهيل لغوي است. »شيء«يك 

اند ذات داشته باشـد، امـا   تومي كلمه: مسئله صرفاً مربوط به زبانشناسي است. را به كار برد» سقراط«باشند نبايد نام 

  .تواندنمي شيء
. چيزي نيست مگر انتقال يكي از تسهيالت لغوي بـه مبحـث مابعدالطبيعـه    »ذات«نيز مانند تصور » جوهر«تصور 

كنيم، سهل است كـه يـك عـده وقـايع خـاص را بـه عنـوان وقـايع زنـدگي          ما، هنگامي كه جهان را توضيف مي براي
ا هـدايت  اين امـر مـا ر  . قرار دهيم) مثالً(» زيد«بناميم، و يك عده وقايع ديگر را تحت عنوان وقايع زندگي » سقراط«

را دال بر چيزي بدانيم كه در فالن تعداد سال وجود دارد و از اموري كه بر » زيد«يا » سقراط«مي كند بدين كه لفظ 
اگر سقراط بيمار باشد، ما فكـر مـي كنـيم كـه ممكـن      . تر است»واقعي«تر و »جسماني«او طاري مي شوند به نحوي 

آورد كـه شخصـي   از طـرف ديگـر بيمـاري الزم مـي    . اسـت بيماري ين هستي او مستقل از ااست روزي شفا يابد؛ بنابر
اگر بخواهيم سقراط را موجود بـدانيم   ،اما اگر چه الزمة هستي سقراط بيماري نيست. موجود باشد تا آنگاه بيمار شود

  .تر نيستري كه بر او طاري مي شوند جسمانيپس خود او از امو. بر او واقع شود» امري«بايد 
گويند مي. حال است از اشكاالت مبري شوده طور جدي مورد تحقيق قرار گيرد، تصوري است كه ماگر ب» جوهر،«

اما هنگامي كه اعراض را از جـوهر منتـزع   . ه جوهر موضوع اعراض است، و در عين حال از همة اعراض متمايز استك
بـه   اگر بخـواهيم موضـوع را  . است سازيم و بكوشيم خود جوهر را در نظر بگيريم، مي بينيم كه چيزي بر جاي نمانده

سازد؟ اين چيز تفاوت اعراض جوهر را از جوهر ديگر متمايز مي چه چيزي يك: شودطريق ديگر بيان كنيم چنين مي

دو  فقطپس الزم مي آيد كه دو جـوهر  . نيست؛ زيرا كه مطابق منطق جوهر، تعدد جواهر مقدم بر تفاوت اعراض است
پس ما از كجا معلوم كنيم كـه آنهـا   . نفسه از يكديگر تميز دادبه جهتي ازجهات آنها را في بتوانآنكه باشند، بي جوهر

  جوهرند؟ دو
بـدانيم؟  ما دربـارة زيـد چـه چيزهـايي مـي تـوانيم       . راه آساني است براي دسته بندي وقايع» جوهر«در حقيقت 

بينيم؛ چون به سـخن گفـتن او گـوش مـي دهـيم، سلسـله اي از       ينقشي از رنگها م. كنيمهنگامي كه به وي نگاه مي
ولي آيا زيد، غير از اين وقايع، چيست؟ فقط . ما عقيده داريم كه او نيز چون ما فكر و احساس دارد. اصوات مي شنويم

ن در حقيقت نيـاز ايـن وقـايع بـه داشـتن قالبـي كـه بـدا        . يك قالب خيالي است كه گويا اين وقايع بدان آويخته اند
دانند كـه در مـوارد مشـابه، در زمينـة     همه مي. او قرار گيرد بيشتر نيستبياويزند از نياز زمين به گاوي كه روي شاخ 

فقط تسهيل لغوي است، و در فوق و وراي قسمتهاي مختلـف كشـور فرانسـه    ) مثالً(» فرانسه«جغرافيا، لفظي از قبيل 

يك اسـم جمـع اسـت بـراي     » زيد«. صادق است» زيد«در مورد  نظير همين امر. وجود ندارد» فرانسه«به نام  چيزي
ناپذير  تيك سلسله وقايع؛ اگر معناي بيشتري براي آن قائل شويم اين نام دال بر چيزي خواهد بود كه به كلي شناخ

  .شناسيم الزم نيستاست؛ و لذا براي بيان آنچه ما مي
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و ) موضوع(تطبيق ساختمان جمالت مركب از مبتدا  طبيعي است ناشي ازيك اشتباه مابعد» جوهر«صه اينكه خال
  .بر ساختمان جهان) محمول(خبر 

گيريم كه نظريات ارسطو، كه در اين فصـل از آنهـا سـخن گفتـيم، تمامـاً غلـط اسـت؛ بـه         من در اينجا نتيجه مي
ـ . استثناي نظرية صوري قياس، كه آن هم اهميتي ندارد ار ارسـطو يـا هـر    امروز هر كس بخواهد منطق بياموزد اگر آث

معهذا، آثار ارسطو در باب منطـق نشـان دهنـدة قـدرت فروانـي      . كنداو را بخواند وقت خود را تلف مي كدام از پيروان
است و اگر اين آثار در زماني پديد آمده بود كه قوة ابداع فكري هنوز از فعاليت نيفتاده بود، به حال بشـر مفيـد واقـع    

ت در پايان دورة زايندة فكر يوناني پديـد آمـد و بـدين سـبب بـه عنـوان قـول مسـلم         ثار درسآبدبختانه اين . مي شد
گذشـت و خلـع او   د دو هزار سال از سلطنت ارسطو ميابداع منطقي بار ديگر زنده ش هنگامي كه نيرويِ. پذيرفته شد

فت شديد پيروان ارسـطو  در سراسر عصر جديد هر پيشرفتي در علم، يا منطق، يا فلسفه، با مخال. كاري بس دشوار بود
  .رو شده استه ب رو
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 Physics» سـماع طبيعـي  «يـا  » طبيعت«يكي آن كه: خواهم دربارة دو كتاب از آثار ارسطو بحث كنمدر اين فصل مي

اين دو كتاب با يكديگر رابطة نزديك دارند؛ . نام دارد On the Heavens» دربارة آسمان«شود، ديگر آن كه ناميده مي
هـر دو كتـاب   . اسـت كند كه كتـاب نخسـت پايـان داده    رشتة استدالل را از جايي آغاز ميبدين معني كه كتاب دوم 

» عنصـر پـنجم  «يـا  (» اثيـر «كلمـاتي ماننـد   . كرده انـد گام ظهور گاليله بر علم حكومت مياند و تا هنبسيار مؤثر بوده
quintessence ( تـوان حتـي يـك    اين، با آنكه مشكل ميبنابر. انداز مباحث اين دو كتاب گرفته شده »تحت القمر«و

  .جمله از اين دو كتاب در پرتو علم جديد پذيرفت، بر نويسندة تاريخ فرض است كه آنها را بررسي كند
. بايد زمينة تخيل و تفكر او را بشناسـيم  دربارة طبيعت، -همچون بيشتر يونانيان  -براي شناختن نظريات ارسطو 

هر فيلسوفي عالوه بر دستگاه فلسفي رسميي كه به جهانيان عرضه مي دارد، دستگاه بسيار سـاده تـري نيـز دارد كـه     
اگر هم از آن با خبر باشد؛ شايد متوجه شود كـه چنـين دسـتگاهي صـورت     . ممكن است خود از آن پاك بيخبر باشد

  .كند كه چم و خم بيشتري داشته باشدپوشاند و چيزي عرضه ميآن را مي ت كهبازار ندارد؛ اين اس
سـت؛ امـا از   انند همان دسـتگاه سـاده و خـام او   خود فيلسوف بدان سبب به اين دستگاه پيچيده اعتقاد دارد كه م

. بل ابطال نيستديگران بدين سبب مي خواهد آن را بپذيرند كه مي پندارد آن را چنان ساخته و پرداخته است كه قا
ر بـه تنهـايي هرگـز نتيجـة مثبـت                           شود؛ ولي ايـن امـ  ابطال انتقادات ديگران اضافه مي پيچ و خم و شاخ و برگ براي

اي، جنبة الزام آور هر نظريـه . باشد الزمشود؛ نه اينكه  ممكناي نهايت امر اين است كه صحت نظريه يعني: دهدنمي
 سـت، يـا همـان چيـزي كـه سـانتايانا      نتيجـة تصـورات تخيلـي پيشـين او    نظريه متوجه نباشـد،   هر چند صاحب آن

Santayana  ايمان بهيمي«آن را «)animal faith (نامدمي.  
امروز جوانان زنـدگي  . در مورد طبيعيات ميان زمينة تخيلي ارسطو با زمينة تخيلي محقق امروزي فرق بسيار است

با اتومبيل و هواپيما سروكار دارنـد، و  . كنند كه حتي نامش ماشين را به خاطر مي آوردمي ك آغازخود را با علم مكاني
انديشند كه درون اتومبيل نوعي اسب پنهـان اسـت، يـا هواپيمـا بـه      كترين زواياي ضمير نابخودشان نميحتي در تاري

به عنوان فرمانرواي محـيط   -آدمي  در تصور تخيلي ما از جهان، كه در آن. كمك بالهاي مرغي جادويي پرواز مي كند
  .اندانوران اهميت خود را از دست دادهكمابيش تنهاست، ج -عمدتاً بيجان و غالباً مفيد 

حركت مكـانيكي محـض اصـوالً رخ     در نظر يونانياني كه مي خواستند حركت را به زبان علمي توجيه كنند نظرية
             دو دسـته از پديـده هـا مهـم بـه نظـر       . ند دموكريتوس و ارشميدسمگر در برابر چشم نوابغ و نوادري مان -نمود نمي

در نظر دانشمند متجدد بدن حيوان ماشيني اسـت دقيـق كـه    . حركات جانوران، و حركات اجرام سماوي: مي رسيدند
ق بـين  ساختمان فيزيكوشيميايي بسيار بغرنجي دارد؛ و هر كشف جديدي، قدمي اسـت در راه از ميـان برداشـتن فـر    

نمود كه حركات چيزهاي ظاهراً بيجان را به حركات جانداران تشبيه تر مييونانيان طبيعي اما در نظر. جانور و ماشين
خـود بـه خـود    توانـد  دهد كه جـانور مـي  ين وسيله از چيزهاي ديگر تميز ميجانور زنده را بد هنوز هم كودك. كنند

 ء
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ان اسـاس نظريـة عمـومي    بسياري از يونانيان، خاصه ارسـطو، بـه عنـو   جانور خود را در نظر  اين خاصيت. حركت كند
  .گر ساختطبيعت جلوه

اما اجرام آسماني چطور؟ تفاوت آنها با جانوران در نظمي است كه در حركات آنها ديده مـي شـود؛ ولـي ايـن امـر      
در  -انديشـيدند  ها مـي گي چهبگذريم از اينكه در بزر -فالسفة يوناني . ممكن است فقط نتيجة برتري كمال آنها باشد

               دينـي تحـت تعقيـب قـرار دادنـد زيـرا       انكساگوراس را به جرم بي. كودكي مي شنيدند كه ماه و خورشيد خدا هستند
پس طبيعي بود كه اگر فيلسوف نتوانـد خـود اجـرام آسـماني را خـداياني      . انديشيد خورشيد و ماه جاندار نيستندمي

وار دلبسـتگي خاصـي بـه نظـم و     كند كه يوناني ركات آن اجرام را منبعث از ادارة ذاتي خدايي تصوربپندارد حداقل ح
ثبات انسان شود؛ بر زمين ارادة بيحركات مي منشأ و منبع همة »اراده«از اينجاست كه . سادگي هندسي داشته باشد

  .حاكم است »صانع اعظم«كند، اما در آسمان ارادة تغييرناپذير و حيوان حكومت مي
گويم كه تحليل باال دربارة همة گفته هاي ارسطو صادق است، ولي مي گويم كه اين تحليل زمينة فكـري  من نمي

او را به دست مي دهد و روشن مي كند كه هنگامي كه وي به تحقيق مي پرداخت چگونه چيزهايي را منتظر بود بـه  
  .عنوان حقيقت كشف كند

  .گويد چيستنيم آنچه ارسطو واقعاً مينون ببيپس از اين مقدمات، اك
ـ مـي ) physisيا  phusis(» فوزيس«طبيعيات در فلسفة ارسطو علم بر چيزي است كه يونانيان آن را  ايـن  . دناميدن

مـا  . دهـيم نسبت مي» طبيعت«ت كه ما به كلمة كنند، ولي معناي آن عين معنايي نيسترجمه مي» طبيعت«كلمه را 
هر چنـد معـاني بسـيار وسـيع و     » طبيعت،«نام مي بريم وليكن خود كلمة » تاريخ طبيعي«و » علوم طبيعي«هنوز از 

يـا  » فـوزيس «بـه معنـاي نشـو و نمـا بـوده اسـت؛ چنانكـه        » فـوزيس «. رسـاند را نمي» فوزيس«تعدد دارد، معناي م
اش اي ارسـطويي است كه كلمه را به معنـ بلوط اين است كه درخت بلوط بشود، و در اين صورت  ةيك دان» طبيعت«

. هر چيز غايت آن است، يعني چيزي كه آن چيز بـه خـاطر آن وجـود دارد   » طبيعت«گويد ارسطو مي. ايمبه كار برده
برخي به اقتضاي علتهـاي  . برخي چيزها به اقتضاي طبيعت وجود دارند. پس اين كلمه متضمن يك معناي غايي است

ركـت موجـود   به اقتصاي طبيعت وجود دارند، و درون آنهـا قـوة ح  ) عناصر(جانوران و گياهان و جرمهاي بسيط . ديگر
عالوه بـر حركـت انتقـالي،    . دارد» حركات انتقالي«شود معنايي وسيعتر از ترجمه مي» حركت«اي كه به كلمه. (است

نين اگر اشيا داراي يك چ. حركت يا سكون است طبيعت مبدأ.) شودرا نيز شامل مياين كلمه تعبيرات كمي و كيفي 
از . (شـود آنهـا اطـالق مـي   به همين اشيا و صفات ذاتي » مطابق طبيعت«اصطالح . دارند» طبيعت«قوة داخلي باشند 

ـ . طبيعت در صورت نه در ماده.) حاكي از جرم و تقصير شد» غيرطبيعي«اينجا بود كه كلمة  لقوه گوشـت  اچيزي كه ب
هر چيزي هنگامي بيشتر خود آن چيز است كه به كمـال  يا استخوان باشد هنوز بر طبيعت خود دست نيافته است، و 

درخـت بلـوط   » بلقـوه «دانـة بلـوط   : اين نقطة نظر را گويا تماماً علم زيست شناسي پيشنهاد كرده است. رسيده باشد
  .است

شـد بـه بحـث دربـارة     كاين موضوع مي. كنندامري عمل مي طبيعت متعلق است به آن دسته از علل كه به خاطر
آنكه غايتي داشته باشد؛ و ارسطو مي پردازد به بحـث دربـارة   كند بيگويد طبيعت از روي جبر عمل ميمينظري كه 

وقايع محتومنـد،  كه گويد كه بقاي انسب درست نيست؛ زيرا ارسطو مي. كه امپدوكلس گفته بود بقاي انسب به شكلي
چيزهـايي  . شـوند رسيدن به اين غايت طي مي لي برايو هنگامي كه سلسلة وقايع غايتي داشته باشد، همة مراحل قب

  ).1095(» رسندگيرد به غايت مياي دروني سرچشمه ميواسطة حركتي مداوم كه از قوه به«اند كه »طبيعي«
، هرچند ممكن است به نظر برسد كه با نشـو و نمـاي جـانوران و گياهـان تناسـب شـايان       »طبيعت«اين تصور از 

ظ از لحا. غلط، در آمد مانعي بزرگ در راه پيشرفت علم، و منبعي از نظريات اخالقيِ تحسيني دارد، مجموعاً به صورت
  .رسانداخير، اين تصور هنوز هم زيان مي
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ايـن نظـر گذشـته از معايـب ديگـر، بـا       . ه اسـت بارت است از كامل شدن آنچه در قوگويد كه حركت عارسطو مي

نيـز بـه طـور     بكنـد  حركـت مـي   ببه طور نسبي به سوي  الفهنگامي كه . نسبيت حركات انتقالي سازگار نيست

هنگـامي  . تكت و ديگري ساكن اسـ رمعني است كه بگويم يكي از آنها در حكند؛ و بيحركت مي الفنسبي به سوي 
تـا هنگـامي   (و اسـتخوان  نمايد كه سگ در حركت است در نظر شعور عادي چنين ميقاپد، كه سگي استخواني را مي

ا رساكن است، و نيز چنين مي نمايد كه حركت سگ داراي غايتي است كه عبارت اسـت از اجـ  ) دهشنكه هنوز قاپيده 
اما ثابت شده است كه اين نقطة نظر را نمي توان در مورد مادة بيجـان بـه كـار بـرد، و نيـز      . سگ» طبيعت«و اكمال 

تـوان در  ، و هـيچ حركتـي را نمـي   اي نيستمفيد فايده» غايت«هيچ تصوري از  معلوم شده است كه براي علم فيزيك
  .دايرة علم جز به عنوان حركت نسبي پذيرفت

سپس مي پردازد به بحـث  . كندكردند رد ميريتوس آن را ادعا ميارسطو خأل را بدان سان كه ليوسيپوس و دموك
گذشـته و آينـده   مي گويد شايد كساني مدعي شوند كه زمان وجود ندارد، زيرا كه زمان مركب از . غريبي دربارة زمان

گويد كـه  مي. كندارسطو اين نظر را رد مي. د نيافته استين دو يكي ديگر وجود ندارد و ديگري هنوز وجوا است، و از
و ادامـه  .) شودل ميروشن نيست كه چرا براي شمارش اهميت اساسي قائ. (زمان حركتي است كه قبل شمارش است

اي نباشـد،  ته باشد يا نه؛ زيـرا اگـر شـمارنده   بدون روح مي تواند وجود داشتوانيم بپرسيم كه آيا زمان دهد كه ميمي
الن تعداد سـاعت  ظاهراً ارسطو زمان را به عنوان ف. خواهد بود؛ و مي دانيم كه زمان مستزم شمارش استنشمرده نيز 

. ر زمـان قـرار ندارنـد   كند كه برخي چيزها جاويدانند؛ بدين معني كـه در بسـت  وي اضافه مي. شناسديا روز يا سال مي
  .شايد منظورش چيزهايي از قبيل اعداد بوده است

حركت زمان نمي تواند وجود يابد؛ و همه در اين خصـوص  بيحركت هميشه بوده است و هميشه خواهد بود؛ زيرا 
بودنـد  پيروان مسيحي ارسطو ناچـار  . مگر افالطون كه مخالف است -) غير محدث(موافقند كه زمان امري است قديم 

  .غاز داشته استآگويد كه جهان ه از او جدا شوند؛ زيرا انجيل ميكه در اين نقط
كـه در بحـث راجـع بـه      ،با استداللي براي اثبات وجود جنبانندة ناجنبيده يـا محـرك نخسـتين   » طبيعت«رسالة 

قيماً باعـث حركـت   يك محرك نخستين وجود دارد كه مسـت . آن را بررسي كرديم، به پايان مي رسد» مابعدالطبيعه«
محرك . پايان باشدتواند مداوم و بينوعي است كه ميحركت مستدير نوع بدوي حركت است و تنها . شودر ميمستدي

  .نخستين داراي اجزا يا حجم نيست، و در محيط جهان واقع است
  .پردازيماين نتيجه رسيديم به آسمانها مي اكنون كه به

چيزهايي كه در زير ماه واقعند در معـرض كـون و  فسـاد    . دهدرا شرح مي نظرية ساده و دلكشي» نآسما«كتاب 
زيـر  «در فلـك  . زمين، كه كروي است، مركز جهان اسـت . از ماه به باال همه چيز قديم و فناناپذير مي شود. قرار دارند

نيز وجـود دارد  همه چيز از چهار عنصر خاك و آب و آتش ساخته شده است؛ وليكن عنصر پنجمي ) تحت القمر(» ماه
. حركت طبيعي عناصر زميني مستقيم و حركت عنصر پـنجم مسـتدير اسـت   . كه اجرام آسماني از آن ساخته شده اند

ثوابت و سيارات نه از آتش بلكـه از عنصـر پـنجم    . ترندتر ملكوتي، و مناطق باالتر از مناطق پايينافالك كامالً كرويند
همة اين مطالب بـه زبـان شـاعرانه در    . (اندكت افالك است كه بدانها متصلز حراند؛ حركت آنها منبعث اساخته شده

  .)دانته آمده است» بهشت«
بك است، بدين معنـي كـه   آتش مطلقاً س. اندستند، بلكه از يكديگر زاييده شدهزميني جاويدان ني ةعناصر چهارگان

  .سبك است و آب نسبتاً سنگينست؛ خاك مطلقاً سنگين است؛ باد نسبتاً اش به سوي باالحركت طبيعي
ستارگان دنباله دار كه فناپذير شناخته مي شدند ناچـار  . اين نظريه مشكالت بسياري براي قرنهاي بعد فراهم كرد

       مي بايست به فلك زير ماه منسوب شوند، حال آنكه در قرن هفدهم معلـوم شـد كـه ايـن سـتارگان در مـداري گـرد 
چنين پنداشته مي شد كه چـون حركـت   . ماه به زمين نزديك مي شوند ةبه انداز گردند و بسيار به ندرتخورشيد مي
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طبيعي اجسام طبيعي روي خط مستقيم است، اگر تيري به طور افقي رها شود مدتي به طـور افقـي حركـت خواهـد     
مـان  كشـف گاليلـه دائـر براينكـه تيـر روي خـط منحنـي يـا ه        . نگاه ناگهان به طور عمودي فرود خواهد آمدآكرد و 

و كپلـر   Copernicusكوپرنيكـوس  . كند، همكـاران ارسـطويي او را سـخت شـگفت زده سـاخت     حركت مي» سهمي«
Kepler خود و سالي يك بار گـرد  روزي يك بار به گرد زمين مركز جهان نيست بلكه شبانه و گاليله براي اثبات اينكه

  .مقدس نبرد كنند گردد ناچار بودند با آثار ارسطو نيز عالوه بر كتابخورشيد مي
نيوتون كه ابتـدا بـه وسـيلة گليلـه مطـرح شـد       » قانون اول حركت«تر اينكه طبيعت ارسطو با و اما يك نكتة كلي

اين قانون مي گويد هر جسمي كه به حال خود گذاشته شود، اگر از پيش در حر كت بـوده باشـد، بـه    . سازگار نيست
بدين ترتيب علل خارجي نه براي توجيه حركت، بلكه براي توجيـه  سرعت يكنواخت حركت خود را ادامه خواهد داد، 

ن را حركـت طبيعـي اجسـام    حركت مستدير، كـه ارسـطو آ  . آينديالزم م -چه در سرعت و چه در جهت  -تغيير آن 
ين مستلزم نيرويي اسـت كـه متوجـه مركـز     اپنداشت، متضمن تغيير مداوم در جهت حركت است؛ و بنابرآسماني مي

  .چنانكه در قانون جاذبة نيوتون منظور است -شد دايره با
عمـر خورشـيد و سـتارگان دراز    . ناپذيري اجرام آسماني نيز ناچار متروك شـد  آخر اينكه نظرية جاودانگي و فساد

چيـزي  . اند و سر انجام يا منفجر خواهند شد يا از سرما خواهند فسرداينان از ابري پديد آمده. ي نيستاست، ولي ابد
سـطي مـورد   وگويد، هرچند در قـرون  عقيدة ارسطو كه خالف اين را مي. ان پيدا از تغيير و فساد بركنار نيستدر جه

  .قبول مسيحيان بود، از كيش كفرآميز پرستش خورشيد و ماه سرچشمه گرفته است
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 ةاي كه اين علم با فلسـف بار رياضيات، بلكه به لحاظ رابطهدر اين فصل بحث من دربارة رياضيات است، منتها نه به اعت

رياضيات برجستگي يونانيان در . اي كه خصوصاً در فلسفة افالطون بسيار نزديك بوده استرابطه -يوناني داشته است 
آنچـه آنـان در زمينـه هـاي هنـر و ادب و فلسـفه كردنـد شـايد،         . و نجوم از هر زمينة ديگري نمايانتر و روشنتر است

يونانيـان  . چون و چراسـت برحسب ذوق شخص داور، خوب و بد بردار باشد؛ اما آنچه در هندسه انجام دادند يكسره بي
متر، از بابل وام گرفتند؛ ولي آنچه از اين منابع به دسـت آوردنـد، در   نسبتاً ك ،سرماية دانش را مبلغي از مصر و مبلغي

يريهايي كـه مـدتي دراز را در بـر    زمينة رياضيات، بيشتر قوانين ساده بود و در زمينة نجوم عبارت بود از سوابق رصدگ
  .فن استدالل رياضي كمابيش كامالً ريشة يوناني دارد. گرفتمي

كه شايد حقيقت تاريخي نداشته باشد، اما نشان مـي دهـد كـه چگونـه مسـائل      داستانهاي شيرين بسياري هست 
ن ايـن داسـتانها از تـالس حكايـت     تـري ترين و سادهكهن. انگيخته استشمندان را به تحقيقات رياضي بر ميعلمي دان

تالس منتظر وقتـي از  . د فرعون از او خواست تا ارتفاع هرمي را تعيين كندبرامي كه در مصر به سر ميكند كه هنگمي
بتـه مسـاوي بـا    كـه ال  -شد كه در آن وقت ساية خود او به درازاي قامت او بود؛ آنگاه ساية هرم را انـدازه گرفـت    روز

 Agatharcusرا نخسـتين بـار آگاتـاركوس    ) perspective(گويند كه قوانين علـم منـاظر و مرايـا    مي. ارتفاع هرم بود
ردن پيـدا كـ   ةمسئل. دكور بسازد) آشيل(قرار داد تا براي نمايشنامه هاي اسخيلوس دان مورد مطالعه دانشمند هندسه

حـل صـحيح   رد، در همان زمانهاي قـديم بـه راه  اند نخستين بار تالس آن را بررسي كفاصلة كشتي از ساحل، كه گفته
اشت، يعني دو برابر كـردن  دانهاي يوناني را به خود مشغول ميديكي از بزرگترين مسائلي كه هندسهگويند مي. رسيد

حجم، از ميان كاهنان معبدي برخاست كه سروش معبد به آنها گفته بود كه خدا خواهان مجسمه اي است كه حجـم  
كاهنان نخست به سادگي پنداشتند كه همة ابعاد مجسمه را بايد دو برابر كنند، امـا  . ن دو برابر مجسمة موجود باشدآ

بدست مي آيد هشت برابر مجسمة اصلي خواهد بود؛ و خـرج چنـين مجسـمه اي    ديدند مجسمه اي كه بدين ترتيب 
اين بود كه نماينده اي نزد افالطون فرستادند تا ببينند آيا در آكادمي كسـي  . بيش از آن مي شد كه خدا خواسته بود

بر سر آن كار كردند، و دانان به حل مسئله پرداختند و قرنها هندسه. ند مشكل آنان را آسان كندپيدا مي شود كه بتوا
شكال آن مسـئله البتـه در پيـدا كـردن     اما ا. در ضمن اين كار برحسب تصادف آثار شايان تحسين فراوان پديد آوردند

  .است 2ريشة سوم عدد 
، كه نخستين عدد گنگي بود كه كشف شد، بر فيثاغوريان قديم معلوم بوده و راههاي اصليي بـراي  2ريشة دو عدد 
دهيم كه آنهـا را  دو ستون از اعداد تشكيل مي: است بهترين راه از اين قرار بوده. آن در دست بوده استتخمين مقدار 

در هر مرحله اي عبـارت   aرقم بعدي ستون . آغاز مي شوند 1هر دو ستون از عدد . خواهيم ناميد bو ستون  aستون 
بـه   bقبلـي بـه    aاز افـزودن دو برابـر    bتون رقم بعدي سـ . bو  aخواهد بود از حاصل جمع آخرين ارقام ستون هاي 

  :آيد چنين خواهد بودنخستين كه از اين طريق به دست ميدست خواهد آمد، شش جفت 
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b a 

1  1  
3  2  
7  5  
17  12  
41  29  
99  70  

  

aدر هر جفتي 
2
-b

�  ينابنابر.  -1است يا  1يا  22
�
مرحلـة  به تقريب مساوي است با ريشة دوم عـدد دو؛ و در هـر     

��  براي مثال خواننده مي تواند به خود اطمينان بدهد كه مجـذور . شودد اين تقريب به تحقيق نزديكتر ميجدي

��
بـه    

  .2طور قريب به تحقيق مساوي است با 
نخستين كسي بود كه هندسـه را در   Proclusبه گفتة پروكلوس بنا -كه هميشه سيمايي مبهم دارد  -فيثاغورس 
معتقدنـد كـه احتمـال دارد خـود      1،بسياري از مراجع علمـي، از جملـه سـر تومـاس هيـث     . قرار داد شمار علوم عالي

فيثاغورس قضيه اي را كه به نام او معروف است كشف كرده باشد؛ و آن قضيه اين است كه در هر مثلث قـائم الزاويـه   
را فيثاغوريان از زمانهـاي بسـيار    در هر صورت، اين قضيه. جموع مجذورين دو ضلع ديگرممجذور وتر مساوي است با 

  .اند كه مجموع زواياي هر مثلث دو قائمه استدانستهاند؛ و نيز ميدانستهمي قديم
، از معاصـران  Theodorus، به شكل موارد خاص بـه وسـيلة تئـودوروس    2هاي گنگ، غير از ريشة دوم عدد ريشه
همزمان افالطون منتها انـدكي از او پيرتـر بـوده اسـت، در      تتوس، كه كمابيش، مورد مطالعه قرار گرفتند؛ و تهسقراط

وشته اسـت؛ ولـي از محتويـات    م رساله اي دربارة ريشه هاي گنگ ندموكريتوس ه. اين زمينه به طور عام تحقيق كرد
                              ت و از كارهـاي تئـودوروس در             اي عميـق داشـ  افالطـون بـه ايـن موضـوع عالقـه     . تآن چندان اطالعي در دست نيس

 گويد كه بـي اطالعـيِ  مي) 819 - 820(» قوانين«در رسالة . كنده نام شخص اخير معروف است ياد مياي كه برساله
رساند كه خود وي در سالهاي نسبتاً دير زندگيش به كسب اطـالع در  ين موضوع ماية شرمساري است؛ و ميعموم از ا

  .هاي گنگ البته در فلسفة فيثاغوري مقام مهمي داشته استوضوع ريشهم. ين باره پرداخته استا
هاي گنگ عبـارت بـود از ابـداع نظريـة تناسـب هندسـي كـه بـه دسـت          هاي كشف ريشهيكي از مهمترين نتيجه

پيش از اودوكسوس فقط نظرية تناسـب  . صورت گرفت.) م.ق 355در حدود  - 408در حدود ( Eudoxusاودوكسوس 
 bدر  aاسـت، در صـورتي كـه حاصـل ضـرب       cبه  dمانند نسبت  bبه  aبنابر اين نظريه، نسبت . اشتعددي وجود د

) منطـق (اين تعريف، در غياب نظرية عددي ريشه هاي گنگ، فقط با اعداد گويا . باشد cدر  bمساوي با حاصل ضرب 
اي قـرار  محدوديت مبراست و در قالب شـيوه از اين اما اودوكسوس تعريف تازه اي به دست داد كه . قابل انطباق است
قليدس پرورده شده و داراي زيبايي منطقـي  اين نظريه در كتاب اُ. آوردهاي تحليل جديد را به خاطر ميدارد كه شيوه
  .فراوان است

اين روش . را ابداع كرده يا آن را كامل ساخته است) method of exhaustion(» روش افنا«اودوكسوس همچنين 
. اسـت ) integral calculus(» حساب جامعـه «روش افنا پيش درآمد . بعدها ارشميدس با توفيق بسيار به كار بسترا 

مي توان در دايره يك شش ضلعي يا دوازده ضلعي منـتظم محـاط   . براي نمونه مسئلة مساحت دايره را در نظر بگيريد
مسـاحت چنـين كثيراالضـالعي، تعـداد     . يليـون رسـانيد  كرد، يا تعداد اضالع اين كثيراالضالع منتظم را به هزار يـا م 

                                                           

1. Sir Thomas Heath, Greek Mathema$cs Vol. I, p. 145. »رياضيات يوناني «  
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اگر تعداد اضالع را زياد كنيم، مي توانيم ثابـت كنـيم   . ر دايره خواهد بودطاضالعش هر چه باشد، متناسب با مجذور ق
كه مي توان مساحت كثيراالضالع را به مقداري به دست آورد كه تفـاوت آن بـا مسـاحت دايـره از هـر مقـدار قبلـي،        

هنگـامي كـه آن را قـدري    (ايـن اصـل   . به كار مي رود» اصل ارشميدس«براي اين مقصود . ناچيز، كمتر باشدهرچند 
مي گويد كه اگر از دو مقدار نامساوي آن را كه بزرگتر است نصف كنيم، و آنگاه آن نصف را نصف كنيم و ) ساده كنيم

بـه عبـارت   . مقدار كوچكتر اصلي كـوچكتر باشـد   بر همين منوال پيش رويم، سرانجام به مقداري خواهيم رسيد كه از
  .aبزرگتر است از  bضرب در  n2وجود دارد به طوري كه  nباشد، عدد صحيح  bبزرگتر از  aديگر، اگر 

د؛ و گـاه بـه   روش افنا گاه به نتيجة محقق مي رسد، مانند تعيين سطح شلجمي، چنانكه ارشميدس به دسـت آور 
مسئلة تعيين سطح دايره . شودشش براي تعيين سطح دايره ديده ميكه در مثال كوشود، چنانتقريب مداوم منجر مي

��ارشـميدس در محاسـبه تقريـب    . ناميده مي شود πعبارت است از تعيين نسبت محيط دايره به قطر آن كه 

�
را بـه   

3كـوچكتر از   πضلعي بر دايره ثابت كرد كه  96وي با محاط كردن و محيط كردن يك كثيراالضالع . كار مي برد
	

�
و  

3بزرگتر از 
	�

�	
اي از تقريب ادامه داد، و از هيچ روش ديگري هم در اين مسئله توان تا هر درجهاين روش را مي. است 

از زمان انتيفون  πهاي محاطي و محيطي براي تقريب عدد يراالضالعبه كار بردن كث. بيش از اين كاري ساخته نيست
Antiphon ط بود سابقه داردكه از معاصران سقرا.  

وانان بـود، در حـدود سـال    من هنوز كتابش يگانه كتاب درس رسمي هندسه براي ج اوقليدس كه در زمان جوانيِ
» اصـول «قسـمت اعظـم كتـاب    . زيسـت ه مـي سالي پس از مـرگ اسـكندر و ارسـطو، در اسـكندري     ، چند. م.ق 300

Elements ن هرچـه  انسـا . قليدس بودي هندسة او متعلق به خود اُن منطقوي تازگي نداشت، اما ترتيب قضايا و سازما
ث وي دربارة حب. بيند كه اين ترتيب و سازمان منطقي بيشتر شايان تحسين استكند ميبيشتر هندسه را مطالعه مي

خطوط موازي به توسل به اصل معروف خطوط موازي، داراي اين حسن مضاعف است كه هم در استنتاج دقيق اسـت  
نظرية تناسب كه پس از اودوكسـوس پديـد آمـد بـه وسـيلة      . داردودن فرض نخستين را پوشيده نميك بو هم مشكو

در قـرن نـوزدهم وارد تحليـل رياضـي كـرد، از       Weierstrassروشهايي كه اساساً نظير روشهايي است كه وايرشتراس 
پردازد، و، در كتـاب  دسي ميقليدس سپس به نوعي جبر هناُ. كندمربوط به ريشه هاي گنگ پرهيز مي همة اشكاالت

ردن احجـام  پس از آن مي رود بر سر هندسة فضايي و بحث را با بنا ك. دهم، به بحث دربرة ريشه هاي گنگ مي رسد
  .دهدن مسلم انگاشته شده است پايان ميافالطو» تيمائوس«تتوس كامل شده و در رسالة منتظم، كه به وسيلة ته

از بزرگترين كتابهايي است كه تاكنون نوشته شده است و يكـي از كـاملترين    قليدس به طور مسلم يكياُ» اصول«
روش اسـتنتاجي محـض اسـت و در درون آن راهـي بـراي      : البته معايب خاص يونانيـان را دارد . آثار فكر يوناني است

هندسة غيرِ د؛ اما در قرن نوزدهم شدناين مفروضات مسلم انگاشته مي. ردتحقيق صحت مفروضات نخستين وجود ندا

تواند صحت و بطـالن آنهـا   است غلط باشند، و فقط مشاهده مي ممكنقليدسي نشان داد كه برخي از اين مفروضات اُ
  .را تعيين كند

.               ر بيان كرده بود نـزد اُقليـدس هـم ديـده مـي شـود      همان نظر تحقير نسبت به فوايد علمي امور كه افالطون مكرّ
صـيل هندسـه چـه فايـده اي     شاگردان او پس از گوش فرادادن به اثبات قضيه اي پرسيد كه تحگويند كه يكي از مي

پشيزي به اين جوان بده، زيرا كه مي خواهد حتمـاً از تحصـيل   «: راخواند و گفتفاي را دارد؛ و اُقليدس در پاسخ برده
در زمان باستان هـيچكس گمـان   . جه بودي امور از لحاظ علمي موملاما نظر تحقير آنان نسبت به فوايد ع» .فايده برد

د اما سرانجام در قرن هفدهم گاليله كشـف كـر  . استعمالي هم داشته باشدمورد  نمي برد كه مقاطع مخروطات فايده و
كننـد و ناگهـان   رات روي مدار بيضي حركت مـي كند و كپلر كشف كرد كه سياكه پرتابه روي خط سهمي حركت مي

  .به نظريات انجام داده بودند به صورت كليد فنون جنگي و علم نجوم درآمد ف عشقِكارهايي كه يونانيان به صر
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از روميـان كـه از    نخسـتين كسـي  . قليدس را بفهمندور عملي بودند كه بتوانند آثار اُروميان بيش از آن سرگرم ام
مـول نبـود، و راسـتي هـم     برد سيسرو است كه شايد در زمان او هنوز ترجمة كتب به زبان التينـي مع اُقليدس نام مي

امـا قـدرت   . ده اسـت شـ اي از ترجمة التيني ديـده ن هيچ سابقه) ميالدي 480در حدود ( Boethiusپيش از بوئتيوس 
قليدس را بـراي  سخه اي از كتاب اُن) بيزانس(ميالدي امپراتور روم شرقي  760در حدود سال : درك تازيان بيشتر بود
. اي به زبان تازي از آن كتـاب فـراهم آمـد   الرشيد ترجمهالدي به فرمان هارونمي 800د سال خليفه فرستاد و در حدو

از  Adelard of Bathميالدي به توسـط ادالرد بـاتي    1120نخستين ترجمة التيني كه در دست است در حدود سال 
قـط در اواخـر   امـا ف . از آن پس تحصيل هندسه بار ديگر در مغرب زمين رواج گرفـت . زبان تازي برگردانده شده است

  .هاي مهم حاصل شدرنسانس بود كه در اين فن پيشرفت
پـيش از دورة  . پردازم به علم نجوم كه توفيقهاي يونانيان در آن زمينـه هـم چـون هندسـه فـراوان بـود      اكنون مي

را ثبـت  شكار سـيارات  آحركات . يونانيان در مصر و بابل بر اثر قرنها مشاهده و رصد گيري شالوده اي ريخته شده بود
وجود دور را در خسوف و كسوف در بابـل مسـلماً   . كرده بودند، اما دانسته نبود كه ستارة شام و ستارة سحر يكي است

و در مصر محتمالً كشف كرده بودند، و اين امر باعث شده بود كه بتوان خسوف را به نحوي كمـابيش مطمـئن پـيش    
تقسيم زاوية . يت نيستؤف هميشه در يك جاي معين قابل رولي پيش بيني كسوف ممكن نبود، زيرا كسو. بيني كرد

بابليـان بـه عـدد شصـت، و حتـي دسـتگاه       . ائمه را به نود درجه، و هر درجه را به شصت دقيقه، ما از بابليـان داريـم  ق
گامان خـود را ره آورد  نيان دوست مي داشتند كه دانش پيشـ يونا. شمارش مبتني بر شصت، دلبستگي خاصي داشتند

اما پيش بيني . نان به مصر بدانند؛ حال آنكه دانشي كه واقعاً پيش از يونانيان به دست آمده بود بسيار ناچيز بودسفر آ
خسوف به وسيلة تالس نتيجة نفوذ دانش خارجي بود، و دليلي در دست نيست كه بگـوييم تـالس بـر آنچـه از منـابع      

  .سن اتفاق بوداش از حبينيپيش ي افزود؛ و راست درآمدنمصري يا بابلي فراگرفته بود چيز
انكسيمندر مـي انديشـيد كـه    . بگذاريد بحث خود را با برخي از قديميترين اكتشافات و فرضيات صحيح آغاز كنيم

ارسطو كه غالباً بهترين فرضيات عصر خود را رد مي كرد، بـدين  . يه نداردكزمين آزاد در فضا شناور است و بر چيزي ت
مي گرفت كه چون زمين در مركز واقع است نمي تواند حركت كنـد؛ زيـرا دليلـي نـدارد كـه       نظرية انكسيمندر خرده

ردي هرگاه م -اگر اين نظر صحيح باشد  -گفت وي مي. كت در حهت ديگر ترجيح دهدحركت در يك جهت را بر حر
بب فقـد دليـل بـراي    اي بگذاريم و در نقاط مختلف محيط دايره خوراك بچينـيم، آن مـرد بايـد بـه سـ     را وسط دايره

                  ايـن برهـان در فلسـفة مدرسـي هـم تكـرار       . برگزيدن يكي از خوراكها به جاي ديگري سرانجام از گرسنگي تلف شود
 Buridan» خـر بوريـدان  «در فلسفة مدرسي اين برهان به صـورت  . مي شود، منتها نه دربارة نجوم، بلكه دربارة اختيار

توانـد يكـي را   او به فاصلة مساوي قرار دارد نمـي ان از ميان دو دسته علف كه در چپ و راست درامده است، خر بوريد
  .ميردرگزيند، و بدين سبب از گرسنگي ميب

داليـل وي  ) بايد تصـور كـرد كـه   (فيثاغورس به اغلب احتمال نخستين كسي بود كه زمين را كروي انگاشت؛ ولي 
انكسـاگوراس  . اما داليل علمي ايـن موضـوع بـه زودي كشـف شـد     . لميبيشتر جنبة زيبايي شناسي داشت تا جنبة ع

خـود وي هنـوز زمـين را مسـطح                                       . ادكشف كرد كه نور مـاه عـاريتي اسـت و نظريـة قطعـي خسـوف را بـه دسـت د        
رويـت زمـين بـه دسـت     زمين كه هنگام خسوف به روي ماه مي افتد داليل قطعي بـر ك  ةپنداشت، ولي شكل سايمي

گويـا  (آنها مي دانسـتند  . فيثاغوريان قدم را از اين هم فراتر نهادند و زمين را يكي از ستارگان دانستند. فيثاغوريان داد
از جملـه زمـين،    ،كه ستارة شام و ستارة سحري يكي است؛ و مي پنداشتند كه همة ستارگان) فيثاغورسخود از قول 

آنان كشف كرده بودندكـه مـاه   » .آتش مركزي«ند، نه به گرد خورشيد، بلكه به گرد روي مدار مستدير حركت مي كن
هميشه فقط يك رويش به سوي زمين است، و نيز مي پنداشتند كه زمين نيز هميشـه فقـط يـك رويـش بـه سـوي       

ه است، و ناحية مديترانه در سويي است كه رو به آتش مركزي نيست، و بدين سبب آن آتـش هميشـ  » آتش مركزي«



 175 □ رياضيات و نجوم قديم يونان 

 

مي ناميدند؛ و مي پنداشتند كه تـابش خورشـيد انعكـاس    » مادر خدايان«يا » خانة زئوس«اتش مركزي را . ناپيداست
اصله از آتـش مركـزي وجـود    فبه همين » زمين مقابل،«نور آن آتش است؛ و عالوه بر زمين، جسم ديگري نيز به نام 

دليـل علمـي عبـارت بـود از ايـن      . أخوذ از اسرار اعـداد يكي علمي، ديگري م: براي اين موضوع دو دليل داشتند. دارد
انكسـار نـور، كـه    . دهد كه خورشيد و ماه هر دو باالي افق قرار داردنـد ة صحيح كه گاه خسوف هنگامي رخ ميمشاهد

باعث اين پديده است، نزد آنان شناخته نبود؛ و در اين موارد مي انديشيدند كه مسبب خسوف بايد ساية جسمي غيـر  
روي هـم ده جسـم   » مقابل زمين«دليل ديگر اين بود كه خورشيد و ماه و ستارگان پنجگانه و زمين و . ين باشداز زم

  .شوند، و ده عدد رمزي فيثاغوريان بودآسماني مي
كه در پايان قرن پنجم پيش از مـيالد مـي زيسـته     Philolaus of Thebesاين نظرية فيثاغوري به فيلوالئوس تبي 

نظر، هر چند خيالي است و بخشي از آن نيز كامالً غير علمي است، داراي اهميت بسيار است؛ زيـرا   اين. منسوب است
تصور كردن زمـين، نـه   . بر دارد ن كوشش فكري را كه براي تصور فرضية كوپرنيكوس الزم است درآكه قسمت اعظم 

شـكل كـره اي سـرگردان در    ان بلكه به به عنوان مركز جهان بلكه به عنوان يكي از ستارگان، نه به شكل ثابت جاويد
چون تصور طبيعـي  . دهندة وارستگي شگفتي است از قيد طرز تفكري كه آدمي را مركز هستي مي شناسدفضا، نشان

تـر  انسان به ياري براهين علمي به سوي نظريـات دقيـق  هدايت انسان از جهان يك بار چنين تكاني خورده بود، ديگر 
  .چندان دشوار نبود

، كه اندكي پس از انكساگوراس مي زيسـت،  Oenopidesاوئنوپيدس . به اين نظريه، مشاهدات گوناگون افزوده شد
و ايـن امـر گفتـة    ايد از زمين بسـيار بزرگتـر باشـد؛    به زودي روشن شد كه خورشيد ب. كجي مدار زمين را كشف كرد

چيـزي از زمـان افالطـون نگذشـته بـود كـه       هنـوز  . كساني را كه مي گفتند زمين مركز جهان نيست تأييد مي كـرد 
كه زمـانش  ( Heraclides of Pontusهراكليدس پونتوسي . را رها كردند» زمين مقابل«و » آتش مركزي«فيثاغوريان 
ايـن   رگردند و بد كه زهره و عطارد گرد خورشيد ميكشف كر) يعني معاصر ارسطو است. م.ق 315تا  388در حدود 

موضـوع اخيـر قـدم بسـيار مهمـي بـود كـه        . چرخـد هار ساعت يكبار گرد محور خود ميكه زمين هر بيست و چ شد
وده باشـد؛ لـيكن   ن بود و بايد مرد بزرگي بـ دس متعلق به مكتب افالطوهراكلي. هيچيك از اسالف وي برنداشته بودند

  .ندان يك مرد سبكسر نام بردهرود مورد احترام نبوده است؛ و از او به عنواچنانكه انتظار مي
مي زيسته، و از اين قرار بيست و . م.ق 230تا  310كه در حدود  Aristarchus of Samosاريستارخوس ساموسي 

پنج سال از ارشميدس بزرگتر بوده، جالبترين منجم زمان باستان است؛ زيرا كه وي شكل كامل فرضـية كوپرنيكـوس   
يره هايي گرد خورشيد مي گردند، و زمين هر بيسـت  ستارگان، از جمله زمين، در دا ةرا طرح كرد؛ يعني گفت كه هم

 چيزي كه قدري بور كننده است اينكه يگانـه اثـري كـه از اريسـتارخوس    . و چهار ساعت يك بار گرد خود مي چرخد
شـته شـده   مركـز بـودن زمـين نو    ةاست كه بنابر عقيد 1»هاي خورشيد و ماهها و فاصلهدربارة اندازه«باقي مانه رسالة 

كنـد؛ و  ر كدام از نظريات تفاوتي حاصل نمـي هاتخاذ كند اي كه اين رساله در آن بحث ميه از حيث مسئلهالبت. است
شايد وي به همين عقيده مالحظه خالف عقل دانسته باشد كه بار مخالفت غيرالزم را با عقيدة عموم منجمـان در آن  

ر تومـاس هيـث در اثـر    س. وپرنيكوس رسيده باشدرساله بر دوش بكشد؛ يا شايد پس از نوشتن اين رساله به فرضية ك
كه متن و ترجمة اين رساله را در بر دارد، به نظر اخير تمايل دارد؛ امـا در هـر حـال     2،اخير خود دربارة اريستارخوس

  .شواهد اينكه اريستارخوس نظر كوپرنيكوس را عنوان كرده است قطعي است

                                                           

1. On the Sizes and Distances of the Sun and the Moon. 

مطالـب زيـر   ) «Iristrachus of Samos, the Ancient Copernicus»( »اريستارخوس ساموسي، كوپرنيكوس زمـان باسـتان  «. 2
  .مأخوذ از اين كتاب است
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. تارخوس بـود سـ س است كه، چنانكه ديـديم، معاصـر جـوانتر اري   نخستين و بهترين شواهد اين امر از آن ارشميد
گويد كه اريستارخوس كتـابي پديـد آورد   پادشاه سيراكوس، مي Gelonارشميدس در ضمن سخن گفتن دربارة گلون 

حركـت  فرضيات وي عبارتنـد از اينكـه ثوابـت و خورشـيد بـي     «: دهد كهبود، و ادامه مي» وي فرضيات خاصيحا«كه 
» .برجاي خويش قرار دارند، و زمين روي محيط دايره گرد خورشيد مي گـردد و خورشـيد در ميـان مـدار جـاي دارد     

مي انديشد كه وظيفة يونانيـان ايـن   « Cleanthesگويد كلئانتس شود كه مياي نيز در تاريخ پلوتارك ديده ميقطعه 
را به حركـت  ) يعني زمين(نون جهان كه وي كانند، زيرا ديني محاكمه كاريستارخوس ساموسي را به جرم بي بود كه

درآورده است، و اين براي آن است كه مي خواهد اين پديده را محقق سازد كه آسمان برجاي ثابت اسـت و زمـين در   
كلئـانتس از معاصـران   » .مداري كج گرد آن مي گـردد، در حـالي كـه بـه گـرد محـور خـود نيـز در چـرخش اسـت          

گويد كه اريسـتارخوس نظـر خـود را    در قطعة ديگري پلوتارك مي. رگذشتد. م.ق 232در حدود اريستارخوس بود و 
 150حـدود   كوس دروسـلي . (آن را مسلم دانست Seleucusكوس واما خلف او، سلي. فقط به عنوان فرضيه مطرح كرد

يند كه اريسـتارخوس ايـن   گونيز مي Sextus Empiricusو سكستوس امپيريكوس  Aёtiusتيوس آئه.) به بار آمد. م.ق
اگر هم چنين باشد بعيد نيست كـه اريسـتارخوس نيـز، ماننـد گاليلـه در دو      . نظر را فقط به عنوان فرضيه مطرح كرد

يـد، پايـة   آالذكر بـر مـي  يشه، چنانكه از لحن كلئانتس سابقهزار سال بعد، از تعصبات ديني انديشيده باشد؛ و اين اند
  .حكمي داشته استستم

تارخوس پيش كشيده شـد، سـليوكوس آن   سزمايشي به وسيلة اريآنكه فرضية كوپرنيكي به طور قطعي يا پس از آ
علت اين امر بيشتر متوجـه هيپـارخوس   . را قطعي گرفت؛ ولي از ميان منجمان باستاني ديگر كسي بدان توجهي نكرد

Hipparchus  به بار آمد. م.ق 126تا  161است كه ميان سالهاي .رگتـرين مـنجم   بز«يث از او به عنوان ر توماس هس
هيپارخوس نخستين كسي بود كه از روي اسـلوب بـه نوشـتن دربـارة مثلثـات پرداخـت؛        1.كندياد مي» زمان باستان

ول روز و شب را كشف كرد؛ طول ماه قمري را، با خطايي كمتر از يك ثانيـه، معـين كـرد؛    طجريان افزايش و كاهش 
اندازه ها و فاصله هاي خورشيد و ماه اصـالح كـرد؛ و صـورتي از هشتصـد و پنجـاه       ةدرباررخوس را اتخمينهاي اريست

براي رد كردن فرضية اريستارخوس دائر بـر مركزيـت خورشـيد،    . ابت، با تعيين طول و عرض آنها، تنظيم كردة ثستار
اتخـاذ و   - يرة بزرگتـري باشـد  يعني دايره هايي كه مركزهاشان بر محيط دا -را ) epicycles(» فلكهاي تدوير«نظرية 

دسـتگاهي  . رده بـود كبه بار آمد ابداع . م.ق 220، كه در حدود سال Apolloniusاين نظريه را اپولونيوس . اصالح كرد
معـروف شـد، شـكل پـروردة همـين       -كه در اواسط قرن دوم ميالدي به بار آمـد   -منجم  كه بعدها به نام بطلميوسِ

  .نظريه بود
نيز چيزي، گرچه ناچيز، از فرضية كمابيش فراموش شدة اريسـتارخوس خوانـده بـوده و يـافتن     شايد كوپرنيكوس 

، فرضـية اريسـتارخوس در علـم    بگذريمكه از اين . اش دلش را گرم ساخته باشدجعي باستاني در تأييد فرضية تازهمر
  .ثيري نداشتأشناسي پس از وي در واقع هيچ تستاره

                 ين اندازه هاي زمين و ماه و خورشيد و فواصل مـاه و خورشـيد، روشـهايي بـه كـار      شناسان باستاني در تخمستاره
بسـياري از نتـايجي   . كردبزار كار دقيق به مانع برخورد ميمي بردند كه از لحاظ نظري معتبر بود، اما به سبب نبودن ا

اراتوسـتنس  . ت انگيـز قـرين صـحت اسـت    كه آنان گرفتند، بـا در نظـر گـرفتن نبـودن ابـزار كـار، بـه طـرزي شـگف         
Eratosthenes  حقيقـي اسـت   ةميل حساب كرد، كه فقط در حدود پنجاه ميـل كمتـر از انـداز    7850قطر زمين را .

در  ننـا آامـا هيچكـدام از   . اسـت  2/30برابر قطر زمين حساب كرد؛ رقم صحيح  5/29بطلميوس فاصلة متوسط ماه را 

                                                           

1. Greek Mathema$cs, Vol II, p. 253. 
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. خورشيد نزديك نشـدند، و همـه ايـن دو رقـم را كمتـر از حقيقـت حسـاب كردنـد        محاسبات خود به اندازه و فاصلة 
  :تخمينهاي آنها با واحد قرار دادن قطر زمين از اين قرار بود

  ؛6545: 1پوزيدونيوس ؛1254: هيپارخوس ؛180: اريستارخوس
امـا رقـم   . (ه اسـت شـد نزديكتـر مـي   چنانكه پيداست اين تخمينها همواره به حقيقـت . است 11726رقم صحيح 

جموعة مرفته تصوري كه آنان از رويهم. ر حدود نصف رقم صحيح استو رقم پوزيدونيوس د) كند،بطلميوس تنزل مي
  .شمسي داشتند چندان دور از حقيقت نبود
دير، يـا مركـب از   منجمان باستاني حركات اجرام آسماني را يكدست و مست. نجوم يوناني هندسي بود، نه ديناميك

كردند كه گيتـي از افالكـي تشـكيل شـده كـه      گمان مي. داشتندرا ن» نيرو«آنان تصور . پنداشتندمستدير ميحركات 
بـا ظهـور نيوتـون و نيـروي جاذبـه، نقطـة نظـر        . انـد م فلكي گوناگون روي آنها نصب شدهمجموعاً در حركتند، و اجرا

بـه  » نيـرو، « كـه تصـورِ  » اينشـتين عـام  يت نظرية نسب«شگفت اينكه در . جديدي كه كمتر هندسي بود به ميان آمد
  .شودزگشتي به نقطة نظر هندسي ديده ميمعناي نيوتوني كلمه، در آن راه نيافته با

است فرضية يـك  ، مطلوب حركات ظاهري اجسام آسماني در فلك معلوم: مسئله از نظر شخص منجم چنين است
سن فرضية كـوپرنيكي حقيقـت   ح. االمكان ساده كندحتيها را كه ترسيم پديدهمختصة ثالث، يعني ارتفاع، به طوري 

نيـان در  يونا. ئلة حقيقـت مطـرح نيسـت   ، مسـ در نظريـة نسـبيت حركـت   . داشتن آن نيست، بلكه سـادگي آن اسـت  
مسـئله را از راه   -توان گفت از روي قصد و عمـد  گرچه نمي -ها را توجيه كند سرانجام جستجوي فرضياتي كه پديده

مقايسة آنان با اسالفشان، و نيز با اخالفشان تا برسيم به كوپرنيكوس، بايـد هـر   . علمي صحيح مورد بررسي قرار دادند
  .نان معتقد سازدآمحققي را به نبوغ حقيقتاً شگفت 

ارشـميدس  . نـد كنهاي طراز اول يونان را كامـل مـي  شميدس و اپولونيوس، جمع رياضيداندو مرد بسيار بزرگ، ار
به تصـرف روميـان درآمـد    . م.ق 212دوست و شايد عموزادة پادشاه سيراكوس بود؛ و هنگامي كه شهر سيراكوس در 

ارشميدس نه فقط رياضيدان بلكـه فيزيكـدان و محقـق علـم     . زيستولونيوس در جواني در اسكندريه مياپ. كشته شد
. بيشتر به واسطة آثار خود دربارة مقاطع مخروطـات اهميـت دارد   اپولونيوس. نيز بود) hydrostatics(ها تعادل آبگونه

من بيش از اين دربارة اين دو دانشمند چيزي نخواهم گفت؛ زيرا كه اينان ديرتر از آن آمدنـد كـه بتواننـد در فلسـفه     
  .تأثير كنند

صر بزرگ بـه پايـان   گرفت، ديگر عيان احترامي در اسكندريه صورت ميپس از اين دو مرد، گرچه هنوز كارهاي شا
در عوض زير سلطة روميان، يونانيان اعتماد به نفس را كه وابسته به آزادي سياسي است از دست دادند، و . رسيده بود

شت، مظهـري  آن سرباز رومي كه ارشميدس را ُك. اي نسبت به اسالف خود به دست آوردندارادت و احترام فلج كننده
  .روم در سراسر دنياي يوناني باعث آن شدبود از هالكت فكر اصيل و بديع كه 

                                                           

1 .Posidonius به بار آمد. م.وي در نيمة اخير قرن دوم ق. استاد سيسرو.  
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هاي آزاد كـه بـه دسـت    »دولتشهر«دورة : توان به سه دوره تقسيم كردوناني زبان را در زمان باستان ميتاريخ دنياي ي

به روم پس از مـرگ كلئوپـاترا    مقدونيه، كه آخرين بقاياي آن با الحاق مصر پ و اسكندر پايان گرفت؛ دورة تسلطفيلي
ظمـي و، از آن  ن، صفت مشخص دورة نخست آزادي و بيرهدر اين سه دو. ورة امپراتوري رومرفت؛ و سرانجام داز ميان 

  .نظمي و، از آن دورة سوم رقيت و نظم استدورة دوم رقيت و بي
كاري كه در اين دوره در زمينة علوم و رياضيات صورت . معروف است» عصر يوناني«از اين سه دوره، دورة دوم به 

در زمينة فلسفه، اين كار عبارت است از پي ريزي مكتبهـاي  . فت بهترين توفيقي است كه يونانيان بدان نايل شدندگر
پـس  . به عنوان يك دستگاه فلسفي مكمـل و مـدون  ) Scepticism(گرايي و نيز مكتب شك) Stoic(اپيكوري و رواقي 

پـس از  . رسـد پاي دورة افالطون و ارسطو نمـي آن به هرچند اهميت . لسفه اهميت داردفاين دوره هنوز هم از رهگذر 
اي وم ميالدي در واقع هيچ مطلب تازهدر قرن س) Neoplatonists(افالطونيان ديگر تا هنگام ظهور نو . م.سوم ق قرن

  .شدومي براي پيروزي مسيحيت آماده ميدر فلسفة يوناني ديده نمي شود، اما در همين مدت بود كه دنياي ر
اسـكندر  . م.ق 324تـا   334در مـدت ده سـال، از   . ه حكومت اسكندر ناگهان يونان را ديگرگون سـاخت دورة كوتا

شاهنشـاهي ايـران، يعنـي    . آسياي صغير و سوريه و مصر و بابل و ايـران و سـمرقند و بلـخ و پنجـاب را تصـرف كـرد      
ي يونانيـان بـا دانشـهاي كهـن و     كنجكاو. بزرگترين امپراتوري كه جهان به خود ديده بود، در سه جنگ از ميان رفت

             كـه در ميـان آنهـا ديـن بـودايي در راه تفـوق پـيش         -خرافات بابليان، و دوتا پرستي زرتشتي، و دينهاي هندوسـتان  
هـاي  افغانستان، و سواحل سيحون و شـاخه كشيد؛ حتي در كوهستانهاي  اسكندر به همه جا سر. آشنا شد -مي رفت 

. وناني بنا كرد؛ و كوشيد در اين شهرها سازمان يوناني با حكومتي كمابيش خودمختار پديـد آورد رود سند، شهرهاي ي
يافت، و گرچه بيشتر تمدن يوناني اروپا برخالف ميل خود تسليم او شـده  ه او بيشتر از مقدونيان تشكيل ميگرچه سپا

نان كه كشور گشايي او گسترش يافـت سياسـت   اما همچ. دانستز كار خود را پيشواي يونانيان ميبود، اسكندر در آغا
  .آميزش دوستانة يونانيان و غيريونانيان را در پيش گرفت

از يك سـو پيـدا بـود كـه سـپاهيان او، كـه چنـدان زيـاد         . عواملي كه اسكندر را بدين كار برانگيخت گوناگون بود
بايستي بر سازش با كشورهاي تصرف شده تكيـه  نبودند، نمي توانند امپراتوري پهناوري را به زور نگهدارند، و سرانجام 

از سوي ديگر مشرق زمين به هيچگونه حكومتي جز حكومت پادشاه آسماني خو نداشت، و اسكندر بازي كردن . كنند
دانست يا مصالح سياسي باعـث  آيا اسكندر واقعاً خود را خدا مياينكه . نقش چنين پادشاهي را باب طبع خود مي ديد

ا خدا بخواند، مسئله اي است كه بايد روانشناسان به حل آن بپردازند، زيرا كه شواهد تاريخي قـاطع  مي شد كه خود ر
 در هر صورت مسلم است كه وي در مصر به عنوان جانشين فراعنه، و در ايران به عنوان شاهنشاه از چاپلوسـيِ . نيست

در برابـر او رفتـاري داشـتند     -ناميدند مي» اننديم«كه آنها را  -سركردگان مقدوني او . چاپلوسان خرم و خرسند شد
                     خـود را در برابـر او بـه خـاك     : دادنـد پادشـاه حكومـت مشـروطة خـود نشـان مـي      كه اشراف مغرب زمـين در برابـر   

هنگامي كه نـديمان او را  . انداختند، و حتي به بهاي خطر جاني از اندرز دادن و خرده گيري خودداري نمي كردندنمي

. 
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وادار كردند كه به جاي پيشروي براي تصرف گنگ از سواحل سند به سوي وطن بازگردد، در لحظة حساسـي جلـو او   
ايـن  . بيشتر سر نرمي و سـازش داشـتند   شد،داشته ميشان نگهزمينيان، اگر احترام عقايد ديني اما مشرق. را گرفتند

ا پسـر  امر براي اسكندر مشكلي پديد نياورد، زيرا همين قدر كافي بود كه عامون يا بعل را با زئوس يكي كند و خـود ر 
گويند كه اسكندر از پدرش فيليپ بيزار بوده و شايد در كشتن او هم دست داشـته اسـت؛   روانشناسان مي. خدا بخواند

، مانند زنان اساطير يونان، معشـوقة يكـي از خـدايان    Olympiasداشته تصور كند كه مادرش اوليمپياس يدوست م و
آسا بود كه به خوبي ممكن است او اصل و منشأ توفيقهـاي شـگرف خـود را     هكارهاي اسكندر چنان معجز. بوده است

  .اعجاز پنداشته باشد
گويـد نژادهـاي شـمالي بـا     هنگامي كه ارسطو مي. نيان داشتنديونا يونانيان احساس برتري شديدي نسبت به غير

. روحند و نژادهاي جنوبي متمدن ولي فقط يونانيان هم با روحند و هم متمدن، بي شك عقيدة عموم را بيان مي كند
. ي نداشـتند افالطون و ارسطو برده ساختن يونانيان را خطا مي دانستند، حال آنكه دربارة غير يونانيان چنـين اعتقـاد  

خود وي دو شـاهدخت غيـر يونـاني را بـه     . اسكندر كه خود يوناني نبود، كوشيد تا اين احساس برتري را درهم شكند
  .زني گرفت و سر كردگان مقدوني خود را واداشت كه با زنان اصيل زادة ايراني ازدواج كنند

ج از يونان بنا كرد بايد شمارة مردان مهـاجر  بيشماري كه اسكندر در خار يونانيِ انديشد كه در شهرهايِانسان مي
. ين الزم مي آيد كه اين مردان در ازدواج با زنان محلي از اسكندر پيروي كـرده باشـند  ابيش از زنان بوده باشد؛ و بنابر

المجموع، در سر مردان متفكر راه يابـد؛ و ايـن بـود كـه ديگـر      حيثاين بود كه تصور نوع بشر، مننتيجة اين سياست 
در زمينـة  . به نژاد يوناني، كافي و كامل بـه نظـر نمـي رسـيد    ) تا حد كمتري(عتقاد ديرين سال آنها به دولتشهرها، و ا

شود؛ اما در عمـل آغـاز آن قـديميتر    با ظهور رواقيان آغاز مي) cosmopolitan(» جهان ميهني«فلسفه اين نقطة نظر 
غيـر يونانيـان   : تأثير و تأثر يونانيان و غير يونانيان دو جانبـه بـود  نتيجه اينكه . است، يعني با ظهور اسكندر مقارن بود

ي تـر تمـدن يونـاني دامنـة پهنـاور    . داندكي از علوم يوناني را آموختند، و يونانيان بسياري از خرافات آنان را فرا گرفتن
  .اش كاسته شديافت، اما خلوص و بيغشي يوناني

بسياري از يونانيان به كشـاورزي مـي پرداختنـد، امـا اينـان در پديـد        البته. تمدن يوناني اساساً تمدن شهري بود
از مكتب ملطيه به بعد، يونانيـاني كـه در علـم و    . آوردن آنچه در فرهنگ يوناني برجسته است چندان سهمي نداشتند

رة اقـوام غيـر   فلسفه و ادبيات مقام بلندي داشتند، وابسته به شهرهاي بازرگاني ثروتمندي بودند كـه غالبـاً در محاصـ   
كـار  در شهرهاي صور و سيدون و كارتاژ . اين گونه تمدن را نه يونانيان، بلكه فينيقيان بنياد كردند. يوناني قرار داشتند

الف زندگي اين شـهرها، بـرخ  . بدني در درون شهر بر عهدة بردگان بود، و در جنگها از سربازان مزدور استفاده مي شد
سيع روستايي كه با مردم شهر از حيث خون و حقوق سياسي برابر باشند متكي وهاي شهرهاي بزرگ امروزي، بر توده

. دور مشـاهده كـرد   نزديكترين نظير اين تمدن را در عصر جديد بايستي در نيمة اخيـر قـرن نـوزدهم در خـاور    . نبود
دنـد كـه در آنهـا    كونگ و شانگهاي و ديگر بندرهاي تحت معاهدة چـين جزايـر اروپـايي كـوچكي بو    سنگاپور و هونگ

در امريكاي شمالي، در . كردندند و از دسترنج مزدوران گذران ميسفيدپوستان جوامع اشرافي تجاري تشكيل داده بود
، چـون چنـين دسـترنجي موجـود نبـود، سفيدپوسـتان ناچـار خـود بـه          Mason Dixonميسون ديكسون خط شمال 

اي شمالي مأمون و مسلم است، حال آنكه تسلط ايـن نـژاد   تسلط نژاد سفيد بر امريك بدين سبب. كشاورزي پرداختند
اما مقدار زيادي از اين نـوع فرهنـگ   . بر خاور دور بسيار كاهش يافته است، و به آساني ممكن است پاك از ميان برود

ي شـرقي  اين تشبيه ما را براي شناختن وضع يونانيان در قسمتها. سفيدپوستان، خاصه صنعت او، برجاي خواهد ماند
  .دهدامپراتوري اسكندر ياري مي

  :شودآغاز ميبا شرحي از كارهاي اسكندر » كتاب اول مكابيان«. تأثير اسكندر بر مخيلة آسيا عظيم و پايدار بود
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و آن پس از اسكندر رخ نمود كه پسر فيليپ مقدوني بود و از سرزمين چتيئيم برخاست و دارا پادشـاه پارسـها و   «
جاي او بر تخت نشست و نخستين پادشاهي بود كه بر يونان فرمان راند و جنگ بسيار كـرد  مادها را شكست داد و بر 

و مواضع مستحكم بسيار به تصرف درآورد و خون پادشاهان روي زمين بريخت و به انتهـاي جهـان خـاكي رفـت و از     
شد و بلنـد پـروازي آغـاز    ملل بسيار باج و خراج گرفت، چندانكه زمين در برابر او رام گشت و او بدين سبب سرمست 

كرد و آنگاه سپاهي بزرگ و سترگ بياراست و بر ممالك و خاليق و سالطين فرمان راند و جمله را خراجگزار خـويش  
  .ساخت

 زران خود آنان را كه محتـرم بودنـد و ا  كاپس، از ميان خدمت. آنگاه بيمار شد و دريافت كه مرگش فرا رسيده است
 1.ه بودند فرا خواند و هنگامي كه هنوز زنده بود قلمرو خـويش را ميـان آنـان تقسـيم كـرد     روزگار جواني با او بسر برد

  ».گذشتازده سال پادشاهي كرد و آنگاه دربدين منوال اسكندر دو
هنـوز خـود را از   هـاي هيماليـا   خـوانين كوچـك دامنـه   . اي باقي مانددين اسالم به نام قهرماني افسانهاسكندر در 

در سراسر تاريخ هيچ قهرمان واقعي ديگري چنين زمينة كاملي براي افسانه پردازي و شعر  2.داننددودمان اسكندر مي
  .سرايي فراهم نساخته است

امـا از دو پسـر اسـكندر يكـي كـودك      . هنگام مرگ اسكندر كوشش شد تا وحدت امپراتـوري او نگهداشـته شـود   
ني داشتند، اما در جنگـي كـه برخاسـت    اين دو پسر هوادارا هر يك از. بود خردسال بود، و ديگري هنوز به دنيا نيامده

سرانجام امپراتوري او ميان خانواده هاي سه تن از سردارانش تقسيم شد؛ و به تقريب، بـه  . هر دو از ميدان رانده شدند
قسـمت  . فريقايي و به آن سه ديگر قسمت آسيايي متصرفات اسكندر رسـيد آيكي قسمت اروپايي و به ديگري قسمت 

يه را ربطلميوس، كه مصر را بـه دسـت آورد، اسـكند   . افتاد Antigonusاروپايي سرانجام به دست نوادگان آنتيگونوس 
سلوكوس، كه پس از جنگهاي بسيار بر آسيا دست يافت، چنان سرگرم جنگ و جـدال بـود كـه    . پايتخت خود ساخت

پايتخت دولت سلوكي شد 3هنتوانست پايتخت ثابتي داشته باشد؛ ولي در زمانهاي ديرتر انطاكي.  
ان و سلوكيان هر دو سياست اسكندر را، كه آميزش يونانيان با غير يونانيان بود، رها كردند و حكومتهاي بطلميوس

ني بـه آنـان رسـيده بـود، و بـه وسـيلة       جبار نظامي پديد آوردند كه در آغاز متكي بود بر سهمي كه از سپاهيان مقدو
بطلميوسان مصر را با ايمني رضايت بخشي در دست داشـتند؛ ولـي در آسـيا دو    . شدت ميسربازان مزدور يوناني تقوي

آمـدن آن نـواحي بـه تصـرف     ا درقرن با جنگهاي درهم و برهم ميان مدعيان سلطنت گذشت و سرانجام اين جنگها ب
ـ » يونانيان بـاختري «در اين دو قرن ايران به تصرف پارتها در آمد و . دولت روم پايان يافت يش از پـيش از سـرزمين   ب
  .اصلي خود مجزا شدند

كـه   Menanderپادشاهي داشتند به نام مناندر ) كه از آن پس به سرعت برافتادند. (م.اين يونانيان در قرن دوم ق
زبـان دينـي   ( Paliچند گفتگو ميان او و كاهني بودايي به زبان پالي . اي پهناور داشتراتوريش در هندوستان دامنهامپ

گويـد اسـاس   مـي  Tarnدكتـر تـارن   . به جا مانده است و ترجمة قسمتي از آن به زبان چيني موجود اسـت ) بوداييان
و بـه سـلك   نسخة پالي متني است يوناني، وليكن نسخة چيني كه بـا كنـاره گـرفتن منانـدر از سـلطنت و درآمـدن ا      

  .اساس استيابد مسلماً بيمقدسان بودايي پايان مي
، .)م.ق 228-264(آسـوكا  . كشـيد ند بود كه مردم را به سـوي خـود مـي   اين هنگام دين بودايي نهضتي نيروم در
مقدس بودايي، در نوشته اي كه در دست است چنين نوشته است كه هيئتهاي ديني به نـزد همـة پادشـاهان    پادشاه 

                                                           

  .اين موضوع از لحاظ تاريخي درست نيست. 1
  .اندد در دانشگاه اكسفورد تحصيل كردهزيرا پسران كساني كه چنين ادعايي داشتن. شايد اكنون ديگر اين موضوع راست نباشد. 2
  .كيلومتري ساحل مديترانه 22واقع در ) نهرالعاصي(شهري در تركيه در كنار رود اورونتس . 3
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عني پيروزي قانون؛ و نيز اين همان چيزي و در نظر خداوندگار اين بزرگترين پيروزي است، ي«: مقدوني فرستاده است
  -است كه خداوندگار هم در كشور خود روا داشته است و هم در سـرزمينهاي همسـايه، تـا حـدود ششصـد فرسـنگ       

، پادشاه يوناني، مقام دارد؛ و در آنسوي آنتيخوس، تا جايي كه قلمـرو چهـار   Antiochussنتيخوس آحتي در جايي كه 
و نيز در اينجـا، در قلمـرو پادشـاه در    ... و اسكندر نام دارند Magasو آنتيگونوس و ماگاس  پادشاه است كه بطليموس

Yonasميان يوناها 
متأسفانه در مغرب زمين هيچ شرحي دربارة ايـن هيئتهـاي دينـي در    .) يعني يونانيان پنجاب(» .1

  .دست نيست
چنانكه ديديم، يگانـه دانشـمند باسـتاني كـه در اعتقـاد بـه فرضـية        . تأثير تمدن يوناني در بابل بسيار عميقتر بود

، در Seleuciaدر سـلوكيه  . م.ق 150كوپرنيكي از اريستارخوس ساموسي پيروي كـرد سـلوكوس بـود كـه در حـدود      
عادت وحشـيانة پارتهـا   به «اول ميالدي سلوكيه  گويد كه در قرنمي Tacitusتاسيتوس . ساحل رود دجله، به بار آمد

ارايي يـا  سيصد تن از شهروندان، كه به خاطر د. را نگهداشته است 2تنزل نكرده و هنوز سازمانهاي بنيادگذار سلوكوس
النهـرين  در سراسر بـين » 3.تودة مردم نيز در دولت سهمي دارند. دهنداند، سنا را تشكيل ميدانايي شان برگزيده شده

  .تر زبان يوناني به صورت زبان فرهنگ و ادب درآمد و تا هنگام پيروزي اسالم بدين صورت بوديز مانند نواحي غربين
از حيث زبان و ادبيات كامالً يوناني شدند؛ امـا تـوده هـاي روسـتايي كـه بيشـتر       ) غير از يهوديه(شهرهاي سوريه 

در آسياي صغير شهرهاي يوناني سواحل  4.رده بودند نگه داشتندمحافظه كار بودند دينها و زبانهايي را كه بدانها خو ك
نخستين برخـورد راه و رسـم   . قرنها در همسايگان خود نفوذ داشتند؛ و بر اثر فاتح شدن مقدونيه اين نفوذ تقويت شد

ونيـه بسـيار   اين داستان برخالف ساير وقايع امپراتـوري مقد . نقل شده است» كتابهاي مكابيان«يوناني با قوم يهود در 
من در يكي از فصلهاي آينده، هنگامي كه به ريشه و رشد مسيحيت رسيديم، در اين باره سخن خـواهم  . دلكش است

  .در جاهاي ديگر نفوذ يونان با چنين ايستادگي سخت و استواري روبرو نشد. گفت
ر كمتـر از قسـمتهاي   مصـ . پديد آوردن شهر اسـكندريه بـود  . م.از حيث فرهنگ، درخشانترين توفيق قرن سوم ق

ا آسيايي امپراتوري مقدونيه ميدان جنگ شد و اسكندريه براي تجارت داراي وضع و مـوقعي بسـيار مناسـب    ياروپايي 
. بطليموسان حامي و مروج علم بودند و بسياري از بهتـرين مـردان آن عصـر را بـه پايتخـت خـود جلـب كردنـد        . بود

درست اسـت كـه ارشـميدس از مـردم     . هنگام سقوط رم بدين حال ماند بهرياضيات در انحصار اسكندريه درآمد و تا 
تـا روز  (بود و به تنها قسمتي از جهان تعلق داشت كه در آنحا دولتشهرهاي يوناني استقالل خـود را  ) صقلبه(سيسيل 

اراتوسـتنس  . حفظ كرده بودند؛ اما ارشميدس هم در اسـكندريه تحصـيل كـرده بـود    .) م.ق 212مرگ ارشميدس در 
رابطـه اي كمـابيش   . م.رياضيدانها و دانشمنداني كه در قـرن سـوم ق  . رئيس كتابداران كتابخانة معروف اسكندريه بود
كننـد، و آثـاري كـه پديـد آوردنـد      ا يونانيان قرنهـاي پـيش برابـري مـي    نزديك با اسكندريه داشتند از حيث قدرت ب

را زمينة كـار خـود بداننـد و    انند اسالف خود همة علوم اما اين دانشمندان كساني نبودند كه م. همسنگ آثار آنهاست
قليـدس و اريسـتارخوس و   اُ. بودنـد » متخصـص «ي امـروزي كلمـه،   بـه معنـا   عام ارائه كننـد؛ بلكـه،   اي كلي وفلسفه

  .رفتندزمينة فلسفه تا حد ابداع پيش نميكردند و در و اپولونيوس به رياضيات قناعت ميارشميدس 
در شـهرهاي خـود مختـار    . ، بلكه در همة زمينه ها، تخصص صفت مشخص آن عصـر بـود  شدان جهان رنه تنها د

چنـين  . مي شد كه يك تن مرد با كفايت، كفايـت همـه كـار را دارد   پنداشته يونان، در قرنهاي پنجم و چهارم، چنين 
ط هـر چنـد از سياسـت بيـزار بـود      سقرا. مردي بر حسب موقع سپاهي، يا سياسي، يا قانون گذار، يا فيلسوف مي شد

                                                           

  .نقل كرده است House of Seleucus Vol. I, p. 298n» سلسلة سلوكوس«در كتاب  Bevanاين قطعه را بوان . 1
  .نه منجم ،پادشاه. 2

3. Annals, Book VI. Chap 42. »سالنامه ها «  
4. Cambridge Ancient History, Vol. VII, pp. 194-5. »تاريخ باستان كمبريج «  
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ايـن را تكـذيب   » دفاع«با آنكه در (وي در جواني سرباز و . توانست خود را از كشمكشهاي سياسي بركنار نگهداردنمي
به جوانـان اشـرافي كـه خواهـان     شك  ةپروتاگوراس، هنگامي كه از آموختن فلسف. محصل علوم طبيعي بود) مي كند

افالطـون هـم از   . ي به دست مي آورد به طرح قوانيني بـراي شـهر تـوريي مـي پرداخـت     ترين مطالب بودند فراغتتازه
گزنفون، هنگامي كه نه به نوشتن دربارة سقراط مشـغول بـود و نـه از    . سياست بازي غافل نبود، منتها به جايي نرسيد

كوشـيدند حكومـت   ميرياضيدانهاي فيثاغوري . اشراف روستايي محسوب مي شد، وقت خود را به سرداري مي گذراند
در قرن سوم اين . بر هر فردي الزم بود در امر قضا و ساير امور اجتماعي شراكت داشته باشد. شهري را به دست آورند

فت؛ ولي اين بـازي ديگـر   كهن سياست بازي همچنان ادامه يا دولتهاي شهريِدر درست است كه . وضع دگرگون شد
كشاكش جـدي و واقعـي   . ن در ساية حمايت سپاهيان مقدوني به سر مي برداهميت شده بود؛ زيرا كه يونامحلي و بي

در اين كشاكشـها، پـاي اصـول در    . براي به دست آوردن قدرت سياسي، فقط در ميان سپاهيان مقدوني جريان داشت
ايـن  . كردنـد جوياني كـه بـا يكـديگر رقابـت مـي      -ميان حادثه  -ميان نبود، بلكه منازعه فقط بر سر ملك و مال بود 

مـثالً در مصـر، در زمينـة    . گماشـتند ني را به كارهاي ديـواني و فنـي مـي   تربيت كارشناسان يوناسپاهيان كمابيش بي
سپاهي و ديواني و پزشك و رياضيدان و فيلسوف يافته مي شـد، ولـي   . آبياري و زهكشي كارهاي بزرگ صورت گرفت
  .هيچكس نبود كه در فن همة اينان حريف باشد

اش از نقدينه پر و سرش از هواي قدرت تهي بود، مي توانست زنـدگي بسـيار   ن بود كه اگر كسي كيسهروزگار چنا
دانشمنداني كـه خـود را مـورد عنايـت و حمايـت      . اگر گذار لشكر غارتگري به كوي او نمي افتاد. خوشي داشته باشد

نند، به شرط آنكه در هنر چاپلوسـي  شهرياري مي ساختند مي توانستند زندگاني بسيار پرشكوهي براي خود فراهم ك
اما چيزي كـه امنيـت   . استاد باشند و از اينكه موضوع لطيفه هاي احمقانة همايوني واقع شوند نيز بد به دل راه ندهند

بسا ممكن بود كه شورشي در كاخ سـلطنتي روي دهـد و بسـاط ولـي نعمـت      . شود وجود نداشتميده ميايا ايمني ن
وردد؛ يا آنكه غالطيان سرايش را ويران كنند؛ يا اينكه ميان دو سلسله نبـردي دربگيـرد و در   دانشمند چاپلوس را در ن

» بخـت «پس جاي شگفتي نيست كه در چنين وضعي مردم به پرسـتش الهـة   . اين ميانه شهر دستخوش چپاول شود
ز عقـل در گوشـه اي از   كسـاني كـه بـراي يـافتن نشـاني ا     . نمودام امور بشري هيچ چيزي معقول نميدر نظ. بپردازند

رسـيدند  انند شيطان ميلتون بدين نتيجـه مـي  زندگي سرسختانه تالش مي كردند سرانجام در خود فرو مي رفتند و م
  :كه

  دنفس جايگاه خويش است و در درون خو
  .تواند از بهشتي دوزخي، و از دوزخي بهشتي، بسازديم

پـس از دورة  . ر كارهـاي اجتمـاعي در سـر نداشـت    خواه كسي هواي شركت جستن دباري جز خود جويان حادثه
درخشان پيروزيهاي اسكندر، به سبب نبودن فرماندة توانايي كه بتواند نيـروي پايـدار بـه دسـت آورد، يـا بـه واسـطة        
. نداشتن اصل نيرومندي كه بتواند هماهنگي اجتماعي را تأمين كند، دنياي يوناني رفته رفته در هرج و مرج فرو رفـت 

شك نيست كه روميان در مقام قياس با يونانيـان  . ني در برابر مشكالت سياسي ناتواني كامل از خود نشان دادفكر يونا
آن بي نظمي روزهاي ديرين آزادي قابـل تحمـل   . آوردندد؛ ولي حداقل نظم و نسقي پديد ميابله و حيوان صفت بودن

كفايت بر مردم تحميـل  مقدوني، كه به دست حكام بيتازة  نظميِردي در آن سهمي داشت؛ ولي اين بيبود، زيرا هر ف
  .بسيار بيش از اسارت بعدي در دست حكومت روم غير قابل تحمل بود -مي شد، يكباره غير قابل تحمل بود 

مزد كار آزاد، شايد به واسطة رقابت كار بردگان شـرقي، پـايين   . بيم انقالب مي رفترفته بود نارضايي همه جا را گ
در اينجا انسان مي بيند كه اسكندر در آغاز كار خود از بستن قراردادهـايي  . اي لوازم زندگي باال مي رفتمي آمد، و به

ول د«ميـان اسـكندر و    355در معاهداتي كه به سال «. براي نگهداشتن طبقة بي چيز در جاي خود غافل نبوده است
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نـد كـه در   و نماينـدگان اسـكندر ترتيبـي بده    بسته شد قرار بر اين نهاده شد كـه شـوراي جامعـه   » اتحادية كورنيت
مصادرة اموال شخصي يا تقسيم اراضي يا ابطال ديون يا آزاد ساختن بردگـان بـه منظـور     هيچيك از شهرهاي اتحاديه

دادند، خزانة طال متعلق به آنها بود، و اعتبـارات بـه   بانكها را انجام مي بد كارِادر دنياي يوناني مع 1».انقالب روي ندهد
. دادبا سود صـدي ده پـول قـرض مـي     Delosدر اوايل قرن سوم معبد آپولو واقع در دلوس . وسيلة آنها تعيين مي شد

  .ن مرابحه باالتر از اين بوده استآپيش از 
اد، اگـر جـوان و نيرومنـد بودنـد                                    ديازمنديهاي خشك و خالي را هـم نمـي  كارگران آزادي كه دستمزدشان كفاف ن

شك نيست كه زندگي سربازان مزدور هم پر از سختي و مخـاطره بـود؛   . توانستند به سپاه سربازان مزدور بپيوندندمي
ممكن بود ممكن بود غارت يك شهر ثروتمند شرقي پاي دهد؛ . ولي در عين حال فرصتهاي گرانبهايي نيز در برداشت

البد مرخص كردن سپاهيان نيز براي فرماندهان خطرناك بوده است؛ و بسا كـه يكـي از   . شورش پر منفعتي رخ نمايد
  2.علل جنگهاي تقريباً دائمي همين امر بوده باشد

اي كه اسكندر بنا كرده برجاي ماند؛ اما در شهرهاي تازه آن روح شهري كهن در شهرهاي كهنسال يونان كمابيش
شهرهاي كهن اي از مهاجران در زمانهاي پيشتر، هر شهر تازه. ثني نبودو اسكندريه از اين قاعده مست -د دوام نكرد بو

اين رشته دوام بسيار داشت، چنان كه در مـورد  . داشتطفي پيوند او را با مادرش نگه مياي عافراهم مي آمد، و رشته
. بـه تحقيـق رسـيد   . م.ق 196واقـع در كنـار داردانـل، در سـال     ، Lampsacusتي شهر المپساكوس افعاليتهاي ديپلم

المپساكوس بر آن شد كه از روم حمايـت بخواهـد؛   . آنتيوكوس سوم، پادشاه سلوكي، اين شهر را تهديد به تصرف كرد
فرستادگاني به رم گسيل شدند؛ اما اين فرسستادگان يكراست به رم نرفتند، بلكه با همـة دوري راه نخسـت بـه بنـدر     

 مـردم . بود، و عالوه بر اين بـا روميـان دوسـتي داشـت     Phocaeaمارسي رفتند كه مانند المپساكوس مستعمرة فوكيا 
دانسـتند  شهري كه آن را خواهر شـهر خـود مـي    ن شدند كه براي پشتيباني ازمارسي پس از شنيدن نطق سفير بر آ

ا نوشتن نامه اي به مردم هم نژاد خـود در آسـياي   گلها كه دور از ساحل مارسي مي زيستند، ب. هيئتي به رم بفرستند
دولت روم طبعـاً از  . صغير، يعني غالطيان، در اين پشتيباني شركت كردند و شهر المپساكوس را دوست خود خواندند

يافتن بهانه اي براي مداخله در كارهاي آسياي صغير خرسند شد و با وساطت روم المپساكوس آزادي خـود را حفـظ   
  3.تا آنكه سرانجاك روميان آن را مزاحم خود يافتند -كرد 

مي ناميدند، تا آنجا كه مصالح سياسي و نظامي اجازه مـي داد، بـا   » دوستار يونان«فرمانروايان آسيا عموماً خود را 
ادعا داشتند كه حكومت خود مختـار  ) هرگاه مي توانستند(اين شهرها آرزو و . شهرهاي كهن يونان دوستي مي كردند

دوسـتي ايـن شـهرها ارزش    . توده اي داشته باشند و خراج نگزارند، و از زحمت پادگانهاي سلطنتي آزاد به سـر برنـد  
. داشت، زيرا كه ثروتمند و صادر كنندة سرباز مزدور بودند، و بسياري از آنها بنـدرگاههاي مهمـي در اختيـار داشـتند    

. مـدن خـاك آنهـا حتمـي بـود     كردنـد بـه تصـرف درآ   نتخاب جانب خـبط مـي  وليكن اگر به هنگام جنگ داخلي در ا
  .كردند، ولي در اين ميان استثنائاتي هم وجود داشتهان سلوكي با آنها بد رفتاري نميرفته پادشارويهم

مردمانشـان از يـك نـژاد    . شهرهاي جديد، هرچند تا حدي خودمختار بودند، سنتهاي شهرهاي كهـن را نداشـتند  
ايـن مـردم بيشـتر حادثـه جويـاني بودنـد نظيـر        . لف سرزمين يونان فراهم آمده بودندنبودند، بلكه از قسمتهاي مخت

نخستين كساني كه به امريكا رفتند، يا در يوهانسبورگ منزل گزيدند؛ نه مهاجران آرام و سر براهـي ماننـد مسـتعمره    

                                                           

 The Hellenis1c Age, Cambridge, 1923.  »عصر يوناني«در كتاب  Tarnبه قلم تارن » مسئله اجتماعي در قرن سوم«مقالة  .1
  .آيدديگر آسان به دست نميه از جاهاي اندازه دلكش است و در آن اطالعاتي وجود دارد كاين مقاله بي

  .همان مقاله .2
3. Bevan, House of Seleucus, Vol. II, pp. 45-6. 
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كـرد، امـا از   شـاه را تسـهيل مـي   ر فرمانروايي پاداين ام. New Englandنگلند يا نشينان قديم يونان، يا پيشاهنگان نيو
  .لحاظ گسترش تمدن يوناني دليل ضعف بود

اين تأثير ممكن بود برخالف آنچـه  . بد بود -اما نه كليتاً  -تأثير دين و خرافات غير يوناني در دنياي يوناني عمدتاً 
حتي بهترين فالسـفة  . برتر بودگمان از شرك يوناني يهود و ايرانيان و بوداييان همه دينهايي داشتند كه بي. بود باشد

ولي متأسفانه بابليـان و كلـدانيان بـيش از همـه در تخيـل      . يونان مي توانستند از مطالعة اين اديان كسب فيض كنند
سابقة روحانيان آنها به هزار سال مي رسيد، و هـزاران سـال   . پيش از هر چيز، قدمت آنها مؤثر بود. يوناني تأثير كردند
ابليـان  ب. و اصيل بود كه در ميـان آنهـا رواج داشـت    حيحديگر، مقداري دانش ص. ا بر آن مي افزودندنيز خود آنان ادع

اما ايـن دانـش فقـط واسـطة تـأثير بابـل در       . توانستند خسوف را كمابيش پيش بيني كنندمدتها پيش از يونانيان مي
 Gilbert Murrayپروفسور گيلبرت موري. گري بودبيني و جادوآنچه يونانيان از بابليان گرفتند بيشتر ستاره. يونان بود

مقبـرة  . بيني، مانند بيماريي كه به جان ساكنان جزيرة دور افتاده اي بيفتد، بـه جـان يونانيـان افتـاد    ستاره«: گويدمي
آن را وصف مي كند، پوشيده از عالئم سـتاره بينـي بـوده     Diodorus، چنانكه ديودوروس Ozymandiasاوزيماندياس 

براي پادشاهان طبيعـي  . كشف شد نيز همين حال را دارد Commageneآرامگاه آنتيوكوس اول كه در كوماژن . است
بود كه بپندارند ستارگان نگران آنها هستند؛ چيزي كه غريب است اينكـه همـه بـراي گـرفتن ايـن بيمـاري آمـادگي        

سـتاره بينـي    Berosusلداني به نام بروسوس گويا يونانيان نخستين بار در زمان اسكندر به وسيلة مردي ك 1».داشتند
پروفسـور  » .كـرد بعل را تعبير مي« Senecaاين شخص در جزيرة كوس تدريس مي كرد و به گفتة سنكا . را آموختند
كرده است، كـه  را به زبان يوناني ترجمه مي» بعلچشم «معناي اين سخن البد اين است كه وي «گويد كه موري مي

. م.به دست آمـده، امـا در هـزارة سـوم ق    .) م.ق 626-686(پال تاد لوح كه از كتابخانة آشور بنيرساله اي است در هف
  2».نوشته شده است Sargonبراي سارگون 

ايـن اعتقـاد چـون آينـده را     . چنانكه خواهيم ديد، حتي غالب فالسفة درجة اول دچار اعتقاد به ستاره بيني شدند
د به جبر يا تقدير بود، كه فالسفه مي توانستند آن را در برابر اعتقـاد عمـوم   قابل پيش بيني مي دانست متضمن اعتقا

ايـن گـم گشـتگي    . آنكه متوجه تناقض آنها شـوند مردم به هر دو اعتقاد داشتند، بيشك بي. قرار دهند مردم به بخت
حـالي كـه بـا پديـد آمـدن      در عين ناامني مداوم، . آوردواني فكري انحطاط اخالقي پديد ميعمومي، ناچار بيش از نات

پـا افتـاده و روزمـرة اشـخاص      است ، با فضـايل پـيش  اي معدود از عالي ترين نمونه هاي تدين و فصيلت سازگار عده
رفه جويي امروز حكمتي به نظر وقتي كه ممكن باشد فردا اندوختة انسان به باد رود، در ص. نداردمحترم عادي سازش 

با هر كس درستي كني تو را خواهد فريفت، درستكاري حسني ندارد؛ و هنگـامي   رسد؛ و در جايي كه مسلم استنمي
حاصل است؛ و وقتي كه زبان بازي و پشـت  وزي بلرزد، در راه هدف كوشيدن بيكه هيچ هدفي مهم نباشد، يا پاية پير

چ منبعـي جـز حـزم و    انساني كه فضايلش هي. آيدبراي راستگويي دليلي به نظر نمي هم اندازي زندگي را تأمين كند،
ت داشته باشد حادثه جو خواهد شد، و اگر نداشته باشد گمنـامي را  أدورانديشي مادي ندارد، در چنين دنيايي اگر جر

  .به عنوان وسيلة آساني براي گذران عمر انتخاب خواهد كرد

  :گويداندر كه متعلق به اين عصر است ميمن

  اممن بسيار ديده
  انددغلكار نبودهرا كه در نهاد خود  كساني

                                                           

1. Five Stages of Greek Religion pp. 177-8. »پنج مرحلة دين يوناني «  
  .176همان كتاب، صفحه  .2
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  .اندو از بدبختي ناچار دغلكار گشته

در چنـد كلمـه بيـان     -جز در مورد چند شخصيت استثنايي  -اين گفته ماهيت اخالق قرن سوم پيش از ميالد را 
حتي در آن چند تن انگشت شمار نيز بيم جاي اميد را گرفته بود؛ و هدف زندگي آنان بيشـتر بـه در بـردن    . مي كند

كـه اكنـون جنبـة     -افتد و اخـالق  فلسفة اولي در طاق نيسان مي«. يقگليم خويش از موج بود تا سعي در گرفتن غر
ش جوينـدگان حقيقـت نيسـت، بلكـه                                   آتشـي در پيشـاپي   فلسـفه ديگـر خـط    .گيرددر طراز اول قرار مي -فردي دارد 

 1».دارددگان و زخميان را از سر راه بر ميكند و درماندنبال كاروان تالشِ معاش حركت مي كشي است كه بهنعش

                                                           

1. C. F. Angus in Cambridge Ancient History Vol, VII, p. 231.  
  .نيز از همين فصل نقل شده استشعر مناندر 
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. سيار كرده اسـت ماع زمان تفاوت بتاند با اجكه از حيث قواي فكري برجسته بودههاي گوناگون، رابطة مرداني در دوره

؛ البتـه اصـالحاتي را كـه ضـروري                   انـد مـردان بـا محـيط خـود همـاهنگي داشـته      خجسـته ايـن   در برخي دوره هـاي 
ايـن مـردان از   . اند، ولي كمابيش مطمئن بوده اند كه از پيشنهادشان استقبال خواهد شدكردهاند پيشنهاد ميديدهمي

اما در دوره هاي ديگر اين مردان انقالبي بوده اند؛ زيـرا كـه   . دنياي خود، حتي اگر هم اصالح نمي شد، بيزار نبوده اند
و انتظار داشته اند كه اين تغييرات، تا حدي به يمن مجاهـدت ايشـان،   جهان را نيازمند تغييرات اساسي مي ديده اند 

به چيزهـايي  اند جهان دانستهاند، و با آنكه ميان نوميد گشتهنيز در دوره اي ديگر اين مردان از جه. زود صورت پذيرد
اني مبدل به نوميـدي  اين روحيه به آس. اند كه اميدي به تحقق يافتن آن چيزها نيستكردهنيازمند است احساس مي

صعيد عرفاني چشـم  داند و فقط به زندگي آينده يا نوعي تغيير و ته زندگاني زميني را اساساً بد ميژرفتري مي شود ك
  .دوزداميد مي

بـراي  . ها نيز مردان گوناگون كه در يك زمان مي زيسته اند همة اين روشها را در پيش گرفتـه انـد  در برخي دوره
 Shellyاصالح طلب است؛ شـلي   Benthamراحت است؛ بنتام  گوته راضي و: وزدهم را در نظر بگيريدنمونه آغاز قرن ن
. ها، لحن خاصي بر آثار نويسندگان بزرگ غلبـه دارد اما در بيشتر دوره. بين استدب Leopardiئوپاردي لانقالبي است؛ 

 1750ر بودنـد؛ در فرانسـه، در حـدود سـال     در انگلستان در دورة اليزابت و قرن هجدهم اين نويسندگان آسوده خاط
  .اندتاكنون متعصب بوده 1813آلمان از انقالبي شدند؛ در 

اد بود و آنچـه در عمـل   قكليسا، يعني از قرن پنجم تا پانزدهم، ميان آنچه از لحاظ نظري مورد اعتتسلط در دوران 
ت باري بود كه در آن آدمي با رنـج و  از لحاظ نظري، جهان سراي سپنجي محن. احساس مي شد تضادي وجود داشت

اما در عمل، نويسندگان كه تقريباً اهل كليسا بودند نمي توانستند از . كردسراي جاودان آماده ميمشقت خود را براي 
براي فعاليتهاي بسيار، در زمينه هايي كه مفيد بود مي پنداشـتند، دسـت وبالشـان    . مستي قدرت كليسا بركنار بمانند

را تبعيـد شـده بـه دنيـايي غريـب                       ز اين سبب روحيات طبقة حاكمه را داشتند، نه از آن كساني كه خـويش باز بود، ا
علت ايـن بـود كـه    . اين موضوع جزئي است از دوگانگي شگفتي كه در سراسر قرون وسطي ديده مي شود. انگارندمي

  .ور دنيوي و روزمره نيز مهمترين سازمان به شمار مي رفتكليسا با آنكه بر اساس معتقدات اخروي استوار بود در ام
آمادگي روحي براي پذيرش جنبة اخروي كيش مسيح از دورة يوناني آغاز مي شود و بـا زوال دولتشـهرها مربـوط    

نبودند و ي داشتند، غالباً از دنيا نوميد كوه و شكايتفالسفة يوناني از قديم تا ارسطو، با آنكه گهگاه از اين و آن ش. است
اي تعلـق  ن بود كه گاه به طبقـة شكسـت خـورده   ممك. از لحاظ سياسي نيز خود را عقيم و ناتوان احساس نمي كردند

نـه اينكـه   » بازي سـر شكسـتن هـم دارد،   «داشته باشند، ليكن در اين صورت نيز شكست آنها به مصداق اين بود كه 
ساني كه چون فيثاغورس، و گاه افالطون، عالم محسوس را حتي ك. خردمند از زور و زر محروم است و چاره اي نيست

هنگامي كـه قـدرت   . محكوم مي كردند و به عرفان پناه مي بردند براي حكيم ساختن حكام نقشه هاي عملي داشتند
ي گرداندنـد، و هـم و غـم خـود را     ان چنانكه طبيعـي بـود از سياسـت رو   سياسي به دست مقدونيان افتاد فالسفة يون

 ش
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ديـد آورد؛ بلكـه   توان دولت خوب په چگونه ميديگر نپرسيدند ك. يل فضيلت و رستگاري فردي ساختندمصروف تحص
البته اين تغيير، . رسيدرذيلت به فضيلت دست يافت، يا در وراي محنت به سعادت  توان در جهانِپرسيدند چگونه مي

آن باز رواقيان چندي به سياست پرداختند  پيش از آن نيز اين گونه پرسشها مطرح مي شد، و پس از: ي بودتغيير كم
از دورة كوتاه پرداختن رواقيان به سياسـت  . قعي بودامع هذا اين تغيير، تغيير و. البته سياست روم، نه سياست يونان -

تر و انفرادي تـر شـد، تـا آنكـه      بيني كساني كه فكر و احساسي جدي داشتند روز به روز ذهنيكه بگذريم، جهانروم 
م مسيحيت از اين جهان بيني كتابي مبتني بر رستگاري فردي فراهم آورد و اين كتـاب الهـام دهنـدة مبلغـان     انجاسر

شـتند كـه از تـه دل بـدان     فالسفه سـازماني ندا  ،تا هنگامي كه اين امر واقع نشده بود. ديني و پديد آورندة كليسا شد
بدين سبب فالسفة دورة يوناني بـه  . ي تظاهر نمي يافتبنابراين عشق حقيقي آنها به قدرت مجال كافي برا بگرايند، و

فالسـفة  . توانست الهام بخش گرايش باشددر آن هنوز دولتشهر ميعنوان افراد آدمي، محدودترند از مردم دوره اي كه 
نيـوي  هاشـان در امـور د  د؛ اما كمتر اميدوارند كـه انديشـه  دورة يوناني هنوز مي انديشند، زيرا كه نمي توانند نينديشن

  .اي به بار آوردنتيجه
رواقيان و اپيكوريان كه معروفترند، موضوع بحث فصـلهاي  . در پيرامون زمان اسكندر چهار مكتب فلسفي پديد آمد

  .سخن خواهيم گفت) Sceptics(و شكاكان ) Cynics(در فصل حاضر دربارة كلبيان . د بودنآينده خواه
يكي از شـاگردان   - Antisthenesتنس از عقايد آنتيس Diogenes مكتب كلبيان به توسط بنيانگذار آن، ديوگنس

تـنس شخصـيتي جالـب توجـه اسـت كـه از       آنتيس. گرفته شده است -سقراط كه بيست سال از افالطون بزرگتر بود 
بـرد و   وي تا پس از مرگ سقراط در محفل اشرافي شاگردان وي بـه سـر مـي   . بعضي جهات با تالستوي شباهت دارد

شـايد شكسـت آتـن يـا مـرگ       -اما چون سالهاي جواني را پشت سر گذاشـت، چيـزي   . دادارتداد نشان نمي نشاني از
خـوبي   ديگر جـز . باعث شد كه وي از آنچه پيشتر در نظرش ارزنده بود متنفر شود -سقراط يا بيزاري از زبان فلسفي 
بـه زبـاني كـه مـردم درس     . را به تن كـرد  با كارگران محشور شد و جامة آنان. پذيرفتصاف و ساده هيچ چيز را نمي

.                      ارزش بـود دقيـق و نكـات باريـك در نظـرش بـي     هاي فلسفه. ي و برزن به موعظه پرداختنخوانده نيز بفهمند در كو
در  و. اعتقاد داشـت » بازگشت به طبيعت«به . گفت آنچه قابل فهم باشد، براي مردم سادة عادي نيز قابل فهم استمي

. ت خصوصـي، نـه زناشـويي، نـه ديـن     گفت بايد نه دولت وجود داشته باشـد، نـه مالكيـ   مي. اين اعتقاد افراط مي كرد
وي زاهد تمام عيار نبود، اما از تجمالت و لـذات تصـنعي   . بردگي را محكوم مي كردند -اگر نگويي خودش  -پيروانش 

  1».و عياش نباشم دهم مجنون باشمترجيح مي«: گفتمي. ني بيزار بودجسما
، Sinopeجواني بود از مردم سـينوپ  «ديوگنس . تنس، از آوازة استادش فراتر رفتشهرت ديوگنس، شاگرد آنتيس

فرزنـد صـرافي بـدنام بـود كـه بـه جـرم        . وي را ابتدا به چيزي نگرفـت ] تنسآنتيس[ع در ساحل درياي سياه، كه واق
تنس اين جوان را از نزد خـود برانـد، ولـي او از جـاي     آنتيس. تاده بودساييدن و از بها انداختن مسكوكات به زندان اف

هدفش در زندگي همان چيـزي بـود كـه    . تنس داراي حكمت استبود و مي ديد كه آنتيس» حكمت«لب طا. نجنبيد
تي را مي خواست همـة مسـكوكا  : سكوكات؛ منتها به ميزاني بسيار بزرگترمپدرش انجام داده بود؛ يعني از بها انداختن 

كسـاني كـه لقـب سـرداري و     . عناوين و القاب قـراردادي را دروغ مـي دانسـت   . كه در جهان رايج است از بها بيندازد
بها بودنـد  شد، همه فلزي بير آنها اطالق ميداشتند، چيزهايي كه عنوان شرافت و دانايي و خوشي و ثروت ب يپادشاه

  2».كه عناويني به دروغ بر آنها نقش شده بود
از  -وي بـه همـة قراردادهـا    . ناميدنـد » كلبي«گنس بر آن شد كه همچون سگ زندگي كند، بدين سبب او را ديو

گوينـد كـه ديـوگنس در تشـتي     مـي . پشت پا زد -دين و آداب و رسوم گرفته تا خانه و خوراك و پوشاك و پاكيزگي 
                                                           

1. Benn, Vol II, pp 4,5: Murray, Five Stages, pp. 113-14. 

2. Ibid. p. 117. 
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زيسته؛ اما گيلبرت موري اطمينان مي دهد كه اين گفته اشتباه است؛ تشت نبوده و خمرة بزرگـي بـوده، از نـوعي    مي
وي . گذراندجوكيان هندي با دريوزه روزگار ميديوگنس مانند  1.اندبردهميكه در زمان قديم براي دفن اجساد به كار 

هـا  ه حتي در زمان زندگيش نيز افسـانه مردي بود ك. نيز اعالم كردبرادري خود را نه فقط با نوع بشر، بلكه با جانوران 
: همه مي دانند كه اسكندر به ديدن او رفت و بدو گفت كه چيزي بخواهـد، و ديـوگنس گفـت   . درباره اش ساخته شد

  ».از جلو خورشيد كنار برو«
ناميـده مـي شـود بـه     ) و بيشرمانهدرانه يعني پرده(» Cyncial«حكمت ديوگنس با آنچه امروز در زبانهاي اروپايي 

فضيلت داشت، كه جيفة دنيوي را در قيـاس  «ديوگنس عشقي پر شور به . هيچ وجه يكي نيست، بلكه خالف آن است
به لـذتهايي كـه از   : گفتمي. دانستدر وارستگي از تمايالت نفساني ميفضيلت و فرزانگي را . با آن به هيچ مي گرفت

چنانكه خواهيم ديد، در اين مورد رواقيان نظر ديوگنس را شعار خـود   .از قيد ترس برهي خيزد دل مبند، تامال بر مي
ديوگنس پرومته را، از آن سبب . زدن به تسهيالت و تفريحات تمدن از او پيروي نكردند ساختند، اما در مورد پشت پا

از اين . خت، سزاوار مجازات مي دانستكه انسان را با فنوني كه بغرنجي و تصنع زندگي جديد را پديد آوردند آشنا سا
  .و روسو و تالستوي شباهت دارد؛ چيزي كه هست هماهنگي عقايدش بيش از آنهاست 2حيث ديوگنس با تائوييان

ارسـطو  . تعلق دارد» دورة يوناني«گرچه خود ديوگنس معاصر ارسطو بود؛ نظريه اش از لحاظ طبيعت و ماهيت به 
پس از او فالسفه هر يك بـه لحنـي نغمـة    . ا چهره اي گشاده با جهان روبرو مي شودآخرين فيلسوف يوناني است كه ب

نياز كنيم؛ لذتهاي مادي ناپايدارند، زيـرا بـه تأييـد    بد است، بياييد خود را از آن بي دنيا: شكست و يأس سر مي دهند
نيـازي حاصـل از   لت يـا بـي  فضـي  -بخت و اقبال حاصل مي شوند، نه به واسطة سعي و كارداني؛ فقط لذتهاي معنوي 

خـود  . فرزانـه ارزش دارنـد   خردمنـد  مـرد  محل اعتنا و اعتبارند؛ و بدين سبب فقط اين لذتها در نظـرِ  -تسليم و رضا 
از نوعي است كه براي مردمان » دورة يوناني«اش، مانند نظريات بود، اما نظريهديوگنس از حيث قواي جسماني كامل 

طبيعي ساخته و پرداخته شده باشد، و مسلم است كه غرض از پـرداختن آن دامنـه دادن    نحيف و نزار مأيوس از لذت
  .مگر اعتراض بر ضد ظلم و فساد نيرومندان -به فعاليتهاي هنري يا علمي يا سياسي يا كارهاي مفيد ديگر نبود 

. م.آغـاز قـرن سـوم ق    در. الناس چه صورتي پيدا كرد كاري است دلكـش اينكه عقايد كلبيان در ميان عوامبررسي 
كردنـد كـه   شار مي دادند و در آنها موعظه ميكلبيان مقاله هايي انت. عقايد كلبيان، خاصه در اسكندريه، باب شده بود
كـه شـايد در   (اسـهاي ارزان بهـا   است غذاهاي ساده، چه گرم است لب چه آسان است دل كندن از ماديات، چه خوش

، يكـي از كسـاني كـه    Telesتلـس  . چه احمقانه است وطن پرستي يا گريسـتن در مـرگ عزيـزان   ، !)مصر راست باشد
شود كه من خودم گ زن يا فرزند من دليل بر اين ميآيا مر«: گويدكرد، ميكلبيان را به زبان عوام ترجمه ميحكمت 

تـوان بـه زنـدگي    ديگر مشكل مـي اينجاست كه  3»را كه هنوز زنده ام فراموش كنم و ديگر در بند اموال خود نباشم؟
           رفته بيش از اندازه ساده شده است، احساس عالقـه كـرد معلـوم نيسـت چـه كسـاني ايـن مـواعظ را         همساده كه روي

كـه بـه خـود اطمينـان     ليسان شان را خيالي پندارند، يا كاسهكه مي خواستند رنجهاي دروي ،اند؛ توانگرانپسنديدهمي
دهـي، و مـن دليرانـه                               تـو سـخاوتمندانه مـي   «: گويـد دارد؟ تلس به يكي از توانگران مـي عيبي ن ليسيمي دادند كاسه

حكمـت  ! چه نظرية راحت بخشـي  4».نالمكنم، و نه ميتم و نه خود را در پاي تو پست ميافنه به خاك ميم؛ نستامي

                                                           

1. Ibid. p. 119.  
2. Taoists  پيروان آيين چينيTaoism  الئوتسـه  . م.گرفته شده است و بنابر اخبار در قـرن ششـم ق  » راه«به معناي » تائو«كه از لفظ

Lao – Tse پيروان اين آيين مي گويند زندگي انسان بايد موافق ناموس طبيعت، و نظام اجتماعي و سياسـي در نهايـت   . آن را بنياد نهاد
  .م. سادگي باشد

3. Hellenis-c Age (Cambridge 1923), p. 84ff. 
4. Ibid, p. 86. 
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اعتنايي نسبت به آنها نشـان  گفت بايد نوعي بيز كرد، بلكه ميپرهي گفت كه بايد از نعمتهاي جهانلبي عوامانه نميك
از . خص قـرض دهنـده درآيـد   در مورد شخص قرض گيرنده، اين موضوع ممكن بود به صورت حداقل امتنان از ش. داد

آورده  را به دسـت ) »چشم و روبي«، »حيابي«(وزي خود معناي امر) كلبي( Cynicتوان ديد كه چگونه كلمة اينجا مي
  .است

تـر بودنـد بـه ارث    تـر و پرداختـه  رفته كامـل اي رويهملبيان را رواقيان كه داراي فلسفههاي فلسفة كبهترين جنبه
  .بردند
وي در سـپاه  . اعالم شـد  Pyrrhoشكاكيت، به عنوان يكي از نظريات مكاتب فلسفي، نخستين بار به وسيلة پيرهو  

گويا از همين اندازه به مـزة سـفر پـي بـرده و     . اه تا هندوستان رفته بوداسكندر خدمت مي كرد و در جنگهاي آن سپ
گذشـته از تنظـيم و   . درگذشته است. م.ق 275گذرانده و همانجا به سال  Elisعمر را در زادگاه خود، شهر اليس  يباق

ار قـديم گريبـان   شكاكيت در مورد حواس از دوره هاي بسـي . نظريات او فراوان نبود ةتدوين شكهاي كهن، مطالب تاز
فقط كساني از اين شكاكيت بركنار بودند كه مانند پارمنيدس ارزش معرفـت زايـي ادراك   . فالسفة يوناني را گرفته بود

سوفسـطاييان،  . دادنـد جزميت فكري مورد استفاده قـرار مـي  را انكار مي كردند، و اين انكار را به صورت محملي براي 
) Subjectivism(» ذهـن گرايـي  «نوعي  بهتناقضات ظاهري ادراك حسي  وامات خاصه پروتاگوراس و گورگياس از ابه

چونكه از فـرط زيركـي كتـابي    (و اما پيرهو ظاهراً . بي شباهت نيست Humeهيوم » ذهن گرايي«رسيده بودند كه به 
ـ . شكاكيت در اخالق و منطق را بر شكاكيت در حواس افزوده است) ننوشته است ده اسـت  ومي گويند كه وي مدعي ب

معناي ايـن عقيـده در عمـل چنـين     . كه محال است براي ترجيح عملي بر عمل ديگر دليل عقالني وجود داشته باشد
كسي كه امروزه پيرو اين عقيده باشد، روز يكشنبه به كليسا مـي رود و  . مي شود كه انسان بايد همرنگ جماعت شود

د، بي آنكه به هيچكدام از عقايدي كه الهام دهنـدة ايـن اعمـال    آورزدن را تمام و كمال به جا ميمراسم زانو به زمين 
شكاكان زمان باستان در همة مراسم دين شرك شراكت مي جستند، و حتي گـاه خـود از كاهنـان    . است معتقد باشد

شكاكيت اينان خاطرشان را آسوده مي كرد كه هرگز نمي توان اثبات كـرد كـه ايـن رفتـار خطاسـت؛ و شـعور       . بودند
داد كه اين رفتـار قـرين صـرفه و صـالح     به آنها اطمينان مي) برددست فلسفه شان جان به در مي كه از(ايشان عادي 
  .است

مـردم اخـتالف مكتبهـا و شـدت     . كشـيد سفي را نيز به طبع به سوي خـود مـي  شكاكيت، بسياري از اذهان غيرفل
عرفتـي هسـتند   ممشاجرات و مجادالت آنها را مي ديدند، و بدين نتيجه مي رسيدند كه همة مكتبها به يكسان مدعي 

نـد  شكاكيت باعث تسالي خاطر مردم تنبل بـود، زيـرا كـه مـردم نـادان را نيـز مان      . كه در واقع غيرقابل حصول است
ماني نيازمنـد بودنـد شـكاكيت    شايد در نظر كسـاني كـه طبيعتـاً بـه كتـاب آسـ      . دادميدانشمندان مشهور دانا نشان 

نوان نوشداروي رنـج و غـم   خود را به ع» دورة يوناني«بخش نبود، اما شكاكيت نيز مانند همة نظريات گوناگون رضايت
. ي تـوانيم دم را دريـابيم  چرا غم فردا را بخوريم؟ فردا به كلي نامعلوم است؛ به جـاي غـم خـوردن مـ    . كردمعرفي مي

  .اي قبول عام يافتهبدين علتها بود كه شكاكيت تا حد قابل مالحظ» .روزي كه نيامده است، هنوز معلوم نيست«
. اميـد ن» شـك جزمـي  «بايد دانست كه شكاكيت فلسفة شك محض نيست، بلكه چيزي است كه مي تـوان آن را  

دانـم  نمـي «: گويـد د كنجكـاو مـي  انديشـمن » .باشد، ولي يقين ندارمكنم چنين و چنان گمان مي«: گويددانشمند مي
داند، و هـيچكس هرگـز نخواهـد    هيچكس نمي«: مي گويدشكاك فلسفي » .ه است، ولي اميدوارم كه كشف كنمچگون

اگـر بـه شـكاكان    . كنـد بر تن اين دستگاه فلسفي بران مـي  وجود همين عنصر جزمي است كه تيغ انتقاد را» .دانست
ولـي تكـذيب آنهـا    . كننـد كنيد فوراً تكـذيب مـي  را به طور جزمي غيرممكن اعالم ميم كه شما حصول معرفت بگويي

  .چندان پذيرفتني نيست
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شاگرد پيرهو چند برهان عقلي ارائه كرد كه از نظرگاه منطق يوناني پاسخ دادن بـدانها بسـيار    Timonو اما تيمون 
قليدسي بايد ود؛ و هر قياسي را مانند هندسة اُا مي پذيرفتند منطق قياسي بيگانه منطقي كه يونانيان آن ر. دشوار بود

. تيمون امكان يافتن چنين اصولي را منكـر شـد  . ناگزير از اصول عامي كه في نفسه مسلم شناخته مي شوند آغاز كرد
آيد يـا تسلسـل، و   زم ميه در هر استداللي يا دور الدر نتيج. ين هر چيزي بايد به وسيلة چيز ديگري اثبات شودابنابر

طو كـه بـر   اين استدالل، چنانكه پيداست تيشه بر ريشـة فلسـفة ارسـ   . در هر دو صورت هيچ چيزي قابل اثبات نيست
  .زدقرون وسطي تسلط داشت مي

برخي از اشكال شكاكيت، كه در عصر ما مورد پشتيبان كساني است كه خـود بـه هـيچ وجـه شـكاك تمـام عيـار        
 ةشكاكان قديم دربارة نمودها، يا قضاياي استفهامي كه بـه عقيـد  . باستان نگذشته بود كاكان زمانِنيستند، از خاطر ش

قسمت اعظم آثار تيمون از ميان رفته است، امـا دو  . آنها بيان كنندة دانش مستقيم ما از نمودهاست، شك نمي كردند
» .نمـود هميشـه معتبـر اسـت    «: گويدات مييكي از اين قطع. وشن مي كندقطعه از آنچه در دست است اين نكته را ر

اما گفـتن ايـن را كـه عسـل شـيرين      كنم؛ اينكه عسل شيرين است خودداري مي من از گفتن«: قطعة ديگر مي گويد

؛ نـه معتبـر اسـت و نـه                        دهـد روي مـي گويد كـه نمـود فقـط    اما شكاك امرزوي مي» 1.دانمنمايد كامالً مجاز ميمي
اعتبار، آنچه مي تواند معتبر يا بي اعتبار باشد بيان است؛ و هيچ بياني پيوستگي اش با نمود چنان نزديـك نيسـت   بي

عسل شيرين مي نمايدم فقط قوياً محتمل است، «بدين سبب شكاك امروزي مي گويد كه بيان . كه نتواند دروغ باشد
  .و متيقن مطلق نيست

ه هرگـز مـورد   كـ هيوم مي گفـت كـه چيـزي را    . ار به نظرية هيوم داردنظرية تيمون از برخي جهات شباهت بسي

مكرر با هم مشـاهده شـوند    نمودتواند استنباط كرد؛ ولي هنگامي كه دو نمي -مانند اتم  -مشاهده قرار نگرفته باشد 
  .استنباط يكي از ديگري ممكن است

با مرگ او مكتب . در آنجا درگذشت. م.ق 235و در سال . تيمون در سالهاي آخر عمر دراز خود در آتن مي زيست
كه نماينـدة سـنت   » آكادمي«هرچند ممكن است عجيب بنمايد، نظريات او را  ،پيرهو، به عنوان مكتب، بسته شد؛ اما

  .افالطوني بود، با اندكي دگرگوني، پذيرفت
عاصران تيمون بـود كـه در   از م Arcesilausزيالئوس ت انگيز فلسفي را پديد آورد آرسهمردي كه اين انقالب شگف

آنچه بيشتر مردم از افالطون گرفته اند عبارت است از جهات معقوالت فوق . در پيري درگذشت. م.ق 240 سال حدود
تـوان  چند پهلو است و از برخي جهـات مـي   اما تعليمات افالطون. محسوس و اعتقاد به برتري روح باقي از جسم فاني

كنـيم؛  گفته را طيعاً حمل بر استهزا مي ما اين. داندگويد كه هيچ نميافالطوني ميسقراط . ت بدانها دادنسبت شكاكي
رسند، و هدف آنها اين است كه خواننـده  از مكالمات افالطون به نتيجه نميبسياري . ولي مي توان آن را به جد گرفت

ن است چنين بنمايد كـه غـرض   ممك -» پارمنيدس«مثالً قسمت اخير مكالمة  -برخي . را در شك و ترديد رها كنند
ـ   ـ از نوشتن آنها چيزي نبوده است جز نشان دادن اين نكته كه طرفين بحث مي توانند مدعاي خـود را ب ك انـدازه  ه ي

توان به جاي وسيله هدف انگاشت، و در اين صـورت بـراي دفـاع از شـكاكيت     جدل افالطوني را مي. ه جلوه دهندموج
ميـد، بـدين صـورت    تعليمات افالطون را، كه هنوز او را مرشد و مراد خود مـي نا ظاهراً آرسه زيالئوس . جان مي دهد

آرسه زيالئوس سر افالطون را بريده بود؛ اما تنـي كـه برجـاي مانـده بـود تـن حقيقـي        . كرده استتفسير و تعبير مي
  .افالطون بود

شدن بـه وسـيلة روش آمـوزش او    كردند مي توانستند از فلج از محضر آرسه زيالئوس استفاضه مياگر جواناني كه 
كرد، بلكه به رد هر نظري كـه  او خود هيچ نظري را عنوان نمي. دبركنار بمانند، روش او شايستة تحسين فراوان مي بو

                                                           

  .Stoics and Scep-cs, p. 126 »رواقيان و شكاكان«نقل شده به توسط ادوين بوان در كتاب  .1
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گاه خود در دو مجلس متوالي دو قضية متناقض را مطرح مـي كـرد و نشـان    . شاگردانش طرح مي كردند مي پرداخت
                        شـاگردي كـه قـدرت مقاوممـت و سـرپيچي داشـت       . ود هـر كـدام اسـتدالل كـرد    مي داد كه چگونه مي توان به سـ 

ه كـ اما در واقع به نظر مي رسـد  . مي توانست تردستي در استدالل و فوت و فن احتراز از سفسطه و مغلطه را فراگيرد
نفوذ آرسه زيالئوس بـه قـدري بـود كـه     . اعتنايي به حقيقتو چيزي نياموختند مگر زيركي و بيهيچيك ازشاگردان ا

  .باقي ماند» آكادمي«شكاكيت تا دويست سال در 
يكـي از جانشـينان شايسـتة آرسـه      - Carneadesكارنيـادس  . اي رخ دادسط اين دورة شكاكيت واقعة بامزهدر اوا

ن نمايندگان سياسي به عنوا. م.ق 156يكي از سه تن فيلسوفي بود كه بسال  -» آكادمي«استادي زيالئوس بر كرسي 
س دليلي نديد كه مقام سفارت را مانع فرصت مناسبي كه دست داده بود قـرار  كارنياد. رف آتن به رم اعزام شدنداز ط

جوانان آن زمان كه به تقليد رفتار يونانيـان و  . دهد، و اين بود كه آغاز يك دوره مجلس درس را در شهر رم اعالم كرد
نخستين درس او تشريح عقايد افالطـون و  . داشتند براي شنيدن درس او فراهم آمدند به كسب معارف يوناني اشتياق

امـا درس دوم عبـارت بـود از رد آنچـه در جلسـة      . نمودكامالً آموزنده و تهذيب كننده ميارسطو در باب عدالت بود و 
معني كه هـيچ عقيـده اي محـل    نه براي آنكه عكس آن مطالب را نتيجه بگيرد، بلكه براي اثبات اين  -قبل گفته بود 
كارنيـادس در درس  . سقراط افالطوني استدالل كرده بود كه زيان ظلم براي ظالم بيش از مظلـوم اسـت  . اعتبار نيست

نه به همسايگان ضعيف خـود بـه   ادوم اين گفته را تحقير كرد و گفت كه دول بزرگ، بزرگي خود را با تجاوزهاي ظالم
هنگام شكستن كشتي انسان ممكـن اسـت   . را در شهر رم به آساني نمي توان انكار كرددست آورده اند، و اين موضوع 

اول «گويا در نظـر وي شـعار   . جان خود را به قيمت جان ضعيفتر از خودي نجات دهد، و اگر چنين نكند احمق است
اگـر  . ص نمي شـود كه هنگام شكستن كشتي يا اينگونه پيشامدها اعالم مي شود منجر به نجات شخ» زنان و كودكان

شما در حال فرار از پيش دشمن فاتح اسب خود را از دست داده باشيد اما ببينيد كه همقطارتان زخمـي و بـر اسـبي    
كشيد و خـود سـوار مـي شـويد؛     ه زير ميمنطق باشيد او را از اسب ب ت، چه خواهيد كرد؟ اگر صاحب عقل وسوار اس

الالت از زبان كسي كه پيرو افالطون ناميده مي شود شـگفت انگيـز   شنيدن اين استد. عدالت هرچه مي خواهد بگويد
  .است؛ ولي گويا جوانان رم كه داراي مغز متجدد بودند از شنيدن اين سخنان خشنود شدند

ي پير، نمايندة اخالق سخت و خشك و سبعانه و Catoاما مردي هم بود كه از اين سخنان خشنود نشد، و او كاتو 
وي از جواني تا پيري ساده مي زيست و سحرخيز بـود  . رم با اتكاي به آن كارتاژ را شكست داده بودابلهانه اي بود كه 
در برابر دولـت  . پوشيدد و جز جامة بسيار ارزان بها نميخورسخت مي پرداخت و غذاي ناهموار ميو به كارهاي بدني 

وي رعايت همة اصولي را كه خـود مرعـي   . مي كرد رتشا و اختالس پرهيزبي اندازه امين و درستكار بود و از هرگونه ا
مي داشت از مردم رم مي خواست و مي گفت كه متهم ساختن و تعقيب بدكاران بهترين كاري اسـت كـه از شـخص    

  .كردزندگي رومي را اجرا مي توانست سنتهاي سخت و خشنِكاتو تا آنجا كه مي. ر ساخته استدرستكا
را كه احتمال قوي مي رفت سال بعد به كنسولي برگزيـده شـود از سـنا بيـرون     نامي  Maniliusكاتو، مانيليوس «

بـود و هنگـامي كـه وي را     راند؛ فقط براي آنكه در روز روشن جلو دخترش زن خود را با شوق بيش از اندازه بوسـيده 
  1».غردبوسد، مگر هنگامي كه رعد ميگفت كه زنش هرگز او را نميكرد بدو ميسرزنش مي
زن خود را مجبور كرد كـه  . پرستي و جشن گرفتن را ممنوع كرده كاتو قدرت را در دست داشت تجملكهنگامي 

هنگـامي  . زادگان فرزندان او را دوست بدارنـد هد، تا بردهنه فقط به كودكان خود بلكه به كودكان بردگانش نيز شير بد
وي . احساس رحم و شفقت آنهـا را مـي فروخـت   ي كار كردن نداشتند، بدون يكه بردگانش پير مي شدند و ديگر توانا

گر بردگان خود را بـه نـزاع و زد و خـورد بـا يكـدي     . اصرار داشت كه بردگانش يا در حال كار كردن باشند يا در خواب
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ي كه بـرده اي مرتكـب خطـاي مهمـي     هنگام» .ديد كه آنها با يكديگر دوست باشندصالح نمي«كرد، زيرا تشويق مي
را فرا مي خواند و آنها را وادار مي ساخت كه بردة خطاكار را محكوم به مرگ كنند، و آنگاه حكـم   شد ساير بردگانمي
  .كرددست خود جلو چشم بردگان اجرا مي را به

يك به واسطة اخالقي خشـك و كهنـه پرسـتانه همچـون حيـوان شـده بـود، و        . تضاد كاتو و كارنيادس كامل بود
  .به فساد اجتماعي يونان، ناجنس و پليد گشته بودديگري به سبب اخالقي سست و آلوده 

واج گرفـت  ماركوس كاتو از همان آغز امر كه جوانان بـه فراگـرفتن زبـان يونـاني پرداختنـد و ايـن كـار در رم ر       «
مشتاق فراگرفتن دانش و دست يـافتن بـه فصـاحت و بالغـت     كه ترسيد كه مبادا جوانان رم ناخرسند بود و از آن مي

اين بود كه روزي در سنا خرده گرفت كه مدت اقامـت فرسـتادگان   ... و افتخار سالح را به يكسو بيندازندبودند شرافت 
به درازا كشيده است و شتابي نشان نمي دهند؛ و نيز بايد در نظر داشت كه اينان مرداني زيركند و آنچه بخواهنـد بـه   

كرد كـه بـراي آنـان جـوابي     د همين اندازه كفايت مينبود شاي آساني دنبال مي كنند، يا اگر مالحظات ديگري در كار
تهيه كنند و آنان را به كشور خود بازپس بفرستند تا به مدارس خود بروند و به كودكان يوناني تعليم دهند و دست از 

يـن  امـا وي ا . سر كودكان رومي بردارند، تا آنها اطاعت كردن از قانون را بياموزند، چنانكه پـيش از ايـن آموختـه انـد    
سخنان را، چنانكه برخي پنداشته اند، از روي بدخواهي در حق كارنيادس در سنا بيان نكرد، بلكـه بـدين علـت بيـان     

  1».كرد كه وي اصوالً از فلسفه بيزار بود
تيجة سفسطه بافيهـاي سـطحي متفكـران    نمهم نبود كه آنها در . قانون بودندنظر كاتو آتنيان نژادي پست و بي در

ولـي كوشـش او بـه    . پاك و جهانگشاي و بيرحم و احمق نگاه داشـت  يشوند؛ اما جوانان رومي را بايستدچار انحطاط 
دورة بعد در عين حالي كه بسياري از معايب كاتو را نگهداشتند معايب كارنيادس را نيـز كسـب    روميانِ: جايي نرسيد

  .كردند
مـردي كارتـاژي بـود كـه نـام اصـلي اش       .) م.ق 110تا  180در حدود (پس از كارنيادس، » آكادمي«رئيس ديگر 

. بنامــد Clitomachusبــود امــا خوشــتر داشــت كــه نــزد يونانيــان خــود را كليتومــاخوس   Hasdrubalهاســدروبال 
صـد كتـاب نوشـت كـه برخـي بـه زبـان        تدريس اكتفا مي كرد، بيش از چهاركليتوماخوس برخالف كارنيادس، كه به 

اين اصول از برخي جهـات مفيـد   . نظريات او، همان اصول كارنيادس بوده استبه نظر مي رسد كه اصول . فينيقي بود
كارنيادس و كليتوماخوس با فالگيري و جادوگري و ستاره بيني كه روز بـه روز گسـترش مـي يافـت مخالفـت      . بودند
احساس يقـين   گرچه ما هرگز در: همچنين نظرية مفيدي دربارة حساب احتماالت پديد آوردند، از اين قرار كه. كردند

در عمـل بايـد   . دربارة هيچ موضوعي ذيحق نخواهيم بود، احتمال صحت بعضي چيزها از چيزهاي ديگر بيشـتر اسـت  
اين نظري . ترين فرضيات ممكن عمل كنيمكند كه مطابق محتملنماي خود سازيم، زيرا عقل حكم مياحتمال را راه

شده از ميان رفتـه انـد و    رساالتي كه اين نظريه در آنها تشريح متأسفانه. است كه بيشتر فالسفة جديد با آن موافقند
  .هايي كه در دست است از نو ساختمورد بحث را از روي اشارهتوان نظرية مشكل مي

بـه بعـد   ) درگذشـت . م.ق 69كه در (پس از كليتوماخوس آكادمي شكاكيت را كنار گذاشت، و از زمان آنتيوخوس 
  .ات رواقيان قابل تشخيص نبودنظريات آكادمي عمالً از نظري
، تـا  وي از مردم كنوسوس بـود و . يا كردكرتي، آن را اح Aenesidemusآنه سيدموس . اما شكاكيت از ميان نرفت

آنجا كه مي دانيم دو هزار سال پيش از او شكاكيت در آن شهر رواج داشته است و درباريـان فاسـد و هـرزة كـرت بـا      
تـاريخ عصـر آنـه سـيدموس بـه      . انـد كـرده عيش و عشرت خود را تكميل مي» انربانوي جانو«شك كردن در خدايي 
وي نظرية احتمال را كه كارنيادس عنوان كرده بـود بـه دور افكنـد و بـه همـان شـكل كهنـة        . درستي دانسته نيست
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توس شـاعر و پـس از او سكسـ    Locianنفوذ او قابل مالحظه بود؛ زيرا در قرن دوم ميالدي لوسـين  . شكاكيت چسبيد
الذكر يگانـه فيلسـوف شـكاك باسـتاني اسـت كـه       از او پيروي كردند؛ و شخص اخير Sextus Empiricusامپيريكوس 

كه ادوين بوان در » براهيني چند بر ضد اعتقاد به خدا«مثالً مقاله اي در دست است به نام . آثارش برجاي مانده است
ا ترجمه كرده اسـت و  آن ر) 56-52صفحه ( Later Greek Religion» دين دورة اخير يونان«كتاب خود تحت عنوان 

  .گويد كه شايد سكستوس امپيريكوس آن را از قول كليتوماخوس نقل كرده باشدمي
عمل از  ما شكاكان در«: اين مقاله با تذكار اين نكته آغاز مي شود كه شكاكان در كردار به خدا و دين اعتقاد دارند

گوييم و آنهـا را   ما از وجود خدايان سخن مي. يم، ولي دربارة آن هيچ عقيده اي نداريمكنراه و رسم جهان پيروي مي
                        كنـيم و از  را بيـان نمـي  گوييم كه آنها تعيين كنندة تقديرند، ولي در ايـن سـخنان هـيچ اعتقـادي     مي پرستيم و مي

  ».پرهيزيمباكيِ جزميان ميبي
مردم دربارة ماهيت خدا اختالف نظر دارند؛ مثالً برخي او را جسم مـي داننـد و برخـي    كند كه سپس استدالل مي

وجود خـدا بـه خـودي خـود     . غير جسم؛ و ليكن ما هيچ ادراكي از وجود او نداريم و نمي توانيم به اوصاف او پي بريم
كنـد بـراي اثبـات اينكـه اقامـة      ياي منگاه استدالل كمابيش آشفتهآ. ين به برهان نيازمند استامبرهن نيست، و بنابر

  :دهدكند و مقاله را چنين پايان ميسئلة بدي را مطرح ميسپس م. چنين برهاني غيرممكن است
ديني خـودداري كننـد، زيـرا كـه     توانند از سقوط در نوعي بيكنند نمير مسلم خدا را تأييد ميكساني كه به طو«

اند؛ و اگر بگوينـد كـه او فقـط برخـي     را سازندة چيزهاي بد نيز دانسته واگر بگويند خدا همه چيز را يد اختيار دارد، ا
ناچار بايد خـدا را يـا خسـيس بداننـد يـا نـاتوان؛ و       . چيزها را در اختيار دارد، يا اينكه هيچ چيزي در اختيار او نيست

  ».ديني استپيداست كه اين نوعي بي
توجه برخي افراد درس خوانده بود بـا روح زمـان، كـه     شكاكيت در عين حالي كه تا حدود قرن سوم ميالدي مورد

شـكاكيت آن انـدازه   . يافـت، منافـات داشـت   و نظرية رستگاري اخروي گرايش مـي  روز به روز به سوي مذهب جزمي
توانايي داشت كه مردم درس خوانده را از دين رسمي ناراضي كند، ولي حتي در عرصة فكر نيز چيز مثبتـي در چنتـه   

از رنسانس به بعد شكاكيت ديني در غالب موارد با اعتقاد به جذبه نسبت بـه علـم   . جاي آن دين بگذاردنداشت كه به 
آنكـه بـه اسـتدالالت    جهان باستان بي. ي شك وجود نداشتولي در زمان باستان چنين همراهي برا: همراه بوده است

پ از ميان رفت براي هجوم اديان شـرقي، كـه   چون اعتبار خدايان الم. شكاكان پاسخ دهد روي خود را از آنان برتافت
 .گرفتند، راه باز شد تا آنكه كيش مسيحي پيروز آمدتان از يكديگر سبقت ميدر جلب نظر خرافات پرس
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  ا����ری�ن
مؤسسـان آنهـا، زنـو و    . دو مكتب بزرگ دورة يوناني، يعني مكاتب رواقـي و اپيكـوري، در يـك زمـان تأسـيس شـدند      

گزين آتـن جـاي  اپيكوروس، تقريباً در يك زمان به دنيا آمدند و با چند سال اختالف به عنـوان رئـيس فرقـة خـود در     
كنيم؛ زيرا كه نظريات آنان يك بار براي هميشه به وسيلة مؤسـس فرقـة   اپيكوريان آغاز ميبحث خود را با من . شدند

امپراتـور مـاركوس اورليـوس     اش بـه سير تكـاملي درازي دارد كـه سـابقه    يقاپيكوريان معين شد؛ حال آنكه آيين روا
Marcus Aurelius رسددرگذشت، مي. م.ق 180، كه به سال.  

             اسـت كـه در قـرن سـوم مـيالدي       Laertiusنس الئرتيـوس  گديـو  ،زنـدگي اپيكـوروس  از بزرگترين منبع اطـالع  
ه خود ديوگنس الئرتيوس حاضر است داستانهايي را كه كنخست اين: اما دو اشكال هم در پيش است. مي زيسته است

او اتهامـات   Life» زنـدگي «د يا ارزش تاريخي شان ناچيز است بپذيرد؛ دوم اينكه قسمتي از كتاب نارزش تاريخي ندار
گويـد  شود كه آيا نويسنده خود سخن مـي بستند، و هرگز روشن نميبه اپيكوروس مي آميزي است كه رواقيانرسوايي

است دربارة خـود   ياقيان درآورده اند حقايقآميزي كه روداستانهاي رسوايي. مات مي پردازديا فقط به نقل يكي از اتها
امـا دربـارة   . گيرد بايد اين داستانها را به يـاد آورد آنان، و هنگامي كه اخالق جنت مكاني رواقيان مورد تمجيد قرار مي

و  ده اسـت، مثالً بنا بر افسانه اي گويا مادر اپيكوروس زنـي جـادوگر بـو   . اپيكوروس، اين داستانها حقيقتي در بر ندارد
  :گويدديوگنس در اين باره مي

خواند و بـراي  را مي رفت و دعاهاي تطهيروي خانه به خانه همراه مادرش مي گويند كهمي) ظاهراً رواقيان(آنان «
  ».كردداد كمك ميود كه درس ابتدايي ميبه دست آوردن قوت اليموت به پدر خ

مـراه  هاگر ايـن داسـتان كـه وي بـه عنـوان دسـتيار       و «: 1كنددر اين خصوص چنين اظهار نظر مي Baileyبيلي 
كرده حقيقتي داشته باشد پس احتمـال قـوي مـي رود كـه وي در همـان اوان      مي رفته و اوراد او را تكرار مي مادرش

نظر جالبي است، اما بـا توجـه   » .كودكي از خرافات نفرتي در دلش پديد آمد كه بعدها از اجزاي برجستة فلسفة او شد
توان اساسي برايش افسانه هاي قبيح، به نظر من نمي وجدان مردم دورة اخير زمان باستان هنگام ساختن به آسودگي
  3.ست كه اپيكوروس دلبستگي فراوان به مادر خود داشته استيز بر ضد نظر باالاين حقيقت ن 2.قائل شد

. چيز آتني ساكن ساموس بـود  پدرش از مهاجران بي. دناما مطالب اساسي زندگي اپيكوروس مسلم به نظر مي رس
به هر حـال، دورة كـودكيش   . ي معلوم نيست كه زادگاه او ساموس بود يا آتيكالبه دنيا آمد، و. م.ق 342اپيكوروس در 

                                                           

آقـاي  . The greek Atomists and Epicurus by Cyril Baily Oxford, 1928, p. 221» اتميستهاي يوناني و اپيكـوروس «. 1
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اين است آن زندگي كه تو «: خطاب به او مي گويد Epictetusمثالً اپيكتتوس . رواقيان در حق اپيكوروس بي انصافي بسيار مي كردند. 2
  :»گفتارهاي اپيكتتوس«از » .خود را شايستة آن مي داني، خوردن، نوشيدن، جماع، قضاي حاجت، و خرناس كشيدن

Discourses of Epictetus, Book II, chap. xx.  
 Gilbert Murray, Five Stage p. 130از گيلبرت موري » پنج مرحله« .3
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در هجـده سـالگي،   . لسـفه پرداختـه اسـت   فگويد كه از چهارده سـالگي بـه تحصـيل    خودش مي. در ساموس گذشت
بـرد  لي هنگامي كـه وي در آتـن بـه سـر مـي     ي كسب تابعيت به آتن رفت؛ وكمابيش مقارن مرگ اسكندر، ظاهراً برا

خـود او نيـز در   . خانوادة اپيكوروس به آسياي صغير پناه برد.) م.ق 322(مهاجران آتن از ساموسي بيرون رانده شدند 
گويـا از پيـروان    ، كـه Nausiphanesدر اين هنگام، يا شايد زودتـر از ايـن، از نوسـيفانس    . اش پيوستآنجا به خانواده

هر چند فلسفة اپيكوروس بيش از همه از دموكريتـوس متـأثر اسـت    . دموكريتوس بوده است، درس فلسفه مي گرفت
  .نامدمي» نرم تن«برد، و او را جز با تحقير از نوسيفانس نام نميخود او 

ــ  ســپس در  و Mityleneجــاي آن نخسـت در ميتــيلن  . مكتــب خـود را تأســيس كـرد   321سـال  ه اپيكـوروس ب
  .درگذشت. م.ق 307-1به آتن منتقل شد و در آنجا بود كه بسال  307المپساكوس بود، و در 

خانـه اي داشـت و بـاغي    . س از سالهاي سخت جواني، زندگي او در آتن آرام بود و فقط بيمـاري آزارش مـي داد  پ
كار شاگردان مكتـب او سـه بـرادرش و     در آغاز. و در همان باغ بود كه مجلس درس برپا مي كرد) ظاهراً جدا از خانه(

اي از يروان فلسفي او نبودند، بلكه عدهتني چند از ديگران بودند؛ ولي در آتن اطرافيانش افزايش يافتند؛ و اينان تنها پ
دشمنان اپيكـوروس ايـن كنيزكـان را بهانـة     . آنها را دوستان او و فرزندانشان، و بردگان و كنيزكان، تشكيل مي دادند

اپيكوروس بـراي دوسـتي و اخـالص انسـاني     . ي در حق او دانستند، ولي ظاهراً گفته هاي آنان بهتان بوده استبدگوي
نامه هاي شيريني به فرزندان و افراد انجمن خود مي نوشت، و در ابراز احساسات خود وقـار و  . ظرفيتي شگرف داشت

به طرز شگفت آوري طبيعي و عـاري از   شهاينامه. دكرآن زمان انتظار مي رفت رعايت نمياحتياطي را كه از فالسفة 
  .تصنع و تظاهر است

خوردني و . ليپونتيجة بي) شكبي(اي اين سادگي اصولي بود و پارهاي از پاره. انجمن آنان بسيار ساده بودزندگي 
                  نـان و آب روز  در حـالي كـه بـه    «: گويـد مـي . ه اپيكوروس را بسيار خوش آمـد نوشيدني شان بيشتر نان و آب بود، ك

گذرانم تنم از خوشي سرشار است؛ و بر خوشيهاي تجمل آميز آب دهان مي اندازم، نه به خاطر خود آن خوشـيها،  مي
معـي  جانجمن آنها از لحاظ مالي دست كم تا حدي بـه كمكهـاي دسـته    » .بلكه به خاطر سختيهايي كه در پي دارند

كهنه برايم بفرست تا هرگاه هوس داشته باشم خود را بـدان مهمـان    راندكي پني« :نويسداپيكوروس مي . تكيه داشت
تنهـا  «: و باز» .بفرستجمع مقدس ما  از جانب خودت و فرزندانت هدايايي براي ادمة زندگيِ«: به دوست ديگر» .كنم

من ميـل  . نسوي كوهها باشندآ شاگردان را فرمود براي من بفرستند، اگر چه در... خواهم همان است كهكمكي كه مي
  ».دريافت كنم، و نه بيش 1دارم كه از هر كدام از شما سالي دويست و بيست دراخم

نخسـتين  . ي تحمـل كنـد  اپيكوروس در همة عمر از بيماري رنج مي برد، ولي آموخته بود كه اين رنج را با شكيباي
كه يكي  -دو نامه . نه يك تن رواقي. پيكوروس بودشبخت باشد اكنجه نيز خوتواند در زير شن ميساكسي كه گفت ان

اي تـا انـدازه  دهد كه وي در اين عقيدة خود نشان مي -چند روز پيش از مرگ او و ديگري در روز مرگش نوشته شده 
ي كشـيدم  هفت روز پيش از نوشتن اين نامه انسداد كامل شد و من دردهاي«: گويدنامة نخستين مي. حق داشته است

 Metrodorusاگر من طـوري شـدم تـا چهـار پـنج سـالي از اطفـال متـرودوروس         . رسانددمي را به لب ميكه جان آ
روز واقعـاً   من اين را در«: نامة دوم مي گويد» .كني خرج آنها مكنآنچه اكنون خرج من مينگهداري كن، اما بيش از 
ه و معدة من راه خـود را مـي پيماينـد، و از    بيماري مثان. نويسم، چونكه مرگم فرا رسيده استخوش زندگيم به تو مي

                   بريـز  لام دلـم از شـادي   ادآوري گفتگوهايي كـه بـا تـو داشـته    با اين همه از ي. شدت معمول خود كم و كاستي ندارند
شود چنانكه از عالقه اي كه از زمان كودكي به من و فلسفه داشـته اي انتظـار دارم از اطفـال متـرودوروس خـوب      مي
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گذشته بـود و اپيكـوروس در وصـيتنامه اش    شاگردان قديم اپيكوروس بود كه درمترودوروس يكي از » .ينگهداري كن
  .زندگي آنها را تأمين كرد

جنبـة ديگـري از شخصـيت او ظـاهر                                  مهربان بود، در ارتبـاط بـا فالسـفه   گرچه اپيكوروس با بيشتر مردم خليق و 
گمان مي كنم اين غرغروها مـرا  «: مي گويد. شد، خاصه در برابر فالسفه اي كه ممكن بود وي را مديونشان دانستمي

زيرا كـه  . امدادهاو گوش ميواره به تعليمات بدانند و بپندارند كه من با چند جوان ميخ) نوسيفانس(» نرم تن«شاگرد 
اپيكـوروس هرگـز دينـي را كـه از      1.كـرد انسان را به حكمت راهنمايي نمـي براستي مرد بدي بود و عادتهاي او هرگز 

دموكريتوس برعهده داشت نپذيرفت، و در مورد ليوسيپوس مي گفت كه اصالً چنين فيلسوفي وجود نداشته اسـت؛ و  
. خواست بگويد كـه آن كـس فيلسـوف نبـوده اسـت     نين كسي وجود نداشته بلكه مين نبود كه چبي شك مرادش اي

داده اسـت بـه دسـت                   تـرين اسـالف خـود مـي    امهايي را كه اپيكوروس به برجسـته ديوگنس الئرتيوس ريز كامل دشن
شـاگردان  . سـت جزميت خودكامانة اومي شود و آن لطفي در حق فالسفه، عيب ديگري هم افزوده بر اين بي. دهدمي

تـا بـه   . اپيكوروس بايستي مذهبي را كه مشتمل بر نظريات او بود بياموزند و حق نداشتند بدين نظريات خرده بگيرند
دويسـت سـال بعـد،    . آخر، هيچيك از آنها بر حكمـت اپيكـوروس چيـزي نيفـزود، و چيـزي از آن را دگرگـون نكـرد       

توان حكـم كـرد، هـيچ نظـري بـر تعـاليم        تا آنجا كه مي وروس را به شعر در آورد وفلسفة اپيك Lucretiusلوكرتيوس 
در جاهايي كه قياس ميسر باشد مي بينيم كه آثار لوكرتيوس دقيقاً با اصل برابري مـي كنـد، و عقيـدة    . استاد نيفزود

ان رفـتن سيصـد رسـالة    عموم بر اين است كه مي توان آثار لوكرتيوس را براي پـر كـردن خالئـي كـه بـر اثـر از ميـ       
مگـر چنـد نامـه،     -از نوشته هاي خود اپيكوروس چيزي در دست نيست . اپيكوروس در ذهن ما پديد آمده به كار برد

  .»Principal Doctrinesنظريات اصلي «چند قطعه از رساالت او، و گفتاري تحت عنوان 
، در وهلـة اول بـراي تـأمين    )فلسفة شـكاكيت به جز مقداري از (فلسفة اپيكوروس مانند همة فلسفه هاي زمان او 

اپيكوروس لذت را خوبي مي دانست و با هماهنگي قابل مالحظه اي به همـة نتـايج   . آرام رواني طرح ريزي شده است
          ديـوگنس الئرتيـوس از قـول او نقـل     » .لذت آغاز و انجام زندگي سعادتمندانه است«: مي گفت. اين نظر اعتقاد داشت

لـذتهاي عشـق و    لـذتهاي چشـايي و   اگر من«: گفته است The End of Life» هدف زندگي«كه در كتابي به مي كند 
سـرآغاز و سرچشـمة همـة    «: بـاز » .دانم خوبي را چگونه تصور كـنم شنوايي را كنار بگذارم ديگر نمي لذتهاي بينايي و

مـي گويـد كـه لـذت روح تفكـر دربـارة       » .خوبيها لذت شكم است؛ حتي حكمت و فرهنگ را بايد راجع به آن دانست
لذتهاي جسم است، و يگانه امتياز آن بر لذتهاي جسم اين است كه ما مي توانيم به جاي تفكر دربـارة رنـج بـه تفكـر     

اگر به معنـاي  » فضيلت،«. دربارة خوشي بپردازيم؛ بدين ترتيب بر لذتهاي روحي بيش از لذتهاي جسمي تسلط داريم
مثالً عدالت عبارت است از رفتاري كه علتي براي ترسـيدن  . باشد، اسمي بي مسمي استن» حزم در جستجوي لذت«

ه بـه نظريـة   شـود كـ  اي دربارة منشأ اجتماع منجر ميهاي است كه به نظريو اين عقيده -از ديگران از آن پديد نيايد 
  .شباهت نيستبي» قرارداد اجتماعي«

كنـد بـا برخـي از    تقسيم مي ساكنو  متحركيا  منفعلو  فعالاپيكوروس از اين لحاظ كه لذات را به دو دستة 
دست يـافتن بـر مقصـودي اسـت كـه      متحرك لذت . اسالف خود كه به اصالت لذت معتقد بوده اند اختالف نظر دارد

ز حالت اعتدالي كـه نتيجـة آن وضـعي    لذت ساكن عبارت است ا. دردناك استدارد و آن گرايش انسان بدان گرايش 
توان گفت كـه ارضـاي حـس گرسـنگي در     مي به گمان من. كندد باشد انسان بدان گرايش پيدا مياست كه اگر مفقو

حين انجام گرفتن لذت متحرك است، و حالت سكوني كه پس از ارضاي كامل گرسنگي ناگهان دست مي دهد لـذت  
داند؛ زيرا كه اين لـذت پـاك و    روس طبعاً نوع دوم را بيشتر مقرون به حزم مياز اين دو نوع لذت، اپيكو. ساكن است
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هنگامي كـه بـدن در حـال اعتـدال باشـد دردي وجـود       . غش است و به وجود درد به عنوان محرك نيازمند نيستبي
مـي رسـد كـه     نظـر  بـه . ندارد؛ پس ما بايد در طلب اعتدال باشيم و لذتهاي آرام را بخواهيم، نه خوشـيهاي شـديد را  

شد، هميشه در حال سيري ماليم باشـد و هرگـز اشـتهاي تنـد و تيـزي      كرده است، اگر ممكن مياپيكوروس آرزو مي
  .نداشته باشد

بدين ترتيب، در عمل وي بدانجا كشانيده مي شد كه به جاي وجود لذت فقـدان درد را مطلـوب انسـان خردمنـد     
و بنـابر همـين   . ر باشد، اما دل درد لذت پرخـوري را از يـاد مـي بـرد    شكم ممكن است ريشه و منشأ ساير امو 1.بداند

. زهاي جشـن و ضـيافت لختـي پنيـر بـدان مـي افـزود       روعقيده بود كه اپيكوروس به نان خالي مي ساخت و فقط در 
بزرگترين «. دسازنكنند، بلكه بيقرار ميانع نميحاصلند؛ زيرا كه انسان را قمانند گرايش به دارايي و نام بي گرايشهايي

در نظر وي فلسفه عبارت بود از دسـتگاه عملـي كـه بـراي     » .حزم حتي از فلسفه نيز گرانبهاتر است. خوبي حزم است
تأمين زندگي سعادتمندانه ساخته شده باشد، و الزمة آن را فقط شعور عـادي مـي دانسـت، نـه منطـق و رياضـيات و       

                 Pythoclesاپيكـوروس بـه شـاگرد و دوسـت خـود پيتـوكلس       . دتعاليم دقيقي كه افالطون تجويز و توصيه كـرده بـو  
يكي از نتايج طبيعي اصول وي اين بود كه مي گفت بايد از زندگي اجتماعي » .از هرگونه فرهنگ بگريز«: گويد كهمي

ورزنـد، و لـذا    كناره گرفت زيرا به همان نسبتي كه انسان قدرت به دست مي آورد بر شمار كساني كه بدو حسـد مـي  
نين وضـعي  حتي اگر انسان از مصيبت خارجي جان به در برد، در چ. مي خواهند بدو آسيب برسانند، افزوده مي شود

  .خردمند كسي است كه بكوشد گمنام زندگي كند، تا دشمن نداشته باشد. شودآرام روح بر او حرام مي
رابطة جنسـي  «: گويد كهفيلسوف ما مي. شودمنع ميلذتها » حرك ترينمت«عشق جنسي، طبعاً به عنوان يكي از 

را دوسـت  ) ديگـران (ي كودكـان  و» .رسانده از ياري بخت بوده اسـت اي نداشته و اگر ضرري نهرگز براي كسي فايده
به نظـر  . ندداشت، ولي گويا براي ارضاي اين عالقة خود اميدش به اين بوده است كه ديگران از پند وي پيروي نكنيم
خالف اعتقاد خود دوست مي داشته است؛ زيرا وي زن گرفتن و فرزنـد پديـد   كه وي در حقيقت كودكان را بر رسدمي

كند م كردن عشق از اپيكوروس پيروي ميلوكرتيوس كه در محكو. آوردن را باعث انصراف از مقاصد جدي مي دانست
  .شدداند، به شرط آنكه به شور شهوت آميخته نباضرر ميرابطة جنسي را بي

او نيز مانند بنتام مي پندارد كه همـة مـردم در همـة    . به عقيدة اپيكوروس عاليترين لذت اجتماعي، دوستي است
 - بنتـام  بـاز هـم ماننـد    -امـا  . اوقات در طلب لذت خود هستند؛ منتها اين طلب گاه خردمندانه است و گاه نابخردانه

تار و كردار شايان ستايشي وادار مي كند كه بنابر نظريـات خـود   يش را مي زند و او را به رفأطبيعت مهربان او مدام ر
پيداست كه اپيكوروس دوستان خود را بي در نظر گرفتن سودي كه از آنهـا مـي بـرده    . وي بايستي از آن دوري جويد

ن دوست مي داشته است، ولي به خود چنين تلقين مي كرده است كه او نيز به همان انـدازه كـه در فلسـفة او ديگـرا    
س عقيده داشـته اسـت كـه    گويد اپيكورودخواهي است، به طوري كه سيسرو ميخودخواه انگاشته مي شوند اسير خو

توانيم در امان و فـارغ  را بپرورانيم، زيرا كه بي آن نميتواند از لذت جدا باشد، و به همين سبب بايد آن دوستي نمي«
امـا گـاه نيـز اپيكـوروس نظريـات خـود را       » .شي داشـته باشـيم  خوتوانيم زندگي كنيم، و نيز حتي نمياز بيم زندگي 

ر چه از احتياج به كمـك  اگ«: افزايدو مي» دوستيي في نفسه مطلوب است، هر«: گويدكند و ميكمابيش فراموش مي
  ».گيردسرچشمه مي

و فلسـفي را   دانسـتند، وي مسـائل اخالقـي   را حيواني و فاقد اعتالي روحـي مـي  با آنكه ديگران اخالق اپيكوروس 
  .بردنام مي» جمع مقدس ما«خود به نام چنانكه ديديم، از انجمن باغ . گرفتر به جد ميبسيا

                                                           

بيلـي در كتـاب   » .فقدان درد، في نفسه لذت است؛ و حتي در تحليل نهـايي حقيقـي تـرين لـذات همـين اسـت      «) در نظر اپيكوروس( .1
  .249 صاتميستهاي يوناني و اپيكوروس، «



 تاريخ فلسفة غرب □ 198

 

             همان شـور و شـوقي كـه در مصـلحين دينـي ديـده       . نوشته است On Holiness» دربارة تقدس«كتابي نيز به نام 
كرده است، و نيـز اعتقـاد   دهاي بشر به شدت دلسوزي ميراي دررسد كه ببه نظر مي. شود در او وجود داشته استمي

سـفة او فلسـفة   فل. استواري داشته است به اين كه اگر مردم از فلسفة او پيروي كنند از دردهاشان كاسته خواهد شـد 
كـم بخوريـد،   : ت آميخته به حادثه در آن مسير نيست ساخته شده باشـد دبراي دنيايي كه سعامردي رنجور است كه 

سرتان درد بگيرد؛ از سياست و عشق و هرگونـه فعاليـت شـديد    فردا رودل پيدا كنيد؛ كم بنوشيد، مبادا تا صبح مبادا 
بپرهيزيد؛ زن مگيريد و فرزند مياوريد، تا اسير بخت و اقبال نشويد؛ به خود بياموزيد كه در زندگي روحي خود دربـارة  

بد است؛ اما اگر شديد باشـد مـدتش كوتـاه اسـت، و اگـر       درد جسماني مسلماً. لذت بينديشيد و از درد دوري جوييد
بـاالتر از همـه اينكـه چنـان     . توان به وسيلة انضباط روحي و انديشيدن دربارة لذت بر درد پيـروز شـد  باشد ميمديد 

  .زندگي كنيد كه از ترس فارغ باشيد
وي عقيـده داشـت كـه دو    . داز ترس بود كه اپيكوروس به فلسفة نظري كشيده شـ  ة پرهيزبه واسطة همين مسئل

منبع از بزرگترين منابع ترس عبارتند از دين و مرگ، و هر دو به هم مربوطند؛ زيرا دين اين نظر را تأييد مي كند كه 
خـدايان در امـور بشـري     بدين سبب اپيكوروس در جستجوي فلسفه اي بود كه ثابت كند. مردگان سعادتمند نيستند

  .روداز ميان مي كنند و روح با جسممداخله نمي
شناسند؛ ولي اپيكوروس خالف اين اعتقاد را ه عنوان وسيلة تسالي خاطر بشر ميبيشتر متفكران امروزي دين را ب

در نظر وي مداخلة ماوراي طبيعت سرچشمة وحشت است، و اعتقاد به بقاي روح را بـه عنـوان اميـد انسـان بـه      . دارد
اي دقيـق تنظـيم كـرد كـه بـراي      ، وي نظريهين معتقداتا بنابر. داندشوم ميز بند درد و رنج، اعتقادي رهايي يافتن ا
  .آورند ساخته شده استان از اعتقاداتي كه وحشت پديد ميرهانيدن انس

در اعتقاد به اين كه جهان از اتم و تهي ساخته شده پيرو دموكريتوس بـود؛  . اپيكوروس دهري بود، اما جبري نبود
چنانكه قبالً ديديم، . كنندنين طبيعي تبعيت مياز قواكامالً يده نداشت كه اتمها هميشه ولي برخالف دموكريتوس عق

ا در صـورتي كـه بـا    تصور جبريت در يونان قديم ريشة ديني داشت، و شايد حق با اپيكوروس بود كه حمله به ديـن ر 
حـال سـقوط دائمنـد؛ امـا      رو داتمهـاي او وزن دارنـد   . داشت، حمله اي ناقص و ناتمام مي دانستجبريت كاري نمي

ولي اين اتمها بـه  . كنند، به يك معناي مطلق، سقوط مي»يينپا«جهت سقوط اتمها مركز زمين نيست، بلكه اتمها به 
از . ؛ در نتيجه با اتمهاي ديگر تصادم مـي كننـد  1واسطة چيزي شبيه به اختيار، اندكي از مسير خود منحرف مي شوند

. هاي گردان و غيره، به ترتيبي كه در نظرية دموكريتوس شباهت بسيار دارد پيش مي آيـد اينجا به بعد تشكيل حلقه 
اپيكوروس مي پنداشت كه بـاد ذاتـاً بـا هـوا     . (روح مادي است، و از اجزايي مانند اجزاي باد و گرما تشكيل شده است

هاي اثر اين است كه اجسام ورقه دن براحساس كر. انداتمهاي روح در بدن پراكنده.) يستفرق دارد و هواي متحرك ن
نازكي از خود بيرون مي فرستند، و اين ورقه ها ممكن است پس از نابود شدن جسمي كـه از آن جـدا شـده انـد نيـز      

كـه   -پس از مرگ روح مالشي مـي شـود، و اتمهـاي آن    . وجود داشته باشند؛ اين امر خواب ديدن را توجيه مي كند
از اين موضوع نتيجه مي شـود  . ساس كردن ندارد، زيرا كه ديگر با بدن مربوط نيستندديگر قدرت اح -مانند باقي مي

مرگ براي ما هيچ است؛ زيرا چيزي كـه متالشـي شـده باشـد فاقـد احسـاس اسـت، و        «كه، به قول خود اپيكوروس، 
  ».چيزي كه احساس نداشته باشد هيچ است

                                                           

  . در تعبير خود از اصل حتميت چنين نظري را تبليغ مي كند Eddingtonدر زمان ما نيز ادينگتن . 1
حسين تمـدن، در   ترجمة آقاي محمد ،»ماهيت جهان مادي«توانند به مقالة ع از نظر ادينگتن در اين باره مياطالخوانندگان براي كسب (

  ).م .جلد دوم، انتشارات سخن، مراجعه كنند ،»فلسفة علمي«كتاب 
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جود آنها دارد؛ زيرا كه در غير اين صورت نمـي توانـد تصـور    و اما در مورد خدايان، اپيكوروس اعتقاد استواري به و
ولي اطمينان دارد كه خدايان خاطر خود را با مداخله در امـور بشـري   . هان وجود دارد توجيه كندذخدايان را كه در ا

ننـد و از زنـدگي   كخدايان لذت جوياني منطقـي هسـتند كـه از پنـد اپيكـوروس پيـروي مـي       . هند ساختارنجه نخو
حكومت كردن زحمتي است غير الزم، و خدايان در زندگي خود كه سـعادت مطلـق اسـت    . جوينداعي كناره مياجتم

  .غيبگويي و فالگيري و اين قبيل كارها خرافات محض است، و اعتقاد به تقدير نيز چنين است. بدان گرايشي ندارند
هستيم كه  گرچه ما تابع نيروي طبيعي. مه دهيپس دليلي ندارد كه از خشم خدايان يا آتش دوزخ بيمي به دل را

از مرگ گريـزي نيسـت؛   . از لحاظ علمي قابل بررسي است، ارادة آزاد داريم و تا حدودي بر سرنوشت خويش مسلطيم
حزم زندگي كنيم، شـايد تـا   اگر بنا بر اندرزهاي اپيكوروس با . ولي مرگ، اگر آن را درست بشناسيم، چيز بدي نيست

يختن يم و معتدل اسـت، امـا بـراي بـرانگ    بينيم، مذهب اپيكوروس مذهبي مالچنانكه مي. رهايي يابيمي از درد ااندازه
  .و جذبه در كسي كه از بدبختيهاي بشر متأثر باشد كافي است شور

شـود كـه علـم        ز اين حيث براي آن ارزشـي قائـل مـي   اي ندارد؛ بلكه فقط ااپيكوروس به علم، به خاطر علم، عالقه
وي . كنند به طريق طبيعي توجيه كندقدرت خدايان منسوب مي هايي را كه خرافات پرستان آنها را بهند پديدهتوامي

معتقد است كه هرگاه چند توجيه ممكن براي پديده اي وجود داشته باشد، كوشش براي انتخاب يكي از آنها بيهـوده  
به خـدايان   د؛ اما اعتبار اين طرق، مادام كه اين پديده رامثالً تغيير شكل ماه را به طرق گوناگون توجيه كرده ان. است

پـس  . دهند، به يك اندازه است و كوشش براي كشف اينكه كدم يك حقيقت دارند كنجكاوي بيهوده استنسبت نمي
اپيكوريان با اعتراض به اعتقاد روز افـزون يونانيـان   . عجيب نيست كه اپيكوريان هيچ چيزي به دانش طبيعي نيفزودند

بيني و غيبگويي كار مفيدي انجام دادند؛ ولي مانند مؤسـس مكتـب خـود    ز مسيحيت به جادو و جنبل و ستارهپيش ا
پيـروان  . داراي عقايد جزمي و فكر محدود بودند و به چيزي جـز سـعادت فـردي خـود دلبسـتگي حقيقـي نداشـتند       

  .ين مذهب باقي بود هيچ چيزي بر آن نيفزودنداپيكوروس احكام مذهب او را از بر كردند، ولي در سراسر قرنهايي كه ا
در آخـرين  . است كـه معاصـر ژوليـوس سـزار بـود     .) م.ق 99-55(يگانه پيرو برجستة اپيكوروس لوكرتيوس شاعر 

امـا  . روزهاي جمهوري روم انديشة آزاد باب شده بود و نظريات اپيكوروس در ميان مردم درس خوانده طرفدار داشـت 
قديمي را احيا كـرد، و در نتيجـه اشـعار لوكرتيـوس از نظرهـا      و دين و تقواي منسوخ  Augustusامپراتور اوگوستوس 

در قرون وسطي فقط يك نسخة خطي از كتـاب لوكرتيـوس بـاقي بـود و آن     . افتاد و تا زمان رنسانس بدين حال ماند
مـدتي بـدين درازي در    كمتر شاعر بزرگي ناچـار شـده اسـت   . يك نسخه نيز از دست متعصبان به دشواري سالم ماند
اند؛ مثالً لوكرتيـوس و بنجـامين   هانيان آثار لوكرتيوس را دريافتهانتظار شناخته شدن بماند؛ اما در عصر جديد همة ج

  .فرانكلين دو نويسندة مورد عالقة شلي بودند
همانند يكديگرنـد، از  اين دو تن گرچه از حيث نظريات . كنداپيكوروس را در قالب نظم بيان ميلوكرتيوس فلسفة 

لوكرتيوس مردي بود سودازده و پر شور و بسيار بيش از اپيكوروس بـه هـدايت   . لحاظ طبع و ذوق تفاوت بسيار دارند
شده است كه برخـي  اً دچار حمالت جنون موسمي ميوي سرانجام خودكشي كرد، و ظاهر. حزم و احتياط محتاج بود
س اپيكـوروس را همچـون منجـي خـود                           لوكرتيـو . استة داروي مهر بوده اسـت آثار ناخواز عقيده دارند نتيجة عشق يا 

  :گويدتراود سخن مياني كه شور و جذبة ديني از آن ميشناسد از او به زبا آنكه او را نابود كنندة دين ميداند و بمي

  هنگامي كه حيات بشري، گسترده بر پهنة خاك،
  ين شده بود؛آشكارا پايمال خشونت د

  هنگامي كه دين از فراز افالك،
  با حال و هيئتي هراسناك،
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  نمود؛مردگار تن خمانده چنگ و دندان ميبر آدميان 
  در اين هنگام،

  برداشت، قد برافراشت، مردي يوناني سر
  .و با چشمانن ميراي خويش به خشم در او نگريست

  .او نخستين كس بود كه پيش دين به ايستادگي برخاست
  هاي خدايان، نه تندر و آذرخش،ه افسانهن

  اش،و نه آسمان با غرشهاي ترساننده
  .هيچيك، نتوانستند او را زبون از پاي بنشانند

  انگيختند،باكي روحش را بربل بيشتر بي
  .خواست نخستين شكنندة درهاي بستة طبيعت باشدزيرا كه او مي

  چنين بود كه روان پر شور و توانايش پيروز شد،
  چنين بود كه او پيش رفت و پيشتر رفت،

  تا دورترين راهها،
  .آن سوي برج و باروهاي مشتعل جهان

  و چنين بود كه او با انديشة بلند و روح گشادة خويش،
  .فراخناي جهان را سراسر فرا و فرو گرفت

  .گرددتحي نزد ما باز ميو چنين است كه به كردار فا
  ره آوردش دانشي است،

  .گويدواند بود، يا نتواند بود، سخن ميكه از آنچه ت
  آموزدمان كه نيروي آنچه هست بر چه بنيادي استوار است،مي
  .نماياندمان كه مرزها كجاستو مي

     -از اين رو است كه اكنون دين پيش پاي مردم فرو ريخته است، و به نوبت خـويش آشـكارا پايمـال شـده اسـت      
  پايمال حقايق حيات بشري،

  .سايندست كه آدميان سر به سپهر مياو از پيروزي

يريم، شـناختن علـل و   ذگوينـد بپـ  و شادي دين يوناني و مناسـك آن مـي  اگر آنچه را كه معموالً در وصف نشاط 
اي چكامـه «بـه نـام    Keatsمثالً شعر كيـتس  . اسباب نفرت اپيكوروس و لوكرتيوس از ديانت چندان آسان نخواهد بود

كنـد، امـا ايـن تشـريفات     نوعي تشريفات ديني را توصـيف مـي   Ode on a Grecian Urn» دربارة يك خاكدان يوناني
كـنم كـه عقايـد عامـة     من گمان مي. كنندن انسان را از وحشت و ظلمت پر ميمربوط به آن نوع ادياني نيست كه ذه

قياس با ساير اشكال ديـن   پرستش خدايان  المپيك، در. مردم يونان قديم از اين نوع عقايد شاد و با نشاط نبوده است
يوناني، كمتر جنبة حيواني و خرافي داشته است؛ ولي حتي همين خدايان المپيك نيز تا حدود قرن هفـتم يـا ششـم    

كردند، و اين امر در اسـاطير و نمايشـنامه هـا انعكـاس يافتـه      قربانياني از ميان آدميان طلب ميپيش از ميالد گهگاه 
تا هنگام فتح روميان ايـن كـار در   . در سرزمين بربرها قرباني كردن انسان مرسوم بود در زمان اپيكوروس هنوز 1.است

  .گرفتترين اقوام بربر صورت ميجنگ كارتاژ، حتي به وسيلة متمدن مواقع بحراني، از قبيل

                                                           

  .100-85كتاب اول، . دانداي از مضرات دين ميس قرباني كردن ايفي ژني را نمونهلوكرتيو. 1
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به زباني بسيار متين و مستحكم اثبات كرده است، يونانيان عالوه بر ديـن   Jane Harrisonچنانكه جين هاريسون 
اين . اند كه با مراسمي كمابيش وحشيانه همراه بوده استاو معتقدات بدوي ديگري هم داشته رسمي زئوس و خانوادة

» دوزخ«نـدارد كـه   پگاه مي. زاج رواج گرفت، دخيل بودمراسم در تشكيل دين اورفئوسي، كه در ميان مردم مذهبي م
كاري كه مسيحيان در اين باره كردند فقط تنظـيم  . اختراع مسيحيان است، حال آنكه اين پندار اشتباهي بيش نيست

از مـرگ  افالطون پيداست كه در آتن تـرس از مكافـات پـس    » جمهوري«از همان ابتدي كتاب . عقايد عامة مردم بود
منظورم اقليت . (ة ميان سقراط و اپيكوروس اين ترس تخفيف يافته باشدايد كه در فاصلمنشايع بوده است، و بعيد مي

بت دادن مصائبي از قبيل طـاعون و  سهمچنين مسلم است كه ن.) درس خوانده نيست، بلكه تودة عوام را در نظر دارم
م كه هنـر  من گمان مي كن. زمين لرزه و شكست به خشم خدايان، يا اعتقاد به سعد و نحس، امري متداول بوده است

اي نقاشـي اشـراف   مثالً اگر در كتابها و تابلوه. و ادبيات يوناني از حيث نمايش معتقدات عمومي بسيار غلط انداز است
          برجاي نمانده بود ما اكنون از اين فرقه مـذهبي قـرن هجـدهم چـه خبـري       Methodism» ديسممت«اثري از مذهب 

و سـر جوشـوا    Boswellديم، از پايين اجتمـاع آغـاز شـد و در زمـان باسـول      ديسم، مانند دين يونان قداشتيم؟ متمي
به قدرت رسيد؛ حال آنكه در آنچه آنان راجع به اين فرقه گفته اند اشاره اي به قدرت  Sir Joshua Reynoldsرينولدز 

اشرافي دربارة دين تـوده  يا آثار شاعران و فيلسوفان » خاكدانهاي يوناني«پس نبايد از روي تصاوير . آن ديده نمي شود
شـايد ايـن امـر بتوانـد دشـمني                          . اپيكوروس نه از حيث نسب اشرافي بود و نه به حكم سـبب . مردم يونان داوري كرد

  .نظير او را با ديانت توجيه كندبي
اگـر ايـن   . اسـت به واسطة شعر لوكرتيوس، از رنسانس تاكنون فلسفة اپيكـوروس نـزد خواننـدگان معـروف بـوده      

ناقضـي اسـت كـه در        اي نبوده باشند، چيزي كه بيش از همه توجـه شـان را جلـب كـرده ت    خوانندگان فالسفة حرفه
. شـود اين اشعار و آيـين مسـيحي ديـده مـي     هايي از قبيل ماده گرايي و نفي تقدير و رد دين و بقاي روح ميانزمينه

مه غم آلـود و خفگـي آور   كه امروز ه -رد اين است كه اين نظريات آنچه خصوصاً به چشم خوانندگان امروزي مي خو
لوكرتيـوس درسـت ماننـد شـخص     . شـوند از قيد ترس و هراس مطـرح مـي  زادي آبه عنوان نويد  -شوند شناخته مي

مي كـه  وي پس از توصيف اينكه چگونه انسان، هنگا. مسيحي به اهميت اعتقاد حقيقي به موضوعات ديني ايمان دارد
  :گويدگردد مي، در جستجوي راه گريز ميشودني نبرد دروني خويش ميقربا

  گريزد،از خويشتن مي
  تواند گريخت، از آن نمياما به راستي 

  گيرد،آنكه بخواهد تنگش به بر ميبي
  دهد؛و به ننگش دشنام مي

  .داند بيماريش از چيست و چراستزيرا كه بيمار است، اما نمي
  توانست،دانست، اگر ميشد به درستي اگر مي

  اگر به سوي دانستن راهي بود،
  كرد،همة كار خود را رها مي

  . تا نخست اين را بداند كه جهان چيست و چراست
  دميان مردگار دارند،آزيرا اين فرصت زيست كه 

  چند مهلت ماست،اند كه در زمان بياين نفسي
  پيش است، پيش زماني كه پس از مرگ در

  ت،اي بيش نيسلحظه
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  .كه در آن نيز جاي شك باقي است

در چنين عصري نابودي مي توانست صورت وارستگي دلپـذيري از رنجهـاي   . عصر اپيكوروس عصر مالل آوري بود
مردانـي كـه   . ولي در نظر بيشتر روميان، به عكس، آخرين قرن جمهوري نوميدي و سرخوردگي نبود. روحي پيدا كند

پديد آوردن نظمي نو بر روي آشفتگيهاي گذشته سرگرم بودنـد؛ و ايـن همـان     نيروي شگرف داشتند در اين عصر به
اما در نظر اشراف كه از ميدان سياست كناره مـي گرفتنـد و عالقـه اي بـه     . كاري بود كه مقدونيان در آن مانده بودند

مي كـه مصـيبت   هنگـا . باشـد  هيـز بـود  گكسب قدرت و اندوختن غنيمت نداشتند جريان وقايع بايستي عميقاً يأس ان
 نـابودي را همچـون راه  بـه  جنون موسمي را نيز بر اين موضوع بيفزاييم ديگر عجيب نخواهد بود كه لوكرتيوس اميـد  

  .رهايي پذيرفته باشد
اما ترس از مرگ در غرايز انسان ريشه اي چنان عميق دارد كه مذهب اپيكوري در هيچ زماني نتوانست قبول عـام  

از زمـان   -حتـي در ميـان فالسـفه نيـز     . ل مذهب مشـتي مـردم درس خوانـده بـاقي مانـد     ياسد، بلكه همواره به شك
راست است كه مذهب اپيكوري، گيرم بـا قـدرتي   . اين مذهب به نفع مذهب رواقيان طرد مي شد -اوگوستوس به بعد 

خاكي بـر دوش آدمـي    زندگيِ تركمتر، تا ششصد سال پس از مرگ وي باقي ماند؛ اما همچنان كه فشار محنت و مرا
همة فالسفه، مگر چند تن انگشت شمار، به مـذهب  . بيشتر شد مردم از فلسفه يا دين داروي مسكن قويتري طلبيدند

نو افالطوني پناه بردند و تودة مردم درس نخوانده به خرافـات گونـاگون شـرقي پناهنـده شـدند، و سـپس بـه آيـين         
ين ترتيـب  داد و بـد لذتها را بـه آنسـوي گـور حوالـت مـي      نعمتها ومسيحي روي آوردند كه در شكل قديم خود همة 

اما در پايـان قـرن هجـدهم نظريـاتي ماننـد      . هب اپيكوري بودذكرد كه درست نقطة مقابل ممذهبي به مردم ارائه مي
كـار از روي  ايـن  . نظريات اپيكوروس به وسيلة فالسفة فرانسه احيا شد، و بنتام و پيروانش آنها را به انگلستان آوردنـد 

داشـتند كـه   اص آن را بـه همـان انـدازه دشـمن مـي     مخالفت آگاهانه با آيين مسيحي صورت گرفت، كـه ايـن اشـخ   
 .اپيكوروس مذاهب زمان خود را
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تعـاليم  . ات عقايدش كمتر اسـت بفلسفة رواقيان در اصل با فلسفة اپيكوري هم زمان بود، ولي عمرش از آن بيشتر و ث

قرن سوم پيش از ميالد، به هيچ وجه با تعاليم ماركوس اورليوس، نيمة دوم قـرن  ادگذار اين مذهب، زنو، نيمة اول بني
قايـد كلبيـان و   زنو فيلسوفي ماده گراي بـود كـه نظريـاتش بيشـتر از تركيـب ع     . ميالدي، مشابه و مماثل نيستدوم 

آميختن عقايد افالطوني به نظريات خود، ماده را رهـا كردنـد تـا    مد، ولي رفته رفته رواقيان با درآهراكليتوس پديد مي
راسـت اسـت كـه نظريـة اخالقـي رواقيـان       . ن بر جاي ماندجايي كه سرانجام كمتر اثري از ماده گرايي در نظريات آنا

چندان تغيير نمي كند و اكثر آنان بيشترين اهميت را براي آن قائل بودند؛ اما حتي در اين مورد نيز لحن كـالم آنـان   
         همچنان كه زمان مي گذرد از جنبه هاي غيـر اخالقـي فلسـفة رواقيـان كمتـر سـخن بـه ميـان         . شدت و ضعف دارد

در مـورد  . يد، و بيشتر تكية آنان بر اخالق و آن قسمت از الهيات كه بيشتر جنبـة اخالقـي دارد قـرار مـي گيـرد     آمي
فقـط آثـار   . ند قطعة معدود باقي نمانـده اسـت  چثار آنان بيش از ما ار اين حيث دشوار است كه از آ رواقيان قديم، كار

يوس، كه متعلق به قرون اول و دوم ميالدي هستند، به صـورت  و ماركوس اورل Epictetusو اپيكتتوس  Senecaسنكا 
  .كتابهاي كامل در دست است

رواقيـان قـديم   . فلسفة رواقيان كمتر از همة فلسفه هايي كه تاكنون درباره شان بحث كرده ايم جنبة يونـاني دارد 
ان را در فلسـفة  تـأثير كلـداني   1)»تمـدن يونـاني  «در كتاب ( Tarnتارن . غالباً سوري و رواقيان اخير اغلب رومي بودند

درست مي گويد كه يونانيان، در جريان يوناني كردن غير يونانيان، آنچه  Ueberwegاوبروگ . داندرواقيان محتمل مي
خالف اغلـب فلسـفه هـاي يونـاني خـالص از حيـث       فلسفة رواقيان بر. بود از دست دادند را كه فقط شايستة خود آنان

شـود كـه جهـان خـود را بـدانها      اما عناصر دينيي هم در آن ديـده مـي  . تعصب آميز است عواطف محدود و از جهتي
پروفسـور  . صـي داشـت  فلسفة رواقي براي فرمانروايان گيرايي خا. نيازمند مي ديد، و يونانيها از تأمين آنها عاجز بودند

خـود را رواقـي    -مهم بعد از زنـو   توان گفت همة پادشاهانمي -تقريباً همة اخالف اسكندر «: گويدگيلبرت موري مي
  ».ناميدندمي

يـا  واقع در قبرس به دن Citiumزنو مردي فينيقي بود كه در حدود نيمة دوم قرن چهارم پيش از ميالد در سيتيوم 
امـا  . تجـاري او را بـه آتـن كشـانيده باشـد      و نخستين بار منـافعِ  هاي تجارت پيشه بودبعيد نيست كه از خانواده. آمد

نظريات كلبيان بـيش از مكتبهـاي ديگـر بـا ذوق او     . پايش به آتن رسيد شوق تحصيل فلسفه در او پديد آمد همينكه
را از » آكـادمي «پيروان افالطون او را متهم سـاختند كـه   . تأثير عقايد ديگران نيز كامالً بركنار نمانداز موافق بود، ولي 

                      رفتـار او بـه هنگـام محاكمـه،     . بزرگتـرين قـديس آنـان بـود    در سراسر تـاريخ رواقيـان، سـقراط    . كار باز داشته است
اش از فرار، متانتش در برابر مرگ، اين دعويش كه ستمگر به خويش بيش از سـتمكش آسـيب مـي رسـاند،     پيچيسر

وارسـتگي كـاملش   پروايي سقراط از سرما و گرما، سادگيش در خوراك و پوشاك، بي. موافق بود همه با تعليم رواقيان
ـ امـا رواقيـان نظريـة م   . از همة اسباب راحت جسم نيز با تعاليم رواقيان كامالً موافق بـود  ل افالطـوني را نگرفتنـد، و   ُث

                                                           

1. Hellenis�c Civiliza�on, p. 28. 
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دانسـتن روح از   اخير در غير مـادي  ةفقط رواقيان دور. كردندطون را در اثبات بقاي روح رد ميبيشترشان براهين افال
قيان دورة نخست با هراكليتوس هم داستان بودند كه روح از آتش مـادي تشـكيل شـده    روا. كردندافالطون پيروي مي

اين نظريه، با اصطالحاتي مشابه در آثار اپيكتتوس و ماركوس اورليوس نيز ديده مـي شـود؛ چيـزي كـه هسـت      . است
  .را درست به معناي يكي از چهار عنصر اصلي گرفت» آتش«گويا در آثار اينان نبايد 

طبيعت تـا  دانست و براي طبيعت و مابعـد وي فضيلت را مهم مي. عي را نداشتطبيموشكافيهاي مابعد زنو حوصلة
كوشيد تا به كمك شعور عادي، كه در يونان همـان  زنو مي. ؤثر باشدجايي قائل به اهميت بود كه در حصول فضيلت م

ر اعتبار حواس او را خشمگين مي سـاخت  شك آوردن د. طبيعي زمان خود نبرد كنداده گرايي بود، با تمايالت مابعدم
  .و بر آن مي داشت كه درآوردن نظريات ضد مخالفان حواس راه افراط بپيمايد

:] گفـت [» منظورت از جهـان واقعـي چيسـت؟   «: يك نفر شكاك پرسيد. زنو ابتدا وجود جهان واقعي را بيان كرد«
خدا و روح «: شكاك پرسيد» .جسم مادي است منظورم اين است كه اين ميز. منظورم جهان جسماني و مادي است«

فضيلت يا عدالت، يـا  «:] پرسيد[» .اگر وجود داشته باشند از اين ميز هم مادي ترند. كامالً ماديند«: زنو گفت» چطور؟
  1».البته، كامالً ماديند«: زنو گفت» قوانين سه گانه، اينها هم اجسام ماديند؟

اري از ديگران، به واسطة تعصب ورزيدن در ضديت با مابعدالطبيعه به يـك  پيداست كه در اينجا زنو هم مانند بسي
  .مابعدالطبيعة خاص خود دچار آمده است

اي كه مكتب رواقيان در همة عمر خود بدانها پاي بند ماند مربوطند به جبـر جهـاني و اختيـار    و اما نظريات عمده
. و جريان امور طبيعي كامالً تابع جبر قوانين طبيعـي اسـت  زنو بر آن بود كه چيزي به نام تصادف وجود دارد، . بشري

. انـد ا و آب و خاك، به همين ترتيب، بترديج پديد آمدهيعني هو ،در اصل فقط آتش وجود داشته و سپس عناصر ديگر
بنـابر  . جهاني روي خواهد نمود، و بار ديگر همه چيز مبدل به آتش خواهد شـد بزرگ اما دير يا زود يك آتش سوزي 

يـك دوره  نظر رواقيان اين آتش سوزي، برخالف پايان جهان در آيين مسيحي، سرمنزل نهايي نيست بلكه فقط پايان 
دهد از اين پيش روي داده است و از اين پس نيز آنچه روي مي. ايه تكرار خواهد شدغيرالنهاست؛ تمام اين جريان الي

  .نه يكبار، بلكه بينهايت بار -روي خواهد داد 
تـر از مـاده گرايـي    ط بنمايد و از هـيچ جهتـي تسـلي بخـش    نجا ممكن است اين نظريه عاري از شادي و نشاتا اي

در . ليكن اين موضوع فقط يكي از جنبه هاي فلسفة رواقي بـود . وس، به نظر نرسدتمتعارف، مانند ماده گرايي دموكري
» خـداي قـادر منـان   «ي كـه در عـين حـال    »ارقانونگذ«ا راين فلسفه مانند الهيات قرن هجدهم، جريان امور طبيعت 

تمامي طبيعت، تا كوچكترين اجزايش، براي اين ساخته شده است تـا اسـباب طبيعـي تحقـق     . است، تنظيم مي كند
شـود، بايـد در زنـدگي آدمـي     ه خدايان و ارباب انواع مربوط مـي اين غايات را، جز آنچه ب. غايات خاصي را تأمين كند

خوبنـد، برخـي    كبرخي از جـانوران بـراي خـورا   . ايتي است كه با زندگي آدمي بستگي داردهر چيزي داراي غ: يافت
آيند؛ حتي ساس به جاي خود بي فايده نيست، زيرا كه ما را صبح زود از خـواب  اي آزمودن ميزان دليري به كار ميبر

ناميـده  » زئـوس «و گاه » خدا«گاه  نيروي برتر از همه. بيدار مي كند و نمي گذارد بيش از اندازه در رختخواب بمانيم
وي بـراي زئـوس                     . كنـد تمـايز مـي  سنكا اين زئوس را از زئوسي كه موضوع اعتقاد عامة مـردم بـوده اسـت م   . مي شود

  . داندليكن او را تابع زئوس رواقيان مي. الناس نيز قائل به واقعيت استعوام
همـة اشـيا   . داريـم » آتـش الهـي  «يك از ما در وجود خود بهره اي از  خدا از جهان نيست، روح جهان است، و هر

از يـك  . زندگي فردي هنگامي خوب است كه با طبيعت هماهنگ باشـد . است» طبيعت«اجزاي يك دستگاهند، و آن 
سان است كـه طبيعـت مقـرر داشـته اسـت، امـا از       ر زندگي بدانجهت، همه زندگيها با طبيعت هماهنگند؛ زيرا كه ه

                                                           

1. Gilbert Murray, The Stoic Philosophy, (1915), p. 25.   - .تأليف گيلبرت موري» فلسفة رواقي«
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ديگر زندگي فقط در صورتي با طبيعت هماهنگ است كـه ارادة فـردي متوجـه غايتهـايي باشـد كـه از جملـة        جهت 

چند جبراً از قـانون  مردم خبيث، هر. اي كه موافق طبيعت باشدارادهعبارت است از  فضيلت. غايتهاي طبيعت باشند
كنـد  آنها را به سگهايي تشبيه مي Cleanthesكلئانتس . كنند، به حكم اجبار و اضطرار چنين ميكنندخدا پيروي مي

  .اند و ناچارند هر جا كه گاري برود آنها نيز بروندكه به گاري بسته شده
از آنجـا كـه   . چيزهايي از قبيل سالمت، سعادت، ثروت، اهميتـي ندارنـد  . يگانه خوبي در زندگي فرد فضيلت است

. اً خوب يا بد باشد فقـط بـه خـود آن فـرد بسـتگي دارد     مسكن فضيلت اراده است، در زندگي هر مردي هر آنچه واقع
انسان ممكن است به دست جباري زنداني شود، اما مي تواند زندگي خـود را همچنـان هماهنـگ طبيعـت نگـه دارد؛      

مردمان ديگر فقط بر ظواهر دسـت دارنـد؛   . تواند مانند سقراط بزرگوار بميردكن است محكوم به مرگ شود، اما ميمم
  .نه چيزي است كه در حقيقت خوب است، و آن كامالً در اختيار فرد استفضيلت يگا

اين تمـايالت فقـط    .پس هر فردي اختيار كامل دارد؛ بدين شرط كه عنان خود را از چنگ تمايالت دنيوي برهاند
ـ . شوندسان چيره مينابر اثر داوري نادرست بر  راي آنهـا  دانشمندي كه دارويش درست باشد در همة زمينه هايي كه ب

توانـد اورا از فضـيلت   ود؛ زيرا كـه هـيچ نيـروي خـارجي نمـي     قائل به ارزش است بر سرنوشت خويش مسلط خواهد ب
  .محروم سازد

اگر فضيلت واقعاً يگانه خوبي است، پس يگانه كار خداي قـادر مطلـق   . در اين نظريه، اشكاالت منطقي بسيار است
اگـر فضـيلت يگانـه خـوبي     . انديعي گناهكاران بيشمار پديد آوردهانين طبفضيلت باشد؛ حال آنكه قو نبايد پديد آورد

 -آسـايند  يان هرگز از تكرار اين نكته نمـي چنانكه رواق -باشد، پس ديگر دليلي بر ضد ستم وجود نخواهد داشت؛ زيرا 
جبر محض باشـد،  اگر جهان تابع . سازد تا مطابق فصيلت عمل كندرين فرصت را براي ستمكش فراهم ميستمگر بهت

خبيـث   اگر من خبيث باشم، طبيعت مـرا . پس قوانين طبيعت معين خواهند كرد كه من داراي فضيلت باشم يا نباشم
  .دهد برايم ميسر نيستگويند فضيلت به من ميساخته است، و آن آزادي و اختياري كه مي

ت اي بشود كه چيزي از آن به دسدانهمنيفته و مشتاق زندگي فضيلتاز لحاظ فكر جديد دشوار است كه انسان ش
  .آيدنمي

انديشـيم  اندازد تحسين مي كنيم؛ زيـرا مـي  شيوع طاعون جان خود را به خطر ميما فالن پزشك را كه به هنگام 
توانـد آسـوده در خانـه    مياما اگر بيماري بد نباشد، آن  پزشك . كه بيماري بد است و مي خواهيم از وجودش بكاهيم

هنگـامي كـه مـا هسـتي را از     . نظر رواقيان، فضيلت في نفسه غايت است؛ چيزي نيست كه نفعي عايد كنـد در . بماند
آيا چيـزي  . جريان پيشين نظرگاه دوري بنگريم نتيجة نهايي چيست؟ نابودي جهان در آتش، و آنگاه تكرار شدن تمام

كلـي  نظـر  از ني، ترقي و تكاملي ديده شود؛ امـا  تر از اين مي تواند باشد؟ شايد در برخي جاها، براي مدت زمانتيجهبي
هنگامي كه ما چيزهايي مي بينيم كه چنـان دردناكنـد كـه تـاب تحملشـان را      . دهدجز تكرار مكررات چيزي رخ نمي

دهند كـه آنچـه اكنـون روي    ان مينداريم اين اميد را داريم كه آن چيزها روزي به سر برسند؛ اما رواقيان به ما اطمين
انديشد كه خدا، كه همة اين جريانات را مي بيند، سرانجام از يأس انسان نزد خود مي. از هم روي خواهد داددهد بمي

  .خسته خواهد شد
در مذهب رواقيان نه تنها شـواهد بـد، بلكـه همـة     . بدين موضوع خشكي خاص فضيلت رواقي هم افزوده مي شود

انديشد كه اين واقعـه مـانع   ند ميزن و فرزندش بمير كند؛ اگرشخص حكيم احساس دلسوزي نمي. ومندعواطف محك
كه اپيكوروس آن را بدان حد مي ستايد، هـيچ   ،دوستي. فضيلت شخص او نمي تواند باشد؛ پس عميقاً متأثر نمي شود

ممكن است انسـان  . اما نبايد به جايي برسد كه مصيبت فالن دوست آرامش مقدس انسان را بر هم زند. اشكالي ندارد
ت و شكيبايي و غيـره را بـه دسـت    باشد كه به زندگي اجتماعي بپردازد؛ زيرا كه اين زندگي مجال رعايت عدالموظف 

 -توانـد برسـاند   ته شود؛ زيرا فوايـدي كـه انسـان مـي    اما انسان نبايد به وسيلة ميل به فايده رساندن برانگيخ. دهدمي
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سـتند؛ و در هـر صـورت بـراي انسـان هـيچ چيـزي جـز         ينفوايد حقيقي  -مانند تأمين صلح يا افزايش خوراك مردم 
هرگـز از خـاطر او    .كند تا فضيلتمند باشدنيست تا خوبي كند، بلكه خوبي مي رواقي فضيلتمند. فضيلت اهميت ندارد

نگذشته است كه همسايه اش را همچون خود دوست بدارد؛ دوستي و عشق در تصوري كه رواقيـان از فضـيلت دارنـد    
  .سطحي وجود نداردجز به يك معناي 
گيـريم، نـه بـه عنـوان يـك اصـل       را به عنوان يك عاطفه در نظر مـي  گويم، آنسخن مي» عشق«در اينجا كه از 

)principle( .اين اصل در حكمت سنكا و اخالف او ديـده  .  رواقيان عشق كلي را به عنوان يك اصل موعظه مي كردند
منطق مكتب رواقيان منجر به نظرياتي شد كـه  . پيش از خود گرفته بودندمي شود؛ و شايد اينان هم آن را از رواقيان 

در عقايدشـان آنـان را بـه صـورت      ضوجود تناق. يت خود نرم و ماليم ساختندن اين مكتب آنها را به حكم انسانپيروا
گويـد  هت دارد، مـي ت، كه به رواقيان شـبا كان. بودندآنكه در صورت برائت از تناقض مي مردماني درآورد بسيار بهتر از

ه قـانون اخـالق حكـم بـه مهربـاني                           كه انسان بايد با برادر خود مهربان باشد؛ نه براي اينكه او را دوست مي دارد، بلكـ 
  .عمل كرده باشد هاش مطابق اين عقيدارم در اين كه وي در زندگي خصوصيدهد؛ ولي من شك دمي

  .بگذريم و به تاريخ فلسفة رواقي بپردازيماكنون بگذاريد از اين كليات 
آيد كه وي خدا را به عنوان روح آتشين جهان از اين قطعات چنين بر مي 1.از آثار زنو فقط قطعاتي در دست است

ترتوليـان  . تعريف مي كرده و مي گفته است كه خدا جوهر جسماني است و تمام جهان جوهر خدا را تشكيل مي دهد
Tertullian بنـا بـر   . اين نظر زنو، خدا، مانند عسل در شبكه هاي كندو، در جهان گسـترده اسـت   بر ست كه بناگفته ا

برگرفتـه   است و همـه چيـز را در  » شعور عالي«كه همان » قانون كلي«قول ديوگنس الئرتيوس، زنو عقيده داشت كه 
تقـدير  . ، همـه يـك چيزنـد   تقدير، زئـوس  ،خدا، روح. حكومت جهان است» رئيس عالي«است، همان زئوس است كه 

زنو عقيده نـدارد  . نامهاي ديگر همين چيزند» طبيعت«و » پروردگار«آورد، و ويي است كه ماده را به حركت درمينير
نيازي به ساختن پرستشگاه نيست؛ زيرا كه پرستشـگاه را نبايـد چيـزي    «. كه براي پرستش خدا پرستشگاه الزم است

گويا زنو هـم،  » .كه ساختة دست بنايان و صنعتگران باشد گرانبها و مقدس نيستهيچ چيز . گرانبها يا مقدس دانست
راي ستارگان قائـل  بگويد كه وي سيسرو مي. گويي اعتقاد داشته استبيني و غيبهاي بعد، به ستارهمانند رواقيان دوره

گويند اگر چيـزي  مي. غيب گويي را معتبر مي دانند رواقيان همه«: گويدديوگنس الئرتيوس مي. ت خدايي بودبه قدر
يـد، رواقيـان واقعيـت داشـتن فـن      گوچنانكه زنـو مـي  . ويي هم ممكن باشدگوجود دارد، پس بايد غيب» تقدير« به نام

  .كندنيز اين را تصريح مي Chrysippusخريسيپوس » .گويي را با ذكر موارد صدق آن اثبات مي كنندغيب
رسـد  ؛ ولي به نظر مـي شودزنو برجاي مانده است ديده نمي ارة فضيلت در آن قطعاتي كه از آثارنظرية رواقيان درب

  .كه زنو بدين نظريه باور داشته است
چنانكـه ديـديم   : نخسـت . خلف بالفصل زنو، به دو لحاظ قابل ذكر اسـت  Cleanthse of Assosكلئانتس آسوسي 

خورشيد را به جاي زمين در مركـز جهـان قـرار    كه كمه كرد، زيرا عقيده داشت كه اريستارخوس ساموسي را بايد محا
اي در قرن پس از نيوتون سروده، يا هر مسيحي درس خوانده Popeرا، كه گويي پوپ » سرود زئوس«: داده است؛ دوم

  :تر استس حتي از اين اندازه نيز كليساييكلئانتكوتاه دعاي . است او گفته

  اي تقدير،تو  وبنماي راه مرا، اي زئوس 
  .راهم بنماي

  .بنماي كه چه بايد كرد، بگو كه چه مقرر است

                                                           

  : تأليف بوان» اديان اخير يوناني«براي اطالع از منابع مطالب زير رجوع كنيد به  .1
Bevan, Later Greek Religions, p. Iff 
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  .راهم بنماي
  و هراسي باشد، بي كه هيچم هول
  .سالك طريق توام

  .راهم بنماي
  ،را استوار ندارمو گرچه ت

  گرچه مرا پاي از اكراه بلنگد،
  .باز هم رهنورد راه توام

گويند كـه هفتصـد و پـنج    اي پر كار بود و ميكه جانشين كلئانتس بود، نويسنده .)م.ق 207 -280(خريسيپوس 
» آتـش واال «خريسيپوس بر آن بود كه فقـط زئـوس، يعنـي    . وي فلسفة رواقي را منظم و مدون ساخت. كتاب نوشت

ة وي خـدا در پديـد   گويا به عقيـد . اند و خواهند مرد، زاده شدهجاويدان است؛ و خدايان ديگر، از جمله خورشيد و ماه
در جاي ديگـر، بـه   . داده استرا چگونه با جبريت وفق ميآمدن بدي دخالتي ندارد، اما روشن نيست كه وي اين نظر 

آورند، و وجـود خـوبي بـدون    گويد كه اضداد يكديگر را پديد ميكند؛ يعني مييوة هراكليتوس دربارة بدي بحث ميش
توانـد بـدون بـدي وجـود داشـته      پندارند خوبي مياز كساني كه مي نيست هيچ مهملتر«: بدي منطقاً غيرممكن است

أييـد  اما بـراي ت » .چون خوبي و بدي منافي يكديگرند، پس الزم است كه در تضاد با يكديگر وجود داشته باشند. باشد
  .كند، نه به هراكليتوساين نظر به افالطون رجوع مي

مند است و شخص بد هميشه بدبخت؛ و سـعادت شـخص   خريسيپوس مدعي بود كه شخص خوب هميشه سعادت
ماند يا نه، اختالف نظـر  له كه آيا روح پس از مرگ باقي ميدر اين مسئ. خوب از هيچ جهتي با سعادت خدا فرق ندارد

ه همه چيز در وجود خـدا  ك(تا هنگام آتش جهاني آينده . مانندس مدعي بود كه همة ارواح باقي ميكلئانت. وجود دارد
  .ولي خريسيپوس بر آن بود كه اين امر فقط در مورد كسان خردمند و حكيم صادق است) شود؛لك ميمسته

بند مسائل اخالقي محـض و مطلـق بـود؛ و در حقيقـت وي بـراي      هاي بعد پايخريسيپوس كمتر از رواقيان دوره
تحقيـق در دسـتور   . آوردنـد  را رواقيـان » انفصال«ياس شرطي و منفصل او اصطالح ق. منطق قائل به مقام اساسي شد

خريسيپوس و ساير رواقيان ملهم از آثار او نظرية پيچيده اي دربارة  1.زبان و وجوه صرف انفعال نيز از ابداعات آنهاست
اسـت  » اجماع عـام «نوان كه مورد معرفت داشتند كه قسمت عمدة آن تجربي بود، ولي اصول و عقايدي را نيز بدين ع

گويـد كـه فلسـفه    زنـو مـي  . دانستندقات نظري را تابع و فرع اخالق ميواقيان رومي همة تحقياما زنو و ر. پذيرفتمي
كـه در آن   اسـت مرغـي  و طبيعيات درختان و اخالق ميوه؛ يـا ماننـد تخـم    همچون باغي است كه در آن منطق ديوار

نظـري قائـل   اي تحقيقات رسد كه خريسيپوس براما به نظر مي 2.و طبيعيات سفيده و اخالق زرده است منطق پوست
شايد نفوذ وي را بتوان توجيه كنندة اين امر دانست كه در ميان رواقيان مرداني بودند كـه  . به ارزش فراوان بوده است

  .شدندديگر باعث پيشرفتهايي در رياضيات و علوم 
پـانتيوس   ايـن دو تـن  . پس از خريسيپوس، دو شخصيت مهم دگرگوني فراوانـي در فلسـفة رواقـي پديـد آوردنـد     

Panaetius  و پوزيدونيوسPosidonius اي از حكمـت افالطـوني را داخـل    پانتيوس مقدار قابل مالحظـه . شتندنام دا
ي كوچـك بـود و در انديشـه هـاي      Scipioوي از دوستان سي پيـو  . فلسفة رواقي كرد، و ماده گرايي را كنار گذاشت

پوزيـدونيوس، كـه سيسـرو در رودز    . سيسرو، كه فلسفة رواقي بيشتر به توسط او به روميان معرفي شد، تـأثير داشـت  

                                                           

1. See Barth, Die Stoa, 4
th

 Edi�on, Stu3gart, 1922. 
  .همان كتاب. 2
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Rhodes در حـدود  خود پوزيدونيوس نـزد پـانتيوس، كـه    . خواند، نيز در سيسرو تأثيري بيشتر داشتنزد او درس مي
  .خوانددرگذشت، درس مي. م.ق 110

يان منقرض شـد  يك نفر يوناني سوري بود و هنگامي كه امپراتوري سلوك.) م.ق 51تا  135از حدود (پوزيدونيوس 
شايد هرج و مرج سوريه باعث شده باشد كه او به سوي غـرب سـفر كنـد و نخسـت بـه      . گذراندسالهاي كودكي را مي

  .پراتوري روم برودآتن، جايي كه حكمت رواقي را فراگرفت، و سپس به قسمتهاي غربي ام
كنـد، و ديـد   ، در آنسـوي دنيـاي مكشـوف، غـروب مـي     به چشم خويش ديد كه خورشيد در اقيانوس اطلـس «او 

هـاي آنسـوي بنـدر مارسـي                          دهكـده  هـاي پر از بوزينگانند، و بـر در خانـه   فريقا در برابر خاك اسپانياآدرختان ساحل 
پوزيـدونيوس   1.خـورد است كه در آنجا هر روز به چشم مياي زيرا كه آدميخواري منظرهته است، هاي آدمي آويخكله

كتابهاي بسياري در زمينه هاي علمي نوشت، و در واقع يكي از موجبات مسافرت او اشـتياق او بـه مطالعـه و تحقيـق     
وي در زمينـة نجـوم تحقيقـات درخشـان كـرد، و      . موضوع جزر و مد بود؛ زيرا كه در مديترانه اين كار ميسر نمي شد

 2.دربارة فاصلة خورشيد، در زمـان قـديم بهتـرين محاسـبه بـود      چنانكه در فصل بيست و چهارم ديديم، محاسبة وي
اما معروفيـت وي بيشـتر بـه عنـوان     . را دنبال كرد Polybiusپوزيدونيوس مورخ قابل توجهي نيز بود و كار پوليبيوس 

رامـوش  فيلسوف التقاطي بود، زيرا كه وي مقدار زيادي از تعاليم افالطون را، كـه ظـاهراً در دورة شـكاكيت آكـادمي ف    
  .شده بود، با فلسفة رواقي درآميخت

پـانتيوس، ماننـد   . نزديكي پوزيدونيوس به افالطون در تعاليم وي راجع به روح و زندگي پس از مـرگ هويداسـت  
بسياري از رواقيان، گفته بود كه روح همراه بدن نابود مي شود، پوزيدونيوس، به عكس، گفت كه روح در هـوا زنـدگي   

دوزخ وجود ندارد؛ ولي مردم بد پس از مرگ مانند مـردم خـوب   . آنكه آتش سوزي جهاني رخ دهد را ادامه مي دهد تا
. كند و نمي گذارد كه روح بـد ماننـد روح نيـك اوج بگيـرد    گناه حبابهاي روح را گل آلود مي خوشبخت نيستند؛ زيرا

قيقتـاً فضـيلتمند باشـند بـه فلـك      ارواحـي كـه ح  . شوندمانند و بار ديگر مجسم مينزديك خاك مي بسيار بد ارواحِ
اين ارواح مي تواننـد بـه ارواح ديگـر    . گذارنندود را به تماشاي گردش ستارگان ميستارگان عروج مي كنند و وقت خ

  .كندبيني را توجيه مياشتن علم ستارهحقيقت د) به گمان پوزيدونيوس(كمك كنند؛ و اين امر 
» نـو فيثـاغوري  «احياي مفـاهيم اورفئوسـي و دخالـت دادن عقايـد     گويد كه ممكن است پوزيدونيوس با بوان مي

Neo-Pythagorean  راه را براي فلسفة معرفت باطنيGnosticism گويـد و بسـيار درسـت    وي مي. هموار كرده باشد
مي گويد، كه آنچه قدومش براي فلسفه هايي از قبيل فلسفة پوزيدونيوس نحوست داشت كيش مسـيحي نبـود بلكـه    

  .كلئانتس حق داشت كه اريستارخوس ساموسي را دشمني خطرناك بداند. پرنيكوس بودفرضية كو
اهميتشان بسيار بيش از رواقيان قديم است عبارتنـد  ) گرچه نه از حيث تاريخ فلسفه(كساني كه به لحاظ تاريخي 

ترتيب وزير و غـالم و  شوند؛ يعني سنكا، اپيكتتوس، و ماركوس اورليوس كه به ز سه شخصيتي كه با مردم مربوط ميا
  .امپراتور بودند

رس خوانـده بـود كـه در رم زنـدگي     پدرش مردي د. يك تن اسپانيايي بود) ميالدي 65تا . م.ق 3از حدود (سنكا 
مـيالدي امپراتـور كلوديـوس     41كرد، سنكا به كار سياست وارد شد و كمابيش توفيـق يافـت، تـا آنكـه در سـال      مي

Claudius        او را به جزيرة كورس تبعيد كرد، زيـرا كـه سـنكا دشـمني ملكـه مسـاليناMessalina   را برانگيختـه بـود .
ميالدي از تبعيد باز خوانـد و او را آموزگـار پسـر يـازده سـالة       48، زن دوم كلوديوس، سنكا را در Agrippinaاگريپينا 

                                                           

1. Bevan, Stoics and Scep�cs, P. 88.   -. تأليف بوان» رواقيان و شكاكان«
. به هندوسـتان خـواهيم رسـيد    Stade 70,000كشتي را به سوي غرب برانيم پس از پيمودن  Cadizوي تخمين زد كه اگر از كاديز  .2
  ».اين گفته مبناي اصلي اطمينان كريستف كلمب بود«

Tarn, Hellenis�c Civiliza�on, p. 249. 



 209 □ فلسفة رواقيان 

 

سنكا هرچند به . يرا كه شاگردش امپراتور نرون بودسنكا در مورد شاگردش به قدر ارسطو بختيار نبود، ز. خود ساخت
عنوان يك تن رواقي رسماً از ثروت و مكنت بيزار بود عمالً دارايي فراوان فراهم كرد، كه به قـولي بـر سيصـد ميليـون     

وي مقـدار زيـادي از ايـن     Dioبنا به گفتة ديـو  . بالغ بوده است) در حدود ششصد ميليون تومان( Sesterceسسترس 
گرفت يكـي از علـل روي   و نرخ سنگيني كه بابت سود پول ميرا از راه قرض دادن پول در بريتانيا به دست آورد،  پول

شورشـي   Boadiceaاگر اين موضوع حقيقت داشته باشد بايد گفت كه ملكه بوديسـيا  . نمودن انقالب در آن كشور بود
  .كرده استو رياضت بوده رهبري ميمكتب زهد  را بر ضد سرمايه داراني كه نمايندة آنان پيشواي

مـتهم شـد    -به حق يا نـاحق   -سرانجام . شد، سنكا رفته رفته از كار مي افتادتر ميهمچنانكه نرون لگام گسيخته
به قولي خود  -كه در توطئة وسيعي شركت داشته كه غرض از آن كشتن نرون و بر تخت نشاندن يك امپراتور جديد 

  .اش از راه لطف و مرحمت به او اجازه داده شد كه خودكشي كندخاطر خدمات گذشته ده است؛ ولي بهبو -سنكا 
اي بنويسد، ولي چون مپراتور آگاه شد، خواست وضيتنامههنگامي كه از تصميم ا. عاقبت كار سنكا عبرت انگيز بود

غم مخوريد، من بـراي  «: گفتگريان خود رو كرد و  دةبه او گفتند كه براي كاري چنين طوالني فرصت ندارد، به خانوا
يـا  » شما ميراثي برجاي مي گذارم كه بسيار بيش از مال دنيا ارزش دارد، و آن همانا سرمشق زندگي با فضيلت است؛

تاسـيتوس  . سين را يادداشت كننـد آنگاه رگ خود را بريد و دبيرانش را خواست تا سخنان دم واپ. كلماتي از اين قبيل
شاعر نيز در همان هنگام دچـار همـين    Lucanاش لوكان برادرزاده. ر هم نظقش كور نشدآخ گويد كه وي تا لحظةمي

هاي بعد، دربارة سـنكا بيشـتر از روي عقايـدش كـه قابـل      در دوره. ذشتمرگ شد، و با خواندن شعرهاي خودش درگ
ر مسـيحيت مـدعي   چندين تن از روحانيان صـد . نمود، نه از روي كارهايش كه مشكوك ميستايش بود داوري كردند

بـا  بر آن بودند كه سنكا و پـولس رسـول    St. Jeromشدند كه سنكا مسيحي بوده است و كساني از قبيل يروم قديس 
  .اندهم مكاتبه داشته

-كسي اسـت كـه بـا سـنكا تفـاوت بسـيار دارد       ) ميالدي 100و متوفي در حدود  60متولد در حدود (اپيكتتوس 
اپيكتتـوس يـك تـن يونـاني و در ابتـدا بـردة       . شـود شباهت فراوان ميـان آنهـا ديـده مـي     هرچند به عنوان فيلسوف

اپيكتتـوس لنـگ   . آزاد شدة نرون بود و بعدها به وزارت او رسـيد  بود كه خود از بردگان Epaphroditusاپافروديتوس 
                   مـيالدي در رم   90سـال  وي تـا   .اند كه به سبب مجازاتهاي شـديد دورة بردگـي بـدين حـال افتـاده بـود      بود و گفته

آمدنـد، همـة   ، كه اهل فكر بـه كـارش نمـي   Domitianمي زيست و تدريس مي كرد و در آن سال امپراتور دوميسين 
رفـت و پـس از    Epirusواقـع در اپيـروس    Nicopolisدر نتيجه اپيكتتوس به نيكوپوليس . فالسفة روم را نفي بلد كرد

  .شتذليف و تدريس پرداخت در همانجا درگآنكه چند سالي به تأ
امپراتـور نيـك    وي فرزندخوانـدة . اجتماع قرار داشتدر آن كفة ترازوي ) ميالدي 180 - 121(ماركوس اورليوس 

مـاركوس اورليـوس كـه در    . شدال عمو و پدر زن او نيز محسوب ميبود كه در عين ح Antoninusسيرت آنتونينوس 
  .داشتمواره ياد او را گرامي مياو شد هميالدي جانشين  161

وي احتياج مبرمـي بـه شـكيبايي    . كوشيدايي در راه تحصيل فضيلت رواقي ميماركوس اورليوس در دورة فرمانرو
گير و جنگهـاي دراز و دشـوار و   جاند زمين لرزه و ناخوشيهاي همهداشت، زيرا دورة سلطنتش با مصيبتهاي بسيار، مان

ي او، كه خطاب به خود اوست، و ظاهراً به قصد انتشار  Meditations» هاانديشه«كتاب . نظامي، همراه بود طغيانهاي
مـي كـرده و از    اش را همچون باري بر دوش خـود احسـاس  نشان مي دهد كه او وظايف اجتماعينوشته نشده است، 

ين افـراد گـروه انبـوه    يگانه پسرش كومودوس كه به جاي او نشست يكي از نابكارتر. برده استخستگي شديد رنج مي
. امپراتوران نابكار از كار درآمد؛ ولي توانست تا زماني كه پدرش زنـده بـود تمـايالت پليـد خـود را پوشـيده نگـه دارد       

فاوستينا، زن ماركوس اورليوس، شايد به ناحق متهم به فسق و فجور بود؛ ولي امپراتور هرگز بدو گمان بد نبرد و پس 
ا بـدين عنـوان كـه ديـن     ماركوس اورليوس مسيحيان ر. روح او متقبل زحمت فراوان شداز مرگ آن زن براي تجليل 
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در همة كارهـايش  . دانستن رسمي را از لحاظ سياسي الزم ميداد، زيرا ديپذيرند تحت تعقيب قرار ميرسمي را نمي
وي يـك  . ماركوس اورليوس داراي سيمايي غم انگيـز اسـت  . جديت نشان مي داد، ولي در اكثر آنها شكست مي خورد

در نظـر او بـيش از همـه    سلسله از تمايالت دنيوي را ذكر مي كند كه بايد در برابر آنها مقاومت كـرد، و تمـايلي كـه    
وي هرگز فرصتي براي تسليم . اي بيرون از شهر پناه ببردزندگي آرام و آسودهبه  نمايد اين است كه انسانفريبنده مي

گاههاي دوردست نوشته شده اسـت؛  دي او در اردوگاهها و نبر»هاانديشه«برخي از . به دست نياورد شدن بدين تمايل
  .و سختي همين نبردها سرانجام باعث مرگ او شد
ايـن امـر نشـان                             . تفـاق نظـر دارنـد   اورليوس در همة مسـائل فلسـفي ا  شايان توجه است كه اپيكتتوس و ماركوس 

ـ راپند، وضع فردي كمتر از آنچـه گـاهي مـي   دهد كه هرچند اوضاع اجتماعي در فلسفة هر عصري مؤثر استمي د در ن
ندگي خود را تـا حـد زيـادي بـه     توانند حوادث زعموماً وسعت نظر خاصي دارند و ميفالسفه . فلسفة فردي تأثير دارد

د بـه  در زمانهاي نامسـاع . سن و معايب بزرگ زمان خود فارغ بماننداتوانند از محنياورند، ولي، با اين حال، نميحساب 
  .شوندمند ميهاي خالص فكر عالقهزند، و در زمانهاي مساعد به جنبهپردااختراع وسيلة تسالي خاطر مي

شـود، بـا بيشـتر نويسـندگان قـرن      از مـي ل او با شرح كارهاي زشت كومودوس آغ، كه تاريخ مفصGibbonگيبون 
اي اگر از كسي بخواهنـد تـا دوره  «. يدرا بايد عصر طاليي نام Antoninesها هم همداستان است كه دورة آنتونينهجد

بوده است، چنين كسي  از تاريخ را معين كند كه در آن دوره نوع بشر بيش از مواقع ديگر از سعادت و ثروت برخوردار
              بي ترديد دوره اي را انتخاب خواهد كرد كه از مرگ دوميسين آغاز مـي شـود و بـا تاجگـذاري كومـودوس بـه پايـان        

نيروي دنياي  بردگي همراه با رنجهاي توانفرساي بسيار بود و. توان با اين نظر به طور كلي موافقت كردنمي» .رسدمي
ايـن كارهـا بـه    . در آن هنگام نمايشهاي گالدياتوري و نبرد با جانوران وحشي مرسـوم بـود  . خوردميقديم را از ريشه 

اند بوده بردهپست شدن مردمي كه از آنها لذت ميشدت ستمگارانه و خونخوارانه بود و طبيعي است كه بايستي باعث 
ند نبرد كنند، ولي اين فرمـان دوامـي   شير ُكدرست است كه ماركوس اورليوس فرمان داد تا گالدياتورها با شم. باشند
از اين گذشته وي براي منع نبرد با جانوران وحشي كاري نكرد، نظام اقتصادي بسيار بد بود، محصول ايتاليا در . نيافت

در . همـة اختيـارات در دسـت امپراتـور و وزيـران او بـود      . كاهش بود، و شهر رم به فروش آزاد غلة اياالت اتكا داشـت 
داشتند، از هيچكس كاري جـز  ريخته سر به طغيان بر ميعرصة پهناور امپراتوري، جز از سرداراني كه جسته گ سراسر

ينده به بهترين شكل خـود مـالل آور و بـه    آنان را در گذشته مي جستند و در نظر آ مردم خوبيها. تسليم ساخته نبود
يـا   Lockeيـا الك   Baconليوس را با لحن بيكن هنگامي كه لحن سخن ماركوس اور. بدترين شكلش هراس انگيز بود

اميدوار، معايب در عصر . بينيمر خسته و عصر اميدوار را عيان ميمقايسه كنيم فرق ميان عص Condorecetندورسه ك
شود كه اين معايب گذرانند؛ ولي در عصر خسته حتـي محاسـن   توان تحمل كرد، زيرا پنداشته ميعظيم موجود را مي

اخالق رواقيان متناسب زمان اپيكـوروس و مـاركوس اورليـوس بـود،     . دهندگ و بوي خود را از دست ميي هم رنواقع
  .دهدجاي اميد مبني قرار ميزيرا كه تعاليم اين اخالق تحمل را به 

ر بود؛ ولـي  عمومي عصر امپراتوران آنتونين نسبت به اعصار بعد، تا زمان رنسانس، بهت شك از لحاظ خوشبختيِبي
دهد كه اين عصر، چنانكه ممكن است از روي آثار معماريش پنداشته شود، چندان ثروتمنـد  قات دقيق نشان ميتحقي

. تمدن در حقيقت منحصر به شـهرها بـود  . رومي در نواحي زراعتي بسيار كم تأثير كرده بود-تمدن يوناني. نبوده است
. طبقة بردگـان هـم عظـيم بـود    . كشيدوان رنج ميود داشت كه از فقر فراحتي در درون شهرها نيز طبقة كارگري وج

  : 1كنداقتصادي شهرها را چنين خالصه مي بحثي دربارة اوضاع اجتماعي و Rostovtseffروستووتسف 

                                                           

  : تأليف روستووتسف» .امپراتوري رم تاريخ اجتماعي و اقتصادي«. 1
Rostovtseff, The Social and Economic History of the Roman Empire, p. 179. 
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آيـد ايـن اسـت كـه     آنچه از منابع ما بر مـي . الب نيستتصور اوضاع اجتماعي آنها به اندازة نماي خارجي شان ج«
ليت كوچكي از جمعيت آنها پديد آمده بود، و حتي آسايش اين اقليت كوچك نيز بر شكوه و جالل شهرها به دست اق

آمدي بسيار نـاچيز داشـتند يـا در نهايـت     هاي وسيع جمعيت شهر يا دربالنسبه ضعيف تكيه داشت؛ و توده پايه هايي
  ».ي آن غلط انداز استنماي ظاهر. خالصه اينكه نبايد ثروت شهرها را زياد بزرگ جلوه دهيم. فقر زندگي مي كردند

كنـد،  چنانكه ماركوس اورليوس نقـل مـي  . متيسروي خاك در جسم خاكي زنداني هبر گويد كه ما اپيكتتوس مي
انـد جسـم را   زئوس نمـي تو » .كشياي را بر دوش ميي هستي كه جنازهتو روح حقير«وي همواره مي گفته است كه 

: ما نبايد بگـوييم . خدا پدر آدميان است و ما با هم برادريم. دهدانسان مياي از الوهيت خود را به آزاد سازد، بلكه بهره
اگـر  » .من يكي از افـراد جهـان هسـتم   «بلكه بايد بگوييم » .من يك نفر رومي هستم«: يا» .من يك نفر آتني هستم«

خدا هسـتيد بايـد   شما خويشاوند قيصر باشيد، احساس امنيت و اطمينان خواهيد كرد؛ پس اكنون از اينكه خويشاوند 
اسـت، خـواهيم ديـد كـه هـيچ بـديي                                                  يلت يگانه خـوبي  ضچقدر احساس امنيت و اطمينان كنيد؟ اگر ما بدانيم كه ف

  .تواند دامنگيرتان شودنمي
 بايد شيون هم بكـنم؟ بايـد تبعيـد    ولي آيا. هم بميرم؟ بايد زنداني شوم يولي آيا بايد با ناله و زار. من بايد بميرم

من از گفـتن  » .ا بگوراز ر«تواند مانع من شود كه با روي خندان و شجاعت و صلح و صفا بروم؟ ولي آيا كسي مي. شوم
گويي، اي مـردك؟ مـرا   چه مي» .كشمو را به زنجير ميولي ت«. زنم، زيرا كه اين كار در اختيار من استراز سر باز مي
توانـد بـر آن   ، حتي زئوس هـم نمـي  ام را چطور؟ نهبه زنجير خواهي كشيد؛ ولي اراده شي؟ آري پايم راكبه زنجير مي

چـرا؟ مـن   » .م بريدسرت را خواه«. منظورت اين پاره جسمي است كه دارم» .را زنداني خواهم ساختو ت«. دست يابد
  ن بريد؟توايا يگانه كسي هستم كه سرم را نميفتم كه در اين دنچه وقت به تو گ

هايي هستند كـه  اينها سرمشق. د در سر داشته باشدرود بايي هستند كه هر كس در پي فلسفه ميهايانديشه ااينه
  1.زيده سازدبايد با اينها خود را ور. بنويسدبايد هر روز 
  .مردمان برابرند، زيرا كه آنها نيز فرزندان خدا هستندر ديگر بردگان با

خورد كه حرمت سرباز سوگند مي«. كنده شهروند خوب از قانون متابعت ميكنيم، همچنانكما بايد از خدا اطاعت 
وقتـي كـه   « 2».خوريم كه قبل از همه احترام خود را نگه داريمگه دارد؛ ولي ما سوگند ميقيصر را بيش از هر كسي ن

دهـد نگـران   ار سر به آنچـه روي مـي  ديگري از فرشويد به ياد داشته باشيد كه در برابر فرمانرواي خاك ظاهر مي شما
  3».است؛ و شما بايد رضايت او را بر اين مرد مقدم بداريد

  پس يك تن رواقي چگونه انساني است؟
   شود ريخته شـده باشـد، آنچنـان كـه     وريهايي كه به زبان خودش جاري ميكسي را به من بنماييد كه در قالب دا

كسي را به من بنماييـد  . ق هنر پيكر تراشي فيدياس ساخته شده استبر طب Phidiasگوييم مجسمة كار فيدياس مي
و در  و در حال نزع خوشبخت و در قيـد تبعيـد خوشـبخت    ر خوشبختطكه در عين بيماري خوشبخت و در حين خ

. او را به من بنماييد؛ به خدا سوگند كه من از ديدن يك تن رواقي خرسند خـواهم شـد  . زير بار ننگ خوشبخت باشد
پس كسي را به من بنماييد كه در راه كمـال باشـد، كسـي    . شما نمي توانيد يك تن رواقي كامل را به من بنماييدنه، 

نشـان دادن چيـزي كـه     به پيرمـردي چـون مـن از   . اين مرحمت را در حق من بكنيد. كه قدم در اين راه نهاده باشد
وس يا فيدياس يا آتنـاي اورا، يعنـي آن مجسـمة عـاج و     ايد كه زئآيا در اين انديشه! چه. ام دريغ مكنيدتاكنون نديده

                                                           

  .در كتابي كه از آن نقل كرديم Oatesنقل از . 1
  .همان كتاب. 2
  .همان كتاب. 3
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يكي از شما روح شخصي را به من بنمايد كه آرزومنـد  . طلبم روح استمن نشان خواهيد داد؟ آنچه من مي طال را، به
است با خدا همراه باشد و ديگر خدا يا آدمي را مقصر نداند، و در هيچ امري عـاجز نمانـد، و هـيچ بـدبختي احسـاس      

آرزومند باشد كـه انسـانيت    -گويم سخن را؟ چرا در پرده مي -، و از خشم و بخل و حسد آزاد باشد؛ شخصي كه نكند
او را بـه مـن   . خود را به الوهيت مبدل كند، و در اين جسم خوار و حقير خويش قصد پيوسـتن بـه خـدا كـرده باشـد     

  .نه، از شما ساخته نيست. بنماييد
وي اين  .ه رو شدب آسايد كه چگونه بايد با آنچه بدبختي ناميده مي شود روكته نميتتوس هرگز از تكرار اين ناپيك
  .دهدلباً با مكالمات شيريني انجام ميكار را غا

به طور كلي، او نيز مانند رواقيان از . اپيكتتوس مانند مسيحيان عقيده دارد كه بايد دشمنان خود را دوست بداريم
  .لذت بيزار است
و آن آزادي از قيد شـهوت و اضـطراب اسـت، درك ايـن      -ست ا آري خوشبختي از آن بسيار زيباتر. آتن زيباست

هر انساني به منزلة بازيگري است در نمايشي كـه  «) 428ص (» .نيست طمعني است كه امور انسان به هيچكس مربو
  ».نحوي شايسته بازي كنيمين كرده است؛ وظيفة ما اين است كه نقش خود را، هرچه باشد، به عخدا نقشهايش را م

اين نوشـته هـا را   . (هايي كه تعاليم اپيكتتوس در آنها ضبط است صداقت و سادگي بسيار ديده مي شوددر نوشته
در زماني . اخالق اپيكتتوس علوي و غير دنيوي است.) وين كرده استدادداشتهايي تياز روي  Arrianشاگردش آريان 

شد چيزي مناسبتر از اين ر قدرت حكومت جباري به دشواري ميز مقاومت در برابكه وظيفة عمدة انسان عبارت بود ا
گان، بر اخالق افالطون و ارسطو يا هر صديق برادري آدميان و تساوي برداين اخالق از برخي جهات، يعني ت. پيدا كرد

 تـر از آتـنِ  نيا بسيار پـايين در زمان اپيكتتوس، وضع د. فيلسوف ديگري كه افكارش ملهم از دولتشهر باشد برتري دارد
عهد پريكلس بود؛ ولي بديهاي دنياي موجود مرغ آرزوي او را پر و بال داده بود؛ و جهان مطلـوبش از جهـان مطلـوب    

  .افالطون برتر است، زيرا كه جهان موجود وي از جهان موجود قرن پنجم آتن فروتر بوده است
اش بر گردن او دارنـد آغـاز   ايي كه پدربزرگ، پدر و پدرخواندهنهي ماركوس اورليوس با قدرداني از دي»هاانديشه«

 آموخته اسـت  Diognetusگويد كه از ديوگنتوس مثالً مي. او خالي از غرابت نيستي ابرخي از سپاسگزاريه. مي شود
؛ از ت كـه شـعر نسـرايد   سآموخته ا Rusticusزنند گوش فرا ندهد؛ از روستيكوس به سخن كساني كه دم از اعجاز مي

آموخته است كه غلـط دسـتوري    1تظاهر متين و موقر باشد؛ از اسكندر نحويآموخته است كه بي Sextusسكستوس 
آموختـه اسـت كـه     2خشان نكشد، ولي اندكي بعد خود جملة صحيح را به كار برد؛ از اسكندر افالطونيديگران را به ر

. نـورزد  اش آموخته است كه به پسـران عشـق  از پدر خوانده ن نامه قرار ندهد؛كثرت مشغله را عذر تأخير در پاسخ داد
دهد كه اين امر را مديون خدايان است كه بـيش از انـدازه در كنـار معشـوقة پـدربزرگش      ماركوس اورليوس ادامه مي

ند و نه جسمشان معيوب است؛ كـه  ننمانده و پيش از موقع نشان مردي از خود بروز نداده است؛ كه فرزندانش نه كود
ش مطيع و مهربان و ساده است؛ كه هنگامي كه به تحصيل فلسفه پرداخت وقت خود را بر سر تـاريخ و قياسـيات و   زن

  .نجوم تلف نكرد
ماركوس اورليـوس در  . دهدا اپيكتتوس موافقت نزديك نشان ميمطالبي كه جنبة شخصي ندارد ب ،»هاانديشه«در 

ـ    تچون ممكن اس«: گويدح شك دارد؛ ولي همچون مسيحيان ميمورد بقاي رو ه كه تو در همين لحظـه زنـدگي را ب
آن زندگي خوب است كـه بـا جهـان همـاهنگي     » .هايت را بر اين حساب تنظيم كندرود بگويي همة كارها و انديشه
  .ستبا جهان همان اطاعت از ارادة خداداشته باشد؛ و هماهنگي داشتن 

                                                           

1. Alexander the grammarian. 

2. Alexander the Platonist. 
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كه براي تو به موقع باشـد   يهيچ چيز. يز هماهنگ خواهد بوداي جهان، هر چيز كه با تو هماهنگ باشد با من ن«
آيـد؛ همـه   اي طبيعت، همه چيز از تو مـي . استهر آنچه فصلهاي تو بياورد براي من ميوه . براي من زود و دير نيست

واهي ، پس آيا تو نخCecropsشهر گرامي سكروپس : شاعر گويد. گرددود دارد؛ و همه چيز به تو باز ميچيز در تو وج
  »گفت شهر گرامي زئوس؟

  .ي اگوستين قديس مسيحي تا حدي از اين امپراتور كافر گرفته شده است»شهر خدا«بيند كه انساني مي
و اين همان عقيده اي است كـه در    دهد؛هر كس يك فرشتة راهنما ميماركوس اورليوس بر آن است كه خدا به 

افتـة  وي در پنداشتن جهان به عنوان يك مجموعة به هـم ب . ودظاهر مي ش» فرشتة نگهبان«كيش مسيحي به عنوان 
يكـي  . كه يك جوهر و يـك روح دارد  گويد كه جهان موجودي زنده استكند؛ و ميمتراكم احساس تسالي خاطر مي

آنچه بر تو بگذرد » «.مكرر همبستگي همة اشياي موجود در جهان را مورد توجه قرار بده«: از پندهاي او اين است كه
به رغم مقامي كـه مـاركوس    ،اين موضوع بر» .از ازل برايت آماده شده؛ و تأثير علتها از ازل رشتة وجود را تأبيده است

شـهر و  «: د كه نوع بشر جامعـة واحـدي اسـت   وشمياورليوس در دولت روم داشته است، اين عقيدة رواقي نيز افزوده 
» .لي به لحاظ اينكه انسان هستم شهر و كشورم جهـان اسـت  كشور من، به لحاظ اينكه آنتونيتوس هستم، رم است؛ و

  .شود؛ و آن سازش دادن جبر و اختيار استهمة رواقيان وجود دارد، ديده مي در اينجا نيز مشكلي كه در عقايد
آدميان به خاطر يكديگر «: گويدانديشد ميوظيفة خود به عنوان فرمانروا مي ماركوس اورليوس هنگامي كه دربارة

فقـط ارادة فضـيلتمند خـوب اسـت،      و باز در همان صفحه، هنگامي كه دربارة اين نظريه مي انديشد كه» .د دارندوجو
وبي يك شخص هـم  گيرد كه ختيجه نميوي هرگز چنين ن» .رساندبدي يك شخص به ديگري آسيب نمي«: گويدمي

امـا بـه نظـر    . رساندجز خودش آسيب نميري به بدي نرون به هيچكس رساند، يا اينكه امپراتوسودي به ديگري نمي
  .شودخنان او اين نتيجه طبعاً حاصل ميرسد كه از سمي

و ايـن هنگـامي دسـت                . ردكنند دوسـت بـدا  ين است كه حتي كساني را كه بد ميخاصيت انسان ا«: گويدوي مي
كننـد، و بـه   تواَند و از روي ناداني بد مـي  انكنند در نظر بياوري كه آنان خويشاونددهد كه وقتي آن كسان بد ميمي

را از آنچه بود و زودي تو و آنان خواهيد مرد؛ و باالتر از همه اينكه بدكار به تو هيچ آسيبي نرسانده، زيرا كه وي ارادة ت
  ».بدتر نساخته است

  ».بر همه حاكم است و كافي است به ياد داشته باشي كه قانون... خدا را اطاعت كن. بشر را دوست بدار«: و باز
از يـك طـرف جهـان    . دهـد اقيان وجود دارد به وضوح نشان ميق و الهيات روتناقضاتي را كه در اخال ،اين قطعات

دهد نتيجة علتهاي گذشته اسـت؛ از طـرف ديگـر ارادة    جبري است، كه هرچه در آن رخ مي اي واحد و كامالًمجموعه
تنـاقض  . ايـن يـك تنـاقض   . تواند انسان را به ارتكاب گناه مجبور سازديمختار است و هيچ علت خارجي نم فرد كامالً

چون اراده مختار است، و فقط ارادة فضيلتمند خوب اسـت، پـس   . ديگري نيز هست كه رابطة نزديكي با اين يك دارد
ك از هر ي دربارة. مي بيش نيستبنابراين همنوع دوستي توه. تواند در حق ديگران بدي كند و نه خوبييشخص نه م

  .اي سخن گفتاين تناقضات، بايد چند كلمه
زمانهاي قديم تا به امروز در فلسفه وجود داشته و در مواقـع   ازتناقض ميان جبر و اختيار ار آن تناقضاتي است كه 

  .ستاكنون شكل رواقي آن مورد بحث ما مختلف اشكال گوناگون به خود گرفته است؛
پاسـخ دهـد، آن   » اسـتنطاق سـقراط وار  «تن رواقي را وادار كنيم كـه بـه يـك    كنم اگر بتوانيم يك من گمان مي

تـوان آن را  حد و زنده است، داراي روحي كه ميي وا»وجود«جهان : شخص از نظريات خود چنين مدافعه خواهد كرد
گرفـت كـه   رأي خدا در آغاز كـار بـر ايـن قـرار     . المجموع مختار استحيثاين وجود من. هم ناميد» عقل«يا » خدا«

اي مـوارد  گـاهي، در پـاره  . ج را داشـته باشـند  مطابق قوانين عمومي عمل كند؛ اما قوانيني را برگزيد كه بهتـرين نتـاي  
رفته مطلوب نيستند؛ اما اين استثنائات قابل تحمل است؛ چنانكه در لوايح قـوانين بشـري نيـز    خاص، اين نتايج رويهم
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بـه  . از خاك پست ساخته شـده  اياي از آتش و پارهانسان پاره. كننديقانون برخي استثنائات را تحمل ممحض ثبات 
هنگامي كه آن جـزو الهـي انسـان    . انسان جزو خداست) يا وقتي كه آن آتش از بهترين نوع باشد(لحاظ آتش بودنش 

ارادة  بـدين جهـت در چنـين وضـعي    . ارادة خود را با فضيلت مجري دارد آن اراده جزو ارادة خداست، كه مختار است
  .بشري مختار خواهد بود

اين پاسخ تا حدي استوار است؛ ولي همينكه ما موجبات ميل و ارادة خود را مورد تحقيق قرار دهـيم فـرو خواهـد    
هاضـمه در فضـيلت انسـان اثـر بـد       المثل بيماري سوءدانيم كه فياين را به عنوان حقيقت تجربي مي همة ما. ريخت
مثـال مـورد نظـر    . تـوان از ميـان بـرد   خورانده شوند نيروي اراده را مي به زور به شخص و با داروهاي خاصي كه. دارد

يعني مثـالي   -اپيكتتوس را در نظر بگيريد؛ يعني مردي را فرض كنيد كه يك جبار او را به ناحق زنداني ساخته است 
برخي از اين مردان با . اشته استكه در سالهاي اخير موارد حقيقتي آن بيش از هر دورة ديگري در تاريخ بشر وجود د

اين موضوع روشن شده است كه شكنجه، اگر به قدر كافي باشد، . اندكه مطلوب رواقيان است رفتار كردهي يآن قهرمان
. تواند انسان را رام كننـد ن ميشكيبايي هر كسي را در هم خواهد شكست؛ و اين هم مسلم است كه مورفين و كوكايي

اين يك نمونة افراطـي  . خبر باشدود كه آن جبار از روشهاي علمي بيزاد خواهد بآتي از دست جبار در واقع اراده تا وق
شـر نيـز عمومـاً    براهيني كه براي اثبات وجود جبر در جهان بيجان موجود است، در زمينة تمـايالت ب همان است؛ اما 
 گويم كـه ايـن بـراهين   قطعي است؛ بلكه فقط مي كه اين براهين -كنم يعني فكر هم نمي -گويم من نمي. وجود دارد

ه بپـذيريم  تواند وجود داشته باشد كه آنها را در يك زميناي نميدر هر دو جانب به يك قوت است؛ و دليل قانع كننده
بايـد دائـر بـر تحمـل باشـد      گويد كه روش ما در برابر گناهكار يك تن رواقي، وقتي كه مي. د كنيمديگر ر و در زمينة

ا در امـ . نمايـد ادة فضيلتمند در نظر او مختـار مـي  كند كه ارادة گناهكار نتيجة علل گذشته است، و فقط اريق ميتصد
دانـد؛  ادر و نياكان و آموزگاران خود ميفوذ پدر و مفضيلت خود را مديون نماركوس اورليوس . اين گفته تناقض هست

شخص رواقي ممكن است به حـق بگويـد   . شته است كه ارادة بدين ارادة خوب نيز به همان اندازه نتيجة علل گذابنابر
رسد كه اين نتيجه حاصل نخواهد شد مگر اينكه اما به نظر مي. شودو موجب فضيلت پيروان آن فلسفه ميكه فلسفة ا

تيجة اجتنـاب ناپـذير   شناختن اينكه فضيلت و رذيلت هر دو به يكسان ن. يك اشتباه فكري در اين فلسفه دخيل باشد
كنندگان اخـالق اثـر فلـج    ممكن است در مساعي تهذيب) باشند،بايست معتقد انكه رواقيان ميچن(اند علتهاي گذشته

  .كننده داشته باشد
كردند از لحـاظ  حالي كه همنوع دوستي را موعظه ميرسيم به تناقض دوم، يعني اينكه رواقيان در عين اكنون مي

يگري نه خوبي ساخته است و نه بـدي؛ زيـرا كـه فقـط ارادة فضـيلتمند      نظري معتقد بودند كه از هيچكس در حق د
و (منحصر بـه رواقيـان   اين تناقض بيش از آن ديگر مخصوص و . خوب است و آن هم مستقل از علتهاي خارجي است

انـد ايـن اسـت كـه     ا خود آنان متوجه اين تنـاقض نشـده  توجيه اينكه چر. است) اي از اخالقيان مسيحياز جمله عده
و يـك   ،يـك دسـتگاه عـالي بـراي خودشـان      :رواقيان نيز، مانند بسياري از ديگران، داراي دو دستگاه اخالقي هسـتند 

انديشد بر آن اسـت  هنگامي كه يك فيلسوف رواقي دربارة خويشتن مي» .قانوننژادهاي پست بي«دستگاه پست براي 
گويـد كـه آرزو كـردن خوشـبختي مغـاير      ي مـي ارزشـند، و حتـ  همة به اصطالح نعمتهاي دنيوي بي كه خوشبختي و

اما ماركوس اورليـوس، بـه عنـوان مـردي كـاري، كـه       . يعني متضمن تسليم نشدن به رضاي خداست -طبيعت است 
يفه دارد ترتيبي بدهـد كـه   ظاو و. داند كه اين گونه انديشه ها به كار نمي آيدامپراتوري روم را مي چرخاند، خوب مي

گير كارهـاي الزم صـورت    جاو براي رفع مصائب بيماريهاي همه فريقا به روم برسند،آموقع از كشتيهاي حامل غله به 
معناي اينها اين است كه ماركوس اورليوس در روابط خـود بـا آن   . دشمنان بربر نتوانند به مرزها تجاوز كنندو بگيرد، 

             متعـارف و دنيـوي خـوبي و بـدي را      يشناسد معيارهـا لقوه، فالسفة رواقي نميلفعل يا بااعده از رعايايش كه آنها را، ب
چيـزي كـه   . كنـد ود به عنوان رئيس دولت رسيدگي ميبا به كار بردن اين معيارهاست كه وي به وظايف خ. پذيردمي
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حكـيم   غريب است، خود اين وظيفه در شمار وظايف عالي حكيم رواقي است؛ اما از اخالقي استنتاج شـده اسـت كـه   
  .دانداقي آن را اساساً غلط ميرو

است كه شايد از لحاظ منطقـي جـاي اعتـراض نداشـته      يرسد پاسخكه در برابر اين ايراد به نظر ميتنها پاسخي 
اش نت بايسـتي بدهـد كـه دسـتگاه اخالقـي     كنم كه اين پاسخ را كامن گمان مي. ندان قابل قبول نيستباشد، ولي چ

كانت ممكن بود بگويد كه درست است، هيچ چيز خوبي وجـود نـدارد   . واقيان داردشباهت بسيار به دستگاه اخالقي ر
مهم نيست . مگر ارادة خوب؛ اما اراده وقتي خوب است كه متوجه مقاصدي باشد كه آن مقاصد في نفسه خنثي باشند
را خوشـبخت  كه آقاي فالن خوشبخت است يا بدبخت، ولي من، اگر فضيلتمند باشم، چنان عمل خواهم كـرد كـه او   

زيـرا كـه فضـيلت وي در    قاي فالن را فضـيلتمند سـازم،   آتوانم من نمي. كندكم ميسازم؛ زيرا قانون اخالقي چنين ح
راه خوشبخت ساختن، يا ثروتمند ساختن، يا دانشمند ساختن، يا سالم سـاختن او   توانم دردست خود اوست؛ ولي مي

  :وان چنين بيان كردتاين اخالق رواقي را ميبنابر. كاري صورت دهم
اي است كه متوجه شوند، ولي اين اشتباه است؛ آنچه واقعاً خوب است ارادهب پنداشته ميبرخي چيزها معموالً خو

در اين نظر تناقض منطقي وجود ندارد؛ ولي اگر مـا بـه راسـتي بـاور     . تأمين اين خوبيهاي دروغين براي ديگران باشد
در آن ارزش است، ديگر اين نظر قابل قبول نخواهد بود؛ زيـرا  شود بيپنداشته ميه معموالً خوب داشته باشيم كه آنچ

  .نيز ساختديگر توان متوجه مقاصد كامالً متفاوت صورت ارادة فضيلتمند را مي
      تـوانيم خوشـبخت باشـيم، ولـي                       مـا نمـي  . شباهت نيسـت حقيقت به داستان شغال و انگور بيحكمت رواقيان در 

ايـن نظريـه   . توانيم خوب باشيم؛ پس بياييد وانمود كنيم كه تا هنگامي كه خوب هستيم بدبخت بودن عيبي نداردمي
ولي نه كامالً صحيح است، و نه، به يك معنـاي  . شودنابسامان و نامساعد مفيد واقع ميقهرمانانه است و در يك دنياي 

  .اساسي، كامالً صادقانه
هـاي غيـر از اخـالق    ظ ديگر نيز تعـاليم آنـان در زمينـه   رواقيان از لحاظ اخالق بود، از دو لحاگرچه اهميت عمدة 

  .ثمرهايي به بار آورد؛ كه يكي نظرية معرفت است و ديگري نظرية قانون طبيعي و حقوق طبيعي
س در حقيقـت  گفتند كـه فريبنـدگي حـوا   آنان مي. طون ادراك را پذيرفتنددر نظرية معرفت، رواقيان به رغم افال

فة رواقـي و  ، يكي از فالسSphaerusاسفائروس . دادن جكم نادرست است، و مي توان با اندكي دقت از آن احتراز كرد
پادشاه كه اين نظريه را شنيده بود اناري بـه او تعـارف   . بار به دربار بطلميوس پادشاه دعوت شدشاگرد بالفصل زنو، يك

فيلسـوف پاسـخ داد كـه در    . ف تا خواست انار را بخـورد پادشـاه بـه او خنديـد    فيلسو. كرد كه از موم ساخته شده بود

 1.نكرده، ولي بعيد دانسته اسـت كـه چيـز نامـأكولي بـر سـر سـفرة شـاهانه بياورنـد          يقينحقيقي بودن انار احساس 
توان ادراك ميان چيزهايي كه به واسطة شود به تمايزي كه رواقيان قائل بودند مياسفائروس در اين پاسخ متوسل مي

رفته سـالم و  اين نظريه رويهم. ط محتمل هستنددربارة آنها معرفت يقيني حاصل كرد، و چيزهايي كه بدين واسطه فق
  .منطقي بود

اما يكي ديگر از عقايد رواقيان در نظرية معرفت داراي نفوذ بيشتري بود، گو اينكه جاي ايراد نيز بيشـتر داشـت؛ و   
مقـدمات   منطق يوناني يكسره قياسـي بـود، و ايـن امـر مسـئلة     » .مفاهيم و اصول فطري«ه آن عبارت بود از اعتقاد ب

بايست عام باشند و هيچ روشي براي اثبـات  ستين، يا حداقل برخي از آنها، ميمقدمات نخ. كشيدنخستين را پيش مي
ايـن  . عام اسـت  ار مورد اجماعرواقيان بر آن بودند كه اصولي وجود دارند كه به طرز درخشاني آشك. آنها وجود نداشت
مفاهيم فطري . قرار دادتوان اساس قياس و استنتاج كار برده است، مي به» اصول«قليدس در كتاب اصول را، چنانكه اُ

                                                           

1. Diogenes Laer�us, Vol VII, p. 177. 
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اين نقطة نظـر در سراسـر قـرون وسـطي، و حتـي نـزد       . توان به همين نحو همچون مبدأ تعاريف به كار بردرا نيز مي
  .دكارت، مورد قبول افتاد

شـود، احيـاي يـك نظريـة     مـي  به شكلي كه در قرنهاي شانزدهم و هفدهم و هجدهم ظاهر» حق طبيعي،«نظرية 
  » حقـوق طبيعـي  «رواقيـان بودنـد كـه ميـان     . رواقي است، با اين تفاوت كه تغييرات مهمي در آن صورت گرفته است

jus natural  حقوق بشري«و «jus gentium حقوق طبيعي از اصـولي گرفتـه شـده اسـت كـه بـه       . تمايز قائل شدند
. برنـد رواقيان بر آن بودند كه همـة افـراد طبيعتـاً بـا هـم برا     . دهدميعقيدة رواقيان اساس معرفت عمومي را تشكيل 

ته باشـد؛  براي همة افراد يك قـانون داشـ  «كند كه ي خود به دولتي اظهار عالقه مي»اهانديشه«ماركوس اورليوس در 
» .دولتي كه با توجه به تساوي آزادي بيان اداره مي شود؛ سلطنتي كه به آزادي رعايا بيش از هر چيز احتـرام بگـذارد  

رمـان در  آتحقق يافتن چنين آرماني، چنانكه كامل و خالي از تضاد باشد، در امپراتوري روم ممكن نبود؛ ولـي همـين   
مسيحيت اين قسمت از حكمت رواقي را همـراه بـا   . ن و بردگان، مؤثر افتاداصطالح قوانين، و خاصه در بهبود وضع زنا

مقدار زيادي از ساير قسمتها به عاريت گرفت؛ و هنگامي كه در قرن نوزدهم سرانجام مجال و موقع براي نبرد مؤثر بـا  
چنـان   د عمـالً حكومت مطلقه دست داد، نظريات رواقيان دربارة حقوق طبيعي و تساوي طبيعي در جامة مسيحي خو

 .توانست بدانها ببخشدر زمان قديم حتي امپراتور هم نميكه د ندقدرتي به دست آورد
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  .امپراتوري روم، از راههاي گوناگون و كمابيش جدا از هم در تاريخ فرهنگ تأثير كرد

  .اين تأثير چندان مهم يا عميق نبود. تأثير مستقيم روم در تفكر يوناني: نخست
ايـن تـأثير عميـق و پايـدار بـود، زيـرا كـه كـيش          .امپراتوري رومتأثيير يونان و مشرق زمين در نيمة غربي : دوم

  .شدمسيحي را هم شامل مي
اهميت دورة طوالني صلح امپراتوري روم در گسترش فرهنگ و خو دادن مـردم بـه تمـدن واحـدي كـه بـا       : سوم

  .نهضت واحدي بستگي داشت
  .غربي يزد آنها به اروپاانتقال يافتن تمدن يونان به نزد مسلمانان، و سرانجام از ن: چهارم

پيش از آنكه اين تأثيرات روم را بررسي كنيم، آوردن شرح بسيار مختصري از رئوس مطالب تاريخ سياسـي مفيـد   
  .خواهد بود

تحـت حكومـت دو   . م.كشورگشايي اسكندر به مديترانة غربي سرايت نكرد؛ و اين سرزمين در آغـاز قـرن سـوم ق   
و  241- 264(در نخسـتين و دومـين جنـگ روم و كارتـاژ،     . راكوس، قـرار داشـت  دولتشهر مقتدر، يعني كارتاژ و سـي 

در طول قـرن دوم، روم  . اهميت تنزل دادو كارتاژ را به درجة يك دولت بي روم سيراكوس را تسخير كرد) 201 -218
دولـت                                  بـه شـكل  .) م.ق 30(پـاترا  گو اينكه مصـر تـا هنگـام مـرگ كلئو     -كشورهاي سلطنتي مقدوني را تصرف كرد 

تصرف اسپانيا به عنوان يكي از حوادث جنگ با هانيبال صورت گرفـت؛ فرانسـه   . الحمايه به زندگي خود ادامه دادتحت
مرزهـاي  . به دست قيصر مسخر شد؛ و انگلستان در حدود صد سـال بعـد بـه تصـرف در آمـد     . م.در اوايل قرن اول ق
  .فريقاي شمالي صحراآورة عطمت آن، در اروپا راين و دانوب بود و در آسيا فرات و در امپراتوري روم، در د

و  St. Cyprianكه در تاريخ مسيحيت به عنوان موطن سـيپرين قـديس   ( فريقاي شمالي آشايد جهانگيري روم در 
چه پـيش از زمـان    ،نجابيش از جاهاي ديگر به نتيجه رسيده باشد؛ زيرا كه در آ) اگوستين قديس داراي اهميت است

يهاي روميان و چه پس از آن زمان نواحي پهناوري زير كشت بـود و روميـان از محصـوالت آن بـراي تـأمين نيازمنـد      
رفتـه بـيش از دويسـت سـال، يعنـي از تاجگـذاري       امپراتـوري روم رويهم . كردنـد شهرهاي پر جمعيـت اسـتفاده مـي   

  .رام برخوردار بودآلح و تا فاجعه هاي قرن سوم، از ص.) م.ق 30(اوگوستوس 
كـه بـه   روم در اصل دولتشهر كوچكي بود . در اين مدت در اساس حكومت روم تكامل و تغييرات مهمي روي نمود

. خاصه از اين لحاظ كه مانند شهر اسپارت متكي بر تجارت خـارجي نبـود  . شباهت نبوددولتشهرهاي يونان چندان بي
در عـين آنكـه عنصـر اشـرافي كـه در      . ود را به جمهوري اشرافي داده بودندمانند يونان عهد هومر، پادشاهان جاي خ

  .اي نيز بر آن افزوده شدود باقي بود، به تدريج عنصر تودهدولت تجسم يافته بود به قوت خ
كـه   بر آن بود كه تركيبـي ) يكي از رواقيان كه پولپيوس و سيسرو نظرياتش را تكرار كردند( Panaetiusپانتيوس 

شـاييهاي  اما كشورگ. مطلوب سه عنصر سلطنت و اشرافيت و توده است سازش پديد آمده است بهترين تركيباز اين 
اين پيروزيها، ثروت جديد فراوان براي طبقة اشراف، و تا حد كمتري بـراي قشـر   . اساس را بر هم زدروم اين تعادل بي

 ء
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پايي بـود  ايتاليا، كه در دست دهقانان خردهشاورزي ك. شدند، فراهم آوردناميده مي» دالوران«قة متوسط كه باالي طب
وسيعي مبدل شد كه به اشـراف روم تعلـق داشـت؛ و در    كاشتند، به امالك ميكه با دسترنج خود و خانواده شان غله 

نتيجه اين شد كه مجلس اعيان، يا سنا، در حقيقت قـدرت  . شدرنج بردگان انگور و زيتون كشت ميبا دستاين امالك 
آنكـه بـه   رفـت، بـي  پر كردن كيسه هاي شخصي به كار مياي براي اين قدرت به طرز بيشرمانه. آورد به دست مطلقه

  .منافع دولت يا آسايش رعيت توجهي بشود
آغـاز شـد منجـر بـه يـك سلسـله        1وسكبه وسيلة برادران گرا. م.اي كه در نيمة دوم قرن دوم قتوده يك جنبش

. انجاميـد » جبـاري «بـه تشـكيل يـك دولـت      -داد نانكه غالباً در يونان رخ مـي چ -جنگهاي داخلي گشت و سرانجام 
. مشاهدة جرياناتي كه در يونان منحصر به نواحي كوچك بود در عرصة پهناور امپراتوري روم خالي از شـگفتي نيسـت  

داخلـي را   مـيالدي سـلطنت كـرد، نبردهـاي     14تا . م.ق 30اوگوستوس، پسرخوانده و جانشين يوليوس قيصر، كه از 
در اين هنگام جهان باستان براي نخستين بار پـس  . پايان بخشيد) با چند استثنا(خاتمه داد و فتوحات خارجي را نيز 

  .از آغاز تمدن يونان روي صلح و آرام ديد
نبـرد  نخست دعوي هر شهري براي حاكميت مطلق؛ دوم : دو چيز نظام سياسي يونان را دچار شكست ساخته بود

پـس از مسـخر شـدن كارتـاژ و كشـورهاي يونـاني، علـت        . چيزان در داخل اكثر شهرهانين توانگران و بيشديد و خو
در . اما علـت دوم همچنـان برجـاي مانـد    . نخستين برطرف شد؛ زيرا كه هيچ مقاومت مؤثري در برابر روم ممكن نبود

بـه سـربازان خـود     سي مي شـد كـه  پيروزي نصيب ك. جنگهاي داخلي يك سردار خود را طرفدار مردم اعالم مي كرد
بدين سبب پس از هر جنـگ داخلـي   . سربازان نه تنها مزد و غنيمت، بلكه زمين هم خواستند. دادپاداش بيشتري مي

بسياري از متصرفان زمين كه اسماً مستأجر دولت بودند رسماً از سرزمينها برداشته مي شدند تا جا براي سردار فـاتح  
ايـن  . امي كه جنگ در جريان بود، با اعدام ثروتمندان و مصادرة اموال آنان تأمين مي شـد مخارج جنگ، هنگ. باز شود

ساني برچيده نشد؛ تا اينكه سرانجام پيروزيهاي اوگوستوس با كمال تعجـب  آنظام با همة فجايعي كه همراه داشت، به 
  .اي نماندجبه جايي رسيد كه ديگر هيچ رقيبي در برابر او بر 

ه دورة جنگهاي داخلي به پايان رسيده است، براي دنياي رومي شگفت آور بود؛ و ايـن شـگفتي   كشف اين نكته ك
هنگامي كه روم، تحـت حكومـت   . همه را خوشحال مي كرد، مگر گروه كوچكي كه مجلس اعيان را تشكيل مي دادند

و خـود روم نيـز پـيش از    اوگوستوس، آن نظم و قراري را كه يونانيان و مقدونيان بيهوده در طلـبش كوشـيده بودنـد    
. كردنـد احسـاس  عميـق   اوگوستوس آن را جسته و نيافته بود به دست آورد، جز اعضاي مجلس اعيان همة مردم آرامِ

مگـر فقـر و ورشكسـتگي و بسـتن راه هرگونـه      «اي به يونان نياورده بودنـد،  ان چيز تازهبنابر گفتة روستووتسف، رومي
  2».فعاليت سياسي

امور ايـاالت سـرانجام بـا انـدكي توجـه بـه        ه ادارةدر اين دور. خوش امپراتوري روم بود ةدورسلطنت اوگوستوس 
رسماً به مقام خدايي رسـيد، بلكـه   اوگستوس پس از مرگ نه تنها . نه فقط بر اساس تاراج، تنظيم شدآسايش مردم، و 

ن صلح عمومي را موفـق مصـلحت خـود    وراپيشه. شاعران او را ستودند. يافتدر اياالت مختلف به طبع عنوان خدايي 
كـرد، هـيچ فرصـتي را بـراي فـرو      به احترام تمام با آن رفتار مي حتي مجلس اعيان نيز، كه اوگوستوس ظاهراً. يافتند

  .احترامات و اختيارات بر سر او از دست نداد ريختن بارانِ
نمـك  اي بـي افته بود، زنـدگي تـا انـدازه   اما با آنكه دنيا خوشبخت بود، از آنجا كه امنيت بر حادثه جويي رجحان ي

فيليپ و اسكندر به اين وضع خاتمه دادنـد؛  . در زمانهاي قديم هر فرد آزاد يوناني مجال حادثه جويي داشت. شده بود

                                                           

1. Giaus Gracchus )153 -121 م.ق (. و برادرشTiberius )163-133 م. سياستمداران رومي منظور است.) م.ق.   
2. History of Ancient World, Vol, II, p. 255. 
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دنيـاي يونـاني جـواني خـود را از     . و در جهان يوناني فقط وارثان تاج و تخت يوناني از آزادي سلطنتي برخوردار بودند
اميـد تحقـق بخشـيدن بـه آرمانهـا در      . يا قيد دين را به گردن نهاد، يا فلسفة كلبي را پيشة خـود سـاخت  دست داد، 

در . كالبدهاي خاكي از ميان رفت؛ و با از ميان رفتن اين اميد، بهترين مردان يونان ذوق خـود را نيـز از دسـت دادنـد    
خود ادامه دهد؛ حال آنكه در نظر فالسفة پـس از  بحث و مناظرة به نظر سقراط بهشت جايي بود كه وي بتواند در آن 

  .اسكندر بهشت جايي بود كه بيش از اينها با زندگي بر روي خاك تفاوت داشته باشد
روم ماننـد يونـان تصـرف    . هم كمتر دردناك بـود زمان ديرتري روي نمود، و شكل آن در روم اين قبيل تغييرات در

نگهـاي داخلـي، خـود روميـان باعـث                     در سراسـر ج . ر پيروزمنـدي بـود  نشد، بلكه به عكس روم داراي نيروي جهانگي
يونانيان با تسليم شدن به مقدونيان صلح و نظم براي خود تأمين نكردند؛ حال آنكه با تسليم شدن به . نظمي بودندبي

ان از مي بود و بيشتر رومياوگوستوس رو. اوگوستوس، هم روم و هم يونان، هم صلح و هم نظم براي خود فراهم كردند
كـرد تـا   عالوه بر ايـن، اوگوسـتوس دقـت مـي    . شدند، نه فقط به سبب قدرتي كه داشتسر رضا و رغبت تسليم او مي

منشأ و مبناي دولت خود را كه قدرت  نظامي بود پوشيده بدارد، و خود را متكي بـر فرمانهـاي مجلـس اعيـان نشـان      
ز طبقة اعيـان كـه سـنا را    عيان در حق او تا حدي رياكارانه بود؛ ليكن غير اشك نيست كه مدح و ثناي مجلس ا. دهد

حالت روميان در اين هنگام حالـت يـك   . كردحكومت اوگوستوس احساس حقارت نمي دادند هيچكس درتشكيل مي
واج مرد عاشق پيشة فرانسوي در قرن نوزدهم است كه پس از عمري ماجراهاي عاشقانه سـر بـراه شـده و تـن بـه ازد     

شاعران بزرگ عصر اوگوسـتوس در  . اين حالت گرچه راحت و رضايت آميز است، آفريننده نيست. داده باشد ايعاقالنه
گريخـت؛ و مـزارع او و    Philippiاز فيليپـي   Horaceهـوراس  . روزگاري پرورش يافته بودند كه نـاراحتي بيشـتر بـود   

اوگوستوس به خاطر آرام با اندكي ريا به احياي رسوم دينداري  .هر دو به نفع سربازان فاتح مصادره شد Virgilويرژيل 
دنياي رومي يكدست . ين ناچار نسبت به تحقيقات و تتبعات آزاد، نظري كمابيش مخالف داشتاقديم پرداخت؛ و بنابر

بت بـه  جانشـينان اوگوسـتوس نسـ   . و يكنواخت شد؛ و اين جريان در دورة فرمانروايي امپراتوران بعدي هم ادامه يافت
سـوء  . اعضاي مجلس اعيان و كساني كه ممكن بود رقيب جقة امپراتور باشند با سنگدلي هراس انگيزي رفتـار كردنـد  

سياست اين دوره تا حدي به اياالت هم سرايت كرد؛ ولي به طور كلي آن دستگاه و ديواني كه اوگوسـتوس سـاخته و   
  .دادامه ميش همچنان به كار خود ادپرداخته بود به نحوي رضايت بخ

 180ميالدي، دورة بهتري آغـاز شـد، و تـا مـرگ مـاركوس اورليـوس در        98به سال  Trajanبا تاجگذاري تراژان 
بـه  . حكومت امپراتوري، تا آنجا كه براي حكومت مطلقـه مقـدور اسـت، خـوب بـود     ، در اين مدت. ميالدي ادامه يافت

توجه نيروي خود شدند و در ازاي پول نقـد يـا زنـدگي    سپاهيان م .عكس، در قرن سوم فجايع وحشت آوري رخ نمود
در نتيجه، سپاه روم به عنـوان نيـروي   . اسوده اشخاص را بر تخت امپراتوري مي نشاندند يا از آن سرنگون مي ساختند

. بربرها از شمال و مشرق به قلمرو روم هجوم آوردند و دست به غارت گشودند. جنگي مؤثر قدرت خود را از دست داد
نظام ماليـات بـه هـم خـورد؛     . آمدت داخلي بود از عهدة دفاع بر نمياه كه سرگرم استفاده هاي خصوصي و اختالفاسپ

به سبب جنگهاي داخلي و رواج رشوه خـواري در   ،زيرا كه منابع تأمين ماليات كاهشي عظيم يافته بود و در عين حال
رسـيد كـه   به نظر مي. ردار جمعيت را كم كردواگي ناخوشيِ ،عالوه بر جنگ. ميان سپاهيان، مخارج بسيار باال رفته بود

  .امپراتوري روم در آستانة سقوط است
 Diocetianايـن دو عبـارت بودنـد از ديوكليسـين     . اما دو مرد فعال و نيرومند از حدوث اين امر جلوگيري كردنـد 

اين دو، . ميالدي ادامه يافت 337 تا 312بالمعارض او از  كه سلطنت) قسطنطين(و كنستانتين ) ميالدي 286-305(
روم را به دو نيمة شمالي و جنوبي تقسيم كردند؛ و مالك تقسيم آنها، به تقريب، زبانهاي التينـي و يونـاني    امپراتوري

. نهـاد ) قسـطنطنيه (كنسـتانتينوپل  «كنستانتين پايتخت روم شرقي را در بيزنطيـوم قـرار داد و نـام آن شـهر را     . بود
از اين پس مؤثرترين نيروي جنگي از اقـوام وحشـي،    .گرگون ساختن ماهيت سپاه روم، آن را لگام زدديوكليسين با د
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پيداسـت  . خاصه طوايف ژرمن، تشكيل مي شد؛  و راه رسيدن به عاليترين مقام فرماندهي نيز بر روي ژرمنها بـاز بـود  
اقوام وحشي بـدين نتيجـه رسـيدند كـه     . آمدكه اين كار خطرناك بود، و در اوايل قرن پنجم نتيجة طبيعي آن به بار 

معهـذا كـار ديوكليسـين بـيش از يـك قـرن       . تـر اسـت  خودشان از جنگيدن براي ارباب رومي با صرفهجنگيدن براي 
. آمدهمين اندازه مصيبت خيز از آب در اصطالحات ديواني او نيز به همين اندازه مؤثر بود و سرانجام به. سودمند افتاد

گذاشـت و  هرها مـي داد و جمع آوري ماليات را بر عهـدة مسـئولين شـ   به شهرها خود مختاري مي ومتي رومنظام حك
به هنگام وفور ثروت، اين ترتيب نتيجة مطلـوب  . تي ماليات براي هر شهري معين كرده بودبدولت مركزي فقط رقم ثا

شـد بـيش از آن بـود كـه     ا خواسته مير مالياتي كه از شهرهداده بود؛ ولي اكنون كه اوضاع امپراتوري خراب بود مقدا
ردن از زيـر  مقامات ايالتي كه شخصاً مسئول امر ماليات بودند بـراي شـانه خـالي كـ    . بتوان بي جور و ستم وصول كرد

ديوكليسين توانگران شهرها را وادار كرد كه مسئوليت امر ماليات را بپذيرنـد و گريـز را   . نهادندپرداخت پا به گريز مي
كرد كـه وابسـته بـه    » سرف«بر اثر علتهايي از اين قبيل، وي تودة مردم روستاها را مبدل به . عالم داشتغير قانوني ا

  .داشتندامپراتوران بعدي اين وضع را نگه .زمين بودند و حق مهاجرت نداشتند
ين بود اما مهمترين بدعت ديوكليسين همانا پذيرفتن مسيحيت به عنوان دين رسمي دولتي بود؛ و ظاهراً موجب ا

نتيجه اين شد كه در قرن پنجم، هنگامي كـه ژرمنهـا امپراتـوري روم را    . كه گروه بزرگي از سربازان او مسيحي بودند
و بدين ترتيب آن مقدار از تمدن باسـتاني را  . نابود كردند، حيثيت آن امپراتوري باعث شد كه دين مسيحي را بپذيرند

  .دارندي غربي نگهاكه كليسا به خود جذب كرده بود براي اروپ
گرچـه از حيـث   امپراتوري شرقي . تكامل آن بخش از امپراتوري كه جزو نيمة شرقي شده بود صورتي ديگر داشت

تـا سـال   ) در قـرن ششـم   Justinianمگر به هنگام پيروزيهاي زودگـذر يوسـتينيوس   (يافت وسعت همواره كاهش مي
اين مدت بيشتر منـاطقي كـه جـزو    در اما . خود ادامه داد، كه قسطنطنيه به دست تركها گشوده شد، به حيات 1453
خالف اعـراب بـر  . ديـن اسـالم را پذيرفتنـد   فريقا و اسپانيا در غرب، آ ي روم شرقي محسوب مي شد، به عالوةامپراتور

امپراتـوري شـرقي از حيـث تمـدن يونـاني بـود نـه        . را پذيرفتندآن ژرمنها دين كشور مغلوب را رد كردند، اما تمدن 
از قرن يازدهم بـه بعـد،   . يني؛ در نتيجه اعراب بودند كه ادب و بقاياي تمدن يوناني را، در مقابل التيني نگه داشتندالت

فريقا، دنياي غرب آنچه را از ميراث يونانيان از دست داده بود رفته رفته باز بـه  آنخست از طريق نفوذ مسلمانان شمال 
  .دست آورد

  .تأثير امپراتوري روم در تاريخ فرهنگ پردازيم به چهار طريقاكنون مي

شود كـه عبارتنـد از   م پيش از ميالد با دو تن آغاز مياين تأثير از قرن دو. تأثير مستقيم روم بر تفكر يوناني. 1
. نحوة برخورد طبيعي يونانيان با روميـان تحقيـر آميختـه بـه تـرس بـود      . پوليبيوس مورخ و پانتيوس فيلسوف رواقي

اگر روميان در امر سياست نيرومندند، از : كردنداز حيث نيرو فروتر احساس مي را از حيث تمدن برتر امايونانيان خود 
يك تن يوناني متوسط قـرن دوم پـيش از   . اين موضوع فقط اين نتيجه به دست مي آيد كه سياست امري پست است

اما هنوز هـم در ميـان يونانيـان    . انگارهلمعامالت زيرك، در امور زندگي سميالد آدمي بود لذت دوست، تندذهن، در 
برخي از اين كسان، خاصه شكاكاني ماننـد كارنيـدس، جـدي    . شدندراي استعداد فلسفي بودند ديده ميكساني كه دا

اي از رواقيان، برخي هم، مانند اپيكوريان و فرقه. بودن را از ميدان رانده بودند تا به زيركي و نكته سنجي ميدان دهند
اما عدة كمي نيز كـه بصيرتشـان از آنچـه ارسـطو در مـورد اسـكندر       . آرام و گوشه گيري را اختيار كرده بودندزندگي 

  .نشان داده بود بيشتر بود دريافته بودند كه عظمت روم نتيجة وجود امتيازاتي است كه نزد يونانيان وجود ندارد
ود به عنوان اسير به رم فرستاده شد، اما در آنجـا  در آركاديا متولد شده ب. م.ق 200پوليبيوس مورخ كه در حوالي 
. ي كوچك دوسـت شـد و در بسـياري از جنگهـاي آن سـردار همـراه او رفـت        Scipioبخت بدو ياري كرد و با سيپيو 
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امـا  . دانستند؛ حال آنكه اكثر روميان تحصيل كرده با زبان يونـاني آشـنايي داشـتند   مييونانيان به ندرت زبان التيني 
وي تاريخ جنگهاي كارتاژ را، كـه بـاب جهـانگيري را بـه     . گي، پوليبپوس را با زبان التيني كامالً آشنا ساختوضع زند

داشـت بـه    منظر تحسين آميزي كه وي نسبت بـه شـكل حكومـت رو   . روي روميان گشوده بود، براي يونانيان نوشت
لحـاظ   آن زمان شـكل حكومـت روم، از   هنگام نوشته شدن اين كتاب در حال كهنه شدن و منسوخ شدن بود، ولي تا

طبيعي اسـت كـه   . ثبات و توانايي، بر حكومتهاي اكثر شهرهاي يونان، كه همواره در حال تغيير بودند، رجحان داشت
  . اينكه يونانيان هم از خواندن آن خشنود شده باشند جاي ترديد استدر روميان تاريخ او را با خشنودي خواندند؛ اما 

ف حمايـت  نـ وي دوست پوليبيوس بـود و ماننـد او در ك  . را در فصل گذشته مورد بحث قرار داديمپانتيوس رواقي 
كـرد، ولـي پـس از    نتيوس غالباً در شهر رم زندگي ميتا هنگامي كه سيپيو زنده بود پا. بردي كوچك به سر ميسيپبو

در روم هنـوز آن اميـدواري كـه بـه     . در آنجـا مانـد  و به عنوان مرشد مكتب رواقي به آتن رفت . م.ق 129مرگ او در 
بـدين جهـت   . امكان فعاليت سياسي بستگي دارد وجود داشت؛ حال آنكه يونان ايـن اميـدواري را از دسـت داده بـود    

نظريات پانتيوس در قياس با نظريات رواقيان قديميتر بيشتر جنبة سياسي دارد و كمتـر بـه نظريـات كلبيـان شـبيه      
روميان درس خوانده نسبت به افالطون داشتند باعث شده باشد كه پانتيوس تنگ  شايد نظر تحسين آميري كه. است

خشـك و جزمـي رواقيـان پيشـين را      نظري خشك و جزمي رواقيان داشتند باعث شده باشد كه پانتيوس تنگ نظريِ
انست بيشتر مورد نانش پيدا كرد، توري كه با تعاليم پانتيوس و جانشيتمذهب رواقيان، بدان شكل گشاده. دكنار بگذار

  .توجه روميان كه طرز تفكر جدي داشتند واقع شود
وي مقـدار زيـادي از حكـم و    . مدتي بعد اپيكتتوس، با آنكه يوناني بود، قسمت اعظم عمر خـود را در روم گذرانـد  

خـود   دهـد كـه در حضـور امپراتـور بـر     هميشه به خردمندان اندرز مي. استامثال و استدالالت خود را از روم گرفته 
  .ان كار دشواري استينناتأثير اپيكتتوس بر ماركوس اورليوس بر ما روشن است؛ اما دنبال كردن نفوذ وي بر يو. نلرزند

تـرين  تشـابهي ميـان برجسـته   » مردان نامي حيات«در كتاب خود به نام ) ميالدي 130 - 46در حدود (پلوتارك 
و  Hadrianازي در شهر روم زندگي كرد و از جانب هادريـان  وي مدت در. مردان دو كشور يونان و روم نشان مي دهد
كتابهاي متعـددي هـم در فلسـفه و ديانـت و تـاريخ و      » حيات«عالوه بر . تراژان، امپراتور روم، مورد تكريم قرار گرفت

  .اين است كه روم و يونان از لحاظ فكري با هم توافق يابند» حيات«چنانكه پيداست، غرض از كتاب . اخالق نوشت
فلسـفه و  . قسمتهاي يوناني زبان امپراتوري در حكم آفتي بود اما گذشته از اين شخصيتهاي استثنايي، تأثير رم در

اي بـراي  انگيـزه . مرفه الحال خوشـايند بـود   تا پايان قرن دوم ميالدي، زندگي براي اشخاص. هنر هر دو سقوط كردند
مكاتـب رسـمي فلسـفه يعنـي     . شور و اشتياق در كار نبود، و مجالي هم براي حصول توفيقهاي بزرگ وجـود نداشـت  

امـا  . دادند، تا آنكه يوستينيوس بساط آنهـا را برچيـد  به كار خود ادامه مي -ادمي و مشائيان و اپيكوريان و رواقيان آك
نها از زمان ماركوس اورليوس به بعد نشاني از زندگي نشـان ندادنـد؛ مگـر نـو افالطونيـان در قـرن سـوم        آ از هيچيك

دو نيمـه رومـي و   . اما نو افالطونيان اصوالً از روم متأثر نبودنـد  .ميالدي، كه در فصل آينده از آنها سخن خواهيم گفت
يوناني امپراتوري بيشتر و بيشتر از يكديگر جدا شدند؛ آشنايان به زبان يوناني در غرب كمياب شدند؛ و در شـرق نيـز   

  .پس از كنستانتين زبان التيني فقط در محاكم و در ميان سپاهيان بر جاي ماند

نخست نفوذ : در اينجا دو چيز بسيار متفاوت را بايد مورد بررسي قرار داد. مشرق زمين بر روم تأثير يونان و. 2
  .خرافات غير يوناني در مغرب زمينو هنر و ادب و فلسفة يوناني در اكثر مردم تربيت يافتة روم؛ دوم گسترش دين 

ا در مقام مقايسـه بـا يونانيـان وحشـي و     ان تماس پيدا كردند، خود ركه روميان نخستين بار با يوناني هنگامي) 1(
در صناعت و زراعت و كشـورداري و مكالمـه و هنـر    . يونانيان از بسياري جهات از آنان بسي برتر بودند. ناهنجار يافتند

تنها چيزهـايي كـه روميـان    . لذت بردن از زندگي، در هنر و فلسفه و ادب، در همة اين امور، يونانيان پيش رفته بودند
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نسبت روميان به يونانيان چيزي مانند نسـبت  . برتري داشتند تاكتيك نظامي بود و پيوستگي طبقات اجتماعي در آنها
بود؛ چيزي كه هست نسبت اخير موقت بود و حال آنكـه نسـبت روميـان و     1815و  1814پروسيان به فرانسويان در 

زبان . عالقة تحسين آميزي به يونانيان پيدا كردند پس از جنگهاي كارتاژ جوانان رومي. يونانيان مدتي دراز پايدار ماند
 خدايان رومي بـا . يوناني را آموختند، از معماري يونانيان تقليد كردند، پيكرتراشان يوناني را براي خود به كار گماشتند

ميـان   بگفت منشأ نژاد رروميان شهر ترواست، تا بـدين ترتيـ  ساخته شد كه مياي افسانه. خدايان يوناني يكي شدند
شاعران التيني بحور و اوزان يوناني  را به عاريت گرفتنـد، و فالسـفة التينـي    . اي برقرار شوداساطير يونان و روم رابطه

اي در روميان نه اشكال تازه. يان بودندتا پايان كار روميان از حيث فرهنگ طفيلي يونان. نظريات يوناني را اتخاذ كردند
هـاي خـوب و   فقط جـاده . ه اكتشافاتي نايل شدنددستگاه نويي بنياد كردند و نه در علم ب ند و نه در فلسفهاههنر آورد

  .از ساير جهات چشم به يونانيان دوخته بودند. قوانين منظم و سپاه نيرومند پديد آوردند
ـ . وديوناني شدن روم به همراه خود نوعي نرمي در آداب و رسوم رومي پديد آورد كه با طبيعت كاتو سـازگار نبـ    ات

هنگام جنگهاي كارتاژ، روميان ملتي كشاورز بودند كه همان محاسن و معايب روسـتاييان را داشـتند؛ يعنـي مردمـي     
زندگاني خانوادگي شان ثابت بود و به طرز مستحكمي بر پاية اصول پدرسـري  . بودند سخت، كاري، خشن، لجوج، ابله

مزارع كوچك از ميـان  . ا تغيير ناگهاني ثروت اوضاع دگرگون شداما ب. زنان و كودكان مطيع محض بودند. بنا شده بود
شـدند تـا بـا وسـايل     ن امالك بردگان به كار گماشته ميدر اي. رفتند و جاي خود را رفته رفته به  امالك وسيع دادند

ت و طبقة عظيمي از سوداگران و گروه كثيري از كساني كـه بـه واسـطة غنيمـ    . جديد علمي به كشت و زرع بپردازند
هاي قرن هجدهم انگلستان كه در هندوستان ثروت بـه دسـت آوردنـد،    »نواب«غارت به نان و نوا رسيده بودند، مانند 

. طـالق رواج گرفـت  . زنان كه تا آن هنگام بردگـاني سـر بـه راه و بـا تقـوي بودنـد آزاد و فاسـد شـدند        . پديدار شدند
نانيان كه قرنها پيش نظيـر همـين احـوال را از سـر گذرانـده      يو. ثروتمندان از باردار شدن زنان خود جلوگيري كردند

نامنـد تشـويق و   مـي » انحطـاط اخالقـي  «تـاريخ نويسـان   دادند، آن چيزي را كه ودند، با سرمشقي كه به روميان ميب
حتي در فاسدترين دورة امپراتوري روم باز هم يك تن رومي متوسط خود را حـافظ و مـدافع پـاكي    . كردندتسريع مي

  .دانستبرابر آلودگي و انحطاط يونان مي ق دراخال
از قرن سوم ميالدي به بعد تأثير فرهنگي يونان در امپراتوري غربي به سرعت رو به كاهش نهاد؛ و علت عمده اين 

. اين امر علتهاي گوناگون داشت، كه يكي را بايد خصوصاً نام برد. بود كه فرهنگ به طور كلي دچار انحطاط شديد شد
ح اخر دورة امپراتوري غربي استبداد نظامي دولت بيش از سابق آشكار شده بود و سپاهيان معموالً يك سردار فـات در او

ترين سـپاهيان هـم از روميـان درس خوانـده و     مقاماما در اين زمان حتي عالي. كردندرا به عنوان امپراتور منصوب مي
مقامهـاي سـپاهي را در دسـت     دآمدنـ وحشي كه از مرزهـاي امپراتـوري مـي    تربيت يافته نبودند، بلكه مردماني نيمه

به عنوان منابع ماليات در نظـر  اين سربازان خشن از علو و معرفت بيگانه بودند و مردم متمدن شهرها را فقط . داشتند
دولـت نيـز تحصـيل و    . دافراد كشور نيز فقيرتر از آن بودند كه بتوانند در راه تربيت مال فراوان خرج كننـ . گرفتندمي
حصـيالت                د كه در دنياي غـرب فقـط تنـي چنـد كـه داراي ت     شنتيجه اين . دانستربيت را امري زائد و غير الزم ميت

  .نظير بودند سواد يوناني داشتندكم
رب بـه  دين و خرافات غير يوناني، برخالف فرهنگ يوناني، با گذشت زمان تسـلط بيشـتر و اسـتوارتري در غـ    ) 2(

هاي اسكندر دنياي يوناني را با عقايد بـابلي و ايرانـي و مصـري آشـنا     سابقاً ديديم كه چگونه كشورگشايي. دست آورد
هاي روم نيز به همين طريق دنياي غرب را با آن عقايد و نيز با عقايـد يهـودي و مسـيحي آشـنا     كشورگشايي. ساخت



 223 □ امپراتوري رم و رابطة آن با فرهنگ 

 

شود در آينده مورد بحث قرار خواهم داد؛ اكنـون تـا آنجـا كـه     يا به يهوديان و مسيجيان مربوط ممن آنچه ر. ساخت
  1.كنيمرا به خرافات ملل كافر محدود مي ممكن است بحث خود

داشـت و گـاه تـوفيقي هـم بـه دسـت                            در شهر رم، هر فرقه و هر پيامبري در عاليترين محافل دولتي نماينـدگاني 
شكاكيت سالم بود، داستاني نقل ، كه به رغم زودباوري و ساده لوحي متداول آن عصر طرفدار Locianلوسين . آوردمي
افالگوني پـ اي اسـت بـه نـام اسـكندر     ندهاين داستان دربارة پيامبر معجزه كن. دانندكند كه عموماً آن را راست ميمي

Alexander the Paphlagonian  گرفتـه و  داده و نيـز بـاج مـي   بـر مـي  بخشـيده و از آينـده خ  كه بيماران را شفا مـي
آوازة او به گوش ماركوس اورليوس رسـيد، كـه در آن هنگـام در رود دانـوب بـا نيروهـاي       . كرده استكالهبرداري مي

امپراتور از پيامبر استشاره كرده كه چگونه در جنگ پيروز شود، و پيامبر گفـت   .جنگيديم Marcomanniماركوماني 
امپراتور به توصية پيامبر عمـل كـرد،   . كه اگر دو رأس شير در رود دانوب بيندازد پيروزي بزرگي به دست خواهد آورد

يكـي از  . ايش يافـت ام به رغم ايـن خطـا شـهرت اسـكندر همچنـان افـز      . ولي پيروزي نصيب نيروهاي ماركوماني شد
پس از آنكه در موارد بسياري از اسكندر استشاره كرده بود سـرانجام   Rutilianusروحانيان برجسته به نام روتيليانوس 

از مرحمـت مـاه برخـوردار     Endymion 2از قضا اسكندر نيز ماننـد انـديميون  . دربارة انتخاب همسر نظر او را جويا شد
. توصيه كرد كـه روتيليـانوس آن دختـر را بـه زنـي بگيـرد       يسانده بود و سروش غيبشده و دختري نيز از او به هم ر

صـدها گـاو در راه    روتيليانوس كه در آن هنگام شصت سال داشت فوراً فرمان خدا را اطاعت كرد و با قربـاني كـردن  «
  »3.اش دامادي خود را جشن گرفتمادر زن آسماني

وي تا هنگامي كه . بود) ميالدي Elagabalus )218-23تور االگابالوس اما مهمتر از كارهاي اسكندر، سلطنت امپرا
با تأني بسيار از سوريه بـه  هنگامي كه . به وسيلة سپاهيان به مقام امپراتوري رسيد از كاهنان آفتاب پرست سوريه بود

تصـوير  . ي به رم رسيدرفت، تصوير خود را به عنوان تحفه به مجلس اعيان فرستاد و اين تصوير زودتر از خود ورم مي
. بـود هاي مقدس ابريشمين و زربفت، كه آن را به شيوة فينيقيان و مادها فراخ دوخته بودنـد، كشـيده شـده    او با جبه

. ها و حمايلهاي فراوانش به گوهرهايي كـه بهاشـان از حسـاب بيـرون بـود آراسـته بـود       تاج بلندي بر سر داشت و يقه
سناتورهاي محترم آه از نهاد بركشيدند و اعتراف . ايش سرخاب و سفيداب زده بودابروانش رنگ سياه خورده و گونه ه

اند، اكنون بايـد در زيـر تجمـالت زنانـة حكومـت      د شديد هموطنان خود را تحمل كردهكردند كه پس از آنكه استبدا
تيبانش بود با شور االگابالوس كه قسمت مهمي از نيروهاي سپاهي روم پش 4.مطلقة مشرق زميني خوار و خفيف شوند

ي خورشـيد بـود كـه در    نـام وي نـام خـدا   . و حرارت تعصب آميزي به رواج دادن مراسم ديني مشرق زمين پرداخـت 
مـادر يـا مـادربزرگ او كـه فرمـانرواي      . پرستيدند و خود وي نيز در آنجا مقام كاهن بـزرگ را داشـت  حمص او را مي

بـرادرزادة خـود را بـه جـاي او     ) 35-222(او را معزول كرد و اسكندر  پيمايد وي بود دريافت كه او راه افراط ميحقيق
معجون عقايدي كه در زمان او امكان وجود داشتند در اتـاق  . اش ماليمتر بود، كه تمايالت و اطوار مشرق زمينينشاند
  .شدندديده مي كنار هم هاي ابراهيم و اورفئوس و اپولونيوس و عيسي دردر اين اتاق مجسمه. سم يافته بوداو تج

امپراتـوران  . خاصه در نيمة دوم قرن سوم مـيالدي  -كيش مهرپرستي كه ريشة ايراني داشت رقيب مسيحيت بود 
كه براي تسلط يافتن بر سپاهيان به تالشهاي نوميدانه دست مي زدند چنين احساس كردند كه شايد دين آن ثبات و 

 دين بايستي از اديـان جديـد باشـد، زيـرا كـه سـربازان بـا اديـان جديـد         قرار را كه بدان نيازمند بودند پديد آورد؛ اما 

                                                           

1. See Cumont, Oriental Religions in Roman Paganism. 

سلن، الهة ماده، عاشق او شد و او را خواب كـرد و در خـواب بـا او    ير يونان آمده است كه انديميون جوان بسيار زيبايي بود كه طدر اسا .2
  .م. هماغوش شد

3. Benn, The Greek Philosophers, Vol. II. P. 226. 
4. Gibbon, chap. VI. 
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) يا ميتـرا (مهر . يار بودسن به رم وارد شد و از نقطة نظر سپاهيان شايستة ستايش بسرانجام اين دي. دلبستگي داشتند
و جنـگ او   خورشـيد خـدايي جنگـي بـود،    . خداي خورشيد بود، ولي مانند همقطار سوري خود جنبة زنانه نيافته بود

در كتاب خود تصوير نقـش   1ووتسفتسرو. همان نبرد بزرگ خوبي و بدي بود كه از زمان زرتشت به بعد جزو دين بود
، واقع در Heddernheimاين نقش در هدرنهايم . دهداست كه ستايش خورشيد را نشان مي برجسته اي را درج كرده

دهد كه پيـروان كـيش مهرپرسـتي نـه تنهـا در      نقش نشان مياين . مدآلمان، در پرستشگاهي از زير خاك به دست آ
  .اندنيز در ميان سپاهيان فراوان بودهشرق، بلكه در غرب 

مسيحي شدن امپراتور كنستانتين از لحاظ سياسي كاري توفيق آميز بود؛ حال آنكه كوششهاي گذشته براي رواج 
ه، از نظـر دولتـي، نظيـر همـين كـاري بـود كـه        اما آن كوششـهاي گذشـت  . دادن دين جديد به شكست انجاميده بود

همة اين كوششها از اينجا ناشي شده بود كه ديانت، به سبب زوال و انحطاط دنياي روم، امكـان  . كنستانتين انجام داد
كيشهاي قديم يونان و روم مناسب حال مردي بود كه بـه امـور دنيـوي دلبسـته و بـه سـعادت روي       . توفيق يافته بود
اميدواري اخروي فـراهم   س را بيشتر چشيده بود، پادزهر بهتري به شكلأآسيا، از آنجا كه زهر ي. اشندب زمين اميدوار
چيزي كه هسـت، هنگـامي   . و در ميان همة پادزهرها مسيحيت در دادن تسالي خاطر از همه مؤثرتر بود ساخته بود؛

 وناني را جذب كرده بود و اين افكار و عقايـد كه مسيحيت به صورت دين رسمي درآمد مقدار زيادي از افكار و عقايد ي
  .به همراه مواد يهودي كه در خود داشت در قرنهاي بعد به دنيا پس داد را

انند حاصـل تمـدن كـرت از    معلت اين امر كه حاصل تمدن دورة عظمت يونان . يكي شدن دولت و فرهنگ. 3
ماننـد چنگيزخـان ظهـور كـرده بـود      اگر كسي . م.در قرن پنجم ق. ميان نرفت نخست اسكندر بود و سپس روم قديم

اگر خشايارشـاه انـدكي   . توانست همة آن چيزهايي را كه در جهان يوناني داراي اهميت بود از صفحة روزگار بزدايدمي
بيشتر قدرت و كفايت داشت بسا كه تمدن يوناني را از صورتي كه پس از دفع حمالت او به خود گرفت بسـيار فروتـر   

كارهاي اين دوره به دست اقليتي از جمعيـت چنـد شـهر     ةهم: وس تا افالطون را در نظر بگيريدرة اسخيلدو. آورديم
اين شهرها، چنانكه آينده نشان داد، هيچ قدرتي براي مقابله با هجوم بيگانگان نداشـتند؛ امـا، از   . تجارتي انجام گرفت

بودنـد و بـرخالف آنچـه از    » دوسـتدار يونـان  «ردنـد  سن اتفاقي شگفت، بيگانگاني كه اين شهرها را به تصـرف درآو ح
نـون بـا كارهـاي يونانيـان در     اين امر كه مـا اك . كردندمي رفت متصرفات خود را ويران نميخشايارشا يا كارتاژ انتظار 

و ادب و فلسفه و علم آشنا هستيم نتيجة ثبات و قراري است كه فاتحان غربي در يونان پديـد آوردنـد؛    هاي هنرزمينه
آمـده بـود   تمدني را كه بـه زيـر فرمانشـان در    و نيز نتيجة اين است كه اين فاتحان آن اندازه فهم و شعور داشتند كه

  .داري آن به كار برندد و منتهاي كوشش خود را براي نگهستايش كنن
يونانيـان در  از برخي جهات سياسي و اخالقي، اسكندر و روميان باعث پديد آمدن فلسـفه اي شـدند كـه از آنچـه     

چنانكه ديديم، رواقيان به برادري نـوع بشـر اعتقـاد داشـتند و محبـت و      . زمان آزادي خود پديد آورده بودند بهتر بود
ي دولـت  تسلط طوالني روم يونانيان را به تمـدن واحـد در زيـر لـوا    . ساختنددي خود را به يونانيان منحصر نميهمدر

ولي در . چين خاصه هندوستان و -ه هاي مهمي از جهان زير حكومت روم نبود دانيم كه پارالبته ما مي. واحد خو داد
ند كه هـر وقـت   نمود كه بيرون از مرزهاي امپراتوري فقط اقوام ناشناختة وحشي زندگي مي كننظر روميان چنين مي
عناً يك امپراتوري جهاني در نظر روميان امپراتورري روم اساساً و م. توان آنها را به تصرف درآوردارزش داشته باشد مي

، خـود  اين تصوير به شكل ميراث به كليسا هم رسيد، كه با وجود كيشهاي بودايي و كنفوسيوسي، و سپس اسالم. بود
كـه كليسـا آن را از رواقيـان     2»صالحيت حفظ امنيت در سراسـر جهـان  «دعوي . ناميدمي) يعني عام(» كاتوليك«را 

در قـرون وسـطي، بعـد از زمـان شـارلماني،      . است هظاهري امپراتوري روم بود گرفت جاذبة خود را مديون عالمگيري
                                                           

1. History of the Ancient World. Vol, II. P. 343. 

2. Secures judicat orbis terrarum. 
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. دانست كه در واقـع چنـين نيسـتند   لمگير بودند، گو اينكه هر كسي ميدر معني عا» امپراتوري مقدس روم«كليسا و 
توري روم بدانها و فرهنگ جهاني و حكومت عالمگير از هنگامي كه امپرا) عام(تصورات خانوادة بشري و دين كاتوليك 

  .اندن فكر بشر را به خود مشغول داشتهتحقق تقريبي بخشيد تاكنو
ي از يشمال ايتاليا و اسـپانيا و فرانسـه و قسـمتها   . تمدن داشت بسيار مهم بود ةسهمي كه روم در گستراندن دامن

زة خود روم استعداد پديـد  همة اين نواحي به اندا. آلمان غربي بر اثر مسخر شدن به دست سپاهيان روم متمدن شدند
ل مرداني پديد آورد كه دسـت  در آخرين روزهاي امپراتوري غربي سرزمين ُگ. آوردن فرهنگ عالي از خود نشان دادند

اگر با هجوم وحشيان ابر تـوحش فقـط   . كم با معاصران خود در مناطقي كه تمدن سابقة بيشتر داشت همسنگ بودند
د و تاريكي هميشگي پديد نيامد، اين امر نتيجة گسترش فرهنگ به دسـت روم  به طور موقت خورشيد تمدن را پوشان

تمدن هرگز به پاي تمدن آتن در عصر پريكلس نرسيد؛ اما بايد در نظر داشت كه در  كيفيتشايد گفته شود كه . بود
  .ا روم پديد آورددنيايي كه گرفتار جنگ و ويراني باشد كميت هم بالمĤل به اندازة كيفيت مهم است؛ و اين كميت ر

اسـالم سـوريه و مصـر و     پيـامبرِ  در قـرن هفـتم امـت   . مسلمانان به عنوان واسطة انتقال فرهنگ يوناني. 4
پيروزيهاي آنان آسان و جنگهاشـان كوتـاه   . در قرن بعد اسپانيا را تسخير كردند. يقاي شمالي را به تصرف درآوردندرفآ

يهوديـان را تـا هنگـامي كـه جزيـه         مسيحيان و . ورزيدندتين، تعصب نميمسلمانان، شايد جز در چند سال نخس. بود
اعراب خيلي زود تمدن امپراتوري شرقي را گرفتند؛ ولي آنان به جاي خسـتگي و زوال  . گذاشتندپرداختند آزاد ميمي

ـ دانشان متـون يونـاني را مطالعـه مـي    دانشمن. و انحطاط، اميد و ترقي و تعالي با خود داشتند          د و شـرح بـر آنهـا    كردن
او را بـا  شـد و  قـديم از ارسـطو كمتـر نـامي بـرده مـي      در زمان . شهرت خود را از آنها دارداز ارسطو بسي . نوشتندمي

  .دانستندافالطون در يك تراز نمي
بر، الكـل،  كلماتي چون ج. آموزيميم مورد توجه قرار دهيم چيزها مياغات را كه ما از زبان عربي گرفتهاگر برخي ل

كـه   -] الكحل[» الكل«غير از . انده كار مي روند از عربي گرفته شدهكيميا، انبيق، قليا، السمت، زنيط، كه در زبان ما ب
مـا مـديون    اين كلمات تصور روشني از چيزهايي كـه  -شيميايي است  ةدر عربي به معناي شراب نيست بلكه يك ماد

. اسكندريه اختراع كـرده بودنـد، ولـي مسـلمانان آن را پـيش بردنـد       ونانيانِجبر را ي. دهنداعراب هستيم به دست مي
گرفتـه  راه تبـديل فلـزات بـه طـال صـورت مـي       لغاتي هستند كه به كوششـهايي كـه در  » قليا«و » انبيق«و » كيميا«

و » السـمت « 1.كردنـد كردن آن به فلسفة يوناني رجوع مـي اعراب كيمياگري را از يونان گرفتند و در دنبال . مربوطند
  .اندبردهاره بيني آنها را به كار ميهم اصطالحات علم هيئتند، و اعراب بيشتر در مورد ست» زنيط«

دارد؛ زيـرا هنگـامي كـه    ز اعراب به گردن داريم پوشيده مياما تحقيق در كلمات ديني را كه ما در فلسفة يوناني ا
در . گرفت اصطالحات فني الزم از زبانهاي يوناني و التيني گرفته شـد فلسفة يوناني بار ديگر در اروپا مورد مطالعه قرار 

 -براي ما اهميت اعراب در اين است كه آنها بودنـد  . فلسفه، اعراب در تشريح بيش از ابداع استعداد نشان دادند ةزمين
نسـت زنـده بمانـد    تواپراتـوري روم شـرقي مـي   كه آن قسمت از سنن باستاني يونان را كه فقط در ام -و نه مسيحيان 

ي در جزيرة سيسيل، دنيـاي غـرب را از   در اسپانيا، و همچنين تا حد كمترتماس با مسلمانان . بالواسطه به ارث بردند
وجود ارسطو، و نيز از وجود اعداد عربي و جبر و شيمي، آگاه ساخت و همين تماس بود كه علم و تحقيـق را در قـرن   

مدتي بعد، يعني در قرن سـيزدهم، تـازه آمـوختن زبـان     . شد سفة مدرسي منجريازدهم احيا كرد، و به پديد آمدن فل
امـا  . ثار افالطون و ارسطو و ساير نويسندگان عهد قـديم رجـوع كننـد   آان را قادر ساخت كه مستقيماً به ييوناني اروپاي

از احيـاي معـارف يونـاني    بردند كـه  ا كه مردان دورة رنسانس گمان نميداشتند، بساگر اعراب سنن يوناني را نگه نمي
 .چه فوايدي ممكن است عايد شود

                                                           

1. See Alcbemy, Child of Greek Philosophy, by Arthur John Hopkins, Colombia, 1934. 
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و مدت زنـدگي ا . بنيانگذار مكتب نو افالطوني، آخرين فرد فالسفة بزرگ عهد قديم است) ميالدي 70-204(فلوطين 

اندكي پيش از تولد او سپاه روم پي به نيـروي  . هاي تاريخ روم كمابيش منطبق استبا يكي از مصيبت آميزترين دوره
راتوران در ازاي پول نقد، و سپس كشتن آنها به منظور خالي كردن تخـت  پنصب امخود برده بود و شروع كرده بود به 

اين امـور، شايسـتگي سـپاهيان را بـراي مدافعـه از مرزهـا از ميـان بـرد، و راه را بـراي          . امپراتوري براي فروش مجدد
سـوم از جمعيـت    جنـگ و ناخوشـي در حـدود يـك    . هجومهاي پر قدرت ژرمنها از شمال و ايرانيان از مشرق باز كرد

ي را كـه از دسـترس نيروهـاي    يامپراتوري را نابود كرد؛ و افزايش ماليات و كاهش منابع توليد ثروت حتـي آن ايالتهـا  
ضربة سخت خصوصاً بر شهرهايي فرو آمد كه زايندة فرهنـگ  . اقتصادي ساخت دچار ورشكستگيِد دشمن بيرون بودن

فقط پس از مـرگ  . رفتندهشتند و مينان گروه گروه عالئق خود را ميستا توانگران براي گريز از چنگال ماليات. بودند
  .فلوطين بود كه از نو نظمي پديد آمد و با كوششهاي پرزور ديوكليسين و كنستانتين امپراتوري موقتاً نجات يافت

يرانـي كـه در عـالم    فلوطين از مانع فقر و و. آيداز اين جريانات سخني به ميان نميثار فلوطين از هيچيك آاما در 
در ايـن كـار بـا    . يبـايي پرداخـت  واقع رو به رويش قرار گرفته بود روي گرداند و به تفكر دربارة عالم ابـدي خـوبي و ز  

از دنيـاي   در نظر همة آنان، چه مسيحي و چه كافر، چنين مـي نمـود كـه   . ترين مردان عصر خود هماهنگ بودجدي
دنيـاي  «در نظـر مسـيحيان   . اسـت كـه ارزش دل بسـتن دارد   » دنياي ديگـر «خيزد و فقط واقعي هيچ اميدي بر نمي

در نظـر افالطـون آن   . كه انسان بايستي پس از مرگ از لذات آن برخوردار شود» ملكوت آسمان«عبارت بود از » ديگر
يحي ايـن نظريـات را بـا    الهيان مس. بود كه دنياي واقعي مقابل اين دنياي موهوم ظاهري است» مثل«دنيا همان عالم 

، در كتـاب  Ingeاسـقف اينـگ   . هم در آميختند و مقدار زيـادي از فلسـفة فلـوطين را در عقايـد خـود داخـل كردنـد       
: گويـد مـي . دهده دارد به حق مورد تأكيد قرار ميگرانبهايش دربارة فلوطين، ديني را كه مسيحيت از فلوطين بر عهد

نم بگويم كه هيچ فلسـفة  تواأت ميدهد و به جرميات مسيحيت را تشكيل مذهب افالطوني قسمتي از ساختمان حي«
جـدا كـردن مـذهب افالطـوني از     «: گويـد كـه  و نيـز مـي  » .با مسيحيت منطبق شـود  تواند بي اصطكاكديگري نمي

شـود كـه اوگوسـتين قـديس از دسـتگاه فلسـفي       و يادآور مـي » .مسيحيت ناممكن استمسيحيت بي از هم پاشيدن 
برد، و فلوطين را شخصي مي دانـد كـه در وجـود او    مينام » و روشنترين دستگاه فلسفيپاكترين «به عنوان  افالطون

اتي و اصطالحاتي چند را تغييـر  كلم«زيست شخصي است كه اگر اندكي ديرتر مي و» افالطون بار ديگر زندگي كرد،«
بـه فلـوطين نزديكتـر اسـت تـا بـه ارسـطوي        تومـاس اكوينـاس   «بنابر گفتة اسقف اينگ، » .شدداد و مسيحي ميمي

  ».حقيقي
ين، فلوطين به عنوان يكي از عوامل مؤثر در تشـكيل مسـيحيت قـرون وسـطايي و الهيـات كـاتوليكي داراي       ابنابر

گويد بايد دقت كند تا تغييراتي را كه در ايـن ديـن رخ   مورخ هنگامي كه از مسيحيت سخن مي. اهميت تاريخي است
 در. ل گوناگوني را كه اين ديـن در يـك دوره ممكـن اسـت بـه خـود گرفتـه باشـد، در نظـر آورد         نموده، و حتي اشكا

مسيحيت امريكاي امروز، از اين حيث مانند . توان گفت اثري از مابعدالطبيعه نيستانجيلهاي مرقس و متي و لوقا، مي
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موم است و اكثر مسيحيان امريكـايي  مسيحيت بدوي است؛ زيرا كه فلسفة افالطوني در امريكا دور از فكر و احساس ع
طبيعي و اخروي كـه تسـلي   روكار دارند تا با اميدهاي مابعدبيشتر با وظايف دنيوي و ترقي اجتماعي در امور روزمره س

ي منظـورم ايـن نيسـت كـه در عقايـد جزمـ      . خوانـد دنيا آية يأس در گوششان فـرو مـي  بخش خاطر كساني است كه 
اگـر مسـيحي متجـدد    . خواهم بگويم كه موارد تأكيد و عالقه تفاوت كـرده اسـت  مي مسيحيت تغييري رخ نموده، بل

مـا، چـون   . نتواند دريابد كه اين تفاوت چه اندازه بزرگ است، نخواهد توانست مسيحيت قرنهـاي گذشـته را بشناسـد   
بـا آنچـه اسـقف اينـگ     تـوان  منديم، و در اين مورد نميبه عقايد مؤثر قرون گذشته عالقه بحثمان جنبة تاريخي دارد،

  .گويد مخالفت نمودربارة نفوذ افالطون و فلوطين ميد
او بهتر از هر فيلسوف ديگـري نماينـدة يـك نظريـة مهـم      . اما فلوطين فقط از لحاظ تاريخي داراي اهميت نيست

اسـت كـه    نخستين و آشكارترين اين داليل اين. يك دستگاه فلسفي را مي توان به داليل گوناگون مهم دانست. است
        فلسـفي كـه در خصـوص فلـوطين چنـين      عـدة محققـان   . بينديشيم ممكن است دستگاه مورد بحـث صـحيح باشـد   

امـا يـك دسـتگاه فلسـفي ممكـن      . اسقف اينگ از اين لحاظ يك مورد استثنايي است. انديشند چندان زياد نيستمي
فلوطين قطعاتي ديـده  در آثار . فلوطين وجود دارد گمان در دستگاه؛ و اين چيزي است كه بياست داراي زيبايي باشد

اندازد و شايد هيچ نظير ديگري در ادبيـات نداشـته   دانته مي» بهشت«دهايي از منظومة شود كه انسان را به ياد بنمي
  كند، هموارهتوصيفي كه وي از عالم ابدي مي. دباش

  كنددر خيال اوج گرفتة ما زنده مي
  آواي نرم نغمة پاكي را

  در پاي سريري ياقوت گون كه
  براي سروري كه بر باالي سرير نشسته است

  .شودسروده مي
مطلبي را بيان كند كـه انسـان در حالـت يـا      همچنين يك دستگاه فلسفي ممكن است از اين لحاظ مهم باشد كه

سـادة شـعر و    شادي و غم ساده موضوع فلسفه نيست، بلكه موضوع انـواع . وضع خاصي مستعد باور داشتن بدان باشد
انسـان  . آوردجهان باشد نظريات فلسفي پديـد مـي   فقط آن غم و شادي كه همراه تفكر و تعمق دربارة. موسيقي است
را به عنوان مصداق مورد  Samuel Butlerشايد بتوان ساموئل باتلر . باشد غمگين بينِشاد يا خوش بينِممكن است بد

  .ورد دوم استفلوطين مصداق شايان ستايش م. اول نام برد
كند؛ حال آنكه خوشبختي، اگـر اصـوالً   جا ريخته است و خود را تحميل مي در عصري چون عصر او، بدبختي همه

چنين خوشبختي همواره . به دست آمدني باشد، بايد با تفكر دربارة چيزهايي كه از تأثرات حواس دورند جستجو شود
و چـون ايـن   . وشبختي سادة يـك كـودك فـرق بسـيار اسـت     عنصر سختي و محروميت در خود دارد و ميان آن و خ

آيـد، مسـتلزم قـدرتي اسـت در ناديـده      د بلكه از تفكر و تخيل به دست ميشووشبختي از جهان روزمره گرفته نميخ
كننـد كـه   ي از خوش بيني فلسـفي را ابـداع مـي   ين كساني كه انواعابنابر .گرفتن يا بيزاري جستن از زندگي جسماني

مبتني بر اعتقاد به جهان فوق محسوسات است كساني نيستند كه از خوشـبختي غريـزي و طبيعـي برخـوردار بـوده      
بختي واالتـري در  اند وليكن با عزم استوار در پي خوشـ معناي دنيوي كلمه بدبخت بودهدر ميان كساني كه به . باشند

  .دارد اند، فلوطين مقام بسيار بلنديگشتهجهان معقوالت مي
را روشـن  فلوطين از بسـياري جهـات تعـاليم افالطـون     . نيز به هيچ وجه نبايد كوچك شمردرا امتيازات فكري او 

اي را كه مورد حمايت و مشـترك خـود او و بسـياري از ديگـران اسـت بـه حـد اعـالي         همچنين نظريه. ساخته است
ضد ماده گرايي نيرومنـد و مجموعـة تصـورش از    استدالالتش بر . استحكام و انسجام ممكن بسط و پرورش داده است

  .رابطة روح و جسم از تصور افالطون و ارسطو روشنتر است
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لحن سـخنش هميشـه   . فلوطين مانند اسپينوزا داراي نوعي طهارت اخالق و مناعت طبع است كه بسيار گيراست
هـم اسـت بـه سـاده     را در نظرش مصادقانه است، هرگز تند يا عتاب آميز نيست، و همواره قصدش اين است كه آنچه 

بـه  سبت بـه او  نمحال است  ،نظر ما دربارة او به عنوان فيلسوف هرچه باشد. تواند به خواننده بگويدترين زباني كه مي
  .عنوان انسان محبت احساس نكنيم

ته رفوريـوس دربـارة او نوشـ   زندگي فلوطين، تا آنجا كه معلوم است، از روي شرح حالي كه دوسـت و شـاگردش ف  
ل سـخن از  اما در اين شرح حا.) بود Malchusفرفوريوس يك تن سامي بود كه نام اصليش مالخوس . (شودروشن مي

  .سازدقسمتهاي معتمدتر آن نيز دشوار ميرود و اين امر اعتماد كامل را بر معجزات و كرامات نيز مي
ميتي قائل نبود و از سخن گفـتن دربـارة   فلوطين براي وجود ظاهري خود كه در بستر زمان و مكان قرار داشت اه

دانـيم كـه هنگـام    است كه در مصر به دنيـا آمـده و مـي   با اين حال گفته . عوارض وجود واقعي خود بيزاري مي نمود
جواني در اسكندريه درس خوانده و تا سي و هشت سالگي در انجا به سر برده است، و معلم او در آن شـهر آمونيـوس   

سپس فلوطين در سفر جنگي . دانندنگذار مكتب نو افالطوني ميبوده كه غالباً او را بنيا Ammionius Saccasساكاس 
گويند كه قصـد فلـوطين در ايـن سـفر آن     مي. له با ايرانيان همراه وي رفتسوم براي مقاب Gordianامپراتور گورديان 

كـه رسـم آن زمـان بـود سـپاهيان او را      و چنان ،مپراتور هنوز جـوان بـود  ا. بود كه در مذاهب مشرق زمين تحقيق كند
در نتيجـه  . ميالدي در بين النهـرين سـرگرم نبـرد بـود     244اين واقعه هنگامي رخ نمود كه امپراتور به سال . كشتند

فلوطين نقشة تحقيقات خود را در مشرق رها كرد و به رم رفت و در آنجا مستقر شد و بـه زودي شـروع بـه تـدريس     
ر مجلس درس او حاضر مي شدند عدة زيادي كسان صاحب نفـوذ بودنـد و فلـوطين بـدين     از جمله كساني كه د. كرد

يـك بـار نقشـه كشـيد تـا جمهـوري افالطـون را در         1.واقع شـد  Galilienusه نوس يترتيب مورد توجه امپراتور گاليل
. بگـذارد  Platonopolisبرپا كند و براي اين مقصود شهري تازه بسازد و نـامش را پالتونوپـوليس    Campaniaكامپانيا 

عجيب به نظـر مـي رسـد كـه در آن زمـان      . جازه را پس گرفتاامپراتور نخست با اين نقشه موافق بود، ولي سرانجام 
رم براي ساختن يك شهر جديد وجود داشته است؛ ولـي شـايد در آن هنگـام نيـز ماننـد      به شهر جايي چنان نزديك 

فلوطين تا چهل و نه سالگي چيزي ننوشت، ولي از . پيشتر چنين نبوده است امروز اين ناحيه ماالريا خيز بوده و شايد
فرفوريـوس بـيش از فلـوطين بـه     . آثار او به دست فرفوريوس گرد آورده و مـدون شـد  . آن پس آثار فراوان تأليف كرد

كـرد  جويز مـي ه وفاداري به تعاليم آن تكد كه مكتب نو افالطوني بيش از آنفيثاغورس گرايش داشت و همين باعث ش
  .به حانب مابعدالطبيعه متمايل شود

از گذشـتگان  . كنـد به افالطـون اشـاره مـي   » او«ا كلمة فلوطين به افالطون ارادت بسيار دارد و در آثار خود غالباً ب
ليـت  كـه هنـوز فعا  با رواقيان و اپيكوريان، . شودين احترام شامل حال اتميستها نميعموماً به احترام نام مي برد، ولي ا

. شان، و با اپيكوريان به واسطة مجموع فلسفه شان مخالف استبا رواقيان به سبب ماده گرايي. دكندارند، مخالفت مي
ه دبي ذكر نام او اخذ ش رسد بيشتر است؛ زيرا كه غالباً عقايد ارسطواز آنچه به نظر مي در تعاليم فلوطين تأثير ارسطو

  .كندرمنيدس را احساس ميانسان نفوذ پادر بسياري موارد . است
آنچه از نظريـات  . افالطون واقعي زنده و پر خون نيست ةشود، با اندازطوني كه در آثار فلوطين ديده مياما آن افال

شود، عبـارت اسـت از نظريـة مثـل و     ديده مي) ه نام آثار فلوطين است،ك Enneads(» هاي نهگانهرساله«طون در افال
عاليـق  . آمـده اسـت  » بـزم «و بحث عشـق كـه در رسـالة    » جمهوري«و نظريات كتاب ششم » فيدو«نظريات عرفاني 

                                                           

سخنوري زبـان آور و شـاعري خـوش قريحـه و     . فايده استاد بودوي در چند علم عجيب ولي بي«: يسدنوه نوس ميگيبون دربارة گاليلي .1
هنگامي كه حضور و توجه او براي رسيدگي به امـور خطيـر دولتـي ضـرورت     . باغباني ماهر و آشپزي ممتاز و شهرياري سخت فرومايه بود

گفتگو با فلوطين حكيم يا به هرزگي مي گذرانيد يا مقدمات ورود خود را در سلك اسرار يوناني آماده مـي كـرد يـا    داشت، وقت خود را به 
  فصل دهم -» .كوشيدت آوردن يك كرسي در محكمة آتن ميبراي به دس
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سياسي، جستجو براي يافتن تعريف فضائل گوناگون، لذت بردن از رياضيات، شناسايي عواطف افراد بشـر و همـدردي   
راليـل  اچنانكـه ك . شـود ، در آثـار فلـوطين اصـالً ديـده نمـي     و بذله گويي افالطون نمودن با آنها، و باالتر از همه مزاح

Carlyle گويدمي:  
ايـن سـه   . شود كه عبارت اسـت از واحـد و روح و نفـس   آغاز مي» تثليث مقدس«ين با نوعي مابعدالطبيعة فلوط«

ام واحد از همه باالتر است و پـس از او  برخالف اقانيم سه گانة مسيحي از حيث مرتبه با يكديگر برابر نيستند، بلكه مق
  1».روح و سپس نفس قرار دارد

» هسـتي «وجـود او بـاالتر از   . شـود ناميـده مـي  » خير«و زماني » خدا«ه گا. مفهوم ذات واحد تا حدي مبهم است
 نبايد خواص و صـفاتي بـدو نسـبت دهـيم، بلكـه فقـط بايـد       . تر از واحد استييننخستين مرتبة پا» هستي«است، و 
تعبير كنيم؛ زيرا كـه  » كل«درست نيست كه از خدا به .) آورداين موضوع پارمنيدس را به ياد مي(» او هست«بگوييم 

كه به آمدن نيازمند باشد در همه جا حضـور  آنواحد بي. ه چيز حي و حاضر استخدا در هم. است» كل«خدا باالتر از 
                                       نـام مـي بـرد،    » خيـر «بـه عنـوان   » واحـد «با آنكه گـاه از   ».در عين حالي كه در هيچ جايي نيست كه نيست«دارد، 
  2.هر دو مقدم است» زيبايي«و » خير«گويد كه وجود او بر مي

ا از فـروغ خـود                 گويد كه خدفلوطين مي. داي ارسطو شباهت داردفلوطين به خ» واحد«گاهي به نظر مي رسد كه 
واحد غير قابل تعريف است و در مورد او سكوت بـيش از هـر كالمـي    «. آورداست و عالم مخلوق را در نظر نمي نيازيب

  .حاوي حقيقت خواهد بود
اي كـه معنـاي صـحيح ايـن لفـظ را      يافتن كلمه. نامدمي» nous«رسيم به اقنوم دوم كه فلوطين آن را اكنون مي

امـا ايـن كلمـه معنـاي     . كنندترجمه مي) ذهن(» mind«انگليسي معموالً آن را به هاي لغت نامه. دشوار است ،برساند
اگر بگـوييم كـه فلـوطين    . رساند؛ خاصه هنگامي كه كلمة اخير در فلسفة ديني به كار رفته باشدرا نمي nousدرست 

يـد،  آلمـه بـه دسـت مـي    معنايي كه از ايـن ك دهد، در اين صورت قرار مي) soul(» نفس«را باالتر از ) mind(» ذهن«
) Intellectual Principle(» قوة عقالنـي «مترجم انگليسي آثار فلوطين  McKennaكنا مك. كامالً نادرست خواهد بود

اسـقف  . رساندبه كار برده است؛ وليكن اين تركيب نيز مناسب نيست و مفهومي را كه در خور حرمت ديني باشد نمي
وليكن اين كلمه نيز فاقد عنصر عقلـي  . است، كه شايد بهترين اصطالح موجود باشدبه كار برده ) Spirit(» روح«اينگ 
در نظـر  . فلسفه هاي ديني پس از فيثاغورس در يوناني داراي اهميت بـوده اسـت   ةحال آنكه اين عنصر در هم 3است،

هـان غيـر محسـوس    و هر انديشه اي كه به ح -كه جهان معقوالت است  -فيثاغورس و افالطون و فلوطين، رياضيات 
يـا حـداقل   . را تشـكيل مـي دهنـد    nousو همين گونه انديشه ها هستند كـه اعمـال   . راجع باشد جنبة الهوتي دارد

همين عنصر عقلـي مـذهب افالطـوني بـود كـه      . گنجدآن اعمال هستند كه در تصور ما مينزديكترين راه رسيدن به 
را اينجـا بايـد بـه    » لوگوس«. يكي بدانند Logos» لوگوس«با مسيح را  -نويسندة انجيل يوحنا  -باعث شد مسيحيان 

مـن بـه پيـروي از    . ترجمـه كنـيم  » عقل«را به  nousشود كه ما ترجمه كرد؛ و همين امر مانع مي) reason(» عقل«
يـز،  البته با قيد اين شرط كه اين كلمه يك مفهوم عقلي را ن -را به كار خواهم برد ) Spirit(» روح«اسقف اينگ كلمة 

  .را نيز استعمال خواهم كرد nousبا اين حال عين كلمة . كه معموالً ندارد، داللت كند

                                                           

ل برتر از اقنـوم دوم و اقنـوم   كه معاصر فلوطين بود و هر دو نزد يك معلم درس فلسفه خواندند، مي گفت كه اقنوم او Origenاوريگن  .1
اما نظر اوريگن بعدها از طرف كليساي مسـيحي كفـر شـناخته    . دوم برتر از اقنوم سوم است و در اين خصوص با فلوطين توافق نظر داشت

  .شد
2. Fi"h Ennead, Fi"h Tractate, Chap. 12.  

به كار برده است، وليكن مـا بـه پيـروي از نويسـندة     » لم معقوالتعا«يا » عقل«در اين مورد » سير حكمت در اروپا«مرحوم فروغي در  .3
  .م. بريمرا بكار مي» روح«اهد آمد كلمة كتاب و به جهت مالحظاتي كه خو
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در سـير خويشـتن   » واحـد «است و بدين سبب پديد آمـده اسـت كـه     »واحد«تصوير  nousگويد كه فلوطين مي
گويد كه وجود فلوطين مي. اين موضوع دشوار است تصور. همين منظر است nousجويي خود به منظري مي رسد، و 

در مـورد  . واحد بسيط مي تواند بر نفس خود معرفت حاصل كند؛ در اين صورت اتحاد عاقل و معقول تحقق مي پذيرد
  .كند، وجود منير و وجود مستنير هر دو يك وجودندون نيز او را به خورشيد تشبيه ميخدا، كه افالط

بـراي مـا ميسـر    . ت احد در پرتو آن خويشتن را مي بيندرا نوري دانست كه ذا» nous«توان تشبيه، ميين ا بنابر
براي حصـول معرفـت   . كه به سبب خود سري آن را فراموش كرده ايم، معرفت حاصل كنيم ،»نفس الهي«است كه بر 

بايد جسـم را، و  . ويشتن، هنگامي كه بيش از هر زماني به خدا شبيه است، سير كنيمخبايد در نفس » نفس الهي«بر 
آنچـه پـس از   . را رها كنـيم » هااميال شهواني و اين قبيل بيهودگي«و  ،ز روح را كه با جسم در آميخته استآن پاره ا

  ».عقل الهي«ماند، تصويري است از اينها برجاي مي
م در درون خـود دارنـد؛   آنان كه به شوق و جذبة الهي مسخر و ملهمند، الاقل بر اين امر آگاهند كه وجودي عظي«

از حركاتي كه از آنها سر مي زند، و كلماتي كه بر زبانشان جـاري مـي شـود،    . انند كه آن وجود چيستدهر چند نمي
به همين طريق، هنگـامي كـه روح خـود را    . بدان نيرو، نه بر نفس خود، كه آنها را به جنبش در مي آورد پي مي برند

كنـيم،  كه در درون ماست معرفت حاصل مي» نفس الهي«آوريم و بر نب باريتعالي روي ميپاك و صافي سازيم، به جا
يـابيم كـه در آن   شناسيم و در مـي د ديگر را نيز مياما آن وجو. و آن پديد آورندة هستي و همة وابسته هاي آن است

شناسيم و برتر از عقل و ن هستي ميزرگتر از آنچه ما به عنوانيست، بلكه اصلي است عاليتر و بوجود هيچيك از اينها 
  1».آميزدكند، ليكن با آنها در نميويض ميس، كه اين نيروها را تفنفس و ح

را مـي بينـيم، بلكـه    » nous«باشـيم، نـه تنهـا    » شوق و جذبة الهي مسخر و ملهـم «بدين ترتيب، هنگامي كه به 
ال حق نائـل شـويم كُميـت عقـل     هنگامي كه بدين ترتيب به وص. مان به جمال ذات احديت نيز روشن مي شودچشم
. تعقل و تبيين پس از زايل شدن آن حال ميسـر مـي شـود   . گرددبينيم قاصر ميشود و زبان از بيان آنچه ميمي لنگ
هنگـامي  . پس از رفع آن وجد و حال است كه مي توان به تعقـل پرداخـت  . در لحظة وصال مجال قال و مقال نيست«

ور او ضما ح. ين نور تراوش وجود باريتعالي استا. كه روح ناگهان منور مي گردد، مي دانيم كه وصال دست داده است
نور دليل بر . ند مي آيد و با خود نوري مي آوردرا باور مي كنيم، چنانكه آن خداي ديگر، هنگامي كه شخص او را بخوا

پس روح، تا هنگامي كه كسب نور نكرده باشد، به ديدار جمال الهي نايل نگشـته، و هنگـامي كـه منـور     . ستحضور او
و مطلوب حقيقي روح كسب نور و ديدار جمال حق است كه منـور بـه نـور    . ه وصال مطلوب خود رسيده استگشت ب
 بينـد؛ چنانكـه نـورِ   گيـرد و او را مـي  شود، زيـرا كـه روح از او نـور مـي    است و نور اوست كه سبب ديدار مي خويشتن

  ».سازدبه ديدن خورشيد ميخورشيد است كه ما را قادر 
  ؟به ديدار جمال حق نايل شداما چگونه بايد 

  2.به وسيلة قطع عالقه از همه چيز
  :دادبارها به فلوطين دست مي) ي مطلوبيعني بيرون شدن از خود و جذب شدن به سو(» جذبه«حالت 

م و درون خود عروج كرده ام و از همه چيز بر كنار رفته ام و در خود جمع آمده ام و به ابارها از جسم خارج شده 
و طعم بهترين زنـدگي را   من حال به وصال عاليترين وجود اطمينان يافته اآمال بي مثالي نايل گشته ام و در ديدار ج

ملحق گشته ام و در وجود او سكونت جسته ام و بـاالتر از هـر آنچـه در قلمـرو روح ذات     » الهي«چشيده ام و به ذات 
           و از مرحلـة وجـد و حـال بـه ورطـة قيـل و قـال سـقوط         الهي فروتر است قرار گرفته ام؛ اما لحظة نزول فرا مي رسد 

                                                           

1. Emmeads, V, 3, 14. 
2. Emmeads, V, 3, 17.  
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كنم و پس از چندي اقامت در مقام الوهيت از خود مي پرسم چه شد كه فرود آمدم و چگونه روح وارد جسـم شـد   مي
  1.اي است كه خود نشان داده استون جسم نيز همان وجود بلند مرتبهروحي كه حتي در در -

تر است پديد آورنـدة همـة   پايين» nous«نفس با آنكه از . ، يعني آخرين اقنوم فلوطين»نفس«رسيم به اكنون مي
نفس زادة عقل الهي است و دو . خورشيد و ماه و ستارگان و تمام جهان پيدا را نفس ساخته است. چيزهاي زنده است

روح بيرونـي بـا سـير    . خـارج دارد  وني كه رو به دنيايراست، و جانب بي» nous«جانب دروني كه متوجه : جانب دارد
رواقيـان   .آوردطبيعت و جهان محسوس باشـد پديـد مـي   نزولي بستگي دارد و در اين سير است كه تصور خود را كه 

گويد كه هرگاه نفس از نگريسـتن  داند و ميترين عالم مين را پستدانستند، ولي فلوطين آطبيعت را با خدا يكي مي
از ايـن سـخن ممكـن اسـت     . از او صـادر مـي شـود    ،غفلت كند، اين عالم، يعني طبيعت» nous«به جانب باال يعني 

اما بايـد دانسـت كـه فلـوطين چنـين      . اصحاب معرفت باطني چنين نتيجه بگيرند كه عالم مرئي و محسوس بد است
خـوبي بـه پـاي    حيث  محسوس زيباست و جاي نفوس سعادتمند است؛ منتها اين عالم از در نظر او عالمِ. نظري ندارد

د و خـالق آن  بسيار گيرايي دربارة اين نظرية اهل معرفت باطني كه عالم وجـو  در بحث انتقاديِ. رسدعالم معقول نمي
پذيرد كه شايد برخي نظريات اهل معرفت بـاطني، ماننـد بيـزاري جسـتن از ماديـات، نتيجـة       بد هستند، فلوطين مي

  .ر قسمتهاي اين نظريات كه از افالطون سرچشمه نگرفته نادرست استتعاليم افالطون باشد؛ ولي بر آن است كه ساي
ان گويد كه نفس، هنگـامي كـه بـه آفـرينش جهـ     از يك طرف مي: طني بر دو قسم استاعتراضات او بر معرفت با

 .علـت كـه فـرود آمـده اسـت     فريند، نه بدين آاي كه از الوهيت دارد اين جهان را مي پردازد، از روي خاطرهمادي مي
ر محسوس را با وي زيبايي امو. گويد كه عالم محسوس تا آنجا كه براي محسوسات ميسر است خوب استمي فلوطين

  :كندقوت تمام احساس مي
نتواند آن نوا را به صـداي   -اگر ميلي به جانب موسيقي داشته باشد  -كيست نواي عقل را به گوش جان بشنود و 

        محسوس پاسخ دهد؟ كدام عالم هندسه يا حساب مي تواند از تقارنها و تطابقها و نظامي كه در اشياي محسوس ديـده  
يـك  كنند، تنهـا  چشم تن تصاوير نقاشي را تماشا ميكساني كه به : شود لذت نبرد؟ حتي تصاوير را در نظر بگيريدمي

يند و ذات حـق را  آبينند؛ بلكه با شناختن شبيه مكنونات خاطر در اشياي حاضر به وجد مي نمي چيز را به يك طريق
ي كه نقش جمال حـق بـر چهـرة    پس در جاي. خيزداز آن بر مي» عشق«ن حالي است كه به ياد مي آورند، و اين هما

جب بر در و ديوار وجود، اين نظـم  ع تصويري روح را به جهان ديگر پرواز دهد، مسلم است كه با ديدن اين همه نقشِ
شگرف كه ستارگان با همة دوري از خود نشان مي دهند، هيچ كس چنان تيره مغز و كوردل نتواند بود كه ذات حـق  

هرگـاه كسـي چنـين    . شود احساس احتـرام نكنـد  همه عظمت كه از آن مبدأ ناشي مي را به ياد نياورد و در برابر اين
  2.ه نه در اين جهان تأمل كرده و نه از آن جهان خبري گرفته استاحساس نكند نشانة آن است ك

اصحاب معرفت باطني برآنند كه خورشيد و مـاه  . براي رد نظر اصحاب معرفت باطني، دليل ديگري نيز وجود دارد
تنهـا  در ميان چيزهاي قابـل ادراك،  . و ستارگان هيچ جنبة الوهيت ندارند، بلكه روحي خبيث آنها را خلق كرده است

ولي فلوطين معتقد است كه اجسام آسماني، موجوداتي خدا مانندند كه بـر انسـان بـي    . روح بشري حاوي خوبي است
   ، جاويـدان و حـائز مقـام الوهيـت     عرفاي باطني روح خود را، يعني روح حقيرترين افـراد بشـر را  «. اندازه برتري دارند

آنكه آسـمانها و سـتارگان از روح آنـان     شناسند؛ حالبا اصل بقا نمياي و براي همة افالك و ستارگان رابطهدانند، مي
مطالبي در تأييد نظر فلـوطين وجـود دارد؛ و برخـي از آبـاي كـيش      » تيمايوس«در مكالمة  3».بسيار پاكتر و زيباترند

د؛ زيرا كه اين نظر قوة تخيل انسان نسبت به اين نظر گرايش دار. مسيحي نيز، مثالً اوريگن، اين نظر را تخاذ كرده اند

                                                           

1. Emmeads, IV, 8, 1. 

2. Emmeads, II, 9, 16.  
3. Emmeads, II, 9, 5. 
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شـود كـه انسـان    و باعـث مـي   دهدم سماوي طبيعتاً به انسان دست ميبيان كنندة همان حالي است كه از ديدن اجرا
  .كس و تنها احساس كندخود را در جهان كمتر بي

ـ  . اي كه براي زيبايي ناگوار يا با آن دشمن باشد وجود ندارددر مسلك عرفاني فلوطين هيچ جنبه د دانسـت  امـا باي
پـس از  . دارد داقاين امر درمورد او مصـ  هكه در ميان پيشوايان ديني، در قرنهاي متمادي، فلوطين تنها كسي است ك
پس از فلوطين كافران و مسـيحيان، همـه،   . او چنين پنداشته شد كه زيبايي و لذات جسماني متعلق به شيطان است

ز، به پر پشمي ريـش خـود مباهـات    مانند قديسان كليساي امروجوليان حواري، . به تجليل زشتي و پلشتي پرداختند
  .شودآثار فلوطين ديده نمي حال آنكه از اين قبيل چيزها هيچ در. كردمي

داراي ساعت معهودي است كه به محض آنكه فرارسـيد   يهر روح. ماده مخلوق روح است و واقعيت مستقل ندارد
انگيزة آن عقل نيست، بلكه چيزي است كه بيشتر به تمايل . روح فرود مي آيد و در جسم مناسب خود حلول مي كند

هنگامي كه روح از بدن بيرون رود اگر گناهكار باشد بايد در جسم ديگري حلول كنـد، زيـرا كـه    . جنسي شباهت دارد
هر كسي در اين زندگي مادر خود را بكشد در زندگي بعدي مبـدل بـه زن   . الت آن روح بايد مجازات ببيندبه حكم عد

هر گناهي مجازاتي دارد؛ اما گناهكار طبيعتاً به سـبب خطاهـاي    1.خواهد شد و به دست پسرش به قتل خواهد رسيد
  .خود به مجازات خواهد رسيد

واهيم داشت؟ جواب اين سؤال كامالً منطقي است، وليكن جوابي نيسـت  آيا ما پس از مرگ اين زندگي را به ياد خ
تـرين  ان اسـت؛ حـال آنكـه بهتـرين و حقيقـي     حافظه مربوط به زندگي در زمـ . كه از زبان الهيان امروزي بتوان شنيد

دسـت  شود رفته رفته قـوة حافظـه را از   همچنانكه به زندگي ابدي نزديك ميبدين سبب روح . زندگي در ابديت است
دوستانن و زن و فرزند به تدريج فراموش خواهند شد و از اين جهان هيچ چيز در ياد ما نخواهد ماند و فقط . مي دهد

ه انسـان در  انسان از شخصيت خويش چيزي به ياد نخواهد داشت؛ زيـرا كـ  . به تفكر دربارة معقوالت خواهيم پرداخت
خواهد شد؛ ولي ايـن امـر بـا از ميـان رفـتن روح صـورت        يكي» nous«روح با . خبر مي شودمرحلة شهود از خود بي

  .در عين حال يك وجود و دو وجود خواهند بود» nous«نخواهد گرفت، بلكه روح و 
يعني مقالة هفتم، به بحث دربـارة بقـاي روح اختصـاص     ،هاي نهگانة فلوطين يك قسمتالة چهارم از رسالهدر رس
  .يافته است

اما روح با . پس اگر جسم جزو وجود ما باشد، ما تماماً باقي نخواهيم بود. اقي نيستجسم چون مركب است البته ب
ولـي فلـوطين    گفته بود كه روح صورت جسم است؛) شوديكه از او به صراحت ياد نم(جسم چه نسبتي دارد؟ ارسطو 

قيـان روح را مـادي مـي    روا. داند زيرا كه اگر روح صورت جسم بود عمل تعقل ناممكن مـي شـد  اين نظر را مردود مي
تواند به خـودي  بر اين، ماده چون منفعل است نمي عالوه. دانستند اما وحدت روح ثابت مي كند كه اين ممكن نيست

خود پديد آيد، و اگر روح ماده را خلق نكرده باشد ماده نمي تواند وجود داشته باشد؛ و اگر روح نباشـد مـاده در يـك    
بـاقي  » ذات«اسـت و  » ذات«نه ماده است و نه صورت جسـم مـادي، بلكـه     حرو. دچشم بر هم زدن ناپديد خواهد ش

ولـي  . آيد كه روح باقي است، زيرا مثل ابـدي هسـتند  ز اين استدالل افالطون نيز بر مياين نظر به طور ضمني ا. است
  .فقط در آثار فلوطين نظر باال به صراحت بيان شده است

بـه واسـطة    :كند؟ پاسخ اين است كهگويد و در جسم حلول ميرا ترك مياغت و آزادي عالم معني روح چگونه فر
احوال خود مايـل  نفس در بهترين . درست است كه شهوت گاه پست است؛ ولي مي تواند بالنسبه شريف باشد. شهوت

انديشـه در  رو دروني ذات را به يعني روح قلم» .ديده است، نظمي پديد آورد) nous(اي كه در روح است از روي نمونه
كند كه چيزي پديد آورد كه حتي االمكان شبيه بدان باشد و بتوان آن را به جاي مكاشـفة درونـي   آورد و ميل ميمي
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كنـد  آورد و آنگاه ميل مـي در خيال مي آهنگساز نخست آهنگ خود را) مثالً(مشاهده قرار داد؛ چنانكه مورد از بيرون 
  .كه نوازش آن را به وسيلة اركستر بشنود

روح، تا هنگامي كه در عـالم ذات زنـدگي مـي كنـد از ارواح     . اما اين تمايل روح به خلق و ايجاد، نتايج ناگوار دارد
گـردد بـر چيـزي    ه با جسم مربوط مي شـود، ناچـار مـي   ديگري كه در آن عالم به سر مي برند جدا نيست؛ اما همينك

جسـم  « .افتد، كه جسمهاي ديگر دارند، فراق ميرواح ديگرز خود حكومت كند و به سبب اين كار ميان او و ااتر پست
  2».همه چيز روشن و متمايز است 1سازد، اما در آنجاحقيقت را در هم و آشفته مي

. شودنيز مانند نظرية افالطون، در احتراز از اين نتيجه كه خلقت امري خطا بوده است، دچار اشكال مي هاين نظري
گر هميشه در بهتـرين احـوال خـود    پس ا. ، يعني عالم ذات، راضي و قانع است»nous« روح در بهترين احوال خود به

ظاهراً بايد عمل خلق را بدين جهـت معـذور داشـت    . كردي پرداخت، بلكه به تفكر اكتفا ميبود به خلق و ايجاد نممي
نسـخة بـدل جهـان     اين جهـان . كه جهان مخلوق از حيث طرح كلي خود بهترين جهاني است كه منطقاً ممكن است

تـرين بيـان ايـن موضـوع در     روشـن . تواند باشدزيبايي است كه در حد نسخة بدل ميابدي است و بدين اعتبار داراي 
  : 3مقالة راجع به معرفت باطني آمده است

روح وجود دارد و چرا خالق خلـق     پرسيدن اينكه چرا روح عالم وجود را خلق كرده است يعني پرسيدن اينكه چرا 
                         ايـن خلقـت را عمـل وجـود متلـوني       اين پرسش فرض بدايت براي ابديت را نيز متضـمن اسـت و عـالوه بـر    . كنديم

  .گيردأي او بر امري قرار مينماياند كه هر لحظه رمي
كـه ماهيـت سـاكنان عـالم بـاال       -اگر طاقت آموختن داشـته باشـند    -انديشند بايد آموخت به آنان كه چنين مي

سـاني بـر آن كـه بايـد     آچيست؛ و بايد آنان را منع كرد تا دست بردارند از انكار قواي ملكوتي، يعني قوايي كه بـدين  
  .شودس آميخته به احترام باشد نازل ميسراپا تر

ار كر عالم نيز مبين دليل آشـ اي وجود ندارد؛ زيرا كه ادارة اموور عالم نيز محلي براي چنين حملهحتي در ادارة ام
  .بر وجود ذات عقالني است

گيرنـد  اين وجود كل كه زندگي يافته است مانند موجودات كوچكي كه شب و روز از سرچشمة حيات او مايه مي 
شكل نيست؛ بلكه جهان حياتي است منتظم و مضبوط و مؤتر و معتقد و محيط، و نشـان  و پديد مي آيند سازماني بي

زيبـا از ذوات   تواند انكار كند كه جهان تصويري اسـت روشـن و  بيرون از حد تصور، پس چه كسي مي يدهندة حكمت
ـ  يكن ماهيـت آن همـين اسـت؛ جهـان     عقالني ملكوتي؟ شك نيست كه جهان اصيل نيست بلكه نسخة بدل است؛ ول

صحت نـدارد؛ در ايـن نسـخة    تواند در عين حال رمز و حقيقت باشد، اما قول به اين كه اين نسخة بدل نارساست نمي
  .ده استشبدل از هيچ چيزي كه در حد تصوير مادي زيبا باشد فروگذار ن

توانسـت نهايـت   زيرا كه روح نمـي  -هر چند نه به عمد و اهتمام  -چنين تصويري ضرورتاً بايد وجود داشته باشد 
پـس بايسـتي   . ند و گاه به بيرون بپردازدوجود باشد، بلكه بايستي داراي فعل دوگانه باشد تا گاه در درون خود عمل ك

                                   ن خـتم شـود از صـدور چيـزي بـه      چيزي مؤخر بر وجود ملكوتي موجود باشد، زيرا فقط چيـزي كـه نيـرو در حـد آ    
  .تر از خود عاجز استاي پايينمرحله

                                                           

  :برد، بدانگونه كه مثالً در اين شعر آمده استجا را به شيوة مسيحيان به كار ميفلوطين كلمة آن. 1
  شناسد،حياتي كه سرانجامي نمي

  .است» آنجا«اشك حيات بي
2. Emmeads, IV, 9, 5. 
3. Emmeads, II, 9, 8. 
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همـين مسـئله   . اصول عقايد فلوطين بر مي آيـد اين قطعه شايد بهترين پاسخي باشد به اهل معرفت باطني كه از 
توجيه خلقت، بدن لزوم اين نتيجـة  . انديان مسيحي از فلوطين به ارث بردهرا، با اندكي تفاوت از حيث اصطالحات، اله

در حقيـت مشـكل آنـان از    . كفرآميز كه خالق پيش از خلقت نقصي داشته است، درر نظر آنان نيز دشـوار مـي نمايـد   
ساخت؛ حال يت نفس خلقت را اجتناب ناپذير ميتوانست بگويد كه ماهگتر است، زيرا فلوطين ميبزر مشكل فلوطين

  .آنكه در نظر مسيحيان، جهان در نتيجة عمل بالمانع ارادة مختار خدا پديد آمده است
د فاصـل  حـ  را به عنـوان » روح«هنگامي كه وضع . يبايي مجرد داردزفلوطين دريافتي بسيار قوي از نوع خاصي از 

  :آيدن با بالغتي كم نظير به گفتار ميكند، ناگهاذات احديت و نفس توصيف مي
توانـد بـود؛ بلكـه در    محملي بي روح يا حتـي خـود روح نمـي   راند برترين را در مسير خود به پيش ميآنچه ذات 

آينـد و آنگـاه مهتـران و    يشاپيش شاهنشاه نخست فرودستان ميپيشاپيش او جمالي تابناك در مي رسد، چنانكه در پ
                       و پـس نـديمان برگزيـدة شاهنشـاه      فرادستن و نزديكان شاهنشاه و شاهوارتران دسته دسته به ترتيب فرا مـي رسـند  

به خـاك  گردد و همگان در برابرش مييند تا آنكه سرانجام در ميان آن شكوه و جالل ناگاه شاهنشاه خود پديدار آمي
مگر آنان كه به تماشاي جنجال پيش از رسيدن شاهنشاه دل خوش كـرده و رفتـه    -گويند و به او درود مي مي افتند
  .باشند

  :1خيزداز آن نيز همين گونه احساس بر ميگويد و سخن مي» زيبايي عقالني«دربارة » مقاالت«در يكي از 
چه چيز آنـان را چنـين زيبـا    . ن ما بيرون استگمان خدايان همه زيبا و با شكوهند، و زيبايي شان از حدود بيابي

  ).خورشيد و ستارگان ملكوتي(كند آنها تجلي ميساخته است؟ عقل، خاصه عقلي كه از درون 
آنچه دسـتخوش  . راحت و آسايش در آنجاست، و حقيقت مادر و دايه و وجود و جوهر اين موجودات ملكوتي است

بيند، زيرا كه همـه  آنهاست؛ و خود را در همه چيز مي د در معرض ديدتغيير نباشد بلكه متعلق به هستي حقيقي باش
و هر يك از آنها در وجود خود همه چيز را . نور استره و تار نيست، و همه جا نور عليچيز شفاف است و هيچ چيز تي

 جاسـت و  بيند چنانكه همه جا هم چيز است و همه چيز همـه عين حال همه چيز را در هر يك مي شامل است و در
نجـا همـة   آ هر يك از آنها بزرگ است؛ كوچك بزرگ است؛ خورشيد. پايان استهر يك همه چيز است و شُكوه آن بي

شكلي از هستي در هر كدام تسلط دارد، اما هر كدام در . اي همة ستارگان و خورشيد استستارگان است؛ و هر ستاره
  .اندن منعكس گشتهيكايك ديگرا

نيز، مانند مسيحيان، عالوه بر نقصي كه جهان از حيث نسخة بدل بـودن دارد، عيـب مثبتـي نيـز     در نظر فلوطين 
رغم جبريان و خاصه ستاره بينان قائـل بـه   نتيجة اختيار است، و فلوطين علي گناه. وجود دارد كه از گناه بر مي خيزد

كوشـد حـدودي بـراي آن    د بداند، بلكه ميي را يكسره مردومخالفت وي تا آن اندازه نيست كه ستاره بين. اختيار است
در مورد جادوگري نيـز  . معين كند، به طوري كه آنچه پس از اين تحديد بر جاي مي ماند با اصل اختيار سازگار باشد

كنـد  فرفوريوس حكايـت مـي  . ان بيرون استگويد كه شخص حكيم از حيطة قدرت جادوگركند و ميميهمان كار را 
با فلوطين رقابت داشت خواست او را طلسم كند ولي، به واسطة آنكه فلوطين حكيمـي مقـدس   كه يكي از فالسفه كه 

فرفوريوس و ساير پيروان فلوطين بسيار بيش از خـود وي بـه خرافـات    . و خردمند بود، طلسم خود آن رقيب را گرفت
  .اندك است در عقايد خود فلوطين تا آنجا كه در زمان او ممكن بوده است، خرافات. اعتقاد دارند

اكنون بكوشيم محاسن و معايب نظرية فلوطين را كه قسمت عمدة آن، تا آنجا كه عقالني و داراي اسـلوب اسـت،   
  .وارد الهيات مسيحي شد خالصه كنيم
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دانسـت و همچنـين آن را   آن را مأمن ارمانها و اميدها مي مقدم بر هر چيز، ساختمان آن چيزي است كه فلوطين
در قرن سوم و قرون پس از حملة اقوام وحشي، تمـدن غـرب بـه زوال    . ي و عقالني مي شناختمستلزم كوشش اخالق

خوشبختانه، هنگامي كه الهيات يگانه زمينة فعاليت فكري بود كه از نابودي جسـته بـود دسـتگاهي    . كلي نزديك شد
آثار فكري يونان و توجه به اخـالق   كه مورد قبول واقع شد دستگاهي صرفاً و مطلقاً خرافي نبود، بلكه مقدار فراواني از

عناصـر را در  ايـن  را كه وجه مشترك رواقيان و نو افالطونيان است، در خود حفظ كرد؛ هر چند بايـد گفـت كـه گـاه     
ممكن ساخت و بعدها، با آمدن رنسانس، عـاملي بـود    مدرسي را ةامر ظهور فلسف ناي. اعماق وجود خود دفن مي كرد

  .ر افالطون، و در نتيجه آثار ساير فالسفة باستاني شدكه باعث مطالعة مجدد آثا
كند كه به جاي مشاهدة بيروني به مكاشـفة  يب را دارد كه انسان را تشويق مياز طرف ديگر فلسفة فلوطين اين ع

را مي بينيم كه داراي مقام الوهيت اسـت؛ و هنگـامي كـه    » nous«هنگامي كه ما درون را مي نگريم، . دروني بپردازد
تـدريجي اسـت و   تكامل اين نوع ذهن گرايي داراي سير . كنيمم نقائص عالم محسوس را مشاهده ميون را مي نگريبر

چيزي كه هست، ايـن  . توان ديدو همچنين رواقيان و اپيكوريان ميآن را در نظريات پروتاگوراس و سقراط و افالطون 
روحيات نداشت و تا مدتها نتوانسـت حـس كنجكـاوي     عقايد در ابتدا چيزي جز بحث نظري نبود و ربطي به حاالت و

براي تحقيق در جزر و مد به اسـپانيا  . م.ق 100پيشتر ديديم كه چگونه پوزيدونيوس در حدود . علمي را از ميان ببرد
اما رفته رفته ذهن گرايي بر احساسات مـردم نيـز همچـون نظرياتشـان      ؛فريقا در اقيانوس اطلس سفر كردآو سواحل 
افالطون عقيده داشت كه فضيلت هر چيزي را كه . ديگر علم پرورش نيافت و تنها فضيلت مهم انگاشته شد. حمله برد

شـد و  در حيطة قدرت انديشه باشد، شامل مي شود؛ اما در قرون بعدي فقط ارادة فضيلتمند شرط فضـيلت پنداشـته   
مسيحيت نيز در نظريات اخالقي خود از . ميل به شناختن جهان مادي يا ترقي دادن مؤسسات بشري به حساب نيامد

ساخت  اين عيب مبرا نبود؛ هر چند در عمل اعتقاد به توسعه دادن مسيحيت هدفي عملي براي فعاليت اخالقي فراهم
  .شدنميكه به تكميل نفس منحصر 
در دنياي قـديم،  . از نظر فالسفة يوناني انجام است و از نظر كيش مسيحي آغاز. هم انجامفلوطين هم آغاز است و 

كه بر اثر چندين قرن سرخوردگي خستگي عارض بشر گشته بود و نيروي او به سبب يأس از دست رفته بود، نظريات 
تمـدن اقـوام وحشـي،    خام و بياما در دنياي . ديد آوردتوانست حركتي پممكن بود پذيرفتني باشد؛ ولي نميفلوطين 

كه نيروهاي سرشارش بيشتر نيازمند تحديد و تنظيم بودند تا تحريك و تسريع، آنچه از تعاليم فلوطين توانست نفـوذ  
كند مفيد واقع شد؛ زيرا كه در آنجا مصيبتي كه بايستي با آن مبارزه كرد سستي و ركود نبود بلكه شـدت و خشـونت   

آخرين دورة امپراتوري روم مسيحي حكمت فلوطين كه توانست باقي بماند به دست فالسفة  كار نقل آن مقدار از. بود
 .صورت گرفت
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����  
سانس بـر  نر زمان اگوستين تا ازاي است كه اين كلمه اراده خواهم كرد، فلسفهكاتوليك، بدان معني كه من از  ةفلسف

كه به همـين مكتـب كلـي     انداي بودهار ساله، و پس از آن نيز، فالسفهپيش از اين دورة هز. فكر اروپايي تسلط داشت
پس از رنسانس نيز اين قبيل فالسفه بسيار . توان نام بردرا خصوصاً مي Origenاند، و از ميان آنان اوريگن تعلق داشته

فلسفه را كه پيرو مذهب كاتوليك و معتقد به دستگاههاي فلسفي قـرون وسـطايي،    بوده اند؛ و امروز هم همة استادانِ
گوستين و رنسانس است كـه  فاصلة ميان ادر اما فقط . ستيناس، باشند بايد از آن جمله دانخاصه دستگاه توماس اكو

در قـرون مسـيحي پـيش از اگوسـتين،     . كوشنداختن و پرداختن فلسفة كاتوليك ميبزرگترين فالسفة عصر در راه س
دادند؛ پس از رنسانس نيز هيچ كدام از فالسفة برجسـته،  الشعاع قرار مينو افالطونيان آباي مسيحي را تحترواقيان و 

) والسـتيك اسك(داشتند، به ادامه دادن سنت فلسفة مدرسـي   كاتوليك ايمان كامل حتي از ميان كساني كه به مذهب
  .مند نبودنديا فلسفة اگوستين عالقه

هاي قبلي و بعدي و نه تنها از جهت فلسفه، بلكـه  بحث ما قرار خواهد گرفت با دوره اي كه در اين كتاب مورددوره
كليسا روابط عقايد فلسـفي را بـا اوضـاع    . اين جهات قدرت كليساست مهمترينِ. از بسياري جهات ديگر نيز، فرق دارد

ميالدي حساب كرد نسبت  به هر دورة ديگـر،   1400تا  400توان آن را از سي و اجتماعي در قرون وسطي كه ميسيا
ي از آن كليسا يك سازمان اجتماعي است كه بر پاية عقيده اي، كـه پـاره ا  . چه بعد از آن، نزديكتر ساختو چه قبل، 

دهد، مـال  اي كه اساسش را تشكيل مياين سازمان به توسط همان عقيده. اي ديني، بنا شده استسفي است و پارهفل
خوردنـد؛ زيـرا   در نزاع بودن، از كليسا شكست مي فرمانروايان غير كليسايي، كه غالباً با كليسا. آوردو زور به دست مي

كليسـا                      . نروايان، در دل خـويش بـه حقانيـت مـذهب كاتوليـك معتقـد بـود       كه تودة مردم، و حتي غالب خود آن فرما
در ايتاليا، خصوصاً در ميان حقوقدانان، سـنت رومـي نيرومنـدتر    . بايست بر ضد سنتهاي رومي و ژرمني نيز بجنگدمي
ولي قرنها گذشـت  . وت داشتقبيشتر كه پس از فتح بربرها پا گرفته بودند،  ،سنت ژرمني در ميان اشراف فئودال. بود

و هيچ كدام از اين دو سنت نتوانستند در برابر كليسا جبهة مخالفي پديد آورند كه توفيقي از آن حاصل شـود؛ و ايـن   
  .امر تا حدي بدان سبب بود كه هيچ كدام از اين سنتها به شكل يك فلسفة كافي و وافي تجسم نيافته بودند

ك جانبـه دربـارة قـرون    اي كه ما اكنون در دست داريم، ناچار به طور يـ ه تاريخ فلسفهفلسفه، يعني آن گونتاريخ 
گذشته از تني چند، آن مردان اين دوره كه سهمي در زندگي فكري عصر خـود داشـتند، همـه    . كندوسطي بحث مي
وليكن فعاليتهاي ايـن   مردم غير روحاني به تدريج نظام سياسي و اقتصادي نيرومندي پديد آوردند؛. اهل كليسا بودند

  .مردم به يك معني كوركورانه بود
تاريخ در تأليف . ثار كليسايي تفاوت بسيار داشتآدر نيمة دوم قرون وسطي آثار غير ديني مهمي نوشته شد كه با 

رسـيم  آثار، فقط هنگامي كه به دانته مـي در مطالعة اين . عمومي بيش از تاريخ فلسفه بايد به بررسي اين آثار پرداخت
تا قرن چهـارم روحانيـان در   . بينيم كه مردي غير روحاني با اطالع از علوم ديني زمان خود دست به قلم برده استمي

بـدين دليـل   . شـد نيز از نقطة نظر كليسا نوشته مـي  حقيقت فلسفه را در انحصار خود داشتند و در نتيجه آثار فلسفي
اً مفصلي دربارة جريان رشد سازمانهاي روحـاني، خصوصـاً دسـتگاه    توان بدون شرح نسبتفلسفة قرون وسطايي را نمي

  .پاپ، قابل فهم ساخت
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تلفـي از دوگـانگي مشـخص    گيرد، با اشـكال مخ ي كه در مقابل جهان قديم قرار ميجهان قرون وسطي، بدان معن
، دوگـانگي  Teuton دوگانگي ميان روحانيان و عامة مردم، دوگانگي ميان فرهنگ التيني و فرهنـگ تيوتـوني  . شودمي

همه از مشخصات قرون وسطي است؛ و همـة   ،و دوگانگي ميان روح و جسم ،ميان حكومت آسماني و حكومت زميني
دوگانگي ميان فرهنگ التيني و تيوتـوني بـر اثـر حملـة بربرهـا      . شودمياينها در اختالف ميان پاپ و امپراتور خالصه 

ز روابـط شـموئيل و   روابط ميـان مـردم عـامي و روحانيـان ا    . عميقتر دارندهاي ها ريشهپديد آمد، ولي ساير دوگانگي
دوگـانگي  . شـود ان آريوسي و نيمه آريوسي آغاز ميگيرد، و دعوي برتري روحانيان از دورة پادشاهشائول سرمشق مي

ـ    اخورد، در كتـاب  به چشم مي» عهد جديد«ميني كه در ميان حكومت آسماني و حكومت ز ام گوسـتين قـديس بـه ن
  .تحت نظم و قاعده درآمده است) The City of God(» شهر خدا«

. نو افالطونيان اين دوگـانگي را تأكيـد كردنـد   . دوگانگي ميان جسم و روح را بايد در فلسفة افالطون جستجو كرد
 مسـيحي در ) asceticism(» رياضت كشي«اين دوگانگي در تعاليم پولس رسول نيز سهم داشت و سرانجام در مذهي 

  .هارم و پنجم تسلط يافتچقرون 
ش متوقف بـود بـه دو دوره   فلسفة كاتوليك به وسيلة عصر ظلمت، كه در آنها فعاليت فكري در اروپاي غربي كمابي

هاي فالسفة مسيحي همچنان ، انديشهBoethiusتا مرگ بوئتيوس  ناز زمان مسيحي شدن كنستانتي. شودتقسيم مي
اطرة تـازه اي در ذهـن   ارد و اين تسلط يا به صورت واقعيت موجود و يا به صورت ختحت تسلط امپراتوري روم قرار د

. شوند، نـه بخشـي مسـتقل از جهـان مسـيحي     ره، بربرها قومي مزاحم شناخته ميدر اين دو. شودگر ميفالسفه جلوه
تواند عالوه بر طبقة مي بخوانند و بنويسند، و فيلسوف توانندوجود دارد كه در آن مردم مرفه ميهنوز جامعة متمدني 

  .روحاني براي مردم عادي نيز كتاب بنويسد
وي خـود را تـابع   . گيـرد يان اين دوره و عصر ظلمت قرار مـي گرگوري كبير در پايان قرن ششم، يعني در فاصلة م

جـدايي طبقـة   از اين هنگام بـه بعـد،   . كردبرابر پادشاهان بربر گردن كشي ميدانست، ولي در وم شرقي ميامپراتور ر
آورند، و در نتيجه هـرج  روحاني نظام فئودالي را پديد مي اشراف غير. شودز مردم عادي روز به روز بيشتر ميروحاني ا

روحانيان از فروتني مسيحيت سخن مي رانند، ولـي در  . يابدهنگام حكمفرما بود قدري تخفيف ميو مرجي كه در آن 
در دوئل و محاكمه از طريـق   ،غرور پيش از مسيحيت. كنندوتني پيروي ميت فرودست از اين فرطبقاافراد عمل فقط 

توانـد از آنهـا   سا با همة اينهـا مخـالف اسـت و نمـي    جنگ و مسابقات و خونخواهيهاي خصوصي تجسم مي يابد و كلي
راف فئـودال  را از قيـد اشـ   به دشواري بسيار توانست خود كليسا با تالشي كه در قرن يازدهم آغاز كرد. جلوگيري كند

  .آزاد كند؛ و اين آزادي يكي از موجبات در آمدن اروپا از عصر ظلمت بود
و از لحاظ فلسفة پيش از مسيحيت  فلسفة كاتوليك تحت تأثير اگوستين قديس قرار داشت ينخستين دورة اعتال
تومـاس   حيـث خـود  دومين دوره با ظهور توماس اكويناس به اوج خـود رسـيد، كـه چـه از     . تحت تأثير افالطون بود

معهـذا آن دوگـانگي كـه در    . چربـد وذ ارسطو به مراتب بر افالطون مـي اكويناس و چه از حيث جانشينانش، در آن نف
كليسا نمايندة شهر خدا است و فالسـفه از لحـاظ   . كندشود، وجود خود را كامالً حفظ مي ديده مي» شهر خدا«كتاب 

بـه دفـاع از مسـيحيت پرداخـت و سـرگرم گـرد آوردن داليـل شـد تـا          فلسـفه  . منافع كليسا هستند ةسياسي نمايند
بدين ترتيب فالسفه با برانگيختن عقل در عرصة بحـث،  . مسيحيت را در برابر مخالفانش، مانند مسلمانان، تجهيز كند

هـر   ازطلبيدند، آن هم نه به عنوان حكماي الهي، بلكه به عنوان سازندگان دستگاههايي كـه همـة مـردم را    مبارز مي
شايد توسل و استدالل مĤالً خطا بود، ولي در قرن سيزدهم توفيـق فـراوان بـه    . دادندعقيده و مذهبي مخاطب قرار مي

  .بار آورد
شـايد  . داد، به وسيلة عوامل گوناگون از هم پاشيدكه خود را كامل و نهايي نشان مي تركيب فلسفي قرن سيزدهم

اشـراف فئـودال   . نخست در ايتاليا و سپس در جاهـاي ديگـر   -ثروتمند بود اين عوامل رشد يك طبقة تاجر  مهمترينِ
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مبارزه با هـرج و   و اخالق و تواناييِ عوام الناس، به عنوان مردمي كه از حيث هوش. دبيشتر نادان و ابله و وحشي بودن
  . مرج بر اشراف برتري داشتند، جانب كليسا را گرفتند

مسائل دنيوي با طبقة روحاني برابر بود، اما در سـلوك بـا اشـراف بـيش از     طبقة جديد تاجر در هوش و احاطه بر 
اديهـاي مـدني بـيش از روحانيـان     در ميان روستاييان نيز طبقة جديد بـه عنـوان طرفـدار آز   . روحانيان توانايي داشت

  .خواه داشتهوا
داد تا امپراتور را شكسـت دهـد،   در نتيجه تمايالت آزاديخواهي پديد آمد، و اين تمايالت پس از آنكه پاپ را ياري 

  .در اين جهت به كار افتاد كه زندگي اقتصادي را از سلطة روحانيان آزاد كند
يكي ديگر از علل پايان يافتن قرون وسـطي، ظهـور حكومتهـاي سـلطنتي مسـتقل و نيرومنـد بـود در فرانسـه و         

رج داخلي كشورهاي خـود را فرونشـاندند و بـا    پس از نيمة قرن پانزدهم، پادشاهان چون هرج و م. انگلستان و اسپانيا
  .طبقة بازرگان ثروتمند بر ضد اشراف متحد شدند، ياراي آن يافتند كه بتوانند به خاطر منافع ملّي با پاپ نبرد كنند

رفتـه  آن هنگـام رويهم در اين احوال، دستگاه پاپ نيز آن آبرويي را كه در قرنهاي يازدهم و دوازدهم داشـت، و در  
اي كـه مقـر پاپهـا در    شـدن در دسـت حكومـت فرانسـه در دوره    اوالً به علت آلت . شايستة آن بود، از دست داده بود

آنكه خود بخواهد، دنيـاي غـرب را بـه ايـن     ، دستگاه پاپ بي»انشعاب بزرگ«بود، و ثانياً به واسطة  Avignonآوينيون 
. ستققل تحت عنوان دستگاه پاپ، نه ممكن است و نـه مطلـوب  بود كه وجود اشرافيت روحاني مشده نتيجه راهنمون 

در قرن پانزدهم مقام پاپها به عنوان فرمانروايان جهان مسيحي تحت الشعاع مقام آنان به عنـوان تنـي چنـد از حكـام     
  .قرار گرفت ،ايتاليا كه به بازيهاي سياسي پيچيده و دور از تقوا سرگرم بودند

؛ و هنـوز هـم   تركيب فلسفي قرون وسـطي را از هـم پاشـيد   ) Reformation(ين بدين ترتيب رنسانس و اصالح د
يـب، موضـوع   جريان رشد و انحطاط اين ترك. كيبي كه تا آن حد منظم و ظاهراً كامل باشد جاي آن را نگرفته استتر

  .دهدكتاب حاضر را تشكيل مي
اي ديگـر ايـن دنيـا را قـاب     فقط اميد بـه دنيـ  مردم انديشمند از امور دنيوي ناخشنود بودند و  ،در تمام اين دوران

قـرن سـوم دورة مصـيبت بـاري     . گذشتاموري بود كه در اروپاي غربي مي اين ناخشنودي انعكاس. ساختتحمل مي
پس از مدتي آرامي در قـرن چهـارم، قـرن پـنجم     . در اين قرن سطح كلي آسايش مردم ناگهان تنزل فاحش كرد. بود

شهرنشـين،   قشر باسواد و ثروتمنـد . لط شدن بربرها را بر قلمرو آن امپراتوري با خود آوردنابودي امپراتوري روم و مس
آمد؛ بـاقي  ان و پناهندگان برهنه و گرسنه دركه تمدن رومي دورة اخير بدان تكيه داشت، بيشتر به صورت گروه فراري

زه يكـي پـس از ديگـري فـرود     اي تاهميالدي، ضربه 1000تا حدود سال . ي خود پرداختنداوستاهرهم به زندگي در 
. آنكه در فاصلة ضربه ها مجالي براي نفس تازه كردن و كمر راست كـردن از زيـر ضـربة پيشـين دسـت دهـد      آمد، بي

شـرقي را  امپراتـوري  قلمرو  اعراب بيشترِ. باقي ماندة تمدن ايتاليا را از ميان برد اردها بيشترِبجنگهاي روم شرقي و لم
فريقا مستقر ساختند و فرانسه را مورد تهديد قرار دادند و حتي به رم نيز دسـت  آرا در اسپانيا و تسخير كردند و خود 

در ايـن  . دانماركيها و نورمنها در فرانسه و انگلستان و سيسيلي و ايتالياي جنوبي سـر بـه آشـوب برداشـتند    . انداختند
عقيدة عمـوم بـر   . ساخته بود بدترت سياه نيز آن را واقعيت زندگي بد بود، خرافا. قرنها زندگي پر از خطر و مشقت بود

كردند كه ارواح خبيثه گرد هر لحظه مردم احساس مي. اهند رفتاين بود كه اكثر مردم، حتي مسيحيان، به دوزخ خو
ممكـن نبـود، مگـر بـراي     ت زندگي درك لذ. ندجادوگران قرار دارافسونِ آنان را گرفته اند، يا آنكه در معرض سحر و 

كـت عمـومي بـر    فقـر و فال . ورنـد آخيالي كودكان را در خود پديـد  توانستند در لحظات فرخنده اي بيي كه ميكسان
در نظر مردم زندگي در اين دنياي دون منزلـي بـود در راه مدينـة آسـماني؛ در ايـن      . افزودشدت احساسات ديني مي

سـرانجام بـه   مگر تقوا و پرهيزكاري سـخت، كـه    -جهان خاكي هيچ چيزي كه حايز اهميت و ارزش باشد ميسر نبود 
. يونانيان در اوج تمدن خود، در همين جهان خاكي، زيبايي و لذت به دست آورده بودند. شدرستگاري ابدي منجر مي
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كه در شهر بزرگ مشرف بـر كـوه زرد آكراگـاس خانـه      ،اي دوستان«: گويدمپدوكلس خطاب به همشهريان خود ميا
امـا در اعصـار   » .ايـد، درود بـر شـما بـاد    ندة غريبانيد و از پستيها بيگانهنيك مي پردازيد و پناه ده داريد و به كارهاي

بعدي، تا دورة رنسانس، مردم هرگز چنين شادماني ساده اي در جهان محسوس نداشتند و به دنياي نامحسوس اميـد  
هنگـامي كـه سـرانجام شـادماني ايـن جهـاني        .در دل آنها، آكراگاس جاي خود را به اورشليم طاليي داد. بسته بودند

بردنـد، ولـيكن   وز همان كلمات سابق را به كار مـي هن. بازگشت، شور و شوق مردم نسبت به جهان ديگر كاهش يافت
  .عمق صداقتشان كمتر از سابق بود

چه در مـورد  بيش از آن -ام كه براي مفهوم ساختن سير تكوين و معني فلسفة كاتوليك، فصلهايي من الزم دانسته
اي است متعلق به يـك  فلسفة كاتوليك اساساً فلسفه. ابدبه تاريخ عمومي اختصاص ي -فلسفة قديم و جديد الزم است 

فلسفة جديد، حتي در مواردي كـه از تعصـب بيگانـه اسـت، خصوصـاً در      . يعني كليساي كاتوليك -سازمان اجتماعي 
ي كه از نظريـات مسـيحي دربـارة قـوانين اخالقـي، و نظريـات       اخالق و سياسيت نظري، بيشتر مربوط است به مسائل

مسيحيان از همان روزهاي نخست در كه اي چنين وظيفة دوگانه. اندارة روابط كليسا و دولت ناشي شدهكاتوليكي درب
ـ داشتند، در فلسفة پيش از مسيحيت  -يا به اصطالح سياسي در قبال كليسا و دولت  -قبال خدا و قيصر  ان روم و يون

  .شودبه هيچ روي ديده نمي
در عمـل  . مسائلي كه از اين وظيفة دوگانه پديد آمد، غالباً پيش از آنكه فالسفه نظريات الزم را براي آنهـا بسـازند  

. يكي پيش از سـقوط امپراتـوري غربـي، ديگـري پـس از آن     : در اين جريان دو مرحلة مشخص وجود داشت. حل شد
گيـرد، زمينـه را بـراي فلسـفة     در پايان آن قـرار مـي   St. Ambroseه امبروز قديس كارهاي سلسلة طوالني اسقفها، ك

 پس از آن حملة بربرها پيش آمد و به دنبال آن به مدت درازي هـرج و مـرج و جهـلِ   . سياسي اگوستين آماده ساخت
ج قرن، فقـط  ناز پ ، يعني در مدتي بيشSt. Anselmدر فاصلة ميان بوئتيوس و انسلم قديس . روز افزون حكمفرما شد

است؛ و او چون ايرلندي بـود، توانسـت تـا     John the Scotخورد، و او جان اسكات برجسته به چشم مييك فيلسوف 
اما در اين دوره بـا آنكـه فيلسـوفي    . حد زيادي از جريانات گوناگوني كه به دنياي غرب شكل مي بخشيد بركنار بماند

هـاي  و نحوههرج و مرج مسائل حادي را مطرح كرد كه حل آنها افتاد بر عهدة سازمانها . نبود رشد فكري متوقف نماند
ايـن سـازمانها و   . انـد ميت خود را تا حد زيادي حفـظ كـرده  بر فلسفة مدرسي حاكم بودند و تا به امروز اهتفكري كه 

. كه به دست مردان عمل، در فشار اختالف و تعارض  بـه وجـود آمـد   بل. نحوه هاي تفكر را نظريه سازان پديد نياوردند
العملـي بـود در برابـر اسـتهالك     رسي است، عكسدمة بالفصل فلسفة مداصالح اخالقي كليسا در قرن يازدهم، كه مق

را بشناسيم؛ و بـراي شـناختن    Hildebrandبراي شناختن مدرسيان بايد هيلدبراند . افزون كليسا در نظام فئوداليروز
تـوانيم پـي ريـزي    همچنـين نمـي  . رخاسـت بـدانيم  هيلدبراند، بايد مختصري از مفاسدي را كه وي با آنها بـه نبـرد ب  

  .بر تفكر اروپايي از نظر دور بداريمرا و تأثير آن » قدس رومامپراتوري م«
اين داليل، در صفحات آينده ممكن است خواننده با مقدار زيادي تاريخ كليسا و تاريخ سياسي برخـورد كنـد    بنابر

يشـتر الزم  نقل مقداري از اين تاريخ خصوصاً از اين جهـت ب . كه شايد ارتباط آن با رشد تفكر فلسفي فوراً آشكار نشود
است كه اين دوره از تاريخ مبهم و تاريك است و براي كساني كه هم با تاريخ قديم و هم با تاريخ جديد آشنايي كامل 

بيشـتر بـوده    ينفوذ امبروز قديس و شارلماني و هيلدبراند بر تفكر فلسفي، از غالب فالسفة رسم. د، روشن نيستنندار
فلسفة اين دوره، نقل مطالب اساسي راجع به اين اشخاص و عصر آنهـا، امـري    دربارة فيين در بحثي مستوابنابر. است

 .الزم و ناگزير خواهد بود
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مقداري عقايد فلسفي، نخست : دين مسيحي، بدان شكل كه از امپراتوري روم به بربرها رسيد، مركب از سه عنصر بود

الـت  گرفته شده بود و در عـين حـال مقـداري از عقايـد رواقيـان نيـز در آن دخ       طونيانكه عمدتاً از افالطون و نو افال
دربـارة رسـتگاري   ك خاصي از اخالق و تاريخ كه از يهوديان گرفته شده بود؛ سوم نظريـاتي، خصوصـاً   داشت؛ دوم در

توان در كيش اورفئوسي و مذاهب خويشاوند آن در خـاور  هر چند پي آن را مي - رفته تازگي داشتاخروي، كه رويهم
  .نزديك جستجو كرد

  :نددين مسيح به قرار زير يدر نظر من مهمترين عناصر يهود
گيرد و بدين ترتيـب  سرمنزل مقصودي در آينده پايان ميشود و به فرينش آغاز ميوجود تاريخ مقدسي كه از آ. 1
  .كندر خدا را نسبت به انسان توجيه ميرفتا

» قـوم برگزيـده  «يهوديـان ايـن گـروه را    . وجود گروه معدودي از ابناي بشر كه خدا بدانها محبـت خـاص دارد  . 2
)Chosen People(  برگزيدگان«و مسيحيان آنان را «)elect (نامندمي.  

. مثالً اعتقاد به فوايد صدقه دادن را مسيحيت از يهوديت اخيـر گرفتـه اسـت   . »عمل درست«اي از دريافت تازه. 3
است، ممكن است از كيش اورفئوسي يا كيشهاي كـافري مشـرق زمـين    كه مسيحيت براي غسل تعميد قائل  اهميتي
ظـاهراً از يهوديـان اقتبـاس    از معاني فضيلت از نظر مسـيحيت،   اما بشردوستي عملي به عنوان يكي. دباششده گرفته 

  .شده است
مسيحيان قسمتي از شريعت عبرانـي، مـثالً احكـام دهگانـه را، نگـه داشـتند؛ حـال آنكـه قسـمتهاي          . شريعت. 4

همان احساساتي را داشتند كـه  » عقيده« اما در عمل مسيحيان نسبت به. تشريفاتي و مناسك ديني آن را طرد كردند
صحيح حداقل به انـدازة عمـل    ةآيد كه عقيداز اين موضوع چنين بر مي. دادندنشان مي» شريعت«يهوديان نسبت به 

آنچـه در ديـن مسـيح ريشـة يهـودي دارد، موضـوع مسـتثني بـودن         . خير اهميت دارد و اين نظر اساساً يوناني است
  .است» برگزيدگان«

يهوديان عقيده داشتند كه مسيح سعادت دنيوي و غلبه بر دشمنان قوم يهود را بر روي خاك براي آنان . حمسي. 5
به عالوه، در نظر يهوديان مسيح متعلق به آينده بود؛ حال آنكه در نظر مسيحيان مسيح همان  .به ارمغان خواهد آورد

يونـان نيـز شـباهت دارد؛ و او پيـروزي پيـروان      فلسفة ) Logos(» ةكلم«شخص تاريخي موسوم به عيسي است كه به 
  .نويد داده است ،خود را، نه در اين دنيا بلكه در آسمان

تقاد به دنياي ديگـر بـا پيـروان اخيـر     عتوان گفت كه يهوديان و مسيحيان در ااز يك جهت مي. ملكوت آسمان. 6
در قيـاس بـا فالسـفة يونـاني صـورتي بسـيار       مكتب افالطون وجه مشترك دارند؛ منتها اين اعتقاد نزد يهود و نصـارا  

ديـده                            -نـه در مسـيحيت عاميانـه     -نظرية يوناني، كه به وجـه بـارزي در فلسـفة مسـيحي     . گيردملموس به خود مي
ي تواند از طريق رياضت فكـر و مكان وهمي بيش نيست؛ انسان مي شود، اين است كه عالم محسوس واقع در زمانمي

از طرف ديگـر،  . و اخالقي به مرحله اي برسد كه در عالم باقي زندگي كند؛ و تنها اين عالم باقي است كه واقعيت دارد
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پنداشتند كـه در آن  كردند و ميرا در آينده تصور مي دانستند، بلكه آنرا جدا از اين دنيا نمي» اي ديگردني«يهوديان 
اين عقيـده روح  . ند پيوست و مردم گنهكار به عذاب ابدي دچار خواهند شدهنگام مردم با تقوا به سعادت ابدي خواه

  .انتقامجويانه داشت و براي عارف و عامي قابل فهم بود؛ حال آنكه نظريات يوناني چنين نبود
 ين جهت ما اكنون بهبه هم. به تاريخ قوم يهود را بازنمود طبراي شناختن منشأ اين عقايد بايد پاره اي وقايع مربو

  .پردازيماين وقايع مي
كنـد و محـال اسـت تشـخيص دهـيم كـه       تأييد نمي» عهد عتيق«ي خارج از اسرائيل را هيچ منبعتاريخ قديم بني

داود و سليمان را مي توان به عنوان پادشـاهاني  . آميزدي شود و كجا حقايقي با افسانه درميافسانة محض كجا ختم م
فت؛ اما در نخستين مراحلي كه به حقايق تاريخي مي رسيم، مي بينـيم كـه دو   كه شايد وجود تاريخي داشته اند پذير

مذكورنـد،  » عهـد عتيـق  «از كسـاني كـه در   . يكي حكومت اسرائيل و ديگـري حكومـت يهوديـه   : حكومت وجود دارد
 نخستين كسي كه در خارج از آن كتاب نيز نامش را برده اند احب پادشاه اسـرائيل اسـت كـه در يـك نامـة آشـوري      

قلمـرو حكومـت شـمالي را تصـرف كردنـد و      . م.ق 722آشوريان سرانجام در . از او ياد شده است. م.ق 853مربوط به 
اسـرائيل را نگـه   بعد، فقط حكومـت يهوديـه شـريعت بنـي    از اين هنگام به . گروه كثيري از ساكنان آنجا را كوچ دادند

از . م.ق 606نيز با تصـرف نينـوا بـه دسـت بابليـان در      قدرت آشور . حكومت يهوديه از تصرف آشور ايمن ماند. داشت
نبوكد نصر اورشليم را گرفت و پرستشگاه آنجا را ويران كـرد و گـروه كثيـري از سـاكنان     . م.ق 586اما در . ميان رفت

كـوروش در  . به دست كوروش شاهنشاه مادها و پارسها افتـاد . م.ق 538حكومت بابل در . اورشليم را به بابل كوچ داد
بسياري از آنان بـه رهبـري   . فرماني صادر كرد كه به موجب آن يهوديان حق داشتند به فلسطين باز گردند. م.ق 537

  .و دين يهودي رفته رفته قوام گرفت ،نحميا و عزرا به فلسطين بازگشتند و پرستشگاه اورشليم را از نو ساختند
ر بـه نظـ  . دورة رشد و تطور بسيار مهمي را طي كـرد از آن، دين يهودي  و بعد اسارت يهود، و چندي قبل ةدر دور

 در آغاز يهوه. اشته استداسرائيل و قبايل همسايه از لحاظ ديانت اختالف مهمي وجود نتدا ميان بنيرسد كه در ابمي
 اسرائيل عنايت خاص داشت، ولي وجود خدايان ديگر انكار نمي شـد و پرسـتش آنهـا   خداي قبيله بود و نسبت به بني

در حقيقـت از بـدعتي   » باشـي، تو نبايد جز من خدايي داشته «: گويدهنگامي كه نخستين فرمان مي. بود امري عادي
ران اين امر با توجه به اسفار مختلف مربـوط بـه پيـامب   . رود كه بالفاصله پيش از دورة اسارت پديد آمده بودسخن مي

 امـمِ  كه براي نخستين بار پيامبران گفتند كه پرسـتش خـدايانِ  در اين هنگام بود . رسدپيش از اين دوره به اثبات مي
كافر گناه است و اعالم كردند كه براي پيروز شدن در جنگهاي پياپي آن زمان نظر عنايـت يهـوه شـرط الزم اسـت، و     

 خصوصـاً . يغ خواهد داشـت هرگاه يهوه ببيند كه جز خود او خدايان ديگري نيز پرستيده مي شوند، عنايت خود را در
اطلنـد و خـدا كـافران را    ند كه جز يك دين، باقي اديان همه باهرسد كه ارميا و حزقيال اين انديشه را آوردبه نظر مي
  .كندمجازات مي

اي از گفته هاي آنان به روشن ساختن تعاليمشان كمك مي كند و در عين حال نشان مي دهد كه نقل چند كلمه
آيا آنچه را كـه ايشـان   «: اند، در آن زمان تا چه اندازه رواج داشته استكردهيامبران بر ضد آن اعتراض ميكفري كه پ

ن آتش مي افروزنـد و  بيني؟ پسران هيزم جمع مي كنند و پدراكنند نميو كوچه هاي اورشليم مي در شهرهاي يهودا
بـراي خـديان غيـر    ] شـراب [بسـازند و هـداياي ريختنـي    ] عشتار[سرشند تا قرصها براي ملكة آسمان زنان خمير مي

وادي ابـن   و مكانهاي بلنـد خـود را در ُتوَفـت كـه در    «: خدا از اين امر به خشم آمده است 1».ريخته، مرا متغير سازند

                                                           

  .18و  17: 7» كتاب ارميا نبي«. 1



 تاريخ فلسفة غرب □ 244

 

نوم است بنا نمودند تا پسران و دختران خويش را در آتش بسوزانند كه من اينكار را امر نفرموده بـودم و بـه خـاطر    ح
  1».خويش نياورده

خود ارميـا  . كنديقطعة بسيار جالبي وجود دارد كه يهوديان مصر را به سبب بت پرستي سرزنش مدر كتاب ارميا 
گويد كه يهـوه همـة   كنند ميراري كه در مصر زندگي مياين پيامبر به يهوديان ف. مدتي در ميان آنان به سر برده بود

ن بـه سـخنان او   امـا يهوديـا  . انـد كندر سوزاندهخدايان ديگر عود و  آنان را نابود خواهد ساخت، زيرا كه زنانشان براي
دهيم و براي ملكة آسـمان عـود   ر زبان خودمان جاري شود انجام ميما مسلماً آنچه را ب« :گوينددهند و ميگوش نمي

ايـم،  ي يهودا و كوچه هاي اورشـليم كـرده  كنيم، چنانكه ما و پدرانمان در شهرهاسوزانيم و در راه او شراب نذر ميمي
ولي ارميـا بـه آنـان    » .و از بديها در امان بوديم برديماوان داشتيم و در آسايش به سر ميا كه در آن زمان آذوقة فرزير

دهد كه اين كارهاي بت پرستانه از چشم يهوه دور نمي ماند و به سـبب همـين كارهاسـت كـه بـدبختي      اطمينان مي
من روي خود را بـر شـما بـه     گويد اينكاسرائيل چنين مي صبايوت خدايين يهوه ابنابر«. گريبان آنان را گرفته است

انـد  و ساكن شدن در آنجا را جـزم نمـوده  يهودا را كه رفتن به مصر  ةگردانم تا تمامي يهودا را هالك كنم و بقيبال مي
خواهنـد افتـاد و از خـورد و    قحـط  خواهم گرفت تا جميع ايشان در سرزمين مصر هالك شوند و ايشان به شمشير و 

  2».بزرگ به شمشير و قحط تلف شده خواهند مرد و مورد نفرين و دهشت و لعنت و عار خواهند گرديد
خداوند به هنگام مكاشفه زنـاني را بـدو نشـان    . حزقيال نيز از بت پرستي يهوديان به همين اندازه در شگفت است

را بـدو                                   » اعمـال زشـتري  «؛ و سـپس  كننـد گريـه مـي  ) يكي از خدايان بابل(وز مي دهد كه در دروازة جنوب براي تم
خداوند اعالم مي كند . ندآفتاب مشغولبه پرستش نماياند، و آن منظرة بيست و پنج مرد است كه بر در پرستشگاه مي
اگرچه بـه  ين من نيز در غصب عمل خواهم نمود و چشم من شفقت نخواهد كرد و رحمت نخواهم فرمود و ابربنا«كه 

  3».آواز بلند بگوش من بخوانند ايشان را اجابت نخواهم نمود
ت كـه ايـن   كند، بـدعتي اسـ  بت پرستان را مجازات مي ظاهراً فكر اينكه جز يك دين همة اديان باطلند و خداوند

انـد كـه   كشـيده مـي اند و انتظار روزي را ان احساسات ملي بسيار تندي داشتهالجمله اين پيامبرفي. اندپيامبران آورده
  .خداوند همة مردم غير يهودي را نيست و نابود كند

قـوم  «اگر يهـوه قـادر مطلـق باشـد و يهـود      . در نظر قوم يهود، دوران اسارت تعبير سرزنشهاي اين پيامبران است
اونـد  خشـم خد . او، پس رنج و عذاب اين قوم فقط به وسيلة گناهان خود اين قوم قابل توجيـه خواهـد بـود   » ةبرگزيد

تحت تأثير اين اعتقاد، ديـن يهـودي در   . نوعي تنبيه پدرانه است؛ يعني قوم يهود با اين مجازات پاك و طاهر مي شود
در ميان آن دسته از يهوديان كه به بابـل  . دورة اسارت از زمان آزادي بسيار خشكتر شد و به قوم يهود اختصاص يافت

هنگامي كه عزرا و نحميا پس از دوران اسارت به اورشليم بازگشـتند، از  . تبعيد نشده بودند، چنين تغييري روي ننمود
اند سخت در شگفت شدند، و يهوديان اين گونه وصـلتها را پـس   يهود با امم غير يهودي وصلت كردهآنكه ديدند مردم 

  4.خواندند
 ،همة اقـوام ديگـر  . بودند در ميان اقوام عهد قديم، يهوديان به واسطة غرور ملي شديدي كه داشتند از ديگران جدا

فقط يهوديان بودنـد كـه در همـه حـال     . ، ظاهراً و باطناً تسليم مي شدنددآمدنوقتي كه به تصرف قوم ديگري در مي
پـاكي   انديجة خشم خداست از اين كه نتوانستهاعتقاد به برتري خود داشتند و مي پنداشتند كه همة بدبختيهاشان نت

كه غالباً پس از دورة اسارت گـردآوري   ،»عهد عتيق«اسفار تاريخي . خود را حفظ كنندو صفاي ايمان و مناسك ديني 
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كند؛ زيرا در اين اسـفار چنـين آمـده اسـت كـه اعمـال بـت        جاد مياي اي، براي خواننده تصور گمراه كنندهشده است
است؛ حال آنكه ايمان و اعتقاد  پرستانه اي كه پيامبران بدانها اعتراض مي كنند انحراف از ايمان و اعتقاد محكم سابق

آيد ورات بر ميمحكم سابق هرگز وجود نداشته و اين پيامبران بسيار بيش از آنچه از مطالعة جنبه هاي غير تاريخي ت
  .اندبداع و اختراع دين خود دخيل بودهدر ا

اي اينكه ريشة پـاره  رت پديد آمد، گوبعضي از آداب و رسومي كه بعدها از مشخصات دين يهودي شد در دورة اسا
                     ن شدن پرستشگاه، كـه فقـط در آنجـا عمـل قربـاني كـردن انجـام        به علت ويرا -از آنها سابق بر آن هم وجود داشت 

شـد و آن  هنگام رفته رفته كنيسـه تشـكيل مـي    در اين. گرفت، يهوديان ناچار مراسم قرباني كردن را ترك كردندمي
اهميـت روز شـنبه در ايـن هنگـام     . شـد مان وجود داشت در كنيسه قرائت ميمقدس كه در آن ز قسمتهايي از متون

چنانكه در صفحات پـيش ديـديم، وصـلت بـا مـردم غيـر       . بيشتر شد، و نيز ختنه كردن سنت عمومي يهوديان گشت
يهـوه خـداي شـما     مـن «. جدايي يهوديان از ساير مردم از هر جهت افزايش يافت. يهودي در دورة اسارت ممنوع شد

تمامي جماعت بني اسرائيل را خطاب كرده به ايشان بگو مقـدس باشـيد   « 1».هستم كه شما را از امتها امتياز كرده ام
و ايـن شـريعت يكـي از    شريعت يهـود از محصـوالت ايـن دوره اسـت،      2».زيرا كه من يهوه خداي شما قدوس هستم

  .حفظ كرده استاي است كه وحدت ملي قوم يهود را نيروهاي عمده
زيسـته  امبر است كه يكي پيش از اسارت ميدر دست داريم، اثر دو پي» صحيفة اشعياي نبي«آنچه ما امروز به نام 
  .است و ديگري پس از آن

نخستين كسي است كه از قول خدا وي . پيامبر دوم كه به نام اشعياي ثاني معروف است، جالبترين پيامبران است
اشعياي ثاني به رستاخيز تن عقيده دارد، و بعيد نيست كه اين عقيده بر اثـر نفـوذ   » .ي نيستجز من خداي«: گويدمي

وص تـورات بـود كـه    نص هاي وي دربارة ظهور مسيح بعدها مهمترينِپيشگويي. عقايد ايراني براي او حاصل شده باشد
  .گرفتورد استناد قرار مياند مائيل ظهور عيسي را پيش بيني كردهاسربراي اثبات  اينكه پيامبران بني

عهـده داشـت، و بـه همـين      هاي اشعياي ثاني در مجادالت مسيحيان با كافران و يهوديان وطيفة مهمي بـر نوشته
و ايشـان شمشـيرهاي   «: همة ملتها سـرانجام ايمـان خواهنـد آورد   . پردازمها ميآن نوشته جهت من به نقل مهمترينِ

را براي اره ها خواهند شكست و امتي بر امتي شمشير نخواهـد كشـيد و بـار     خود را براي گاوآهن و نيزه هاي خويش
 4».اينك باكره حامله شده پسري خواهد زاييد و نام او را عمانوئيل خواهـد خوانـد  « 3».ديگر جنگ را نخواهند آموخت

ان مـي گفتنـد ترجمـة    ناگفته نماند كه بر سر اين نص ميان مسيحيان و يهوديان اختالف بود، بدين معني كه يهودي(
عقيـده داشـتند كـه يهوديـان دروغ                    ولـي مسـيحيان   » . ...زن جواني حامله خواهد شد«است كه صحيح اين نص اين 

بودند نور عظيمي خواهند ديد و بر ساكنان زمين سـاية مـوت نـور سـاطع     سالك مي كه در تاريكي قومي«) گويندمي
لدي زاييده و پسري به ما بخشيده شـد و سـلطنت بـر دوش او خواهـد بـود و اسـم او       زيرا كه براي ما و... خواهد شد

قسمتي كـه ظـاهراً بـيش از همـه      5».عجيب و مشير و خداي قدير و پدر سرمدي و سرور سالمتي خوانده خواهد شد
مردود و صـاحب   خوار و نزد مردمان«: جنبة پيشگويي دارد باب پنجاه و سوم است كه اين قطعة معروف را در بر دارد

به سبب گناهان ما كوفته گرديده و تأديـب سـالمتي   به سبب تقصيرهاي ما مجروح و حال آنكه و ... غمها و رنج ديده
اي كه براي مثل بره. شوداو مظلوم شد اما تواضع نموده دهان خود را نگ... ما بر وي آمد و از زخمهاي او ما شفا يافتيم
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در اينجـا بـه   » .زبان است همچنـان دهـان خـود را نگشـود     اش بيمانند گوسفندي كه نزد پشم برنده ذبح مي برند و
و امتهـا بـه سـوي نـور تـو و      «: هنـد شـد  شود كه مردم غير يهودي نيز مشمول رسـتگاري ابـدي خوا  وضوح گفت مي

  1».طلوع تو خواهند آمد پادشاهان به سوي درخشندگيِ
دولت يهوديه بـه شـكل يـك حكومـت دينـي      . مدتي از صحنة تاريخ ناپديد شدند پس از عزرا و نحميا يهوديان تا

)theocracy ( ن بسيار محدود بود و بنا بر قول بـوان  آباقي ماند، ولي قلمروE. Bevan   تـا پـانزده ميلـي اطـراف     فقـط
امـا ايـن    تالف بود،ان مصر و پادشاهان سلوكي بر سر اين ناحيه اخدر، ميان بطلميوسپس از اسكن 2.رسيداورشليم مي

شد كه ميان اين دو نيرو در سرزمين يهوديان جنـگ در بگيـرد، و ايـن بـود كـه يهوديـان       اختالف به ندرت باعث مي
  .دتي مديد در پيروي دين خود آزاد بودندم

. م.ق 200كـه محـتمالً در حـدود سـال     » حكمت يسوع پسر سيراخ«معتقدات اخالقي آنان در اين دوره در كتاب 
تا چندي پيش فقط نسخة يوناني اين كتاب در دست بود و به همين علت نيز در شمار . شده تشريح شده استنوشته 

قرار گرفته است؛ ولي اخيراً يك نسخة عبري از اين كتاب كشف شده كه از برخي جهـات بـا نسـخة    » اسفار مجعوله«
دهـد، اخالقـي   قي كه اين كتـاب تعلـيم مـي   اخال. ردموجود است اختالف دا» اسفار مجعوله«اش در ي كه ترجمهيونان

راسـتي و درسـتي   . جيد قرار گرفتـه اسـت  مداشتن اعتبار و آبرو در ميان همسايگان بسيار مورد ت. است بسيار دنيوي
خيـرات و  . بهترين روش شناخته شده، زيرا كه در اين صورت يهوه جانب ما را خواهد گرفـت، و ايـن بـه نفـع ماسـت     

يگانه نشانة نفوذ يونانيان در اين كتاب ستايش از علم طب است. ات توصيه شده استبرّم.  
علف خشك و چوب تر و بار گران براي خران است و نان و مؤاخذه و كار بـراي  «. با بردگان نبايد زياد مهرباني كرد

اگـر سـر از اطاعـت بـاز زنـد، زنجيرهـايش را گرانتـر         ، وست به كار بگماريداو او را چنانكه مناسب حال... خدمتكاران
ار اي و هرگـاه فـر  شي كه براي خريدنش بهـايي پرداختـه  در عين حال بايد به خاطر داشته با) 28و  24 : 18(» .كنيد

دختـر  ) 31و  30همـان كتـاب،   . (از اينجاست كه سختگيري مفيد حـدي دارد . دهياختيار كند پولت را از دست مي
اعمـال خـالف اخـالق سـخت معتـاد      ظاهراً در عصر نويسندة كتاب دختران به . نگراني شديد خاطر استداشتن ماية 

» .خيـزد يد از پيراهن وخباثـت از زن بـر مـي   ب«: نويسنده نسبت به زنان نظر تحقيرآميزي دارد) 11-9 : 32. (اندبوده
كودكي گردنشان را به پايين خم كنـيم  رفتاري با فرزندان خطاست؛ درست اين است كه از  خوش.) 13همان كتاب، (
  ).24و  23 : 7(

  .روي سوداگران پرهيزگار استوي بزرگ نمايندة زشتترفته بايد گفت كه نويسندة اين كتاب نيز مانند كارويهم
ن آآنتيوكوس بر . رام و حق به جانب، به دست آنتيوكوس چهارم، پادشاه سلوكي، سخت از هم پاشيدآاين زندگي 

ورزشگاهي در اورشليم بنـا كـرد و بـه جوانـان     . م.ق 175در سال . مي قلمرو خود را به شكل يونان درآوردبود كه تما
يك تن يهودي به نام جاسون در اين كار به او كمك كـرد و بـه   . آموخت كه كاله يوناني بر سر بگذارند و ورزش كنند

جامعـة روحـاني كـه حكومـت را در دسـت      . تآنتيوكوس او را اسقف اعظم خود ساخ. يوناني كردن اورشليم پرداخت
اي به اما اين كار با مخالفت شديد فرقه. داشت در اين هنگام سستي گرفته و جاذبة تمدن يوناني را احساس كرده بود

كه آنتيوكوس . م.ق 170در سال  3.روبرو شد و اين فرقه در ميان روستاييان قدرت داشت) يعني مقدس(نام حسيديه 
آنتيوكوس اجسام مقدس را از پرستشگاه بيرون برد و به جـاي آنهـا   . مصر شد، يهوديان شورش كردندگرفتار جنگ با 
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  : رك) .گرفته اند

 History of Israel, Vol. II, p. 323, ff  
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او  1.او يهوه و زئوس را با هم يكي كرد، زيرا كه اين كار در جاهاي ديگر به نتيجه رسيده بـود . مجسمة خدا را قرار داد
دن و قوانين يهودي مربوط بـه غـذا جلـوگيري    بر آن شد كه دين يهودي را ريشه كن كند و از اجراي سنت ختنه كر

  .شهر اورشليم به فرمان او گردن نهاد، ولي يهوديان خارج از اورشليم با سرسختي فراوان برابرش ايستادند. كرد
كند كه چگونـه آنتيوكـوس فرمـان داد كـه     فصل اول بيان مي. نقل شده است» نابياّكم«تاريخ اين دوره در كتاب 

همة مردم غير يهودي . او بايد به صورت ملتي واحد درآيند و از قوانين جداگانة خود دست بكشند همة ساكنان قلمرو
ـ     ان پيروي كردند، و بسياري از بنياز اين فرم بت را تـرك  اسرائيل نيز، با آنكه پادشاه فرمـان داده بـود كـه مراسـم س

هر كس از ايـن فرمـان سـرپيچي    . ن را پذيرفتندبگويند و خوك قرباني كنند و فرزندان خود را ختنه نكنند، اين فرما
زناني كـه كودكـان   «. با اين همه، گروه كثيري در برابر آن مقاومت نمودند. مي كرد، مي بايست مرگ را استقبال كند

ها به غارت رفت؛ و كسـاني كـه عمـل ختنـه     دند؛ كودكان حلق آويز شدند؛ خانهخود را ختنه كرده بودند به قتل رسي
ـ     . از دم تيغ گذشتند دجام داده بودنكردن را ان كـه از   دمعهذا بسياري از مردم اسرائيل عـزم خـود را جـزم كـرده بودن

ه شدن به گوشتهاي ناپاك و زيـر پـا نهـادن آيـين     دخوردن چيزهاي ناپاك اجتناب كنند و بدين سبب مرگ را بر آلو
  2».ان نهادند و آنگاه كشته شدندحمقدس رج

پيش از آن در تعاليم آنان چنين آمده بـود كـه   . ة بقاي روح در ميان قوم يهود رايج شددر اين هنگام بود كه نظري
مردم با تقوا در همين جهان پاداش مي گيرند؛ ولي عذاب و آزاري كه گريبانگير غالب مردم با تقوا مي شود نشـان داد  

به مكافات و اجـر اخـروي معتقـد    پس براي آنكه عدالت آسمان محفوظ بماند الزم آمد كه يهوديان . كه چنين نيست
دانسـتند؛ منتهـا در   يسي هنوز صدوقيان آن را مردود مـي در زمان ع. اما اين نظريه را همة قوم يهود نپذيرفتند. شوند

  .آن هنگام ديگر صدوقيان گروه كوچكي بودند و بعدها همة قوم يهود به بقاي روح اعتقاد پيدا كردند
وي نخسـت  . شد كه سرداري با كفايت بـود دست يهودا مكابيوس رهبري مي س بهشورش يهوديان بر ضد آنتيوكو

              كشـت و گـاه آنـان را بـه زور ختنـه      ة مردان را مـي گاه هم. و آنگاه دست به تعرض زد.) م.ق 164(اورشليم را گرفت 
. ه زور سـپاهيان تصـرف كنـد   برادرش يوناتان به مقام كاهن بزرگ منصوب شد و اجازه يافت كه اورشليم را ب. مي كرد

د و با دولت روم به مذاكره پرداخت و توانسـت اسـتقالل كامـل    شكا قسمتي از سامرا را متصرف عوپا و يوي با تسخير 
عنوان سلسلة حسـمونيان   س به ارث بردند، و بهقام كاهن بزرگ را تا زمان هيرودياعقاب او همچنان م. وردآبه دست 

  .شدندشناخته مي
هر چنـد ايـن دالوري    -ن دوره در تحمل مشقت و مقاومت در برابر عذاب و آزار دالوري بسيار نمودند يهوديان اي

  .رسد؛ مانند ختنه كردن پسران و حرام دانستن گوشت خوكايي بود كه چندان مهم به نظر نميبراي دفاع از چيزه
امم غيـر  با يهودياني كه . دورة آزار يهوديان به دست آنتيوكوس چهارم، در تاريخ يهود لحظة بسيار با اهميتي است

و يهوديان يهوديـه گـروه كـوچكي بـيش      دپذيرفتنبيشتر آداب و رسوم يوناني را مي روز به روز ديهود درآميخته بودن
اگـر مقاومـت   . مندان به قبول بدعتهاي يونـاني تمايـل داشـتند   نبودند و حتي در ميان اين گروه نيز ثروتمندان و زور

ر چنين مي شد اسالم و مسيحيت رفت؛ و اگكه دين يهود به آساني از ميان ميبود چه بسا نمي دليرانة فرقة حسيديه
 دمـة خـود بـر   در مق Townsendزنـد  تتاو. توانستند بدان صورتي كه در عمل به خود گرفتند وجود داشته باشـند نمي

  :3گويدسفر چهارم مكابيان مي

                                                           

  .Le&er of Ariseas, 15, 16: ك .ر. برخي از يهوديان اسكندريه به اين كار اعتراضي نكردند. 1
2. I Maccabees I, 60-3. 

3. The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament in English; Edited by R. H. Charles, Vol, 

II, p. 659. 
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بود، مسـيحيت بسـتر نشـو و نمـا      اند كه اگر يهوديت به عنوان دين به دست آنتيوكوس از ميان رفتهخوب گفته«
بـدين  . كليسـا را پديـد آورد  نطفة ي كه يهوديت را نجات دادند سرانجام بداشت، و بدين ترتيب خون شهداي مكانمي

، بلكه اسالم نيز، وحدانيت را از منبع يهودي گرفته است به اغلـب احتمـال دنيـاي    جهت از آنجا كه نه تنها مسيحيت
  ».امروز اصل وجود وحدانيت را چه در غرب و چه در شرق به مكابيان مديون است

، زيرا كه اين خاندان و پـس از توفيـق يـافتن در    دهاي بعدي مورد تحسين يهوديان نبودنابيان در دورهاما خود مّك
سفر . اما شهيدان مورد ستايش قرار گرفتند. كردنديوي و مطابق مقتضاي روز دنبال مين بزرگ، سياستي دنمقام كاه
برخـي   ، كه احتماالً در حوالي عصر عيسي در اسكندريه نوشته شده است، هـم ايـن نكتـه را و هـم    »مكابيان«چهارم 

بـرد، بلكـه از قـدرت    ا نـامي از مكابيـان نمـي   خود هيچ ج اين كتاب به رغم عنوان. كندنكات جالب ديگر را روشن مي
آنتيوكوس اين هفت برادر را نخسـت شـكنجه   . گويددر جوان، سخن ميشگفت انگيز يك پيرمرد، و پس از او هفت برا

ـ   حاضر بود و به فرزندان خود دل مـي در اين حال مادرشان و داد و آنگاه در آتش سوزاند،  ه خـود راه  داد تـا سسـتي ب
گويد كـه اگـر تنهـا بـه خـوردن گوشـت       به زبان خوش رام كند و بدانها ميكوشد تا آنان را نخست ميپادشاه . ندهند

. خوك رضايت دهند آنان را مورد لطف و عنايت خود قرار خواهد داد و كارهاي خـوب بـه دسـت آنهـا خواهـد سـپرد      
                آورنـد، و بـه پادشـاه    خم به ابـرو نمـي   دهد، ولي آنانه آالت شكنجه را به آنان نشان ميپادشا. زنندباز مي جوانان سر

پس از مرگ به عذاب ابدي گرفتار خواهد شد، حال آنكـه خـود آنـان بـه سـعادت جـاودان خواهنـد        او مي گويند كه 
نخست تكليف به خوردن گوشت خوك در نتيجه آنان را يكايك در حضور يكديگر و در پيش چشم مادرشان . پيوست

گويـد  كند و ميجام پادشاه رو به سربازان خود ميسران. كشنددهند و ميزنند، شكنجه ميباز مي سركنند و چون مي
شرح اين قصه البتـه گرافـه آميـز اسـت، ولـي ايـن نكتـه        . كه اميدوارم سربازانم از اين همه شجاعت سرمشق بگيرند

گرفـت؛ و نيـز حقيقـت دارد    يرانه صورت ميبرابر آن مقاومت دلحقيقت دارد كه عذاب و آزار يهوديان شديد بود و در 
  .كه موضوعات مهم مورد اختالف عبارت بود از ختنه، و خوردن گوشت خوك

، زبـاني كـه   گرچه پيداست كه نويسنده يهودي متعصبي اسـت . اين كتاب از يك جهت ديگر نيز جالب توجه است
ابق مفـاهيم فلسـفة   كند كه يهوديان درست مط خواهد ثابتة رواقي است و ميبرد زبان فالسفوي در كتاب به كار مي

  :شودكتاب با اين جمله آغاز مي. كنندرواقي زندگي مي
جه فلسفي، و آن اين است كه آيـا عقـل   اي است به نهايت درخواهم مورد بحث قرار دهم مسئلهاي كه ميمسئله«

  ».كنملب ميشما را جداً به فلسفة آن ج ملهم بر عواطف تسلط كامل دارد يا نه، و نظر
خواستند كه در زمينة فلسفه از يونانيان درس بياموزند، اما در عين حـال كـه بـا سـماجتي     يهوديان اسكندريه مي

دن گوشت خوك و گوشـتهاي  داري از خورنه كردن و اجراي مراسم سبت و خودشگفت به شريعت يهودي، خاصه خت
اي شـريعت  ميالدي، اهميتي كه يهوديان بر 70يم در سال س از سقوط اورشلپاز زمان نحميا تا . چسبيدندناپاك، مي
 در ميـان . ديگر يهوديان وجود پيامبراني را كه سخنان تازه مي آوردند بر نمي تافتنـد . يافتشدند افزايش ميقائل مي

اي هكردنـد كـه كتـاب كهنـ    ران كتاب بنويسند چنين وانمود ميديدند به شيوة پيامبآنان، كساني كه خود را ناچار مي
ـ    يا شخص ديگري كه مورد احترام بي اند كه از دانيال يا سليمان،پيدا كرده  دهچون و چراي يهوديـان بـود برجـاي مان

خصايص مراسم ديني يهوديان، اين مردم را به عنوان يك ملت فراهم نگه مي داشت؛ ولـي اهميـت زيـادي كـه     . است
ي سـخت  رفته رفته اصالت و نيروي ابداع را از آنها گرفت و آنها را به محافظه كار ،شدندبراي شريعت يهودي قائل مي

  .دهدبر ضد شريعت بسيار جالب نشان مي گيري طغيان پولس رسول رااين خشكي و سخت. دچار ساخت
» عهـد جديـد  «برخالف تصور كساني كه با متون يهودي دورة پيش از تولد عيسي آشنايي ندارند، بايد دانست كه 

منتها انبياي جديد براي آنكـه مـردم بـه سخنانشـان      ،ور نبوت هنوز گرم بودندر اين دوره ت. سابقه نيستبييك آغاز 
كتابي كه از اين لحاظ بيش از همـه جالـب   . يامبران گذشته منسوب كنندپبودند آثار خود را به  گوش فرا دهند ناچار
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آنها مربوط به اندكي پيش از  كه نخستينِ ،نويسندگان مختلف آثاراست كه كتابي است مركب از » كتاب انوخ«است، 
نويسندگان اين كتاب مدعي هستند كه قسمت اعظم . است. م.ق 64ق به حدود سال آنها متعل عصر مكابيان و آخرينِ

اين كتاب از لحاظ شناخت آن جنبـه از يهوديـت كـه بـه مسـيحيت      . دهدرا مكاشفة به طريق انوخ تشكيل ميكتاب 
 St. Judeبه نظر ژود قـديس  . با اين كتاب آشنايي داشته اند» عهد جديد«نويسندگان . شد، اهميت بسيار دارد مبدل

ــت       ــده اس ــته ش ــوخ نوش ــم ان ــه قل ــاً ب ــاب واقع ــن كت ــكندراني     . اي ــت اس ــد كلمن ــيحيت، مانن ــدر مس ــاي ص                                               آب
Clement of Alexandria بدين سبب اين كتـاب  . روم و اگوستين آن را مردود شمردنديدانست ولي حيح ميآن را ص

به دست فراموشي سپرده شد و ديگر نشاني از آن پديد نيامد تا آنكه در اوايل قرن نوزدهم سـه نسـخة خطـي آن بـه     
و التيني به دست  ي يونانييي از بعضي قسمتهاي آن به زبانهان نيز نسخه هاآپس از . زبان حبشي در حبشه پيدا شد

. به نظر مي رسد كه در اصل قسمتي از اين كتاب به زبان عبري و قسـمتي بـه زبـان آرامـي نوشـته شـده اسـت       . دمآ
مونيان و اين كتاب به پادشـاهان و حكـام عمومـاً و حسـ    . اندحسيديه و از اعقاب فريسيان بوده نويسندگان آن از فرقة

، خصوصـاً در مـوارد مربـوط بـه مسـيح و دوزخ و      »عهد جديـد «ل نظرية كند، و در تشكيصدوقيان خصوصاً حمله مي
  .مؤثر بوده است ،شياطين

تـاب  در ايـن ك . شـود توصـيف كائنـات ديـده مـي    » عهد جديد«و در آن بيش از » تمثيالت«كتابي است آكنده از 
گيـرد خواننـده بـه    اوج ميآنجا كه كيفيت ادبي آن شود، وزخ و روز داوري و غيره ترسيم ميهايي از بهشت و دصحنه

بليـك را بـه خـاطر                    1»كتـب نبـوي  «آيد افتد، و چون از اوج فرود ميميلتون مي Paradise Lost» بهش گمشده«ياد 
  .آوردمي

نيدني است و به افسـانة پرومتـه   از باب ششم سفر پيدايش آمده است كه ش 4و  2در اين كتاب تفسيري از امثال 
فـاش   دهنـد و در نتيجـه بـه گنـاه    گان ذوب فلز را به آدميان ياد ميبدين معني كه مي گويد فرشت. تشباهت نيسبي

مردانشـان  . شـوند كنند مسخ ميآنها كه گناه مي. يخوار هم هستندفرشتگان آدم. بينندمكافات مي» اسرار ازل«كردن 
سرانجام همه گرفتار عذاب ابـدي  آيند، ولي مي در) sirens(» زنان بالدار«به صورت خدايان كفّار و زنانشان به صورت 

  .شوندمي
فرزند « ،در روز داوري. ي آنها شايان توجه استباد شتوصيفهايي از بهشت و دوزخ در اين كتاب آمده است كه ارز

گروهي از امم غير يهودي سرانجام از كردة خـويش پشـيمان   . بر تخت افتخار مي نشيند» آدم، كه درست كردار است
آداب و سـنتهاي يونـاني تسـليم     گردد، ولي اغلب غير يهوديـاني كـه بـه   وند و بخشايش الهي شامل حالشان ميشمي

ي كنند كه از اينان انتقام بگيـرد، و دعـا  ه نيكوكاران به درگاه خدا دعا ميآيند؛ زيرا كاند، به لعنت ابدي دچار ميشده
  .شودآنها مستجاب مي

ود كـه خورشـيد و مـاه داراي                              شـ رد، و در ايـن فصـل بـر مـا معلـوم مـي      دا فصلي نيز به ستاره شناسي اختصـاص 
شـود كـه اجـرام    روز است؛ و گناهـان آدمـي باعـث مـي     364راند؛ و سال داراي هايي هستند كه باد آنها را ميگردونه
ثاقـب   شـهابهاي . شناسـي را فـرا گيرنـد   توانند علم ستاره وند؛ و فقط مردمان متقي مياز مسير خود خارج ش سماوي

  .بينندو به دست هفت ملك مقرب مجازات ميكنند فرشتگاني هستند كه سقوط مي
كند كه ابتـداي آن را  ين تاريخ همان سرگذشتي را نقل ميتا زمان مكابيان، ا. رسدآنگاه نوبت به تاريخ مقدس مي

از آن پس، نويسنده به آينده مي پردازد و دربارة اورشليم . ندتوان خوادس و انتهايش را در كتب تاريخ ميدر كتاب مق
  .دهديكوكاران و ظهور مسيح داد سخن ميجديد، و يهودي شدن غير يهوديان و رستاخيز ن

                                                           

1 .»Prophetic Books «    و پيـدايش جهـان سـخن   فـرينش  شش كتاب از آثار ويليام بليك، شاعر و نقـاش انگليسـي، كـه در آنهـا از آ                      
  .م .رودمي
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دربارة مكافات گناهكاران و اجر نيكوكاران نيز سخن بسيار مي رود، ولي نيكوكاران اين كتاب هرگز شيوة گذشـت  
اي گناهكـاران در روز داوري هنگـامي كـه دعـاي     «. دهنـد بت بـه گناهكـاران نشـان نمـي    ي را نسو بخشايش مسيح

» .سـت گناه بر زمين نازل نشده بلكه آدمي خود آن را خلق كرده ا» «نيكوكاران را مي شنويد به كجا پناه خواهيد بد؟
» .وي آسايش نخواهيد ديـد شما گناهكاران به لعنت ابدي دچار خواهيد شد و ر«. شودگناهان بشر در آسمان ثبت مي

» شـيول «و حتي هنگام مرگ نيز، سعادتمند باشند؛ ولـي روح آنهـا بـه     ،گناهكاران ممكن است در تمام مدت زندگي
و امـا از احـوال نيكوكـاران    . هاي فروزان خواهد شدآنجا دچار تاريكي و زنجير و شعلهسقوط خواهد كرد و در ) دوزخ(
  ».االبد به جمع آنها خواهيم پيوستليمن و فرزندانم ا«واسته باشيد، خ

د كسـاني كـه در   به مؤمنين ايمان و راه راست خواهد داد و آنهـا خواهنـد ديـ   «: آخرين كلمات كتاب چنين است
و گناهكاران به صداي بلنـد  . اند به تاريكي خواهند رفت، حال آنكه نيكوكاران نور باران خواهند شدتاريكي زاييده شده
 شـده  نا را غرق در نور خواهند ديد، و آنان به جايي خواهند رفت كه روزها و فصلها برايشان معينخواهند گريست و آ

  ».است

را گناهكـار                          خـود ر كسـي از آنـان   انديشـيدند، ولـي كمتـ   ند مسـيحيان دربـارة گنـاه بسـيار مـي     يهوديان نيز مان
به مسـيحيت   1يسي و باجگيرمسيحيان است و به واسطة تمثيل فرّخود را گناهكار دانستن بيشتر بدعت . پنداشتمي

ان فضيلت به پيـروان خـود   كند، اين بدعت را به عنوامي كه كاتبان يهودي را محكوم ميراه يافته است، و مسيح، هنگ
چنـين   وديان، عموماًتا فروتني عيسي را سرمشق خود قرار دهند، حال آنكه يه ندديكوشمسيحيان مي. كندموعظه مي

  .كردندنمي
عهـد  «بـراي مثـال   . خـورد د مسيح استثنائاتي هم بـه چشـم مـي   اما در ميان يهوديان اصيل سالهاي پيش از ميال

پيش از ميالد به دست يكي از فريسيان كه به يوحنـا   107و  109را مي توان نام برد كه بين سالهاي » دوازده بطريق
مطالـب ايـن كتـاب بـا تعـاليم      . ورزيده نوشـته شـده اسـت   ارادت ميسلة حسمونيان هيركانوس، از حكام روحاني سل

پس از حذف اين جزئيات مي بينيم كه تعاليم اخالقي آن با . مسيحي اختالف دارد، ولي اين اختالف در جزئيات است
رد بـا  موعظة باالي كوه در چندين مو«: گويدمي R. H. Charlesچنانكه دكتر چارلز . شباهت بسيار دارد» عهد جديد«

بسـياري از  . بينـيم آن را نيز در اين مياين متني كه در دست داريم از لحاظ روح مطلب شباهت دارد، و حتي عبارات 
رسد كه پولس رسول اين كتاب را به عنوان مرجع بـه  دهند و به نظر ميناجيل نيز همين شباهت را نشان ميقطعات ا

  ».كار برده است
  :خوريمقبيل بر ميطالبي از اين در اين كتاب به م

يكديگر را از ته دل دوست بداريد، و اگر كسي بر تو ستمي روا دارد بـا او آرام سـخن بگـو و روح خـود را نيـز از      «
ولي اگر انكار كند بر او خشم مگير، مبـادا زهـر   . تزوير و ريا دور بدار، و اگر او پشيمان گردد و اعتراف كند او را ببخش

و اگـر شـرم نـدارد و در كـار     ... و زبان به دشنام بگشايد و گناه خويشتن را دو چنـدان كنـد  خشم تو در او كارگر افتد 
  ».ناصواب ابرام نمايد باز او را از ته دل ببخش و سزاي او را به دست خدا بسپار

                                                           

اين مثل را آورد براي بعضي كه بر خود اعتماد مي داشتند كه عادل بودند و ديگـران  ] عيسي[و « : تمثيل فريسي و باجگير چنين است .1
آن فريسي ايستاده بدين طـور بـا خـود     ¤كه دو نفر يكي فريسي و ديگري باجگير به هيكل رفتند تا عبادت كنند  ¤را حقير مي شمردند 

اما آن باجگير دور ايستاده ...  ¤دعا كرد كه خدايا ترا شكر مي كنم كه مثل ساير مردم حريص و ظالم و زناكار نيستم و نه مثل اين باجگير 
به شما مي گويم كه اين  ¤ نخواست چشمان خود را بسوي آسمان بلند كند بلكه به سينة خود زده گفت خدايا بر من گناهكار ترحم فرما

شخص عادل كرده شده به خانة خود رفت به خالف آن ديگر زيرا هركه خود را برافرازد پست گردد و هر كـس خويشـتن را فـروتن سـازد     
  .م. 15-9:  18 »انجيل لوقا» «.سرافرازي يابد
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ـ  . باشـد  هدكتر چارلز بر اين عقيده است كه حضرت عيسي بايد با اين نوشـته آشـنا بـود               ن كتـاب        همچنـين در اي
  :خوانيممي

  ».ات را دوست بدارخدا و همسايه«
  ».خدا را در سراسر زندگي خود دوست بداريد و يكديگر را نيز از ته دل دوست بداريد«
  1 ».دارمز افراد بشر را از ته دل دوست ميدارم، و نيز هر فردي امن خدا را دوست مي«

نيز مطالبي در رد و » عهد دوازده بطريق«در . قياس كرد) 39-37 : 22(توان با گفته هاي متي ها را مياين جمله
  :تقبيح هرگونه نفرت آمده است؛ مثالً

پـس نفـرت شـر اسـت، زيـرا كـه       » «گذارد انسان چهرة حقيقي كسي را ببيندكند و نميخشم انسان را كور مي«
  ».همواره با دروغ همراه است

قيده دارد كه نه تنها يهوديان بلكه همة مردم غير يهودي نيز آمرزيـده  رود، نويسندة اين كتاب عچنانكه انتظار مي
  .خواهند شد

عيسويان از روي اناجيل چنين آموخته اند كه فريسيان را بد بشناسند؛ اما نويسندة اين كتاب خـود فريسـي بـوده    
اليم مسـيح جلـوه   ارز تعاست و چنانكه ديديم تعاليم او يك سلسله پندهاي اخالقي است كه در نظر ما از مشخصات ب

نخست اينكه نويسندة اين كتاب بايد حتي در عصـر خـود نيـز اسـتثنائي بـر      . اما توجيه اين امر دشوار نيست. كندمي
           رود كه عقايـد رايجتـر فريسـيان همانهـايي باشـد كـه در كتـاب يـونس ديـده          مين اباشد، و گم هقاعدة فريسيان بود

چه كسي مي تواند اصول جفرسن را . تها همواره گرايشي به خشكي و انجماد دارندضيم نهمي شود؛ دوم اينكه مي دان
دانـيم كـه اعتقـاد    ر اين مورد خاص، يعني فريسيان مياستنباط كند؟ سوم اينكه د 2»دختران انقالب امريكا«از اصول 

احساس تازه و زنده را در ميـان آنـان   آنها به شريعت يهود به عنوان حقيقت مطلق و نهايي به زودي هرگونه انديشه و 
  :گويدهمانطور كه دكتر چارلز مي. ن برداز ميا
هنگامي كه فريسيان از آرمانهاي ديرين خود دست شستند و به جنبشها و امور سياسي پرداختنـد، و در نتيجـه   «

ي ايجاد نظـام اخالقـي   هم خود را به تدقيق در جزئيات شريعت مقصور داشتند، ديري نگذشت كه ديگر نتوانستند برا
و نتيجه اين شد كه جانشينان شايستة حسيديان و تعـاليم آنـان بـه     ،گويند جايي نگهدارنديي كه از آن سخن ميواال

  ».غوش مسيحيت ابتدايي يافتندآزودي يهوديت را ترك گفتند و جاي طبيعي خود را در 
. دوست خود هـرود را پادشـاه يهوديـان سـاخت    اي كه زير فرمان حكام روحاني گذشت، مارك آنتوني پس از دوره

افي رم، و از ديانـت  هرود حادثه جويي بود خوشگذران، غالب اوقات در سراشيب ورشكستگي، خو گرفته به محافل اشر
كـرد كـه   ادوميان بود و همين امر كفايت مـي زنش از خاندان حكام روحاني بود، ولي خود وي از . خبريهودي پاك بي
 Octaviusهمين كه معلوم شد اوكتاويوس . شدبا اقتضاي زمان ماهرانه همراه ميهرود . د گمان باشنديهوديان به او ب

پرستشـگاه  . براي آشتي دادن يهوديان با خود تالشهاي فراوان كـرد . پيروز خواهد شد، جانب مارك آنتوني را رها كرد
بـر بـاالي   . دايفهايي از ستونهاي قرنطي در آن قرار داورشليم را از نو ساخت، گرچه آن را به سبك يوناني بنا نهاد و رد

هنگـامي كـه شـايع شـد     . طاليي گذاشت، و بدين ترتيب فرمان دوم از ده فرمان را نقض كـرد  دروازة اصلي نيز عقابي
هرود در حال مرگ است، فريسيان عقاب را از باالي دروازه پـايين كشـيدند و او نيـز بـه سـزاي ايـن كـار عـده اي از         

درگذشت و ديري از مـرگ او نگذشـته بـود كـه روميـان سـلطنت او را       . م.ق 4هرود در سال . ن را هالك كردفريسيا

                                                           

  .291-2كتابي كه از آن نقل شد، ص . 1
  .م. ، براي زنده نگاه داشتن خاطرة انقالب امريكا و ترويج وطن پرستي و غيرهدر امريكا تشكيل شد 1890انجمني كه در . 2
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مـيالدي   26كه در سـال   Ponitius Pilateپونتيوس پيالت . منحل كردند و يهوديه را به دست يك خراجگزار سپردند
  .بدين مقام منصوب شد مرد مدبر و مردمداري نبود و به زودي بركنار شد

 70ميالدي يهوديان به رهبري دستة متعصبيان شورش كردند، ولي شورش آنها شكست خـورد و در سـال    66در 
  .اه ويران شد و در يهوديه چندان يهودي بر جاي نماندگپرستش. ميالدي اورشليم به دست روميان افتاد

، ولـي در  غالباً مردمي كشـاورز بودنـد  يهوديان اصوالً و . دآوارگان يهودي قرنها پيش از اين زمان اهميت يافته بودن
بسياري از آنان پس از عصر عزرا و نحميا در بابل ماندند، و در ميان اين عـده  . دورة اسارت از بابليان بازرگاني آموختند

ايـن گـروه   . دپس از بنا شدن شهر اسكندريه، گروه فراواني از يهوديان بدانجا رخت كشيدن. برخي ثروت بسيار داشتند
از آلـوده   را بلكه غرض از آن محـل آن بـود كـه يهوديـان     ،»جهود محله«اص خود داشتند، ولي نه به عنوان محلي خ

يهوديان اسكندريه بسيار بيش از يهوديان يهوديـه آداب و رسـوم   . شدن بر اثر تماس با مردم غير يهودي محفوظ دارد
زم آمد كه تورات به زبان يوناني ترجمـه شـود، و در   بدين جهت ال. يوناني را پذيرفتند، و زبان عبري را فراموش كردند

در » خمسـة موسـوي  «يـا  » ر پنجگانهااسف«. فراهم آمد Septuagint» ترجمة سبعيني«يا » ترجمة هفتاد تن«نتيجه 
  .آمدندرات كمي ديرتر به زبان يوناني درتوترجمه شد و ساير قسمتهاي . م.م قاواسط قرن سو

ه شد كـه كـار هفتـاد    هايي به وجود آمد، و اين نام بدين جهت بر اين ترجمه نهادافسانه» ترجمة سبعيني«دربارة 
گفتند كه هر يك از اين مترجمان كتاب را مستقالً ترجمه كردند و سـپس چـون ترجمـه هـا را برابـر      مي. مترجم بود

ـ  د، زيرا كه همة آنان از آسـمان ملهـم شـده   ننهادند ديدند كه سر مويي با يكديگر اختالف ندار بـا همـة اينهـا،    . دبودن
پس از ظهور مسيح، ديگر يهوديان اين ترجمـه  . غلطهاي فراوان دارد» ترجمة سبعيني«تحقيقات بعدي نشان داد كه 

كـه از ميـان    -اما برخالف يهوديان، مسيحيان نخستين . را كمتر به كار بردند و بيشتر به متن عبري تورات بازگشتند
. بردندي التيني اين ترجمه را به كار ميهايا ترجمه» ترجمة سبعيني«غالباً  -نست دامي آنان كمتر كسي زبان عبري

در قرن سوم به كوشش اوريگن متن بهتري فراهم شد، ولي كساني كه فقط زبان التيني مـي دانسـتند ترجمـه هـاي     
. را تهيه كرد Vulgate» وولگات«روم قديس ترجمة معروف به يبسيار مغلوطي در دست داشتند تا آنكه در قرن پنجم 

فته بود، و بسـياري از  روم در تهية متن خود از يهوديان كمك گريكار وي ابتدا مورد انتقاد فراوان قرار گرفت؛ زيرا كه 
ظهـور عيسـي را از    اند تا به نظر نيايد كه آنانفته هاي پيامبران را مخدوش ساختهپنداشتند يهوديان گمسيحيان مي

روم قديس مقبول افتاد، و اثر وي تا به امروز هم از نظر كليساي كاتوليـك  يما رفته رفته ترجمة ا. اندپيش بشارت داده
  .سنديت دارد

. كه معصر عيسي بوده است، در قلمرو فكر بهترين نمايندة تأثير يونانيـان بـر يهوديـان اسـت     Philoفيلوي حكيم 
ـ . در وهلـة اول افالطـوني اسـت    استوار است، از لحاظ فلسفي شفيلو در عين حالي كه پاية ايمان ثيرات مهـم ديگـر   أت

نفوذ فيلو پس از سقوط اورشليم از ميـان برخاسـت، ولـي آبـاي مسـيحي      . عبارتند از تأثيرات رواقيان و نو فيثاغوريان
  .فة يوناني و اسفار آسماني نشان دهدسدريافتند كه وي توانسته است راه را براي وفق دادن فل

اين يهوديان همراه نمايندگان سـاير اديـان   . م محله هاي يهودي نشين بزرگ پديد آمددر همة شهرهاي زمان قدي
نـه تنهـا در   . شرقي، بر كساني كه نه به مسلك شكاكي قانع بودند و نه به اديان رسـمي يونـان و روم، تـأثير داشـتند    

بتوان گفت كـه مسـيحيت در   شايد . دآمدننيز بسياري كسان به دين يهودي درامپراتوري روم، بلكه در جنوب روسيه 
ولي دين يهودي به معني اخص پـس از سـقوط اورشـليم روز بـه      .ز كار به محافل يهودي و نيمه يهودي روي آورداغآ

پـس از قـرن اول   . نصر شـده بـود   ره قبالً پس از اسير شدن به دست نبوكدكچنان -روز محدودتر و تعصب آميزتر شد 
چنانكه خواهيم ديـد،  . مسيحيت نيز متبلور و منجمد شد و روابط يهوديت و مسيحيت كامالً خصمانه و خارجي گشت

در سراسر قرون وسطي يهوديان هـيچ جـايي در فرهنـگ    . مسيحيت مرام ضد يهود را به شدت تحريك و تقويت كرد
توانسـتند جـز پـرداختن پـول بـراي سـاختمان       ديدند كـه نمـي  آزار مي ي نداشتند و چنان عذاب وكشورهاي مسيح
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بـا   در ايـن دوره فقـط در ميـان مسـلمانان بـود كـه      . درالها و كارهايي از اين قبيل سهمي در تمدن داشته باشـند تكا
  .هاي روشن را دنبال كندتوانست فلسفه و انديشهم يهود ميشد و قويهوديان به مهرباني رفتار مي

                       مسسـيحيان بـه تعقيـب و آزار يهوديـان     . تـر بودنـد  تـر و انسـان  وسطي مسلمانان از مسـيحيان متمـدن   ندر قرو
ارت يهوديـان و  غـ جنگهاي صليبي با . گرفتهنگام اوج هيجانات مذهبي شدت مي پرداختند و اين كار خصوصاً درمي

. شـد يهوديان بـه هـيچ روي بـدرفتاري نمـي    ، در غالب اوقات با در كشورهاي مسلمان، برعكس. كشتار آنان همراه بود
                      آثـار ابـن ميمـون    . كردنـد يهوديـان بـه علـم خـدمت مـي     ) ي مغربـي اسـپانيا (فريقـايي اسـپانيا   آخصوصاً در قسمت 

. فة اسـپينوزا اسـت  اي منبع قسمت زيـادي از فلسـ  به دنيا آمد، به عقيدة عده) رطبهق(، كه در كوردوا )1204-1135(
هنگامي كه مسيحيان بار ديگر اسپانيا را به تصرف خود در آوردند، بيشتر يهوديان بودن كه اندوختة علمي مغربيان را 

دانستند و با فلسفة ارسـطو آشـنايي   نهاي عبري و يوناني و عربي را مييهوديان دانشمندي كه زبا. به آنان انتقال دادند
عالو بر اين، چيزهاي ديگـري  . تري بودند سهمي دادندبه علماي مسيحي كه در مرتبة پايينداشتند، از معلومات خود 

  .نيز چون كيمياگري و ستاره بيني، كه كمتر مطلوب اروپاييان بود، به علماي اروپايي ياد دادند
بلكه بـه عنـوان   مات فراوان كردند، ولي ديگر نه به عنوان قوم يهود، رون وسطي نيز يهوديان به تمدن خدپس از ق
 .افراد اجتماع
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جيمـز قـديس   . كردندشدة يهوديت به يهوديان تبليغ مي مسيحيت را در آغاز امر خود يهوديان به عنوان شكل اصالح

St. Jamesخواستند قدم از اين حد فراتر بگذارند، و ممكن بود كه در اين كار موفـق  ، و كمتر از او پطرس قديس، نمي
شـريعت  آنكه الزم باشد ختنه شوند و يا خـود را تسـليم   ل مصمم بود كه غير يهوديان را بيپولس رسواما . هم بشوند

آمـده  » اعمـال رسـوالن  «شرح رقابت ميان اين دو فرقه از نظرگاه فرقة پـولس در  . آورديهود كنند به دين مسيحي در
شك از يهوديان تازه مسـيحي شـده و   ل در نقاط گوناگون تشكيل داد، بيآن اجتماعات مسيحي كه پولس رسو. است
در آن دوره كه ايمانها سسـتي گرفتـه بـود ايقانـات     . شداي بودند تشكيل مييهودياني كه در جستجوي دين تازه غير

ونهاي مربوط بـه غـذا نيـز    قان. ساخت، ولي سنت ختنه كردن مانع راه بوداين ديانت را گيرا و كشنده ميدين يهودي 
داشت، همين مانع كافي بود كـه نگـذارد ديـن يهـود عـالمگير      اگر هيچ مانع ديگري وجود نميحتي . كردكمكي نمي

مسيحيت، به واسطة پولس رسول، از اجزاي دين يهودي آنچـه را جالـب و جـاذب بـود نگـاه داشـت و آنچـه را        . شود
  .نمود كنار گذاشتلش براي مردم غير يهودي دشوار ميقبو

. ه براي غرور يوناني داشـت بـاقي مانـد   كهستند با همة ناگواري و گزندگي » گزيدهقوم بر«اين عقيده كه يهوديان 
ـ  . يا عرفاي صدر مسيحيت اين عقيده را رد كردند Gnosticsاما گنوستيكها   دآنها، يا حداقل برخي از آنها، بر ايـن بودن

حكمـت  ( Sophiaسـوفيا  كه پسر ياغي  Ialdabaothكه جهان محسوس مخلوق خداي كوچكي است به نام يلدابائوط 
نه تنهـا قصـد فريـب نداشـت      و مار .آنها مي گفتند كه اين خدا يهوه است كه تورات نامش را مي برد. است) آسماني
           زاد گذاشـت تـا هرچـه    آخداي بزرگ مـدت مديـدي يلـدابائوط را    . ن خدا آگاه سازدآخواست حوا را از فريب بلكه مي

پسر خود را فرستاد تا موقتاً در جسم انسان موسوم به عيسي حلول كند و دنيـا   گي بزرسرانجام خدا. خواهد بكندمي
را بـا نـوعي   اي نظير اين را داشتند، عموماً آن كساني كه اين عقيده يا عقيده. شدرا از تعاليم ناصواب موسي رهايي بخ

ده دچـار مشـكل شـد، گنوستيسيسـم     چنانكه قبالً ديديم، فلـوطين در رد ايـن عقيـ   . آميختندفلسفة افالطوني درمي
Gnosticism ب در عين حـال كـه بـه    حد وسطي ميان شرك فلسفي و دين مسيحي به وجود آورد؛ زيرا كه اين مذه

گوسـتين  ابعدها همين امر در مورد مانويت نيز، كه از طريق آن . گذاشت يهوديان را بد مي انگاشتعيسي حرمت مي
گفت تشتي را به هم درآميخته بود و ميمانويت عناصر مسيحي و زر. داشت قديس به مذهب كاتوليك درآمد، مصداق

مذهب مانوي گوشـتخواري  . كه بدي اصلي است مثبت كه در ماده تجسم يافته، حال آنكه نيكي در روح سرشته است
ه مـردم  كمك زيادي كردند به اين ك» حد وسط«اين عقايد . كردة جنسي، حتي زناشويي را تحريم ميو هرگونه رابط

ؤمنان حقيقي را از آنـان برحـذر   م» عهد جديد«ولي . درس خوانده و تربيت شدة يوناني زبان دين مسيحي را بپذيرند
دروغ ] Gnosis[هاي حرام و از مباحثات معرفـت  گوييو از بيهوده اي تيموتاؤس تو آن امانت را محفوظ دار«: داردمي

  1».ايمان منحرف گشتند اعتراض نما كه بعضي چون ادعاي آن كرددند از
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دنـد؛ ولـي از آن   اگنوستيكها و مانويان تا زماني كه دولت دين مسيحي را پذيرفت به رشد و گسترش خود ادامـه د 
محمد يكي از نظريات يكـي از  . پس ناچار به پنهان داشتن عقايد خود شدند، در حالي كه هنوز پنهاني نفوذي داشتند

اين فرقه چنين عقيده داشتند كه عيسي فـردي از افـراد   . را اتخاذ كرد) گنوستيكها(فرقه هاي عرفاي صدر مسيحيت 
براي اثبات . د بر او نازل شد و در هنگام مصلوب شدن نيز او را ترك گفتدر هنگام غسل تعمي» پسر خدا«بشر بود و 

و اين كالمـي اسـت كـه بايـد گفـت       1)چرا مرا واگذاردي؟الهي الهي (كردند كه نظر، آنان به اين كالم استناد مياين 
دن را براي ينها، مصلوب شگنوستيكها زاييده شدن و كودك بودن و، باالتر از ا. اندسيحيان آن را همواره دشوار يافتهم
گفتند كه اين حوادث بر شخص موسوم به عيسي گذشته اسـت نـه بـر پسـر     ميدانستند و كسر شأن مي» پسر خدا«

محمد، كه هر چند الوهيت عيسي را منكر بود نبوت او را مي پذيرفت، احساسات صنفي شديدي داشـت  . آسماني خدا
كـه يكـي   (را  Doceticبه همين سبب وي نظر فرقة دوستيك  .داشته باشند دائر بر اين كه پيامبران نبايد سرانجام بد

پذيرفت كه بر طبق آن آنچه بر صليب كشيده شد شـبيهي بـيش نبـود و امـر بـر يهوديـان و       ) از فرق گنوستيك بود
بـه ديـن   از اين طريق مقداري از عقايد عرفاي صدر مسيحيت . ن مشتبه شد و انتقام خود را از آن شبيه گرفتندارومي

  .اسالم راه يافت
عقيدة رايج اين بود كـه خـدا بـا اوليـا و انبيـا كـه مـردان        . رفتار مسيحيان با يهوديان عصر به زودي خصمانه شد

ولي هنگامي كه مسيح ظهور كرد، يهوديـان او   ؛مقدسي بوده اند، سخن گفته و به آنان ظهور مسيح را خبر داده است
 وبه عالوه، عيسـي شـريعت موسـوي را لغـو كـرد و د     . ه بعد بايد آنها را خبيث دانسترا باز نشناختند و از آن هنگام ب

حكم دوست داشتن خدا و دوست داشتن همسـايه را جانشـين آن سـاخت؛ و ايـن را نيـز يهوديـان، از روي خباثـت،        
ه ظاهري ز گشت و توجياهمين كه دولت مسيحي شد، مرام ضد يهود به شكل قرون وسطايي خود آغ. تصديق نكردند

اما اينكه عوامل اقتصادي، كه بعدها اين آتـش را دامـن زدنـد، تـا     . آن عبارت بود از بروز قوت و حرارت ايمان مسيحي
  .نمايداند، مطلبي است كه محقق ساختنش محال ميزه در امپراتوري مسيحي مؤثر بودهچه اندا

الهيات يهودي همواره سـاده  . آمدي در ميگرفت به قالب حكمت الهبه همان نسبتي كه رنگ يوناني مي مسيحيت
وقتي ديده شد . آمدق خالق زمين و آسمان دريهوه از صورت خداي قبيله تكامل يافت و به شكل خداي قادر مطل. بود

اند، عدل الهي به آسمان حواله شد، و اين امر بقـاي روح را  بهرهزمين از ثروت و كامراني بي كه مردمان متقي در روي
در آن هيچ نكتـة  . طبيعي نبوديچيده و مابعدمعتقدات يهود در سير تكامل خود حاوي هيچ موضوع پ. داشت به دنبال

  .مرموزي وجود نداشت و هر فرد يهودي قادر به فهم آن بود
رفته، در اناجيل متي و مرقس و لوقا مشهود است، ولي در انجيل يوحنا، كه عيسي را بـه  سادگي دين يهود، رويهم

نويسـندة   نظـر  در اينجـا منطـور  . درآورده، اين سادگي از ميانه برخاسته است» كلمه«افالطوني و رواقي شكل مفهوم 
اين موضوع در مورد آباي مسيحيت حتي پـيش از يوحنـا   . انجيل چهارم صورت كالمي عيسي است، نه عيساي بشري

رسـاالت پـولس   . بيشتر است ،رفتهر رويهماشارات به سه انجيل ديگ در آثار آنان اشاره به انجيل يوحنا از. صادق است
رسول نيز، خصوصاً دربارة رستگاري روح، حاوي مقدار فراواني الهيات اسـت و در عـين حـال آشـنايي بسـيار او را بـا       

نقـل قـول مـي كنـد و جـاي ديگـر بـه اپيمنيـدس          Menanderيك جا از منانـدروس  . ددهفرهنگ يوناني نشان مي
Epimenides گويـد مي 3با همة اينها؛ پولس 2.گويد كه همة مردم كرت دروغگو هستند، الخكند و ميكرتي اشاره مي :

  ».... با خبر باشيد كه كسي شما را نربايد به فلسفه و مكر باطل«
                                                           

  . 34 : 15» انجيل مرقس«. 1
اين قول راسـت اسـت يـا    » مردم كرت دروغگو هستند؛همة «گويد يكي از اهل كرت گفت به معماي منطقي مشهور است كه مي اشاره. 2

  .م -! دروغ
  . 8 : 2» كولسيان« -يا شايد نويسندة رسالة منسوب به پولس . 3
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) مـيالدي  254-185(آثاري كه در آنها فلسفة يوناني با متون ديني عبـري تلفيـق شـده بـود، تـا زمـان اوريگـن        
اوريگن نيز مانند فيلو در اسكنديه مي زيست و اين شهر از زمـاني كـه بنـا شـد تـا      . كنده بودكمابيش غير مدون و پرا

هنگام سقوط، به سـبب تجـارت و دانشـگاهي كـه در آن وجـود داشـت مركـز عمـدة برخـورد و التقـاط آرا و عقايـد            
بـود كـه او را    Ammonius Saccasاوريگن نيز مانند معاصر خود فلوطين شـاگرد آمونيـوس سـاكاس    . دانشمندان بود

 De Principals» مبـادي «نظريات اوريگن كه در كتـابش بـه نـام    . شناسندي كسان باني مكتب نو افالطوني ميبسيار
تشريح شده شباهت و خويشاوندي بسيار با نظريات فلوطين دارد، و اين شباهت در حقيقت بيش از حـدي اسـت كـه    

  .با مسيحيت رسمي سازگار باشد
رگان اسـت . يكسـر مجـرد از جسـم نيسـت     -اب و ابـن و روح القـدس    -كه هيچ چيزي جز خـدا   گويداوريگن مي

بـه نظـر وي خورشـيد    . موجوداتي زنده متعقلند و خداوند ارواحي را كه پيش از آنها وجود داشته در آنها دميده است
الدت از جاي ديگر مي آينـد  ارواح افراد بشر، همان طور كه افالطون مي گفت، هنگام و .ممكن است مرتكب گناه شود

» وسائنـ «در نظـر اوريگـن   . در بدن حلول مي كنند، و پيش از حلول در تن آدمي از آغاز خلقت موجـود بـوده انـد    و
Nous فاسـد شـود بـه    » وسائنـ «هنگامي كه . و روح كمابيش همان تمايزي را دارند كه فلوطين براي آنها قائل است

سرانجام همة ارواح تسليم مسيح خواهنـد  . رسدمي» وسائن«بگيرد به مقام  روح مبدل مي گردد؛ و روح چون فضيلت
  .حتي شيطان نيز سرانجام رستگار خواهد شد. شد، و در آن هنگام است كه همه از جسم تجرد خواهند يافت

اصـل  شد، بعدها به سبب اعتقاد بـه چهـار   يكي از آباي دين مسيحي شناخته مياوريگن با آنكه در آغاز به عنوان 
  :كفرآميز زير محكوم شد

  .وجود پيشين ارواح، مطابق تعاليم افالطون. 1
پـيش از حلـول در جسـم وجـود داشـته       -و نه تنها طبيعت الهـي او   -اعتقاد به اين كه طبيعت بشري عيسي . 2
  .است
  .اعتقاد به اين كه در روز رستاخيز، اجسام ما به اجسام كامالً اثيري مبدل خواهند شد. 3
  .ستگار خواهند شدراعتقاد به اين كه همة افراد بشر، و حتي شيطان، سرانجام . 4

كشـيده بـود بـا انـدكي                              » عهـد عتيـق  «بروم قديس كه اوريگن را به مناسبت زحمتي كه در تهيـة مـتن صـحيح    
ز وقت خود را به رد كردن خطاهاي اوريگن پروايي ستوده بود، بعدها شرط احتياط را در اين ديد كه مقدار زيادي ابي

  .در حكمت الهي مصروف دارد
عنـي  او در جواني مرتكب خطاي جبران ناپذيري شده بود؛ بدين م. اما لغزشهاي اوريگن تنها در حكمت الهي نبود

بـود؛   بـه جـد گرفتـه    1»اندجهت ملكون خدا خود را خصي نموده باشند كه بهها ميخصي«كه اين كالم را مي گويد 
از ايـن  . فرار از وسوسة جسم، كه اوريگن بي پروا به كار بست، از طرف كليسا محكـوم شـده بـود    حال آنكه اين طريقِ
ز روحانيـان  از سوي ديگـر گويـا گروهـي ا   . حيت وي را براي احراز مقامات روحاني سلب كرده بودگذشته اين امر صال

  .باعث بروز مباحثات و اختالفات نامطلوبي شده بوددر نتيجه عمل اوريگن . اندبرخالف اين نظر داشته
سلوس مؤلـف كتـابي اسـت بـر ضـد      . Against Celus» رد بر سلوس«مفصلترين كتاب اوريگن كتابي است به نام 

. خ دهـد نكتـه بـه سـخنان سـلوس پاسـ     بـه  اوريگن قلم به دست گرفته تا نكته . مسيحيت كه اكنون در دست نيست
كنـد بلكـه   اوريگن اين را انكار نمـي . دارند كند كه مسيحيان به مجامع غيرقانوني تعلقمي سلوس در آغاز سخن ايراد

سپس سلوس مي پردازد بـه موضـوعي كـه بـي شـك علـت       . داندرا مانند قتل يك جبار فضيلتي مي غيرقانوني بودن
ه قـومي وحشـيند، و   وي مي گويد مسيحيت از ميان يهوديان برخاسته است ك. ي بي لطفي او با مسيحيت استساسا

                                                           

  . 12 : 19» انجيل متي« .1



 257 □ مسيحيت در چهار قرن نخست 

 

اوريگن مي گويد كه هر كس از فلسفة يونان بـه  . فقط يونانيان مي توانند از عقايد اقوام وحشي معنايي استخراج كنند
اناجيل بپردازد بدين نتيجه خواهد رسيد كه اناجيل حاوي حقيقتند، و آنگاه استداللي تمهيـد خواهـد كـرد كـه فكـر      

انجيل استداللي خاص خود دارد كـه از هرگونـه اسـتدالل سـاخته و پرداختـة      «ذشته اما از اين گ. يوناني را قانع كند
به جهـت  » تظاهر روح« -ناميده است  »تظاهر روح و قدرت«سماني تر است و اين روش آسماني تر را حواري آيوناني 

كند، خصوصاً در مواردي كه بـه مسـيح مربـوط    ايجاد ايمان در خواننده كفايت ميپيشگويي هايي كه به تنهايي براي 
به جهت عالئم و معجزاتي كه بايد به انجام گرفتن آنهـا اعتقـاد داشـته باشـيم، بـه داليـل       » تظاهر قدرت«شود؛ و مي

كننـد  را بر حسب مفاهيم انجيل تنظيم ميفراوان، و نيز بدين دليل كه آثار آنها هنوز در ميان كساني كه زندگي خود 
  1».نده استمحفوظ ما

            ) عقلـي و نقلـي  (اين قطعه جالب توجه است؛ از اين جهت كه بـراي اعتقـاد آوردن بـه مسـيحيت برهـان دوگانـه       
از يك طرف عقل محض، اگر درست بـه كـار رود، بـراي اثبـات ديـن      . مي آورد كه از مشخصات فلسفة مسيحي است

كند؛ اما از طرف ديگر كتب آسماني نه تنها ايـن اصـول اساسـي    ا و بقاي روح و اختيار، كفايت ميمسيح، خصوصاً خد
الهام آسماني اين متون از آنجا معلوم مي شود كه انبيا ظهـور مسـيح   . كنندياري مطالب ديگر را نيز اثبات ميبلكه بس

ن اثـرات مفيـد   و اعتقاد به تعاليم آنان در زندگي مؤمني درا پيشگويي كرده بودند و معجزات و كرامات نشان داده بودن
امـا  . قسمتي از اين داليل اكنون كهنه شده است، اما قسمت اخير را هنوز ويليام جيمز به كـار مـي بـرد   . داشته است

  .السفة مسيحي بودفتمام اين داليل تا زمان رنسانس مورد قبول همة 
» خـداي ابـراهيم  «نـد بـه   آنكـه خـود بدان  گويد كه جادوگران غالباً بيمي. برخي از استدالالت اوريگن غريب است

اگر خـدا را بـه نامهـاي    . در جادوگري اسم اهميت اساسي دارد. گردندوند و در نتيجه قادر به اموري ميمتوسل مي ش
ترجمـه شـود    اوراد جادوگران وقتي كه. يهودي، مصري، بابلي، يوناني، يا برهمني بناميم، قضيه بي تفاوت نخواهد بود

مـة اديـان معلـوم اورادي بـه كـار                                     شـود كـه جـادوگران آن زمـان از ه    ز اينجا معلوم ميا. دهداثر خود را از دست مي
 هشـده بـيش از همـه مـؤثر بـود     ه از منابع عبري گرفته مياند؛ اما اگر اوريگن درست بگويد، البد آن اورادي كبردهمي

  2.موسي جادوگري را ممنوع كرده است گويدشود كه ميالل وي وقتي جالبتر مياستد. است
، يعنـي  »حكومت آسـماني «گويد كه مسيحيان نبايد در حكومت شركت كنند بلكه بايد فقط در باري، اوريگن مي
ولي مقداري از آن همچنان بـاقي   ،البته اين نظر پس از زمان كنستانتين تا حدي تعديل شده 3.كليسا، شركت جويند

اين نظر باعث شد كـه اهـل كليسـا، از    . تلويحاً همين نظر را بيان مي كند» شير خدا«ب اگوستين قديس در كتا. ماند
ـ زمان سقوط امپراتوري غربي، خونسرد و بي اعتنا به فاجعـات دنيـوي بنگر   د و اسـتعدادهاي شـگرف خـود را در راه    ن

ايـن نظـر وجـود دارد، بـدين      هنوز هـم آثـاري از  . هبانيت به كار اندازدانضباط كليسايي و مباحثات كالمي و توسعة ر
  .دانندد و برازندة مردم مقدس حقيقي نميشناسنمي» دنيوي«اشخاص سياست را امري  صورت كه غالب

. و پس از مسـيحي شـدن كنسـتانتين بـه سـرعت، رشـد كـرد        ،يي در طول سه قرن اول به كندياحكومت كليس
وردند؛ تسلط زيادي بر مسيحيان حوزة خود به دست آشدند رفته رفته از طريق انتخابات عمومي معين مي اسقفها كه

در شـهرهاي  . توان گفت يك حكومت مركزي وجود داشت كه بر تمام كليسا حاكم باشـد ولي پيش از كنستانتين نمي
اي مـؤمنين بـه   نذر و نيازه. بزرگ قدرت اسقفها به سبب خيرات و مبراتي كه از جانب مردم مي رسيد تقويت مي شد

توانستند به مستمندان كمك مالي برسانند يا اين كه مستمري آنـان را قطـع   اسقفها مي. شدرف ميدست اسقفها مص
  .كنند

                                                           

1. Origen, Contra Celsum, Book I, chap. ii. 

2. Ibid, Book I, chap, XXVI. 
3. Ibid, Book VIII, chap, XXV. 
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هنگامي كـه دولـت   . حاضر بودند ارادة اسقف را اجرا كنند هاي از مردم گدا و گرسنه فراهم آمدند كدر نتيجه توده
كزي نيز، حداقل در مسـائل نظـري، پديـد    يك حكومت مر. مسيحي شد به اسقفها مشاغل ديواني و قضايي محول شد

و چون سرنوشت خويش را با مسـيحيان وابسـته بـود     .كنستانتين از نزاع كاتوليكها و آريوسيان به تنگ آمده بود. آمد
فـرق   ةاز هم» شوراي نيقيه«پس به فرمان او براي حل اين اختالفات . مي خواست كه مسيحيان گروه متحدي باشند

را طرح كرد و در مورد بدعت آريوس مالك صحت عقيـده را بـراي    1»اصول دين نيقيه«شد و و ملل مسيحي تشكيل 
آمد بر همين منوال به وسيلة شـوراي مسـيحيان جهـان    تالفات ديگر نيز كه بعدها پيش مياخ. هميشه معين ساخت

فتن شرقي از پـذير  حل و فصل مي شد؛ تا اينكه امپراتوري به دو قسمت شرقي و غربي تقسيم شد، و سرپيچي قسمت
  .صالحيت پاپ تشكيل اين شورا را غير ممكن ساخت

المجموع تسـلطي نداشـت؛ ايـن تسـلط را در دورة     حيثفرد كليسا بود، بر كليسا من شخص پاپ، گرچه مهمترين
رشد تدريجي قدرت پاپ موضوع بسيار دلكشي است و من در فصول آينـده از آن بحـث   . بسيار ديرتري به دست آورد

  .م كردخواه
اما رشد مسيحيت پيش از كنستانتين، و نيز علـل مسـيحي شـدن كنسـتانتين موضـوعي اسـت كـه نويسـندگان         

  :كندنج علت ذكر ميبراي آن پ Gibbon 2گيبون. اندا به صورتهاي گوناگون توجيه كردهگوناگون آن ر
مسيحيان كه البته از دين يهـودي  شور و حرارت انعطاف ناپذير يا، اگر بتوان گفت، شور و شوق تعصب آميز : اول«

وديـان را از  غيريه ،آمده بود ولي تنگ نظريها و جنبه هاي غيراجتماعي آن، كه به جاي دعوت مردم به ديـن يهـودي  
  .رمانيد، تصفيه شده بودقبول شريعت موسوي مي

ه ايـن حقيقـت   كه با همه گونه اضافات و اصطالحاتي كه ب ،يعني پس از مرگ ،نظرية زندگي دوباره در آينده: دوم
  .بخشيد تكميل شده بودمهم وزن و اعتبار مي

  .دادنداماتي كه به كليساي بدوي نسبت ميمعجزات و كر: سوم
  .اخالق پاك و جدي مسيحيان: چهارم
ل و توسعه يابنده پديـد  اتحاد و انضباط جمهوري مسيحي كه به تدريج در قلب امپراتوري روم دولتي مستق: پنجم

  .آورد
علـت اول، يعنـي انعطـاف ناپـذيري و     . توان پذيرفت، ولي بايد توضيحي بدان افـزود به طور كلي، اين تحليل را مي

شـاهد نتـايج تعصـب و     ما در عصـر خـود نيـز   . تعصب كه از يهوديان گرفته شده بود، ممكن است تماماً پذيرفته شود
ن معتقـد بودنـد كـه خـود بـه بهشـت خواهنـد رفـت و كفـار در دنيـاي ديگـر بـه             غالـب مسـيحيا  . ايمتبليغات بوده

زدند ايـن خصيصـة   قرن سوم با مسيحيت كوس رقابت مي ساير ادياني كه در. وحشتناكترين عذابها دچار خواهند شد
تعميـد بـا   هنگامي كه به اجـراي مراسـم   ) Great Mother(» بزرگ مادرِ«مثالً پرستندگان . تهديد كننده را نداشتند

گفتند كه هر كس اين مراسـم را بـه   پرداختند نميميد مسيحيان بود ميكه نظير غسل تع) Taurobolium(خون گاو 
ناگفته نماندكه اين مراسم تعميد با خون گران تمام مي شد، زيرا مي بايست گاو نـري  . جا نياورد به دوزخ خواهد رفت

توانـد  چنـين رسـمي اشـرافي اسـت و نمـي     . يزدايمان آورده بود بر را بكشند و بگذارند كه خونش بر شخصي كه تازه
از اين جهات مسيحيت بـر  . بر گيرد اساس ديني واقع شود كه بايد قاطبة مردم را، از وضيع و شريف و برده و آزاد، در

  .رقيبان خود برتري داشت

                                                           

  .تسجيل شد 362ه صورت امروزيش كه در نه عيناً ب. 1
2. The Decline and Fall of the Roman Empire, chap, XV. 
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لة اورفئوسـيان بيـان شـده و سـپس     در مغرب زمين، اين عقيده نخستين بار به وسـي : و اما زندگي دوباره در آينده
كردنـد،  يز جسماني را به پيـروان موعظـه مـي   اسرائيل رستاخبرخي از انبياي بني. ال كرده بودن را دنبآفلسفة يوناني 
نظريـة بقـاي روح در كـيش     1.اسرائيل از يونانيان آموخته باشـند سد كه رستاخيز روحاني را قوم بنيرولي به نظر مي

شكل اخير چون متكي بـه اسـتدالالت   . انه و در مذهب افالطوني شكل عالمانه به خود گرفته بوداورفئوسي شكل عامي
دشوار بود، نتوانست در ميان تودة مردم گسترش يابد؛ حال آنكه شكل اورفئوسي بقـاي روح در افكـار عمـومي عصـر     

عناصـر  . يهوديـان و مسـيحيان   قديم تأثير عظيم داشت، نه تنها در ميان كفار پيش از مسـيحيت بلكـه نيـز در ميـان    
مة اين افسانة اصلي ه. مذاهب اسرار، چه اورفئوسي و چه آسيايي، تا حد زيادي در الهيات مسيحي دخالت يافته است

كنم كـه نظريـة بقـاي روح كمتـر از     اين من گمان ميبنابر 2.شوداي است كه باز زنده ميمذاهب افسانة خداي ميرنده
  .توسعة مسيحيت دخالت داشته استآنچه گيبون پنداشته در 

هـاي اخيـر عصـر قـديم معجـزه خيلـي       ي مهمي داشته است؛ منتها در دورهمعجزات و كرامات البته در تبليغ جا
درك اين نكته كه چرا در اين بازار رقابت كاالي مسـيحيت  . عموميت داشت و حق انحصاري هيچ مذهب خاصي نبود

به نظر من گيبون يك موضوع بسيار مهم را به . رفته چندان آسان نيستويهمقه هاي ديگر خريدار داشته ربيش از فر
كردنـد در  به عنوان شاهد حقانيت خود ذكـر مـي  معجزاتي كه مسيحيان . است »كتاب مقدس«حساب نياورده، و آن 

  .كردمردم عصر قديم اسرارآميز جلوه ميزمانهاي بسيار دور آغاز شده بود، آن هم در ميان قومي كه در نظر 
كـرد و مطـابق ايـن تـاريخ خـدا      شت جهان را از آغاز خلقت بيان مـي تاريخ منظم و مرتبي وجود داشت كه سرگذ

براي محقق تاريخ در عصر جديد . يهوديان و بعد براي مسيحيان، معجزات و كرامات نشان داده بود ايهميشه، ابتدا بر
ي آنـان بـه روايتـ   . است؛ ولي براي مردم قديم چنين نبوداسرائيل افسانه ة تاريخ قديم بنيروشن است كه قسمت عمد

اوريگـن                . كردنـد و غيـره را بـاور مـي    3كرد اعتقاد داشتند؛ افسانة رومولوس و رمـوس كه هومر از محاصرة تروا نقل مي
ل هـيچ دليـل منطقـي    در برابر ايـن اسـتدال  . پرسد كه چرا بايد اين روايات را بپذيريم و اخبار يهوديان را رد كنيممي

انهاي بعـد از  امري طبيعي بود؛ و با پذيرفتن اينها، معجزات زم» عهد عتيق«ين پذيرفتن معجزات ابنابر. وجود نداشت
  .كردتعبيري كه مسيحيت از پيامبران ميشد، خصوصاً از لحاظ آن نيز پذيرفتني مي

سـيحيان گـاه از   م. متوسـط بسـي بهتـر بـود    شك از اخالق غيرمسيحيان اخالق مسيحيان پيش از كنستانتين بي
مسيحيان ايمان قطعـي داشـتند كـه    . ديدند و در رقابت با كفار هميشه وضعي نامساعد داشتندجانب دولت عذاب مي

كـف نفـس آنـان در    . تقوا پاداش خود را در بهشت دريافت خواهد كرد و گناه در دوزخ به سزاي خـود خواهـد رسـيد   
بود نيكـويي اخـالق    كه وظيفة رسميش تعقيب مسيحيان Plinyپليني . متر نظير داشتروابط جنسي در عصر قديم ك

الوقت نيز پيـدا شـدند؛   البته در ميان مسيحيان اشخاص ابنپس از مسيحي شدن كنستانتين . آنان را تصديق مي كند
به نظر . انعطاف ناپذير بودندولي روحانيان برجستة مسيحي، گذشته از چند مورد استثنائي، همه داراي اصول اخالقي 

  .من گيبون حق دارد كه براي اخالق عالي مسيحيان به عنوان يكي از علل توسعة مسيحيت اهميت فراوان قائل شود
كـنم كـه از لحـاظ    من فكر مي. آخرين علت ذكر مي كندرا به عنوان » باط جمهوري مسيحيضاتحاد و ان«گيبون 

روز مـا بـه سـازمان سياسـي خـو                      در دنيـاي امـ  . ، اين يك از همه مهمتر اسـت آوردسي از ميان پنج علتي كه ميسيا
              ايم؛ هر سياستمداري ناچار است آراي كاتوليكها را به حساب آورد؛ ولي ايـن آرا بـه وسـيلة آراي ديگـر تعـديل      گرفته
تستانها در وضع نامساعدي قـرار  ه علت مخالفت پرويك نامزد كاتوليك در انتخابات رياست جمهوري امريكا ب. شودمي
بـه نظـر                 . داشـت از سـاير نامزدهـا شـانس بيشـتري مـي      بود، نامزد كاتوليكاما اگر مخالفت پروتستانها نمي. گيردمي

                                                           

1. Oesterley and Robinson, Hebrew Religion. 
2. Angus, The Mystery Religions and Christianity. 

3. Romulus   وRemus دو برادر اساطيري بنيانگذار روم.  
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ت را وي با گرفتن جانب مسـيحيان پشـتيباني آن جماعـ   . رسد كه محاسبة كنستانتين نيز از همين قرار بوده استمي
جبهه هاي مخالفي كه در برابر مسيحيان وجود داشت همـه غيـر   . آورديك جبهة واحد متشكل به دست ميبه عنوان 

گويد قسـمت بزرگـي   حق داشته باشد كه مي Rostovtseffشايد روستوتسف . متشكل و از لحاظ سياسي بي اثر بودند
بـه هـر صـورت، مسـيحيان     . ثر افتـاد ؤكنسـتانتين مـ   از سپاهيان مسيحي بودند و اين عاملي بود كه بيش از همه در

هنگامي كه هنوز در اقليت بودند نوعي سازمان داشتند كه گرچـه امـروز عـادي اسـت آن روز تـازگي داشـت؛ و ايـن        
اين . اي در برابرش وجود نداشته باشدبخشيد كه هيچ گروه فشردهي گروهي فشرده را ميسازمان به آنها قدرت سياس

مند بودند؛ و ايـن شـور و حـرارت نيـز     حيان در واقع منحصراً از آن بهرهو حرارتي بود كه مسي عي شورامر نتيجة طبي
  .ميراثي بود كه از يهوديان به آنان رسيده بود

. بدبختانه همينكه مسيحيان قدرت سياسي به دست آوردند، اين شور و حرارت را بر ضد يكديگر به كـار انداختنـد  
شان نيز كم نبـود؛ ولـي مـؤمنين وسـيلة مجـازات آنـان را در       افر و ملحد وجود داشت و عدهنيز كپيش از كنستانتين 

هنگامي كه دولت مسيحي شد، مواهب بزرگي به صـورت قـدرت و ثـروت در دسـت روحـانيون قـرار       . اختيار نداشتند
ر امتيـازات دنيـوي نيـز    زعه بر سـ گرفت؛ در انتخابات كليسا اختال بروز كرد؛ و منازعه در مباحث كالمي به صورت منا

كرد اما پس از مـرگ او جانشـينانش   طرفي را حفظ ميخود كنستانتين در اختالفات علماي ديني تا حدي بي. آمددر
كـم و بـيش جانـب آريوسـيان را                              379در Theodosiusتا هنگام بـه تخـت نشسـتن تئودوسـيوس     ) جز ژوليان مرتد(

  .گرفتندمي
بـاكترين پشـتيبان   ست كه در سراسر زندگي طوالنيش بيا) 374-297حدود (اين دوره همانا آتاناسيوس قهرمان 

، از لحاط اهميت سياسيي كه الهيـات در  )451(دورة بين حكومت كنستانتين تا شوراي كالسدون . بود» اصول نيقيه«
، »تثليـث «يكي حقيقت : ي را بر هم مي زددو مسئله به تواتر آرام جهان مسيح. اين زمان پيدا كرد، رنگ خاصي دارد

بـر   ،آريوس، از كشيشان دانشمند اسـكندريه . در زمان آتاناسيوس فقط مسئلة اول مطرح بود . »حلول«ديگري عقيدة 
          ايـن رأي اگـر در دورة پيشـتري عنـوان     . سـت ه مخلـوق او نيست بلك» اب«مساوي و معادل » ابن«اين عقيده بود كه 

اي نظريـه . كالم آن را مـردود دانسـتند  بود باعث اختالف مهمي نشود؛ ولي در قرن چهارم غالب علماي شد ممكن مي
مسـاوي و معـادل و از يـك جوهرنـد و معهـذا از يكـديگر       » ابـن «و » اب«كه سرانجام به كرسي نشست اين بود كـه  

شناخته شـد و آن را بـه   ، بدعت ندوجودهاي مختلف يك آن دو وجود متمايز نيستند بل جلوهاين رأي كه . متمايزند
بايست روي خـط بـاريكي   بدين ترتيب اعتقاد صحيح  مي. دندنامي» بدعت سابلي« Sabelliusاش سابليوس نام آورنده
ر معرض خطر الحاد آريوسـي قـرار   كردند درا به طور غير الزمي تأكيد مي» ابن«و » اب«كساني كه تمايز : قدم بردارد

  .گذاشتندكردند قدم در خطة بدعت سابلي ميجهت تكيه ميبر وحدت آن دو بي تند، و آنان كهگرفمي
امـا اشـكال ديگـر آن را علمـاي مختلـف پـيش       . در شوراي نيقيه نظريات آريوس به اكثريت هنگفت محكوم شـد 

ندريه اسـقف اسـك   ،تا هنگام مـرگ  328آتاناسيوس كه از سال . كشيدند و مورد توجه و حمايت امپراتوران قرار گرفت
وي در مصـر  . بـرد بود، به علت عالقه و تعصب شديدي كه نسبت به اصول نيقيه داشت مداوم در تبعيـد بـه سـر مـي    

جالـب ايـن   . محبوبيت عظيمي داشت كه در مدت جدال و اختالف نيز همچنان بي تزلزل در پشت سـرش بـاقي بـود   
، كه پس از پيروزي روميان ظاهراً از )قل محلييا حدا(است كه در جريان اختالفات و جدالهاي كالمي احساسات ملي 

قسطنطنيه و آسيا متمايل به مذهب آريوسي شدند و مصر با تعصـب شـديد   . ميانه برخاسته بود، بار ديگر جان گرفت
ختم اخـتالف آريوسـي اختالفـات    پس از . به آتاناسيوس گراييد و غرب با هر دو دست فتواي شوراي نيقيه را چسبيد

ش از همان قبيل بروز كرد و در نتيجه مصر در جهتي و سوريه در جهتـي ديگـر طريـق الحـاد در پـيش      اي كمابيتازه
اين طرق الحاد كه پويندگانش مورد عذاب و ايذاي مؤمنين قـرار مـي گرفتنـد وحـدت امپراتـوري شـرقي را       . گرفتند
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ر نيستند؛ چيزي كه عجيب اسـت  نفسه عجيب و غيرمنتظجنبشهاي انشعابي في. سان كردآدشوار و پيروزي اسالم را 
  .اندا مسائل بسيار بغرنج كالمي داشتهارتباطي است كه اين جنبشها ب

ريوسي بودند، مگر ژوليان مرتـد  آ، تا آنجا كه جرأت داشتند كمابيش طرفدار عقايد 378تا  335امپراتوران روم از 
امپراتـور تئودوسـيوس    379سـرانجام در   .طـرف بـود  كه به عنوان كافر در مناقشات داخلي مسيحيان بـي ) 361-63(

  .يكسره جانب كاتوليكها را گرفت و بدين ترتيب پيروزي آنان در سراسر امپراتوري كامل شد
م كـرد،  هيو يروم قديس و اگوستين قديس، كه در فصـل آينـده از آنهـا بحـث خـوا      St. Ambroseامبروز قديس 

اما در غرب به دنبال اين پيـروزي بـار   . اعظم زندگي خود را در اين دورة پيروزي مذهب كاتوليك به سر بردند تقسم
اندالها، كه قسمت اعظم اروپاي غربي را تسخير و ميـان خـود   ويعني تسلط گوتها و  -ديگر تسلط آريوسيان پيش آمد 

جاميـد، و در پايـان ايـن قـرن بـه دسـت ژوسـتينين و        استيالي اين اقوام در حدود يك قرن به طول ان. تقسيم كردند
اردهـا نيـز مـؤمن بـه مـذهب كاتوليـك       بو مĤالً لماز ميان رفت؛ و از اين ميان ژوستينين و فرانكها ها كفرانلمباردها و 

 .كاتوليك به توفيق قطعي نايل آمد ببدين ترتيب مذه. بودند
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گـوري  وم قديس، اگوستين قـديس، و پـاپ گر  امبروز قديس، ير: نامندكليساي غرب مي) دكتر(» مجتهد«را چهار تن 

من در اين فصـل شـرحي از   . از اين چهار تن، سه تن با يكديگر همزمان بودند و چهارمين تن متأخر بر آنهاست. كبير
ايـن سـه تـن     گوستين قديس را، كه براي ما مهمترينِازندگي و زمان سه تن اول بيان خواهم كرد و تشريح نظريات 

  .ينده نگه خواهم داشتآاز فصول  ياست، براي يك
وز و يروم و اگوستين هر سه در فاصلة كوتاه ميان پيروزي كليساي كاتوليك در امپراتوري روم و هجوم قبايـل  امبر

يـروم تـا ده سـال پـس از     . هر سه تن ايام جواني خو را در دورة حكومت ژوليان مرتـد گذراندنـد  . وحشي به بار آمدند
اگوستين تـا هنگـام يـورش وانـدالها بـه      . كردي ميزندگ Alaricر شدن روم به دست گوتها، تحت فرمان آالريك مسّخ
كـام  حدر عصر بعد از اين سه تن، . ، كه وي اسقف آنجا بود، درگذشتHippoفريقا زنده بود و در موقع محاصرة هيپو آ

تمدن تا قرنها دچار انحطاط شد و هـزار سـال گذشـت تـا     . فريقا نه تنها وحشي بلكه آريوسي بودندآايتاليا و اسپانيا و 
در سراسـر عصـر ظلمـت و قـرون     . عالم مسيحيت باز مرداني كه در علم و فرهنگ همسـنگ آنـان باشـند پديـد آورد    

قالبي كه كليسا در آن شـكل گرفـت بـيش از هـر كـس ديگـر       . وسطي، صالحيت و مقام اين سه تن مورد احترام بود
ا از نظر جامعة ديني معين سـاخت؛ يـروم   به طور كلي، امبروز مفهوم رابطة كليسا و دولت ر. ساختة اين سه مرد است

تورات و انجيل التيني را براي كليساي غربي فراهم آورد، و نيز محرك عمدة اقبال مـردم بـه سـوي رهبانيـت بـود؛ و      
استوار نگه داشت و بعدها عقايد او منشـأ عمـدة نظريـات    ) رفورم(اگوستين حكمت الهي كليسا را تا زمان اصالح دين 

اسـتقالل كليسـا در   . در سراسر تاريخ كمتر كسي از حيث نفوذ از اين سه تن فراتر رفته اسـت . اقع شدلوتر و كالوين و
اي تازه و انقالبي بود كه تا زمان اصـالح  ام بيان مي دارد، نظريهارتباط با دولت به نحوي كه امبروز قديس با توفيق تم

ن هفدهم دست به مبارزه زده استدالالت او بيشـتر بـر   در قر Hobbesهنگامي كه هابز . دين اعتبار خود را نگه داشت
در منازعات كالمي قرن شانزدهم هم آراي اگوستين قديس موضوع اختالف بود و پروتستانها و . ضد امبروز قديس بود

  .كردنداتوليكهاي رسمي به ضد او جدال ميبه حمايت او و ك Jansenistsيانستيها 
وظـايف اسـقفي غالبـاً او را بـا     . وري غربي شهر ميالن و امبروز اسـقف آن بـود  در پايان قرن چهارم پايتخت امپرات

رتبه و گاهي هم چون مافوق بر آنها رفتار در تماس قرار مي داد و او در مقام خطاب بدانها معموالً مانند هم انامپراتور
يعنـي در حـالي كـه     :عصر است دهد كه از مشخصات آنربار امپراتوري تضادي را نشان ميا دبروابط كليسا . مي كرد

                               كفايت و در دست مردمان خودبين و هرزه بـود و جـز از حيلـه هـا و خدعـه هـاي آنـي سياسـتي         دولت ضعيف و بي
نمي شناخت، كليسا قوي و قادر بود و به دست مرداني هدايت مي شد كه حاضر بودند همه چيز خود را فداي منـافع  

راست است كه اين محاسـن  . د، و سياستي چنان دورانديشانه داشت كه پيروزي هزار سال آينده را تأمين كردآن كنن
توانسـت توفيـق   حي نمـي و مزايا نتيجة تعصب و خرافات بود، وليكن بدون اين محاسن در آن زمان هيچ جنبش اصال

  .يابد
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پدرش، كـه او نيـز امبـروز نـام     . ات عالي برسدامبروز همه گونه فرصت و امكان داشت تا در خدمت دولت به مقام
به دنيا آمد كه شهري بود مرزي و در آنجا قواي رومـي   Trevesخود او محتمالً در شهر ترو . ولها بودگداشت، فرمانده 

ت امبروز را در سيزده سالگي به رم بردند و در آنجا تعليم و تربي. مستقر شده بودند تا از تجاوز ژرمنها جلوگيري كنند
هنگامي كه به سن رشد رسيد به وكالت دعـاوي پرداخـت و   . كامل ديد، از جمله پاية زبان يونانيش محكم ريخته شد

منصوب شد، امـا چهـار    Aemiliaو اميليا  Liguriaدر سي سالگي به فرمانداري ليگوريا . در اين كار توفيق فراوان يافت
رقيب وي در . نتخابات عمومي به عنوان اسقف ميالن برگزيده شدسال بعد از مقامات دولتي روي گردانيد و از طريق ا

امبروز تمامي اموال دنيوي خويش را به فقيران و مستمندان بخشيد و باقي عمـر  . اين انتخابات يك نامزد آريوسي بود
عوامل دنيـوي   البته وي به انگيزة. رو شده ب و در اين راه گاه با مخاطرات بزرگ رو ،خود را وقف خدمت به كليسا كرد

اين راه را انتخاب نكرد، اما اگر چنين كرده بود نيز مي بايست راهش را خردمندانه دانست؛ زيـرا كـه اگـر در خـدمت     
كه در  بدان سان -در آن زمان براي جوالن دادن توسن كفايت و تدبير خويش  ،رسيدهم ميدولت به مقام امپراتوري 

  .يافتيدان كافي نميم -قفي برايش ميسر بود اجراي وظايف اس
بودكه مردي بـود كاتوليـك مـذهب، بـا تقـوا،       Gratianه سال اول دورة اسقفي امبروز، امپراتور غرب گراتيان در ُن

در . سـرانجام نيـز بـه قتـل رسـيد     به شكار چنان دلبسته و سرگرم بود كه دولت را فراموش مي كرد، و او . سهل انگار
ي در ايتاليا تـاج و تخـت بـه    لجانشين وي شد، و Maximusقسمت اعظم امپراتوري غربي غاصبي به نام ماكسيموس 

ز كار زمام اختيار او در دست مادرش ژوستينا ادر آغ. اي بيش نبودرسيد كه پسر بچه Valentinianبرادرش والنتينين 
  .ژوستينا مذهب آريوسي داشت، اختالف ميان او و امبروز ناگزير بودل بود، اما چون زنِ امپراتور والنتينين او

كنيم نامه هاي بيشماري نوشته اند كه بسـيار از آنهـا محفـوظ    در اين فصل از آنها بحث ميهر سه تن قديسي كه 
چند تن معـدود، از آنهـا    زز ااين است كه اطالعات ما دربارة آنان بيش از همة فالسفة كافر است، و نيز ج. مانده است

اگوستين قديس به همة اصناف مردم نامه نوشته است و نامـه هـايش   . بيش از همة روحانيان قرون وسطي خبر داريم
دوشـيزگان اسـت و بـه     نامه هاي يروم قديس غالباً خطاب به. غالباً در خصوص مسائل نظري و انضباط كليسايي است

لبترين و مهمترين نامه هاي امبـروز قـديس خطـاب    ارت خود را محفوظ بدارند؛ اما جدهد كه چگونه بكاآنها اندرز مي
كند كه در چه مواردي و جهاتي در اجراي وظايف خويش كوتاهي كرده اند؛ با پراتوران است و به آنها گوشزد ميبه ام
  .اندانجام دادن وظايفشان توفيق يافتهگويد كه در ه در برخي موارد بدانها تهنيت مياينك

. نخستين مسئلة عمومي كه امبروز مي بايست به حل آن اقدام كند، مسئلة قربانگاه و مجسمة پيـروزي در رم بـود  
اي مانـده بـود و ديـن رسـمي در دسـت اشـراف       جـ مذهب كفر در خاندانهاي سناتورهاي رم بيش از جاهاي ديگر بر 
كنستانتينوس، پسر كنستانتين، مجسمة پيـروزي را از  . روحاني بود و با غرور امپراتوري جهانگشايان بستگي يافته بود

يـان آن را بـاز از آنجـا    تامپراتـور گرا . ه بودمجلس سنا برداشته بود؛ اما ژوليان مرتد آن را باز به سر جايش كار گذاشت
را برداشت، و سپس يك هيئت نمايندگي به رياست سيماكوس، فرماندار شهر، از امپراتور تقاضا كرد كـه آن مجسـمه   

  .بار ديگر بر سر جايش نصب كند
 -سيماكوس، كه در زندگي اگوستين نيز نقشي بازي كرده است، يكي از افراد برجستة يك خاندان برجسـته بـود   

به علت اعتراضي كه به برداشتن مجسمه كـرده بـود    382وي در سال . خانداني ثروتمند، اشرافي، درس خوانده، كافر
. فرماندار رم بـود  384د شد، ولي اين تبعيد ديري نپاييد؛ زيرا چنانكه ديديم وي در سال به فرمان گراتيان از رم تبعي

بـود و در دورة امپراتـوري تئودوريـك شـهرت      Boethiusاين شخص جد آن سيماكوسي است كه پدر زن بوئتيـوس  
  .داشت

كـار خـود را نـزد امپراتـور از     ) Damasusداماسوس (سناتورهاي مسيحي اعتراض كردند و به كمك امبروز و پاپ 
مـيالدي   384پس از مرگ گراتيان، سيماكوس و سناتورهاي كافر از امپراتور جديـد، والنتينـين دوم، در   . پيش بردند
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امبروز در رد اين تقاضا نامه اي به امپراتور نوشت و در آن بـه بيـان ايـن نظـر     . تقاضاي كار گذاشتن مجسمه را كردند
تودة مردم در برابر پادشاه خود تعهد خدمت سپاهي به گـردن دارنـد، امپراتـور نيـز در مقابـل      پرداخت كه همچنانكه 

اگـر آن كسـي كـه    . مگذاريد كسي از جواني شما اسـتفاده كنـد  «گويد مي 1.خداي متعال وظيفة خدمت برعهده دارد
گردد، بل شـوق و حـرارت او    چنين تقاضايي از شما دارد كافر باشد، حق نيست كه روح شما اسير ريسمان خرافات او

ور حقيقـت  بايد براي شما درسي باشد تا چگونه بايد در حمايت و دفاع حقيقت مصر و پرحرارت بود؛ زيرا كه وي با ش
بـت عـذابي    گويد كه براي فرد مسيحي اجبار به سوگند خـوردن در قربانگـاه  امبروز مي» .كنداز امور بيهوده دفاع مي

، امري مدني مي بود در آن صورت حق جواب براي گروه مخالف محفوظ مي ماند؛ حـال آنكـه   اگر اين امر«. اليم است
مسلماً اگر فرمان ديگري صادر شود، ما اسقفها ... اين امري ديني است و من كه اسقف شهرم در اين مورد ادعايي دارم

روزي بـه كليسـا بياييـد، امـا يـا       شما حقيقتاً ممكـن اسـت  . ديگر نخواهيم توانست با سوختن بسازيم و دم برنياوريم
  2».كشيشي در آنجا نخواهيد يافت، و يا كشيشي را خواهيد يافت كه شما را به درون راه نخواهد داد

رستشگاههاي كفار هرگز بـه آن  به مصرف اموري مي رسد كه ثروت پ نامة ديگر تذكر مي دهد كه موقوفات كليسا
از آنان بخواهيد تا برشمارند كـه چنـد   . اهداري از فقرا و مساكين استمتعلقات كليسا براي نگ« :مصارف نرسيده است

حتـاج زنـدگي فـراهم                    انـد و بـراي چنـد تبعيـدي ماي    طعـام كـرده  اند و چنـد مسـكين مسـتمند را ا   نده را باز خريدهب
  .كرده ميمل مسيحيت آن را كامالً توجياين سخن استدالل بود، و استداللي بود كه ع» اند؟ساخته

كه طرفدار كفـار بـود بـار     Eugeniusامبروز قديس مقصود خود را به دست آورد، اما بعد، امپراتور غاصب اوژنيوس 
بود كه سرانجام  394ئودوسيوس در فقط پس از شكست اوژنيوس به دست ت ديگر قربانگاه و مجسمه را برپا داشت، و

  .اين مسئله به طور قطعي به نفع مسيحيان حل شد
بار به وي مأموريـت سياسـي محـول    ي روابط بسيار دوستانه داشت و يكسقف امبروز در آغاز كار با دربار امپراتورا

امـا ديـري نگذشـت    . وس غاصب، كه بيم حمله اش به ايتاليا مي رفت، برود و با وي مذاكره كندمشد تا به نزد ماكسي
درخواست كرد كه در شهر مـيالن  آريوسي مذهب بود  امپراتريس ژوستينا كه. كه اختالف شديدي در ميانه ظاهر شد

مردم جانب امبروز را گرفتند و انبـوه خلـق   . درخواست او را نپذيرفتكليسايي به آريوسيان واگذارده شود، ولي امبروز 
خود آريوسي بودند براي تصرف كليسا فرستاده شـدند، ولـي ايـن سـربازان بـا      كه سربازان گوت . در كليسا گرد آمدند

كنتها و نماينـدگان عـوام آمدنـد و از    «: 3امبروز در نامة پر شوري به خواهرش مي نويسد. م از در دوستي درآمدندمرد
در يـد  من خواستند تا كليسا را فوراً تسليم كنم و گفتند كه امپراتور حق خود را اعمال مي كند، زيرا كـه همـه چيـز    

به من دارد از من بخواهد، يعني زمين و پول و هـر چيـزي    من در جواب گفتم كه اگر وي آنچه را تعلق. ستقدرت او
من باشد، از تسليم آن ابا ندارم، گو اينكه همة مايملك من تعلق به فقرا دارد؛ اما چيزهـايي كـه    از اين قبيل كه از آنِ

؛ اگر شـخص مـرا   يدخواهيد، بسم اهللا بفرماياگر ملك موروثي مرا مي. نيستند تعلق به خدا دارند در يد قدرت امپراتور
خواهيد مرا به زنجير بكشيد يا به قتل برسانيد؟ در هر حال بـا كمـال ميـل    آيا مي. الحال روانه شوممي خواهيد تا في

پناه نخواهم برد، بلكه ترجيح  من با انبوه خاليق از خود دفاع نخواهم كرد، و براي نجات جان خود به محرابها. حاضرم
هنگامي كه شنيدم مردان مسلح براي تصرف كليسا اعزام شـده انـد،   . حرابها ريخته شوددهم كه خونم در راه اين ممي

حقيقتاً دچار وحشت و اضطراب شدم كه مبادا در نتيجة دفاع مردم از كليسا كشتاري واقع شود كه آسيب آن به تمام 
  ».دعا كردم كه من زنده نمانم تا ويراني تمام ايتاليا را به چشم نبينم. شهر برسد

                                                           

1. Epistle XVII. 

  .كندبيني فئوداليسم را پيش بيني ميآيد كه اين نظر جهانبه نظر مي. 2
3. Ibid, xx. 



 265 □ سه مجتهد كليسا 

 

اين ترس اغراق آميز نبود؛ زيرا ممكن بود كه سربازان گوت ناگهان دسـت بـه كارهـاي وحشـيانه بزننـد، چنانكـه       
  .از اين در غارت رم دست زدند دبيست و پنج سال بع

وي را متهم مي كردند كه مردم را تحريك مي كنـد، ولـي او در پاسـخ    . نيروي امبروز ناشي از پشتيباني مردم بود
               امبـروز  » .داشـتن آنـان در دسـت خداسـت    حدود قدرت من بـود، لـيكن آرام نگه  ريك نكردن آنان در تح«: مي گويد

ت نكرد قدم پيش بگذارد، زيرا كه در ميان مردم شهر حتي يك تـن آريوسـي   أمي گويد كه هيچ يك از آريوسيان جر
ه در صورت لزوم قوة قهريه بـه كـار   كستور داده شد به وي رسماً امر شد كه كليسا را تسليم كند و به سربازان د. نبود
در ايـن  . ولي سرانجام سربازان از به كار بردن قوة قهريه خودداري كردند و امپراتور ناچار به عقـب نشـيني شـد   . برند

امبروز نشان داد كه اموري هست كه در آنها دولـت  . مبارزه پيروزي بزرگي براي استقالل جامعة روحاني به دست آمد
  .ايد تسليم كليسا شود، و بدين ترتيب اصلي را برقرار كرد كه تا به امروز اهميت خود را حفظ كرده استب

يهوديان آتش گرفتـه بـود و كنـت ناحيـة شـرقي       كنيسه اي از آنِ. اختالف بعدي وي با امپراتور تئودوسيوس بود
اتور دستور داد كه مسببين حقيقي آتـش  امپر. گزارش داده بود كه اين كار به تحريك اسقف محل صورت گرفته است

ن اسقف را انكار مي كند و نه اذعان، آامبروز قديس تقصير . سوزي مجازات شوند، و نيز اسقف مقصر، كنيسه را بسازد
فرض كنيم كـه اسـقف از   . لكن از اينكه امپراتور ظاهراً به ضد مسيحيان جانب يهوديان را مي گيرد در خشم مي شود

سرپيچي كند؛ در اين صورت اگر در سرپيچي خود اصرار ورزد شهيد خواهـد شـد و اگـر تسـليم شـود       فرمان امپراتور
ت تصميم بگيرد كه شخصاً كنيسه را به خرج مسيحيان از نو بسازد چه خواهد شـد؟ در ايـن   ناگر ك. مرتد خواهد شد

آيا در «. يني به مصرف خواهد رسيددصورت امپراتور داراي يك والي مرتد خواهد بود و اموال مسيحيان در تقويت بي
ديني يهوديان ساخته شود؟ و آيا بايد ميراثي كـه بـه بركـات نـام     اين صورت بايد از ويرانه هاي كليسا مكاني براي بي
امبروز در اين نامه مطلـب را چنـين ادامـه    » دينان منتقل گردد؟مسيح به مسيحيان رسيده است به گنجينه هاي بي

باط ضـ يـا نشـان دادن ان  آدر اين صـورت  . ايضباط ملك بدين كار برانگيخته شدهشايد به خاطر ان ،اامپراتور«: دهدمي
امپراتورا، مگر نشنيده اي كه چـون  . مهمتر است يا صيانت دين؟ واجب اين است كه قضاوت به نفع دين صورت گيرد
سنگ و خـاك آن پرداختنـد طعمـة     ژوليان فرمان تجديد بناي معبد اورشليم را صادر كرد، كساني كه به صاف كردن

  »حريق شدند؟
اتي در پـي داشـته   پيداست كه به عقيدة امبروز قديس ويران ساختن كنيسه به هيچ روي نبايـد مجـازات و مكافـ   

اي است از اين كه چگونه كليسا به محض آنكه قدرت به دست آورد به تحريك احساسات ضد يهودي اين نمونه. باشد
  .پرداخت

 390در سـال  . امپراتور و امبروز براي شخص اخير متضمن كسب آبرو و حرمـت بيشـتر بـود   يان ماختالف بعدي 
فرماندة پادگان را  Thessalonicaميالدي، هنگامي كه تئودوسيوس در ميالن بود، گروهي از عوام الناس در تسالونيكا 

هنگـامي  . دهشت انگيزي صادر كـرد تئودوسيوس با دريافت اين خبر از شدت خشم بيتاب شد و فرمان انتقام . كشتند
             كه مردم در سيرك فراهم نشسته بودند، سربازان بر سرشان ريختند و دسـت بـه كشـتار گشـودند، و در ايـن كشـتار       

در اين هنگام امبروز كه از پيش براي جلوگيري از اين كار كوشـيده ولـي   . حساب حداقل هفت هزار تن تلف شدندبي
صرفاً دربارة اصـول اخالقـي   اين نامه . به امپراتور نامه اي نوشت مشحون از شهامت و شجاع پرشكوه نتيجه نگرفته بود

  :آيدكالمي و قدرت كليسا به ميان نمي كند و در اين يك مورد ديگر پاي مسائلبحث مي
در شهر تسالونيكا كاري صورت گرفته است كه مسبوق به هيچ سـابقه اي نيسـت، و مـن نتوانسـتم از وقـوع آن      «

جلوگيري كنم؛ و در حقيقت همان هنگامي كه براي جلوگيري از آن به كرات تقاضا كردم، تذكر دادم كه ايـن عمـل،   
  ».ي خواهد بودفجيععمل 
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آيـا تئودوسـيوس نيـز چنـين      1.كـرد خود را با ندامت اعتراف مـي  گناه شد و سپسداود به كرات مرتكب گناه مي
آيـا  . ت تعيين كفاره نخواهم داشـت أاگر شما بخواهيد حضور داشته باشيد، من جر«: خواهد كرد؟ امبروز مي گويد كه

آنچه پس از ريخته شدن خون يك تن بيگناه  مجاز نيست، پس از ريخته شدن خون گروهي كثير از بيگناهان مجـاز  
  ».خواهد شد؟ به نظر من چنين نيست

امپراتور از كردة خود پشيمان شد، و در حالي كه جبة ارغواني عالمـت امپراتـوري را از تـن بـه در آورده بـود، در      
با امبـروز اختالفـي    395درال ميالن در مأل عام آيين استغفار را به جا آورد و از آن هنگام تا در گذشتنش در سال تكا

  .پيدا نكرد
او نيز مانند سـاير نويسـندگان   . عصر خود بود ةبروز در حالي كه سياستمداري برجسته بود، از جهات ديگر نمونام

هنگامي كه جـايي را  . روحاني رساله اي در تمجيد بكارت و رسالة ديگري در تحذير از ازدواج با زنان بيوه نوشته است
و گفتند كه امبروز در خواب خبر ( ت انساني در آنجا كشف شد درال تازة خود انتخاب كرده بود فوراً دو اسكلتبراي كا

كنند و امبروز اعالم كرد كه اين اسـتخوانها متعلـق بـه دو    م شد كه اين اسكلتها اعجاز هم مي، و بعد معلو)يافته است
ري كـه  بـاو نقل شده است و او با تمام آن خوشدر نامه هاي او معجزات ديگري هم . تن از شهيدان مسيحيت هستند

بـه عنـوان حكـيم از     امبـروز بـه عنـوان محقـق از يـروم و     . وجه مشخص عصر اوست از آن معجزات سخن مي گويـد 
تر است؛ ولي به عنوان سياستمداري كه با مهارت و شجاعت نيروهاي كليسا را متحد ساخت اش پاييناگوستين مرتبه

  .كندرتبة شخصيت طراز اول را احراز ميم
يعني كتابي كه تا به امروز به عنـوان ترجمـة   ) Vulgate(التيني كتاب مقدس، » متن رايج«م يروم به عنوان مترج

تا زمان وي كليساي غربي براي اطـالع از  . رسمي كليساي كاتوليك از كتاب مقدس شناخته مي شود، قابل تذكر است
چنانچـه پيشـتر   . ف داشـت اخـتال آن متكي بود كه در موارد مهمي با متن عبري » ترجمة سبعيني«به » عهد عتيق«

ديديم مسيحيان بدين پندار پاي بند بودند كه از زمـان طلـوع مسـيحيت بـه بعـد يهوديـان متـون عبـري را، در آن         
تحقيقات صـحيح و دور از حـب و   . اندرا پيشگويي شده است، تحريف كرده مواضعي كه به نظر مي رسيد ظهور مسيح

وي كمـك مربيـان يهـودي را كـه از بـيم      . و يروم نيز آن را قوياً رد كرد بغص نشان داد كه اين نظر قابل دفاع نيست،
هـر كـس در ايـن    «: يروم در دفاع از خود در برابر حملة مسيحيان گفـت . دادند پذيرفتپنهاني بدو ياري مي يهوديان

 مـي دانسـتند،   يرفته بود كـه يهوديـان معتبـر   چون وي متني را پذ» .وديان بپرسدترجمه اشكالي مي بيند، برود از يه
اي با مخالفت روبرو شد، ولي سرانجام جاي خود را باز كـرد و ايـن پيـروزي تـا حـدي      ترجمة وي در آغاز كار تا اندازه

اين ترجمه، با توجه به اين كه متضمن نقد و بررسي مهمي از . رفته از آن كردون حمايتي بود كه اگوستين رويهممدي
  .متون است، توفيق بزرگي بود

بـه   Aquileiaمحل تولد او شهري بود در حوالي اكيليـا  . متولد شد -يعني پنج سال پس از امبروز  - 345 يروم در
. خانوادة وي مرفه بود ولي ثروتمند به شمار نمـي رفـت  . با حملة گوتها ويران شد 377كه در  Stridonنام استريدون 

پس از سفري در كشـور  . يروم به رم رفت و در آنجا به تحصيل علم معاني و بيان پرداخت و زندگي گناه آلودي داشت
سال را به صـورت راهبـي منـزوي    پس از آن مدت پنج . گول در اكيليا جايگزين شد و در سلك رياضت كشان در آمد

زندگي وي در بيابان عبارت بود از توبه و انابة شديد و اشك و آه و فغان، كه به تواتر خلسـه  «: در بيابان سوريه گذراند
وي در حجره يا مغزه اي مي زيسـت و نـان روزانـه اش را    . و جذبه جانشين آن مي شد، و وسوسة خاطرات زندگي رم

                                                           

يك سلسله استدالالت متكي به كتب مقدس را بر ضد پادشاهان آغاز مي كند كه در سراسـر قـرون   » كتاب سموئيل نبي«اين اشاره به . 1
              آثـار ميلتـون نيـز بـه آن اشـاره       مثالً در. پيورتيانهاي انگلستان با سلسلة استوارت نيز مطرح بودوسطي ادامه يافت و حتي در جدال ميان 

  .شودمي
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پس از اين دوره به قسطنطنيه سفر كرد، سه سال نيز در رم به سر بـرد   1».پالس مي پوشيد خود به دست مي آورد و
  .و در آنجا دوست و مشاور پاپ داماسوس شد و به تشويق او ترجمة كتاب مقدس را به دست گرفت

  .يروم قديس در مدت عمر خود با بسياري كسان مشاجره و مجادله كرد
مشكوك مي نمايد، با اگوستين مشاجره » غالطيان دوم«ار گفتة پولس رسول در پطرس، كه از قررفتار وي دربارة 

ريد؛ و در مخالفت با پالگيوس به حدي مصر و متعصب بود كه ب Rufinusكرد؛ بر سر اوريگن از دوست خود روفينوس 
پـاپ جديـد نيـز    گويا پس از مرگ داماسوس بـا  . صومعه اش مورد حملة گروهي از عوام الناس پالگيوسي قرار گرفت

. بودشده آشنا بودند متدين  هم اشرافي وكه وي در مدت اقامت خود در رم با تني چند از بانوان . مشاجره كرده است
پاپ جديد و بسياري از ديگـران از ايـن كـار    . يروم برخي از آنها را وادار ساخت كه به سلك رياضت و رهبانيت درآيند

 420تا زمـان مـرگش در    386لحم رها كرد و از الديگر، يروم رم را به قصد بيت عللبدين علت، و به . ناخشنود بودند
  .در آن شهر زيست
 Paulaشخصي كه به او گرويده بودند دو تن قابل ذكرند و اين دو عبارتند از بيوه زني به نام پـاوال  تدر ميان زنان م

ايـن  . لحم همراه او رفتندالعجيب يروم به بيت بانوان در سفر هر دوي اين. Eustochiumو دخترش به نام اوستوشيوم 
يروم قديس  بانوان متعلق به عاليترين خانواده هاي اشرافي بودند، و انسان ناچار احساس مي كند كه در رفتار و رابطة

اي بـراي سـنگ   قطعـه لحم درگذشـت يـروم   الوال در بيتهنگامي كه پا. پروازي وجود داشته استبا آنان رنگي از بلند
  :رش سرود، از اين قرارمزا

  در اين گور يكي از زادگان سيپيون آرميده است،
  يكي از دختران خاندان شهر پاولين

  يكي از نوادگان گراكوسها،
  از نسب آگاممنون

  اينجا بانو پاوال آرميده است كه
  نور چشم والدينش بود و اوستوشيوم

  ست، و او نخستين زن رومي استدختر او
  2.لحم را برگزيدالبه خاطر مسيح مشقت زيستن در بيت كه

يروم راجع به حفظ بكارت به زبـان بسـيار صـريح و بـا ذكـر      . هاي يروم به اوستوشيوم خواندني استبرخي از نامه
دهـد و بـا   را براي او شرح مي» عهد عتيق«ت وي معني دقيق و موضعي برخي از تمثيال. جزئيات به وي پند مي دهد

است و اين ازدواج را غـزل  » عروس مسيح«مي گويد كه راهبه . ستايدشهواني لذات زندگي رهباني را مي فاننوعي عر
جـالبي بـه وي    ةدر نامة مفصلي كه يروم هنگام سوگند خوردن اوستوشيوم به مادر او نوشته مـژد . سليمان مي ستايد

همسر سرباز شما را خشـمگين سـاخته اسـت؟ او    باشد نه ] مسيح[آيا اينكه او خواسته است همسر پادشاه « :دهدمي
  3».مقام بزرگي به شما ارزاني داشته است؛ شما اكنون مادرزن خدا هستيد

  :گويدهمان نامه خطاب به اوستوشيوم مي در
دامـاد در درون وجودتـان بـا شـما     كـاري كنيـد كـه     ؛كاري كنيد كه خلوت اتاقتان همواره نگاهبان شـما باشـد  «

كنيـد  كنيد؟ اگر ميئت مييا كتاب مقدس را قراآ. گوييدخوانيد با داماد سخن مي؟ اگر ميخوانيدميآيا دعا . درآميزد

                                                           

1. Seleci Library of Nicene and Post-Nicene Fathers, Vol VI, p. 17. 
2. Ibid, p. 212. 
3. Ibid, p. 30. 
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در ظاهر مي شـود و دسـتش را از روزنـة در بـه      هنگامي كه خواب شما را در مي ربايد او پشت .با او سخن مي گوييد
. مـن بيمـار عشـقم    :گوييدشويد و برخاسته ميشما بيدار مي درون مي آورد و قلب شما براي او به تپش در مي آيد و

  ».اي ممهور استاي مسدود و فوارهي محصور و چشمهخواهر من، همسر من، باغ: دهدجواب ميآنگاه او 
و از ايـن  « -بريـده اسـت   و دوسـتان  كند كه چگونه پس از آنكـه خويشـتن را از خويشـان    در همان نامه نقل مي

پس كتابخانـه  . توانسته است از كتابخانه خود دل بركندهنوز نمي - »مبدانها معتاد بودوراكهاي لذيذ كه دشوارتر، از خ
ن بتوانم با خوانـدن  آگرفتم، فقط براي اين كه پس از و من كه مردي بينوا بودم روزه مي«. را با خود به بيابان مي برد

ت بـاز سـقوط مـي كـرد و آثـارپالوتوس      پس از چندين شـبانه روز توبـه و نـدام   » .آثار سيسرو اجر خود را ضايع كنم
Plautus تـا  . كـرد جلوه مـي » خشك و منزجر كننده«پس از اين هوسرانيها، نوشته هاي انبيا در نظرش . را مي خواند
مي گويد كـه   بار در حال تب روز محشر را در خواب مي بيند و مسيح از او مي پرسد كه كيست و او در پاسخآنكه يك

شود كه فرمان صادر مي و» .گويي، تو پيرو سيسرو هستي، نه پيرو مسيحدروغ مي«: آيد كهمسيحي است و جواب مي
بارالها، اگر بـار ديگـر كتـب دنيـوي در     «: سرانجام يروم در خواب فرياد مي كشد كه. به ضرب تازيانه او را اصالح كنند

خواب «كند كه اين خواب، وي اضافه مي» .اشما انكار كرده برو تعلق خود نگاه دارم يا اگر اين كتب را بخوانم، وجود ت
  1».اي نبودؤياي ياوهيا ر

ولـي پـس از   . از اين هنگام به بعد، تا چندين سال، در نامه هاي يروم كمتر از آثار كالسيك مطلبي نقل شده است
اشـعار را از  يـن  اما به نظـر مـي رسـد كـه ا    . كندرژيل و هوراس و حتي اويد سقوط ميثار ويآچندي باز وي در دامن 
  .كند؛ خاصه آنكه برخي از آنها به دفعات تكرار شده استحافظة خود نقل مي

نامه هاي يروم بيش از هر اثر ديگري كه من سراغ دارم احساساتي را كـه در نتيجـة سـقوط امپراتـوري رم پديـد      
  2:نويسدمي 396در سال . كندبود بيان مي آمده
بيست سال بلكه بيشتر است كه خون روميـان  . لرزدانديشم تنم ميود ميمي كه دربارة فاجعات زمان خمن هنگا«

ا و تسـالي و اكائيـا و   بسيتيا و تراس و مقدونيه و داسـ . شودان قسطنطنيه و جبال آلپ ريخته ميمي ةفاصل درهر روز 
انـدالها و مارچيهـا غـارت    نهـا و و واپيروس و دالماتيا و پاتونياس، همه به دست گوتها و سارماتيها و كاديها و آلنهـا و ه 

آيـا  . داريـم وردن گردن خود را افراشته نگـه مـي  دنياي رومي در حال سقوط است، معهذا ما به جاي سر فرود آ. شدند
كنـون كـه وحشـيان بـر آنـان حكومـت                               براي قرنطيان يا آتنيان يا الكدونيان يا آركاديان، يا هر كدام از اقوام يوناني، ا

كنند چه نشاني از شجاعت و دليري باقي مانده است؟ من فقط از چند شهر نام بـردم؛ ولـي ايـن شـهرها پايتخـت      مي
  ».دولتهاي كوچكي نبودند

بـراي اداي حـق   « :سپس وحشيگري هونها را در اروپاي شرقي نقل مي كند و آنگاه نامه را چنين خاتمه مي دهـد 
  ».الكن خواهد بود Sallustت سيديدس و سالوسچنين مطالبي زبان تو

  3:نويسدد، يعني سه سال پس از تصرف رم ميهفده سال بع
آن . هنـوز زنـده و شـكوفانند    او چه ننگين است كه بايد گفت گناهـان مـ  ! آري. دنيا به ويرانه اي مبدل مي شود«

ين نمانـد كـه روميـان    و ديگر نقطه اي بـر روي زمـ  . عظيم شد يشهر شهير، آن پايتخت امپراتوري روم، طعمة حريق
ن همـه  كليساهايي كه زماني مقدس بودند اكنون تلهايي از خاك و خاكستر بيش نيستند؛ و با اي. بدانجا آواره نگشتند

كنيم كـه گـويي فـردا خـواهيم مـرد، و چنـان بـه        چنان زندگي مي. چرخدانديشة ما هنوز به گرد گردآوردن مال مي

                                                           

ازدهم در سراسر اروپا ادامه يافت، مگر در ايرلند كه چون مردمانش خدايان االمپي را هرگز اين دشمني كليسا با ادبيات كافران تا قرن ي .1
  .نمي پرستيدند كليسا نيز از آن خدايان باكي نداشت

2. Letter IX. 
3. Letter cXXVIII. 
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ارها و سـقفها و سـتونها از   ديو .البد رحل اقامت در اين جهان افكنده ايماالي ناهاي دنيوي مشغوليم كه گوييساختن ب
  ».دهده و گرسنه در پس درهاي ما جان ميدرخشد، و معهذا مسيح در قالب فقيران و مسكينان، برهنطال مي

 ةرا همـ اين قطعه را يروم قديس بر حسب تصادف در نامه اي به دوستي نوشته است كه عزم داشـته دختـر خـود    
عمر به سلك دختران عذرا درآورد، و قسمت اعظم نامه در خصوص قواعدي است كه بايد در تربيت اين گونه دختران 

و اين نكته شنيدني است كه با همة احساسات عميقي كه يروم دربارة سقوط دنياي قديم نشان مي دهـد  . رعايت شود
بـه هـيچ روي متوجـه    افكار يروم هرگـز و  . ندالها و گوتها استوا ونها حفظ بكارت مهمتر از پيروزي بر هو در نظر وي

نمايد؛ هرگز خطرات تكيه داشتن بر سپاه وحشي را يستم مالياتي را باز نميانهاي سيگردد؛ هرگز زسياست عملي نمي
اما فقـط  راست است كه امبروز سياستمدار بود، . ر در مورد امبروز و اگوستين نيز صادق استمو اين ا. نشان نمي دهد

بنابراين، هنگامي كه بهترين و قويترين مغزهـاي زمـان   . تا هنگامي سياستمدار بود كه پاي منافع كليسا در ميان باشد
از طـرف  . تا به اين حد از مسائل دنيوي به دور باشند جاي شگفتي نيست كه امپراتوري دچار انحطاط و ويراني شـود 

جـايي كـه   دم و توانا ساختن آنها به حفظ اميدهاي ديني خويش در جهان مسيحي براي افزايش تاب تحمل مر ،ديگر
 عـاليترينِ  ،»شـهر خـدا  «نظـر در   ةبيان اين نقطـ . نمود، شايستگي شايان تحسيني داشتاميدهاي دنيوي بيهوده مي
  .محاسن اگوستين قديس بود

يـات او را بـه فصـل    در اين فصل من فقط دربارة شخص اگوستين سخن خواهم گفت و بحث دربـارة فلسـفه و اله  
  .آينده محول خواهم كرد

ريقاي رومي آفوي از اهالي . ، يعني نه سال پس از يروم و چهارده سال پس از امبروز به دنيا آمد358اگوستين در 
اگوسـتين مـدتي پيـرو    . مادرش مسيحي بود، ولي پدرش مسيحي نبود. بود و بيشتر عمر خود را در همانجا به سر برد

 396در حـدود سـال   . و سپس كاتوليك شد و در شهر ميالن به دست امبروز غسـل تعميـد يافـت    مذهب مانوي بود
  .در همان شهر ماند 430شد، و تا زمان مرگش به سال ) هنقرطاج(در نزديكي كارتاژ  Hippoاسقف شهر هيپو 

ر دست است؛ زيـرا كـه   معلومات ما از اوان زندگي اگوستين بيش از اندازه اي است كه دربارة غالب علماي كليسا د
كتـاب اشـخاص نامـداري تقليـد             از ايـن  . از اين دورة زندگيش سخن گفتـه اسـت  » اعترافات«او در كتاب خود به نام 

» اعترافـات «كـنم كـه پـيش از    و مـن گمـان نمـي   . لستوي را نام برداند، كه از آن جمله خصوصاً بايد روسو و توكرده
اگوستين قديس از بعضي جهات شـبيه تولسـتوي   . ابل قياس با اين موجود بوده باشداگوستين كتابي از اين قبيل و ق

وي مردي بود پر شور و سودايي و در جواني از سرمشق زهد و پرهيـز  . است، اما از حيث قدرت انديشه از او برتر است
ن نيز ماننـد تولسـتوي در   اگوستي. ي دورني و فطري او را در جستجوي حقيقت مي راندياما نيرو ؛فاصلة فراوان داشت

. اش را غير انساني ساختامر زندگيش را سخت و خشن و فلسفهسالهاي آخر عمر دچار نوعي وسواس گناه شد و اين 
جنگيد؛ و شنيدني است كه برخي از عقايد خـود وي، هنگـامي كـه در    تمام با انواع انحرافات مذهبي ميوي به شدت 

امـا تـا هنگـامي كـه     . تكرار گشت به عنوان انحراف و الحـاد اعـالم شـد    Janseniusقرن هفدهم به وسيلة يانسنيوس 
  .را مورد ترديد قرار ندادآنها پروتستانها عقايد او را اتخاذ نكرده بودند، كليساي كاتوليك صحت و اعتبار 

او را از سـاير   آمده واقعـه اي اسـت كـه در كـودكيش رخ نمـوده و     » اعترافات«از نخستين وقايع زندگي او كه در 
را  ظاهراً وي با تني چند از كودكان همسال خود ميوه هاي درخت گالبي يكـي از همسـايگان  . كندكودكان ممتاز نمي

اگوسـتين  . اندهاي بهتر از آن هم داشتهكند، در حالي كه گرسنه نبوده، سهل است، در خانة خودشان گالبيغارت مي
گري براي به چنـگ آوردن  بود يا وسيلة دياگر گرسنه مي. انگاشتتصور مي ش اين كار را خباثتي فوقاسر عمرردر س

بود؛ ولي اين عمل، بدان شكلي كه واقع شده، ناجنسي محض بـوده كـه از   داشت باز عملش بدين بدي نميگالبي نمي
يـان    ه ايـن عمـل را چنانكـه در ب   همين امـر اسـت كـ    و. طر نفس خباثت سرچشمه گرفته استعشق به خباثت به خا

  :كندستين از خداي خود استدعاي عفو مياگو. سازدگنجد سياه مينمي
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بـا تـو   اكنون بنگر تا قلب مـن  . ايورطه بر آن رحمت داشتهخدايا، به قلب من نظري بيفكن؛ به قلبي كه در قعر «
ر اين عمل شرّ جهتي مرتكب خباثت شوم؛ زيرا كه دخواستم كه بيمن مي. جسته استبگويد كه در آن ورطه چه مي

مـن خرابكـاري را دوسـت              . ي داشـتم آن عمل زشت بـود و مـن آن را دوسـت مـ    . شر نداشتم عملِ محركي جز نفسِ
من نفس خطـاي خـود   . شدمن مرتكب آداشتم، من خطاي خود را دوست مي داشتم، نا آن چيزي را كه به خاطر مي

 مـن . علوي حضورت به حضيض اخراج از پيشگاهت فرو افتـادم  من روح پليدي بودم كه از دولت. داشتمرا دوست مي
  1».خواستماز ننگ خود چيزي جز نفس ننگ نمي

ـ      ي باري، بر همين منوال تا هفت فصل ديگر پيش مي رود و در سراسر اين فصول دربـارة چيـدن چنـد دانـه گالب
؛ ولي در عصـر خـود اگوسـتين    2ي استدر نظر مردم امروزي، اين نوعي بيمار. دهدهنگام بازي كودكانه داد سخن مي

اين وسواس گناه، كه در زمان اگوستين بسيار قـوي بـود،   . اين طرز تفكر صحيح به نظر مي رسيد و نشانة تقديس بود
يهوه خداي قادر مطلق بـود و بـه   . به عنوان راه سازش دادن عزت نفس با شكست ظاهري بر يهوديان ظاهر گشته بود

يدند؟ بـراي اينكـه خبيـث بودنـد،          رسـ يهوديان به سعادت و كامراني نمي داشت؛ پس چراقوم يهود هم عنايت خاص 
قوم يهـود اسـت،    ةنيات خدا متوج. نمودندييعت غفلت مركردند، از پيروي شست بودند، با غير يهود ازدواج ميپربت

شـود، پـس قـوم يهـود     ل ميز فقط از طريق تحمل محنت حاصها است، و آن نينيكي نولي چون عمل نيك بزرگتري
  .بايد نخست به وسيلة محنت تزكيه گردد، و اين محنت را بايد آيتي از محبت پدرانة خداوند بداند

قرار دادند، ولي اين امر در جنبة رواني گنـاه جـز از يـك جهـت چنـدان      » قوم برگزيده«مسيحيان كليسا را جاي 
مـد؛ افـراد   آگـذاريها دچـار   نت شد؛ كليسا نيز به زحمت و بدعتمحقوم يهود دچار رنج و  كليسا نيز مانند. تأثير نكرد

اي تطور مهمي در مفهوم تا اندازهاما يهوديان قبالً . مسيحي نيز در زير فشار عذاب و آزار به ورطة ارتداد سقوط كردند
در اصل مجموع قوم يهـود  . اينكه مفهوم گناه فردي را به جاي گناه قومي قرار داده بودند نگناه پديد آورده بودند، و آ

ديد؛ ولي بعدها گناه بيشتر جنبة شخصـي پيـدا كـرد، و بـدين     ه مي شد و مجموعاً جزاي آن را ميبود كه مرتكب گنا
هنگامي كه كليسا جاي قوم يهود را گرفت اين تطور اهميت اساسي پيـدا  . ترتيب كيفيت سياسي خود را از دست داد

. توانست از كليسا خـارج شـود  اه بود، حال آنكه فرد گناهكار ميروحاني مبرا از گنكرد؛ زيرا كليسا به عنوان يك وجود 
اين عزت در اصل متعلق به قوم يهود بود ولـي بعـداً بـه فـرد تعلـق      . عزت نفس مربوط است اچنانكه گفته شد گناه ب

يكـي مربـوط   : قسمت تقسيم شد و اين بود كه علم كالم مسيحي به دو. يافت نه به كليسا، زيرا كليسا مبرا از گناه بود
در زمانهاي متأخر كاتوليكها براي قسمت اول و پروتستانها بـراي قسـمت دوم   . به كليسا، و ديگري مربوط به روح فرد

آنكـه وي در ايـن ميانـه احسـاس     شدند، ولي در آثار اگوستين قديس هر دو قسمت برابرند، بـي اهميت بيشتري قائل 
ايـن عبـارت اسـت از رابطـة     : ن كساني هستند كه خدا نجاتشان را مقدر سـاخته اسـت  يابندگانجات. ناهماهنگي كند

اما هيچ كس نجات نخواهد يافت مگر آنكه غسل تعميد يافته و لذا بـه عضـويت كليسـا در آمـده     . مستقيم روح با خدا
  .گيرديسا واسط ميان روح و خدا قرار ميبدين ترتيب كل :باشد

 كند كه چرا خداونداساسي داشته باشد؛ زيرا توجيه ميامري است كه در رابطة مستقيم روح با خدا تأثير آن گناه 
سازد، و چرا با اين حال ارواح آدمي مي توانند در ايـن جهـان   د آدمي را به رنج و تعصب دچار ميبخشندة مهربان افرا

ن قـرار  آساس الهياتي كه نهضت اصالح دين بر ا نيست كهين جاي شگفتي ابنابر. مخلوق حائز باالترين اهميت باشند
  .گرفت ساخته و پرداختة مردي باشد كه داراي وسواس گناه شديد و غير طبيعي بوده است

  .در موضوعات ديگر چه مطالب گفتني دارد» اعترافات«اكنون ببينيم كه . اين از گالبي

                                                           

1. Confessions Book II, chap. iv. 
  .شود كه شباهت بسيار با مطالب باال داردهايي ديده ميفي او قطعهبايد مهاتما گاندي را مستثنا كنم؛ زيرا كه در اتوبيوگرا. 2
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مان مادر آموخته ولي از زبان يونـاني نفـرت داشـته اسـت،     كند كه زبان التين را به راحتي در دااگوستين نقل مي
اطـالع وي از زبـان   . خواسـتند بـدو بياموزنـد   مي» دت و تهديد و مجازات ظالمانهبا ش«زيرا كه اين زبان را در مدرسه 

 ممكن است تصور شود كه وي از اين مقدمه نتيجه مي گيرد كه درس معلـم بايـد  . يوناني تا پايان زندگي مختصر بود
  :گويد از اين قرار استاما آنچه خود او مي. محبتي باشد زمزمة
پس كامالً واضح است كه كنجكاوي آزادانه بيش از اجبار وحشت آور مي تواند ما را به آموختن اين مطالـب وادار  «
ادي را از وليكن، خدايا، اين تكليف و اجبار به وسيلة احكام تـو از چـوب اسـتاد گرفتـه تـا مصـائب شـهدا، آن آز       . كند
خواننـد و از  خشي هستند كه ما را به سوي تـو مـي  زيرا كه قوانين تو در حكم داروهاي تلخ شفا ب. داردف نگه ميانحرا

  ».دنسازتو است دور ميآن شادي و سبكسري زيان بخشي كه باعث جدايي ما از 
دور » شادي و سبكسري زيان بخش«ز جور استاد، اگر چه نتوانست به اگوستين زبان يوناني بياموزد، حداقل او را ا

اه را بزرگتـرين  براي كساني كـه گنـ  . مطلوب تعليم و تربيت است مين جهت در نظر او جور استاد جزءهساخت؛ و به 
اگوستين سپس به نقل گناهان خود مي پردازد و مـي گويـد كـه نـه     . دانند، اين نظر منطقي استمشغلة فكر بشر مي

ني بوده با دروغ گفتن و دزديدن غذا مرتكب گناه شده، بلكه حتي بيش از اينهـا دسـت   كه كودك دبستاهنگامي تنها 
 بـه اثبـات ايـن موضـوع    ) كتاب اول، فصـل هفـتم  (وي در حقيقت يك فصل تمام از كتاب خود را . لوده استآبه گناه 

 -ناك ديگـر  شـكمخوارگي، حسـد و رذايـل وحشـت     -دهد كه كودكان شيرخواره نيز وجودشان از گنـاه  اختصاص مي
  .آكنده است

در شـانزدهمين سـال زنـدگاني    «. شودرسد، شهوات جسماني بر او غالب ميهنگامي كه اگوستين به سن بلوغ مي
جسماني، كه جنون شهوت به رغم منع قوانين تو از پليدي آدمي گستاخ مي شود، هنگامي كـه ايـن جنـون بـر مـن      

  1»كردم و از لذات خانة تو تا چه حد دور بودم؟كجا سير مي سر زبون او ساختم، درغالب آمده و من خود را يك
داد، بلكه فقط در امـر تحصـيل او را يـاري    ين عادت زشت او به خود زحمتي نمياگوستين براي جلوگيري از ا پدرِ
ولـي  . گرفتاي نميكرد، و نتيجهني ترغيب ميمادرش مونيسكاي مقدس، برعكس، او را به راه عفت و پاكدام. مي كرد

  .كرد، به او پيشنهاد زن گرفتن نمي»آينده من بر اثر وجود زن خراب شود«كه تي او نيز در آن هنگام از ترس آنح
جوشي از عشقهاي بي بند و بار در پيرامـون مـن در   جايي كه ديگ«اگوستين درشانزده سالگي به كارتاژ مي رود، 

را دوست مي داشتم و از روي نياز عميق از بي نيازي خـود  ولي عشق ورزيدن . من هنوز عشق نمي ورزيدم. غليان بود
گشتم، و عاشـق عشـق ورزي شـدم، و از امنيـت و     ر پي آنچه شايد بدان عاشق شوم ميد. از عشق ورزي نفرت داشتم

بود كـه از وجـود   تر هنگامي در آن هنگام عاشق و معشوق بودن در نظرم شيرين بود، ولي شيرين... سالمت بيزار بودم
را بـه  آن آسـمانِ  آلـودم و صـفاي   ردم، و چشمة دوستي را بـه شـهوت مـي   داشتم لذت مي بي كه دوستش ميشخص

كند كه اگوستين سـالها بـا   روابط وي را با معشوقه اي وصف مياين كلمات  2».ساختمابرهاي دوزخي شهوت تيره مي
داشت، و پـس از در آمـدن بـه مـذهب      و از او صاحب پسري شد و بدان پسر نيز محبت 3ورزيدوفاداري بدو عشق مي

داشتديني آن پسر مبذول مي كاتوليك توجه فراوان به تربيت.  
                اگوسـتين بـا دختـري كـه مـادرش      . سرانجام وقت آن مي رسد كه او و مادرش مي بايست در فكر عروسي باشـند 

معشوقة مـن كـه بـه    «: مي گويد. طع رابطه كنداش قبندد و الزم مي آيد كه با معشوقهمي پسنديده عهد نامزدي مي 
ا قلب من پيوند داشت و بريدن از او قلب مـرا مجـروح و خـونين    بعنوان مانعي بر سر راه ازدواج من از من بريده شد، 

در حالي كه به نام تـو سـوگند مـي خـورد كـه      ] اگوستين در اين هنگام در ميالن بود،[فريقا بازگشت، آاو به . ساخت

                                                           

1. Confessions, Book II, chap. ii. 
2. Ibid, Book III, chap. i. 
3. Ibid, Book IV, chap. ii. 
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امـا چـون بـه سـبب كـم       1».رد ديگري محشور نخواهد شد؛ و پسري را كه من از او داشتم نزد من گذاشتهرگز با م
سني عروس ازدواج تا دو سال ديگر ممكن نبود، اگوستين معشـوقة ديگـري گرفـت كـه كمتـر از معشـوقة نخسـتين        

. به دعـا خوانـدن مـي پرداخـت    وجدان اگوستين مدام او را عذاب مي داد و او . رسميت داشت و كمتر مورد توجه بود
سرانجام پيش از آنكه وقت ازدواج فرا رسد، دين پيروزي كامل  2».اما نه اكنون ،به من نجابت و نيروي كف نفس بده«

  .تجرد كرد به دست آورد و اگوستين باقي عمر را وقف
رسانيده بود، از طريـق آثـار سيسـرو    بيان به پايان  اما پيش از اينها، در نوزده سالگي تحصيالت خود را در معاني و

. تخواست به خواندن كتاب مقدس بپرردازد، اما ديد كه از وزن و شكوه سيسرو در آن اثـري نيسـ  . با فلسفه آشنا شد
شغل وي معلمـي معـاني و بيـان بـود و بـه      . خود شد يد و باعث اندوه مادرِومانوي گردر اين هنگام بود كه به مذهب 

علـت اجتنـاب   «داشت، اما در سالهاي بعد با آن مخالف شد، زيرا سـتاره بينـي مـي گويـد كـه       ادقستاره بيني هم اعت
وي خصوصاً . داد به مطالعة فلسفه پرداختا كه منابع زبان التيني اجازه ميتا آنج 3».ناپذير گناهان تو در آسمان است

پليـدترين   ،و بـراي مـن  «. آن را بفهمـد  ارسطو نام مي برد و مي گويد كه توانسته است بي كمك معلم» ةده مقول«از 
بندة شهوات پست، چه سودي داشت كه به تنهايي كتاب فنون به اصطالح آزاد مي خوانـدم و آنچـه را مـي توانسـتم     

بـودم و بـر    زيرا كه من پشت خود را به سوي نور و روي خود را به سوي اشياي مستنير كرده ...بخوانم مي فهميدم؟ 
و خودش در اين زمان اگوستين عقيده داشت كه خدا جسمي بزرگ و نوراني است،  4».تابيدچهرة خود من نوري نمي

د، بـه  كننـد و بگـذر  جاي اينكه بگويد مانويان خطـا مـي   اي كاش كه اگوستين به. دانسترا نيز جزئي از آن جسم مي
  .پرداختتشريح جزئيات آراي آنان مي

آنچـه  5بر قول خـودش وي، بنا. د مانوي جنبة علمي داردعقاي جالب اين است كه نخستين داليل اگوستين در رد ،
و آنها را با گفته هاي مـاني  «. در باب ستاره شناسي از روي نوشته هاي ستاره شناسان آموخته بود به ياد داشته است

يـن  قياس كردم كه بر اثر جنون حماقت به تفصيل در باب اين موضوعات قلمفرسايي كرده اسـت؛ امـا هـيچ يـك از ا    
استدالالت وي دربارة اعتداالت و انقالبات فصلي و خسوفات و كسوفات و ايـن قبيـل امـور كـه مـن از مطالعـة كتـب        

به من امر مي شد كه بدانها اعتقاد داشته باشم، ولي اين امر بـا داليلـي از   . دنيوي آموخته بودم در نظرم درست نيامد
ـ  در نمي من راست آمد و با مشاهدات خودحاسبه به دست ميم وي جانـب احتيـاط را   » .ودآمد، بلكه كامالً بـرعكس ب

نفسه نشانة بطالن ايمان و عقيده نيست، بلكه وقتي چنين مي شـود  گويد كه اشتباهات علمي فيكند و ميرعايت مي
گـر  ه اآيـد كـ  ينجا براي انسان اين سؤال پـيش مـي  در ا. كه با آن لحن قاطع كه خاص الهام آسماني است به بيان آيد

  .كردزيست چه مياگوستين در زمان گاليله مي
كه به عنوان دانشـمندترين فـرد آن فرقـه شـهرت داشـت، بـه اميـد         Faustusيك اسقف مانوي به نام فاوستوس 

او را از علوم دنيوي جز دسـتور زبـان، كـه در آن هـم      اما«. برطرف كردن شك اگوستين با وي مالقات و مباحثه كرد
و انـدكي از   Tully» خطابـه هـاي تـولي   «وليكن چون قدري از . خبر يافتمرود، بيعادي فراتر نميمعلوماتش از حدود 

كتب سنكا و مختصري از آثار شعرا و چند كتابي دربارة فرقة مانوي، كه به زبان التيني و با نظم منطقي نوشـته شـده   
به دست آورده بود كه در تحت فرمان شـعور  خوانده بود، و به واسطة ممارستي كه در محاوره مي ورزيد، نوعي بالغت 

  6».نمودتر ميالحت طبيعي، خوشايندتر و فريبندهو ذوق سليم و نوعي م

                                                           

1. Ibid, Book VI, chap. xv. 
2. Ibid, Book VIII, chap. vii. 
3. Ibid, Book IV, chap. iii. 
4. Ibid, Book IV, chap. xvi. 
5. Ibid, Book V, chap. iii. 
6. Ibid, Book V, chap vi. 
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مشحون «مي گويد كه كتابهاي مانويان . اگوستين فاوستوس را در حل مشكالت نجومي خويش بالكل ناتوان يافت
كه با آنچه ستاره شناسان كشف كرده انـد  » و ماه است،از افسانه هاي دور و دراز دربارة آسمان و ستارگان و خورشيد 

س به صراحت جهـل خـود را اعتـراف    پرسد، فاوستوربارة اين موضوعات از فاوستوس مياما هنگامي كه د. توافق ندارد
لوب من بود جذابتر اسـت  طتر داشتم، زيرا كه فروتني ساده حتي از آنچه مبه همين جهت او را حتي دوست«. ندكمي
  1».او را در مسائل دشوار و دقيق چنين شخصي يافتم و من

اين سخن به طرز بسيار شگفت انگيزي آزاد انديشانه است؛ چنانكه انسان در چنان عصـري انتظـار شـنيدن آن را    
از اين گذشته، اين طرز تفكر با روشي كه اگوستين بعداً در قبال پيروان فرق ضـاّله در پـيش گرفـت هماهنـگ     . ندارد
  .نيست
گويد نه بدان علت كه در آنجا مـزد معلمـي   شود كه به رم برود، ولي خودش مي اين هنگام اگوستين بر آن مي در

امـر تعلـيم را    بيش از كارتاژ بود، بل بدين جهت كه در كارتاژ جنجال شاگردان در مجلـس درس بـه حـدي بـود كـه     
و دغلـي از پـرداختن شـهريه طفـره                        نيرنـگ  در رم، جنجال كمتر بود، اما شاگردان بـه  . ساختكمابيش غيرممكن مي

  .رفتندمي
رفتـه  . تر شده بـود ايمانش نسبت به حقانيت آنها سست در رم اگوستين هنوز هم با مانويان رابطه داشت، وبي پاية

ا هنـوز در  امـ  2.رفته بدين انديشه مي افتد كه اصحاب آكادمي حق داشتند كه مي گفتند بايد در همه چيز شك كـرد 
انم كـه نـد  (شويم، بلكـه ماهيـت ديگـري    خود ما نيستيم كه مرتكب گناه مي اين«: اين فكر با مانويان موافق است كه

شود كه چـه  از اينجا آشكار مي. دانسترا نوعي وجود مادي مي» بدي«نيز  و ».شوددر اندرون ما مرتكب مي) چيست
داشـته  ره ذهن اگوسـتين قـديس را مشـغول مـي    مسئلة گناه هموا پيش از ورود به مذهب كاتوليك و چه پس از آن،

  .است
ر ميالن كه مدرس پس از گذراندن حدود يك سال در رم، سيماكوس، فرماندار شهر در پاسخ به تقاضاي مردم شه

جهانيـان از  نـزد همـة   «در ميالن اگوستين با امبروز آشنا شـد كـه   . خواستند، او را به ميالن فرستادمعاني و بيان مي
مند شد و عقيدة كاتوليكي را بـر عقيـدة   به سبب مهرباني امبروز بدو عالقهاگوستين » .مردان شناخته مي شد بهترينِ

. بـاز داشـت  اما شكاكيتي كه از اصحاب آكادمي آموخته بود مدتي او را از ورود به مذهب كاتوليـك  . مانوي ترجيح داد
ه اين فالسفه از آن جهت كه فاقد نام نجات دهندة مسيح بودنـد، روح بيمـار   معهذا ب«: گويدراجع به خود آكادمي مي

  3».خود را تسليم نكردم
. در ميالن مادرش بدو پيوست، و مادر نفوذ فراواني در تسريع آخرين قدمهاي او به سوي مذهب كاتوليـك داشـت  

مادر اگوسـتين خصوصـاً در   . ياد مي كندمادر اگوستين كاتوليك بسيار خالصي بود و اگوستين هميشه به احترام از او 
يافـت كـه بـه طـور     روز به سـبب مشـغلة بسـيار فرصـت نمـي     اين هنگام براي وي اهميت بيشتري داشت زيرا كه امب

  .خصوصي با اگوستين مباحثه كند
. قياس مي كند كه در آن اگوستين فلسفة افالطوني را با نظرية مسيحي 4فصل بسيار جالبي هست» اعترافات«در 
از يوناني بـه التينـي   ] دهد كهرا در دسترس او قرار مي[طونيان برخي از كتب افال«گويد كه در اين هنگام خداوند مي

و در آن كتب، البته نه بدين سان ولي به همين معني، و به استناد داليل فـراوان و گونـاگون چنـين    . ترجمه شده بود
همان در ابتدا نزد خدا بود؛ همه چيز بـه واسـطة    :بود و كلمه خدا بوددر ابتدا كلمه بود و كلمه نزد خدا «: خواندم كه

                                                           

1. Ibid, Book II, chap. vii. 
2. Ibid, Book V, chap. x. 
3. Ibid, Book V, chap xiv. 
4. Ibid, Book VII, chap. ix. 
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يد حيات است، و حيات نور انسانهاست، و نـور  فرآآنچه او  :او آفريده شد و به غير از او چيزي از موجودات وجود نيافت
خـود آن نـور   «امـا  » دهـد شـهادت مـي  بر نور «و روح انسان گرچه  ».ن را درنيافتآدرخشد، و تاريكي در تاريكي مي

و نيـز  » .گردانـد ني را كه به جهان مي آيـد منـور مـي   آن نور حقيقي است كه هر انسا«بلكه خدا، كلمة خدا » نيست؛
به نزد خاصـان  «اما اين را كه او » .او در جهان بود و جهان به وسيلة او آفريده شد و جهان او را نشناخت«خواندم كه 

د، اما به آن كساني كه او را قبول كردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، حتي بـه  خود آمد و خاصانش او را نپذيرفتن
كلمه جسم گرديد و در ميـان مـا   «نجا نخواند كه آو نيز اگوستين در » .در آنجا نخواندم» ،هر كه به اسم او ايمان آورد

و نيـز  » مـوت صـليب مطيـع گرديـد؛    خويشتن را فروتن ساخت و تا به موت بلكه تا به «و نيز نخواند كه » ساكن شد،
  ».خم شود... به نام عيسي هر زانويي«نخواند كه 

را يافتـه اسـت امـا از نظريـة     » كلمـه «طبيعي آثار افالطونيان نظريـة مابعـد  توان گفت كه وي در به طوري كه مي
سـاير مـذاهب   گـاهي در مـذهب اورفئوسـي و    . و نظرية منتج از آن، يعني رستگاري بشر، اثري نديده اسـت » حلول«

رسد كه اگوستين قـديس از  شود، ولي به نظر ميبه حلول و رستگاري نيست ديده مي شباهتاسراري نظرياتي كه بي
ربطـي   -كه مسيحيت باشد  -از اينها با آن واقعة تاريخي بالنسبه اخير  يكدر هر صورت، هيچ . خبر بوده استآنها بي
  .ندارد

يت بودند، اگوستين معتقد شد كه بدي جوهر نيست بلكه ناشـي از خبـث اراده   در مقابل مانويان كه معتقد به ثنو
  .است

او سرانجام پس از كشـاكش سـخت درونـي بـه مـذهب       1.يابدآثار پولس رسول ماية تسلي خاطر مياگوستين در 
مـدتي   و كرسي استادي را ترك گفت و با معشوقه و نامزدش قطع عالقه كرد و پـس از انـدك  ) 386(كاتوليك درآمد 

مادرش از اين امر شاد شد، ولـي پـس از آن   . كه به تفكر و آسايش پرداخت، به دست امبروز قديس غسل تعميد يافت
و در اين مدت همـة   ،فريقا بازگشت و باقي عمر را در آنجا گذراندآاگوستين به  388در سال . عمرش چندان وفا نكرد

و ) Donatist(يسـت  ئانهـاي ضـاّلة دو  هايي بـر ضـد فرقـه   رديهي و نوشتن وقت خويش را به انجام دادن وظايف اسقف
 .مانوي و پالگيوسي گذراند

                                                           

1. Ibid, Book VII, chap. xxi. 
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هـاي او دربـارة مسـائل مـورد     مقداري از نوشته. دارد -خصوصاً در زمينة الهيات  -اگوستين قديس آثار بسيار مفصلي 

نزاع عصر او بود و بدين جهت فقط در همان عصر مورد توجه قرار گرفت و سپس فراموش شد؛ ولي مقـدار ديگـري از   
مـن در نظـر نـدارم    . خصوصاً آنها كه به آراي فرقة پالگيوسي راجع است نفوذ خود را تا قرون جديد حفظ كردآثار او، 

نفسه يا بـه لحـاظ تـاريخي داراي    م از ميان آثار او آنها را كه فيخواهة آثار اگوستين بحث كنم، بلكه ميكه دربارة هم
  :شد از اين قرار استآنچه در اينجا ذكر خواهد . اهميتند مورد بحث قرار دهم

  .فلسفة محض اگوستين قديس؛ خصوصاً نظرية او دربارة زمان: نخست
  .پرورانده شده است» شهر خدا«فلسفة تاريخي او، چنانكه در : دوم
  .وسيان بيان داشته استينظرية او دربارة رستگاري، چنانكه بر ضد پالگ: سوم

  فلسفة محض. 1

پردازد قدرت بسـيار  دارد، ولي هنگامي كه بدين كار ميمحض مشغول ميتر خود را به فلسفة اگوستين قديس كم
او نخستين فرد از سلسلة طويل متفكراني است كه عقايد نظـري محـض آنـان نـاگزير بايـد بـا كتـاب        . نشان مي دهد

فة ادق نيسـت، نـزد اوريگـن فلسـ    صـ اين امر در مورد فالسفة مسيحي پيش از او، مـثالً اوريگـن،   . مقدس موافق باشد
كنند؛ حال آنكـه نـزد اگوسـتين قـديس     گيرند و در يكديگر تداخل نميو مسيحيت در كنار يكديگر قرار ميافالطون 

گردد اين مسئله است كـه چـرا فلسـفة افالطـون از بعضـي      يل و بديع در زمينة فلسفة محض ميآنچه باعث تفكر اص
  .هماهنگ نيست» سفر پيدايش«جهات با 

به كتـاب دهـم   » اعترافات«چاپهاي متداول . است» اعترافات«فلسفة محض كتاب يازدهم  بهترين اثر اگوستين در
علت آن است كه اين قسمت حاوي فلسـفة بـه معنـي    . كندقي كتاب خوانندگان را جلب نميزيرا كه با ،پايان مي يابد

اول سفر پيـدايش بيـان    كتاب يازدهم دربارة اين مسئله است كه اگر آفرينش، چنانكه باب. اخص است، نه شرح حال
. مي كند، و چنانكه اگوستين برخالف مانويان عقيده دارد، واقع شده باشد، پس تاريخ وقوع آن بايد هرچه زودتر باشـد 

  .آوردگيرد كه اين ايراد را ميشخص معترضي را در نظر ميين اگوستين ابنابر
ابيم، بايد نخست به اين نكته توجه كنـيم كـه   اگر بخواهيم پاسخ اگوستين را به استدالالت اين شخص خيالي دري

امي هنگـ . بيان مي كند فكري است كه با فلسفة يوناني پاك بيگانه است» عهد عتيق«آفرينش جهان از هيچ، چنانكه 
اين موضـوع  . گيرد كه خدا بدان شكل بخشيده استاي را در نظر ميگويد مادة اوليهكه افالطون از آفرينش سخن مي

ماده چيزي است جاويدان و غير مخلـوق، و  . خداي آنان صانع و معمار است، نه خالق. طو هم صادق استدر مورد ارس
در برابر اين نظر، اگوستين قديس چنانكه بر هر فرد مسيحي فرض است مي گويـد  . فقط شكل آن تابع ارادة خداست

نظم و شكل مخلـوق خـدا نيسـت، بلكـه     تنها . كه جهان از مادة خاصي ساخته نشده بلكه از هيچ به وجود آمده است
  .ماده را نيز خدا خلق كرده است
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اين عقيدة يوناني كه آفرينش از هيچ محال است در دورانهاي مسيحي نيز گاهي مطرح شده و بـه وحـدت وجـود    
و هر چيزي در  مذهب وحدت وجود مبتني بر اين عقيده است كه خدا و جهان از يكديگر جدا نيستند. انجاميده است

اسپينوزا اين نظر را به كاملترين وجه پرورانده است، ولي كمابيش همة اهل عرفان . ين جهان جزئي از وجود خداستا
به همين جهت در قرون مسيحي براي اهل عرفان دشوار بوده اسـت كـه مسـيحيان كامـل     . مجذوب اين نظر بوده اند

ديس از ايـن  امـا اگوسـتين قـ   . وجود خدا دشوار اسـت عياري باشند؛ زيرا كه براي آنان تصور وجود جهان در خارج از 
رأي او . كنـد د، و اين قـدر او را كفايـت مـي   در اين باره نص صريح دار» سفر پيدايش«. بيندرهگذر هيچ دشواري نمي

  .دربارة زمان بر همين نظر استوار است
خدا . زمان هنگامي آفريده شد كه جهان آفريده شد. ي وجود نداشت»زودتر«چرا دنيا زودتر آفريده نشد؟ زيرا كه 
سـرمديت الهـي از   . در خدا قبل و بعد وجود ندارد، بلكه حال ابدي وجود دارد. قديم است، يعني مستقل از زمان است

بر آفرينش زمـان نبـوده اسـت، زيـرا ايـن مسـتلزم آن        ابقساو . سراسر زمان نزد او حال است. اضافة زمان بري است
ايـن موضـوع اگوسـتين را بـه     . در زمان باشد؛ حال آنكه او همواره از سير زمان بيرون اسـت داخل خواهد بود كه خدا 
  .كند كه بسيار شايان تحسين استة زمان هدايت مينظرية نسبيي دربار

لـيكن اگـر بخـواهم بـراي كسـي كـه                         نپرسد، مـي دانـم چيسـت؛   پس زمان چيست؟ اگر كسي از من «: پرسدمي
گويد كه نه گذشته هست و نه آينـده،  مي. شودگوناگون باعث حيرت او مياشكاالت » .دانمپرسد توضيح دهم، نميمي

بـا ايـن   . گرفـت توان انـدازه  گذشتن مي حال فقط يك لحظه است و زمان را فقط در حالِ.هستبلكه فقط حال واقعاً 
تنهـا راهـي كـه    . رسـيم جا به نظر مي رسد كـه بـه تنـاقض مـي    در اين. حال، زمان گذشته و آينده در واقع وجود دارد

اگوستين براي احتراز از اين تناقض مي يابد اين است كه مي گويد گذشته و آينده را فقط به مثابه حال مي تـوان در  
. دو امـر كنـوني هسـتند    نده را بايد با انتظـار انطبـاق داد؛ و خـاطره و انتظـار    گذشته را بايد با خاطره و آي«: نظر آورد

حالي از چيزهاي گذشته، حالي از چيزهاي حاضـر، و حـالي از چيزهـاي    «: گويد كه سه زمان وجود دارداگوستين مي
 1».تظار اسـت ال چيزهاي گذشته خاطره است، حال چيزهاي حاضر بينايي است، و حال چيزهاي آينده انح» «.آينده

  .ينده وجود دارد، تساهل در بيان استآگفتن اينكه سه زمان گذشته و حال و 
 روح مـن آرزومنـد  «: مـي گويـد  . توجه دارد كه با اين نظريه همة مشكالت را حقيقتاً حل نكـرده اسـت   اگوستين

دهد كـه  خدا اطمينان مي روشن سازد، و به كند كه خدا ذهن او راو دعا مي »دانستن اين معماي بسيار غامض است،
بارالها، من در پيشگاه تو اعتراف مي كنم كه هنوز نمـي دانـم   «. عالقه اش به مسائل ناشي از كنجكاوي بيهوده نيست

زمـان در ذهـن   . كند عبارت از اين است كه زمان امري اسـت ذهنـي  اما كنه آن راه حلي پيشنهاد مي» .زمان چيست
كه بدون يك موجود مخلـوق  از اين موضوع نتيجه مي شود  2.آوردند، و به ياد ميكشد، مي بيبشر است كه انتظار مي

  .معني استنام بردن از زمان پيش از خلقت بيو  3،تواند وجود داشته باشدزمان نمي
كند، موافق نيستم؛ اما قوت اين نظريـه  ير ميمن خود با اين نظريه، تا آنجا كه زمان را به صورت امري ذهنيي تعب

اين هم فراتـر بگـذارم و   از خواهم قدم را حتي مي. جدي مورد توجه قرار گيردآشكار است و شايسته است كه به طور 
               بگويم كه اين نظريه در قياس با آنچه در اين زمينه در فلسـفة يونـان يافـت مـي شـود، پيشـرفت عظيمـي را نشـان         

اين نظريه در مقام قياس نظرية كانت دائر بر ذهني بودن زمان كه از عهد او تاكنون مورد قبـول بسـياري از   . دمي ده
  .تري داردروشن فالسفه قرار گرفته، بيان بهتر و

                                                           

1. Confessions, Book XI, chap xx. 
2. Ibid, chap. xxvii. 
3. Ibid, chap. xxx. 
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اي از افكار مـا نيسـت، يكـي از افراطـي تـرين اشـكال مـذهب اصـالت ذهـن          اين نظريه كه زمان چيزي جز جنبه
)Subjectivism(جنبة عاطفي اين مـذهب  . ت كه، چنانكه ديديم، از زمان پروتاگوراس و سقراط رو به افزايش نهاد، اس

نـزد اگوسـتين   . عبارت است از اشتغال شديد خاطر به موضوع گناه و اين جنبه ديرتر از جنبة عقالنـي آن ظـاهر شـد   
ه فقط نظريـة  ي راهنمون شد كه ناصالت ذهن اگوستين را به جاي. قديس هر دو جنبة اين اصالت ذهن ديده مي شود

              Soliloquia» خطـاب بـه نفـس   «در رسـالة  . دكارت را نيز پيش بينـي كـرد  ) cogito(» انديشممي«زماني كانت بلكه 
                    خـود را منفـرد   . دانـم اي؟ نمـي از كجـا آمـده  . دانـم مـن مـي  داني كه هستي؟ خواهي بداني، مياي كه مي«: گويدمي
ايـن   ».دانـم انديشي؟ ميداني كه ميآيا مي. دانمني كه در حركتي؟ نميكآيا احساس مي. دانمبيني يا متكثر؟ نميمي

» جنـبم پـس هسـتم   مـي «بلكه پاسـخ دكـارت را بـه قضـية      است،) cogito(» انديشممي«گفته نه تنها حاوي قضية 
)ambulo ergo sum ( گاسنديGassendi ين، اگوستين قديس بـه عنـوان فيلسـوف شايسـتة     ابنابر. را نيز در بردارد

  .مقام بلندي است

  شهر خدا. 2

كه شهر رم به تصرف گوتها در آمد، كافران چنانكه طبيعي بود اين مصيبت را نتيجة پشت كردن به  410در سال 
شهر رم نيرومند بود، ولي اكنون كه امپراتور  خدايان قديم دانستند و گفتند تا زماني كه مردم ژوپيتر را مي پرستيدند

كـه  » شهر خـدا «. اسخي الزم داشتاين استدالل كافران پ. كنديگر ژوپيتر از مردم حمايت نمياز او رويگردان شده، د
امـا ايـن كتـاب در    . نوشته شد، پاسخي بود كه اگوستين قديس بدين استدالل داد 427و  412تدريج ميان سالهاي ب

كـه شـامل    شدن ميدان پهناوري را در برگرفت و نقشة كاملي از تاريخ، از نقطة نظر مسيحيت، پديد آوردحين نوشته 
اين كتاب در سراسر قرون خصوصاً در مبـارزة ميـان كليسـا و سـران حكومتهـا تـأثير       . شودگذشته و حال و آينده مي

  .فراوان داشت
انـد پـس از دوبـاره خوانـدن شـكل      ني كه آن را خواندهدر حافظة كسا نيز مانند ساير كتابهاي بزرگ،» شهر خدا«

غـرض اصـلي   و تواند بپذيرد، ه كمتر كسي مياين كتاب حاوي مطالب بسياري است كه امروز. گيردهتري به خود ميب
امـا مفهـوم وسـيع    . آنهم در ميان انبوه حشو و زوائدي كه متعلق به عصر اگوستين است قدري گم و ناپيدا شده است

ثيري باقي مانده و حتي امروز هم ممكن است بـه شـكل غيـر    كن شهر اين دنيا و شهر خدا الهام بخش گروه تضاد ميا
  .نظري بار ديگر بيان شود

در تشريح مطالب اين كتاب اگر از جزئيات بگذريم و به لب مطلب توجه كنيم نماي كتاب از آنچه در واقع هسـت  
پـس مـن خـواهم    . به جزئيات بپردازيم جان كالم از دست خواهد رفت بهتر به نظر خواهد آمد، و از طرف  ديگر، اگر

كوشيد كه از اين هر دو خطا پرهيز كنم بدين طريق كه نخست شرحي از جزئيات آن بيان خـواهم كـرد و آنگـاه بـه     
  .رسد، خواهم پرداختان تطور و تكامل تاريخ به نظر ميمفهوم كلي آن، چنانكه در جري

شود، و غرض از طرح اين مالحظات اين است كه گفته شـود در  ظاتي از غارت رم آغاز ميذكر مالحبا » شهر خدا«
اگوستين مي گويد كه در ميـان همـين كـافراني    . ر هم رخ نموده استي پيش از مسيحيت حوادث از اين بدتدوره ها

هنگام غارت بـه كليسـا پنـاه آوردنـد،     در اندازند، بسيارند كساني كه اه غارت رم را به گردن مسيحيت ميكه اينك گن
 Jonoداشتند؛ حال آنكـه در غـارت تـروا معبـد يونـو      را نگاه ميزيرا كه گوتها چون خود مسيحي بودند حرمت كليسا 

معابـد   روميـان از ويـران سـاختن   . كرد، و خدايان هم شهر را از ويراني حفظ نكردنـد جان پناهندگان را حفاظت نمي
آوردند خودداري نداشتند، و غارت رم از اين لحاظ از غالب شهرها سبكتر بود، و ايـن از  مي شهرهايي كه به تصرف در

  .بركت مسيحيت است



 تاريخ فلسفة غرب □ 278

 

ممكن است كه عده اي از گوتهاي شرير از : مسيحياني كه دچار اين غارت شدند حق شكايت ندارند، به چند دليل
اگـر همـة گناهكـاران در    . ي عمل خود را خواهند ديداموال اين مسيحيان توانگر شده باشند، ولي در دنياي ديگر جزا

اگـر مسـيحيان پرهيزگـار باشـند     . روي زمين به مكافات خود مي رسيدند ديگر نيازي به روز داوري بـاقي نمـي مانـد   
نان گذشته باعث تزكية آنان شود؛ زيرا كه مردم مقـدس بـا از دسـت دادن مـال و منـال      آممكن است مصائبي كه بر 

اگر اجساد آنان را دفن نكنند تا طعمة جانوران . دهنداراي ارزش حقيقي باشد از دست نميي را كه ددنيوي هيچ چيز
  .يري ندارندثشوند باكي نيست؛ زيرا كه جانوران شكمخواره در رستاخيز جسماني تأ

گروهـي   ظـاهراً . سپس مسئلة دختران باكرة مومنه اي كه در هنگام غارت مورد تجاوز قرار گرفتند مطرح مي شود
اگوسـتين  . بر اين عقيده بوده اند كه اين خواتين بي آنكه خود گناهي داشته باشند شرف بكارت را از دسـت داده انـد  

عصمت از » .را آلوده سازدو تواند تهيهات، شهوت ديگران نمي«كند؛ ي اين عقيده را رد ميسيار خوببقديس با منطق 
. رودلـو آنكـه بـه عمـل نيايـد، از دسـت مـي       شود، بلكه با نيت گنـاه، و است و با تجاوز جسماني زايل نمي فضايل روح

اگوستين مي گويد كه خداوند تجاوزات جسماني را بدين جهت روا داشته است كه قربانيان اين تجاوزات از عصـمت و  
اين . خطاستخودكشي اشخاص از اينكه مبادا مورد تجاوز قرار گيرند . كف نفس خويش بيش از اندازه مغرور بوده اند

چرا كه خودكشـي در هـر    ؛شود، كه نبايستي خود را بكشدمنجر مي Lucretiaموضوع به بحث درازي دربارة لوكرسيا 
  .حال گناه است

: گيرند به يك شرط ديگر نيز قائـل اسـت  هد و ورعي كه مورد تجاوز قرار مياگوستين قديس براي برائت زنان با ز
  .برند؛ اگر لذت ببرند گناهكارنداين خواتين نبايد از تجاوز لذت ب

نمايشهاي شما، اين مناظر پليد و اين اباطيـل دور از عفـت   «: مثالً. سپس به شرح خباثت خدايان كفار مي پردازد
بهتـر اسـت كـه انسـان مـرد بـا        1».در ابتدا به سبب فساد مردم به رم نيامد، بلكه به فرمان مستقيم خدايان شما آمد

اما در مورد غارت شهر رم، مسـيحيان  و . بپرستد تا آنكه به پرستش اين خدايان فاسد بپردازد تقوايي چون اسكيپيو را
  ».نان در زيارتگاه شهر خدا پناه دارندآاز اين امر آزرده خاطر نخواهند شد، زيرا كه 

مطـرودين   واند؛ ولي در دنياي ديگـر آمرزيـدگان   با هم مخلوط شده -زميني و آسماني  -در اين دنيا هر دو شهر 
توانيم بدانيم كه چه كساني، حتي در ميان آنان كه به ظاهر در اين دنيا ما نمي. ا خواهند شدددرگاه خدا از يكديگر ج

  .دشمن ما هستند، سرانجام به صف آمرزيدگان خواهند پيوست
برخـي از   گويد كه دشوارترين وظيفة او عبارت است از رد كـردن عقايـد فالسـفه كـه مسـيحيان بـا      اگوستين مي

  2.مثالً در مورد بقاي روح و آفرينش جهان به دست خدا -بهترين آنان توافق دارند 
، و تعاليم اخالقي آنان هم ضعيف است، زيرا كه خـدايان شـرك   اندشرك را واژگون نكردهفالسفه پرستش خدايان 

ايان وجود دارنـد، منتهـا شـياطيني    كند و معتقد است كه اين خدگوستين وجود خدايان را انكار نميا. خبيث بوده اند
اين خدايان دوست مي دارند كه داستانهاي پليد دربارة آنان گفته شود، زيرا كه مي خواهند به مردمـان  . بيش نيستند

ان افالطون كه به شاعر«. و اهميت داردتدر نظر اغلب كافران كردار ژوپيتر بيش از گفتار افالطون يا كا. آسيب برسانند
دارنـد بـا    لداد نشان داد كه خود به تنهايي ارزشش بـيش از خـداياني اسـت كـه ميـ     ر مدينة فاضله نمياذن اقامت د

  3».نمايشهاي روي صحنه حق حرمتشان به جاي آورده شود
. اگوستين قديس شهر رم را از زماني كه زنان سابين مورد تجاوز قرار گرفتند، شهري فاسد و شـرير مـي شناسـند   

و نيـز مـي گويـد كـه ايـن تصـور       . ب او به بيان گناهكاري امپراتوري روم تخصيص يافته استفصلهاي بسياري از كتا

                                                           

1. The City of God, I, 31. 
2. Ibid, I, 35. 
3. Ibid, II, 14. 
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و بر اثر جنگهـاي   اشده؛ از دست گولهو بال نميدرست نيست كه پيش از مسيحي شدن دولت شهر رم دچار مصيبت 
  .داخلي نيز به اندازة هجوم گوتها، بلكه بيش از آن، رنج و مصيبت كشيده است

اين حقيقت را مي توان از روي بخت و دولت متفاوت كودكان تـوأم،  . ي نه تنها بد است، بلكه دروغ استستاره بين
اشـتباه اسـت، زيـرا كـه     ) شـد كه به ستاره بيني مربـوط مـي  ( »تقدير«مفهوم رواقي  1.كه يك طالع دارند، اثبات كرد

بلـي  علم ق علتبر گناهان ما دارد، ولي  به ي قبلراست است كه خدا علم . فرشتگان و افراد بشر داراي اختيار هستند
اين تصور خطاست كه زهد و تقوا شقاوت مي آورد، هر چند كـه فقـط شـقاوت    . شويماو نيست كه ما مرتكب گناه مي

اند؛ و وا بوده اند از سعادت بهره داشتهبند زهد و تقان امپراتوران مسيحي آنان كه پاياز مي. در اين جهان منظور باشد
گذشته از اين، تا زماني كه يهوديـان بـه حقيقـت    . اندتئودوسيوس خوشبخت و كامروا بوده عالوه بر اين كنستانتين و

  .دين معتقد بودند دولت يهود پا بر جا ماند
در كتاب آگوستين شرح بسيار موافقي از فلسفة افالطون بيان مي شود و نويسنده افالطون را برتر از همة فالسـفة  

بگذار كه تالس با آب و انكسـيمنس  . به گفتة او، ديگران همه بايد ميدان را براي افالطون خالي كنند. شاندديگر مي ن
همة اين فالسفه مادي بودند، حال آنكه افالطون چنـين   2.با هوا و رواقيان با آتش و اپيكوروس با ذرات خود دور شوند

داشته باشد، بلكـه همـة اشـيا وجـود خـود را از وجـود        افالطون دريافته بود كه خدا چيزي نيست كه جسميت. نبود
افالطونيـان در  . گفت كـه ادراك حسـي مأخـذ حقيقـت نيسـت     و نيز افالطون درست مي. دا دارنداليزال و اليتغير خ

گويند كه فلوطين، كه زمـانش چنـدان   مي«. از همه به مسيحيت نزديكترندمنطق و اخالق بر ديگران فضيلت دارند و 
ون ولـي بـاالتر از   تر از افالطاگوستين مقام ارسطو را پايين» .فهميدفلسفة افالطون را از هر كسي بهتر ميدور نيست، 

دانستند و معتقد به پرستش آنـان  هر دو خدايان را خوب ميگويد كه افالطون و ارسطو داند، ولي ميفالسفة ديگر مي
  .بودند

كردند، اگوستين قديس مي گويد كه شـهوات مسـيحيان ممكـن    در مقابل رواقيان كه همة شهوات را محكوم مي 
نفسه محكوم كنـيم، بلكـه بايـد در جسـتجوي علـل ايـن       خشم يا رقت قلب را نبايد في. يرداست منشأ فضيلت قرار گ

  . عواطف بر آييم
جانـب   نيـز از » حلول«نشناختن و نپذيرفتن . نظر افالطونيان دربارة خداي واحد صحيح و دربارة خدايان خطاست

  .آنان خطاست
فرشـتگان  . بحث مفصلي نيز دربارة فرشتگان و شياطين طرح مي شود كه با موضوع نـو افالطونيـان بسـتگي دارد   

گرچـه  (علم بر اشياي موقت در نظر فرشتگان پليـد اسـت   . ممكن است خوب يا بد باشند، ولي شياطين هميشه بدند
  .تر از عالم خلود استالقول است كه عالم مشهود پستمتفقاگوستين با افالطون ). فرشتگان اين علم را دارند

علم بر وجـود   .عبارت است از مجمع برگزيدگان» شهر خدا«. شودبا شرحي دربارة شهر خدا آغاز مي كتاب يازدهم
) مانند مطالـب فلسـفي  (موضوعاتي هست كه به وسيلة عقل مي توان كشف كرد . خدا فقط به ياري مسيح ميسر است

ما نبايد در پي ايـن باشـيم كـه مفهـوم زمـان و      . وليكن براي حصول علم ديني بايد به اسفار كتاب مقدس رجوع كرد
از آفرينش زمان وجـود نداشـته اسـت، و در جـايي كـه جهـان        مكان را پيش از آفرينش جهان دريابيم، زيرا كه پيش

  .نباشد مكاني نيست

                                                           

  : قياس كنيد با. گرفته شده است Carneadesاين برهان تازگي ندارد، بلكه از فيلسوف شكاك آكادمي به نام كارنيدس  .1
Cumont, Oriental Religions in Roman Paganism, p. 166. 

2. The City of God, VIII, 5. 
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خدا بر گناهان شيطان از پـيش  . د است، ولي هر مخلدي آمرزيده نيست، مانند شيطان و دوزخخّلاي مهر آمرزيده
ود شـيطان در جهـان   زيرا كه وج. دانست، ميالمجموعحيثهان را نيز در تكميل جهان منآگاه بود، ولي فايدة آن گنا

  .مانند حكم مخالف در معاني و بيان است
اگر چنين بود الزم مـي آمـد   . اندراي مجازات كشيدن گرفتار جسم شدهگويد ارواح بكند كه مياوريگن اشتباه مي

ترين آنهـا، داراي اجسـام اثيـري هسـتند كـه از      اشند؛ حال آنكه شياطين، حتي خبيثكه ارواح بد اجسام بد داشته ب
  .اجسام ما بهتر است

هـاي  يعني با حاصل جمع مقسوم عليه(ست دليل آنكه جهان در شش روز خلق شده اين است كه شش عدد تام ا
  ).خود مساوي است

دشمنان خدا بنا بـه طبيعـت خـود دشـمن خـدا      . فرشتگان خوب و بد دارند، ولي داراي ذاتي مخالف خدا نيستند

اين اراده اثـر نيسـت،   . دارد ناقصهندارد، بلكه علت  فاعلهارادة خبيث علت . دنيستند، بلكه به حكم ارادة خود چنينن
  .بلكه نقص است

به  يكبارمسيح «. شودصور برخي فالسفه تاريخ تكرار نميبرخالف ت. عمر اين جهان كمتر از شش هزار سال است
  1».خاطر گناهان ما مرد

. ولي چون مرتكب گناه شدند همة اعقاب آنها مي ميرنـد  مردند؛شدند نمياد نخستين ما اگر مرتكب گناه نمياجد
  .نه فقط مرگ طبيعي بلكه مرگ ابدي، يعني لعنت را نيز باعث شد) شجرة ممنوعه(خوردن سيب 

اتفاقاً جسم مقدسين در بهشـت از جسـم آدم پـيش از    . فرفوريوس خطا گفته كه مقدسين در بهشت جسم ندارند
مـردان داراي  . داشتبود، ولي روحاني خواهد بود و وزن نخواهد ين روح نخواهد اجسام مقدس. هبوط بهتر خواهد بود

  .اند با اجسام بالغ زنده خواهند شدند بود، و آنان كه در كودكي مردهجسم مذكر و زنان داراي جسم مؤنث خواه
كن بخشـايش الهـي گـروه كثيـري را از ايـن      آدم شود، وليبني) لعنت(بايستي باعث مرگ ابدي گناه آدم ابوالبشر 

افالطونيان و مانويان هر دو در نسبت دادن گناه بـه تـن   . گناه ناشي از روح است نه از تن. مرگ رهايي نخشيده است
مجازات كردن همة بني آدم به خاطر گناه آدم ابوالبشر عين . گرچه افالطونيان به بدي مانويان نيستند -در اشتباهند 
  2.احب روح خاكي و شهواني شدصزيرا بر اثر اين گناه آدميزاد كه ممكن بود داراي جسم روحاني باشد، عدل است، 

اگوستين مي گويد كه مـا بـر اثـر گنـاه     . اين موضوع منجر به بحث مطول و دقيقي دربارة شهوت جنسي مي شود
ياضـت كشـي بسـيار روشـن كننـده      مسـلك ر  اين بحث از لحاظ نشان دادن كيفيات روانيِ. آدم اسير شهوت شده ايم

. دانـد قـديس ايـن موضـوع را دور از ادب مـي    ين بايد در اين بحث وارد شويم، هر چند كه خود اگوستين ابنابر. است
  :كند از اين قرار استاي كه وي طرح مينظريه

معهـذا  . اشـد بايد اذعان كرد كه رابطة جنسي بين زوجين گناه نيست، بدين شرط كه منظور از آن حصول فرزند ب
حتي در زنـدگي زناشـويي نيـز از    . مرد با تقوا كسي است كه در زندگي زناشويي نيز بتواند شهوت را از خويشتن براند

اين عمل مشروع طبيعـت از اجـداد نخسـتين    «اند، زيرا كه ست كه مردم از عمل مقاربت شرمندهتمايل به حجب پيدا
             مي گفتند كه انسان بايد فارغ از شـرم و حيـا باشـد، و ديـوگنس كـه      كلبيان » .ما با خجلت مجازات همراه بوده است

بار دست از كاري ت؛ معهذا حتي خود او هم پس از يكشناخهت مانند سگ باشد، شرم و حيا نميخواست از هر جمي
ش از هبـوط                   آدم و حـوا پـي  . ه اسـت جنبة شرم آور شـهوت تمـرد آن از تبعيـت اراد   . كه نهاييت بيشرمي است كشيد

صـنعتگران در كـار خـود    . گرچه در واقع چنين كاري نكردنـد  ،توانستند بي احساس شرم با يكديگر مقاربت كنندمي

                                                           

  .باب چهارم» تسالونيكيان«باب ششم؛ » روميان« .1
2. The City of God, XIV, 15. 
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دستشان را بي شهوت حركت مي دهند؛ به همين ترتيب آدم نيز اگر از شجرة ممنوعه احتراز مي كـرد مـي توانسـت    
ند ساير اعضاي بـدن  نون مالزم آن است انجام دهد، و اعضاي تناسلي نيز مانعمل جنسي را بي احساس حاالتي كه اك

احتياج به شهوت در امر مقاربت جنسي مكافات گناه آدم ابوالبشر است؛ و اگـر ايـن شـهوت نبـود     . بودندتابع اراده مي
» شـهر خـدا  «تـرجم  گذشته از جزئياتي چند مربوط به وظايف االعضا كه م. عمل جنسي ممكن بود مبرا از لذت باشد

ن قـديس را در بـاب   باقي گذارده، مطالب بـاال نظريـة اگوسـتي   اصلي چنانكه بسيار شايسته است آنها را در ابهام متن 
  .دهدجنسيت تشكيل مي

يـن غريـزه از تبعيـت    آيد كه آنچه باعث بيزاري رياضت كشان از غريزة جنسي مي شود، تمرد ااز اين مطالب برمي
كه فضيلت عبارت است از تسلط كامل اراده بر جسم، حال آنكـه چنـين تسـلطي بـراي ممكـن       گويندمي. اراده است
  .آيد كه عمل جنسي با فضيلت كامل متباين استمل جنسي كافي نيست؛ پس به نظر ميساختن ع

رد، و االبد در پناه خدا حكومت خواهد ك، و از اين دو يكي الياز زمان هبوط آدم دنيا به دو شهر تقسيم شده است
قابيل متعلق به شهر شـيطان و هابيـل متعلـق بـه شـهر      . ديگري مدام به دست شيطان محنت و مرارت خواهد كشيد

. انبيا به شهر خدا تعلق داشـتند . هابيل به يمن رحمت الهي و به حكم تقدير، اهل بهشت و مسافر زمين بود. خداست
از كتاب مقدس و ترجمة رسـمي  » ترجمة سبعيني«يسة بحث دربارة مرگ متوشالم اگوستين را به مسئلة معروف مقا

حاكي از اين است كه متوشالم چهارده سال پس از توفـان  » ترجمة سبعيني«. كشاندمي) Vulgate(كليساي كاتوليك 
بتني بر متون اما از ترجمة رسمي كه م. نوح زندگي كرد، و اين غيرممكن است، زيرا كه از سرنشينان كشتي نوح نبود

اينجا اگوستين مي گويد كه بايـد حـق بـه    . مد درگذشتآآيد كه متوشالم در سالي كه توفان است چنين برميعبري 
برخي از مردم عقيده داشتند كه يهوديان به علت بدخواهي با مسيحيان متون . جانب يروم قديس و متون عبري باشد

بايـد بـه تأييـد    » ترجمـة سـبعيني  «رف ديگـر  از ط. اگوستين اين عقيده را رد مي كند. عبري را مخدوش ساخته اند
اي كه گرفته مي شود اين است كه البـد نسـاخ بطلميـوس در    ، تنها نتيجهاز اين اختالف. آسماني به وجود آمده باشد

: گويـد مـي » عهـد عتيـق  «ارة ترجمه هـاي  اگوستين درب. انددچار اشتباهاتي شده» رجمة سبعينيت«نسخه برداري از 
يني را چنان پذيرفته كه گويي ترجمة ديگري نبوده است؛ كما آنكه بسياري از مسيحيان يونـاني،  كليسا ترجمة سبع«

ترجمـة التينـي مـا نيـز از روي     . دانند كه ترجمة ديگري نيز وجود داردين ترجمه را به كار مي برند، نميكه همگي ا
را از عبري بـه التينـي ترجمـه كـرده      همين است؛ گرچه كشيش دانشمند و زبان دان بزرگي به نام يروم همان متون

» هفتاد تن«او را كالً تصديق مي كنند، و نيز تأييد مي كنند كه عالمانة اما هر چند كه يهوديان صحت زحمات . است
الخصـوص كـه از جانـب    علي اند، معذالك كليساهاي مسيح فردي را بر جماعتي بدين كثرت،به كرّات دچار خطا شده

اگوستين اعجاز مطابقـت هفتـاد ترجمـة مسـتقل را     » .گذارندگمارده شده باشند، رجحان نميمهم كاهن بزرگ بدين 
به تأييد آسماني به وجود آمده است، اما متن عبري نيـز بـه   » ترجمة سبعيني«مي پذيرد، و اين را دليل مي گيرد كه 

صالحيت ترجمة يروم قديس حكـم   اين موضوع باعث مي شود كه دربارة. همين اندازه از الهام آسماني برخوردار است
ثبـات  با هم جدال نكرده بودند، شـايد اگوسـتين بـا     1الوقت بودن پطرس مقدساگر اگوستين و يروم بر سر ابن. دنشو

  .گرفتقدم بيشتري جانب يروم را مي

                                                           

  . 14-11:  2» رسالة پولس رسول به غالطيان« .1
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 Aeneasخوانيم كـه انئـاس   در اينجا چنين مي. دهدمياگوستين تاريخ مقدس و تاريخ عادي را با يكديگر تطبيق 
در اسرائيل قاضي بود، و آخرين عذاب مسيحيان در زمـان حكومـت دجـال خواهـد      1هنگامي به ايتاليا آمد كه عبدون

  .اما تاريخ آن معلوم نيست. بود
                پس از فصل شايان تحسيني در ذم و رد شكنجه دادن در محاكم، اگوسـتين قـديس بـه جنـگ اصـحاب آكـادمي       

اسـت؛ زيـرا از    كليساي مسـيح از ايـن تشـكيكات بـه عنـوان جنـون بيـزار       «. چيز شك مي آورند مي رود كه در همه
آنگـاه  . ما بايد بـه صـحت كتـب آسـماني اعتقـاد داشـته باشـيم       » .ترين علم را داردكند محققچيزهايي كه درك مي

بـه واسـطة نفـوذ    «فضـيلت كـافران   . جدا از ديانت حقيقي وجود نـدارد حقيقي اگوستين توضيح مي دهد كه فضيلت 
صفاتي كه در فرد مسيحي فضيلت است در فرد كافر به صورت » .شياطين پليد و مستهجن تباه و بي آبرو گشته است

د، اگـر  كننـ ساب مي آيند، و لذا او را جلب ميدر شمار فضايل به ح] روح[آن چيزهايي كه نزد او «. رذيلت در مي آيد
كساني كه در صف جامعة كليسا نيستند به فالكت ابدي » .به خدا راجع نباشد در حقيقت فضايل نيستند بلكه رذائلند

در مجادالت ما بر روي زمين يا درد پيروز خواهد شد و لذا مرگ معني درد را از ميان خواهد برد، «. دچار خواهند شد
اما درد همواره عارض خواهد شد و طبيعـت همـواره درد   . را خواهند راند يا پيروزي از آن طبيعت خواهد بود و او درد

  ».خواهد كشيد و هر دو دوام مجازات معين را متحمل خواهند شد
پـس از بحثـي دربـارة    . رستاخيز روح در هنگـام مـرگ، و رسـتاخيز جسـم در روز داوري    : دو رستاخيز وجود دارد

رسـالة  «اي از ستين به بحث دربارة قطعـه بعدي يأجوج و مأجوج، اگومشكالت گوناگون دورة ملكوت مسيح و كارهاي 
  :پردازدمي) 12و  11:  2( » ل به تسالونيكياندوم پولس رسو

كسـاني كـه راسـتي را بـاور      ة آنو خدا فريبي سخت خواهد فرستاد تا دروغي را باور كنند، تا ملعون شـوند همـ  «
بعضي از مردم خالف عدل بنمايد كه خداي قادر مطلق نخست آنـان را  شايد در نظر  2.نكردند و به ناراستي شاد شدند

چـون  «. عدل است فريب دهد و آنگاه به گناه فريب خوردن مجازاتشان كند؛ اما در نظر اگوستين قديس اين امر عين
ور اما گمراهي آنان به سبب داوري خداسـت كـه بـه طـ    . گردندشوند، و چون گمراهند محكوم ميمحكومند گمراه مي

  ».ز جهان اعمال شده استاغي عادالنه؛ حتي داوري خدا كه از آعادالنه پنهاني است و به طور پنهان
و ايـن  . برگزيدگان و مردودين: گويد كه خداوند عالم مردمان را به دو دسته تقسيم كرده استاگوستين قديس مي

همـه بـه يـك    . تقسيم بندي را از روي خوبي و بدي مردم انجام نداده، بلكه به خواست و ارادة خود چنين كرده است
 از پولس رسول نقل شـد  اي كه در باالهاز قطع. ماندجاي شكايت براي مردودين باقي نمياندازه مستحق لعنتند، و لذا 

  .يد كه مردم از آن سبب خبيثند كه مردودند، نه آنكه از آن سبب كه مردودند خبيث باشندآچنين برمي
ايـن  . نها را از ميان ببـرد آتش خواهد سوخت، بي آنكه آتش آاالبد در رستاخيز جسماني اجساد مالعين اليپس از 

شـياطين گرچـه   . رونـد سوزند و از ميـان نمـي  آتش ميسمندر و آتشفشان اتنا نيز در امر هيچ عجيب نيست؛ زيرا كه 
عذاب جهنم تطهير كننده نيست و شفاعت قديسان هـم آن  . سوزندآتش مادي ميخود داراي جسم مادي نيستند در 

كهـاي گناهكـار هـم    ين و كاتوليمرتد. پنداشت دوزخ ابدي نيستكرد كه مياوريگن اشتباه مي. نخواهد داد را تخفيف
  .دچار لعنت خواهند شد

  .يابدت و سعادت ابدي شهر خدا پايان ميبا شرح مكاشفة اگوستين از ديدار خدا در بهش» شهر خدا«

                                                           

دانـيم ايـن اسـت كـه وي چهـل پسـر و سـي نـواده داشـته و همـة ايـن هفتـاد تـن سـوار بـر االغ                                 تنها چيزي كه دربارة عبدون مـي  .1
  .)14: 12» سفر داوران«( .اندشدهمي
و بدين جهـت خـدا بـه ايشـان     «: چنين آمده است» بيبل سوسائيتي دارالسلطنة لندن«اين مثل در ترجمة فارسي كتاب مقدس چاپ . 2

  .م» .عمل گمراهي مي فرستد تا دروغ را باور كنند و تا فتوايي شود بر همة كساني كه راستي را باور نكردند بلكه به ناراستي شاد شدند
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مطلب مؤثر كتاب اين بـود كـه كليسـا از    . ملي كه در باال آورديم روشن نشودجاهميت اين كتاب ممكن است با م
. دولت جداست، و دولت فقط در صورتي مي تواند جزو شهر خدا باشد كه در تمام امور دينـي از كليسـا تبعيـت كنـد    

رشد تـدريجي  در سراسر قرون وسطي، و در مدت . اين موضوع از همان هنگام تاكنون نظر كليسا را تشكيل داده است
به اقـوال اگوسـتين   قدرت پاپ و اختالف ميان پاپ و امپراتور، كليساي غربي هميشه براي توجيه نظري سياست خود 

و دورة تـاريخي پـس از بازگشـت از اسـارت بابـل،      » داوران«حكومت يهود در دورة افسـانه اي  . كردقديس استناد مي
ضـعف  . نيز بايستي از اين لحـاظ از حكومـت يهـود پيـروي كنـد     بنا بر نظر كليسا، دولت مسيحي . حكومت ديني بود

را » شـهر خـدا  «امپراتوران و غالب پادشاهان غربي در قرون وسطي كليسا را تا حد زيادي قادر ساخت بدين كه آرمان 
از آنجا كليسا بسيار بيش  رد. در شرق كه امپراتور قدرت داشت، چنين جرياني هرگز پيش نيامده. جامة عمل بپوشاند
  .غرب تابع دولت شد

ستين را دربارة رستگاري احيا كرد، تعاليم او را دربارة دولت ديني مطرود سـاخت  نهضت اصالح دين كه نظرية اگو
نبرد بـا كاتوليكهـا بـا آن    علت اين امر تا حد زيادي عبارت بود از ضرورتي كه اين نهضت در . گرويد 1و به اراستيانيسم

اگوستين قـديس قـرار    نفوذمنترين آنها همچنان تحت ؤانيسم پروتستانها از ته دل نبود و ماما اراستي. شدرو به رو مي
و كويكرها مقداري از نظرية اگوستين را گرفتند، ولي بـراي كليسـا   » سلطنت خامس«اپاپتيستها و اصحاب نآ. داشتند

به ضرورت غسـل تعميـد بـراي     اگوستين از طرفي معتقد به تقدير و از طرف ديگر معتقد. اهميت كمتري قائل شدند
امـا در  . د، و پروتستانهاي افراطي عقيدة دوم را رد كردنـد ناين دو عقيده با يكديگر هماهنگي كامل ندار. رستگاري بود

قبي، همچنان به پيروي از اگوستين ادامه دادندمورد مسائل مربوط به مرگ و عالم ع.  
از مطالب آن، آنچـه مربـوط بـه مـرگ و     . تازگي داشته باشد كمتر مطلبي در بر دارد كه اساساً» شهر خدا«كتاب 

نظريـة تقـدير و   . وارد مسـيحيت شـده اسـت   » مكاشـفة يوحنـا  «عالم عقبي است ريشة يهودي دارد و از طريق كتاب 
ن را بسيار كاملتر و منطقي تر پرورانـده  آبرگزيدگي از رساله هاي پولس رسول گرفته شده، گو اينكه اگوستين قديس 

كـاري كـه   . روشـن شـده اسـت   » عهـد عتيـق  «تمايز ميان تاريخ مقدس و تاريخ غير مقدس به وضوح تمام در  .است
، به نحوي كـه  نها را با تاريخ عصر خود مربوط ساختآاگوستين كرد اين بود كه اين عناصر را با يكديگر تلفيق كرد و 

سيحيان، بـي آنكـه تزلـزل شـديدي در اركـان      ي و دوران هرج و مرجي كه از پي آن آمد براي مسقوط امپراتوري غرب
  .ايمانشان پديد آورد، قابل قياس با تاريخ مقدس بود

و شور بخـت  اوقات مردم محروم  ةطرحي كه قوم يهود از تاريخ گذشته و آينده نقش كرده طوري است كه در هم
اركس آن را بـا سوسياليسـم   اگوستين قديس اين طرح را با مسيحيت تطبيق داد، م. يابندكشش نيرومندي در آن مي

  :كار بردبايد لغت نامة زير را ب براي شناختن ماركس از لحاظ رواني. منطبق ساخت

  ماترياليسم ديالكتيك =يهوه 

  ماركس =مسيح 

  پرولتاريا =برگزيدگان 

  حزب كمونيست =كليسا 

  انقالب =ظهور مجدد 

  مجازات سرمايه داران =دوزخ 

  جامعة اشتراكي =دورة سلطنت مسيح 

                                                           

1. Erastianism دانستاي بود كه كليسا را تابع دولت ميعقيده.  
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دهند؛ و اين محتوي، كه بـا ذهـن كسـاني كـه     عاطفي كلمات طرف چپ را نشان مي كلمات طرف راست محتوي
براي . سازدكند قابل قبول ميان آينده اي را كه ماركس تصور ميتربيت مسيحي يا يهودي يافته باشند آشناست، جه

گرفتـه  » عهد عتيـق «نوشت؛ منتها مفاهيم نازي به شكل خالصتر از توان اي ميوان مرام نازي نيز چنين لغت نامهپير
  .ابيان مانند است تا به عيساي مسيحشده و كمتر از مفاهيم ماركس جنبة مسيحي دارد و مسيح آنان بيشتر به مّك

  خالف پالگيوس. 3

گيـوس مـردي بـود از    پال. نافذترين اجزاي الهيات اگوستين مربوط به نبرد با الحاد پالگيوس استاز قسمت اعظم 
هـم در زبـان   » پالگيـوس «اسـت؛ و  » مرد دريا«بود كه به معني  Morganمردم ويلز انگلستان و نام اصليش مورگان 

او روحاني صاحب كمال و خوش محضري بود و از بسياري از معاصران خود كمتر تعصب . يوناني به همين معني است
گامي كـه  معترض، و بر اين بود كه هن) Original Sin(» گناه فطري«رية داشت؛ به تفويض و اختيار معتقد بود و به نظ

ست؛ اگر عملش صحيح باشد، بـه بهشـت خواهـد    ، عملش حاصل اهتمام روحي خود اوكندانسان موافق تقوا عمل مي
  .رفت و پاداش تقواي خود را خواهد گرفت

خلجان شديدي پديد آورد و سرانجام  گارآن روزاين عقايد، گرچه ممكن است امروز پيش پا افتاده به نظر آيد، در 
. بسـيار يافـت  معهذا اين عقايد توفيـق موقـت   . به عنوان ضاللت اعالم شد -بيشتر به واسطة جهد اگوستين قديس  -

اي به بطريق اورشليم بنويسد و او را از كيد آن مبدع تر دسـت، كـه توانسـته بـود بسـياري از      اگوستين ناچار شد نامه
حتـي پـس از تكفيـر پالگيـوس بـاز كسـان       . اني شرق را به پذيرفتن عقايد خويش وادار كند، برحذر داردعلماي روح
كردند، و مدت مديدي گذشت تا ل رقيقي از عقايد او را تبليغ ميناميده مي شدند اشكا» نيمه پالگيوسي«ديگري كه 

ر فرانسه به دست آمد، كـه در آنجـا تكفيـر    و اين پيروزي د. آنكه تعاليم خالص اگوستين پيروزي كامل به دست آورد
  .در شوراي اورانژ صورت گرفت 529پالگيوسيان به سال نيمه نهايي 

توانسـت از ارتكـاب گنـاه    هبـوط داراي ارادة مختـار بـود و مـي    گفت كه آدم ابوالبشر، قبل از اگوستين قديس مي
ر آنها راه يافت و اين فساد به همـة اعقـاب آنهـا    خودداري كند؛ ولي چون او و حوا از شجرة ممنوعه خوردند و فساد د

فقط بخشايش الهي اسـت  . ميراث رسيد و هيچ يك از آنها نمي توانند به اختيار خويش از ارتكاب گناه خودداري كنند
. چون همة ما گناه آدم را به ارث برده ايم، همة ما مسـتحق لعنـت ابـدي هسـتيم    . دهده امكان تقوا ميكه به آدميزاد

ما حقـي نـداريم كـه از ايـن     . كساني كه بي غسل تعميد مي ميرند، حتي كودكان، دچار عذاب ابدي خواهند شدهمة 
اگوستين قديس گناهـاني را كـه در گهـواره مرتكـب     » اعترافات«در . (شكايت كنيم؛ زيرا همة ما خبيث هستيم وضع

ته اند، گروهي را براي رفتن بـه بهشـت بـر    اما بخشايش الهي از ميان كساني كه غسل تعميد ياف.) شده بر مي شمارد
اما برگزيدگان بدان جهت كه خوبند به بهشت نمي روند؛ زيرا كه همة ما خبيـث  . اينان همان برگزيدگانند: مي گزيند

. را ديگرگـون سـازد   هستيم، مگر آنكه لطف الهي، كه فقط شامل حال برگزيدگان مي شود، كار خويش را بكنـد و مـا  
اين امر به ارادة بـي محـرك   . شوند و برخي به عذاب ابدي گرفتاروان آورد كه چرا بعضي رستگار ميتهيچ دليلي نمي

لعنت نشانة عدل الهي و آمرزش نشانة رحمت اوست؛ و هر دو به يك انـدازه مظهـر خـوبي او    . ذات باري بستگي دارد
  .هستند

ز زمان او به بعد كليسـاي كاتوليـك آن را رهـا    كه به وسيلة كالوين احيا شد و ا -براهين اين نظرية وحشتناك را 
اگوستين بـا نوشـته هـاي    » .رسالة پولس رسول به روميان«بايد در نوشته هاي پولس رسول يافت؛ خصوصاً در  -كرد 

تفسيرش را از اين نوشته هـا اسـتادانه اسـت و    . پولس همان كاري را كرده است كه حقوقدانان با مواد قانون مي كنند
ستين قـديس انسـان   پس از مطالعة تفسيرهاي اگو. ب و معني را از متون مورد بحث استخراج كرده استحداكثر مطل

گويد معتقد بوده، بلكه آثار پولس درست نيست كه پولس به آنچه اگوستين ميكند كه مسئله اين چنين استنباط مي
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يد كه لعنت و عذاب كودكان تعميـد نيافتـه   شايد عجيب به نظر آ. گويدكند كه اگوستين ميهمان معنايي را افاده مي
شده، سهل است، اين عمل را اگوستين به خداوند عادل هم نسبت مي داده است؛ اما بايـد دانسـت   يباعث شگفتي نم

مقـدار  . پنداشـته اسـت  اً كودكان را دست و پاي شـيطان مـي  كه وسواس گناه چنان بر وجودش مستولي بوده كه واقع
  .خوردديس آب ميساي قرون وسطي از وسواس وحشتناك گناه عمومي اگوستين قزيادي از قساوتهاي كلي

فقط يك اشكال عقالني اگوستين را به راستي مشوش مي دارد؛ اما آن اشكال اين نيست كـه اگـر تقـدير اكثريـت     
چنانكـه  سبب تشويش او اين است كه اگـر  . عظيم بني آدم عذاب ابدي است پس خلقت ما از ازل كار ناروا بوده است

پولس مي گويد گناه فطري از آدم ابوالبشر به اعقاب او به ارث رسيده، پس روح نيز بايد مانند بدن مشتق و منبعث از 
بيند، ولـي  گوستين در اين نظريه اشكاالتي ميا. وجود والدين باشد؛ چرا كه گناه مربوط به روح است، نه مربوط به تن

. يسـت د سكوت اختيار كرده، پس اجتهاد در اين مـورد الزمـة رسـتگاري ن   گويد كه چون كتاب مقدس در اين مورمي
  .گذردبدين جهت از حل مسئله درمي

جاي شگفتي است كه آخرين متفكران برجستة پيش از عصر طلمت نه در انديشة نجات تمدن بودند و نه در پـي  
بـه موعظـة محاسـن بكـارت و ملعنـت      بيرون راندن وحشيان يا اصالح مفاسد و دستگاه حكومت، بلكه هم خـويش را  

با توجه بدين كه اينها بودن آن تفكراتي كه كليسا به دست وحشيان سـپرد،  . داشتندصور ميكودكان تعميد نيافته مق
 .گذشتكامالً تاريخي درهاي ونت و خرافات كمابيش از همة دورهديگر جاي شگفتي نيست كه قرنهاي بعدي در خش
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، ديگـر كمتـر جـايي بـراي     430پس از مرگ اگوستين در . قرن پنجم قرن هجوم بربرها و سقوط امپراتوري غربي بود

معهذا بيشتر در همين قرن بـود كـه مسـير تكامـل     . اين قرن، قرن عمل بود، آن هم عمل ويرانگري. فلسفه باقي ماند
نيز در اين قرن بـود  . ساختند» انگلستان«ه بردند و آن را در اين قرن بود كه انگليسان به بريتانيا حمل. اروپا معين شد
پاتريـك  . شور گول را به فرانسه مبدل كردند، و واندالها بر اسپانيا تاختند و نام خود را بـر انـدلس نهادنـد   ككه فرانكها 

اهنجـار  در سراسـر مغـرب زمـين حكومتهـاي ن    . وردآقديس در سالهاي ميانة اين قرن ايرلنديان را به ديـن مسـيح در  
از ميان رفت، طرق و شوارع بـزرگ رو بـه ويرانـي    » امپراتور«مقام . شد» امپراتوري«ژرمني جانشين حكومت مركزي 

بار ديگر زندگي چه از لحاظ سياسي و چه از لحـاظ اقتصـادي شـكل    و نهاد، جنگ تجارت وسيع و عمده را پايان داد، 
  .باقي ماند؛ آن هم به دشواري بسيار كليسادر مقام و مرجع مركزي فقط . محلي به خود گرفت

از جانـب   هونها كه. ور شدند مهمتر از همه گوتها بودنده در قرن پنجم به امپراتوري حملهدر ميان قبايل ژرمني ك
شـرقي را   يژرمنها نخسـت كوشـيدند كـه امپراتـور    . كردند، اينان را به جانب مغرب راندندمشرق به ژرمنها حمله مي

از زمان ديوكلتيان گوتها به عنوان سرباز مزدور در سـپاه  . آنگاه به ايتاليا روي آوردند. ست خوردندتصرف كنند اما شك
بود با فنون جنگي آشنا سـاخته  حدي كه براي قبايل بربر ميسر مي روم خدمت مي كردند؛ و اين وضع آنان را بيش از

. كـرد، ولـي خـودش در همـان سـال درگذشـت       رتو غا رم را تصرف 410، پادشاه گوتها، به سال Alaricاالريك . بود
امپراتـوري غربـي را منقـرض     476در سـال  ) گوتهـاي شـرقي  ( Ostrogothsپادشاه اوستروگوتها  Odovakerادوواكر 

 526كـه تـا سـال     Theodoricسلطنت كرد؛ و آنگاه به دست اوستروگوت ديگري، تئودوريـك   493ساخت و تا سال 
او هـم در  . تئودوريك مطالبي دارم كه به طـور خالصـه نقـل خـواهم كـرد      ةدربار. ته شدپادشاه ايتاليا بود خائنانه كش

ظـاهر   Dietrich von Bernاو را به نام ديتريش فن بـرن  » نيبلو نگن ليد«در . تاريخ و هم در افسانه جاي مهمي دارد
  ).است Veronaهمان ورونا » برن«و در اينجا (شود مي

در جنـوب فرانسـه و فرانكهـا در شـمال     ) گوتهاي غربـي ( Visigothsويسيگوتها و فريقا آدر اين احوال واندالها در 
و معهـذا  هونها از نژاد مغول بودنـد،  . در اواسط حملة گوتها، يورش هونها به فرمان آتيال آغاز شد. فرانسه مستقر شدند

كشـور گـول حملـه بردنـد، بـا گوتهـا       كه به  451اما در لحظة بحراني، يعني در سال . شدندغاباً با گوتها همدست مي
آنگـاه  . شكسـت دادنـد   Chalonجدال كرده بودند و گوتها و روميان در آن سال همدستي كردند و آنهـا را در شـالون   

بدو يادآور شـد كـه االريـك پـس از      Leoآتيال به ضد ايتاليا برخاست و به فكر پيشروي به سوي رم افتاد؛ اما پاپ لئو 
او را چنـدان بـه كـار نيامـد و سـال بعـد       هـم   اما ايـن گذشـت  . دين وسيله او را منصرف كردغارت رم مرده است و ب

  .پس از مرگ او قدرت هونها فرو ريخت. درگذشت
علمـداران ايـن اخـتالف دو    . گرفتار بود» حلول«در اين دورة هرج و مرج، كليسا به اختالف بغرنجي دربارة مسئلة 

و از اين دو كمابيش برجسب تصادف اولـي در شـمار    Nestoriusنسطوريوس و  Cyrilامهاي سيريل نكشيش بودند به 
 444تا هنگام مـرگش در   412سيريل قديس از حدود سال . قديسان جاي گرفت و دومي ملحد و زنديق شناخته شد

. 
. 
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ا بـ مسئلة مورد بحث عبـارت بـود از رابطـة الوهيـت مسـيح      . نسطوريوس اسقف قسطنطنيه بود. اسقف اسكندريه بود
امـا اگـر   . اسوتي بود؟ نظر نسطوريوس همـين بـود  نآيا دو شخص وجود داشت كه يكي الهوتي و ديگري . ريت ويبش

مسـائل در قـرن    ايـن . ناسوتي، در يك شـخص و چنين نبود، آيا فقط يك ماهيت وجود داشت، يا دو ماهيت، الهوتي 
ط الوهيت و بشريت مسيح به شـدت  خليتاز  در ميان كساني كه«. اي برپا كرد كه باور نشدني استپنجم شور و غلغله

  1».هراسيدند، اختالفي الينحل بر پا شده بودكساني كه از تفكيك آن دو سخت مي ترسيدند ومي
او مقام اسقفي خويش را براي تحريـك مـردم بـه    . سيريل قديس كه طرفدار وحدت بود، مردي بود بسيار متعصب

مهمترين عامـل شـهرت وي لـوث كـردن     . ، به كار مي برددسكندريه بودنتاراج يهوديان، كه جماعت كثيري از مردم ا
تعصب به فلسفة نو افالطوني اعتقاد داشـت   هيپاتيا بانوي منشخصي بود كه در آن عصرِ. است Hypathiaخون هيپاتيا 

از گردونه اش بيرون كشيدند، پيرهن از تنش در آوردنـد و برهنـه   «او را . و استعداد خود را وقف رياضيات ساخته بود
: رحـم قصـابي شـد   اري و جمعي از متعصبين وحشـي و بـي  به دست پطرق] در آنجا[كشان كشان تا كليسا بردندش و 

هـداياي بـه موقـع جلـو     . هاي تيز از استخوانهايش تراشيدند و ساقهاي لرزانش را در آتش افكندندگوشت او را با صدف
  2».جريان يافتن تحقيقات و مجازات را گرفت

سيريل قديس چون شنيد كه به سبب عقايد نسـطوريوس، كـه مـي گفـت مسـيح داراي دو شخصـيت الهـوتي و        
نسطوريوس مطابق عقيدة خويش به رسـم تـازة   . ش به درد آمدناسوتي است، شهر قسطنطنيه دارد گمراه مي شود دل

شخصيت ناسوتي عيسـي اسـت، و شخصـيت    مادر گفت كه مريم فقط مي. ناميدن مريم عذرا معترض بود »مادر خدا«
ن گفـت  ابه طور تقريبي مي تـو  :بر سر اين مسئله كليسا به دو دسته تقسيم شد. الهوتي او، كه خدا باشد، مادر ندارد

شورايي فراخوانده شد . قفهاي مشرق سوئز جانب نسطوريوس را گرفتند و اسقفهاي مغرب سوئز جانب سيريل راكه اس
اسـقفهاي غربـي   . ه تصـميم بگيـرد  مسـئل در شهر افيسوس جلسه اي تشكيل داد تا در خصوص اين  431كه در سال 

د سيريل قديس، كه رياسـت جلسـه را بـر    آيندگان بستند تا شتابان به سوديرزودتر وارد جلسه شدند و در را به روي 
سـومين  «جنجال اين چند تن اسقف، از فاصلة سيزده قرن پيش، اكنون جنبة حرمـت  «. عهده داشت، تصميم بگيرند
  3».را گرفته است» شوراي جهاني مسيحيت

پـس  ليكن آن مرد سخن خويش را ه عنوان مبدع و ملحد محكوم شد، وتصميم اين شورا، نسطوريوس ب ةدر نتيج
چنـد قـرن بعـد مـذهب     . نگرفت و فرقة نسطوري را بنياد كرد كه در سوريه و همة مشرق زمين پيروان بسـيار يافـت  

در قرن شانزدهم مبلغـين اسـپانيايي و   . نسطوري در چين چنان قوت گرفت كه احتمال مي رفت مذهب رسمي گردد
ريان به دست دولت كاتوليك قسطنطنيه در ميان تعقيب و آزار نسطو. پرتغالي در هندوستان با نسطوريان روبرو شدند

  .مردم ناخشنوديي پديد آورد كه مسلمانان را در فتح سوريه ياري كرد
الاقل به مـا   يا -كه با فصاحت و بالغت خود گروه كثيري را گمراه ساخته بود، طعمة كرمها شد  ،زبان نسطوريوس
  .دهنداين طور اطمينان مي

النوع خويش هنوز همان شور هبود كه مريم را جانشين آرتميس كند، اما نسبت به ربشهر افيسوس اين را آموخته 
، پس از مرگ سيريل 499در . گفتند كه مريم در آنجا دفن شده استمي. دادان پولس رسول را نشان ميو تعصب زم

قضـا در ورطـة بـدعتي    قديس، مجمعي از روحانيون در افيسوس تشكيل شد تا دامنة پيروزي را گسترش دهند، اما از 
مي نامند و دائـر بـر   » طبيعت واحد«يا » مونوفيزيت«اين بدعت را . كه نقطة مقابل بدعت نسطوري بود سقوط كردند
شك از ايـن نظـر   ديس در اين هنگام زنده مي بود بياگر سيريل ق. اين نظر است كه مسيح داراي طبيعت واحد است

                                                           

1. Gibbon, op.cit., chap. xlvii. 

2.Ibid. 

3. Gibbon, op.cit, xlvii. 
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امپراتور از اين مجمع پشـتيباني نمـود، امـا پـاپ آن را     . ه سقوط مي كردجانبداري مي نمود و در ورطة بدعت و زندق
در سالي كه جنـگ شـالون رخ    -همان پاپي كه آتيال را از حمله به رم منصرف كرد  -سرانجام پاپ لئو . مردود دانست
يـك شـوراي جهـاني مسـيحيت در شـهر كالسـدون تشـكيل داد، و ايـن شـورا پيـروان عقيـدة             451نمود بـه سـال   

شـوراي افيسـوس چنـين رأي داد كـه     . را محكوم كرد و صورت صحيح نظرية حلول را معـين سـاخت  » مونوفيزيت«
وجود دارد، يكـي ناسـوتي و   » ماهيت«مسيح در دو است؛ اما شوراي كالسدون رأي داد كه » شخص«مسيح فقط يك 
  .نفوذ پاپ در صدور اين رأي تأثير كلي داشت. ديگري الهوتي

در مصـر، تقريبـاً عامـة    . نيز مانند نسطوريان از گردن نهادن به رأي شورا سـرپيچيدند ) »يعقوبيه«(» مونوفيزيتها«
ملحـد بـودن   . اين بدعت و الحاد در طول رودخانة نيل گسترده شد و تا حبشـه پـيش رفـت   . مردم بدعت را پذيرفتند

نيـز ماننـد الحـاد مقابـل آن در      الحـاد مصـر  . حبشيان يكي از داليلي بود كه موسوليني براي تصرف حبشه ذكر كـرد 
  .سوريه، فتح آن سرزمين را براي اعراب آسان ساخت

اين چهار تن عبارتند از بوئتيـوس،  . در قرن ششم چهار تن وجود دارند كه در تاريخ فرهنگ داراي اهميت بسيارند
ينده همين اشـخاص  آ حاضر و موضوع اصلي بحث من در باقي فصل. ، و گرگوري كبيرBenedictژوستيتين، بنديكت 

  .خواهند بود
در زمان سلطنت تئودوريك، پادشاه ايتاليا و گوتها، سازمان . تصرف ايتاليا به دست گوتها تمدن رومي را پايان نداد

پادشـاه هـم بـا    . بهره داشت) تقريباً تا دورة آخر(مدني و ديواني ايتاليا كامالً رومي بود، ايتاليا از صلح و آزادي مذهب 
وي براي ادارة امور مملكت كنسولهايي منصوب كرد، قانون روم را حفظ كرد، و مجلـس سـنا   . هم نيرومند بودتدبير و 

  .هنگامي كه وارد شهر رم شد، نخستين جايي كه به ديدن رفت همين مجلس سنا بود. را باز نگه داشت
، 523در سـال  . ه داشـت تئودوريك گرچه خود آريوسي بود، تا سالهاي آخـر زنـدگيش بـا كليسـا روابـط دوسـتان      

نگراني او بيجا نبـود،  . امپراتور مذهب آريوسي را غير قانوني اعالم كرد، و اين امر تئودوريك را نگران ساخت ژوسيتينِ
تئودوريك، درست يا نادرسـت،  . دگرفتنراتور را ميائقة همدردي مذهبي جانب امپسزيرا كه مردم كاتوليك بودند و به 

اين باعث شد كه تئودوريـك وزيـر   . شي در كار و پاي كساني از دولت خود او در ميان استپنداشت كه نقشة شورمي
ــد   ــدام كن ــداني و اع ــود را زن ــناتور ب . خ ــر س ــن وزي ــام    اي ــه ن ــابش ب ــه كت ــود ك ــوس ب ــّل«وئتي ــفهتس                                              »يات فلس

)Consolations of Philosophy (ده استدر زندان نوشته ش.  
در سراسر قرون وسطي آثار او را مي خواندند و مي ستودند، و او را چـون  . مانندي استبوئتيوس داراي سيماي بي

ي او كه به سـال  »يات فلسفهتسّل«اما . كردندو چون يكي از آباي مسيحيت ياد ميشناختند، و از اؤمني ميمسيحي م
اين كتاب مسيحي نبـودن او را  . نوشته شد، اثري است صرفاً افالطونيگذراند نتظار اعدام روز ميهنگامي كه در ا 524

چند اثـر  . ستاثبات نمي كند، اما نشان مي دهد كه استيالي فلسفة كفر بر او بسيار قويتر از علم كالم مسيحي بوده ا
بطـي بـدو   كه منسوب بدو است، در نظر بسـياري از مراجـع مجعـول اسـت و ر    » تثليث«اي در كالمي، خصوصاً رساله

من شـناخته شـد و مقـدار زيـادي از فلسـفة      ر بود كه بوئتيوس در قرون وسطي مـؤ اما شايد به سبب همين آثا. ندارد
شـد،  مطلب از زبان كسي جز او شـنيده مـي  حال آنكه اگر اين . افالطوني به واسطة آثار او به خورد خوانندگانش رفت

گشتظن واقع ميمورد سوء.  
در . دهدگويد و فلسفه به شعر پاسخ مياو از زبان خود به نثر سخن مي. رست از شعر و نثكتاب بوئتيوس تركيبي ا

تحت تـأثير او   Vita Nouva» زندگي نو«اين اثر شباهت بسيار به آثار دانته مشهود است، و بي شك دانته در منظومة 
  .قرار گرفته است

اين سخن آغـاز مـي شـود كـه سـقراط و افالطـون و        نامد بامي» كتاب زرين«ا كه گيبون به حق آن ر» ياتتسّل«
ديـن آنـان را بـه غلـط     گران غاصباني هستند كـه مـردم بـي   يارسطو حكماي حقيقي بودند، و رواقيان و اپيكوريان و د



 289 □ قرنهاي پنجم و ششم 

 

» بـاش  پيرو خدا«كند كه از اين دستور فيثاغورس پيروي مي گويد كه ويبوئتيوس مي. ار حكمت پنداشته انددوستد
. و خـوبي لـذت نيسـت   . سعادت است، كه همان آمـرزش باشـد  ) يا خير(گويد كه خوبي مي). ر مسيحيو نه از دستو(

در اين كتاب مقدار فراواني اخالقيات ديده مي شود كه توافق نزديكـي بـا نظريـة    . است» امري بسيار مقدس«دوستي 
بـه   Timaeus» تيمائوس«غاز رسالة مختصري نيز از آ. و در حقيقت بيشتر از آراي سنكا گرفته شده است. رواقي دارد

گويـد كـه نقـص،    بوئتيـوس مـي  . ني خالص نقل شده استنظم آمده و در پي آن مقدار زيادي از مابعدالطبيعة افالطو
نظرية فردي و خصوصي بودن شر را مي پذيرد؛ سـپس  . ت داردلالاست، و خود بر وجود مظهر كمال د كمي و نيستي

علت نامعلومي چنين نشـده   ي بايست باعث شگفتي مسيحيان شده باشد، ولي بهبه نوعي وحدت وجود مي رسد كه م
انسان با كسب الوهيت سـعادتمند  «. گويد كه آمرزش و خدا هر دو كمال خوبي هستند و لذا بايد يكي باشندمي. است
از . اسـت پس هر كـه سـعادتمند اسـت، خد   . آيندكنند به صف خدايان درميكساني كه الوهيت كسب مي» «.شودمي

اصـل   خالصه و» «.حيث طبيعت، خدا واحد است؛ اما از حيث شراكت به وسيلة كسب فيض، ممكن است متعدد باشد
پس بدي هيچ اسـت،  . آيا خدا مي تواند بد باشد؟ نه» «.اندمطلوب ماست، به حق خوبي انگاشته و علت جميع آنچه را

ه نيرومندند و مردم بد هميشه ناتواننـد؛ زيـرا كـه هـر دو در     مردم با فضيلت هميش. ستنازيرا كه خدا بر همه چيز توا
از هنگامي كه مكافـات   مردم بد اگر از مكافات بگريزند بيش. يابندو فقط مردم با فضيلت بدان دست ميطلب خوبيند 
  ».نزد مردم دانا نفرت محلي ندارد. كنند بدبخت خواهند بودرا تحمل مي
در اين كتاب هيچ اثري از خرافات يا بيمـاري  . ن بيش از فلوطين شباهت دارديات به لحن افالطوتسّل«اب لحن كت

 -فلسفي كامل بر آن حكـم فرماسـت    آرامِ. شودديد در تحصيل ما اليحصل ديده نميعصر يا وسواس گناه يا تالش ش
شـكم سـير و خيـال     گفتيم اين سخنان از روييچنانكه اگر كتاب در ايام كامراني نويسنده نوشته شده بود، بسا كه م

در زندان و در زير حكم اعدام نوشته شـده، بايـد گفـت كـه بـه      » ياتتسّل«اما با توجه به اينكه . است راحت برخاسته
  .اندازة سخنان واپسين سقراط افالطوني شايان ستايش است

عار ايـن كتـاب را   شا من در اينجا يكي از. خوردنيوتون ديگر در تاريخ به چشم نميبيني تا پس از نظير اين جهان 
  :كنمشباهت نيست، نقل ميبي Popeاثر پوپ » Essay on Manرسالة دربارة آدمي «كه از لحاظ فلسفه به 

  هر كه بخواهد به قوانين خداوندگار
  يا ذهني منزه بنگرد

  بايد كه ديدگان بر آسمان خيره دارد؛
  .وند داده استآسمان كه گردش مستقرش ستارگان را در صلح به يكديگر پيآن بر 

  نه آتش درخشان خورشيد
  سازد،گردونة خواهرش را منوقف مي

  است دو نه دب اكبر آرزومن
  .كه پرتوش را در البالي امواج اقيانوس پنهان دارد

  كند، ستارگان خم شدة ديگر را نظاره ميچنان كه هم
  مدام در چرخش به گرد آسمان رفيع است

  .كنداقيانوس را لمس نميو هرگز 
  دار خاص نور شامگاهيم

  نماياندفرا رسيدن شب پر الهام را مي
  .رودرة بامداد پيش از بر آمدن روز ميو ستا
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  عشقي دو جانبه
  .سازدگردشها را جاودان مي

  هاي خطرناك است،آنچه موجب جنگ و ناهماهنگي
  .گيرداز كرات سماوي سرچشمه مي

  پذيرش شيريني
  با پيوندهايي همانند

  راطبيعت عناصر 
  زند؛به يكديگر گره مي

  .گرايدگونه آنچه مرطوب است به خشكي مي بدين
  سرماي سوزان

  وزدها دوستي ميبا شعله
  كند،اي رفيع احراز ميآتش لرزان مرتبه

  .نشيندو زمين سترگ به گودي مي
  لسال پر ُگ

  دمد،نفس عطر آگيني به بهار مي
  تن غله است،تابستان سوزان آبس

  .پروردرختان ميوه ميپاييز از بار د
  ريزش باران

  .بخشدزمستان را رطوبت مي
  اين قواعد

  روي زمين را ةتمام مخلوقات زند
  كند،پرورد، ابقا ميمي

  و هم اينان
  به هنگام مرگ اين موجودات

  .آورندغايت و انتها را پديد مي
  نشيندخالق آنها بر مقامي رفيع مي

  .و افسار تمام كائنات را به دست دارد
  او سلطاني است

  كندآنان با سروري و قدرت حكمراني ميكه بر 
  تراودشود، از او ميخيزد، از او شكوفا ميهمه چيز از او برمي

  .سازداري است كه حقوق آنان را روشن ميقانون و قانونگز
  هم به قدرت او ممكن است

  آنچه دوران خراميدنش
  تند و سريع است

  .ايستدناگهان در مسيرش از حركت باز 
  اگر نه نيروي او بود
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  دي مخلوقات به غايت بود؛عت
  و هم اوست

  كه گردش آنان را كه دوراني دراز دارند،
  كندبه يك دور پرگار محدود مي

  و تقديري كه
  هم اكنون زيب همگان است

  .شكندشود، ميمنهدم مي
  .افتندمسافتي بعيد از ابتدايشان دور ميهمة چيزها 

  عشقي پر نيرو،
  ي بازگششت به چشمة آغاز،آرزو

  .در همگان مشترك است
  دنيوي همه چيزِ

  دوام و بقا ندارد،
  .مگر عشق اين معلول را به علتي كه در ابتدا بدان جوهر بخشيد باز گرداند

پـدرش و خـودش و دو پسـرش همـه مقـام كنسـولي       . بوئتيوس تا پايان كار دوستيش را با تئودوريك نگه داشت
روز قديس اخـتالف پيـدا   وسي كه بر سر مجسمة آزادي با امباحتماالً نوة همان سيماخ(سيماخوس پدر زنش . داشتند
تئودوريك بوئتيوس را از آن جهـت بـه خـدمت پـذيرفت تـا بـه       . در دربار پادشاه گوت مرتبة بلندي داشت) كرده بود

فتابي و سـاعت آبـي بـه    آون ساعت دست او مسكوكات را اصالح كند، و نيز پادشاهان ساده لوح بربر را با چيزهايي چ
شايد آزادي بوئتيوس از قيد خرافات، در ميان خانواده هاي اشرافي رم بـه انـدازة جاهـاي ديگـر عجيـب      . شگفت آورد

. آن عصر سـاخته بـود   ةزادي با دانش وسيع و دلبستگي به صرفه و صالح مردم بوئتيوس را يگانآنبود؛ اما تركيب اين 
قرن پس از او، من هيچ مرد اروپايي را سراغ ندارم كه به قدر او آزاد از خرافات و تعصـبات   در مدت دو قرن پيش و ده

چنـين  . اسـت غرضـانه  ند و بينظر او بل. حاسن او همه منفي نيستندوانگهي، م. و محيط بر علوم و اطالعات بوده باشد
حث وجودش يكبـاره شـگفت انگيـز    بود؛ و در عصر مورد بميزيست شخصيتي قابل توجه مردي در هر عصري كه مي

  .است
مقداري از شهرت بوئتيوس در قرون وسطي از اين جهت است كه او را شهيد دست آريوسيان مي دانستند، و ايـن  

او را از قديسان مي شناختند، ولي در  Paviaدر پاويا . او پديد آمدمرگ تصور در حدود دويست تا سيصد سال پس از 
  .سيريل قديس بود، اما بوئتيوس نبود. وي داده نشد قديس رسماً بهعنوان واقع 
 565وي تـا سـال   . تينين امپراتـور شـد  سـال بعـد ژوسـ   . س، تئودوريـك درگذشـت  سال پس از اعدام بوئتيـو  ود

البته عمدة شهرت وي بـه  . فرمانروايي كرد و در اين مدت دراز توانست آسيب فراوان برساند، و نيز اندكي خدمت كند
. است، ولي من در اين موضوع كه مربـوط بـه حقوقـدانان اسـت وارد نخـواهم شـد      » الصة قوانينخ«واسطة مجموعة 

ه ژوستينين مردي بود بسيار ديندار، و اين نكته را او دو سال پس از نشستن بر تخت به وسيلة بسـتن مـدارس فلسـف   
و بـه ايـران نهادنـد و در آنجـا     فالسـفة بيكـار ر  . اعالم داشت -كرد در آنجا هنوز مذهب كفر حكومت مي كه -آتن  در

اما آنان از ديدن رسم ايرانيان به تعدد زوجات و ازدواج با محـارم سـخت در   . شاهنشاه به مهرباني از آنان پذيرايي كرد
و در نتيجـه بـه وطـن     -فالسـفه باشـد    ةگويد كه شگفتي آنان بيش از آن بود كه برازندو گيبون مي -شگفت شدند 

، ژوستينين شاهكار ديگري آغاز كـرد  )532(سه سال پس از اين شاهكار . از نظرها ناپديد شدند بازگشتند و رفته رفته
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ام، ولـي  مـن سـن صـوفي را نديـده    . ن صـوفي اسـت  كه البته بيشتر سزاوار تحسين است، و آن ساختن كليسـاي سـ  
وستينين و امپراتريس تئـودورا  بر اين كاشيها تصاوير ژ. اممالحظه كرده Ravennaكاشيهاي زيباي آن عصر را در راونا 

Theodora هاي بسيار خدا پرستانه كشيده شـده، گـو اينكـه تئـودورا     تصوير هر دوي آنها به چهره. شودنيز ديده مي
ر آنكـه  را در سيرك به تور زده بود، و بدت گرفت و ژوستينين اوئلة عفت و تقوا را چندان سخت نميبانويي بود كه مس

  .تمايل داشت) مونوفيزيت(به مذهب طبيعت واحد 
توانم بگويم كه پاية ايمانش محكم و تابع مذهب صحيح بـود  خود امپراتور، خوشبختانه مي. استباري غيبت كافي 

                  بدين معني كه شوراي كالسدون سه تن از آباء را كـه گمـان نسـطوري بـودن بـر آنهـا       » سه فصل،«مگر در مسئلة  -
لحاد مبرا دانسته بود و تئودورا به همراه گروه كثيري از ديگران، همة فتواهاي شورا را پذيرفت، مگر مي رفت از اتهام ا

كليساي غرب بر سر همة تصميمات شورا ايستادگي نشان داد و سر انجام كار بدانجا كشيد كه امپراتـريس  . اين يك را
همـان صـورتي را پيـدا     548ئودورا پس از مـرگش در  ژوستينين او را مي پرستيد، و ت. بناي آزار كردن پاپ را بگذارد

بدين طريـق ژوسـتينين نيـز سـرانجام در     . پس از مرگ در نظر ملكه ويكتوريا داشت» شاهزادة همسر ملكه«كرد كه 
چون پس از مرگ جـزاي اعمـال   «: نويسدمي) Evagriusاواگريوس (يكي از مورخان آن عصر . ورطة الحاد سقوط كرد

  ».يده، براي دريافت عدالتي كه مستوجب آن بود در برابر كرسي داوري دوزخ حاضر شده استناشايست خود را د
پخت كه هر چه ممكن باشد قلمـرو امپراتـوري غربـي را از دسـت بربرهـا پـس       ژوستينين اين سودا را در سر مي

مردم كاتوليـك از او  . دست آورد به ايتاليا حمله كرد و ابتدا در نبرد با گوتها پيروزي سريعي به 535او در سال . بگيرد
اما گوتها فـراهم شـدند و جنـگ هجـده     . استقبال كردند و او به عنوان نمايندة شهر رم در برابر بربرها قدم پيش نهاد

  .سال طول كشيد، و در اين مدت شهر رم، و ايتاليا به طور كلي، بسيار بيش از هنگام حملة بربرها رنج كشيد
سه بار به دست نيروهاي بيزانس، دو بار به دست گوتها، و به صورت شهر كـوچكي در   :شهر رم پنج بار تصرف شد

 او نخسـت مـردم از سـپاه   . ژوستينين كمابيش پيروز شدنيز فريقا نيز روي نمود، و در آنجا آنظير اين جريان در . آمد
سـرانجام  . آن كمـر شـكن اسـت   استقبال كردند، ولي آنگاه معلوم شد كه دستگاه دولتي روم شرقي فاسد و مالياتهاي 

تينين، كليسا به مناسبت ايمـان  اما تا آخرين سال عمر ژوس. گردندبسياري از مردم آرزو كردند كه گوتها و واندالها باز 
تينين براي تسخير دوبارة سرزمين گول كوششي نكرد، و علت ايـن  ژوس. كرد، جداً از او پشتيباني ميو اعتقاد امپراتور
د مسافت بود و از طرفي ديگر تعصب فرانكها در ايمان مذهبيشانعامر از طرفي ب.  

، يعني سه سال پس از مرگ ژوستينين قبيلة بسيار وحشي و خشني از ژرمنها به نام لمباردها، بـه ايتاليـا   568در 
ارلماني، جنگهاي گاه و بيگاه ميان آنها و نيروهاي روم شرقي تا دويست سال بعد، يعني تا حدود عصر ش. حمله كردند
ـ  از طرف ديگر نيروهاي روم شرقي از شمال نيز با اعراب رو. قلمرو روم شرقي در ايتاليا كاهش يافت. ادامه يافت رو ه ب

كردند؛ اما پس از آمدن لمباردهـا  ران روم شرقي به احترام رفتار ميشهر رم اسماً تابع آنها ماند و پاپها و امپراتو. بودند
همين دوره بود كه تمـدن  . قاط ايتاليا يا اصالً تسلطي نداشتند، يا اگر داشتند بسيار اندك بوداين امپراتوران بر غالب ن

آوردنـد، نـه   از ظلم لمباردها بـدانجا پنـاه مـي    كساني كه ونيس را بنياد نهادند آوارگاني بودند كه. ايتاليا را ويران كرد
 .در برده بودند چنانكه در اخبار آمده است فرارياني كه از جنگ آتيال جان به
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جنگهاي مداوم قرن ششم و قرنهاي پس از آن پيش آمد، بيش از همـه كليسـا   كه در مدت به هنگام زوال كلي تمدن 

پرستي انجام داد، زيرا كه تعصب و خرافهكليسا اين كار را بسيار ناقص . بود كه باز ماندة تمدن روم قديم را نگه داشت
با اين همـه، سـازمانهاي روحـاني    . شدبود و علوم دنيوي حرام شناخته ميحتي بر بزرگترين روحانيان آن عصر چيره 

  .وردند كه در آن، در زمانهاي متأخر، احياي دانش و هنرهاي تمدن ممكن گشتآچارچوب استواري پديد 
ـ هبنخست جنـبش ر : ايان توجه خاص استكنيم، سه فقره از كارهاي كليسا شاي كه از آن بحث ميدر دوره ت؛ اني

مـن    .دوم نفوذ دستگاه پاپ، خصوصاً در عصر گرگوري كبير؛ سوم مسيحي شدن بربرهاي مشرك به دسـت مرسـلين  
  .دربارة هر يك از اين امور به ترتيب اندكي بحث خواهم كرد

ايـن جنـبش دو شـكل    . آغـاز شـد   چنين رهبانيت در حدود ابتداي قرن چهارم در مصر و سوريه مقارن با يكديگر
 270در مصر به دنيـا آمـد و در    250آنتوني قديس كه سرسلسلة منزويان است در حدود سال . انزوا و صومعه: داشت

ا در بيابـان  پانزده سال به تنهايي در كلبه اي نزديك خانة خويش زندگي كرد و سپس بيست سال تنه. رك دنيا شدات
از ايـن سـبب در   . زمانه پيچيد و مردمان از دور و نزديك خواستار شنيدن موعظـة او شـدند  اش در اما آوازه. به سربرد

آنتـوني قـديس بـا    . در ميان مردم ظاهر شد تا آنان را اندرز دهد و به زندگي در انـزوا تشـويق كنـد    305حدود سال 
زم اسـت رسـانيده بـود   سخت مي زيست و خور و خواب و شراب خود را به حداقلي كه بـراي دوام زنـدگي ال   رياضت .

يس ابلـيس  كوشيد، وليكن او در برابـر تلبـ  يفتن او ميشيطان همواره با ظاهر كردن مناظر و مراياي هوس انگيز به فر
پـر از منزويـاني بـود كـه از زنـدگي و عقايـد وي        1در آخر عمر آنتوني بيابان تيبائيد. نمودشقي مردانه ايستادگي مي

  .سرمشق و الهام گرفته بودند
نخسـتين صـومعه    Pachomiusمصري ديگري به نام پاخوميوس  - 320يا  315در حدود  -چند سالي از پس او، 

                ، مالكيت خصوصي در ميـان نبـود، خـوراك را بـا هـم      ددر اين مكان راهبان داراي زندگي اشتراكي بودن. را بنياد كرد
تي كه دنياي مسيحي را فرا گرفت بيشتر بدين صورت بـود،  رهباني. دآوردنو فرايض ديني را با هم بجا مي مي خوردند،

در صومعه هايي كه از روي نمونة پاخوميوس تشكيل مي شد، راهبـان بـه جـاي    . نه به صورت رهبانيت آنتوني قديس
و بيشتر آن دادند، رانند، مقدار زيادي كار انجام ميهاي جسم بگذد را به ايستادگي در برابر وسوسهآنكه همة وقت خو

  .كارهاي كشاورزي بود
اينجا حد رياضت كشـي از مصـر هـم    . ت در سوريه و بين النهرين نيز پديدار شدكمابيش در همين روزگار، رهباني

رهبانيـت از مشـرق   . و ساير منزويان عمودي سوري بودنـد  St. Simeon Stylites 2سمعون عمودي قديس. فراتر رفت
ه هـاي  صـومع . به كشورهاي يوناني زبـان راه يافـت  ) 360در حدود ( St. Basilديس زمين، و بيشتر به دست باسيل ق

                                                           

  .بياباني در نزديكي شهر مصري تب. 1
پيـروان او را نيـز   . كردزندگي مي) عمود(ر باالي يك ستون كه براي رياضت كشي ب دناميدنمي» عمودي«معون قديس را بدان جهت س .2

  .م. ناميدندمي) »اصحاب ستون«(» اصحاب عمده« به همين جهت
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نه فقط بـراي پسـراني   (سرانه خانه و مدرسة پها يتيمدر اين صومعه. شان سبكتر بودباسيل قديس جنبة رياضت كشي
  .داير بود) بايست به سلك راهبان در آيندكه مي

آتاناسـيوس قـديس بـود كـه     . كه يكسره بيرون از سازمان كليسـا بـود  در آغاز كار رهبانيت جنبشي خودسرانه بود
. تا حدي به واسطة نفوذ آن قديس، قاعدة بر اين شد كه راهبان كشيش هم باشـند . رهبانيت را با روحانيت آشتي داد

ـ   . ، جنبش رهبانيـت را بـه دنيـاي غـرب شناسـاند     339و هم او بود كه هنگام اقامت در رم، به سال  ه يـروم قـديس ب
 Martin of Toursمارتين توري . فريقا بردآگسترش اين جنبش كمك بسيار كرد، و اگوستين قديس آن را با خود به 

                                    بـه دسـت كولومبـاي قـديس     566در  Ionaصـومعة ايونـا   . در گول و پاتريك قـديس در ايرلنـد صـومعه بـاز كردنـد     
St. Colomba ني قـرار گيرنـد، صـومعه هـا منشـأ                       در روزگار قديم، پيش از آنكه راهبان در سـازمانهاي روحـا  . بنا شد

براي زيسـتن جـايي    اوالً براي تشخيص رياضت كشان حقيقي از كساني كه بر اثر تنگدستي صومعه را. نظمي بودندبي
ند آنكه راهبان بـا هـو و جنجـال از اسـقفهايي كـه مـي خواسـت       ديگر . ديدند، هيچ راهي وجود نداشتنسبتاً مرفه مي
. به ورطـة الحـاد سـقوط كننـد    ) و حتي شوراهاي مسيحي(شدند كه مجامع مسيحي نمودند و باعث ميپشتيباني مي

رأي داد مرغـوب همـين   ) مونوفيزيتهـا (ييد قائالن به وحـدت طبيعـت   أكه در ت) نه شوراي افيسوس(مجمع افيسوس 
هـاي بعـد ديگـر از ايـن گونـه                              در دوره. شدكه پيروزي مونوفيزيتها دائمي مي اگر ايستادگي پاپ نبود بسا. راهبان بود

  .نظميها روي ننمودبي
  .رسدو قدمت آنها به اواسط قرن سوم مياند ها پيش از راهبان پديد آمدهآيد كه راهبهبه نظر مي

قديسان، از زن و . داشتندقدس مي پنتناميدند و نشانة مي» مرواريد خدا«شپش را . دندبو راهبان از پاكيزگي بيزار
در قرنهاي بعد، راهبان خدمت . باليدند بدين كه جز به هنگام گذشتن از رودخانه آب به پايشان نرسيده استمرد، مي

                    را زنـده نگـه مـي داشـتند يـا زنـده        اين مردم كشاورزان ماهري بودند و برخي از آنـان علـم  . مفيد بسيار انجام دادند
يزي كردند؛ هرگز چبيشتر راهبان كار نمي. كار نبود اما در آغاز، خاصه در نزد منزويان، چنين چيزهايي در. مي كردند

تـن تحصـيل   گناه، خصوصـاً گناهـان   خواندند؛ و فضيلت را از راه كامالً منفي، يعني با پرهيز از جز به تجويز شرع نمي
اش را با خود به بيابان برد، ولي او هم سرانجام بدين نتيجه رسيد كـه  راست است كه يروم قديس كتابخانه .كردندمي

  .اين كار گناه بوده است
در  480وي در حـدود  . اسـت  مهمترين نام در رهبانيت غربي نام بنـديكت قـديس، بنيـادگزار سلسـلة بنـديكتي     

در بيست سالگي از تجمالت و تفريحـات رم  . به دنيا آمد Spoletoدر نزديكي اسپولتو  1ايياي از نجباي اومبريخانواده
ديـر   520سپس از تنهـايي خـود كاسـت و در حـدود سـال      . گريخت و به غاري پناه برد و سه سال در آن غار زيست

اين قانون با آب و . را براي آن دير نوشت» قانون بنديكتي«را بنياد نهاد، و  Monte Cassino» مونته كاسينو«معروف 
عمول راهبـان سـوري و مصـري    هواي مغرب زمين انطباق يافته بود و بر حسب آن دشواري زندگاني رهباني از رسم م

كـه بـيش از همـه    آنكشي ميان راهبان وجود داشت، و پيشتر، رقابت ناپسندي بر سر افراط در رياضت . نمودكمتر مي
بنديكت اين وضع را پايـان داد و چنـين معمـول داشـت كـه پـرداختن بـه        . افراط مي نمود مقدستر شناخته مي شد

همة عمر برگزيده او براي . پير دير اختيارات فراوان داشت. مشقاتي كه از حدود شرع بگذرد بايد با اجازة پير دير باشد
خالف گذشته حق نداشتند كرد و راهبان برراهبان خود مستبدانه حكومت ميبر ) و شرع» قانون«در حدود (شد و مي

در زمانهاي بعد راهبـان سلسـلة بنـديكتي بـه علـم و      . كه هرگاه بخواهند دير خود را رها كنند و به ديري ديگر بروند
  .خواندندكار جز متون ديني چيز ديگري نمي دانش مشهور شدند، ولي در آغاز

                                                           

1 .Umbria م. جايي است در ايتالياي مركزي.  
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بارزترين نمونة اين امـر كليسـاي كاتوليـك    . ات بنيادگزار آن جداستخاص خود دارد كه از نيياتي حهر سازماني 
سلسـلة بنـديكتي نمونـة    . ديـد در شـگفت مـي شـد    سي، و حتي پولس، آن را به چشم مـي است، كه هر آينه اگر عي

در جـايي  «: گويـد مـي  بـاره  گيبون در ايـن . راهبان عهد فقر و طاعت و عفت مي بستند. كوچكتري از همين امر است
عهد فقر من سالي صد هزار كرون برايم در آمـد داشـته، و   «: امبنديكتي را چنين شنيده يا خواندهاعتراف يك پير دير 

اما انحراف ايـن   1».نتيجة عهد عفت او را من فراموش كرده ام» .عهد طاعت مرا به مرتبة اميري فرمانروا رسانيده است
رش به هيچ روي از جميع جهات قابل تأسف نيست و اين موضـوع خصوصـاً در مـورد علـم و     ات بنياد گزاسلسله از ني

يـن سـنگيني از قريحـة علمـي     كتابخانة مونته كاسينو شهرت داشت، و جهان از بسياري جهـات د . دانش صادق است
  .راهبان بنديكتي به گردن دارد

. كـه درگذشـت، در همـان ديـر مـي زيسـت       543بنديكت قديس از هنگام بنياد كردن دير مونته كاسينو تا سال 
اندكي پيش از آنكه گرگوري كبير كه خود از راخبان بنديكتي بود به مقام پاپي برسـد، ايـن ديـر را لمباردهـا غـارت      

  .راهبان به رم گريختند، ولي چون بيم لمباردها برطرف شد بار ديگر به مونته كاسينو بازگشتند. كردند
            نوشته شده، نكات بسيار دربارة بنـديكت قـديس بـر مـا معلـوم       593ري كبير به سال از روي مكالمات پاپ گرگو

نش در بشريت پرورش يافت، لكن چون بسيار كسان را بديد كه به سبب اين دا] علوم[در رم به تحصيل «او . مي شود
مبادا در آشنايي با جهان طريق افراط  اند پاي خويش كه در جهان نهاده بود باز پس كشيدورطة لهو و لعب فرو افتاده

پس دست از كتاب بكشيد و به تـرك ملـك و   . بپويد و خود در آن ورطة پر مخافت محروم از رحمت الهي سقوط كند
مال پدر گفت تا هم خويش به عبادت حق مقصور دارد و در طلب جايي بود تا بر مقصود خويش دست يابـد، و بـدين   

  ».موخته تربيت يافته و به حكمت نياموخته آراسته بود قدم در راه نهادآ قسم در حالي كه به جهلِ
نخستين معجزه اش اين بود كه يك غربال شكسـته را بـه قـوت دعـا     . بنديكت فوراً صاحب معجزات و كرامات شد

لمباردهـا  سالها بعـد، حتـي در حـين بلـواي     «مردم شهر غربال را بر باالي كليسا آويختند، و آن غربال تا . تعمير كرد
كسي جز يكي از دوسـتانش او  اما بنديكت قديس غربال را رها كرد و به غار خود رفت، در حالي كه » .بودمچنان ميه

بسـت و بـه غـار    يق كه خوراك را بر سـر ريسـماني مـي   رسانيد، بدين طرت، و آن دوست خوراك بدو ميشناخرا نمي
اما يك بار شـيطان سـنگي   . يدن خوراك را به آن بزرگ خبر دهدسرازير مي كرد و بدان زنگوله اي آويخته بود تا رس

معهذا اميـد دشـمن بنـي آدم بـه بـر هـم زدن       . به ريسمان انداخت و هم ريسمان را پاره كرد و هم زنگوله را شكست
  .ترتيب غذاي آن قديس به جايي نرسيد

خداوند مـا بـر كشيشـي ظـاهر     ) پاك(چون بنديكت به حدي كه خواست خدا بود در گذرانيد، در روز عيد قيامت 
مقارن همين احوال تنـي  . شد و محل آن زاهد منزوي را بدو نمود و او را فرمود كه عيد قيامت را با آن قديس بگذراند

ابتدا چون او را در ميانة بته زاري به نظر آوردند و ديدند كه پيراهني از پوست به تـن  «. چند از شبانان نيز او را يافتند
نان به دست او از زنـدگي بهيمـي   آدرگاه الهي را بشناختند، بسياري از  او را جانوري پنداشتند؛ لكن چون خادمِدارد، 

  ».به ساية رحمت و دين و ايمان در آمدند] خود دست كشيدند و[
آن  خبيث يـاد زني بود كه وي زماني ديده بود و روح «. بنديكت نيز مانند ديگران از وسوسه هاي تن در امان نبود

شهوت مي سوخت كه گـاه لـذت   ] آتش[كرد، و آن ياد روح خادم درگاه الهي را چنان به قوت در زن را در او زنده مي
بر او مستولي مي شد و عزم ترك بيابان مي كرد؛ لكن ناگهان به حول قوت الهي به خود مي آمـد و چـون بتـه هـاي     

                    قـدر در آن ميـان   هـا مـي انـداخت و آن    يشـتن در ميـان بتـه   خار و گزنه را مي ديد جبه از تن به دور مي افكند و خو
  ».كردبا جراحت تن درد روح را عالج مي خاست تنش سراسر ريش بود؛ و بدين تدبيرمي غلتيد كه چون بر مي
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از گذشته بود، راهبان ديري كه پيرش وفات يافته بـود  نديكت قديس از حدود آن سرزمين درچون صيت شهرت ب
بنديكت چنين كرد، و چنان در رعايت زهد و پرهيز خشك ابرام . او تقاضا كردند كه جانشيني پير درگذشته را بپذيرد

نمود كه راهبان دير به خشم آمدند و بر آن شدند كه با يك پياله شراب زهرآلـود او را بكشـند؛ امـا بنـديكت روي آن     
  .و در نتيجه وي بار ديگر به بيابان بازگشتپياله عالمت صليب كشيد و پياله چندين پاره شد، 

ك گوت پرهيزگار داشت با روزي از روزها ي. اما تعمير غربال يگانه معجزة مفيدي نبود كه از بنديكت قديس سرزد
بنـديكت قـديس بـه    . كند كه ناگهان سر تيشه از دسته جدا شـد و در آب ژرف افتـاد  هاي خشك خار را ميتيشه بته

  .ه خبر يافت دستة تيشه را در آب فرو برد، و سر آهني تيشه برخاست و دوباره با دسته جفت شدمحض آنكه از واقع
نيز كشيشي از همسايگان بنديكت كه بر آوازة او رشك مي برد روزي يك گرده نان زهرآلود بـرايش فرسـتاد، امـا    

                 كـه ريـزة نـان بـراي مرغـي       آن حضـرت را عـادت بـر ايـن بـود     . بنديكت به كرامت دريافت كه آن نان زهرآلود است
را به نام خداوند ما عيساي مسيح اين نان را بـردار و  و ت«: ن روز مرغ آمد و حضرت به آن مرغ گفتآمي پاشيد، و در 

. مرغ اطاعت كرد، و چون بازگشت حضرت جيرة روزانه اش را بـدو داد » .در جايي بگذار كه كسي بدان دسترس نباشد
بر آن شد كه روح او را بكشد؛ پـس شـش    ،بكار چون ديد كه از كشتن جسم بنديكت قديس عاجز استآن كشيش نا

آنكـه آن  حضرت ترسيد مبادا راهبان جوان بـه ارتكـاب گنـاه تحريـك شـوند و بـراي       . تن زن برهنه به دير او فرستاد
ش در زير آوار خانـة خـود كشـته    اما آن كشي. ن محل رخت كشيدآاي براي اين كارها نداشته باشد از كشيش انگيزه

بنديكت بـر مـرگ آن عاصـي    . يكي از راهبان خبر را به بنديكت رسانيد و بدو گفت كه به محل خويش باز گردد. شد
  .ه بودند تنبيه فرمودتشگگريست و راهبان را كه از اين واقعه شاد 

حقايقي هم از زندگي بنـديكت قـديس    پردازد، بلكه گاهي از راه لطفتنها به ذكر معجزات و كرامات نميگرگوري 
در آنجا پرستشـگاهي اسـت   . بنديكت پس از بنا كردن دوازده صومعه سرانجام به مونته كاسينو مي رود. نقل مي كند

دين بـدترين قربانيهـا   بي ةحتي تا آن زمان نيز مردم ديوان«. آيندي براي پرستش آپولو در آن گرد ميكه مردم روستاي
حول و حوش را  سازد و كفار آنكليسايي مي كند و در جاي آنبنديكت آن پرستشگاه را ويران مي ».كردندرا نذر مي

  .شودشيطان از اين قضيه ناراحت مي. ردآوبه دين مسيح درمي
آدم را اين كار خوش نيامد و اين بار نه در خفا يا در خواب بلكه در مـأل خويشـتن را در برابـر    دشمن ديرين بني«

                       راهبـان صـداي او را   . ديدگان آن پدر مقـدس ظـاهر سـاخت و فريـاد برداشـت كـه وي بـدو آسـيب رسـانيده اسـت          
به هيئتي بس مهيب و درنده بـه  ] شيطان[دانها گفت اما چنانكه پدر مقدس ب. مي شنيدند لكن خود او را نمي ديدند

خواهد با دهان آتشين و چشـمان سـوزانش او را پـاره پـاره كنـد؛ و آنچـه       ين بر او ظاهر گشته بود، گويي ميرأي الع
ابليس بدو گفت همة راهبان بشنيدند، زيرا كه ابليس ابتدا او را به نام خواند و چون آن مرد خدا بدو پاسـخي عنايـت   

يـد و معهـذا ديـد كـه او     نام» بنت مقدس«رمود پس شيطان بدو دشنام و ناسزا گفت؛ و چون فرياد برداشت و او را نف
ر اسـت؟ چـرا بـدين    را با من چه كاو بنت ملعون و نامقدس ت: كند، در حال لحن خود را ديگر كرد و گفتالتفات نمي

  .بد شيطان مأيوس شده و دست برداشته استال. شودداستان به همين جا ختم مي» ساني؟رسان مرا آزار مي
نخسـت اينكـه منبـع اصـلي     . من از اين مكالمات قدري به تفصيل نقل كردم، زيرا كه از سه جهت داراي اهميتند

او سرمشق همة ديرهاي مغرب زمـين قـرار گرفـت مگـر     » نوقان«اطالع ما بر احوال بنديكت همين مكالمات است، و 
تصويري زنـده از محـيط فكـري     دوم اينكه اين مكالمات. كه به دست ايرلنديها تأسيس شدديرهاي ايرلند و ديرهايي 

سوم اينكه اين مكالمات به قلم پاپ گرگوري كبير نوشته شـده  . دهندين مردم پايان قرن ششم به دست ميترمتمدن
اكنـون  . رين پاپهاسـت تت و از لحاظ سياسي يكي از برجستهكليساي غرب اس» مجتهد«است، كه چهارمين و آخرين 
  .بايد به اين پاپ توجه كنيم
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قـرن  مدعي است كـه گرگـوري بزرگتـرين مـرد      Northamptonاسقف نورتمپتون  W. H. Huttonهاتون . هـ . و
. توانند كوس رقابت با وي بزنند عبارتند از ژوستينين و بنديكت قـديس كساني كه مي گويد كهششم بوده است، و مي

نه فتوحاتش كه چنـد  (اش »قوانين«ژوستينين از جهت : تأثير عميقي بر قرون پس از خود داشتند البته هر سة اينان
در . ؛ بنديكت به واسطة سلسلة راهبانش؛ و گرگوري بـه واسـطة افـزودن بـر قـدرت دسـتگاه پـاپ       )روزي بيش نپاييد

ياسـتمدار شخصـي اسـت زيـرك و     ن سيد؛ اما به عنواآگروري سفيه و ساده لوح به نظر ميمكالماتي كه نقل كرديم، 
دست و نيك آگاه از اين كه در دنياي بغرنج و متغيري كه بايد در آن عمل كند، به چه هـدفهايي مـي تـوان نائـل     زبر
ظ قواي فكـري در طـراز دوم قـرار    اين تضاد شگفت انگيز است، ولي بايد دانست كه مؤثرترين مردان عمل از لحا. شد
  .گيرندمي

در خانوادة اصيل و توانگري در شهر رم به دنيـا   540ن پاپي كه لقب كبير گرفته، در حدود گرگوري كبير، نخستي
خود وي نيز در جواني صـاحب كـاخ و   . گويا پدر بزرگش پس از آنكه همسرش را از دست داد به مقام پاپي رسيد. آمد

اينكه ايـن تحصـيالت شـامل زبـان      رانيد؛ گوذآنچه را در آن روزگار تحصيالت خوب مي ناميدند، گ. ثروت فراوان بود
گرگـوري   573در سال . يوناني نبود، و گرگوري با آنكه شش سال در قسطنطنيه به سربرد هرگز اين زبان را نياموخت

شهردار روم شد، اما دين او را به سوي خود طلبيد و گرگوري از شغل خـويش دسـت كشـيد و ثـروت خـود را وقـف       
ود نيـز بـه سـلك راهبـان     آورد و خـ ر خود را به صـورت خانـة راهبـان در   و قص ساختن دير و مصرف امور خيريه كرد

گرگوري به تفكر و تعمق و رياضت كشي پرداخت، و به واسطة رياضتهايي كه كشـيد سـالمت جسـم    . آمدبنديكتي در
بود، او را بـه  گاهي يافته آوس دوم كه از قدرت و مهارت او در سياست يالگاما پاپ پ. راي هميشه از دست دادخود را ب

. عنوان فرستادة خويش به قسطنطنيه اعزام كرد، و بايد دانست كه از زمان ژوستينين رم رسماً تـابع قسـطنطنيه بـود   
كه هميشـه   -ه با روحانيان شرقي ثنمايندة منافع كليسا در دربار امپراتور بود و در مباح 585تا  579گرگوري از سال 

اسـقف  . كـرد آراي پـاپ را بيـان مـي    -ر ورطة الحاد و بدعت اسـتعداد داشـتند   بيش از روحانيان غربي براي سقوط د
. قسطنطنيه در آن هنگام معتقد به اين عقيدة نادرست بود كه اجسام ما در روز رستاخيز غيرقابل لمس خواهنـد بـود  

كه وادار ساختن امپراتـور  گرگوري امپراتور را از افتادن در اين پرتگاه كفر نجات داد؛ اما نتوانست وظيفة اصلي خود را 
  .به جنگ با لمباردها بود، انجام دهد

آنگاه پاپ درگذشت و گرگوري بـر جـاي او   . ذرانيدگرا گرگوري به رياست دير خويش  590تا  585پنج سال بين 
ت اوضاع روزگار دشوار بود، اما همين دشواري فرصتهاي بسيار مناسبي در اختيار سياستمدار قـادر و بـا كفايـ   . نشست

فريقـا در نتيجـة ضـعف نيروهـاي روم     اسپانيا و آ. دلمباردها ايتاليا را ميدان تاخت و تاز خود ساخته بودن. مي گذاشت
در فرانسـة ميـان شـمال و جنـوب     . شرقي و انحطاط گوتهاي غربي و تاخت و تاز مغربيان دچار هرج و مرج شده بـود 

ه دين مسيح در آمده بود، با حملة ساكسونها بار ديگـر  يان بريتانيا كه در تحت حكومت رومب. جنگهايي در جريان بود
. هنوز به هيچ وجه نابود نگشـته بـود  » سه فصل«هنوز آثاري از مذهب آريوسي باقي بود و بدعت . به كفر بازگشته بود

تقـوا راه   آشفتگي روزگار حتي در اسقفها هم مؤثر افتاده بود؛ چنانكه بسياري از آنان از حد سرمشق بودن در پرهيز و
دوم قرن يـازدهم  خريد و فروش حقوق و مزاياي روحاني بازارش گرم بود، و اين فساد تا نيمة . درازي فراتر رفته بودند

  .كردهمچنان بيداد مي
پيش از جلوس گرگوري بر مسند پاپي، اسـقف رم،  . گرگوري با همة اين منابع فساد، با قدرت و درايت مبارزه كرد

سلسلة مراتب روحانيت شناخته مي شد، در بيرون از حوزة خويش جريان حكم و نفـوذ كـالم   در گرچه بزرگترين فرد 
مثالً امبروز قديس با آنكه روابطش با پاپ بسيار دوستانه بود، باز پيدا بود كه خود را به هـيچ روي تـابع پـاپ    . نداشت

هـرج و مرجـي كـه حكمفرمـا بـود،      گرگوري تا حدي به واسطة سجاياي شخصي، و تا حدي نيز به سـبب  . نمي داند
توانست چنان قدرتي اعمال كند كه مورد قبول روحانيان سراسر غرب واقع شود، و حتي در شرق نيز، تا حد كمتـري،  
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گرگوري اين قدرت را بيشتر از طريق نوشتن نامه هايي به اسقفها و حكام در اقصا نقاط دنياي . به حكم او گردن نهند
او كه حاوي پند  Book of Pastoral Rule» كتاب دستور شباني«. ههاي ديگري نيز به كار بردرومي اعمال كرد؛ اما را

اين كتاب به عنوان راهنمايي براي وظايف اسـقفها  . و اندرز به اسقفهاست در اوايل قرون وسطي داراي نفوذ فراوان بود
ول براي اسقف راونا نوشـت و سـپس آن را   گرگوري آن را در درجة ا. نوشته شده بود، و به همين عنوان نيز قبول شد

آلفـرد  . دادنـد تاب را هنگام تحليف به اسـقفها مـي  در زمان حكومت شارلماني، اين ك. براي اسقف اشبيليه نيز فرستاد
كتـاب  «. در شرق اين كتاب به زبان يوناني دست به دسـت مـي گشـت   . ترجمه كرد كسونكبير آن را به زبان انگلوسا

نيـز  . را از يـاد نبرنـد   دهد تا حساب كـار خـويش  به اسقفها مي -اگر نگوييم شگفت  -هاي سالم اندرز» دستور شباني
ام عيب جويي كرد، بلكه بايد همواره خطر آتش دوزخ را، در صورت سرپيچي از نصـايح  گويد كه نبايد از حّكبدانها مي

  .كليسا، در گوششان فرو خواند
از اين جهت كه شخصيت او را نشان مي دهد، بل از اين جهـت نيـز    هاي گرگوري بسيار دلكش است؛ نه تنهانامه

وم شرقي، لحن معلمـي اسـت   لحن بيانش جز در مورد امپراتور و بانوان دربار ر. كه تصويري از عصر او ترسيم مي كند
  .نمايدترديدي در حق امر و نهي خود نمي كند، و هرگز كوچكترينكند، غالباً مؤاخذه ميميجيد كه گاه تم

 Cagliariنخست نامه اي است خطاب به اسقف كالياري . او را مطالعه كنيم 599هاي سال بگذاريد براي نمونه نامه
شنيده ام كه در روز خدا قبل از بـه  «: گرگوري در جايي از اين نامه مي گويد. در ساردني كه با همة پيريش فاسد بود

ه و ايضاً بعد از نماز نيز از تجاوز ب... اياين هدايا اقدام كرده حاملِ جاي آوردن فريضة نماز جماعت به شخم زدن ملك
چون مي بيني كه ما حرمت موي سپيد ترا نگه مي داريم، تو هم اي پير مرد ... ايحصن آن متعلقه خود داري ننموده

مقامـات   در همـين حـال و در همـين خصـوص بـه     » .كمي بينديش و از اين رفتار سخيف و كردار عفيف دست بكش
لبـد، و  سپس همين اسقف را بدين جهت كه براي اجراي مراسم تدفين پول مي ط. دولتي ساردني نيز نامه مي نويسد

دهد يك يهودي مسيحي شده صليب و تصوير مريم را در كنيسه بگذارد، مورد عتاب قـرار  باز بدين سبب كه اجازه مي
. اجازة مركز به مسـافرت مـي پردازنـد   ير اسقفهاي ساردني بين اسقف و ساگذشته از اين، دانسته شده كه آ. مي دهد

نويسـد و در  مـي  Dalmatiaپس از اينها نامة بسيار تندي به والي دالماسي . گرگوري مي گويد كه اين كار نبايد بشود
با توجه « :و باز» .آوريدنحو رضايت خدا و خلق را فراهم ميبينيم كه شما به چه ما نمي«: يدگوضمن مطالب ديگر مي

و اشك، چنانكه شايسـتة شماسـت، منجـي     لبه اينكه مي خواهيد مورد عنايت ما باشيد، مقتضي است كه با جان و د
  .دانم چه عملي از آن بدبخت سرزده بوده استنمي» .يل اعمال از خود راضي كنيدخود را در قبال اين قب

ايتاليا، كه در آن پيروزي او را بـر اسـالوها تبريـك     والي Calinicusاي است خطاب به كالينيكوس پس از اين نامه
دچار اشـتباه بودنـد، چگونـه    » سه فصل«كه در مورد  Istriaمي گويد و دستور مي دهد كه در مقابل مالحدة ايستريا 

در اين خصوص به اسقف راونا هم نامه اي مي بينيم خطاب به اسقف سيراكوس كه در آن گرگوري به . بايد رفتار كند
مسئلة مورد بحث مسئلة سنگيني اسـت، و آن اينكـه آيـا در فـالن     . كنده گيري بر ديگران از خود دفاع ميخرد جاي

گويد كه وي اين كلمه را، برخالف تصـور اسـقف   گفت يا نبايد گفت؟ اگر گرگوري مي» هللويا«جاي عشاي رباني بايد 
اين كلمه از يعقوب حـواري منقـول اسـت و يـروم     سيراكوس، براي خوشامد حضرات روم شرقي به كار نمي برد، بلكه 

. كنـد، در اشـتباهند  جهت از رسم يوناني پيروي ميپس كساني كه مي پندارند وي بي. تقديس آن را بدو آموخته اس
  .)روسيه بود» منين قديمؤم«اي نظير همين مسئله موجب نفاق ميان مسئله(

، ملكـة فرانكهـا،   Brunichildبرونيشيلد . م وحشي نوشته استگرگوري چند نامه نيز به پادشاهان و ملكه هاي اقوا
خواست كه مقام اسقف اعظم به يكي از اسقفهاي فرانسه اعطا شود، گرگوري هم ميل به قبول تقاضـاي او داشـت،   مي

و صـلح را  نويسد اي ميپادشاه لمباردها نامه Agilulphگرگوري به اگيلولف . اما بدبختانه فرستادة ملكه از منافقين بود
  :گويدبه وي تبريك مي
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ي طـرفين  آمد، آيا جز ريختن خون دهقانان بينـوايي كـه زحماتشـان بـرا    التأسف به دست نميرا اگر صلح معزي«
  »شد؟اي عايد ميمفيد فايده است چه نتيجه

نيكـو  ه بكوشـد در شـوهرش تـأثير    نويسد ك، همسر آگيلولف، ميTheodelindaدر همين وقت به ملكه تئودليندا 
نويسد و از دو چيـز قلمـرو او خـرده    اي ميبار ديگر به برونيشيلد نامه. در طريق خير قدم بردارداو را وادارد كه  كند و

يكي اينكه اشخاص غير روحاني بي آنكه به عنوان كشيش ساده دوره اي را به عنوان آزمايش طي كنند بـه  : مي گيرد
گرگـوري بـه تئودوريـك و تئـودبرت     . جازند بردة مسيحي داشته باشـند مقام اسقفي مي رسند؛ ديگر آنكه يهوديان م

Theodebert  پادشاهان فرانكها، مي نويسد كه به واسطة كمال دينداري قوم فرانك ميل ندارد جز از مطالب مطبـوع ،
و  به اين موضوع خـودداري كنـد كـه در قلمـرو آنهـا خريـد و فـروش مقامـات         هتواند از اشارسخني بگويد، لكن نمي

نامه اي هـم بـه يكـي از    . بار ديگر دربارة ستمي كه بر اسقف تورين رفته است مي نويسد. امتيازات روحاني رواج دارد
اين نامه خطاب به ريچارد پادشاه گوتهاي غربي . پادشاهان اقوام وحشي نوشته است كه سراسر تحسين و تعارف است

يك كليـد مقـدس پطـرس    «دن پاپ اين عمل را با فرستا. دكاتوليك ش 587است كه نخست آريوسي بود اما در سال 
و ايـن كليـد كوچـك از تـن مبـارك حـواري حـاوي آهـن زنجيرهـاي او          . حامل بركات وي باشد] دهد تاپاداش مي[
هـم  مـن  » .ع معاصـي آزاد كنـد  يـ است، تا آنچه گردن او را براي شهادت اسـير كـرد، گـردن شـما را از جم    ] پطرس[

  .موجبات خشنودي خاطر خطير ملوكانه را فراهم ساخته باشد اميدوارم كه اين هديه
به گوش ما رسيده است « : گويددهد و ميوس به اسقف انطاكيه دستورهايي ميگرگوري دربارة مجمع مبدع افيس

و اين امري است كـه  » كه در كليساهاي مشرق هيچكس جز از طريق رشوت نمي تواند به مقامات مقدسه نائل گردد؛
اسقف مارسي را به مناسبت شكستن پيكرهايي كه . جا در حد قدرت خويش بيابد بايد در اصالح آن بكوشد اسقف هر

ت يكرها مفيدند و بايـد حرمـ  پلكن اين  ،درست است كه پرستش پيكر خطاست: مورد پرستش بوده سرزنش مي كند
تارك دنيا شده بود، سپس مجبـور بـه    دو تن از اسقفهاي گول را سرزنش مي كند كه چرا بانويي مه. داشتآنها را نگه

  ».شما مقام مزدوران را خواهيد داشت، نه امتياز شبانان را... اگر چنين باشد«. ازدواج شده است
ه در يكـي از  جاي شگفتي نيست كه او، چنانك. هاي يك سال گرگوري استر باال نقل شد، چند نامه از نامهآنچه د

  .يافته استمجالي براي تفكر و تعمق نمي) cxxi(نالد هاي اين سال مينامه
) فرانسـه ( Vienne، اسـقف ويـن   Desideriusبـه دسـيدريوس   . گرگوري نسبت به علوم دنيوي نظر خوبي نداشت

  :نويسدچنين مي
غـرض اينكـه آن   . توانيم به ذكر آن مبـادرت ورزيـم  شرم نميبه گوش ما مطلبي رسيده است كه بدون احساس «

دانـيم و  ما اين عمل را به قدري خطا مـي . دهدبعضي اشخاص دستور زبان تعليم مي ن است كه بهبرادر را عادت بر اي
 به چنان شدتي با آن مخالفيم كه مسموعات خود را به ناله و اندوه مبدل كرديم؛ زيـرا كـه تمجيـد مسـيح و تمجيـد     

در حـق يـك كشـيش موجـب      يبه همان نسبتي كـه نقـل چنـين مطلبـ     ...تواند از يك دهان جاري شودژوپيتر نمي
  ».قويه صحت و سقم آن را معلوم كرد ةشود، بايد به حكم شواهد صادقانه و ادّلاشمئزاز مي

در كليسـا  ) سيلوسـتر دوم ( Gerbertاين دشمني با علوم غيرديني، الاقل تا چهار قرن بعد، يعني تا زمان گربـرت  
  .آمدلوم از در دوستي دركه كليسا با عفقط از قرن يازدهم به بعد بود . باقي ماند

بـه  . ز اسـت رفتار گرگوري نسبت به امپراتور بسيار بيش از رفتارش نسبت به پادشاهان اقوام وحشـي احتـرام آميـ   
فرمايد در يد قـدرت  سازد و آنچه مياد ميمن متدين را شؤآنچه خاطر امپراتور م«: نويسدمخاطبي در قسطنطنيه مي

باعـث  ] منؤيك اسقف م[فقط مبادا كه دخالت ما را در عزل . مي گيرد انجام دهدبگذار آنچه رأيش بدان قرار . ستاو
در نتيجـة   Mauriceوقتي كه امپراتور موريس » .معهذا ما از عمل او، اگر موافق شرع باشد، پيروي خواهيم كرد. گردد

لع شـد، همـين كـه    صورت گرفت از مقام امپراتوري خ Phocasشورشي كه به رهبري سپاهي گمنامي به نام فوكاس 
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آن شخص تازه به دولت رسيده تاج و تخت را به دست آورد فرمان داد تا پنج پسـر مـوريس را در پـيش چشـم پـدر      
فوكاس البته به دست اسـقف بـزرگ قسـطنطنيه، كـه راه     . كشتند و آنگاه خود امپراتور سالخورده را نيز هالك كردند

لة نسبتاً ايمن خـود،  شتر شگفت آور است اينكه گرگوري از فاصچيزي كه بي. فراري جز مرگ نداشت، تاجگذاري كرد
ايـن فـرق ميـان    «: نويسـد گرگـوري مـي  . اي پر از چاپلوسي مشمئز كننده به شخص غاصب و زنش نوشتاز رم، نامه

پادشاهان ملل و امپراتوران جمهـوري وجـود دارد كـه پادشـاهان ملـل فرمـانرواي بردگاننـد و امپراتـوران جمهـوري          
اعمال در ظلّ رحمت خويش نگـاه  من را در جميع افكار و ؤخداوند متعال قلب آن م... باشندآزاد ميفرمانرواي مردان 

جرا گردد، و آنچه را كه بايد به حكم شفقت صورت پـذيرد، روح القـدس كـه    دالت مد، و آنچه را كه بايد به حكم عدار
            بـه چـه زبـاني    «: نويسـد مـي  Leoniaو به زن فوكاس، امپراتـريس لئونيـا   » .در سينة شما ساكن است هدايت فرماياد

ري شما چه دين بزرگـي بـه درگـاه    توان گفت و به چه ذهني مي توان تصور كرد كه به شكرانة صلح و آرام امپراتومي
و طوق خفيف  هقادر مطلق بر عهده داريم؛ صلح و آرامي كه در ساية آن بارهاي سنگين ديرين از شانة ما برداشته شد

پندارد؛ حال آنكـه  شاخ و دم ميان موريس را غولي بياز اين سخنان، انس» .عبوديت امپراتوري جاي آن را گرفته است
دارند كه وي از فجايعي كـه فوكـاس   رگوري او را بدين عنوان معذور ميمدافعان گ. ي نيكدل بوداو در حقيقت پيرمرد

گمان با عادت مألوف غاصبان روم شرقي آشنايي داشت، و درنگ نكرد تـا  اما او بي. ه بود خبر نداشته استمرتكب شد
  .پيدا شود كه آيا فوكاس از آن جمله مستثنا هست يا نيست

گوتهـا پـيش از پايـان قـرن چهـارم بـه دسـت        . مسيحي ساختن كفار قسمت مهمي از نفوذ روز افزون كليسا بـود 
آن هم بدبختانه به مـذهب آريوسـي كـه مـذهب      -به دين مسيح در آمده بودند  Ulfilaيا اولفيال  Ulphilasاولفيالس 

 پادشاه گوتهـاي غربـي، چنانكـه ديـديم، در    . شدند تدريج كاتوليكما پس از مرگ تئودوريك، گوتها با. واندالها نيز بود
ايرلنـديان پـيش از سـقوط    . كاتوليك بودند Clovisفرانكها از زمان كلوويس . آمدزمان گرگوري به مذهب كاتوليك در

و  1بـود  Somersetshireامپراتوري غربي، به دست پاتريك قديس مسيحي شدند كه از اشراف روستايي سامرستشـير  
ايرلنديان نيز به نوبت در امر مسيحي سـاختن مـردم   . در ميان ايرلنديان زندگي كرد 461ام مرگش در تا هنگ 432از 

بزرگترين مبلغ اين امر كولومباي قديس بود كه نامه هاي مفصـلي در  . اسكاتلند و شمال انگلستان ياري بسيار نمودند
مسيحي ساختن انگلسـتان صـرف نظـر از    . خصوص تاريخ عيد قيام مسيح و ساير مسائل مهم به گرگوري نوشته است

دانند كه گرگوري پيش از آنكه پـاپ  اين داستان را همه مي. وري بود، كار خاص گرگNorthumbriaومبريا تناحية نور

 = Angle[اينهـا انگـل   «شود روزي دو پسر زرين موي آبي چشم را در بازار برده فروشان ديد، و چون بدو گفتند كـه  
و هنگامي كه پـاپ شـد، اگوسـتين قـديس را بـه      » .اند]فرشته = Angel[نه، انجل «در پاسخ گفت كه » اند،]انگليسي

در اين خصوص نامه هاي بسياري خطاب به اگوسـتين قـديس و   . ها را مسيحي كند»انگل«فرستاد تا اين  Kentكنت 
فرمايد كـه پرستشـگاههاي كفـر در    گرگوري مي. است ده، پادشاه انگلها، و ديگران از وي برجاي مانEdilbertاديلبرت 

تين قديس مسـائل  اگوس. انگلستان نبايد ويران شوند، بلكه بايد بتها را شكست و پررستشگاهها را به كليسا مبدل كرد
 ن ويا دختر عم و پسر عم ممكن است با يكديگر ازدواج كنند يـا نـه، و آيـا ز   آپرسد؛ از جمله اينكه بسياري از پاپ مي

و ) يگويد اگـر غسـل كـرده باشـند آر    گرگوري مي(زند وارد كليسا شوند، اند مجاشوهري كه شب پيش نزديكي كرده
دانيم فرستادگان پاپ در انگلستان توفيق يافتند، و بـدين سـبب اسـت كـه امـروز مـا همـه        چنانكه مي. قس علي هذا

  .مسيحي هستيم
كه گرچه بزرگانش از حد بزرگان بسياري از دوره هـاي ديگـر    اي كه از آن سخن گفتيم، اين خاصيت را دارددوره
قانون رومي و رهبانيت و دسـتگاه پـاپ، نفـوذ عميـق و     . ترند، نفوذ آن بزرگان بر قرنهاي بعدي بيشتر بوده استپايين

                                                           

  .گويدمي، نويسندة شرح حال آن حضرت، چنين Buryالاقل بري . 1
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 ه از اسـالف خـويش در تمـدن   چـ مردم قرن ششـم گر . پايندة خود را مديون ژوستينين و بنديكت و گرگوري هستند
بسـي بـاالتر بـود؛ و ايـن مـردم موفـق بـه پديـد آوردن          تر بودند، تمدنشان در قياس با مردم چهار قرن بعـدي ينپاي

اين نكته شايان تذكر است كه از اين سه تـن دو تـن از اعيـان رم    . سازمانهايي شدند كه سرانجام بربرها را رام ساخت
لحـن حاكمانـة او   . لمه آخرين فرد سلسة روميـان اسـت  گرگوري، به معني حقيقي ك. بودند و سومي امپراتور روم بود

پس از او، ديگـر شـهر رم تـا    . خوردشة غريزيش از اشرافيت رومي آب ميگرچه از جهت مقامش قابل توجيه است، ري
اما اين شهر در حال سقوط توانست روح فاتحـان خـود را بـه زنجيـر     . گونه فرزند زادن سترون شد چندين قرن از اين

كردند، نتيجة ترسي بود كـه از تخـت قيصـر در دل    تحان نسبت به مسند پطرس احساس ميي كه اين فاحرمت: بكشد
  .داشتند

د هنگامي به دنيا آمد كه گرگوري به تقريـب سـي سـاله    محم. رفتين، البته تاريخ به راه ديگري ميدر مشرق زم
 .بود
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. در مدت چهار قرن فاصلة ميان گرگوري كبير و سيلوستر دوم، دستگاه پاپ از فراز و نشيبهاي شگفت انگيـز گذشـت  

ط اشراف رم قرار داشت؛ و با اين همه گاهي تابع امپراتور يوناني بود و گاهي پيرو امپراتور غربي، و باز گاهي تحت تسّل
 1000تـا   600دورة ميـان  . قـدرت پـاپ را بنـا نهادنـد     تقدرت و با كفايت، با استفاده از لحاظ مساعد، سّنپاپهاي با 

  .ميالدي براي شناختن كليساي قرون وسطي و رابطة آن با دولت اهميت تام دارد
بـه سـعي و عمـل    ة لمباردها به دست آوردنـد تـا   حپاپها، رهايي از استيالي امپراتوران يوناني را بيشتر به زور اسل

كليساي يونان همواره تابع امپراتور بـاقي  . خويش؛ و با اين حال زره اي حس حق شناسي نسبت به لمباردها نداشتند
. دانسـت قفها، حتي اسقفهاي بزرگ، صالح ميماند و امپراتور خود را براي حكم كردن در امور ديني و عزل و نصب اس

. گرفتنـد و از اين جهت گـاه جانـب پـاپ را مـي    آوردند، ستيالي امپراتور درر اكردند تا خود را از زيرهبانان تالش مي
خواستند كه به هيچ وجهي تابع مقام پـاپ  داشتند تسليم امپراتور شوند، نميقسطنطنيه با آنكه ميل  اسقفهاي بزرگ

از رفتـار   تـر پـاپ دوسـتانه   با گاه كه امپراتور براي سركوبي بربرها در ايتاليا به كمك پاپ نيازمند بود، رفتارش. باشند
نهادن كليسـاي شـرق   نعلت عمدة جدايي نهايي كليساي شرق از غرب همين گردن . شداسقف بزرگ قسطنطنيه مي

  .به حاكميت پاپ بود
و بـه   ؛پس از شكست روم شرقي از لمباردها، پاپها بيم آن داشتند كه مبادا خود نيز اسير بربرهاي زورمنـد شـوند  

از ايـن  . اتحاد با فرانكها، كه به فرمان شارلماني ايتاليا و آلمان را تصرف كردند، خود را از اين خطر نجات دادنـد  تدبيرِ
امـا  . پديد آمد، كه در قانون اساسي اش هماهنگي ميان پاپ و امپراتور رعايت شده بود» امپراتوري مقدس روم«اتحاد 

برداري كرد و در نيمة دوم قرن پاپ از اين زوال بهره ابتدا. وال رفتزود رو به ز Carolingianقدرت سلسلة كارولينگ 
اما هرج و مرج عمـومي منجـر شـد بـه     . نهم نيكالي اول نيروي پاپ را به حدي رسانيد كه پيش از آن سابقه نداشت

آورد، و از رتگاه پاپ را به زيـر تسـلط خـويش د   د، و اين نيرو در قرن دهم دسناينكه اشراف رم استقاللي به دست آور
شرح اينكه دستگاه پاپ، و كليسا به طور كلي، چگونـه بـه وسـيلة يـك جنـبش      . اين امر نتايج مصيبت بار حاصل شد

  .اصالحي بزرگ از قيد اسارت اشراف فئودال نجات يافت، موضوع بحث يكي از فصلهاي آينده خواهد بود
پاپها ناچار بودند كه يا فرمان برند و يا نتـايج نافرمـاني   در قرن هفتم، رم هنوز زير استيالي سياه امپراتوران بود، و 

ند، تا به جايي كه از راه ديـن منحـرف مـي شـدند؛ و     دبرفرمان مي Honoriusبعضي چون هونوريوس . را تحمل كنند
ا اغلـب پاپهـا سـوري يـ     752تـا   685از . افتادندي نمودند و به زندان امپراتور ميبعضي چون مارتين اول ايستادگي م

امپراتـورر لئـوي   . تدريج، با گسترش قلمرو لمباردها در ايتاليا، قـدرت روم شـرقي رو بـه زوال نهـاد    اما ب .يوناني بودند
فرمان داد تا مجسمه هاي مسيح را بشكنند؛ و اين فرمان نه تنها در سراسر  726در سال  Leo the Isaurianايسوري 

پاپهـا در برابـر ايـن فرمـان ايسـتادگي      . ق نيز بدعت شناخته شـد مغرب زمين بلكه در نظر گروه عظيمي از مردم شر
كه در ابتـدا نيابـت سـلطنت را بـر عهـده      (در زمان حكومت امپراتريس ايرن  787سرانجام در . نمودند و پيروز شدند
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اما در اين احوال وقايع غرب نيز اسـتيالي روم شـرقي را بـر    . مشرق زمين بدعت مجسمه شكني را ترك گفت) داشت
  .ستگاه پاپ تا ابد پايان دادد

ايـن واقعـه در   . لمباردها شهر راونا را كه پايتخت قسمت شرقي ايتاليا بود به تصرف در آوردند 751در حدود سال 
عين حال كه پاپها را در معرض خطري عظيم از جانب لمباردها قرار مي داد، آنها را از قيد اطاعت امپراتـوران يونـاني   

نخست اينكه مقـام امپراتـوري   : پاپها قبالً به چند دليل يونانيان را بر لمباردها ترجيح مي دادند. يكسره رهايي بخشيد
. دمشروع بود، حال آنكه پادشاهان بربر اگر از جانب امپراتور به رسميت شناخته نمي شدند غاصب به حساب مي آمدن

انترناسيوناليسـم رومـي    بودند، در حالي كه كليساسوم اينكه لمباردها ناسيوناليست . ددوم اينكه يونانيان متمدن بودن
آمدن به مذهب كاتوليك باز هم انـدكي بغـض   قبالً آريوسي بودند، و پس از در چهارم اينكه لمباردها. كردرا حفظ مي

  .نسبت به آنها وجود داشت
ـ براي تصرف رم حركـت كردنـد و    Liutprandبه فرمان ليوتپراند  739لمباردها در سال  ت شـديد پـاپ   ا مقاومـ ب

يس وكـه از اعقـاب كلـو    Merovingianپادشاهان مروويجـي  . رو شدنده ب گرگور سوم كه از فرانكها كمك خواست رو
در ايـن   .اداره مي شد، پـاك از دسـت داده بودنـد   » رؤساي دربار«بودند قدرت خود را در قلمرو فرانكها، كه به دست 

ايـن  . كه مانند ويليام فاتح حرامزاده بود Charles Martelشارل مارتل هنگام رئيس دربار مردي بود بسيار توانا به نام 
. در جنگ حياتي تور مغربيان مسلمان را شكست داده و فرانسه را به نفع مسيحيت نجات داده بـود  732مرد در سال 

زمينهـاي  اين كار مي بايست باعث جلب حق شناسي كليسا شده باشـد، ولـي احتيـاج او را واداشـت كـه مقـداري از       
گرگوري سوم هر  در هر حال، او و. مرتبة او را در نظر عالم روحانيت بسيار پايين آوردكار  كليسا را تصرف كند، و اين

پـاپ اسـتفان سـوم در    . رضايت كامل كليسا را فـراهم سـاخت   Pepinگذشتند و جانشين او پپين در 741دو در سال 
آلپ گذشت و با پپين مالقات كرد، و ميان آنهـا معاملـه اي صـورت     براي فرار از دست لمباردها از كوههاي 754سال 

ري احتياج داشت، و پپين محتـاج بـه چيـزي بـود كـه      كپاپ به حمايت لش. گرفت كه بسيار به سود طرفين تمام شد
. اي آخـرين فـرد سلسـلة مرووينجـي    فقط پاپ مي توانست بدو بدهد، و آن مشروع ساختن عنوان پادشاه او بود به ج

رفت كه نتظار نميو چون ا .وض پپين شهر راونا و تمامي قلمرو حكومت سابق قسطنطنيه را در ايتاليا بدو بخشيدعدر
  .قسطنطنيه چنين بخششي را به رسميت بشناسد، اين امر باعث قطع روابط سياسي با امپراتوري غربي شد

در كليسـاي شـرقي، اسـقف    . رفـت هي ديگر مـي كليساي كاتوليك به را ماندند،پاپها تابع امپراتوران يوناني مياگر 
بزرگ قسطنطنيه نه هرگز آن آزادي و استقالل را از دستگاه دولـت بـه دسـت آورد و نـه بـدان تفـوقي كـه پـاپ بـر          

. در ابتدا همة اسقفها در يك تراز بودند، و اين روش بيشتر در مشرق زمين باقي مانـد . روحانيان غرب داشت نايل آمد
مشرق زمين در چند جا مقام اسقف بزرگ وجود داشت، مانند اسكندريه و انطاكيه و اورشـليم؛ حـال    عالوه بر اين، در

در .) هر چند اين موضوع پس از فتح اسالم اهميت خود را از دست داد. (آنكه پاپ يگانه اسقف بزرگ مغرب زمين بود
ه در مشرق زمين چنين نبود؛ و اين امـر  واد بودند؛ حال آنكسمغرب زمين، به مدت چندين قرن اكثريت تودة مردم بي

حيثيـت و اعتبـار شـهر رم از همـة شـهرهاي      . به كليساي غربي اميازي مي داد كه كليساي شرقي از آن بي بهره بود
ت امپراتوري و اخبار شهادت پولس و پطرس بود، و پطـرس را بـه   مشرق زمين بيشتر بود؛ زيرا كه اين شهر حامل سّن

در رم اعتبار امپراتور مي توانسـت بـا اعتبـار پـاپ كـوس رقابـت بزنـد، حـال آنكـه          . شناختعنوان نخستين پاپ مي 
فرمانروايـان امپراتـوري مقـدس رم از نيـروي واقعـي      . هيچيك از پادشاهان غربي چنين سودايي در سر نمـي پختنـد  

بنـابر  . گذاشـت بر سرشان ميسيدند كه پاپ تاج را ، و عالوه بر اين فقط هنگامي به مقام امپراتوري مي ردمحروم بودن
اين داليل آزاد شدن پاپ از قيد عبوديت روم شرقي، هم در استقالل كليسا از دست سالطين و هـم در تأسـيس    ةهم

  .سلطنت پاپ در حكومت كليساي غربي تأثير اساسي داشت
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منشـور  «. تمتعلق بـه ايـن دوره اسـ   » منشور مجعول«و » عطية قسطنطين«بعضي اسناد بسيار مهم، يعني سند 
بـراي آنكـه عطيـة پپـين     . بايد اندكي سـخن گفـت  » عطية قسطنطين«ربطي به بحث ما ندارد، ولي دربارة » مجعول

قدمت قانوني پيدا كند، اهل كليسا سندي جعل كردند و مـدعي شـدند كـه ايـن سـند فرمـاني اسـت كـه از جانـب          
را بـا همـة قلمـرو    » نرم كهـ «را بنيـاد نهـاد،   » ورم نـ «قسطنطين امپراتور صادر شده، دائر بر اينكه چون قسطنطين 

بـه عنـوان يـك سـند      اين ميراث كه اساس قدرت دنيوي پاپ بود در سراسر قـرون وسـطي  . اش به پاپ بخشيدغربي
مجعـول   1439به سـال   Lorenzo Vallaشد، و نخستين بار در عصر رنسانس به وسيلة لورنزو واال صحيح شناخته مي

م بـود اثـري از   و طبعاً در سندي كه بازماندة قرن هشـت  ،»دربارة دقايق زبان التيني«نوشته بود روي كتابي . اعالم شد
پاپ نيكالي پنجم كـه  » عطية قسطنطين«و شگفت اينجاست كه از انتشار اين كتاب بر ضد . شدآن دقايق ديده نمي

ولي البتـه  . را به لورنزو واگذار كردداشت، مسند وزارت خويش تر مييني را از مصلحت كليسا دوستفصاحت زبان الت
هر چند حق حاكميت پاپ بر آن دولتها بر اساس  -نيكالي پنجم قصد آن نداشت كه از دولتهاي كليسا دست بشويد 

  .استوار بود» عطيه«آن 
  1:چنين خالصه كرده است C. Delisle Burnsمضمون اين سند جالب را دياليل برنز 

نيقيه و هبوط آدم و والدت مسيح، قسطنطين مي گويد كه به بيماري جزام مبـتال  پس از شرح مجملي از اصول «
چنانكه اطبا در عالجش عاجز مي مانند و بدين سبب به كاهنان پرستشـگاه ژوپيتـر روي مـي آورد و آنـان      ،مي شود

ن آن كودكـان را  پيشنهاد مي كنند كه وي چند كودك شيرخوار را بكشد تن خود را با خون آنان بشويد؛ اما قسطنطي
گوينـد كـه   شـوند و مـي  بر او ظاهر ميدهد، و آن شب پطرس و پولس در خواب باز پس ميبه سبب زاري مادرانشان 

پـس او بـه    .سـت ن اسـت و شـفاي قسـطنطين در دسـت او    پنهـا  Soracteپاپ سيلوستر در غاري واقع در سـوراكته  
پولس از حواريانند، نه از خدايان؛ و تصويرهايي بدو نشان يد كه پطرس و گوبه او مي» پاپ جهان«مي رود و سوراكته 

يا ديده بود باز مي شناسد، و اين حقيقت را در برابر همة سـاتراپهاي خـود   ؤمي دهد، و او چهره هايي را كه در عالم ر
كنـد، و  منين به تـن  ؤاه پاپ سيلوستر دورة مجازاتي برايش معين مي كند تا در اين مدت لباس مگآن. اذعان مي كند

بيند كه از آسمان فرود مي آيد و او را لمـس  را ميسپس او را غسل تعميد مي دهد، و در اين حال قسطنطين دستي 
اشـراف   با همة ساتراپها و اعيان و«آنگاه . گويديابد و بت پرستي را ترك ميفا ميدر حال از بيماري جذام ش. مي كند

و نيـز جكومـت بـر انطاكيـه و     » ،ن نيرو را بـه قلمـرو پطـرس اعطـا كنـد     بيند كه عاليتريو قاطبة مردم روم صالح مي
تـاج و  . كندخويش كليسايي بنا مي Lateranسپس در قصر التران . اسكندريه و اورشليم و قسطنطنيه را بدان ببخشد

در دسـت  نيمتاجي بر سر پاپ مي گـذارد و دهنـة اسـب او را    . نيمتاج و لباسهاي امپراتوري خود را به پاپ مي بخشد
بخشد تا ايـن امـالك   را به سيلوستر و جانشينان او مي رم و همة اياالت و محالت و واليات ايتاليا و غرب«مي گيرد و 

زيرا در جايي كه مقر حكومت اسقفها و رئيس ديـن  «آنگاه به جانب شرق مي رود، » .االبد تابع كليساي روم باشندالي
  ».هم داراي قدرت باشد مسيح است، درست نيست كه امپراتور زميني

. لمباردها به آساني تسليم پپين و پاپ نشدند، ولي در جنگهاي مكرري كـه بـا فرانكهـا كردنـد شكسـت خوردنـد      
پسر پپين، شارلماني، به ايتاليا لشكر كشيد و لمباردها را يكسره شكست داد و خود را به عنوان  774سرانجام به سال 

پاپهاي آن زمـان، هادريـان و   . هر رم را تصرف كرد و در آنجا عطية پپين را تأييد كردپادشاه بدانها شناساند، و آنگاه ش
شـارلماني قسـمت اعظـم    . هاي شارلماني از هر جهت كمك كننـد خويش را در آن ديدند كه به نقشه لئوي سوم، نفع

د و سـرانجام امپراتـوري   آوراب و آزار شديد بـه ديانـت مسـيح در   خاك آلمان را تسخير كرد و ساكسونها را به زور عذ
  .به دست پاپ تاج امپراتوري را بر سر نهاد 800غربي را در وجود خويش احيا كرد و در روز ميالد مسيح سال 
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كند، گـو اينكـه در عمـل چنـدان تغييـري      لي تازه در تفكر اروپايي آغاز ميفص» امپراتوري مقدس روم«بنا شدن 
م همچنـان بـاقي   خاصي به اوهام قانوني داشتند، و تا اين زمان اين تـوه  در قرون وسطي مردم اعتياد. پديد نمي آورد

            كـه يگانـه مرجـع قـانوني شـناخته       -قسـطنطنيه اسـت    بود كه اياالت غربي امپراتوري سابق روم ملك طلق امپراتورِ
اسـت، زيـرا كـه فرمـانرواي      شارلماني كه در اين اوهام قانوني استاد بود، مدعي شد كه مسند امپراتور خـالي . مي شد

شارلماني . تواند امپراتور شودغاصب است، زيرا زن نمي) »پراتريسام«ناميد نه مي» مپراتورا«كه خود را (شرقي، ايرن 
بـدين ترتيـب از آغـاز كـار ميـان پـاپ و       . دعوي خود را بر مشروع بودن مقام امپراتوريش به تأييد پاپ اتكـا مـي داد  

هيچكس نمي توانست امپراتور شود مگر آنكه به دسـت پـاپ تاجگـذاري    : انبه اي بر قرار شدامپراتور همبستگي دو ج
نظريـة  . كند؛ و از طرف ديگر به مدت چند قرن هر امپراتور قدرتمندي عزل و نصب پاپها را حق خويش مـي دانسـت  

ر دو جانب ناگوار بـود،  اين همبستگي براي ه. قرون وسطايي حاكميت مشروع به امپراتور و پاپ هر دو بستگي داشت
ي دائم ميان آنها رخ مي داد كه گاه به سود اين طرف و گاه به سـود آن  ابرخورده. ن گريزي نبودآولي تا چند قرن از 
ابتـدا پيـروزي بـا پـاپ بـود، امـا چيـزي        . سرانجام در قرن سيزدهم اختالف به جاي باريك رسيد. طرف تمام مي شد

پاپ تا به امروز هـم  . پاپ و امپراتور هر دو بر جاي خود باقي ماندند. از دست دادنگذشت كه وي نفوذ معنوي خود را 
ن نظرية دقيق قرون وسطايي كه در خصـوص قـدرت ايـن دو    آاما . باقي است، و امپراتور تا زمان ناپلئون وجود داشت

ن يـ مسـيحيت كـه مـدعاي ا    وحدت عـالم . ساخته و پرداخته شد بود از قرن پانزدهم به بعد تأثير خود را از دست داد
نظريه بود، در زمينة امور دنيوي با نيروي حكومتهاي فرانسه و اسپانيا و انگلستان از ميان رفت؛ در زمينة ديانـت نيـز   

  .آن را در هم شكست) رفورم(جنبش اصالح دين 
  :كندطرافيانش را بدين ترتيب خالصه ميصفات شارلماني و ا Gerhard Seeliger 1دكتر گرهارد زليگر

                           عظمت و نبـوغ ديـده مـي شـد، امـا فسـاد هـم بـه چشـم          . در دربار شارل زندگاني به قوت و نشاط رونق داشت«
خـود او هـم نمونـة اخـالق نبـود، و      . زيرا كه شاررل در انتخاب اطرافيان خويش موشكاف و سختگير نبـود . مي خورد

او را . ه دوستشان مي داشت يا وجودشان را مفيد مي دانست تحمل مي كـرد شديدترين جسارتها را ازجانب كساني ك
او را بدين نام  Alcuinالكوين . مي ناميدند، و حال آنكه در زندگانيش نشاني از قدس ديده نمي شد» امپراتور مقدس«

حـال آنكـه آن    كنـد؛ و ت حميده و خصال و پسنديده مـدح مـي  را به صفا Rotrudخواند، و دختر زيبايش روترود مي
خواسـت از  شـارل نمـي  . نكاح پسـري زاييـده بـود    بيرون از Count Roderic of Maineدختر از كنت رودريك ميني 

. ين ناچار بود چنـين عـواقبي را تحمـل كنـد    ادخترش جدا شود و اجازه نمي داد كه آن دو با هم ازدواج كنند؛ و بنابر
دو پسـر   St. Riquierمن و متدين دير ريكير قـديس  ؤرئيس م Angilbertنيز از انگيلبرت  Berthaدختر ديگرش برتا 

  ».بود يبند و باربسيار بيدر حقيقت دربار شارل مركز زندگاني . زاييد
                      داشـت، ولـي شخصـاً بـار بيهـودة تـدين را بـه دوش        سياسـي  شارلماني بربري نيرومند بود كه بـا كليسـا اتحـاد    

در زندگي بي بند و . سواد خواندن و نوشتن نداشت، ولي يك دورة تجديد جيات ادبي را آغاز كردخودش . نمي گرفت
قدس در ميان رعاياي خويشتن آنچه در گي داشت؛ اما براي ترويج زهد و تبار بود و به دخترانش بيش از اندازه دلبست

اي بسط نفوذ خود در آلمان ماهرانه استفاده او نيز چون پدرش پپين از شوق و حرارت مبلغان بر. قوه داشت انجام داد
كردنـد،  ند؛ و پاپها به طيب خاطر چنين مـي مي كرد، ولي در عين حال ترتيبي مي داد كه پاپها فرمانش را اطاعت كن

مراسـم  . زيرا كه رم به يك شهر بربري مبدل گشته بود و در آنجا شخص پاپ بـدون حمايـت خـارجي در امـان نبـود     
دشمنان محلـي پـاپ او را    799در . ه صورت نبردهاي اغتشاش آميز فرقه هاي گوناگون در آمده بودانتخاب پاپ نيز ب
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در زمان حيات شارل به نظر مي رسيد كه دورة نظمي آغاز . گرفتند و زنداني ساختند و تهديد كردند كه كورش كنند
  .جز خيال آن باقي نماندچيزي شده است؛ اما پس از مرگ او 

انگلستان به دسـت هيئتـي از   . ا، خصوصاً دستگاه پاپ، از پيروزيهاي امپراتوري غربي محكمتر بودپيروزيهاي كليس
آمده بود و بسيار بـيش از كشـورهايي كـه در دسـت اسـقفهاي خـود       مر گرگوري كبير به دين مسيح دررهبانان به  ا

                         St. Bonifaceقـديس   مسـيحي كـردن آلمـان بيشـتر بـه دسـت بونيفـاس       . مختار محلي بود از رم اطاعت مـي كـرد  
. كـرد  از پـاپ اطاعـت مـي   وي مبلغي انگليسي از دوستان شارل مارتل و پپين بود و كـامالً . انجام گرفت) 754-680(

نـام وي   دير سويسـي را بنـا نهـاد كـه بـه      St. Gallبونيفاس ديرهاي بسياري در آلمان بنا كرد و دوستش گال قديس 
گرفته بود بر تخـت  » كتاب اول پادشاهان«گويند كه بونيفاس پپين را با مراسمي كه از ضي مراجع ميبع. معرف است

  .پادشاهي نشاند
به فريزيا رفت، ولي  716وي در سال . بونيفاس قديس اهل دون شير بود و در اكستر و وينچستر درس خوانده بود

اد تـا آلمانهـا را بـه    پاپ گرگوري دوم او را به آلمان فرسـت  719به رم رفت و در  717در . به زودي ناچار شد بازگردد
كه چانكه به ياد داريم در مورد تاريخ عيـد قيـام و طـرز تراشـيدن سـر      (آورد و با نفوذ مبلغان ايرلندي دين مسيح در

گرگـوري  به رم بازگشـت و در آنجـا پـاپ     722پس از توفيق فراوان به سال . مبارزه كند) رهبانان دچار ضاللت بودند
اي به او داد تا بـراي شـارل ارتـل ببـرد و او را     پاپ نامه. يفاس سوگند اطاعت خورددوم به او مقام اسقف بخشيد و بون

بونيفاس اسقف بـزرگ شـد و    732در . و كفار را هم به دين مسيح در آورد. مأمور ساخت كه ملحدان را سركوب كند
وي . زكريا بدو سفارت داد و مأمور اصالح كليساي فرانكهـا سـاخت   پاپ 741در . براي سومين بار به رم رفت 738در 

سپس به مجادله با يك اسـقف  . تر از قانون دير بنديكتي وضع كردرا بنا نهاد و براي آن قانوني سخت Fuldaدير فولدا 
ديگـري  اين شخص كه نامش ويرژيل بود عقيده داشت كه جز دنياي مـا دنياهـاي   . ايرلندي اهل سالزبورگ برخاست

، پـس از بازگشـت از فريزيـا، بونيفـاس و     754در سـال  . هم وجود دارد؛ و با اين همه بـه مقـام اسـقفي رسـيده بـود     
به واسطة وجود بونيفاس بود كه مسيحيت در آلمان وابسته به پـاپ شـد و بـه    . همراهانش به دست كفار كشته شدند

  .كليساي ايرلند وابسته نشد
آن تمـدني كـه در زمـان    . ن، به خصوص دير يوركشير، داراي اهميت بسـيار بودنـد  در اين هنگام ديرهاي انگلستا

استيالي روم در بريتانيا وجود داشت از ميان رفته بود و تمدن جديدي كه مبلغان مسيحي بدانجا آورده بودنـد، همـه   
 Jarrowيكي از راهبان جـارو   Bedeجناب بيد . گرد ديرهاي بنديكتي فراهم آمده بود كه همه چيز از رم گرفته بودند

در آن  Alcuin، نخستين اسقف اعظـم يـورك، مدرسـة دينيـي بنـا نهـاد كـه الكـوين         Ecgbertشاگردش اكبرت . بود
  .تحصيل كرد

به رم رفت و هنگام مسـافرت بـه پارمـا بـه      780وي در سال . الكوين در فرهنگ اين عصر سيماي درخشاني دارد
. او را به كار گرفت تا به فرانكها زبـان التينـي بيـاموزد و معلـم خـانوادة سـلطنتي شـود       امپراتور . شارلماني ديدار كرد

در . الكوين مدت درازي از عمر خويش را در دربار شارلماني به سر برد و به كـار تعلـيم و تأسـيس مـدارس پرداخـت     
. ريخ منظوم كليسـاي يـورك  الكوين چند كتاب نوشت؛ از جمله تا. پايان عمر وي رئيس دير مارتين قديس در تور بود

امپراتور گرچه خود بي سواد بود، به ارزش فرهنگ اعتقاد بسيار داشت، و وجودش براي مدت كوتـاهي ظلمـت عصـر    
فرهنـگ يوركشـير تـا مـدتي بـه      . اما كاري كه وي در اين زمينه كرد چند صباحي بيش نپاييد. ظلمت را تخفيف داد

اعراب به جنوب ايتاليا هجوم آوردند . رانسه نيز به دست نورمنها آسيب ديددست دانماركيها از ميان رفت، و فرهنگ ف
رفتـه قـرن دهـم تـاريكترين دورة     رويهم. ازيدنـد حتي به رم نيز دسـت ي  846و جزيرة سيسيل را تصرف كردند و در 

كات، روشـن  شگفت انگيز جـانِ اسـ   دنياي مسيحيت غربي بود؛ زيرا كه قرن نهم را روحانيان انگليسي، خصوصاً چهرة
  .دربارة اين شخص به زودي سخن خواهم گفت. كنندمي
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) 858-67(پـاپ نـيكالي اول   . پس از مرگ شارلماني، زوال قدرت سلسلة او ابتدا به سود دستگاه پـاپ تمـام شـد   
انسه، بـا  وي با امپراتوران شرق و غرب با شارل اصلع، پادشاه فر. قدرت پاپ را به پايه اي بسيار باالتر از گذشته رسانيد

كشورهاي مسيحي جدال كرد، و كمابيش در همة جـدالها پيـروز   همة لوتار دوم، پادشاه لورن، و كمابيش با اسقفهاي 
دو جـدال  . در بسياري نواحي روحانيان تابع فرمانروايان محلي شده بودند، و نيكال به اصالح ايـن وضـع پرداخـت   . شد

در قـرون  . اسـقف اعظـم قسـطنطنيه    Ignatiusقانوني ايگناتيوس دوم  بزرگ او عبارتند از طالق لوتار دوم و عزل غير
             پادشـاهان مـردان خشـم آوري بودنـد و چنـين      . وسطي نيروي كليسا در طالقهاي پادشاهان دخالـت فـراوان داشـت   

يسـا مـي توانسـت    اما عقد ازدواج را فقط كل. انگاشتند كه منع طالق امري است كه قفط در مورد رعايا اعتبار داردمي
         كرد به احتمال قوي بر سـر وراثـت تـاج و تخـت جنـگ خـانوادگي در       و هرگاه كليسا نكاحي را ابطال ميجاري كند، 

در . ين كليسا در مخالفت با طالق پادشاهان و ازدواجهاي خالف قاعدة آنان جـاي پـايش محكـم بـود    ابنابر. گرفتمي
ين جاي پا را از دست داد؛ اما در زمان ادوارد هشتم بار ديگر آن را بـه دسـت   انگلستان در زمان هنري هشتم كليسا ا

  .آورد
اما پاپ نيكال اسقفهايي را كه تسليم شده . اي طالق كرد، روحانيان قلمرو او موافقت نمودندضهنگامي كه لوتار تقا

گون امپراتور لـويي دوم، بـه قصـد سـرن    برادر لوتار، . بودند عزل كرد و از قبول تقاضاي طالق پادشاه به كلي سر باز زد
سـرانجام حـرف پـاپ بـه كرسـي      . اما ترسي خرافي بر او چيره آمد و يا پس كشيد. كردن پاپ به رم لشكر كشي كرد

  .نشست
. وجود كند و اما قضية ايگناتيوس از اين جهت جالب است كه نشان داد پاپ هنوز مي تواند در مشرق زمين اظهار

كـه تـا آن    Photiusمخالف بود از مقام اسقفي معزول شد و فوتيـوس   Bardasالسلطنه بارداس ايگناتيوس كه با نايب
. دولت بيزانس از پاپ خواست كه بر اين عمل صحه بگذارد. زمان هيچ مقام روحاني نداشت به جاي او منصوب گشت

هر رسـيدند ترسـيدند و نظـر    نمايندگان چون به شـ . پاپ دو تن نماينده براي تحقق در موضوع به قسطنطنيه فرستاد
شورايي به رم . واقف شد، سخت گرفتامر تا مدتي حقيقت از نظر پاپ پوشيده ماند، اما چون بر حقايق . مساعد دادند

فراخواند تا در اين موضوع مطالعه كند، و يكي از نمايندگان را از مقام اسقفي انداخت و اسقف اعظم سيراكوس را كـه  
شده بود، تكفير كرد، و همة كساني را كه او مقام داده بود معزول كرد، و همة كسـاني را   فوتيوس به دست او تقديس

امپراتور ميكائيل سوم از اين كارها در خشم شد و . كه به سبب مخالفت با او معزول شده بودند به مقام خود بازگرداند
و امپراتـوران اسـقف سـپري شـده و      دورة پادشـاهان كشـيش  «: نامة درشتي به پاپ نوشت و ليكن پاپ پاسخ داد كه

امپراتوران به لحاظ حيات اخروي به پـاپ محتاجنـد، و حـال    . مسيحيت اين دو مقام را از يكديگر منفك ساخته است
فوتيوس و امپراتور در پاسـخ شـورايي فراخواندنـد و    » .آنكه پاپها جز در مورد امور دنيوي به امپراتوران محتاج نيستند

اما چيزي از اين مقدمه نگذشته بود كه ميكائيل سوم به قتـل  . د كرد و كليساي رم را مبدع خوانداين شورا پاپ را طر
ايگناتيوس را به مقام خود بازگرداند، و بـدين ترتيـب آشـكارا حكـم پـاپ را در ايـن        Basilرسيد و جانشينش باسيل 

ي آن را بايـد در انقالبهـاي دربـاري    اين پيروزي اندكي پس از مرگ نيكال به دست آمـد، و علـت كلـ   . مسئله پذيرفت
پس از مرگ ايگناتيوس، فوتيوس دوباره اسقف اعظم شد و شكاف ميان كليساي شرق و كليساي غـرب  . جستجو كرد

  .توان گفت كه در اين مسئله نيكال مĤالً پيروز شدبدين ترتيب نمي. گسترش يافت
اسقفهاي بزرگ رفتـه رفتـه خـود را    . ر مشكل مي شدنيكال در تحميل ارادة خود به اسقفها بيش از پادشاهان دچا

اما نيكال مدعي بود كه اسـقفها  . مردان بسيار بزرگي ديده بودند و ميل نداشتند به آساني تسليم سلطان روحاني شوند
در سراسر قرون مـورد بحـث مـا ايـن     . وجود خويش را بدو مديونند و تا زنده بود توانست اين ادعا را به كرسي بنشاند

منين در ؤدر ابتدا اسقفها بـه وسـيلة آراي مـ   . ضوع كه آيا اسقفها چگونه بايد منصوب شوند مورد شك و ترديد بودمو
سپس غالباً اتفاق مي افتاد كه اسقفهاي همسايه شورايي تشكيل مـي دادنـد و اسـقف    . شهر مذهبي انتخاب مي شدند
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در مـورد  . پس از آن، اسقف گاهي به فرمان پادشاه و زماني به امر پاپ معـين مـي شـد   . مورد نياز را معين مي كردند
مسائل مهم عزل اسقف ممكن بود، ولي روشن نبود كه آيا پاپ با شوراي ايالتي روحانيان حق دارد اسقف را محاكمـه  

وابسته به ميـزان فعاليـت و قـدرت شـخص شـاغل آن مقـام       را اين شك و ترديد، قدرت و مقام  اسقف . كند يا ندارد
بـار  زمان ممكن بود بسط داد، اما در دست جانشينانش قـدرت پـاپ   نيكال قدرت پاپ را تا آنجا كه در آن . ساخته بود

  .ديگر به حد بسيار نازلي رسيد
. دپـاپ وضـع نشـده بـو     بتي براي انتخـاب هنوز قانون ثا. در قرن دهم دستگاه پاپ يكسره در دست اشراف رم بود

گاه نيز، چـون در قـرن دهـم،    . پاپها گاهي مقام خود را مديون آراي عمومي بودند و گاه مديون امپراتوران و پادشاهان
در اين زمان شهر رم ديگـر آن تمـدن عصـر گرگـوري     . اين مقام را از دولت سر توانگران شهر رم به دست مي آوردند

اي در شهر در مي گرفت، و زماني فالن خانوادة ثروتمند با زور و نيرنـگ قـدرت    گاهي جنگهاي فرقه. كبير را نداشت
ضعف و بي نظمي اروپاي غربي در اين هنگام به اندازه اي رسـيد كـه بقـاي دنيـاي مسـيحي در      . را به دست مي آورد

كـه زاييـدة    -و خـويش  امپراتور و پادشاه فرانسه آن قدرت را نداشتند كه بر هرج و مرج قلمر. خطر نابودي كامل بود
. مجارها بـر شـمال ايتاليـا مـي تاختنـد     . لگام بزنند -كارهاي حكامي بود كه تابع و تيولدار آنان به حساب مي آمدند 

نـان نيـز در عـوض    آسرزمين نورماندي به آنان واگـذار شـد و    911ساحل فرانسه مورد حملة نورمنها بود؛ تا آنكه در 
گترين خطر براي ايتاليا و جنوب فرانسه از جانب اعراب بود كه نه كيش مسيحي را اما بزر. كيش مسيحي را پذيرفتند

اعراب در حدود پايان قرن نهم سيسيل را كامالً تصرف كردنـد و در  . مي پذيرفتند و نه به كليسا حرمتي مي گذاشتند
ديرهاي بزرگ ديگر را ويـران  قر شدند و دير مونت كاسينو و ت، نزديك ناپل، مسGariglianoساحل رودخانة گاريليانو 

كردند و در ساحل پر ونس نيز جاي گرفتند و از آنجا ايتاليا و دره هاي آلپ را مورد حمله قرار دادند و راه آمد و شـد  
  .ميان رم و شمال ايتاليا را بريدند
آنـان جلـوگيري   بر اعراب رودخانة گاريليانو فائق آمد، از تصرف ايتاليـا بـه دسـت     915دولت بيزانس، كه در سال 

اما اين دولت آن اندازه نيرو نداشت كه بتواند مانند زمان پس از فتح ژوستينين بر رم حكومـت كنـد؛ و دسـتگاه    . كرد
 -بودنـد   Tusculumكـه كنتهـاي توسـكولوم     -پاپ تقريباً به مدت صد سال به صورت منبع عوايد متفرقة اشراف رم 

نيرومندترين افـراد شـهر    Maroziaو دخترش ماروتزيا  Theophylactكت تئوفيال» سناتور«در آغاز قرن دهم . آمددر
ماروتزيا چندين شوهر كـرد و تعـداد نـامعلومي هـم فاسـق      . رم بودند، و مقام پاپي در خانوادة آنها تقريباً موروثي شد

ماروتزيا و همـين   پسر. بر مسند پاپي نشاند) Sergius )11-904يكي از اين فاسقها را او به نام سرگيوس دوم . داشت
بود كـه در  ) 955-64(به مقام پاپي رسيد، و نوة ماروتزيا جان دوازدهم ) 931-36(سرگيوس دوم به نام جان يازدهم 

كرد سقوط دسـتگاه پـاپ را كامـل     Lateranبا هوسبازيها و عياشيهايي كه در كاخ التران «شانزده سالگي پاپ شده و 
  .وجود داشته است» ژان«گويد يك پاپ زن نيز به نام اي است كه مين افسانههمين مروتزيا را منشأ آ گويا 1».كرد

پاپهاي اين دوره طبعاً همة نفوذي را كه اسالفشان در مشـرق بـه دسـت آورده بودنـد از دسـت دادنـد؛ و نيـز آن        
شوراهاي ايـالتي  . قدرتي كه پاپ نيكالي اول با توفيق تمام بر اسقفهاي شمال جبال آلپ اعمال مي كرد از ميان رفت

اسـقفها روز بـه روز   . خود را يكسره مستقل از پاپ اعالم كردند، اما نتوانستند از حكام و اربابان محلي استقالل بگيرند
بدين ترتيب به نظر مي رسد كه خود كليسـا نيـز قربـاني همـان هـرج و      «. شباهتشان به حكام فئودال بيشتر مي شد
اند، و آن عده از روحانيان زشت افسار گسيخته همة شهوات. ن غوطه ور استمرجي است كه جامعة غير روحاني در آ

د بـر ايـن انحطـاط عـالمگير زاري       انـ ري روح دارند و در مقام خود باقيكه هنوز عالقه اي به دين و توجهي به رستگا
  2».دارنديكنند و انظار مومنين را به سوي آخرت و روز داوري معطوف ممي

                                                           

1. Cambridge Medieval History, III, 455. 
2. Ibid. 
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كه اگر چون گذشتگان بپنداريم كه در اين هنگام وحشت خاصي از پايـان يـافتن عمـر جهـان در      اما بايد دانست
ان هميشـه پايـان جهـان را    از زمان پولس به بعـد مسـيحي  . ميالدي حكمفرما بوده است اشتباه كرده ايم 1000سال 

  .ماندندغافل نمينستند، ولي هرگز از كار و كسب روزانة خويش ادنزديك مي
از اين نقطـه بـه   . ن تمدن اروپاي غربي به پست ترين حد خود رسيدآتوان سالي دانست كه در را مي 1000سال 

بيشتر به مناسبت اصالح رهبانيـت حاصـل   پيشرفت در ابتدا . ادامه يافت آغاز شد 1914بعد، آن قوس صعودي كه تا 
مـال و  . و فاسد و دلبسته به امور دنيـوي بودنـد   در خارج از گروههاي رهباني، روحانيان غالباً مردمي ناهنجار. مي شد

اين بال به كرّات بـر سـر گروههـاي    . منين به دستشان افتاده بود آنان را فاسد ساخته بودؤمنالي كه از محل صدقات م
 خاسـتند، و حين با حرارتـي بـه اصـالح آن بـر مـي     رسيد مصلكن هر بار كه فساد به حد شياع ميرهبانان نيز آمد؛ لي

  .گرفتدر آن جماعت جاني تازه مياخالق 
ف شـدن پيروزيهـاي مسـلمانان و    نقطة انعطاف تاريخ مي سـازد متوقـ   ميالدي را در 1000نكتة ديگري كه سال 

رمنها بـه صـورت امـواج پـي در پـي      وگوتها و لمباردها و مجارها و ن. بربرهاي شمالي است، دست كم در اروپاي غربي
وبة خود به دين مسيح درآمدند، ولي هر يك نيز به نوبة خود سنت تمـدن را سسـت   همة اين اقوام به ن. سرازير شدند

ـ امپراتوري غربي تجزيه شد و به صورت چندين دولت سلطنتي بر. كردند پادشـاهان اسـتيالي خـود را بـر     . ر درآمـد ب
اقـوام فـاتح و    سـرانجام همـة  . هرج و مرج عمومي و نبردهاي كوچك و بـزرگ بـه راه افتـاد   . تيولداران از دست دادند

نورمنها كه پس از ديگران آمدند استعداد . نيرومند شمالي كيش مسيح را پذيرفتند و هر يك در جايي مسكن گزيدند
آنان جزيرة سيسيل را از دست اعراب گرفتند و ايتاليـا را از حملـة مسـلمانان در    . خاصي در كسب تمدن نشان دادند

ـ  امان نگهداشتند، و انگلستان را از دانما بـار ديگـر بـه آن عـالم      دركيها تا حد زيادي از عالم روم جدايش سـاخته بودن
بازگرداندند، و چون در نورماندي جايگزين شدند به فرانسه امكان تجديد حيات دادند، و خود نيز در اين امـر سـهمي   

  .داشتند
وجـه مـا را تـا حـد غيـر      است، ت 1000تا  600كه به كار مي بريم و مراد از آن فاصلة سال » عصر ظلمت«اصالح 

را در بر مي گيـرد كـه    Tangالزمي به اروپاي غربي معطوف مي دارد؛ حال آنكه اين زمان در چين دورة سلسلة تانگ 
تمـدن  . اين عصر از بسياري جهـات ديگـر نيـز عصـري بسـيار شـايان توجـه اسـت        . بزرگترين دورة شعر چيني است

آنچه در اين هنگـام دنيـاي مسـيحي از دسـت داده     . انيا شكوفان شددرخشان اسالم در اين عصر از هندوستان تا اسپ
هيچكس در اين زمان گمان نمـي بـرد كـه اروپـاي غربـي بعـدها از       . موضوع وارونه بود. بود، تمدن از دست نداده بود

بـي  پنداريم كه تمدن همانـا تمـدن اروپـاي غر   ما مي. ديگر جاها مسلط خواهد شد لحاظ قدرت يا از لحاظ فرهنگ بر
ما قسمت اعظم محتوي فرهنگي تمـدن خـود را از مديترانـة شـرقي، از     . است؛ اما اين پندار حاكي از كوته بيني است

يعنـي بـه تقريـب در     -اروپاي غربي از زمان جنگهاي كارتاژ تا سقوط رم  :و اما قدرت. ايمو از يهوديان گرفتهيونانيان 
پس از اين زمان هيچيـك از دول اروپـاي غربـي از لحـاظ     . اشتتفوق د -ميالدي  400تا . م.ق 200شش قرن ميان 

  .قدرت با چين و ژاپن و قلمرو خالفت قابل قياس نبودند
تفوق ما از زمان رنسانس به بعد، پاره اي مربوط به علم و فن است و پاره اي مربوط به سازمانهاي سياسـي كـه در   

دارد كه بر لزوم ادامة ايـن تفـوق داللـت داشـته     نشيا وجود هيچ دليلي در ماهيت ا. قرون وسطي رفته رفته پديد آمد
هر سة اين كشورها فنـون غربـي را   . روسيه و چين و ژاپن قدرت نظامي شگرفي نشان داده اند 1در جنگ حاضر. باشد

هندوسـتان نيـز اگـر آزاد شـود عنصـر      . اندجمع كرده - Shintoبيزانسي يا كنفوسيوسي يا شينتو  -با مسالك شرقي 

                                                           

  .م. شود كه نويسنده اين كتاب را در زمان جنگ جهاني دوم نوشته استيادآوري مي. 1
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ـ   -بعيد نيست كه در چند قرن آينده تمدن . شرقي ديگري به اين جمع خواهد افزود  -در بـرد   هبه شرطي كه جـان ب
  .اشكالي داشته باشد بسيار گوناگونتر از آنچه از زمان رنسانس تاكنون داشته است

پـس از سـقوط    مـدتها . ياليسـم زور دشـوارتر اسـت   وجـود دارد، و دفـع آن از دفـع امپر   امپرياليسم فرهنگي نيـز  
هـم اكنـون ايـن    . تمامي فرهنگ اروپا رنگي از امپرياليسـم روم داشـت   -در حقيقت تا زمان رفورم  -امپراتوري غربي 

به نظر من اگر ما بخـواهيم در دنيـاي پـس از جنـگ كنـوني      . ربي داردغفرهنگ در مذاق ما طعم امپرياليسم اروپاي 
. ي نيز، مسـاوات قايـل شـويم   ه تنها از لحاظ سياسي بلكه از لحاظ فرهنگنآسوده باشيم بايد در افكار خود براي آسيا، 

 .دانم اين كار چه تغييراتي پديد خواهد آورد، اما يقين دارم كه اين تغييرات ژرف و شگفت خواهند بودمن نمي
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ت �
ن   ا�
نيـز بـه اسـم او افـزوده      Erigena» اريجنا«يا  Eriugena» جنااريو«هانس اسكوتوس كه گاهي كلمة جان اسكات يا يو

پـانزدهم زيسـته بـود چنـين شـگفت      ترين سيماهاي قرن نهم است كه اگر در قرن پنجم يـا  يكي از شگفت 1شودمي
افالطوني و در زبان يوناني استاد و در شمار فرقة پالگيوسي، و معتقد به مسلك وي مردي بود ايرلندي و نو . نمودنمي

سـلماً پـاي   مدت درازي از عمر خود را در تحت حمايت شارل اصلع پادشاه فرانسه گذرانيد و با آنكـه م . وحدت وجود
ز ايمـان مـي دانسـت و    وي عقل را برتر ا. ز دست عمال تعقيب و عذاب جان سالم به در بردلنگيد اايمانش سخت مي

كردنـد از او  حانيان با يكديگر اختالف پيدا مـي براي مقامات روحاني قايل به هيچ ارزشي نبود، و معهذا هنگامي كه رو
خواستندميت حكمي.  

براي شناختن موجبات ظهور چنين مردي بايد نخست به فرهنگ ايرلندي در قرون پس از پاتريك قـديس توجـه   
حقيقت بسيار تلخ كه پاتريك قديس مردي انگليسي بود، دو موضوع ديگر نيز هست كه در تلخـي  عالوه بر اين . كنيم

يكي آنكه پيش از رفتن پاتريك قديس به ايرلند در آنجا مسـيحياني بودنـد؛ ديگـر    : كمتر از موضوع نخستين نيستند
يرلند به يمن قدم ايشان پديـد  اينكه خدمات پاتريك قديس به مسيحيت ايرلند هر چه مي خواهد باشد، اما فرهنگ ا

گويد، در زماني كه كشور گول به ترتيب مورد حملـة آتـيال و گوتهـا و وانـدالها و     چنانكه يك نويسندة گول مي. نيامد
همة مردان دانشمندي كه در ساحل كشور گول بودند گريختنـد و در آن كشـورهاي آن سـوي    «آالريك قرار گرفت، 

اگـر از ايـن مـردان كسـاني بـه      « 2.ه رسيدند، ارمغاني بزرگ از دانش براي مـردم بردنـد  دريا، يعني ايرلند، و هر جا ك
كارشان را ساخته اند؛ اما آنها كه به ايرلنـد رفتنـد بـا     Jutesوتها ژده باشند، البد انگلها و ساكسونها و رانگلستان پناه ب

وپـا رو بـه زوال بـود بـه ايرلنـد منتقـل       همكاري مبلغان مسيحي توانستند قسمت مهمي از دانش و تمدن را كه در ار
داليل قوي در دست است كه در سراسـر قـرون ششـم و هفـتم و هشـتم در ايرلنـد اطـالع از زبـان يونـاني و          . سازند

 Theodoreاز زمـان تئـودور    3.همچنين آشنايي بسيار با آثار كالسيك التيني در ميان ايرلنـديان شـايع بـوده اسـت    
كه خود يوناني بود و در آتن درس خوانده بود، آشنايي با زبان يوناني در انگلسـتان  ) 669-90(اسقف اعظم كانتربوري 

                     مونتـاگو جيمـز   . وجود داشت و شـايد كـه در شـمال نيـز مبلغـان ايرلنـدي ايـن زبـان را بـه مـردم آموختـه باشـند            
Montague James در آنجا . گرفتكار تعليم با فعاليت انجام مي و عطش تحصيل علم در ايرلند تندتر بود«: گويدمي

و حـرارت   پس از آنكـه نخسـت در نتيجـة شـور    . ..كردند را فضال تحصيل مي) ونانيوكمتر از آن زبان ي(زبان التيني 
      وپـا رو نهادنـد، در جمـع آوري                  تبليغ و سپس به واسطة اوضاع نامساعد وطن ايـن جماعـت دسـته دسـته بـه قـارة ار      

                                                           

بايـد دانسـت كـه در قـرن نهـم      . »جـان ايرلنـدي اهـل ايرلنـد    «اين كلمه حشو زائد است، زيرا با اين كلمه معناي نـام وي مـي شـود     .1
  .بوده است» ايرلندي«به معني » اسكوتوس«

2. Cambridge Medieval History, III, 501. 
است كـه ايرلنـديها   به دقت مورد بحث قرار گرفته و نتيجه آن » تاريخ قرون وسطاي كمبريج«اين مسئله در فصل نوزدهم از جلد سوم  .3

  .انددانستهزبان يوناني مي
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 Heiric of Auxerreهيريك اوگسري  1».هاي پراكندة آثاري كه قبالً به ارزش آنها پي برده بودند مفيد واقع شدندپاره
ايرلند كه از خطرات دريا نفرت دارد بـا  «: كندشمندان ايرلندي را چنين توصيف مياين هجوم دان 876در حدود سال 

كننـد تـا   ين فضال به طيب خاطر جالي وطـن مـي  كند و بزرگترمهاجرت مييش تماماً به سواحل ما انبوه فالسفة خو
  2».بگذراند] يعني شارل اصلع[خود را در اختيار سليمان حكيم 

يونـان بسـياري از    ةدر آغـاز فلسـف  . زندگي مردان دانشمند در بسياري موارد جبراً توأم با سـرگرداني بـوده اسـت   
و در پايان عمر اين فلسفه، در زمان ژوستينين از يونان بـه نـزد    دده شده بودنفالسفه از حملة ايرانيان به يونان پناهن

در قرن پنجم چنانكه ديديم اهل علم براي فرار از قوم ژرمن از گـول بـه مجمـع الجزايـر بريتانيـا      . ايرانيان پناه بردند
در عصر . يرلند باز به گول بازگشتندپناهنده شدند و در قرن نهم براي فرار از دست اقوان اسكانديناوي از انگلستان و ا

آيا همين قدر طول خواهد كشيد تا بـاز  . ما نيز فالسفة آلمان ناچارند كه از دست هموطنان خويش به مغرب بگريزند
  دانشمندان از مغرب به مشرق پناه برند؟

ار ناقصي در دسـت  از مردم ايرلند در ايامي كه سنت فرهنگ كالسيك را براي اروپا حفظ مي كردند معلومات بسي
چنانكه از توبه نامه هاي آنان پيداست دانش آنان آكنده از ايمان است ولي به نظر نمـي رسـد كـه بـا دقـايق و      . داريم

دانش آنان از آنجا كه بيشتر رهباني است تا كليسـايي، فاقـد آن   . معضالت حكمت الهي چندان سروكاري داشته باشد
و چـون در غالـب   . وري كبير به بعد وجه مشخص روحانيان اروپايي بوده اسـت طرز نظارة اداري است كه از زمان گرگ

اوقات ميان رم و ايرلند رابطة محكمي برقرار نبود علماي ايرلند پاپ را به همان صورتي كه در زمان امبروز قديس بـه  
انيـا بـود بعضـي او را    گرچـه پالگيـوس احتمـاالً اهـل بريت    . ديدند، نه آن صورتي كه بعدها پيدا كردرسيد ميينظر م

شايد كه بدعت او در ايرلند از تحكم پاپ جان به در برده باشد، چنانكه به دشـواري در سـرزمين   . ايرلندي دانسته اند
  .كندآور افكار جانِ اسكات را توجيه مياي تازگي و آزادي شگفت اين اوضاع تا اندازه. به در برد گول نيز جان

ن مدت وي در خـدمت  آدر . ت نامعلوم است و ما فقط از اواسط عمر او اطالع داريمآغاز و انجام زندگي جان اسكا
دانسته اند، و هـر دو تـاريخ از    877و مرگش را در حدود  800تولدش را در حدود سال . پادشاه فرانسه به سر مي برد

بـاز هـم بـا اشخاصـي      ي اووي در دورة پاپي پاپ نـيكالي اول در فرانسـه بـود، و در زنـدگ    . روي حدس و گمان است
  .اند؛ مانند شارل اصلع و امپراتور ميكائيل، و خود پاپنيم كه در زندگي آن پاپ ظاهر شدهكبرخورد مي

ريا را بـر عهـده   ن او رياست مدرسة داز جانب شارل اصلع به فرانسه دعوت شد و به فرما 843جان در حدود سال 
اسـقف   Hincmarو روحاني مهمـي بـه نـام هينكمـار      Gottschalkدر آن هنگام ميان راهبي به نام گوتشالك . گرفت

. راهب معتقد به جبر و اسقف قايل بـه تفـويض بـود   . اختالفي بر سر جبر و تفويض درگرفته بود Rheimsاعظم رنس 
از اسقف پشتيباني كرد، اما در اين  On Divine Predestination» در باب تقدير الهي«جان در رساله اي تحت عنوان 

اگوسـتين در يكـي از نوشـته هـايش بـر ضـد       . رناك بودطموضوع خ. شتيباني قدم را از حد احتياط بسيار فراتر نهادپ
ن مخالفـت صـريح بـا    آنمود و خطرناكتر از اما تأييد نظر اگوستين خطرناك ميپالگيوس در اين باب بحث كرده بود، 

چيزي كه خشم روحانيان را برانگيخـت جنبـة   . نداشت جان طرفدار تفويض بود و بسا كه اين امر اشكالي هم. وي بود
نه اينكه وي با اصول مقبولة الهيات اظهار مخالفتي كرده باشد، بـل از ايـن جهـت كـه     . صرفاً فلسفي استدالل وي بود

 وي معتقـد . الهيات قائل شده بـود  الهام، و حتي برتر از آن، و به استقالل حكمت و براي فلسفه مقامي برابر با وحي و
توانند با يكديگر تعارض داشته باشـند؛ امـا هرگـاه در    منبع حقيقت هستند و بنابراين نمي بود كه عقل و وحي هر دو

گفت كه ديانت صحيح همان فلسـفة صـحيح اسـت، امـا عكـس      مي. آيند بايد عقل را ترجيح داد حال تعارض به نظر

                                                           

1. Loc. Cit, pp. 507-8. 
2. Loc. Cit, p. 524. 
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آثـار او را   859و  855دو شـورا در سـالهاي   . قضيه نيز صادق است؛ يعني فلسفة صحيح همان ديانـت صـحيح اسـت   
  .ناميد» هريسة ايرلندي«محكوم كرد، و شوراي اول آن آثار را 

اگـر قـول   . ات مصون مانداما جان اسكات به واسطة پشتيباني پادشاه كه ظاهراً با وي دوستي داشته است از مجاز
گام صرف شام از جان مـي پرسـد كـه    شبي در هنرا بپذيريم، پادشاه  William of Malmesburyمسبوريايي ويليام ما

» .فقط ميز شـام «گويد كه هست؟ و جان در پاسخ مي) sot(و يك ميخواره ) Scot(چه فاصله اي ميان يك ايرلندي «
بعضي عقيده دارند كـه وي نيـز   . درگذشت و از اين تاريخ به بعد ديگر خبري از جان در دست نيست 877پادشاه در 

ي از اين است كه آلفرد كبير او را به انگلستان فراخواند و جان در كافسانه هايي نيز حا. ته استدر همان سال درگذش
بـال بـر   ايـن   رسـد كـه  اما به نظر مي. ت راهبان كشته شدشد و به دس Athelneyآنجا رئيس دير مامسبوري يا آتلني 

  .جان ديگري آمده باشد
ن كتابي بـود كـه   آبود از يوناني؛ و  Pseudo_Dionysius» وسرسالة منسوب به ديونيس«كار ديگر جان از ترجمة 

چنـد نفـر بـدو پيوسـته     «هنگامي كه پولس رسول در آتن موعظه مي كرد . غاز قرون وسطي شهرت بسيار داشتآدر 
اكنون از اين مرد بـيش از  ). 34 : 17 » اعمال رسوالن«(» ايمان آوردند و از جملة ايشان ديونيسيوس آريوباغوس بود

ديونيسـيوس بـه فرانسـه    . ن چيزي نمي دانيم، ولي در قرون وسطي معلومات بسياري دربارة او در دست بوده استاي
كه درست پيش از ورود جان به فرانسـه رئـيس ديـر     Hilduinرفته و دير دني قديس را بنا گذارده، يا حداقل هيلدون 

افالطـوني را بـا    ب مهمـي بـوده كـه مـذهب نـو     به عالوه، معروف است كه وي نويسـندة كتـا  . بوده چنين گفته است
 500تاريخ تأليف اين كتاب معلـوم نيسـت، همـين قـدر مسـلم اسـت كـه پـيش از         . مسيحيت سازش مي داده است

در مشرق زمين اين كتاب شهرت بسيار داشـت و بسـيار مـورد تحسـين     . ميالدي و پس از فلوطين نوشته شده است
نسـخه اي از آن را بـراي لـويي متـدين      827نكه امپراتور ميكائيل يوناني در آ بود، اما در مغرب شهرت عام نداشت تا

Louis the Pious  اگرد پـولس  وي آن كتاب را تأليف شـ . ن را به رئيس دير سابق الذكر، هيلدون، دادآفرستاد و لويي
كـه آن را از زبـان    ن آگاهي يابد، اما كسي نبـود آخواست كه از مضمون دانست و دلش ميرسول باني دير خويش مي

وي ترجمه را به انجام رساند، و بايد اين كار را با ميل و رغبـت انجـام داده   . يوناني ترجمه كند، تا آنكه جان فرا رسيد
و ايـن كتـاب از آن   . با عقايد خودش توافق و نزديكي داشـت » رسالة منسوب به ديونيسيوس«باشد، زيرا كه مضمون 

  .داراي نفوذ فراوان شد زمان به بعد در فلسفة كاتوليك
پاپ از اين كار رنجيد، زيرا كه قبل از انتشـار كتـاب از   . ميالدي براي پاپ نيكال فرستاده شد 860ترجمة جان در 
امـا در  . ، و به شارل دستور داد تا جان را به رم بفرستد؛ ولي شارل اين دستور را ناشنيده گرفـت داو اجازه نگرفته بودن

پـس كتـاب را   . ر فضل و دانشي كه  در ترجمة آن به كار رفته بود، پاپ جاي ايرادي نيافتاصل كتاب و به خصوص د
ن شخص كه خـود يونـانيي صـاحب كمـال بـود، از      آداد و  Anastasiusبراي اظهار نظر به كتابدار خود آناستاسيوس 

  .شگفت شد ديدن اينكه مردي از كشوري دوردست و وحشي اطالعي چنان عميق از زبان يوناني دارد در
اين كتـاب  . نام داشت On the Division of Nature» در باب تقسيم طبيعت«) به زبان يوناني(بزرگترين اثر جان 

بنامند؛ يعني اين كتاب نيـز ماننـد افالطـون مـي گفـت كـه       » رئاليستي«اثري بود كه در دورة مدرسي بايستي آن را 
. مـي دانـد  » طبيعـت «جان نه تنها آنچه را كه هست، بل آنچه را هم كه نيست جزو . اند»جزئيات«مقدم بر » كليات«

آنچه خالق است و مخلـوق  ) 2(آنچه خالق است و مخلوق نيست، ) 1: (دشوموع طبيعت به چهار طبقه تقسيم ميمج
ـ  طبقة. نچه نه خالق است و نه مخلوقآ) 4(آنچه مخلوق است و خالق نيست، ) 3(است،  ل اول البته خداست؛ دوم مُث

سـت،  خدا ؛ چهارم، با كمال تعجب، بـاز است كه در خدا موجودند؛ سوم اشياي واقع در زمان و مكان است) افالطوني(
هر چيزي كه از خدا جدا شود در تالش اسـت كـه   . همة اشيا» غايت«و » نهايت«بلكه به عنوان » خالق«نه به عنوان 
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فاصـل ميـان ذات احـديت و كثـرت      حـد . باز گردد و بدين ترتيب پايان همة اين چيزها همان آغاز آنهاسـت » او«به 
  .است) كلمه(» لوگوس«

شياي مادي كه متعلق به عالم معقول نيستند، و گناه كه معنـاي آن فقـدان طـرح    جان امور مختلفي را، از قبيل ا
كه خالق است و مخلوق نيست داراي وجـود ذاتـي اسـت و ذات و    فقط آن. زو عدميات محسوب مي داردالهي است، ج

تگان ماهيـت خـدا بـر انسـان و حتـي بـر فرشـ       . خدا آغاز و ميان و پايان همه چيز است. ماهيت چيزهاي ديگر است
از يـك جهـت او بـر    . نيسـت » چه«داند كه چه است، زيرا كه خدا خود عالم نيست، نميخدا بر وجود «: نامعلوم است

در وجود اشيا وجود خدا را مي توان ديد، و در نظم آنهـا حكمـتش را و در    1».خود و بر هر عقل ديگري مجهول است
وس حق دارد كه اما ديونيسي» .روح القدس«حياتش  و» ابن«است و حكمتش » اب«وجودش . حركت آنها حياتش را
گويد خدا راستي است و نيكي است و جوهر است و هكذا؛ اما الهيات ثبوتي مي. ان بر خدا نهادتوهيچ نام حقيقي نمي

دهند صحت دارند؛ زيرا هر يك از اين صفات ضـدي دارنـد و   ه اعتبار اين كه نشاني از خدا مياين صفات ثبوتي فقط ب
  .ضد ندارد خدا

ـ  ) prototypes(ل اوليه يا نمونـه هـاي اصـلي    لآن طبقه از اشيا كه هم خالقند و هم مخلوق شامل همة ع ل يـا مُث
ايـن علـل   . ل قديم و در عين حال مخلوق اسـت جهانِ مُث. است» لوگوس«مجموع كل اين علل اوليه . افالطوني است

هنگـامي كـه گفتـه             . هـا موهـوم اسـت   گردند كه ماديـت آن ير روح القدس باعث اشياي محسوس ماوليه در تحت تأثي
او از حـدود  استنباط كرد؛ بدان معنـي كـه   بايد خود خدا را » هيچ«آفريد، از اين » هيچ«از شود خدا موجودات را مي

  .گذردهر علمي در مي
مخلوق در خـدا  . ستمخلوق وجودي متمايز از خدا ني. ذات هر شيء محدودي خداست: خلقت جرياني است قديم

تثليـث مقـدس خـود را در مـا و در     «. سازدل بيان خود را در مخلوق متجلي ميموجود است و خدا به طرزي غير قاب
  ».دهدبيند و حركت مياو خود را مي« 2»دارد؛ميخود دوست 

اصل . متوجه خود شدگناه از آنجا پديد آمد كه انسان به جاي آن كه متوجه خدا شود . ريشة گناه در اختيار است
و اصـلي نـدارد؛ زيـرا اگـر اصـلي                       بـدي نيسـتي اسـت   . بدي در خدا نيست؛ زيرا كه در خدا مثالي از بدي وجود ندارد

  .بدي فقدان نيكي است. بودوري ميداشت ضرمي
رسـاند، و بـدين ترتيـب اسـت كـه      ا به احديت و انسان را بـه خـدا مـي   اصلي است كه كثرت ر) لوگوس(» كلمه«

  .رسديابد به مقام الوهيت ميخدا آن جزء از انسان كه پيوند ميبا پيوستن به . جهان است» منجي«
امـا سـه   . افالطون را سرآمد فالسـفه مـي نامـد   . جان با انكار ماديت اشياي محسوس با مشائيان مخالفت مي ورزد

 .ارسـطو گرفتـه شـده اسـت    » جنبانندة جنبيدة«و » جنبانندة ناجنبيده«طبقة اول مقوالت او به طور غير مستقيم از 
همـة  گويـد  نظرية ديو نيسيوس آمده است كه مـي كه نه خالق است و نه مخلوق، از مقولة وجود چهارم جان، يعني آن

  .گردنداشيا به خدا باز مي
. نيسـت ) orthodox(حيح االعتقـاد  اي كه در باال آورديم پيداست كه جان اسكات از نقطة نظر كليسا صاز خالصه

يـري كـه وي از   تعب. مسلك وحدت وجودي او واقعيت مادي اشيا را مردود مي داند مخـالف نظريـة مسـيحيت اسـت    
 شـباهت كـه  تثليـث او  . كند طوري است كه هيچ عالم روحاني صاحب حزمي نمي تواند بپذيردمي» هيچ«آفرينش از 

             ششي كه جان در اين بـاره مـي كنـد بـاز در حفـظ تسـاوي اقـانيم ثالثـه در         به تثليث فلوطين دارد با همة كو بسيار

                                                           

وي مي گويد كه هيچ حقيقتي حقيقت كامل نيست، اما بهتـرين  . در خصوص ناقص بودن شناخت Bradleyقياس كنيد با نظر برادلي  .1
  .حقيقت ميسور از طريق عقل قابل تصحيح نيست

  .قياس كنيد با اسپينوزا .2
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بيني نـو افالطـوني او شـايد    جهان. در قرن نهم شگفت انگيز استاستقالل فكر وي از اين بدعتها پيداست، و . ماندمي
ج بوده باشد؛ شـايد اگـر مـا دربـارة     همانطور كه در قرن چهارم و پنجم ميان آباي يوناني رواج داشت در ايرلند نيز راي

از . نمـود ر نظرمان اين قدر شگفت انگيز نميمسيحيت ايرلند از قرن پنجم تا نهم معلومات بيشتري داشتيم وجود او د
» رسـالة منسـوب بـه ديونيسـيوس    «طرف ديگر ممكن است كه اكثر مطالب خالف مذهب در نظريات او نتيجة تأثير 

پنداشـتند، و نيـز   ه اشتباه او را صـحيح االعتقـاد مـي   رضي نويسنده اش با پولس رسول بباشد كه به مناسبت رابطة ف
از » فر پيـدايش س«شود كه بگويد شرح ف مذهب است و از اينجا ناچار ميگويد خلقت قديم است، البته خالاينكه مي

جـان نيـز   . كلمات بر مي آيد گرفتباب تمثيل و استعاره است، و بهشت و هبوط آدم را نبايد به آن معني كه از ظاهر 
وي مي گويد كه آدمي در ازل بي گناه بود و از تمايز . مانند همة وحدت وجوديان در مورد گناه دچار اشكال مي شود

بنابر نظر جان در نتيجـة  » .او مرد و زن را آفريد«و اين نظريه البته متناقض با اين كالم است كه  ،جنسي نيز مبرابود
. ود كه آدمي به دو جنس نر و ماده تقسـيم شـد، و زن تجسـم ماهيـت شـهواني و سـاقط انسـان اسـت        ارتكاب گناه ب

گنـاه يعنـي    1.ز ميان خواهد رفت و مـا داراي جسـمي كـامالً روحـاني خـواهيم شـد      اسرانجام تمايز جنسي بار ديگر 
ناه طبيعـي اسـت و آن عبـارت    مجازات گ. گمراهي اراده، يعني اين كه چيزي را به خطا نيك بپنداريم و چنين نباشد

جان نيز مانند اوريگن معتقد بود كه حتـي شـياطين   . اما مجازات ابدي نيست. است از كشف خباثت اميال گناهكارانه
  .رستگار خواهند شد -مدتها پس از ساير مخلوقات  -هم در فرجام كار 
عظيمي داشت، و حـال آنكـه كتـاب    در تفكر قرون وسطايي تأثير » رسالة منسوب به ديونيسيوس«ترجمة جان از 

اين كتاب بارها به عنوان الحـاد و بـدعت محكـوم شـد و     . تأثيرش بسيار اندك بود» در باب تقسيم طبيعت«اصلي او، 
خوشبختانه اين فرمان خـوب  . هايش را بسوزانندنسخه پاپ هونوريوس سوم فرمان داد تا همة 1225سرانجام به سال 

 .اجرا نشد

                                                           

  .قياس كنيد با اگوستين قديس .1
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  ا��ح ����� � ��ن ی�زد��
پس از سقوط امپراتوري غربي، اروپا در قرن يازدهم نخستين بار به پيشرفت سريعي نايل آمـد كـه نتـايج آن بعـداً از     

در تجديد حيات دورة شارلماني نوعي پيشرفت صورت گرفت، ولي آن پيشرفت مسـتحكم و پـا بـر جـا از     . ميان نرفت

اين پيشرفت با اصالح رهبانيت آغاز شـد و سـپس بـه    . يازدهم، پيشرفت مداوم و چند جانبه بود در قرن. آب در نيامد

اعراب به دسـت نورمنهـا   . دستگاه پاپ و كليسا سرايت كرد، و در اواخر قرن نخستين فالسفة مدرسي را به وجود آورد

پرداختنـد، و فـتح   ه تاخت و تـاز نمـي  آمده بودند ديگر ب، مجارها چون به كيش مسيح دراز سيسيلي رانده شده بودند

. فرانسه و انگلستان به دست نورمنها باعث شد كه اين دو كشور ديگر دستخوش يورشهاي اقـوام اسـكانديناوي نشـود   

فرهنـگ   و سـطح . هنر معماري كه جز در نقاطي كه نفوذ بيزانس مسلط بود صورت بربري داشت، ناگهان تعالي يافت

  .رفت، و در ميان اشراف غير روحاني نيز ترقي كرد در ميان روحانيان سخت باال

روحانيان، چه رسـمي  . عامل اصلي در مراحل اول نهضت اصالحي در اذهان مصلحين فقط انگيزه هاي اخالقي بود

و چه عادي، به راههاي بد افتاده بودند، و مردان جدي و ثابت قدمي بر آن شدند كه آنان را وا دارند كه بيشتر موافـق  

اما در پس اين انگيزة اخالقي محض انگيزة ديگري هم بود كه شايد در آغاز امر بـه  . ديانت خويش زندگي كننداصول 

ائقة كامـل سـاختن انفكـاك امـور     سـ طور ناهشيار عمل مي كرد ولي به تدريج آشكار شد؛ و اين انگيزه عبارت بود از 

ي بود كه پيروزي نهضت اصالح طلبي در كليسا فوراً بـه  ين طبيعابنابر. روحاني از ديواني و افزودن بر قدرت گروه اول

كشيشان در مصر و بابل و ايران فرقـة جداگانـة نيرومنـدي تشـكيل     . تعارض شديدي ميان امپراتور و پاپ منجر شود

در كليسـاي صـدر مسـيحيت تمـايز ميـان روحانيـان و       . دو روم چنين چيزي پديد نيامده بو داده بودند، اما در يونان

. يـابيم ير از آنچه اكنون ما از آن در ميمعنايي دارد غ» اسقف«كلمة » عهد جديد«در . دشان رفته رفته حاصل ديواني

و جنبـة سياسـي آن وابسـته بـه      ،يكي عقيدتي و ديگري سياسي: تفكيك روحانيان از ساير مردم داراي دو جنبه بود

مگـر در مـورد غسـل     - دمعجز آسا بودنـ  ياي قواروحانيان به خصوص در مورد مراسم مذهبي دار. جنبة عقيدتي بود

بـي كمـك روحانيـان ازدواج و بخشـودگي گناهـان و      . تعميد كه اجراي آن به دست مردم غير روحاني هم ممكن بود

ي حتي مهمتر از اين مراسم خوردن نـان و شـراب بـود،    طدر قرون وس. تقديس و تدهين قبل از مرگ غير ممكن بود

يعنـي   ،فقط در قرن يـازدهم . آمدي رباني فقط از عهدة كشيش بر ميدر عشا» تبديل جوهر يا استحاله« ةيعني معجز

به صورت يكي از اصول دين در آمد، گـو اينكـه از ديـر بـاز     » تبديل جوهر«بود كه موضوع استحاله يا  1079در سال 

  .مورد اعتقاد عموم بود

توانستند معين كنند كه فالن شخص عمر باقي را در بهشت مي طة قواي معجز آسايي كه داشتندكشيشان به واس

ليـة  اگر آن شخص در حال كفر مي مرد به دوزخ مـي رفـت، و اگـر پـيش از مـرگ او كشـيش ك      . بگذراند يا در دوزخ

  .شدكرد سرانجام بهشت نصيبش ميرتي كه حقيقتاً اعتراف و توبه ميكرد در صومراسم الزم را برايش اجرا مي
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. الم بـرزخ را تحمـل كنـد   عـذاب عـ   -شايد هم مدت بسيار درازي  -از رفتن به بهشت مي بايست مدتي  اما پيش

اين كار را بـه   توانستند اين مدت را با خواندن چند دعا كوتاه سازند، و حاضر بودند به ازاي مبلغ مناسبيكشيشها مي

  .طيب خاطر انجام دهند

، به تمام اين مطلب اعتقاد داشتند و اين امـر يـك نظريـة خشـك و     بايد دانست كه همة مردم، از عامي و روحاني

يرومنـدي كـه   ناين قواي اعجاز آميز بارها كشيشان را در نبرد با حكـام  . خالي نبود كه فقط اعتبار رسمي داشته باشد

بـي باكانـة   يكي طغيان : اما اين قوا از دو جهت محدود بود. در رأس سپاه خود با روحانيان مي جنگيدند چيره ساخت

ساكنان شهر رم تـا  . يختند، ديگري نفاقي كه در ميان خود روحانيان وجود داشتسگاز فرط خشم عنان ميحكام كه 

اي بر آنان چيـره  هرگاه كين و ستيز جنجالهاي فرقه . زمان گرگوري سون كمتر حرمتي براي شخص پاپ قائل بودند

ا چگونه با عقايد آنـان  اين كاره. جنگيدندا او ميخوراندند، و يا بيساختند، زهر مبودند، زنداني ميرشد پاپ را ميمي

مد؟ مقداري از راز اين امر البته در عدم تسلط بر نفس نهفته است، اما مقداري هم از اينجاست كه انسـان  آجور درمي

ز جاهـاي ديگـر تـأثير    دليل ديگر، كه در رم كمتـر ا . مي تواند در بستر مرگ از همة گناهان خود توبه و استغفار كند

داشت، اين بود كه پادشاهان مي توانستند اسقفهاي قلمرو خود را مطيع و منقاد ارادة خود سازند و بـدين ترتيـب آن   

. قدر جادوي روحاني در اختيار داشته باشند كه بتوانند در روز حشر خـود را از لعنـت و عـذاب ابـدي نجـات بخشـند      

ايـن مقاصـد   . دولت متحد روحاني براي قدرت روحانيان اهميت اساسي داشـت  ين انصباط كليسايي و وجود يكابنابر

ت روحانيـان فقـط در صـورتي حاصـل           قـدر . به عنوان جزء و فرع اصالح اخالقي روحانيان در قرن يازدهم حاصل شد

وحاني بـر ضـد   ترين مفاسدي كه همة مصلحين جامعة رعمده. اني فداكاري بسيار بنمايندشد كه افراد جامعة روحمي

دربارة هر يك از اين مفاسد بايد . كردند رسم فروش حقوق و مزاياي روحانيت بود و عادت نگهداري متعهآنها نبرد مي

  .اندكي سخن گفت

بسياري از اسـقفها امـالك وسـيع داشـتند و حتـي      . منين، كليسا ثروتمند شده بودؤدر نتيجة صدقات و خيرات م

حـق  . ماً از آنچه در آن زمان زندگاني مرفهي به حساب مي آمد برخـوردار بودنـد  كشيشان حوزه هاي كوچك نيز عمو

فـروش مقـام اسـقفي نـزد     . نصب اسقف عمالً در دست پادشاه بود، ولي گاهي نيز به دست نجباي محلـي مـي افتـاد   

ه نوبة خود آن اسقف نيز ب. پادشاهان امري عادي بود، و در واقع يكي از منابع عمدة درآمد پادشاهان محسوب مي شد

 Gerbertگربـرت  . اين كار پنهاني هـم نبـود  . فروختطة اختيارش بودند به اين و آن ميمقامات روحاني را كه در حي

يكي را كشيشي مي بخشم و زر مي گيـرم،  . زر را باز خواهم يافت«: كنداز قول اسقفها چنين نقل مي) دوم سيلوستر(

آن زري را كه روزي دادم و اكنون بي كم و كاست بـاز در   ،بنگريد. ستانممياي از سيم سقفي مي دهم و تودهيكي را ا

در ميالن دريافت كه همة روحانيان شهر، از اسقف  1059در سال  Peter Damianپطرس داميان  1».كيسة خود دارم

  .اين وضع و حال ابداً استثنائي نبود. شوندين، مرتكب فروش مقامات روحاني مياعظم به پاي

شد كه امتيازات روحـاني  اين كار باعث مي. ها عيب آن نبودمقامات روحانيت البته گناه داشت، ولي گناه تن فروش

نه به مناسبت فضل و لياقت بلكه به حسب ثروت اشخاص تقسيم شود؛ نفوذ مقامات غير روحاني را در تعيين اسـقفها  

شد؛ و نتيجتاً مقام اسـقفي را جزئـي از نظـام    نيوي ميت اسقفها در برابر حكام دكرد و باعث اطاعت و عبوديتأييد مي

به عالوه، وقتي كه شخصي امتيازي را مي خرد الجرم مي خواهد بهايي را كه پرداخته اسـت هـر   . فئودالي مي ساخت

قامـات  چه زودتر باز يابد؛ و بنابر اين داليل در تالش جامعة روحاني براي به دست آوردن قدرت، مبـارزه بـا فـروش م   

  .داداني ركن الزمي تشكيل ميروح

                                                           

1. Cambridge Medieval History, V, chap. 10. 
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               سـخن  » نگهـداري متعـه  «مصـلحين قـرن يـازدهم غالبـاً از     . تجرد روحانيان نيز مشمول نظاير اين مالحظات بود

راهبان البته به مناسبت سوگند عفاف كه مي خورند از . سخن گويند» ازدواج«بود از مي گويند، در جايي كه بهتر مي

در . ودند؛ اما نسبت به ازدواج كشيشاني كه به امور مردم مي پرداختند منـع صـريحي وجـود نداشـت    ازدواج ممنوع ب

در غرب نيز در قرن يـازدهم غالـب كشيشـان حـوزه     . كليساي شرقي تا به امروز هم كشيشان حوزه حق ازدواج دارند

پس اسقف بايـد بـي مالمـت و    «ند كه كردخود بر گفتة پولس قديس استناد مياسقفها نيز به نوبة . داراي عيال بودند

در مورد تجرد مانند فروش مقام روحانيت مسئلة اخالقي آشكاري در ميان نبود، اما اصرار و  1».باشد... صاحب يك زن

ابرام در تجرد روحانيان داراي انگيزه هاي سياسي بود كه با انگيزه هاي مبارزه بـر ضـد فـروش مقـام شـباهت بسـيار       

  2.داشت

كوشيدند كه اموال كليسا را به پسران خود انتقال دهند، و اگر پسرانشان كردند طبعاً ميازدواج ميكشيشان چون 

عبـارت  طلبـان  ين يكي از نخستين قدمهاي اصالح ابنابر. به جامة روحانيت در مي آمدند اين كار قانوناً ممكن مي شد

مرج آن روزگاران باز هم اين خطـر وجـود داشـت    اما در هرج و  3.بود از منع تفويض مقام روحاني به پسران كشيشان

كه اگر كشيشان پسر داشته باشند عاقبت يك كاله شرعي براي كار بدوزنـد و قسـمتي از اراضـي كليسـا را از اختيـار      

عالوه بر اين مالحظة اقتصادي، اين نكته نيز در كار بود كه اگر كشيش مثل همسـاية خـود داراي   . كليسا خارج كنند

حداقل از قرن پـنجم بـه بعـد    . د مي بود همسايگان احساس مي كردند كه با كشيشان چندان فرقي ندارندعيال و اوال

تجرد مورد تحسين فراوان قرار گرفت و اگر روحانيان مي خواستند در ميان مردمي كه قدرتشـان وابسـته بـدانها بـود     

خـود  . ود را ظاهراً از مردم جـدا سـازند  براي خود حرمتي به دست آورند مصلحت ديدشان آن بود كه زن نگيرند و خ

الواقع گناه نيست از تجرد نازلتر و اقدام بـه آن همانـا   نه معتقد بودن كه نكاح هر چند فيمصلحين هم بي شك صادقا

امـا مـرد مقـدس     4».لكن اگر پرهيز ندارند نكاح بكننـد «گويد كه پولس قديس مي. ن به هواي نفس استتسليم شد

ين تجرد روحانيان در نفوذ و مرجعيت اخالقي كليسا داراي اهميـت اساسـي   ابنابر. قادر باشد» پرهيز«حقيقي بايد به 

  .است

  .پس از اين مقدمات كلي اكنون بپردازيم به تاريخ واقعي نهضت اخالقي كليساي قرن يازدهم

در سـال   Aquitaineت ويليام متـدين، دوك اكـويتن   به دس Clunyسابقة اين امر به زمان تأسيس صومعة كلوني 

اين صومعه از ابتدا از هر نفوذ خارجي جز نفوذ پـاپ آزاد بـود، و از ايـن گذشـته رئـيس آن بـر سـاير        . مي رسد 910

در اين هنگام صوامع ثروتمند و فاقد انضباط بودند، امـا كلـوني در   . نظارت داشت دصوامعي كه از آن مشتق شده بودن

دومين رئيس ايـن  . ي كه از افراط در رياضت پرهيز داشت دقت مي كرد كه حدود حيا و آداب را رعايت كندعين حال

اما هميشه توفيق بـا او  . رومي به عهدة وي محول شد ة، به ايتاليا رفت و در آنجا تصدي چندين صومعOdoدير، اودو 

شته بودنـد مـورد نـزاع بـود، از پـذيرفتن رهبانـان       كه ميان دو رئيس ديري كه سلف خود را ك Farfaفارفا «. يار نبود

جبـراً بـر آن    Albericكرد و به كمك زهر خـود را از زحمـت رئيسـي كـه البريـك      لونيايي به وسيلة اودو امتناع ميك

در قـرن دوازدهـم حـدت و    .) البريك فرمانرواي رم بود كه اودو را دعوت كـرده بـود  ( 5».تحميل كرده بود خالص كرد

                                                           

  .2:  3» رسالة اول پولس رسول به تيمائوس«. 1

2. Henry C. Lea, The Hitory of Sacerdotal Celibacy. 
سپس حكـم شـد كـه حـق ندارنـد      . پسران صاحب منصبان غير روحاني كليسا حق ندارند اسقف بشوندفرماني صادر شد كه  1046در . 3

  .مقامات روحاني را اشغال كنند

  .9:  7» رسالة اول پولس به قرنتيان«. 4

5. Cambridge Medieval History, V, 662. 
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او نيز مانند اكثر مردان . ار قديس به معماري زيباي صوامع اعتراض داشتنبر. اصالح طلبي فرو نشست حرارت نهضت

  .دانستحاني را نشان غرور معصيت آميز ميجدي آن زمان بناهاي عالي رو

كـه   Romualdرموالـد  . در طول قرن يازدهم سلسله هاي مختلف رهباني ديگر نيز از طرف مصلحين تأسيس شد

پطرس داميان، كـه  . تأسيس كرد 1012را در سال  Camaldoleseمنزوي رياضت كش بود سلسلة كامالدولي يك نفر 

، كـه هرگـز از جـديت و     Carthusianسلسـلة كـارتوزي   . به زودي درباره اش سخن خواهيم گفـت، از پيـروان او بـود   

سلسـلة   1098در . سـيس شـد  تأ Bruno of Cologneبه وسـيلة برونـو كلنـي     1084گيريشان كاسته نشد، در سخت

اين سلسله قانون بنـديكتي را بـه دقـت    . برنار قديس به آن پيوست 1113به وجود آمد و در  Cistercianسيسترسي 

را » برادران عامي«براي كارهاي جسمي . پنجره هايي را كه داراي شيشه هاي رنگين بود ممنوع ساخت. اجرا مي كرد

رهبانيت مي خوردند، اما حق آموختن خواندن و نوشتن نداشـتند و بيشـتر در    اين برادران سوگند. استخدام مي كرد

صـومعة  . در كارهاي ديگر از قبيل ساختمان نيز از آنان استفاده مي شـد . كارهاي كشاورزي به كار گماشته مي شدند

ت از كـار  واقع در يوركشير متعلق به گروه سيسترسـي اسـت، و خـود نمونـة جـالبي اسـ       Fountains Abbeyفونتين 

  .پنداشتندس ابليس شقي ميكساني كه هرگونه زيبايي را تلبي

ت و فعاليـت فـراوان   أآيد، كساني كه قصد اصالح صوامع را داشتند بايسـتي داراي جـر  چنانكه از قضية فارفا بر مي

و پيروانشـان  همـين مـردان   . گرفتنـد فتند مورد پشتيباني دولت قرار مـي يااين اصالح طلبان هر جا توفيق مي .باشند

  .بودند كه اصالح دستگاه پاپ را در وهلة اول و سپس اصالح كليسا را به طور كلي ممكن ساختند

خرين پاپي كه مقام خود را از طريـق  آ. اما اصالح دستگاه پاپ در ابتداي امر بيشتر به دست امپراتور صورت گرفت

. د و گويا در آن هنگام بيش از دوازده سال نداشـت انتخاب ش 1032وراثت به دست آورد پاپ بنديكت نهم بود كه در 

اين پاپ هر چه سالش بيشـتر شـد بيشـتر بـه     . ا او برخورد كرده ايمودو بوي پسر البريك بود كه قبالً نيز در حديث ا

سرانجام كار فسادش به جايي كشـيد كـه تصـميم    . فسق و فجور گراييد، چنانكه حتي مردم رم از او در شگفت شدند

مقـام خـود را بـه پـدر تعميـديش فروخـت و آن شـخص بـه نـام          . تا بتواند زن بگيرد كند مقام پاپي استعفاگرفت از 

اين شخص گرچه مقام پاپي را از طريق معاملـه بـه دسـت آورده بـود، خـود از      . گرگوري ششم بر مسند پاپي نشست

سيدنش به مقام پاپي رسـواتر از آن بـود   دوستي داشت؛ اما از طرز ر) گرگوري هفتم(اصالح طلبان بود و با هيلد براند 

مني بـود و از فـروش   ؤاصـالح طلـب بسـيار مـ    ) 1039 - 56(امپراتور جوان موسوم به هنري سوم . كه فراموش گردد

ن حق نصب اسقفها را بـراي  آمدش بود دست كشيد، و ليككه مستلزم فقدان قسمت مهمي از درمقامات روحاني با اين

در بيست و دو سالگي به ايتاليا آمد و بر سر خريد و فروش مقام با گرگوري ششـم   1046وي به سال . داشتخود نگه

  .مخالفت ورزيد

اش اختيار عزل و نصب پاپها را براي خود نگـاه داشـت ولـي از ايـن اختيـار بـراي       هنري سوم در مدت فروانروايي

وي يــك اســقف آلمــاني بــه نــام  پــس از خــالص شــدن از گرگــوري ششــم،. اصــالح كليســا عاقالنــه اســتفاده كــرد

يبـاً هميشـه آن را سـوء    كه تقر -مردم رم از حق انتخاب پاپ . را منصوب كرد Suidger of Bambergبامبرگي سويجر

شخصي كه امپراتور براي جانشيني پـاپ در  . پاپ جديد در سال بعد درگذشت. صرف نظر كردند -كردند استعمال مي

آنگاه هنري سوم يكـي از خويشـان خـود را بـه نـام      . درگذشت -گويا بر اثر زهر  -صله نظر گرفته بود نيز تقريباً بالفا

اين شخص يك اصالح طلـب جـدي بـود و    . به مقام پاپي منصوب كرد) 1049 -54(برونوي تولي به عنوان لئوي نهم 

اليا مبارزه كند، ولـي  رمنها در جنوب ايت.وي مايل بود كه با ن. به سفرهاي بسياري رفت و شوراهاي بسيار تشكيل داد

پس از مرگ لويي نهم امپراتـور يـك   . هيلد براند دوست او يا شايد بتوان گفت شاگرد او بود. در اين كار توفيق نيافت

بـر   1055كه به عنـوان ويكتـور دوم در    Geghard of Eichstadtپاپ ديگر نيز منصوب كرد به نام گبهارد آيخشتاتي 

از اين نقطه بـه  . سال بعد درگذشت و يك سال بعد  از او پاپ نيز جهان را بدرود گفت اما امپراتور. مسند پاپي نشست
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پاپ كه به كمك هنري سوم نفوذ اخالقي بـه دسـت آورده   . بعد جنبة دوستانة روابط امپراتور و پاپ رو به كاهش نهاد

دالي بزرگ كه دويست سال ز امپراتور و سپس مدعي برتري بر وي شد؛ و بدين ترتيب جابود نخست مدعي استقالل 

ين شايد بتوان گفت كه سياست هنري سـوم  ابنابر. طول كشيد و به شكست امپراتور و تفوق پاپ انجاميد، آغاز گشت

  .انديشي نبودالح دستگاه پاپ مĤالً از روي دوردر اص

د و مادرش اگـنس  وي در ابتدا صغير بو). 1056-1106(امپراتور بعدي، هنري چهارم، پنچاه سال فرمانروايي كرد 

Agnes پـس از مـرگ او كاردينالهـا پـاپي     . استفان نهم مـدت يـك سـال پـاپ بـود     . نيابت سلطنت را بر عهده داشت

امپراتـريس  . برگزيدند اما مردم روم با اعمال حق رأي خود كه قبالً از آن گذشته بودند پاپ ديگري را انتخاب كردنـد 

سه سال نبود، دورة او، گرچه بيش از . نام نيكالي دوم به مسند پاپي نشستجانب كاردينالها را گرفت و نامزد آنان به 

او با نورمنها صلح كرد و بدين ترتيب كاري كرد كـه اتكـاي دسـتگاه پـاپ بـه امپراتـور       . شوددورة مهمي محسوب مي

سـقفهاي  بايسـت اس بـر طبـق آن فرمـان نخسـت مـي     . عـين شـد  در زمان او طرز انتخاب پاپها با فرماني م. كمتر شد

كاردينال و سپس ساير كاردينالها و پس از آنها ساير روحانيان انتخابي انجام دهند و آنگـاه از مـردم نيـز رأي گرفتـه     

آنكه پاپ مي بايسـت   هنتيج. به نظر مي رسد كه گرفتن اين رأي چيزي جز تشريفات و ظاهر سازي نبوده است. شود

صورت گيرد؛ وليكن اگر اوضاع بات مي بايست در صورت امكان در رم انتخا. به وسيلة اسقفهاي كاردينال انتخاب شود

بـود، در جـاي   رم به صـالح نمـي  ساخت، يا اينكه انجام دادن آن در ه رو ميب با مشكلي روو احوال انتخابات را در رم 

ايـن فرمـان كـه پـس از مـدتها      . هيچ سهمي براي امپراتور منظور نگشـته بـود   اتانتخابدر اين . گرفتديگر انجام مي

  .مبارزه قبوالنده شد، نخستين قدم در راه آزاد ساختن دستگاه پاپ از استيالي حكومت بود

ن در آينده هر مقام روحاني كه به دست كساني تفويض شده باشد كه آفرماني صادر كرد كه بر طبق دوم نيكالي 

شـد، زيـرا در آن صـورت مقـام     اين فرمان عطف بـه ماسـبق نمـي   . بودباشند فاقد اعتبار مقام و فروش  مرتكب خريد

  .دادن موجود اعتبار خود را از دست مياكثريت عظيم كشيشا

در دورة پاپي نيكالي دوم جدالي تماشايي در ميالن در گرفت اسقف اعظم آنجا به پيروي از امبروز قديس مـدعي  

ا اصـالح بـه شـدت مخالفـت     بروحانيان اطرافش با اشراف همدست بودند و و او . استقالل از پاپ شدمقداري آزادي و 

تظاهرات اغتشاش . من و متدين باشندؤاز طرف ديگر كاسبان و طبقات پايين مايل بودند كه روحانيان م. مي ورزيدند

بـر   Patarine» پاتـارين «ومندي به نـام  آميزي به هواداري از تجرد روحانيان صورت گرفت و نهضت اصالح طلبانة نير

پاپ به پشتيباني از نهضت اصالح طلبي، روحاني بلنـد مرتبـه    1059در سال . ضد اسقف اعظم و هوادارانش پديد آمد

در «اي بود موسـوم بـه   پطرس قديس صاحب رساله. ن فرستادپطرس داميان قديس را به عنوان نمايندة خود به ميال

حاكي از اين كه خدا مي تواند كارهايي بكنـد كـه مغـاير اصـل      On Divine Ommipotence» باب قدرت مطلقة الهي

تومـاس قـديس ايـن رأي را مـردود     . (تواند گذشته را باطل و كأن لم يكـن سـازد  امتناع اجتماع نقيضين باشد، و مي

) نـي احتجـاج نظـري   يع(او بـا دياليكتيـك   .) شـود مذهب شـناخته مـي   دانست و از زمان او تاكنون جزو آراي خالف

چنانكه قبالً ديديم پطرس قديس از پيـروان روموالـد   . الهيات نام برده بود» كنيز«مخالفت نموده و از فلسفه به عنوان 

اما تقدس او براي دسـتگاه پـاپ آن قـدر    . ميلي بسيار نشان مي دادو به دخالت در حل و فصل مسائل بيمنزوي بود 

و خواستند كه به پشتيباني نهضت اصالح طلبان اقـدام كنـد، و او نماينـدگي پـاپ را     ارزش داشت كه با اصرار زياد از ا

ابتـدا روحانيـان   . در شهر ميالن در مجمعي از روحانيان در ذم معاملة مقامات دينـي سـخن رانـد    1059در . پذيرفت

ائق آمد و آنها همگي با چنان در خشم شدند كه جانش در خطر افتاد، ولي سرانجام فصاحت و بالغت بيان او بر آنها ف

در زمـان پـاپ   . عالوه بر اين، قول دادند كه از رم نيز اطاعـت كننـد  . چشمان اشكبار جرم خود را نزد او اعتراف كردند

بعدي بر سر حوزة اسقف ميالن اختالفي با امپراتور پيش آمد و در اين اختالف سرانجام پـاپ بـه كمـك پاتـارين بـر      

  .امپراتور پيروز شد
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ميان هنري چهارم كه اكنون به سن رشد رسيده بود و كاردينالها بر سـر   1061رگ نيكالي دوم در سال هنگام م

امپراتور فرمان انتخابات را نپذيرفته بود و حاضر نبود كه از حقوق خود در انتخـاب پـاپ   . جانشيني پاپ اختالف افتاد

ه ميان امپراتور و دربار پـاپ عمـالً زورآزمـايي    اين اختالف سه سال طول كشيد، ولي سرانجام بي آنك. صرف نظر كند

چيزي كه كفة ترازو را به نفع كاردينالهـا سـنگين سـاخت محاسـن و     . صورت بگيرد نظر كاردينالها به كرسي نشست

امتيازات پاپ منتخب كارينالها بود؛ زيرا كه وي مردي بـود كـه فضـيلت و تجربـه را بـا هـم داشـت و شـاگرد سـابق          

پس از مرگ اين پاپ، يعني الكساندر دوم، هيلـد برانـد   ) .ري شدوكه بعداً اسقف اعظم كانترب(بود  Lanfrancالنفرانك 

  .انتخاب شد) گرگوري هفتم(

او از مدتها پيش مردي بلند مرتبه محسوب مي شـد و در  . يكي از مبرزترين پاپهاست) 1073-85(گرگوري هفتم 

بـود كـه پـاپ الكسـاندر دوم اقـدام ويليـام فـاتح را بـراي تسـخير           به واسطة نفوذ او. دستگاه پاپ نفوذ فراوان داشت

او از اشـخاص مـورد   . و چه در شمال طرفـدار نورمنهـا بـود   او چه در ايتاليا و فرانسه . انگلستان تصويب و تقديس كرد

لد برانـد  پس از عزل اين پاپ هي. بود كه مقام پاپي خريد تا با خريد و فروش مقام مباررزه كند ششمحمايت گرگوري 

او شخص درس خوانده و دانشمندي نبود، امـا از  . قسمت اعظم باقي زندگيش در رم گذشت. دو سال در تبعيد گذراند

هيلـد  . رد ستايش خويش، گرگوري كبير، آموخته بـود ت و نظريات او را از زبان پاپ مواگوستين قديس الهام مي گرف

وي پطرس قديس دانست و اين امـر اعتمـاد بـه نفـس را در او بـه      براند پس از آنكه به مقام پاپي رسيد خود را سخنگ

در ابتدا . او قبول داشت كه منشأ قدرت امپراتور نيز از جانب خداست. درجه اي رسانيد كه با موازين دنيوي جور نبود

مد به عنـوان  پاپ و امپراتور را به عنوان دو چشم با يكديگر قياس مي كرد، سپس كه ميان او و امپراتور جدالي پيش آ

بايست از لحاظ اخالقي برتر از همه باشـد و  پاپ مي. دانستو البته پاپ را خورشيد مي -خورشيد و ماه از آنها نام برد 

و هيچ چيز هم مانند مخالفت بـا پـاپ    .ين بايستي حق داشته باشد كه اگر امپراتور غير صالح شد او را خلع كندابنابر

  .م اين مطالب حقيقتاً و عميقاً اعتقاد داشتاو به تما. حاكي از فساد نبود

       در آلمـان روحانيـان اعتـراض    . گرگوري هفتم بيش از هر پاپ ديگري به تحكيم رسم تجرد روحانيان كمـك كـرد  

اما عامة مردم در همـه جـت   . مي كردند و در اين موضوع و نيز در موضوعات ديگر مايل به جانبداري از امپراتور بودند

گرگوري تظاهراتي را بر ضد كشيشان متأهل و اهـل بيتشـان دامـن زد و    . دادند كه كشيشان مجرد باشند ترجيح مي

اسـم  راو از مردم دعوت كرد كه هرگاه م. در اين تظاهرات غالب آن كشيشان و زنانشان آسيب و شكنجة سخت ديدند

م كرد كه مراسم مذهبي كـه بـه دسـت    اعال. داري كننداز حضور در آن خود نماز به وسيلة كشيش متأهلي اجرا شود

همة اين فرمانها باعـث  . كشيشان متأهل انجام بگيرد فاقد اعتبار است و اين قبيل روحانيان حق ورود به كليسا ندارند

حتي در رم نيز كه معموالً پاپها جانشان در خطر واقـع بـود، هيلـد برانـد در     . مخالفت روحانيان و پشتيباني مردم شد

  .وبيت داشتميان مردم محب

هنگامي كه شخصي به مقام اسقفي مـي رسـيد، يـك    . در گرفت» خلعت«در زمان گرگوري اختالفي بزرگ بر سر 

بـه  ) بسته به محـل (اين خلعتها را امپراتور به پادشاه . انگشتري و يك چوبدست به عنوان نشانة مقام بدو اعطا مي شد

ورزيد كه اين خلعتها بايد از جانب پاپ به اسقف داده شود، و  گرگوري اصرار. عنوان فرمانرواي محل به اسقف مي داد

گرفـت و  روحانيت از دستگاه دولت صورت مي اين اختالف يكي از مظاهر كوششي بود كه در راه جدا ساختن دستگاه

  .مدت مديدي به طول انجاميد، ولي سرانجام دستگاه پاپ پيروزي كامل به دست آورد

 1075در . كشيد بر سر مقام اسقف اعظمي ميالن آغاز شـد  Canossaاقعة قصر كانوسا اي كه سرانجام به ومجادله

پاپ اين كار را دخالـت در حقـوق خـود    . امپراتور به همراهي رأي دهندگان يك تن اسقف اعظم معين و منصوب كرد

ورايي از اسـقفها در  امپراتور بـدين طريـق انتقـام گرفـت كـه شـ      . مي دانست و امپراتور را به خلع و تكفير تهديد كرد

تشكيل داد و در آن شورا اسقفها وابستگي خود را به پاپ نفي كردند و بـدو نامـه نوشـتند و او را بـه      Wormsورمس 
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اي نوشـت و  امپراتـور نيـز بـه وي نامـه    . با اسقفها متهم سـاختند  بد رفتاري) بدتر از همه(زناكاري و شهادت كذب و 

امپراتور و اسقفهايش گرگـوري را معـزول اعـالم    . دنيوي باالتر است مضاوت و حكمدعي شد كه مقام امپراتور از هر ق

  .صحنه بدين ترتيب مهيا شد. كردند و گرگوري نيز امپراتور و اسقفهايش را تكفير كرد و آنها را معزول اعالم داشت

او از در صـلح در آمـده   شوريده و بعد چهارم ساكسونها كه قبالً بر ضد هنري . در پردة اول پيروزي نصيب پاپ شد

جهانيان از طرز رفتار امپراتـور بـا پـاپ    . اسقفهاي آلمان با گرگوري صلح كردند. بودند دوباره سر به شورش برداشتند

در دل زمسـتان بـا زن و پسـر    . هنري تصميم گرفت از پاپ طلب عفو كند) 1077(در نتيجه سال بعد . تكان خوردند

گذشت و خود را به قصر كانوسا كـه مقـر    Mont Cenisان از ممعبر مونت چنيس شير خواره اش و تني چند از مالزم

. پاپ او را مدت سه روز با پـاي برهنـه و لبـاس مجـازات منتظـر نگـه داشـت       . پاپ بود به عنوان ملتمس معرفي كرد

ند خورد كه در آتيه پس از آنكه امپراتور به خطاي خود اعتراف كرد و اظهار ندامت نمود و سوگ. سرانجام به او بار داد

اپ او را بخشـيد و از تكفيـر او   از دستور پاپ پيروي كند و در مبارزة پـاپ بـا مخالفـان آلمـانيش او را يـاي دهـد، پـ       

  .گذشتدر

زيرا وي در دام يكي از اصول ديني خود افتاد كه به موجب آن مـي بايسـت شـخص    . اما پيروزي پاپ ظاهري بود

امـا بـه   . جيب است كه او اين طور فريب هنري را خورد و توبة او را صـادقانه پنداشـت  نادم و توبه كار را عفو كرد، و ع

             سـاس  حتوانست از دشمنان آلمـاني هنـري پشـتيباني كنـد، زيـرا كـه آنـان ا       ديگر نمي. به اشتباه خود پي بردزودي 

  .ديداز اين لحظه به بعد اوضاع به ضد او گر. كردند وي بدانها نارو زده استمي

در ابتدا پاپ در عـين حـالي كـه ايـن را حـق      . دشمنان آلماني هنري امپراتور ديگري انتخاب كردند به نام رودلف

سـرانجام چـون در   . خود مي دانست كه ميان هنري و رودلف يكي را انتخاب كند، از گرفتن تصميم خـود داري كـرد  

اما در اين هنگام هنري كـه اكنـون   . ع رودلف نظر دادتجربه دريافت، به نف دروغ بودن ندامت هنري را به 1080سال 

بر اكثر دشمنان خود در آلمان فائق آمده بود دستور داد تا كشيشان هوادارش پاپ ديگري انتخاب كردنـد و در سـال   

پاپ قالبي مراسم تاجگذاري او را انجام داد، ولـي بـه زودي امپراتـور و پـاپ ناچـار      . همراه آن پاپ وارد رم شد 1084

نورمنها با وحشـيگري شـهر رم را   . دند از برابر نورمنها كه براي آزاد ساختن گرگوري آمده بودند عقب نشيني كنندش

  .گرگوري تا زمان مرگش در سال بعد در واقع زنداني آنان بود. د بردندوغارت كردند و گرگوري را با خ

اما در حقيقت جانشينانش اين سياست  .رسيد كه سياست پاپ به مصيبت ختم شده استبدين ترتيب به نظر مي

سازشي موقت كه به نفع كليسا بود صورت گرفت، اما اختالف اساساً غير قابل حـل  . يمتري دنبال كردندالرا با روش م

  .مراحل بعدي آن را در فصلهاي آينده مورد بحث قرار خواهيم داد. بود

پـاپ سيلوسـتر   (در قرن دهم جز گربرت . گوييماكنون اندكي در باب تجديد حيات فكري در قرن يازدهم سخن ب

اما در طـي قـرن يـازدهم    . دان است تا فيلسوفشود، و تازه او هم بيشتر رياضيي ديده نميفيلسوف) 999-1003دوم 

بودنـد،   Roscelinمهمترين اينان انسلم روسـلين  . رفته رفته مرداني ظهور كردند كه داراي مقام فلسفي حقيقي بودند

  .اينان همه رهباناني بودند كه به نهضت اصالحي بستگي داشتند. ر نيز سزاوار تذكر هستندولي برخي ديگ

از ) 1088متوفي ( Berengar of Toursبرنگار توري . از پطرس داميان كه قديمي ترين آنهاست، قبالً نام برده ايم

وي عقيده داشت كـه عقـل بـر مرجـع     . شباهت دارد، جالب توجه است) راسيوناليستها(اين جهت كه به عقل گرايان 

مين جهت جـان اسـكات پـس از مـرگ     همرجح است، و در دفاع از اين نظر به آثار جان اسكات استناد مي كرد و به 

. گوشت و خون مسيح بود، و دو بار او را وادار به توبه و استغفار كردنـد برنگار منكر استحالة نان و شراب به . تكفير شد

بـا بـدعتهاي او جنگيـده     De corpore elsanguine Domini» دم و لحم مسيح«النفرانك در كتاب خود تحت عنوان 

 بـه مقـام  ) تيـك دياليك(النفرانك در پاويا به دنيا آمد، در بولونيا به تحصيل حقوق پرداخت و در احتجاج نظري . است
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رمانـدي شـد و در آنجـا ادارة    در نو Becنظري به حكمت الهي پرداخت و وارد صومعة بك  جرسيد؛ آنگاه از احتجا اول

  .او را اسقف اعظم كانتربوري ساخت 1070در سال  م فاتحويليا. اي را بر عهده گرفتمدرسه

  نـان صـومعة بـك و اسـقف اعظـم كـانتربوري       انسلم قديس هم مانند النفرانـك از مـردم ايتاليـا و در جرگـة رهبا    

او بيشتر به عنوان مختـرع  . بود و در اين مقام از اصول گرگوري هفتم پيروي و با پادشاه مجادله كرد) 1109-1093(

را بـه عنـوان   » خدا«ما : به قراري كه وي مي گويد اين برهان چنين است. مشهور است» برهان وجودي اثبات صانع«

حال گوييم اگر امري كه متعلق فكـر ماسـت وجـود نداشـته باشـد امـر       . كنيميف ميممكن فكر تعر قبزرگترين متعَل

ين بزرگترين متعلق فكر بايد وجـود داشـته   ابنابر. ديگري كه عيناً نظير آن و داراي وجود هم باشد از آن بزرگتر است

  .ين خدا وجود داردابنابر. د بودباشد، زيرا در غير اين صورت امر ديگري كه از آن بزرگتر باشد ممكن خواه

فان قرار گرفـت و  لدر زمان خود انسلم قديس اين برهان مورد انتقاد مخا. اندلمين هرگز اين برهان را نپذيرفتهمتك

توماس اكويناس آن را مردود دانست و نفوذ وي تاكنون بـر  . پس از آن تا نيمة آخر قرن سيزدهم در طاق نيسان افتاد

دكـارت بـا انـدكي جـرح و     . اما در ميان فالسفه اين برهان سرنوشت بهتري داشـته اسـت  . ده استمتكلمين باقي مان

اسـت،                 » ممكـن «ئـر بـر اينكـه خـدا     اي داتس بر آن بود كه با افزودن تكملـه اليب ني. تعديل آن را بار ديگر زنده كرد

معـذالك ايـن   . برهان را يكسره از ميان برداشته اسـت كانت عقيده داشت كه اين . توان اين برهان را معتبر ساختمي

آورده نيـز ظـاهر    Bradleyبرهان به يك معني در اساس دستگاه هگل و پيروان او نهفته است و در اصلي كه برادلـي  

  ».باشد و بايد باشد هستاست آنچه ممكن «: گويدشود كه ميمي

. يان احترام است، خواه معتبر باشد و خـواه نباشـد  واضح است برهاني كه داراي چنين سرگذشت ممتازي باشد شا

واقعي اين است كه آيا چيزي هست كه به فكر ما برسد و صرف رسيدنش به فكـر مـا وجـودش را در خـارج از      ةمسئل

فكر ما اثبات كند؟ هر فيلسوفي مايل است كه به اين سؤال جواب مثبت بدهد، زيرا كه كار فيلسـوف ايـن اسـت كـه     

اگر پاسخ مثبت باشد ميان فكر محض و اشـيا  . تفكر دربارة جهان مطالبي كشف كند تا از راه مشاهدهبيشتر از طريق 

افالطون نيز نوعي برهان وجودي بـه همـين شـكل كلـي بـراي      . پلي وجود خواهد داشت، وگرنه وجود نخواهد داشت

به شكل خالص و عريـان منطقـي بـه    اما پيش از انسلم هيچكس اين برهان را . اثبات وجود عيني مثل به كار مي برد

كاهد، امـا ايـن موضـوع را نيـز بايـد در شـمار       نحو منطقي صرف از مقبوليت آن مي بيان اين برهان به. كار نبرده بود

  .افتخارات انسلم ثبت كرد

ديگر فلسفة انسلم بيشتر از اگوستين قديس گرفته شده و مقداري عناصـر افالطـوني از ايـن طريـق بـه       تاز جها

بـات وجـود خـدا    او به مثل افالطوني اعتقاد دارد و از ايـن مثـل برهـان ديگـري بـراي اث     . فلسفة انسلم راه يافته است

به ياد داريـم كـه   . (ثليث را نيز اثبات كندتبلكه  خواهد با براهين نو افالطوني نه تنها وجود خدامي. استخراج مي كند

صـديق  تن را آثليث بود، منتها نه چنانكه يك مسيحي صحيح العقيـده بتوانـد صـحت    تفلوطين نيز داراي يك نظرية 

به پيروي از اگوستين عقيده دارد كه بـدون  » .كنم تا بفهممباور مي«گويد مي. داندانسلم عقل را تابع ايمان مي.) ندك

ن اسـكات هـم   به ياد داريم كه جا. نيست بلكه عدل است» عادل«گويد خدا مي. ر داشتن فهميدن غير ممكن استاوب

  .ريشة مشترك آنها افالطون است. گفتنظير اين سخنان را مي

به همـين جهـت   . ت ارسطوييوني است تا سّنطت افالانسلم نيز مانند اسالفش در فلسفة مسيحي، بيشتر پيرو سّن

ناميده مي شود و نزد توماس اكويناس به حد اعال مي رسـد نـزد   ) اسكوالستيك(» مدرسي«ت بارز فلسفي كه آن صفا

مي توان گفت كه اين نوع فلسفه با روسلين آغاز مي شود كه معاصـر انسـلم امـا هفـده سـال از او      . او ديده نمي شود

هنگـامي كـه   . فصل ديگري مورد بحث قرار خواهيم دادروسلين دورة تازه اي را آغاز مي كند و ما او را در . جوانتر بود

گفته مي شود فلسفة قرون وسطي تا قرن سيزدهم بيشتر افالطوني است، بايد اين نكتـه را بـه يـاد داشـت كـه آثـار       

آثـار افالطـون نبـود    مـثالً اگـر   . به دو يا سه واسطه شناخته مي شدند ،»تيمائوس«افالطون غير از قطعه اي از رسالة 



 تاريخ فلسفة غرب □ 324

 

اعظـم نظريـات افالطـوني او از     توانسـت آن نظريـاتي را كـه داشـت داشـته باشـد؛ منتهـا قسـمت        كات نمـي جان اس

  Proclusنيسيوس گرفته شده است، و تاريخ اين نويسنده  معين نيست، ولي محتمل است كه شـاگرد پروكلـوس   ديو

نيده باشـد و نـه سـطري از آثـار     و نيز محتمل است كه جان اسكات نه هرگز نامي از پروكلوس شـ . نو افالطوني باشد

امـا ايـن   . غير از ديونيسيوس، منبع ديگر فلسفة افالطوني در قرون وسطي بوئتيوس بوده اسـت . فلوطين خوانده باشد

كنـد از بسـياري جهـات تفـاوت     هاي خود افالطون استخراج مـي با آنچه يك محقق امروزي از نوشتهفلسفة افالطوني 

ندارد حذف شده بود و در فلسفة ديني جنبه هـاي خاصـي    ضوعاتي كه ارتباطي با دينمة آن مودر آن فلسفه ه. دارد

فلوطين قـبالً ايـن تغييـر را در    . از آن به بهاي از دست رفتن جنبه هاي ديگر بسط يافته و مورد تأكيد قرار گرفته بود

هـاي او بـود، منتهـا در جهـت     شـته طو نيز منحصر به قطعـاتي از نو اطالع از آثار ارس .مفهوم فلسفة افالطون داده بود

و » مقـوالت «مخالف، يعني آنچه تا قرن دوازدهم از آثـار او شـناخته شـده بـود عبـارت بـود از ترجمـة بوئتيـوس از         

ين ارسطو فقط به عنوان دياليكتيكي خالص و افالطون به عنوان فيلسـوف دينـي   ابنابر. De emendation» تعديالت«

در قسمت اخير قرون وسطي اين دو تصور ناقص، خصوصاً تصور فلسفة . نددشه ميل شناختمحض و صاحب نظرية مُث

 .اما در مورد افالطون تا زمان رنسانس اين جريان ادامه داشت. ارسطو، رفته رفته اصالح شد
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فريقا و اسپانيا صورت گرفت با حمالت اقوام وحشـي شـمالي بـه غـرب، از دو     آحمالتي كه به امپراتوري روم شرقي و 

، يعني در حدود هزار سـال بيشـتر از امپراتـوري غربـي،     1453نخست اينكه امپراتوري شرقي تا . جهت تفاوت داشت

فـتح بـه   رفـت كـه پـس از    مالت اصلي به امپراتوري شرقي بيشتر از جانب مسلمانان صورت گحباقي ماند؛ دوم اينكه 

  .ي خاص خود پديد آوردندنيامدند، بلكه تمدن مهمدين مسيح در

پس از مـرگ  . د درگذشتمحماز آن ميالدي واقع شد و ده سال بعد  622هجرت كه مبدأ تاريخ اسالمي است در 

گرفـت  مورد حمله قرار  634در شرق، سوريه در . او بالفاصله فتوحات اعراب شروع شد و با سرعتي شگرف ادامه يافت

هندوسـتان در  . فتح آن كامل گشت 650به ايران حمله شد و در  637و در ظرف دو سال تماماً به تصرف در آمد، در 

حركت به سوي غرب به ايـن  ). 716-17و بار ديگر در (محاصره شد  669قسطنطنيه در . مورد حمله قرار گرفت 664

اسپانيا، جـز گوشـة كـوچكي    . به تأخير افتاد 697كارتاژ تا  صرفت. به تصرف در آمد 642مصر در . اندازه ناگهاني نبود

در نتيجة ) جز در سيسيل و ايتالياي جنوبي(گسترش مسلمانان به سوي غرب . فتح شد 711-12در شمال غربي، در 

كـه   تركهاي عثمـاني . (سال پس از مرگ پيغمبر بود صد سترمتوقف شد و اين د 732شكست آنان در جنگ تور در 

  .)اي ديرتر از آنچه اكنون مورد بحث ماست تعلق دارندنطنيه را به تصف درآوردند به دورهبعداً قسط

پراتوري شرقي در نتيجة جنگهاي طوالني نيروي خود را ايران و ام. كردمل مختلفي اين گسترش را تسهيل ميعوا

كشيدند و حال آنكـه مسـلمانان در   سوريان كه غالباً نسطوري بودند از دست كاتوليكها عذاب مي . از دست داده بودند

كـه اكثريـت مـردم را    ) بيهيعقو(به همين نحو در مصر مونوفيزيتها . گذاشتندي جزيه همة فرق مسيحي را آزاد ميازا

فريقا اعراب با بربرها، كه روميان هرگز به اسير ساختن كامـل آنـان   آدر . دادند از مهاجمين استقبال كردندتشكيل مي

ن كـه از گوتهـاي   اعراب و بربرها متحداً به اسپانيا حمله كردنـد و در آنجـا يهوديـا   . ند، متحد گشتندتوفيق نيافته بود

  .ديدند بدانها ياري دادندغربي سخت عذاب مي

پيغمبـر  . پيچيده و بغرنج نگشته بود» حلول«و » تثليث«اي بود كه با معضالت كالمي دين محمد وحدانيت ساده

ت يهود را دائر بر منع شـمايل و تصـوير   او سّن. وانش نيز چنين ادعايي در حق او نداشتندادعاي الوهيت نداشت و پير

منين ايـن بـود كـه بـراي اسـالم تـا آنجـا كـه ممكـن اسـت           ؤوظيفـة مـ  . احيا كرد و شرب مسكرات را نيز حرام كرد

» اهل كتاب«اين ملل را  قرآن. جهانگشايي كنند، اما عذاب رساندن به مسيحيان و يهوديان و زرتشتيان منع شده بود

  .كتاب آسماني هستنديك يعني كساني كه پيرو تعاليم ، نامدمي

            قسمت اعظم عربستان بيابان بود و توانايي اين سرزمين براي بـرآوردن نيازمنـديهاي مـردمش روز بـه روز كمتـر      

قتـي بـه صـورت اشـغال دائمـي      فقـط و غاز شد، و آنخستين فتوحات اعراب به صورت يورش و غارت محض . مي شد

ناگهان در ظرف مـدت بيسـت سـال مردمـي كـه بـا انـواع مشـقات و         . جربه معلوم گشتتآمد كه ضعف دشمن به در

تـرين نـواحي جهـان    ه بودند خود را صـاحب برخـي از غنـي   مرارتهاي زندگي مسكنت باري در حاشية صحرا خو كرد

اعـراب  . و نفائس يك تمدن باستاني بهره مند شـوند  رائفد و از ظيافتند و توانستند از همه گونه تجمل برخوردار شون

 ء
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چون امپراتوري آنها بـدون جنگهـاي   . در برابر وسوسة تغيير صورت از اغلب اقوام وحشي شمالي بهتر مقاومت نمودند

نـده  بسيار سخت به دست آمد، خرابي كمتر روي داده و سازمان اداري متصرفانشان تقريباً دست نخورده بـر جـاي ما  

دا از پـيچ و  عشاير عـرب در ابتـ  . مان يافته بودزدر ايران و در امپراتوري روم شرقي دستگاه اداري دولت بسيار سا. بود

اين مـردان نيـز   . ورزيده اي را كه در رأس كارها بودند پذيرفتند نآوردند و ناچار تصدي همان مرداخم آن سر درنمي

ه پـيش آمـده بـود كـار آنهـا را      در حقيقت تغييري كـ . اغلب براي خدمت به اربابان جديد خود بي ميلي نشان ندادند

مـردم بـراي    به عـالوه، بسـياري از  . اي كاسته شده بوديني ماليات به ميزان قابل مالحظهكرد؛ زيرا از سنگتر ميآسان

  .فرار از پرداخت جزيه مسيحيت را رها گفتند و اسالم آوردند

اي بود زيرا فرمان خليفه جانشين پيغمبر كه قسمت مهمي از قدس و حرمـت او را  امپراتوري عرب سلطنت مطلقه

اميه كه تا سال ، يعني بنينخستين سلسلة خلفا. ولي به زودي موروثي شد ،خالفت اسماً انتخابي بود. به ارث برده بود

750 مالحظات سياسي محـض پذيرفتـه بـود، و ايـن      هد را بباقي بودند، به دست شخصي تأسيس شد كه نبوت محم

 جديد دينيك اعراب، با آنكه قسمت بزرگي از جهان را به نام . ورزيدتر مخالفت ميؤمنين متعصبسلسله همواره با م

يانت، و در نتيجـة  دود تا توحات آنان بيشتر ثروت و غنيمت بانگيزة ف .تصرف كردند، خود نژاد چندان متديني نبودند

تر و ديني هاي عظيمي كه تمدني عاليدشواري بسيار بر تودهود كه جنگجوياني چند توانستند بيهمين عدم تعصب ب

  .جداگانه داشتند حكومت كنند

ـ  و قوياً متدين عميقاًمردمي ترين روزگاران ايرانيان برعكس از قديمي ايـن مـردم پـس از آنكـه     . انـد دهمتفكر بودن

. آمده بودآنچه به تصور پيغمبر و آل او در تر ازتر و فلسفيجالبتر و دينيچيزي ساختند بسيار  ماسالم آوردند، از اسال

فرقـة اول فرقـة بزرگتـر   . انـد به دو فرقة سنّي و شيعه تقسيم شده، مسلمانان 661د در از زمان مرگ علي داماد محم 

متعلـق بـه فرقـة شـيعه      ايرانيان هميشـه . دانداميه را غاصب ميكند و خلفاي بنياست و فرقة دوم از علي پيروي مي

اميه، بيشتر به واسطة فشار ايرانيان، سـرانجام از خالفـت افتادنـد و خلفـاي عباسـي كـه نماينـدة منـافع         بني. اندبوده

عباسـيان از لحـاظ   . شودخالفت از دمشق به بغداد آغاز مي انتقال مقراين تغيير با . ايرانيان بودند جانشين آنان شدند

يك تن . فرمان آورندمنين بودند، اما نتوانستند تمامي امپراتوري اسالم را به زير ورد تأييد مؤسياسي بيش از امويان م

از آن . كم بر حق شـناخته شـد  اميه از قتل عام جان به در برد و به اسپانيا گريخت و در آنجا به عنوان حااز طايفة بني

  .زمان به بعد اسپانيا از دنياي اسالم مستقل گشت

) 809متـوفي  (معروفترين خليفة عباسي هارون الرشـيد  . خالفت در دست عباسيان به باالترين مرتبة شكوه رسيد

نزد همه كـس  » بهزار و يك ش«است كه معاصر شارلماني و امپراتريس ايرن بود و سيماي افسانه او به واسطة كتاب 

امپراتـوريش از  . زدي او سر بـه فلـك مـي   درآمد ماليات. دربار او مركز درخشاني از تجمل و شعر و دانش بود. ستآشنا

 ةمعموالً جالدي در التزام ركاب داشت كه با يك اشـار . اراده اش حاكم مطلق بود. جبل طارق تا رود سند گسترده بود

  .اما اين شكوه و جالل دوامي نيافت. دادام ميانب خليفه وظيفة خود را انجسر از ج

جانشين او مرتكب اين اشتباه شد كه سپاه خود را بيشتر از تركها كه تـابع خليفـه نبودنـد تشـكيل داد و قـدرت      

. كشـتند ي شدند او را كور مي كردند يا مـي خليفه را به صفر رسانيد، چنانكه هرگاه سپاهيان از دست خليفه خسته م

تن از مردم بغداد بـه دسـت    800,000همراه با  1256همچنان ادامه يافت و آخرين خليفة عباسي در  معهذا خالفت

  .مغولها كشته شد

حكومـت  . نظام سياسي و اجتماعي اعراب داراي عيبهايي بود نظير عيبهاي امپراتوري روم، به عالوة عيبهاي ديگـر 

جنگهاي خانوادگي بر سر وراثت مي شد، چنانكه معمـوالً  مطلقه همراه با تعدد زوجات در هنگام مرگ حاكم منجر به 

در دستگاه اعراب گروه بسيار بزرگي بـرده  . مي شود، و با پيروزي يكي از پسران حاكم و مرگ ديگران پايان مي يافت

تجارت رشـد  . بودند و گاه اين بردگان دست به قيامهاي خطرناك مي زدند دوجود داشت كه حاصل جنگهاي پيروزمن



 327 □ فرهنگ و فلسفة اسالمي 

 

ثـروت فـراوان نـه تنهـا بـراي چيزهـاي       «. ر كرده بود، خصوصاً كه مقر خالفت در مركز شرق و غـرب واقـع بـود   بسيا

گرانبهايي چون ديباي چيني و خز اروپاي شمالي تقاضا پديد آورده بود، بلكه نيز به سبب اوضاع خـاص ديگـر، چـون    

جهاني و مقـام شـامخي كـه فقـه اسـالمي بـراي       وسعت فراوان امپراتوري اسالم و رواج زبان عربي به عنوان يك زبان 

مردم به ياد داشتند كه پيامبر اسالم خـود نيـز تـاجر بـود و تجـارت بـه       . كاسب و تاجر قائل است، تجارت ترقي كرد

اين تجارت نيز مانند وحدت نظامي متكي بود بر جـاده هـايي كـه     1».دبومورد تحسين قرار داده را هنگام زيارت مكه 

با همة اينها امپراتـوري  . ن و ايرانيان به ارث بردند و برخالف فاتحين شمالي نگذاشتند رو به ويراني نهداعراب از روميا

فريقـاي شـمالي و مصـر يكـي پـس از ديگـري از آن جـدا شـدند و         آاسپانيا و ايـران و  . اسالم رفته رفته از هم پاشيد

  .استقالل كامل يا نسبي به دست آوردند

تصاد عرب كشاورزي بود، خصوصاً طرز ماهرانة آبياري آنان كه بر اثر زيستن در نقاط كـم  يكي از بهترين اجزاي اق

  .كندتمانهاي آبياري اعراب استفاده ميتا به امروز هم كشاورزي اسپانيا از مجاري و ساخ. آب فراگرفته بودند

غربـي آن، يعنـي ايـران و     فرهنگ ممتاز دنياي اسالم گرچه در سوريه جوانه زد، به زودي در دو انتهـاي شـرقي و  

سوريها در هنگام فتح اعراب به ارسطو عالقه مند بودند كـه نسـطوريان او را بـر افالطـون، يعنـي      . اسپانيا، شكوفه داد

اعراب نخستين معلومات خود را از فلسفة يونـان از سـوريها كسـب    . نهادندمورد عالقة كاتوليكها، رجحان مي فيلسوف

معذالك ارسطوي آنان جامة نو افالطـوني بـر تـن    . آغاز ارسطو را مهمتر از افالطون دانستند ين از همناكردند، و بنابر

، يعني نخستين كسي كه به زبان عربي فلسفه نوشت و يگانه فيلسوف قابل ذكـري  )873متوفي حدود (الكندي . دارد

الهيـات  «جمه خود را تحت عنوان ي فلوطين را ترجمه كرد و تر»هاي نهگانهرساله«د از اعراب بود، قسمتي از كه خو

اين امر باعث آشفتگي عظيم افكار عرب در خصوص ارسـطو شـد و قرنهـا طـول كشـيد تـا ايـن        . انتشار داد 2»ارسطو

  .آشفتگي بر طرف گردد

در همين احوال مسلمانان در ايران با هندوستان تماس پيدا كردند، و نخستين معلومات خود را در زمينة نجوم از 

محمد بن موساي خوارزمي كه مترجم كتابهاي نجومي و رياضـي از   830در حدود . كريت به دست آوردندمتون سانس

             »خـوارزمي در بـاب ارقـام هنـدي    «زبان سانسكريت بـود كتـابي منتشـر كـرد كـه در قـرن دوازدهـم تحـت عنـوان          

Algoritmi de numero Indorum مـي نـاميم و در واقـع بايـد     » عربـي « آنچـه مـا ارقـام   . به زبان التيني ترجمه شد

همين نويسنده كتاب ديگـري هـم دربـارة جبـر     . ناميده شود مغرب زمين نخستين بار از اين كتاب آموخت» هندي«

  .رفتنوان كتاب درسي در غرب به كار مينوشت كه تا قرن شانزدهم به ع

قرن سيزدهم همچنان شايان ستايش بود، تمدن ايراني چه از لحاظ فكري و چه از لحاظ هنري تا حملة مغول در 

دان د من آشناست، هم شاعر و هم رياضـي عمر خيام، تنها كسي كه نز. اما از زير ضربة آن حمله ديگر كمر راست نكرد

 3مؤسس فرقـة حشّاشـين  » پير كوهستان«ست او ترين دوشگفت اينكه صميمي. اصالح كرد 1079بود و تقويم را در 

به » شاهنامه«سرايندة ) 941در حدود (فردوسي . ايرانيان شعراي بزرگي بودند. اي استسانهاست كه داراي شهرت اف

ايرانيان در عرفان نيز يد طواليي داشتند، حال آنكه ساير مسـلمانان  . اند تالي همراسترا خواندهقول كساني كه اثر او 

رفـاني و تمثيلـي احكـام مـذهبي بـراي خـود       فرقة صوفيه كه هنوز هم وجود دارد در تفسير و تأويل ع. چنين نبودند

  .كمابيش يك فرقة نو افالطوني بود اين فرقه. دآزادي بسيار قائل بودن

بينـي يونـاني   اسالم راه يافت بـه هـيچ وجـه داراي جهـان    نسطوريان كه فلسفة يونان ابتدا به توسط آنها به دنياي 

زنو بسته شد و در نتيجه علماي آن در مدرسـه بـه ايـران     به دست امپراتور 481مدرسة آنها در الرها در سال . نبودند

                                                           

1. Cambridge Medieval History, IV, 286. 
  .»الربوبيته عند ارسطو« .2

  . لقب پيروان حسن صباح و گاه مطلق اسماعيليان .3
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سـطو را  نسـطوريان ار . نماندنـد  نمهاجرت كردند و در آنجا كار خود را دنبال گرفتند، منتها از نفوذ افكار ايراني در اما

امـا  . ودندنهادند، و فالسفة عرب نيز ابتدا بيش از همه براي منطق ارسطو اهميت قائل بفقط به خاطر منطقش ارج مي

المعـارفي  هفالسفة عرب عموماً دراي معلومات و عاليـق دائـر  . او را نيز مطالعه كردند» نفس«و » مابعدالطبيعه«بعدها 

    ناميم بـه يـك انـدازه عالقـه نشـان     ناسي و به مطالبي كه ما فلسفه ميبه كيمياگري و ستاره بيني و جانورش. هستند

هرگـاه  (فالسفه امنيـت خـود را   . ريستندنگت بودند با بد گماني به آنها ميختودة مردم كه متعصب و سرس. مي دهند

  .مديون حمايت فرمانروايان نسبتاً آزاد انديش بودند) امنيت داشتند

اين دو عبارتند از ابـن سـينا و   . دو فيلسوف مسلمان، يكي ايراني و ديگري اسپانيايي، شايستة توجه خاص هستند

  .مانان و دومي در ميان مسيحيان بيشتر شهرت دارداولي در ميان مسل. ابن رشد

. عمرش را در جاهايي گذرانده است كه انسان مي پندارد فقط در عالم شعر وجـود دارنـد  ) 980-1037(ابن سينا 

مدتي به تدريس طـب و حكمـت   . ه خراسان رفتبخيوه و سپس  هاو در بخارا متولد شد و در بيست و چهار سالگي ب

شهرتش در طب بيش از حكمت بود، گرچه به طب جالينوس چيز . و سپس در ري جايگزين شد در اصفهان پرداخت

ابـن سـينا مـرد    . از قرن دوازدهم تا هفدهم آثار او به عنوان راهنماي طب در اروپـا بـه كـار مـي رفـت     . مهمي نيفزود

ن بودند، امـا او بـه واسـطة    متعصبين در حق او بد گما. مقدسي نبود، و در حقيقت عالقة زيادي به زن و شراب داشت

گاهي خصومت سپاهيان مزدور ترك برايش سبب زحمت مي شد و زماني در . كام دوستي داشتححذاقت در طب با 

المعارفي است كه مشرق زمين به سبب دشـمني  هابن سينا مؤلف دائر. چندي هم به زندان افتاد. اختفا به سر مي برد

كيفيـات روحـي او   . ولي به واسطة ترجمه هاي التيني آن در غرب مؤثر بوده است خبر ماندهروحانيان تقريباً از آن بي

  .تمايلي به اصالت تجربه دارد

فكـر او نيـز ماننـد    . فلسفة او نزديك به فلسفة ارسطو است و كمتر از اسالف مسـلمان او رنـگ نـو افالطـوني دارد    

. گفت كـه كليـات مقـدم بـر اشـيا هسـتند      افالطون مي. است» كليات«ل مسئلة مدرسيان مسيحي پس از وي مشغو

اين امـر آثـار   . پردازدت افالطون ميانديشد و ديگري هنگامي كه به رد نظرياو دو نظر دارد، يكي هنگامي كه ميارسط

  .او را كمال مطلوب شارحان ساخته است

تكرار كـرده انـد، و آن از ايـن قـرار      Albertus Magnusابن سينا عبارتي ساخته كه ابن رشد و آلبرتوس ماگنوس 

از اين سخن ممكن است تصور شود كه وي به كليـات مسـتقل از    1».آوردفكر تجريد را در صور كلي پديد مي«: است

در عـين حـال    -يعني كليـات   -گويد كه اجناس وي مي. بيش از حد ساده خواهد بوداما اين نظر . فكر معتقد نيست

دهد كه كليات در علـم خـدا   اين موضوع را بدين صورت توضيح ميخر بر اشيا هستند، و ؤو ممقدم بر اشيا و در اشيا 

در فكر خـدا باشـد و   » گربه«مثال كه آيد گيرد، از اينجا الزم ميبه ميمثالً خدا تصميم به خلق گر. (مقدم بر اشيائند

گربـه   وقتي كه. (بيعي، در اشياء هستنداجناس در اشياي ط.) هاي جزئي استاين مثال از آن جهت مقدم بر گربهلذا 

وقتي كه ما گربه هاي بسياري را ديـده  . (اجناس مؤخر بر اشيا هستند.) اي وجود دارددر هر گربه» گربگي«خلق شد 

پيداست كه اين نظر بـراي تلفيـق   .) رسيممي» گربه«شويم و به مفهوم كلي م متوجه شباهت آنها به يكديگر ميباشي

  .داع شده استنظريات مختلف اب

بـه دنيـا آمـد و    ) قرطبه(وي در كوردوا . زيستقابل ابن سينا در دنياي اسالم ميدر نقطة م) 1126-98(ابن رشد 

. و سـپس در كـوردوا قاضـي بـود    ) اشـبيليه (خود او نيز نخسـت در سـويل   . در آنجا پدر و جدش منصب قضا داشتند

او را به عنوان مردي كه قادر به تجزيـه  . رداختپفلسفه  ات وينخست به تحصيل الهيات و حقوق و سپس طب و رياض

                                                           

نزديكترين عبارت بدين معني كه در آثار ابن سينا : گويدحاشية اين عبارت ميمترجم عربي كتاب حاضر، دكتر زكي نجيب محمود، در . 1

  .م» .همجرد هتصير الصور الكلي هالنظري هالقو«: سراغ دارد از اين قرار است
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دانسته سد كه زبان يوناني نميرگرچه به نظر مي(وسف معرفي كردند و تحليل آثار ارسطو است به خليفه ابو يعقوب ي

سـال  اما بدبختانـه بيمـار دو   . او را طبيب خاص خود ساخت 1184خليفه او را مورد عنايت خود قرار داد و در ). است

بعد، از ترس مخالفـت  . جانشين او يعقوب المنصور حمايت پدر خود را از ابن رشد يازده سال ادامه داد. بعد درگذشت

تبعيدگاه او نخست جاي كوچكي در . متعصبان با ابن رشد، او را از مقامي كه داشت محروم ساخت و به تبعيد فرستاد

ت رفـتن ايمـان حقيقـي    ود كه فلسفة قديم را بـه بهـاي از دسـ   ابن رشد متهم ب. نزديكي كوردوا و سپس مراكش بود

  المنصور فرماني صادر كرد بدين مضمون كه خداوند آتش جهنم را وعيد داده اسـت بـه كسـاني كـه     . دهدپرورش مي

و هر كتابي كه در زمينـة منطـق و مابعدالطبيعـه بـه دسـت آمـد       . توان با عقل تنها دريافتپندارند حقيقت را ميمي

  .ة آتش شدطعم

فلسفة اسالمي بـه ابـن   . كمي پس از اين زمان قلمرو مغربيان در اسپانيا با فتوحات مسيحيان سخت كاهش يافت

رشد در اسپانيا ختم شد، و در ساير نقاط دنياي اسالم نيز تعصب ديني خشك و شديد مجال تفكر و تعقل را از ميـان  

  .برداشت

در صـورتي كـه    -گيـرد  تهمت كفر و الحاد بر عهده مياز لطائف اين است كه اوبروگ دفاع از ابن رشد را در برابر 

گويد كه اهل عرفان عقيده داشتند كه هر يـك از  اوبروگ مي. با خود مسلمانان است بايد گفت قضاوت دربارة اين امر

ظاهراً از اين سخن بر مي آيـد  . ن فقط براي مردم نادان استتفسير دارد، و معني لغوي آ 700يا  70يا  7آيات قرآن 

تفسـير حـداقل يـك تفسـير بـا آنچـه        700كه تعاليم يك فيلسوف ممكن نيست مغاير قرآن باشد، زيرا كـه از ميـان   

ا هرگونـه  برسد كه در دنياي اسالم مردم نادان اما چنين به نظر مي. ت خواهد كردگويد مطابقيفيلسوف مورد بحث م

دانش پژوهـي خطرنـاك بـود، ولـو     . اندفراتر گذاشته باشد مخالفت كرده» كالم اهللا مجيد«انشي كه قدم را از حدود د

كه تودة مـردم بايـد بـه     اين نظر اهل عرفان. بدعت يا الحاد شخص دانش پژوه انگشت بگذاردروي اينكه كسي نتواند 

توانست در ميان مردم قبـول  كاري نياز ندارند مشكل ميه چنين اللفظ قرآن توجه كنند ولي خردمندان بمعاني تحت

  .عام بيابد

خواست تفسير فلسفة ارسطو را كه در زبان عربي بيش از اندازه تحت تأثير مسلك نو افالطـوني قـرار   ابن رشد مي

. دمنين براي مؤسسـين اديـان قائـل مـي شـون     ؤاو براي ارسطو همان نوع احترامي قائل است كه م. داشت اصالح كند

توان بدون احتياج به قيده دارد كه وجود خدا را ميوي ع. ارادت او نسبت به ارسطو بسيار بيش از ارادت ابن سيناست

رسـد كـه   در مورد بقاي روح به نظر مي. ويدگهمان است كه توماس اكويناس هم ميو اين  -وحي و الهام اثبات كرد 

اما اين امر . باقي است) nous(ويد كه روح باقي نيست، بلكه عقل ابن رشد ارسطو را از نزديك پيروي مي كند و مي گ

اين نظر البتـه مـورد   . كند و يكي بيش نيستعقل كه در اشخاص مختلف تظاهر مي شود، زيرااعث بقاي شخص نميب

  .مخالفت و مبارزة فالسفة مسيحي قرار گرفت

اي از علمـاي دينـي   فرقه. چون و چرا نبودش بيايمان من بود،ؤابن رشد مانند غالب فالسفة اخير مسلمان گرچه م

يكـي از  . داراي عقيدة صحيح و خالص، با هر گونه فلسفه به عنوان اينكه مضر به حال دين است مخالفت مي ورزيدند

و گفت كه چون همة حقايق الزم در قرآن آمده است پس نيـازي  » تهافت الفالسفه«اينان، غزالي، كتابي نوشت به نام 

آن جزميات دينـي  . »تهافت التهافت«ابن رشد در جواب او كتابي نوشت به نام . مستقل از وحي و الهام نيستبه تفكر 

از آفرينش جهـان در زمـان از هـيچ،     دكه غزالي مخصوصاً در برابر فالسفه پيش كشيد و از آنها دفاع كرد عبارت بودن

د كه دين حـاوي حقـايق فلسـفي اسـت بـه شـكل       ابن رشد عقيده دار. الهي، و رستاخيز جسمداشتن صفات  واقعيت

ينش را بـه طريـق   و اين موضوع به خصوص در مورد آفرينش مصداق دارد، و خود او به عنـوان فيلسـوف آفـر    تمثيل،

  .كندارسطويي تعبير مي
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و  بـيش نيسـت،   بسـتي در فلسفة اسالمي وي بن. است اهميت ابن رشد در فلسفة مسيحي بيش از فلسفة اسالمي

آثـار وي در قـرن سـيزدهم بـه وسـيلة مايكـل اسـكات        . و آغاز محسيوب مي شود حال آنكه در فلسفة مسيحي مبدأ

Micheal Scott اين امـر شـگفت   ر را در نيمة دوم قرن دوازدهم نوشتهبه التيني ترجمه شد، و چون ابن رشد آن آثا ،

مدرسي، بلكه نيز در متفكران غير رسمي آزاد انديشـي كـه    نفوذ وي در اروپا بسيار بود، نه تنها در فالسفة. انگيز است

اي ستايندگان ابن رشـد ابتـدا در ميـان    در ميان فالسفة حرفه. شدندناميده مي» ابن رشدي«د و منكر بقاي روح بودن

  .يكي از فصول آينده بحث خواهيم كرددر اما در اين باب . راهبان فرانسيسي و سپس در دانشگاه پاريس بودند

مرداني چـون ابـن سـينا و ابـن رشـد اساسـاً شـارح        . سفة عربي به عنوان تفكر اصي و بديع حائز اهميت نيستفل

به طور كلي نظريات فالسفة علمي در منطق و مابعدالطبيعه از ارسطو و نو افالطونيان و در طب از جـالينوس  . هستند

با عقايد قـديم   و اهل عرفان نيز فلسفة ديني خود راو رياضيات از منابع يوناني و هندي گرفته شده،  شناسيدر ستاره 

اند در زمينة رياضـيات و شـيمي تـازگي نشـان     آثار خود را به زبان عربي نوشته نويسندگاني كه. اندايراني چاشني زده

تمـدن اسـالمي   . مي دهند و كشفيات آنان در زمينة شيمي نتيجة تصادفي پژوهشهاي آنان در كيمياگري بوده اسـت 

لـيكن هـيچ قـدرتي در زمينـة تفكـر      ات فني بسياري قابل ستايش بـود، و ترين ادوار خود از جهت هنر و از جهدر به

اهميت اين تمدن، كه نبايد آن را ناچيز گرفت، در اين اسـت كـه وسـيلة انتقـال     . مستقل در مسائل نظري نشان نداد

مانان و بيزانسيها با آنكـه آن قـدرت فكـري را    مسل. ميان تمدن قديم و تمدن جديد ارروپا قرون مظلمه حائل شد .بود

و آن عبـارت بـود از تعلـيم و تربيـت و كتـاب و       -داشـتند  شتند، دستگاه زايندة تمدن را نگهكه الزمة ابداع است ندا

در بـرانگيختن مغـرب زمـين پـس از      -يعني مسلمانان و بيزانسيها  -هر دوي اين ملل . فراغت براي مطالعه و تحقيق

در هر دو مـورد،  . مسمانان بيشتر در قرن سيزدهم، و بيزانسيها بيشتر در قرن پانزدهم: بربريت مؤثر افتادندآمدن از در

نتيجة مورد اول فلسفة مدرسي بود و نتيجـة مـورد دوم   . اي پديد آورد، بهتر از افكار انگيزندگانش افكار تازهاين انگيز

يهوديان ميان مغربيـان اسـپانيايي و مسـيحيان حلقـة اتصـال      ). گو اينكه مورد اخير علل ديگري هم داشت(رنسانس 

  .مفيدي تشكيل دادند

 گرفتنـد،  ر زبانهاي مسيحيان را نيـز فـرا مـي   دانستند و از طرف ديگر ناچان مردم چون از طرفي زبان عربي مياي 

ن فالسفة ارسطويي را در يختن دانش عربي و اروپايي اين بود كه مسلمانامديگر از علل درآ. توانستند ترجمه كنندمي

 Provenceقرن سيزدهم مورد عذاب و آزار قرار دادند و آن فالسفه ناچـار شـدند نـزد يهوديـان خصوصـاً در پـرونس       

  .پناهنده شوند

در كوردوا متولد شد امـا از   1135وي در . يهوديان اسپانيا يك فيلسوف مهم به وجود آوردند و او ابن ميمون است

ابن ميمون آثارش را به زبان عربي نوشت، ولـي نوشـته هـايش    . رفت و باقي عمر را در آنجا ماندسي سالگي به قاهره 

چندي پس از مرگش گويا به خواست امپراتور فردريك دوم آثـار وي بـه التينـي    . بالفاصيه به زبان عبري ترجمه شد

كـه خطـاب بـه    ) »لحـائرين دليـل ا «(» راهنمـاي سرگشـتگان  «ابن ميمون كتابي نوشت تحت عنوان . هم ترجمه شد

غرض اين كتاب سازش دادن فلسـفة ارسـطو بـا الهيـات يهـودي      . فالسفه اي است كه ايمان خود را از دست داده اند

ـ . است  هدر مسائل دنيوي مرجع ارسطو است و در مسائل آسماني مرجع وحي و الهام؛ اما در علم خدا فلسفه و وحي ب

عهـد  « لپـنج كتـاب او  . ستاره بيني مـردود اسـت  . اي است دينييفهجستجوي حقيقت وظ. لحق مي شونديكديگر م

را نبايد به صورت لفظي تفسير كرد، و هرگاه معني لفظي بـا عقـل راسـت نيامـد بايـد در جسـتجوي تفسـير        » عتيق

           .    را نيـز از هـيچ آفريـده اسـت    » همـاد «بلكـه  » صـورت «گويد كه خدا نـه همـان   در رد ارسطو مي. ثيلي آن برآييمتم

در برخي موارد بر ارسـطو  و آن را ) كه با ترجمة عربي آن آشنايي داشته(كند ذكر مي» تيمائوس«رسالة اي از خالصه

                                   يهوديـان  . ذرات الهي غير قابل شـناخت اسـت، زيـرا كـه برتـر از جميـع كمـاالت منتسـبه اسـت         . گذاردرجحان مي
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برخـي  . برانگيختنـد  ودانستند و كار را تا بدانجا رسانيدند كه روحانيان مسيحي را بر ضـد ا ا المذهب ميابن ميمون ر

 .ترديد بسيار است عقيده دارند كه او در اسپينوزا مؤثر بوده، ولي اين عقيده محلّ
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	� ی�زد��  

  ��ن دوازد��
  :براي ما چهار جنبه از قرن دوازدهم خصوصاً جالب است

  .ادامة تعارض امپراتوري و دستگاه پاپ. 1
  .ظهور شهرهاي لمبارد. 2
  .جنگهاي صليبي. 3
  .رشد فلسفة مدرسي. 4

رسيد، ولـي در ورد  جنگهاي صليبي رفته رفته به سرانجامي ننگين . همة اين چهار جنبه تا قرن بعدي ادامه يافت
در . دهم آنچه را در قرن دوازدهم در مرحلة سير و انتقال بود به حـد اعـالي خـود رسـانيد    زسه نهضت ديگر، قرن سي

و فلسـفة   ،رن سيزدهم پاپ به طور قطعي بر امپراتور پيروز شد، شهرهاي لمبارد استقالل مطمئني به دست آوردنـد ق
  .ة اينها نتيجة مقدماتي بود كه در قرن دوازدهم مهيا شده بوداما هم. ترين حد خود رسيددمدرسي به بلن

نه فقط جريان نخستين بلكه سه جريان ديگر نيز بستگي نزديكي با افزايش قدرت دستگاه پاپ و جامعة روحانيت 
دوم نخسـتين جنـگ صـليبي را آغـاز      Urbanپاپ اوربان . پاپ بر ضد امپراتور با شهرهاي لمبارد همدست بود. دارند

فالسفة مدرسي همه از روحانيان بودند و كليسـا مواظـب   . كرد، و پاپهاي بعدي نيز عوامل عمدة جنگهاي بعدي بودند
البتـه  . فراتر نگذارند، يا اگر دچار گمراهـي شـوند آنـان را گوشـمال دهـد     را بود كه آنها را از حدود ايمان صحيح قدم 

و ابتكار فكري آنـان را تحريـك    دانستند نيروي ابداعيم مياحساس پيروزي سياسي كليسا كه آنان خود را در آن سه
  .كردمي

هر گروهـي  . از چيزهاي شگفت قرون وسطي يكي اين است كه اين قرون بي آنكه خود بدانند خالق و مبدع بودند
اسـتناد  امپراتور در آلمان به اصول فئودالي عهد شارلماني . كردهين كهنه و مندرس توجيه ميخط مشي خود را با برا

شهرهاي لمبارد از ايـن هـم عقبتـر رفتنـد و سـازمانهاي      . مي كرد و در ايتاليا به قانون رومي و قدرت امپراتوران قديم
و پـاره اي بـر   » هدية قسطنطين«اي بر اساس سند مجعول گروه پاپ دعاوي خود را پاره. دندجمهوري رم را گواه آور

كردنـد و  فالسفة مدرسي يا بر كتب مقدس استناد مـي . دادنده، اتكا ميدروابط شائول و شموئيل، چنانكه در تورات آم
يا در وهلة اول از اقوال افالطون و سپس ارسطو گواه مي آوردند؛ و هرگاه به ابداع مي پرداختند مي كوشيدند كه ايـن  

ه پيش از ظهور اسالم جنگهاي صليبي كوششي بود براي باز گرداندن اوضاع و احوال به صورتي ك. امر را پنهان بدارند
  .داشت

كهنگي اصطالح با حقيقت حال مطـابق  اين فقط در مورد امپراتور است كه . ت كهنه را نبايد خوردافريب اصطالح
در نتيجـه امپراتـور   . اي بيش نبودرفت و امپراتوري رم خاطرهخصوص در ايتاليا رو به انحطاط ميفئوداليسم به . است

شمالي، چون در مراحل اخير رشد و تكامـل خـود شـباهتهاي زيـادي بـه شـهرهاي        شهرهاي ايتالياي. شكست خورد
يونان نشان مي دهند از آن جهت نيست كه ريخت و تركيب خود را از آنها تقليد مي كنند، بلكه همانند بودن شرايط 
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د در اين وضع را پيش مي آورد، يعني جمهوريهاي تجـاري كوچـك و ثروتمنـد و بسـيار متمـدني تشـكيل مـي شـو        
فالسـفة مدرسـي هـر انـدازه هـم بـه ارسـطو ارادت        . ترندمحاصرة دولتهاي سلطنتي كه از حيث فرهنگ از آنها پايين

حقيقت آنكه بايد گفت بيشتر از هـر فيلسـوفي    -دهند فالسفة عرب اصالت بيشتري نشان ميبورزند، باز از هر يك از 
  .شودد فكر، همين اصالت ممتاز ديده ميياست نيز مانندر  س. پس از فلوطين، يا باري اگوستين، اصالت دارند

  تعارض امپراتوري و دستگاه پاپ

د كه ميان كليسا و پادشاهان بـر  يخ اروپا گرد مبارزه اي دور مي زاز زمان گرگوري هفتم تا ميانة قرن سيزدهم تار
ز گـاهي بـا پـاپ    اول امپراتور بود، ولي پادشاهان فرانسه و انگلستان نيـ  ةطرف كليسا در وهل. سر قدرت در جريان بود

سياسـت  ) 1088 -99(دوران پاپي گرگوري ظاهراً با مصيبت پايان يافت، اما اوربـان دوم  . كردنددست و پنجه نرم مي
ان آن شد كه انتخـاب  د و بر ضد خلعت گرفتن روحانيان از حكام فرمانهايي صادر كرد و خواهاو را با ماليمت ادامه دا

ابـات كـامالً ظـاهري و تشـريفاتي     شك شركت مردم در انتخبي. (ت روحانيان و مردم انجام گيرداسقفها آزادانه به دس
  .افتادگرفت، اوربان با او در نمياي از جانب حكومت فرمان اسقفي مياما در عمل اگر روحاني شايسته.) بودمي

كنراد پسر هنري چهارم بر ضد پدرش شـوريد و بـا    1093ابتدا اوربان فقط در قلمرو نورمنها تأمين داشت؛ اما در 
كه اتحاديه اي بود از چندين شـهر بـه   » اتحادية لمبارد«نجا آهمدستي پاپ ايتالياي شمالي را به تصرف درآورد، و در 

ان گشت پيروزمندانه اي در ايتالياي شمالي و فرانسه زد و بـر  اورب 1094در . رياست ميالن، از پاپ جانبداري مي كرد
فيليپ مي خواست زوجة خود را طالق دهد و به همين جهـت از طـرف پـاپ مـورد     . فيليپ پادشاه فرانسه غالب آمد

اوربان نخستين جنگ صليبي را در شوراي كلرمونت اعالم كرد و اين امر موجي از شور و  1095در . تكفير قرار گرفت
سـالهاي آخـر عمـر    . يهوديـان شـد  فجيع هيجان ديني پديد آورد كه باعث تقويت دستگاه پاپ و نيز باعث تاراجهاي 

  .گذشت -يعني در جايي كه پاپها به ندرت ايمني داشتند  -اوربان به ايمني در رم 
دامـه داد و در فرانسـه و   را ا» خلعـت «پاپ بعدي، پاسكال دوم، نيز مانند اوربان از مردم كلوني بود و مبارزه بر سر 

، امپراتور بعدي هنري پنجم، بر پاپ كـه اهـل   1106اما پس از مرگ هنري چهارم در . انگلستان توفيق به دست آورد
پاپ پيشنهاد كرد كه امپراتور رسم خلعـت دادن را لغـو   . دنيا نبود و تقدسش بر بينش سياسيش مي چربيد غالب آمد

امپراتور تظـاهر بـه موافقـت    . مع نيز عالئق دنيوي را مردود و مطرود اعالم دارندكند و در عوض اسقفها و رؤساي صوا
امپراتور كـه در رم بـود از فرصـت    . كرد، ولي هنگامي كه اين سازش آفتابي شد روحانيان بر ضد پاپ سخت شوريدند

رد و مراسـم  پاپ بـه تهديـدهاي او تسـليم شـد و در موضـوع خلعـت عقـب نشـيني كـ         . استفاده كرد و پاپ را گرفت
دوم بـه موجـب قـرارداد كليسـا و      Calixtusاما يازده سال بعد پاپ كاليسـكتوس  . تاجگذاري هنري پنجم را انجام داد

خـاب  تنوادار به تسليم كرد و نظارت بـر ا هنري پنجم را در مسئلة خلعت  1122در » قرارداد و رمز«دولت موسوم به 
  .خارج ساختاسقفها را در بورگوني و ايتاليا از دست وي 

در عـين حـال   . تا اينجا نتيجة خالص اين مبارزه اين بود كه پاپ كه تابع هنري سوم بود با امپراتـور مسـاوي شـد   
ايـن افـزايش   . كـرد، كامـل گشـته بـود    ايندگان خود بر آن اعمال قدرت ميحكومت وي بر كليسا نيز كه به وسيلة نم
پاپ اكنون از سلطة غير روحانيان خارج شده بـود، و روحانيـان    امر انتخاب. قدرت پاپ از اهميت نسبي اسقفها كاست

  .در اين زمان نسبت به زمان پيش از شروع نهضت اصالحي بيشتر تقوا داشتند

  ظهور شهرهاي لمبارد

او مردي بود توانـا و كـاري   . مربوط مي شود) Barbarossa )90-1152مرحلة بعدي به امپراتور فردريك بارباروسا 
اي التينـي را بـا   مردي بود درس خوانده، كه كتابه. خطيري كه پيروزي در آن ممكن بود پيروز مي شد كه در هر امر

خواند، گرچه به دشواري بدان زبان سخن مي گفت؛ اطالعش بر آثار يونـاني و رومـي بسـيار و از دوسـتداران     لذت مي
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اما چون آلمـاني  . كه نيروي آنان را به دست آوردخود را وارث امپراتوران روم مي دانست و اميدوار بود . قانون روم بود
شهرهاي لمبارد در عين حال كه تفوق رسمي او را مي پذيرفتند هر گـاه كـه وي در   . بود در ايتاليا محبوبيتي نداشت

ود مگر آن شهرهايي كه از ميالن باك داشتند و برخي به ضد ميالن خ -كردند امورشان دخالت مي نمود اعتراض مي
. تي همـراه شـد  نهضت پاتارين در ميالن ادامه يافت و با تمايلي كمابيش دمـوكرا . دادندمايت امپراتور قرار ميرا در ح

د و بر ضد امپراتور دست توان گفت كه همة شهرهاي شمال ايتاليا هوادار ميالن بودند، ليكن اكثر آنها چنين بودننمي
  .دادندبه هم مي

ـ چهارم، انگليسي نيرومندي كه پيشتر در نـروژ مHadrian  سا، هادريان دو سال پس از به تخت نشستن باربارو غ بّل
 .اين دو به واسطة دشمن مشتركي به يكديگر نزديك شـدند . در ابتدا وي با امپراتور روابط گرمي داشت. بود، پاپ شد

                                شــهر رم در مقابــل هــر دوي آنهــا يكســان دعــوي اســتقالل مــي كــرد و ملحــد مقدســي بــه نــام آرنولــد برســيايي 
Arnonld of Berscia

ـ . را در اين مبارزه به كمك طلبيده بود1 آن «گفـت  ي سـخت بـود، يعنـي مـي    الحاد آرنولد خيل
ن اسقفهايي كـه تيـول دارنـد و آن راهبـاني كـه صـاحب مالنـد آمرزيـده         صاحب منصبان كليسا كه داراي ملكند و آ

وي بدان سبب صاحب اين نظر شده بود كه مي انديشيد روحاني بايد وجود خود را تمامـاً وقـف امـور    » .نخواهند شد
 برنـارد . هيچ كس در صداقت زهدش شك نداشت، گرچه به واسطة الحادش او را خبيـث مـي دانسـتند   . روحاني كند

خورد، بلكه چون ابليس به خون ارواح تشنه آشامد و نه مينه مي«: گفتكرد، مييس كه به شدت با او مخالفت ميقد
سلف هادريان در مقام پاپي نامه اي به بارباروسا نوشته و شكايت كرده بود كه آرنولـد طرفـدار فرقـة    » .و گرسنه است

. انتخاب كنند و امپراتورشان هـم از ميـان خودشـان باشـد     توده اي است كه مي خواهند صد نفر سناتور و دو كنسول
تقاضاي مردم رم براي آزادي اجتماعي كه از طرف آرنولد . فردريك كه عازم ايتاليا بود طبعاً از اين موضوع تكان خورد

در نتيجـه پـاپ جديـد،    . شد منجر به اغتشاش شد و در آن اغتشاش يك كاردينال به قتل رسيدو ترغيب ميتشويق 
بود و خرافات بر روميان فائق آمد » هفتة مقدس«هنگام . يعني هادريان، شهر رم را از اجراي مراسم ديني ممنوع كرد

او را . آرنولد پنهان شد، اما سپاهيان امپراتور دستگيرش كردنـد . و قول دادند كه آرنولد را از آنجا برانند ندو تسليم شد
پـس از مـدتي   . ريختند تا مبادا مردم آن را به عنوان آثار مقدس نگه دارندسوزاندند و خاكسترش را در رودخانة تيبر 

معطلي كه باعث بي ميلي فردريك به گرفتن عنان و ركاب اسب پاپ به هنگام پياده شدن پيش آمـد، سـرانجام پـاپ    
  .در ميان مقاومت تودة مردم كه با كشتار عظيمي فرونشانده شد تاج را بر سر امپراتور نهاد 1155در 

  .را از سر گيرند خود چون از شر آن مرد شريف خالص شدند باز دست سياستمداران ظريف باز شد تا مجادالت
مـدت بيسـت سـال    . به خود جرأت داد كه با امپراتور به هم بزنـد  1157پاپ پس از آنكه با نورمنها صلح كرد در 

نورمنها بيشـتر  . ارد از طرف ديگر در جريان بودجنگ تقريباً مداومي ميان امپراتور از يك طرف و پاپ و شهرهاي لمب
» آزادي«گرفت كـه از  صورت مي» اتحادية لمبارد«وسيلة  جنگ اصلي بر ضد امپراتور به. از پاپ جانبداري مي كردند

امپراتور شهرهاي مختلفي را محاصـره كـرد و حتـي در    . گرفتز احساسات توده اي شديد الهام ميسخن مي گفت و ا
را به تصرف درآورد و آن را با خاك يكسان ساخت و مردمش را مجبور كرد كه در جـاي ديگـر زنـدگي    ميالن  1162
در . ميالن را از نو سـاخت و مـردم آن بـار ديگـر بـدانجا بازگشـتند      » اتحادية شهرهاي ايتاليا«اما پنج سال بعد . كنند

پـاپ  . پاهي عظـيم بـه رم لشـكر كشـيد    براي خود تهيه ديده بـود بـا سـ    2»پاپ معارض«يك همان سال امپراتور كه 
گريخت و چنين به نظر مي رسيد كه قافيه را باخته است، اما بيماري طاعون سپاه فردريك را درو كرد و خود وي بـه  
                                                           

  .گفته اند كه وي شاگرد آبالر بود، اما اين گفته محل ترديد است .1
با مرگ هادريان چهارم دو تن مدعي، الكساندر سوم و ويكتور چهارم، بر سر جبة پاپي . وجود داشت» پاپ معارض«در بيشتر اوقات يك . 2

جبه شكست خورد از هواداران خود جبه اي را كه قـبالً  چون در گرفتن ) كه پاپ معارض بود(ويكتور چهارم . با يكديگر زور آزمايي كردند
  .تهيه كرده بود گرفت ولي از فرط شتاب آن را وارونه به تن كرد
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در اين هنگام با آنكه نه تنها سيسيل بلكه امپراتور يونان نيز در جانـب  . صورت فراري يكه و تنهايي به آلمان بازگشت
قرار داشت، بارباروسا باز هم دست به جنگ زد، پس از اين شكست ناچار به صلح شد و همـه گونـه   » داتحادية لمبار«

در جدال بين امپراتوري و دستگاه پاپ شـرايط صـلح بـه هـيچ يـك از طـرفين پيـروزي كامـل         . آزادي به شهرها داد
  .نبخشيد

  .گذشتدرسال بعد به سومين جنگ صليبي رفت و  1189در . اما بارباروسا عاقبت به خير شد
نيروي امپراتـور بـا نظـم مـنحط     . در اين جدال طوالني آنچه سرانجام اهميت فراوان يافت ظهور شهرهاي آزاد بود

اجي يـ لطوايفي بستگي داشت، و نيروي پاپ گرچه هنوز مراحل رشد را طي مي كرد ليكن بيشتر ناشـي از احت املوك 
ر طـ راتور در جهان به وجود او احساس مي شد؛ و از ايـن رو وقتـي كـه خ   پبود كه به واسطة ضديت و مخالفت او با ام
اما نيروي شهرها نيرويـي تـازه و حاصـل ترقـي اقتصـادي و      . به كاهش نهاد امپراتوري از ميان رفت قدرت پاپ هم رو

يتاليـا  گرچه اين موضوع در قرن دوازدهم ظاهر نشد، اما چيزي نگذشت كه شهرهاي ا. منبع اشكال سياسي جديد بود
همة ايـن ترقيهـا در   . موفق به ايجاد يك فرهنگ غير ديني شدند كه در ادبيات و هنر و علم به عاليترين درجه رسيد

             همة شهرهاي بزرگ ايتاليـا از طريـق تجـارت گـذران    . نتيجة مقاومت پيروزانه در برابر بارباروسا براي آنها ممكن شد
شهرهاي كنار دريا، يعني ونـيس و  . رام و قرار بيشتر بود تجارت بيشتر سود مي دادمي كردند و در قرن دوازدهم كه آ

جنووا و پيزا، هرگز براي آزادي خود ناچار به نبرد با امپراتور نشدند، و به همين جهت كمتر از شـهرهاي دامنـة آلـپ    
همـين دليـل اسـت كـه مـيالن در      بـه  . به عنوان دروازه هاي ايتاليا اهميت داشتند با امپراتور دشمني مي كردندكه 

تا زمان هنري سوم مردم ميالن بـه پيـروي از اسـقف خـويش قـانع      . هنگام جالبترين و مهمترين شهرهاي ايتاليا بود
اسقف جانب اشـراف  . بودند، اما نهضت پاتارين، كه در يكي از فصلهاي گذشته ذكر آن رفت، اين وضع را دگرگون كرد

برخـي از مقـدمات دموكراسـي از ايـن مبـارزه      . ي با او و اشراف مخالفت آغـاز كـرد  را گرفت و يك نهضت توده اي قو
در شـهرهاي مختلـف   . موجب آن حكام شهر به وسيلة مردم انتخاب مـي شـدند  به حاصل شد و قانوني پديد آمد كه 

وق رومـي تبحـر   شمال، اما خصوصاً در بولونيا، طبقة دانشمندي از حقوق دانان غير ديني پديد آمده بودند كه در حقـ 
از اين گذشته از قرن دوازدهم به بعد عوام ثروتمند داراي تعليم و تربيتي بـس بهتـر از نجبـاي شـمال آلـپ      . داشتند
بينـي و  گرفتند، از خود داراي جهانپاپ و امپراتور، جانب پاپ را مي شهرهاي تجاري ثروتمند، گرچه در جدال. بودند

م بسياري از اين شهرها مانند بازرگانان انگلستان و هلند پس از اصـالح ديـن،   در قرن دوازدهم و سيزده. دين نبودند
مراسم كليسا را  بعدها مردم اين شهر به آزاد انديشي گراييدند؛ يعني. به بدعتهايي از نوع بدعت پوريتانها روي آوردند

آخرين فرد نوع قديم و بوكـاچو نخسـتين   دانته . كردند، اما قلباً از هرگونه ايمان و ديانتي بري بودندطوطي وار ادا مي
  .فرد نوع جديد است

  جنگهاي صليبي

طبيعـي اسـت كـه     .جنگهاي صليبي به عنوان جنگ مورد بحث ما نيست، ليكن از لحاظ فرهنگي اهميتـي دارنـد  
بـدين ترتيـب بـا تبليغـات جنگـي و شـور و       . ابتكار شروع جنگ با دستگاه پاپ و، حداقل به ظاهر، به خاطر دين بود

نتيجة مهم ديگر كشـتار گـروه كثيـري از    . حرارتي كه در نتيجة آن در ميان مردم پديد آمد نيروي پاپ افزايش يافت
به هنگام نخستين جنگ  .ل خود محروم شد و به زور غسل تعميد يافتيهوديان بود، و هر كس هم كشته نشد از اموا

بسـياري را   شـيردل در انگلسـتان، يهوديـانِ    دصليبي در آلمان، و در سومين جنگ به هنگام بر تخت نشستن ريچـار 
ين يورك، كه در آن نخستين امپراتور مسيحي سلطنت خود را آغاز كرده بود، صحنة يكي از سهمناكتر. كشتار كردند

انحصار تجارت كاالهاي مشـرق زمـين را در سراسـر    تقريباً يهوديان پيش از جنگهاي صليبي . كشتارهاي يهوديان شد
  .پس از آن جنگها در نتيجة عذاب و آزار يهوديان اين تجارت به دست مسيحيان افتاد. اروپا به دست داشتند
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در نتيجـه  . برقرار ساختن روابط ادبي با قسـطنطنيه يكي ديگر از آثار بسيار متفاوت جنگهاي صليبي عبارت بود از 
. گرفـت اين روابط در قرن دوازدهم و اوايل قرن سيزدهم ترجمه هاي زيادي از متون يوناني به زبـان التينـي صـورت    

ثـار قـديم   خصوصاً به وسيلة ونيسيها، اما بازرگانان ايتاليـايي بـه آ   گرفت،تجارت با قسطنطنيه هميشه زياد صورت مي
. رفتنـد گهاي به دنبال آثار قـديم چينـي مـي   كردند كه بازرگانان انگليسي و امريكايي در شانني همانقدر توجه مييونا

  .)شدبيشتر از مبّلغين ديني گرفته مي ثار قديم چين،آمعلومات اروپاييان از (

  رشد فلسفة مدرسي

بـه عنـوان مكتـب فلسـفي داراي     شـود و  مه در اوايل قـرن دوازدهـم آغـاز مـي    فلسفة مدرسي به معناي اخص كل
اوالً محدود به حدودي است كه به نظر خود نويسندة آن ديانـت صـحيح باشـد، و اگـر آراي     . خصوصيات معيني است

اين را نبايد تماماً نتيجة ترس . وي از طرف شورايي محكوم شود حاضر است سخنان خود را پس بگيرد و از آن بگذرد
كـه در قـرون دوازدهـم و     ثانيـاً ارسـطو،  . ضي بدوي است به رأي محكمـة اسـتناف  اين تسليم نظير تسليم قا. دانست

و افالطـون مقـام   تدريج بهتر شناخته شد، قبوليتش به عنوان عاليترين مرجع روز به روز افزايش مـي يابـد   سيزدهم ب
مشـرب  . وجـود دارد  و اسـتدالل قياسـي  ) احتجاج نظـري (» ديالكتيك«ثالثاً اعتقاد زيادي به . دهداول را از دست مي

رابعاً مسئلة كليـات بـا معلـوم    . عمومي مدرسيان بيشتر  باريك بيني و موشكافي و جدل منطقي است تا روش عرفاني
شـود؛ تصـور اينكـه    فق ندارند بار ديگر پـيش كشـيده مـي   كه افالطون و ارسطو در آن خصوص با يكديگر تواشدن اين

  .ره بوده است خطاستمسئلة كليات موضوع اصلي بحث فالسفة اين دو
فالسـفه را   در اين موضوع نيز، چون ساير موضوعات، قرن دوازدهم مقدمات را براي قرن سـيزدهم كـه بزرگتـرينِ   

اد فكـري  مـ در آنها اعت. اما فالسفة قديميتر شور و شوق بنيان گذاران و پيشقدمان را دارند. پديد آورد فراهم مي سازد
رغم ارادتـي كـه بـه    ر را زياد خطرناك نساخته است عليـ هايي كه احكام ديني تفكتازه اي ديده مي شود، و در زمينه 

عيبهاي شيوة مدرسي همان عيبهايي است كه ناچـار  . ارسطو دارند عقلشلن آزاد است و با قدرت به جوالن مي پردازد
دالل در د بـه اسـت  بي اعتنـايي بـه حقـايق و علـم، اعتقـا     : از تكيه بر احتجاج نظري حاصل مي شود، و عبارت است از

مـا ايـن   . تواند دربارة آنها حكم كند، و تأكيد بيش از اندازه بـر تمـايزات و دقيـق لفظـي    مسائلي كه فقط مشاهده مي
تـر ظـاهر   كه در مورد افالطون پيش آمد ذكر كرديم، اما در فالسفة مدرسي به شكلي بس افراطي عيوب را در فرصتي

  .شوندمي
از زندگاني او اطالعات زيادي در دسـت  . او را مدرسي تمام عيار ناميد روسلين استتوان نخستين فيلسوفي كه مي

در كامپين به دنيا آمد و در لوش، واقع در بريتاني، به تدريس پرداخت و در آنجا بود كه آبالر  1050در حدود . نيست
ار شدن به دست كشيشاني كه س متهم به الحاد شد و از ترس سنگسرنبه وسيلة شورايي در  1092در . شاگرد او شد

سري به انسـلم قـديس حملـه    به انگلستان گريخت، اما از خيره كردن داشتند توبه و استغفار كرد، آنگاه» لينج«ذوق 
. وي از صحنة تاريخ ناپديد مي شـود  1120در حدود . گريخت و در آنجا او را با كليسا آشتي دادند اين بار به رم. كرد

از نوشته هاي روسلين چيزي بر جاي نمانـده مگـر نامـه اي خطـاب بـه آبـالر در       . نيست تاريخ مرگش درست معلوم
اوبروگ، كه به ندرت ابـراز  . در اين نامه آبالر را تحقير مي كند و اختگي او را به ريشخند مي گيرد. »تثليث«خصوص 

ز اين نامه، عقايد روسـلين را  غير ا. احساسات مي كند، به اين نتيجه رسيده كه روسلين آدم چندان جدي نبوده است
گفته اسـت  گويد روسلين ميبه قراري كه انسلم مي. ان دريافتبيشتر از روي نوشته هاي انتقادي انسلم و آيالر مي تو

           اگر اين سخن را بـه جـد بگيـريم معنـايش چنـين      . نيست» نَفَسِ صدا«يعني  Flatus Vocisچيزي جز » كليات«كه 
. كنيم صورت مي گيـرد  يك امر فيزيكي است، يعني امري است كه وقتي ما كلمه اي را تلفظ مي »كلي«مي شود كه 

انسلم مي گويد كه مطابق عقيدة . توان پنداشت كه روسلين صاحب چنين عقيدة احمقانه اي بوده باشداما مشكل مي
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     چنانكـه از يـك افالطـوني خـوب انتظـار مـي رود،        ،انسـلم . يك واحد نيست بلكه يك اسم عام است» بشر«روسلين 
گويا وي به طور كلي . ت استفقط براي محسوسات قائل به واقعي گويد كه روسلين بدان سبب اين نظر را دارد كهمي

ايـن  . سـت زابر آن بوده است كه كلِ داراي اجزا از خود واقعيت ندارد بلكه لفظ صرف است و واقعيـت همانـا از آن اج  
در هر صورت اين نظر وي را . مي بايست او را به نوعي اتميسم افراطي كشانده باشد، و شايد هم چنين بوده استنظر 

در نظر وي اقانيم ثالثه سه جوهر متمايزند و فقط لفظ مانع از ايـن اسـت كـه    . به اشكال دچار كرد» تثليث«در مورد 
بلكـه  » ابـن «ند، به نظر او اين است كه بگوييم نه فقط شق ديگر، كه وي قبول نمي ك. وجود دارد» سه خدا«بگوييم 

وي تمام اين نظريات را تا آنجا كه خالف مذهب تشـخيص  . نيز در جسم آدمي حلول كرده اند» روح القدس«و » اَب«
                  دقيقــاً چــه » كليــات«اكنــون ممكــن نيســت بــدانيم او دربــارة . در شــوراي رنــس پــس گرفــت 1092داده شــد در 

  .بوده است) nominalism(» نامگرايي«انديشيده، ولي در هر صورت پيداست كه پيرو نوعي يم
بـه دنيـا    Nantesدر نزديكـي نانـت    1079وي در حدود . تر بوداو بسيار تواناتر و بسيار برجستهشاگردش آبالر از 

بـود و سـپس معلـم مدرسـة     ) سـتها از رئالي( William of Champeauxآمد و در پاريس از شاگردان ويليام شـامپويي  
س از . كليساي بزرگ پاريس شد، و در آنجا با نظريات ويليام مبارزه كرد و او را وادار كرد تا آنها را جرح و تعديل كند

بـه پـاريس    1113در  ،به تحصيل الهيات پرداخـت ) كه اسقف اعظم بودغير از آن(در محضر انسلم الئويي آنكه چندي 
بـرادرزادة حـاكم    Heloiseو در همين هنگام بود كه فاسـق هلـوئيز    .معلم محبوبيت فراوان يافتبازگشت و به عنوان 

آبـالر در  . آبالر و هلوئيز ناچار تـارك دنيـا شـدند   . حاكم شرع دستور داد تا او را اخته كردند. شد Fulbertشرع فولبر 
نامه هاي آنها به گفتة آلماني فاضلي بـه  . برديكي از صوامع سن دني معتكف شد، و هلوئيز به ديري در آرژانتوي پناه 

من صالحيت قضاوت دربارة . تماماً به عنوان يك افسانة ادبي به قلم آبالر نوشته شده است Schmeildlerنام اشمايلدر 
او هميشـه خـودبين و   . شود كه اين امر را غير ممكن سـازد لي در شخصيت آبالر چيزي ديده نمياين نظريه ندارم، و

سوز بسـيار  نامه هاي هلوئيز با عشق و . و خشمگين هم شد ه جو و تحقير كننده بود، و پس از آن مصيبت خوارمجادل
توان تصور كرد كه آبالر آنها را نوشته است تا همچون مرحمـي بـر زخـم غـرور خـود      تندتري نوشته شده است و مي

  .بگذارد
جوانان به زيركي او و مهارتش در جدل . فراوان داشت آبالر حتي در هنگام ترك دنيا نيز به عنوان معلم محبوبيت

آبـالر در  . پيرمردان هم به همان نسـبت از او بيـزار بودنـد   . سته بودندبو بي ارادتي اش نسبت به معلمان پيرترشان دل
اما پـس از آنكـه مطـابق رسـم     . هب دربارة تثليث محكوم شدون به جرم نوشتن يك كتاب خالف مذدر سواس 1121

در بريتـاني منصـوب شـد، و     St. Gildasسليم شد و سخنان خود را پس گرفت، به رياست صومعة سن ژيلدا معمول ت
پس از گذراندن چهار سال ناگوار در اين تبعيدگاه به جـاي نسـبتاً متمـدنتري    . رهبانان آنجا را بدكاراني وحشي يافت

سالسبوريايي همچنان بـا توفيـق فـراوان     سرگذشت بعدي وي نامعلوم است، جز اينكه بر طبق شهادت جان. بازگشت
وي در مورد برنار قديس بار ديگر محكوم شد، منتها اين بار محكوميتش در شهر سـان   1141در . به تدريس پرداخت

  .پس از آن آبالر به كلوني بازگشت و سال بعد درگذشت. صورت گرفت
در ايـن  . نـام دارد » آري يـا نـه  «يعني  Sic et Nonتصنيف شده  1121-22معروفترين كتاب آبالر كه در سالهاي 

كه نفس  پيداست. كندل به نتيجه براهين جدلي اقامه ميكتاب وي در رد و تأييد بسياري از آرا غالباً بدون قصد وصو
كتـاب وي در بيدارسـاختن مـردم از    . سـازد د كه اين كار ذهن آدمي را تنـد مـي  جدل را دوست مي دارد و عقيده دار

تنها راهي اسـت كـه مـا را بـه     ) سواي كتاب مقدس(نظر آبالر دائر بر اينكه جدل . تأثير بسيار داشتهاي جزمي وابخ
تواند مورد قبول هيج فيلسوف تجربي واقع شـود، در زمـان خـود بـه عنـوان      يقت مي رساند، در عين حال كه نميحق

گفت كه غيـر از متـون مقـدس هـيچ     او مي. أثيري گرانبها دشتتمفكره، تعصبات و مشوق استعمال بي واهمة محّلل 
  .باء هم ممكن است اشتباه كنندآچيز مصون از خطا نيست، و حتي حواريون و 
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را علـم خـاص   ) logic(» منطـق «وي . طة نظر متجددان گزافه آميز استقارزشي كه براي منطق قائل مي شد از ن
ابتدا كلمـه  در «گويد كه انجيل يوحنا مي .كردبازي مي) كلمه(» Logos«دانست و با اشتقاق آن از لفظ مسيحيت مي

]Logos [،و به نظر آبالر اين گفته شرافت منطق » ...بود)Logic (كندرا اثبات مي.  
در مـورد  . فلسفة او تحليلي است انتقادي كه بيشتر مربوط به زبانشناسي اسـت . اهميت عمدة وي در منطق است

نـيم بلكـه   كي را حمـل نمـي  »چيـز «گويد كه ما مل باشد، ميل حكليات، يعني آنچه بر موضوعات مختلف متعدد قاب
و امـا در رد نظـر روسـلين مـي گويـد كـه يـك        . بدين معني وي از نامگرايان است. كنيماي را حمل مي»كلمه«فقط 

آنچه ما بر موضوعي حمل مي كنيم كلمـة بـه معنـاي امـر فيزيكـي      . است» چيز«يك ) flatus vocis(» نَفَسِ صوت«
در اينجا وي به ارسطو استناد مي كنـد و مـي گويـد كـه اشـياء بـه يكـديگر        . لكه كلمة به اعتبار معني استنيست، ب

خطـاي  . اما وجه شباهت ميان دو چيز مشابه خود يـك چيـز نيسـت   . شبيهند و اين شباهت كليات را باعث مي شود
از اين هم شـديدتر اسـت؛ مـثالً ايـن     مطالب ديگري هم مي گويد كه در مخالفت با رئاليسم حتي . رئاليسم اينجاست

اما مُثـل افالطـوني را يكسـره    . مفاهيم كلي مبتني بر ماهيت اشياء نيستند، بلكه تصاوير آشفته اي از اشياي متعددند
مُثل در حقيقت مفاهيم موجود در ذات . اين مثل در ذات باري به عنوان قالبهاي خلقت وجود دارند. مطرود نمي داند

جديـدترين بحثهـايي كـه دربـارة     . اين مطالب قطع نظر از صحت و سقم آنها، مسلماً بسيار قـوي اسـت  . باري هستند
برنار قديس كه قدوسيتش بـراي هوشـمند سـاختن    . مسئلة كليات صورت گرفته از اين حد چندان پيشتر نرفته است

ر نظر آبـالر در بـاب تثليـث همچـون     گفت كه د. ، از فهم سخنان آبالر درماند و اتهامات ناروايي بدو بست1كافي نبود
نظر آريوسيان است و در باب رحمت الي همچون پالگوسيان و در باب شخص مسيح همچون نسطوريان، و با زحمتي 
كه براي اثبات مسيحيت افالطون متحمل مي شود الحاد خود را اثبات مي كند؛ و از اينها گذشته بـا ايـن دعـوي كـه     

حقيقـت ايـن اسـت كـه آبـالر      . امالً شناخت اعتبار ايمان مسيحي را از ميان مي بـرد خدا را مي توان با عقل بشري ك
مطلب اخير را هرگزمدعي نبود، بلكه هميشه عرصة پهناوري براي ايمان باقي مي گذاشت، گرچه او نيز چون انسلم بر 

را » روح القـدس «كه يكبـار  راست است . آن بود كه تثليث را بي مدد وحي و الهام مي توان به داليل عقلي اثبات كرد
اين نظر را با اصول دين بدو گوشزد كردند آن را رها  افالطوني يكي دانست، اما به محض آنكه تعارض» روح العالم«با 

شايد ستيزه جويي او بيش از نظرياتش موجب آن شد كه وي را به الحاد متهم سازند؛ زيرا خوي خرده گيـري از  . كرد
  .بغض شديد مردم متنفذ قرار داده بودبزرگان علم، او را مورد 

مدرسـة  «در آن هنگام به خصوص در . بيشتر دانشمندان آن زمان از آبالر كمتر به احتجاج نظري عالقه مند بودند
از افالطون و بوئتيوس پيـروي   ستود و خصوصاًوجود داشت كه فالسفة قديم را مي نهضت بازگشتي charters» شارتر

در اوايل قرن دوازدهم به اسـپانيا رفـت و    Adelard of Bathي تضيات باز پيدا شده بود و آدالر باعالقه به ريا. كردمي
  .آثار اوقليدس را ترجمه كرد

پدر برنـار  . در مقابل شيوة خشك مدرسي، نهضت عرفاني نيرومندي هم وجود داشت كه رهبر آن برنار قديس بود
رئـيس ديـر    1115ي بـود و در  سخود وي از رهبانان سيستر. شداز جنگاوران بود و در نخستين جنگ صليبي كشته 

وي در سياست جامعة روحانيت بسيار با نفوذ بود، بدين معني كه در چرباندن تـرازو بـر   . شد Clairvauxجديد كلورو 
وزنـة ايمـان بـر دوش فالسـفه      و مبارزه با بدعت و الحاد در شـمال ايتاليـا و سـنگين سـاختن    » پاپهاي معارض«ضد 
                 در حملـه بـه فالسـفه، برنـار قـديس غالبـاً موفـق        . جو و موعظه براي دومين جنگ صليبي سهم بسيار داشـت دثهحا

را، كـه ارادتـش بـه     Gilbert de la Porréeمي شد، ولي پس از شكست جنگ صليبي اش نتوانست ژيلبـر دوالپـوره   
برنـار قـديس گرچـه اهـل     . اد تجويز مي كـرد، محكـوم سـازد   بوئتيوس بيشتر از آن بود كه اين مجاهد ضد كفر و الح

                                                           

  »المعارف بريتانيكاهدائر«. بزرگي برنار قديس در اوصاف مفكرة او نبود، بلكه در شخصيت او بود .1
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بـر كسـاني كـه     1.سياست و اسير تعصب بود، طبيعتي واقعاً متدين داشت و مناجاتهاي التيني اش زيبايي بسيار دارد
ي توفم( Joachim of Floraمد، تا آنكه نزد ژواكيم فلورايي آتحت تأثير او قرار گرفتند رفته رفته عرفان و اشراق غالب 

برنار قديس و پيروانش . اما نفوذ اين شخص مربوط به زمان ديرتري است -گر شد به صورتي شبه الحاد جلوه) 1202
آبالر و برنار شايد هر دو بـه يـك   . كردندحال و سير و سلوك ذهني جستجو مي حقيقت ديني را نه در تعقل بلكه در

  .اندازه يك جانبه بودند
يني از اشتغال دستگاه پاپ به امور دنيوي تأسف مي خورد و از قدرت فاني دنيوي بيزار برنار به عنوان يك عارف د

ها با شورو وشوق دينـي  خواهد و تنجنگ سازمان ميفهميد كه كرد، ولي گويا نميليبي موعظه ميبراي جنگ ص. بود
 مشغول داشته است، نه شرعِقانون ژوستينين به خود «از اين شكايت داشت كه توجه مردمان را . چرخدچرخ آن نمي

پـاپ وظيفـة روحـاني     ةوظيفـ . شـود كند، در شگفت مـي يروي نظامي از قلمرو خود دفاع ميوقتي كه پاپ به ن» .خدا
ا ارادت و احترام بي انتها نسبت به پاپ همراه است و پـاپ را  باما اين نظر . است، او نبايد به حكومت واقعي اقدام كند

واريون و وارث پيشوايي هابيل و حكومـت نـوح و شـيخوخت ابـراهيم و مرتبـه و شـرافت       سرور اساقفه و جانشين ح«
يتهـاي برنـار   لص فعالخـا  تيجـة و ن. نامدمي» يحامس هارون و واليت موسي و قضاوت شموئيل و قدرت پطرس و مس

  .قديس البته عبارت بود از افزايش قدرت پاپ در امور دنيوي
ي نيست، از جهت شرح مفصلي كه از اوضاع و احـوال زمـان خـويش نوشـته     جانِ سالسبوريايي گرچه متفكر مهم

. بـود  Becketري بود كه يكـي از آنـان تومـاس بكـت     ووي دبير سه تن از اسقفهاي كانترب. براي ما حائز اهميت است
در مسـائل  . درگذشـت  1180دوست هادريان چهارم بود و در پايان عمرش اسقف شارتر شـد و در همانجـا بـه سـال     

بـدان معنـي كـه    . (خارج از حدود دين و ايمان مردي بود داراي مشرب شكاك و خود را از اصحاب آكامي مي دانست
 سـواد خـرِ  پادشـاه بـي  «گويـد  مـي . داردياد نگه نميرا ز حرمت پادشاهان.) كندوستين قديس از اين كلمه اراده مياگ

به برنار قديس ارادت مي ورزد، اما خوب مي داند كه كوشش او براي سازش دادن افالطون و ارسطو به » .تاجدار است
منطـق  . آبالر را مي ستود، ولي بر نظرية كلّيات او، و همچنين بر نظرية روسلين، پوزخند مـي زد . جايي نخواهد رسيد

 مـي گفـت ارسـطو را    . انگاشـت  يدانست، ولي آن را في حد ذاته خشك و عقيم مـ ة خوبي بر كتاب دانش ميا مقدمر
ارادت بـه نويسـندگان قـديم نبايـد مـانع اسـتعمال عقـل        . ان اصالح كرد، و حتي منطق او نيز جاي اصالح داردتومي

و در اكثر دانشمندان عصر خود شخصاً آشناسـت  با . است» سرور فالسفه«افالطون همچنان در نظر وي  .انتقادي شود
رود دار پس از سي سال به يك مكتب فلسفي مـي ي تجديد ديرايكبار كه ب. اي داردمناظرات مدرسي شركت دوستانه

محيط محافلي كه وي در آنهـا آمـد و   . كنند لبخند مي زندوز بر سر همان مسائل قديم بحث مياز اينكه مي بيند هن
در اواخر عمر او مـدارس كليسـايي جـاي    . كسفورد در سي سال پيش بسيار شبيه استآنهاي عمومي شد دارد به سال

  .نداهن روز تاكنون دوام شايان توجهي داشتآخود را به دانشگاهها دادند و دانشگاهها، دست كم در انگلستان، از 
. ربي بود افزايش دادنـد جويان غتدريج شمار كتب يوناني را كه در دسترس دانشدر ظرف قرن دوازدهم مترجمان ب

از اين سه، مهمتر از همه تولـدو  . Toledoو تولدو  Palermoقسطنطنيه و پالرمو : ها سه منبع عمده داشتاين ترجمه
در ربـع دوم قـرن   . مد بيشتر از روي متون عربي بـود، نـه از متـون اصـلي يونـاني     آهايي كه از آنجا مياما ترجمهبود، 

در . اي براي مترجمان تشكيل داد كه بسيار ثمـر بخـش بـود   اسقف اعظم تولدو دانشكده Raymondدوازدهم ريموند 
، مغـرب زمـين   ةفالسف. ي ارسطو را ترجمه كرد»سفسطه«و » طوبيقا«و » قايآنالوط«جيمز ونيسي رساله هاي  1128

را ترجمـه كـرد، و   » منـو «و » يدوف«) 1162متوفي (هانري آريستيپوس كاتانيايي . را دشوار يافتند» آنالوطيقاي دوم«

                                                           

سـات  سوز و گداز، بهتـرين جنبـه هـاي احسا    اه بلند است و گاه نرم و پرمناجاتهاي التيني مسجع و مقفاي قرون وسطي به زباني كه گ .1
  .كندديني آن روزگاران را بيان مي
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فلسـفة يونـان نـاقص بـود، دانشـمندان                                  چـون معلومـات مغـرب زمـين از     . ليكن ترجمه هاي او تـأثير آنـي نداشـتند   
دانستند كه هنوز مقادير زيادي از آن فلسفه بر غرب مجهول است و اشتياقي براي بدست آوردن معلومات كـاملتر  مي
كتاب خـود  توانست انسان هميشه مي. پندارد نبودتعصب ديني بدان سنگيني كه گاه مييوغ . عصر قديم پديد آمداز 

بيشـتر فالسـفة زمـان    . س از مباحثه هاي علني مفصل پس بگيـرد پرا آن هاي خالف مذهب را بنويسد و آنگاه قسمت
هر چند بـدعت و الحـاد   . امپراتوري حائز اهميت بود فرانسوي بودند، و فرانسه براي كليسا به عنوان وزنه اي در مقابل

اين امـر باعـث   . من و وابسته به كليسا بودندؤكالمي ممكن بود در ميان آنها پديد آيد باز همة آنها از لحاظ سياسي م
         تمـامي فلسـفة مدرسـي اوليـه را     . ود، خباثـت خاصـي پيـدا كنـد    سيايي، كه از اين قاعده مستثني بـ شد كه آرنولد بر

 .كليسا براي به دست آوردن قدرت دانست ةتوان از لحاظ سياسي يكي از نتايج مبارزمي



 341 □ قرن سيزدهم 

 


	� دوازد��  

  ��ن ��د��
تديرج فراهم گشته بود به كاملترين تركيبي كه از زمان سقوط رم ب. ددر قرن سيزدهم قرون وسطي به نقطة اوج رسي

قرن چهاردهم از هم پاشيدگي سازمانها و فلسفه را با خود آورد، و قرن پانزدهم آغاز آن سـازمانها  . شكل ممكن درآمد
بزرگان قـرن سـيزدهم بسـيار بـزرگ     . بريمه عنوان جديد از آنها نام ميهمراه داشت كه ما هنوز بو فلسفه هايي را به 

خـود نماينـدگان    اينوسنت سوم و فرانسيس قديس و فردريك دوم و توماس اكويناس، هر يك به طريق خاصِ. بودند
بـزرگ همـراه و همبسـته نيسـت،      كارهاي بزرگي نيز صورت گرفت كه مانند فلسفه با نامهاي. مقام نوع خويشنداليع

همچون كاتدرالهاي گوتيك فرانسه، ادبيات رمانتيك شارلماني و آرتور نيبلونگن، تجلـي سـرآغاز حكومـت مشـروطه،     
كنـد  توجه ما را فوراً به خود جلـب مـي   موضوعي كه. و مجلس عوام انگلستان Magna Carta» منشور بزرگ«صورت 

                 امـا مـن ايـن ســخن را    . سـت تومــاس اكوينـاس تشـريح شـده اســت    فلسـفة مدرسـي اسـت، بـه صــورتي كـه بـه د      
كوشم از واقعاتي كه در تشكيل محيط فكري آن عصر تأثير فراوان داشتند شـرح  گذارم تا فصل ديگر، و نخست ميمي

  .مختصري بيان كنم
تمداري اسـت بـزرگ و   اسـت كـه سياسـ   ) 1198-1216(در آغاز قرن سيماي اصلي متعلق به پاپ اينوسنت سوم 

بـه  . مردي است با قدرت بي انتها و ايمان محكم به گزافترين دعاوي دستگاه پاپ، اما فاقد خضوع و فروتني مسـيحي 
را سرور ملل و ممالك سـاخته ام تـا   و بنگر، امروز ت«: هنگام اجراي مراسم نشستن بر مسند پاپي چنين خطابه خواند

ان و امـام  شـاه شـاهان و بـزرگ بزرگـ    «او خود را » .واژگون سازي و بنا كني و بكاريبركني و بشكني و ويران كني و 
هرگونـه شـرايط مسـاعدي     رخ ديگـران بكشـد از  به براي اينكه مهابت خود را . ناميد» الصدقابداآلباد و منصوب ملك

رمن درآمده بـود،  شوهر كنستانس وارث پادشاهان نو) 1197متوفي (سيسيل به تصرف هنري ششم . كرداستفاده مي
كشور آشـفته بـود و كنسـتانس بـه     . و پادشاه جديد فردريك بود كه در وقت جلوس اينوسنت سه سال بيشتر نداشت

پس پاپ را قيم طفل خود ساخت و با قبول تفوق پاپ حق سلطنت پسر خود را در سيسيل تأمين . ياري پاپ نيازمند
از مقاومـت شـديدي    در انگلستان شـاه جـان پـس   . پذيرفتندپاپ را پرتغال و آراگون نيز به همين ترتيب تفوق . كرد

  .ناچار شد كشور خود را در اختيار اينوسنت بگذارد و آنگاه آن را به عنوان تيولي از جانب پاپ پس بگيرد
سـربازان صـليب مـي بايسـت در     . اما ونيسيها در قضية چهارمين جنگ صليبي توانستند تا حدي بر او فائق آينـد 

كسي جز ونيسيها كشتي كافي . آمدهايي پيش ميكشتي بنشينند، اما در تهية كشتي به تعداد كافي دشواري ونيس به
زيرا  -نداشت و انها نيز به صرف داليل مالي عقيده داشتند كه بهتر است به جاي اورشليم قسطنطنيه را تصرف كنند 

. جنگجويان صليبي روي خوشي نشـان نـداده بـود   در هر صورت پايگاه خوبي مي شد و امپراتوري شرقي نيز هرگز به 
در . مد كه نظر ونيسيها پذيرفته شود و قسطنطنيه به تصرف درآمد و يك امپراتور التيني در آنجا قرار داده شـد آالزم 

تـوان دو كليسـاي شـرقي و غربـي را بـار ديگـر متحـد        شد، ولي سپس پنداشت كه اكنون مي ابتدا اينوسنت ناراحت
جز در اين مورد من كسي را سراغ ندارم كه به نحـوي از انحـا بـر اينوسـنت     .) دمآب درآ يد بيهوده ازاين ام. (ساخت

را صـادر كـرد، و آن جنـگ الحـاد و      Albigensesوي فتواي جهاد بـزرگ بـر ضـد البيژانسـها     . سوم پيروز شده باشد
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                   را بـه عنـوان    Toulouseت تولـوز  ريمونـد كنـ  . فرانسه ريشه كن ساخت شادماني و ثروت و فرهنگ را يكجا از جنوب
قسمت اعظم ناحيه البيژانسها را به زير فرمـان رهبـر آن جنـگ، سـيمون دو موتفـور      . عالقگي به جهاد معزول كردبي

Simon de Mootfort با امپراتور اوتو . پدر پدر پارلمان درآوردOtto نـد نزاع كرد و از آلمانها خواست تا او را خلع كن .
امـا پـاپ   . نين كردند و به پيشنهاد وي فردريك دوم را كه تازه به سن رشد رسيده بود به جاي او برگزيدنـد چآلمانها 

به ازاي پشتيباني خود قولهاي سنگيني از فردريك گرفت، منتها فردريك تصميم داشت در اولين فرصت از قول خـود  
  .عدول كند

اصالح كليسا باعث شده بود كـه  . شددر او اثري از تقدس ديده نمي كه ي بود»كبير«اينوسنت سوم نخستين پاپ 
مقامات روحاني از جهت حيثيت اخالقي احساس امنيت كنند و لذا مطمئن شوند كـه ديگـر ضـرورت نـدارد زحمـت      

محـيط و مسـلط شـد و    از زمان او به بعد، انگيزة قـدرت روز بـه روز بـر دسـتگاه پـاپ      . تقدس را به خود هموار كنند
اينوسنت براي اينكه قدرت دسـتگاه پـاپ   . مردان ديني را، حتي در زمان حيات اينوسنت، باعث شد الفت برخي ازمخ

ايـن قـانون را    Walther von der Vogelweideايده فن درفو گلووالتر . را افزايش دهد، قوانين كليسا را مدون ساخت
اي در پـيش  گاه پـاپ هنـوز پيروزيهـاي پـر آوازه    چه دستگر. ناميده است» سياه ترين كتابي كه از دوزخ بيرون آمده«

  .بيني بودهمان هنگام قابل پيش داشت، نحوة سقوط بعدي آن از
به آلمان رفت و به كمك پـاپ بـه جـاي اوتـو      1212ينوسنت سوم بود از سال ا سرپرستيكه تحت  مفردريك دو

دشمن مهيبي براي دستگاه پـاپ در آسـتين پـرورده    اما خود اينوسنت زنده نماند تا به چشم ببيند چه . برگزيده شد
  .است

ــاه   ــالبترين پادش ــي از ج ــه يك ــك ك ــودكي و   انفردري ــت دوران ك ــاريخ اس ــوار و                                      ت ــيط دش ــوانيش را در مح ج
ـ ) پسر بارباروسا(آميزي گذرانده بود و پدرش هنري ششم خصومت ا كنسـتانس  نورمنهاي سيسيل را شكست داده و ب

وي يك پادگان آلماني در آنجا تشكيل داد كه مورد نفرت مردم سيسـيل بـود، ولـي     .وارث آن كشور ازدواج كرده بود
در اين هنگام كنستانس با آلمانها مخالف شد و كوشيد كـه بـدون   . كه فردريك دو ساله بود درگذشت 1197خود در 

ند و اوتو كوشيد تا سيسيل را به تصرف درآود، و همين امر نزاع آلمانها در خشم شد. آنها و با كمك پاپ حكومت كند
در . فردريك كودكي خود را آنجا گذرانده بود، دچار گرفتاريهاي ديگـر بـود   هك يپالرمو، جاي. با پاپ موجب شدرا وي 

                     يـره  يزانها جنواييهـا بـا يكـديگر و بـا هـر كـس ديگـر بـر سـر تصـرف جز          پآنجا مسلمانان دست به طغيان مي زدند؛ 
 سب آنكه كدام طرف بهاي گزافتري براي خيانت مي پرداخـت، مـدام جانـب عـوض     حجنگيدند؛ رجال سيسيل برمي

تاليـايي و  يزانسـي و اي بدر آنجا تمدنهاي اسالمي و . معهذا سيسيل از حيث فرهنگ امتيازات بزرگي داشت. مي كردند
در سيسيل يوناني . چنانكه هيچ جاي ديگري نظير آن نبود ،كديگر مي آميختندخوردند و در يآلماني به يكديگر برمي

فردريك شش زبان آموخت و به همة آن شش زبان به رواني و نكته پـردازي سـخن   . دو عربي هنوز زبانهاي زنده بودن
نـاراحتي مسـيحيان   با فلسفة عرب آشنا بود و با مسلمانان روابط دوستانه داشت، و اين امر باعث شگفتي و . مي گفت

. بود و در آلمان مي توانست خود را آلماني به حسـاب آورد  Hohenstaufenوي از طايفة هوهنشتافن . متدين مي شد
معاصـرانش بـه شـگفتي در    . از بيزانس و عربيت داشتهم  اما از لحاظ فرهنگ و عواطف مردي ايتاليايي بود كه رنگي

» اعجوبة جهان و مبـدع شـگفت انگيـز   «وي را . به وحشت مبدل مي شد وي مي نگريستند، و شگفتي آنها رفته رفته
» سـه طـرّار  «مي گفتند كتابي نوشته است بـه نـام    .هنوز در حيات بود كه درباره اش افسانه ها پرداختند. ناميدندمي

De Tribus Impostoribus داشـت،  اين كتاب، كه اصالً وجود ن. است ش از سه طرار موسي و عيسي و محمدو منظور
  .به نوبت به بسياري از دشمنان كليسا نسبت داده شد و آخرين آنها اسپينوزا بود
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ايـن  . در زمان رقابت اوتو و فردريك بر سر تخت امپراتوري بر سر زبانهـا افتـاد  » Ghilbelline«و » Guelf«كلمات 
اوتـو از اجـداد    ةزاددرارب. (تيعني نامهاي خانوادگي آن دو رقيب اس» Walblingen«و » Welf«مقلوب اشكال كلمات 

  .)خانوادة سلطنتي انگلستان است
پـاپ جديـد   . درگذشـت  1218اوتو نيز كه از فردريك شكست خورده بود در . درگذشت 1216نوسنت سوم در يا

. سوم در ابتدا با فردريك روابط گرمي داشت، اما چيزي نگذشت كه ميانـه شـان شـكرآب شـد     Honoriusهونوريوس 
 1226بعد با شهرهاي لمبارد دست بـه گريبـان شـد كـه از     . داري كرداز رفتن به جنگ صليبي خودفردريك نخست 

يكـي از  . هـا نفـرت داشـتند   نياين شهرها از آلمـا . ه با هم بستنديك پيمان اتحاد تعارضي و تدافعي بيست و پنج سال
گويـا  » .ر، اين سگهاي هار از تو دور بادمردم آلمان را دوست مدا« :ها سروده بود كهد آلمانيضشاعران آنها شعري بر 

فردريك نمي خواست در ايتاليا بمانـد و بـه كـار    . اين شعر بيان كنندة احساسات عمومي لمبارد در آن ايام بوده است
رياضـت كـش    صاين شـخ . هونوريوس درگذشت و گرگوري نهم به جاي او نشست 1227اين شهرها بپردازد؛ اما در 

فرانسيس را دو سـال پـس از مـرگش بـه     . (سيس قديس عشق مي ورزيد و مورد محبت او بودرشوري بود كه به فرانپ
ي دانسـت و فردريـك را بـه خـاطر     گرگوري هيچ چيز را به اندازة جنـگ صـليبي مهـم نمـ    .) مقام قدوسيت ارتقا داد

ميل نبـود كـه هرگـاه     وارث پادشاه اورشليم ازدواج كرده بود بي و فردريك كه با دختر. داري از جنگ تكفير كردخود
هنگامي كه هنوز در حـال تكفيـر بـود بـه اورشـليم       1228در . بتواند بدانجا برود، و خود را پادشاه اورشليم مي ناميد

اين رفتن حتي بيش از نرفتن گرگوري را خشمناك ساخت؛ زيرا كه مگر جنگجويان صـليبي مـي توانسـتند در    . رفت
ه بود جهاد كنند؟ فردريك هنگامي كه به فلسطين رسيد بـا مسـلمانان از در   دفرمان كسي كه پاپ او را تكفير كرزير 

بدانها توضيح داد كه با اينكه اورشليم از لحاظ سوق الجيشي چندان ارزش ندارد، مسيحيان براي آن  -دوستي درآمد 
اين امر پـاپ را بـاز هـم     .اهميت قائلند؛ و توانست آنها را مجاب و وادار كند كه شهر را با مسالمت به وي تسليم كنند

در هـر صـورت   . خشمناكتر ساخت؛ زيرا وي عقيده داشت كه انسان بايد با كفار بجنگد نه اينكه با آنهـا مـذاكره كنـد   
ميان امپراتـور   1230در سال . ي به سزا كرد و هيچكس نتوانست توفيق او را منكر شوديفردريك در اورشليم تاجگذار

  .و پاپ صلح افتاد
بـه  . سال صلحي كه اين جريان در پي داشت امپراتور هم خود را مقصور امور كشور سيسيل ساختدر مدت چند 

ن و مجري ساخت كه از قانون روم گرفته شـده  قانون جديدي مدوPietro della Vigna كمك وزيرش پيترو دال وينيا 
ه يوناني ترجمه شـد تـا مـردم يونـاني     اين قانون فوراً ب. بود و سطح عالي تمدن را در قلمرو جنوبي وي نشان مي دهد

» اوگوسـتال «زري ضرب كـرد بـه نـام     ةسك. دانشگاه مهمي در ناپل تأسيس كرد. خبر شوندبازبان سيسيل نيز از آن 
augustal برقرار سـاخت  را تجارت آزاد . زري بود كه پس از چندين قرن در مغرب زمين ضرب شد ةكه نخستين سك

حتي نمايندگان منتخبي از شهرها به شوراي خـود فراخوانـد كـه البتـه فقـط      . كرد و همة گمركهاي داخلي را منحل
  .اختيار مشورت داشتند

پـاپ جانـب اتحاديـه را    . بـه پايـان رسـيد    1237در » اتحادية لمبارد«اين دورة صلح با اختالف مجدد فردريك با 
عمالً جنگ ميان آنها دوام داشـت و بـا    1250 از اين هنگام تا مرگ فردريك در. گرفت و دوباره امپراتور را تكفير كرد

در اين مدت فرشتة بخت چندين بار ميان آنها جانـب  . شدبي رحمانه تر و خيانت آميزتر مي گذشت زمان سخت تر و
اما كساني كه خواستند جانشين . خود را عوض كرد و سرانجام به هنگام درگذشت امپراتور مسئله هنوز حل نشده بود

و  نـد تدريج شكست خوردند و ايتاليا را به حال تجزيه و پاپ را پيروز بر جا نهاددرت او را نداشتند و بيك شوند قفردر
  .رفتند

هر پاپ جديدي سياست سلف خود را تقريبـاً بـدون تغييـري    . دادا چندان تغييري در اين كشاكش نميمرگ پاپه
سنت چهارم كه يكي از دشمنان سرسخت فردريـك  اينو 1243درگذشت و در  1241م در گرگوري نه. دنبال مي كرد
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اينوسـنت   لويي نهم با همة دين و ايمان استواري كه داشـت كوشـيد تـا از شـدت عمـل گرگـوري و      . تخاب شدنبود ا
نب امپراتـور را رد مـي كـرد و همـه     اشتي از جآاينوسنت مخصوصاً هرگونه مقدمة . اي نگرفتچهارم بكاهد، اما نتيجه

او را مخلوع اعالم كرد؛ بـر ضـد او اعـالن جهـاد داد؛     . خالف دين و وجدان بر ضد او به كار مي برد گونه حيله و تزوير
همة طرفداران او را تكفير كرد؛ برادران مسيحي بر ضد او موعظه كردنـد؛ مسـلمين بـه جنـگ برخاسـتند؛ در ميـان       

رحمي نشان چه بيشتر خشونت و بيكه فردريك هرهمة اينها باعث شد . طرفداران ظاهري او توطئه ها صورت گرفت
  .گران به طرز فجيعي مجازات شدند، و زندانيان از چشم راست و دست راست محروم گشتندهتوطئ. دهد

يكبار در جريان اين نبرد غوالن، فردريك به اين فكر افتاد كه دين جديدي تأسيس كند و قرار بود كه در آن دين 
فردريك كار را تا علني كردن نقشة خـود   1.نقش پطرس حواري را بازي كندخودش مسيح شود و پيترو دال وينيا هم 

عتقد شد كه پيترو بر ماما ناگهان به حق يا به ناحق . پيش نبرد بلكه فقط دربارة اين نقشه نامه اي به دال وينيا نوشت
امـا  . ر شـهر گرداندنـد  پس دستور داد تا او را كور كردند و در قفسي گذاشـتند و د . ضد او مشغول توطئه چيني است

  .پيترو با خودكشي خود را از رنجهاي شديدتر نجات داد
اشت همـه  روهاي ضد پاپي كه در زمان او وجود ديفردريك با همة قدرت و كفايتش ممكن نبود پيروز شود؛ زيرا ن

روم پـيش   تشكيل مي شد، و حال آنكه هدف خود وي آن بود كه چيزي نظير امپراتـوري  از مردم متدين و دموكرات
دربـارش دربـاي   . وي در زمينة فرهنگ مترقي و روشن بين بـود و در سياسـت عقـب افتـاده    . از مسيحيت پديد آورد

خودش هم طبـع شـعر   . اما در دربار همو بود كه شعر ايتاليايي آغاز شد. شرقي و داراي حرمسرا و گروه خواجگان بود
اپ گفتارهايي منتشر كرد و در آنها از خطرات حكومت مطلقة در اختالفي كه با دستگاه پاپ داشت در پاسخ پ. داشت

اين گفتارها اگر در قرن شانزدهم منتشر مي شد با تحسين مردم روبرو مي گشت امـا در عصـر   . روحانيان سخن گفت
پ بـه  فرق ضاّله كه بايستي متحد او باشند در نظر او ياغياني بيش نبودند و او براي خوشايند پـا . خود او تأثيري نكرد

اگر محض مخالفت با امپراتور نبود شهرهاي آزاد با پاپ مخالفت مي كردند، اما تا هنگـامي كـه   . زار آنها مي پرداختآ
بدين ترتيـب، بـا آنكـه از خرافـات     . فردريك خواهان تسليم شدن آنها بود آن شهرها اتحاد با پاپ را ترجيح مي دادند

راه درازي از پادشاهان عصر خويش فراتر رفته بود وضـع و موقـع وي    عصر خود مبرا بود از لحاظ دانش و فرهنگ نيز
ردريـك ناچـار شكسـت    ف. به عنوان امپراتور سبب مي شد كه با آنچه از لحاظ سياسي آزاديخواهانه بود مخالفت ورزد

بـر ضـد    مالحده اي كه اينوسنت سوم. خوررد؛ اما در ميان همة شكست خوردگان تاريخ، يكي از جالبترين افراد است
مورد عذاب قرار گرفتند شايستة بررسـي هسـتند   ) ه فردريكلاز جم(آنها جهاد كرد و به وسيلة همة حكام و سالطين 

و هم از اين جهت كه منظره اي از احساسات عمومي آن زمـان را نشـان مـي دهنـد؛ و در تمـام       ،خودلحاظ هم از  -
» كاتارهـا «رقة فجالبترين و نيز بزرگترين فرقة ضاّله . استنوشته هاي آن عصر كمتر اشاره اي به اين احساسات شده 

Cathari  نظريات آنان از راه بالكان از آسيا آمـده بـود  . معروفند» البيژانسها«است، كه در جنوب فرانسه بيشتر به نام .
جبا كه دوست م مردم، از جمله ناين نظريات در ايتالياي شمالي طرفدار بسيار داشت و در جنوب فرانسه اكثريت عظي

پـاره اي از علـل   . يـات بودنـد  رداشتند بهانه اي براي گرفتن اراضي كليسا در دست داشته باشند، طرفـدار ايـن نظ  مي
گسترش الحاد يأسي بود كه در نتيجة شكست جنگهاي صليبي به مردم دست داده بود؛ اما علـت عمـده آن بـود كـه     

احساسات دامنـه داري نظيـر پوريتاريسـم در دوره هـاي     . شده بود روح مردم از ثروت و خباثت روحانيان بيزار و نفور
كليسـا ثروتمنـد بـود و    . اين احساسات با نوعي مذهب فقر ارتبـاط داشـت  . بعدي، به نفع تقدس فردي پديد آمده بود

  .سخت جنبة دنيوي پيدا كرده بود
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                            اي نـواحي را مـتهم   راهبـان، سلسـه هـاي قـديم و كشيشـه     . بسياري از كشيشـان سـخت فـاجر و فاسـق بودنـد     
استفاده مـي كننـد؛ و دشـمنان آنهـا ايـن       به منظور گمراه ساختن آنان سوء تمناتراف مؤمي ساختند كه اينان از اع

هر قدر كليسا . شكي نمي توان داشت كه اين اتهامات تا حدي موجه بود. اتهامات را عيناً به خودشان باز مي گرداندند
زمينة دين تسلط بيشتر به دست مي آورد، به همان اندازه مردم ساده از تضـادي كـه ميـان گفتـار و كـردار اهـل        در

همان انگيزه هايي كه سرانجام منجر به رفورم شد در قـرن سـيزدهم   . دكليسا ديده مي شد بيشتر در شگفت مي شدن
داشتند كه با مالحدة كليسـا متحـد گردنـد، و ايـن     فرق عمده اين بود كه حكام دنيوي هنوز آمادگي ن. نيز كارگر بود

  .دادي حكومت پادشاهان سازش نمياي الحاد را با دعوحدي معلول اين بود كه هيچ فلسفه وضع نيز تا
توان دانست، زيرا اطالعات ما در اين مورد تماماً مبتني بر گفته هـاي دشـمنان   قايد فرقة كاتار را به تحقيق نميع

به عالوه روحانيان كه با تاريخ رفض و الحاد خوب آشنا بودند، غالباً هر نسبتي كه به فكرشان مي رسد بدانها . آنهاست
اسـنادها غالبـاً شـباهتهاي    مي بستند و عقايد همة فرق سابق را به فرقة موجود نسبت مي دادنـد، و مستمسـك ايـن    

گويـا كاتارهـا ثنـوي بـوده انـد و ماننـد       . معهذا مقدار زيادي از عقايد اين فرقه جاي ترديـد نـدارد  . ناقص و جزيي بود
كـرده   دانستند و مي گفتند كه خـداي حقيقـي فقـط در انجيـل تجلـي     يكي خبيث ميورات را خداتگنوستيكها يهوة 

د و مي گفتند كه مردم با تقوا رستاخيز تن نخواهند داشت، اما مـردم بـد بـه قالـب     دانستنماده را اساساً بد مي. است
                به همين جهت اين فرقه گياهخوار بودند و حتـي از تخـم مـرغ و پنيـر و شـير نيـز پرهيـز        . حيوانات در خواهند آمد

هرگونـه روابـط   . از راه عمل جنسي نيسـت  اما ماهي مي خوردند، زيرا كه معتقد بودن توالد و تناسل ماهي .كردندمي
جنسي در نظر آنان پست و شايستة انزجار بود، برخي مي گفتند كه ازدواج حتي از زنا بدتر است، زيـرا جرمـي اسـت    

متـون انجيـل را   . از طرف ديگر براي خودكشي منعي نمي ديدند. مستمر و مجرم از ارتكاب آن راضي و خرسند است
را براي دريافت كردن ناسزا بر زبان نمي آوردند و گونة ديگر . اللفظ تعبير مي كردندور تحتؤمنين كليسا به طپيش م

در دفـاع از   كنند كه يكبار مـردي مـتهم بـه الحـاد شـده بـود و      عذاب دهندگان آنان نقل مي. وردندآسيلي پيش مي
  .گويد و كاتوليك خوبي استرد و دروغ و ناسزا ميخوخويش گفت كه گوشت مي

كردنـد، و ديگـران   شدند اجرا ميناميده مي» كامل«بسيار مقدس كه  ورهاي سخت اين فرقه را فقط اشخاصدست
  .مجاز بودند كه گوشت بخورند و حتي ازدواج كنند

اين نظريات به وسيلة جنگجوويان صـليبي بـه ايتاليـا و فرانسـه     . تحقيق در اصل و منشأ اين نظريات دلكش است
كـه كاتارهـا در نزديكـي تولـوز      1167در . در بلغارسـتان  Bogomilesاي بود به نام بوگوميلهـا  آمد، و منشأ آنها فرقه 

وبـة خـود تركيبـي از مانويـان و     بوگوميلها نيـز بـه ن  . شورايي نشكيل دادند، نمايندگان بلغار هم در آن شركت كردند
پولسيان يك فرقة ارمني بودند كه به تعميد دادن اطفال و وجود اعراف و توسـل بـه ارواح قديسـين و    . سيان بودندپول

پولسـيان پيـرو   . اين فرقه رفته رفته در تراس گسترده شدند و از آنجا به بلغارستان راه يافتنـد . تثليث عقيده نداشتند
دي مسـيحيت از پـولس رسـول    پنداشت با طرد عناصر يهويبودند كه م) ميالدي 150در حدود ( Marcionمارسيون 
  .باشد، شباهتهايي بدانها داشت) گنوستيكها(آنكه خود از عرفاي باطني كند؛ و بيپيروي مي

اين فرقه پيـروان  . است Waldensesها ارة آن بحث خواهم كرد بدعت والدانستنها بدعت دامنه دار ديگري كه درب
تمام دارايـي خـود   . كرد» جهاد«براي اجراي شريعت مسيح اعالم  1170پر شور بود و در مني ؤپطر والدو بودند كه م

تأسيس كرد كه با فقر و پرهيـز شـديد مـي زيسـتند و در ابتـدا      » فقراي ليون«را به مستمندان داد و جمعيتي به نام 
وراي ورونـا آنـان را محكـوم    شـ  1184مورد تأييد پاپ بودند، ولي در تقبيح فسق و فجور روحانيان تند روي كردند و 

در نتيجه آنان اعالم كردند كه هر شخص عاقل و عادلي صالحيت دارد كـه متـون مقـدس را موعظـه و تشـريح      . كرد
ايـن فرقـه در   . گزيدنـد روحانيان خود را از ميان خـود بر  شيشان كليسا خالص كردند وككند؛ آنگاه خود را از خدمت 

زار البيژانسـها  آبه هنگـام تعقيـب و   . هموار ساختند Hussitesرا براي هوسيتها  لمباردي و بوهم گسترش يافتند و راه
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خدايا انتقام قديسين «ميلتون سونات خود را كه . نان به پيه مون گريختندآكه فقرا هم بي نصيب نماندند، بسياري از 
بقاياي اين فرقه تا . اخته استو آزار فقراي عصر خويش در پيه مون سنام دارد به مناسبت عذاب » شهيد خود را بگير
  .امريكا برجاستدر آلپ و  ةهاي دور افتادبه امروز هم در دره

سـنت  اينو. راي سركوبي آنها صورت گرفـت اين انواع بدعت و الحاد كليسا را به وحشت انداخت و اقدامات سختي ب
وي از پادشاه فرانسه خواست كـه  . سوم عقيده داشت كه مبدعان مستوجب مرگند، زيرا كه به مسيح خيانت كرده اند

صـورت گرفـت، بـه بـي رحمـي و شـدتي بـاورنكردني؛ بـه          1209جهادي بر ضد البيژانسها آغاز كند، و اين عمل در 
در ابتدا كشف بـدعت و الحـاد بـه عهـدة     . م هولناكي روي داداعقتل Carcassonneخصوص پس از تصرف كاركاسون 

اي آنان كه وظايف ديگري نيز داشـتند سـنگين و طاقـت فرسـا شـد و در سـال       اسقفها بود، ولي رفته رفته اين كار بر
بـه بعـد    1254از . گرگوري نهم انكيزيسيون را تأسيس كرد تا اين وظيفه را از دسـت اسـقفها تحويـل بگيـرد     1233

مي شـدند   اگر محكوم. كساني كه به وسيلة انكيزيسيون مورد اتهام قرار مي گرفتند حق انتخاب وكيل مدافع نداشتند
هنگامي كه متهمي مجرم شناخته مي شد، او را بـه قـواي   . اموالشان ضبط و در فرانسه به نفع پادشاه مصادره مي شد

دولتي مي سپردند، و اين دعاي خير را نيز همراه او مي كردند كه جانش محفوظ بماند؛ اما اگـر مـأمورين دولتـي در    
انكيزيسيون نه فقط بـا  . ه خود آنان در برابر انكيزيسيون احضار شوندسوزاندن او اهمال مي كردند، بيم آن مي رفت ك

در اسپانيا هـدف  . داشتو جادوگري را هم از نظر دور نمي كرد بلكه عقايد پنهانيبه معني عادي آن مبارزه مي بدعت
كشـورهاي   انكيزيسـيون هرگـز بـه   . انكيزيسيون بيشتر يهودياني بودند كه اصل و ملت خـود را پنهـان مـي داشـتند    

. ورد ژانـدارك بـه كـار برنـد    ها هـيچ ابـايي نداشـتند كـه آن را در مـ     انگلستان راه نيافت، ولي انگليسـ  اسكانديناوي و
  .رفته انكيزيسيون در كار خود موفق شد، و در همان ابتدا بدعت البيژانسي را يكسره از روي زمين محو كردرويهم

ار داشت كه شدت آن كم از شورش قرن شـانزدهم نبـود، امـا بـه     در آغاز قرن سيزدهم كليسا در برابر شورشي قر
فرانسيس قديس و دومينيك قديس خدمتي بـه كليسـا   . ات يافتجواسطة ظهور گروههاي فقر تا حدي از اين خطر ن

  .كه از خدمت نيرومندترين پاپها نيز بزرگتر بود دكردن
ي تـرين مردانـي اسـت كـه تـاريخ                              تنيكـي از دوسـت داشـ   ) 1181يـا   1182-1226(فرانسيس قديس اسيسـي  

ز كـه  امـا يـك رو  . وي در يك خانوادة مرفه به دنيا آمد و در جواني از خوشيهاي عـادي پرهيـزي نداشـت   . شناسدمي
را گذشت، حس ترحم شديدي بر او چيره شـد و از اسـب فـرود آمـد و آن مـرد بيمـار       سواره بر يك بيمار جزامي مي

چيزي از اين مقدمه نگذشت كه تصميم گرفت تمام مال و منال دنيوي را ترك بگويد و زندگي خـود را وقـف   . بوسيد
. بود از اين كـار در خشـم شـد، ولـي نتوانسـت او را منصـرف سـازد        پدرش كه تاجري محترم. موعظه و كار خير كند

در ابتـدا  . كه با فقر كامل زندگي كننـد  فرانسيس به زودي پيرواني به دور خود جمع كرد؛ و همة آنها سوگند خوردند
نخسـتين  . داشـتند » فقراي ليـون «گماني در آنها مي نگريست؛ زيرا كه اين گروه شباهت زيادي به دكليسا با اندكي ب

رسليني كه فرانسيس قديس به نقاط دور دست فرستاد ملحد شناخته شدند؛ زيرا كه اين مرسلين برخالف رهبانان، م
امـا  . كردنـد زنـدگي مـي  دي مي خوردند ولي هيچكس آن را به جد نمي گرفت، حقيقتاً بـا فقـر   كه همين قدر سوگن

در دايرة مذهب كاتوليك باقي بماند، دريابـد   كهت سوم آن اندازه زيرك بود كه فوايد اين نهضت را، به شرط آنناينوس
ري نهم كه بـا شـخص فرانسـيس    گرگو. اين گروه جديد را به رسميت شناخت 1210يا  1209و اين بود كه در سال 

ميـل كـرد كـه بـر     دوستي داشت، اين لطف و عنايت را در حق او همچنان ادامه داد، و در عين حال مقرراتي بر او تح
فرانسيس مي خواست سوگند فقر را بـه محـدودترين معنـي آن    . افتادسامان فرانسيس دشوار مياحوال سودايي و بي

به عقيدة او پيروانش مي بايست نان خود . نه و كليسا براي پيروان خود معترض بودتعبير كند و در نتيجه به وجود خا
را از راه گدايي به دست آورند، و جز جاهايي كه دست تصادف بدانجاها مهمانشـان كنـد خانـه و كاشـانه اي نداشـته      

مهربـاني از او پـذيرايي    سلطان بـه . او به مشرق سفر كرد و در برابر سلطان به موعظه پرداخت 1219در سال . باشند
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فرانسيس در بازگشت ديد كه فقراي فرانسيسي براي خود خانـه اي سـاخته انـد و سـخت     . كرد، اما اسالم را رها نكرد
پس از مرگش گرگوري او را به مقام قديسي ارتقا داد، . رنجيد؛ اما پاپ او را واداشت و يا مجبور ساخت كه كوتاه بيايد

  .فقر تعديل كرد ولي قانون او را در خصوص
در ميـان قديسـان يگانـه مـي سـازد،       را فرانسيس از حيث قدس و تقوا همسنگهايي داشته است؛ اما چيزي كه او

، آيـد هرگونه تـالش و تقاليـي بـه نظـر مـي      نيكي او هميشه دور از. شادماني فطري و محبت كلي و طبع شعر اوست
جودات زنده را دوست مي داشت، نه فقط به عنوان يك فرد همة مو. كه گويي هيچ غل و غشي در آن نبوده استچنان

ه اندكي پيش از مرگ سـروده اسـت   مناجات او را با خورشيد، ك. مسيحي و يك مرد مهربان، بلكه به عنوان يك شاعر
يـه  آفتاب پرست پنداشت، اما نه كامالً، زيرا كه ماية مسيحيت دارد، گو اينكه ايـن ما  Ikhnatonتوان اثر ايخناتون مي

ن هم به خاطر آنها، نه بـه  آفرانسيس در برابر جذاميها براي خود وظيفه اي احساس مي كرد، و . چندان آشكار نيست
هرگـز،  . بر خالف اغلب قديسان مسيحي بيشتر به شادماني ديگران دلبسته بود تا به آمرزش خـويش . خاطر خويشتن

ــا خبيــث تــرين اشــخاص، احســاس تفــوق   ــه وضــيع تــرين ي                                   تومــاس ســالنويي .ي نشــان نمــي دادحتــي نســبت ب
Thomas of Celano گفت كه فرانسيس در ميان قديسان يك سرو گردن از آنان باالتر بـود و در ميـان   در حق او مي

  .گناهكاران، خود يكي از آنان بود
س تأسيس شد، موجب كمال رضـايت او  داشت، آيندة سلسله اي كه به دست فرانسيس قدياگر شيطان وجود مي

جانشين بالفصل فرانسيس قديس يعني برادر الياس، به عنوان رئيس فرقه ترك كامل اصول فقـر را مجـاز   . مي گشت
مهمترين كار راهبان فرانسيسي در سـالهاي بالفاصـله پـس از مـرگ مؤسـس      . داشت، و خود در تجمل غوطه ور شد

دسـتگاه  . نوان وكيل باشـي در جنگهـاي سـخت و خـونين گلفهـا و گيبلنهـا      سلسله عبارت بود از خدمت كردن به ع
                انكيزيسيون كه هفت سال پس از مرگ فرانسيس قديس پديد آمد، در چندين كشـور بـه دسـت پيـروان او گردانـده      

اري از اين گروه به جرم به تعليمات او وفادار ماندند، و بسي Spirituals» راهبان روحي«اقليت كوچكي به نام . مي شد
اين گروه عقيده داشتند كه مسيح و حواريان هـيچ مـايملكي نداشـتند، و    . الحاد به وسيلة انكيزيسيون سوزانده شدند
به وسيلة ژان بيست و دوم به عنوان بـدعت محكـوم    1323اين عقيده در . حتي لباس تنشان هم از آنِ خودشان نبود

أسيس يك سلسة ثروتمند و فاسد ديگر و تقويـت دسـتگاه   تديس عبارت بود از ي فرانسيس قگنتيجة خالص زند. شد
 از لحاظ صفات و اغـراضِ . رفتندآزاد انديشي و جديت اخالقي تند ميروحانيت و تسهيل شكنجه و آزار كساني كه در 

  .تر از كار فرانسيس قديس به تصور آورداي ناگوارتر ومسخرهاو محال است كه بتوان نتيجه
او مـردي كاسـتيلي و   . بسيار كمتر از فرانسيس جالب توجه است) St. Dominic )1221-1170دومينيك قديس 

لحاد بـود  اهدف اصلي او مبارزه با . ايمان تعصب آميزي به مذهب خاص و خالص كاتوليك داشت Loyolaمانند لويوال 
ها حاضـر و نـاظر بـود، گـو     انسـ بيژتاسر جنـگ آل در سر. اي براي نيل بدين هدف انتخاب كردو فقر را به عنوان وسيله

بـه وسـيلة    1215سلسـلة دومينيكـي در   . گويند برخي از فجايع شديد آن جنگ باعث تأسف او شده اسـت اينكه مي
تنها اثري از انسانيت كه مـن در دومينيـك قـديس سـراغ     . اينوسنت سوم تأسيس شد و توفيق سريعي به دست آورد

ساكسونيايي حاكي از ايم كه وي گفتگو با زنان جوان را از صحبت كـردن بـا زنـان پيـر      دارم اعتراف اوست به ژوردن
ير فرماني صادر كرد كـه ايـن قطعـه بايـد از شـرح حـال       قدير دومينيكي با كمال تو 1242اما در سال . تر داردخوش

  .مؤسس سلسله به قلم ژوردن نوشته شده بود، حذف شود
ي از فرانسيسيان نيز فعالتر بودند؛ معهذا با عشـق و عالقـه اي كـه بـه دانـش      در كار انكيزيسيون دومينيكيان حت

او فرمـان داده  . قديس نبود اما اين امر به هيچ وجه جزو مقاصد دومينيك. داشتند خدمت ارزنده اي به بشريت كردند
لغو شـد و   1259ن در سال اين قانو» .نبايد علوم دنيوي و فنون آزاد بياموزند، مگر به خواست خدا«بود كه برادرانش 

وظايف آنان نبود،  ةكار بدني از جمل. از آن پس براي تسهيل دانش اندوزي دومينيكيان همه گونه اقدامي به عمل آمد
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دومينيكيـان هـم خـود را مصـروف ايـن      . و ساعات عبادت را كم كردند تا فراغت بيشتري براي مطالعه داشته باشـند 
آلبرتوس ماگنوس و توماس اكويناس، كه هر دو دومينيكـي بودنـد، ايـن    . زش دهندساختند كه ارسطو را با مسيح سا

نفوذ و مقام توماس اكويناس چنان غلبه كـرد كـه دومينيكيـان پـس از او در     . كار را تا آنجا كه مقدور بود پيش بردند
س از پـ نمود  و در دورة ري ميبا آنكه فرانسيس حتي بيش از دومينيك از دانش بيزا. فلسفه چندان پيشرفتي نكردند

ــيكن . او بزرگــان علــم بيشــتر از ميــان راهبــان فرانسيســي برخاســتند                                        دونــس اســكوتوس Roger Baconروجــر ب
Duns Scotus  و ويليام اوكاميWilliam of Occam از بـاب فـراهم   » برادران دينـي «آنچه اين . همه فرانسيسي بودند

 .د، موضوع فصول آينده خواهد بودآوردن
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در . شـود بزرگترين فيلسوف مدرسي شناخته مـي به عنوان ) 1274و متوفي  1226يا  1225متولد (توماس اكويناس 

از سـال  . هر مدرسة كاتوليك كه فلسفه جزو برنامه باشد، حكمت وي به عنوان يگانه حكمت صحيح تدريس مي شود
ين تومـاس قـديس نـه    ابنابر. ه استاين قرار صادر كرد، اين قاعده مجري بود بر كه پاپ لئوي سيزدهم فرماني 1879

و در  -فقط از لحاظ تاريخي جالب توجه است، بلكه مانند افالطون و ارسطو و كانت و هگل داراي نفوذ زنده اي اسـت  
                ديـك پيـروي   از غالـب جهـات تومـاس ارسـطو را چنـان از نز     . حقيقت نفوذ وي حتي از كانت و هگـل بيشـتر اسـت   

مي كند كه ارسطو در ميان كاتوليكها حكم يكي از آباي ديني را پيدا كرده است، و انتقاد بر ارسطو در مسائل فلسـفة  
در زمان اكويناس هنوز مي بايست بـه  . اما هميشه چنين نبوده است 1.آيدريباً نوعي بي ايماني به حساب ميمحض تق

نفوذ اكويناس اين پيروزي را تـا زمـان رنسـانس مسـتقر سـاخت، آنگـاه،       . خاطر ارسطو در مقابل افالطون مبارزه كرد
. سـت آورد شده بود، در نظر اكثر فالسفه بارديگر برتري خويش را به دبهتر از دورة قرون وسطي شناخته  افالطون كه

بـا آنكـه   Malebranche برانش مـال . من به كليسا و هم پيرو دكارت باشـد ؤدر قرن هفدهم ممكن بود كه انسان هم م
. ولي در روزگار ما اين قبيل آزاديها جـزو امـور گذشـته اسـت    . خود كشيش بود، هرگز مورد توبيخ كليسا قرار نگرفت

  .د، بايد تعاليم توماس اكويناس را بپذيرندروحانيان كاتوليك اگر بخواهند به فلسفه بپردازن
و در اينجـا بـود    ،كاسنو واقع بوداخش در كشور ناپل در نزديكي مونتبود كه ك Aquinoتوماس پسر كنت اكوينو 

وي مدت شش سال در دانشـگاه فردريـك دوم در ناپـل بـه سـر بـرد،       . آغاز شد» ك سيرتَلمجتهد م«كه تحصيالت 
ن زمـان از سـران   يوست و به كولوني رفت تا نزد آلبرتوس ماگنوس، كه در ميان فالسـفة آ سپس به فرقة دومينيكي پ

پس از مدتي اقامت در كولوني و پاريس به ايتاليا بازگشت و بـه جـز سـه سـال     . يان بود، تلمذ كندمشاييان و ارسطوي
دومينيكيها به علت پيـروي از آراي   اين سه سال را در پاريس بود و در آنجا. بقية عمر را در آنجا گذراند) 62-1259(

د و اين گمان بـر آنهـا مـي رفـت كـه بـا ابـن رشـديها، كـه گـروه           نارسطو از جانب مقامات دانشگاهي در زحمت بود
كردنـد، بـر آن   با تعبيري كه از فلسفة ارسطو مـي  ابن رشديها،. نيرومندي در دانشگاه داشتند، عالقة كفر آميزي دارند

شخصـي اسـت و در ذوات عقـول     يدان نيست و جاودانگي فقط متعلق به عقل اسـت كـه غيـرِ   بودند كه روح فرد جاو
مامختلف مكردند كه اين نظريه مخالف مـذهب كاتوليـك اسـت، بـه     امي كه با شدت بدانها يادآوري ميهنگ. ل استث

ر الهيات مبتنـي  تني بر عقل و دي گفتند كه اين حقيقت در فلسفه مبتوسل مي جستند و م» حقيقت مضاعف«حيلة 
اين وضع ارسطو را بدنام ساخت، و توماس در پاريس مشغول اين مهم بود كه مضرات پيـروي  . بر كشف و شهود است

  .نظيري به دست آوردكند، و در اين امر توفيق بي بسيار نزديك از نظريات اعراب را دفع
ــت        ــافي داش ــالع ك ــاً اط ــطو واقع ــارة ارس ــالفش درب ــالف اس ــر خ ــاس ب ــوربكي  دو. اكوين ــام م ــتش ويلي                                  س

William of Moerbeke تا زمان وي، . نوشتكرد و خود بر آنها شرح ميهيه ميترجمه هايي از متون يوناني برايش ت

                                                           

  .جانب كاتويكها صورت گرفت بار من در يك نطق راديويي چنين كاري كردم، و اعتراضات فراواني ازيك. 1
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 اما توماس از فلسـفة حقيقـي ارسـطو   . تصورات مردم از ارسطو به واسطة حشو و زوايد نو افالطوني مبهم و تاريك بود
او موفق . پيروي مي كرد و از فلسفة افالطون، حتي بدان نحوي كه در تعاليم اگوستين قديس بيان مي شود، بيزار بود

شد كليسا را متقاعد سازد كه دستگاه ارسطو براي اساس فلسفي مسيحيت مناسبتر از دستگاه افالطـون اسـت و ابـن    
                 » كتـاب نفـس  «من شخصـاً بـر آنـم كـه تعبيـر طبيعـي       . مسلمان و مسيحي ارسطو را غلط تعبير كرده اند رشديهايِ

De Anima زمان توماس بـه بعـد كليسـا عكـس ايـن       ازاما . ارسطو به نظر ابن رشد نزديكتر است تا به نظر اكويناس
اي نهـايي  از اين گذشته، به نظر من نظريات ارسطو راجع به اغلب مسائل منطق و فلسفه آر. قضيه را تعليم داده است

ا معلمان فلسفة كاتوليك به اظهار اين نظـر هـم مجـاز    يسفه و پس از وي غالباً غلط از آب درآمده است؛ اما فال نبوده
  .نيستند

 1259-64بـين سـالهاي    Summa contra Gentiles» كتاب رد بر امم ضـاّله «مهمترين اثر توماس قديس يعني 
به وسيلة براهيني خطاب به خواننـده اي كـه بنـا بـه     ين مسيح است موضوع كتاب اثبات حقانيت د. ته شده استنوش

. آيد كه اين خوانندة فرضي شخصي است كه در فلسفة عـرب تبحـر دارد  چنين برمي. فرض هنوز مسيحي نشده است
كه تقريباً به همان اهميت است، ولي از نظر ما چندان جالب » مجموعه علم كالم«توماس كتاب ديگري نوشت به نام 

  .خواهد بود، زيرا غرض آن كمتر اقامة براهيني است كه حقانيت دين مسيح را از پيش مسلم فرض نكرده باشدن
  ».رد بر امم«آيد مجملي است از كتاب آنچه در زير مي

ممكن است مردي در رشتة خاصـي، مـثالً سـاختن    . را مورد توجه قرار دهيم» حكمت«نخست بگذاريد مقصود از 
لكـن همـة   . از اين سخن چنين بر مي آيد كه آن مرد وسيلة وصول به غايت خاصي را مي شناسـد  .خانه، حكيم باشد

اما غايات عالم همانـا خيـر عقـل،    . غايات خاص تابع غايت عالم هستند، و حكمت في نفسه دخيل در غايت عالم است
تـرين اشـتغاالت   و لذت بخشو واالترين و مفيدترين بدين معني اشتغال به حكمت كاملترين . است» حقيقت«يعني 

  .شود، يعني ارسطو، اثبات مي»حكيم«ول همة اين مراتب با توسل به ق. است
گويد مقصود من اعالم حقيقي است كه مذهب كاتوليك بدان معتقد است؛ اما در اين كار بايد به عقـل  توماس مي

ايـن  : عقل طبيعي در امور الهي قاصر استلكن . طبيعي متوسل شوم، زيرا كفار مرجعيت كتاب مقدس را قبول ندارند
عقل مي تواند وجود خـدا و بقـاي   . عقل مي تواند جزيي از دين را اثبات كند، اما بر اثبات ساير اجزاي آن قادر نيست

باشد، تا آنجا كه  هر چيزي كه قابل اثبات. روح را اثبات كند، اما اثبات تثليث و حلول و روز داوري از او ساخته نيست
. باشـد » مخـالف «ات مي شود، مطابق و موافق دين مسيح است، و در كشف و شهود هيچ چيزي نيست كه با عقل اثب

. نكتة مهم اين است كه آن اجزاي دين را كه با عقل قابل اثبات است از آنچه قابل اثبات با عقـل نيسـت جـدا سـازيم    
كند، مگر براي اينكه نشـان دهـد   نمي كشف و شهود سه باب اول هيچ استنادي به» رد بر امم،«ين از چهار باب ابنابر

رسد انطباق دارد؛ و فقط در باب چهـارم مطـالبي كـه جـز از راه كشـف و      كشف و شهود با نتايجي كه عقل بدانها مي
  .گيردقابل فهم نيست مورد بحث قرار مي شهود

بـه  ) به قول آنهـا (را كه وجود خدا برخي بر آنند كه اين كار غير الزم است، زي. نخستين قدم اثبات وجود خداست
) چنانكه بعداً اثبـات مـي شـود   (زيرا  :بودخدا را مي شناختيم، اين درست مي اگر ما ماهيت. خودي خود مبرهن است

خردمندان بيش از مردم نادان . ولي ما از ماهيت او جز معرفت بسيار ناقصي نداريم. در خدا وجود و ماهيت يكي است
دانند، اما معرفت هيچ كدام آنقدر نيست كه بتوانند وجـود خـدا   د، و فرشتگان از هر دو بيشتر ميناز ماهيت خدا آگاه

  .شودالوجودي رد ميدليل برهان معرفه بدين. را از ماهيت او استنتاج كنند
 .بايد به ياد داشته باشيم كه آن دسته از حقايق ديني كه قابل اثبات است از طريـق ايمـان نيـز قابـل فهـم اسـت      

براهين اين مدعا دشوار است و فقط دانشمندان قادر به فهم آنها هسـتند؛ امـا ايمـان بـراي مـردم نـادان و جوانـان و        
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براي اين اشخاص كشـف و شـهود   . كساني كه به واسطة اشتغاالت عملي فراغت آموختن فلسفه ندارند، نيز الزم است
  .كافي است

كنند كه اگر مقدمات استدالل، شناخت است، و چنين استدالل ميبل گويند كه خدا فقط از راه ايمان قابرخي مي
آمده، به واسطة تجربة ناشي از حواس بر ما معلوم شده باشد، پس هرچه از حس فراتر » تحليل دوم«چنانكه در سالة 

خـود  طة آثـار محسـوس   بود، باز خدا به واسـ و حتي اگر درست هم مي. ادرست استاما اين ن. برود قابل اثبات نيست
  .بودقابل شناخت مي

اشيايي هسـتند   1.اثبات مي شود» جنبانندة ناجنبيده«وجود خدا، چنانكه در فلسفة ارسطو آمده، به وسيلة برهان 
هرچه جنبانيده شـود،  . كه فقط جنبانيده مي شوند، و اشيايي نيز هستند كه هم مي جنبانند و هم جنبانده مي شوند

يزي مي رسـيم كـه   و چون تسلسل بي نهايت محال است، پس در نقطه اي به چ به وسيلة چيزي جنبانيده مي شود،
ايـن   شايد ايراد شود كـه . اين جنبانندة ناجنبيده خداست. آنكه خود جنبانيده شده باشدجنباند بيساير چيزها را مي

را در عين حال كـه ايـن   آورد كه از نظر كاتوليكها مردود است، اما اين اشتباه است؛ زيبرهان قدمت حركت را الزم مي
اسـت نـه   » علت اول«تلزم استدالل در فرضية قدمت حركت معتبر است، فرضية مخالف آن كه مستلزم آغاز و لذا مس

  .كندآورد، بلكه آن را تقويت ميد نمياي بدان وارتنها خدشه
ة ناجنبيـده، چنانكـه   نخست برهان جنبانند. شودپنج برهان در اثبات خدا ذكر مي» مجموعة علم كالم«در كتاب 

سوم اينكه سلسـلة علـل بايـد يـك     . كه باز متكي به محال بودن تسلسل بي نهايت است» علت اول«دوم برهان . آمد
بينيم، نكه ما در جهان كماالت مختلفي ميچهارم اي. مبدأ ازلي داشته باشد، و اين چيزي جز همان برهان دوم نيست

پنجم اينكه مي بينيم حتي اشـياي بيجـان نيـز بـراي     . باشد كه تماماً كامل استو اين كماالت بايد ناشي از وجودي 
تواننـد داراي  شد، زيرا كه فقط موجـودات زنـده مـي   غرضي مفيدند، و اين غرض بايد وجودي خارج از خود آن اشيا با

  .اغراض دروني باشند
امـا ايـن   . بسياري از صفات او را بيان كنيمپس از اثبات وجود خدا اكنون مي توانيم . »كتاب رد«و اما برگرديم به 

خـدا  . ه بر ما معلوم مي شـود لبيسذات خدا فقط از طريق صفات . ه خواهند بودلبيسصفات همه به يك معني صفات 
                            ديويــد دينــانتي. قــديم اســت، زيــرا حركــت نــدارد؛ خــدا اليتغيــر اســت، زيــرا حــاوي هــيچ قــوة منفعلــي نيســت 

David of Dinant )كه خدا همان » ياوه سراييده است«چنين ) يك وحدت وجودي مادي مشرب اوايل قرن سيزدهم
در خـدا  . المواد انفعال محض است، و حال آنكه خدا فعـل محـض اسـت   همعني است؛ زيرا ماداين بي. المواد استهماد

  .اجزايند ين جسم نيست؛ زيرا اجسام مركب ازاتركيب نيست؛ بنابر
اين . (بود، بلكه مركب از ماهيت و وجود مي شد؛ زيرا در غير اين صورت بسيط نميخدا عين ماهيت خويش است

او را بـا هـيچ فصـل جـوهري نمـي تـوان       . خدا بري از اعراض است. در خدا ماهيت عين وجود است.) نكته مهم است
اشيا از برخـي  . اما فاقد كمال هيچ جنسي نيست. كرد توان تعريفتحت هيچ نوعي نيست، و او را نمي مشخص كرد، و

تـر از ايـن اسـت كـه     وييم اشيا به خدا شبيهند، شايستهاگر بگ. جهات به خدا شبيهند، و از جهات ديگر شبيه نيستند
  .بيه استشبگوييم خدا به اشيا 

. سـت تعقـل او ماهيـت او  دا عاقل است و خ. هر خوبي است خويش است؛ او خوبيِ است و خوبيِ) خير(خدا خوبي 
  .)به ياد داريم كه جان اسكات نظر ديگري داشت. (شناسد و بر خود معرفت كامل داردماهيت خود مي خدا به وسيلة

اين موضوع ممكن است توليد اشكال كند؛ اما بايد . شناسدميگرچه در عقل خدا تركيبي نيست، او امور متعدد را 
آنچـه افالطـون مـي پنداشـت وجـود                      وجود او هستي متمايزي ندارند؛ و بـرخالف دانست اموري كه او مي شناسد در 
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            . توانند وجـود داشـته باشـند و نـه شـناخته شـوند      اشياي طبيعي، جدا از ماده نه مي نفسه نيز ندارند، زيرا كه صورفي
مفهوم و تصور عقل الهـي،  «: كل از اين قرار استراه حل اين مش. مع ذلك خدا بايستي صور را پيش از خلقت بشناسد

شناسد، يعني كالم، نه فقط شبيه خداي مفهوم براي خداسـت، بلكـه همچنـين شـبيه همـة آن      يچنانكه او خود را م
ين چيزهاي متعدد ممكن است به وسيلة خدا، به وسيلة نوع معقـولي كـه   ابنابر. چيزهايي است كه خدا شبيه آنهاست

هر صورتي از حيـث آنكـه امـري مثبـت      1».وسيلة نيت مفهومي كهه كلمة خداست، شناخته شود ذات خداست، و به
فهمـد  بدين طريق كه مي. خويش حاوي است عقل خدا آنچه را كه شايستة هر چيز است در ذرات. است، كمال است

ـ . كجاي آن چيز به او شبيه است و كجاي آن شبيه نيست ش، و ماهيـت حيـوان   مثالً ماهيت گياه زندگي است نه دان
شـباهت  اما از حيث نداشتن دانش بـه او بـي  ست ودن شبيه خدابدين ترتيب گياه از حيث زنده ب .دانش است نه عقل

تفاوت مخلوق با خدا . شباهت استست و از حيث نداشتن عقل به او بيحيوان از حيث داشتن دانش شبيه خدا. است
  .هميشه در سلب و نفي است

بـه معنـي   . (خدا حق اسـت . دانش وي عادي يا مستدل يا مبرهن نيست. شناسده چيز را ميخدا در آن واحد هم
  .)حقيقي كلمه

                   آيـا خـدا جزئيـات را هـم     . اكنون مي رسيم به مسئله اي كه هم افالطـون و هـم ارسـطو را گرفتـار كـرده اسـت      
چون معتقد به تقدير است، بايد معتقد باشد كه خـدا  مي شناسد و يا فقط به كليات و حقايق كلي علم دارد؟ مسيحي 

هفت برهان از اين بـراهين  توماس قديس . به امور جزئي علم دارد؛ معهذا براهين وزيني بر ضد اين نظر اقامه مي شود
  :اين هفت برهان بدين قرارند. پردازدشمارد و آنگاه به رد آنها ميرا برمي

  .چيز غير مادي قادر به شناختن آن نيستچون ماده جزئي است، هيچ . جزئيت. 1
ين بـراي وجـود   اتوانند شناخته شـوند؛ بنـابر  ارند نمياشياي جزئي هميشه وجود ندارند و هنگامي كه وجود ند. 2

  .اليتغير قابل شناخت نيستند
  .سر نيستين جز در هنگامي كه وجود دارند، علم يقين بر آنها ميااشياي جزئي ممكن الوجودند نه واجب؛ بنابر. 3
  .اند، و فقط براي شخص اراده كننده شناختندبرخي از اشياي جزئي تابع اراده. 4
  .نهايت بودن غير قابل شناخت استنهايت از حيث بينهايتند، و بياشياي جزئي از حيث تعداد بي. 5
  .اشياي جزئي كوچكتر از آنند كه مورد توجه خدا قرار گيرند. 6
  .را بشناسد تواند شرّرّ وجود دارد، و حال آنكه خدا نميدر برخي اشياي جزئي ش. 7

           ن اشـيا مـي شناسـد، و او چيزهـايي را     آگويد كه خـدا اشـياي جزئـي را بـه صـورت علـت       اكويناس در پاسخ مي
او . شناسد كه هنوز وجود ندارد، چنانكه صنعتگر هنگامي كه مشـغول سـاختن چيـزي اسـت، آن را مـي شناسـد      مي

لوجود را مي شناسد، زيرا او همه چيز را چنان كه گويي در زمان حال هستند مي بينـد؛ چـرا كـه خـود او در     ممكن ا
او . علم او بي نهايت است، حال آنكه دانش مـا چنـين نيسـت   . او از روح و نيان پنهاني ما آگاه است. زمان واقع نيست

وجـود   شـرافت نيست، بلكه در هر چيـزي مقـداري   ست پ تماماًچيزهاي پست را نيز مي شناسد، زيرا كه هيچ چيز 
به عالوه نظام جهان بسيار شريف است و شناختن اين نظـام  . د، و در غير اين صورت خدا فقط خود را مي شناختارد

شناسد، زيرا شناختن خير ميتلزم شناختن ضد را مي آخر آنكه خدا شرّ. ست آن ممكن نيستبدون شناختن اجزاي پ
  .اشدب آن است كه شرّ
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خـود  خـدا در اراده كـردن   . ست و موضوع اصـلي آن ذات الهـي اسـت   ارد، و ارادة خدا ذات اودر خدا اراده وجود د
او حتي چيزهايي را اراده مي كنـد كـه هنـوز    . كند، زيرا كه خدا غايت جميع چيزهاستچيزهاي ديگر را نيز اراده مي

خدا . كنداراده مي كند، ضرورتاً اراده نميهاي ديگر را، با آنكه او وجود خود و خوبي را اراده مي كند، اما چيز. نيستند
چيزهايي  تواندخدا نمي. توان يافتنمي» علتي«يافت، اما » وجهي«وان تبراي ارادة او مي ارادة آزاد يعني اختيار دارد؛

ق س براي امري كه حتي مافواما توماس قدي. تناقض را مصداق بخشد تواندنفسه محالند اراده كند؛ مثالً نميرا كه في
تواند انساني بيافرينـد كـه در   گويد خدا نميكه چندان محكم نيست؛ زيرا كه مي كندقدرت الهي است مثالي ذكر مي

  .عين حال خر هم باشد
خـدا  . خدا از هيچ چيز نفرت ندارد و داراي فضـايل فكـري و عملـي اسـت    . هجت و سرور و محبت هستدر خدا ب

  .بهجت او به ذات خويش استمبتهج است و 
اين كار براي رد اشتباهاتي كه در مورد خدا صـورت گرفتـه   . مي رسيم به بررسي مخلوقات) در كتاب دوم(اكنون 
موضوع كارهايي كه خدا نمي تواند انجام دهد، بـار ديگـر   . خدا جهان را برخالف عقيدة قدما از هيچ آفريد. مفيد است

سم گردد، يا خود را تغيير دهد، نمي تواند در كـاري دربمانـد، يـا خسـته شـود، يـا       خدا نمي تواند ج. مطرح مي شود
تواند كاري كند كه انسان روح نداشته باشد، يا كاري بكنـد  خدا نمي. ناك گردد، يا غمگين شودفراموش كند، يا خشم

ناه شود، يـا خـداي ديگـري    تواند گذشته را باطل كند، يا مرتكب گنمي. ياي يك مثلث دو قائمه نباشدكه مجموع زوا
  .بسازد، و يا خود را نابود سازد

. همة جوهرهاي عقلي غير مادي و فاسد نشـدني اسـت  . كتاب دوم بيشت صرف بحث دربارة روح انسان شده است
همانطور كه ارسطو مـي گويـد روح صـورت جسـم     . فرشتگان جسم ندارند، اما در انسان روح با تن متحد گشته است

. تمام روح در همة اعضاي بدن تماماً حاضر اسـت . سه روح وجود ندارد، بلكه فقط يك روح وجود دارددر انسان . است
برخالف نظر ابن رشـد، فقـط يـك    . عقل قسمتي از روح هر انسان است. روح حيوانات برخالف روح انسان باقي نيست

لكه در هـر فـرد   يابد، به نطفه انتقال نميبه وسيلة مني بروح . افراد بشر در آن سهيم باشند، وجود ندارد ةعقل كه هم
هنگامي كه انساني در نتيجة رابطة نامشروع تولـد مـي يابـد    . البته اينجا مشكلي وجود دارد. شودآدمي از نو خلق مي

ايراد مهمي نيـز  . (اما اين ايراد فقط به ظاهر موجه است. مر زنا شركت داشته استاچنين به نظر مي رسد كه خدا در 
ود ب گناه مـي شـ  كآن كه مرت. گناه فطري استانتقال اگوستين قديس را نگران ساخته بود، و آن در مورد هست كه 

رد؟ اين تواند گناه آدم ابوالبشر را به ارث ببيشود، پس چگونه مشود و از نو خلق ميروح است، و اگر روح منتقل نمي
  .)گيردموضوع مورد بحث قرار نمي

كليـات در خـارج از   . نظر توماس همان نظر ارسطو اسـت . گيردنيز مورد بحث قرار ميسئلة كليات معقل در مورد 
  .شناسدكه در خارج از روح قرار دارند ميروح وجود ندارد، ليكن عقل در معرفت كليات اشيايي را 

بدي امري سهوي است، و ذات نيسـت، و داراي علتـي عارضـي    . كندوم بيشتر در مسائل اخالقي بحث ميكتاب س
سـعادت آدمـي بسـته بـه     . سـت به خدا دارند كه غايت همة چيزهاهمة چيزها شباهتي . است، و آن علت خوب است

سـعادت نهـايي   . ذات جسماني و حرمت و افتخار و ثروت دنيوي و يا منافع تن نيست، و مـتمكن در حـواس نيسـت   ل
عادت در تفكـر و تأمـل   ند؛ بلكه ايـن سـ  انسان عبارت از اعمال فضيلت اخالقي نيست، زيرا كه اين اعمال وسيله نيست

آيـد،  ريق استدالل دربارة او به دست مـي اما معرفتي كه اكثر مردم از خدا درند يا آن معرفتي كه از ط. ستدربارة خدا
در اين دنيا ما از ديدار حق بذاته يا دست يـافتن بـه   . يا حتي معرفتي كه از راه ايمان حاصل مي شود نيز كافي نيست

شود كـه مقصـود   اما به ما يادآوري مي. (اهيم ديدوليكن در عالم ديگر جمال او را روياروي خو. يي عاجزيمسعادت نها
ائقة نيروي طبيعي مـا، بلكـه در پرتـو    ساين امر نه به .) ندارد» رو«معني حقيقي كلمه نيست، زيرا خدا » روياروي«از 
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جاويـدان،   تيـت، مـا حيـا   ؤبا اين ر. بالتمامه نخواهيم ديد هنگام نيز ما او را نور الهي واقع خواهد شد؛ و حتي در آن
  .يعني حيات خارج از قيد زمان، خواهيم يافت

شود و مثـل  ه واسطة علل ثانوي حاصل ميب شرّ. و احتمال و اختيار و بخت و اقبال نيست تقدير الهي خالي از شرّ
  .آن مثل صنعتگر خوبي است كه ابزار بد در دست داشته باشد

هر فرشته اي يگانه نمونة نوع خويش اسـت؛  . ن با هم مساوي نيستند و در ميان آنها سلسلة مراتبي هستفرشتگا
 راقد جسمند، پس به واسطة تفاوتهاي مشخصه از يكديگر متمايزند، نه به واسـطة وضـع خـود د   فزيرا چون فرشتگان 

  .فضا
آيـا  «اكويناس در پاسخ اين سؤال كه . مردود استآورند، ن داليلي كه معموالً بر ضد آن ميستاره بيني بنا بر هما

بـدهيم، امـا بهتـر    » سرنوشـت «به تقدير الهي نام  توانيمميمي گويد كه ما » شت وجود دارد؟چيزي به عنوان سرنو
به استداللي مي شود دائـر بـر    اين موضوع منجر. ار استاز اصطالحات كّف» سرنوشت«است اين كار را نكنيم، زيرا كه 

خـدا گـاهي   .) اممن در فهـم ايـن اسـتدالل درمانـده    ( .لك دعا مفيد استذچند تقدير تغيير نمي پذيرد، مع ه هراينك
و جادو با كمك شـياطين ممكـن    با اين حال سحر. زند، اما جز او كسي قادر به چنين كاري نيستدست به اعجاز مي

  .گيردت و به كمك ستارگان نيز صورت نميسحر اعجاز حقيقي نيس. است
به ما تعليم مي دهد كه خدا را دوست بداريم، و پس از او به همسايگان خود نيـز محبـت داشـته    » شريعت الهي«

جلـوگيري از مواليـد را چـون    . زنا را منع مي كند، زيرا كه به هنگام تربيت فرزند، پدر بايد در جوار مادر باشـد . باشيم
عقد نكاح بايد غير قابـل  . كندمر را به اين دليل منع نميام العخالف مشي طبيعت است، منع مي كند؛ لكن تجرد ماد

فسخ باشد، زيرا در تربيت فرزند وجود پدر الزم است؛ هم از اين جهت كه عقل پدر  از مادر كاملتر است، و هـم از آن  
طبيعـي   هر مقاربت جسماني گناه نيست، زيرا امـري . جهت كه هرگاه تنبيه الزم بيايد، پدر نيروي بدني بيشتري دارد

. سـقوط كـرده ايـم    1م، همانا در ورطة الحاد جوينيـان ياست؛ اما اگر زناشويي را به اندازة پرهيز و كف نفس خوب بدان
تعدد زن ستمگاري با زنان خواهد بود و تعدد شوهر ابوت را . زناشويي بايد فقط ميان يك زن و يك مرد صورت بگيرد

بـر  . ازدواج با محارم را بايد منع كرد، زيرا كه زندگي خانوادگي را بغرنج مـي سـازد  . مشكوك و نامعين خواهد ساخت
آورد؛ بدين معني كه اگر محبت همسري با محبـت خـواهر   ل بسيار شنيدني ميادر يك استدالضد ازدواج خواهر و بر

  .برادري به هم آميخته شود، نتيجه چنان شديد خواهد شد كه باعث مقاربت بيش از حد خواهد گشت
بايد توجه داشت كه همة استدالالت توماس دربارة اخالقيات امور جنسي مبتني بر مالحظات عقلي اسـت، نـه بـر    

به نقل آيـاتي  اينجا هم، مانند سراسر سه كتااب اول، اكويناس خشنود است كه پس از چند استدالل، . نهي الهي امر و
اما پيش از آنكه . اي رهنمون شده است كه با كتب مقدس مطابقت دارددهند عقل او را به نتيجهبپردازد كه نشان مي

  .كندگيرد، به متون آسماني استناد نمينتيجة خود را ب
انتظـار مـي رود، سـرانجام بـه                  بسيار زنده و دلكشي دربارة فقر اختياري آمـده اسـت كـه، چنانكـه      در اينجا بحث

كنـد كـه   ا چنان واقع بيني و قوتي بيان مـي ت دارد؛ اما ايرادات را بفقاي مي رسد كه با اصول فرق درويشي موانتيجه
  .بان فقرا شنيده بوده استدهد نويسنده آنها را واقعاً از زنشان مي

توماس قديس سپس به مسئلة گناه و تقدير و برگزيدگي مي پردازد، و در اين زمينه ها نظريات وي بيشتر همـان  
ست از دست مـي دهـد و   زندگي جاوداني را كه سرانجام اوانسان با ارتكاب گناه كبيره . نظريات اگوستين قديس است

هيچ كس جز به مدد بخشايش الهي از گناه مبرا نيست، و معهذا گناهكـاران  . دين مستوجب عذاب ابدي مي گردابنابر
» مسـتحق «انسان در راه راست محتاج به رحمت است، اما هـيچ كـس نمـي توانـد     . اگر ايمان نياورند سزاوار عقوبتند

                                                           

1 .Jovinian )م. منكر بكارت هميشگي مريم و مخالف رياضت كشي بود) قرن چهارم.  
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ي رفـتن بـه بهشـت    برخي را برا خدا علت گناه نيست، اما بعضي را در گمراهي باقي مي گذارد و. تأييد آسماني باشد
رد كـه هـيچ كـس بـدون     وي همچنين عقيـده دا . گزيند و بعضي در گمراهي باقي مي مانند و به دوزخ مي روندبرمي

قابـل اثبـات باشـد،    مطلق و اين از زمرة آن حقايي نيست كه به وسيلة عقل . تواند به بهشت راه يابدغسل تعميد نمي
  1.مثل پنجم، مكشوف گرديده است بل موضوعي است كه در انجيل يوحنا، باب سوم

ايـن كتـاب بيشـتر    . به تثليث و حلول و تفوق مقام پاپ و مراسم دينـي و رسـتاخيز تـن   است كتاب چهارم راجع 
  .كنمت من دربارة آن به اختصار بحث ميخطاب به حكماي الهي است تا فالسفه، و به همين جه

ق وحي و الهام، و طريق وجدان مستقيم بر اموري كـه  طريق عقل و طري: سه طريق براي شناختن خدا وجود دارد
نويسنده اي كـه  . گويدربارة طريق سوم تقريباً چيزي نمياما وي د. قبالً فقط از طريق وحي و الهام معلوم گشته است

گويد، اما مشرب توماس بيشتر عقالنـي اسـت تـا    باره بيش از دو طريق ديگر سخن ميمتمايل به عرفان باشد در اين 
  .فانيعر

گويـد  دهـد، و مـي  قرار ميروح القدس و تفوق مقام پاپ مورد مالمت ناني را به سبب انكار نزول ثانوي كليساي يو
  .القدس بودين پنداشت كه عيسي جسماً پسر روحكه گرچه مادر عيسي از روح القدس حامله شد، نبايد چن

شود صحيح خواهد بود؛ و اين موضوع نكتـة   انيان فاسق هم اجراحمناسك و تقديسات ديني حتي اگر به دست رو
منين از ؤعدة كثيري از كشيشان در حين ارتكاب معاصي كبيره به سر مي برند، و مـ . مهمي در اصول اعتقا كليساست

ايـن موضـوع موجـب    . به دست اين كشيشان اجرا مي شود فاقـد اعتبـار باشـد   كه آن مي ترسيدند كه مبادا مراسمي 
اين وضع . ي دانست كه عقد و نكاحش درست بسته شده، يا آمرزش صحيح يافته است، يا نههيچ كس نم. نگراني بود

باعث اختالف و نفاق مي شد، زيرا كه خشكه مقدسان مي خواستند براي خود طبقه اي از كشيشان بـه وجـود آورنـد    
ر اعـالم كنـد كـه گنـاه     در نتيجه كليسا ناچار شـد بـه تأكيـد بسـيا    . تبار بيشتري داشته باشدعكه زهد و صالحشان ا

  .كنداو را براي اجراي وظايفش سلب نميكشيش صالحيت 
اينجا نيز توماس براهيني را كـه  . يكي از آخرين مسائلي كه مورد بحث قرار مي گيرد موضوع رستاخيز جسم است

اول اشـكاالت  يكي از ايـن بـراهين در نظـر    . بر ضد نظرية رسمي كليسا اقامه شده است به طور منصفانه نقل مي كند
اسر عمر خود جز گوشت آدمي نخـورده باشـد و والـدينش    رتوماس مي پرسد اگر شخصي در س. بزرگي توليد مي كند

نيز به همين حال بوده باشند، بر چنين شخصي چه خواهد گذشت؟ به نظر مي رسد كه نسبت به قربانيـان وي ظلـم   
سم محروم باشند؛ و اگـر آن اشـخاص جسـم خـود را     خوارگي اين شخص در روز قيامت از جاست كه در نتيجة شكم

بازيابند جسم آن شخص آدميخوار از چه تشكيل خواهد يافت؟ بنده خوشـوقتم كـه ايـن برهـان را، كـه در نظـر اول       
گويد كه هويت جسم به بقـاي همـان   توماس مي. زمندانه پاسخ داده استدندان شكن به نظر مي رسد، اكويناس پيرو

در زمان حيات در نتيجة اعمال تغذيـه  . ردادهند بستگي ندمان حيات جسم انسان را تشكيل ميزاجزاي مادي كه در 
ين در روز رستاخيز، زنگي و رومي هر يك جسـم خـود را   ابنابر. و گوارش بدن انسان در حال تغيير و تحول دايم است

و اكنـون  . نها بوده تشكيل نشده باشداجسام از همان موادي كه هنگام مرگ در بدن آ دريافت مي دارند، گو اينكه اين
  .پايان دهيم» كتاب رد بر امم ضاله«توانيم خالصة خود را از خيالمان از اين حيث راحت شد، مي كه

و قبول آن در نظر خوانندگان به  خود با فلسفة ارسطو توافق دارد و رد فلسفة توماس قديس از لحاظ خطوط كليِ
تازگي توماس در اين است كه فلسفة ارسـطو را بـا حـداقل جـرح و     . طو خواهد بودو قبول فلسفة ارس همان نسبت رد

وي در زمان خود مبدع جسوري شناخته مي شد، و حتي پس از مرگش نيـز  . تغيير با كيش مسيحي انطباق مي دهد
اه فلسـفي  اهميت وي از لحاظ تنظيم دستگ. بسياري از نظريات او از طرف دانشگاههاي پاريس و اكسفورد محكوم شد

                                                           

  ».مي گويم اگر كسي از آب و روح مولود نگردد، ممكن نيست كه داخل ملكوت خدا شودعيسي در جواب گفت آمين آمين، بهتر «. 1
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عنوان يك اثر عظيم فكـري   به» كتاب رد«حتي اگر همة نظريات او هم اشتباه مي بود، . از ابداعات او نيز بيشتر است
اي را رد كند نخست آن را بيان مي كنـد، و غالبـاً در ايـن كـار قـدرت      يناس وقتي مي خواهد نظريهاكو. ماندباقي مي

براهين مأخوذ از عقـل و بـراهين حاصـل از    . كوشد جانب انصاف را نگاه داردشان مي دهد، و تقريباً همواره ميبسيار ن
د، و كـامالً      شناسـ ارسـطو را خـوب مـي   . يستة تحسين اسـت سازد كه شامتمايز ميكشف و شهود را با چنان وضوحي 

  .توان گفتاز فالسفة كاتوليك پيش از وي نمياي است كه در حق هيچ يك فهمد، و اين نكتهمي
توسل وي به عقـل بـه يـك معنـي از روي     . رسديه شهرت عظيم او كافي به نظر نميمعهذا اين محاسن براي توج

مثالً موضوع غير قابل فسخ بودن عقد نكـاح را  . صداقت نيست، زيرا نتيجه اي كه بايد گرفته شود از پيش معين است
زيرا كـه وي  ) الف(پدر در تربيت فرزند مفيد است؛ از اين نظر بر اساس اين موضوع دفاع مي شود كه . در نظر بگيريد

يك مربي جديد ممكـن  . زيرا چون از مادر قويتر است بهتر مي تواند تنبيه بدني را اجرا كند) ب(عاقلتر از مادر است؛ 
آن نـوع  ) ب(هيچ دليلي وجود ندارد كه مـرد را بـه طـور كلـي عـاقلتر از زن بـدانيم؛       ) الف(است در پاسخ بگويد كه 

اين مربي مـي توانـد قـدم را از ايـن هـم      . بيهي كه مستلزم نيروي بدني فراوان است در تعليم و تربيت مفيد نيستتن
اما هيچ يك از پيروان تومـاس  . فراتر گذاشته بگويد كه در عصر جديد پدر در امر تعليم و تربيت نقشي به عهده ندارد

دت زوجين و زوجات در سراسر عمر دست بكشـند؛ زيـرا كـه    قديس حاضر نيستند كه بنا بر اين علل از اعتقاد به وح
  .مباني اعتقاد آنان غير از آن است كه گفته شده

همة ايـن بـراهين، سـواي آن كـه از علـل غـايي       . يا براهيني را كه در اثبات وجود خدا آورده است در نظر بگيريد
دانـد  اما هر رياضيداني مي. مبدأ قرار داردون اشياي غير ذيروح گرفته شده، بر اساس فرض محال بودن يك سلسلة بد

سلسلة اعداد صحيح منفي كه منتهي به منهاي يك مي شوند يكي از موارد خالف ايـن  . كه چنين امري محال نيست
ود، از اعتقـاد  اما در اينجا نيز هيچ كاتوليكي، حتي اگر به غلط بودن استدالالت توماس مجاب و معتقد شـ . فرض است

  .شودكند يا متوسل به وحي و الهام ميارد، بلكه برهان ديگري اختراع ميدنميبه خدا دست بر 
اين دعوي ماهيت و وجود خدا يكي است، يعني ذات خدا همان صـفات او از قبيـل خـوبي و قـدرت و غيـر ذلـك       

در فلسفة  اين تخليط در فلسفة افالطون مشهود است، و ظاهراً. است، تخليط ميان نحوة وجود كليات و جزئيات است
مطابق اين عقيده بايد چنين تصور كرد كه ذات خدا از جنس كليـات اسـت در حـالي    . ارسطو از آن احتراز شده است

بيان صحيح اين مشكل دشوار است، زيرا در حدود اصطالحات منطق ارسطو است كه ديگر  .كه وجود او چنين نيست
ة تأليف و استعمال الفاظ است كه مبناي بـراهين اثبـات صـانع    حائز اعتبار نيست؛ اما حاكي از نوعي خلط و ابهام نحو

  .دهدرا از دست مي قرار گرفته و بدون آن، براهين مزبور مقبوليت خود
خواهد مانند سقراط افالطـوني زمـام   او نمي. س كمتر اثري ديده مي شوداز روح فلسفي حقيقي نزد توماس اكوينا

سرگرم تحقيقي نيست كه دانستن نتيجـة  . ست بكشاندجا كه خاطرخواه او سپارد تا هرعقل خود را به كف استدالل ب
دانـد؛ يعنـي آن حقيقـت در    ه سازي بپردازد، خود حقيقـت را مـي  پيش از آنكه به فلسف. آن از پيش غير ممكن باشد

ت؛ و اگر توانست براهين ظاهراً منطقي براي قسمتي از آن كيش بيابـد، زهـي سـعاد   . كيش كاتوليك اعالم شده است
يافتن برهـان بـراي نتـايجي كـه از پـيش      . اگر نتوانست همين قدر كافي است كه به دامان وحي و الهام پناهنده شود

توان گفت توماس اكويناس شايسـتة آن اسـت   اين نميبنابر. معين شده باشد فلسفه نيست، بلكه دفاع خصوصي است
 .ز قرار گيردكه با بهترين حكماي يونان يا فالسفة عصر جديد در يك ترا
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ميـان ايـن دو    .رفته از دومينيكيان كمتر بوديسيان به كليساي كاتوليك، رويهمناپذيري اعتقاد فرانستماميت و خدشه

سـه فيلسـوف مهـم    . گروه رقابت شديدي برقرار بود و فرانسيسيان مايل نبودند كه مرجعيت توماس قديس را بپذيرند
و  St. Bonaventuraبونـاونتوراي قـديس   . فرانسيسي عبارتند از روجر بـيكن و دونـس اسـكوتوس و ويليـام اوكـامي     

  .ايان توجهندهم ش Matthew of Aquaspartaماتيوي آكواسپارتايي 
ولي در عصر  ،در عصر خود چنانكه بايد مورد تحسين نبود) 1294، متوفي حدود 1214متولد حدود (روجر بيكن 

او فيلسوف به معني اخص كلمه نبود، بلكه مـردي بـود داراي   . جديد بيش از آنچه شايد مورد تمجيد قرار گرفته است
ر عصر او علم با كيمياگري آميخته بود و پنداشته مي شد كه بـا  د. معلومات عمومي و عشق مفرط به رياضيات و علوم

بونـاونتوراي   1257به سـال  . جادوگري هم آميخته است؛ و بيكن مدام به اتهام الحاد و جادوگري در زحمت مي افتاد
در حـالي   اما. قديس رئيس سلسلة فرانسيسي او را در پاريس تحت نظر قرار داد و حق انتشار آثارش را از او سلب كرد

نمايندة پاپ در انگلسـتان بـه او فرمـان داد تـا      Guy de Foulquesكه اين دستور به قوة خود باقي بود، گي دو فولك 
كوتاهي سه كتاب نوشت بـه نامهـاي   بسيار به همين مناسبت بيكن در مدت . فلسفة خود را براي مطالعة پاپ بنويسد

ايـن كتابهـا ظـاهراً    . Opus Tertium» كتـاب سـوم  «و  Opus Minus» كتاب كوچك«، Opus Majus» كتاب بزرگ«
              امـا هـيچ چيـز    . بيكن اجازه يافت كه از تبعيدگاه پاريس بـه اكسـفورد بـازگردد    1268تأثير مساعد كردند و در سال 

معاصـران  عادت داشت كه به طرز تحقير آميزي بـر فاضـل تـرين    . توانست درس حزم و احتياط به بيكن بياموزدنمي
صـالحيت  اند سخت بـي ثار يوناني و عربي را ترجمه كردهخود خرده بگيرد و به خصوص عقيده داشت مترجماني كه آ

و  Philosophiae Compendium Studii» مجموعـة تحقيقـات فلسـفي   «كتابي نوشت به نام  1271بيكن در . اندبوده
 تاب بر محبوبيت او در ميان  همگنانش چيزي نيفـزود؛ و در اين ك. در آن به ناداني و بي اطالعي روحانيان حمله كرد

از زنـدان آزاد   1292در . كتابهايش از طرف رئيس سلسله محكوم شد و خودش چهارده سال بـه زنـدان افتـاد    1278
  .شتذشد و كمي پس از آن درگ

براي تجربـه ارزش بسـيار   برخالف بيشتر فالسفة آن عصر، . المعارفي ولي غير منظم بودهبيكن داراي معلومات دائر
كريستف اين قسـمت از  . در باب جغرافيا خوب مي نوشت. قائل بود و اهميت آن را با نظرية قوس و قزح نشان مي داد

قليـدس را در آثـار خـود نقـل     كتب ششم و نهم اُ. دان خوبي هم بودرياضي. از آن تأثير پذيرفته بود آثار او را خوانده و
اي              منطـق را رشـتة بيهـوده   . ن گفتـه اسـت  ابع عربي دربارة علم منـاظر و مرايـا نيـز سـخ    به پيروي از من. كرده است

  .نوشتاهميت قائل بود كه در آن باب مي دانست، و از طرف ديگر براي كيمياگري آنقدرمي
  .پردازممي» بزرگكتاب «اي از نقل خالصه اي از حيطه و شيوة فكر او را نشان داده باشم بهمن براي اينكه شَمه

و چون كتاب بـراي مطالعـة   (نخست پيروي از مرجع ضعيف و نامناسب؛ : گويد كه ناداني چهار علت داردبيكن مي
؛ دوم تـأثير عـادت؛ سـوم عقيـدة تـودة      )پاپ نوشته شده، احتياطاً تذكر مي دهد كه اين علت شامل كليسا نمي شود

؛ چهارم پنهان داشتن نـاداني خـود بـه وسـيلة     )ة معاصرانش مي شودو گويا اين علت به جز خود او شامل هم(نادان؛ 
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گيرند، و بدترين آنها علـت چهـارم   ي بشر از اين چهار علت سرچشمه ميهمة بديها. نشان دادن دانش و خرد ظاهري
  .است

بـيكن  . در جانبداري از يك عقيده، خطاست اگر به دانش اسالف يا رسم و عادت مألوف يا عقية عموم استناد كنيم
و يـروم   Adelard of Bathي ترشـد و ادالرد بـا  سـينا و ابـن  ي سنكا و سيسـرو و ابـن  در تأييد نظر خويش به گفته ها

گويا در نظر او استناد به اين مراجع بـراي اثبـات ايـن    . كنداستناد مي St. Chrysostomقديس و كريسوستوم قديس 
  .كه شخص نبايد به مراجع استناد كند كافي است

ظـر همـة   فقـط ارسـطو و پيـروانش در ن   «. ارادت بيكن به ارسطو فراوان است، ولي خالي از شك و ترديـد نيسـت  
                         بيكن نيز ماننـد كمـابيش همـة معاصـران خـود هنگـامي كـه از ارسـطو سـخن          » .اندخردمندان حكيم شناخته شده

. گويد كه حتي ارسطو هم به آخرين حد حكمـت بشـري نرسـيد   را به كار مي برد، ولي مي » حكيم«مي گويد عنوان 
است، گرچه او هم پديدة قوس و قزح را كـامالً درك نكـرده بـود؛    » سرور و پيشواي حكمت«پس از ارسطو، ابن سينا 

معهذا وقتي كه خـود بـيكن دربـارة    . (شناختانتشار بخار آب است نمي» پيدايش سفر«زيرا علت غايي آن را كه بنابر 
بيكن به كرات سـخناني مـي گويـد كـه     .) پردازدسينا ميراوان به نقل قول از ابنو قزح بحث مي كند با تحسين فقوس

رنگ و بوي اعتقاد تام و تمام به كليسا دارد؛ از قبيل اين كه يگانه حكمت كامل در كتب آسماني است، به نحوي كـه  
گويد اخذ دانش از كفار محل ايـراد  ولي هنگامي كه مي .تفسير شده استبه وسيلة شريعت كليسايي و فلسفه تعبير و 

عالوه بر ابن سينا و ابن رشد، به كرات از فارابي و گـاه نيـز   . نيست از لحن كالمش صداقت بيشتري به گوش مي رسد
قول ابومعشر را بدين منظـور نقـل مـي كنـد كـه ثابـت كنـد كـه         . از ابومعشر بلخي و ديگران به نقل قول مي پردازد

ر مـن نمونـه اي   يات پيش از توفان نوح وجود داشته است و نوح و پسرانش از آن با اطالع بوده اند؛ و اين به نظـ رياض
غيـر  (بيكن رياضيات را به عنوان يگانـه منبـع علـم يقـين     . توانيم از علماي غير مسيحي بياموزيماست از آنچه ما مي

  .دستايبيني مياسي و ستارهشنالزم ستاره و جزء) مكشوف
اقوال الهيان مختلف، از جمله  .بيكن به پيروي از ابن رشد عقيده دارد كه ذهن فعال جوهري است ذاتاً سواي روح

. اسقف لينكلن، را در تأييد نظر خود كه با نظر توماس قديس مخالف است نقل مـي كنـد   Grossetesteگروس تست 
از افالطون مستقيماً نقل . مغلوط است ةكنند، ترجممي ارسطو از خالف اين نظر حكايت مي گويد قطعاتي كه در آثار

ة فرفوريـوس بـه   نمي كند، بلكه به يك واسطه از قول سيسرو، يا به دو واسطه از نوشته هاي نويسندگان عـرب دربـار  
ظريـة  ه نكـ اما اين امر دليل بر آن نيست كه به فرفوريوس ارادت فراواني داشته باشد، زيرا . پردازدنقل از افالطون مي

  .نامدمي» كودكانه«وس را دربارة كليات فرفوري
گذارند، بيكن مورد تمجيد قـرار گرفتـه   ان معرفت بيش از استدالل ارزش ميدر عصر جديد چون تجربه را به عنو

. بديهي است كه عاليق بيكن، و نحوة بحث او دربارة قضايا، با عاليق و شيوة مدرسـيان واقعـي فـرق بسـيا دارد    . است
المعارفي او شبيه به عاليق نويسندگان عرب است كه او را بيش از غالب فالسفة مسيحي تحت تأثير قـرار  هدائرعاليق 

حكماي عرب نيز مانند بيكن به علم دلبسته بودند و به جادو و سـتاره بينـي عقيـده داشـتند، و حـال آنكـه       . داده اند
سـيماي بـيكن از ايـن    . نيرنگ و فريب مـي شـناختند   مسيحيان جادو را امري شيطاني مي دانستند و ستاره بيني را

جهت شگفت انگيز است كه با ساير فالسفة مسيحي قرون وسطي تفاوت بسيار دارد، وليكن ايـن مـرد در عصـر خـود     
نويسـندگان  . داشته اسـت شود جنبة علمي نتا آن اندازه كه گاه پنداشته مي نفوذ و تأثير چنداني نداشت و به نظر من

  .گفتند كه بيكن باروت را اختراع كرده است، ولي اين گفته البته درست نيستانگليسي مي
، كه به عنوان رئيس سلسلة فرانسيسي بيكن را از انتشار آثارش ممنوع داشت، )1221-1274(بوناونتوراي قديس 

                   خـدا جانبـداري   ت انسلم قديس تعلق داشـت و از برهـان او در اثبـات وجـود     او به سّن. مردي بود يكسره از نوع ديگر
ل افالطوني عقيـده داشـت؛ ولـي    ديد؛ به مُثنوعي مغايرت اساسي با مسيحيت مي در مذهب ارسطويي جديد. مي كرد
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در آثارش اقوال اگوستين فراوان نقل شـده اسـت، ولـي از اقـوال     . مي گفت فقط خداست كه معرفت كامل بدانها دارد
  .شوديالد مسيح نيز كمتر چيزي ديده مينويسندگان پيش از محكماي عرب اثري نيست و از 

از پيروان بوناونتورا بود، ولي كمتر از وي از تأثير فلسفة جديـد در  ) 1235-1302در حدود (ماتيوي آكواسپارتايي 
قـديس بـا    او جزو سلسلة فرانسيسي بود و به مقام كاردينالي رسيد و به جانبداري از عقايد اگوسـتين . امان مانده بود

از . ال حكيم مكـرر نقـل مـي شـود    گرفته است و اقو» حكيم«ولي در آثار او ارسطو نام . توماس قديس مخالفت ورزيد
                    كنـد؛ و در مـورد ديونيسـيوس نيـز چنـين      انسـلم قـديس را بـا احتـرام نقـل مـي       برد؛ اقوالسينا به كرات نام ميابن
  .صلي او اگوستين قديس استكند، ولي مرجع و مقتداي امي

اسـت؛ از ايـن   » خطاي محـض «مُثل افالطون . گويد كه ما بايد حد وسطي ميان افالطون و ارسطو بيابيمماتيو مي
از طرف ديگر ارسطو هم در اشتباه است؛ او معرفت را به . مثل حكمت حاصل مي شود، ولي معرفت به دست نمي آيد

گيرد كه معرفت ما معلول امور عـالي و دانـي هـر    اتيو چنين نتيجه ميم. نددست آورد ولي از حصول حكمت عاجز ما
  .شودارجي و عقول كامله هر دو حاصل ميدو است؛ يعني از اشياي خ

او در اسكاتلند يـا اولسـتر   . مجادلة فرانسيسيان را با توماس ادامه دارد) 1270-1308در حدود (دونس اسكوتوس 
Ulster وتوس در اسـك . ه سلك فرانسيسيان درآمد، و سالهاي آخر عمر را در پـاريس گذرانـد  متولد شد، در اكسفورد ب

آاليشي بار گرفتن مريم عذرا دفاع كرد و در اين مباحثـه دانشـگاه پـاريس و سـرانجام تمـام      برابر توماس از نظرية بي
ازة نظريات بوناونتورا، يـا حتـي   او نيز از پيروان اگوستين است، ولي نظرياتش به اند. كليساي كاتوليك با او موافق شد

مانند آن دو، اختالف نظرهاي او نيز با توماس قديس ناشـي از آن اسـت كـه در    . متيوي آكواسپارتايي، افراطي نيست
  .دخالت دارد) به واسطة اگوستين(فلسفة او مقدار بيشتري از مذهب افالطوني 

ا سالك طريقت مي تواند حقيقت مسلم و خالصـي را  آي«مثالً اسكوتوس به بحث در باب اين مسئله مي پردازد كه 
در . و اسـتدالل مـي كنـد كـه نمـي توانـد      » يضان خاصي از جانب نور غير مخلوق دريابـد؟ از طريق طبيعي و بدون َف

تنهـا مشـكلي كـه مـي بينـد مثـل       . استدالل نخستين فقط با نقل قول از اگوستين قديس از نظر خود دفاع مي كنـد 
زيرا كه چيزهاي ناديدة او، يعني قوت سرمدي « :گويداست كه مي» رسول به روميانرسالة پولس «بيستم از باب اول 

  ».شود تا ايشان را عذري نباشدسيلة كارهاي او فهميده و ديده ميو الوهيتش از حين آفرينش عالم به و
بر آن بـود  . گيوسي داشتاو قائل به اختيار بود و تمايلي هم به مذهب پال. دونس اسكوتوس رئاليست معتدلي بود

، يعني چيزهايي كه بدون احتياج به دليل قابل شناختند، نظر »بديهيات«بيشتر به . است» ماهيت«عين » وجود«كه 
                             شـوند؛  امـوري كـه بـه تجربـه معلـوم مـي      ) 2( اصولي كه به خـودي خـود معلومنـد؛   ) 1: (بديهيات سه نوعند. داشت

  .اما بدون فيض الهي ما قادر به شناختن هيچ چيزي نيستيم. ل خود مااعما) 3(
دونس اسكوتوس مـي گفـت كـه    . كردنداكثر فرانسيسيان از دونس اسكوتوس بيش از توماس اكويناس پيروي مي

                 يعنـي آنچـه هـر چيـزي را از چيزهـاي ديگـر متمـايز        » اصل تشـّخص «چون ميان وجود و ماهيت فرقي نيست پس 
ايـن موضـوع   . يكي از مسائل مهم فلسفة مدرسي بود» اصل تشّخص«). يا هيوال(سازد، همان صورت است نه ماده مي

آنكه به نويسندة خاصي رجوع كنـيم شـايد   بي. ه باقي مانده استبه اشكال مختلف تا به امروز هم به عنوان يك مسئل
  .مبتوانيم مسئله را به طريق زير بيان كني

صفات عرضي آنهايي هستند كه شـئ مـي توانـد    . تصة اشيا برخي ذاتي و برخي عرضي هستندخدر ميان صفات م
اكنـون  . مانند بر سر داشتن كاله، اگر شئ مورد بحث يك مرد باشد -بدون از دست دادن ذات خود از آنها عاري شود 

شيم آيا اين دو هميشه ذاتاً با يكديگر متفاوتنـد يـا   اين سئوال پيش مي آيد كه اگر دو فرد متعلق به يك نوع داشته با
اخيـر و در  ممكن است كه ذات انها عيناً مشابه و مماثل باشد؟ توماس قديس در مورد جواهر مـادي معتقـد بـه نظـر     

دونس اسكوتوس مي گويد كه در ميان دو جزئي مشـخص، هميشـه   . قبلي استمورد جواهر غير مادي معتقد به نظر 
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نظر توماس قديس مبتني بر اين است كه مادة خالص از اجزاي مماثلي تركيب يافتـه اسـت   . جود داردتشّخص ذاتي و
بدين ترتيب يك فرد آدمي كـه از جسـم   . كه فقط از روي وضعي كه اين اجزا در فضا دارند از يكديگر قابل تشخيصند

. داشـته باشـند  » جسـمي «تفـاوت  و روح تشكيل يافته فقط از لحاظ وضع قضايي جسم خود ممكن است با فرد ديگ 
اما دونـس اسـكوتوس از جانـب ديگـر     .) اين موضوع از لحاظ نظري ممكن است در مورد دو نفر توأمان مصداق بيابد(

پيداست كه اين نظـر  . معتقد است كه اگر دو چيز از يكديگر متمايز باشند، تمايز آنها بايد به سبب تفاوت كيفي باشد
  .مذهب افالطوني قرابت داردبيش از نظر توماس قديس به 

نخسـتين قـدم،   . قبل از اينكه بتوانيم اين مسئله را به شكل جديدش بيان كنيم، بايد مراحل مختلفي را بگـذرانيم 
عرضـي، كـه، ماننـد بسـياري از      وكه به وسيلة اليب نيتس برداشته شد، عبارت بود از طرد تمايز ميان صـفات ذاتـي   

     ن را بيـان كنـيم واقعيـت خـود را از دسـت      آچيزهايي كه مدرسيان از ارسطو گرفته بودند، همينكه بخواهيم به دقت 
تمام قضـايايي كـه دربـارة شـئ مـورد بحـث       «. اين تعريف را خواهيم داشت» ذات«به جاي  ابدين ترتيب م. دهدمي

اليب نيتس مي گويـد كـه محـال    .) وضع مكاني و زماني هنوز در نظر گرفته نمي شوداما به طور كلي (» .صادق است
ــل      ــان اص ــن هم ــند، و اي ــد باش ــاً همانن ــي عين ــدين معن ــز ب ــت دو چي ــز  «اس ــل تميي ــر قاب ــور غي ــتي ام                                         » همانس

)identity of indiscernibles (آنـان گفتنـد كـه دو پـاره از     . رد انتقاد قرار گرفتست كه از طرف علماي فيزيك مواو
ماده فقط ممكن است از لحاظ وضع مكاني و زماني خود با يكديگر تفاوت داشته باشـند و ايـن نظـري اسـت كـه بـا       

  .شكل نسبت درآورده استبه نطرية نسبيت دشوارتر شده است؛ زيرا كه نسبيت زمان و مكان را 
. است» جوهر«وزي الزم است قدم ديگري هم برداشته شود، و آن طرد مفهوم براي درآوردن مسئله به صورت امر

» شـيئيت «اي از كيفيات باشد، زيرا كه ديگر در آن هيچ هسـتة  بايد مجموعه» شئ«صورت گرفت، يك  چون اين كار
  .خالص وجود ندارد

اتخاذ كنيم كه بيشـتر بـه نظـر     را مطرود بدانيم، بايد نظري» جوهر«آيد كه اگر از اين موضوع ظاهراً چنين برمي
. ولي اين امر مشكالت فراواني در مورد زمـان و مكـان پديـد مـي آورد     .اسكوتوس مشابه باشد تا نظر توماس اكويناس

تحقيـق در معنـي و   «در كتـاب  » اسـماي خـاص  «من اين مسئله را، چنان كه به نظرم رسـيده اسـت، تحـت عنـوان     
  .اممورد بحث قرار داده Inquiry into Meaning and Truth» حقيقت

گويـا  . از شرح حال او اطالعات بسيار ناقصي داريـم . ويليام اوكامي پس از توماس قديس مهمترين مدرسيان است
است يا  1349به دنيا آمده، و در دهم آوريل درگذشته؛ اما معلوم نيست كه سال مرگش  1300و  1290بين سالهاي 

گوينـد  بسياري مـي .) ن سال واقع شده باشدين شايد مرگش در اياكرد؛ بنابريبيداد م 1349طاعون در سال . (1350
واقـع در يوركشـير را    ليكن داليـل برنـز اوكهـامِ   ؛ ومتولد شده است Surreyواقع در سوري  Ockhamكه او در اوكهام 

وي مدتي در اكسفورد به سر برد و سپس به پاريس رفت و در آنجا نخست شاگرد و سپس رقيـب  . صحيح تر مي داند
جان بيست و دوم بر سر موضوع فقر پاي او هم به ميـان  در دعواي ميان فرقة فرانسيسي و پاپ . دونس اسكوتوس شد

را مورد عـذاب و آزار  » روحيون«رئيس فرقة فرانسيسي  Michael of Cesenaنايي سبا پشتيباني ميكائيل سپاپ . آمد
اما پيش از ماجري، مطابق قراردادي زمينهايي كه به اعضاي فرقة رسيده بود به پاپ واگذار شده بود، تا . قرار داده بود

وم به ايـن وضـع پايـان داد و    جان بيست و د. او منافع آنها را به فرقه بدهد، بي آنكه گناه مالكيت به گردن فقرا بيفتد
نايي سـر بـه   سـ بـه سـركردگي ميكائيـل س    در نتيجه اكثريت افراد فرقـه . مالكيت صريح را بپذيرد گفت كه فرقه بايد

اوكامي كه به امر پاپ به آوينيون فراخوانده شده بود تا به اتهام الحاد در مورد مسئلة تبـديل جـوهر   . طغيان برداشتند
ــب ميكائيــ   ــد، جان ــخ بده ــل سپاس ــادوايي      س ــيليوي پ ــي مارس ــز، يعن ــري ني ــم ديگ ــرد مه ــت، و م                             نايي را گرف

Marsiglio of Paduaامپراتـور لـويي   آوينيون گريختند و به نـزد  از هر سة آنها تكفير شدند، ولي . ، همين كار را كرد
مورد توجه مردم آلمان بود ولي پاپ با آن مـدعي   امپراتوري ولويي يكي از دو تن مدعيان تاج و تخت . پناهنده شدند
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خـود پـاپ نيـز مـتهم بـه      . پاپ لويي را تكفير كرد و لويي از پاپ به يك شوراي عمومي شكايت بـرد . ديگر موافق بود
  .الحاد شد

 اگر با شمشير از من دفاع كني، من هـم بـا قلـم از تـو دفـاع     «: گويند اوكامي هنگامي كه امپراتور را ديد گفتمي
به هر حال، او و مارسيليوي پادوايي تحت حمايـت امپراتـور در مـونيخ جـايگزين شـدند و بـه نوشـتن        » .خواهم كرد

اوكامي  چه بر سر 1338كه پس از مرگ امپراتور در ميت بسيار است پرداختند؛ ولي اينرساالت سياسيي كه داراي اه
  .رسدولي اين سخن نادرست به نظر ميد، گويند كه وي با كليسا آشتي كربعضي مي. آمد، روشن نيست

خطة امپراتوري ديگر آن نبود كه در عهد سلسلة هوهنشتاوفن بود، و دستگاه پاپ نيز با آنكه دعاويش روز بـه روز  
بونيفـاس هشـتم، در آغـاز قـرن چهـاردهم مقـر پـاپ را بـه         . بزرگتر مي شد ديگر آن عزت و حرمت سابق را نداشت

امپراتور هم پيش سقوط . و پاپ به صورت يكي از متابعين سياسي پادشاه فرانسه درآمده بودآوينيون انتقال داده بود، 
توانست داعية ضعيف ترين نـوع حكومـت بـر جهـان را هـم      قدرت فرانسه و انگلستان ديگر نميكرده بود، و به سبب 

ت خود در مسائل دنيوي كاسـته  از طرف ديگر پاپ نيز به علت متابعت از پادشاه فرانسه از دعوي حاكمي. داشته باشد
انگلسـتان در زمـان ادوارد   . اپ و امپراتور در حقيقت جدال ميان فرانسـه و آلمـان بـود   پبدين ترتيب جدال ميان . بود

. اين امر باعث شد كه انگلستان با پاپ نيز مخالف شـود . سوم با فرانسه در جنگ بود و بدين جهت با آلمان متحد بود
شـد آن را برتـر از پـاپ    اين تنها مرجع روحـاني بـود كـه مـي     كيل يك شوراي عام بودند، ودشمنان پاپ خواهان تش

  .دانست
اين مخالفت به جاي اين كه صرفاً در موافقت با امپراتـور باشـد،   . در اين هنگام ماهيت مخالف با پاپ دگرگون شد

امـر   ايـن دگرگـوني،  . آشكار بود لحن آزاديخواهانه به خود گرفت و اين لحن به خصوص در موضوعات حكومت كليسا
  .اي بخشيد و سرانجام به رفورم شدمخالف با پاپ را نيروي تازه

گرچه در شعر و شاعري مبدع بزرگي به شمار مي آيد، به عنوان متفكر از عصر خود قـدري  ) 1265-1321(دانته 
بيني اندكي منعكس كنندة ناز لحاظ جها De Monarchia» در باب سلطنت«كتاب وي تحت عنوان . عقب مانده بود
دانتـه  . است و اگر صد سال پيشتر نوشته مي شد، بيشتر بـا زمـان خـود توافـق مـي داشـت      » گيبلين«تمايالت فرقة 

شـيطان او داراي سـه دهـان    » كمـدي الهـي  «در . را مستقل و هر دو را منصوب از جانب خدا مي داندو پاپ امپراتور 
جود؛ زيرا هر سه به يك اندازه خيانـت  سخريوطي و بروتوس و كاسيوس را مياست و در اين سه دهان مدام يهوداي ا

نفسه، بلكه بـه عنـوان افكـار يـك فـرد غيـر       افكار دانته نه تنها في. حق قيصراولي در حق مسيح، و باقي در : اندكرده
  .كهنه بوداي هأثيري نداشت و به طرز مأيوس كننداست؛ ولي اين افكار نفوذ و تتوجه روحاني هم جالب 

شكل تازه اي در مخالفت با پاپ بنياد نهاد، كه در آن امپراتور فقـط  ) 1270-1342(برعكس، مارسيليوي پادوايي 
از . او يكي از دوستان نزديك ويليام اوكامي بود و عقايد سياسي او تحت تأثير قـرار مـي داد  . صورت وزنه و زينت دارد

گويد كه حق قانونگزاري با اكثريت مـردم اسـت و اكثريـت مـردم     او مي. د او از اوكامي مهمتر استلحاظ سياسي خو
حكومت انتخابي را به كليسا نيز تعميم مي دهد و براي مردم غير روحاني نيـز  . حق دارند حكام را به مجازات برسانند

اها بايد شوراهاي محلي با شـركت مـردم غيـر روحـاني تشـكيل شـوند و ايـن شـور        . حق شركت در آن قائل مي شود
. فقط شوراي عام بايد حق تكفير اشخاص و تفسير متون مقـدس را دارا باشـد  . نمايندگان شوراي عام را انتخاب كنند

هـيچ  . كليسا نبايد بر امور دنيـوي حكومـت كنـد   . منين در تعيين نظريات شركت خواهند داشتؤبدين ترتيب همة م
  .رات خاص دارا باشدكس نبايد بدون موافقت دولت تكفير شود و پاپ نبايد اختيا

  .اوكامي به اندازة مارسيليو پيش نرفته، ولي يك شيوة كامالً دموكراتي براي انتخاب شوراي عام طرح كرده است
تشكيل شورا مورد نياز بود نهضت شـورا طلبـي بـه    » انشعاب بزرگ«در اوايل قرن پانزدهم، كه براي رفع و اصالح 

مدعاي ايـن نهضـت، چنـان كـه در آثـار      . كار خود را انجام داد، فرونشستاما اين نهضت هنگامي كه . اوج خود رسيد
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پروتسـتانها  . مارسيليو نيز ديده مي شود، با آنچه بعدها از لحاظ نظري به وسيلة پروتسـتانهااتخاذ شـد تفـاوت داشـت    
مـذهبي   ةمي گفتند كـه عقيـد  . خواهان حق اجتهاد خصوصي بودند و نمي خواستند به رأي شوراي عام تسليم شوند

مارسيليو برعكس هنوز خواهان وحدت مـذهب كاتوليـك   . چيزي نيست كه دستگاه دولتي بتواند دربارة آن حكم كند
در عمل اكثر پروتستانها چـون  . است، منتها مي خواهد از طرريق دموكراتي بدين هدف برسد، نه با قدرت مطلقة پاپ

ه را به جاي پاپ قرار دادند، و بدين ترتيـب نـه حـق اجتهـاد     به قدرت رسيدند تنها كاري كه كردند اين بود كه پادشا
اما اين گروه در مبارزة خود بـا پـاپ   . خصوصي به دست آوردند و نه شيوة دموكراتي براي حل و فصل مسائل عقيدتي

ه بايد گفت كه گـرو . دادهمة مدرسيان اوكامي را ترجيح مي لوتر از ميان. از نظريات نهضت شورا طلبي كمك گرفتند
كثيري از پروتستانها، حتي در جاهايي كه دولت پروتستان بود، معتقد به نظرية اجتهاد خصوصي بودند، و همـين امـر   

  .بود Presbyterians» هاترينپرسبي«و  Independents» مستقالن«در جنگ داخلي انگلستان مورد عمدة اختالف 
آنها براهيني عليه و له دعاوي مختلف اقامه شـده و   به سبك مناظرة فلسفي نوشته شده و در 1اوكاميسياسي آثار 

يم، ولـي در عصـر اوكـامي    ما امروز با نوع صريحتري از تبليغ سياسي خو گرفته ا. گاه به هيچ نتيجه اي نرسيده است
  .اي كه او در پيش گرفته بود مؤثر بوده استشايد شيوه

  .سازدبيني او را روشن ميشيوه و جهان اي چندنمونه
سؤال نخست اين است كه آيا يك نفر مـي توانـد   . دارد» هشت سؤال راجع به اختيارات پاپ«ة مطولي به نام رسال

آيا مقـام دولتـي بـي واسـطه از جانـب خـدا       : در كليسا و دولت هر دو به حق صاحب عاليترين مقام باشد؟ سؤال دوم
ي را بـه امپراتـور و سـاير حكـام واگـذار كنـد؟       آيا پاپ حق دارد كه قضاوت در امور دنيو: تعيين مي شود يا نه؟ سوم

كليسـا از  : آيا انتخاب شدن به وسيلة انتخاب كنندگان اختيارات تام به پادشاه آلمان مي دهد؟ پنجم و ششـم : چهارم
ي كـه بـه دسـت يـك     يآيا تاجگـذار : طريق حقوق اسقفها و پادشاهان متبرك چه حقوقي را به دست مي آورد؟ هفتم

ايا انتخاب شدن به وسيلة انتخاب كنندگان بـه پادشـاه   : لح انجام بگيرد، حائز اعتبار هست؟ هشتماسقف اعظم غير صا
  .آلمان لقب امپراتور مي دهد؟ همة اينها در آن زمان مسائل حاد سياست روز بود

؟ ايـن  يا حاكم مي تواند بدون اجازة پاپ اموال كليسا را تصاحب كنـد آيك رسالة ديگر دربارة اين مسئله است كه 
رساله براي توجيه ماليات بستن ادوارد سوم بر روحانيان براي جنگ با فرانسه نوشته شده، و بايد به خاطر داشـت كـه   

  .ادوارد از متفقين امپراتور بود
ل يا عمـ آو در آن اين سؤال به بحث گذاشته شده كه » شوري دربارة امر ازدواج«اي است تحت عنوان ديگر رساله
  اش موجه بوده است با نه؟واج با عموزادهامپراتور در ازد

  .پيداست كه اوكامي حداكثر كوشش خود را به كار برده است تا استحقاق حمايت شمشير امپراتور را داشته باشد
ـ در اين موضوع كتاب بسيار خـوبي هسـت   . اكنون وقت آن است كه به نظريات فلسفي محض اوكامي بپردازيم ه ب

و بسياري از مطالبي كه من در اينجا بيان خواهم كرد مبتني بـر   2تأليف ارنست اي مودي» منطق ويليام اوكامي«نام 
نويسـندگان تـاريخ فلسـفه تمـايلي     . اين كتاب خواهد بود كه نقطة نظر آن قدري غريب، ولي به نظر من صحيح است

كنند، و حال آنكـه ايـن كـار عمومـاً     و تعبير دارند به اين كه نظريات هر فيلسوفي را در پرتو نظريات اخالق او تفسير 
بـه عنـوان مبشـر     -شناسند كه اضمحالل فلسفة مدرسي را باعث شد ارحان اوكامي را به عنوان كسي ميش. خطاست

بنابر نظـر مـودي، كـه    . دكارت، يا كانت، يا هر كس ديگري كه در ميان فالسفة جديد مورد عالقة شخص شارح باشد
او مي گويد كه اوكامي بيشتر هم خود را بدين مهم مصروف مي داشت كـه  . ي خطاستمن هم با آن موافم، اين به كل

غـرض تومـاس   . گر زنده كندفلسفة عرب آزاد شده باشد، بار ديفلسفة خالص ارسطو را، كه از تأثير فلسفة اگوستين و 
                                                           

1.Guillelmi de Ockham Opera Poli)ca, Manchester University Press, 1940. 

2. Ernest E. Moody, The Logic of William of Occam. 
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                        از نزديـك ادامـه   ولي، چنان كـه ديـديم فرانسيسـيان پيـروي از اگوسـتين قـديس را       . قديس هم تا حدي همين بود
گويد كه تفسير فلسفة اوكامي به وسـيلة مورخـان جديـد در    مودي مي. ه وضع اوكامي چنين نبودمي دادند، حال آنك

از فلسفة مدرسي بـا فلسـفة جديـد دارنـد مخـدوش و      » تدريجي«نتيجة تمايلي كه اين گروه به يافتن يك راه انتقال 
يقـت  ن امر باعث شده است كه مردم در آثار اوكامي نظريات جديد بيابنـد، حـال آنكـه او در حق   اي. معيوب شده است

  .كندفقط فلسفة ارسطو را تفسير مي
شـهرت  » اُسترة اوكـامي «شود ولي به عنوان عروف است كه در آثار او ديده نمياوكامي بيشتر به سبب جمله اي م

اوكامي اين سخن را نگفته، ولـي سـخن ديگـري    » .ضرورت جايز نيستتكثير امور بدون «: يافته است و آن اين است
توان كـرد  كاري كه با كمتر مي بيهوده است كه«: گفته است كه معنايش به اين بسيار نزديك است؛ او گفته است كه

ي نـدارد  يز قابل تعبير باشد، ديگر دليلـ چون اتخاذ فالن امر مفروض همه ديعني اگر در علمي ب» .با بيشتر كرده شود
  .امرا بسيار مفيد يافتهخود من در تحليل منطقي اين اصل . كه آن امر را فرض كنيم

نامگرايـان  . است ولي ظاهراً در مابعدالطبيعـه چنـين نيسـت   ) اصالت تسميه(اوكامي در منطق معتقد به نامگرايي 
نس اسكوتوس ارسـطو را غلـط تفسـير    گفت كه پيروان دواو مي. شناختنداو را به عنوان باني مكتب مي 1قرن پانزدهم

كرده اند و تقصير آن پاره اي به گردن اگوستين قديس و پاره اي به گردن ابـن سيناسـت، و لـيكن پـاره اي هـم بـه       
در اين رساله فرفوريـوس سـه   . ي ارسطو است»قاطيقوريا«واسطة علت قديميتري است و آن رسالة فرفوريوس دربارة 

اگـر غيـر   ) 3(آيا جسـماني هسـتند يـا غيـر جسـماني؟      ) 2(اجناس و انواع جواهرند؟ آيا ) 1: (سؤال طرح كرده است
جسمانيند آيا حال در اجسام محسوسند يا خارج از آنها هستند؟ اوكامي اين سه سؤال را دربارة مقوالت ارسطو طـرح  

رت مابعـدالطبيعي  بيش از آنچه مي بايست به صـو » ارغنون«كرد، و بدين ترتيب باعث شد كه در قرون وسطي كتاب 
نتيجـه  . ولي دونس اسكوتوس آن را دوباره پـيش كشـيد   ،اكويناس كوشيده بود كه اين اشتباه را رفع كند. تعبير شود

اوكامي دامن همت به كمر زد تا آنهـا را بـاز از   . اين شد كه منطق و مبحث معرفت به مابعدالطبيعه الهيات وابسته شد
  .هم جدا كند

منطـق عبـارت اسـت از    . تواند مستقل از مابعدالطبيعه باشدبزار فلسفة طبيعي است كه مينطق ادر نظر اوكامي م
اند ولي در ميان اسماي اشيا كليات وجود اشيا جزئي. ستعلم به اشيا راجع است، منطق چنين ني. تحليل علم برهاني

منطـق بـا   . كه دربارة آنها بحـث كنـد  منطق در كليات بحث مي كند، حال آنكه علم آنها را به كار مي برد بي آن. دارند
. اسما و مفاهيم سرو كار دارد، منتها آنها را نه به عنوان حاالت نفساني بلكه به عنوان امور ذيمعني در نظر مـي گيـرد  

منطـق راجـع بـه    . كنـد ن قضيه علم بر انسان را ايجـاب مـي  قضية منطقي نيست زيرا كه اي» انسان نوع است«جملة 
مفهـوم  . كه ساختة خود ذهن باشند چنانكه وجودشان جز به واسطة وجود عقل مقدور نباشد چيزهايي بحث مي كند

هنگامي كه از كلمه به عنـوان يـك   . است) قراردادي( موضوعاست، حال آنكه كلمه يك عالمت  طبيعييك عالمت 
شـويم،   چيز نام مي بريم و هنگامي كه آن را به عنوان امر ذيمعني در نظر مي گيريم بايد ميان آنهـا قايـل بـه تمـايز    

  ».انسان نوع است، سقراط انسان است، پس سقراط نوع است«: گرديم از اين قبيلهايي ميوگرنه دچار مغلطه
اسـماي  « و كلماتي كه بـر كلمـات ديگـري داللـت كننـد     » اسماي معقوالت اول«ه بر اشيا داللت كنند كلماتي ك
اسـماي مصـطلح در مابعدالطبيعـه    . در علوم اسما از نوع اولند و در منطق از نوع ثاني. شوندناميده مي» معقوالت ثاني

درسـت شـش اصـطالح    . ت ثـاني م معقـوالت اول اسـت و هـم معقـوال    هـ اين خصوصيت را دارنـد كـه مـدلول آنهـا     
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ايـن اصـطالحات داراي ايـن خصوصـيت      1.هستي، مطلق شئ، شئ معين، واحد، حق، خيـر : مابعدالطبيعي وجود دارد
  .توان مستقل از اينها تعقيب كردديگر قابل حملند، اما منطق را ميهستند كه همه بر يك

اين صور . م راجع به اشيا است نه راجع به صور مولود ذهنتفهم واقع مي شـود، بـل   نه آن است كه خود مورد تفه
كليات منطقي فقط اسما يا مفاهيمي هستند كه بـر بسـياري اسـما يـا     . گيردم انجام ميآن است كه به وسيلة آن تفه

تواننـد داللـت بـر اشـيا     عقوالت ثاني هستند و بنابراين نمـي اسماي م نوعو  جنسو  كلي. مفاهيم ديگر قابل حملند
كلـي  . چون واحد و هستي قابل تبديلند، پس اگر كلي وجود داشته باشد آن كلي واحـد و فـرد خواهـد بـود     اما. كنند

ا اكوينـاس  بـ رغم ابن رشد و ابن سـينا و پيـروان اگوسـتين    در اين مورد اوكامي علي. عدد استفقط عالمتي از امور مت
درست . م وجود دارندا و افراد اذهان و اعمال تفهيناس هر دو عقيده دارند كه فقط افراد اشيواوكامي و اك. موافق است

را مي پذيرند، ولي اين پذيرش فقط براي تبيين خلقت است؛ يعني خدا پـيش  » كليات مقدم بر اشيا«است كه هر دو 
اما اين موضوع مربـوط بـه الهيـات اسـت، نـه      . از خلقت بايد مخلوق خود را در ذهن دارا بوده باشد تا آنگاه خلق كند

اوكـامي در تبيـين معرفـت بشـري     . سـرو كـار دارد  » كليات مؤخر بر اشيا«به تبيين معرفت بشري كه فقط با  مربوط

ثـالثي   شـئ گويد كه سقراط به افالطون شبيه است، ولي نه به واسطة مي. شناسدنمي شئهرگز كليات را به عنوان 
  .)تمام اين مطالب صحيح است. (شباهت اسم يك معقول ثانوي است و وجودش در ذهن است. »شباهت«موسوم به 

او براي وفـق دادن  . مطابق نظر اوكامي قضاياي راجع به امور ممكن الوجود آينده فعالً قابليت صدق و كذب ندارند
بعدالطبيعـه و  از قيـد ما را در اينجا نيز مانند ساير موارد منطـق  . كندا علم مطلق خداوند هيچ كوششي نمياين نظر ب

  .داردالهيات آزاد نگه مي
آيا جزئيات است كـه بـر حسـب اولويـت     «: پرسدمي. اوكامي خالي از فايده نباشد اي چند از مباحثاتشايد نمونه

  »شود؟ول در وهلة اول مدرك فهم واقع ميحص
  .فهم است ةيق خاص و اولي متعَلكّل: عليه

  .ة حس استيمتعلق حس و متعلق فهم هر دو يكي است، ولي جزئيات متعلق اول: له
  .)رسندبب كه هر دو برهان قوي به نظر ميشايد بدين س. (پس بايد طرح صحيح مسئله را به دست آورد

ي معرفـت  يعنـ (فتـي  شئ خارج از ذهن كه خود عالمت نباشد، بـه وسـيلة چنـين معر   «: دهدوي چنين ادامه مي
  ».انداز ذهن جزئي شود، زيرا كه همة امور خارجن جزئي در وهلة اول معلوم ذهن ميياشود؛ بنابرفهميده مي) جزئي

) يعني معرفت منتهي بـر ادراك (» حسي«گويد كه معرفت انتزاعي هميشه منوط به وجود قبلي معرفت سپس مي
  .شودفت به وسيلة اشياي جزئي ايجاد مياست و اين معر

  .پردازدشمارد، و آنگاه به رفع آنها ميك را كه ممكن است پيش بيايد بر ميسپس چهار ش
كلـي بـر حسـب    «كنـد كـه   دهد، ولي اضافه ميه سؤال اصلي خود بحث را پايان مياوكامي با دادن پاسخ مثبت ب

يت حصولاولويت كفايت متعلق اول ذهن است، نه بر حسب اولو.«  
مطرح است اين است كه آيا ادراك مأخذ معرفت است يا نه، و اگر هست تا چـه انـدازه؟ بـه    اي كه در اينجا مسئله

مسـلم اسـت كـه    كمـابيش  . كنـد تعريف معرفت يعنـي ادراك را رد مـي  » تئوسته«ة ياد داريم كه افالطوون در رسال
  .بوديداشت با آن مخالف معي نداشته، ولي اگر هم اطالعي مياطال» تئوسته«اوكامي از رسالة 

دهـد، هـر   مثبـت مـي  جـواب  » آيا روح نباتي و روح عاقله در انسان حقيقتاً از يكديگر متمايزند؟«به اين سؤال كه 
ائقة برخـي شـهوات خـود    سـ يكي از براهين وي اين است كه ما ممكن است به . چند كه اثبات آن را مشكل مي داند

. ين عقل و شهوت متعلق بـه دو قلمـرو متفـاوت هسـتند    اابرچيزي را بخواهيم و به حكم عقل از آن پرهيز كنيم، و بن
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ديگـر  . عاقلـه چنـين نيسـتند    حيات در روح نباتي وجود ذهني دارند و حال آنكـه در رو سبرهان ديگر اين است كه ح
در اينجا چهـار ايـراد را   . اينكه روح نباتي منبسط و مادي است، حال آنكه روح عاقله هيچيك از اين دو صفت را ندارد

نظري كه اوكامي در اينجا اتخـاذ مـي كنـد    . دهدولي بدانها پاسخ مي 1،كندهمه مربوط به الهيات است مطرح ميه ك
كه روح هر شخصـي متعلـق بـه خـود     در هر صورت، بر اين عقيده است . شايد غير از آن باشد كه از او انتظار مي رود

  .ديس موافق و با ابن رشد مخالف استست و يك چيز غير شخصي نيست، و در اين زمينه با توماس قاو
توان منطق و معرفت بشري را بدون رجوع به مابعدالطبيعه مطالعه كـرد،  كه مياوكامي، با اصرار ورزيدن بر اين آثار

قابـل  وي مي گفت پيروان اگوستين اشتباه مي كنند كه ابتدا اشيا را غير . باعث تشويق و تحريك تحقيقات علمي شد
. افزايند تا معرفت را امكان پـذير سـازد  بدو مي» نامتناهي«بارقة فيضي از دانند و سپس قد ادراك ميدرك و بشر را فا

در اين موضوع با اكويناس موافق است، اما از لحاظ لحن كالم با او فرق دارد، زيرا اكويناس در وهلة اول حكـيم الهـي   
  .شودكه پاي منطق در ميان است جزو فالسفة غير ديني محسوب مي است و حال آنكه اوكامي تا آنجا

ــان بخشــيد   ــاد و اطمين ــاص اعتم ــين مســائل خ ــه محقق ــمي . روش او ب ــيكالي اورس ــين ن ــن محقق ــي از اي                              يك
Nicholas of Oresme )1382ي متوف (ايـن شـخص تـا    . دادارات را مورد تحقيـق قـرار   از پيروان او بود كه نظرية سي

او هر دو نظرية مركزيت زمين و مركزيت خورشيد را مطرح كـرد و اعـالم داشـت    . حدي مبشر ظهور كوپرنيكوس بود
  .توان ميان آنها حكم كرداين نميكنند، و بنابردر آن زمان را توجيه مي كه هر دو نظريه تمام معلومات موجود

دورة بعدي فالسفة بزرگ در اواخر رنسـانس  . ان مدرسيان برنخاستپس از ويليام اوكامي ديگر حكيم بزرگي از مي
 .آغاز شد

                                                           

اگـر روح  . اي بـاقي مانـد  ر حالي كه جسدش در گور يوسف رامهو عيد قيام، روح مسيح به دوزخ نزول كرد د» الصليبهجمع«بين : مثالً. 1
  نباتي از روح عاقله متمايز باشد، آيا روح نباتي مسيح اين مدت را در دوزخ گذراند يا در گور؟
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قرن سيزدهم تركيب عظيمي را، كه تركيب فلسفي و ديني و سياسي و اجتماعي بـود، و بـه تـأني از آميـزش عناصـر      

نخستين عنصر اين تركيب فلسفة خاص يوناني بود، خاصه فلسـفه هـاي   . متعدد فراهم آمده بود، به حد كمال رسانيد
اسكندر، مـوج عظيمـي از عقايـد شـرقي بـدان       سپس، در نتيجة فتوحات. فيثاغورث و پارمنيدس و افالطون و ارسطو

بيني دنياي يوناني زبـان و سـرانجام دنيـاي    كيش اورفئوسي و مذهب اسرار، جهاناين عقايد با استفاده از . افزوده شد
خداي ميرنده و رستاخيز كننده، خوردن چيزي كه عنوان گوشت خدا را داشت در مراسم . التيني زبان را تغيير دادند

د ثانوي و آغاز كردن حيات جديد از طريق مراسمي مشابه غسل تعميد، همه جزو الهيات گروههاي بزرگـي  ديني، تول
همراه اينها اخالق مبتني بر سعي در آزاد ساختن روح از قيد جسـم نيـز آمـد كـه حـداقل از لحـاظ       . از كفار روم شد

روحـانيي وارد شـد كـه از مـردم غيـر      جامعة  از سوريه و مصر و بابل و ايران سازمان. نظري اخالق رياضت كشانه بود
مراسم ديني جالب نيز كه غالباً بـا اعتقـاد   . روحاني جدا بود و نيروهاي كمابيش جادويي و نفوذ سياسي فراوان داشت

از ايران به خصوص نوعي مذهب ثنـوي وارد شـد كـه    . به زندگي پس از مرگ مربوط مي شد، از همان منابع وارد شد
جـادوي  . لشكر خوب زير فرمان اهورامزدا بود، و لشكر بد زير فرمان اهريمن. دانستدو لشكر بزرگ مي دنيا را نبردگاه

              شـيطان شـكل تكامـل    . گرفـت پيـروانش در عـالم ارواح انجـام مـي     كارهايي بود كه با كمك اهريمن و ةسياه از جمل
  .اي از همان اهريمن استيافته

در مـذاهب  . وحشي نيز در فلسفة نـو افالطـوني بـا بعضـي عناصـر يونـاني تركيـب شـد        موج عقايد و اعمال اقوام 
ي بـه آسـاني   قاورفئوسي و فيثاغوري و قسمتهايي از عقايد افالطون و يونانيان نظرياتي پديد آوردند كه با عقايـد شـر  

. شرق گرفتـه شـده بودنـد   تركيب مي شد، و شايد علت اين امر آن بود كه خود آن عقايد در زمانهاي بسيار قديم از م
  .رسدا فلوطين و فرفوريوس به پايان ميرشد و بسط فلسفة پيش از مسيحيت ب

توانست بدون تغييرات فراوان منشأ و ملهـم يـك ديـن پيروزمنـد     سفه، هر چند عميقاً ديني بود نميافكار اين فال
كردنـد  ي كه آنان براي رستگاري ارائه مـي طريق. فهميدندآنها دشوار بود و مردم آن را نميفلسفة . عمومي قرار بگيرد

يونـان را حفـظ    يمحافظه كاري آنها باعث مي شد كه ديـن قـديم  . براي توده هاي مردم سخت بغرنج و متفكرانه بود
كنند، اما ناچار بودند كه اين دين را به طريق تمثيلي تعبير كنند تا جنبـه هـاي غيـر اخالقـي آن تعـديل شـود و بـا        

توانست با مراسم دينـي و الهيـات شـرقي رقابـت كنـد دچـار       دين يوناني چون نمي. تطبيق باشد قابل يتوحيد فلسف
غيبگويان معابـد از غيبگـويي بازمانـده بودنـد و جامعـة روحـاني نتوانسـته بـود طبقـة مشـخص و           . انحطاط شده بود

 رفت لنگ لنگان بود و صورتبه همين جهت كوششي كه براي احياي دين يوناني به كار مي . نيرومندي تشكيل دهد
در . اي به آن دين مي داد؛ و اين خصوصاً در سيماي امپراتور ژوليان مرتد به چشم مي خـورد فرسوده و فضل فروشانه

هـر چنـد در آن زمـان     -قرن سوم اين نكته قابل پيش بيني بود كه يك دين آسيايي دنياي رومي را فتح خواهد كرد 
  .ديگر هنوز امكان پيروزي دارندرسيد كه چند دين به نظر مي
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و ايـن دعـوي را   » كتاب مقـدس «از قوم يهود . مسيحيت عوامل و عناصر قدرت را از منابع مختلف در هم آميخت
گيريهـاي شـريعت موسـوي    كه به جز يك دين بقية اديان همه بد و باطلند اتخاد كرد اما از تبعيض نـژادي و سـخت  

ندگي پس از مرگ را آموخته بود، ولـي مسـيحيان شـكل روشـني بـه دوزخ و      يهوديت اخير اعتقاد به ز. دوري جست
صح يهـود و مراسـم كفـار را بـه     فعيد قيام، عيد . بهشت دادند و طرق رفتن به يكي و نجات از ديگري را معلوم كردند

حكمتـري  ثنويت ايراني به وسيلة مسيحيت جذب شد، اما در مسيحيت اعتقـاد م . هنگام رستاخيز خدا، به هم آميخت
در بـدو  . به پيروزي نهايي خداي نيكي قرار داده شد و اين نيز بدان افزوده شد كه خدايان مشركان پيـروان شـيطانند  

. رسيدند، ولي اين معايب رفته رفته اصـالح شـد  راسم ديني به پاي رقيبان خود نميامر مسيحيان از لحاظ فلسفه و م
ي پيشرفت بيشتري داشت تا در ميان مسـيحيان كامـل عيـار، امـا از     در ابتدا فلسفه در بين گنوستيكهاي نيمه مسيح

زمان اوريگن به بعد مسيحيان به وسيلة تغيير شكل دادن فلسفة نو افالطوني يك فلسـفة كـافي و وافـي بـراي خـود      
مراسم ديني در صدر مسيحيت قدري مبهم و نامشخص بود، ولي در زمان امبروز قـديس ديگـر صـورت    . پديد آوردند

هاي حكومتي داخـل  با شيوهقدرت و جدايي جامعة روحاني از شرق گرفته شد؛ ولي . ار گيرايي به خود گرفته بودبسي
و » عهـد عتيـق  «. اين قـدرت و جـدايي پـرورش يافـت     -مؤثر بود بسيار كه طرز ادارة امپراتوري روم در آن  -كليسا 

ساي كاتوليك به هم آميخته شـد و چنـان قـدرتي    هاي حكومت روم همه در كليذهب اسرار و فلسفة يوناني و شيوهم
  .بدان بخشيد كه پيشتر سازمان اجتماعي به پاي آن نرسيده بود

رفته رفته از صورت جمهوري به شـكل حكومـت سـلطنتي     -تر گرچه آهسته -كليساي غربي هم مانند روم قديم 
يكالي اول و گرگوري هفتم و اينوسنت سوم و ما مراحل اين تغيير را در رشد قدرت پاپ، از گرگوري كبير تا ن. درآمد

در همين احوال فلسـفة مسـيحي   . تا شكست نهايي سلسلة هوهنشتافن در جنگهاي گلفها و گيبلينها از نظر گذرانديم
اي كه به واسـطة تمـاس   ون قرار داشت با ورود عناصر تازهكه تا آن زمان اگوستيتي بود و لذا سخت تحت تأثير افالط

در طول قرن سيزدهم شناسايي ارسطو در غرب تقريباً بـه كمـال   . و مسلمانان به دست آمد غني تر شدبا قسطنطنيه 
س اكويناس در اذهان اهل علم، مرتبة آثـار ارسـطو بـه عنـوان عـاليترين      ارسيد و بر اثر نفوذ آلبرتوس ماگنوس و توم

رسـطو در ميـان فالسـفة كاتوليـك ايـن      مسجل شد، چنانكه تا به امروز هم ا -پس از كتاب مقدس و كليسا  -مرجع 
توانم بينديشم كه قرار دادن ارسطو به جاي افالطـون و اگوسـتين از نقطـة    من جز اين نمي. را حفظ كرده است مقام

مشرب افالطون بيش از ارسطو دينـي بـود و الهيـات مسـيحي كمـابيش از      . نظر مسيحيت اشتباهي بيش نبوده است
افالطون گفته بود كه معرفـت ادراك نيسـت بلكـه نـوعي يـادآوري      . وفق داده شده بودهمان آغاز با فلسفة افالطوني 

آنكه خواسته باشد، راه را بـراي  توماس قديس بي. جنبة تجربي داشت است؛ حال آنكه فلسفة ارسطو بسي بيش از اين
  .يايي افالطون به سوي مشاهدة علمي باز كردؤبازگشت از سير و سلوك ر

امپراتـوري  . آغاز شد، وقايع خارجي بيش از فلسفه دخالت داشت توليكي، كه از قرن چهاردهمدر تجزية تركيب كا
در اين مـدت مـذهب رسـمي آنجـا     . در دست آنان باقي ماند 1261به تصرف قوم التين درآمد و تا  1204بيزانس در 

و بـا وجـود قـرار اتحـاد      قسطنطنيه از دست پاپ خارج شـد،  1261مذهب كاتوليك بود نه مذهب يوناني؛ اما پس از 
شكست امپراتـوري غربـي   . گذاشته شد ديگر هرگز به دست او نيفتاد Feraraدر شهر فرارا  1438ظاهري كه به سال 

در جدال با دستگاه پاپ به علت ظهور سلطنتهاي ملي فرانسه و انگلستان براي كليسا مفيد نيفتاد، و در قسمت اعظم 
مهمتر از اين علل، ظهور طبقة بازرگانان توانگر و افـزايش دانـش در   . فرانسه بودقرن چهاردهم پاپ آلت دست پادشاه 

هـر دوي  . مهمتر از اين علل، ظهور طبقة بازرگان توانگر و افزايش دانش در ميان تودة مردم بود. ميان تودة مردم بود
. از ساير نواحي مغرب زمـين بـود  اين علل در ايتاليا آغاز شد و تا اواسط قرن شانزدهم پيشرفتشان در آن كشور بيش 

شهرهاي شمال ايتاليا در قرن چهاردهم از همة شهرهاي شمال غني تر بودند و دانشمندان غير روحاني، بـه خصـوص   
اين شهرها روح اسـتقالل طلبـي داشـتند كـه اكنـون كـه ديگـر        . در رشتة حقوق و طب، روز به روز بيشتر مي شدند
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تـر،  خفيـف  يهمين نهضت، منتها قدر. شد مستعد مخالفت و مقابله با پاپ بودخطري از جانب امپراتور احساس نمي 
. فالندرز به ثروت و مكنت رسيده بود، و وضع شهرهاي هانز نيز بر همين منوال بـود . در جاهاي ديگر هم وجود داشت

كه مي توان آنهـا را   عنصر مورد بحث از آن اعصاري بود كه در آن تمايالتي. در انگلستان تجارت پشم منبع ثروت بود
دسـتگاه پـاپ كـه قـدس و     . تر بـود ز آن هم نيرومندبه طور كلي دموكراتي ناميد بسيار نيرومند بود، و تمايالت ملي ا

روحانيت خود را سخت از دست داده بود، بيشتر به صورت مركز خراج گيريي جلوه مي كرد كه باج و خراج سـنگيني  
پاپها ديگر نه آن مرجعيـت  . داخل قلمرو خود نگه دارند، به سوي خود مي كشيدرا، كه بيشتر كشورها مايل بودند در 

فرانسيس قديس توانسـته بـود   . اخالقي را كه باعث قدرتشان بود حائز بودند، و نه در حقيقت شايستگي آن را داشتند
ل بـه سـوي   تـرين رجـا  نگي كند، ولي در قـرن چهـاردهم جـدي   با اينوسنت سوم و گرگوري چهارم همكاري و هماه

  .شدندت و ضديت با دستگاه پاپ رانده ميمخالف
            بونيفـانس هشـتم در فرمـاني بـه نـام     . اما در آغاز قرن هنوز اين موجبات سقوط دستگاه پاپ آفتـابي نشـده بـود   

Unam Sanctam را سـال جشـن آمـرزش قـرار داد؛     1300او سال . پاية دعوي گزاف را از همة پاپهاي باالتر گذاشت 
               يعني در آن سال همة كاتوليكهايي كه به رم مي رفتند و مراسـم معينـي را انجـام مـي دادنـد مـورد بخشـايش قـرار         

ابتدا قرار بود كه هر صدمين سـالي  . از اين كار مبالغ هنگفتي به خزانة كليسا و جيب مردم رم فايده رسيد. گرفتندمي
آن به قدري زياد بود كه اين فاصله را به پنجاه سال و سـپس بـه بيسـت و     سال جشن آمرزش اعالم شود، ولي منافع

پـاپ را در اوج   1300نخستين سال آمرزش، يعني سـال  . و اكنون هنوز همين قرار باقي است ،پنج سال تقليل دادند
  .توان تاريخ آغاز سقوط دستگاه پاپ محسوب داشتن داد، و اين سال را به آساني ميتوفيق نشا

هنگـامي كـه بـه نماينـدگي پـاپ در      . متولد شده بـود  Anagniانس هشتم يك نفر ايتاليايي بود كه در آناني بونيف
انگلستان بود، او را در برج لندن محاصره كردند تا از هنري سوم در برابر بارونهاي شورشي حمايت كند؛ امـا در سـال   

در زمـان او در كليسـا   . نشست از آنجـا نجـات يافـت    به دست پسر پادشاه، كه بعدها به نام ادوارد اول بر تخت 1267
دستة نيرومندي از فرانسويان به وجود آمده بود و با انتخاب او به مقام پاپي به وسيلة كاردينالهاي فرانسـوي مخالفـت   

يـپ  او بر سر اين مسئله كه آيا پادشاه حق دارد از روحانيان فرانسه ماليات بگيرد يا نه، اخـتالف شـديدي بـا فيل   . شد
بونيفانس به خويشاوند بازي و حرص و آز خو داشت، و بدين جهـت مـي خواسـت تـا     . چهارم پادشاه فرانسه پيدا كرد

او را به الحاد متهم كردند، و شايد اين اتهام ناروا هم نبود، زيـرا  . آنجا كه ممكن باشد منابع ماليات خود را توسعه دهد
جدالش با پادشاه فرانسه به قدري . ه و به بقاي روح عقيده نداشته استبه نظر مي رسد كه وي از پيروان ابن رشد بود

شديد شد كه پادشاه نيرويي براي دستگير ساختن او فرستاد و در نظر داشت كه با فتواي يك شوراي عمـومي او را از  
پـس از ايـن   . ذشـت بونيفانس در آناني دستگير شد، ولي از آنجا به رم فـرار كـرد و در رم درگ  . مقام پاپي منعزل كند

  .نبودفرانسه واقعه ديگر هيچ پاپي را ياراي مخالفت با پادشاه 
اسقف اعظم بردو را برگزيدند و  1305پس از مدت كوتاهي كه مقام پاپ در دست ديگري بود، كاردينالها در سال 

در كليسـا نماينـدة    وي از مردم گاسكوني بود و همـواره . بر كرسي پاپي جلوس كرد Clementاو به نام كلمنت پنجم 
در  1309در ليون تاجگذاري كرد و در . ي داشت هرگز به ايتاليا نرفتپدر همة مدتي كه مقام پا. دستة فرانسويان بود

كلمنت پنجم اتحاد خود را بـا پادشـاه   . آوينيون مستقر شد، و از آن به بعد تا مدت هفتاد سال اين شهر مقر پاپها بود
پـاپ و  . بـه عمـل آورد، اعـالم كـرد     Templarsركي كه به همدستي او بر ضـد تامپالرهـا   فرانسه به وسيلة اقدام مشت

پاپ از آن جهت كه به خويشاوند بازي و خاصه خرجي معتاد بـود، و پادشـاه بـدان    : پادشاه هر دو به پول نياز داشتند
روز به روز بر فعاليت آن  سبب كه مي خواست مخارج جنگ با انگلستان و شورش فلمانها و دستگاه دولت خود را، كه

پادشاه فرانسه پس از آنكه بانكداران لمباردي را غارت كرد و جان يهوديان را بر لـب آورد،  . افزوده مي شد، تأمين كند
كمك ه بانكدارند، در فرانسه صاحب امالك و اراضي فراواني هستند كه با كبه نظرش رسيد كه تامپالرها عالوه بر اين 
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ا در ورطـة رفـص و الحـاد سـقوط                      پس قرار شد كليسا كشف كنـد كـه تامپالرهـ   . آوردنگشان به درپاپ مي توان از چ
همة سران تامپالرها در فرانسـه زنـداني    1308در روز معيني به سال . اند و اموالشان بر پادشاه و پاپ مباح استكرده

ر يكايك آنها قرار دادند، و آنها در زيـر شـكنجه اعتـراف    يك رشته سؤال مهم كه از پيش طرح شده بود در براب. شدند
پاپ فرقـة   1313سرانجام به سال . اندش كرده اند و به انواع اعمال كفرآميز ديگر دست زدهكردند كه شيطان را پرست

 به نامِ Henry C. Leaبهترين شرح اين ماجرا را در كتاب هنري سي لي . تامپالرها را منحل و اموالشان را مصادره كرد
                 در اين كتاب پس از تحقيقـات كامـل چنـين معلـوم     . آمده است) History of the Inquisition( »تاريخ انكيزيسيون«

  .شود كه اتهاماتي كه به تامپالرها بسته بودند از بيخ دروغ بوده استمي
ثـر نقـاط دنيـاي    كامـا در اغلـب مـوارد و در ا   در مورد تامپالرها منافع مادي پاپ و پادشاه با هم جور آمـده بـود،   

هـارم در اختالفـي كـه بـر سـر                             در زمـان بونيفـانس هشـتم، فيليـپ چ    . مسيحي منافع آن دو با هم تصادم مـي كـرد  
وقتـي كـه پـاپ از لحـاظ     . را به نفع خود جلب كرد) حتي امالك كليسا(بندي با پاپ داشت، پشتيباني امالك ماليات

. سياسي تابع فرانسه شد، در اروپا آن پادشاهاني كه با پادشاه فرانسه دشمني داشتند الجرم با پاپ هم دشـمن شـدند  
اين امر منجر به حمايت قيصر از ويليام اوكامي و مارسليوي پادوايي گرديد، و كمي بعد هم باعـث شـد كـه ويكليـف     

Wycliffe  از جان گونتيJohn of Gaunt حمايت كند.  
ين هنگام ديگر اسقفها عموماً و كامالً تابع پاپ شده بودند، و هر روز عدة بيشتري از آنها از پاپ فرمان اسـقفي  در ا

فرقه هاي رهباني و دومينيكيان هم مطيع پاپ بودند، ولي نزد فرانسيسيان هنوز يك روح مسـتقل ديـده   . مي گرفتند
در . د و ما در شرح حال ويليام اوكامي بـدان اشـاره كـرديم   اين امر باعث اختالف آنان با جان بيست و دوم ش. مي شد

در آن شـهر تـاج امپراتـوري از جانـب     . جريان اين اختالف، مارسيليو قيصر را بر آن داشت كه به رم لشكر كشي كند
از فرقـة  » پـاپ معـارض  «كه خلع جان بيسـت و دوم را اعـالم داشـتند، يـك     ، و مردم پس از آنمردم بدو تفويض شد

اما از همة اين كارها جز كاسته شدن از احترام و ارادت عمومي نسبت به دستگاه پـاپ چيـزي   . سيان برگزيدندفرانسي
  .حاصل نشد

     طغيان بر ضد تسلط پاپ، در نقاط مختلف، صورتهاي گوناگون پيدا مي كرد گاه با نهضـت ملـي سـلطنتي همـراه     
در خود رم، اين طغيان با نوعي دموكراسي . گاه پاپ مالزم بودشد و گاه با وحشت پوريتانها از فساد و دنيويت دستمي

مدتي شهر رم در صدد آن بود كه خود را از دست پاپ غايـب  ) 1342-52(در زمان كلمنت ششم . باستاني همراه بود
شـهر رم نـه تنهـا از سـلطة     . بود Cola di Rienziخالص كند، و راهبر اين نهضت مرد شگرفي چون كوال دي رينتزي 

اپها، بلكه از دست اشراف محلي نيز در رنج و عذاب بود كه همان غوغايي را كه در قرن دهم باعث بـي آبرويـي پـاپ    پ
بي بنـد و   در حقيقت يكي از علل فرار پاپها به آوينيون، براي گريز از دست اشراف. شده بود، همچنان ادامه مي دادند

ود، در ابتدا بر ضد اشراف شوريد و در اين كار از پشـتيباني پـاپ   رينتزي كه خود فرزند مردي مي فروش ب. بار رم بود
  ).1347(يخت كه اشراف پا به فرار نهادند گاو شور و هيجان عمومي را چنان بران. برخوردار بود

كرد كه كار بـزرگ  خته بود، او را تشويق و ترغيب ميكرد و شعري هم در مدحش ساپترارك كه او را تحسين مي
بـه  . تودة مردم را يافت و حاكميت مردم رم را بر امپراتـوري اعـالم كـرد    وي عنوان وكيلِ. ا ادامه دهدو شريف خود ر

نظر مي رسد كه وي از اين حاكميت تصوري دموكراتي داشته است، زيرا كه نمايندگاني از شهرهاي ايتاليا فراخواند و 
در اين هنگام هم مانند سـاير  . و خود را بزرگ پنداشت اما پيروزي چشم او را فريفت. نوعي پارلمان از آنها تشكيل داد

را بـه حضـور خـود    » انتخاب كنندگان«رينتزي هر دوي آنان و همچنين . اوقات تاج و تخت امپراتور دو مدعي داشت
اين كار به طبع هر دو مدعي تاج و تخت را بر ضد او برانگيخت، و پاپ نيز كـه  . فراخواند تا مسئله را حل و فصل كند

به وسيلة پاپ دستگير شد  1352رينتزي در . كم دادن در اين قبيل مسائل را حق خود مي دانست با او مخالف شدح
سپس آزاد شد و به رم بازگشت و در آنجا بار ديگر چنـد مـاهي   . و دو سالي در حبس ماند تا كلمنت ششم درگذشت
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تـرارك  پبايرون نيز مانند . الناس كشته شددست عوامبوبيتش كوتاه بود، و به اما اين بار عمر مح. قدرت به دست آورد
  .شهري در مدح او سروده است

واضح و مبرهن شد كه اگر دستگاه پاپ بخواهد به طـور مـؤثر در رأس كليسـاي كاتوليـك بـاقي بمانـد، بايـد بـا         
ه در آنهـا فرانسـه   به عالوه جنگهـاي انگلسـتان و فرانسـه، كـ    . بازگشت به رم خود را از قيد عبوديت فرانسه رها سازد

بـه   1367بدين مالحظات اوربان پـنجم در سـال   . شكستهاي سخت مي خورد، كشور اخير را جاي ناامني ساخته بود
پـاپ بعـدي، يعنـي    . رم رفت، ولي در پيچ و خم سياست رم عاجز ماند و كمي پـيش از مـرگ بـه آوينيـون بازگشـت     

گاه فرانسوي پاپ باعث شده بـود كـه بسـياري از شـهرهاي     خصومت با دست. گرگوري يازدهم، ارادة استوارتري داشت
به خصوص فلورانس، سخت با پاپ مخالف شوند؛ اما گرگـوري بـا بزگشـت بـه رم و مخالفـت بـا كاردينالهـاي         ،ايتاليا

اما به هنگام مرگ او معلوم شـد كـه دو گـروه    . فرانسوي آنچه در قدرت داشت به عمل آورد تا موقع خود را نگاه دارد
بنا بر ميل گروه رمي، مردي ايتاليايي به نـام بـارتولومئو پرينـانو    . سوي و رمي در مجمع كاردينالها آشتي ناپذيرندفران

Bartolomeo Prignano اما عده اي از كاردينالها انتخـاب  . با عنوان اوربان ششم انتخاب شد و بر كرسي پاپي نشست
ايـن  . رابرگزيدند كه به گروه فرانسوي تعلق داشـت  Robert of Genevaاو را غير شرعي دانستند و خود روبرت ژنوي 

  .شخص كلمنت هفتم نام گرفت و در آوينيون مستقر شد
البتـه فرانسـه پـاپ آوينيـون را بـه رسـميت       . كه چهل سال دوام يافت آغاز گشـت » انشعاب بزرگ«بدين ترتيب 

  .شناخت و دشمنان فرانسه پاپ رم را پذيرفتند
اسكاتلند دشمن انگلستان بود و انگلستان دشمن فرانسـه؛ بـدين جهـت اسـكاتلند پـاپ آوينيـون را بـه رسـميت         

هر يك از اين دو پاپ كاردينالها را از ميان هواداران خود برگزيدند و پس از مرگ هر يك از پاپها، كاردينالها . شناخت
وردن اين شكاف باقي نماند مگر بـه وجـود   آهم راهي براي ببدين ترتيب . بالفاصله پاپ ديگري را به جاي او برگزيدند

ين اروشن بود كه از اين دو پاپ فقط يكي مي بايست بر حق باشـد، و بنـابر  . آمدن قدرتي كه باالتر از هر دو پاپ باشد
ت رهبري حدانشگاه پاريس ت. »شوراي عام«تنها راه عبارت بود از تشكيل . الزم بود» بر حق«مقامي باالتر از يك پاپ 

حكام و پادشاهان كه انشعاب را . اي به وجو آورد كه براي شورا حق ابداع و ابتكار قائل بودنظرية تازه Gersonژرسون 
تشكيل  Pisaشورايي فراخوانده شد و در پيزا  1409سرانجام در . مخل كار خود مي ديدند از اين امر پشتيباني كردند

اين شورا هر دو پاپ را به جرم رفض و نفاق معزول سـاخت و  . حي شكست خورداما اين شورا با طرز مفتض. جلسه داد
شخصي را كه سـابق بـر آن    شالذكر بالفاصله درگذشت، اما كاردينالهايپاپ اخير. ه جاي آنها انتخاب كردپاپ ثالثي ب

ه اين شد كه اين بـار بـه   نتيج. نام جان بيست و سوم بر مسند پاپي نشاندندبه دزد دريايي بود به جاي او برگزيدند و 
  .شورا مرد هرزه و بدنامي بيش نبود ةو پاپ برگزيد ،مدآجاي دو پاپ سه پاپ پديد 

  .ديرستر به نظر ميوضع از هر وقت ديگري مأيوس كنندهدر اين مرحله 
 Constanceشوراي جديـدي بـه شـهر كنسـتانس      1414در . اما طرفداران شورايي خود را از تك و تا نينداختند

اين شورا نخست فرمان داد كه پاپها نمي توانند شوراها را منحـل كننـد و   . فراخوانده شد و دست به اقدامات شديد زد
بايد در موارد معيني از شورا تبعيت كنند؛ و نيز حكم داد كه پاپها بايد هر هفت سال يك بار يك شوراي عام تشـكيل  

پاپ آوينيون از استعفا سرپيچيد و پـس  . رم را وادار به استعفا كرداين شورا جان بيست و سوم را معزول و پاپ . دهند
انگلسـتان بـود، از    اما فرانسه كه در اين هنگام اسـير . از مرگش پادشاه آراگون دستور داد تا به جاي او پاپي برگزينند

و بـدين ترتيـب   . نـد داري كرد و دار و دستة او اهميت خود را از دست دادند و سـرانجام از ميـان رفت  شناختن او خود
  .به وسيلة شورا برگزيده شد و به نام مارتين پنجم بر مسند نشست معارضي باقي نماند 1417براي پاپي كه به سال 

شـاگرد بـوهمي ويكليـف كردنـد پسـنديده       Hussتوان پسنديده ناميد، اما رفتاري كه با هوس اين جريانات را مي
ول به كنسـتانس آوردنـد؛ امـا همينكـه بـدانجا رسـيد او را محكـوم كردنـد و         به او تأمين جاني دادند و با اين ق. نبود
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رفـت؛ معهـذا شـورا فرمـان داد تـا گـورش را نـبش كننـد و         ده بود و از جانب او هم خطري نمـي ويكليف مر. كشتند
هام رفـض و  خواستند هيچگونه اتبود كه طرفداران نهضت شورايي مي انگيزة اين كارها اين. استخوانهايش را بسوزانند

  .الحادي بدانها چسبندگي نداشته باشد
اين شـورا  . رهاي بس بيشتري بودشوراي كنستانس نفاق را از ميان برداشت، ولي در آغاز اميدوار به انجام دادن كا

مارتين پنجم پيش از انتخـاب شـدن تعهـدات زيـادي     . خواست به جاي سلطنت مطلقة پاپها، مشروطه برقرار كندمي
به فرمان شـورا دائـر بـر لـزوم تشـكيل شـوراي       . اره اي از اين تعهدات را او عمل كرد و بعضي را نقص كردپ. داده بود

 1417چـون شـوراي كنسـتانس در    . عمومي به فاصلة هر هفت سال گردن نهاده بود، و به اين تعهد خود وفادار مانـد 
شورايي ديگـر   1431فت؛ سپس در سال شوراي ديگري فراخوانده شد كه اهميتي نيا 1424منحل شده بود، به سال 

مارتين پنجم درست در همين وقت درگذشت و جانشين او، اوژنيوس . تشكيل جلسه دهد Baselدعوت شد تا در بال 
ت پاپي خود با گروه اصالح طلبان كه زمام شورا را در دست داشتند سـخت مخالفـت   در سراسر مد Eugeniusچهارم 

اوژنيوس مدتي عقب نشيني كرد، ولـي   1433در . شورا از قبول انحالل خود سرپيچيدشورا را منحل كرد، ولي . ورزيد
حفـظ كـرد و تـا آن سـال      1448با اين همه شورا اجالس خود را تا . بار ديگي انحالل شورا را اعالم داشت 1437در 

شورا با انتخاب يك پاپ  1439در . ديگر بر همه اشكار شد كه پاپ در مبارزه با شورا پيروزي تام به دست آورده است
يبـاً بالفاصـله از مقـام خـود     روابط خود را با پاپ تيره ساخت، اما پاپ معارض تقر) آخرين پاپ معارض تاريخ(رض امع

  .گيري كردكناره
در . در همان سال اوژنيوس چهارم شورايي از اعوان خويش در فرارا تشكيل داد و براي خود كسـب حيثيـت كـرد   

بـدين ترتيـب   . يونان كه از بيم آسيب تركها بيچاره بود، ظاهراً خود را تابع كليساي رم اعـالم كـرد  اين شهر كليساي 
دستگاه پاپ از لحاظ سياسي فاتح درآمد، اما از لحاظ معنوي عزت و حرمت خود را در ميان مردم به مقدار زيـادي از  

  .دست داد
ت از كاهش قدرت و مرجعيـت دسـتگاه پـاپ در    نمونه اي اس) 1320-84در حدود (شرح حال و نظريات ويكليف 

  .تعلق نداشت» برادران مسيحي«او برخالف مدرسيان سابق به فرقة رهباني و . قرن چهاردهم
مـدت  . در آنجا در الهيـات بـه درجـة اجتهـاد رسـيد      1372ويكليف در اكسفوررد شهرت فراوان داشت و به سال 

  .بود Balliolكوتاهي هم مدير باليول 
رئاليسـت بـود   . ويكيليف به عنوان فيلسوف شخص پيشرويي نبود. فرد از مدرسيان مهم اكسفورد استوي آخرين 

. مي گفت كه اوامر خدا، چنان كه برخي مدعي هسـتند، انشـائي نيسـت   . و بيشتر به افالطون گرايش داشت تا ارسطو
امـا  . ا ناگزير از انتخاب احسن اسـت دنياي واقعي يكي از دنياهاي ممكن نيست، بلكه تنها دنياي ممكن است؛ زيرا خد

آنچه او را جالب توجه مي سازد اين مطالب نيست، و گويا خودش هم بدين مطالب عالقة خاصي نداشته، زيـرا كـه از   
ش به فرمـان دولـت   در ده سال آخر عمر .اكسفورد كناره گيري كرد و زندگي يك روحاني ده نشين را در پيش گرفت

  .دادامه مياما تدريس خود را در اكسفورد همچنان ادورث بود؛ كشيش ناحية لوتر
كه پنجاه سال يا بيشتر داشت هنوز بـه   1372در . ويكيلف از لحاظ كندي مفرط تحول فكريش جالب توجه است

رسد كه فقط قوت و شدت احساسـات  به نظر مي. اين زمان رافضي گرديدكليساي رم اعتقاد تام داشت، و گويا پس از 
ي همدرديش با مستمندان و وحشتش از روحانيان ثروتمند و دنياپرست او را به جانـب رفـص و الحـاد    اخالقيش، يعن

و اخالقي بود؛ گسترش طغيان اش به دستگاه پاپ در ابتدا نظري و عقيدتي نبود، بلكه صرفاً سياسي حمله. رانده باشد
  .تدريج صورت گرفتاو ب

در باب حكومت «هايي آغاز شد كه تحت عنوان سلسله سخنرانيبا يك  1376رم در  جدا شدن ويكيلف از كليساي
كنـد  آنچه حق حكومت و مالكيت ايجاد ميدر اين سخنرانيها اين نظر را عنوان كرد كه . در اكسفورد ايراد كرد» مدني
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     كـه فـالن روحـاني    حقـي را حـائز نيسـتند، و تشـخيص اين    فقط و فقط درستكاري است و روحانيان نادرستكار چنين 
گفـت كـه مـال و منـال از     و نيـز مـي  . بايد به دست دولت باشدتواند اموالش را در تصاحب خود داشته باشد يا نه مي

اين نظريات جـز  . ارتكاب گناه نتيجه مي شود؛ مسيح و حواريانش هيچ مالي نداشتند، و روحانيان هم نبايد دارا باشند
اليـات هنگفتـي در   انگلستان از نظريات او استقبال كرد، زيرا كه پاپ ماما دولت . راهبان همة روحانيان را از او رنجاند

آورد، و البته اين سخن كه پول نبايد از انگلستان خارج شود و به جيب پاپ برود موافق نفع و صالح انگلستان گرد مي
جـان  . ه در جنـگ بـود  تابع فرانسه و انگلستان با فرانس به خصوص اين امر وقتي مصداق داشت كه پاپِ. انگلستان بود

از . سن ريچارد دوم قدرت را در دست داشت تا زماني كه ممكن بود با ويكليف دوسـتي كـرد   صغرگونتي كه در مدت 
طرف ديگر گرگوري يازدهم هيجده موضـوع از سـخنرانيهاي ويكليـف را محكـوم كـرد و گفـت كـه ايـن نظريـات از          

شـد فراخواندنـد،   كه از اسقفها تشكيل مياي حضور در محكمه ويكليف را براي. تمارسيليوي پادوايي گرفته شده اس
اما ملكه و تودة مردم از او حمايت كردند و دانشگاه اكسفورد نيز از قبول حق قضاوت پـاپ نسـبت بـه معلمـين خـود      

  .)حتي در آن ايام نيز دانشگاههاي انگلستان به آزادي درس و بحث عقيده داشتند. (سرپيچي كرد
، ويكليف به نوشتن رساالت فاضالنة خود ادامه داد و در اين 1379و  1378وال، يعني در سالهاي در خالل اين اح

پيش آمـد، پـا را   » انشعاب بزرگ«وقتي كه . رساالت مدعي شد كه پادشاه نمايندة خداست و اسقفها تابع وي هستند
باعـث شـده اسـت كـه جميـع      » طينعطيـة قسـطن  «ناميد و گفت كه پذيرش » دجال«از اين هم فراتر نهاد و پاپ را 

را » كشيشـان فقيـر  «را بـه انگليسـي ترجمـه كـرد و گـروه      » وولگـات «ويكليف . پاپهاي پس از آن واقعه مرتد باشند
كشيشـان  «.) و با اين عمل سرانجام اسـباب رنجـش راهبـان را فـراهم كـرد     . (تأسيس كرد كه مستقل از كليسا بودند

سرانجام حمالت او به كرامـات  . قرا بودن بيشتر توجه از فت و وظيفة آناشر گمارا به صورت واعظين سيار به كا» فقير
كار بدينجا كـه  . روحانيان به جايي كشيد كه معجزة تبديل جوهر را انكار كرد و آن را نيرنگ و حكاقت كفرآميز ناميد

  .رسيد، جان گونتي بدو دستور داد كه خاموش شود
دليلـي در دسـت   . كار را بر ويكليف دشوارتر ساخت Wat Tylerت تايلر به رهبري وا 1381در » شورش دهقانان«

ط مشـابه، از محكـوم كـردن    نيست كه وي اين شورش را فعاالنه دامن زده باشد ولي ويكليف، برخالف لـوتر در شـراي  
و خود يكـي   دكشيش سوسياليستي كه از مقام كشيشي عزلش كرده بودن Johk Ballجان بال . داري كردشورش خود

تكفير شده بـود   1366ولي چون جان بال در . از رهبران شورش بود، به ويكليف ارادت مي ورزيد و اين امر ناگوار بود
 .عقايد خود رسـيده بـوده اسـت    و ويكليف در آن هنگام هنوز وابسته به كليسا بود، بايد گفت جان بال البد مستقالً به

در اصل بـه زبـان التينـي     شد چونمي توسعه و تعميم داده» كشيشان فقير«عقايد اشتراكي ويكليف گرچه به دست 
  .شد دهقانان مستقيماً بدان دسترسي نداشتندنوشته مي

. جاي تعجب است كه ويكليف به مناسبت عقايد و فعاليتهاي دموكراتي خود بيش از اينها مورد عذاب قرار نگرفـت 
هنگامي كه مجلس اعيان واعظين سـيار را محكـوم و ممنـوع    . دفاع كرددانشگاه اكسفورد تا زماني كه ممكن بود از او 

بي شك اگر عمر ويكليـف بيشـتر دوام كـرده بـود دردسـرهايي      . داري كردمجلس عوام از تأييد اين كار خود ساخت،
جسـدش را در محلـي كـه درگذشـت،     . هنوز رسماً محكوم نشده بـود  1384فراهم مي شد، ولي به هنگام مرگش در 

نجا آرميده بود، تا آنكه بـه فرمـان شـوراي كنسـتانس آنهـا را درآوردنـد و       آث، دفن كردند و استخوانهايش در ورلوتر
  .سوزاندند

باشند، به شدت مورد تعقيب قرار گرفتنـد و از صـفحة روزگـار محـو      Lollardsپيروان او در انگلستان كه لوالردها 
نجا پيـرو او بـود،   هوس در آهم بود، نظريات ويكليف در بوهم كه ولي به واسطة اينكه زن ريچارد دوم از اهل بو. شدند

شهرت پيدا كرد، و در بوهم با همة عذاب و سختگيريهايي كه در حق پيروان او روا داشتند نظريات او تا هنگام رفـورم  
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پـاپ در اذهـان    در انگلستان نيز گرچه اين افكار به سوي اختفا رانده شده بود، فكر طغيان بر ضد دسـتگاه . باقي ماند
  .ماده ساختآمردم باقي ماند و زمينه را براي مذهب پروتستان 

در طول قرن پانزدهم علل مختلف ديگري هم بر موجبات سقوط دستگاه پاپ مزيد شد و تحول سريعي را كه هم 
در . ف كـرد ل مركزي را قوي و اشراف ملوك الطوايف را ضعيواختراع باروت د. فرهنگي باعث گشتسياسي بود و هم 

فرانسه و انگلستان لويي يازدهم و ادوارد چهارم براي جلوگيري از خودسري و هـرج و مـرج طلبـي اشـراف بـا طبقـة       
د و در طريق ثروت و فرهنـگ  خر قرن از سپاههاي شمالي در امان بوآهاي لايتاليا تا سا. متوسط ثروتمند متحد شدند

گرفـت؛ يعنـي يونـان و    ياز تمدن پيش از مسيحيت سرچشمه مفرهنگ جديد اساساً . رفتهر دو به سرعت پيش مي
وقتـي كـه   . معماري و شيوه هاي ادبي به شيوه هاي باستاني بازگشت. كردستود و قرون وسطي را تحقير ميرم را مي

بال خرين شهر باقيماندة عهد باستان به تصرف تركها درآمد، پناهندگان يوناني در ايتاليا مورد استقآقسطنطنيه يعني 
. واسكوداگاما و كريستف كلمب دنيا را توسعه دادند و كوپرنيكوس كائنات را وسـيعتر سـاخت  . اومانيستها قرار گرفتند

به كمك بيزانسيان . به عنوان افسانه مردود شناخته شد و مورد تحقير و تمسخر فضال قرار گرفت» عطية قسطنطين«
اي نو افالطوني و اگوستيني بلكه آثار خود افالطون مسـتقيماً در  آثار افالطون شناخته شد؛ نه فقط ترجمه ها و شرحه

                       بـار در راه دنيـاي ديگـر بـه نظـر      گر همچـون وادي محنـت و منزلـي مشـقت    كرة ارض دي. دسترس فضال قرار گرفت
قرنهـاي  . ثه فراهم بـود حاد رسيد، بلكه جايي بود كه در آن امكان برخورداري از لذات دنيوي و شهرت و زيبايي ونمي

            درست است كه حتي در ايتاليـا هـم قـرون وسـطي     . كشي در غوغاي نقاشي و شعر و خوشي فراموش شددراز رياضت
رفتـه مـردم   اما رويهم. ر يك سال متولد شدندو لئوناردو هر دو د Savonarolaساووناروال . تالش و تقال جان نسپردبي

سرمسـتي                               ايـن . شـدند، و آزاديِ تـازه روحشـان را سرمسـت سـاخته بـود      ديـرين متـوحش نمـي   ديگر از وحشتهاي 
 .در اين لحظة فرخندة آزادي، عصر جديد به دنيا آمد. توانست دير بپايد، اما عجالتاً ترس را برطرف كردنمي



درتشریح خصایص هر اجتماعی، خواه قدیم یا جدید، توجه به دو عنصر مهمی که نقش : فصل چهاردهم 

. وابستگی نسبتاً نزدیک بهم دارند حائز اهمیت فراوان است، یکی سیستم اقتصادي است و دیگري سیستم خانواده

یکی مکتب مارکس و دیگري مکتب فروید، که اولی همه چیز را ناشی از امروزه دو مکتب فکري مهم و معتبر هست، 

من به شخصه هوا خواه هیچ یک از این دو . اقتصاد و دومی همه چیز را منبعث از خانواده و امور جنسی می داند

یکی  برترين ی، مبیاز نظر روابط علّ مکاتب نیستم، زیرا وابستگی متقابل وضع اقتصادي و مسألۀ جنسی به نظرمن و

مثال، شک نیست انقالب صنعتی تأثیر عمیقی بر اخالق جنسی داشته و خواهد داشت، ولی  بعنوانبر دیگري نیست، 

من خود به شخصه . ها از نظر روانی بعنوان یکی از علل انقالب صنعتی الزم بود1»پورتین«از طرف دیگر تقواي جنسی

ي و یا جنسی قائل شوم، در حقیقت امر این دو را نمی توان از هم یا افضلیتی براي عامل اقتصاد برتريمایل نیستم 

توجه اقتصاد بطور عمده معطوف به تهیه و تدارك خوراك است، اما افراد بشر نیز خوراك را فقط براي . تفکیک کرد

تغییر کند  اشخاصی که آنرا تهیه می کنند نمی خواهند، آنرا براي خانواده می خواهند، و هنگامی که سیستم خانواده

الزم به توضیح نیست که اگر همانگونه که در جمهوریت افالطون آمده است دولت . انگیزة اقتصادي نیز تغییر می کند

کودکان را از والدین خویش بگیرد و آنها را خود ببار آورد نه تنها سیستم بیمۀ عمر بلکه بیشتر اشکال پس انداز 

به سرمایه دار منحصر بفرد  تبدیلنقش پدر را بر عهده گیرد بالفعل  یعنی چنانچه حکومت ،شخصی از بین می رود

اگر حکومت به سرمایه : اطی اغلب معکوس قضیه را عنوان می کنند و می گویند رکمونیست هاي اف. خواهد گردید

اما حتی شود در آنصورت خانواده بصورتی که ما می شناسیم قادر به بقاي خود نخواهد بود،  تبدیلدار منحصر بفرد 

اگر کار به اینجا هم بکشد ممکن نیست بتوان وجود رابطۀ نزدیک و متقابلی میان مالکیت خصوصی و خانواده را انکار 

  . نمود، بنابراین نمی توان گفت که یکی علت است ودیگري معلول

اخالق جنسی جامعه ازچند الیه تشکیل شده

                                                          
1

کسی که در اصول مذهبی و اخالقی . عضو فرقه اي از پروتستانهاي انگلیس که در زمان الیزابت خواستند مذهب را تصفیه کنند و از خرافات بپیرایند - 

  . سخت گیر است
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بيني فكري خاصي اسـت كـه از بسـياري جهـات بـا      شود، داراي جهانناميده مي» جديد«اريخ كه عموماً آن دوره از ت

كـاهش حاكميـت كليسـا، و    : از اين وجوه تفـاوت، دو تـا از همـه مهمتـر اسـت     . جهان بيني قرون وسطي تفاوت دارد

فرهنگ عصر جديد بيشتر دنيـوي اسـت و   . با اين دو وجه، وجوه ديگري هم ارتباط پيدا مي كنند. افزايش قدرت علم

                دولتها روز به روز جاي كليسا را، به عنوان مرجع حكومتي كـه بـر فرهنـگ نظـارت مـي كنـد،       . كمتر روحاني و ديني

مانند يونان قديم، به تدريج حكومتهـاي   ،ملتها بيشتر در دست پادشاهان است؛ ولي سپس در ابتدا حكومت. گيرندمي

صـرف نظـر از فـراز و    (در سراسـر ايـن دوره   . سلطنتي به دموكراسي مبدل مي شود و يا به دست جبـاران مـي افتـد   

ولـي در غالـب اوقـات    . داوم افزايش مي يابـد مدهد، به طور دولت ملي و وظايفي كه انجام مي قدرت )نشيبهاي جزئي

اشرافيت ملوك الطـوايفي كـه در   . تأثير دولت بر عقايد فالسفه كمتر از نفوذي است كه كليسا در قرون وسطي داشت

توانسته بود تا قرن پانزدهم وجود خود را در برار دول مركزي حفظ كند، نخست اهميـت سياسـي و   شمال جبال آلپ 

جاي جامعة اشرافي را پادشاه كه با بازرگانان ثروتمند متحـد اسـت   . سپس اهميت اقتصادي خود را از دست مي دهد

تمابلي به جـذب  . تقسيم مي كنند هاي مختلف قدرت را به نسبتهاي متفاوت و بين خودرمي گيرد، و اين دو در كشو

از زمان انقالبات امريكـا و فرانسـه بـه بعـد، دموكراسـي بـه       . و حل بازرگانان ثروتمند در جامعة اشرافي ديده مي شود

سوسياليسـم، در مقابـل دموكراسـي مبتنـي بـر مالكيـت       . آيدد به صورت نيروي سياسي مهمي درميمعني جديد خو

پيداست كه اين شكل دولت، اگر توسعه يابد، به همراه خود شكل . رسده قدرت ميب 1917، نخستين بار در خصوصي

اسـت، يعنـي   » ليبرال«تازه اي از فرهنگ خواهد آورد، اما فرهنگي كه بيشتر مورد بجث ما قرار خواهد گرفت فرهنگ 

به خصوص در آلمـان   اين موضوع استثنائات مهمي دارد كه. فرهنگي كه به طبيعي ترين نحوي با تجارت بستگي دارد

به چشم مي خورد؛ براي ذكر دو نمونه بايد از فيخته و هگل نام برد، كه جهان بيني شان به كلي با تجارت بي ارتبـاط  

نفي حاكميت كليسا، كه جنبة تخريبي عصر جديـد اسـت،   . اما اين استثنائات موارد نمونه وار عصر خود نيستند. است

 هدر رنسانس ايتاليا علم سـهم بسـيار نـاچيزي برعهـد    . اكميت علم، زودتر آغاز شداز جنبة ترميمي آن، يعني قبول ح

مخالفت با كليسا در اذهان مردم به زمان قديم مربوط بود و هنوز توجه به گذشته داشت، منتها به گذشـته اي  . داشت

؛ امـا ايـن   1543نخستين حملة جدي علم انتشار نظرية كوپرنيكـوس بـود در   . دورتر از كليساي قديم و قرون وسطي

سـپس  . يله در قرن هفـدهم آن را اتخـاذ و اصـالح كردنـد    نظريه نفوذي به دست نياورد، مگر پس از آن كه كپلر و گال

احكام جزمي آغاز شد، و در اين نبرد پيروان سـنتهاي قـديم بـر ضـد دانـش نـو جنگيدنـد و عاقبـت          ونبرد بين علم 

  .شكست خوردند

 كـه  حاكميت علم كه مورد قبول اكثر فالسفة عصر جديد قرار دارد با حاكميت كليسا بسيار متفـاوت اسـت؛ زيـرا   

نه اگر كسي آن را رد كرد مستوجب عقوبتي مي شـود، و نـه اگـر آن را پـذيرفت     . حاكميت علم عقلي است نه دولتي

صرفاً به واسطة تكيه اي است كه ذاتاً بـر   بقا و رواج آن. است كه به حكم حزم و احتياط چنين كرده است دليل بر آن

احكـام كليسـاي كاتوليـك     ةماننـد مجموعـ  . و مانع نيستبه عالوه اين جاكميت تجزيه پذير است و جامع . عقل دارد
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نيست كه دستگاه كاملي شامل اخالق و آمال بشري و تاريخ گذشته و آيندة جهان را در برابر انسان بگـذارد و تخطـي   

حاكميت عقل فقط دربارة چيزهايي حكم مي كند كه به نظر مي رسد در حـال حاضـر بـه طـور     . از آن را اجازه ندهد

تفـاوت ديگـري نيـز بـا     . تحقيق رسيده است؛ و اين هم در اقيانوس مجهوالت جزيرة كوچكي بـيش نيسـت  علمي به 

حاكميت ديني كه احكم خود را مطلقاً محقق و الي االبد تغييرناپذير اعالم مي كند وجود دارد، و آن اينكه احكام علم 

كنـد كـه بـا    ند؛ و اين موضوع مشربي ايجـاد مـي  لشوند و قابل جرح و تعديتجربه و بر اساس احتمال اعالم مياز باب 

  .مشرب جزميان قرون وسطي تفاوت بسيار دارد

، كه كوششـي  »عملي«اما علم . جهان» فهميدن«سخن گفتم، كه كوششي است براي » نظري«تا اينجا من از علم 

ت آن افزوده شده است، جهان، از همان ابتدا حائز اهميت بوده است و همواره بر اهمي» دگرگون ساختن«است بر اي 

. اهميت عملي علـم نخسـت در مـورد جنـگ شـناخته شـد      . چنان كه تقريباً علم نظري را از اذهان بيرون رانده است

امـا از  . گاليله و لئوناردو داوينچي با دعوي بهتر  ساختن وضع توپخانه و استحكامات مشاغل دولتي بـه دسـت آوردنـد   

تأثير آنـان در توسـعة توليـدات ماشـيني و آشـنا      . جنگ مرتباً بيشتر شده استزمان آنان به بعد سهم دانشمندان در 

علـم  . ساختن مردم با بخار و سپس برق، ديرتر آمد و مگر تا اوخر قرن نوزدهم به ايجاد آثار سياسي مهـم آغـاز نكـرد   

ري آن جدا سازند، كوشش شده است كه اين جنبة علم را از جنبة نظ. پيروزي خود را بيشتر مديون فايدة عملي است

اي دربارة ماهيت جهـان را هـر چـه كمتـر     ه صورت فن درآورند، و صورت نظريهو بدين ترتيب علم را هر چه بيشتر ب

  .نفوذ اين نقطة نظر در فالسفه، مربوط به دورة بسيار اخير است. بدان باقي بگذارند

در اذهان مردم عصر  .د هرج و مرج رسيدرهايي از قيد حاكميت كليسا منجر به رشد فرديت شد، و حتي به سر ح

منطـق  . فلسفة مدرسي و حكومت ديني را تداعي مي كرد -چه فكري و چه اخالقي و چه سياسي  -رنسانس، انضباط 

وقتي كه ايـن مكتـب منطقـي از    . ارسطويي مدرسيان محدود بود، ولي توانسته بود نوع خاصي از دقت را پرورش دهد

تـا قـرن   . هتري جاي آن را نگرفت؛ بلكه فقط يك تقليد التقاطي از نمونه هاي قديم رواج يافتمد افتاد؛ در ابتدا چيز ب

هرج و مرج اخالقي و سياسـي ايتاليـا در قـرن پـانزدهم وحشـت آور بـود و       . هفدهم چيز مهمي در فلسفه پديد نيامد

و ادبـي   ز شگفت انگيز نبـوغ هنـري  در عين حال آزادي از قيد و بندهاي فكري به برو. لي را برانگيختويات ماكيارنظ

رفورم و ضد رفورم، به همراهي اسارت ايتاليا در دست اسپانيا، محاسـن و  . اي پايدار نيستاما چنين جامعه. منجر شد

هنگامي كه نهضت رنسانس به شمال كوههاي آلپ سـرايت كـرد ديگـر آن    . هم معايب رنسانس ايتاليا را پايان بخشيد

  .نداشتروح هرج و مرج طلب را 

اين موضوع در دكـارت بسـيار   . اما قسمت اعظم فلسفة جديد تمايلي به فرديت و ذهنيت در خود نگاه داشته است

كـه هـر دو امـر ذهنـي     (كند و وضـوح و تمـايز را   ت را بر يقين بر وجود خود بنا ميخورد، كه تمام معرفچشم ميبه 

» آحـاد سـر بسـتة   «موضوع به چشم نمي خورد، ولـي در  نزد اسپينوزا اين . به عنوان محك صحت مي پذيرد) هستند

گرايـد  با بي ميلي به اين نظرية ذهني مـي كامالً عيني است، » مشربش«اليب نيتس بار ديگر ظاهر مي شود، الك كه 

بهـاي   قدري مشمئز كننده است كه بهبه كه معرفت راجع است به توافق يا عدم توافق انديشه ها، و اين نظريه برايش 

از ذهنيـت كامـل   » خـدا «بار كلي پس از طرد ماده، فقط به كمـك صـورتي از   . گريزدات شديد از چنگ آن ميتناقض

نزد هيوم فلسفة تجربي به نوعي شكاكيت منجـر شـد   . نجات يافته است كه اكثر فالسفة بعدي آن را جايز ندانسته اند

خته چه از حيث روحيات و چه از حيـث نظريـات   كانت و في. كه نه كسي مي توانست آن را رد كند و نه آن را بپذيرد

روسو و نهضت رمانتيك ذهنيت را از مبحـث  . ذهني بودند؛ هگل از بركت تأثير اسپينوزا خود را از اين ورطه نجات داد

بـاكونين   نظريـات  معرفت به اخالق و سياست نيز كشاندند، و چنان كه منطقي است به هرج و مـرج كامـل، از قبيـل   

Bakunin اين صورت افراطي ذهنيت نوعي جنون است. درسيدن.  
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بيني فالسفة نظري آورد كه با جهانبينيي پديد ميعنوان فن داشت در مردان عمل جهاندر همين احوال علم به 

فن نوعي احساس قدرت پديد آورد؛ بدين معني كه انسان ديگر بسيار كمتر از دوره هاي گذشـته  . تفاوت كامل داشت

يك فرد متوسط اگر در قرن هفدهم بـه  . ما قدرتي كه فن پديد آورد قدرت اجتماعي بود، نه فرديا. اسير محيط است

جزيره اي پرتاب مي شد كه در آن نه آب بود و نه آباداني، بهتر از امروز مي توانسـت وسـايل زنـدگي خـود را فـراهم      

پس تمايـل  . ده باشند الزم مي آوردزيادي از افراد را كه تحت رهبري واحدي متشكل شفن علمي همكاري عدة . كند

زيرا كه اين فن به ساختمان اجتماعي منظم و خوش بـافتي   .اين فن در حهت خالف هرج و مرج و حتي فرديت است

به انسان اطمينان مي دهد كه افراد انسان مي توانند دست بـه   :فن برخالف دين خنثي و بي طرف است. احتياج دارد

در عمـل، مقاصـدي كـه    . از اين لحاظ فن ناقص است. بزنند اعجاز بزنند، ولي نمي گويد كه دست به چه اعجازي بايد

رؤساي سازمانهاي بزرگي كـه فـن وجـود آنهـا را     . مهارت علمي مصروف آنها خواهد شد بسيار متكي بر تصادف است

ين غريزة قدرت طلبي امروز جوالنگـاهي  ابنابر. ندززم مي آورد، مي توانند فن را به هر جهتي كه بخواهند متوجه ساال

علمـي بـوده اسـت، عبارتنـد از                          فـن فلسفه هـايي كـه ملهـم و موجـد آنهـا      . يافته كه در گذشته هرگز نداشته است

ديگـر مقاصـد در   . ندكه امر غير بشري را فقط به عنوان مادة خام در نظر بگيرهاي قدرت، و تمايلي دارند بدين فلسفه

اين هم نوعي جنون است؛ و در عصر مـا ايـن   . شوند، فقط ماهرانه بودن جريان عمل داراي ارزش استنظر گرفته نمي

  .خطرناكترين نوع جنون است؛ جنوني است كه فلسفة عاقالنه بايد براي عالج آن دارويي تهيه كند

مپراتـوري روم يـك   دنياي قديم با تشكيل امپراتوري روم راهي براي خاتمه دادن به هـرج و مـرج يافـت، منتهـا ا    

. كـرد هرج و مرج را در كليسا جسـتجو مـي   دنياي كاتوليك راه خاتمه دادن. بود، نه يك فكر مرحواقعيت خشن و بي

نه راه حل عهـد قـديم رضـايت بخـش      .مة عمل نپوشيدكليسا يك فكر بود، اما اين فكر هرگز به طور كافي و وافي جا

در حال حاضـر بـه   . به اين سبب كه يكي با فكر راست در نمي آمد، و ديگري با عمل -بود، و نه راه حل قرون وسطي 

كند كه به كند، يعني به سوي نظامي سير ميعهد قديم سير مينظر مي رسد كه دنيا به سوي راه حلي نظير راه حل 

مشكل يك نظام اجتمـاعي بـا   . امعه تحميل شود و بيشتر نمايندة ارادة زورمندان باشد تا اميدهاي تودة مردمزور بر ج

تـوان  ي اگوسـتين قـديس مـي   »شهر خدا«ليسم آيب استحكام امپراتوري روم و ايدهدوام و رضايتبخش را فقط با ترك

 .براي حصول اين مقصود فلسفة جديدي الزم خواهد بود. حل كرد
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                   » رنسـانس «بينـي قـرون وسـطايي، در ايتاليـا بـا نهضـتي آغـاز شـد كـه آن را          بيني جديـد، در مقابـل جهـان   جهان

ـ    ،در ابتدا تني چند. نامندمي ي در جريـان قـرن پـانزدهم ايـن     به خصوص پترارك، داراي اين جهان بينـي بودنـد؛ ول
عصـر   از بعضـي لحـاظ، ايتالياييـانِ   . اكثريت بزرگ فضالي ايتاليا، چه روحاني و چه عامي، سرايت كـرد بيني به جهان

نسبت به علم آن ارادتي را كه از قرن هفـدهم بـه    -به جز لئورنادو داوينچي و چند تن انگشت شمار ديگر  -رنسانس 
ت رهايي ناقص و ناتمام آنها از چنگال خرافـات،  بعد خصيصة نوآوران و مبدعان بوده است، نداشتند؛ بر اين كمبود اراد

بسياري از آنان هنوز براي مراجع همان حرمتي را قائل بودنـد كـه معمـول    . شودستاره بيني، هم مزيد مي به خصوص
اين امر البته قدمي به سوي رهـايي  . فالسفة قرون وسطي بود، منتها مراجع عهد قديم را به جاي كليسا گذاشته بودند

يرا كه مراجع قديم با يكديگر اختالف داشتند و براي انتخاب يكي از آنان به عنوان مرشد و مراد، قضاوت فـردي  بود؛ ز
اي دل ببندد كه نزد فالسفة قـديم يـا   داد به عقيدهتر فرد ايتاليايي به خود جرأت مياما در قرن پانزدهم كم. الزم بود

  .در تعاليم كليسا مرجعي نداشته باشد
پـس از مـرگ   . براي شناختن رنسانس الزم است كه نخست يك نظر اجمالي بـه وضـع سياسـي ايتاليـا بينـدازيم     

 1494تا آنكه شارل هشتم پادشـاه فرانسـه در    .آزاد بود، بيشتر خاك ايتاليا از دخالت خارجي 1250فردريك دوم در 
ونيس و فلورانس و قلمرو پاپ و ناپل؛ عالوه بـر   ميالن و: در ايتاليا پنج دولت مهم وجود داشت. بدان كشور حمله كرد

اينها چند امير نشين هم وجود داشت كه بر حسب اتحاد با يكي از اين شهرهاي بزرگ يا تابعيت از آن، با هم تفـاوت  
كرد؛ ولي پس از آن سال تـابع حكومـت مـيالن    و نيروي دريايي با ونيس رقابت ميجنوا در تجارت  1378تا  .داشتند

  .شد
الن كه در قرن دوازدهم رهبر مقاومت در برابر فئوداليسم بود، پس از شكست نهايي سلسـلة هوهنشـتاوفن بـه    مي

زير حكوم سلسلة ويسكونتي درآمد؛ و اينان خاندان با كفايتي بودند كه حكومتشان حكومـت قـدرت و نفـوذ بـود نـه      
آنگـاه پـس از سـه سـال     . حكومت كردنـد  ،1447تا سال  1277سال، از  170اين خاندان به مدت . حكومت فئودالي

كه با ويسكونتيها منسـوب بودنـد حكومـت را بـه      Sforzaبازگشت حكومت جمهوري خاندان جديدي به نام اسفورتزا 
ميالن ميدان جنگ ميان فرانسـويان و اسـپانياييان    1535تا  1494از . گرفتند» دوكهاي ميالن«دست آوردند و لقب 

                  در ايـن مـدت گـاهي در تبعيـد بـه سـر       . ك طرف و گاهي با طرف ديگر متحد مـي شـدند  بود؛ اسفورتزاها گاهي با ي
، امپراتور شارل پنجم ميالن را به قلمرو خـود  1535سرانجام، در . بردند و گاهي رسماً حكومت را به دست داشتندمي

  .افزود
ايـن  . عرصة سياست ايتاليـا قـرار مـي گيـرد    جمهوري ونيس، به خصوص در قرون اول عظمت خود، اندكي دور از 

ت، ايـن سـّن  . جمهوري هرگز به تصرف اقوام وحشي در نيامده بود، و در ابتدا خود را تابع امپراتوران شرقي مي دانست
به اضافة اين امر كه تجارت ونيس با شرق صورت گرفت، به اين شهر استقاللي داده بود كه تا زمـان تشـكيل شـوراي    

ونيسي دربارة اين شورا تاريخي نوشت كه بسـيار بـر    PaoloSarpiسارپي نيز ادامه يافت، و پائولو) Trent )1545ترنت 
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اين كار . ونيس به تسخير قسطنطنيه اصرار ورزيدچگونه پيشتر ديديم كه در زمان جنگ صليبي چهارم . ضد پاپ بود
بـه  . لطمه زد به تجارت آن 1453در  به رونق تجارت ونيس كمك كرد، و به عكس تصرف قسطنطنيه به دست تركها

ن چهاردهم و پـانزدهم الزم ديدنـد كـه    واي از آن مربوط به تهية مواد غذايي بود، ونيسيها در قرعلل مختلفي كه پاره
منجـر   1509اين امر دشمنيهايي پديد آورد كه سـرانجام در  . اراضي فراواني از سرزمين اصلي ايتاليا را به دست آورند

ممكـن  . اي از شهرهاي نيرومند بود و ونيس را شكسـت داد شد؛ و آن اتحاديه Camberaiحادية كامبراي به تشكيل ات
بود ونيس از اين سانحه نجات يابد، اما نجات آن از حادثة كشف راه دماغة اميد به سوي هند بـه وسـيلة واسـكوداگاما    

ن زد؛ منتها حكومت آن همچنـان بـاقي بـود، تـا     اين امر به اضافة نيروي تركها، ونيس را زمي. ممكن نبود) 8-1497(
  .آنكه به دست ناپلئون از استقالل محروم شد

صورتي بسيار نزديك بـه   1297حكومت ونيس كه در اصل دموكراتي بود، رفته رفته اين جنبه را از دست داد و از 
ن تـاريخ بـه بعـد مـوروثي و     كه عضـويت آن از آ » شوراي كبير«اساس قدرت عبارت بود از . اوليگارشي به خود گرفت

انتخـاب  » شوراي كبير«به وسيلة كه » شوراي ده نفري«قوة اجرائيه در دست . منحصر به خانواده هاي درجه اول شد
اختيارات رسـمي او بسـيار محـدود، ولـي در     . العمر انتخاب مي شدمادام دولت ، رئيس تشريفاتيDogeِدوجه . شدمي

از . پلماسي ونيس به زيركي معروف بود و گزارشهاي سفراي ونيسي بسيار نافـذ بـود  دي. عمل نفوذش معموالً قاطع بود
اطالع راجع به وقايع مورد بحـث بكـار   به بعد تاريخ نويسان اين گزارشها را در شمار بهترين منابع  Rankeزمان رانكه 

  .اندبرده
مردان بزرگ ادب با فلورانس بستگي كمابيش همة . ترين شهر دنيا و مهمترين منشأ رنسانس بودفلورانس متمدن

ولي فعالً موضوع بحث ما بيشتر سياست اسـت تـا   . هنر نقاشي اخير همچنين اند مردان قديم و برخي از مردان. دارند
اين سه طبقه نجبا بودنـد  . در قرن سيزدهم سه طبقه در فلورانس وجود داشت كه با يكديگر در مبارزه بودند. فرهنگ

. نجبا بيشتر طرفدار فرقة گيبلـين بودنـد و دو طبقـة ديگـر طرفـدار فرقـة گلـف       . پاد و مردم خردهو بازرگانان ثروتمن
پا از بازرگانـان ثروتمنـد جلـو    مدت قرن چهاردهم گروه مردم خرده شكست خوردند و در 1266گيبلينها سرانجام در 

منجر به دموكراسي پايداري نشد، بلكه به تدريج به شكلي از حكومت انجاميد كـه يونانيـان آن    هاما اين مبارز. افتادند
خاندان مديچي كه سرانجام حكومت فلورانس را بـه دسـت آوردنـد، در ابتـدا بـه      . ناميدندمي) tyranny(» جباري«را 

اده ونخستين فرد از ايـن خـان  ) 1389-1464(دي مديچي كوزيمو. وكرات شروع به كار كردندعنوان رهبران جبهة دم
او . راز قدرت او در مهارتش در امـور انتخابـاتي نهفتـه بـود    . كه سرشناس و شاخص گشت، هنوز مقام رسميي نداشت

اش لـورنتزوي  پس از او به فاصلة كوتاهي نـوه . ممردي زيرك بود و در مواقع ممكن مردم دار و در صورت لزوم بي رح
اين دو تـن هـر دو   . زمام قدرت را در دست داشت 1492تا هنگام مرگش در  1469ز با شكوه به جاي وي نشست و ا

مقام خود را مديون ثروتشان بودند كه بيشتر از راه تجارت و همچنين از استخراج معادن و از ساير صـنايع بـه دسـت    
را؛ و بدين جهـت در زمـان    دانستند كه چگونه هم خانة خود را آبادان سازند و هم شهر فلورانسآنها مي. دآورده بودن

  .حكومت آنها شهر به ثروت و آباداني رسيد
پس از چهار سال نفـوذ سـاووناروال   . اخراج شد 1494پسر لورنتزو ومحاسن پدر را نداشت و در سال  Pietroپيترو 

Savonarola   گـردان  رو برقرار بود و در اين مدت بازگشت نوعي منزه طلبي مردم را از شادي و تجمـل و انديشـة آزاد
امـا سـرانجام،   . ساخت و به سوي يك نوع دينداري سوق داد كه معموالً از صفات و مشخصات دوره هاي ساده تر است

حكومـت  ). 1498(بيشتر به علل سياسي، دشمنان ساووناروال پيروز شدند و او را اعدام كردند و جسدش را سـوزاندند  
ادامـه يافـت تـا آنكـه خانـدان       1512بـود تـا   ) حكومت توانگران( دموكراتي و در واقع پلوتوكراتي جمهوري كه رسماً

يكي از پسران لورنتزو كه در چهارده سالگي به مقام كاردينـالي رسـيده   . مديچي بار ديگر زمام امور را به دست گرفت
خانـدان مـديچي بـه عنـوان     . به عنوان پاپ انتخاب شد و به نام لئـوي دهـم بـر مسـند نشسـت      1513بود، در سال 
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بر فلورانس فرمانروايي كردند، اما در خالل اين احوال فلورانس هم مانند سـاير نـواحي    1737راندوكهاي توسكاني تا گ
  .ايتاليا فقير شده و اهيت خود را از دست داده بود

بود در مدت رنسـانس افـزايش   » عطية قسطنطين«قدرت دنيوي پاپ كه منشأ خود را مديون پپين و سند جعلي 
اما روشي كه پاپها براي رسيدن بدين مقصود به كار بردنـد، آبـروي روحـاني دسـتگاه پـاپ را بـر زمـين        . فراوان يافت

بـه عاقبـت انـدوهناكي    ) 1431-47(نهضت شورايي كه با اختالف ميان شوراي بال و پـاپ اوژنيـوس چهـارم    . ريخت
يندة افكار روحانيـان شـمال كوههـاي    رسيد، نمايندة جدي ترين عناصر كليسا بود؛ و شايد مهمتر آنكه اين نهضت نما

قرن پـانزدهم بـا   دوم تمدن ايتاليا در نيمة . پيروزي اسپانيا بود) تا حد كمتري(پيروزي پاپ پيروزي ايتاليا و . آلپ بود
ايتالياييان در فرهنگ جـدي  . تمدن كشورهاي شمالي كه هنوز به حال قرون وسطايي باقي بودند، كامالً تفاوت داشت

زبان التيني گناهان بسـياري  حتي در نظر روحانيان نيز فصاحت و بالغت در . در اخالق و دين چنين نبودندبودند، اما 
     ، نخستين پاپ اومانيست، مقامات روحاني را بـه فضـال و دنشـمندان واگـذار     )1447-55(نيكالي پنجم . پوشاندرا مي

لورنتزو واال كه مـردي  . مالحظات ديگر توجهي نداشتكرد و به مراتب فضل و دانش آنان احترام مي گذاشت و به مي
مجعـول اسـت، و نثـر ترجمـة رسـمي كتـاب       » عطية قسطنطين«بود اپيكوري مشرب و كسي بود كه ثابت كرد سند 

كرد، به مقام منشي مخصوص پـاپ  وستين قديس را به الحاد متهم ميگرفت و اگرا به مسخره مي) »وولگات«(مقدس 
 1527صـرف رم در  تت ايمـان و اعتقـاد، تـا    ن و تماميتشويق اومانيسم و ترجيح آن بر تدي اين سياست. منصوب شد

  .ادامه يافت
تشويق اومانيسم، گرچه مردم جدي شمال را شگفت زده مي ساخت، از نقطة نظر ما ممكن است پسنديده باشـد؛  

ي قابـل دفـاع نيسـت، مگـر از نظـر      اما سياست جنگ طلبي و زندگي دور از اخالق بعضي از پاپها از هيچ نقطـة نظـر  
در تمام مدت تصدي مقام پاپي زندگيش را وقف ) 1492-1503(الكساندر ششم  .سياست قدرت بازي محض و مطلق

                    و ديگـري سـزار بورجيـا    Gandiaوي دو پسـر داشـت، يكـي دوك گانـديا     . بزرگ ساختن خـود و خـانواده اش كـرد   
Cesar Borgia اما دوك به قتل رسيد و احتمال مـي رود كـه قاتـل    . داشتدو اولي را بسيار بيشتر دوست مي و از اين

پـاپ بـه   . ين اميد و آرزوي پاپ براي تشكيل سلسله مـي بايسـت متوجـه سـزار شـود     اهمان برادرش بوده باشد؛ بنابر
يه را به قصـد تشـكيل يـك    را به تصرف درآوردند و اين دو ناح Anconaو آنكونا  Romagnaهمدستي پسرش رومانيا 

درنـگ  بيمار بـود و بـدين جهـت نتوانسـت بـي     اما هنگامي كه پاپ درگذشت سزار سخت  .امير نشين در نظر داشتند
خباثت اين دو تـن بـه زودي افسـانه    . ين فتوحات آنان باز به ارثية پطرس قديس محدود ماندابنابر. دست به كار شود

امـا در ايـن   . ي كه به گردن آنها مي گذارند صـحيح را از سـقيم تميـز داد   شد و مشكل مي توان در قتلهاي بي شمار
كه بـه  ) 1503-13(ژوليوي دوم . شكي نيست كه آنها فنون خدعه و خيانت را از آنچه قبالً سابقه داشت پيشتر بردند

ي بـه  جاي الكساندر ششم نشست در زهد و تدين هنري نداشت، اما كمتر از سلف خـويش امكـان فضـاحت و رسـواي    
به عنوان يك شخصيت نظامي وي خـالي از محاسـني نبـود،    . او هم امر توسعه دادن قلمرو پاپ را ادامه داد. دست داد

1513-21(رفورم كه در زمان تصدي جانشين او، لئوي دهـم  . سني نداشتولي به عنوان رئيس كليساي مسيحي ح( ،
  .نس بوددينانة پاپهاي دورة رنساآغاز شد محصول طبيعي سياست بي

ناپـل و سيسـيل قـبالً    . يا در دست پادشاهي ناپل بود كه سيسيل هم غالباً با آن اتحـاد داشـت  لانتهاي جنوبي ايتا
وي سلطنت مطلقه اي به شيوة حكومتهاي اسالمي پديد آورده بـود  . ردريك دوم بودفقلمرو خاص و شخصي امپراتور 

پس از مـرگ او ناپـل و   . دست اشراف فئودال باقي نمي گذاشتكه روشن ولي مستبدانه بود و هيچ گونه قدرتي را در 
كليسـا را بـه ارث بـرد و در     ناپـذيرِ آشـتي  رسيد، اما اين پسـر دشـمنيِ   Manfredسيسيل به پسر نامشروعش مانفرد 

نمـاز  «فرانسويان دشمني مردم را نسبت به خود جلب كردند و در واقعة . به دست فرانسويان از حكومت برافتاد 1266
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پس از اين ماجرا قلمرو ناپل و سيسيل به پطر سوم آراگوني و وارثـانش  . قتل عام شدند) 1282( 1»شامگاهان سيسيل
 1443سيسيل شد، بار ديگـر ايـن دو ناحيـه در     وپس از گيرودارهاي گوناگون كه منجر به جدايي ناپل . تعلق گرفت

به بعد سه  1495از . است، به يكديگر منضم شدندتحت حكومت آلفونسوي سخي، كه از حاميان برجستة شعر و ادب 
). 1502(پادشاه فرانسوي كوشيدند كه بر ناپل دست يابند، ولي سرانجام اين قلمرو به دست فردينانـد آراگـوني افتـاد    

كـه از لحـاظ   (شارل سوم و لويي دوازدهم و فرانسيس اول، پادشاهان فرانسه، همگي دعاويي بر ميالن و ناپل داشـتند  
همة آنها به ايتاليا حمله كردند و توفيقهاي موقتي به دسـت آوردنـد، ولـي سـرانجام     ). ي اساس محكمي نداشتحقوق

از آنجـا كـه پـاپ    . رنسـانس ايتاليـا را پايـان داد   » ضد رفـورم «پيروزي اسپانيا و . همه از اسپانياييان شكست خوردند
شـارل  . فراد خاندان مديچي با فرانسه دوستي داشـت بود و به عنوان يكي از ا» ضد رفورم«كلمنت هفتم سدي در راه 

پس از اين ماجرا پاپها از سياست بـه  . فرمان داد تا سپاه بزرگي از پروتستانها رم را به تصرف درآوردند 1527پنجم در 
  .دين پرداختند و رنسانس ايتاليا به پايان رسيد

حكـام كوچـك كـه اغلـب خـود را جبـار       . رنج بودبازي سياست قدرت در ايتاليا به طرزي باورنكردني پيچيده و بغ
                   قلمرو خود ساخته بودند، زماني با يكـي از شـهرهاي بـزرگ متحـد مـي شـدند، و زمـاني بـا ديگـري طـرح دوسـتي            

دائماً جنگهايي در جريان بـود، امـا تـا    . ريختند؛ و اگر دست خود را خوب بازي نمي كردند حسابشان پاك مي شدمي
، اين جنگها تقريباً بدون خونريزي بود، زيرا سربازان مزدوراني بودن كه مي خواستند 1494ن آمدن فرانسويان، در زما

اين جنگهاي ايتاليايي تمام عيار نه مانع تجارت مي شد و نه جلو افزايش . مخاطرات وظايف خود را به حداقل برسانند
هنگـامي كـه فرانسـويان    . اما سياست عاقالنه اي وجود نداشتسياست بازي بسيار مي شد، . ثروت كشور را مي گرفت

كشـتند  ي كه در جنگ مردم را به راستي مـي سربازان فرانسو. قدم بدانجا گذاردند، مملكت به تمام معني بي دفاع بود
رنـج  جنگهايي كه بعدها ميان فرانسويان و اسپانياييان درگرفت جنگهاي جدي بـود و  . اسباب حيرت ايتالياييان شدند

دادنـد و دخالـت   امـه مـي  گري بـر ضـد يكـديگر اد   چيني و فتنهاما دولتهاي ايتاليا به توطئه. دو فقر به دنبال خود آور
آنكه هيچ گونه احساس وحـدت ملـي در خـود    انگيختند، بيان را در مجادالت داخلي خود برميفرانسويان يا اسپانيايي

كه به علت كشف امريكا و راه دماغة اميد به سـوي مشـرق زمـين، از     بايد گفت. سرانجام همه چيز از كف رفت. بيابند
آميـز و كمتـر   توانسـت كمتـر فاجعـه   ب ناپذير بود، منتها اين سقوط ميميان رفتن اهميت ايتاليا امري حتمي و اجتنا

  .مالزم با محو كيفيت تمدن ايتاليايي باشد
ين دوره كارههايي صورت داد كه مقدمات عظمت قرن رنسانس دورة توفيقهاي بزرگي در زمينة فلسفه نبود، ولي ا

. اوالً دستگاه فلسفة مدرسي را به صورت غل و زنجيري فكري درآمـده بـود در هـم شكسـت    . هفدهم را فراهم ساخت
رنسانس مطالعة فلسفة افالطون را احيا كرد و بدين وسيله حداقل آن اندازه استقالل فكري را كه الزمة انتخاب ميـان  

در مورد اين هر دو فيلسوف، رنسانس اطالعات مستقيم و اصيلي به دست داد كه . و ارسطو است، واجب آوردافالطون 
از اين مهمتر آنكه رنسانس فعاليت فكري را بـه عنـوان   . از لفاظي ظاهري نو افالطونيان و شارحان عرب زبان مبرا بود

د و محبوس كه هـدفي جـز صـيانت يـك مـذهب      يك كار لذت بخش اجتماعي تشويق كرد و نه به عنوان تفكر محدو
  .معلوم و معين نداشته باشد

. ن افالطون به جاي ارسطوي دورة مدرسي در نتيجة تماس با فضـال و دانشـمندان بيزانسـي تسـريع شـد     دقرار دا
، كه كليساهاي شرق و غرب را اسماً با يكديگر متحد ساخت، منـاظره اي درگرفـت كـه    )1438(حتي در شوراي فرارا 

يوناني افالطـوني مـذهب    Gemistus Plethoگميستوس پلتو . ر آن بيزانسيها مدعي برتري افالطون بر ارسطو شدندد
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پرشوري كه تماميت ايمان و اعتقادش نسبت به كليسا مورد ترديد بود، در رواج فلسفة افالطون در ايتاليا تأثير فراوان 
كوزيمـو و لـورنتزو دي   . نالي رسيد، نيز به همين اندازه مؤثر بوديونانيي كه به مقام كاردي Bessarionبساريون . داشت

كوزيمو آكادمي فلورانس را كـه بيشـتر كـارش مطالعـة فلسـفة افالطـون بـود        . مديچي هر دو به افالطون معتاد بودند
امـا  . اددگـوش مـي  كوزيمو در حالي درگذشت كه به يكي از مكالمات افالطون . تأسيس كرد و لورنتزو آن را ادامه داد

اومانيستهاي اين دوره چنان سرگرم تحصيل علم و معرفت از عهد قديم بودنـد كـه فرصـت هـيچ ابـداعي در فلسـفه       
  .نداشتند

محـدودي از فضـال و هنرمنـدان كـه از طـرف       ةاي نبود؛ بلكه نهضتي بـود در ميـان عـد   رنسانس يك نهضت توده
پتـرارك و بوكـاچو در قـرن    . شـد انيسـت تشـويق مـي   ديچي و پاپهـاي اوم زاد انديش به خصوص خاندان مـ آحاميان 

شـان  علت تفاوت شرايط سياسي زمان خود تأثير مستقيم ههاردهم، ازلحاظ فكري به دورة رنسانس تعلق دارند، اما بچ
  .كمتر از اومانيستهاي قرن پانزدهم بود

انـديش دو   عضـي از آنـان آزاد  ب. توان به آساني تعريف و توصيف كردرد فصالي رنسانس را با كليسا نميطرز برخو
آوردند و با كليسا آشـتي  يدند مراسم تدهين را بجا ميآتشه بودند، گو اينكه حتي همينان چون مرگ را نزديك مي د

ها را با آغـوش بـاز   شدند و معهذا خدمت آنناكسي پاپهاي زمان سخت آزرده مي بسياري از آنان از خباثت و. كردندمي
  :چنين نوشته است 1529تاريخ نويس در  Guicciardini گيچارديني .پذيرفتندمي

ن دليل كـه هـر يـك از    طلبي و حرص و هرزگي كشيشان اشمئزاز ندارد؛ نه فقط بديهيچ كس به قدر من از جاه«
نفسه نفرت انگيز است، بل بدين جهت نيز كه هر يك و همة آنها بر كساني كـه مـدعي داشـتن روابـط     اين معايب في
كه اين معايب چنان با يكديگر تناقض دارنـد كـه جمـع آنهـا     هستند بسيار نازيباست، و نيز به سبب اينخاصي با خدا 

چنـدين  بـار  رمعهذا مقامي كه من در د. گرددالعاده داشته باشند ممكن ميدر اشخاصي كه طبيعتي بسيار خارق فقط
ليكن اگر پاي اين امـر در ميـان   . ا بخواهمكرد كه محض خاطر منافع خودم بزرگي آنان رپاپ داشته ام مرا مجبور مي

بـدان   -كه خـود را از قـوانيني كـه مسـيحيت     ست مي داشتم، نه براي ايننبود، من مارتين لوتر را چون جان خود دو
گذارد خالص كنم، بل بدين منظور كـه روزي را ببيـنم   به گردن ما مي -شود العموم تفهيم و توجيه ميمعني كه علي

  1».قدرتعيب زندگي كنند يا بيان بنشانند، تا مجبور شوند يا بياش و اراذل را بر خر خودشكه اين خيل اوب
از ايـن  . ننـد توانستند رفورم را آغـاز ك شان مي دهد كه چرا اومانيسته نمياين گفته صراحت لذت بخشي دارد، و ن

ند؛ وضعي نظير وضع لوتر بـراي آنهـا   نا كانديشي پيد توانستند حد وسطي ميان اعتقاد تام و آزادگذشته اكثر آنها نمي
پـس از   Masuccioماسوچو . غير ممكن بود، زيرا كه آن عالقة قرون وسطايي را نسبت به دقايق حكمت الهي نداشتند

  :گويدها ميتوصيف فساد راهبان و راهبه
ر صـدقه اي دريافـت   در آن صـورت آنـان ديگـ   . نان اين است كه خداوند اعراف را از ميان بـردارد آبهترين جزاي «

  2».نخواهند داشت و ناچار خواهند شد كه دوباره بيلهاي خود را به دست گيرند
  .رسد كه در عين حفظ قسمت اعظم مذهب كاتوليك، وجود اعراف را انكار كنداما برخالف لوتر به نظر او نمي

اشـت؛ و قسـمت عمـدة آن بـا     لياتي كه از قلمروهاي پاپ گرفته مي شد بستگي دافقط مختصري از ثروت رم به م
گشت، و وسيلة گرفتن اين خراج نيـز الهيـاتي بـود كـه     شد تأمين مينياي كاتوليك جمع ميخراجي كه از مجموع د

را مـورد ترديـد و اعتـراض     هر ايتاليايي كه به طور مؤثري اين الهيات. مدعي بود كليدهاي بهشت در دست پاپ است
نتيجه اينكه بي اعتقادي . داد خطر فقر ايتاليا، و از دست رفتن مقام آن كشور را در دنياي غرب، باعث مي شدقرار مي
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بـه انشـعاب يـا ايجـاد يـك      ايتالياييان نسبت به كليساي كاتوليك در عصر رنسانس صرفاً جنبة فكري داشت و منجـر  
سـيار محـدودي از قضـيه را    استثنائي كه فقط قسمت بيگانه مورد استثنا، و آن هم . اي به ضد كليسا نشدنهضت توده

  .قرون وسطي تعلق داشت گيرد، ساووناروال است كه از لحاظ فكري بهدر بر مي
جادو و جنبـل ممكـن   . اكثر اومانيستها آن عقايد خرافي را كه در عهد قديم طرفداراني يافته بود حفظ كرده بودند

صـادر كـرد كـه بـه     فرماني بر ضد جـادوگري   1484اينوسنت هشتم در . شدباشد، اما غير ممكن انگاشته نمي بود بد
ستاره بيني بـه خصـوص در نظـر آزادانديشـان     . لمان و ساير نقاط منجر شدآآور زنان جادوگر در عذاب و آزار وحشت

ي از كليسـا  نخستين اثـر رهـاي  . پسنديده بود، و چنان رواجي يافت كه از زمانهاي باستان تا بدان هنگام سابقه نداشت
  .اين نبود كه مردمان درست بينديشند، بل اين بود كه دروازة مغزشان به روي همه گونه مزخرفات عتيق بازگردد

قوانين اخالقـي كهنـه حرمـت خـود را از     . از لحاظ اخالقي هم نخستين اثر رهايي به همين اندازه فاجعه آميز بود
كاردينالهـا  . دسا آورده بودند و با قساوت در حفظ آن مـي كوشـيدند  دست دادند، اكثر حكام مقام خود را با خيانت به 

شـان را بـا   يهنگامي كه براي شركت در مراسم تاجگذاري پاپي دعوت مي شدند، از ترس مسموم شدن، شراب و ساق
ار مضـ . ساووناروال كمتر فرد ايتاليايي به خاطر يك امر عمومي خود را بـه خطـر مـي انـداخت    از جز  1.خود مي بردند

. مطلوب بودن وحدت ايتاليا هويدا بـود . گرفتهيچ كاري براي اصالح آن صورت نميفساد دستگاه پاپ آشكار بود، اما 
خطر تسلط خارجي نزديك بود، معذلك يكايك حكام ايتاليا حاضر بودند كـه  . اما حكام قادر به اتحاد با يكديگر نبودند

در ايـن دوره  . هر قدرت خارجي، حتي عثماني، درخواست كمك كننـد  كردند ازهر اختالفي كه با يكديگر پيدا مي در
ة رنسـانس زيـاد مرتكـب آن              كـه مـردم دور   -مگر از ميـان بـردن نسـخ متـون قـديم       -رسد من نميجنايتي به نظر 

  .شدندنمي
ت خود را نگـاه  در معماري و نقاشي و شعر اين دوره شهر. خارج از عرصة اخالقيات، رنسانس محاسن بزرگي داشت

رنسانس مردان بسيار بزرگي از قبيل لئوناردو داوينچي و ميكـل آنجلـو ماكيـاولي را پديـد آورد؛ مردمـان      . داشته است
درس خوانده را از محدوديت فرهنگ قرون وسطايي رهايي بخشيد و دانشمندان را، در حالي كه هنوز بردة عهد قـديم  

رنسـانس  . انـد ضوعي عقايد مختلف و متفاوت داشـته معروف تقريباً در هر مو بودند، بر اين نكته آگاه ساخت كه مراجع
با احياي علم و آگاهي نسبت به يونان چنان محيط فكريي پديد آورد كه در آن بار ديگر ممكن شد كـه بـا توفيقهـاي    

. شـت، شـكوفان گـردد   يونانيان رقابت شود، و در آن نبوغ فردي با چنان آزاديي كه از زمان اسكندر به بعـد سـابقه ندا  
بي ثباتي و فرديت، مانند وضـعي كـه در يونـان    . شرايط سياسي رنسانس موافق پرورش فردي بود، منتها ثبات نداشت

اههاي ثـابتي كـه   ثابت الزم است، اما همـة دسـتگ   نظام اجتماعيِ. قديم وجود داشت، با يكديگر ارتباط نزديك داشتند
آيا ما حاضريم چه اندازه هرج و مـرج و  . انداستعدادهاي هنري و فكري را گرفتهاند جلو رشد فراوان تاكنون پديد آمده

تاكنون راه حلي براي ايـن  . شته بسيار، امروزه كمترذجنايت به خاطر آثار بزرگي نظير آثار رنسانس تحمل كنيم؟ در گ
 .افزايدن اجتماعي هر روز بر اهميت آن ميمسئله پيدا نشده است، حال آنكه افزايش سازما
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اي وجود آورد كه مقام بسيار برجسـته  مردي به سياسيفلسفة در رنسانس گرچه فيلسوف نظري مهمي پديد نياورد، 

عادت بر ايـن جـاري اسـت كـه اشـخاص از شـنيدن       . است Nicola Machiavelliماكياولي  ودارد؛ و اين شخص نيكول
اما بسياري از فالسفة ديگر نيـز اگـر بـه    . عقايد او اظهار شگفت زدگي كنند، و مسلماً او گاهي شگفت انگيز هم هست

فلسفة سياسي ماكيـاولي علمـي و   . نمودندد، به همين اندازه شگفت انگيز ميبودنين اندازه از تلبيس و ريا بري ميهم
جربي است و مبتني است بر تجربيات خود او در امور سياسي؛ و هدف آن اين است كه وسيلة نيل به مقاصد معينـي  ت
هـر وقـت كـه پـايش مـي افتـد و       . مقاصد بدند يا خوب، توضيح و تشريح كنـد آن يا آصرف نظر از اين مسئله كه  ،را

چنان است كه مي تواند مورد تحسين همة ما  ماكياولي ازمقاصدي كه مطلوب اوست نام مي برد، مي بينيم مقاصدش
مقدار زيادي از بدنامي او نتيجة خشم رياكاراني است كه نفرت دارنـد از اينكـه كسـي بـدكاري را بـه صـراحت       . باشد

البته راست است كه باز در عقايد او مطالب فراواني باقي مي ماند كه حقيقتاً شايستة انتقاد اسـت، امـا در   . اعتراف كند
خويش است، چنين صداقت فكريي در بي صداقتي سياسي، در هيچ زمان يـا كشـور ديگـري     زمانِ طالب او زبانِاين م

و  بودنـد  ممكن نمي بود، مگر شايد در يونان قديم و در ميان كساني كه تعليم و تربيت خود را مـديون سوفسـطاييان  
ديم هم چون ايتالياي عصر رنسـانس مـالزم   تجربة سياسيشان را مديون جنگهاي بين دولتهاي كوچك كه در يونان ق

  .سياسي نبوغ فردي بود
هنگامي كه بيست سال داشت، . اهل فلورانس بود و پدرش وكيل دعاوي ميانه حالي بود) 1467-1527(كياولي ام

             را ساووناروال بر فلورانس تسلط داشت؛ و پيداست كه سرانجام اندوهبار او در ماكياولي اثر عميقـي بـر جـاي نهـاد؛ زيـ     
نگـاه سـاووناروال را بـه عنـوان     آ، و »اندسالحان شكست خوردهاند و همة بيهمة پيغمبران مسلح فاتح شده«: گويدمي

را  Romulusو رومولـوس   Theseusاز گروه نخست موسـي و كـوروش و تسـيوس    . نمونه اي از گروه اخير نام مي برد
  .آيده از مسيح نامي به ميان نمياز مشخصات عصر رنسانس است ك. كندذكر مي

، و تـا بازگشـت   )1498(بالفاصله پس از اعدام ساووناروال، ماكياولي مقام كوچكي در دولت فلورانس به دست آورد 
در خدمت دولت فلورانس باقي ماند و در اين مـدت گـاهي نأنوريتهـاي ديپلمـاتي      1512حكومت خاندان مديچي در 

ولـي   ،سپس چون هميشه با خاندان مديچي مخالفت ورزيده بـود، زنـدانيش كردنـد   . مهم به عهدة او گذاشته مي شد
 ،از بيكـاري . برائت حاصل كرد و بدو اجازه داده شد كه به حال تقاعـد در دهكـده اي نزديـك فلـورانس زنـدگي كنـد      

ي با شـكوه اهـدا   نوشته شد و به لورنتزو 1513در  Prince» امير«معروفترين اثرش . ماكياولي به نويسندگي پرداخت
گرچـه بعـداً   (لطف خاندان مديچي را به سـوي خـود جلـب كنـد؛      شد؛ زيرا كه نويسنده اميدوار بود بدين وسيله نظرِ

كتـاب مفصـلتر   . لحن اين كتاب شايد تا حدي نتيجة اين مقصود عملي باشد.) معلوم شد كه اين اميدواري بيهوده بود
خـواهي  آشكارتري لحن جمهوريان زمان به نوشتن آن مشغول بود، به طرز كه در هم Discourses» گفتارها«او به نام 
گويد كه در اين كتاب از حكومتهاي جمهوري سخن نخواهـد گفـت، زيـرا    مي» امير«در آغاز كتاب . بي داردو آزاد طل
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در را نخواننـد  » گفتارهـا «، »اميـر «كسـاني كـه پـس از خوانـدن      :كه در جاي ديگر در اين خصوص بحث كرده است
  .كياولي به دست آورندااي از عقايد مرند كه منظرة بسيار يك جانبهمعرض اين احتمال قرار دا

د ناچار نويسندگي را ادامه داد، و تـا سـال مـرگش، كـه     شماكياولي پس از آنكه از آشتي با خاندان مديچي نوميد 
تـوان همچنـين سـالي بـه     اين سال را مي. تقاعد به سر برد همان سال تصرف رم به دست قواي شارل پنجم است، در

  .حساب آورد كه عصر رنسانس ايتاليا به پايان رسيد
اين است كه از روي شواهد تاريخي و واقعيات عصر معلوم شود كه امير نشينها چگونـه  » امير«موضوع بحث كتاب 

در ايتالياي قرن پانزدهم نمونه هاي فـراوان،  . ندبه دست مي آيند، چگونه نگه داري مي شوند و چگونه از دست مي رو
در اين دوره كمتر حاكمي وارث بر حق قلمـرو خـود بـود، و    . چه كوچك و چه بزرگ، از اين امير نشينها وجود داشت

قوانين حصول توفيق در اين زمـان  . حتي پاپها نيز در بسياري موارد به زور دغلي و تقلب در انتخابات پيروز مي شدند
زيرا كـه در ايـن زمـان از جنايتهـا و خيانتهـايي كـه هرگـاه در قـرن         . هايي نبود كه در زمانهاي آرامتر پديد آمدهمان

شايد عصـر مـا   . شدگشت هيچ كس در شگفت نمياشخاص ميهيجدهم و نوزدهم روي مي داد باعث سلب صالحيت 
توفيقهاي عصر ما با روشهايي بـه همـان پسـتي     زيرا كه برخي از مهمترين. بار ديگر بهتر بتواند ماكياولي را درك كند

اگر ماكياولي امروز زنده مي بود، هيتلر را به مناسبت حريق . روشهاي معمول ايتالياي عصر رنسانس به دست آمده اند
داري مـورد  و عهد شكني پس از مونيخ به عنوان خبره و كارشناس فن كشور 1934رايشناگ و تصفية حزب نازي در 

  .دادد قرار ميتحسين و تمجي
نخسـت اينكـه بـا     :مسئله او مسئلة دشواري بود. جيا، پسر الكساندر ششم نيز سزاوار تحسين فراوان استورسزار ب

مرگ برادرش وارث منحصر به فرد جاه طلبيهاي پدر گردد؛ دوم اينكه با نيروي نظامي و به نام پـاپ زمينهـايي را بـه    
مجمـع  «ساندر به خود او تعلق گيرد و نه به امـالك پـاپ؛ سـوم اينكـه     تصرف درآورد كه مي بايست پس از مرگ الك

مهـارت  بـا  سزار بورجيا ايـن هـدف دشـوار را    . را چنان ترتيب دهد كه پاپ بعدي از دوستان خود او باشد» كاردينالها
ر شكسـت  درست است كـه سـزا  . بسيار تعقيب كرد و ماكياولي مي گويد هر امير جديدي بايد از اعمال او درس بگيرد

قضا را فوت پدرش هنگامي اتفاق افتاد كه خود سزار نيـز  . نبود» بخت بسيار نامساعد«خورد، ولي علت آن چيزي جز 
سخت بيمار بود و تا از بستر برخاست دشمنانش نيروهاي خود را متشكل ساخته بودند و سخت ترين دشـمنانش بـه   

يـن  مگـر ا «به ماكياولي گفت كه تهية همه چيز را ديده اسـت   در روز انتخاب پاپ، سزار. مقام پاپي برگزيده شده بود
  ».كرد پدرش هنگامي خواهد مرد كه خودش نيز به حال مرگ افتاده باشدكه هرگز گمان نمي

بـدين ترتيـب كـه جميـع اعمـال دوك      « :يـرد گاز نزديك آشناست، چنين نتيجه مي ماكياولي كه با شرارتهاي او
يچ تقصيري نمي بينم، بلكه به عكس خود را مجبور مي يابم كه او را به عنوان سرمشق را از نظر مي گذرانم ه] سزار[

  ».امچنانكه گرفته -اند در نظر بگيرم خت و به ضرب شمشير به قدرت رسيدههمة كساني كه به ياري ب
در  ، كـه بـا توجـه بـه آنچـه     »در باب اميـر نشـينهاي روحـاني   «فصل جالبي هست تحت عنوان  ،»امير«در كتاب 

گمـان ايـن اسـت    علت اين پنهان داشتن بي. داردلي را پنهان ميآمده، پيداست كه پاره اي از افكار ماكياو» گفتارها«
د خاندان مديچي نوشته شده، و اين كتاب هنگامي به رشـتة تحريـر درآمـده كـه يـك تـن از       مبراي خوشا» امير«كه 

» اميـر «دربارة امييرنشينهاي روحـاني ماكيـاولي در كتـاب    . ودتازه به مقام پاپي رسيده ب) لئوي دهم(خاندان مديچي 
مي گويد كه يگانه مشكل همانا به دست آوردن آنهاست، زيرا اين امير نشينها همين كه به يد قدرت درآمدنـد، رفتـار   

ازي بـه  گويد كه اميران اين مناطق نيـ مي. ني قديم آن را حفظ خواهد كردو كردار امير هر چه باشد، سنن و آداب دي
آنهـا را  » .نيسـت كند كه مغز بشر را بدان دسترسـي  آنها حفاظت ميعوامل عاليتري از «سپاه و لشكر ندارند، زيرا كه 

دهـد  اما ادامـه مـي  » .احمق خودپسند استبحث دربارة آنها كار مردم «و » دارد؛دهد و محفوظ ميخداوند اعتال مي«
  .با چه وسايلي قدرت دنيوي پاپ را آن همه افزايش دادكه معهذا جايز است كه ببينيم الكساندر ششم 
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در اينجا ماكياولي بحث خـود را بـا قـرار دادن    . درازتر و صادقانه تر است» گفتارها«بحث دربارة اختيارات پاپ در 
مـي گويـد كـه بهتـرين آنهـا بنيـاد گـذاران ادياننـد و سـپس          . رجال برجسته در سلسلة مراتب اخالقي آغاز مي كند

هم ان خوبند، اما مخربان اديان و بـر اين. گيرندار ميادب قر دنيايِ نها مردانِآن سلطنتها و جمهوريها، و پس از مؤسسا
كومتهاي جبـار را بنيـاد مـي گذارنـد، از     حكساني كه . زنندگان جمهوريها و سلطنتها، و دشمنان فضيلت يا ادب بدند

تناقض ايـن نظـر بـا نظـر دانتـه، تـأثير ادبيـات        . (خوب استجمله ژوليوس سزار، خبيثند، اما از طرف ديگر بروتوس 
مي گويد كه دين بايد در دولت مقام برجسته اي دارا باشد، نه به خاطر حقانيت آن، بلكه .) كالسيك را نشان مي دهد

شتند ين روميان حق داابنابر. به عنوان ساروجي كه اركان و طبقات اجتماع را محكم و متصل به يكديگر نگاه مي دارد
. كردند و هر كه را بدانها بي حرمتي مي كرد به مجـازات مـي رسـاندند   ه اعتقاد داشتن به كهنة غيبگو ميكه تظاهر ب
يكي اينكه با رفتار ناشايستة خود مباني اعتقاد دينـي را سسـت   : كياولي نسبت به كليساي عصر دو تا استاانتقادات م

اين انتقـادات بـه   . سياستي كه الزم مي آورد، مانع وحدت ايتالياست آنكرده است، ديگر اينكه قدرت دنيوي پاپها، با 
شـوند، از  أس دين ما قرار دارد، نزديكتـر مـي  مردم هر قدر به كلساي رم كه در ر«. قوت و شدت فراوان بيان مي شود

دينـي  تاليا فساد و بـي ما مردم اي. ..ي و مكافات آن ديري نمانده استتا ويران... مراتب زهد و ديانتشان كاسته مي گردد
خود را مديون كليساي رم و كشيشان هستيم؛ اما دين بزرگتري هم از او به گردن داريم، ديني كه باعث اضمحالل ما 

  1».دارده نگه داشته است و همچنان نگه ميخواهد بود، و آن اينكه كليسا كشور ما را به حال تجزي
انگاشت كه تحسين و تمجيد ماكيـاولي از سـزار بورجيـا فقـط بـه      با در نظر گرفتن اين قبيل قطعات، بايد چنين 

شـد در عصـر   مـالي كـه باعـث شـهرت و نـام آوري مـي      حس تحسين مهـارت و اع . سبب مهارت اوست، نه مقاصدش
  .رنسانس فراوان بود

سـردار   بسياري از دشمنان ناپلئون او را با شورو شوق به عنوان. اين گونه احساس البته هميشه وجود داشته است
يار بيش از قرنهـاي قبـل   اما در ايتالياي زمان ماكياولي ستايش شبه هنري از زرنگي و تردستي، بس. سپاه مي ستودند

اشتباه است كه بكوشيم اين امر را با هدفهاي سياسـي بزرگتـري كـه ماكيـاولي برايشـان      . سوم و متداول بوديا بعد مر
عشق به مهارت و تردستي، و عالقة وطن پرستانه به وحدت ايتاليـا، در  اين دو چيز، يعني . اهميت قائل بود وفق دهيم

تواند سـزار بورجيـا را بـه مناسـبت     اين است كه او مي. شدندند و به هيچ وجه با هم تركيب نميكنار هم وجود داشت
بايـد چنـين   . زيركيش تحسين كند و در عين حال او را به سبب نگه داشتن ايتاليا به حال تجزيه قابل سرزنش بدانـد 

انگاشت كه به عقيدة ماكياولي شخص كامل كسي است كه آنجا كه پاي وسيله در ميان است به زيركـي و بـي بـاكي    
با تقاضاي بليغي از خاندان مديچي براي رها ساختن ايتاليا » امير«. اما هدفش غير از هدف او باشد ،سزار بورجيا باشد

ماكياولي انتظار ندارد . يابد، پايان ميكه حكومتشان متعفن است) نياييانيعني فرانسويان و اسپا(» وحشيان«از چنگ 
خواهد كه به خاطر عشق بـه  انه دست بدين كار بزنند، بلكه ميكه خاندان مديچي به خاطر انگيزه هاي غير خودپرست

  .قدرت، و بيش از آن براي شهرت، به انجام دادن اين مهم همت بگمارند
. ق معمول و متداول آنجا كه پاي رفتار و كردار حكام در ميان است صـراحت بسـيار دارد  در رد اخال» امير«كتاب 

حاكم بايد به زيركي روبـاه و بـه خشـونت    . اگر حاكمي هرگز از جادة دوستي قدم بيرون نگذارند، از ميان خواهد رفت
» ه عهد را مرعي دارنـد فاي بچگونه اميران بايد و«تحت عنوان ) فصل هيجدهم(در اين كتاب فصلي هست . شير باشد

اميـر  . بايد به عهد خود وفا كنند، و نه در غير اين صورتكند خوانيم كه اميران فقط در مواردي كه صرف و در آن مي
  .بايد گاهي عهد شكني هم بكند

                                                           

  .حقيقت داشت 1870اين موضوع تا  .1
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ـ    « ه اما الزم است كه بتوان اين صفت را به خوبي پوشيده داشت و در ظاهر سازي و تلبيس اسـتاد بـود؛ و مـردم ب
لوحند و چنان آمادة اطاعت از ضرورتهاي آني هستند كه فريب دهنـده همـواره فريـب خورنـدگاني پيـدا      سادهقدري 

الكساندر ششم جز از فريفتن مردم كاري نكرد و  .كنمقط يك مثال از عصر جديد قناعت ميمن به ذكر ف. خواهد كرد
توانست اطمينان بدهد و عهد خـود را بـا   يشتر از او نمييز يافت؛ هيچ كس ببه چيزي نينديشيد، و فرصت اين كار را ن

هميشـه در فـريفتن   اعتنـا نبـود؛ و معهـذا او    هيچ كس كمتر از او به عهد خـود بـي  سوگندهاي غليظ محكم سازد، و 
يـران واجـب نيسـت كـه همـة صـفات       پس بر ام. يافت، زيرا كه با اين جنبة امور به خوبي آشنا بودديگران توفيق مي

  ».را دارا باشند؛ اما بسيار واجب است كه در ظاهر بدانها آراسته باشند] يعني فضائل معموله[الذكر سابق
  .متدين باشند» ظاهراً«گويد كه اميران بايد بيش از هر چيزي و پس از اين مي

آن هسـت   رفصـولي د . فرق بسيار دارد» امير«با لحن  Livyكه اسماً شرحي است دربارة آثار ليوي » گفتارها«لحن 
يك نفر ليبرال قرن هجدهم مي توانست قسمت اعظـم كتـاب را بـا نظـر     . نتسكيو نوشته شدهكه گويي تماماً به قلم م

امرا و نجبا و مردم، همه بايـد در قـانون   : به وضوح تشريح مي شود هدر اين كتاب نظرية تجديد و موازن. موافق بخواند
قـانون اساسـي دولـت    » .ين سه نيرو يكديگر را متقابالً اداره خواهند كـرد آنگاه ا«. اساسي نقشي بر عهده داشته باشند

زيـرا كـاملترين موازنـه را    اسپارت، به نحوي كه به وسيلة ليكورگوس پايه گذاري شده بود، بهترين شكل دولـت بـود؛   
سيسـتراتوس  به همين جهت به حكومت جباري پئي سازمان سولون بيش از اندازه دموكراتي بود و. بخشيدتجسم مي

Peisistratus قانون اساسي جمهوري رم به سبب تعارض بين مجلس سنا و مردم خوب بود. منجر شد.  
در سراسر كتاب به عنوان لفظي كه حاكي از چيز بسيار گرانبهايي است به كار مي رود، گويـا اينكـه   » آزادي«لفظ 

. جـده و نـوزده نقـل شـده اسـت     يو بـه قـرون ه   هاين موضوع البته از عهد قديم آمـد . مدلول آن چندان روشن نيست
» نجبـا «البتـه  . (توسكاني آزاديهاي خود را بـدان سسـب حفـظ كـرده اسـت كـه در آن قـالع و نجبـا وجـود ندارنـد          

Gentlemen به نظر مي رسد كه اين نكته مورد قبول ماكياولي اسـت كـه آزادي   .) غلط ولي خوشايندي است ةترجم
نويسنده مي گويد كه فقـط در آلمـان درسـتكاري و    . لت شخصي افراد كشور استسياسي مستلزم نوع خاصي از فضي

به طور كلي مـردم از اميـران   . ديانت هنوز عموميت دارد، و به همين جهت در آلمان جمهوريهاي متعدد موجود است
دليـل  بـي . رنـد عكـس ايـن موضـوع اعتقـاد دا     خود خردمندتر و پايدارترند، گو اينكه ليوي و اكثر نويسندگان ديگر به

  ».صداي مردم صداي خداست«گويند نيست كه مي
مالحظة اين نكته جالب است كه چگونه افكار سياسي يونانيان و روميـان در عصـر جمهوريـت، در قـرن پـانزدهم      

الطونيـان و فالسـفة   فا نـو . فعليتي يافت كه در يونان از زمان اسكندر و در رم از زمان اگوستوس به بعد سابقه نداشت
سلمان و مدرسيان عالقة شديدي به مابعدالطبيعة افالطون و ارسطو نشان دادند ولي به نوشـته هـاي سياسـي آنـان     م

در ايتاليا هم زمان با تجديد » دولتشهر«رشد . به كلس سپري شده بود» دولتشهر«هيچ توجهي نكردند، زيرا كه عصر 
خواهـان يونـاني و رومـي اسـتفاده     ظريات سياسي جمهـوري ن داد تا از نحيات علم و فرهنگ بود و به اومانيستها امكا

را رنسانس از عهد قديم به ارث برد و عصر جديـد نيـز آن را بيشـتر از رنسـانس گرفـت، گـو       » آزادي«عشق به . كنند
غيـر  «اين جنبة ماكياولي الاقل به همان اندازه اهميـت دارد كـه نظريـات    . گرفته شدهم اينكه مستقيماً از عهد قديم 

  .، شهرت بيشتر يافته است»امير«كتاب » قياخال
نويسـندگان  . بايد دانست كه ماكياولي هرگز هيچ استدالل سياسي را بر مباني مسيحي و انجيلي قـرار نمـي دهـد   

. كـه همـان قـدرت پـاپ يـا امپراتـور و يـا ناشـي از آنهـا بـود          »حقبر«مفهومي داشتند عبارت از قدرت قرون وسطي 
و مي پندارند كـه از   ،چه اتفاق افتاد» روضة عدن«زمان الك بحثشان در اين است كه در  نويسندگان شمالي، حتي تا

در آثـار ماكيـاولي چنـين    . اسـت » حقبر«ر اين كه انواع خاصي از قدرت اينجا مي توانند داليلي استخراج كنند دائر ب
ه و مهـارت قبضـه كـردن آن را    قدرت متعلق به كساني است كه در گيـرودار رقابـت آزاد جزيـر   . مفهومي وجود ندارد
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ة ايـن  نيست، بلكه ناشي از مالحظ» حقي«اي قائل است ناشي از هيچ دهرجحاني كه او براي دولتهاي تو. داشته باشند
  .دوامندوجدان و بيرحم و بيهاي جباري بياي كمتر از حكومتموضوع است كه دولتهاي توده

تركيبـي كـه خـود او نسـاخته      -نظرية ماكياولي تركيبـي بسـازيم   » غير اخالقي«و » اخالقي«بياييد از قسمتهاي 
ايدي خواهم پرداخت كه صراحتاً يا تلويحـاً از  قدر سطور زير من عقايد خود را بيان نخواهم كرد، بلكه به بيان ع. است

  .آن ماكياولي است
استقالل ملـي، امنيـت، سـازمان     :از آن جمله سه تا اهميت خاص دارنددر سياست چند چيز خوب وجود دارد كه 

بهترين سازمان آن است كه حقوق قانوني را بين اميران و نجبا و مردم به نسبت قـدرت واقعـي شـان تسـهيم     . منظم
فـظ ثبـات   امـا بـراي ح  . استو لذا ثبات ممكن كند؛ زيرا در چنين سازماني ايجاد انقالباتي كه به نتيجه برسد دشوار 

  .اين از باب مقاصد و اغراض. كه قدرت بيشتري به مردم داده شود تر آن استعاقالنه
به شكست است، تعقيب يك غرض سياسي با روشهايي كه محكوم . وسيله نيز مطرح است ةو اما در سياست مسئل

مسـئلة  . اي برگزينيم كه كافي و وافي به حصول آن غرض باشـد اگر غرض خوب باشد بايد وسيله. تاي اسكار بيهوده
عبـارت اسـت از   » توفيق«. توان به طريق علمي صرف، بدون در نظر گرفتن خوبي يا بدي غرض حل كردوسيله را مي

حصول غرض، حال آن غرض هر چه مي خواهد باشد، اگر توفقيق براي خـود فنـي باشـد، ايـن فـن را مـي تـوان در        
كه در عمل بدكاران بهتـر، چـرا كـه نمونـه هـاي      و راست اين -كاران و درستكاران به يكسان مطالعه كرد توفيقهاي بد

اما اين فن، چون معلوم و معين شد، مقدسان را همـان قـدر بـه كـار     . گناهكاران موفق از مقدسان موفق فراوانتر است
ارش فتاد، بايد جوياي توفيق باشـد؛ چنانكـه   زيرا كه شخصي مقدس، چونكه با سياست سروك. آيد كه گناهكاران رامي

  .شخص گنهكار جوياست
. براي حصول يك غرض سياسي نوعي از انـواع قـدرت الزم اسـت   . پس مسئله در مرحلة نهايي مسئلة قدرت است

      پوشـيده  » بـدي عمـرش كوتـاه اسـت     پيـروزيِ «، يـا  »حق غلبه خواهد كرد«اين حقيقت آشكار با شعارهايي از قبيل 
البته درسـت  . ست غلبه كرد، علت اين است كه نيروي بيشتري داشته استاگر طرفي كه در نظر تو حق با او. شودمي

است كه قدرت غالباً متكي بر عقيده است و عقيده بر تبليغ؛ و نيز درست است كه با تقوا جلوه كردن خود يك متيـاز  
بدين دليل ممكـن اسـت گـاهي    . الواقع با تقوا باشدفيقوا جلوه كردن اين است كه شخص تبليغي است، و يك راه با ت

بايـد بـه   . دانند بيشـتر داشـته باشـد   كه آنچه را مردم تقوا و فضيلت مياتفاق بيفتد كه پيروزي نصيب آن طرفي شود 
ماكياولي حق بدهيم كه اين موضوع عامل مهمي در رشد قدرت كليسا در قرون يازدهم و دوازدهـم و سـيزدهم و نيـز    

اينكـه آنـان كـه قـدرت را قبضـه      نخسـت  . اما محدوديتهاي مهمي هم وجود دارد .رفورم در قرن شانزدهم بودتوفيق 
مثالً هيچ كس نمي تواند در مـدارس  . اند، با در دست گرفتن تبليغات كاري مي كنند كه گروهشان با تقوا بنمايدكرده

دوم اينكه دوره هاي پر هرج و مرجي هسـت كـه   . رددولتي نيويورك يا بوستون از گناهان پاپ الكساندر ششم نامي بب
 در. گردد؛ و دورة ماكياولي يكي از ايـن دوره هـا بـود   شي آشكار به كرات قرين پيروزي ميدر آن دوره ها رذالت و اوبا

كند، و مطابق اين مشرب هر عملـي، بـه   آيد كه به سرعت رشد ميمباالتي پديد ميچنين زمانهايي نوعي تمايل به بي
گويد، حتي پسنديده قات، چنانكه خود ماكياولي نيز مير اين قبيل اود. ط آنكه صرفه داشته باشد، بخشودني استشر

  .است كه شخص در برابر تودة مردم نادان به تقوا و پرهيزگاري تظاهر كند



 391 □ ماكياولي 

 

وجـدان و خـود   قيق بي ماكياولي عقيده دارد كه بشر متمدن به تح. توان يك قدم پيشتر هم برداين مسئله را مي
گويد كه امروزه اگر كسي بخواهد يك جامعة جمهوري تشكيل بدهد كوه نشينان را براي جامعة خود مي. پرست است

  1.اندفاسد شدهيرا كه مردم شهرها ديگر مناسبتر از ساكنان شهرهاي بزرگ خواهد يافت، ز
ماعتي بستگي خواهد داشـت كـه بـا    اگر شخص خودپرست و بي وجدان باشد، انتخاب عاقالنه ترين رفتارش به ج

ولي فقط در شمال كوههاي آلـپ  . كليساي دورة رنسانس همه را شگفت زده و ناراحت ساخته بود. آنها سر و كار دارد
هنگـامي كـه لـوتر طغيـان     . بود كه درجة شگفت زدگي و ناراحتي مردم به حدي رسيد كه نهضت رفورم را پديد آورد

وم گرفت شايد بيش از آن مقداري بود كه هرگاه الكساندر ششـم و ژول د تگاه پاپ ميآغاز كرد خراجي كه دسخود را 
مباالتي ايتاليا ين موضوع راست باشد، به واسطة بيبودند ممكن بود گرفته شود؛ و اگر امردان با تقوا و پرهيزگاري مي

ان متكـي بـه جامعـة بـا تقـوايي      آيد كه هرگاه سياسـتمدار از اين موضوع به طبع چنين برمي .در عصر رنسانس است
باشند، رفتار و كردارشان بهتر از وقتي خواهد بود كه به مردمي كه نسبت بـه مالحظـات اخالقـي اعتنـا ندارنـد اتكـا       

و نيز اگر سياستمداران در اجتماعي باشند كه در آن هر كار زشتي كه مرتكـب شـوند بـه گـوش همـه      . داشته باشند
. رت خودشان برقرار باشـد خواهد بود كه در محيطي باشند كه سانسور شديد تحت نظا برسد، رفتارشان بهتر از زماني

ان صـحيح و مناسـب ايـن مقـدار را                      توان با ريا و تزوير مقدار معيني توفيق به دست آورد، اما با كمـك سـازم  البته مي
  .توان بسيار پايين آوردمي

فكـر او مشـغول قـانون گـذاران     . ر قدما، از يك لحاظ قدري سـطحي اسـت  تفكر سياسي ماكياولي، مانند تفكر اكث
ورد كـه، قطـع نظـر از سـابقة                   بزرگي از قبيل ليكورگوس و سولون است كه گويـا قـوانين آنهـا جـوامعي پديـد مـي آ      

اي قط تـا انـدازه  عي كه سياستمداران فمفهوم جامعه به عنوان يك رويش طبي. شان، يكپارچه و يكدست باشندتاريخي
اوان رفـ رد و نظريـة تكامـل آن را تقويـت    اتوانند در آن مؤثر باشند، مفهومي است كه بيشتر به عصر جديد تعلق دمي

  .توان در آثار ماكياولي بيش از آثار افالطون يافتاين مفهوم را نمي. كرده است
صحيح بود، ديگر قابل تطبيـق بـا جوامـع    اما شايد بتوان گفت كه نظرية تكامل تدريجي جامعه، گرچه در گذشته 

در آلمـان و روسـيه جوامـع                   . تـري بـه جـاي آن قـرار داد    آينده نظر مكانيكيامروزي نيست و بايد براي زمان حاضر و 
 .اند كه با شهر اسپارت كه گويا با قوانين ليكورگوس اساطيري ساخته شده بود شـباهت بسـيار دارد  اي ايجاد شدهتازه

دنيـا بـيش از   . آوري اسـت نكه قانون گذار جديد واقعيت وحشـت قانون گذار قديم افسانة شيريني بيش نبود، و حال آ
ر از آنچـه  پيش به دنياي ماكياولي شباهت يافته است، و بشر متجددي كه اميدوار است فلسفة او را رد كند بايد ژرفتـ 

 .نمود بينديشددر قرن نوزدهم الزم مي

                                                           

خالي از لطف و نيز پر ناصواب نيست كه ماكياولي را يك رمانتيك نوميـد و سـر   . يافتن طليعة نظريات روسو در اينجا جالب توجه است .1
  .خورده تلقي كنيم
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  را���س و ��را
امـا در آغـاز   . دچار آمد) رفورم(در كشورهاي شمالي رنسانس ديرتر از ايتاليا آغاز شد و به زودي با نهضت اصالح دين 

قرن شانزدهم دورة كوتاهي بود كه در آن تخم معارف، بي آنكه با مشاجرات مربوط به حكمت الهي آميخته باشـد، در  

رنسانس شـمال از بسـياري از جهـات بـا رنسـانس ايتاليـا تفـاوت        . انگلستان و آلمان به قوت كاشته مي شدفرانسه و 

اين رنسانس آميخته به هرج و مرج يا بري از اخالق نبود؛ بلكه به عكـس بـا ديانـت و زهـد و تقـواي عمـومي       . داشت

دانش و تحقيق را در مورد كتاب مقدس به كـار بنـدد و متنـي     لاين رنسانس بسيار عالقه مند بود كه اصو. همراه بود

اين رنسانس از مادر ايتاليايي خود كمتر درخشان بود و بيشـتر اسـتوار؛ كمتـر در    . به دست آورد» وولگات«دقيقتر از 

  .سترش دانش تا سر حد امكانگپي نمايش دانش فردي بود و بيشتر مشتق 

به عنوان نمونه هاي رنساس شمال مورد بحث  Sir Thomas Moreمور  و سر توماس Erasmusدو نفر، اراسموس 

هـر دو فاضـل و   : اين دو تن با يكديگر دوست صميمي بودند و وجوه مشترك فـراوان داشـتند  . ما قرار خواهند گرفت

د؛ هـر  ، گرچه مرتبة فضل و دانش مور از اراسموس فروتر بود؛ هر دو فلسفة مدرسي را تحقير مي كردنددانشمند بودن

دو خواهان اصالح جامعة روحانيت از داخل بودند، اما هنگامي كه انشـعاب پروتسـتاني پديـد آمـد آن را هـم تحقيـر       

، اما دپيش از شورش لوتر اين دو رهبران فكري بودن .كردند؛ هر دو نويسندگاني زيرك و لطيفه گو و بسيار ماهر بودند

شـهادت رسـيد، و   مور به . د كه موافق طبع مرداني از نوع آنان باشدتر از آن بوپس از آن جهان در هر دو جانب خشن

  .اثر شداراسموس عاطل و بي

دليل من براي بحث دربارة آنان اين است كـه ايـن دو   . نه اراسموس و نه مور فيلسوف به معني اخص كلمه نبودند

ات معتـدل وجـود دارد و مردمـان    نمايش دهندة روحية عصر پيش از انقالبند كه در آن تقاضاي عمومي براي اصـالح 

و نيز اين دو نمونه هـايي هسـتند از تنفـر از هـر چيـز اسـلوبي       . ترس افراطيان به ارتجاع نپيوسته اند متزلزل هنوز از

  .در الهيات يا فلسفه، و اين تنفر صفت مشخص واكنشهايي بود كه در برابر فلسفة مدرسي پديد آمد) سيستماتيك(

او فرزند نامشروع بود، و دروغ رمانتيكي در بيـان كيفيـات تولـد    . متولد شد 1روتردام در) 1466-1536(اراسموس 

. در حقيقت پدرش كشيشي بود كه از فضل و دانش بهره اي و از زبان يونـاني اطالعـي داشـت   . خود اختراع كرده بود

ه دارايـي اش را تصـاحب   ظاهراً به سـبب آن كـ  (كه او به سن رشد برسد درگذشتند، و قيمهايش آنوالدينش پيش از 

درآمد، و اين كاري بود كه اراسموس  Steyrاو را اغوا كردند تا به سلك رهبانان صومعه اي واقع در استير ) كرده بودند

بـود، امـا كمتـر از اراسـموس، در      يايكي از قيمهايش مدير مدرسـه . شيدسراسر بقية عمرش از كردن آن پشيماني ك

در پاسخ رساله اي كه اراسموس نوشته بود، مدير مدرسه به آن پسـر بچـه   . اطالع داشت دورة كودكي، از زبان التيني

  ».اگر باز هم چيزي بدين فصاحت نوشتيد، لطفاً تفسيري هم بر آن بيفزاييد«: نوشت

                                                           

  .اماستفاده كرده Huizingaدر مورد زندگي اراسموس، بيشتر از شرح حال عالي او به قلم هوزينگا  .1

ِ 
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اين مقام بـدو امكـان داد كـه    . بود» زرين پشم«اراسموس دبير اسقف كامبراي شد كه خود رئيس فرقة  1493در 

اطالع او از زبـان يونـاني   . رها كند و به مسافرت بپردازد، گرچه نتوانست چنان كه اميدوار بود به ايتاليا برود صومعه را

ائف زبـان التينـي   لورنتزوواال را به واسطة كتابش دربارة ظر. هنوز مختصر بود، ولي در زبان التيني تبحر فراوان داشت

اگوسـتين و يـروم را    دانسـت و ي مـي را كامالً سازگار با ديانـت حقيقـ  عالقه به ادبيات التيني . كردستايش فراوان مي

خـاطر مطالعـة آثـار سيسـرو     ه بظاهراً غافل از اين كه يروم در خواب ديده بود كه حضرت او را  -آورد شاهد مثال مي

  .كندميسرزنش 

اين دانشـگاه، از  . بداند نيافتاراسموس مدتي در دانشگاه پاريس گذراند، ولي در آنجا چيزي كه به حل خود مفيد 

ولـي اكنـون ديگـر مشـاجرات و      .آغاز فلسفة مدرسي تا عصر ژرسون و نهضت شورايي، ايام عظمـت را گذرانيـده بـود   

ناميـده  » قـدما «پيروان توماس اكويناس و دونس اسكوتوس كه مشتركاً . مباحثات ديرينه خشك و مالل آور شده بود

هـم   ااينها بـ  1482سرانجام در . مي ناميدند، با هم در جدال بودند» متجددين«ها را مي شدند با پيروان اوكامي كه آن

بيرون از محافل دانشگاهي در پاريس كارشان گرفتـه بـود، قـد علـم      در آشتي كردند و مشتركاً بر ضد اومانيستها، كه

اي نوشـته اسـت كـه    نامـه  در. دانسـت، نفـرت داشـت   ن، كه آنها را فرسوده و منسوخ مياراسموس از مدرسيا. كردند

 او در. اي بـر زبـان نيـاورد   و زيركانـه هنگامي كه مي خواسته درجة اجتهاد بگيرد، كوشيده است كه هـيچ چيـز زيبـا    

نكه اين دو چون از ورزيد؛ گو ايه افالطون و ارسطو هم ارادتي نميداشت، حتي باي را دوست نميحقيقت هيچ فلسفه

  .وردآبه احترام بر زبان  بايست نامشان راقدما بودند مي

در انگلسـتان  . مدآنخستين بار به انگلستان سفر كرد، و در آنجا رسم بوسيدن دختران به مذاقش خوش  1499در 

ه امـور جـدي تـري    و مور دوست شد و آن دو او را تشويق كردند تا به جاي كارهاي سبك ادبي، ب Coletوي با كولت 

اراسموس چـون احسـاس كـرد كـه مايـل اسـت       . د كتاب مقدس را تدريس مي كردآنكه يوناني بدانكولت بي. بپردازد

پـس از تـرك   . تحقيقاتي دربارة كتاب مقدس انجام دهد دريافت كه اطالع از زبان يوناني شـرط الزم ايـن كـار اسـت    

خـود  براي آموختن زبان يوناني به كار پرداخت، گرچه وسعش نمي رسيد كـه معلمـي بـراي     1500انگلستان در آغاز 

كه به ايتاليا سفر كرد ديد كه ايتالياييان چيزي ندارنـد   1506بر آن زبان تسلط يافت و در  1502سال پاييز تا . بگيرد

مصمم شد كه آثار يروم قديس را تنظيم و تدوين كند و يك انجيـل يونـاني همـراه بـا يـك ترجمـة       . كه بدو بياموزند

بعدها در بحث » وولگات«كشف لغزشهاي . دن هر دو مهم توفيق يافتبه انجام دا 1516تهيه كند؛ و در جديد التيني 

  .اراسموس به فراگرفتن زبان عبري هم دست زد ولي ادامه نداد. و جدل براي پروتستانها مفيد افتاد

تصـور ايـن كتـاب در    . اسـت  The Praise of Folly» مـدح ديـوانگي  «تنها كتاب اراسموس كه هنوز خواننده دارد 

كه در سفر ايتاليا به انگلستان از كوههاي آلپ مي گذشت، برايش پيش آمـد و سـپس در خانـة سـر      ، هنگامي1509

به مور مناسبت ظريفي را هـم  » مدح ديوانگي«اهداي . توماس مور در لندن آن را به سرعت نوشت و به مور اهدا كرد

بيـان شـده   » ديـوانگي «ز زبـان خـود   اين كتاب ا. است» ديوانه«به معني ) moros(» موروس«دارد و آن اينكه كلمة 

. زنـده تـر شـده اسـت     Holbeinوي مدح خود را با لذت فراوان مي سرايد و كالمش با تصاويري به قلم هولبين . است

                       نبـود، نسـل بشـر بـر     » ديـوانگي «اگـر  . همة شئون زندگي بشر و همة طبقات و مشاغل را در بر مي گيرد» ديوانگي«

تاد، زيرا كيست كه بتواند بدون ديوانگي زن بگيرد؟ ديوانگي به عنوان پادزهر عقل زن گرفتن را تجويز مي كنـد،  افمي

را نرم و قابـل  موجودي چنان بي آزار و ابله، و معهذا چنان مفيد و مناسب كه بتواند خشكي طبيعت نامطبوع مردان «

تواند بدون شنيدن سخنان خوشايند و بـدون عشـق بـه خـود خوشـبخت باشـد؟ معهـذا چنـين         كه مي» .قبول سازد

. خوشبخت ترين مردم كساني هستند كه به حيوانات نزديكترند و از عقل تبري مي جوينـد . خوشبختي ديوانگي است

كه آدمـي خـود را   سانتر است آ. بهترين خوشبختي آن است كه مبتني بر فريب باشد، زيرا فريب ارزانترين چيزهاست

حـرف را  اراسموس سپس غرور ملي و خودپسندي صـاحبان  . پادشاه بپندارد تا آنكه خود را در عالم واقع پادشاه سازد
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شـان از  وار خودپسـندند، و خوشـبختي  همـة اسـتادان فنـون و علـوم ديوانـه      گويـد كـه تقريبـاً   اندازد و مـي دست مي

  .شودخودپسندي ناشي مي

                  عقايـد جـدي اراسـموس را بيـان     » ديـوانگي «طعاتي هست كه آنها هزل به هجا مي گرايد و ق» مدح ديوانگي«در 

ايـام  «عفو و بخشايش، كه كشيشان بدان وسيله از . اين قطعات مربوط به نادرستي و بدكاري روحانيان است. مي كند

پرستندگان كور باطنش برازنـده  «م عذرا كه و پرستش قديسان، و حتي پرستش مري» اقامت روح در برزخ مي كاهند،

و مجادالت حكماي الهي دربارة اقانيم ثالثه و حلول و نظريـه تبـديل   » مي پندارند كه مادر را مقدم بر پسر قرار دهند

بـه خصـوص حملـه اش بـه فـرق      . كندهمه را سخت مسخره مي -جوهر و فرق مدرسي و پاپها و كاردينالها و اسقفها 

سـخت  «ي هستند كه كمتر نشـاني از ديانـت دارنـد و معهـذا     »ديوانگان سبك مغزي«اين مردم : سترهباني شديد ا

از تشريفات دقيـق  «رفتارشان چنان است كه گويي دين عبارت است » .عاشق نفس و پرستندة خوشي و خويشتن اند

از چـه قماشـي باشـد، و    كـه  و رنگ مشخص لباسهاي هر يك، و اينو جزئياتي از قبيل عدة دقيق گره هاي بند كفش، 

ايـن يـك   . دفاع آنها در برابر محكمة عدل الهي شنيدني خواهـد بـود  «. و قس علي هذا» عرض و طول كمر بندهايش

فخر خواهد فروخت كه من با منحصر ساختن غذايم به ماهي شهوات نفساني را كشته ام؛ و آن يك مدعي خواهد شد 

و آن ... انـدن سـرودهاي مـذهبي صـرف كـرده ام،     عمل آسـماني خو  كه من قسمت اعظم اوقاتم را در جهان خاكي به

ديگري خواهد گفت كه در مدت شصت سال هرگز به سكه اي دست نزدم، بلكه از وراي دستكشـهاي ضـخيم آنهـا را    

مـن بـه شـما يـك     ... واي بر شما كاتبان و فريسـيان «: اما مسيح سخنان آنان را قطع كرده خواهد گفت. »لمس كردم

شـنوم كـه ايـن    اكنون از زبان هيچ يـك از شـما نمـي   ندادم، و آن اين بود كه يكديگر را دوست بداريد و  دستور بيش

ترسند، زيـرا كـه اينـان بـه واسـطة      ر روي زمين، مردم از اين گروه ميو معهذا ب» .وظيفه را تماماً به جاي آورده باشد

  .آورندزبان ميو غالباً در حال مستي بر اعترافات به رازهايي آگاهي دارند، 

. گويد اينان مي بايست فروتني و فقر را از آقاي خود بياموزنـد اراسموس مي. شوداين كتاب به پاپها نيز ابقا نمي در

تنها سالح آنان بايد سالح روحاني باشد؛ و حقيقت آنكه اين قوم از اين سالح به كلي بيگانه اند، چنانكـه از تحريمهـا   «

ر هر كس خشم بگيرند به جنـگ  غير و تهديدهاي غرانّشان، كه بصريمها و تكفيرهاي كبير و و تعليقها و تحقيرها و تك

اين پدران بسيار مقدس بر هيچ كس بيشتر خشم نمي گيرند كه بر كساني كـه بـه تحريـك    . بيگانه اند ،فرستنداو مي

ثيـة پطـرس قـديس چيـزي     كنند كه از اري و از روي خبث و فساد قصد آن ميوساوس شيطان و به سبب خدا ناترس

  ».بكاهند

شايد از اين قطعات چنين تصور شود كه اراسموس بايستي نهضت اصالح دين را با آغوش باز استقبال كنـد؛ ولـي   

  .واقعيت جز اين از آب درآمد

در سراسر كتاب دو . است» ديوانگي«كتاب او با طرح اين موضوع جدي به پايان مي رسد كه ديانت حقيقي نوعي 

اسـت كـه در   آنكه به جد مدح شده، همان : وجود دارد، كه يكي به طنز و ديگري به جد مدح شده اند» وانگيدي«نوع 

اين مدح، با نفرت اراسموس از فلسفة مدرسي و مجتهدين فاضلي كه اطالعشـان بـر   . كندسادگي مسيحيت تظاهر مي

تاب جنبة عميقتـري هـم دارد و آن اينكـه، تـا     اما اين ك. ادبيات التيني از منابع غير كالسيك بود، از يك قماش است

روسـو حالجـي شـده، در ادبيـات      1»كشيش ساوآيي«آنجا كه من اطالع دارم، نخستين بار است كه عقيده اي كه در 

. ين نظر ديانت حقيقي از دل ناشي مي شود و نه از مغز، و الهيات دقيق و دشوار امري زائد اسـت ابنابر. ظاهر مي شود

ايـن نظـر در حقيقـت    . روز بيشتر عموميت يافته است و اكنون تقريباً همة پروتستانها آن را قبول دارنداين عقيده هر 

  .رد اصالت عقل يوناني است به وسيلة اصالت حس شمالي

                                                           

1. Savoyard Vicar  م. اثر روسو» اميل«عنوان فصل چهارم كتاب.  
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او . چندي در لنـدن و چنـدي در كمبـريج گذرانـد     )1509-14(اراسموس پنج سال اقامت دومش را در انگلستان 

تعليم و تربيت در مدارس ملي انگلسـتان، تـا همـين    . گيختن نهضت اومانيسم در انگلستان داشتتأثير فراواني در بران

يعني تدريس كامل يوناني و التيني، كـه  : خواستاقي مانده بود كه او ميسالهاي اخير تقريباً درست به همان شكلي ب

علم گرچه از قرن هفدهم به بعد از لحاظ فكـري  . نه تنها شامل ترجمه مي شد، بلكه انشاي نظم و نثر هم جزو آن بود

آثار افالطـون  . شدتفوق به دست آورده بود، در اين مدارس شايستة توجه يك فرد نجيب زاده يا روحاني شناخته نمي 

همـة ايـن   . بايست مطالعه كـرد دانست نميطون شايستة مطالعه ميبايست مطالعه كرد، اما موضوعاتي را كه افالرا مي

  .امور با تأثير اراسموس هماهنگ است

گز حس كنجكاويشـان بـراي يـافتن    مردم هراين «: گويدهوزينگا مي. نجكاوي بسيار داشتندمردم عصر رنسانس ك

اما در ابتدا اين مردم اين قبيل چيزها را نه در جهان بلكـه در  » .و عجايب ارضا نشد تصادفات و جزئيات جالب و نوادر

اراسموس به جهان واقع عالقه مند بود، ولي نمي توانسـت آن را بـه همـين شـكل     . البالي كتابهاي كهنه مي جستند

سفرنامه هاي . بل هضم باشدهضم كند؛ پديده هاي جهان مي بايست به شكل يوناني و التيني پخته شود تا براي او قا

تدريج كنجكاوي جهـت  اما ب. كردندباور مي Plinyسياحان را مردود مي دانستند، ولي هرگونه عجايبي را از قول پليني 

               خود را از كتابها به سوي جهـان واقـع تغييـر داد؛ سـپس بـه اقـوام وحشـي و جـانوران غريبـي كـه در واقـع كشـف             

از مـونتي   Calibanكاليبـان  . يفشـان آمـده بـود عالقـه منـد شـد      صثـار بزرگـان تو  آنهـايي كـه در   شدند بيش از آمي

Montaigne   آدمخـواران و  . انـد ي از داسـتانهاي سـياحان گرفتـه شـده    مـونت ) آدمخـواران (گرفته شده، و كانيبالهـاي

  .و آنها را ديده بوداند، بلكه اتلل، از كتابهاي قديم نيامدهانسانهايي كه سرشان زير شانه قرار دارد

چنان سيلي از اطالعات واقعـي  . تدريج علمي گرديدرنسانس كه در آغاز ادبي بود، ب و بدين ترتيب كمجكاوي عهد

دسـتگاههاي  . بر سر مردم آن زمان جاري شد كه در برابر آن مقاومت نتوانستند و ناچـار سـيل آنهـا را بـا خـود بـرد      

توانسـت اكتشـافات تـازه را در    و نجوم بطلميوس و طب جالينوس نميسطو فلسفي قديم غلط از آب درآمد؛ فيزيك ار

) سيسـتم (» دسـتگاه «خـش اسـت و   گويند كه اكتشاف لذت بآنها مي. دمونتي و شكسپير به آشفتگي قانعن. بر بگيرد

ز اي كـه ا توانسـت خـود را بـه اطالعـات تـازه     » دستگاه سازي«تا قرن هفدهم طول كشيد تا نيروي  .ن استدشمن آ

ش بـي  Argonautاما اين مطالب بحث ما را از اراسموس، كه به آرگونوتهـا  . موضوعات واقعي به دست آمده بود برساند

  .مند بود، به دور انداختاز كريستف كلمب عالقه

                                                      كتــابي نوشــت بــه نــام   . اراســموس بــه طــور العــالج و بــدون پــرده پوشــي پــاي بنــد ادبيــات بــود          

Enchiridion militis christiani     ،در اندرز به سربازان بيسواد؛ و به آنها توصيه مي كند كه كتـاب مقـدس را بخواننـد

التينـي فـراهم   مجموعـة عظيمـي از امثـال    . مبروز و يروم و اگوستين هم غفلت نكنندآولي از خواندن آثار افالطون و 

آن مقدار زيادي امثال يوناني هم افزود، و مقصود اصلي اش آن بود كه كاري كند كـه   يكرد كه سپس به چاپهاي بعد

نوشـت تـا بـدان    » محـاورات «يـك كتـاب   . مردم بتوانند به زبان التيني با استعمال اصطالحات و امثال چيز بنويسند

روزمره، از قبيل توپ بازي، به زبان التيني سخن بگويند؛ و اين كتـاب   وسيله به مردم بياموزد كه چگونه در موضوعات

التينـي يگانـه   . شايد اين كتاب بيش از آنچه امروز به نظر مي رسد در آن هنگام مفيد بوده است. توفيق فراواني يافت

افتـاد  دند، و يا اتفاق ميآماسر اروپاي غربي در پاريس گرد ميزبان بين المللي بود و دانشجويان دانشگاه پاريس از سر

  .توانستند با يكديگر گفتگو كنندبود كه دو دانشجو بدان وسيله مي كه التيني تنها زباني

زندگي مي كرد كـه مـذهب كاتوليـك را كـامالً نگـاه داشـت و        Louvainپس از رفورم اراسموس نخست در لورن 

ر دو طرف مي خواستند او را به صف خود درآورند، ه. سپس به بال رفت كه بعدها مذهب پروتستان در آنجا غالب شد

چنانكه ديديم او دربارة بدكاري روحانيان و فسـاد پاپهـا سـخنان تنـدي     . ولي تا مدت درازي اين كوشش بيهوده ماند

يوليـوس  «، يعني درست همان سال شورش لوتر، اراسموس يك اثـر هجـايي انتشـار داد بـه نـام      1518در . گفته بود
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اما شدت عمل لوتر نفـرت   .و در آن شكست يوليوس دوم را در ورود به بهشت توصيف كرد Julius exclusus» مطرود

كتـابي نوشـت و از    1534در . سرانجام اراسموس به جانب كاتوليكهـا پيوسـت  . انگيخت؛ و او از جنگ بيزار بوداو را بر

لوتر با لحن خصـمانه اي بـه او   . رد، مدافعه كرداختيار كه لوتر به پيروي اگوستين و مبالغه در عقايد او آن را رد مي ك

. از اين هنگام تا زمان مرگش، مرتباً از اهميت او كاسـته شـد  . پاسخ داد، و اراسموس بيشتر به جانب ارتجاع رانده شد

بـراي مـردم صـديق و    . اراسموس هميشه متزلزل بود، و در اين هنگام ديگر زمانه براي مـردم متزلـزل مناسـب نبـود    

توماس مور ناچار شد شهادت را انتخاب كند و  ردوستش س. يا شهادت، يا پيروزي: و راه بيشتر وجود نداشتدرست، د

كاشكي مور هرگز در اين كار خطرناك دخالت نكرده بـود، و حكمـت الهـي را بـه     «: اراسموس در اين خصوص نوشت

ه اي رسـيد كـه فضـايل و رذائـل تـازه اي      اراسموس بيش از اندازه عمر كرد؛ بـه دور » .حكماي الهي واگذار كرده بود

  .توانست به دست آورداراسموس هيچ يك از اين دو را نميداشت، كه عبارت بود از قهرماني و تعصب؛ و 

تـأثير،  شخصاً بسيار بـيش از اراسـموس شايسـتة سـتايش اسـت، ولـي از لحـاظ        ) 1478-1535(توماس مور  رس

در اكسفورد به تحصـيل  . مانيست بود، ولي در عين حال عميقاً متدين بوداو يك نفر او. ستاهميتش بسيار كمتر از او

زبان يوناني پرداخت كه در آن زمان كاري غير معمول بود، و در حق او چنين پنداشتند كه به كفار ايتاليـايي تمـايلي   

گام به فرقة كارتوزيانهـا  در اين هن. مقامات دانشگاه و پدر خودش بدو اعتراض كردند و مور از دانشگاه اخراج شد. دارد

Carthusians            جلب شد و رياضتهاي سخت كشيد و در فكـر پيوسـتن بـه آن فرقـه بـود كـه گويـا بـه واسـطة نفـوذ

پدرش وكيل دعاوي بـود، و خـود   . اراسموس، كه نخستين بار او در اين هنگام ديد، از پيوستن بدان فرقه منصرف شد

نـري  نمايندة مجلس بود و رهبري مخالفـت بـا تقاضـاي ه    1504در . رداو هم بر آن شد كه شغل پدر را در پيش بگي

در اين كار توفيق يافت، ولي پادشاه بر او خشم گرفـت و پـدر مـور را بـه     . هفتم را براي ازدياد ماليات، بر عهده گرفت

كالـت دعـاوي   مـور بـه و   1509بـا درگذشـت پادشـاه در    . فرستاد، اما با گرفتن صد ليـره او را آزاد كـرد  » برج لندن«

بـه عنـوان سـفير بـه     . داده شـد » سـر «بـدو لقـب    1514در . بازگشت و مورد لطف و عنايت هنري هشتم قرار گرفت

كرد، اما مور بدانجا نمي رفت؛ سرانجام پادشـاه بـدون   ه مرتباً او را به دربار دعوت ميپادشا. چندين مأموريت اعزام شد

اما مور هنري هشتم را خوب مي شناخت؛ و هنگـامي كـه   . وارد شد دعوت براي صرف شام به خانة او در محلة چلسي

ايـن سـر    اگر به قيمت سر من قصري در فرانسـه بـه دسـت آورد،   «: نظر لطف پادشاه را به او تبريك گفتند، پاسخ داد

  ».ماندديگر بر اين تن باقي نمي

خالف معمـول از  او بـر . ب كـرد ه مقام صدراعظم منصـو پادشاه مور را به جاي وي ب Wolseyپس از سقوط ولسي 

مور به زودي مغضـوب پادشـاه واقـع شـد، زيـرا كـه       . قبول هرگونه هديه اي از طرف طرفهاي دعوا خودداري مي كرد

پادشاه تصميم داشت كاترين آراگوني را طالق بدهد تا آن بولين را به زني بگيرد و مور سخت بـا ايـن طـالق مخـالف     

فسادناپذيري او در هنگام تصدي مقام صدارت از اينجا معلوم مي شود كه پس . داستعفا كر 1532بدين جهت در . بود

با همة مخالفتش، پادشاه او را به جشن عروسي خـود بـا آن   . كردرآمدش از سالي صد ليره تجاوز نمياز كناره گيري د

كـرد كـه   » انون رياسـت ق«پادشاه مجلس را وادار به تصويب  1534در . بولين دعوت كرد، ولي مور دعوت را نپذيرفت

هم » سوگند رياست«در اين قانون يك . مطابق آن به جاي پاپ شخص پادشاه رئيس كليساي انگلستان اعالم مي شد

اين عمل مطابق قانون معاونت در جرم خيانت بود كه مسـتوجب  . قرار داده شده بود، كه مور از يادكردن آن سرپيچيد

» توانـد نمـي «كردند كه مور گفته است مجلـس  شواهد بسيار مشكوك ثابت  مجازات اعدام نمي شد؛ اما در محكمه با

امالكـش  . هنري را رئيس كليسا سازد، و به اين دليل او را به جرم خيانت به مصالح عاليه محكوم كردند و گردن زدند

  .به شاهدخت اليزابت داده شد و او اين امالك را تا زمان مرگ خود در تصاحب داشت

يوتوپيا جزيره اي اسـت در  . در خاطرها باقي است) Utopia )1518» يوتوپيا«اً فقط به واسطة كتاب ام مور تقريبن

دريانوردي به نام رافائل هيتلودي تصـادفاً  . نيمكرة جنوبي كه در آنجا همه چيز به بهترين نحو ممكن صورت مي گيرد
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منظور به اروپا باز مي گردد كه سازمان عاقالنة  گذارش بدانجا مي افتد و پنج سال در آنجا به سر مي برد و فقط بدين

در مدينة فاضلة مور نيز مانند جمهوري افالطون همه چيز اشتراكي است، زيـرا در  . آن جزيره را به اروپاييان بشناساند

تواند حاصل شود و بدون نظـام اشـتراكي مسـاوات نامقـدور     ر عمومي نميجايي كه مالكيت خصوصي برقرار باشد، خي

برد سازد و حرمت قضات را از ميان ميكه نظام اشتراكي مردم را عاطل ميكند مور در مكالمة خود اعتراض مي .ستا

  .گويد كه اگر كسي در مدينة فاضله زيسته باشد چنين نخواهد گفتو رافائل در پاسخ مي

همـة   .آنكه پايتخـت اسـت   اند، جزهمه از روي يك نقشه ساخته شده در يوتوپيا پنجاه و چهار شهر وجود دارد كه

خيابانها بيست پا عرض دارند و خانه هاي مسكوني همه عيناً شبيه يكديگرند، و يك درشان به خيابان باز مي شـود و  

خانه ها مسـطح اسـت،    سقف. هيچ يك از درها قفل ندارد و هر كس مي تواند به هر خانه اي وارد شود. يك در به باغ

. ظاهراً براي آنكه احساس مالكيتي در آنها ايجـاد نشـود   -كنند را با يكديگر عوض مي ردم خانه هابار مهر دو سال يك

هـر  . ده نيـز از آن جملـه انـد   ه مزارعي هست كه ساكنان هر يك از آنها كمتر از چهل تن نيست، كـه دو تـن بـر   در د

شي به وسـيلة مـرغ   ه كجوج. شخاص مسن و خردمندي هستندااي تحت نظر يك رئيس يا رئيسه قرار دارد كه مزرعه

همـه  ). وجـود نداشـت  كه در زمان مور (گيرد، بلكه براي اين كار از ماشين جوجه كشي استفاده مي شود صورت نمي

ميان لباس مرد و زن متĤهل و مجرد تفاوت هست مدها هرگـز تعبيـر نمـي يابـد و      تهيپوشند، منيك جور لباس مي

د، و هر دست لباس هفت سال كـار  مردم سر كار چرم و پوست مي پوشن. لباس تابستاني و زمستاني با هم فرقي ندارد

همة ايـن جبـه هـا همانندنـد و     . پوشندة پشمين روي لباس كار ميشوند، يك جبهنگامي كه از كار فارغ مي. كندمي

  .سازدلباسهاي خود را ميهر خانواري . رنگشان رنگ طبيعي پشم است

. شـود ساعته قبل و بعد از غدا تقسيم ميكنند، كه به دو نوبت سه كار ميوزي شش ساعت ر -از زن و مرد  -همه 

صبح زود مجالس سخنراني داير است كه قاطبة مردم در آنها حاضر مي شوند، گرچه حضور در اين مجـالس اجبـاري   

كـار   شش ساعت كار كافي است، زيرا اشخاص بيكاره وجود ندارنـد و . پس از شام ساعتي صرف بازي مي شود. نيست

نويسنده مي گويد كه در جامعة ما، زنان و كشيشان و توانگران و نوكران و گـدايان غالبـاً   . گيردهم صورت نميبيهوده 

در . هيچ كار مفيدي انجام نمي دهند و به سبب وجود توانگران نيروي فراواني به مصرف تجمالت غير الزم مـي رسـد  

شود كه توليد اضافه بـر مصـرف اسـت، و در    گاهي معلوم مي. كنندميو پرهيز  از همة اين چيزها جلوگيري» يوتوپيا«

  .كنندكار را كوتاهتر اعالم مي اين مواقع قاضيان تا مدتي روز

بعضي اشخاص براي فراگرفتن علم و دانش برگزيده مي شوند و اگر كـار علمـي شـان رضـايتبخش بـود، از سـاير       

شـكل  . دولت كار مي كنند، از ميان دانشمندان انتخاب مي شوندهمة آنهايي كه در دستگاه . خدمات معاف مي شوند

در رأس دولت اميـري   .ندشوه طرز انتخاب غير مستقيم تعيين ميدولت دموكراسي پارلماني است كه نمايندگان آن ب

  .اما ممكن است به جرم استبداد معزول گرددشود، العمر انتخاب ميقرار دارد كه مادام

ند و تحت فرمـان او هسـتند،   پسران زن دار در خانة پدر زندگي مي كن. شكل پدر سري استزندگي خانوادگي به 

اگر خانواده اي بيش از حد توسعه يابد، كودكان زيادي آن به خانوادة ديگري . كه پدر خرف و از كار افتاده باشدمگر آن

اگـر  . شـهر ديگـري انتقـال مـي يابنـد     اگر شهري بيش از حد توسعه يابد، مقداري از ساكنان آن به . منتقل مي شوند

كه اگر تمام زمينهـاي بـاير بـه    در خصوص اين. ين باير بنا مي شودشهرها بيش از حد بزرگ شوند، شهر تازه اي در زم

تماماً به دست بردگان انجام مي گيرد، تا مبـادا مـردم    حيواناتكشتار . كار رفت چه بايد كرد، چيزي گفته نشده است

بيمارستانهايي وجود دارد كه به قدري عالي است كه بيماران آنها را به خانه هاي خـود  . ياد بگيرندآزاد شهر كشتن را 

در اين تاالرهـا  . غذا خوردن در خانه آزاد است، ولي بيشتر مردم در تاالرهاي عمومي غذا مي خورند. ترجيح مي دهند

نان و چيدن سـفره راكودكـان رسـيده بـر عهـده      به دست بردگان انجام مي گيرد، اما پخت و پز را ز» كارهاي كثيف«

مردان سر يك سفره، و زنان سر سفرة ديگري مي نشينند، و زنان بچه دار، با كودكان پايينتر از پنج سال، اتـاق  . دارند
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كودكان باالتر از پنج سال، اگر سنشان به حـدي نباشـد   . كنندزنان از بچه هاي خود نگه داري ميهمة . ديگري دارند

ايـن كودكـان   . ف كننـد تا بزرگترانشـان غـذا صـر   » ايستندبا كمال ادب ساكت مي«شركت كنند، چيدن سفره  كه در

  .شود، قناعت كننداي كه از سر خوان بدانها داده مياي ندارند، بلكه بايد به ريزهغذاي جداگانه

واهنـد شـد؛ و خانـه دار هـر     در مورد ازدواج، چه مرد و چه زن، اگر در وقت زفاف بكر نباشد به سختي مجازات خ

پيش از عروسي، . خانه اي كه فساد در آن واقع شده باشد، به سبب الاباليگري در معرض رسوايي و بدنامي خواهد بود

هيچ كس اسبي را بدون آنكه زيـن و بـرگش را بـردارد نمـي خـرد؛ و      . كنندداماد يكديگر را برهنه تماشا مي عروس و

يكـي از  » خودسـري غيـر قابـل تحمـل    «در صورت ارتكاب زنا يـا  . ازدواج مرعي گردد عين اين مالحظات بايد در امر

گاهي حق طالق فقط بدان سـبب داده مـي شـود    . طرفين، طالق مجاز است؛ اما طرف خاطي حق ازدواج مجدد ندارد

  .شوندنند، با اسارت و بردگي مجازات ميكساني كه قيد نكاح را بشك. كه طرفين خواهان آن هستند

ارت خارجي صورت مي گيرد، و منظور آن بيشتر وارد كردن آهن است كه در جزيـره وجـو نـدارد، ولـي بـراي      تج

مردم يوتوپيا افتخارات جنگي را به چيزي نمي گيرند؛ گو اينكـه همـه،   . مقاصد جنگي هم از تجارت استفاده مي شود

دفاع از خاك خود در : ه جنگ متوسل مي شونداين مردم به سه منظور ب. اعم از مرد و زن، فن جنگ را فرا مي گيرند

موقع هجوم خارجي، نجات دادن خاك كشـورهاي متحـد از دسـت مهاجمـان، آزاد سـاختن مللـي كـه تحـت فشـار          

اما مردم يوتوپيا هرگاه از دستشان برآيد، كاري مي كنند كه به جـاي خودشـان سـربازان    . حكومتهاي جبار قرار دارند

اين مردم مي كوشند ملل ديگر را مديون خود سازند، تا آن ملل با دادن سرباز اجير، قرض . اجير را به جنگ بفرستند

داشتن يك خزانة زر و سيم را هم مفيد مي دانند، زيرا از آن محل مي تواننـد مـزد    ،به منظور جنگ. خود را ادا كنند

را بـراي سـاختن ظـروف خانـه و زنجيـر       اما خودشان پولي در بساط ندارند، و طال. سربازان مزدور خارجي را بپردازند

مرواريد و الماس براي زينت به كـار مـي رود،   . بردگان به كار مي برند و بي ارزشي آن را بدين ترتيب نشان مي دهند

در زمان جنگ براي كسي كه اميـر دشـمن را بكشـد، جـايزة     . اما اشخاص بالغ هرگز اين چيزها را به خود نمي بندند

. و اگر كسي او را زنده دستگير كند، يا خود او اگر تسليم شود، جايزة بزرگتري خواهد گرفـت  هنگفتي معين مي شود

رغم ارادة خـود، بـه   دانند كه آنهـا عليـ  مي« شمن احساس ترحم دارند، زيرا مردم يوتوپيا نسبت به تودة عوام كشور د

زنان نيز مانند مردان در جنگ شـركت  » سبب جنون شديد اميران و سران خود جبراً و قهراً به جنگ را نده مي شوند

كننـد، و دسـتگاههاي   ماشـينهاي جنگـي را توصـيه مـي    «. يستاما هيچ كس مجبور به شركت در جنگ ن. مي كنند

شود كه روش آنها نسبت به جنگ بيشتر عقلي است تا قهرماني، گرچه در مالحظه مي» .كنندت انگيز اختراع ميشگف

  .دهندخود نشان مي م شجاعت بسيار هم ازمواقع لزو

امـا ايـن   . خوانيم كه مردم يوتوپيا تمايل فراواني دارند به اينكه سعادت را در لذت بداننددر مورد اخالق چنين مي

زيرا به نظر آنان در دنياي ديگر نيكوكاران پاداش مي گيرند و بدكاران به جـزاي خـود   . نظر نتايج و عواقب بدي ندارد

اديان بسياري در ميان آنان وجـود دارد،  . كش نيستند و روزه گرفتن را حماقت مي داننداين مردم رياضت . مي رسند

تقريباً همه به خدا و بقاي روح معتقدند، و آن عـدة كمـي كـه بـدينها اعتقـاد      . و همة اين اديان از آزادي بر خوردارند

ر زندگي سياسي شركت ندارند، امـا  ندارند در شمار ساير مردم كه از حقوق مدني برخوردارند محسوب نمي شوند و د

بعضي از اشخاص مقدس وجود دارند كه از ازدواج و خوردن گوشت پرهيـز  . از جهات ديگر كسي مزاحم آنها نمي شود

به شرطي كه مسـن و  زنان هم . رنداپندقدسند، ولي حكيم و خردمندشان نمياين اشخاص در انظار مردم م. مي كنند

  .كشيشان تعدادشان كم است، حرمت دارند، ولي قدرت ندارند. شوند توانند كشيشبيوه باشند، مي

ه در مملكـت خـود   اند و يا خارجيـاني هسـتند كـ   ه به مناسبت جرايم زشت محكوم شدهبردگان كساني هستند ك

  .اندا آنها را به عنوان برده پذيرفتهاند، ولي مردم يوتوپيمحكوم به مرگ شده
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شود كه خودكشي كنـد، امـا اگـر از ايـن     اپذيري مبتال شد، به او توصيه ميعالج نهرگاه كسي به بيماري دردناك 

  .كنندند با كمال دقت از او پرستاري ميكار سر باز ز

كند كه مسيحيت را به مردم يوتوپيا موعظه و تبليغ كرده است و بسياري از آنان هنگامي رافائل هيتلودي نقل مي

تأكيـد   اهميت مالكيت اشتراكي كـراراً . صي مخالف بوده، ديانت او را پذيرفته اندكه دانسته اند مسيح با مالكيت خصو

اند اي چيدهبينم جز اين توانگران توطئهنمي من چيزي«خوانيم كه نزد هيچ ملت ديگري در اواخر كتاب مي. شودمي

  ».تا وسايل راحت و آسايش خود را تحت نام و عنوان ثروت عمومي تأمين كنند

منظور من از اين افكار تبليـغ  . بود) ليبرال(مور به طرز شگفت انگيزي داراي افكار آزادي خواهانه » اضلةمدينة ف«

ت بسياري از نهضتهاي ديني است؛ بلكه موضوعي كه بيشتر مورد نظر من قـرار  سّن فقمالكيت اشتراكي نيست كه موا

قطعـات بسـيار بليغـي در ذم    (اذيـت حيـوان    د، عبارت است از جنگ و مذهب و آزادي مذهبي و ناصواب دانسـتن ردا

مجـازات اعـدام    اين كتاب با استداللي بر ضـد تعيـين  . (و طرفداري از قانون جنايي معتدل) شكار در كتاب آمده است

ر زنـدگي بـه   اما بايد اعتراف كرد كه در مدينة فاضلة مور نيز مانند اغلب مداين فاضلة ديگـ .) شودبراي دزدي آغاز مي

يوتوپيا كمتر اثـري از آن ديـده   دارد، و حال آنكه در  ساسيتنوع در سعادت مقام ا. آور استاپذيري ماللطرز تحمل ن

 .اين عيبي است كه همة نظامهاي اجتماعي مطابق نقشه، چه واقعي و چه خيالي، بدان مبتال هستند. شودمي



 تاريخ فلسفة غرب □ 400

 

���� ���  

  ر��رم و � ر��رم
در مورد رفورم، طغيـان جنبـة   . يندة طغيان ملل كم تمدن بر ضد سلطة فكري ايتالياستارفورم و ضد رفورم هر دو نم

سياسي و ديني هم داشت؛ يعني اين نهضت مرجعيت و حاكميت پاپ را مردود شـناخت و ماليـاتي كـه بـه بهانـة در      
ـ . قطع شد. دست داشتن كليدهاي بهشت به وسيلة پاپ جمع آوري مي شد ر ضـد آزادي  در مورد ضد رفورم طغيان ب

اسـته نشـد، بلكـه افـزايش     كدر اين طغيان قدرت پاپ نه تنهـا  . فكري و اخالقي ايتالياي عصر رنسانس صورت گرفت
قيدي و الاباليگري خانـدانهاي بورجيـا و مـديچي سـازش     حاكميت پاپ با بييافت؛ اما در عين حال روشن گرديد كه 

جنگهـاي  . آلماني و ضـد رفـورم يـك نهضـت اسـپانيايي بـود      به طور كلي مي توان گفت كه رفورم يك نهضت . ندارد
مذهبي در عين حال جنگ ميان اسپانيا و دشمنانش بود، و اين جنگها مصادف با ايامي بود كه اسـپانيا در اوج قـدرت   

  .قرار داشت
د شـو المثل انگليسي نشـان داده مـي  عصر رنسانس در اين ضرب روش افكار عمومي ملل شمالي نسبت به ايتالياي

  :گويدكه مي
  ايتاليايي شده، انگليسيِ

  .شيطان مجسم است
ياگو شايد برجسته ترين . بايد توجه داشت كه در آثار شكسپير عدة فراواني از اشخاص بد و نابكار ايتاليايي هستند

ست كـه  ا Cymbeline» سيمبلين«در نمايشنامة  Iachimoتر ياشيمو شد، اما حتي از او هم روشن كنندهنمونة آنها با
آيد تا نيرنگهـاي  برد، و به انگلستان ميبه در مي كنند از راهتقوي را كه در ايتاليا مسافرت ميانگليسيان درستكار و با 

انگيخته شدن خشم اخالقي نسبت به ايتالياييان، با رفـورم ارتبـاط   . نابكارانة خود را بر مردم خوش باور آنجا بازي كند
ضت، طرد و رد فكري خدماتي را كه ايتالياييان بـه تمـدن كـرده بودنـد نيـز بـه همـراه        متأسفانه اين نه. بسيار داشت

  .داشت
هر سة آنها، چه در قياس با ايتالياييـاني  . سه رجل بزرگ رفورم و ضد رفورم عبارت بودند از لوتر و كالوين و لويوال

وس و مور، از لحاظ فلسفي متعلـق بـه قـرون    ، و چه نسبت با رجالي از قبيل اراسمدكه بالفاصله قبل از آنها آمده بودن
لـوتر و كـالوين بـه    . قرني كه به دنبال آغاز نهضت رفورم آمد، از لحاظ فلسفه عقـيم و بـي ثمـر اسـت    . وسطي هستند

            اگوستين قديس ارادت مي ورزيدند، اما از تعاليم او فقط آن قسمت را كه مربـوط بـه ارتبـاط روح بـا خداسـت حفـظ       
ـ  . د و بدان قسمت كه مربوط به كليساست تـوجهي نداشـتند  كردنمي ان طـوري بـود كـه قـدرت كليسـا را                               الهيـات آن
آنها نظريـة  . اين دو، برزخ را كه ارواح مردگان با اجراي مراسم دعا از آنجا نجات مي يافت از ميان برداشتند. كاستمي

نظرية تقـدير، سرنوشـت ارواح را   . ي از مالياتهاي پاپ اخذ مي شد، طرد كردندبخشايش را كه بر اساس آن مقدار زياد
اين نوآوريها، در عين حال كه پروتسـتانها را در مبـارزه بـا پـاپ     . پس از مرگ، يكسره از دست كشيشان خارج ساخت

دسـت آورد كـه   ورهاي پروتسـتان همـان قـدرتي را بـه     شكه كليساي پروتستان در كشد از اينياري مي كرد مانع مي

. 
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نيز به همان اندازة متكلمين ) الاقل در ابتداي امر(متألهان پروتستان . كليساي كاتوليك در كشورهاي كاتوليك داشت
  .كاتوليك متعصب بودند، منتها قدرت آنها را نداشتند و به همين جهت ضرر آزارشان كمتر بود

لوتر حاضـر بـود كـه    . رات دولت در امور ديني خالف افتادتقريباً در همان ابتداي امر ميان پروتستانها بر سر اختيا
در انگلستان هنري هشـتم  . هر جا رئيس مملكت پروتستان باشد، او را به عنوان رئيس كليساي مملكت خود بشناسند

و اليزابت دعوي خود را در اين مورد با قدرت تمام اعمال كردند، و حكام پروتسـتان و آلمـان و اسـكانديناوي و هلنـد     
اين باعث شد كه تمايلي كه از چندي پيش در جهت افـزايش  . نيز همين كار را كردند) پس از شورش بر ضد اسپانيا(

  .قدرت پادشاهان وجود داشت، تسريع شود
اما آن پروتستانهايي كه جنبة فرديت رفورم را به جد گرفته بودند، با تسليم به پادشاه و پاپ به يك اندازه مخـالف  

نبـرد ميـان كرمـول و    . تيستها در آلمان سركوب شدند، اما نظرياتشان به هلنـد و انگلسـتان اشـاعه يافـت    آناباپ. بودند
كميت دولـت را در  قسمتي از جنبة مذهبي آن اختالف ميان كساني بود كه حا: چندين جنبه داشت» پارلمان طويل«

تز جنگهاي مذهبي منجر به رشـد آزادي  كردند و كساني كه آن را مي پذيرفتند، به تدريج خستگي امور ديني رد مي
  .ز مبادي و منابع نهضتي شد كه ليبراليسم قرون هجده و نوزده را پديد آوردامذهبي شد و اين يكي 

پيروزي پروتستانها، كه در ابتدا سرعتي شگفت انگيز داشت، به واسطة ايجاد فرقة يسوعيان بـه دسـت لـويال جلـو     
                      در ايـن فرقـه   . ي نظامي بود، و فرقه اش مطابق نقشـة نظـامي طـرح ريـزي شـد     لويال قبالً مرد. پيشرفتش گرفته شد
بـا ارتـداد و    گكوركورانه اطاعت كنند و هر فرد يسوعي مي بايست خـود را در حـال جنـ   » ژنرال«مي بايست همه از 

افراد ايـن فرقـه بـا    . ته داراي نفوذ شدنداز زمانهايي به قدمت زمان تشكيل شوراي ترنت يسوعيان رفته رف. الحاد بداند
. ضد الهيات پروتسـتانها بـود   نالهيات آنا. انباط و كاربر و كامالً مومن به مذهب خود بودند و در تبليغ مهارت داشتند

آنها به اختيار معتقـد و  . يسوعيان آن قسمت از تعاليم اگوستين قديس را كه مورد تأكيد پروتستانها بود رد مي كردند
هـر دو وابسـته    در نظر آنان رستگاري روح تنها بستگي به ايمان نداشت، بلكه به ايمان و عمـل . تقدير مخالف بودند با
دادند كسب حيثيت صوص در خاور دور، از خود نشان مييسوعيان به شور و حرارتي كه به صورت مرسلين، به خ. بود

يسـوعيان،  ) اگر قول پاسكال را باور كنـيم (محبوبيت كردند، زيرا فرقه به واسطة اعترافات خود جلب  افراد اين. كردند
آنها كوشش خـود را بـه   . قطع نظر از روشي كه در قبال مرتدان و ملحدان داشتند، از همة روحانيان ديگر نرمتر بودند

هـايي كـه   در زمينـه  . تعليم و تربيت مقصود داشتند، و بدين وسيله سلطة محكمي بر افكار جوانان به دسـت آوردنـد  
ايـن فرقـه بـه دكـارت     ديد كـه   خواهيم. الهيات دخالت نداشت تعليم و تربيت آنان بهترين تعليم و تربيت موجود بود

از لحـاظ سياسـي يسـوعيان سـازماني     . توانست در جاهاي ديگر فراگيرد، رياضيات آموخـت او مياي كه بيش از اندازه
آنها حكام كاتوليك را به عذابهاي بـي رحمانـه تشـويق    . نداشتندمنضبط و متحد بودند كه از هيچ خطر يا عملي باك 

آوردنـد، وحشـت تفتـيش عقايـد را،     كه نواحي جديد را به تصرف درمـي  مي كردند و در پشت سر سپاهيان اسپانيايي
  .ساختندرخوردار بود، بار ديگر برقرار ميآزادي عقيده ب از حتي در ايتاليا كه نزديك به يك قرن

» جنگهاي سـي سـاله  «. و ضد رفورم در زمينة فكري در ابتدا به كلي بد بود، ولي بالمĤل مفيد در آمد نتايج رفورم
 از الزم آمـد كـه  . همه را مجاب و معتقد ساخت كه نه كاتوليكها و نه پروتستانها هيچكدام كامالً پيـروز نخواهنـد شـد   

ه مردم آزادي بيشـتر داد تـا شخصـاً حتـي در     اميد قرون وسطايي اتحاد فكري و نظري دست بشويند، و اين موضوع ب
تنوع عقايد در كشورهاي مختلف اين امكان را به وجود آورد كه اشـخاص بتواننـد بـا    . مسائل اساسي به تفكر بپردازند

بيزاري و زدگي از نيروهاي كالمي توجه مردم را روز بـه  . زيستن در خارج از كشور خود، از عذاب و آزار در امان باشند
اينها از جملة داليل اين امر است كـه در عـين   . ايل دنيوي، خصوصاً رياضيات و علوم، منعطف ساختضيشتر به فروز ب

                            فلسـفه عقـيم اسـت، قـرن هفـدهم بزرگتـرين سـيماها را در بـر          ةحالي كه قرن شانزدهم پس از ظهور لوتر در زمينـ 
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اين پيشرفت در علـم آغـاز شـد، و مـن در فصـل      . دهدان يونانيان را نشان ميبعد از زمگيرد و بيشترين پيشرفت مي
 .آينده دربارة آن بحث خواهم كرد
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تقريباً همة آن اموري را كه در وجه تمايز عصر جديد از قرون پيشـين اسـت، مـي تـوان بـه علـم نسـبت داد؛ و علـم         

رنسـانس ايتاليـا گرچـه قـرون وسـطايي نيسـت، جديـد        . شگرفترين پيروزيهاي خود را در قرن هفدهم به دست آورد
قرن شانزدهم، با توجه فراوانـي كـه بـه    . دورة تاريخ يونان شباهت داردهم نيست؛ اين دوره بيشتر به بهترين ) مدرن(

عصر جديد، تا آنجا كه پاي جهـان بينـي فكـري در    . الهيات دارد بيش از دنياي ماكياولي به قرون وسطي متعلق است
سـطو نـامفهوم   سخن هيچ يك از ايتالياييان دورة رنسانس براي افالطون و ار. ميان است، از قرن هفدهم آغاز مي شود

امـا  . كرد، اما فهم مطالب او برايش دشـوار نمـي بـود   شنيد وحشت مير سخنان لوتر را مينيست؛ توماس اكويناس اگ
شـنيدند از آن  اس و اوكامي، سخنان نيوتـون را مـي  اگر افالطون و ارسطو، اكوين :رن هفدهم غير از اين استقموضوع 

  .آوردندهيچ سر در نمي
دكارت كه به يك معني مؤسس فلسـفة  . م به وجود آورد، نفوذ عميقي در فلسفة جديد كردمفاهيم جديدي كه عل

كه محيط فكري زماني كه فلسـفة جديـد در آن آغـاز    براي آن. جدين علم قرن هفدهم بودجديد است، خود يكي از مو
  .شد قابل فهم شود بايد اندكي دربارة روشها و نتايج نجوم و فيزيك سخن گفت

از ايـن چهـار تـن،    . در ايجاد علـم مقـام بلنـدي دارنـد     -كوپرنيكوس و كپلر و گاليله و نيوتون  -رگ چهار مرد بز
  .كوپرنيكوس به قرن شانزدهم تعلق دارد، اما او در زمان خود چندان نفوذي نداشت

در جـواني  . كشيشي لهستاني بود كه تماميت اعتقـاد و ايمـانش محـل ترديـد نبـود     ) 1543-1473(كوپرنيكوس 
اسـتادي رياضـيات    در رم كرسي دانشياري يا 1500در . ري به ايتاليا رفت و مقداري از روح رنسانس را جذب كردسف

گويا مقدار زيادي از اوقاتش صـرف  . شد Frauenburgبه وطن خود بازگشت و اسقف فراونبورگ  1503داشت، اما در 
كوپرنيكوس بـه زودي معتقـد   . مبارزه با آلمانيها و اصالح پول رايج مي شد، ولي اوقات فراغت را به نجوم مي پرداخت

و ديگري گـردش سـاالنه    يكي چرخش شبانه روزي: شد كه خورشيد مركز جهان است و زمين داراي دوحركت است
اما از نقـل آنهـا بـراي ديگـران     روحانيان مانع از اين شد كه نظرياتش را انتشار دهد،  ةؤاخذترس از م. به دور خورشيد

در سـال   De Revolutionibus Orbium Calestium» در گردش افـالك آسـماني  «اثر عمدة او به نام . داري نكردخود
ت گفت كه نظريـة مركزيـت   در مقدمه اي كه بر آن نوش Osianderانتشار يافت و دوستش اوسياندر ) 1543(مرگش 

معلوم نيست كه خود كوپرنيكوس تا چه اندازه اين گفته را تأييـد  . فرضيه مطرح مي شوديك خورشيد فقط به عنوان 
و تصويب مي كرده است؛ اما اين مسئله چندان اهميت ندارد، زيرا كه خود او هم در متن كتاب از اين قبيـل سـخنان   

در زمان حيات كوپرنيكوس . شده بود، و تا زمان گاليله از محكوميت رسمي جست اين كتاب به پاپ اهدا 1.گفته است
  .تر از دورة بعدي بود كه شوراي ترنت و يسوعيان و انكيزيسيون كار خود را كرده بودندآزادمنشكليسا 
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ن اصل كوپرنيكوس اين مطلب را چو. روح كتاب كوپرنيكوس جديد نيست، بلكه بهتر است آن را فيثاغوري بناميم
               مسلمي پذيرفته است كه همة حركات فلكي بايد دوراني و يكنواخت باشـد، و ماننـد فالسـفة يونـان بـه خـود اجـازه        

) سـيكل اپـي (ستگاه او هنوز فلكهاي تدوير در د. قرار بگيرد) اسنتيك(دهد كه تحت تأثير انگيز هاي زيبا شناختي مي
اين موضوع كه خورشـيد درسـت در   . رشيد يا، بهتر بگوييم، نزديك خورشيد استمنتهي مركز آنها در خو ،وجود دارد

گرچه او نظريات فيثاغوري را شنيده بـود، بـه نظـر    . مركز فلكهاي تدوير نيست، سادگي نظرية او را از ميان برده است
ت او هيچ نكته اي كـه  معهذا در تفكرا. نمي رسد كه از نظرية آريستارخوس دائر بر مركزيت خورشيد مطلع بوده باشد

موضوع مهم در كار وي ايـن اسـت كـه زمـين را از مقـام      . شودمنجم يوناني رسيده باشد ديده نمينتواند به نظر يك 
اين امر در تحليـل آخـر قبـول آن اهميـت جهـاني را كـه از الهيـات        . شامخي كه در جهان نجومي داشت، فرود آورد

توانست مورد قبول خود كوپرنيكوس باشد، زيرا اما اين قبيل نتايج نمي مي سازد؛مسيحي براي بشر قايل است دشوار 
  .كردكتاب مقدس تناقض دارد اعتراض مي او با ةكه دين و ايمانش تمام و صادقانه بود، و به اين سخن كه نظري
مهمتـرين آنهـا عبـارت بـود از فقـدان اخـتالف منظـر        . در نظرية كوپرنيكوس چند اشكال حقيقي وجـود داشـت  

ميل از نقطـه اي كـه شـش مـاه ديگـر در آن نقطـه        186,000,000اگر زمين در هر نقطه اي از مدار خود . ستارگان
خواهد بود فاصله داشته باشد، اين امر ناچار در وضع ظاهري ستارگان تغييري خواهد داد؛ كما اينكه كشـتيي كـه در   

به نقطة ديگر سـاحل شـمالي بـه نظـر نخواهـد      درياست و نسبت به يك نقطة ساحل شمالي به نظر مي رسد، نسبت 
اما چون اختالف منظري مشاهده نمي شد كوپرنيكوس به درست نتيجه گرفت كه ثوابت بايـد بسـيار دورتـر از    . رسيد

هـم  ف منظر سـتارگان را، آن در قرن نوزدهم بود كه فن اندازه گيري به آن دقت رسيد كه بتوان اختال. خورشيد باشند
  .تا از نزديكترين آنها، مشاهده كردفقط در مورد چند 

اگر زمين به طور مداوم از غرب به شرق در حال چرخش اسـت،  . خاستديگر از اجرام سقوط كننده بر مي مشكل
قـرار   طابتـداي سـقو  نقطـة  پس جرمي كه از ارتفاعي سقوط مي كند نبايد در نقطه اي كه در امتداد قائم درست زير 

طة سقوط كمي در طرف مغرب نقطة واقع بر خط قـائم مـار بـر وضـع نخسـتين جسـم       دارد سقوط كند، بلكه بايد نق
                                  » قـانون جبـر يـا لَختـي    «در . ساقط شونده باشد، زيرا كه در مدت سقوط زمـين از زيـر ايـن جسـم چرخيـده اسـت      

)law of inertia ( كوپرنيكوس جوابي براي آن مشهود نبودگاليله جواب اين مشكل پيدا شد، اما در زمان.  
ــام     ــه نــ ــت بــ ــود اســ ــالبي موجــ ــاب جــ ــد  «كتــ ــك جديــ ــم فيزيــ ــدالطبيعي علــ ــاني مابعــ »                                                                                    مبــ

The Metaphysical Foundation of Modern Physical Science برت. ا. به قلم اي E. A. Burtt   كه در آن بسـياري
برت مي گويد، و كامالً هـم درسـت مـي گويـد، كـه در      . از مفروضات بيجاي بنيادگذاران علم جديد تشريح شده است

زمان كوپرنيكوس هيچ معلوماتي كه قبول منظومة او را الزم بياورد در دست نبود، بلكه به عكس معلومات چندي هـم  
معاصر در قرن شانزدهم مي زيستند نخستين كساني مي بودند كـه فلسـفة    1ختياريانا«اگر . بر ضد آن حكم مي كرد

منظور كلي كتاب اين است كه كشفيات علم جديـد چيـزي   » .كردندا هجو و تحقير از ميدان به در ميجديد عالم را ب
نظر من ايـن   به. نيست جز حسن تصادفي چند كه از خرافاتي به همان سختي خرافات قرون وسطي ناشي شده است

» چگونـه «او عقيده دارد نيست، بل اين است كـه  » آنچه«وجه مشخص مرد عالم  :نشانة بد فهميدن روش علمي است
عقايد او آزمايشي است نه جزمي؛ و اساس آنها شواهد و قراين است نه مرشد و مرجع يـا كشـف   . عقيده دارد» چرا«و 

نـامطلوب                                بنامـد، و مخالفـان او كـه فرضـيات جديـد را      كوپرنيكوس حق داشـت كـه نظريـة خـود را فرضـيه     . شهود
  .كردندپنداشتند، اشتباه ميمي
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يكـي صـبر و حوصـلة    : كساني كه علم جديد را پي ريزي كردند دو حسن داشتند، كه هميشه با هم مالزم نيستند
دوم قـديميترين فالسـفة يونـان نيـز داشـتند، و       حس. بسيار در مشاهده؛ ديگري جسارت فراوان در ساختن فرضيات

ز آريسـتارخوس،  اما هيچ يك از قدما، شايد بجـ . اشتحسن اول تا اندازة زيادي در منجمين اخير دوران قديم وجود د
كوپرنيكوس مانند اسالف بـزرگ  . و در قرون وسطي هيچ كس هيچ كدام را نداشت. اين هر دو حسن را با هم نداشتند

ن آن با وسايل موجود ممكـن  دانستكه سمان آنچه را آاو از حركات ظاهري ستارگان در . ن را دارا بودخود هر دو حس
از فرضية گردش همة افـالك   ددانست، و متوجه اين نكته بود كه فرضية چرخش شبانه روزي زمين به دور خوبود مي

حركات را نسبي مي داند، تنهـا فايـده اي    كه همة ،مطابق نظرات جديد. به دور زمين، به صالح و صرفه نزديكتر است
كه از فرضية كوپرنيكوس حاصل مي شود همانا سادگي آن است؛ اما نظر خود كوپرنيكوس با معاصـرانش غيـر از ايـن    

در مورد گردش ساالنة زمين نيز فرضية او كار را ساده مي كرد؛ اما اين سادگي به اندازة سادگي فرصـية حركـت   . بود
تعـداد افـالك تـدوير در     يكوپرنيكوس هنوز به فلكهـاي تـدوير احتيـاج داشـت، منتهـ     . توجه نبودوضعي زمين قابل 

فقط وقتي كه كپلر قوانين جديد خود را كشف كرد نظريـة جديـد سـادگي    . دستگاه او كمتر از افالك بطلميوسي بود
  .كامل خود را به دست آورد

يكي شناساندن ايـن حقيقـت   : ان، دو حسن بزرگ هم داشتنجوم جديد عالوه بر تأثير انقالبي بر تصور بشر از جه
كه آنچه از زمان قديم مورد اعتقاد بوده است شايد كه غلـط باشـد؛ ديگـري اينكـه محـك ضـحت علمـي گـردآوري         

ن معلومات را بـه يكـديگر مربـوط    برو حوصله و جسارت داشتن در حدس زدن قوانيني كه ايصمعلومات است از روي 
شود رشد نيافته است؛ امـا در  بدان سان كه در اخالف او ديده مياين دو حسن نزد كوپرنيكوس  هيچ يك از. سازدمي

  .آثار او هر دوي اين محاسن تا اندازة زيادي وجود دارد
بعضي از كساني كه كوپرنيكوس نظرية خود را برايشان نقل مي كرد لوتريهاي آلماني بودند، اما وقتي كه خود لوتر 

                          مردم سـخنان طـالع بـين نوخاسـته اي را اسـتماع مـي كننـد كـه         «: ع يافت سخت برآشفت و گفتاز آن نظريه اطال
گويا هر كس بخواهد خود را زيرك جلـوه   .فلكي و خورشيد و ماه ةمي كوشد نشان دهد كه زمين مي چرخد، و نه قب

اين احمـق مـي خواهـد كـه     . دهد بايد براي خود دستگاهي اختراع كند كه از همة دستگاههاي گذشته بهتر نيز باشد
حركـت  يوشـع بـه خورشـيد فرمـان داد تـا بـي       هكگويد اما كتاب مقدس به ما مي. رو كند علم نجوم را به كلي زير و

ربـع مسـكون نيـز    «كرد كـه   ئهتخط ،كتاب مقدس ةكالوين نيز كوپرنيكوس را با بيان اين گفت» 1بايستد، نه به زمين
ت كند حكـم  أكيست كه جر«و بر خورشيد كه ) 93 : 1» مزامير داود«(» .پايدار گرديده است و جنبش نخواهد خورد

انـدازة روحانيـان كاتوليـك    روحانيان پروتستان نيز دست كم به » كوپرنيكوس را به جاي حكم روح القدس قرار دهد؟
تعصب داشتند؛ معهذا ديري نگذشت كه در كشورهاي پروتستان نسبت به كشورهاي كاتوليـك آزادي انديشـه بسـيار    

امتياز برجسـتة مـذهب پروتسـتان    . بيشتر به دست آمد؛ زيرا در كشورهاي پروتستان قدرت روحانيان قدرت كمتر بود
تجزيه طلبي منجر به تشكيل كليساهاي ملي مي شد و كليساهاي ملي آنقـدر   تجزيه طلبي بود، نه رفض و الحاد؛ زيرا

اين امر يكسره به سود مـردم بـود؛ زيـرا در جاهـاي ديگـر      . قدرت نداشتند كه دولتها را به زير استيالي خود درآورند
شـد  در روي زمين مـي شادي يا دانش بشر زايش فآمد با هر چيز نويي كه باعث اساها تا آنجا كه از دستشان بر ميكلي

  .ورزيدندمخالفت مي
عي نبود كه بتواند دليلي قطعي در تأييد فرضية خود ارائـه دهـد، و سـتاره شناسـان تـا مـدتها       ضكوپرنيكوس در و

بود كه حد وسـط را گرفـت،   ) Tycho Brahe )1546-1601دومين منجم مهم تيكو براهه . فرضية او را رد مي كردند
از لحـاظ نظـري، نظريـات     .و ماه به دور زمين مي گردند، و ستارگان بـه دور خورشـيد   بدين معني كه گفت خورشيد
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تيكو براهه چندان بديع و اصيل نبود، ولي او دو دليل قوي بر ضد اين نظر ارسطو ارائه كرد كه بـاالي مـاه همـه چيـز     
                  ين ازانـه نداشـت، و بنـابر   كـه اخـتالف منظـر رو    1572هور ستارة جديدي بـود در  ظيكي از اين داليل . اليتغير است

. مي بايست دورتر از ماه باشد؛ دليل ديگر رصدگيري شهابهاي ثاقب بود كه معلوم كرد اينها نيز دورتر از مـاه هسـتند  
ود به جهان زيـر مـاه اسـت؛ ايـن     دگفت كون و فساد منحصر و محرية ارسطو را به ياد دارند كه ميخوانندگان اين نظ

  .ز مانند هر چيز ديگري كه ارسطو در باب علوم گفته بود خار راه ترقي از آب درآمدنكته ني
اهميت تيكو براهه به عنوان مردي نظريه ساز نيست، بلكه او مشاهده كننده و رصدگير مهمي است كه نخست در 

ي از سـتارگان  وي زيجـ . تحت حمايت پادشاه دانمارك و سپس امپراتور رودلف دوم بـه مشـاهده و تحقيـق پرداخـت    
در اواخر عمرش كپلر، كـه در آن هنگـام جـوان    . ضاع ستارگان را د مدت چندين سال در آن ثبت كردوترتيب داد و ا

  .حد و حصري داشتبراي كپلر ارزش بيمشاهدات او . بود، دستيار او شد
       صـبر و حوصـلة فـراوان، و بـي نبـوغ چنـدان،        ست كه بـا يكي از جالبترين شواهد اين مدعا) 1630-1571(كپلر 

پس از كوپرنيكوس، كپلر نخستين منجم نامداري بود كه نظريـة مركزيـت خورشـيد را    . مي توان به چه توفيقها رسيد
كوپرنيكـوس بـدان    اتخاذ كرد، اما معلوماتي كه تيكو براهه ثبت كرده بود نشان داد كـه ايـن نظريـه بـه صـورتي كـه      

كپلر متأثر از مذهب فيثاغوري بود و، با آنكه پروتستان كـاملي بـود، كـم و    . تواند كامالً صحيح باشدنميبخشيده بود، 
شـك تمـايلي بـه جهـت فرضـية مركزيـت       ها بـي اين انگيزه. تي تمايل داشتبيش از روي خيالبافي به خورشيد پرس

                افالطـون   »تيمـائوس «پيـروي از رسـالة   جنبة فيثاغوريش همچنـين او را متمايـل بـه    . خورشيد در او ايجاد مي كرد
را به عنوان راهنما در طـرح  كپلر اين اجسام . گويد معني جهان بايد وابسته به پنج حجم منظم باشدساخت كه ميمي

  .برد، و از حسن اتفاق يكي از آنها مفيد واقع شدهاي خود بكار ميفرضيه
و سـومي را در   1609دو تا از اين قوانين را وي در . حركت سيارات استپلر همانا كشف سه قانون كتوفيق بزرگ 

سيارات روي مدارهاي بيضوي شكلي حركت مي كنند كه خورشـيد در يكـي   : گويدقانون اول او مي. انتشار داد 1619
ر زمانهـاي  خطي كه يك سياره را به خورشـيد وصـل كنـد د   : گويدقانون دوم او مي. رفته استاز كانونهاي آنها قرار گ

مجذور مدت چرخش يك سـياره متناسـب اسـت بـا     : گويدقانون سوم او مي. پوشاندي را ميمساوي مساحتهاي مساو
  .مكعب فاصلة متوسط آن از خورشيد

  .در توضيح اهميت اين قوانين بايد قدري سخن گفت
سـاير سـيارات رصـدها بـا آن     بـود؛ در مـورد   » اثبات«در زمان كپلر دو قانون اول فقط در مورد سيارة مريخ قابل 

قوانين سازش داشت، منتهي چنان نبود كه آنها را قطعاً محقق سازد، و مدتها گذشت تا داليل قطعي در تأييد آنها بـه  
  .دست آمد

كه بـراي مـردم امـروز بـه     كنند، بيش از آنضوي حركت ميكشف قانون اول، يعني اينكه سيارات روي مدارهاي بي
اي كه همـة  تنها نكته. چنگ سنتهاي كهنه بود مستلزم كوشش در رها ساختن گريبان خود ازآساني قابل تصور باشد 

دورانـي   ستاره شناسان در آن خصوص با هم توافق داشتند اين بود كه همة حركات سماوي دوراني است يا از حركات
 فلـك . استفاده مي شد) سيكلياپ(فلك تدوير هرگاه دواير براي توضيح حركات سيارات كافي نبودند، از . تركيب شده

مـثالً چـرخ   . روي دايرة ديگري گردش كند رسم مي شود اي كهاي واقع بر دايرهتدوير قوسي است كه از حركت نقطه
بزرگي را بگيريد و به طور افقي به زمين وصل كنيد؛ چرخ كوچكتري را نيز بگيريد كه باز بـه طـور افقـي روي زمـين     

بعد چرخ كوچك را در حالي كـه خـود مـي چرخـد بـه دور چـرخ بـزرگ        . خي فرو كنيدقرار داشته باشد و در آن مي
در اين صورت اثر ميخ روي زمين يك فلـك تـدوير خواهـد    . بگردانيد، چنان كه نوك ميخ با زمين تماس داشته باشد

ورشيد رسم مـي كنـد   يعني زمين تقريباً دايره اي به دور خ: مدار ماه نسبت به خورشيد تقريباً از همين نوع است. بود
يقتـر شـد،   چون رصـدگيري دق . اما اين فقط تقريبي است. و در عين حال ماه نيز دايره اي به دور زمين رسم مي كند
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كپلر متوجـه شـد كـه فرضـية     . آيدا حقيقت واقع تماماً راست در نمياي از فلكهاي تدوير بمعلوم شد كه هيچ منظومه
  .حتي كوپرنيكوس، با اوضاع ثبت شدة كرة مريخ توافق داردخودش بسيار بيش از فرضية بطلميوس، و 

قرار دادن بيضي به جاي دايره مستلزم رها كردن آن تمايل زيبا شناختي بود كه از زمـان فيثـاغورس بـه بعـد بـر      
كه در اصل مقام خـدايي   -شدند فالك سماوي اجسام كامل شناخته ميدايره شكل كامل و ا. نجوم حكومت كرده بود

واضح به نظر مـي رسـيد كـه يـك جسـم      . داشتند و حتي در آثار افالطون و ارسطو نيز رابطة نزديكي با خدايان دارند
به عالوه، چون اجسام آسماني آزادند، يعني بي آنكه كشيده يا رانـده شـوند   . كامل بايد بر يك مدار كامل حركت كند

است و بيضي چنين نيسـت  » طبيعي«باشد؛ و تصور اينكه دايره » طبيعي«يستي حركت مي كنند، پس حركت آنها با
بدين ترتيب بسياري از سبق ذهنهاي عميق مي بايست منسـوخ و مطـرود گـردد تـا قـانون اول كپلـر       . امر آساني بود

نكـرده   اي را پـيش بينـي  ي آريستارخوس ساموسي، چنـين فرضـيه  يچ يك از قدما، حته. بتواند مورد قبول واقع شود
  .بودند

 p3و  p2و  p1خورشيد باشـد و   Sاگر . قانون دوم مربوط به سرعت متغير سياره در نقاط مختلف مدار خويش است
گويد كه مسـاحتهاي  ر مي، پس قانون كپل-مثالً يك ماه  - به ترتيب اوضاع سياره در فواصل زماني متساوي p5و  p4و 

P1SP2  وP2SP3  وP3SP4  وP4SP5 ين سياره در نزديكترين فاصلة خود به خورشيد بيشترين ابنابر. ساويندتم همه با هم
اين نكته هم باز سبب حيرت مي شد؛ زيرا كه . سرعت را دارد و در دورترين فاصلة خود از خورشيد كمترين سرعت را

  !وقار و متانت سياره مغاير اين بود كه گاهي شتابان و زماني خرامان راه برود
قانون سوم از اين لحاظ مهم بود كه حركات سيارات مختلف را نسبت به هم مي سنجيد، و حـال آنكـه دو قـانون    

فاصلة متوسط يك سياره نسـبت   rقانون سوم مي گويد كه اگر . اول به چند سياره، هر يك به تنهايي، مربوط مي شد

�طول سال آن باشد، پس  Tبه خورشيد و 
�

��
آنجا كه به منظومـة  تا (اين قانون . در مورد همة سيارات يك اندازه است 

  .اما در اين خصوص ما بعداً سخن خواهيم گفت. دليل قانون جاذبة نيوتون نيز قرار گرفت) شودشمسي مربوط مي
ز مـرگ  در حـوالي رو . ، شايد صرف نظر از نيوتون، بزرگترين پايه گذاران علم جديـد اسـت  )1642-1564(گاليله 

كنم كه هنوز به تناسـخ  ن اين نكات را براي كساني نقل ميم. ميكل آنژ به دنيا آمد و در سال تولد نيوتون از دنيا رفت
گاليله به عنوان ستاره شـناس داراي اهميـت اسـت؛ ولـي شـايد      .) اگر چنين كساني موجود باشند(ارواح عقيده دارند 

  .ديناميك از اين هم بيشتر باشداهميت او به عنوان مؤسس علم نيروشناسي يا 
. يعني تغيير سرعت چه در مقدار و چه در جهـت » شتاب«. را در ديناميك كشف كرد» شتاب«گاليله ابتدا اهميت 

مركـز  بدين ترتيب جسمي كه با سرعت يكنواخت روي دايره اي حركت مي كند، در همه حال داراي شتابي به سوي 
يله مرسوم بود، مي توان گفت كه وي فقط حركت يكنواخـت در خـط مسـتقيم را    به زباني كه پيش از گال. دايره است

قبالً پنداشته مي شـد كـه حركـت    . مي دانست، خواه اين حركت در آسمان واقع شود و خواه بر روي زمين» طبيعي«
ك ولي مي پنداشتند كه اگر اجسـام متحـر  . سام زميني خط مستقيمجاجسام سماوي ديره است و حركت ا» طبيعي«

در مقابل اين نظر، گاليلـه عقيـده داشـت كـه هـر      . زميني را به حال خود بگذاريم رفته رفته از حركت باز خواهد ماند
هـر  . جسمي، اگر به حال خود گذاشته شود، به سرعت يكنواخت در خط مستقيم به حركـت خـود ادامـه خواهـد داد    

ايـن اصـل را   . توجيـه شـود  » نيـرو «اعمـال يـك    تغييري، چه در سرعت و چه در جهت حركت، بايد به عنوان نتيجة
مـن دربـارة مفـاد آن بعـداً بحـث      . نامندنيز مي» قانون لختي«آن را . كرد اعالم» قانون اول حركت«نيوتون به عنوان 

  .ابتدا بايد قدري در تفصيل اكتشافات گاليله سخن گفت. خواهم كرد
جسـمي در  كـه  وقتـي  : اين قانون مي گويد. وضع كردگاليله نخستين كسي بود كه قانون اجسام سقوط كننده را 

حال سقوط باشد، شتاب آن ثابت است مگر تا حدي كه مقاومت هوا دخالت كند؛ ديگر اينكـه شـتاب در مـورد همـة     
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اثبـات كامـل ايـن قـانون تـا هنگـام اختـراع        . چه سنگين و چه سبك، چه بزرگ و چه كوچك، مساوي است ،اجسام
پس از اين اختراع مشاهدة سقوط اجسام در فضـايي كـه   . واقع شد، ميسر نشد 1654حدود ماشين تخلية هوا، كه در 

آنچـه  . عمالً خأل به حساب مي آمد ممكن شد، و ديده شد كه در اين خأل پر و سرب به يك سرعت سقوط مي كننـد 
ة كوچك از جسم واحـد،  گاليله اثبات كرد اين بود كه هيچ تفاوتي قابل اندازه گيري ميان يك قطعة بزرگ و يك قطع

بسـيار تنـدتر سـقوط    تا زمان گاليله مي پنداشتند كه يك قطعة بزرگ سرب از يك قطعة كوچك سـرب  . وجود ندارد
اندازه گيري در عصر وي به دقـت امـروز نبـود؛ بـا ايـن حـال       . كند؛ اما گاليله به تجربه ثابت كرد كه چنين نيستمي

اگر جسمي آزادانه در خأل سـقوط كنـد، سـرعت آن بـه نسـبت      . پيدا كرد گاليله قانون صحيح اجسام سقوط كننده را
پا در ثانيه  63پا در ثانيه خواهد بود و در پايان ثانية بعد  32سرعت آن اول در پايان ثانية . ثابتي افزايش خواهد يافت

در : قـدار ثابـت اسـت   شتاب، يعني نرخ افزايش سرعت، هميشه يـك م . پا در ثانيه و قس علي هذا 96و در ثانية سوم 
  .پا در ثانيه است 32) تقريباً(ثانيه افزايش سرعت 

ها را نيز كه براي مخدومش دوك توسكاني داراي اهميـت بـود مطالعـه    حركات اجسام پرتاب شده يا پرتابهگاليله 
كـرد و آنگـاه   قبالً مي پنداشتند كه گلوله اي كه به طور افقي شليك شود، تا مدتي به طور افقي حركت خواهـد  . كرد

گاليله نشان داد كه صرف نظر از مقاومت هوا، سـرعت حركـت افقـي مطـابق     . ناگهان به طور عمودي فرو خواهد افتاد
ثابت خواهد ماند، اما يك سرعت عمودي نيز به آن اضافه خواهد شد كه مطابق قـانون اجسـام سـقوط    » قانون لختي«

حركت خواهـد كـرد    پس از مدت كوتاهي، مثالً يك ثانيه، چگونه براي كشف اينكه گلوله. كننده افزايش خواهد يافت
اگر گلوله در حال سقوط نباشد، پس مسـافت افقـي معينـي را، كـه مسـاوي اسـت بـا        : اول: كنيمچنين استدالل مي

اگر به طور افقي حركت نكند بلكه فقـط در  : دوم. مسافتي كه در ثانية اول حركت خود پيموده است، طي خواهد كرد
در . سقوط باشد، به طور عمودي سقوط خواهد كرد، به سرعتي كه با مدت زمان حركـت متناسـب خواهـد بـود     حال

ن چنان است كه گلوله ابتدا يك ثانيه به طور افقي به سرعت اوليه و سپس يك ثانيـه بـه   آحقيقت مسير تغيير مكان 
يك محاسـبة سـاده نشـان    . ده باشدكت كرطور عمودي به سرعتي متناسب با مدت زماني كه در پرواز بوده است، حر

مگر تا حد دخالـت مقاومـت    -كند و اين موضوع را مشاهده تأييد مي دهد كه مسير منتج از آن يك سهمي است،مي
  .هوا

يعني ايـن اصـل كـه هرگـاه چنـد       :اي است از اصلي كه در ديناميك بسيار مفيد از كار درآمدشرح باال مثال ساده
ايـن اصـل   . نيرو در آن واحد عمل كنند نتيجه چنان خواهد بود كه هر يك از آن نيروها به نوبت عمـل كـرده باشـند   

مثالً فرض كنيد كه شما بر عرشة يـك  . ناميده مي شود» االضالعقانون متوازي«اصل كلي تر است كه قسمتي از يك 
هنگامي كه عرض عرشه را پيموديـد، كشـتي   . داريد و عرض عرشه را مي پيماييد كشتي كه در حال حركت است قرار

نيز به جلو حركت كرده است، به طوري كه شما، نسبت به سطح آب، هم به جلو حركت كـرده ايـد و هـم بـه جهـت      
ه نخست اگر مي خواهيد بدانيد كه نسبت به سطح آب در كجا واقع شده ايد مي توانيد فرض كنيد ك. عمود بر كشتي

شما ايستاده ايد و كشتي جلو رفته است، و سپس به مدتي مساوي با دفعة قبل كشتي ثابت مانده و شما عرض عرشه 
اين اصل امكان مي دهد كه منتجة چند نيرو را حسـاب  . همين اصل در مورد نيروها نيز صدق مي كند. را پيموده ايد

كه اين روش بسيار مثمـر و مفيـد   آن. كنند كشف كنيممل ميددي را كه بر اجسام متحرك عكنيم، و پديده هاي متع
  .را باب كرد گاليله بود

زبان جديد از جهات مهمـي بـا   . كار برمه ممكن است زبان قرن هفدهم را بدر مطالب باال من كوشيده ام تا آنجا ك
ه فعـالً طـرز بيـان    ن است كـ اما براي توضيح اكتشافاتي كه قرن هفدهم بدان نايل شد بهتر هما ،اين زبان تفاوت دارد

  .كار بريمهمان قرن را ب
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چنانكه گذشت، اگـر  . قانون لختي معمايي را كه قبل از گاليله منظومة كوپرنيكي قادر به حل آن نبود، توضيح داد
امـا اگـر   . شخصي سنگي را از باالي برجي رها كند، آن سنگ در پاي برج خواهد افتاد، و نه قدري به طرف مغـرب آن 

اينكـه چـرا   . ر حال چرخش است، پس در مدت سقوط سنگ بايد به فاصلة معيني از زير سنگ لغزيـده باشـد  زمين د
چنين نمي شود بدين علت است كه سنگ سرعت زمين را، كه قبل از رها شدن ماننـد همـة اشـياي روي زمـين دارا     

كوپرنيكـوس   ي عكس آنچـه مخالفـان  در حقيقت اگر برج ما به اندازة كافي بلند مي بود اثر. بوده است، حفظ مي كند
كنـد،  ز زمين دورتر است سريعتر حركت ميشد؛ زيرا كه قلة برج چون نسبت به پاية آن از مركاتظار داشتند ظاهر مي

اما اين اثر نـاچيزتر از آن اسـت كـه بتـوان انـدازه      . ين سنگ بايد كمي به طرف مشرق پاية برج به زمين بيفتداو بنابر
  .گرفت

و . هارت تمام منظومة مركزيت خورشيد را اتخاذ كرد، و با كپلر مكاتبه كـرد و اكتشـافات او را پـذيرفت   گاليله با م
پس از آنكه شنيد شخصي هلندي يك تلسكوپ اختراع كرده است، خود نيز تلسـكوپي سـاخت و فـوراً نكـات مهمـي      

ا نيـز  اهّلة مختلـف سـيارة زهـره ر    وي. دريافت كه كهكشان از عدة فراواني ستارگان جداگانه تشكيل شده. كشف كرد
ولي چشم غير مسلح نمي توانسـت  . دانست كه اين اهله در نظريه اش بيان شده استكوپرنيكوس مي. رصدگيري كرد

» را مـديچا يدسـ «گاليله اقمار سيارة مشـتري را هـم كشـف كـرد و بـه افتخـار مخـدوم آنهـا را         . آنها را مشاهده كند
. اما اشـكالي هـم در ميـان بـود    . كپلر متابعت مي كنند وم شد كه اين اقمار از قوانينمعل. ناميد) »ستارگان مديچي«(

از طرفي عدد هفت عـدد  . قبالً هميشه هفت جرم سماوي وجود داشت كه عبارت بودند از پنج سياره و خورشيد و ماه
ه دارند و كليسـاهاي  مگر نه اين است كه سبت هفتمين روز هفته است؟ و مگر نه شمعدانها هفت شاخ. مقدسي است

تواند باشد كه اجرام سماوي نيز هفت تا باشند؟ اما اگر چهار قمر مشتري را تگانه اند؟ پس بهتر از اين چه ميآسيا هف
بـه همـين دليـل كهنـه     . به آنها بيفزاييم، عدد آنها يازده خواهد شد، كه داراي هيچ گونه خواص اسـرارآميزي نيسـت  

د و از نگريستن در آن سرپيچيدند و مدعي شدند كه اين دستگاه چشم را مي فريبـد  پرستان تلسكوپ را محكوم كردن
ي نوشـت و در آن گفـت كـه اي كـاش                          اگاليلـه بـه كپلـر نامـه    . ي بيش نيسـت و آنچه از توي آن ديده مي شود فريب

عبـارت  » النـاس عـوام «شـود  نامه معلـوم مـي  و چنانكه از باقي  بخنديم؛» الناسعوام«م با هم بر حمق اين توانستيمي
انـد شـر و   خواسـته مـي » .گويي اوراد سحر و جادو است براهين منطقي، چنانكه«اند از استادان فلسفه كه به قوة بوده

  .مضرت اقمار مشتري را از سر جهان دور كنند
، و بـه طـور محرمانـه    1616نخست در  -دانند گاليله به وسيلة محكمة تفتيش عقايد محكوم شد چنانكه همه مي

                  و در دفعة دوم عقايد خود را انكار كرد و قول داد كـه ديگـر هرگـز نگويـد كـه زمـين        :به طور علني 1633سپس در 
تفتيش عقايد توانست كه حيات علم را در ايتاليا پايان دهد، و از آن پـس تـا قرنهـا علـم در آن     . گرددچرخد يا ميمي

سرزمين احيا نشد؛ اما نتوانست مانع مردم در قبول نظرية مركزيت خورشيد شود، و با حماقت خود صدمات سـنگيني  
آن كشورها روحانيان هر انـدازه هـم مايـل و     اما خوشبختانه كشورهاي پروتستاني نيز وجو داشتند و در. به كليسا زد

  .توانستند زمام دولت را به دست بگيرنداز پيشرفت بازدارند، باز نميمشتاق بودند كه علم را 
به پيروزي نهايي و كاملي كه كوپرنيكوس و كپلر و گاليله راهش را همـوار سـاخته بودنـد    ) 1727-1642(نيوتون 

ثابت كرد كه سـه   -كه در قانون اول آن را مديون گاليله بود  -قانون حركت خود  نيوتون با شروع كردن از سه. رسيد
هر سياره، در هر لحظه، داراي شتابي است در جهـت خورشـيد كـه بـه نسـبت      : قانون كپلر معادل اين قضيه است كه

و زمين، مطـابق  وي نشان داد كه شتابهاي ماده در جهت خورشيد . عكس مجذور فاصلة آن از خورشيد تغيير مي كند
كنند، باز مطابق ام سماوي كه بر سطح زمين سقوط ميدهد؛ و نيز شتاب اجران فرمول، حركت ماده را توضيح ميهم

را به عنوان عامل تغيير سرعت، يعني شتاب، » نيرو«نيوتون . قانون عكس مجذور فاصله، به شتاب ماه مربوط مي شود
اجسـام بـه نسـبت    «: گويـد مي خود را وضع و اعالم كند،كه مـي اذبة عموتعريف كرد؛ و بدين ترتيب توانست قانون ج
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نيوتـون  » .كننـد مستقيم حاصل ضرب جرمهاي خود، و به نسبت معكوس مجذور فاصلة خود، يكـديگر را جـذب مـي   
د توانست از اين فرمول همة مفاد نظرية سيارات، يعني حركات سيارات و اقمار آنها و مسير شهابهاي ثاقب و جزر و مـ 

بعدها معلوم شد كه حتي انحرافات جزئي سيارات از مدارهاي بيضويشان نيـز از قـانون نيوتـون قابـل     . را استنتاج كند
پيروزي چنان كامل و قطعي بود كه بيم آن مي رفت كه نيوتون ارسطوي ثاني شود و به صورت مـانعي  . استنتاج است

تان يك قرن از مرگ او گذشت تا مردم توانسـتند خـود را آن   در انگلس. بزرگ و دست نيافتني در برابر پيشرفت درآيد
هايي كه مورد بحث و تحقيق او قرار گرفته بود، دست به كارهـاي  اش درآوردند كه بتوانند در زمينهزير سلطه اندازه از

  .تازه بزنند
هاي ديگـر  مينه در قرن هفدهم كارهاي جالب صورت گرفت، نه فقط در زمينة نجوم و ديناميك، بل در بسياري ز

  .شدنيز كه به علم مربوط مي
ميكروسكوپ كمي پـيش از قـرن هفـدهم، يعنـي در حـدود سـال        1.ابتدا مسئلة ابزارهاي علمي را در نظر بگيريد

اختـراع شـد؛ منتهـي     Lippersheyبه وسيلة يك هلندي به نام ليپرشـي   1608تلسكوپ در سال . اختراع شد 1590
يا حـداقل بـه    -دماسنج را نيز گاليله اختراع كرد . قاصد علمي استفاده كرد گاليله بودنخستين كسي كه از آن براي م

 Gucrickeگريـك  . نيـز هواسـنج را اختـراع كـرد     Torricelliاغلب احتمال چنين به نظر مي رسد، شاگرد او توريچلي 
رن هفدهم، و بيشـتر بـه دسـت    اي نبود در قساعت نيز گرچه چيز تازه. راع كردماشين تخلية هوا را اخت) 86-1602(

  .به واسطة اين اختراعات امر مشاهدة علمي از زمانهاي پيشين بسيار دقيقتر و وسيعتر شد. گاليله، تكامل فراوان يافت
) Gilbert )1540-1603گيلبـرت  . عالوه بر نجوم و ديناميك، در علوم ديگر نيـز كارهـاي مهمـي صـورت گرفـت     

گـردش خـون را   ) Harvey )1578-1657هـاروي  . انتشار يافـت  1600در سال  كتاب بزرگ خود را دربارة مغناطيس
ــود را در     ــف خ ــرد و كش ــف ك ــرد و كش ــف ك ــار داد 1628كش ــوك . انتش ) Leeuwenhoek )1632-1723ليوونه

ظاهراً چند ماه پيشـتر   Stephen Hammگو اينكه شخص ديگري نيز، يعني استيون هم . اسپرماتوزوئيد را كشف كرد
روبـرت  . ليوونهوك همچنين پروتوزوئرها يا جانوران تك سلولي، و حتي باكتريها را كشف كـرد . آن را كشف كرده بود

پـدر علـم شـيمي و پسـر     «آموختند، ه در ايام كودكيِ من به كودكان مي، چنانك)Robert Boyle )1627-1691بويل 
گويـد كـه   اين قانون مـي . ر خاطرها باقي استنامش د »قانون بويل«ه مناسبت بود، ولي اكنون بيشتر ب» ارل آوكارك

  .فشار مقدار معيني از گاز در حرارت معين با حجم آن تناسب معكوس دارد
امـا بايـد دانسـت كـه ايـن      . تا اينجا من دربارة پيشرفتهايي كه در رياضيات محض صورت گرفـت چيـزي نگفـتم   

 Napierنـاپير  . الزم بسياري از كارهايي بود كه در علوم فيزيكي صـورت مـي گرفـت   پيشرفتها بسيار بزرگ بود و جزو 
هندسة تحليلي بر اثر كار چندين تن از رياضيدانهاي قرن هفـدهم  . انتشار داد 1614لگاريتم را كه كار خودش بود در 

مسـتقالً حسـاب    نيوتـون و اليـب نيـتس هـر يـك     . به وجود آمد، كه از آن ميان بزرگتـرين سـهم را دكـارت داشـت    
اينهـا كـه ذكـر شـد     . لي اسـت تگرال را اختراع كردند، و اين حساب به منزلة ابزار كار همة رياضيات عانديفرانسيل و ا

كارهاي بيشمار ديگر هم صورت گرفـت كـه   . ترين توفيقهايي است كه در زمينة رياضيات محض به دست آمدبرجسته
  .داراي اهميت فراوان بود

در آغـاز قـرن   . بيني مردم درس خوانده تغيير كلي يافتعلمي كه برشمرديم اين شد كه جهان نتيجة اين كارهاي
در محاكمة جادوگران شركت مي كرد، و حـال آنكـه در پايـان قـرن چنـين       Sir Thomas Browneسر توماس براون 

                   ي و نحوسـت شـناخته   در زمان شكسپير هنوز ستارگان دنباله دار به عنوان نشـانه هـاي شـوم   . چيزي غير ممكن بود

                                                           

  : از كتاب» ابزارهاي علمي«ك به فصل .در اين باره ر. 1
A History of Science, Technology, and Philosophy in the Sixteenth and Seventeenth Centuries 

by A. Wolf. 
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 Halleyمعلوم شد كه نيوتون و هالي  1687نيوتون در  Principia» اصول«مي شدند، در حالي كه پس از اتشار كتاب 
مدار چند ستارة دنباله دار را حساب كرده اند و مسلم شد كه اين سـتارگان نيـز ماننـد سـيارات تـابع قـانون جاذبـه        

بينـي فكـري مـردم    جهان 1700در . ردم پذيرفتني نبوده ديگر اموري از قبيل سحر و جادو براي مهستند، و در نتيج
به جز در ميان چند تن انگشت شمار، طـرز تفكـر هنـوز بيشـتر      1600درس خوانده كامالً جديد بود؛ و حال آنكه در 

  .قرون وسطايي بود
را كه ظاهراً از علوم قرن هفدهم نتيجه شده بود به  هم كوشيد تا آن عقايد فلسفيادر باقي ماندة اين فصل مي خو

  .اختصار بيان كنم، و نيز برخي از جهات مغايرت علم جديد را با علم نيوتون نشان دهم
يونانيـان گرچـه   . وح از قوانين طبيعي زدوده شدن است كه آخرين آثار اعتقاد به رنخستين چيزي كه بايد گفت اي

                     بـا مشـاهدة عـادي چنـين بـه نظـر       . معلوم قدرت حركت را دليل زندگي مي دانسـتند  خود تصريح نكرده اند، از قرار
مي رسد كه جانداران خود را حركت مي دهند و حال آنكه مادة بيجان وقتي به حركت در مي آيـد كـه يـك نيـروي     

د، كـه يكـي از آنهـا بـه حركـت      در فلسفة ارسطو روح جانور وظـايف مختلفـي برعهـده دار   . خارجي در آن عمل كند
ن مطابق تفكر يوناني خورشيد و سيارات يا خدا هستند، يـا دسـت كـم بـه وسـيلة خـدايا      . درآوردن جسم جانور است

و المـذهب و خـدا   البته آناكساگوراس عقيده اش غير از ايـن بـود، منتهـي ا   . آيندتنظيم مي شوند و به حركت در مي
همـه او را بـه نفـع افالطـون و ارسـطو در       يهم عقيده اش جز اين بود، منته دومكريتوس. آمدناشناس به حساب مي

» جنباننـدة ناجنبيـدة  «چهل و هفت يا پنجـاه و پـنج   . طاق نسيان نهادند، و تنها اپيكوريان به تعاليم او توجه داشتند
هر جسـم بيجـان   . ارسطو ارواح الهي هستند كه منبع اصلي هرگونه جنبش و حركت را در سماوات تشكيل مي دهند

ين اگر حركت نبايد متوقف شود، عمل روح بـر  ارا اگر به حال خود بگذاريم به زودي از حركت باز خواهد ايستاد؛ بنابر
  .جسم بايد پيوسته و مداوم باشد

مادة بيجان همين كه به حركت درآيد حركت خود را تا ابد ادامـه  . اين مطالب را تغيير داد ةقانون اول حركت هم
به عالوه، عوامل تغيير حركت نيز، هر جا كه به طـور  . خواهد داد، مگر اينكه به وسيلة يك عامل خارجي متوقف گردد

شمسي به حول و قوة خود و مطـابق  باري، معلوم شد كه منظومة . قطعي معلوم و محقق شد، خود مادي از آب درآمد
شايد هنوز به وجود خدا احتياج بود تا ايـن دسـتگاه   . قوانين خود در حركت است و احتياجي به دخالت خارجي ندارد

مطابق نظر نيوتون سيارات در اصل به حول و قوة الهي به حركت درآمده اند؛ اما پـس از آنكـه خـدا    . را به كار بيندازد
درآورد و قانون جاذبه را مجري داشت، همه چيز به خودي خود حركـت را ادامـه داد، بـي آنكـه      سيارات را به حركت

وقتي كه الپالس گفت كه همين نيروهـايي كـه اكنـون عمـل مـي كننـد       . ديگر نيازي به دخالت يد قدرت الهي باشد
. ز هـم محـدودتر شـد   ممكن است باعث پديد آمدن سيارات از خورشيد شده باشند، سهم خدا در جريان طبيعـت بـا  

باقي بماند، اما اين موضوع هم مورد ترديد بود، زيرا روشـن نبـود كـه جهـان     » خالق«اكنون ممكن بود خدا به عنوان 
بينيي كه از كارهاي ، جهانهر چند غالب دانشمندان خود نمونه هاي دينداري بودند. داراي آغازي در زمان بوده باشد

  .لرزانيد و علماي دين حق داشتند كه احساس نگراني كنندين ايمان را ميهاي اد داشت پايهآمآنان بر مي
در جهان قرون وسطي زمين مركز كائنات بود . يكي ديگر از نتايج علم تغيير تصور انسان بود از مقام بشر در گيتي

وابت بود كه خود در جهان نيوتون زمين سيارة كوچك يكي از ث. و هر چيزي داراي غايت و منظوري راجع به بشر بود
 محتمـل . فواصل نجومي چنان بزرگ بود كه در قياس آنها زمين سر سنجاقي بيش نبود. آن هم امتياز خاصي نداشت

بـه  . گريها از بهر موجودات حقيري باشد كه روي اين سر سنجاق زندگي مي كننـد به نظر نمي آمد كه اين همه صنعت
در . مهمي از علم بود، اكنون از جريان علم بيـرون رانـده شـده بـود     جزءعالوه، مفهوم غايت كه از زمان ارسطو به بعد 

اين زمان هر كسي ممكن بود هنوز معتقد باشد كه وجود كائنات محض تجلي شكوه و جالل خداست؛ اما ديگـر هـيچ   
ايت ديگر ممكن بود جهان غايتي داشته باشد، اما اين غ. كس بدين اعتقاد اجازة دخالت در محاسبات نجومي نمي داد
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ظاهراً نظرية كوپرنيكوس بايستي براي غـرور بشـر تحقيـر كننـده بـوده      . نمي توانست در توضيحات علمي داخل شود
احساس گناه در تن محتضـر جهـان   . باشد؛ اما در حقيقت اثر عكس داشت، زيرا پيروزيهاي علم غرور بشر را زنده كرد

خاكسـپاري در برابـر خـدا هـم     . قرون وسطي به ارث رسيده بودقديم فساد كرده بود، و به صورت درد و افسردگي به 
ناخوشي و سيل و زلزله و ترك و تاتار و سـتارة  . صحيح بود و هم مقرون به احتياط، زيرا خدا غرور را مجازات مي كرد

تر اكسـپاري بيشـتر و بيشـ   كردند كه فقط خبود، و مردم احساس مي دنباله دار قرون مظلمه را دچار سرگيجه ساخته
  :اما پس از آنكه بشر به توفيقهايي از اين قبيل نايل آمد كه. تواند اين بالياي واقعي و احتمالي را رفع كنداست كه مي

  درون ظلمت شب داشت مسكن      با قوانين طبيعتطبيعت 
  جهان از پاي تا سر گشت روشن     و آنگاه» نيوتون باد«خدا گفتا 

و در مورد لعنت الهي نيز اين فكـر پـيش آمـد كـه خـالق جهـاني بـدين        . ديگر خاكسپاري برايش غير ممكن شد
پهناوري بيگمان مشاغل فكريش بهتر و واالتر از اين است كه كسي را به خاطر اشتباهات جزئي در حكمـت الهـي بـه    

، اما نيوتـون بـا آنكـه مـذهب آريوسـي      دي گردداسخريوطي ممكن بود دچار لعنت ايزيهوداي . آتش جهنم دچار كند
  .داشت ممكن نبود ملعون واقع شود

تاتارهـا در آسـيا محصـور و محـدود شـده بودنـد و از       . البته براي خودپسندي داليل فراوان ديگر هم وجود داشت
، و زلزله نيـز،  ستارگان دنباله دار را هالي از مقام شومشان فرود آورده بود. ناحية تركها نيز ديگر بيم خطري نمي رفت

با آنكه همچنان وحشتناك بود، از لحاظ علمي به اندازه اي جالب بود كه دانشمندان كمتر مي توانسـتند از وقـوع آن   
مردم اروپاي غربي به سرعت ثروت مي اندوختند و به صورت خداوندان سراسـر جهـان در مـي آمدنـد؛     . متأسف شوند

فريقا و هندوسـتان صـاحب قـدرت بودنـد، در چـين بـدانها       آبودند، در  امريكاي شمالي و جنوبي را به تصرف درآورده
وقتي كه پيروزيهاي علـم را نيـز بـر اينهـا بيفـزاييم، ديگـر جـاي        . احترام مي گذاشتند، و ژاپن از آنان حساب مي برد

كـاران          شـتند و ديگـر آن گناه  انگان هفـدهم خـود را مـردم نـازنيني مـي     شگفتي نخواهد بود اگر ببينيم كه مردم قـر 
  .خواندندوزهاي يكشنبه خود را بدان نام مياي نبودند كه هنوز هم در ربيچاره

كـه  » نيـرو «مثالً اول اينكه مفهـوم  . نجا فيزيك نظري جديد با دستگاه نيوتون مغايرت داردآمواردي هست كه در 
 تعبارت اسـت از علـ  » نيرو«نيوتون  در دستگاه. در قرن هفدهم مقام برجسته اي دارد اكنون زائد شناخته شده است

را در تخيـل آن نـوع   » نيـرو «مفهوم علت مهم انگاشـته مـي شـود، و    . تغيير حركت، چه در مقدار و چه در جهت آن
به همين دليـل ايـن حقيقـت كـه     . چيزي مي پندارند كه وقتي ما چيزي را مي رانيم يا مي كشيم احساس مي كنيم

اشكالي در اصل جاذبه جلوه گر مي شد، و خود نيوتـون نيـز اذعـان داشـت كـه      جاذبه از دور عمل مي كند، همچون 
اما به تدريج معلوم شد كه همة معـادالت  . بايستي واسطه اي در ميان باشد كه نيروي جاذبه به توسط آن منتقل شود

شـتاب و هيئـت و    آنچه قابل مشاهده بود عبارت بود از رابطة خاصي ميان. را بدون دخالت دادن نيرو مي توان نوشت
مشـاهده  . در واقع چيزي به دانش خود نيفزوده ايم ،برقرار مي شود» نيرو«وضع؛ و اگر بگوييم كه اين رابطه به توسط 

نشان مي دهد كه سيارات در همة احوال داراي شتابي به جهت خورشيد هستند كه نسبت به عكـس مجـذور فاصـلة    
ي جاذبه است، فقط يك حشـو لفظـي بـه كـار     »نيرو«ين شتاب در نتيجة ااگر بگوييم . ورشيد تغيير مي كندآنها از خ
به همين جهت فيزيكدانهاي . مانند اينكه بگوييم افيون آدم را به خواب مي برد، زيرا خاصيت خواب آور دارد. برده ايم

      سـره اجتنـاب   يك» نيـرو «جديد فقط فورمولهايي را بيان مي كنند كه شتابها را معين مي سـازد و از اسـتعمال كلمـة    
دادنـد، و  روح به عنـوان علـت حركـت ارائـه مـي      عبارت بود از شبحي رقيق و اثيري كه معتقدان به» نيرو«. ورزندمي

  .اكنون ديگر اين شبح رفته رفته ناپديد و نابود شده است
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يعنـي  (مدن مكانيك كوانتوم هيچ واقعه اي پيش نيامد كـه مفـاد اصـلي دو قـانون اول حركـت را      آتا هنگام پديد 
از اين حيـث كوپرنيكـوس و   . به جهتي اصالح كند) اينكه قوانين ديناميك را بايد به صورت شتابهاي مخالف بيان كرد

كال مدارهاي اجسام سماوي را بيـان  اين دو در جستجوي قوانيني بودن كه اش. كپلر را هم بايد در رديف قدما گذاشت
. نيوتون باز نمود كه قوانيني كه بدين شكل بيان شوند جز بيان تقريبي واقعيـات كـاري از آنهـا سـاخته نيسـت     . كند

و نيـز  . ركت يكنواخت آنهاستحكنند، زيرا جاذبة ساير سيارات مخل روي مدارهاي بيضوي تمام حركت نميسيارات 
كـرد  ن جاذبه كه دربـارة شـتابها بحـث مـي    اما قانو. شودنميليل هرگز عيناً مجدداً پيموده مدار يك سياره به همان د

شد؛ و وقتي هـم كـه اينشـتين آن را اصـالح     ز نيوتون كامالً دقيق پنداشته ميبسيار ساده بود و تا دويست سال پس ا
  .كند باقي ماندقانوني كه دربارة شتابها بحث مي كرد؛ باز اين قانون به صورت

در محاسباتي كه اين قانون  كند و نه از شتابها؛ اماني است كه از سرعتها بحث ميدرست است كه بقاي انرژي قانو
  .كار برده شوندبرند هنوز شتابها هستند كه بايد برا بكار مي

و به  و اما تغييراتي كه مكانيك كوانتوم پيش آورده است، گرچه بسيار عميق است، هنوز تا حدي مورد بحث است
  .تحقيق نرسيده

در فلسفة نيوتون يك تغيير ديگر هم رخ داده است كه اكنون بايد از آن نام برد و آن طـرد زمـان و مكـان مطلـق     
نيوتون معتقـد بـود كـه مكـان از نقـاط و      . خوانندگان اشاره به اين موضوع را در مورد دموكريتوس به ياد دارند. است

در مـورد مكـان   . مستقل از اجسام و وقايعي است كه در آنها واقع مي شـوند  زمان از لحظات تشكيل شده و وجودشان
در تأييد نظر خود از يك برهان تجربي استفاده مي كرد، و آن اينكه پديـده هـاي طبيعـي مـا را قـادر بـه تميـزدادن        

د و در اگر آب موجود در يك سطل را بچرخانيم، آب در نزديكي جـدار سـطل بـاال مـي آيـ     . چرخش مطلق مي سازند
پـس از  . مركز آن فرو مي رود؛ و حال آنكه اگر سطل را بچرخانيم، و آب ثابت بماند، چنين اثري مشـاهده نمـي شـود   

حتـي  . تعبيه شد و چنين مي پنداشتند كه اين تجربه چرخش را نشان مي دهـد  Foucaultنيوتون تجربة آونگ فوكو 
اگر حركت نسبي باشد، پـس فـرق بـين ايـن     . كندد ميمسئلة چرخش مطلق اشكالي ايجادر جديدترين نظريات نيز 

ه كه آسمان به گرد زمين مي چرخد يك تفاوت لفظي صرف اسـت و بـيش از   يفرضيه كه زمين مي چرخد و اين فرض
اما اگـر آسـمان بچرخـد، بايـد سـتارگان      . »عمرو پسر زيد است«و » زيد پدر عمرو است«فرق اين دو بيان نيست كه 

نمي توان گفت كه پاسخهاي جديدي به ايـن مشـكل داده   . كنند، و اين محال انگاشته مي شود سريعتر از نور حركت
شده كامالً قانع كننده است، اما آنقدر قانع كننده هست كه بتواند تقريباً همة فيزيكدانها را بر اين اعتقاد باقي بگـذارد  

 »كـان زمانم« ن زمـان و مكـان بـه صـورت    اين موضوع، به اضافة تركيـب شـد  . كه حركت و مكان صرفاً نسبي هستند
)space-time ( مـد تغييـر فـراوان داده اسـت    آاز كارهاي گاليله و نيوتون بر مينظر ما را دربارة جهان نسبت به آنچه .

 .ولي من در اين باره نيز، مانند نظرية كوانتوم، فعالً بيش از اين بحثي نخواهم كرد
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اش از بسياري جهات قـانع كننـده نيسـت، بـه عنـوان بنيادگـذار روش       گرچه فلسفه) 1626-1561(سيس بيكن فران

  .استقرايي جديد و پيشاهنگ تنظيم منطقي روش علمي داراي اهميت هميشگي است

بود؛  -بعدها لرد بورگلي  -ر نيكوال بيكن، مهردار سلطنتي و خواهرزادة زوجة سر ويليام سيل،وي يكي از پسران س

ست و سه سالگي بـه پارلمـان رفـت و مشـاور اسـكس      در بي. ر دولتي و ديواني بزرگ شدو بدين ترتيب در محيط امو

Essex بـدين مناسـبت وي   . كنندگانش كمـك كـرد  حاكمهبا اين حال وقتي اسكس مغضوب واقع شد، بيكن به م. شد

» اليزابـت و اسـكس  «در كتابش بـه نـام    Lytton Strachyمثالًليتون استريچي . سخت مورد سرزنش قرار گرفته است

بيكن تا زمـاني كـه اسـكس    . اما اين دو از انصاف است. شناسي نمايانده استانيكن را همچون هيوالي خيانت و نمكب

كرد، اما هنگامي كه ادامة خدمت به او در حكم خيانت بود او را رها كرد؛ و در اين عمل هيچ  خادم دولت بود با او كار

  .چيزي كه حتي خشكترين اخالقيان آن عصر بتوانند محكومش كنند وجود نداشت

بيكن با آنكه اسكس را رها كرد، در زمان حيات اليزابت هرگز مورد لطف و عنايت دربار واقع نشد؛ اما چون جيمـز  

اما پس از آنكه فقط دو سالي در . به مقام خزانه داري منصوب شد 1617در . به تخت نشست وضع و حال او بهتر شد

بيكن صـحت اتهـام را گـردن نهـاد، و در دفـاع از خـود       . اين منصب بزرگ باقي بود، به اتهام قبول رشوه محاكمه شد

در اين خصوص هـر كـس مـي توانـد بـراي      . ده استثر نبوؤهمين قدر گفت كه تحف و هدايا هرگز در تصميمات او م

                      خود عقيده اي داشته باشد، زيرا شاهدي در دست نيست كـه تصـميمات بـيكن در شـرايط ديگـر چـه صـورتي پيـدا         

ليره جريمه و حبس در برج لندن مادامي كه ميل پادشاه باشد، و طرد هميشـگي   40,000بيكن به پرداخت . مي كرد

ناچيزي اجرا شد؛ بدين معني كه وي را بـه   از اين حكم فقط جزء. حكوم شدمدربار و انفصال دائم از خدمات دولتي از 

پرداخت جريمه مجبور نساختند، و فقط چهار روز در بـرج زنـداني شـد؛ امـا او را مجبـور بـه تـرك زنـدگي سياسـي          

  .دساختند، و ناگزير باقي عمرش را به نوشتن كتابهاي مهم صرف كر

. تقريباً همة قضات، و معموالً از هر دو طرف دعوا، هديـه مـي پذيرفتنـد   . در آن ايام اخالق قضات كمي سست بود

امروز به نظر ما رشوه گرفتن قضات كاري جنايتبار است، و جنايتبارتر آنكه پس از گرفتن رشوه، قاضي بر ضـد راشـي   

ي خود را بدين ترتيب نشان مي دادند كـه تحـت   »تقوا«قضات اما در آن روزگار پذيرفتن هديه رسم بود و . رأي بدهد

بيكن تصادفاً در يك نزاع حزبي محكوم شد، و نه بدان سبب كه جرمي استثنايي مرتكب شده . تأثير هدايا قرار نگيرند

لـق هـم   فش سر توماس مور نبود كه در اخالق مقامي بلند داشت باشد؛ امـا او را فاسـد مط  َلالبته بيكن مانند س. باشد

  .بيكن از لحاظ شخصي متوسط و عادي بود كه از ديگر معاصرانش بهتر يا بدتر نبود. نبايد به حساب آورد

يخ بندان، شـكم  داري غذا از راه راند، هنگامي كه براي آزمايش نگهبيكن پس از آنكه پنج سال را در گوشه اي گذ

  .انباشت، سرما خورد و درگذشتمرغي را با برف مي

. از بسياري جهات سخت متجددانه اسـت  The Advancement of Learning» پيشرفت دانش«تاب او مهمترين ك

شناسـند؛ و گرچـه شـايد پـيش از او هـم      مي» ايي استدانايي توان«بيكن را عموماً به عنوان نخستين كسي كه گفت 
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اسـاس  . كته را بيان كـرده اسـت  نين كساني همين معني را بر زبان آورده باشند، بايد گفت كه بيكن با تأكيد تازه اي ا

فلسفة بيكن تماماً عملي بود، يعني كوشش در اين كه بشر به وسيلة اكتشافات و اختراعات علمي بر نيروهاي طبيعـت  

ن وي عقيده داشت كه فلسفه بايد از الهيات جدا باشد، نه چنانكه در فلسـفة مدرسـي مشـهود اسـت بـا آ     . غالب شود

. پذيرفت، زيرا آدمي نبود كه بر سر چنين موضوعي با دولت دست به گريبان شـود را مي بيكن مذهب رسمي. درآميزد

ا تمامـاً حاصـل   تواند وجود خدا را اثبات كند، باقي مطالب الهيات رل كه معتقد بود عقل و استدالل مياما در عين حا

                        قـل محـض كـامالً نـامعقول     در حقيقت معتقد بود كه وقتي احكام دينـي در نظـر ع  . دانستكشف و شهود محض مي

بـدين ترتيـب وي از طرفـداران    . اما فلسفه بايد متكي بر عقل باشـد . نمايد پيروزي ايمان به حد اعلي رسيده استمي

در قـرن سـيزدهم   . شـهود  و بود، يعني حقيقت حاصل از عقل و حقيقـت حاصـل از كشـف   » حقيقت مضاعف«نظرية 

منين ؤبراي مـ » پيروزي ايمان«. ن اين نظريه را تعليم مي دادند، اما كليسا آن را محكوم كرده بودبعضي از ابن رشديا

در اواخر قرن هفدهم آن را به سخره گرفت و آنچه را عقل مي توانست بر ضـد عقيـدة    Bayleبيل . چيز خطرناكي بود

ر با تمام اوصاف باز هم از عقيـدة خـود   پس اگ«رسمي بيان كند به تفصيل بسيار حالجي كرد و بعد نتيجه گرفت كه 

تا چـه حـد صـادقانه بـوده اسـت       اما اينكه اعتقاد ديني بيكن» .دست برنداريم پيروزي ايمان بسي بزرگتر خواهد بود

  .اي است كه تحقيقش ممكن نيستنكته

او . كـرده انـد   بيكن نخستين فرد از سلسلة طويل فالسفة علمي بود كه اهميت استقراء را در برابـر قيـاس تأكيـد   

. ناميـده مـي شـود پيـدا كنـد     » اسـتقراي نـاقص  «مانند اغلب اخالف خود مي كوشيد كه نوعي استقراء بهتر از آنچـه  

ي بود كه مي بايست نام خانوارهاي ريك وقت يك مأمور آمارگي. استقراي ناقص را مي توان با يك حكايت روشن كرد

نفر . تين كسي كه اين مأمور نامش را پرسيد ويليام ويليامز نام داشتنخس. در ايالت ويلز را ثبت كند ة واقعيك دهكد

اين كـه خسـته   «: سرانجام مأمور آمار به خود گفت... به همين ترتيب نفر سوم و چهارم ودوم هم نامش همين بود، و 

و بقية وقـتم را  نم پس من نامشان را همين طور ثبت مي ك. كننده است؛ البد اينها همه اسمشان ويليام ويليامز است

ايـن  . جـونز بـود   ده يك نفر وجود داشت كه نامش جـون كرد، زيرا در آن دهكاما اشتباه مي» .پردازمبه استراحت مي

  .داشته باشيم، دچار گمراهي خواهيم شدمطلق دهد كه اگر ما به استقراي ناقص اعتماد حكايت نشان مي

مـثالً مـي خواسـت ماهيـت     . ن استقرا را از ايـن بهتـر سـاخت   توابود روشي دارد كه به وسيلة آن ميبيكن معتقد 

. عبارت است از حركت سريع و غير منظم ذرات جسم، كشف كنـد ) و صحيح مي پنداشت(حرارت را، كه مي پنداشت 

روش او نوشتن صورتي بود از اجسام گرد و صورتي از اجسام سرد، و صـورتي از اجسـامي كـه درجـة حـرارت متغيـر       

وار بود كه اين صورتها صفت مشخصه اي را نشان خواهند داد كه در اجسام گرم هميشـه موجـود و در   وي اميد. دارند

بيكن انتظار داشت كه . اجسام سرد هميشه مفقود و در اجسام داراي حرارتهاي متغير به درجات متفاوت موجود باشد

رجة عموميت باشند، و اميدوار بـود كـه بـا    با اين روش به قوانين عموميي برسد كه در مرحلة اول داراي پايين ترين د

بـا  شود بايـد  قانوني كه پيشنهاد مي. ميت باشندجمع عده اي از اين قوانين به قوانيني برسد كه داراي درجة دوم عمو

برخي از مـوارد  . تطبيق در شرايط جديد آزموده شود؛ اگر در اين شرايط عمل كند، تا حد اين شرايط تأييد شده است

رزش خاصي دارند؛ زيرا كه ما را قادر مي سازند كه از ميان دو نظريه، كه مطـابق مشـاهدات قبلـي هـر دو     ا شاين رو

  .نامندمي) prerogative(» اختياري«اين موارد را موارد . نمايند، يكي را اختيار كنيمميممكن 

آن  شايد بدين سبب كه -ل نبود كرد، بلكه براي رياضيات نيز ارزش به سزايي قائبيكن نه تنها قياس را تحقير مي

. داددموكريتوس منزلت بسيار بلنـدي مـي   وي با ارسطو سخت دشمن بود، اما به. دانسترا به اندازة كافي تجربي نمي

تن توجيهات كالمي در تحقيق گر چه منكر اين معني نبود كه سير طبيعت حاكي از يك غايت الهي است، به درآميخ

  .د و عقيده داشت كه هر چيزي بايد به عنوان نتيجة الزم علل فاعله توجيه شودهاي واقعي معترض بوپديده



 تاريخ فلسفة غرب □ 416

 

ا استوار شود، ارزش بيكن براي اين روش، به عنوان راهنماي تنظيم معلومات حاصل از مشاهده كه علم بايد بر آنه

رچه كه فقط به گـرداوري  موتند، و نه چون عنكبوت باشيم كه از درون خود مي گفت كه ما بايد نه چونمي. قائل بود

در ايـن مثـال قـدري بـه     . كنـد ريم كه هم گردآوري و هم تنطـيم مـي  پردازد؛ بلكه بايد از زنبور سرمشق بگياشيا مي

  .مورچگان ستم رفته ولي در عوض منظور بيكن روشن شده است

نامد، و منظورش از آنهـا  مي» بت«ن چيزهايي است كه خود او يكي از معروفترين قسمتهاي فلسفة بيكن بر شمرد

، آن »بتهـاي قبيلـه  «. از اين بتها، بيكن پنج قسم را مـي شـمرد  . اندازدفكر است كه مردم را به اشتباه ميعادتهاي بد 

كند كـه بشـر از پديـده هـاي طبيعـي      جمله خصوصاً اين عادت را ذكر مي عادتهايي است كه فطري بشر است؛ از آن

سبق ذهنهاي شخصي است كه وجه مشـخص  » بتهاي غار«. ها موجود است انتظار داردنظمي بيش از آنچه واقعاً در آن

بتهـاي  «. مربوطند به جبر كلمات و دشواري مصون داشـتن ذهـن از تـأثير آنهـا    » بتهاي بازاري«. شخص محقق است

و مدرسـيان  شوند و از اين جمله به طبـع ارسـطو   تفكرهاي مقبول و مرسوم مربوط مي آنهايي هستند كه طرز» تئاتر

فـالن   نام مي برد، كه عبارتنـد از ايـن گمـان كـه    » اي مكاتبهبت«دست آخر از . براي بيكن بيش از همه قابل ذكرند

  .تواند در تحقيق جاي قضاوت را بگيردمي) مثالً قياس(قانون كور 

ه در كـ ي علمـي  چه عالقة بيكن متوجه علم بود، و گرچه جهان بيني كلي او علمي است، بيكن از بيشتر كارهـا گر

بيكن نظرية كوپرنيكوس را رد مي كرد، و در اين امر، تا آنجا كـه بـه نظريـات خـود     . عصر او صورت گرفت بيخبر ماند

كوپرنيكوس مربوط مي شود، عذر بيكن موجه است؛ زيرا كوپرنيكوس هيچ دليل محكمي در اثبات نظريـة خـود ارائـه    

اما بـه نظـر   . درآمد، قانع شده باشد 1609ش در »نجوم جديد«كه كتاب  اما بيكن بايستي با نظريات كپلر،. نكرده بود

پيشاهنگ تشريح جديد، و گيلبرت، كه در كتابش در باب مغناطيس به طرز  Vesaliusمي رسد كه كارهاي وساليوس 

بـيكن از   تر آنكه گويـا از اين هم شگفت. شيده مانده باشددرخشاني روش استقرائي را نمايش مي دهد از نظر بيكن پو

پـس از   راسـت اسـت كـه هـاروي تـا     . نيز كه طبيب مخصوص خود او بود اطـالع نداشـته اسـت    Harveyهاروي  كار

ربارة گردش خون انتشار نداد، اما انسان انتظار دارد كه بـيكن از پژوهشـهاي او مطلـع    درگذشت بيكن كشف خود را د

شـك  بي» .نويسدمانند خزانه داران فلسفه مي«: فتگو ميدان عقيده نداشت، و دربارة اهاروي به بيكن چن. بوده باشد

  .يافتو فلسفه به توفيق بزرگتري دست ميبود در زمينة علم ن به توفيق دنيوي كمتر پابند مياگر بيك

وي اميدوار بود كه تنهـا تنظـيم و   . روش استقرائي بيكن، از آن جهت كه بر فرضيه تأكيد كافي ندارد معيوب است

اصـوالً سـاختن   . ات بتواند فرضية صحيح را آشكار سازد، و حال آنكه اين امر به نـدرت اتفـاق مـي افتـد    ترتيب معلوم

تاكنون هيچ روشـي پيـدا   . فرضيات دشوارترين قسمت كار علمي است، و قسمتي است كه مستلزم توانايي بسيار است

فرضـيه مقدمـة الزمـي اسـت بـراي       معموالً وجود يـك . نشده است كه ساختن فرضيات را بر طبق قاعده ممكن سازد

نتخاب حقايق واقع مستلزم اين است كه راهي براي تشخيص مناسب آنهـا بـا موضـوع    اگردآوري حقايق واقع، زيرا كه 

  .بدون چنين راهي، صرف تراكم حقايق واقع موجب سرگشتگي خواهد بود. كار خود داشته باشيم

غالبـاً وقتـي بخـواهيم    . اسـت  پنداشـت بيشـتر  كه بيكن مـي تنتاجي در علم برعهده دارد از آنسهمي كه قياس اس

كـه آزمـودنش از راه   آن فرضـيه تـا يكـي از نتـايج آن     از  -اي را بيازماييم، بايد راه قياس اسـتنتاجي درازي را  فرضيه

را در  اين قياس معموالً قياس رياضي است، و از اين لحـاظ بـيكن اهميـت رياضـيات    . بپيماييم -مشاهده ميسر باشد 

  .پنداشت كه هستتحقيق علمي كمتر از آن مي

بيكن كامالً حق داشـت كـه در آنجـا كـه     . مسئلة قياس استقرائي يا استقراي ناقص تا به امروز الينحل مانده است

كـرد؛ زيـرا كـه در بحـث از جزئيـات بايـد قـوانين        ار مي آمد استقراي ناقص را رد ميپاي جزئيات تحقيق علمي در ك

توان روشهاي كم و بيش قانع كننـده اي  ميفرض كرد كه بر اساس آنها، تا زماني معتبر دانسته مي شوند،  ي رايعموم

نون عليت مفـروض باشـد،   جان استوارت ميل چهار قانون در روش استقرائي وضع كرد كه، تا آنجا كه قا. تأسيس كرد
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اعتراف كرده است كه اين قـانون تنهـا بـر اسـاس      وداما واضع قانون ناچار خ. كار بستتوان به طرز مفيدي بآنها را مي

شود اين است كه همة اسـتقرائات جزئـي   آنچه از سازمان دادن نظري علم حاصل مي. استقراي ناقص قابل قبول است

  .شودكه شمول و جامعيت كلي دارد خالصه مي -و شايد فقط در يكي  -در چند استقرا 

توان در مورد آنها استقراي نـاقص  كنند كه ميادي از مصاديق امر تأييد مياين گونه استقرائات جامع را چنان تعد

البته چنين وضعي به هيچ وجه رضايتبخش نيست؛ اما نه خود بيكن و نه هيچكدام از اخالفش راهي براي . را پذيرفت

 .اندرهايي از آن نيافته
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مانند الك و باركلي و هيوم . فيلسوفي است كه گذاشتنش در يك طبقة خاص امر دشواري است) 1679-1588(هابز 

ستايد، نه تنها در زمينة رياضيات محـض، بلكـه در مـوارد    اما برخالف آنان روش رياضي را مياز فالسفة تجربي است، 

فلسفة اروپايي، از دكارت تا كانـت، مفهـوم   . كلي او بيشتر متأثر از گاليله است تا از بيكن جهان بيني. استعمال آن نيز

گرفت؛ اما معرفت رياضي را مسـتقل از تجربـه مـي شـناخت و بـدين      ماهيت معرفت بشري از رياضيات مي خود را از

اند و بـر سـهم تعقـل محـض     كشيد كه سهم ادراك را به حداقل برسـ ند حكمت افالطوني كارش بدانجا ميترتيب مان

از طرف ديگر مذهب تجربي انگليسي كمتر متأثر از رياضيات بود و تمايلي داشت بـدين كـه   . بيش از اندازه تكيه كند

از او فقـط در عصـر خـود ماسـت كـه      پس . هابز هيچكدام از اين دو عيب را نداشت. روش علمي را به غلط تعبير كند

از ايـن لحـاظ هـابز    . تجربي بودن براي رياضيات نيز اهميت الزم را قائـل باشـند   اي يافت كه در عينتوان فالسفهمي

هابز حوصـلة  . اما اين فيلسوف معايبي هم دارد كه گذاشتنش را در تراز اول غير ممكن مي سازد. محاسن بزرگي دارد

منطقـي اسـت، امـا بـا     راه حلهايش براي مسـائل  . ظرايف و دقايق را ندارد و سخت مايل است كه قضيه را سمبل كند

تـر  در ميدان نبرد تير برايش خوش دستقوي است، اما ناشي است؛ . حذف واقعيات نامساعد بدين راهها رسيده است

نظريـات   ازشايستة مطالعة دقيق است، خصوصاً كه اين نظريه » دولت«با اين حال، نظريه اش دربارة . از شمشير است

  .جديدتر است ،پيش از خود، و حتي از نظرية ماكياولي

پدر هابز كشيشي بود بدخو و تحصيل نكرده، و در نتيجة نزاع با يك كشيش همسايه، جلو در كليسا، مقام خـود را  

معلومات جامعي از آثار يوناني به دست آورد و در چهارده سالگي . ن پس هابز نزد عمويش بزرگ شدآاز . از دست داد

در سالهاي بعد چنين بر خود مي بالد، و حق هم . (ر التيني ترجمه كردرا به شع ساثر اوري پيد The Medea» مده«

كند، اين از آن سـبب نيسـت كـه بـا آثـار آنـان       ر اقوال شعرا و خطباي يوناني خودداري ميداشت، كه هر چند از ذك

. و آموختنـد كسفورد رفت و در آنجا منطق مدرسي و فلسفة ارسـطو را بـد  آدر پانزده سالگي به .) آشنايي نداشته باشد

در . بعدها اين دو چيز اسباب ناراحتي خيالش شد، و مدعي شد كه در سالهاي دانشـگاه فايـدة چنـداني نبـرده اسـت     

، يعني هنگامي كه بيست و دو سـال  1610در . حقيقت هابز در نوشته هايش دانشگاهها را مكرر به باد انتقاد مي گيرد

در اين هنگـام بـود كـه    . شد و با او به سياحت دراز مدتي رفت) نشيربعدها دومين ارل دو(داشت، معلم لرد هاردويك 

شاگردش حامي او شد، و تـا زمـان مـرگ    . رفته رفته با اثار گاليله و كپلر آشنا شد و عميقاً تحت تأثير آنان قرار گرفت

كن و لرد هربرت آو و بي Ben Jonsonبه واسطة او هابز بن جانسون . همچنان حمايت از او را ادامه داد 1628خود در 

پس از درگذشت ارل دونشير، كـه  . و بسياري ديگر از مردان مهم را مالقات كرد Lord Herbert of Cherburyچربري 

نجا مطالعة آثار اقليدس را آغـاز كـرد؛ سـپس    آپسر خردسالي از خود باقي گذاشت، هابز مدتي در پاريس گذراند و در 

 1637در . گاليله را مالقـات كـرد   1636او به ايتاليا سفر كرد و در آنجا به سال معلم فرزند شاگرد سابق خود شد و با 

  .به انگلستان بازگشت
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بيان شده و به حد افراط سلطنت طلبانه است، از مـدتها پـيش مـورد     Leviathan» لوايتان«عقايد سياسي كه در 

راند هابز ترجمه اي از توسبديد انتشـار داد و  كه در پارلمان اليحة حقوق عمومي را گذ 1628در سال . اعتقاد هابز بود

 Laudتشكيل شـد و لـود    1640در  1هنگامي كه مجلس طويل. غرضش از اين كار نشان دادن مضرات دموكراسي بود

كـه   De Civeكتاب او به نام . در برج لندن زنداني شدند، هابز بيمناك شد و به فرانسه گريخت Strafordو استرافورد 

علـت عقايـد وي   . را تشـريح مـي كنـد   » لوايتـان «انتشار نيافت، اساساً همان نظرية  1647نوشته بود اما تا  1641در 

  .حقيقت وقوع جنگ داخلي نبود، بلكه بيم وقوع آن بود؛ ولي البته وقوع جنگ او را در عقايدش استوارتر كرد

هـابز يكـي از كسـاني  بـود كـه      . ز هـابز اسـتقبال كردنـد   در پاريس بسياري از رياضيدانان و دانشمندان تراز اول ا

و دكارت ايرادهاي او را بـا جوابهـاي    ،دكارت را پيش از انتشار ديد و ايرادهايي بر آن گرفت Meditations» تفكرات«

او مـدتي، يعنـي از   . به زودي گروهي از سلطنت طلبان فراري انگلستان گرد هابز فـراهم شـدند  . خود يكجا چاپ كرد

را انتشـار داد هـيچكس   » لوايتان« 1651، به چارلز دوم آينده رياضيات مي آموخت؛ اما چون در سال 1648تا  1646

جنبة تعقلي آن غالب فراريان را رنجاند، و حمالت سخت آن به كليسـاي كاتوليـك موجـب    . از اين كتاب خرسند نشد

در آنجا خود را تسليم كرامول كـرد و از هرگونـه   بدين جهت هابز پنهاني به لندن گريخت و . رنجش دولت فرانسه شد

  .فعاليت سياسي كناره گرفت

مجادلـه اي   Bramhallبا اسقف برامهال . اما هابز نه اين دوره و نه هيچ دورة ديگر زندگي خود را به بطالت نگذراند

بود، چنان مي پنداشت  چون به قدرت خود در هندسه غرّه. خود او جبري خشكي بود -بر سر جبر و اختيار آغاز كرد 

، اسـتاد  Wallisاي بـا والـيس   در اين باب با كمال حماقت مجادلهو  ؛كه از راه محاسبة سطح دايره را كشف كرده است

  .آبرو كنده استاد موفق شد كه او را پاك بيالبت. كسفورد، آغاز نهادآهندسه در دانشگاه 

كمتر سختگير بودنـد بـار ديگـر هـابز را بـه ميـان خـود         پس از بازگشت سلطنت، آن عده را طرفداران پادشاه كه

پذيرفتند، و خود پادشاه نيز نه تنها تصور هابز را به ديوار خانة خود آويخت، بلكه به عنـوان پـاداش مـواجبي هـم بـه      

لـرد خزانـه دار،   . منتهـي اعليحضـرت پرداخـت آن را فرامـوش فرمودنـد      -مبلغ صد ليره در سال برايش معين كـرد  

از عنايت پادشاه نسبت به شخصي كه گمان كفر بر او مي رفـت ناراحـت شـد، و نظيـر همـين       Clarendonون كالرند

پس از طاعون و حريق لندن كه بيم و هراسهاي خرافي مـردم تحريـك شـده بـود،     . ناراحتي در پارلمان نيز پديد آمد

از اين به بعـد  . صاً آثار هابز را ذكر كردمجلس عوام هيئتي را مأمور تحقيق دربارة نوشته هاي كفرآميز ساخت و خصو

مجلـس  «حتـي تـاريخ وي دربـارة    . ديگر هابز اجازه نيافت چيزي در موضوعات مورد بحث و اختالف به چاپ برسـاند 

گرچه رسمي ترين نظريات را تشريح مي كـرد، ناچـار در خـارج از انگلسـتان چـاپ شـد        ،Bebemothبه نام » طويل

در دوران پيري، شهرت او در خارج بسـيار بـيش از   . در آمستردام از چاپ درآمد 1688در  مجموعة آثار هابز). 1668(

ت، و در هشـتاد و  در هشتاد و چهار سالگي براي سرگرمي شرح حال خود را به نظم التيني نوشـ . داخل انگلستان بود

مـن سـراغ نـدارم كتـاب بزرگـي       از هشتاد و هفت سالگي به بعد ديگر. اي از آثار هومر انتشار دادهفت سالگي ترجمه

  .نوشته باشد

  .كه شهرت هابز بيشتر بر آن استوار است» لوايتان«پردازيم به بحث دربارة اكنون مي

مي گويد كه حيـات جـز در حركـت اعضـا     . گرايي كامل عيار خود ررا اعالم مي كندهابز در همان آغاز كتاب ماده

دولت، كه هابز آن را لوايتـان   .ار دراي نوعي حيات مصنوعي استين دستگاههاي متحرك خودكاچيزي نيست، و بنابر

منظور وي از اين سـخن جـديتر از تمثيـل سـاده     . نامد، مخلوق صنعت و لذا در حقيقت يك انسان مصنوعي استمي

عهـود و  . حـق حاكميـت يـك روح مصـنوعي اسـت     . است، و به همين جهت آن را با قدري تفصـيل بيـان مـي كنـد    

                                                           

1 .Long Parliament  م. تشكيل شد و در تمام مدت جنگهاي داخلي انگلستان داير بود 1640نوامبر  3در.  
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آدم را به صورت ما «: آيد، در حكم اين فرمان خداست كه گفتلة آنها پديد ميابتدا به وسي» لوايتان«ه قراردادهايي ك

  1».... و موافق شبيه ما بسازيم

قسمت اول كتاب دربارة انسان به عنوان فرد بحث مي كند، و در اين قسمت آن مقـدار فلسـفة عمـومي كـه هـابز      

احساس در نتيجة فشار اجسام پديد مي آيد؛ رنگها و صـداها و غيـره در خـود    . الزم مي داند، داخل در بحث مي شود

هـابز قـانون اول   . ي كننـد عبـارت از حركاتنـد   آن كيفيات اشيا كه با احساسهاي ما مطابقـت مـ  . اشيا موجود نيستند

حـس هـر دو    وحركت را بيان و بالفاصله با روانشناسي تطبيق مي كند؛ تخيل يك حـس فاسـد اسـت، زيـرا تخيـل      

. يا و بيداري به وجود آمده انـد ؤاديان امم ضاله در نتيجة تميز ندادن ميان ر. ستؤياتخيل در حال خواب و ر. حركتند

اط ممكن است همين برهان را در مورد دين مسيحي نيز به كار برد، اما هابز بسيار محتاط تر از آن خوانندة بي احتي(

اعتقـاد بـه   . دهد فريبـي بـيش نيسـت   ينده خبر مييا از آؤاين عقيده كه ر) 2.است كه خود به چنين كاري دست بزند

  .جادو و روح نيز از همين قرار است

و گاهي ) تداعي معاني(ها گاهي قانون همخواني انديشه -تابع قوانيني است  تسلسل افكار ما اختياري نيست، بلكه

  .)ت داراي اهميت استاين نكته به عنوان انطباق روانشناسي با جبري( وابسته به مقصود تفكر ماست، 

ر كلـي  گويد كه جـز نـام هـيچ امـ    مي. به تمام معني است) حاب تسميهاز اص(رود، نامگراي نتظار ميهابز چنانكه ا

توانسـت  بدون وجود زبـان، صـدق و كـذب نمـي    . وجود ندارد، و بدون كلمات هيچ فكر كلي براي ما قابل تصور نيست

  .از صفات كالمند» كاذب«و » صادق«مصداق داشته باشد، زيرا 

ايـد  ماهيت استدالل از نوع محاسبه است و ب. به نظر هابز هندسه يگانه علم حقيقي است كه تاكنون به وجود آمده

 با تعاريف آغاز شود، اما در تعاريف الزم است از مفاهيمي كه ناقض نفس خود هستند احتراز شود، و حـال آنكـه ايـن   

وقتي اعتراض شود كه خدا جـوهر  . قول مهملي است» جوهر غير متجسم«مثالً . شودامر معموالً در فلسفه رعايت نمي

اول اينكه خدا موضوع فلسفه نيست؛ دوم اينكه بسياري از : دارد غير متجسم است، هابز دو پاسخ در برابر اين اعتراض

صـورت مـي گيـرد ناشـي از     » كلـي «وي مي گويد همة اشتباهاتي كه در قضاياي . فالسفه خدا را متجسم انگاشته اند

ا در نان رست، و از باب نمونة مهملي مسئلة اختيار را و وجود اعراض قضايا) يعني ناقض نفس خود بودن(مهمل بودن 

  .)اي جز نان طاري شوندبر ماده توانندميدانيم كه مطابق مذهب كاتوليك اعراض نان مي. (پنير مثال مي زند

كپلر به قضية كلي رسيده بـود، يعنـي اينكـه    . در اين قسمت هابز نوعي عقل گرايي فرسوده از خود نشان مي دهد

هابز بـا  . منطقاً مهمل نيست ،مثالً عقايد بطلميوس ،ديگراناما عقايد » .مدارات سيارات به دور خورشيد بيضوي است«

همة عالقة فراواني كه به كپلر و گاليله داشت، ارزش به كار بردن روش استقرا را براي رسيدن بـه قـوانين كلـي درك    

  .نكرده بود

  .آيده در نتيجة كار و ورزش به دست ميگويد كه عقل فطري نيست، بلكدر رد عقايد افالطون، هابز مي

را مي توان ابتداي ناچيز حركت تعريـف كـرد؛ اگـر متوجـه امـري      » كوشش«. مطالعة شهوات پردازد بهسپس مي

وقتـي كـه   . عشق همان ميل است و بيزاري همان نفرت. »نفرت«است، و اگر در جهت خالف آن باشد، » ميل«باشد، 

مالحظه مي كنيد كه . (مي ناميم» بد«بگيرد نفرت قرار دانيم و وقتي هدف مي» خوب«ميل باشد آن را چيزي هدف 

قائل نيست؛ اگر تمايالت اشخاص با هـم مغـاير باشـند، هـيچ روش نظـري      » بد«و » خوب«اين تعاريف عينيتي براي 

هابز براي شهوات مختلف تعاريفي مي آورد غالباً مبتني بر ايـن نظـر كـه زنـدگي     .) براي رفع اختالف آنها وجود ندارد

و  ،ترس از قدرت ناپيدا، اگر در عرف عام مجـاز باشـد ديـن اسـت    . مثالً خنده اعتالي ناگهاني است. تميدان تنازع اس

                                                           

1 .»م. 26:  1»  فر پيدايشس.  

  .است» علت اول«اما خداي مسيحي همان .گويد كه خدايان مشركين در نتيجة بيم و هراس بشر به وجود آمده اندهابز همه جا مي .2
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سـعادت  . است و خرافات كدام، به باقانونگذار خواهد بود مين تعيين اينكه دين كداابنابر. اگر مجاز نباشد خرافات است

چيـزي بـه نـام سـعادت ايسـتا      . نگر شـده بـودن  مستلزم پيشرفت مداوم است، يعني سعادت توانگر شدن است، نه توا

)static ( البته سواي لذات بهشتي كه بيرون از حدود فهم ماست -وجود ندارد.  

يعني اراده چيزي غيـر از ميـل يـا    . چيزي نيست جز آخرين شهوت يا نفرت كه در حال انتباه مانده باشد» اراده«

اين نكته چنانكه پيداست با عقيدة هابز دائـر  . باشد اراده است كه قويتر؛ بلكه در صورت تعارض اين دو، آننفرت نيست

  .ادة آزاد، يا اختيار، ارتباط داردربر انكار ا

در حـال  . هابز برخالف غالب مدافعان حكومتهاي استبدادي معتقد است كه افـراد بشـر طبيعتـاً بـا هـم مسـاويند      

زادي خـود را حفـظ كنـد و در عـين حـال بـر       آدارد طبيعي، قبل از آنكه دولتي به وجود آمده باشد، هر فردي ميـل  

از تعارض اين اميال جنگ همه بـر ضـد   . صيانت نفس ناشي مي شوند ةهر دوي اين اميال از غريز. ديگران تسلط يابد

در حال طبيعي نـه مالكيـت وجـود دارد و نـه     . سازدمي» نكبت بار و حيواني و كوتاه« همه پديد مي آيد كه زندگي را

  ».زور و نيرنگ در جنگ دو فضيلت عظمي هستند«بي عدالتي؛ بلكه فقط جنگ وجود دارد و  عدالت و نه

كند كه چگونه افراد بشر براي گريز از بديها به دامن جوامعي پناه مي برند كه هـر يـك تـابع    قسمت دوم بيان مي

گويـا  . تماعي واقع مي شـود هابز چنين وانمود مي كند كه اين امر به وسيلة يك پيمان اج. يك حاكم مركزي هستند

عده اي از افراد فراهم مي آيند و توافق مي كنند كه حاكم يا هيئت حاكمه اي انتخاب كنند كه حكومـت بـر افـراد را    

چنانكه هابز غالباً بدين لفظ از آن نـام  (» پيمان«كنم كه اين من گمان نمي. عمومي را خاتمه دهداعمال كند و جنگ 

قعة تاريخي معين تصور شده باشد؛ چنين تصوري مسلماً با دليل و برهان بي ارتبـاط خواهـد   به عنوان يك وا) مي برد

اين يك تمثيل است، در توضيح اين نكته كه افراد چرا با محدوديتهاي آزادي فـردي كـه از تسـليم بـه حكومـت      . بود

ارنـد  ذگقيدي كه افراد به گردن مـي غرض از گويد هابز مي. چرا بايد گردن بگذارند و. گذارندناشي مي شود گردن مي

  .شودي خود و تسلط بر ديگران نتيجه ميي كه از عشق ما به آزاديصيانت نفس است در كشاكش عموم

مي گويـد  . توانند مانند زنبوران و مورچگان همكاري كنند بحث مي كنداين مسئله كه چرا افراد بشر نمي هابز در

كنند، ميلي به كسب افتخار ندارند، عقل خود را براي انتقاد از دولت به كـار   كه زنبورهاي يك كندو با هم رقابت نمي

ايـن  . توافق آنها توافق طبيعي است، و حال آنكه توافق افراد بشر جـز مصـنوعي و ناشـي از پيمـان نيسـت     . نمي برند

تن پيمـان ممتنـع   پيمان بايد قدرت را به يك فرد يا يك هيئت تفويض كند، زيرا كه اگر جز ايـن باشـد مجـري داشـ    

.) سفانه پرزيدنت ويلسون اين نكته را فراموش كـرد أولي مت(» .پيمانهاي بي شمشير الفاظي بيش نيستند«. خواهد بود

شود؛ بلكه پيمـاني  پيمان ميان اتباع و طبقة حاكمه بسته نمي در كتاب هابز، برخالف آنچه بعدها الك و روسو گفتند،

را كردنـد،  وقتي كه افراد انتخاب خـود  . اكثريت باشد تبعيت كنند ةمتي كه برگزيدكوحاست ميان خود اتباع تا از آن 

اقليت نيز مانند اكثريت مقيد مي شوند، زيرا قرار بـر ايـن اسـت كـه همـه از دولـت       . شودشان ختم ميقدرت سياسي

مگر آن حقـوقي   ،دهندة حقوق خود را از دست ميوقتي كه دولت انتخاب شد افراد هم. برگزيدة اكثريت تبعيت كنند

مردم حق طغيان ندارند، زيرا حاكم به حكم هيچ پيماني مقيد نيست، و حال آنكـه   .كه دولت صالح بداند بدانها بدهد

  .اتباع مقيدند

  .خدايي است فاني» لوايتان«اين . شوندمتحد شده باشند جامعه ناميده مي گروهي از مردم كه بدين ترتيب

متهايي كه در آنها يـك  وة استدالالت نظري او با همة اشكال حكهميح مي دهد، اما هابز حكومت سلطنتي را ترج

هابز . اق استمقام عالي وجود دارد كه از جانب قانون يا مقاماتي غير از خود محدود نمي شود، به يك اندازه قابل انطب

پارلمان تقسـيم شـده باشـد بـرايش      توانست تحمل كند، اما نظامي كه در آن قدرت ميان پادشاه وپارلمان تنها را مي

گويد جنگ داخلي انگلستان بدين سبب رخ هابز مي. ايد الك و مونتسكيو استو اين درست ضد عق. قابل تحمل نبود

  .داد كه قدرت ميان پادشاه و مجلس اعيان و مجلس عوام تقسيم شده بود
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اختيـارات حـاكم در دسـتگاه هـابز     . دعاليترين مقام، چه فرد باشد و چه مجلس، حـاكم ناميـده ناميـده مـي شـو     

عالقة اصلي وي متوجه حفظ صـلح و  . حاكم حق دارد كه هرگونه اظهار عقيده را تحت سانسور درآورد. نامحدود است

ين اختيار سانسور كردن را براي اختناق حقيقت به كار نخواهد بود، زيرا عقيده اي كه منافي ارام داخلي است؛ و بنابرآ

قوانين مالكيت بايد تماماً تابع حـاكم باشـند؛ زيـرا در    !) عجب نظر پراگماتيستيي. (حقيقت هم ندارد صلح و آرام باشد

تواند در خلقـت آن هـر طـور بخواهـد     الكيت مخلوق دولت است، و دولت ميحال طبيعي مالكيت وجود ندارد، و لذا م

  .نظارت كند

بـه  . رين استبداد را از هرج و مرج بهتـر مـي دانـد   كند كه حاكم ممكن است مستبد باشد، ولي بدتذعان ميهابز ا

اگر مردم ثروتمند باشند ثـروت او بيشـتر خواهـد    . عالوه در بسياري موارد منافع حاكم با منافع اتباعش مشترك است

طغيان بد است، هم بدين جهت كه . رام و سر به راه باشند امنيت او بيشتر خواهد بود، و قس عليهذاآشد، و اگر مردم 

موالً به شكست منجر مي شود، و هم بدان سبب كه اگر هم پيروز شود تخم لقي در دهان مردم مي شكند و بـدانها  مع

مطـابق نظـر هـابز    . كنـد قائل است رد مي» جباري«و » سلطنت«هابز تمايزي را كه ارسطو ميان . آموزدشورش را مي

  .را خوش نداردبرد آن كه اتفاقاً شخصي كه از آن نام ميجباري سلطنتي است 

درسـت اسـت كـه هـر جـا نفـع       . داليل گوناگوني در رجحان حكومت پادشاهي بر حكومت پارلماني ذكر مي شود

پادشاه با نفع اجتماع مصادم شود پادشاه نفع خود را دنبال خواهد كرد؛ اما مجلس هم كاري جز اين نخواهـد   يشخص

پـس   .كايك اعضاي مجلس هم چنين كساني خواهند داشتپادشاه ممكن است نورچشميهايي داشته باشد، اما ي. كرد

پادشـاه ممكـن اسـت در خفـا از هـر      . مجموع نورچشميها در حكومت سلطنتي كمتر از حكومت پارلماني خواهد بـود 

كن اسـت  ممدر مجلس . تواند بشنود، آن هم به طور علنيمجلس فقط اندرز اعضاي خود را مي كسي اندرز بشنود، اما

بـه عـالوه   . د تن از اعضا فالن حزب اكثريت به دست آورد، و بدين ترتيب مشي سياسي تغيير يابـد به سبب غيبت چن

گيـرد كـه   ين داليل نتيجه ميا هابز بنابر. اگر در مجلس نفاق و احتالف بيفتد ممكن است كار به جنگ داخلي بكشد

  .حكومت سلطنتي بهترين شكل حكومت است

ثير ممكن انتخابات دوره به دوره را در مهار كـردن تمايـل مجلسـيان بـه فـدا      هابز هيچ جا تأ» لوايتان«در سراسر 

در واقع چنين پيداسـت كـه بحـث او دربـارة     . كردن منافع اجتماع در برابر منافع خويشتن مورد توجه قرار نمي دهد

ونـيس  » كبير شوراي«مجالسي نيست كه به طريق دموكراتي انتخاب شده باشد، بلكه راجع به مجالسي است از قبيل 

گيرد كه مستلزم شركت داشـتن  رسم زمان باستان چنان در نظر مي هابز دموكراسي را به. انگليس» مجلس اعيان«يا 

  .آيد كه چنين نظري دارداجتماع است؛ يا حداقل به نظر مي يكايك افراد در قانونگذاري و ادارة امور

جانشين حاكم بايد بـه وسـيلة خـود    . سره پايان مي يابددر دستگاه هابز دخالت مردم با انتخاب نخستين حاكم يك

. حاكم معين شود، چنانكه در امپراتوري روم هنگامي كه شورش و طغيان در اين امر دخالت نمـي كـرد معمـول بـود    

ن نزديك خـود  هابز اذعان مي كند كه حاكم معموالً يكي از فرزندان خود يا، اگر فرزندي نداشته باشد، يكي از خويشا

گزيند؛ اما عقيده دارد كه هيچ قانوني نبايد مانع از اين شود كـه حـاكم شـخص ديگـري، جـز از      ه جانشيني بر ميرا ب

  .فرزندان و خويشانش را انتخاب كند

آزادي . در كتاب هابز فصلي هست دربارة آزادي اتباع كه با تعريفي كه دقت آن شايان ستايش است آغاز مي شـود 

آزادي، بدين معني، با جبـر توافـق دارد؛ مـثالً آب وقتـي مـانعي در برابـر       . برابر حركت يعني فقدان موانع خارجي در

بشر آزاد است كـه آنچـه را اراده   . سرازير جريان مي يابد جبراًحركتش نباشد، و وقتي كه به حسب تعريف آزاد باشد، 

همة اراده هـاي مـا عللـي دارنـد و     . دمي كند انجام دهد، اما مجبور است آن اموري را انجام دهد كه خدا اراده مي كن

ايـن امـر   . و اما در مورد آزادي اتباع، اين افراد در آنجا كه قوانين مداخله نمي كنند آزادند. بدين معني جبري هستند

                  كـه حـاكم اراده كنـد، قـوانين در آزادي اتبـاع مداخلـه        كنـد، زيـرا همـين   دوديتي براي حق حاكميت ايجاد نميمح
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هنگـامي كـه داود اوريـا را    . اتباع حقي بر حاكم ندارند، مگر آنچه حاكم به دلخواه خود براي آنان قائل شـود . كنندمي

وي تابع خـدا بـود   اوريا تابع وي بود؛ بلكه به حق خدا تجاوز كرد، زيرا كه هالك كرد به حق اوريا تجاوز نكرد، زيرا كه 

  .و از قانون خدا تمرد كرد

ز نويسندگان قديم با مدايحي كه دربـارة آزادي نوشـته انـد باعـث شـده انـد كـه مـردم شـورش و          مطابق نظر هاب

هابز مدعي است كه آن آزادي كه نويسندگان قديم آن را ستوده اند اگر درست تعبيـر شـود   . اغتشاش را خوش بدارند

رابر حاكم، حتي بـه هنگـامي   او مقاومت داخلي را در ب .كم است، يعني آزادي از تسلط خارجيزادي شخص حاآهمان 

گويد كه امبروز قديس حق نداشت پس از قتل عام تسالونيكا امپراتـور  مثالً مي. كنده كامالً بر حق باشد، محكوم ميك

وينجـي بـه نفـع    تئودوسيوس را تكفير كند؛ و پاپ زكريا را به مناسبت شركت كردن در خلع آخرين فرد سلسلة مرو 

  .كندپپين، سخت سرزنش مي

حق صيانت نفـس بـه نظـر وي مطلـق اسـت و      . حدوديت نيز د وظيفة تسليم به حكام قائل استاما هابز به يك م

اين موضوع منطقي است، چونكه وي صيانت نفس را انگيـزة  . اتباع حتي در برابر پادشاهان نيز حق دفاع از خود دارند

ي كه فرد حق دارد وقتي كـه دولـت و  ) تا حدي گرچه فقط(به همين دليل عقيده دارد . تشكيل دولت قرار داده است

ول جديد بدان گـردن  اين حقي است كه هيچيك از د. خواند، از جنگيدن سر باز زندرا براي فرستادن به جنگ فرا مي

يكي از نتايج جالب اخالق خودخواهانة هابز اين است كه مقاومت در برابر حاكم فقط وقتي موجه خواهـد  . گذارندنمي

  .دفاع از نفس باشد، و مقاومت در دفاع از ديگران هميشه جرم است بود كه در

فرد در قبال حاكمي كه قادر به حمايت او نيست هيچ وظيفـه اي  : يك استثناي بسيار منطقي ديگر نيز وجود دارد

  .كندجيه ميچارلز دوم در تبعيد بود تواين نكته عمل هابز را در تسليم شدن به كرامول به هنگامي كه . برعهده ندارد

مطابق نظر هابز البته هيچ سازماني از قبيل حزب سياسي و آنچه امروز اتحادية صنفي ناميده مـي شـود نبايـد در    

همĤ معلمان بايد مجري دستورهاي حاكم باشند و فقط آنچه را كه حـاكم مفيـد مـي دانـد     . جامعه وجود داشته باشد

حاكم حق دارد كه تجـارت خـارجي    .معتبر است، نه در قبال حاكمحق مالكيت فقط در قبال ساير اتباع . تعليم دهند

ز هيچگونـه مفهـوم عـدالتي ناشـي     حق وي در مجازات كردن اشـخاص ا . حاكم تابع قوانين مدني نيست. را اداره كند

يعنـي هنگـامي كـه     -انـد  همة مردم در حـال طبيعـي دارا بـوده   آيد كه وي آن آزادي را كه شود، بل از آنجا مينمي

  .حفظ كرده است -شد به مناسبت آسيب رساندن به ديگران مجرم دانست يچكس را نميه

ورده آكه مي تواند موجـب بـر هـم زدن حكومـت باشـد،      ) غير از تصرف خارجي(هابز صورت جالبي هم از داليلي 

كـه هـر امـر     كم بودن قدرت حاكم؛ دادن حق قضاوت خصوصي به اتبـاع؛ ايـن نظريـه   : اين داليل از اين قرارند. است

خالف وجدان گناه است؛ اعتقاد به وحي و الهام؛ اين نظر كه حاكم تابع قوانين مدني است؛ به رسميت شـناختن حـق   

مالكيت خصوصي مطلق؛ تجزيه كردن قدرت شخص حاكم؛ تقليد از يونانيان و روميان؛ تفكيك قدرت ديني و دولتـي؛  

در آن زمـان، در تـاريخ   . قدرتمند؛ آزادي مشاجره كردن با حاكمگرفتن حق ماليات بستن از حاكم؛ وجاهت ملي اتباع 

  .شداز همة اين موارد فراوان يافت مياخير انگلستان و فرانسه 

هابز عقيده دارد كه آموخته ساختن مردم بدين كه به حقوق حاكم اعتقـاد پيـدا كننـد، چنـدان اشـكالي نخواهـد       

اد آوردن به مسيحيت و حتي به قضية تبديل جوهر، كه خالف عقل و داشت؛ زيرا مگر نه اين است كه مردم را به اعتق

تربيت مردم بستگي بـه  . منطق است، آموخته اند؟ روزهايي را بايد براي آموختن وظيفة تسليم و اطاعت تخصيص داد

دين بايـد  . ت كردين بايد با دقت تمام برتعليمات دانشگاهها نظاراگيرند، و بنابراتي دارد كه در دانشگاهها فرا ميتعليم

  .يكي باشد و همان باشد كه حاكم بفرمايد
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و بايـد   -قسمت دوم كتاب با اظهار اين اميد پايان مي يابد كه حاكمي آن را بخواند و قدرت خود را مطلـق سـازد   

 شـود به سالطين اطمينان داده مـي . مايدنه حاكمي حكيم گردد، كمتر محال ميگفت كه اين اميد از اميد افالطون ك

  .سان و مطالب آن بسيار دلكش استآكه قرائت كتاب 

دهد كه كليساي جهاني وجود ندارد، زيرا كليسا بايد وابسته به توصيح مي» ي،در باب جامعة مسيح«قسمت سوم، 

. رياست عاليه و خطاناپذيري پاپ قابل قبـول نيسـت  . در هر كشوري پادشاه بايد رئيس كليسا باشد. دولت محلي باشد

شود كه اگر فرد مسيحي در تبعيت حاكم غير مسيحي باشـد  كه خالف انتظار نيست، استدالل ميسمت، چناندر اين ق

  بايد طريق تقيه در پيش بگيرد؛ زيرا مگر نعمان در خانة رمون ناچار به تعظيم نشد؟

نفـرت دارد؛  بيشتر مصروف انتقاد از كليساي رم شده است كه هـابز از آن  » در باب قلمرو ظلمت،«قسمت چهارم، 

شـده  » فلسـفة يـاوه  «باقي اين قسمت صرف حمله بـه  . زيرا اين كليسا قدرت روحاني را باالتر از قدرت دولت مي داند

  .است كه معموالً منظور آن فلسفة ارسطو است

اب اين مسئله آسـان نيسـت، زيـرا كـه در ايـن كتـ      . چه بايد باشد» لوايتان«اكنون ببينيم كه نظر ما دربارة كتاب 

  .نمايداند كه جدا ساختن آنها دشوار ميب و بد چنان با هم درآميختهخو

. يكي راجع به بهترين شكل دولت، ديگري راجع به اختيارات آن: در زمينة سياست دو مسئلة مختلف مطرح است

قسـمت  . ظرية او نيسـت مطابق نظر هابز بهترين شكل حكومت، حكومت سلطنتي است؛ اما اين موضوع قسمت مهم ن

ريه، يا چيزي نظير آن، در دورة رنسـانس و رفـورم در   ظاين ن. ست كه اختيارات دولت با يد مطلق باشدمهم اين مدعا

نخست نجباي فئودال به وسيلة لويي يازدهم و ادوارد چهارم و فرديناند و ايزابال و اخالف . اروپاي غربي پديد آمده بود

هنـري  . پروتستان دولت را قادر ساخت كه بر كليسـا تسـلط يابـد   سپس رفورم در كشورهاي . آنان مرعوب شده بودند

ـ  گهشتم قدرتي به دست آورد كه قبل از او هيچيك از پادشاهان ان امـا در فرانسـه رفـورم    . دلستان به خود نديـده بودن

تقريبـاً فاقـد قـدرت     Huguenotو هوگنـو   Guise گيـز پادشاهان در كشاكش ميان دو خانـدان  . ابتدا اثر عكس داشت

هانري سوم و ريشيليو، كمي قبل از زماني كه هابز كتاب خود را نوشت اساس سلطنت مطلقه را در فرانسه بنـا  . بودند

فـائق آيـد و    Corteدر اسپانيا شارل پنجم توانسته بود بر خانـدان كـورت   . كردند كه تا زمان انقالب فرانسه دوام كرد

اما در انگلستان پوريتانها نتيجة كارهاي هـانري سـوم   . ت مطلق بود، جز در روابط خود با كليسا، داراي قدرمفيليپ دو

از مقاومت در برابر حـاكم ناشـي   را باطل ساخته بودند، و اعمال آنها براي هابز اين تصور را پيش آورد كه هرج و مرج 

  .شودمي

، از )Independents(» مسـتقلين «پوريتانها، خصوصـاً  . هرج و مرج و استبداد: اي با دو خطر روبرو استهر جامعه

                از طرف ديگر هابز نبرد متعصبان را به چشم ديـده بـود و از هـرج و مـرج سـخت      . خطر استبداد سخت مي ترسيدند

به قدرت رسيدند، هـر دو خطـر را    1688فالسفة ليبرالي كه پس از تجديد سلطنت ظهور كردند، و پس از . ترسيدمي

اين امر الك را به اتخاذ نظـر تقسـيم قـوا و    . ها بيزار بودندتاز استرافورد و هم از آناباپتيس تشخيص مي دادند؛ آنها هم

واقعي برقرار بـود؛ بعـد    قواي در انگلستان تا زماني كه پادشاه قدرت داشت تقسيم. نظارت و توازن متقابل رهبري كرد

جا كه كنگـره و ديـوان عـالي مـي تواننـد در برابـر       در امريكا تا آن. پارلمان و سپس كابينه زمام امور را به دست گرفت

ا و روسيه و ژاپـن دولـت بـيش از    در آلمان و ايتالي. دولت مقاومت كنند، هنوز نظام نظارت و توازن متقابل برقرار است

رفته، از لحاظ اختيارات دولت، پس از يـك دورة ليبـرال طـوالني    پس رويهم .دانست قدرت داردآنكه هابز مطلوب مي

داقل از قرار ظاهر به نظر مي رسيد كه دنيا در جهت خالف نظر هابز يش مي رود، سرانجام در همان جهتي كـه  كه ح

نتيجة جنگ حاضر هر چه باشد مسلم به نظر مي رسـد كـه وظـايف دولـت افـزايش      . او مي خواست پيش رفته است

  .خواهد يافت و مقاومت در برابر دولت بيش از پيش دشوار خواهد شد
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كه هابز براي جانبداري از دولت ارائه مي كند، يعني اين كه دولت تنها شق ديگري است كه به جـاي هـرج   دليلي 

اما دولت ممكن است چنان بـد باشـد كـه در برابـر آن      .و مرج  مي توان اختيار كرد، به طور كلي دليل معتبري است

مايل دولتهـا را بـه   به عالوه، جلو ت. 1917در ، و روسيه 1789مانند وضع فرانسه در  -هرج و مرج موقت رجحان يابد 

اگر اتباع روش تسليم و . توان گرفت؛ مگر اينكه دولتها ترسي از شورش در پيش چشم داشته باشندجهت جباري نمي

ر زمينـة سياسـت، كـه دولتهـا     اين موضـوع د . ر خواهند شدبگيرند، دولتها از آنچه هستند بدترضاي هابز را در پيش 

دولتها مي كوشند بـه خـرج   كه در زمينة اقتصاد نيز . كندرا تثبيت و تحكيم كنند، صدق مي مقام خودكنند سعي مي

در زمينة فكر نيز كه دولتها هر كشف يا نظرية جديد را كه . كنددوستانشان را آباد سازند، صدق ميمردم خانة خود و 

داليلي است كـه نشـان مـي دهـد نبايـد فقـط در        اينها. كندكنند، صدق ميي قدرت آنها به نظر آيد سركوب ميمناف

  .انديشة خطر هرج و مرج بود، بلكه بايد خطر ظلم و انجماد را نيز كه مالزم حكومتهاي مطلقه است، در نظر داشت

وي ظـاهراً  . محاسن هابز وقتي بيشتر ظاهر مي شود كه او را در برابر نظريه سازان سياسي قبـل از او قـرار دهـيم   

نها گذشت قرار نمي دهد؛ واضـح و  آدم و حوا بر آت است؛ استدالل خود را بر اساس آنچه در زمان هبوط مبرا از خرافا

منطقي بحث مي كند؛ اخالق او صحيح يا سقيم، كامالً قابل فهم است و هـيچ نكتـة مشـكوكي در آن بـه كـار نرفتـه       

اقعاً نخستين نويسندة متجـددي اسـت   گذشته از ماكياولي كه محدوديت نظرياتش خيلي بيش از اوست، هابز و. است

در جاهايي كه نظرياتش صحيح نيست، سقيم بودن آنها به سـبب  . كه در زمينة نظرية سياسي قلمفرسايي كرده است

به اين دليـل نظريـاتش هنـوز     .زياد ساده كردن قضاياست، نه به اين سبب كه اساس فكرش غير واقعي و خيالي است

  .ارزش رد كردن را دارد

نخست اينكه هابز هميشه : توان بر او گرفتهابز را انتقاد كنيم دو نكته مي كه بخواهيم مابعدالطبيعه و اخالقآنبي

منافع ملي را همچون يك كل در نظر مي گيرد و تلويحاً چنين فرض مي كنـد كـه منـافع عمـدة افـراد يـك جامعـه        

. دهـد داند، تشخيص نمـي ة تحول جامعه مياهميت نزاع ميان طبقات مختلف را، كه ماركس علت عمد. مشترك است

در زمان جنگ، خاصـه  .اين اشتباه مربوط به اين فرض است كه منافع پادشاه به طور كلي با منافع اتباعش مشابه است

اگر جنگ سختي باشد، اتحاد منافعي پديد مي آيد؛ ولي در زمان صلح تصادم بين منـافع يـك طبقـه و طبقـة ديگـر      

به هيچ وجه هميشه درست نيست كه در چنين وضعي بهترين طريق احتراز از هرج و . باشد ممكن است بسيار شديد

گ نـ ممكن است مصالحه و گذشـت در تقسـيم قـوا يگانـه راه جلـوگيري از ج     . مرج را قدرت مطلق حاكم اعالم كنيم

  .وده باشدبايست بر هابز واضح و مبرهن بتوجه به تاريخ اخير انگلستان مي اين نكته با. داخلي باشد

لوايتـان «در . ول مختلف اسـت نكتة ديگري كه محدوديت بي وجه نظرية هابز را نشان مي دهد راجع به روابط د «

مطابق اصـول هـابز،   . كلمه اي كه حاكي از روابطي جز از جنگ و تصرف، و گاهي وقفه اي در جنگ باشد نيامده است

ول هنوز در حالت طبيعي است، كه همان جنگ همـه  روابط د اين وضع نتيجة فقدان دولت بين المللي است؛ زيرا كه

مادام كه هرج و مرج بين المللي حكمفرماست، هـيچ معلـوم نيسـت كـه افـزايش قـدرت دولتهـاي        . بر ضد همه باشد

لي كه هابز به همة دالي. شودبر شدت خرابي جنگ نيز افزوده مي جداگانه به سود نوع بشر باشد، زيرا به همين نسبت

مادام كه دولتهاي ملـي  . كند، تا آنجا كه اصوالً اعتباري دارند، به نفع دولت بين المللي نيز معتبرنددولت اقامه مينفع 

افـزودن بـر قـدرت جنگـي     . تواند نژاد بشـر را نجـات دهـد   در حال جنگند، فقط ضعف است كه ميموجود با يكديگر 

 .در پيش ندارد دولتهاي جداگانه راهي است كه سر منزلي جز ويراني جهان
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داننـد، و بـه نظـر مـن حـق همـين       را معموالً مؤسس فلسفة جديد مي) René Descartes )1596-1650رنه دكارت 

اش عميقاً از فيزيـك و نجـوم جديـد    بينيتعداد فلسفي عالي دارد و هم جهاناو نخستين كسي است كه هم اس. است

اسـالفش ريختـه    مدرسي را حفظ مي كند، ولـي اساسـي را كـه   درست است كه او مقدار زيادي از فلسفة . متأثر است

بـود،  اين كار از زمان ارسطو به بعد صورت نگرفتـه  . پذيرد؛ بلكه مي كوشد از نو بناي فلسفي جديدي بسازدبودند نمي

در آثار دكارت نـوعي تـازگي هسـت كـه در     . اي است كه از پيشرفت علم حاصل شده بودو نشانة اعتماد به نفس تازه

در فاصلة اين دو همة فالسـفه معلـم بودنـد و بـدان     . شودافالطون، ديده نمي هيچ يك از فالسفة پيش از او، از پس از

دكارت نه مانند معلم، بلكه مانند كاشف و محقق، و . حس تفوق حرفه اي كه خاص اين جماعت است آلودگي داشتند

سان و خالي از فضل فروشي است و آشيوة نگارشش . نويسدمي يابد براي ديگران نقل كند، مينچه را آبه شوق اينكه 

براي فلسفة جديـد خوشـبختي   . به عالوه، اين شيوه بسيار عالي است. طرف خطابش بيشتر مردم هوشمندند تا طالب

اخالف دكارت، چه در قـاره اروپـا و   . بزرگي است كه پيشاهنگ آن داراي چنان قريحة ادبي شايان تحسيني بوده است

اي خود را نگاه داشتند، و چند تني از آنها قدري از محاسـن شـيوة   هانگلستان، تا زمان كانت خصيصة غير حرفچه در 

  .نگارش او را نيز حفظ كردند

سـر  پپس از مرگ پـدر، كـه ميـراثش بـه     . پدر دكارت عضو پارلمان بريتاني و صاحب مقداري امالك و اراضي بود

     را سرمايه گذاري كرد و از آن محل سـالي هفـت هـزار فرانـك بـه دسـت        رسيد، دكارت امالك را فروخت و بهاي آن

ر مي رسد كه اين مدرسه بيش تحصيل كرد و به نظ La Flécheدر مدرسة يسوعي الفلش  1612تا  1604از . آوردمي

به پاريس  1612در . حكم ساختمكه از اغلب دانشگاههاي آن زمان ساخته بود پاية دكارت را در رياضيات جديد از آن

رفت و در آنجا محيط معاشرت را خسته كننده يافت و از آن كنـاره گرفـت و در فوبـورگ سـن ژرمـن گوشـه گيـري        

اختيار كرد و به تحقيق در علم هندسه پرداخت، اما دوستانش او را يافتند، و دكارت براي آنكه فراغ بيشتري به دست 

ر آن زمان هلند در صلح و آرام به سر مي برد، به نظـر مـي رسـد،    چون د). 1617(آورد در سپاه هلند نام نويسي كرد 

اما شروع جنگ سـي سـاله او را بـه نـام نويسـي در سـپاه باواريـا كشـاند         . كه دكارت دو سالي مجال تفكر يافته باشد

ــتان ). 1619( ــا و در زمســ ــه در   1619 -20 در باواريــ ــالي كــ ــه آن حــ ــود كــ ــارة روش«بــ ــار دربــ                                          »گفتــ

Discours de la Metbode 1چون هوا سرد بود، دكارت صبح داخـل بخـاري  . توصيفش را مي كند برايش حاصل شد 

بخـاري بيـرون آمـد، نيمـي از              از قراري كـه خـودش مـي گويـد وقتـي از     . شد و تمام روز را در آنجا به تفكر پرداخت

در بـرف بـه   سـقراط تمـام روز را   . اما لزومي ندارد كه ما اين گفته را عيناً باور كنـيم اش ساخته و پرداخته بود؛ فلسفه

  .كردغز دكارت فقط در محيط گرم كار ميپرداخت، متفكر مي

                                                           

                     خانـه هـاي قـديمي باواريـا را      اما كسـاني كـه  . ، اما اغلب شارحان اين را غير ممكن دانسته اند)poёle(خود دكارت مي گويد بخاري . 1

  .اند به من اطمينان مي دهند كه اين امر كامالً قابل قبول استديده
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اما باز روزها هنـوز  . در پاريس مسكن گزيد 1625دكارت جنگ را رها كرد و پس از سفري به ايتاليا در  1621در 

كه دوستان به سراغش مي آمدند؛ ايـن بـود   ) كمتر روزي پيش از ظهر از خواب بر مي خاست(از خواب برنخاسته بود 

. حكم هوگنـو بـود، در محاصـره داشـت پيوسـت     را كه موضع مسـت  La Rochelleبه سپاهي كه الروشل  1628كه در 

و شـايد از تـرس تعقيـب و آزار ايـن      .هنگامي كه اين ماجرا پايان يافت، دكارت بر آن شد كه در هلنـد زنـدگي كنـد   

. ت و رسماً كاتوليك، اما به المـذهبيهاي گاليلـه عقيـده داشـت    أدكارت شخصي بود ماليم و كم جر. تصميم را گرفت

در هـر صـورت،   . رخ داد، اطالع يافتـه بـود   1616او از نخستين محكوميت سري گاليله، كه در  برخي عقيده دارند كه

ي پـيش مشـغول پـرداختن آن    كه از چنـد  Le Monde» جهان«دكارت تصميم گرفت از انتشار كتاب بزرگش، يعني 

ن، و ديگـري  يكـي چـرخش زمـي   : عذرش اين بود كه اين كتاب حاوي دو نظريـة كفرآميـز اسـت   . داري كندبود، خود

  .)اين كتاب هرگز تماماً انتشار نيافت، اما پس از مرگ دكارت قسمتهايي از آن منتشر شد. (اليتناهي بودن كائنات

در هلند زندگي كرد، و در اين مدت فقط چند سفر كوتاه براي انجام دادن كـار  ) 1629 -49 (دكارت بيست سال 

هلند در قرن هفدهم، به نام يگانه كشوري كه در آن آزادي تفكـر   در اهميت. و كسب خود به فرانسه و انگلستان رفت

الك در مـدت  . هابز ناچار بود كتابهاي خود را در آنجا چاپ كند. وجود داشت، هر چه سخن بگوييم گزاف نخواهد بود

دة نويسـن ( Bayleبيـل  . ، يعنـي بـدترين دورة ارتجـاع در انگلسـتان، بـه هلنـد پناهنـده شـد        1688پنج سال قبل از 

بـود مشـكل بـدو اجـازه                     و اسپينوزا در هر كشور ديگـري مـي   .الزم ديد در هلند زندگي كند) Dictionary» فرهنگ«

  .دادند دنبالة كار خويش را بگيردمي

ا آسـوده  تي بود، اما شايد بهتر باشد در حق او بگوييم كـه دلـش مـي خواسـت او ر    أگفتيم كه دكارت مرد كم جر

نه تنها وقتـي كـه    ؛گفتروحانيان، خصوصاً يسوعيان، را ميجيز او هميشه م. كار خود بپردازدتا بي مزاحمت ببگذارند 

روحيات او روشن نيست، اما من ميل دارم تصـور كـنم كـه    . در چنگ آنها اسير بود، بلكه پس از مهاجرت به هلند نيز

متقاعـد   -ع خود كليسا و هم به نفع شخص خودش هم به نف -دكارت كاتوليك صديقي بود كه مي خواست كليسا را 

گوينـد اعتقـاد   هستند كساني كه مي. د دشمني ورزدسازد كه كمتر از آنچه در مورد گاليله نشان داده بود با علم جدي

  .ترين تعبيرها باشدكنم كه محتملست، ولي من فكر نمياين تعبير ممكن ا. يك محض بودتديني دكارت پل

اي سـخت قـرار گرفـت؛ منتهـا نـه از جانـب كليسـاي رم، بلكـه از جانـب          هكارت هدف حملهحتي در هلند هم د

گفتند كه نظريات دكارت به كفر منجر مي شود، و اگر وساطت سفير فرانسه و امير اورانژ نبـود او  . متعصبان پروتستان

ه چندان مسـتقيم، از طـرف   نچون اين حمله به نتيجه نرسيد، چند سال بعد حملة ديگري، . كردندميرا محاكمه هم 

ر نام دكارت را، چه به موافقت و چـه بـه مخالفـت، ممنـوع     ذكاين دانشگاه . شروع شد Leydenمقامات دانشگاه ليدن 

اي ايدهاين نكته نشان دهندة ف. باز امير اورانژ پا در ميان نهاد و به دانشگاه گفت كه از خر شيطان پايين بيايد. ساخت

ستان از تسليم شدن كليسا به دولت و ضعف نسبي كليسا، كه ديگر بـين المللـي نبـود، بـرده     است كه كشورهاي پروت

  .بودند

ملكـة   Christina، سفير فرانسه در استكهلم، دكارت گرفتار مكاتبه با كريسـتينا  Chanutبدبختانه، به واسطة شانو 

. دارد مصدع اوقات مردان بزرگ شـود سوئد شد، كه بانوي فاضلة پر شوري بود، كه مي پنداشت چون ملكه است حق 

دكارت رساله اي در باب عشق براي او فرستاد، و عشق موضوعي بود كه دكارت تا آن هنگام از آن قدري غافـل مانـده   

دكارت همچنين براي كريستينا رساله اي فرستاد در باب شهوات روح كه در اصل آن را براي شـاهدخت اليزابـت   . بود

. اين نوشته ها ملكه را بر آن داشت كه حضـور دكـارت را در دربـار خـود تقاضـا كنـد      . شته بوددختر الكتورپاالتين نو

كاشـف بـه عمـل    . تاديك كشتي جنگي براي بردن دكارت فرس 1649دكارت سرانجام تن در داد و ملكه در سپتامبر 

ايـن  . كـار را نـدارد  ح وقـت ايـن   خواهد هر روز نزد دكارت درس بخواند و جـز در سـاعت پـنج صـب    آمد كه ملكه مي

بـه عـالوه شـانو    . خيزي غير مألوف در هواي سرد اسكانديناوي براي آن مرد ضعيف البنيه چيز بسيار خوبي نبودسحر
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سفير از بستر بيماري برخاست، اما دكارت در بستر افتاد و در فوريـة  . كردمار شد و دكارت از او پرستاري ميسخت بي

  .درگذشت 1650

دكارت مي گفت كـه ايـن حادثـه    . نكرد، اما يك دختر نامشروع داشت كه در پنج سالگي مرددكارت هرگز ازدواج 

آدم زرنـگ و پـر   . دكارت هميشه خوش مي پوشيد و شمشيري به كمر مي بست. بزرگترين اندوه زندگيش بوده است

كتاب با خـود نبـرد،   وقتي كه به هلند رفت چند مجلدي بيشتر . كاري نبود، چند ساعتي كار مي كرد و كم مي خواند

آثار او به نظر مي رسد كه با دقت بسيار و در دوره هـاي كوتـاه   . اما كتاب مقدس و آثار توماس اكويناس جزو آنها بود

چنـين   ،شخص را حفظ كنـد تبه وجود آمده است؛ اما شايد حقيقت آن باشد كه دكارت، براي آنكه ظاهر يك آماتور م

  .توان باور كردمحصول كار او را مشكل ميكند؛ زيرا در غير اين صورت كرده است كه كم كار ميود ميوانم

در فلسفه و رياضيات كار او داراي حد اعالي اهميت است؛ در علم، كارش . دكارت فيلسوف و رياضيدان و عالم بود

  .رسدبه پاي كار برخي ار معاصرانش نميبا آنكه شايان ستايش است، 

سه، اختراع هندسة تحليلـي اسـت؛ هـر چنـد شـكل نهـايي آن بـه دسـت او         سهم بزرگ دكارت در پيشرفت هند

برد، كه بر طبق آن مسئله را حل شده فرض مي كننـد و نتـايج ايـن    دكارت روش تحليلي را به كار مي. پرداخته نشد

سـاني كـار   در اين دو رشته پيش از او هـم ك . او جبر را هم در هندسه به كار برد. فرض را مورد مطالعه قرار مي دهند

كار تازة دكارت به كـار بـردن محـور مختصـات بـود،      . كرده بودند؛ و در مورد اول قدما نيز كارهايي صورت داده بودند

خـود او اهميـت ايـن روش را    . ستوي به وسيلة فاصلة آن از دو خط ثابتيعني تعيين وضع يك نقطه در يك صفحة م

ايـن بـه هـيچ وجـه تنهـا سـهم دكـارت در        . عدي را آسان سـاخت در نيافت، ولي آن را به جايي رساند كه پيشرفت ب

  .پيشرفت رياضيات نبود، ولي مهمترين سهم او بود

نـام   Principia Philosophiae» اصـول فلسـفه  «كتابي كه در آن بيشتر نظريات علمي خود را تشريح كرده اسـت  

 Essais philosophiques» قاالت فلسـفي م«. اما دكارت چند كتاب مهم ديگر هم دارد. منتشر شد 1644دارد كه در 

ــي ) 1637( ــث مـ ــه بحـ ــيها و هندسـ ــارة عدسـ ــايش دربـ ــي از كتابهـ ــد؛ و يكـ ــين«كنـ ــكيل جنـ ــارة تشـ                                                       »دربـ

De la formation du foetus به گـردش خـون اسـتقبال كـرد و هميشـه       عدكارت از اكتشافات هاروي راج. نام دارد

وي بدن انسان و جانوران را بـه مثابـه ماشـيني در    . كه به كشف مهمي در طب توفيق يابد) گرچه بيهوده(اميدوار بود 

نظر مي گرفت، و جانوران را همچون ماشينهاي خودكار مي دانست كـه كـامالً تـابع قـوانين فيزيكـي و از احسـاس و       

صـنوبري   ةان آنها با انسان فرق مي گذاشت؛ انسان داراي روحي اسـت كـه جـاي آن در غـد    ولي مي .شعور بري است

تماس پيدا مي كند و به واسطة اين تماس اسـت كـه فعـل و انفعـال روح و     » نفس حيواني«است، در اين غده روح با 

ثر باشـد؛ امـا مـي    مقدار حركت در جهان ثابت است و بدين جهت روح نمي تواند در حركت مؤ. بدن صورت مي گيرد

را تغيير دهد، و بدين وسيله به طور غير مستقيم جهت حركت ساير قسمتهاي » نفس حيواني«حركت » جهت«تواند 

  .بدن را ديگر كند

و سـپس   Geulinexنخست شاگرد هلندي او گـولينكس  . اين قسمت از نظرية دكارت را مكتب او متروك گذاشت

ا قانون بقاي حركت را كشف كردند، كه مطابق آن مقدار حركت در جهان در هـر  فيزيكدانه. ن را رها كردندآاسپينوزا 

اين موضوع نشان داد كه آن گونه عمل روح بر جسم كه دكارت تصور مي كرد غير ممكن . معيني ثابت است» جهت«

قـوانين  ) و در مكتب دكارت اين فـرض عموميـت بسـيار دارد،   (با فرض اينكه ماهيت عمل فيزيكي اصابت است . است

امـا ايـن موضـوع اشـكالي     . ديناميك براي تعيين حركات ماده كفايت مي كند و محلي براي تأثير روح باقي نمي ماند

دست من وقتي كه من اراده كنم به حركت در مي آيد؛ اما ارادة من يك پديدة روحي است و حركـت  . پيش مي كشد

ممكن نباشد، پس چرا رفتار بدن من به نحـوي اسـت كـه     اگر فعل و انفعال روح و ماده. دست من يك پديدة فيزيكي

معـروف  » دو ساعت«گويي روح من آن را اداره مي كند؟ گولينكس براي اين مسئله جوابي ساخته است كه به نظرية 
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ميزان هستند و هر وقت عقربة يكي ساعتي را نشان مي دهـد  كامالً فرض كنيد دو ساعت داريد كه هر دو با هم . است

كه » باعث شده«گ را مي نوازد، چنانچه كه اگر اولي را ببينيد و صداي دومي را بشنويد مي پنداريد كه اولي دومي زن

خداوند هر يك را طوري كوك كرده است كـه بـا ديگـري    . مثل اين دو ساعت، مثل روح و بدن است. دومي زنگ بزند

يزيكي صرف باعث مي شوند كه دست مـن حركـت   ميزان كار كند؛ چنانكه در مواقعي كه من اراده مي كنم، قوانين ف

  .كند، گرچه ارادة من واقعاً بر بدن من عمل نكرده است

در اين نظريه البته اشكاالتي وجود داشت، اوالً بسيار عجيب بود؛ ثانياً چـون سلسـلة فيزيكـي بـه وسـيلة قـوانين       

. ايد به همـان انـدازه متحـتم باشـد    خشك معين مي شود، پس سلسلة روحي نيز، كه به موازات آن حركت مي كند، ب

اي وجود مي داشت كه در آن هر واقعة مغزي به واقعـة روحـي   »لغتنامه«اگر اين نظريه معتبر مي بود، در آن صورت 

و در اين صورت يك محاسب كامل مي توانست واقعة مغزي را از روي قـوانين ديناميـك   . مقارن آن ترجمه شده باشد

مـال را حتـي بـدون    آن محاسـب كلمـات و اع  . معلوم سـازد » لغتنامه«زم آن را از روي حساب كند و واقعة روحي مال

شـد بـا اخـالق    ماني هستند اين نظريه را مشـكل مـي  توانست معلوم كند، زيرا كه اينها حركات جسهم مي» لغتنامه«

  .مسيحي و مكافات اخروي سازش داد

                اوالً روح را به يـك معنـي يكسـره مسـتقل از تـن      . سن داشتاين نظريه ظاهراً دو ح. اما اين نتايج فوراً ظاهر نشد

يك جوهر نمي توانـد  «مي ساخت، زيرا كه تن هرگز بر روح عمل نمي كرد؛ ثانياً اين اصل كلي را مجاز مي داشت كه 

اهمانند بودند كـه  روح و ماده، و اين دو به قدري نسبت به يكديگر ن: دو جوهر وجود داشت» .بر جوهر ديگر عمل كند

» واقعيـت «داد، امـا  فعل و انفعال را توضيح مي» ظاهر«نظرية گولينكس . فعل و انفعال آنها بر يكديگر قابل تصور نبود

  .كردآن را نفي مي

در مكانيك، دكارت قانون اول حركت را قبول مي كند، كه مطابق آن جسمي كه به حال خـود گذاشـته شـود بـا     

اما در نظريات از اعمـال نيـرو از دور، چنانكـه بعـداً در     . يم به حركت خود ادامه خواهد دادسرعت ثابت در خط مستق

خأل موجود نيست و اتم هم وجود ندارد؛ معهذا ماهيت همة فعل و انفعـاالت از  . نظرية جاذبة نيوتون آمد، وجود ندارد

اسي را ساده كرده و به مكانيك تبـديل  اگر دانش ما كافي مي بود، مي توانستيم شيمي و زيست شن. نوع اصابت است

هيچ احتياجي به . يند مكانيكي صرف استآيندي كه در طي آن تخمي تبديل به گياه يا حيوان مي شود، فرآفر. كنيم

  .فقط يك نفس، يعني نفس ناطقه و آن هم فقط در انسان، وجود دارد ؛وجود سه نفس ارسطو نيست

كنـد كـه                              د، جهـان شناسـيي بنـا مـي    علماي روحـاني قـرار نگيـر    ةمؤاخذ دكارت با احتياط الزم براي اينكه مورد

سـفر  «دانيم كه جهان چنانكـه در  گويد ما ميدكارت مي. ة پيش از افالطون نيستشباهت به جهان شناسي فالسفبي

يـد، جريـان   آآمده خلق شده است؛ اما جالب است ببينيم كه اگر قرار مي بود بـه طـور طبيعـي بـه وجـود      » پيدايش

دور خورشـيد گردشـار   : مي سـازد بـدين قـرار   ) vortices(نظريه اي براي تشكيل گردشارها . ايجادش چگونه مي شد

اين نظريه زيركانه است، اما نمي تواند توضـيح دهـد كـه    . را با خود مي گرداندأل وجود دارد كه سيارات خعظيمي در 

در فرانسه عموم دانشمندان آن را پذيرفتند، تا اينكـه بـه تـدريج نظريـة     . چرا مدار سيارات بيضي است و دايره نيست

ن يوتـون را تـدوي  ن Principia» اصول«، كسي كه نخستين چاپ انگليسي Cotesكوتس . نيوتون آن را منسوخ ساخت

آورد تـون الزم مـي  گردد، حال آنكه نظرية نيوكه نظرية گردشار منجر به كفر مي كندكرد، با بالغت تمام استدالل مي

يده دارد كه به ايـن دليـل نظريـة    قوي ع. كه خدا سيارات را در جهتي غير از جهت خورشيد به حركت درآورده باشد

  .نيوتون ارجح است

ايـن دو كتـاب عبارتنـد از    . پـردازم شود، ميا آنجا كه به فلسفة محض مربوط ميهم دكارت، تاكنون به دو كتاب م

اين دو كتاب تا اندازة زيادي با يكديگر متداخلند، و لزومي ندارد كـه  ). 1642(» تفكرات«و ) 1637(» گفتار در روش«

  .آنها را جداگانه مورد بحث قرار دهيم
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بـراي آنكـه   . معروف است آغاز مي كنـد » شك دكارتي«ا توضيح روشي كه به در اين كتابها دكارت بحث خود را ب

اساس محكمي براي فلسفة خود بريزد، مصمم مي شود كه هر چيزي را كه بتواند در آن شـك كنـد، مـورد تشـكيك     

قرار دهد، و چون پيش بيني مي كند كه اين جريان مدتي طول خواهد كشيد، عزم مي كند كه در ايـن مـدت رفتـار    

اين كار باعث خواهد شد كه عواقب محتمـل تشـكيكات   . ود را مطابق قواعدي كه مورد قبول عموم است تنظيم كندخ

  .او در عمل مانع عمل ذهنش نباشد

مي پرسد آيا مي توانم شك كنم كه من اينجا كنار آتش نشسـته ام  . دكارت با شك كردن در حواس آغاز مي كند

اهي خواب ديده ام كه اينجا نشسته ام، و حال آنكـه در واقـع برهنـه در رختخـواب     و يك قبا به تن دارم؟ آري، زيرا گ

  مـاتي ديوانگـان گـاه دچـار توه    ،به عالوه!) در آن هنگام هنوز پاجامه و حتي پيراهن خواب اختراع نشده بود. (بوده ام

  .شوند، پس ممكن است من هم دچار چنين وضعي باشممي

اشان به ما تصويرهايي از اشياي واقعي نشـان مـي دهنـد، يـا حـداقل عناصـر مشـّكلة        هاي نقؤياها مانند پردهاما ر

ممكن است اسب بالداري در خـواب ببينيـد، امـا ايـن     . (يا مي بينيم تصويرهاي اشياي واقعي هستندؤاشيايي كه در ر

ر كلـي، كـه شـامل    ين طبيعت متجسـم بـه طـو   ابنابر.) خواب را فقط بدان سبب مي بينيد كه اسب و بال را ديده ايد

پـس  . موضوعاتي از قبيل بسط و قدر و عدد مي شود، كمتر از اعتقاد به اشياي جزئي مي تواند مورد ترديد واقع شـود 

حساب و هندسه حتـي در مـورد   . حساب و هندسه كه با اشياي جزئي سر و كار ندارند، از فيزيك و نجوم متيقن ترند

امـا شـك كـردن در    . يا از حيث بسط و عدد با اشـياي واقعـي فـرق ندارنـد    يايي هم صادقند، زيرا كه اين اشؤاشياي ر

جمـع كـنم، خـدا     3را با  2شايد هر وقت من مي خواهم اضالع مربع را بشمارم، يا . حساب و هندسه هم ممكن است

ما شـايد  شايد نسبت دادن چنين نامهربانيي به خدا حتي در عالم خيال هم ناصواب باشد؛ ا. باعث شود كه اشتباه كنم

شيطان خبيثي وجود داشته باشد كه پاي زيركي و فريبكاريش در برابر قدرتش نلنگد، و اين شيطان تمام هم خـود را  

اگر چنين شيطاني باشد، پس ممكن است كه همـة آن چيزهـايي كـه مـن     . مصروف اين سازد كه مرا به اشتباه اندازد

  .بردكردن من به كار مياو براي گمراه مي بينم چيزي نباشد جز وهمهايي كه 

اما يك چيز باقي مي ماند كه نمي توانم در آن شك كنم، و آن اينكه اگر من وجود نمي داشتم، هيچ شيطاني، هر 

نباشم، و اين بدن وهمي بيش نباشد؛ امـا انديشـه   » بدن«ممكن است من داراي . چند زيرك، نمي توانست مرا بفريبد

انديشـم، چيـزي   كـه مـي   خواستم همه چيز را غلط بينديشم پس الزم است كـه مـن  وقتي كه من «. غير از اين است

چنـان محكـم و چنـان متـيقن اسـت كـه همـة         انديشم، پس هسـتم ميباشم؛ و با توجه به اينكه اين حقيقت كه 

                           م آن را بـه نـام نخسـتين اصـل         تـوان هم زدن آن نيست، حكـم كـردم كـه مـي     فرضهاي گزاف شكاكان هم قادر به بر

  1».ترديد بپذيرماي كه در جستجوي آن بودم، بيفلسفه

اكثر فالسفة پـس از دكـارت   . اين قطعه هستة نظرية دكارت دربارة معرفت است و حاوي اهم مطالب فلسفة اوست

را روح » هسـتم انديشـم، پـس   مـي «. سبب عمدة ايـن امـر دكـارت اسـت    اند، و براي نظرية معرفت اهميت قائل شده

بـدين ترتيـب در هـر فلسـفه اي كـه از      . متيقن تر از اذهان ديگران مي سازد) براي من(تر از ماده، و ذهن مرا متيقن

دكارت ناشي شده باشد، تمايلي هست در جهت ذهنيت و در نظر گرفتن مـاده بـه عنـوان امـري كـه اگـر هـم قابـل         

آليسـم  اين دو تمايل هم در ايـده . مي شودز ذهن معلوم است حاصل شناخت باشد علم بر آن از راه استنباط از آنچه ا

سالهاي اخير به وسيلة در . در اولي پيروزمندانه، در دومي متأسفانه -اروپا و هم در فلسفة تجربي انگليسي وجود دارد 

خصوص مـن اكنـون    اي كه به نام ابزارگرايي معروف است براي گريز از اين ذهنيت اقدام شده است؛ اما در اينفلسفه

                                                           

يق رسـيدن بـدان را   دكارت معروف است و طر» انديشممي«به نام ) cogito ergo sum(» انديشم، پس هستممي«اين برهان، يعني  .1

  .نامندمي» شك دكارتي«
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با اين استثنا، فلسفة جديد تا حد زيادي صورت بندي مسائل خود را از دكارت گرفتـه اسـت، در   . سخن نخواهم گفت

  .حالي كه راه حلهاي او را نپذيرفته است

دكـارت  » مـي انديشـم  «خوانندگان به ياد دارند كه اگوستين قديس برهاني اقامه كرده بود كه شباهت زيادي بـه  

مـده جـاي كـوچكي را در    اما اگوستين اين برهان را پيش نكشيد، و مسئله اي كه اين برهان به قصد حـل آن آ . دارد

ين بايد به تازگي برهان دكارت اذعان كرد، گرچـه ايـن تـازگي كمتـر در اختـراع و بيشـتر در       ابنابر .گرفتافكار او مي

  .درك اهميت آن است

آن مني كـه وجـودش   . مي پردازد به تجديد ساختمان بناي معرفتاكنون كه دكارت شالودة محكمي ريخته است 

. اثبات شد، از اين امر استنباط شد كه مي انديشم، لذا من وقتي وجود دارم، و فقط وقتي وجود دارم، كه مـي انديشـم  

مـن چيـزي هسـتم كـه مـي انديشـد،       . اگر انديشيدن را موقوف كنم، ديگر دليلي بر وجود من وجود نخواهد داشـت 

. هري كه كل ماهيت يا ذاتش عبارت از انديشيدن است، و براي وجود خود به مكان يا شـئ مـادي محتـاج نيسـت    جو

داشـت، روح همـين   جسم است؛ حتي اگر جسم وجود نمي ين روح كامالً متمايز از جسم و شناختن آن آسانتر ازابنابر

  .بود كه هستمي

مي گيرد كه فقط بدان سبب كـه   مبرهن است؟ و نتيجهچنين » مي انديشم«پرسد چرا سپس دكارت از خود مي

هـر چيـزي كـه بـا     : پذيرد كـه ين اصل را همچون يك قاعدة كلي ميين اابنابر. واضح و متمايز است» انديشممي«

يزهـا  كنـد كـه تشـخيص اينكـه آن چ    اما اذعان مي .وضوح بسيار و تمايز بسيار به تصور ما درآيد صحيح است

  .كندكال ميكدامند گاهي توليد اش

مي گويد چيزي كه مي انديشـد چيـزي اسـت كـه     . را دكارت به معناي بسيار وسيعي به كار مي برد» انديشيدن«

زيرا احساس كردن، چنانكـه   -شك كند، بفهمد، تصور كند، تصديق كند، رد كند، اراده كند، خيال كند، احساس كند 

روح انديشـيدن اسـت، پـس روح بايـد هميشـه در حـال        چون ذات. دهد، شكلي از انديشيدن استؤيا دست ميدر ر

  .انديشيدن باشد، حتي در خواب عميق

به عنوان مثال قطعة مومي را از كندوي زنبور عسل در نظر . پردازدن به مسئلة معرفت ما از اجسام ميدكارت اكنو

دهد، رنگ و اندازه و شـكل  ل مي مزة عسل مي دهد، بوي ُگ: از اين موم چيزهايي بر حواس ظاهر مي شود. مي گيرد

اما اگـر آن را  . معين و قابل احساسي دارد، سفت و سرد است، اگر ضربه اي بر آن وارد شود صدايي از آن بر مي خيزد

شـد، نفـس   ماند؛ پس آنچه بر احساس ظاهر ميكند؛ حال آنكه موم باقي ميتش بگذارند، اين كيفيات تغيير ميكنار آ

شوند، نه اين كيفيات به وسيلة ذهن درك  مي و انعطاف پذيري و حركت تشكيل شده، و نفس موم از بسط. موم نبود

نفسه قابل احساس نيست، زيرا آن چيز در همة تظاهرات موم بر حواس كه موم است في» چيزي«آن . ة تصوربه وسيل

ديـد مـن از مـوم    » .تيت و لمس و تصور نيست، بلكه تشخيص ذهن اسـ ؤر«ادراك موم . مختلف، متساوياً وجود دارد

شخيص كـه در ذهـن   تبه وسيلة يگانه قوة «. كاله و كت در خيابان مي بينم نيستكه بيش از ديد من از مردان وقتي 

معرفتي كه از طريق حـواس حاصـل مـي شـود     » .فهممام ميمي انديشم با چشمهايم ديدهمن جاي دارد، آنچه را كه 

را به طـور  ام و آن ن من لباسهاي موم را از تنش كندهجانوران دارند، اما اكنومغشوش است و از نوع معرفتي است كه 

معرفت بر . شود، ولي نه وجود موميلة من، وجود من مسلماً نتيجه مياز ديده شدن حسي موم به وس. امبرهنه دريافته

  .اشياي خارجي بايد به وسيلة ذهن حاصل شود، نه به وسيلة حواس

             دكارت مي گويد معمول تـرين اشـتباهات ايـن اسـت كـه      . الحظة سه نوع انديشه مي شوداين موضوع منجر به م

شـامل مـدركات حسـي نيـز      ،در اصطالح دكارت» انديشه«كلمة (مي پندارد انديشه ها مانند اشياي خارجي هستند، 

آنهايي كه خارجيند و از ) 2(تند؛ آنهايي كه فطري هس) 1: (كه از سه نوعند» به نظر مي رسند«انديشه ها .) مي شود

ما طبيعتاً مي پنـداريم كـه انديشـه هـاي نـوع دوم ماننـد اشـياي        . كنمآنهايي كه من اختراع مي) 3(يند؛ آمي بيرون
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اين پندار ما پاره اي بدين سبب است كه طبيعت به ما مي آموزد كه چنين بپنداريم، و پاره اي بدين . خارجي هستند

داخل در مـن مـي شـوند، و لـذا منطقـي      ) يعني از طريق احساس(ه انديشه ها مستقل از اراده سب است كه اين گون

تبر است؟ در اينجا وقتـي كـه   ولي آيا اين داليل مع. است كه بپنداريم شئ خارجي شبيه خود را بر من نقش مي كند

فالن امـر را بـاور كـنم، نـه      منظورم فقط اين است كه تمايلي دارم بدين كه» طبيعت به من مي آموزد«گويم من مي

آنچه در پرتو يك نور طبيعي ديده مي شود قابل انكار نيست؛ اما تمايـل  . اينكه آن را در پرتو يك نور طبيعي مي بينم

و اما اينكه انديشه هاي حسي غير اختياري است دليل نمي شود، چرا كـه  . محض ممكن است متوجه امر كاذب باشد

نديشه هـاي حسـي از   پس داليل دائر بر اين كه ا. گيردو حال آنكه از درون سرچشمه ميت، اختياري اسغير يا هم ؤر

  .گيرند غير قطعي استخارج سرچشمه مي

             مختلف از يك شئ خارجي دست مي دهد؛ مثالً خورشيد چنان كـه بـر حـواس ظـاهر      ةبه عالوه، گاهي دو انديش

اين دو انديشه هـر دو نمـي تواننـد شـبيه خورشـيد       .دان عقيده دارندمي شود، و خورشيد چنان كه ستاره شناسان ب

  .شود كمتر شبيه خورشيد واقعي است، به دليل عقل، آنكه بالواسطه از تحربه حاصل ميباشند، و از اين دو

ايـن كـار   . كنـد دهد، رد نمـي نياي خارجي را مورد ترديد قرار مياما اين مالحظات آن براهين شكي را كه وجود د

  .فقط در صورتي ممكن است كه نخست وجود خدا اثبات شود

ايـن داليـل را   . داليل دكارت در اثبات و جود خدا چندان تازگي ندارد و عمدتاً از فلسفة مدرسي گرفته شده است

  .كنماو برسيم از بحث دربارة آنها خودداري مياليب نيتس هم بيان كرده است، و من تا زماني كه به 

ن شـيطاني كـه   آچون خدا خوب است، پـس ماننـد    .خدا اثبات شد، باقي كار آسان پيش مي رود وقتي كه وجود 

و اما خدا ميلي چنان قوي براي اعتقاد به اجسـام  . دكارت به عنوان مبناي شك خود تصور مي كند رفتار نخواهد كرد

به عالوه خدا . اجسام وجود دارند ينابه من داده است كه هر آينه جسمي وجود نمي داشت خدا فريبكار مي بود؛ بنابر

وقتي كه من اين اصل را كه هر آنچه واضح و متمايز اسـت صـحيح   . بايد قدرت تصحيح اشتباه را نيز به من داده باشد

و اگر به ياد داشته باشم كـه بايـد حقيقـت اجسـام را فقـط بـه       . كنممي برم، از همين قدرت استفاده مياست به كار 

فتن ة ذهن و بدن هر دو، متوجه خـواهم شـد كـه همـين قـدرت مـرا بـه فـرا گـر         سيلنه به و واسطة ذهن بشناسم، و

  .سازدرياضيات و فيزيك نيز قادر مي

اين قسمت همـه گونـه   . قسمت ترميمي نظرية معرفت دكارت بسيار كمتر از قسمت تخريبي آن جالب توجه است

ايـن  . از علت خود كمال داشته باشد، بـه كـار مـي بـرد     تواند بيش، از قبيل اين كه معلول هرگز نمياحكام مدرسي را

ي بـراي  هـيچ دليلـ  . احكام از آن نظر انتقادي تيزبيني كه دكارت در ابتدا به كار مي برد، به نحوي پوشيده مانده است

        » اثبـات «شود، و حال آنكه اين احكام مسلماً كمتـر از وجـود شـخص، كـه بـا بـوق و كرنـا        قبول اين احكام ارائه نمي

در آثـار افالطـون و اگوسـتين قـديس و تومـاس      » تفكـرات «قسمت عمدة مطالب مثبت كتاب . مبرهن است شود،مي

  .قديس موجود است

روش شك انتقادي، گو اينكه خود دكارت آن را با ترديد به كار بست، داراي اهميـت فلسـفي بسـيار بـود، منطقـاً      

معرفـت  اگـر بايـد   . از اين روش جز نتيجة مثبت حاصل نمي شود واضح است كه اگر شك بايد در جايي متوقف شود،

واقعيت بالشـك، و  : مه دو نوع حد يقف در شك داشته باشتجربي هر دو موجود باشند، الزم است كمنطقي و معرفت 

. به عامترين معناي ممكـن كلمـه  » انديشه« -واقعيات بالشك دكارت انديشه هاي خود اويند . اصول استنتاج بالشك

. اما در اينجا استعمال ضمير اول شخص مفـرد جـايز نيسـت   . صورت نهايي مقدمة منطقي دكارت است» ي انديشمم«

ضمير اول شـخص از  » .انديشه هايي هستند«دكارت مي بايست صورت نهايي مقدمة خود را بدين شكل بيان كند كه 

من چيـزي  «: وقتي كه دكارت مي گويد. نداردلحاظ دستور زبان آسانتر در جمله قرار مي گيرد، اما داللت بر معلومي 

سـت بـه طـور غيـر     ديگر دارد همان دستگاه مقوالت را كه از فلسفة مدرسـي بـه ارث بـرده ا   » هستم كه مي انديشد،
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اي هم نياز دارد، و دليلي هم جـز از  ندهكند كه انديشه به انديشدكارت در هيچ جا اثبات نمي. بنددانتقادي به كار مي

اي اشياي خارجي بايد انديشه ها را مبدأ جمعهذا اين حكم كه به . زبان براي اين اعتقاد در دست نيست لحاظ دستور

  .هاي بعدي داشتبود و تأثير عميقي در همة فلسفه ايقانات تجربي دانست داراي اهميت بسيار

اده را كه با افالطون آغـاز  اين فلسفه ثنويت روح و م: نخست. فلسفة دكارت از دو لحاظ ديگر نيز داراي اهميت بود

شده بود و فلسفة مسيحي، بيشتر به داليل ديني، آن را پرورانده بود به حد كمال رساند يا به حد كمال بسيار نزديـك  

اگر فعل و انفعاالت عجيبي را كه به عقيدة دكارت در غدة صنوبري صورت مي گيرد، و پيروان دكارت از آنهـا  . ساخت

ديده بگيريم دستگاه دكارت دو جهان متوازي ليكن مستقل را نشان مي دهد كه يكي جهـان  چشم پوشيدند، ما هم نا

اينكه روح بدن را به حركـت  . روح و ديگري جهان ماده است و هر يك را مي توان بدون رجوع به ديگري مطالعه كرد

سـن  آن فكر اين ح. كارت مطرح شدآورد، فكر تازه اي بود كه صراحتاً به وسيلة گولينكس و تلويحاً به وسيلة ددر نمي

بحث مفصلي آمده است كـه  » تفكرات«در . آورده حركت در نميداد گفته شود كه بدن روح را برا داشت كه اجازه مي

جواب دكارتي صحيح اين مي بود كه بدن و روح ماننـد  . مي كند» غم«چرا هنگامي كه بدن تشنه است روح احساس 

اما اين از نقطـة نظـر   . را نشان مي دهد» غم«بر تشنگي قرار مي گيرد، عقربة ديگري  دو ساعتند كه وقتي عقربة يكي

برد بر سر خصيصة دوم فلسـفة دكـارت كـه در بـاال اشـاره      بزرگي داشت؛ و اين موضوع مرا مي ديني اين نظريه عيب

  .كردم

يسـمهاي زنـده نيـز بـه     اورگان. فلسفة دكارت در كل نظرية خود راجع به جهان مادي به طرز خشكي جبري است

در اين فلسفه ديگر مانند فلسفة ارسـطو نيـازي بـه جـان يـا روح      . همان اندازة مادة مرده تابع قوانين فيزيكي هستند

بـود؛ بـدين    خود دكارت قائل به يـك اسـتثناي جزئـي   . نيست كه رشد اورگانيسمها و حركات حيوانات را توجيه كند

امـا ايـن   . حركت نفوس حيواني را تغييـر دهـد   -گرچه نه مقدار  -اراده جهت  تواند به وسيلةمعني كه روح انسان مي

ب درآمـد؛ و بـه همـين جهـت از فلسـفة دكـارت       آخالف روح دستگاه او بود، و مخالف قوانين مكانيك هم از ماستثنا 

و روح،  كرد، و بـه سـبب تـوازي جسـم    ماده را قوانين فيزيكي تعيين مي نتيجه اين شد كه جميع حركات. حذف شد

در نتيجه پيروان دكـارت در موضـوع اختيـار دچـار اشـكال      . دنوقايع روحي نيز مي بايست به همين اندازه جبري باش

و براي كساني كه توجهشان بيشتر معطوف به علم دكارت بود تـا نظريـة معرفـت او، دشـوار نبـود كـه نظريـة        . شدند

اين امر در مـورد انسـان صـادق نباشـد؟ و چـرا بـا درآوردن        خودكار بودن حيوانات را تعميم دهند، يعني بگويند چرا

  .دستگاه دكارت به صورت يك ماترياليسم منسجم، آن را ساده نكنيم؟ اين قدم عمالً در قرن هجدهم برداشته شد

در فلسفة دكارت دوگانگي حل نشده اي، ميان آنچه او از علوم عصر خـود فـرا گرفتـه بـود و فلسـفة مدرسـي كـه در        

اما در عين حال . اين امر به پديد آمدن تناقضاتي در فلسفة او منجر شد. فلش بدو آموخته بودند، وجود داردمدرسة ال

. تـر سـاخت  توانست باشـد غنـي  امالً منطقيي ميهمين موضوع او را از حيث انديشه هاي مثمر از آنچه هر فيلسوف ك

اقض او درسي جديد درآورد؛ و حال آنكه تنـ فلسفة مانسجام و عدم تناقض ممكن بود او را فقط به صورت مؤسس يك 

  .را سرچشمة دو مكتب فلسفي مهم ولي متنافر ساخت
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از لحاظ قدرت فكري بعضـي ديگـر از او   . ترين فالسفة بزرگ استترين و دوست داشتنيشريف) 1632-77(اسپينوزا 

چنانكه نتيجة طبيعي چنين اخالقي است، او را در مـدت  . رسدلحاظ اخالقي كسي به پاية او نمي فراتر رفته اند، اما از
اسپينوزا يهـودي بـه دنيـا آمـد، امـا      . تا يك قرن پس از مرگش، همچون آيت خبث و شرارت مي شناختند وعمرش، 

با آنكه سراسر فلسفه اش را انديشـة خـدا   . مسيحيان نيز به همان اندازه از او نفرت داشتند. يهوديان او را تكفير كردند
بـه گـردن   اليب نيـتس كـه ديـن بزرگـي از او     . ردندكري او را به خدا ناشناسي متهم ميمنين قشؤفرا گرفته است، م

جايي رسـاند  به داري كرد، حتي كار را ط از اداي يك كلمه در مدح او خودداشت و با احتياداشت، حق او را پنهان مي
  .كه در خصوص حدود آشنايي خود با اين جهود مرتد دست به دامن دروغ زد

براي فرار از چنـگ محكمـة تفتـيش عقايـد از اسـپانيا، يـا شـايد از        خانواده اش . زندگي اسپينوزا بسيار ساده بود
خود او با دانشهاي يهودي تعليم و تربيت يافت، اما مؤمن باقي ماندن خود را غير ممكـن  . بودند پرتقال، به هلند آمده

رفت قصد جـانش  چون نپذي. بدو پيشنهاد كردند كه سالي هزار فلورين بگيرد و شك و ترديد خود را پنهان بدارد. ديد
آمده است نثار او كردند؛ و نيـز لعنتـي   » سفر تثنيه«چون اين كار هم به نتيجه نرسيد همة لعنتهايي را كه در . كردند

امـا  . را كه اليشا در حق كودكان كرد، و در نتيجه آن كودكان به دست خرسهاي ماده پاره پاره شـدند، بـدان افزودنـد   
را وي نخست در آمستردام و سپس در الهه به آرامي زندگي كرد و نان خود . بردهيچ ماده خرسي به اسپينوزا حمله ن
اعتنـايي عجيبـي بـه    ر و ساده بود و در سراسر عمرش بيمايحتاجش مختص. آوردبا صيقل دادن شيشة عدسي در مي

دولت هلنـد بـا    .ندداشت، حتي اگر با اصول او مخالف بودند، دوستش ميشناختندكه او را ميچند تني . پول نشان داد
گرچه يكبار از لحاظ سياسـي در وضـع    -كرد را در موضوعات حكمت الهي تحمل ميآزادمنشي معمول خود عقايد او 

اسپينوزا . را گرفت De Wittجانب خاندان دو ويت  Orangeخطرناكي قرار گرفت، زيرا كه بر ضد خاندان امراي اورانژ 
  .نمرگ شددر چهل و چهار سالگي از بيماري سل جوا

اي اين كتاب الزم است چند كلمـه پيش از بحث دربارة . پس از مرگش انتشار يافت Ethics» اخالق«كتاب مهم او 
رسـاله در بـاب   «و  Tractatus Theologico-Politicus» رسـاله در بـاب سياسـت و ديـن    «دربارة دو كتـاب ديگـرش   

 ،عجيبي از انتقاد كتاب مقدس و نظرية سياسي است كتاب اول تركيب. سخن بگوييم Tractatus Politicus »سياست
در انتقاد از كتاب مقدس، خصوصـاً در منسـوب كـردن كتـب     . كندقط دربارة نظرية سياسي بحث ميولي كتاب دوم ف

پاره اي عقايد جديـد را   به زمانهاي بسيار ديرتر از آنچه در اخبار و احاديث آمده است، اسپينوزا» عهد عتيق«مختلف 
توان به نحوي تفسـير كـرد   مقدس را ميكوشد نشان دهد كه متون در سراسر اين كتاب اسپينوزا مي. دهدبشارت مي

  .كه با الهيات آزاد انديشانه سازش داشته باشد
اً از هابز گرفته شود، نظرية سياسي اسپينوزا عمدتكه ميان هابز و اسپينوزا ديده ميتالف مشرب فراواني خبا همة ا
                       . وي عقيده دارد كه در حالت طبيعي صواب و خطا وجـود نـدارد، زيـرا خطـا سـرپيچيدن از قـانون اسـت       . شده است

تواند مرتكب خطا شود و در اين موضوع با هابز موافق است كه كليسا بايـد كـامالً تـابع دولـت     گويد كه حاكم نميمي
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هرگونه طغياني، حتي بر ضد دولت بد، مخالف است؛ و زد و خوردهاي انگلستان را بـه عنـوان نمونـة     اسپينوزا با. باشد
ولي در ايـن نكتـه كـه عقيـده     . اين امر كه مقاومت با زور در برابر دولت چه عواقب بدي به بار مي آورد، ذكر مي كند

نيز با اين نظر موافق نيست كـه اتبـاع بايـد    و  .اشكال دولت است با هابز مخالف است» طبيعي ترين«دارد دموكراسي 
دانم كه وي ايـن  من درست نمي. يده اهميت قائل استخصوصاً براي آزادي عق .همة حقوق خود را فداي حاكم سازند

                  گمـان  . دهـد دولـت حـل و فصـل شـود چگونـه سـازش مـي       عقيده را با اين نظر كه همة مسائل ديني بايد به وسيلة 
نم در بيان اين نظر منظورش اين است كه اين مسائل بهتر است به وسيلة دولت حل و فصل گردد تا بـه وسـيلة   كمي

  .دادليسا تساهل نشان ميدر هلند دولت بسيار بيش از ك. كليسا
سـپس بـه روانشناسـي     كنـد، از مابعدالطبيعه شروع مي. كندا دربارة سه موضوع متمايز بحث مياسپينوز» اخالق«
. كنـد و روانشناسي مبتني اسـت تشـريح مـي    ف و اراده مي پردازد، و سرانجام اخالقي را كه بر اين مابعدالطبيعهعواط

ا اخـالق آن اصـالت   هابز؛ امـ آراي مابعدالطبيعة اين كتاب شكل ديگري از عقايد دكارت است و روانشناسي آن يادآور 
ظ بـه رابطـة فلـوطين بـا افالطـون                                دكـارت از بعضـي لحـا    رابطة اسپينوزا با. ترين محتوي كتاب استدارد و با ارزش

دكارت مردي بود داراي جنبه هاي مختلف و سرشار از كنجكاوي فكري، منتها بار اخالق جدي بـر  . شباهت نيستبي
توانسـتند  ن مـي رسمي اختراع كـرده بـود، شـكاكا   به قصد تأييد دين » داليلي«گرچه . كردميدوشش زياد سنگيني ن

اسپينوزا گرچه به علوم بي عالقـه نبـود، و   . نيادس عقايد افالطون را به كار مي بستندند؛ چنانكه كاركار بآراي او را ب
وي از دكـارت و  . حتي رساله اي هم دربارة قـوس و قـزح نوشـته اسـت، بيشـتر بـه ديانـت و فضـيلت توجـه داشـت          

د و در پي آن بود كه در دايرة فيزيك جايي براي ديانت و وقف زندگي معاصرانش فيزيك مادي و جبري را پذيرفته بو
تواننـد از  انند نمـي دي كساني كه آن را قرين توفيق نميهمند، و حتوكوشش او كوششي است شك. به خوبي پيدا كند
  .داري كنندستايش آن خود

» .خدا يا طبيعـت «: يك جوهر داريمفقط . مابعدالطبيعة اسپينوزا از آن نوعي است كه پارمنيدس بنياد كرده است
راسـت اسـت كـه    . دكارت به سه جوهر قائل بود، كه عبارتند از خـدا روح و مـاده  . هيچ امر متناهي قائم بالذات نيست

حتي در نظر او نيز خدا، به يك معني، بيش از روح و ماده جوهريت دارد؛ زيرا خدا روح و ماده را خلق كـرده اسـت و   
تواند آنها را نابود سازد؛ اما، جز نسبت به قدرت مطلق خدا، روح و ماده دو جوهر مستقلند كه بـه  هرگاه اراده كند مي 

در نظر او انديشه و بسط هر دو . اسپينوزا هيچكدام از آنها را نپذيرفت. شوندب با صفات انديشه و بسط تعريف ميترتي
ارواح منفـرد و پـاره هـاي    . كه بر ما مجهولند خدا همچنين داراي صفات نامحدود ديگري است. از صفات خدا هستند

آن بقـاي روح  . نيستند، بلكه فقط تجليـاتي از ذات بـاري انـد   » چيز«ماده در نظر اسپينوزا امور وصفي هستند؛ يعني 
سيحيان بدان معتقدند ممكن نيست، بلكه فقط بقاي غير شخصـي ممكـن اسـت، كـه عبـارت اسـت از       مشخصي كه 

يعني بـه وسـيلة   : ندامور متناهي به وسيلة حدود جسماني يا منطقي خود قابل تعريف. ه خداپيوستن بيشتر و بيشتر ب
تواند باشـد، و آن هسـتي مطلقـاً نامتنـاهي     فقط يك هستي تماماً مثبت مي» .ستهر تعييني نفي ا« :»نيستند«آنچه 
  .شودوحدت وجود كامل و خالص كشيده مي از اينجاست كه اسپينوزا به مسلك. است
) اختيـار (در عرصة نفسانيات چيزي به نـام ارادة آزاد  . نظر اسپينوزا همة امور تابع يك جبر منطقي مطلق است در

هر آنچه روي مي دهد تظاهري است از ماهيت مرموز خدا، و منطقاً . و در علم مادي چيزي به نام تصادف وجود ندارد
كنـد، و نقـادان در انگشـت    ورد گناه توليـد اشـكال مـي   كته در ماين ن. محال است كه وقايع جز آن باشند كه هستند

يز فرمودة خداسـت و  چيكي از اينان با توجه بدين كه مطابق نظر اسپينوزا همه . نهادن بر اين اشكال درنگ نكرده اند
آيا خوب بود كه نرون مادر خود را كشت؟ آيا خوب بود كـه آدم از ثمـرة ممنوعـه    : لذا خوب است، با خشم مي پرسد

د؟ اسپينوزا در پاسخ مي گويد كه در اين اعمال آنچه مثبت است خوب است و فقط آنچه منفي اسـت بـد اسـت؛    خور
ست كه واقعيت كامل دارد، نفي وجود نـدارد و  نزد خدا، كه فقط او. ي وجود دارداما نفي فقط در نظر موجودات متناه
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امـا ايـن   . جزائي از كل در نظر گرفته شوند وجود ندارنـد چون به مثابه اآيند، يهاي اموري كه به نظر ما گناه ميلذا بد
ايـن  . نظريه را، گرچه مورد اعتقاد غالب عرفا بوده است، نمي توان با نظرية رسمي دين دربارة گناه و لعنت سازش داد

ن صـادق  در عـين حـال چنـا   اسپينوزا هر چند كه ابداً اهل مجادلة قلمي نبود، . نظريه با رد كامل اختيار مالزمت دارد
ين نفرت از تعـاليم او شـگفت   ابنابر. بود، پنهان داردهر قدر براي معاصرانش ناگوار مي توانست عقايدش را،بود كه نمي

  .و خالف انتظار نيست
پـس از اصـول مسـلم    . قليدس به صورت تعاريف و اصول مسلم و قضايا تشريح شده اسـت به سبك آثار اُ» اخالق«

اين امر خوانـدن نوشـتة اسـپينوزا را    . وسيلة استدالل استنتاجي قوياً اثبات شده استمه چيز به هفرض اين است كه 
» داليـل «دعي اثبـات آنهاسـت   محصل امروزي كه نمي تواند بپذيرد براي آن اموري كه اسـپينوزا مـ  . دشوار مي سازد

. ارزد، ملـول خواهـد شـد   وختن نمـي توان اقامه كرد، ناچار از تفصيل استدالالت او، كه در حقيقت هم بـه آمـ  قوي مي
امـا سـرزنش كـردن    . است مطالعـه كنـيم  » اخالق«و حواشي را كه در لب مطالب  حكافي است كه بيان قضايا و شرو

چـه در اخـالق و چـه در مابعدالطبيعـه اسـاس      . اسپينوزا به مناسبت روش هندسي اش نشانة فهم قاصر خواهـد بـود  

ـ   ااثبات كرد، و بنـابر  توانميدستگاه وي اين بود كه همه چيز را  راي او اهميـت اساسـي   ين آوردن دليـل و برهـان ب
مـا  . توانيم مابعدالطبيعـة او را بپـذيريم  ولي اين بدان سبب است كه ما نمي توانيم اين روش را بپذيريم،ما نمي. داشت

ن علمـي بايـد از راه   است، زيرا عقيده داريـم كـه قـواني    منطقينمي توانيم باور كنيم كه ارتباط متقابل اجزاي جهان 
تـرين  هندسي ضرورت داشت و مالزم اساسي اما براي اسپينوزا روش. مشاهده كشف شوند، نه فقط به وسيلة استدالل

  .اجزاي نظرية او بود
عدالطبيعي است دربـارة  ح اين نظريه به دنبال يك بحث مابطر. پردازيم به نظرية اسپينوزا دربارة عواطفاكنون مي

روح بشر معرفـت كـافي بـر ذات اليـزال و     «: روح، كه منجر به اين بيان شگفت انگيز مي شود كه ماهيت و سرچشمة
گردنـد  گيرند، باعث انحراف خاطر ميمورد بحث قرار مي »اخالق«اما شهوات، كه در كتاب سوم » .نامتناهي الهي دارد

ي، تا آنجا كه متمكن در نفس خويش است، هر چيز«مي خوانيم كه . و تصور عقالني ما را از كل تيره و تار مي سازند
روانشناسي كتاب سـوم  . عشق و نفرت و ستيزه از اينجا بر مي خيزد» .مي كوشد كه در نفس وجود خويش باقي بماند

اگـر مـا بـدانيم كـه     «» .كندآن كس كه بداند كه هدف نفرتش نابود شده، احساس لذت مي«. تماماً خودخواهانه است
برد كه فقط به تملك يك فرد ممكن است درآيد مي كوشيم كاري كنيم كه آن شخص بر  شخصي از چيزي لذت مي

شده به طريق رياضـي   اما حتي در اين كتاب هم لحظاتي هست كه اسپينوزا نقاب بدبيني اثبات» .آن چيز دست نيابد
ما از طرف ديگر مي توان آن را بـه  نفرت با عمل به مثل افزايش مي يابد، ا«: گويدثالً آنجا كه مياندازد؛ مرا به دور مي

مطابق نظر اسپينوزا صيانت نفس انگيزة اساسي عواطف است؛ اما وقتي كه دريـابيم آنچـه در   » .وسيلة عشق نابود كرد
آن وقت بخشد، آنكه فصل ظاهري را دوام مي كند و نهست آن است كه ما را به كل وصل ميوجود ما واقعي و مثبت ا
  .دهديت ميصيانت نفس تغيير ماه

در بـاب نيـروي فهـم يـا در بـاب      «و » در باب اسارت بشر يا قدرت شهوات«كه به ترتيب » اخالق«دو كتاب آخر 
ما به نسبت اينكه آنچه بر ما مـي گـذرد ناشـي از    . نام دارند، دلكشترين قسمتهاي كتاب اسپينوزا هستند» آزادي بشر

اسپينوزا نيز مانند سـقراط و  . يين كنندة اعمالمان باشيم، آزاديمعلل خارجي باشند اسيريم، و به نسبت اينكه خود تع
سي كه بـه قـدر كـافي شـرايط حـال خـود را       ك: افالطون معتقد است كه هر عمل خطايي ناشي از اشتباه فكري است

بفهمد خردمندانه عمل خواهد كرد، و حتي در احوالي كه ممكن است براي ديگري بدبختي باشد خوشـبخت خواهـد   
اسپينوزا به حس از خود گذشتگي متوسل نمي شود، بلكه معتقد است كه خودجـويي، بـه يـك معنـي خـاص، و      . بود

هيچ فضيلتي مقدم بر اين سعي كه شخص وجود خود را حفـظ  «. خصوصاً صيانت نفس حاكم بر همة رفتار بشر است
ودجويي بر مي گزينـد بـا تصـور    اما تصور اسپينوزا از آنچه شخص خردمند به عنوان هدف خ» .كند قابل تصور نيست
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» .عاليترين خير روح معرفـت بـه خـدا و عـاليترين فضـيلت روح شـناختن خداسـت       «: يك خودخواه عادي فرق دارد
اشـخاص مختلـف ممكـن اسـت شهواتشـان      . ناميده مي شـوند » شهوات«عواطف چون از سر انديشة ناقص برخيزند، 

لذت فـي حـد ذاتـه خـوب     . كنند با يكديگر توافق خواهند داشتمتعارض باشد؛ اما كساني كه به پيروي عقل زندگي 
آن كس كه از عملي نـادم باشـد، بـدبختي يـا تزلـزل      «: است، ولي اميد و بيم بد است؛ و خواري و ندامت نيز بد است

ذشته يا ه اي در گداند، و لذا در نظر وي همة عواطفي كه اساساً به واقعاسپينوزا زمان را غير واقعي مي» .مضاعف دارد
آورد، خـواه آن  را تحت فرمـان عقـل بـه تصـور در مـي      روح، تا آنجا كه چيزي«. شوند، خالف عقلندآينده مربوط مي

  ».شوداه آينده، به يك اندازه متأثر ميانديشه از چيزي متعلق به زمان حال باشد و خواه گذشته و خو
ست، و شايسـته اسـت كـه انـدكي در آن تأمـل      ، ولي مبين اساس دستگاه اسپينوزااين قضيه قضية دشواري است

اگر جهان در حال بهتر شـدن  » .هر آنچه به سرانجام خوبي برسد خوب است«يك مثل ساير انگليسي مي گويد . كنم
؛ گـو اينكـه در هـر دو حـال مقـدار خـوبي و بـدي آن        باشد به نظر ما بهتر از وقتي است كه در حال بدتر شدن باشد

در . ز فاجعه اي كه در زمان خود ما روي دهد بيش از فاجعة زمان چنگيزخان متأثر مي شودخاطر ما ا .متساوي باشد
                هر آنچه روي دهد جزئي است از جهان جاويـد بـي زمـان، چنانكـه خـدا آن را      . نظر اسينوزا اين امر غير عقالني است

كوشد تا آنجا كه محـدوديت  انسان خردمند مي. ط استرببي) اليعني عدد روز و ماه و س(ا تاريخ ددر نظر خ. بيندمي
، يعني تحت منظـرة ابـديت، در نظـر    sub speci aeternitatisبشري اجازه مي دهد جهان را چنان كه خدا مي بيند، 

ممكن است در جواب بگوييد كه ما مسلماً حق داريم به بالياي آينده كه شايد بتـوان از آنهـا جلـوگيري كـرد     . درآورد
اما جبريت اسپينوزا براي اين برهان هم جـوابي   .بينديشيم تا مصيبتهاي گذشته كه با آنها كاري نمي توان كرد بيشتر
زين پيش نشان بودنيها بوده اسـت، و  . فقط ناداني باعث مي شود بپنداريم كه ما مي توانيم آينده را تغيير دهيم: دارد

شوند، زيرا هـر دوي ايـن   وم ميين سبب است كه بيم و اميد محكبه هم. آينده نيز مانند گذشته غير قابل تغيير است
  .ين ناشي از قصور فهمنداگيرند؛ و بنابرا همچون امور غير مسلم در نظر ميعواطف آينده ر

توانيم، چنان ديدي از جهان حاصل كنيم كه نظير ديد خدا باشد، آن وقت هـر چيـزي   وقتي كه ما، تا آنجا كه مي
خـدا  » .معرفت ناقص اسـت معرفت بر بدي «ين ابنابر. ل و عنصر الزم خوبي آن كل خواهيم ديدرا همچون جزئي از ك

خيـزد كـه اجـزاي    ظهور بدي فقط از اينجـا بـر مـي   . ختشناسد، زيرا بدي وجود ندارد تا بتوان آن را شنابدي را نمي
  .جهان را چنان در نظر بگيريم كه گويي قائم بالذاتند

مرد آزاد به هيچ امري كمتـر از مـرگ   «. اين است كه بشر را از چنگال ترس خالص كندبيني اسپينوزا نيت جهان
خود اسپينوزا به نحو بسيار كـاملي  » .نمي انديشد، و حكمت او تفكر دربارة مرگ نيست بلكه تفكر دربارة زندگي است

» فيـدو «راط، چنانكه در رسالة مانند سق. در آخرين روز زندگيش به تمام معني آرام بود. مطابق اين معني زندگي كرد
ديده مي شود، حال اعتالي روحي به او دست نداد، بلكه مانند روزهاي ديگر از هر دري كه مورد توجه مخاطبش بـود  

. اسپينوزا برخالف برخي فالسفة ديگر نه تنها نظريات خود را باور داشت بلكه بدانها عمـل مـي كـرد   . سخن مي گفت
ه اين مرد با وجود تحريكات شديد بدان گونه حـرارت و خشـمي كـه اخـالق وي آن را     من هيچ موردي سراغ ندارم ك

كرد، اما حد اعالي هرگز طرف را تحقير نمي. نطقي بوددر بحث و مجادله مؤدب و م. محكوم مي كند دچار شده باشد
  .بردخود را براي اقناع او بكار مي كوشش

شي شده باشد، خوب است؛ فقط آنچه از خارج مي آيـد بـراي مـا بـد     آنچه بر ما مي گذرد، تا آنجا كه از خود ما نا
چون همة آن چيزهايي كه انسان باعث آنهاست لزوماً خوب است، پس هيچ بدي بر كسي وارد نمي شود، مگر «. است

 ين بديهي است بر جهان من حيث المجموع هيچ واقعة بدي نمي تواند بگذرد، زيـرا كـه  ابنابر» .به وسيلة علل خارجي
اگر از . ما جزئي از طبيعت كل هستيم و از دستورهاي او متابعت مي كنيم«. جهان تحت تأثير علل خارجي قرار ندارد

ام دارد، و به عبارت ديگر قسـمت احسـن   ناين امر درك واضح و متمايزي دارا باشيم، آن قسمت از وجود ما كه هوش 
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انسان تا وقتي كه برخالف ميـل  » .كه در اين رضا باقي بماند كوشددهد و ميه بر ما مي گذرد رضا ميوجود ما، بدانچ
. خود جزئي از كل است اسير است، و همين كه به واسطة فهم خويش واقعيت منحصر به فرد كل را دريابد آزاد اسـت 

  .تشريح شده است» اخالق«مفاد اين نظريه در باب آخر 
انـد؛  »شهوت«لكه فقط به آن عواطفي معترض است كه عواطف معترض نيست، ب» همة«اسپينوزا مانند رواقيان به 

عاطفـه اي كـه   «. يعني احوالي كه در آنها به خود چنين مي نماييم كه بالاراده دستخوش نيروهـاي خـارجي هسـتيم   
فهميدن اينكه همه » .شهوت باشد، به محض آنكه درك واضح و متمايزي از آن حاصل كنيم ديگر شهوت نخواهد بود

 آن كس كه خود و عواطف خود را به نحو واضـح «. وح را به حصول قدرت بر عواطف كمك مي كندچيز جبري است ر
» .دارد و هر چه خود و عواطفش را بهتر بشناسد عشقش به خدا بيشتر مـي شـود  و متمايز بشناسد خدا را دوست مي

شق عقالني بـه خـدا وحـدت    ع. كندكه عين حكمت است، وارد مي» خدا، عشق عقالني به«اين قضيه ما را به موضوع 
توان گفت كه اين عشق عبارت است از انديشة صحيح همـراه بـا وجـد و نشـاط     به نظر من مي. ه استانديشه و عاطف

وجد از انديشة صحيح جزئي از عشق عقالني به خداست؛ زيرا اين وجد حاوي هيچ چيـز منفـي   . ناشي از درك صحت
چنـان از   كه حـال امـور منفصـل اسـت كـه در انديشـه       ،نه فقط ظاهراً ،حقيقتاً -ين جزئي است از كل انيست و بنابر

  .نماينديكديگر جدايند كه بد مي
لحظة پيش گفتم كه عشق عقالني به خدا متضمن وجد و نشاط است؛ اما شايد اين اشـتباه باشـد، زيـرا اسـپينوزا     

عشق عقالني روح نسبت بـه  «گويد كه  مي گويد كه از هيچ عاطفه اي، چه لذت و چه رنج، متأثر نمي شود؛ و نيز مي

 عشـق «كـنم كـه در   معذلك من گمان مـي » .به خود داردحد و حصري كه خدا نسبت زئي است از عشق بيخدا ج
چيزي هست كه عقل محض نيست؛ شايد اسپينوزا وجد و نشاط ناشي از اين عشـق را چيـزي برتـر از لـذت     » عقالني
  :بداند

من در نقل اقوال اسپينوزا اسـتدالالت  » .ا بايد مقام عمده را در روح اشغال كندعشق به خد«گويد كه اسپينوزا مي
چـون برهـان   . او را حذف كرده ام؛ ولي اين كار باعث شده است كه تصور ناقصي از انديشة وي در اينجا مجسـم شـود  

د براهين ساير قضايا را تصور توانند با قوة خيال خوكنم، خوانندگان ميتاه است، من آن را تماماً نقل ميقضية فوق كو
  :برهان فوق از اين قرار است. كنند
؛ لـذا  )V,15(و به وسيلة همة آنها پرورده مـي شـود   ) V,14(زيرا كه اين عشق به همة تطورات بدن مربوط است «

)V,11 (شـد قضـية   از قضايايي كه در برهان فوق بدانها رجوع » .بايد مقام عمده را در روح فراگيرد؛ و حكم ثابت است
V,14 تواند باعث گردد كه تطورات جسماني و تصاوير اشيا ممكـن اسـت بـه انديشـة خـدا ارجـاع       روح مي«: گويدمي
ف خود را بشناسد، خـدا را  آن كس كه به نحو واضح و متمايز خود و عواط« :گويدكه در باال نقل شد مي V,15» .شود

را بشناسد، خدا را دوسـت مـي دارد، و بـه نسـبت شـناختن      دارد، و به نسبت شناختن خود و عواطف خود دوست مي
به نسبت اينكه يك تصـوير ذهنـي بـه اشـياي     « :گويدمي V,11» .يابدواطف خود، عشقش به خدا افزايش ميخود و ع

  ».گيرده مي شود، و بيشتر روح را فرا ميدفعات بيشتر زنده بيشتري ارجاع شود، آن تصوير مكررتر است يا ب
گذارد عبارت است از ارجاع وقايع يشي در شناسايي آنچه بر ما ميهر افزا: ان كرديتوان چنين ب را ميباال» برهان«

اين درك هـر امـري بـه مثابـه جزئـي از خـدا عـين عشـق بـه          . به انديشة خدا، زيرا در حقيقت هر چيزي از خداست
  .گيردفرا مي انديشة خدا روح را تماماًوقتي كه همة امور به خدا ارجاع شود، . خداست

يك نصيحت اخالقي نيسـت، بلكـه   » عشق به خدا بايد جاي عمده را در روح فرا گيرد«بدين ترتيب قول بدين كه 
  .دهدچه با حصول شناسايي ناچار روي ميبياني است از آن
آن كس كه خـدا را دوسـت   «تواند از خدا نفرت داشته باشد، اما از طرف ديگر گويد كه هيچكس نمياسپينوزا مي

فلسـفة   گوته، كه بي آنكـه قـدم در آسـتانة فهـم    » .ه خدا نيز در عوض او را دوست بداردكمي دارد نمي تواند بكوشد 
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. ه هيچ وجه چنين نيسـت حال آنكه ب. پنداشتضيه را نمونه اي از انكار نفس ميستود، اين قاسپينوزا بگذارد او را مي

بخواهد كه خدا او را دوست بـدارد،   نبايدگويد كه شخص اسپينوزا نمي. جة منطقي مابعدالطبيعة اسپينوزاستاين نتي

ايـن مطلـب از ايـن    . بخواهد كه خـدا او را دوسـت بـدارد    تواندنميدارد گويد شخصي كه خدا را دوست ميمي بلكه
كه خـدا، كـه   ) V,17نتيجه ( زيرا كسي كه چنين كوششي بكند خواهد خواست «: برهان معلوم مي شود كه مي گويد

و اين مهمـل اسـت   ) III,19(آن كس او را دوست مي دارد، خدا نباشد؛ و نتيجتاً آن كس خواهد خواست كه رنج ببرد 
)III,28.( V,17 از . گويد خدا بري از شهوات بالذات يا رنج و گداز اسـت ت كه قبالً هم بدان رجوع شد و مياي اسقضيه

در اينجـا  . نتيجه اي كه در باال اشاره شد چنين بر مي آيد كه خدا نه كسي را دوست مي دارد و نه از كسي نفرت دارد
واهـد كـه   ت؛ يعني كسي كه خدا را دوسـت بـدارد و بخ  باز مفاد مطلب دستور اخالقي نيست بلكه ضرورت منطقي اس

  ».و اين مهمل است«خواهد كه رنج ببرد، خدا او را دوست بدارد مي
تواند هيچكس را دوست بدارد نبايد با اين قول كه خدا با عشق عقالني بي حـد و حصـري   قول بدين كه خدا نمي

خود را دوست بدارد، زيـرا ايـن امـر بـدون اعتقـاد غلـط       تواند خدا مي. دارد متناقض پنداشته شودخود را دوست مي 
  .ممكن است؛ و در هر صورت عشق عقالني نوع بسيار مخصوصي از عشق است

داروي مهـم  . را بـه مـا داده اسـت   » همة داروهاي ضـد عواطـف  «گويد كه اكنون ديگر در اينجا اسپينوزا به ما مي
به وسيلة عشق بـه خـدا    .ماهيت عواطف و رابطة آنها با علل خارجيعبارت است از انديشه هاي واضح و متمايز دربارة 

توان در عشق روح و مصائب را عموماً مي سالميِعلت نا«. داريمگري به جلو بر ميقابل عشق به افراد بشر، قدم ديمدر 
اليتغيـر و  عشـق بـه امـر    « اما معرفت واضح و متمايز موجد» .شديد به امري كه دستخوش تغييرات بسيار است يافت

  .شود و اين عشق آن خاصيت شورنده و اضطراب آور عشق به امور گذرا و تعيير پذير را نداردمي» ابدي
روح فقط تـا زمـاني   . در روح بشر چيزي هست كه ابدي است ،گرچه بقاي شخص پس از مرگ فريبي بيش نيست

مختلف را بـه صـورت    ي هست كه ذات بدنهايور و يادآوري است، اما نزد خدا انديشه اصكه بدن باقي است قادر به ت
عشق عقالني به خدا، وقتي كه به فرد دست دهـد، در ايـن   . ابدي روح است سازد، و اين انديشه جزءابدي متجلي مي

  .ابدي روح جاي دارد ءجز
                 ز تقـوا بـدين سـبب شـاد     اسـت؛ مـا   ، پاداش تقوي نيست بلكـه نفـس تقوا  آمرزيدگي، كه همان عشق به خداست

ا شـاد                     زنـيم كـه از تقـو   واي نفس خود را بدان سـبب لگـام مـي   زنيم، بلكه هشويم كه هواي نفس خود را لگام مينمي
  .شويممي

  :يابدبا اين كلمات پايان مي» اخالق«ب كتا
ود، بلكه چون به حكـم  شخص خردمند، تا آنجا كه خردمند در نظر گرفته مي شود، دچار اضطراب روحي نمي ش«

 .ضرورتي ابدي بر خود و خدا و اشيا آگاه است، هرگز نابود نمي شود و هميشه از رضاي حقيقـي روح برخـوردار اسـت   
بايد . اگر راهي كه من به عنوان طريق حصول اين نتيجه نشان داده ام سخت دشوار مي نمايد، كشف آن محال نيست

اگر دست يافتن بر رستگاري آسان و يافتن راه آن بي زحمـت ميسـر   . مي شود هم دشوار باشد، زيرا كه به ندرت پيدا
شد كه تقريباً همة مردم آن را فراموش كننـد؟ امـا همـة چيزهـاي عـالي همـان قـدر كـه         بود، پس چگونه ممكن مي
  ».دشوارند نادر نيز هستند

از مابعدالطبيعه جدا كنيم و ببينـيم كـه   براي ارزيابي اهميت اسپينوزا به عنوان فيلسوف الزم است كه اخالق او را 
  .ماندمت دوم چقدر از قسمت اول باقي ميبا رد قس

يعنـي   -ناميـد  » وحـدت وجـود منطقـي   «تـوان آن را  اي است كه ميبهترين نمونة فلسفهمابعدالطبيعة اسپينوزا 
گويد جهان كالً از يك جوهر واحد ساخته شده كه هيچيك از اجزاي آن به تنهايي منطقاً نمي توانـد  اي كه مينظريه

و اين عقيده مـا  . اساس نهايي اين نظر اين است كه هر قضيه داراي يك موضوع و يك محمول است. واجد وجود باشد
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قيده داشت كه ماهيت جهان و حيـات بشـري   اسپينوزا ع. را به اين نتيجه مي رساند كه روابط متكثر بايد موهوم باشد
ما بايد در برابر وقايع همان روش تسليم و رضا را داشته باشيم كـه در  . را مي توان منطقاً از اصول مسلم استنتاج كرد

اين مابعدالطبيعـه  . داريم؛ زيرا وقايع نيز به همين اندازه محصول ضرورت منطقي هستند 4مي شود  2و  2برابر قضية 

را بايد از راه مشاهده كشف كـرد نـه از    حقايق واقع. مردود است، و با منطق جديد و روش علمي سازش ندارد تماماً
كنيم كه منطقاً ضـرورت  ين استنباط را به وسيلة اصولي ميكنيم، اكه ما آينده را درست استنباط مي راه تعقل؛ وقتي

فهـومي  يـه دارد م كو آن مفهوم جوهر كه اسپينوزا بر آن ت. ستد، بلكه معلومات تجربي آنها را به نظر ما رسانده انندار
  .تواند آن را بپذيرد و نه فلسفهاست كه امروزه ديگر نه علم مي

كه بـا همـة مـردود     -كنم يا حداقل من احساس مي - يمكنرسيم، احساس ميخالق اسپينوزا مياما وقتي كه به ا
                      بـه طـور كلـي اسـپينوزا     . ق، گرچه نه تمـامي آن، پـذيرفتني اسـت   بودن اساس مابعدالطبيعي آن مقداري ار اين اخال

خـود او  . مي خواهد نشان دهد كه چگونه، حتي وقتي كه حدود اختيار بشر را بشناسيم، مي توان شريف زندگي كـرد 
ايي كه اين حـدود بالشـك   به واسطة نظرية جبري اش حدود اين اختيار را تنگتر از آنچه هست مي سازد؛ اما در جاه

از دست بشـر هـيچ كـاري بـراي     : مثالً مرگ را در نظر بگيريد. وجود دارند نصايح اسپينوزا بهترين نصايح ممكن است
يافتن عمر جاويد ساخته نيست؛ پس بيهوده است كه وقت خود را با ترس و زاري از اين كـه سـرانجام خـواهيم مـرد     

زاد بـه هـيچ   مـرد آ « :گويـد اسپينوزا حق دارد كه مـي . دگي استراندن نوعي برترس از مرگ را در دل پرو. تلف كنيم
اما حتي در اين مورد نيز فقط در برابر مرگ كلي بايد چنـين رفتـاري داشـت، و از    » .انديشدچيزي كمتر از مرگ نمي

مورد هم آنچه بايد حتي در اين . مرگ از هر بيماري خاصي بايد با تسليم شدن به معالجة طبي خود را بر حذر داشت
از آن پرهيز كرد نوعي نگراني و وحشت است، كارهاي الزم را بايد به آرامي انجام دهيم و سپس بايد افكار خـود را تـا   

هاي كامالً شخصـي ديگـر   عين همين مالحظات در مورد همة مصيبت. آنجا كه ممكن است متوجه مطالب ديگر سازيم
  .كندنيز صدق مي

يزهايي را كـه در زمـان   چدارد مصيبتي پيش آيد چطور؟ بگذاريد بعضي انسان دوستش مي اگر براي كسي كه اما
فرض كنيد كه شما در يك سـازمان مخفـي بـر    . خود ما ممكن است براي مردم اروپا يا چين پيش آيد در نظر بگيريم

يـا فـرض   . را تيرباران كرده اند ضد نازيها فعاليت مي كنيد، و چون نازيها خودتان را نتوانسته اند دستگير كنند، زنتان
كنيد كه شوهري داريد كه به اتهامي براي كار اجباري به قطب فرستاده شده و در آنجـا از بـي غـذايي و جـور مـرده      

آيا شما شما بايد در . فرض كنيد كه سربازان دشمن از دختر شما هتك ناموس كرده اند و سپس او را كشته اند. است
  ا حفظ كنيد؟اين شرايط شكيب فلسفي ر

مـن  » .پدر، آنها را ببخش، زيرا خود نمي دانند كه چه مي كننـد «: ر از تعاليم مسيح پيروي كنيد، خواهيد گفتگا
امـا  . توانند صادقانه و از ته دل چنين بگويند، و آنها را براي اين توانـايي تحسـين كـرده ام   ام كه ميديده 1كويكرهايي

. س شـده اسـت  كامل داشته باشيم كه مصيبت به عمقي كه بايـد و شـايد احسـا   پيش از تحسين كردن بايد اطمينان 
هميتـي دارد كـه خـانواده ام رنـج                            بـراي مـن چـه ا   «: گفتنـد برخي از رواقيان را بپذيرد كه مـي تواند رفتار انسان نمي

خـوب اسـت،   » خود را دوست بدار دشمن«اصل مسيحي » .كشند؟ من باز هم مي توانم فضيلت خود را حفظ كنممي
اصل مسيحي شكيب را تحمل نمي كنـد، بلكـه عشـق    . خوب نيست» به دوستان خود بي اعتنا باش«ولي اصل رواقي 

توان گفت، جز اينكه براي غالـب مـا   بر ضد اين اصل چيزي نمي. آوردنسبت به حتي بدترين مردم پديد ميپر شوري 
  .كار بنديمانه آن را باست كه بتوانيم صادقدشوارتر از آن 

                                                           

1 .Quakers م. فرقه اي از مسيحيان .  
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وقتي كه مكداف با خبر مي شود كه مكبث زن و فرزند او . العمل بدوي در برابر اين گونه مصائب انتقام استعكس
                          وقتي كه فاجعـة عظـيم باشـد، چنـان كـه در اشـخاص       . را كشته است، تصميم مي گيرد كه شخصاً آن جبار را بكشد

حكـوم هـم   ماكثر مردم هنوز اين عكس العمل را مي پسندند، و آن را يكسـره   ،حشت روحي ايجاد كندبي طرف نيز و
به عـالوه  . نمي توان كرد؛ زيرا اين رفتار از نيروهايي است كه در ايجاد مجازات دخالت دارد و مجازات گاهي الزم است

د كه اگر مجال تظاهر نبايد ديـد شـخص را   از نقطة نظر سالمت روحي، سائقة انتقامجويي ممكن است چنان قوي باش
اين نكته هميشه صادق نيسـت، امـا در بسـياري از مـوارد     . در زندگي ديگرگون كند و كم و بيش عليل و ناسالم سازد

تا آنجا كه جامعه آن را مجـاز مـي دانـد،    . از سوي ديگر بايد گفت كه انتقام انگيزة بسيار خطرناكي است. صادق است
شخص اجازه مي دهد كه تنها به قاضي برود؛ و اين درست همان چيزي است كه قانون مي كوشد از آن اين انگيزه به 
مـثالً  . به عالوه اين انگيزه غالباً شديد است و مي خواهد بيش از اندازة مطلوب مجازات را اعمـال كنـد  . جلوگيري كند

ن عقل را از دستش ربوده باشد، مـرگ بـي درد   اما كسي كه شهوت انتقام عنا. شكنجه را نبايد با شكنجه مجازات كرد
زنـدگيي   -ست كه اسـپينوزا حـق دارد   و در اينجا -به عالوه . داندسي كه آماج نفرت اوست كافي نميو رنج را براي ك

پـس انتقـام   . كه به فرمان يك شهوت واحد بگردد، زندگي تنگ و محدودي است و با هيچ گونه حكمتي سازش ندارد
  .ل در برابر آسيب نيستبهترين عكس العم

ر گنـاهي نتيجـة   در نظـر وي هـ  . حرف اسپينوزا همان حرف شخص مسيحي است، به اضافة قدري مطالـب ديگـر  
كند كه از دايرة محـدودي  اما توصيه مي» .كننددانند چه ميبخشم، زيرا خود نميآنها را مي«گويد او مي. ناداني است

كنيم، و ما را تشـويق مـي كنـد كـه حتـي در بزرگتـرين مصـائب نيـز از          كه به عقيدة او سرچشمة گناه است احتراز
به نام جزئـي از   ومي خواهد كه ما مصيبت را در ارتباط با علل آن . محبوس ساختن خود در چهار ديوار غم بپرهيزيم

نفـرت از  «: تواند بـر قهـر فـائق آيـد    ، اسپينوزا عقيده دارد كه مهر ميچنانكه ديديم. كل نظام طبيعت در نظر بگيريم
نفرتي كه به وسيلة عشق كـامالً  . يابد، اما از طرف ديگر ممكن است به وسيلة عشق نابود شودعمل به مثل افزايش مي

اي كـاش مـن   » .منحل گردد به عشق مي پيوندد؛ و آنگاه عشق از آنچه هر آينه نفرت از آن مي بود، بيشتر مي شـود 
ه شخصي كه نفرت مـي ورزد كـامالً در يـد    كرا بپذيرم؛ اما نمي توانم، مگر در موارد استثنائي مي توانستم اين سخن 

در اين قبيل موارد تعجب از مجازات نشدن ممكـن  . كنداندن نفرت خودداري ميقدرت آن شخصي باشد كه از بازگرد
ندارد بدانها اطمينان بدهيد كه از آنـان  اما تا زماني كه بدكاران صاحب قدرتند، فايده . است تأثير اصالحي داشته باشد

توانيد با عدم مقاومـت قـدرت را از   و شما هم نمي. نفرت نداريد؛ زيرا انگيزة سخنان شما را به غلط تعبير خواهند كرد
  .چنگ آنان خارج كنيد

د كـه اگـر   اسـپينوزا مـي انديشـ   . مسئله براي اسپينوزا آسانتر از كسي است كه به خوبي نهايي جهان عقيده ندارد
شخص مصائب خود را چنان كه در واقع هستند، يعني جزئي از سلسلة عللي كه از ازل تا ابد گسـترده اسـت، در نظـر    

غمه هاي نآورد خواهد ديد كه اينها فقط براي شخص وي مصيبتند، نه براي جهان؛ بلكه براي جهان اين مصائب فقط 
به نظر مـن وقـايع جزئـي    . پذيرمبتوانم اين را من نمي. بخشند نهايي را كمال مي ناساز گذراني هستند كه هماهنگي

اي تا ابد جزئـي از جهـان بـاقي     هر عمل بيرحمانه. دهندبا جذب شدن دركل تغيير ماهيت نميهمانند كه هستند، و 
ند، يا بـه  بدي خارج و به حريم خوبي داخل ك ةتواند آن عمل را از حيطچ امري كه بعداً اتفاق بيفتد نميماند و هيمي

  .دهد كمال ببخشدز آن را تشكيل ميكلي كه اين عمل بد جزئي ا
يا بـه  (معذلك اگر قرعة فال به نام شما افتاده است كه بايد چيزي را كه از نصيب عادي ساير افراد بشر بدتر است 

ظـر گـرفتن مطـالبي    تحمل كنيد، اصل اسپينوزا دائر به در نظر گرفتن كل، يا حـداقل در ن ) نظر شما چنين مي نمايد
حتي اوقاتي هست كه انديشيدن بدين موضـوع كـه حيـات بشـري بـا آن      . بزرگتر از اندوه شخصي، اصل مفيدي است

، انديشة تسلي بخش و تسكين رنجها و بديهايي كه دارد جز ذرة بي نهايت حقيري در برابر حيات جهان چيزي نيست
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يك ديـن كـافي نباشـد، امـا در ايـن دنيـاي دردنـاك همـين          ت براي تشكيلاشايد اين گونه مالحظ. اي استدهنده
  .دهدز يأس شديد به انسان دست ميمالحظات كمكي است به سالمت روح و ترياقي است در برابر فلجي كه ا
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درسـت اسـت   . از عاليترين مغزهاي همة روزگاران بود، اما آدميزادة شايان ستايشي نبـود ) 1716-1646(نيتس  اليب

خواهد استخدام شود ببيند در او وجود داشت؛ سـاعي  ت در كارنامة كارمندي كه ميكه آن فضايلي كه انسان مايل اس
             و صرفه جو و ماليم و از لحاظ مالي درستكار بود؛ اما از فضايل فيلسوفانة عاليتري كـه در اسـپينوزا چنـان بـه چشـم      

ن جهـت  هايش از آن گونه نبود كه برايش محبـوبيتي فـراهم كنـد؛ بـدي    هبهترين انديش. مي خورد، در او اثري نيست
آنچه منتشر كرد براي جلب عنايـت شـاهزادگان و   . اليب نيتس آنها را روي كاغذ آورد ولي در كشو ميزش حبس كرد

نتيجه اين شد كه اكنون دو دستگاه فلسفي وجود دارد كه مي توان آنهـا را نماينـدة   . شاهزاده خانمها نوشته شده بود
دسـتگاهي اسـت خـوش بينانـه و موافـق ديانـت و خيـالي و        يكي آنكه خودش اعالم مي كـرد و  : اليب نيتس دانست

سطحي؛ ديگري آنكه رفته رفته به وسيلة تدوين كنندگان نسبتاً متأخر آثارش از البالي نسخ خطي آن آثار اسـتخراج  
مختـرع  . زي منطقـي شده است و دستگاهي است عميق و منسجم و تا حد زيادي اسپينوزايي، و به طرز حيـرت انگيـ  

ايـن نكتـة    F. H. Bradleyبرادلـي  . هــ . و ف(گويد اين جهان خيرترين همة جهانهاي ممكن اسـت  ه مياين نظريه ك
و . آن اليب نيـتس معـروف و محبـوب بـود     )»ضروري است، و هر چه در او هست يك شرّ«طنزآميز را بدان افزود كه 

اگـر  . از او رسم كـرده اسـت   Doctor Pangiloosهمين اليب نيتس بود كه ولتر تصوير مضحكي به نام دكتر پانگلوس 
ديگر داراي اهميـت فلسـفي    ايم؛ اما آن اليب نيتسِيم يك امر تاريخي را فراموش كردهاين اليب نيتس را ناديده بگير

  .بسيار بيشتري است
، كه در آنجـا پـدرش اسـتاد فلسـفة اخـالق      گاليب نيتس دو سال پيش از پايان جنگ سي ساله در شهر اليبتسي

درجة دكتري حقـوق   Altelorfاز دانشگاه آلتورف  1666در دانشگاه به تحصيل حقوق پرداخت و در  .به دنيا آمدبود، 
امـوري بسـيار   «گرفت و در همان دانشگاه يك كرسي استادي به او پيشنهاد كردند، اما اليب نيتس نپذيرفت و گفـت  

راي آلمـان  شد كه مانند ساير امـ  Mainzم ماينتس وارد خدمت اسقف اعظ 1667در » .رمامنفاوت با اين كار در نظر د
با رضايت اسقف اعظم، اليب نيتس كوشيد پادشاه فرانسـه را متقاعـد سـازد    . لي پر بيم داشتغربي از لويي چاردهم د

كه به جاي حمله به آلمان به مصر حمله كند؛ اما با كمال ادب به او يادآوري كرد كه از زمـان لـويي قـديس بـه بعـد      
نقشة اليب نيتس از نظر مردم پوشيده ماند تا آنكه ناپلئون، چهار سـال پـس از   . گ مذهبي از مد افتاده استديگر جن

                بـراي اجـراي ايـن نقشـه      1673در . آن را كشـف كـرد   1803حملة بي نتيجه اش به مصر، به هنگام اشغال هانور در 
معاشرتهايش در پـاريس  . د از اين تاريخ را در آن شهر گذراندهار سال بعچاليب نيتس به پاريس رفت و قسمت اعظم 

از لحاظ پرورش قواي فكري او اهميت فراوان داشت؛ زيرا كه در اين هنگام پاريس چه در فلسـفه و چـه در رياضـيات    
كـه  يني تزيمال را اختراع كرد، بي آنفحساب ان 1675-6در اين شهر بود كه اليب نيتس در . جهان را رهبري مي كرد

و  1684كار اليب نيتس نخسـتين بـار در   . از كار پيشتر ولي منتشر نشدة نيوتون در همين موضوع اطالع داشته باشد
جـدالي كـه بعـداً بـر سـر حـق تقـدم ايـن دو در گرفـت قابـل تأسـف و موجـب             . انتشار يافـت  1687كار نيوتون در 

  .سرشكستگي همة طرفهاي اين دعوا بود
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هر وقت يكي از بانوان دربار هانور ازدواج مي كرد، اليب نيتس بـه قـول   . ري لئيم بوداليب نيتس در مورد پول قد
بدو مي داد كه عبارت بود از مقداري پند و اندرز مفيد كه به اين موضوع ختم مـي شـد   » هدية عروسي«خودش يك 

روسـان  دهد كه عنشان نميتاريخ . و را ترك بگوييدكه اكنون كه شما شوهري براي خود يافته ايد، نبايد عادت شستش
  .اند يا نهشدهاز اين هدايا ممنون مي

در آلمان به اليب نيتس فلسفة ارسطويي مدرسي نو را آموخته بودند، و او مقداري از اين تعاليم را در سراسر عمـر  
او مـؤثر  ا در اما در پاريس اليب نيتس با فلسفة دكارت و ماديت گاسندي آشـنا شـد، و هـر دوي آنهـ    . خود حفظ كرد

را ترك گفتـه اسـت؛ و منظـورش از ايـن مكاتـب همـان       » مكاتب ناچيز«گويد كه در اين هنگام خود وي مي. افتادند
 Arnauld the Jansenistي نو آرنـوي يانسـ   Malebrancheبرانش لدر پاريس اليب نيتس با مـا . فلسفة مدرسي است

اليـب نيـتس   . با وي مالقات كرد 1676ود كه اليب نيتس در آخرين تأثير مهم در فلسفة او تأثير اسپينوزا ب. آشنا شد
سالهاي بعـد وي در  . را از او گرفت» اخالق«يك ماهي از هر در با اسپينوزا مباحثه كرد و دستنويس قسمتي از كتاب 

در ايـن  بدگويي به اسپينوزا شركت كرد و روابط خود را با او به حداقل رساند و گفت كه فقط يكبار او را ديده است و 
  .مالقات اسپينوزا چند شوخي در باب سياست برايش نقل كرده است

از . آغاز شد 1673روابط اليب نيتس با خاندان هانور، كه اليب نيتس باقي عمر خود را در خدمت آنان گذراند، در 
داشت و رسماً به كار نوشـتن تـاريخ برونسـويك     Wolfenbüttelبه بعد منصب كتابداري آنان را در ولفن بوتل  1680

Brunswick منتشـر نشـد   1834اين تـاريخ تـا   . رسيده بود كه درگذشت 1009و در اين تاريخ به سال . گماشته شد .
اما از اين كار نتيجه اي به بـار   ،اليب نيتس مقداري از وقت خود را براي اجراي نقشة متحد ساختن كليسا صرف كرد

منسـوب   Esteايتاليا كرد براي يافتن شواهدي دائر بر اين كه دوكهاي برونسـويك بـا خانـدان اسـته      هبسفري . نيامد
نور جـا گذاشـت، و   ااما با همة اين خدمات، هنگامي كه جرج اول پادشاه انگلستان شد، اليب نيـتس را در هـ  . اندبوده

امـا  . نگلستان را مخالف اليب نيتس ساخته بـود علت عمدة اين كار آن بود كه مجادالت اليب نيتس با نيوتون، مردم ا
اما . كردز بر ضد نيوتون از او طرفداري ميگفت، شاهزاده خانم ويلنيتس به همة طرفهاي مكاتبه اش ميچنانكه اليب 

  .گذشتروك و فراموش شده بود از جهان دردر حالي كه مت سنيتنايت آن شاهزاده خانم، اليببا وجود لطف و ع
» اصول طبيعـي و الهـي  «و  Menadology» مونادشناسي«پسند اليب نيتس را مي توان در كتابهاي فلسفة مردم 

Principles of Nature and of Grace  اليب نيتس براي شـاهزاده  ) معلوم نيست كدام يك را(يافت كه يكي از آنها را
ني الهيات خوش بينانـة الهـي او در   مبا. نوشته است Marlboroughهمكار مارلبورو  Eugene of Savoyاوژن ساوآيي 

ا من بحث خود را ب. تشريح شده است، كه آن را اليب نيتس براي شارلوت ملكة پروس نوشت Théodicle» تئودسيه«
منتشر نشـده از  كنم، و سپس به آثار محكمتر اليب نيتس، كه شده است آغاز مي ها مطرحاي كه در اين نوشتهفلسفه

  .زمپردااو بر جا ماند، مي
اليب نيتس مانند دكارت و اسپينوزا فلسفة خود را بر اساس مفهوم جوهر قرار مي دهد، اما در مورد رابطة روح بـا  

دكارت به سه جوهر قائل است كه عبارتنـد از خـدا و روح و   . ماده و در مورد تعداد جواهر با آنان اختالف اساسي دارد
دكارت بسط ذات ماده است، در نظر اسپينوزا بسط و انديشه هـر دو از  در نظر . اسپينوزا فقط خد را قبول داشت. ماده

دلـيلش ايـن اسـت كـه بسـط      . اليب نيتس معتقد است كه بسط نمي تواند از صفات يك جوهر باشد. صفات خدايند
 اي از جواهر نسبت داده شود، و هـر جـوهر واحـدي بايـد غيـر     تواند به مجموعهاين فقط ميمستلزم تكثر است و بنابر

هر يـك از ايـن   . ناميدمي) monad(» واحد«در نتيجه او به تعداد نامحدودي جواهر قائل بود كه آنها را  .منبسط باشد
حقيقـت هـر   . واحدها داراي بعضي از صفات نقطة فيزيكي هستند، اما فقط وقتي آنها را به طور مجرد در نظر بگيـريم 

اين بنـابر . مردود دانستن بسط به عنوان صفات جوهر نتيجه مي شوداين نظر به طبع از . يك از واحدها يك روح است
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تيجه اليب نيتس به انكار ماده و قرار دادن ندر . رسد كه يگانه صفت اساسي ممكن جوهر بايد انديشه باشدبه نظر مي
  .خيل نامحدودي از ارواح به جاي آن ناچار شد

                    كه جواهر قادر به فعـل و انفعـال بـر يكـديگر نيسـتند، نـزد       اينارت پرورانده بودند، دائر بر اي كه پيروان دكنظريه
توانند رابطة عّلـي  رگز نمياليب نيتس عقيده دارد كه هيچ دو واحدي ه .نيتس حفظ شد و به نتايج غريبي رسيداليب

واحدها، بـه  . ندگي ظواهر استوقتي كه به نظر مي رسد چنين رابطه اي دارند، به سبب فريب. با يكديگر داشته باشند
مـي رسـد   يكي در عالم ديناميك كه به نظر : اين نكته دو اشكال پيش مي كشد. اند»سربسته«قول خود اليب نيتس، 

ادراك  شـئ كنند، خصوصاً هنگام تصادم؛ ديگري در مورد ادراك، كه به نظر مي رسد اثـر  اجسام بر يكديگر تأثير مي
. فعالً اشكال ديناميكي را ناديده مي گيريم و بـه بحـث در مسـئلة ادراك مـي پـردازيم     ما . شده بر ادراك كننده باشد

كند، نه بدان سبب كـه جهـان در آن واحـد    ي جهان را در خود منعكس مي»واحد«اليب نيتس عقيده داشت كه هر 
را حاصـل  جـه اي  تأثير مي كند، بل بدين علت كه خدا به واحد چنان ماهيتي داده است كه به خودي خود چنين نتي

پديد ه فعل و انفعال از آن يوجود دارد كه شب» هماهنگي تقديري«بين تغييرات يك واحد به واحد ديگر يك . كندمي
اند در آن واحـد  ان شدهپيداست كه اين موضوع گسترش همان قضية دو ساعت است كه چون با هم كامالً ميز. آيدمي

چنان ميزان كرده است كـه در آن واحـد   » خالق«ساعت دارد كه همه در اليب نيتس تعداد نامحدودي . زنندزنگ مي
بـراي  . زنگ بزنند، نه بدان علت كه در يكديگر مؤثرند، بل بدين سبب كه هر يك از آنها يك دستگاه كامالً دقيق است

ه بـراي  آمد، اليب نيتس داليل شايان تحسيني را كـه ايـن نظريـ   يب ميكساني كه هماهنگي تقديري به نظرشان عج
  .كردكند نقل ميات وجود خدا فراهم مياثب

دهد كه در آن سلسله هر واحدي بر حسب اينكه جهان را با چه درجـه اي از  سلسلة مراتبي تشكيل مي» واحدها«
در ادراك همة واحدها قـدري ابهـام وجـود    . وضوح و تمايز در خود منعكس كند در مرتبة بلند يا پست قرار مي گيرد

بدن انسان تماماً از واحدها تشكيل شـده اسـت؛   . قدار اين ابهام بسته به مقام واحد مورد بحث فرق مي كنددارد، اما م
ق نيز در بـدن انسـان وجـود دارد كـه روح بـه      فواما يك واحد مت. آنها يك روح است و يكايك آنها جاويداننديك هر 

تفـوق ايـن واحـد فقـط بـدين      . شـود ناميده ميدهد آن واحد جزئي از آن را تشكيل مي معني اخص بدن شخصي كه
. ادراكاتي واضحتر از ادراكات ساير واحدها دارد، بلكه اين واحد به يـك معنـي ديگـر نيـز تفـوق دارد     كه معني نيست 

وقتي دست من حركت مي كنـد،   :محض خاطر اين واحد متفوق روي مي دهد) در شرايط عادي(تغييرات جسم بشر 
گيرد در واحد متفوق واقـع اسـت، يعنـي در روح مـن، نـه در      راي حصول آن صورت ميكت اين دست بغرضي كه حر

كنـد  ضبط ارادة من بـر بـازويم جلـوه مـي     آنچه در نظر فهم عادي حقيقت. دهندواحدهايي كه دست مرا تشكيل مي
  .همين است

؛ اما داراي يك قرينـة  مكان، چنان كه بر حواس ظاهر مي گردد و چنان كه در فيزيك مفروض است، واقعيت ندارد
ه از آن جهان را در خود مـنعكس  واقعي است كه عبارت است از وضع واحدها به ترتيب سه بعدي مطابق نظر گاهي ك

توانيم با اندكي تقريب بگوييم كه واحـد  به اين معني ما مي. بيندخود مي هر واحدي جهان را با نمايي خاص. كنندمي
  .داراي يك وضع مكاني است

هر نظر گاه . خود را مجاز بدانيم كه اين گونه سخن بگوييم، مي توان گفت كه چيزي به نام خأل وجود نداردوقتي 
هيچ دو واحدي عيناً هماننـد يكـديگر نيسـتند؛ و ايـن همـان      . ممكني را يك واحد واقعي، و فقط يكي، پر كرده است

  .است» همانستي امور غير قابل تمييز«اصل اليب نيتسي 
. با جبهه بستن در برابر اسپينوزا به آن اختياري كه در دستگاه او جايز است ميـدان فـراوان مـي دهـد     نيتساليب

گويـد  دهد؛ اما دربارة فاعالن مختار ميمطابق آن هيچ امري بي علت رخ نميكه » اصل علت فاعله«اصلي دارد به نام 
آنچه يك فرد بشر مي كند داراي انگيـزه اي اسـت،    هر» .متمايل مي سازند، بي آنكه ايجاب كنند«كه علل افعال آنها 



 تاريخ فلسفة غرب □ 446

 

نويسـد چنـين                       يـتس وقتـي كـه بـراي پسـند ديگـران مـي       حداقل اليب ن. اما علت فاعلة عمل او وجوب منطقي ندارد
ز اراحـت كننـده اسـت ا   گويد؛ اما چنان كه خواهيم ديد وي نظرية ديگري هم داشت كه چون دريافت براي آرنـو ن مي

  .داري كردافشاي آن خود
اما تحـت هـيچ اجبـاري     دهد،هميشه بهترين اعمال را انجام مي خدا. اعمال خدا نيز داراي همين نوع آزادي است

نين توانـد خـالف قـوا   اس اكويناس موافق است كه خـدا نمـي  اليب نيتس با توم. براي انجام دادن آن اعمال قرار ندارد
ختيار وسيعي در برابر انجام گرفتن هر آنچه منطقاً امكان دارد فرمان دهد، و اين امر اتواند به منطق عمل كند، اما مي

  .دهداو قرار مي
ايـن داليـل سـابقة تـاريخي درازي دارنـد؛      . اليب نيتس داليل مابعدالطبيعي وجود خدا را به صورت نهايي درآورد

گيرنـد؛ و يكـي از آنهـا، يعنـي برهـان      شـكل مـي  شوند و به دست مدرسيان آغاز مييعني با ارسطو، و حتي افالطون، 
اين برهان را توماس قديس مردود دانسـت، امـا دكـارت    . به وسيلة انسلم قديس اختراع شد ontologicalبودشناختي 

ن را بهتر از آن بيان كرد كه تا آن زمـان  اهياليب نيتس كه مهارتش در منطق به حد اعلي بود، اين بر. آن را احيا كرد
  .به همين سبب من در بحث دربارة اليب نيتس اين براهين را مورد بررسي قرار خواهم داد. بودند بيان شده

. اما پيش از بررسي جزئيات اين براهين بد نيست متوجه باشيم كه الهيان امروزي ديگر بر اين براهين تكيه ندارند
نيـز  » عهـد جديـد  «قدرت اسـت، خـداي   خداي » عهد عتيق«خداي . الهيات قرون وسطايي ناشي از فكر يوناني است

يعنـي وجـود او   . خداي عشق است؛ در حالي كه خداي الهيان، از ارسطو تا كالوين، خدايي است كه بر عقل تكيه دارد
آن خـدايي كـه در پايـان    . شـد مشكالت برهاني در فهميدن جهان ميمعماهايي را حل مي كند كه در غياب او باعث 

ان يك قضية هندسي ذكر مي شود روسو را، كه به مفهومي از خدا بازگشـته اسـت كـه    يك سلسله استدالل مانند بره
يـن لحـاظ اغلـب از    الهيان جديد، به خصوص پروتستانهاشان، از ا. كندداي اناجيل شباهت دارد، قانع نميبيشتر به خ

و برادلـي   Lotzeه در فلسـفة هگـل و لوتسـ   . انـد شـان داده فالسـفه محافظـه كـاري بيشـتري ن    . اندروسو پيروي كرده
Bradlley       براهين نوع مابعدالطبيعي همچنان باقي است، گو اينكه كانت مدعي است كـه ايـن بـراهين را يكبـار بـري

  .هميشه منسوخ ساخته است
برهـان  ) 2(، )الوجـودي معرفه(برهان بودشناختي ) 1(ند از براهين اليب نيتس در اثبات وجود خدا چهارند و عبارت

توان آن را تعميم داد به برهـان نظـام يـا    برهان هماهنگي تقديري، كه مي) 4( ،برهان حقايق ابدي) 3( ،شناختيجهان
  .ما اين براهين را به ترتيب مورد بحث قرار خواهيم داد. نامدالهي، چنان كه كانت آن را مي -برهان فيزيكي 

يد كه هر شخص يا چيز عـادي از يـك   اين تمايز مي گو. برهان بود شناختي متكي برتمايز بين وجود و ذات است
هملت با آنكـه  . او را تشكيل مي دهند» ذات«طرف داراي وجود است، و از طرف ديگر داراي كيفيات خاصي است كه 

وقتـي كـه مـا شخصـي را     . ذاوجود ندارد داراي ذات معيني است، يعني غمگين است و مردد و نكته سنج و قس عليه
                     ف ما دقيق باشد، باز اين مسئله كه آيا آن شـخص واقعـي اسـت يـا خيـالي مفتـوح       كنيم، هر اندازه توصيتوصيف مي

اما در مـورد خـدا   . ناهايي دال بر وجود آن نيستدرسي مي گويند كه ذات هيچ جوهر متبه اصطالح فلسفة م. ماندمي
كند مي گويد كـه ذات دال  ز او پيروي ميقديس كه دكارت هم اشود، انسلم به عنوان كاملترين هستي تعريف ميكه 

بر وجود هست، به اين دليل كه هستيي كه جامع كماالت باشد، اگر داراي وجود باشد بهتر از آن است كه نباشد؛ و از 
  .شود كه اگر خدا داراي وجود نباشد بهترين هستي ممكن نخواهد بودمي اين مقدمه چنين نتيجه

گويد كه اين برهان نياز به تكمله اي دارد، و اين كند؛ بل ميقبول و نه كالً رد مي را نه كالًاليب نيتس اين برهان 
اليب نيتس دليلي بـراي ممكـن بـودن خـدا     . كه خدا، به حسب تعريف، ممكن استمله بايد دليلي باشد دائر بر اينتك

: كنـد خـدا را چنـين تعريـف مـي     ايـن دليـل  . نوشت و هنگامي كه در الهه با اسپينوزا ديدار كرد آن را بدو نشان داد
 كيفيت ساده اي كه مثبت و مطلـق «: و كمال اينگونه تعريف مي شود. كاملترين هستي، يعني موضوع جميع كماالت
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چ دو كمـالي بنـا   كند كه هياليب نيتس به آساني اثبات مي» .دكنبيان مي حدودياست و مبين هر چه باشد آن را بي
ين يك موضوع جميع كماالت يا كاملترين ابنابر«: گيرد كههم ناسازگار باشند و نتيجه ميبا توانند به تعريف فوق نمي

وجود دارد، زيرا وجـود از جملـة مكـاالت    ] خدا[شود كه او و از اينجا نتيجه مي. ل تصور استهستي وجود دارد يا قاب
  ».است

نوع ديگر رد ايـن برهـان از نظريـة    . كانت اين برهان را بدين ترتيب رد مي كرد كه مي گفت وجود محمول نيست
نمايـد؛  ن براي ذهن متجـدد قـانع كننـده نمـي    اين برها. خود من نتيجه مي شود) theory of descriptions(وصفي 

معلوم كند كـه فسـاد    منتهي اينكه انسان فقط احساس كندكه اين برهان بايد فاسد باشد آسانتر از اين است كه دقيقاً
  .ستآن را در كجا

علـت  «اين برهان يكـي از اشـكال همـان برهـان     . شناختي بيش از برهان بودشناختي قابل قبول استن جهانبرها
اين . است ايبرهان علت اول برهان ساده. است كه خود آن از برهان جنبانندة ناجنبيدة ارسطو گرفته شده است» اول

                     امـا گفتـه   . بت علتـي داشـته اسـت و هكـذا    برهان مي گويد كه هر چيزي متناهي داراي علتي است كه آن خود به نو
تواند بي نهايت باشد، و جملة اول سلسله خود بايد بي علت بوده باشد، زيـرا در  شود كه اين سلسلة علل قبلي نميمي

  .مه چيز است و آن علت البته خداستهعلت پس يك علت هست كه علت بي. هد بودغير اين صورت جملة اول نخوا
كنـد كـه هـر چيـز جزئـي در      وي استدالل مي. كي دگرگون مي شوددر فلسفة اليب نيتس اين برهان شكلش اند

زئـي، بلكـه   است، يعني منطقاً ممكن است وجود نداشته باشد؛ و اين نه فقط دربارة هر چيز ج» ممكن الوجود«جهان 
هميشه وجود داشـته اسـت، هـيچ چيـزي در     حتي اگر بگوييم كه جهان . المجموع صادق استحيثدربارة جهان من

اما مطابق فلسفة اليب نيتس هر چيزي بايد يك علت فاعلـه  . داخل جهان نيست كه نشان دهد چرا جهان وجود دارد
ايـن   و. كه بايـد خـارج از جهـان باشـد     نيز بايد يك علت فاعله داشته باشد المجموعحيث؛ پس جهان منداشته باشد

  .علت فاعله خداست
برهان علت اول متكي براين فرض . توان به آساني آنرا رد كرداز برهان سادة علت اول است و نميرهان قويتر اين ب

است كه هر سلسله اي بايد داراي يك جملة اول باشد، كه فرض غلطي است، مثالً سلسلة كسور متعـارفي جملـة اول   
اين برهان مـادام  . نيست كه جهان بايد داراي آغازي در زمان بوده باشد راما برهان اليب نيتس متكي بر اين نظ. ندارد

                         امـا اينكـه منظـور    . ريـزد اگـر ايـن اصـل رد شـود برهـان فـرو مـي       كه ما اصل علت فاعلة او را بپذيريم اعتبار دارد؛ و 
مدعي اسـت   Coutoratكوتورا . رد اختالفاليب نيتس از اصل علت فاعله به درستي چه بوده است، موضوعي است مو

نفسه متنـاقض  هر قضيه اي با آن متناقض باشد فياست، يعني » تحليلي«كه اين اصل يعني اين كه هر قضية صادقي 
 اگر صـحيح ) كه در نوشته هايي كه اليب نيتس منتشر نكرد مطالبي در تأييد آن مي توان يافت(اما اين تفسير . است

اليب نيتس در آثار منتشر شده اش معتقد اسـت كـه ميـان قضـاياي واجـب و      . ستية محرمانة اوباشد متعلق به نظر
قضاياي ممكن فرق است، و فقط قضاياي واجب از قوانين منطقي نتيجه مي شوند، و همة قضايايي كه بر وجود حكـم  

يعنـي بـا آنكـه خـدا     . داستود خمي كند قضاياي ممكنند، و در اين قاعده فقط يك استثنا وجود دارد و آن قضية وج
الوجود است، به حكم منطق مجبور به خلق جهان نبوده است؛ بلكه به عكس خلقت از روي اختيار بـوده اسـت؛   واجب

  .را ايجاب نكرده است بوده، اما آنآن خوبي خدا انگيزة 
د جهان فقط يك اگر دليل وجو. تكي بر برهان بودشناختي استمواضح است كه كانت حق دارد بگويد اين برهان 

هستي واجب الوجود باشد، پس بايد يك هستي باشد كه ذات آن متضـمن وجـود باشـد، زيـرا معنـي هسـتي واجـب        
اما اگر ممكن است هستيي باشد كه ذاتش متضمن وجود باشد، در آن صورت عقل محض، بـدون  . الوجود همين است

زيرا هر آنچه فقط بـه  . شود تعريف كندي نتيجه ميودش از برهان بودشناختتجربه، مي تواند چنين هستيي را كه وج
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پـس اينكـه برهـان    . يا حداقل نظر اليب نيـتس چنـين اسـت    -ذات مربوط شود مستقل از تجربه قابل شناخت است 
  .ظاهري و فريبنده است رسيد امريناختي بيشتر قابل قبول به نظر ميبودش

بيـاني از قبيـل   : طور غير دقيق، برهان از اين قـرار اسـت  اما به . بيان دقيق برهان حقيقت ابدي كمي دشوار است
بياناتي كـه   همة. هميشه صادق است» 4شود مي 2و  2«گاهي كاذب است؛ اما  گاهي صادق و» باران مي بارد«اينكه 

آنهـايي كـه هميشـه صـادقند     . شوند، و نه به وجود، يا هميشه صادقند، يا هرگز صادق نيستندفقط به ذات مربوط مي
لب اين برهان اين است كه حقايق جزو محتويات اذهانند و حقيقت ابدي بايـد جـزو   . ناميده مي شوند» ايق ابديحق«

در فلسفة افالطون نيز مطلبي ديده مي شود كه بي شباهت با اين برهان نيست، و آن . محتويات يك ذهن ابدي باشد
 اما در فلسفة اليب نيـتس ايـن برهـان بيشـتر    . كندمي وح را از ابديت مُثل استنتاججايي است كه افالطون بقاي ردر 

در . گويد كه علت نهايي حقايق ممكن را بايد در ميان حقايق واجب جستجو كـرد اليب نيتس مي. پرورانده شده است
، و ايـن دليـل   جهان ممكن الوجود كليتاً بايد دليلي داشته باشد: اينجا، برهان نظير همان برهان جهان شناختي است

اما دليل امـري كـه وجـود دارد    . الوجود باشد، بلكه بايد آن را در ميان حقايق ابدي جستجو كردتواند خود ممكننمي
و فقط مـي تواننـد بـه صـورت      ؛ پس حقايق ابدي بايد، به يك معني، وجود داشته باشند،خود بايد وجود داشته باشد

شـناختي اسـت؛ امـا در    ديگري از همـان برهـان جهان  قت شكل اين برهان در حقي. انديشه در ذهن خدا موجود باشند
  .»وجود دارد«يابد توان گفت در ذهني كه آن را در ميقيقت را نميمعرض اين ايراد ديگر قرار دارد كه ح

برهان هماهنگي تقديري، چنان كه اليب نيتس آن را بيان مي كند، فقط براي كساني معتبر است كـه واحـدهاي   
اين برهان از اين قـرار اسـت كـه چـون     . از آنها جهان را در خود منعكس مي كنند، بپذيردسربسته اي را كه هر يك 

خارجي واحدي كـه آنهـا را   » علت«آنكه ارتباط علّي داشته باشند با هم ميزان كار مي كنند، پس بايد ا بيهمة ساعته
اگر واحـدها بـر   . واحدها وارد است اشكال اين برهان البته همان است كه بر اصل. تنظيم كرده است موجود بوده باشد

يكديگر تأثير نمي كنند، پس يكايك آنها چگونه مطلع مي شوند كه واحدهاي ديگر وجود دارند؟ آنچه شبيه مـنعكس  
در حقيقت اگر سخن اليب نيتس درست باشـد، ايـن   . يايي بيش نباشدؤساختن جهان به نظر مي رسد ممكن است ر

ا معلوم نيست كه اليب نيتس از كجا دانسـته اسـت كـه همـة واحـدها در آن واحـد       يا باشد، منتهؤانعكاس بايد هم ر
  .است و قابل قبول نيست، مگر براي تاريخ پيش از دكارت ياين مطالب البته خيالباف. بينندشابه ميياهاي مؤر

ر شـكل داد و بـه   توان از قيد اتكاي به مابعدالطبية خاص او خالص كـرد و آن را تغييـ  اما برهان اليب نيتس را مي
ينـدازيم چيزهـايي   اين برهان مي گويد كه اگر به جهان معلـوم نظـر ب  . صورتي درآورد كه برهان نظام ناميده مي شود

تـر اسـت كـه ايـن چيزهـا را بـه       ر طبيعت دانست، بلكه بسيار منطقيتوان آنها را نتيجة نيروهاي كوبينيم كه نميمي
  .عنوان شواهد يك غرض خير در نظر آوريم
مقدمات آن تجربي است و نتيجة آن مدعي است كه بـر طبـق   . ندارد عيبياين برهان از لحاظ شكل منطقي هيچ 

پـس ايـن مسـئله كـه آيـا بايـد آن را پـذيرفت يـا نـه بـا مسـائل كلـي             . قوانين استنتاج تجربي به دست آمده اسـت 
يك فرق مهم ميان اين برهـان  . مي كند مابعدالطبيعه راجع نيست بلكه به مالحظات نسبتاً مفصل جزئي بستگي پيدا

كنـد الزم  ثبات مـي وجودش را ا) در صورت اعتبار(و براهين ديگر وجود دارد، وآن اين است كه خدايي كه اين برهان 
الزم نيست كه قادر مطلق يا داناي مطلق باشد؛ فقط ممكـن  . نيست كه همة صفات مابعد الطبيعي معمول را دارا باشد

بعضـي از  . بديهاي جهان ممكن است نتيجة محدوديت قـدرت او باشـد  . ييش بسيار بيش از ما باشداست قدرت و دانا
اليب نيـتس،  اما اين گونه تفكرات با فلسفة . اندخدا از اين امكانات استفاده كرده زكيل تصور خود اشالهيان جديد در ت

  .گرديم، فاصلة بسيار داردكه اكنون بدان باز مي
وجوه اين فلسفه نظرية تعدد جهانهاي ممكن است، هر جهاني كه با قوانين منطـق متنـاقض   ترين يكي از مشخص

تعداد نامحدودي جهانهاي ممكن هسـت كـه خـدا پـيش از خلـق جهـان فعلـي دربـارة آنهـا          . است» ممكن«نباشد، 
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هتـرين  بخدا چون خوب است، خواست كه بهتـرين جهانهـاي ممكـن را خلـق كنـد، و آن جهـاني را       . انديشيده است
خدا مي توانسـت جهـاني را خلـق كنـد كـه      . جهانها دانست كه در آن تفوق خوبي بر بدي بيش از جهانهاي ديگر بود

اين بدان سبب است كـه بعضـي خوبيهـاي بـزرگ بـا      . حاوي بدي نباشد، اما آن جهان به خوبي جهان فعلي نمي بود
آب خنك در يك روز گرم، هنگامي كه تشـنگي زور   به عنوان مثال، نوشيدن يك جام. بديهاي خاصي الزم و ملزومند

                  ي بـه تحملـش   كآورده باشد، ممكن است چنان لذتي به انسان بدهد كه انسان بينديشـد آن تشـنگي بـا همـة دردنـا     
مثالهـا  آنچه براي الهيـات مهـم اسـت ايـن گونـه      . شدنمي بود اين لذت چنين فراوان نميمي ارزيد، زيرا اگر آن رنج 

اختيار خوبي بزرگي است، اما منطقاً براي خدا غيـر ممكـن مـي بـود كـه هـم       . نيست، بلكه رابطة گناه با اختيار است
ين خدا بر آن شد كه انسان را مختار سازد، گو اينكـه پـيش   ابنابر. تفويض اختيار كند و هم فرمان دهد كه گناه نباشد

جهاني كـه از ايـن   . ورد، و گناه الجرم مكافات به دنبال خواهد داشتبيني مي كرد كه آدم از شجرة ممنوعه خواهد خ
ين اتصميم حاصل شد گرچه حاوي بدي است، تفاضل خوبي آن بر بدي بيش از هر جهان ممكن ديگر اسـت، و بنـابر  

  .شودد دارد دليلي بر ضد خوبي خدا نميبهترين جهان ممكن است، و بديي كه در اين جهان وجو
مه دادند و خودش بـه لـذت   ااداز بدي ملكة پروس را قانع ساخت، زيرا كه بردگانش به رنج بردن  اين برهان ظاهراً

  .بردن از خوبي، و برايش تسلي بخش بود كه فيلسوف بزرگي بدو اطمينان بدهد كه اين وضع عادالنه و صحيح است
ممكن است اما چندان قانع كننـده   راه حل اليب نيتس براي مسئلة بدي، مانند غالب نظريات عوام پسند او منطقاً

يك نفر مانوي ممكن است در جواب اليب نيتس بگويد كه جهان فعلي بدترين جهـان ممكـن اسـت و در آن    . نيست
و نيز ممكن است بگويد كه جهان را ابليس خبيثي آفريـده اسـت و بـه بشـر     . خوبيها فقط باعث تشديد بديها هستند
و نيـز  . ه تا گناه را، كه بد است و بدي آن بـر خـوبي مـي چربـد، تضـمين كنـد      اختيار را، كه خوب است، تفويض كرد

ممكن است چنين ادامه دهد كه آن ابليس تني چند مردم با تقوا را آفريده است تا از دست مردم بدكار ستم بكشـند،  
ازد كـه هرگـاه   زيرا ستم كشيدن مردم با تقوا بديي است چنان بزرگ كه جهان بزرگ كه جهان را بدتر از آن مـي سـ  

             من نمي خواهم از اين عقيده كه به نظـرم خيـالي اسـت مدافعـه كـنم؛ فقـط       . مردم خوب وجود نمي داشتند مي بود
مردم ميل دارند كه جهان را خـوب بپندارنـد و   . تر از نظرية اليب نيتس نيستمي خواهم بگويم كه اين عقيده خيالي

ن مردم داليـل غلطـي را   دهند؛ در حالي كه هميكند خود را رام نشان مياثبات مي در برابر داليل غلطي كه ميل آنها
اي لبته حقيقت ايـن اسـت كـه جهـان پـاره     ا. دهندمايشها قرار مين آزتريكند جهان بد است مورد دقيقكه ثابت مي
  .را منكر شويم آيد، مگر اينكه اين حقيقت آشكارپيش نمي» مسئلة بدي«ت؛ و اصوالً اي بد اسخوب و پاره

در اين فلسفه ما داليل بسياري از مطـالبي را كـه در نمايشـهاي    . پردازيم به فلسفة محرمانة اليب نيتساكنون مي
س برخورد تييري از نظريات اليب نيععوام پسند او بي دليل و خيالي به نظر مي آيند، پيدا مي كنيم؛ و همچنين به ت

شنيدني اسـت كـه اليـب    . ته بود نظريات او بسيار كمتر قبول عام مي يافتمي كنيم كه هرگاه نزد عموم معروف گش
نيتس طالب فلسفه را پس از خود چنان فريب داد كه غالب تدوين كنندگاني كه دست به انتشـار منتخبـاتي از تـودة    

و مقـاالتي را كـه   بود ترجيح دادنـد  او گاه ستعظيم دستنويسهاي او زدند از ميان نوشته ها آنچه را مؤيد تعبير رايج د
نشان مي دهد اليب نيتس متفكري بوده است بسيار عميق تر ار آن كه خود مي خواست مردم در حقش بپندارند بـه  

غالب آثاري كه ما بايد براي فهميدن نظريـة محرمانـة او بـدانها تكيـه كنـيم      . عنوان آثار بي اهميت مردود دانسته اند
اليب نيتس حتي بـاالي يكـي از دو اثـر    . به اهتمام لويي كوتورا منتشر شد در دو اثر 1903يا  1901نخستين بار در 

ين همه هيچ تدوين كننده اي آن را قابل چاپ ندانسـت، تـا   او با » ام؛در اينجا من پيشرفت شاياني كرده«: نوشته بود
قسـمتي از فلسـفة    درست است كه نامه هاي او به آرنو كه حاوي. دو قرن از مرگ اليب نيتس گذشتبه آنكه نزديك 

طـرز  . عميق تر اوست در قرن نوزدهم انتشار يافت؛ ولي من نخستين كسي بودم كه به اهميت آن نامه هـا پـي بـردم   
من در اين افكار چيزهاي فراواني مي بينم كه مرا دچار «: نويسدوي مي. ها مأيوس كننده بودرنو از اين نامهاستقبال آ
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 دانم نوشته اي كه ظـاهراً چنان ناراحت كننده است كه من نميبراي غالب مردم  وحشت مي سازند و اگر اشتباه نكنم
اين نظر مخالف باعث شد كه از آن به بعد اليب نيـتس در مـورد افكـار    » .اي داردمردود همة جهانيان است چه فايده

  .حقيقي خود در موضوعات فلسفي روش پنهانكاري در پيش بگيرد
مفهوم جوهر كه در فلسفه هاي دكارت و اسپينوزا و اليب نيتس مقـام اساسـي دارد، از مقولـة منطقـي موضـوع و      

كلمات ديگـر  » .آبي يك رنگ است«و » آسمان آبي است«: براي مثال، من مي توانم بگويم. محمول گرفته شده است
عنوان محمول آورده شـوند، بلكـه فقـط ممكـن      به ندتوانهرگز نمي -كه بارززترين نمونة آنها اسماي خاص هستند  -

. مي كنند» جواهر«اين گونه كلمات گويا داللت بر . است به عنوان موضوع يا به عنوان يكي از ادات نسبت به كار روند
كه (جواهر عالوه بر اين خصيصة منطقي از دستبرد زمان هم مصون اند، مگر آنكه قدرت مطلق خدا آنها را نابود كند؛ 

كه در ايـن صـورت   » .هر انساني فاني است«هر قضية صادقي يا كلي است، مانند ). افتدظاهراً هرگز اتفاق نمي آن هم
كـه در ايـن صـورت    » سقراط فاني است،«مي گويد يك محمول حاكي از محمول ديگري است؛ يا جزئي است، مانند 

زو مفهـوم جـوهري اسـت كـه مـدلول      محمول مستتر در موضوع است و كيفيتي كه محمول بر آن داللت مي كند ج
موضـوع و  » سـقراط «هر امري كه بر سقراط واقع شود مي تواند در جمله اي بيان شود كه در آن جمله . موضوع است

سـقراط را  » مفهـوم «شـوند،   همة اين محمولها چون با هم جمع. كلمات وصف كنندة واقعة مورد بحث محمول است
ه جوهري كه ايـن محمولهـا دربـارة آن    كرتاً به سقراط تعلق دارند، بدين معني همة اين محمولها ضرو. آورندپديد مي

  .صادق نباشد سقراط نخواهد بود و شخص ديگري خواهد بود
. نه فقط در عرصة خود منطق، بلكه به عنوان اسـاس مابعدالطبيعـه   -اليب نيتس اعتقاد محكمي به منطق داشت 

تشار مي يافت حائز اهميت بسيار مي شد، و در آن صورت اليـب نيـتس   وي در منطق رياضي كار كرد، و كارش اگر ان
باني منطق رياضي مي بود و اين شعبه از منطق يك قرن و نيم پيشتر شناخته مي شـد؛ امـا اليـب نيـتس از انتشـار      

داري كرد، زيرا مشغول يافتن شواهدي بود كه نشان دهد منطق قياسـي ارسـطو در چنـد مـورد غلـط      كارهايش خود
خطا مـي پنداشـت    ارادت به ارسطو قبول اين نكته را برايش غير ممكن مي ساخت، و در نتيجه اليب نيتس به. است

با اين همه در سراسر عمرش اين اميد را در دل مي پروراند كه نوعي رياضـيات تعمـيم يافتـه    . ستكه خطا از خود او
به جاي تفكـر را  و به وسيلة آن مي بايست محاسناميد مي Characteristica Universalsكشف كند كه خودش آن را 

اگر اين وسيله را مي داشتيم و مي توانستيم در مابعدالطبيعه و اخالق نيز به نحـوي بسـيار   «گويد خود وي مي. بگيرد
سابدار حآمد، ميان دو فيلسوف بيش از آنچه ميان دو اگر اختالفي پيش مي» «.دالل كنيممشابه هندسه و تحليل است

زيرا كافي بود كه مداد خود را به دست و لوح خـود را در كنـار بگيرنـد و بـه     . بوداست احتياج به جر و بحث نميالزم 
  ».بگذار حساب كنيم): و اگر بخواهند دوستي هم شاهد باشد(يكديگر بگويند 

هـر دوي اينهـا   . قانون تناقض و قانون علـت فاعلـه  : اليب نيتس فلسفة خود را بر اساس دو مقدمة منطقي قرار داد
همـة  «: مـثالً  -در موضوع باشد  راست؛ و آن قضيه اي است كه در آن محمول مستت» تحليلي«متكي بر مفهوم قضية 

فقـط در دسـتگاه   (اعلـه  قانون علـت ف . تحليلي صادقند قضايايگويد كه همة ون تناقض ميقان» .آدمهاي سفيد آدمند
اين قانون حتي با بياناتي كه بايد آنها را با بيانات تجربي راجـع  . ندگويد كه همة قضاياي صادق تحليلي امي) محرمانه

اگر من به سفري بروم، مفهوم من بايستي از ازل حاوي مفهوم اين سـفر كـه   . به امور واقعي بشناسيم تطبيق مي شود
ت كـه داراي  وييم كه ماهيت جوهر فرد يا هستي كامـل ايـن اسـ   گتوانيم بمي«. محمولهاي من است بوده باشد يك از

شـود  وضوعي كه آن مفهوم بدان اسناد مـي مفهومي باشد چنان مكمل كه براي فهميدن و استنتاج همة محمولهاي م
بدين ترتيب صفت شاهي، كه متعلق به اسكندر كبير است، در انتزاع از موضوع نه به حدي كه براي فـرد   .كفايت كند

است، و نه حاوي همة آن اموري اسـت كـه در مفهـوم ايـن     كفايت كند معين است و نه متضمن ساير صفات موضوع 
پادشاه مستتر است؛ در صورتي كه خدا چون مفهوم يا شخصيت اسـكندر را در مـد نظـر آورد، در آن واحـد اسـاس و      



 451 □ اليب نيتس 

 

را  Porus 1مثالً مي بيند اسكندر دارا و پوروس. علت همة محمولهايي را كه نسبت به اسكندر صدق مي كند مي بيند
داند كه آيا اسكندر به مرگ طبيعي مـرد يـا   مي) و نه به واسطة تجربه(ز پيشي دهد يا نه، و حتي به طور اشكست مي

  ».توانيم بدانيمه ما اين را فقط از راه تاريخ ميمسموم شد؛ و حال آنك
  :اي خطاب به آرنو آمده استمابعدالطبيعه اليب نيتس در نامه يكي از منجزترين تبيينات اساس

م مراجعه به مفهومي كه من از هر قضية صادقي دارم، مي بينم كه هر محمولي چه واجب و چه ممكن، چه هنگا«
قضـية مـورد   ... خـواهم  ستتر است، و بيش از اين چيزي نمـي ماضي و چه مضارع و چه مستقبل، در مفهوم موضوع م

شود كـه  چنين نتيجه مي] ز اين قضيها[كه  بحث حائز اهميت بسيار است و شايستگي دارد كه خوب اثبات شود، زيرا
هر روحي همچون دنيايي است جداگانه كه از هر چيز ديگري، جز از خدا، مستقل است؛ و نه تنها باقي و به اصـطالح  

  ».گذرد در جوهر خود داردست، بلكه آثاري از آنچه بر آن ميتأثير ناپذير ا
در يكديگر تأثير نمي كنند، بلكه به سبب آنكـه هـر   واهر جسپس اليب نيتس مي پردازد به توضيح اين مطلب كه 

تواند وجود فعل و انفعالي بين آنها نمييك از نظرگاه خود جهان را در خود منعكس مي سازند با يكديگر توافق دارند، 
گذرد جزو مفهوم خود آن جوهر اسـت، و اگـر آن جـوهر موجـود     وقايعي كه بر هر يك از جواهر مي داشته باشد، زيرا

  .شد آن وقايع نيز تا ابد معين هستندبا
كـه  «آرنـو از ايـن سـخن اسـپينوزا     . زة دستگاه اسپينوزا جبري استابديهي است كه اين دستگاه نيز به همان اند

اظهار وحشـت  » خص واقع خواهد شدمفهوم فردي هر شخصي يكبار براي هميشه واجد همة اموري است كه بر آن ش
اليب نيتس چون ديـد كـه آرنـو بـا ايـن      . ا نظرية مسيحي گناه و اختيار سازش نداردچنين نظريه اي البته ب. كندمي

  .داري كردخودنظريه مخالف است با كمال احتياط از انتشار آن 
البته در نظر افراد بشر فرق است ميان حقايقي كه از راه منطق معلوم شود، و حقايقي كه از راه تجربـه بـه دسـت    

نخست اينكه هر چند آنچه بر زيد واقع مي شود از مفهوم او نتيجه مـي شـود،   : ديد مي آيداين فرق از دو لحاظ پ. آيد
دوم اينكه مفهوم هـر جـوهر فـردي    . اما اگر زيد وجود داشته باشد ما فقط از راه تجربه مي توانيم به وجود او پي بريم
امـا ايـن فرقهـا    . براي خدا امكـان دارد بي نهايت بغرنج است و تحليلي كه براي استنتاج محمولهاي او الزم است فقط 

خدا مفهوم زيـد را بـا نهايـت    . محدوديت عقل ما هستند؛ براي خدا چنين فرقهايي وجود ندارند وفقط معمول ناداني 
. ين همة قضاياي صادق راجع به زيد مي تواند به عنـوان قضـاياي تحليلـي در نظـر آورد    ابغرنجي آن مي فهمد و بنابر

خود واقف است و از ايـن  زيرا خدا بر خوبي . يا نه ند به طور از پيشي پي ببرد كه زيد وجود داردخدا همچنين مي توا
داند كه آيـا زيـد جزئـي از    خلق خواهد كرد؛ و خدا همچنين مي شود كه خدا بهترين جهان ممكن ازوقوف نتيجه مي

  .ين ناداني ما راه حقيقي گريز از جبريت نيستابنابر. اين جهان هست يا نه
را بـه عنـوان عمـل    » خلقـت «غالب اوقات اليب نيـتس  . اما يك نكتة ديگر هست كه بسيار غريب و شنيدني است

جـود دارد از راه  لفعـل و امطابق اين نظريـه تعيـين آنچـه ب   . دهدتلزم اعمال ارادة اوست نشان مياختياري خدا كه مس
ي وجـود نـدارد   گذشته از خوبي خدا هيچ دليل از پيشـ . پذيرد، بلكه بايد از خوبي خدا نتيجه شودمشاهده تحقق نمي

  .و وجود نداردالمثل زيد وجود دارد و عمركه نشان دهد چرا في
يزها وجـود دارنـد و   چدر اوراقي كه به نظر هيچ آدميزادي نرسيده است، در اين خصوص كه چرا بعضي  ،اما گاهي

مطابق اين نظـر هـر چيـزي    . كامالً متفاوتي ديده مي شودبعضي ديگر، كه به همان اندازه ممكنند، وجود ندارند، نظر 
كه وجود نداشته باشد تالش مي كند كه وجود يابد، اما همة چيزهاي ممكن نمي تواند وجود يابنـد، زيـرا همـة آنهـا     

                                                           

قبـل از   318پـوروس در حـدود   . پادشاه دلير پنجاب كه اسكندر او را شكست داد و چون اظهار عجز نكرد كشورش را به او بازگردانيـد  .1
  .م. ميالد به دستور ائودموس، يكي از سرداران اسكندر، كشته شد
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يعني ممكن است وجود زيد ممكن باشد و وجود عمرو نيز ممكن باشد، اما وجـود زيـد و عمـرو    . يستندن» هم امكان«
دو چيـز يـا بيشـتر فقـط در صـورتي هـم امكـان        . امكان نيستندشد؛ و در اين صورت زيد و عمرو همممكن نبا هر دو

گويي اليب نيتس نوعي جنگ را تصور كرده است كه در وادي نيسـتي ميـان   . هستند كه وجود همة آنها ممكن باشد
ي هـم امكانهـا بـا يكـديگر     نـگ گروههـا  كنند در جريان است؛ در اين جكه همه براي وجود يافتن تالش مي ذاتهايي

                                  گروه هم امكانها، ماننـد بزرگتـرين گـروه فعـاالن در عرضـة مبـارزات سياسـي، پيـروز          نشوند و بزرگتريهمدست مي
                    ود را موجـ «: گويـد مـي . بـرد وجـود بكـار مـي   » تعريـف «اليب نيتس حتي اين تصور را به عنوان راهي براي . شودمي
يعنـي اگـر   » .الجمع چيزهاي ممكن الجمع داشته باشدهبيش از چيزهاي مانع«چيزي كه : توان چنين تعريف كردمي

» ز«و » و«فقـط بـا   » ب«ممكن الجمع و » هـ«و » د«و » ج«با » الف«الجمع باشد، در حالي كه همانع» ب«با » الف«
موجـود چيـزي   «گويـد  اليب نيتس مـي  .»ب«وجود دارد نه » الف«حسب تعريف  قابل جمع است، در اين صورت، بر

  ».است كه با بيشترين چيزها قابل جمع باشد
رود و ظاهراً عمل خلقت نيز به حساب نيامده است، و نيز براي تعيين آنچـه وجـود   در اين شرح ذكري از خدا نمي

با يكديگر هم امكانند يـا نـه، در   » ب«و » الف«كه آيا  اين مسئله. دارد به هيچ چيزي جز منطق محض احتياج نيست
نتيجه اين اسـت   هر دو، واجد تناقض است؟» ب«و » الف«آيا وجود : نظر اليب نيتس يك مسئلة منطقي است؛ يعني

يـن  تواند اين مسئله را تعيين كند كه آيا كدام گروه از هم امكانها بزرگترين گروه اسـت، و نتيجتـاً ا  كه نظراً منطق مي
  .گروه وجود خواهد داشت

ايـن مطلـب اگـر فقـط     . واقعيت است» تعريف«اما شايد منظور اليب نيتس حقيقتاً اين نبوده است كه اين مطلب 
نامد بـا نظريـات مـردم پسـندش سـازش      مي» كمال مابعدالطبيعي«ه وسيلة آنچه خود وي ب ،يك مالك قضاوت باشد

هراً بـه معنـي   يب نيتس اين اصطالح را به كار مـي بـرد، ظـا   الن كه خود چنا ،»طبيعيمابعدالكمال «و اما . پذير است
و هميشـه  . چيزي نيست جز مقدار واقعيت مثبـت بـه معنـي محـدود آن    «گويد كه اين كمال مي. كميت وجود است

ضـد  ب نيتس بـر  استدالل مي كند كه خدا تا آنجا كه امكان داشته خلق كرده است؛ و اين يكي از داليلي است كه الي
وجود داشتن بهتر از وجود نداشـتن  ) ام آن را بفهممكه من هرگز نتوانسته(تقاد عمومي بنابر يك اع. كندخأل اقامه مي

پيداست كه اليب نيتس هم ايـن  . است؛ به همين دليل به كودكان پند مي دهند كه از پدر و مادر خود ممنون باشند
از اين عقيـده  . داند كه جهاني بيافرريند كه تا سر حد امكان پر و تمام باشددا مياعتقاد را دارد و اين را جزو خوبي خ

و نيز با اين عقيده صـدق و ايـن نظـر    . نتيجه مي شود كه جهان فعلي از بزرگترين گروه هم امكانها تشكيل شده است
اند حكم كند كه فـالن  تومي )اگر يك نفر منطقي ماهر داشته باشيم(ه منطق به تنهايي كبه جاي خود باقي مي ماند 

ن وجود خواهد داشت يا نهجوهر ممكن معي.  
                كـار  عـه ب اش بهترين نمونة فيلسوفي است كـه منطـق را همچـون كليـد مابعدالطبي    اليب نيتس در افكار خصوصي

ات قضاياي مختلف فـوق  اين نوع فلسفه با پارمنيدس آغاز شد و به وسيلة افالطون، كه نظرية مُثل را براي اثب. مي برد
امـا  . اسپينوزا نيز به همين دسته تعلق دارد و حال هگل نيز چنـين اسـت  . منطقش به كار مي برد، پيشرفت داده شد

اين نوع اسـتدالل بـه   . مانند اسپينوزا ممتاز نيستند) syntax(هيچكدام از آنها در استنتاج جهان واقع از تركيب كالم 
در اينكه آيا استنتاجاتي كه از زبان به عمل مي آيد در موضـوعات غيـر   . شده استواسطة رشد مذهب تجربي منسوخ 

خواهم حكم جزمي صادر كنم؛ ولي مسلم اسـت كـه اسـتنتاجاتي كـه در     ان هم اعتبار دارد يا نه، من نميمربوط به زب
لـط نتيجـه                                   از منطـق غ شود اعتبار ندارد، زيـرا كـه همـة آنهـا     ديده مي» ازپيشي«و ساير فالسفة  فلسفة اليب نيتس

د، يـا بـراهين فاسـدي    گيرمعتقدند يا نسبتها را ناديده مي منطق موضوع و محمول كه همة اين فالسفه بدان. اندشده
ت اليب نيتس مرتكب تناقض خاصي مي شود، و از آن جايي اس. ند تا غير واقعي بودن نسبتها را اثبات كندكاقامه مي

از نـوع قضـاياي   » واحـدهاي متعـددي هسـتند   «كه منطق موضوع و محمول را با تكثر به هم مي آميزد؛ زيـرا قضـية   
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فيلسوفي كه معتقد است همة قضايا از اين نوعند، براي آنكه دچار تناقض نشود، بايـد ماننـد    .موضوع و محمول نيست
كند كه به علم ديناميك عالقه مند است سبب رد ميدت جوهر را بيشتر بدين اليب نيتس وح. اسپينوزا وحدتي باشد

  .تواند از صفات جوهر واحد باشدر است و لذا نميش دلبستگي دارد كه بسط متضمن تكرّدو به اين برهان خو
شـاگردش  . اليب نيتس قلم شيوايي ندارد، و نفوذ او در فلسفة آلماني اين فلسفه را خشك و قلمبـه از كـار درآورد  

اثر كانت بر دانشگاههاي آلمـان   Critique of Pure Reason» انتقاد عقل محض«ا زمان انتشار رسالة كه ت Wolfولف 
فلسـفة  . تسلط داشت، آنچه را جالب بود از فلسفة اليب نيتس حذف كرد و يك نحوة تفكر حرفه اي خشك پديد آورد

د فلسـفة انگليسـي را زيـر فرمـان خـود      الك كه معاصر اليب نيتس بـو . اليب نيتس به خارج از آلمان كمتر نفوذ كرد
را در كـه فلسـفة تجربـي انگليسـي      ،داد، تـا آنكـه ولتـر   ادامه ميسلطنت خود به داشت و در فرانسه دكارت همچنان 

  .انداختفرانسه رواج داد، او را بر
گذشـته از  . معهذا اليب نيتس به عنوان يك مرد بزرگ باقي ماند و بزرگيش اكنون بيش از هر زماني آشكار اسـت 

مقام بلندش به عنوان رياضيدان و مخترع حساب انفيني تزيمال، اليب نيتس يكي از پيشگامان منطق رياضـي بـود و   
و فرضيه هاي فلسفي او، با آنكـه خيـالي هسـتند،    . دانست به اهميت آن پي بردر زماني كه هيچ كس قدر آن را نميد

حتي واحدهاي او هنـوز بـه عنـوان نشـان دهنـدة طـرق       . بيان شوند دقت هبسيار واضحند و توانايي اين را دارند كه ب
آنچه به نظر شخص من بهترين مطلب . دانست» سربسته«توان ادراك مفيدند، گرچه آنها را نمي ممكن به نظر آوردن

يكي ذهني كه در ادراكـات هـر واحـدي وجـود دارد، ديگـري      : ستاي اليب نيتس است دو نوع مكان اونظرية واحده
به نظر من اين نكته هنـوز در ارتبـاط دادن ادراك   . شوديل ميكه از مجموع نظرگاههاي واحدهاي مختلف تشك عيني

 .با فيزيك مفيد است
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كـه  كند، و آن اينيار كلي و بسيار مهم را فراهم ميطلوع ليبراليسم در سياست و فلسفه موضوع بررسي يك مسئلة بس

آيا تأثير شرايط سياسي و اجتماعي در افكار متفكران ممتاز و نوآور چه بوده است؛ و به عكس، اين مردان در تحـوالت  
  اند؟پس از خود چه تأثيري داشتهسياسي و اجتماعي 

از يك طرف كساني كه بيشتر با كتاب آشـنايي  . بايد از دو اشتباه متضاد، كه هر دو نيز عموميت دارند، برحذر بود
       ايـن كسـان وقتـي كـه     . دارند تا با امور واقعي، مستعد اين هستند كه تأثير فالسفه را بيش از آنچه هست جلوه دهند

ن حزب سياسي خود را پيرو تعليمات بهمان شخص اعالم مي كند، مي پندارند كـه اعمـال آن حـزب را    مي بينند فال
در صورتي كه غالب اوقات شخص فيلسوف فقط بدان سبب مورد مدح و تمجيد قرار . مي توان بدان شخص نسبت داد

سـالهاي اخيـر كمـابيش همـة     تـا  . داد توصيه كرده اسـت ا كه آن حزب در هر صورت انجام ميمي گيرد كه اعمالي ر
العمـل اشـتباه سـابق،    ، بـر اثـر عكـس   اما به عكس اخيـراً . كردندثير همكاران گذشتة خود مبالغه مينويسندگان در تأ

كه نظريه سازان را همچون محصوالت كمابيش بي خاصـيت محـيط در نظـر    ه تازه اي پيش آمده است و آن ايناشتبا
مطابق اين نظر افكار در حكم كفي اسـت كـه بـر    . ر جريان وقايع قائل مي شوندمي گيرند و براي آنان كمتر تأثيري د

و جريان اين نهرها را علل مادي و فني معين مي كنند و تأثير انديشـه در تحـوالت    ،سطح نهرهاي ژرف پديد مي آيد
ن مـ . نيسـت دهنـد، بيشـتر   هت حركت آب را به بيننـده نشـان مـي   اجتماعي بيش از تأثير حبابهاي سطح آب، كه ج

ميان انديشه ها و زندگي علمـي هـم ماننـد    . كنم كه حقيقت امر در ميان اين دو حد نهايي قرار داردشخصاً گمان مي
بحث در اين كه كدام علتند و كدام معلول به همان اندازه بيهوده . هر چيز ديگر فعل و انفعال متقابل صورت مي گيرد

كـنم،  ه به صورت انتزاعي اتالف وقت نمـي تخم مرغ؟ من با بحث در اين مسئلاست كه بپرسيم آيا مرغ اصالت دارد يا 
دهـم؛ و آن رشـد ليبراليسـم اسـت و     لحاظ تاريخي مورد بررسي قرار مي كلي را از ةبلكه يكي از موارد مهم اين مسئل

  .ثمرات آن از پايان قرن هفدهم تا عصر حاضر
اين ليبراليسم از آزادي مذهبي دفاع . وه مشخصة بارزي داشتليبراليسم قديم محصول انگلستان و هلند بود و وج

مي كرد و في نفسه پروتستان بود، اما نه از نوع خشك و تعصب آميـز بلكـه از نـوعي كـه بـه آزادي تفسـير و تعبيـر        
به تجارت و صـنعت ارزش مـي نهـاد و بيشـتر بـه طبقـة       . مذهبي قائل بود و جنگهاي مذهبي را احمقانه مي دانست

براي حقوق مالكيـت احتـرام فـراوان قائـل     . در حال رشد تمايل داشت تا به دستگاه سلطنت و جامعة اشرافي متوسط
اصل وراثت گرچـه مـردود نشـد از حـدود سـابق      . بود، خاضه وقتي كه مال بر اثر زحمات فرد مالك فراهم آمده باشد

اعي حق دارد كه، حداقل در بـدو امـر، هـر    محدودتر شد؛ خصوصاً موهبت الهي سلطنت در برابر اين نظر كه هر اجتم
به طور ضمني، تمايل ليبراليسم قديم متوجه دموكراسيي بود كه با . نوع حكومتي بخواهد برگزيند مردود شناخته شد

كه در اصل حراحـت   -اي وجود داشت در اين ليبراليسم عقيده. ده باشدشناختن حقوق مالكيت نرم و قابل انعطاف ش
. كه همة افراد در اصل مساوي به دنيا آمده اند و عدم تساوي بعدي آنان محصول شرايط اسـت ر بر ايندائ -تام نداشت 

تمـايلي  . اين موضوع منجر شد به اين كه اهميت تعليم و تربيت در برابر مشخصات اصل و نسب مورد تأكيد قرار گيرد
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هـا بـه   ت پادشـاهان يـا اشـراف بـود، و اين    هم بر ضد حكومت وجود داشت، زيرا كه تقريباً در همه جا حكومت در دس
كه اين شناسايي و احتـرام الزم زود خواهـد   گذاشتند؛ اما اميد آنشناختند يا بدان احترام ميندرت نياز بازرگانان را مي

  .كردد از تشديد اين تمايل جلوگيري ميآم
كننده اي بود كه به نظر مـي رسـيد    ليبراليسم قديم خوش بينانه و فعال و فلسفي بود، زيرا نمايندة نيروهاي رشد

اين ليبراليسم با هر چيز . با پيروزي خود سود فراواني به بشريت برسانند احتمال دارد بي دردسر فراوان پيروز شوند و
قـرون وسـطايي بـراي تصـويب قـدرت       تقرون وسطايي، چه در فلسفه و چه در سياست، مخالف بود؛ زيرا كـه نظريـا  

اما اين ليبراليسم به همان انـدازه بـا تعصـبات    . كار رفته بودندآزار و تسديد راه علم به عذاب و كليسا و پادشاه و توجي
اين ليبراليسم مي خواست جدال سياسـت  . مخالفت مي ورزيد) كه در آن هنگام جديد بود(كالونيستها و آناپاپتيستها 

وند و در راه امـور مهـيج تجـارت و علـم، ماننـد      و دين پايان يابد تا نيروهايي كه در اين  راه مصرف مي شدند آزاد ش
در سراسر مغرب زمين تعصب . دنشركت هندشرقي و بانك انگلستان و نظرية جاذبه و كشف گردش خون، به كار بيفت

جاي خود را به روشن انديشي مي داد، و ترس از قدرت اسپانيا به پايان مي رسيد و ثروت همة طبقات افزون مي شـد  
اميـدها را   مدت صد سال هيچ حادثه اي كه ايـن  تا. دانسترين اميدها را مجاز و مصاب ميام عاليتو سخت ترين احك

تيره و تار كند رخ نداد؛ و سپس خود اين اميدها بودند كه انقالب فرانسه را پديد آوردنـد كـه بالفاصـله بـه حكومـت      
ديگر تجديد قوا كند تـا  راليسم مي بايست بار پس از اين حادثات ليب. ناپلئون منجر شد و از آن به اتحاد مقدس كشيد

  .د قرن نوزدهم به دست آيدبيني مجدامكان خوش
قـرن هفـدهم تـا قـرن      ازپيش از آنكه به شرح واقعة خاصي بپردازيم، خوب است شكل كلـي نهضـتهاي آزادي را   

مشخصـة مجموعـة ايـن    صـفت  . اين شكل در ابتدا ساده است، ولي به تدريج بغرنج مـي گـردد  . نوزدهم بررسي كنيم
. اما اين اصطالح مبهم است، مگر آنكه آن را بيشتر تعريف كنـيم . است» فرديت«نهضت، به يك معني وسيع و خاص، 

فـرد را اساسـاً    آنـان . نبودنـد » فردي«بدان معني كه منظور من است  ،فالسفة يونان تا ارسطو، و از جمله خود ارسطو
از . افالطون مي خواهد جامعة خوب را تعريف كنـد، نـه فـرد خـوب را    » هوريجم«دانستند؛ مثالً عضوي از جامعه مي

زمان اسكندر به بعد كه آزادي سياسي از دست رفت، فرديت رشد كرد و در فلسفه هـاي كلبيـان و رواقيـان مـنعكس     
خصوصاً نظر مسيحيت نيز، . مطابق فلسفة رواقي فرد در هر محيط اجتماعي كه باشد مي تواند خوب زندگي كند. شد

اما در قرون وسطي، در عين حالي كه عرفاً جنبـه هـاي اصـلي    . پيش از آنكه زمام دولت را در دست بگيرد، همين بود
داشتند، جهان بيني غالب مردم، از جمله اكثر فالسـفه، زيـر اسـتيالي تركيـب     رديت اخالق مسيحي را زنده نگه ميف

كه باعث مي شد عقايد نظري و اخالق عملـي افـراد بـه وسـيلة     مستحكمي از احكام ديني و قانون و عرف قرار داشت 
يستي نـه از راه تفكـر   بدين ترتيب صحت و خوبي مطالب با. يك سازمان اجتماعي، يعني كليساي كاتوليك، اداره شود

  .عقل جمعي شوراها معين شود فردي بلكه با
اهاي عمـومي ممكـن اسـت مرتكـب     نخستين شكاف را در اين دستگاه مذهب پروتستان پديد آورد كه گفت شـور 

چـون افـراد   . بدين ترتيب تعيين حقيقت از صورت يك كار اجتماعي به صـورت يـك كـار فـردي درآمـد     . خطا بشوند
مختلف به نتايج مختلف مي رسيدند، در نتيجه جدال برپا مي شد و حل و فصل مسـائل دينـي ديگـر نـه در مجـامع      

ون هيچ يك از طرفين نتوانسـت ديگـري را منهـدم كنـد، سـرانجام      چ. گرفتسقفها بلكه در ميدان جنگ صورت ميا
ايـن از مسـائل   . منظم وفـق دهـد  معلوم شد كه بايد روشي پيدا كرد كه فرديت فكري و اخالقي را با زندگي اجتماعي 

  .كوشيدليبراليسم قديم براي حل آنها مي اي بود كهعمده
پايـة معرفـت   » انديشم پس هستم،مي«اسي دكارت، يقان اسا. در اين احوال فرديت در فلسفه هم رسوخ كرده بود

را براي هر شخصي متفاوت ساخت؛ زيرا براي هر كسي نقطة شروع وجود خود او بود، نه وجود افـراد ديگـر يـا وجـود     
نگـري  اضح و متمايز نيز به همين دليل بـود، زيـرا از راه درون  تكية دكارت بر قابل اعتماد بودن انديشه هاي و .جامعه
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از دكارت به بعد قسـمت اعظـم فلسـفه، بـه     . كنيمهاي خود را كشف ميپنداريم وضوح و تمايز انديشهه ما مياست ك
  .درجات كم و بيش، داراي اين جنبة فرديت فكري بوده است

 جهان بينـي كاشـفان علمـي   . اما اين نظر كلي داراي اشكال گوناگوني است كه در عمل نتايج بسيار متفاوت دارند
فقط بدين جهـت بـه    چنين كاشفي چون به يك نظرية جديد مي رسد،. نوعاً شايد داراي كمترين مقدار فرديت باشد

مرجـع و مرشـد ارادت نمـي ورزد، زيـرا كـه اگـر مـي ورزيـد          هآن نظريه رسيده است كه در نظر او صحيح مي آيد؛ ب
 ماست كه قبول عـا  تبه آن دسته از قوانين حقيقدر عين حال اتكاي او . پذيرش نظريات اسالف خود را ادامه مي داد

دارند، و اميدوار است كه اشخاص ديگر را نيز اقناع كند، منتها نه به حكم مرشد و مرجع، بلكه به وسيلة براهينـي كـه   
اهـل   در علم هر تصادمي ميان افراد و اجتماع ذاتاً گذرنده است، زيـرا كـه  . براي آنها، به عنوان افراد، قانع كننده باشد

ين مناظره و تحقيق معموالً بـه پديـد آمـدن برهـان     ارند و بنابريعلم همه به طور كلي موازين عقلي مشابهي را مي پذ
    اي است؛ در زمان گاليله حكم كليسا حداقل همـان انـدازه قـانع كننـده انگاشـته      اما اين امر تحول تازه. شودر ميمنج
و برجسته نيسـت، داراي مقـام    دهد كه چگونه عامل فرديت، با آنكه بارزاين نكته نشان مي. شد كه شهادت حواسمي

  .اساسي است
ليبراليسم قديم در موضوعات فكري، و نيز در اقتصاد، فردي بود؛ اما از لحاظ عاطفي و اخالقي مبين تمايالت فـرد  

ارف فرانسـه  المعـ هو اصحاب دائر اين نوع ليبراليسم بر انگلستان قرن هجدهم، و نويسندگان قانون اساسي امريكا،. نبود
، نماينـدة ايـن ليبراليسـم    Girondinesدر مدت انقالب فرانسه احزاب معتدلتر، از جملـه ژيرونـدنها   . كردحكومت مي

در انگلستان پـس  . فتند ليبراليسم به مدت يك نسل از صحنة سياست فرانسه ناپديد شدربودند؛ ولي آنها كه از ميان 
پيروزي را ايـن   نبزرگتري. با ظهور طرفداران بنتام و مكتب منچستر اين ليبراليسم نفوذ پيدا كرداز جنگهاي ناپلئوني، 

ن گـردد، از  آليسم يا كليساي دولتـي خـار راه   اآنكه فئودت آورده است، زيرا كه در آنجا بيبراليسم در امريكا به دسيل
  .فرما بوده استمحك - 1933يا حداقل تا  -تا عصر حاضر  1776

ليبراليسم به خود گرفت، با روسو آغاز مي شود و از نهضت رمانتيك و  بت جديدي كه رفته رفته صورت جوانهض
هـاي هـرج و    در اين نهضت فرديت از حيطة فكر به عواطف تعميم مي يابد و جنبه. ت كسب قدرت مي كنداصل ملي

انـد، در ايـن فلسـفه    نيچـه آن را پرورانـده  ه كاراليـل و  مذهب قهرمان پرستي، چنان ك. شودمرج طلبي آن آشكار مي
از صنعت ابتـدايي بيـزاري و از زشـتي    . در اين فلسفه عناصر گوناگون با هم درآميختند. كندصورت نمونه وار پيدا مي

مردم افسوس قرون وسطي را خوردند و بـه سـبب نفرتـي    . هاي آن اشمئزاز پديد آمدرحمييزاييده از آن نفرت و از ب
كارهـايي صـورت   . جديد بدانها دست داده بود آن قرون را در خيال خود به صورت آرماني مجسم كردنـد  كه از دنياي

 نداراقوق مـزدوران بـر ضـد جبـاري كارخانـه     گرفت تا هواداري از امتيازات زوال يابندة كليسا و اشراف با مدافعه از ح
بـا شـدت و   » آزادي،«اي جنـگ در راه دفـاع از   و مدح و ثن) ناسيوناليسم(حق طغيان به نام ملت پرستي . تلفيق شود

  .سفة آن بودندبايرون شاعر اين نهضت بود و فيخته و كاراليل و نيچه فال. رارت بيان شدح
توانيم ارادة فردي خـود را حـاكم   بري را بر عهده بگيريم و همه نميتوانيم وظيفة قهرماني رهاما چون همة ما نمي

مانند همة اشكال ديگر آنارشيسم، منجر مي شود به حكومت  ش گرفته شود الجرم،سازيم اين فلسفه، وقتي كه در پي
به قدرت رسيد آن اخالق فـردي  » قهرمان«و چون اين . كه بيش از همه توفيق با او رفيق باشد» قهرماني«مطلقة آن 

ة زنـدگي نـاقض نفـس    ين مجموعة اين نظريـه دربـار  ابنابر. را كه نردبان ترقي خود او بوده است سركوبي خواهد كرد
شود به تحقق يافتن امري كه با اصـل آن بـه كلـي مغـاير     معني كه پذيرش آن در عمل منجر ميخويش است، بدين 

  .شوددر آن روح فرد دچار خفقان سخت مياست و آن حكومتي است مطلقه كه 
در يكي از فصول آينده من . و اما فلسفة ديگري هم هست كه از ثمرات ليبراليسم است، و آن فلسفة ماركس است

  .فعالً فقط بايد نام او را به خاطر داشت .دربارة ماركس بحث خواهم كرد
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گرچـه بـه هـيچ روي                       -الك بـا نفـوذترين   . شـود لسفة ليبرال در آثـار الك ديـده مـي   نخستين تبيين قابل فهم ف
ي گيات او بـا نظريـات هوشـمندترين مـردم همـاهن     در انگلستان نظر. فالسفة جديد است -توان گفت عميقترين نمي

توان تأثيرات آن نظريات را دنبال كرد؛ از طرف ديگر در فلسفة نظري، مشكل ميچنان كاملي داشت كه جز در زمينة 
فرانسه نظريات الك از لحاظ عملي به مخالفت با رژيم موجود و از لحاظ نظري بـه مخالفـت بـا فلسـفة رايـج دكـارت       

اين نمونه اي است از اين اصل كلي كـه فلسـفة   . اضح است كه تأثير فراوان در تعيين مسير وقايع داشتمنجر شد، و و
زاييده از كشوري كه از لحاظ سياسي و اقتصادي پيشرفته باشد در زادگاه خود چيزي جز توضيح و تنظيم عقايد رايج 

بيشتر بـه واسـطة   . قالب گرددانجام عين اننيست، اما در جاي ديگر ممكن است سرچشمة شور و حرارت انقالبي و سر
ورهاي پـيش نرفتـه   هايي كه تنظـيم كننـدة مشـي كشـورهاي پيشـرفته اسـت، در كشـ       ست كه فلسفهسازان انظريه

                    در كشورهاي پيشرفته عمل ملهم نظريـه اسـت؛ در كشـورهاي ديگـر نظريـه ملهـم عمـل        . كنندمعروفيت حاصل مي
شـوند در  منتقـل مـي   وت يكي از داليل اين است كه چرا انديشه هايي كه به جايي غير از زادگاه خوداين تفا. شودمي

  .شودراتشان كمتر به خوبي خاك اصلي ميآنجا ثم
پيش از بحث در فلسفة الك، بياييد بعضي از اوضاع انگلستان قرن هفدهم را در تشكيل عقايد الك مؤثر بودنـد از  

  .نظر بگذرانيم
بار براي هميشـه خواهـان و دوسـتدار سـازش و     جنگ داخلي، مردم انگلستان را يك ميان پادشاه و مجلس درنبرد 

اعتدال ساخت و از راندن هر نظريه اي به سوي نتيجة منطقي آن بيمي در دل آنان كاشت، و اين بيم تا عصـر حاضـر   
. د در ابتدا مورد پشتيباني اكثريت بزرگي بـود اصولي كه پارلمان طويل خواهان آنها بو. بر آنان حكمفرمايي كرده است

اين اكثريت مي خواستند كه حق پادشاه را براي اعطاي انحصار تجارت لغو كنند و پادشاه را وادارند كه حق انحصاري 
خواستند در داخلة كليساي انگلستان بـه عقايـد و اعمـالي    آنها مي. ماليات به رسميت بشناسدمجلس را براي تصويب 

گفتند كه پارلمان بايد در فواصـل  مي. گرفت، آزادي داده شودتحت تعقيب قرار مي Laudطرف اسقف اعظم لود كه از 
به توقيف اختياري اشخاص و . معين تشكيل جلسه بدهد، نه در مواقع نادري كه پادشاه همكاري پارلمان را الزم بداند

يج مـردم در راه ايـن   زيادي از كساني كه حاضر بـه تهيـ  ة اما عد. دعبوديت قضات نسبت به اميال پادشاه معترض بودن
اغراض بودند، براي جنگيدن با پادشاه براي آن اغراض، كه به نظرشان امري خيانتكارانه و خالف ديانت بـود، آمـادگي   

  .همينكه جنگ واقعاً درگرفت، نيروها بيشتر با هم مساوي شدند. نداشتند
مسيري طي ) Lord Protector(تقرار كرامول به عنوان خاوند نگهدار تحوالت سياسي، از شروع جنگ داخلي تا اس

:                             شـد هـة پارلمـاني از دو دسـته تشـكيل مـي     جب. كرد كه اكنون براي مـا آشناسـت امـا در آن زمـان بـي سـابقه بـود       
تي را حفظ كنند ولـي اسـقفها را از   ترينها مي خواستند كليساي دولپرسبي. و مستقالن Presbyteriansترينها پرسبي

اما عقيده داشتند كه هر جماعت كليسايي بايد آزاد باشد  د،ميان بردارند؛ مستقالن در مورد اسقفها با آنان موافق بودن
                    بيشـترِ . مذهبي را كه مايل باشـد انتخـاب كنـد و هـيچ دولـت روحـاني مركـزي در آن مداخلـه نكنـد          ةكه هر عقيد

آنهـا مايـل بودنـد    . ترينها متعلق به طبقة اجتماعي باالتر از مستقالن بودند، و عقايد سياسيشان معتـدلتر بـود  پرسبي
حاضر به سازش شد با او كنار بيايند؛ اما دو چيز اجـراي سياسـت آنـان را     همينكه پادشاه بر اثر چشيدن مزة شكست

سرسختي شهدا را از خود نشان داد، دوم اينكـه شكسـت پادشـاه    غير ممكن ساخت؛ اول آنكه پادشاه در مورد اسقفها 
. كرامول ساخته آمد كه از مستقالن تشكيل شـده بـود  » سپاه نو«مد و صورت دادن آن فقط از دست آدشوار از آب در

                    در نتيجه وقتي كه مقاومت نظـامي شـاه در هـم شكسـت، بـاز هـم نتوانسـتند او را بـه بسـتن پيمـان وادار كننـد، و            
دفاع از دموكراسي قدرت را به دست اقليت . ماني از دست داده بودلترينها توفق نظامي خود را در سپاههاي پارپرسبي

وقتي كه چارلز اول بـراي  . بي هيچ توجهي به دموكراسي و حكومت پارلماني به كار بردرا انداخت، و اين اقليت قدرت 
ام كرد فرياد همه بلند شد و شكست چارلز در توقيف آن پنج تـن باعـث افتضـاح او    توقيف پنج تن اعضاي پارلمان اقد
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ترينهـا را از  ياو با تصفية پارلمان در حدود صد تـن از پرسـب   .اما كرامول با چنين مشكالتي دست به گريبان نبود. شد
نگ باعث شده بـود كـه   ج» .كردهيچ سگي پارس نمي«. به دست آورد مجلس اخراج كرد و تا مدتي يك اقليت مطيع

تـا بـاقي عمـر كرامـول     . فقط نيروي نظامي مهم جلوه كند، و اشكال حكومت مشروطه مورد تحقير قرار گرفته بودنـد 
حكومت انگلستان يك جباري نظامي بود كه اكثريت روز افزون ملت از آن نفرت داشتند، ولي چـون اسـلحه فقـط در    

  .بود دست هواداران حكومت بود برانداختن آن محال
چارلز دوم پس از مخفي شدن در درختهاي بلوط و زيستن در هلند به نام پناهنـده، پـس از تجديـد سـلطنت در     

چارلز دوم اختيار بستن مالياتهـايي را كـه   . اين امر قدري اعتدال پديد آورد. انگلستان بر آن شد كه ديگر به سفر نرود
كه شاه را از حق توقيف اختيـاري   Habeas Corpus Actقانون  از تصويب مجلس نگذشته بود براي خود ادعا نكرد؛ به

گاهي با گرفتن كمك مالي از لويي چهـاردهم اختيـارات مـالي پارلمـان را بـه      . اشخاص محروم مي ساخت گردن نهاد
بسياري از محـدوديتهاي اختيـارات مقـام سـلطنت كـه مطلـوب       . رفته پادشاه مشروطه بودت؛ اما رويهمگرفسخره مي

مخالفان چارلز اول بود در تجديد سلطنت پذيرفته شد و مورد احترام چارلز دوم قرار گرفت، زيرا كه معلوم شـده بـود   
  .پادشاهان هم ممكن است به دست اتباع خود گوشمال داده شوند

وي بـا تعصـب كـاتوليكي خـود انگليكنهـا      . بـه كلـي عـاري از لطـف و ظرافـت بـود       شجيمز دوم برخالف بـرادر 
Angilicans  و نانكنفورميستهاNonocomformists  با آنكه برخالف نظـر پارلمـان بـه دسـتة اخيـر آزادي داده و       -را

. سياسـت خـارجي هـم سـهمي برعهـده داشـت      . بر ضد خود با هـم متحـد سـاخت    -كوشيده بود با آنها سازش كند 
ساخت شانه خالي كننـد نخسـت سياسـت     استوارتها براي آنكه از دادن ماليات زمان جنگ كه آنها را تابع پارلمان مي

قدرت روز افزون فرانسه خصـومت انگلسـتان را، كـه هميشـه بـا      . و سپس فرانسه را در پيش گرفتند تبعيت از اسپانيا
بزرگترين دولت اروپا دشمن بود، نسبت به فرانسه برانگيخت و لغو فرمان نانـت احساسـات پروتسـتانها را بـه سـختي      

امـا  . سرانجام تقريباً همة مردم انگلستان آرزو مي كردند كه از شر جيمز خالص شوند. انيدمخالف لويي چهاردهم گرد
شتن ايام جنـگ داخلـي و حكومـت مطلقـة كرامـول      گدر عين حال تقريباً همه به همان اندازه مصمم بودند كه از باز

انقالب رخ دهد، ولـي ايـن    چون هيچ راه قانوني براي خالص شدن از جيمز وجود نداشت مي بايست. جلوگيري كنند
بـار بـراي هميشـه    حقوق پارلمان بايستي يك. ق نيفتدانقالب بايستي فوراً خاتمه يابد تا فرصت به دست نيروهاي مناف

باشـد،  » موهبـت الهـي  «منتها اين سلطنت ديگر نبايستي . پادشاه بايستي برود، اما سلطنت بايستي بماند. تأمين شود
بـزرگ،   با همدستي اشراف و بازرگانان .ين متكي بر مجلساتكي بر تصويب قانون و بنابربلكه بايستي سلطنتي باشد م

پس از آنكه همـه جـور سـازش ناپـذيري     . احتياج به آتش كردن يك گلوله، به دست آمدهمة اينها در يك لحظه، بي
  .آزموده شد و به نتيجه نرسيد سرانجام سازش و اعتدال توفيق يافت

دي بود خردمندي در تجارت و ديانت را، كه كشورش به داشتن آنها معروف بـود، بـا خـود    پادشاه جديد چون هلن
، بـه طـوري كـه ديگـر هـوس      مد، قرضة ملي در محل مطمئني سرمايه گذاري شدآبه وجود » بانك انگلستان«. آورد

سـتها را از حقـوق   رميقانون آزادي مذهب در عين حال كـه كاتوليكهـا و نانكنفو  . توانست آن را تصرف كندپادشاه نمي
هـاي  جي قطعـاً ضـد فرانسـه شـد و بـا وقفـه      سياست خار. ساخت عذاب و آزار واقعي را پايان دادمختلفي محروم مي

 .كوتاهي تا شكست ناپلئون به همين نحو باقي ماند
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هـدفهاي ايـن   . همـة انقالبـات بـود    نِاست كه ماليمترين و پيروزتـري  1688پيامبر انقالب ) 1704-1632(جان الك 

انقالب چندان بلند نبود، اما انقالب به عين هدفهاي خود دست يافت، و از آن به بعد ديگر در انگلسـتان انقالبـي الزم   
اثر عمدة او . منتشر شد 1688الك روح اين انقالب را تماماً مجسم مي سازد، و اكثر آثار او در سالهاي دور و بر . يامدن

بـه پايـان    1687در  Essay Concerninge Human Understanding» رسالة دربارة فهـم انسـاني،  «در فلسفة نظري، 
در اصـل بـه زبـان     First Letter on Toleration» دي مـذهب مكتوب اول در باب آزا«. انتشار يافت 1690رسيد و در 

الك شرط احتياط را اين ديده بود كه بدين كشور، يعني هلنـد،   1683در . در هلند منتشر شد 1690التيني به سال 
رسـالة دربـارة   «انتشـار يافـت، و دو    1692و  1690در » آزادي مـذهب «دو مكتـوب ديگـر او در بـاب    . رخت بكشـد 

كتـاب  . جواز چاپ به دست آوردند و كمي بعد منتشـر شـدند   1689وي در  Treatises on Government» حكومت
 1687ين سالهاي گرچه عمر الك دراز بود، همة آثار مؤثرش ب. منتشر شد 1693او در  Education» تعليم و تربيت«
  .د محرك و مشوق خوبي استيده دارنيق آميز براي كساني كه بدانها عقانقالبات توف. شودمحدود مي 1693تا 

در آكسفورد تحصـيل  در زمان كرامول كه الك . پدر الك از پوريتانها بود و در صف مجاهدان پارلمان جنگيده بود
از فلسفة مدرسي و مرام تعصب آميز مستقلين هـر  الك . كرد، اين دانشگاه در فلسفه هنوز پيرو مكتب مدرسي بودمي

بـري  اش لـرد شـافتس  آكسـفورد طبيـب شـد و حـامي    الك در . بسـيار مـؤثر افتـاد    آراي دكـارت در او  .دو بيزار بـود 
Shaftesbury كه شافتس بري سقوط كرد، الك با او به هلند گريخت و تا زمان انقالب در آنجـا مانـد   1683در . بود .

متعددي  دالهايكار پرداخت، عمرش را در كارهاي ادبي و جب» هيئت تجارت«چند سالي كه در  پس از انقالب، جز از
  .شد صرف كردما از كتابهايش نتيجه مي

خطري عمالً يا نظراً در امور سياسي داخـل شـود وقـت    توانست بيكه الك نمي 1688ي پيش از انقالب در سالها
. ستاست، و استوارترين پاية شهرت اواين مهمترين كتاب الك . گذراند» دربارة فهم انساني هرسال«نوشتن به خود را 

ليسـم فلسـفي و هـم    تأثير الك در فلسفة سياسي چندان بزرگ و چنان با دوام بود كـه بايـد او را هـم بـاني ليبرا    اما 
  .گرايي در نظرية معرفت شمردمؤسس مذهب تجربه

ترين همة فالسفه است، چون كارش را در فلسفة نظري درست هنگامي تمـام كـرد كـه حكومـت     الك خوشبخت
عقايدي كه الك مدافع آنهـا بـود چـه در عرصـة     . در سياست با او هم عقيده بودند كشورش به دست كساني افتاد كه

نظريـات  . عمل و چه در دايرة نظريات، تا سالهاي سال مورد اعتقاد قويترين و مؤثرترين سياستمداران و فالسـفه بـود  
ه ميـان رئـيس جمهـوري و    سياسي او با تصرفات مونتسكيو در آنها، در قانون اساسي امريكا تجسم يافته است و هرگا

قانون اساسي انگلستان نيز تا حدود پنجاه سال . شودأثير نظريات الك در عمل مشهود مياختالفي پيش آيد، ت هكنگر
  .تصويب كردند نيز چنين بود 1871پيش مبتني بر نظريات الك بود، و آن قانون اساسي كه فرانسويان در 

ولتر بود كه در جواني مدتي را در انگلسـتان بـه سـر بـرده بـود و در       تأثير الك در فرانسة قرن هجدهم به واسطة
. كـرد راي هموظنان خـود نقـل و تفسـير مـي    انديشه هاي انگليسي را ب Letters philosophiques» ب فلسفييمكات«

 ء
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ك بـه  پيـروان فرانسـوي ال  . فالسفه و مصلحان اعتدالي از الك پيروي مي كردند؛ انقالبيان افراطي پيرو روسـو بودنـد  
  .اش رابطة نزديكي موجود استيان نظرية معرفت او و آراي سياسيدرست يا نادرست، عقيده داشتند كه م

كلي اهميـت سياسـي نداشـت و هيـوم عضـو      از دو پيرو برجستة الك، بار. بودشكار آدر انگلستان اين رابطه كمتر 
. رده اسـت تشريح كـ  History of England» ستانتاريخ انگل«حزب محافظه كار بود و عقايد ارتجاعي خود را در كتاب 

اي پديد آمـد؛  فه و سياست رابطهآليسم آلماني در فكر انگليسي رخنه كرد، بار ديگر ميان فلساما پس از كانت كه ايده
» يكـال راد«كار بودند، در حالي كه بنتاميها كه كردند محافظهاي كه از آلمانيها پيروي ميسفهبدين معني كه غالب فال

عضـو   T. H. Greenگـرين  . هــ . مـثالً ت  -اما اين رابطه همواره يكدست نيست . كردندبودند از سنت الك پيروي مي
  .شدآليستها محسوب ميلي در فلسفه از ايدهحزب ليبرال بود و

و ثـاني را  مثالً نظرية او دربارة صفات اول . نه فقط عقايد معتبر الك، بلكه اشتباهات او هم در عمل مفيد واقع شد
الك صفات اول را به عنوان صفات متمكن در جسم تعريف مي كنـد، كـه عبارتنـد از كثافـت و بسـط      . نظر بگيريد رد

گويـد كـه   الك مـي . ا و صـداها و بوهـا و غيـره   رنگه: صفات ثاني همة صفات ديگرند. شكل و حركت يا سكون، و عدد
اگر چشـم  . ثاني به عكس فقط در عضو حساسه وجود دارند صفات اول حقيقتاً در اجسام موجودند، و حال آنكه صفات

براي نظر الك دربارة صفات ثاني داليل قوي . گوش نباشد صدايي نخواهد بود؛ و قس عليهذا ؛نباشد رنگي نخواهد بود
ات مانند بيماري يرقان و عينك آبي رنگ و غيره؛ اما باركلي نشان داد كه نظير اين داليل در مورد صـف  -موجود است 

معهذا تا هنگـام  . ثنويت الك در اين مورد از لحاظ فلسفي كهنه شده است از زمان باركلي به بعد. اول هم صادق است
نظر الك نه تنها صراحتاً يا تلويحاً . ظهور نظرية كوانتوم در عصر خود ما، اين ثنويت بر فيزيك عملي حكومت مي كرد

اين نظريه كـه جهـان فيزيكـي    . مفيد واقع شدمهمي شأ اكتشافات بسيار مورد قبول فيزيكدانها بود، بلكه به عنوان من
فقط از مادة متحرك تشكيل شده است، اساس نظريات مورد قبول در باب صوت و حرارت و نور و الكتريسـيته بـود، و   

  .اين صفت خاص نظريات الك است. هر چند از لحاظ نظري غلط بوده باشد، در عمل مفيد واقع شده است
رفته محاسني دارد، معـايبي هـم دارد؛ ولـي هـر     آيد، رويهمبرمي» فهم انساني«ي كه از كتاب الك، به طور فلسفة

الك هميشـه  . عيب شمرده مي شـوند » نظري«دوي اينها مفيد واقع شده اند؛ يعني معايب فلسفة الك فقط از لحاظ 
وي اصـول كليـي را   . ويي و معماسرايي كندعاقالنه مي انديشد، و هميشه حاضر است منطق را فداي پرهيز از مبهم گ

اج غريبي منجر شوند؛ اما هر جا به نظـر  توانند به نتنيابد، مياعالم مي كند كه، چنانكه كمتر خواننده اي است كه در 
مي رسد كه به ظهور نتايج غريبي منجر شوند؛ اما هرجا به نظر مي رسد كه به ظهور نتايج غريب چيزي نمانده است، 

عمـل نشـانة   نظـر مـرد   به نظر مرد منطقي اين كار خشم آور است، اما در . نرمي از استنتاج آن طفره مي رودالك به 
الل درسـت مبتنـي بـر اصـول صـحيح                      چون دنيا چنين است كه هست، روشـن اسـت كـه اسـتد    . سالمت عقل است

حرمـت نظـري    سـتة ت نزديـك گـردد كـه شاي   تواند منجر به اشتباه شود؛ اما يك اصل ممكن است چنان به صحنمي
ين فهـم عـادي در فلسـفه محـل     ابنـابر . باشد، و با اين همه در عمل نتايجي را الزام كند كه در نظر ما مهمل بنمايـد 

 -توجيهي دارد، اما فقط به عنوان نشان دهندة اين نكته كه اصول نظري ما، مادام كه نتايجشان به حكم فهـم عـادي   
اهـل بحـث نظـري شـايد در     . توانند كامالً صحيح باشـند شوند، نميمحكوم مي -بينيم ت ناپذير ميكه ما آن را مقاوم

بـاركلي و هيـوم آن را عنـوان     جواب بگويد كه فهم عادي بيش از منطق مصون از خطا نيست؛ اما اين جـواب، گرچـه  
  .اند، به كلي از مشرب فكري الك دور استكرده

الك پاره اي ايقانات را از اسـالف  . رال از او به ارث برد، نداشتن جزميت استيكي از خصايص الك، كه نهضت ليب
امـا نظريـات او هـر كجـا بـا نظريـات گذشـتگان        . خود مي پذيرد؛ مانند وجود خود ما، وجود خدا، و صحت رياضـيات 

انـدكي شـك در   يد خود را با مغايرت دارد، حاكي از اين است كه تحري حقيقت امري است دشوار و مرد خردمند عقا
پيداست كه اين مشرب فكري با آزادي مذهب و پيروزي دموكراسي پارلماني و آزادي تجارت و مجمـوع  . گيردنظر مي
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د و كشـف و  الك گرچه عميقاً متدين است و بـه مسـيحيت اعتقـاد تمـام دار    . دستگاه حكمت ليبرال مربوط مي شود
تجلي عريان شـهود  «: گويددر جايي مي. ر عقل محصور مي كنداداند، دعوي شهود را با ديوشهود را مأخذ معرفت مي

بدين ترتيـب در فرجـام   » .شهود بايد به محك عقل سنجيده شود«: گويداما در جاي ديگر مي» ايقان است؛ عاليترين
  .گيردار، عقل در مرتبة باالتري جاي ميك

در آن زمـان معنـي   » اشـتياق «. سـت كتـاب او از ايـن حيـث آموزنـده ا     Of Enthusiasm» در باب اشتياق«فصل 
معني اشتياق اعتقاد به شهود شخصي بود كه براي فالن پيشواي ديني يـا پيـروان او حاصـل شـده     . امروزي را نداشت

وقتـي كـه عـدد ايـن قبلـي      . و اين از خصايص فرقه هايي بود كه در تجديـد سـلطنت شكسـت خـورده بودنـد     . باشد
بـه   -نهـد  يا آنچه ايـن نـام را بـر خـود مـي      -است، زياد شود، حقيقت شهودهاي شخصي، كه هر يك منافي ديگري 

عشق بـه حقيقـت، كـه الك مقـام     . دهدو سيرت اجتماعي خود را از دست ميصورت امري صرفاً شخصي در مي آيد 
الك . قائل است، با عشق به فالن نظرية خاص كه به عنوان حقيقت اعالم مي شـود تفـاوت بسـيار دارد    شاساسي براي

ه بـراهين  اي بـا اطمينـاني بـيش از آنچـ    هيچ قضيه«ق به حقيقت اين است كه ي گويد كه يك نشانة خطاناپذير عشم
داشـتن عشـق بـه    كه آمـادگي بـراي حكـم كـردن نشـانة ن      گويديم» .دارند، پذيرفته نباشداش مجاز مياثبات كننده
شتياق هم ت اقبرپا كند، و حال آنكه در حقي خواهد شهود را بي عقلاشتياق با كنار گذاشتن عقل مي«. حقيقت است

كسـاني كـه مبـتال بـه     » .گذارداساس مغز خود شخص را ميدارد و به جاي آنها تصورات بيعقل و هم شهود را بر مي
و از اينجـا اعمـال   » .انده با خدا رابطة مستقيم پيدا كردهك] پيدا كنند[عقيده «ليخوليا يا غرور هستند احتمال دارد ام

الك اين فصـل را  . كندرا ارضا مي» ي و خودپسندي مردمانكاهلي و نادان«كنند، كه فكار غريب تأييد الهي پيدا ميو ا
  ».شهود بايد به محك عقل سنجيده شود«: دهداي كه در باال نقل شد خاتمه ميبا گفته

درست است كه در . ط شودچيست، مطلبي است كه بايد از مجموع كتابش استنبا» عقل«اما اينكه منظور الك از 
اما بحث اين فصل بيشتر در اثبات اين نكته است كه عقل استدالل » در باب عقل؛«اين كتاب فصلي هست زير عنوان 

خداوند در حق بندگانش آنقدر بخيل نبوده است كه «: قياسي نيست، و خالصة مطلب آن در اين جمله آمده است كه
بدان معني كـه   ،عقل» .بيافريند و عقل بخشيدن بدانها را بر عهدة ارسطو بگذاردآنها را فقط به صورت موجودات دو پا 

دانـيم؛ دوم  را بـه يقـين مـي    كه ما چه چيزهـايي نخست تحقيق اين: ء تشكيل شده استالك اراده مي كند، از دو جز
الك                 . و نـه ايقـان  بررسي قضايايي كه قبول آنها در عمل خردمندانه است، گو آنكـه مؤيـد آنهـا فقـط احتمـال باشـد،       

دهد كـه وقتـي   وي تذكر مي» .شهادت تجربة ديگرانمطابقت با تجربة خود ما، يا : شواهد احتمال دوتاست«: گويدمي
  .اي آنان را باور نكردام سخن گفتند، ديگر حرفهاروپاييان از يخ براي پادشاه سي

يقن هر قضيه، بايد بسـته باشـد بـه احتمـاالت مؤيـد آن      گويد كه قدر تالك مي» در باب درجات قبول«فصل  در
گويـد  لنگـد، مـي  كنيم كه پاي ايقانشان ميغالباً براساس احتماالتي عمل مي و پس از اشاره به اين نكته كه ما. قضيه

ين اكثريت مردم، اگر نگوييم همـه، ناچـار بـه    اچون بنابر. مل مقابل استحگذشت و ت«كه فايدة صحيح اين مالحظه 
اشتن چند عقيده اند بي آنكه براهين قطعي دائر بر صحت آنها را در دست داشته باشـند؛ و چـون طـرد و رد عقايـد     د

پيشين به محض برخورد با برهاني كه في الحال نتوان آن را جواب داد و نقصانش معلوم ساخت نشان بزرگي از ناداني 
مان اين است كه در عين اختالف عقيده صلح و صـفا  و سبك مغزي يا بالهت است، پس به نظر من شايستة همة مرد

تـوان منتظـر بـود كـه كسـي                  نجام دهند؛ زيرا كه انصـاف را نمـي  را نگاه دارند و وظايف مشترك انسانيت و رفاقت را ا
د، عقايد مـا  كورانه به مرجعي كه فهم بشر آن را قبول نداركورا تسليم بالفور و بنده وار از عقيدة خود دست كشيده في

                 زيرا كه فهم بشر هر چند غالباً دچار اشتباه شود باز راهنمـايي جـز عقـل نمـي توانـد داشـته باشـد، و نيـز         . را بپذيرد
كنيـد  س كه شما با عقايد خود آشنايش مـي اگر آن ك. نمي تواند چشم بسته به اراده و تحكيمات ديگري تسليم شود

كسي است كه پيش از قبول تأمل مي كند، بايد به او مجال بدهيد تا در فراغت مسئله را بار ديگر از نظر بگذراند، و با 
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در كجاسـت؛ و اگـر   ] عقيدة شما[به خاطر آوردن آنچه در مد نظرش نيست جزئيات را بررسي كند و ببيند كه امتياز 
دهد كه باز او را به زحمت دچار سازد، اين همان كاري است كه خـود در  گين را آنقدر مورد تفكر قرار نميبراهين سن

            موارد مشابه مي كنيم؛ و اگر كسي به ما بگويد كه چه نكاتي را بايد مـورد مطالعـه قـرار دهـيم، بـه حـرف او التفـات        
كنند، پس چگونه بـراي مـا   مي تماد ديگران قبولو اگر آن كس از زمرة كساني است كه عقايد خود را به اع. كنيمنمي

قابل تصور است كه وي عقايدي را كه مرور زمان و عادت چنان در مغزش جايگزين ساخته اند كه در نظرش مبـرهن  
كه به نظر وي كدام عقيده از جانب خـود خـدا   ] دانيمچگونه مي[ترديد نيست رد كند، يا مي نمايد و صحتشان محل 

ان خدا دريافت كرده است؟ مي پرسم چگونه مـي تـوانيم انتظـار داشـته باشـيم كـه       بدو رسيده و كدام را از فرستادگ
عقايدي كه بدين گونه جايگزين شده اند، بر اثر برهان يا حكم فالن ناشناس يا مدعي طرد شوند؟ خصوصاً گمان سود 

ـ . آيـد  ميشه اين گمان به وجـود مـي  و وقتي كه با اشخاص بدرفتاري شود ه -و نيرنگ هم در ميان باشد  س خـوب  پ
است به ناداني خود مشترك دلسوزي كنيم و بكوشيم كه به شيوه هاي ماليم و مطلوب كسب علم از خود رفع جهـل  

و با ديگران فوراً به جرم لجاج و خبث بد رفتاري نكنيم، زيرا كه آنان از عقايد خـود دسـت نخواهنـد كشـيد تـا      . كنيم
واهيم بدانها تحميل كنيم، بپذيرند؛ در حالي كه از حد احتمـال نيـز بـاالتر    عقايد ما را، يا باري عقايدي را كه ما مي خ

زيرا كجاست آن كسي كـه داراي شـواهد و   . ا در نپذيرفتن مقداري از عقايد آنان لجاج بيشتري نشان دهيمماست كه 
بگويد كه همة عقايد براهين بي چون و چرا دائر بر صحت همة عقايد خويش يا بطالن همة عقايد غير باشد؟ يا بتواند 

معرفت، يا نه بـاور داشـتن غالبـاً بـه حكـم داليـل       سي كرده است؟ لزوم باور داشتن بيريشه بررتا خود يا  ديگران را 
سست، در اين وضع ناپايدار عمل و نابينايي كه ما داريم، بايد ما را بيشتر به تعليم خود مشغول بدارد تـا فشـار آوردن   

عقايد خـود را بـه ديگـران    ت كه بينديشيم اگر اشخاص خود تعليم بهتري ديده بودند، كمتر داليلي هس... بر ديگران 
  1».كردندتحميل مي

ي كـه  يـ در اين فصول الك از تحقيقـات نظري . بحث كردم» فهم انساني«تا اينجا من فقط دربارة فصول آخر كتاب 
اكنون وقت آن اسـت كـه ببينـيم    . پردازدقي ميرده است به استنتاج اخالقبالً دربارة اهميت و حدود معرفت بشري ك

  .گويدة فلسفي محض آن بيشتر است، چه ميدر باب معرفت بشري كه جنب
: در خصوص يكي از نظريات اليب نيتس به درستي مي نويسد. الك اصوالً به مابعدالطبيعه به نظر تحقير مي نگرد

م بـود  وي مفهوم جوهر را كه بر مابعدالطبيعة عصـر او حـاك  » .من و تو ديگر از اين نوع ياوه سراييها خسته شده ايم«
به اعتبـار بـراي بـراهين مابعـدالطبيعي در     . ت ندارد كه آن را يكسره رد كندأداند، اما جرفايده ميمفهومي مبهم و بي

هر جا  .حت استكند و به نظر مي رسد كه از آنها قدري ناراعتبار است، اما بر آنها تكيه نمياثبات وجود خدا قائل به ا
كنـد، تفكـراتش بيشـتر بـه شـكل جزئيـات       اي را بيان مـي دازد و افكار تازهپرم گذشته نميكه به تكرار مطالب مرسو

فلسفة او، مانند كار علمي خرد خرد است، نه چون دستگاههاي بـزرگ قـرن هفـدهم    . مشخص است تا تجريدات كلي
  .اروپا پيكرگون و يكپارچه

شايد بـه جـز   (گويد همة دانش ما فلسفة تجربي نظريه اي است كه مي .لسفة تجربي دانستتوان باني فالك را مي
بـر ضـد افالطـون و دكـارت و     » فهـم انسـاني  «به همين جهت كتاب اول . از تجربه ناشي مي شود) منطق و رياضيات

ـ در كتـ . فالسفة مدرسي در اين باب استدالل مي كند كه هيچ انديشه يـا اصـل فطـري وجـود نـدارد      ه اب دوم الك ب
پـس از رد                   . دشـو هـاي گونـاگون مـي   بـه سرچشـمة انديشـه   دهـد كـه چگونـه تجر   تفصيل و با ذكر جزئيات نشان مي

  :گويدهاي فطري، ميانديشه
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د است و هـيچ رقمـي بـر آن ديـده     پس بگذاريد چنين فرض كنيم كه ذهن به اصطالح خودمان مانند كاغذ سفي«
ذهن چگونه پر مي شود؟ اين منبع عظيم  كه خيال مشـغول و  ] در اين صورت. [هرگونه انديشه استشود و فاقد نمي

واد عقـل و معرفـت را از كجـا                آيـد؟ ذهـن ايـن همـه مـ     كند از كجا ميانتها بر آن نقش ميينامحدود آدمي با تنوع ب
  شـود و از آن پديـد   از تجربـه ناشـي مـي   عرفت ما همة م. تجربه: دهمبدين سؤال من با يك كلمه جواب ميآورد؟ مي
  ).2كتاب دوم، فصل اول، قسمت (» آيدمي

حـس  «ادراك عمل ذهن ما كه مـي تـوان آن را   ) ب(احساس و ) الف(انديشه هاي ما از دو مأخذ ناشي مي شود، 
شوند، ه نتيجه ميها از تجربتوانيم بينديشيم، و چون همة انديشه ون ما فقط به وسيلة انديشه ها ميچ. ناميد» دروني

  .تواند مقدم بر تجربه باشداست كه هيچيك از معارف ما نميپس پيد
ايـن تعريـف در نظـر شـخص     » .ادراك قدم و درجة اول است در جهت معرفت، و جذب همـة مـواد آن  «گويد مي

، يا حـداقل در ممالـك   متجدد شايد توضيح واضحات بنمايد، زيرا كه اين مطلب اكنون جزو تعليمات عادي شده است
هن همه چيـز را از پـيش مـي دانـد؛ و بسـتگي تـام       ولي در زمان الك تصور مي شد كه ذ انگليسي زبان چنين است؛

وحدت معرفـت و  » تتوستائه«افالطون در رسالة . بي بودمعرفت به تجربه، كه الك اعالم كرد، نظريه اي جديد و انقال
بعد، تا دكارت و اليب نيتس، و از جمله خود اين دو، چنين تعليم داده بودن كـه   ادراك را رد مي كند، و از زمان او به

ين فلسفة تجربي كامل عيار الك يك نوآوري جسـورانه  ابنابر. مقدار زيادي از معرفت با ارزش ما از تجربه ناشي نيست
  .بود

اين است كه آنچه حكماي  راجع به كلمات بحث مي كند و عمدة منظور آن نشان دادن» فهم انساني«كتاب سوم 
» در باب اصـطالحات كلـي  «فصل سوم . مابعدالطبيعي به عنوان معرفت از جهان نمايش مي دهند لفاظي محض است

همة چيزهايي كـه وجـود دارنـد جزئينـد ولـي مـا مـي تـوانيم         . در موضوع كليات مبين نوعي نامگرايي افراطي است
                    جزئيـات متعـدد قابـل اطـالق اسـت، و روي ايـن تصـورات كلـي          كه بـه » انسان«تصورات كلي تشكيل دهيم، مانند 

. شوند يا قابل اطالقنـد اسمها به چندين شئ جزئي اطالق ميكليت آنها اين است كه اين . توانيم اسمهايي بگذاريممي
  .جود ديگر جزئي هستنداما اين كليات في نفسه، يعني به شكلي كه در ذهن ما وجود دارند، مانند همة اشياي مو

اشيا ممكـن اسـت   . به رد نظرية مدرسي راجع به ذات مي پردازد» در باب اسماي جواهر«فصل پنجم كتاب سوم، 
داراي يك ذات واقعي باشند، و اين ذات همان ساختمان مادي آنها خواهد بود؛ اما اين ذات بيشـترش بـر مـا نـامعلوم     

ذات بدان معني كه ما بتوانيم بـر آن معرفـت حاصـل كنـيم لفـظ      . يستكه مدرسيان مي گويند ن» ذاتي«است و آن 
مثالً بحث در اينكه آيا ذات جسم فقط بسط است يا بسـط بـه   . محض است، و آن فقط تعريف يك اصطالح كلي است

ه را به هر دو شكل مي توانيم تعريف كنيم و مادام كـ » جسم«اضافة كثافت، بحثي است دربارة كلمات؛ يعني ما كلمة 
انواع متمايز امور مربوط به طبيعت نيستند، بلكـه مربـوط بـه زباننـد، و     . به تعريف خود قائل باشم ضرري بار نمي آيد

راست است كه اين انواع چيزهايي هستند كه » .تصورات بغرنج متمايز كه اسمايي بدانها اطالق شده است«عبارتند از 
انسـان   حدود انواع، كه بـدان وسـيله  «ها به درجات متداوم است؛ يعني در طبيعت با يكديگر متفاوتند، اما تفاوتهاي آن

الك به عنوان مثال موجـودات عجيـب الخلقـه را    » .سازد، به وسيلة انسان ساخته شده استآنها را از يكديگر جدا مي
دارويـن مـردم را    نظر قبول عام نيافت، تـا آنكـه  نقطة اين . ا نبودن آنها مورد ترديد بوديذكر مي كند كه انسان بودن 

نان مدرسـيان بـدرد   قانع ساخت كه نظرية تكامل از راه تطور تدريجي را بپذيرند، فقط كساني كه سر خود را بـا سـخ  
  .زندبعدالطبيعي را از سر راه كنار ميتوانند دريابند كه اين نظر چه اندازه مانع ماآورده باشند مي

مسئله اي روبرو شدند كه تاكنون فلسفه راه حل قابـل قبـولي بـراي آن    آليسم هر دو با و  اما فلسفة تجربي و ايده
. ي كنـيم نيافته است؛ و آن اين مسئله است كه ما چگونه از امور غير از خودمان و اعمال ذهنمان معرفـت حاصـل مـ   
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چون ذهن « گويد كهمي 1در يك جا. ستگويد آشكارا نارسار اين باره ميكند، اما آنچه دالك در اين مسئله بحث مي
در همة افكار و استدالالت خود هيچ ماده اي جز انديشه هاي خود، كه فقط خود ذهن مي تواند دربارة آنها بينديشد، 

» .معرفت توافق يا عدم توافق دو انديشه است« :و باز» .شودكه معرفت ما به همانها محدود مي ندارد، پس معلوم است
چنين نتيجه مي شود كه من نمي توانم از تجربـة ديگـران يـا از جهـان مـادي       به نظر مي رسد كه از اين مقدمه فوراً

مطابق اين نظر هـر  . ديگران و جهان مادي، اگر موجود باشند، در ذهن من نيستند ةمعرفت حاصل كنم، زيرا كه تجرب
دنياي خـارج نداشـته   يك از ما بايد، تا آنجا كه به معرفت مربوط است، در خود محصور بمانيم و هيچ گونه تماسي  با 

  .باشيم
صـل ديگـر نظريـة    بـه همـين جهـت در ف   . است رتناقض بيزاو اما اين گفته مبهم و متناقض است، و الك از ابهام 

. گويد كه ما از وجود واقعي سه جـوهر معرفـت داريـم   مي. كامالً مباين نظرية قبلي استكند كه ديگري را تشريح مي
شراقي است، معرفت ما از وجود خدا استداللي است، معرفت ما از اشياي ظاهر بـر  معرفت ما از وجود خود مستقيم يا ا

  ).كتاب چهارم، فصل سوم.(حواس حسي است
اگر معرفت توافـق  «: در فصل بعد كم و بيش متوجه اين تباين مي شود و مي گويد كه شايد شخصي چنين بگويد

: در پاسخ مي گويـد » .در يك تراز قرار مي گيرند هر دو» استداللي«و شخص » مشتاق«انديشه ها باشد، پس شخص 
كنـد كـه همـة    و سـپس چنـين اسـتدالل مـي    » .اهد بـود وقتي كه انديشه ها با اشيا توافق داشته باشند چنين نخو«

هـيچ  [توانـد  نكه نشـان داده شـد بـه هـيچ روي نمـي     هاي ساده بايد با اشيا توافق داشته باشند، زيرا ذهن چناانديشه
از آن قبيـل انديشـه هـايي    و فقط هاي بغرنج ما از جواهر بايد فقط از خود بسازد؛ زيرا همة انديشه] اي راانديشة ساده

تـوانيم  بـاز مـا نمـي   » .، به وجود آمده اندباشند كه از آن انديشه هاي ساده اي كه معلوم است در طبيعت وجود دارند
با بررسـي توافـق يـا عـدم توافـق دو       ،از راه استدالل) 2( از راه درك مستقيم يا اشراق،) 1(معرفتي داشته باشيم، جز 

  ).2كتاب چهارم، فصل سوم، قسمت (» .از راه احساس، با ادراك وجود اشياي جزئي«) 3(انديشه، 
                           در تمام اين مطالب الك اين نكته را مسلم فرض مي كنـد كـه وقـايع ذهنـي خاصـي، كـه وي آنهـا را احساسـها         

نامد، داراي عللي خارج از خود هستند، و اين علل، دست كم تا حدي و از جهـاتي، بـه احساسـاتي كـه منبعـث از      مي
اما اين موضوع چگونه معلوم مي شود، به طوري كه با اصول فلسفة تجربـي نيـز توافـق داشـته     . آنهايند شباهت دارند

اگر احساسهاي ما به خودي خود برانگيخته مي شدند، تجربة  .باشد؟ ما احساسها را تجربه مي كنيم، اما نه علل آنها را
از آن بيشتر، اين عقيده كه اين احساسها بـه   ،اين عقيده كه احساسها داراي عللي هستند و. مي بود نما باز عيناً همي

علل خود شباهت دارند، عقيده اي است كه، اگر بدان معتقد باشيم، بايد به داليلي بدان معتقد باشيم يكسره مسـتقل  
شـتر بـه الك چسـبندگي دارد، و فـرار     بي» ت،معرفت ادراك توافق يا عدم توافق دو انديشه اس«اين نظر كه . از تجربه

آيد، به قيمت تناقضي چنان بزرگ صورت گرفته است كـه فقـط بـا دو دسـتي     بهاناتي كه از پي اين تعريف ميا وي از
  .چسبيدن به فهم عادي توانسته است از آن چشم بپوشد

هيوم با طرد اين فرض كه احساسـها علـل خـارجي    . فلسفة تجربي تا به امروز با اين مشكل دست به گريبان است
و ايـن امـري   (از اين مشكل خالص كرد؛ ولي حتي او هم هر كجا اصول خود را فراموش مي كند داشته باشند خود را 

وجـود  [هـيچ انديشـه اي بـي تـأثر قبلـي      «حكمت اساسي او، . پذيردباز اين فرض را مي) آيدسيار پيش مياست كه ب
ي تـأثرات بـه علـل خـارجي، كـه      ، كه هيوم آن را از الك گرفته است، فقط تا وقتي قابل قبول است كه ما برا»]ندارد

اش كنـد، فلسـفه  عي هيوم قدري انسجام فكـر پيـدا مـي   و در مواق. ناگزير پيش مي كشد، قائل باشيم» تأثر«خود لفظ 
  .شودسا ميسخت مبهم و چيستان
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الك مـي خواسـت فلسـفه اش را    . اي نياورده است كه هم قابل قبول و هم منسجم باشـد هيچ كس تاكنون فلسفه
. گ بـه عكـس او عمـل كـرده انـد     بيشتر فالسـفة بـزر  . و به قيمت از دست دادن انسجام چنين كرد ،ل سازدقابل قبو

تواند تماماً غلـط  اي كه منسجم است به آساني مياند تماماً صحيح باشد؛ اما فلسفهتواي كه منسجم نيست نميفلسفه
، ولي به همين دليل قسمتي از آنها صحيح بـوده  بيشتر فلسفه هاي مفيد و مثمر حاوي تناقضات آشكار بوده اند. باشد
هيچ دليلي وجود ندارد كه بپنداريم يك دستگاه منسجم حاوي حقيقت بيشتري است از دستگاهي كـه، ماننـد   . است

  .دستگاه الك آشكارا كمابيش غلط است
امـا  . يات بنتـام نظريات اخالقي الك جلب توجه است، هم به خاطر خود آن نظريات و هم به عنوان پيشاهنگ نظر

وقتي كه من از نظريات اخالقي الك سخن مي گويم، منظورم طرز رفتار او نيست، بلكه نظريات كلـي او را، در اينكـه   
الك نيز مانند بنتام مردي بود سرشار از مهر و با اين همه عقيـده داشـت   . رفتار مردمان چگونه بايد باشد منظور دارم

. د فقط به وسيلة ميل به خوشي و لذت خويشتن برانگيختـه شـود  يهميشه با در عمل) از جمله خودش(كه هر كسي 
  .كندچند از وي، اين نكته را روشن مي نقل كالمي

ناميم كه مستعد ايجاد يا افزايش لذت، يا كاهش مي» خوب«آن را . رنج خوب يا بدندامور فقط به نسبت لذت يا «
  ».رنج در ما باشد

  ».گويم خوشي، وال غيرد؟ من در جواب ميانگيزچيست كه ميل را بر مي«
  ».سعادت، به معني تام كلمه، عبارت است از حداكثر لذتي كه حصولش از ما ساخته باشد«
  »].است[لزوم تعقيب سعادت حقيقي، اساس آزادي «
  »].ي است[رجحان فساد بر فضيلت، حكم غلط آشكار«
  1»].است[حاكم شدن شهوات ما، اصالح صحيح آزادي «

خدا قوانين اخالقي خاصي وضع كرده است؛ كسـاني كـه از   . اخير ظاهراً مبتني بر نظرية مكافات اخروي استقول 
پـس  . اين قوانين متابعت كنند به بهشت مي روند و كساني كه آنها را نقض مي كنند در خطر رفتن به جهنم هسـتند 

گناه انسان را به دوزخ مـي انـدازد، سـاختن    با انحطاط اين عقيده كه . لذت جوي محتاط كسي است كه با تقوي باشد
بنتام كه مردي آزادانديش بود . برهاني متكي بر خودبيني محض در تأييد زندگي با تقوا و فضيلت، دشوارتر شده است

يعني گفت كه وظيفة قوانين و سازمانهاي اجتماعي است كه ميان منـافع فـردي   . انسان مقنن را به جاي خدا گذاشت
طلـب سـعادت خويشـتن ناچـار از خـدمت كـردن بـه سـعادت          رگي برقرار كنند، چنانكه هر كسي دو عمومي هماهن

اما اين نظريه به اندازة سازشي كه به وسيلة بهشت و دوزخ ميان منافع خصوصي و عمومي حاصل شـده  . عمومي باشد
يستند؛ دوم اينكه حكومتهـاي  ن ياول اينكه قانونگذاران هميشه خردمند و با تقو: بود، رضايتبخش نيست، به دو دليل

  .بشري علم مطلق ندارند
كنند كه به حكـم عقـل برايشـان متضـمن     رد كه مردمان هميشه طوري عمل نميالك اين نكتة اشكار را قبول دا

. ز لذت آينـدة دور ارزش قـائليم  ما براي لذت بيش از لذت آينده، و براي لذت آينده نزديك بيش ا. حداكثر لذت باشد
اگـر منظـرة خـرج    . اما الك چنين نگفتـه اسـت  . ت كه نرخ بهره ميزان كمي تنزيل كلي لذات آينده استتوان گفمي

ر حـال حاضـر،   كردن آن هزار ليره در يك سال بعد از اين همان اندازه لذت داشت كه فكر خرج كردن آن هزار ليره د
گويـد كـه   الك مـي . آن پـولي بدهنـد  ن در ازاي به تأخير انداختن خـرج كـرد   ،آمد كه به مندر آن صورت الزم نمي

مـا همـه               . كنـد ن آنان را بـه خطـر دوزخ گرفتـار مـي    كه مطابق عقيدة خودشا دشونمؤمنين غالباً مرتكب گناهاني مي
                              كنـد بـه تـأخير    مـي كـه طلـب عقالنـي لـذت حكـم      ن به نزد دندانپزشك را بيش از آنايم كه بعضي از مردم رفتديده
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بدين ترتيب حتي اگر جذب لذت و رفع رنج انگيزة ما باشد، بايد اين را افزود كه بـه نسـبت دوري آنهـا در    . اندازندمي
  .دهندذبه و رنج وحشت خود را از دست ميآينده، لذت ج

اين نكتـه مهـم   مطابق نظر الك، چون فقط مĤالً منافع فردي و منافع اجتماعي بايكديگر هماهنگ مي شوند، پس 
حـزم  . يعني مـردم بايـد حـازم باشـند    . است كه مردم تا آنجا كه ممكن است به وسيلة منافع مĤلي خود هدايت شوند

يگانه فضيلتي است كه باقي مي ماند و بايد آن را موعظه كرد، زيرا هر كاهشي در فضيلت رخ دهد بـه معنـي نقصـان    
داري بسـتگي دارد؛ زيـرا در دوران   اين امر بـا ظهـور سـرمايه   . تأكيد بر حزم صفت مشخص ليبرالسم است. حزم است

و . سرمايه داري مردم حازم توانگر شدند، و مردم غير حازم ثروت خود را از دست دادند، يا چيزي به دسـت نياوردنـد  
روحـي   اين امر با بعضي از اشكال پروتستانيگري هم بستگي دارد؛ بدين معني كه جزم براي رفتن به بهشت، از لحـاظ 

  .به پس انداز براي سرمايه گذاري شباهت بسيار دارد
اعتقاد به هماهنگي ميان منافع فردي و اجتماعي صـفت مشـخص ليبراليسـم اسـت و مـدت درازي پـس از فـرو        

  .شود، حيات خود را حفظ كردلهي آن، كه در فلسفة الك ديده ميريختن اساس ا
وي ايـن نتيجـه را از   . ستگي داردبقي و حاكميت شهوات ما گويد كه آزادي به ضرورت طلب سعادت حقيالك مي

اين نظريه مي گيرد كه منافع فردي و اجتماعي بالمĤل مشابهند، گرچه ضرورتي ندارد كـه در مـدتهاي كوتـاه چنـين     
از اين نظر چنين بر مي آيد كه اگر جامعه اي داشته باشيم از افرادي كـه هـم متـدين و هـم حـازم باشـند، در       . باشد
احتيـاجي بـه   . رتي كه بدانها آزادي داده شود همه چنان رفتار خواهند كرد كه موافق خيـر و صـالح عمـوم باشـد    صو

شخصـي كـه   . قوانين بشري براي محدود ساختن آنان نخواهد بود، زيرا قوانين الهي براي آنـان كفايـت خواهـد كـرد    
ممكن اسـت از دسـت محـاكم    «: خواهد گفت تاكنون با تقوا بوده و اكنون دچار وسوسة دزدي شده است به خويشتن

و به همين جهت نقشه هـاي تبهكارانـه را از سـر    » .بشري بجهم، اما در پيشگاه محكمة الهي راه فراري نخواهم داشت
بيرون خواهد كرد و زندگي را با چنان تقوايي ادامه خواهد داد كه گويي گرفتار شدن خود را در چنـگ پلـيس مسـلم    

آزادي قانوني فقط در جايي تماماً ميسر است كه حزم و ديانت هر دو عموميـت داشـته باشـند؛ و اال    ين ابنابر. بيندمي
  .كند غير قابل اجتناب خواهد بوديتهايي كه قوانين جزايي تحميل ميمحدو

كـه   ايمهمترين قطعه. پروراندا اين فكر را به صورت دلخواه نميگويد كه اخالق قابل اثبات است؛ امالك بارها مي
  :كند اين استدر اين زمينه بحث مي

خلـوق او و متكـي بـه او    خوبي و خرد نامتناهي است و ما م فكر وجود وااليي كه در قدرت و .اخالق قابل اثبات«
هستيم، و فكر خود ما، موجودات داراي فهم و عقل، چنانكه در ما به وضوح ديده مي شود، به گمان من اگـر بـه طـرز    
الزم مورد بررسي قرار گيرد، چنان اساسي براي وظيفه و قواعد اعمال ما پديد خواهد آورد كه شايد اخالق را در زمـرة  

كـه از قضـايايي كـه بـه خـودي خـود       ] عقيـده دارم [در اين اساس من شكي ندارم، بل . قضاياي قابل اثبات قرار دهد
مبرهنند، به وسيلة نتايج ضروري كه مانند نتايج ضروري رياضي محل ترديد نيستند، بر هر كسي كه هـم خـود را بـا    

وازين حق و باطـل را  م همان بي طرفي و با همان توجهي كه به ساير علوم مي پردازد مصروف اين كار سازد، مي توان
رابطة ساير احوال را نيز مسلماً رابطة عدد و بسط مي توان درك كرد و من نمي فهمم كـه ايـن احـوال    . معلوم ساخت

هر جا ملك «. چرا نبايد قابل اثبات باشند ،كار بسته شوندبررسي توافق و عدم توافق آنها بنيز، اگر روشهاي الزم براي 
زيرا چون انديشة مالكيـت داشـتن حقـي بـر     . قليدسيقضيه اي است به استحكام براهين اُ» نباشد، عدالت هم نيست،
تجاوز يا تعدي به آن حق است، پيداست كه چون اين انديشه هـا بـدين ترتيـب    » بي عدالتي«چيزي است، و انديشة 

ابم كـه صـحت ايـن قضـية     اثبات و اين نامها بدانها منضم شدند، صحت اين قضيه را من با همان ايقاني مي توانم دري
يچ دولتـي آزادي مطلـق را مجـاز    هـ «: و باز. هندسي را كه مي گويد مجموع سه زاوية هر مثلث معادل دو قائمه است

چون انديشة دولت عبارت است از استقرار جامعه بر قوانين و قواعد معيني كه تبعيت از آنهـا الزم اسـت، و   » .داردنمي
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خواهد بكند، پس من همان قدر به فهم صـحت ايـن قضـيه    كه هر كه هر چه مي مطلق اين است چون انديشة آزادي
  1».قادرم كه به درك هر قضية رياضي توانايي دارم

                         غامض و گيچ كننده است، زيرا كه در ابتدا به نظر مي رسد كه قوانين اخالقي را متكـي بـه اوامـر خـدا      طعهاين ق
كنم كـه الك  من گمان مي. قوانين تخيلي هستند ثالها حاكي از اين معني اند كه قوانين اخالقيمي داند، حال آنكه م

مشكل ديگر ايـن اسـت   . دانسته استسمتهايي را متكي به اوامر خدا ميدر حقيقت قسمتهايي از اخالق را تحليلي و ق
  .رسنداصوالً قضاياي اخالقي به نظر نميكه مثالهاي ذكر شده 

الهيان عموماً عقيده دارنـد كـه اوامـر    . گري هم وجود دارد كه انسان مايل است بدان توجه شده باشداما مشكل دي
اين نكته الزم مي آورد كه مفهوم خوبي مقدم بر اوامر خـدا  . خدا انشايي نيست، بلكه ناشي از خوبي و عقل الهي است

                كشـف اينكـه آن مفهـوم چـه     . نـه اوامـر ديگـر را    بايد وجود داشته باشد تا باعث شود كه خدا اين اوامر صادر كند، و
گويد اين است كه شخص حـازم بـه فـالن طريـق و     آنچه وي مي. فة الك غير ممكن استتواند باشد، از روي فلسمي

الن بهمان نحو عمل خواهد كرد، زيرا در غير اين صورت خدا او را به مجازات خواهد رساند؛ اما در مورد اينكه چـرا فـ  
  .گذاردال، الك ما را در تاريكي مطلق مياعمال مستوجب مجازاتند و نه ضد آن اعم

قطع نظر از اين نكته كه دستگاهي كه حزم را يگانـه فضـيلت بدانـد    . نظريات اخالقي الك البته قابل دفاع نيستند
  .نظريات الك وارد استنمايد، ايرادهاي ديگر نيز كه كمتر جنبة عاطفي دارد به نفرت انگيز مي قدري

مـن هـر چـه اتفاقـاً ميـل كـنم، از حصـول آن        . ستقفا اوالً گفتن اينكه مردمان فقط خواهان لذتند، مانند اكل از
چنانكـه بـراي   ممكـن اسـت،   . احساس لذت خواهم كرد؛ اما قاعدتاً لذت معلـول ميـل اسـت، نـه ميـل معلـول لـذت       

افتد، شخص ميل به رنج داشته باشد؛ در اين صورت باز در ارضاي ميل لذت وجود دارد، امـا در  مازوخيستها اتفاق مي
حتي در نظرية خود الك نيز مطلق لذت مطلوب نيست، زيرا كـه شـخص   . اينجا لذت با ضد خود در هم آميخته است

كنـيم، چنانكـه الك و    اسـتنتاج  اگر بايد اخالق را از كيفيت نفساني ميل. كندميبه لذت نقد بيش از لذت نسيه ميل 
خواستند بكنند، دليلي ندارد كه نزول لذات نسيه را حسـاب نكنـيم، يـا حـزم را يـك وظيفـة اخالقـي        شاگردانش مي

كنيم، اما در واقع بسياري از مـردم  ما فقط به لذت ميل مي«: اين است خالصة استدالل الك به طور مجمل. بشناسيم
اين ميل با نظرية ما دائر بـر اينكـه مـردم خواهـان مطلـق لـذت       . خواهان لذت نقدند به مطلق لذت ميل ندرند، بلكه

، ابتدا يـك نظريـة غلـط را    تقريباً همة فالسفه، در دستگاه اخالقي خود» .هستند تناقض دارد، و لذا ميل فاسدي است
ه را اثبات كنـد؛ حـال آنكـه    كنند كه فساد عبارت از رفتاري كه غلط بودن آن نظريكنند و بعد استدالل ميمطرح مي
 .دهدگونه دستگاههاي اخالقي به دست مياي از اين الك نمونه. شديه درست بود اين كار غير ممكن مياگر آن نظر

                                                           

1. OP cit, Book IV, chap, iii, sec, 18. 
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  اصل وراثت. الف

                                                »دو رســــالة دربــــارة حكومــــت  «، الك 1688، درســــت پــــس از انقــــالب   1690و  1689در ســــالهاي 
Two Treatises on Government سياسـي خصوصـاً    هـاي ، رسـالة دوم در تـاريخ انديشـه   خود را نوشت و از اين دو

  .اهميت بسيار دارد
 Robert Filmerر رابرت فيلمـر  اين رساله جوابي است به كتاب س. ي استول در انتقاد از نظرية قدرت وراثرسالة ا

 1680كـه در   Patriarcha: or The Natural Power of Kings» يا قدرت طبيعـي پادشـاهان  : پاترياركا«تحت عنوان 
سـپردة حـق الهـي    سـر رابـرت فيلمـر از هـواداران سر    . چارلز اول نوشته شده بود ان حكومتانتشار يافت، ولي در زم

. زنده ماند و بايستي از اعدام چارلز اول و پيروزي كرمول رنج كشـيده باشـد   1653سلطنت بود و از بخت بد فرجام تا 
بـود، و ايـن اسـت كـه طبيعتـاً       نوشـته شـده   -گرچه نه قبل از جنگ داخلي  -پيش از وقايع اسفناك » پاترياركا«اما 

تـازگي   1640كنـد، در  ، چنانكه فيلمر هم اشاره مـي اين گونه نظريات. آگاهي از وجود نظريات مخرب در آن پيداست
در حقيقت الهيان پروتستان و كاتوليك هر دو در رقابت با پادشاهان كاتوليك و پروتستان حق رعايـا را بـراي   . نداشت

هاي آنان براي بحث و مجادله مواد فراواني در دسـترس  نوشتهار به قوت تأييد كرده بودند و مقاومت در برابر حكام جب
  .رابرت گذاشته بود سر

پارلمـان   اش ده بار به دست هوادارانگويند كه خانهگرفت، و مي) Sir(سر رابرت فيلمر از چارلز اول لقب خواجگي 
را به ترتيب بـه حـام و   و اروپا فريقا و آسيا آبه مديترانه آمده و داند كه نوح با كشتي خود وي مستبعد نمي. غارت شد

سام و يافث واگذار كرده باشد؛ معتقد است كه مطابق قـانون اساسـي انگلسـتان لردهـا فقـط حـق مشـورت دارنـد و         
گويد كه شخص پادشاه به تنهـايي قـوانين را كـه از    مي. قشان حتي از اين هم كمتر استنمايندگان مجلس عوام حقو

 ،هرگونه قيد بشري كامالً آزاد است و اعمال اسـالفش مطابق نظر فيلمر پادشاه از . كندشوند وضع ميارادة او ناشي مي
  ».ت كسي براي خود قانون وضع كندطبعاً محال اس«ور نيست؛ زيرا كه و حتي اعمال خودش، برايش الزام آ

  .تعلق دارد» حق الهي«اين عقايد پيداست، فيلمر به جناح افراطي دستة چنانكه از 
نوع بشر طبعاً آزاد از هرگونـه تبعيـت زاده شـده و    «شروع مي شود كه » عقيدة عمومي«با نبرد با اين » پاترياركا«

در ابتدا بـه دلخـواه   دي از افراد بر ديگران دارد رآزاد است هر نوع حكومتي كه بخواهد انتخاب كند، و قدرتي كه هر ف
به نظـر وي  » .اين عقيده ابتدا در مدارس سر از تخم در آورده است«گويد كه وي مي» .جتماع بدو تفويض شده استا

حقيقت اين است كه خدا قدرت سلطنت را به آدم ابوالبشر اعطا كرد و از آدم بـه وارثـانش و    . حقيقت غير از اين است
يا وارثان آن اولياي اولـين  «وي اطمينان مي دهد كه پادشاهان امروز . ديد رسيدجسرانجام به پادشاهان مختلف عصر 

امجـد مـا   جد به نظر مي رسد كه » .يا بايد چنين به حساب آيند ،هستند كه در ابتدا والدين طبيعي همة مردم بودند

 ء
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اخـراج آدم از بهشـت   ميل به آزادي نخستين علـت  «دانسته است، زيرا كه ر حق سلطنت جهاني خود را خوب نميقد
  .آزادي احساسي است كه، به نظر سر رابرت فيلمر، خالف ديانت است هميل ب» .بود

حقوقي كه چارلز اول براي خودش، و انصارش براي او، ادعا مي كردند شكل مفـرط دعـاويي اسـت كـه در اعصـار      
، يسوعي انگليسـي،  Parsonsه پارسونز فيلمر مي گويد ك. پيشين ممكن بود مردم در برابر پادشاهان بدانها گردن نهند

نظـر ندارنـد معتقدنـد كـه     كالويني اسكاتلندي، كه تقريباً در هيچ مورد ديگـري بـا هـم اتفـاق      Buchananو بوكانان 
البته منظور پارسونز ملكة اليزابت پروتستان بود و منظور . توانند پادشاهان را به سبب ستمگري خلع كنندمردمان مي

توفيق نظرية بوكانان از پيش رفت و به كرسي نشسـت، و نظريـة پارسـونز بـا اعـدام      . ستوارت كاتوليكبوكانان ماري ا
  .مردود شناخته شد Campionهمكارش كامپيون 

ايـن شـعله اي بـود از    . درت سلطنت بايد محدود شودقحتي پيش از رفورم الهيان متمايل به اين عقيده بودند كه 
در اين نبرد دولت متكـي  . طي در سراسر اروپا ميان كليسا و دولت زبانه مي كشيدآتش نبردي كه در بيشتر قرون وس

كليسا تا هنگامي كه هر دوي اين محاسن را داشت برنـده  . نيروهاي مسلح بود و كليسا متكي به زيركي و قدوسيت هب
 قـدرت  مقدس بـر ضـد  اما آنچه رجال برجسته و . بود؛ وقتي كه از اين دو فقط زيركي در بساطش ماند شكست خورد

گر چه اين مطالب به قصد توسعة منافع پاپ گفته شده بود، مي شـد  . پادشاهان گفته بودن در ضبط سوابق باقي ماند
مدرسـيان باريـك بـين، بـراي     «فيلمر مي گويـد كـه   . در تأييد حقوق مردم براي حكومت برخورد از آنها استفاده كرد

كه مقام مردم را باالتر از مقام پادشاه بگذارند تا بـدين ترتيـب قـدرت پـاپ      ديدندآن پادشاه بهتر  تأمين تفوق پاپ بر
كنـد كـه قـدرت    حكيم الهي چنـين نقـل مـي    Bellarmineوي از قول بالرمين » .بتواند جاي قدرت سلطنت را بگيرد

ينكه آن را بـه  در دست مردم است، مگر ا] اين قدرت[«شود؛ و اعطا مي) يعني نه از جانب خدا(م دنيوي از جانب مرد
ا موجـد مسـتقيم حكومـت دمـوكراتي                        خـدا ر «بدين ترتيـب مطـابق گفتـة فيلمـر، بالرمـين      » .حاكمي تفويض كنند

و اين سخن براي فيلمر همان قدر شگفت آور و ناراحت كننده است كه به يك پلوتوكرات امـروزي بگوينـد   » سازدمي
  .خدا موجد مستقيم بلشويسم است

فيلمر قدرت سياسي را ناشي از هيچ قرارداد و نيز ناشي از هيچ مالحظة خير و صالح اجتماعي نمي داند، بلكه آن 
عقيده اش اين است كه منشأ حق سلطنت تبعيـت  . را تماماً نظير حق حاكميت پدر بر فرزندان خود در نظر مي گيرد

، پادشاهان وارثان آدم ابوالبشرند، يـا حـداقل بايـد آنهـا را     اندست؛ شيوخ سفر پيدايش پادشاه بودهفرزندان از والدين ا
چنين در نظر گرفت؛ حقوق طبيعي پادشاه مانند حقوق طبيعي پدر است؛ و به حكـم طبيعـت پسـران هرگـز از قيـد      

  .قدرت پدران آزاد نيستند، حتي وقتي پسر بالغ باشد و پدر فرتوت
يز است كه به سختي مي توان بـاور كـرد صـاحب آن جـداً     سراپاي اين نظريه براي ذهن متجدد چنان شگفت انگ

بـراي مـا مسـلم اسـت كـه      . سياسي از داستان آدم و حوا عادت نـداريم ما به استنتاج حقوق . داشته است بدان اعتقاد
قدرت والدين بر آنها بايد به كلي سلب شود، و قبل از اين سن هم ايـن   ،وقتي پسر يا دختر به سن بيست و يك رسيد

قدرت بايد از طرف دولت، و نيز به وسيلة حق ابتكار عملي كه از جوانان رفته رفته به دست آورده اند، سخت محـدود  
از همـة ايـن   امـا صـرف نظـر    . ما قبول داريم كه مادر داراي حقوقي است كه حداقل با حقوق پـدر برابـر اسـت   . شود

مالحظات، بيرون از چهار ديوار ژاپن به هيچ مغز متجددي خطور نمي كند كه قـدرت سياسـي را بـه حقـوق والـدين      
البته در ژاپن نظريه اي بسيار مشابه نظرية فيلمر هنوز اعتقاد دارنـد و همـة اسـتادان و    . نسبت به فرزندان تشبيه كند
تا الهة آفتاب، كه خـود وارث اوسـت برسـاند؛ سـاير     تواند شجرنامة خود را ميكادو مي . معلمان بايد آن را تعليم دهند

به همين جهـت ميكـادو داراي   . ژاپنيها نيز از اعقاب همان الهه هستند، منتها به شاخة فرعي اين شجرنامه تعلق دارند
سـاخته   1868اً در اين نظريه عمـدت . مقام الوهيت است و هرگونه مقاومتي در برابرش خالف ديانت به حساب مي آيد

  .شود كه از روز ازل تا به امروز سينه سينه نقل شده استه شد، ولي اكنون در ژاپن گفته ميو پرداخت
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چـرا؟  . به جايي نرسـيد  -ي فيلمر هم جزو آن بود »پاترياركا«كه  -كوشش براي تحميل چنين نظريه اي بر اروپا 
ثالً از ژاپن گذشته، مصريان قديم و مكزيكيان و پروئيان پيش از قبول چنين نظريه اي با طبع  بشر ناسازگار نيست؛ م
انگلسـتان در  . اين در مرحلة خاصي از تكامل بشر طبيعـي اسـت  . درآمدن به تصرف اسپانيا به اين نظريه معتقد بودند

  .ه بود، اما ژاپن امروز هنوز هم نگذرانده استدزمان سلسلة استوارت اين مرحله را گذران
د مذاهب، ديگري نزاع بـر سـر قـدرت ميـان     يكي تعد: لستان دو علت عمده داشتالهي در انگحق شكست نظرية 

در رأس كليسـاي انگلسـتان    هاز زمان سلطنت هنري هشتم پادشـا : از بابت مذهب. پادشاه و اشراف و بورژوازي بزرگ
د كـه حـد   ن الف از ايـن مـي ز  كليساي انگلسـتا . قرار داشت كه هم مقر پاپ و هم با غالب فرق پروتستان مخالف بود

از هنگـام نخسـتين   «: مقدمة ترجمة رسمي كتاب مقدس با اين جملـه شـروع مـي شـود    . وسط ميان دو نهايت است
» .ت حد وسط را اختيار كنـد گردآوري آداب عبادت عام، حكمت كليساي انگلستان اين بوده است كه در ميان دو نهاي

ملكه ماري و جيمز دوم كوشـيدند تـا مملكـت را بـه طـرف رم      . زگار بودمردم سا طبع غالب رفته اين سازش بهرويهم
از بكشانند و فاتحان جنگ داخلي سعي كردند آن را به سوي ژنو سوق دهند، اما اين كوششها به جايي نرسيد و پـس  

مـردم  نانكنفورميسـتها خصوصـاً   . با اين حال مخالفانش بـاقي ماندنـد  . معارض شدقدرت كليساي انگلستان بي 1688
  .شان در ميان بازرگانان ثروتمند و بانكداران، كه قدرتشان مدام رو به افزايش بود، فراوان بودد و عدهقدرتمندي بودن

وضع مذهبي پادشاه انگلستان قدري عجيب بود؛ چونكه وي نه تنها رئيس كليسـاي انگلسـتان بـود بلكـه رياسـت      
بايستي به اسقفها معتقد باشد و مذهب كالوين را مـردود بدانـد؛    در انگلستان. كليساي اسكاتلند را هم به عهده داشت

استوارتها داراي معتقـدات  . در اسكاتلند به عكس مي بايست اسقفها را مردود بشناسد و به مذهب كالوين معتقد باشد
از مذهبي حقيقي بودند و اين امر چنين دو رويي را براي آنان غيـر ممكـن مـي سـاخت و در اسـكاتلند حتـي بـيش        

اهان را وادار كرد كه تظاهر به مصالح سياسي پادش 1688اما پس از . انگلستان براي آنها اسباب زحمت فراهم مي كرد
اين امر باعث سرد شدن شور و حـرارت مـذهبي شـد و در نظـر گـرفتن      . اشتن دو مذهب در آن واحد را گردن نهندد

وليكهـا و نـه نانكنفورميسـتها،                      بـه هـر صـورت نـه كات    . ني و الهي مشـكل سـاخت  اپادشاهان را به عنوان اشخاص آسم
  .توانستند به هيچ گونه دعوي مذهبي از جانب پادشاه گردن نهندنمي

در زمـان  . سه دستة پادشاه و اشراف و طبقة متوسط ثروتمند در مواقع مختلـف تركيبـات متفـاوت پديـد آوردنـد     
در زمـان لـويي چهـاردهم    . شاه و طبقة متوسط بر ضد اشـراف متحـد شـدند   سلطنت ادوارد چهارم و لويي يازدهم پاد

اشراف و طبقـة متوسـط بـر ضـد      1688در انگلستان . پادشاه و اشراف بر ضد طبقة متوسط دست به دست هم دادند
وقتي كه پادشاه يكي از دو دستة ديگر را در جانب خود داشت صاحب قدرت بـود؛ امـا وقتـي    . پادشاه همدست شدند

  .دو دسته با هم متحد شدند، پادشاه ضعيف شد آن
  .بنابر اين داليل، و داليل ديگر، الك در رد و تخطئة براهين فيلمر اشكالي در برابر خود نداشت

گويد كه اگر حق والدين مورد بحث وي مي. ، كار الك كار آساني استالبته تا آنجا كه پاي استدالل در ميان است
و غير عادالنه بودن حصر وراثت را به فرزند ارشد، كـه در صـورت مـوروثي    . پدر است است پس حق مادر مساوي حق

بودن سلطنت اجتناب ناپذير است، تأكيد مي كند و ابلهانه بودن اين فرض را كه پادشاهان، به هر معني جدي، وارثان 
باشد، و آن هم كسي نمي دانـد  مي گويد كه آدم فقط يك وارث مي تواند داشته . لبشرند به ريشخند مي گيرداآدم ابو
و مي پرسد كه آيا اگر آن وارث حقيقي پيدا شود، فيلمر معتقد خواهد بود كه همة پادشاهان بايد تاج خـود را  . كيست

نثار قدم او كنند؟ اگر اساسي را كه فيلمر براي سلطنت ذكر مي كند بپذيريم، در آن صورت همة پادشـاهان، بـه جـز    
گويد كه به عالوه حـق  الك مي. و هيچ حقي در طلب اطاعت از اتباع خود نخواهند داشت يك تن، غاصب خواهند بود

  .شودت است و حيات يا ملك را شامل نميوالدين موق
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تواند به عنوان اساس قدرت سياسي تر ديگر، وراثت نمياين داليل، گذشته از داليل اساسيمطابق رأي الك، بنابر 
رود كـه بيشـتر قابـل    خود دربارة حكومت، در پي اساس مـي هت وي در رسالة دوم به همين ج. مشروع پذيرفته شود

  .دفاع باشد
در مدت عمر خود من امپراتوران برزيل و چـين و روسـيه و   . اصل وراثت تقريباً از صحنة سياست خارج شده است

اشـراف در  . مـوروثي ندارنـد   آلمان و اتريش برافتاده اند و جاي آنان ديكتاتورهايي نشسته اند كه قصد تأسيس سلسلة
سراسر اروپا امتيازات خود را از دست داده اند، جز در انگلستان كه در آنجا هم چيزي بـيش از يـك شـكل و شـمايل     

همة اين وقايع در غالب ممالك در سالهاي بسيار اخير رخ داده است، و با ظهـور ديكتاتوريهـا رابطـة    . تاريخي نيستند
رينة قدرت از ميان رفته است و آن روحياتي كه براي اجراي توفيـق آميـز دموكراسـي الزم    فراوان دارد؛ زيرا اساس دي

اسـت و آن كليسـاي كاتوليـك    اما يك سازمان بزرگ وجود دارد كه هرگز ارثي نبـوده  . است فرصت رشد نيافته است
ايـن  . كليسا به وجود آورنـد  تدريج شكل حكومتي نظيريكتاتوريها، اگر باقي بمانند، بتوان انتظار داشت كه دمي. است

رند، يـا تـا روز حملـة ژاپـن بـه      نكته تاكنون در مورد شركتهاي بزرگ امريكا كه قدرتي تقريباً هم وزن قدرت دولت دا
  .ر داشتند، صورت عمل به خود گرفته استوهاربپرل

تقريبـاً هـيچ    جلب اينجاست كه مردود شدن اصل وراثت در سياست، در كشورهاي دمـوكراتي در زمينـة اقتصـاد   
به نظر ما هنوز طبيعي .) در كشورهاي يك حزبي قدرت اقتصادي را قدرت سياسي بلعيده است. (تأثيري نداشته است

معني اين امر اين است كه ما اصل وراثـت را در  . است كه شخص پس از مرگ اموالش را براي كودكانش به اث بگذارد
انـد،  هاي سياسي از ميان رفتهسلسله. مدانيسياست آزاد آن رامردود مي ر موردپذيريم، و حال آنكه دزمينة اقتصاد مي

من فعالً قصد ندارم كه لـه يـا عليـه ايـن دو روش متفـاوت در      . دهنداي اقتصادي به حيات خود ادامه ميهاما سلسله
مـردم از آن  قبال دو صورت قدرت استدالل كنم؛ فقط مي خواهم خاطر نشان كنم كه ايـن امـر وجـود دارد و غالـب     

اگر توجه كنيد كه به نظر ما چه طبيعي است كه قدرت و تسلط يافتن بر زنـدگي ديگـران بـه واسـطة ثـروت      . غافلند
توانسـتند در مـورد   ور مرداني چون سر رابرت فيلمر مـي فراوان امري ارثي باشد، آن وقت بهتر خواهيد فهميد كه چط

مردانـي ماننـد الك   از اينجا اهميت انديشة بديعي كـه نماينـدة آن    قدرت پادشاهان نيز همين رأي را داشته باشند، و
  .شودهستند آشكار مي

ذيرفته باشد، و چگونه نظرية الك كه ضد آن بود انقالبـي بـه   پبراي آنكه بفهميم نظرية فيلمر چگونه مي توانست 
نظر نگاه مي كردند كه امروزه به نظر مي رسيد، كافي است در نظر آوريم كه در آن زمان به قلمرو پادشاهان به همان 

صاحب زمين داراي حقوق مهم مختلفي است كه اهم آن اختيار تعيين اين است كه چه كسـي  . امالك نگاه مي كنند
مالكيت مي تواند به واسطة ارث انتقال يابد يا احساس مي كنيم كه شخصي كه ملك را . بايد در آن زمين زندگي كند
اما بيخ وضـع  . دعي همة امتيازاتي كه قانون به سبب وراثت براي وي مجاز مي دارد باشدبه ارث برده است حق دارد م

همـين امـروز امـالك وسـيعي در     . كنـد ت فيلمر از دعاوي آنان مدافعـه مـي  او همان وضع پادشاهان است كه سر رابر
آن پادشـاه بـدين   . نياسـت حقيقي يا ادعـايي پادشـاه اسپا   كاليفرنيا وجود دارد كه حق تصرف آنها ناشي از بخششهاي

اسـپانياييان  ) ب(اسپانيا عقايـدي مشـابه فيلمـر را مـي پـذيرفت؛      ) الف(توانست چنان بخششهايي بكند كه جهت مي
معهذا ما عقيده داريم كه وارثان كساني كـه پادشـاهان اسـپانيا    . توانستند كه سرخ پوستان را در جنگ شكست بدهند

شايد در آينده اين امر همـان قـدر عجيـب بـه     . است حق تملك اين اراضي را دارنداراضي كاليفرنيا را بدانها بخشيده 
  .كنديد فيلمر در نظر ما عجيب جلوه مينظر آيد كه امروز عقا
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  وضع طبيعي، و قوانين طبيعي. ب
حـق   كند كه اكنون كه عدم امكان ناشي دانسـتن ة دولت با بيان اين نكته آغاز ميالك دومين رسالة خود را دربار

  .حكومت از اصل وراثت معلوم شد، آنچه را كه به نظر وي منشأ حقيقي حكومت است تشريح خواهد كرد
مـي نامـد و مقـدم بـر هرگونـه      » وضـع طبيعـي  «وي بحث خود را با فرض كردن شكلي از جامعه كه خـود آن را  

انون طبيعـي عبـارت از اوامـر    وجود دارد؛ اما ق» قانون طبيعي«در اين مرحله يك . حكومت بشري است آغاز مي كند
روشن نيست كه الك وضع طبيعي را تـا چـه   . الهي است و به وسيلة هيچ قانونگذار بشري به اجرا گذاشته نشده است

اندازه به صورت فرضية صرف مي بيند و تا چه اندازه آن را واقعيت تاريخي مي پندارد؛ ولي متأسفانه بايـد بگـويم كـه    
مردم به وسـيلة  . ين وضع را به عنوان مرحله اي كه حقيقتاً صورت وقوع يافته است بشناسدوي تمايلي دارد بدان كه ا

الك اين نكته را نيز كم و . داد از وضع طبيعي بيرون آمدندعي كه يك حكومت مدني را تشكيل مييك قرارداد اجتما
  .دهدشكيل مياست كه موضوع بحث ما را تاما فعالً وضع طبيعي . دانستمي بيش يك امر تاريخي

سخنان الك دربارة وضع طبيعي و قانون طبيعي، چندان تازگي ندارد، بلكه تكرار نظريات مدرسيان قرون وسـطي  
  :گويدتوماس اكويناس قديس چنين مي. است
هر قانون موضوع به دست انسان درست تا آن حد داراي صفت قانون است كه از قانون طبيعت انتزاع شده باشد؛ «

جا كه با قانون طبيعت تناقض پيدا كند فوراً صفت قانون از آن سلب مي شود و جز تعبيـر غلطـي از قـانون    اما در هر 
  1».چيزي نيست

تقريبـاً تمـامي امـالك    . در سراسر قرون وسطي عقيده بر اين بود كه قانون طبيعت رباخواري را محكوم مـي كنـد  
اما وقتي كـه مـذهب پروتسـتاني    . كار بوده اند تا بستانكاركليسا به صورت زمين بود، و زمين داران هميشه بيشتر بده

غالباً از طبقة متوسط و ثروتمند بودند كه بيشتر بسـتانكار   -به خصوص در ميان كالوينيان  -ظهور كرد، طرفداران آن 
صـويب  نتيجه اينكه نخست كالوين و بعـد پروتسـتانها و سـرانجام كليسـاي كاتوليـك ربـاخواري را ت      . بودند تا بدهكار

  .وجود اين قانون شكي به دل راه نداد تصور مردم از قانون طبيعت عوض شد، ولي هيچكس در اصلِ. كردند
بسياري از نظرياتي كه عمرشان بيش از اعتقاد به قانون طبيعي وفـا كـرده اسـت سرچشـمه شـان نظريـة قـانون        

ط دارنـد و هـر دو از آن   يسم ارتبانت با پوريتااين نظريا. و حقوق بشر) laissez-faire(طبيعي است؛ مانند تجارت آزاد 
يك كميتة مجلـس عـوام   . كندقل كرده است اين نكته را روشن ميدو نمونه از اقوالي كه تاوني ن. گيرندسرچشمه مي
  :چنين اظهار داشت 1604انگلستان در 

به كار خود در مشاغلي د همة اتباع آزاد داراي حق وراثت نسبت به زمين خود، و همچنين داراي حق اشتغال آزا«
  ».شوندوسيله بايد اعاشه كنند، متولد ميپردازند و بدان كه بدان مي

  :نويسدمي Joseph Leeژوزف لي  1656در  
حـداكثر فايـده را دارد   حقيقتي است غير قابل انكار كه هر كسي در پرتو طبيعت و عقل بدان كاري كـه بـرايش   «
  ».شرفت جامعه خواهد بودپيشرفت افراد همان پي... پردازدمي

  .توان گفت كه اين مطلب در قرن نوزدهم نوشته شده استكه بگذريم مي» پرتو طبيعت و عقل در«از كلمات 
از اين حيـث الك ماننـد غالـب كسـاني     . كنم كه در نظرية حكومت الك كمتر مطلب تازه اي وجود داردتكرار مي

اي از زمـان  آورد به اندازهاي ميكه نخستين بار انديشة تازهقاعدتاً كسي . است كه به سبب افكار خود شهرت يافته اند
ن تدريج جهـا سپس ب. شوداند و زود فراموش ميميپندارند، چنانكه وي گمنام مود پيش است كه همه او را ابله ميخ

كنـد، همـة افتخـارات را بـه      كند و آن كسي كه در ساعت سعد آن انديشـه را اعـالم  براي آن انديشه آمادگي پيدا مي
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بيچاره همان نظريات دارويـن را پـيش از او    Monboddoلرد مونبودو . مثالً در مورد داروين چنين بود. آوردچنگ مي
  .ما همه به ريشش خنديدندآورد، ا

در مورد نظرية وضع طبيعي، عقايد الك از عقايد هابز، كه مي پندشت در اين مرحله جنـگ همـه بـر ضـد همـه      
اما هابز به نام كافر و خدا ناشناس معروف . سخت و كوتاه بوده است، كمتر تازگي دارد وجريان داشته و زندگاني پليد 

عي را كه الك از اسالف خود پذيرفت نمي توان از اساس ديني اش جـدا كـرد؛ و   عقيدة وضع طبيعي و قانون طبي. شد
ه است، مانند صورتي كه ليبراليسم جديد به خود گرفته، از مبنـاي  دهر جا كه اين عقيده بي آن اساس ديني باقي مان

ر، پاره اي ناشي از خوش و سعادت آميز در گذشتة بسيار دو» وضع طبيعي«اعتقاد به . منطقي روشن جدا افتاده است
اعتقاد عموم به بـد  . اي ناشي از اساطير يونان قديم دربارة عصر طالييانة كتاب مقدس دربارة عصر انبياست، و پارهافس

  .بودن گذشتة دور فقط با نظرية تكامل به وجود آمد
  :توان يافت اين استريف وضع طبيعي كه در آثار الك مينزديكترين مطلب به تع

مردمي كه مطابق عقل و بدون مافوق مشترك در روي زمين كه حق حكميـت بـر آنهـا داشـته باشـد      ] اجتماع[«
  ».زندگي كنند همانا وضع طبيعي است

اين مطلب توصيف زندگي قبايل وحشي نيست، بلكه يك جامعة خيالي است از آنارشيستهاي با فضيلت و تقوا كـه  
است؛ و قـانون   »قانون طبيعي«كنند، كه همان اطاعت مي» عقل«ز ، زيرا همواره ااحتياجي به پليس يا محكمه ندارند

نبايـد مرتكـب قتـل    «: مـثالً . (شونداست كه داراي منشأ الهي پنداشته ميطبيعي نيز به نوبة خود آن قوانين رفتاري 
  .)ها چنين نيستانون طبيعت است، اما مقررات جادهجزو ق» شوي

  .كنندروشن مي گر معني مورد نظر الك راچند نقل قول دي
مردم طبيعتـاً در چـه وضـعي و    براي شناختن حق قدرت سياسي و انتزاع آن از منشأش بايد ببينيم كه «گويدمي
حـدود قـانون طبيعـت هـر عملـي كـه                                            اي هستند، و آن وضعي است كـه در آن مـردم آزادي كامـل دارنـد در    مرحله

خواهند بكنند بي اينكه از كسي اجازه بگيرند يا بـر  ا شخص خود و مايملك خود هر چه ميدهند و بخواهند انجام مي
  .باشندداشته ارادة شخص ديگري اتكا 

همچنين حالت تساوي كه در آن هر قدرت و حاكميتي متقابل است و هيچ كس بيش از ديگري از آن برخـوردار  «
ت كه موجوداتي كه به يك نوع و مقام تعلق دارنـد و همـه بـا هـم از     نمي شود، چون هيچ چيزي مسلم تر از اين نيس

] هيچكـدام [بدو تولد داراي امتيازات طبيعي مشابه و قواي عقلي همانند هستند، بايد هر يك با ديگري برابر باشـند و  
برتـر از ديگـري    تابع يا زير دست ديگري نباشد، مگر اينكه خداوند همة آنها بخواهد كه به تصريح ارادة خـود يكـي را  

  .قرار دهد و با قراري واضح و مبرهن حق مسلم تسلط و حكومت را بدو تفويض كند
گرچه انسـان در آن وضـع آزادي   : زادي باشد، وضع اختيار نيستآوضع ] وضع طبيعي[اما هر چند كه اين وضع «

ا هـر  ا نـدارد كـه خـود را يـ    نامحدودي دارد كه هر چه مي خواهد با شخص يا مايملك خود بكنـد، امـا ايـن آزادي ر   
ست از ميان ببرد، مگر در جايي كه فايده اي شريفتر از صرف حفاظت آن بـر آن مترتـب   موجودي را كه در مالكيت او

وضع طبيعي داراي يك قانون طبيعي است كه بر آن حكومت مي كند، و اين قانون بـراي همـه كـس الـزام آور     . باشد
كند مي آموزد كه چون همـه مسـاوي و   وع بشر كه جز به حكم عقل عمل نمياست؛ و عقل كه همان قانون است به ن

زيـرا كـه مـا امـوال خـدا      ( 1».اي وارد كنـد ل ديگـران لطمـه  مستقلند هيچ كس نبايد به جان و صحت و آزادي و مـا 
  2.)هستيم
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واهند داشت كه اما در اينجا معلوم مي شود كه در جايي كه اكثر مردم در وضع طبيعي باشند، باز كساني وجود خ
مطابق قانون طبيعت زندگي نكنند، و قوانين طبيعت عملي را كه مي توان با چنين جنايتكاراني كرد تا حـدي معلـوم   

هر كس خون انسان «. الك مي گويد كه در وضع طبيعي هر كسي مي تواند از خود و اموالش دفاع كند. ساخته است
تـوانم دزدي را كـه   مـن حتـي مـي   . جزو قـانون طبيعـي اسـت    اين» .را بريزد بايد به دست انسان خونش ريخته شود

مشمول ربودن اموال من است بكشم؛ و اين حق پس از تشكيل دولت نيز براي من باقي مانده است، گرچـه در جـايي   
من بايد كينة شخصي را كنار بگذارم و به قـانون متوسـل    ،كه دولت وجود داشته باشد وقتي كه دزد موفق به فرار شد

  .ومش
ايراد مهمي كه به وضع طبيعي وارد است اين است كه مادام كه اين وضع بـاقي اسـت هـر كسـي قاضـي مـدعاي       

ت؛ اما اين عـالج،  سحكومت عالج اين درد ا. خويش است، زيرا براي دفاع از حقوق خود بايد به نفس خود متكي باشد
يان مردم بـراي تشـكيل حكومـت بسـته شـد      مطابق رأي الك وضع طبيعي با قراردادي كه م. نيست» طبيعي«عالج 

كنـد كـه يـك جامعـة سياسـي بـه       دهد، فقط قراردادي چنين ميقراردادي وضع طبيعي را پايان نميهر . پايان يافت
  .دولتهاي مستقل اكنون نسبت به يكديگر در وضع طبيعي هستند حكومتهاي مختلف. وجود آورد

گويد كه وضع طبيعي همان حالت جنگ نيست، بلكـه  ده، الك ميضد عقيد هابز نوشته ش اي كه گويا بردر قطعه
جنـگ  پس از توضيح دادن حق كشتن دزد، به اين دليل كه مي توان دزد را در حال . به احتمال قويتر عكس آن است

  :گويدبا من شمرد، الك مي
كسان آنهـا را بـا    بعضيرا مي بينيم، كه هر چند » تفاوت آشكار ميان وضع طبيعي و حالت جنگ«و در اينجا ما «

اند ميان آنها همان اندازه تمايز وجود دارد كه ميان حالـت صـلح و حسـن نيـت و تعـاون و حفاظـت       هم اشتباه كرده
  ».متقابل با حالت خصومت و خدعه و تجاوز و تخريب متقابل

ولـي بـا دزدان و   طبيعي است؛ زيـرا كـه ا  » وضع«اي وسيعتر از طبيعي داراي حيطه» قانون«گفت كه شايد بتوان 
تـراز  اين نكته حداقل راهي بـراي اح . كنددومي از چنين تبهكاراني بحث نمي جنايتكاران سر و كار دارد، در حالي كه

دهـد كـه در   گاهي وضع طبيعي را حالتي نشان ميدهد، و آن تناقض اين است كه وي از تناقض نظرية الك نشان مي
قاومت در برابر كند كه در وضع طبيعي چه عملي براي مگاهي از اين بحث ميضيلت هستند و آن همه داراي تقوا و ف

  .توان انجام داد كه صحيح باشدتجاوز بدكاران مي
مثالً مي گويد كه در يك جنگ عادالنه، اسيران مطـابق  . طبيعي الك شگفت انگيز استقانون بعضي از قسمتهاي 

نابر قانون طبيعي هر كسي حق دارد تجاوزي را كه به جان يا مال او گويد كه بنيز مي. ن طبيعي برده خواهند بودقانو
كند، به طوري كه اگر من كسي حدودي معين نمي الك در اين باره هيچ. صورت گيرد حتي به وسيلة مرگ دفع كند

  .آورمم داشت با گلوله او را از پاي دررا در حال آفتابه دزدي هم بگيرم مطابق قانون طبيعي حق خواه
  .اي است و به نظر او دليل اصلي تشكيل حكومت مدني استسي الك مالكيت داراي مقام برجستهفلسفة سيادر 
خود را تحت فرمان حكومـت   هدف بزرگ و عمدة مردمي كه به صوت جامعة مشترك المنافع متحد مي شوند و«

  ».دارد دهند عبارت است از حفاظت ملك آن مردم كه در وضع طبيعي نقائص فراوانيقرار مي
روشـن اسـت كـه    . كل اين نظرية حالت طبيعي و قانون طبيعي به يك معني روشن است، اما از لحاظ ديگر بغرنج

چنانكـه ديـديم اخـالق الك    . شـد الك چه مي انديشيده، اما روشن نيست كه چگونه مي توانسته اسـت چنـين بيندي  
ري از اين امقد. بهره جويانه را به حساب نمي آوردمالحظات » حقوق«جويانه است، ولي به هنگام در نظر گرفتن بهره

را، بـه  » قـانوني «حقـوق  . دانان آن را تعليم مي دهند، رسوخ كرده استر تمامي فلسفة حقوق، چنانكه حقوقموضوع د
انسان وقتي داراي يك حق قانوني است كه بتواند براي حفاظت خـود در قبـال   : طور كلي، مي توان چنين تعريف كرد

وي داراي ) مـثالً (انسان نسبت به ملك خود به طور كلي داراي حق قانوني است؛ اما اگر . قانون متوسل شودصدمه به 
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اما قانونگذار بايـد  . يك انبار كوكائين قاچاق باشد، در برابر كسي كه اين انبار را به سرقت ببرد، هيچ حربة قانوني ندارد
بـه عنـوان   » طبيعـي «و براي اين كار طبيعتاً بـه مفهـوم حقـوق     تصميم بگيرد كه چه حقوق قانوني را به وجود آورد،

  .كندبه وسيلة قانون حفظ شوند تكيه ميحقوقي كه بايد 
اگر فرض شود كه اخـالق و  . خواهم تا آنجا كه ممكن است شبيه نظرية الك را به زبان غير ديني بيان كنممن مي

واقعي است، آن وقت بيـان مجـدد نظريـه بـه صـورتي كـه        منطقاً مقدم بر قانون» خطا«و » صواب«تقسيم اعمال به 
براي آنكه به قانون طبيعي برسيم، بايد مسئله را بدين شكل طـرح  . شودتاريخ اساطيري نباشد غير ممكن ميمتضمن 

در انتقام گرفتن از زيد توجيه در نبودن قانون و حكومت، چه دسته اي از اعمال زيد بر ضد عمرو عمل عمرو را : كنيم
كند، و در موارد مختلف چه انتقامي موجه است؟ عقيدة عموم بر اين است كه اگر كسي در برابر تجـاوز جنـايي از   يم

وي . موجه باشد تواند تا حد كشتن شخص متجاوز نيز، و حتي در صورت لزوم دفاع او ميخود دفاع كند مقصر نيست
در اين قبيل موارد اگر، چنانكـه  . دي از اجتماع، دفاع كندتواند از زن و فرزندان خود و حتي هر فربه همين ترتيب مي

سيدن كمك از جانـب پلـيس شـخص مـورد تجـاوز در      ربه آساني ممكن است رخ دهد، وضع چنان باشد كه پيش از 
شخص حـق دارد كـه   . رسيممي» طبيعي«در اينجا ما به قانون پس . خطر كشته شدن باشد وجود قانون منتفي است

  .كه وي تا چه اندازه آسيب حق دارد به دزد برساند عقايد مختلف استاع كند، گر چه در اينموال خود دفاز ا
جنگ در چـه شـرايطي موجـه اسـت؟ تـا      . حاكم است» طبيعي«ول قانون گويد، در روابط ميان دچنانكه الك مي

جواب اين سؤال بايـد بـه   . قانونيوقتي يك دولت بين الملل وجود ندارد جواب اين سؤال صرفاً اخالقي خواهد بود، نه 
  .شدمي همان نحوي داده شود كه هرگاه اين سؤال راجع به يك فرد در اجتماع فاقد دولت و قانون بود داده

يعني وقتـي كـه   . افراد بايد به وسيلة دولت حفاظت شود» حقوق«نظرية قانوني بر اين اساس نهاده خواهد شد كه 
شخصي آسيبي ببيند كه بر حسب اصول قانون طبيعي حق گرفتن انتقام آن را داشته باشد، قانون واقعي موضوع بايد 

ينيد كه كسي دارد تجاوز جنايي نسبت به برادر شـما  اگر شما بب. چنان عمل كند كه انتقام به دست دولت گرفته شود
در وضـع طبيعـي   . مرتكب مي شود و به نحو ديگري نتوانيد برادر خود را نجات دهيد، حق داريد آن شخص را بكشيد

اگر شخصي موفق به كشتن برادر شما شده باشد، شما حق داريد او را بكشيد؛ اما در جـايي   -حداقل به عقيدة الك  -
و اما اگر شـما در دفـاع   . آورددهيد و دولت آن را به دست ميته باشد شما اين حق را از دست مين وجود داشكه قانو

  .از نفس يا دفاع از ديگري مرتكب قتل بشويد بايد در محكمه ثابت كنيد كه دليل قتل شما اين بوده است
ل از مواد قانوني موجود و مجرا هستند، يكي را با قواعد اخلقي، تا آنجا كه مستق» قانون طبيعي«توانيم پس ما مي

اگر الزم است بين قوانين خوب و قوانين بد تمايزي وجود داشته باشد، بايـد چنـين ضـوابط اخالقـي موجـود      . بدانيم
در نظر الك قضيه ساده است؛ زيرا قوانين اخالقي را خدا معين كـرده اسـن و بايـد آنهـا را در كتـاب مقـدس       . باشند

ولـي تـا وقتـي كـه ايـن      . ا چون اساس ديني از زير اين قواعد كشيده شود، موضوع دشوارتر مي شـود ام. جستجو كرد
 در اجتماعي كـه فاقـد  : اعتقاد باقي است كه ميان كار صواب و كار خطا تمايز اخالقي وجود دارد ما مي توانيم بگوييم

چه كارهايي خطا، و قانون موضوع بايـد تـا    كند كه چه كارهايي اخالقاً صوابند وحكومت باشد، قانون طبيعي حكم مي
  .آنجا كه امكان دارد به وسيلة قانون طبيعي هدايت شود و از آن الهام بگيرد

اين نظريه كه فرد داراي حقوق معين غيـر قابـل سـلب اسـت بـه صـورت مطلـق خـود بـا مسـلك بهـره جـويي             
)utilitarianism (نظريه كه كارهاي صواب آن كارهـايي هسـتند كـه    الجمع است؛ يعني نظرية حقوق فرد با اين همانع

اما براي اينكه نظريه اي اساس استوار قـانون قـرار   . حد اعالي تأثير را در سعادت عمومي داشته باشند، سازگار نيست
توانيم مواردي را تصـور كنـيم كـه در آن مـوارد قتـل      ما همه مي. ر مورد ممكني صدق كندگيرد الزم نيست كه در ه

گـويم شـايد،   مي -به همين ترتيب شايد . دنشورند و دليلي بر ضد منع جنايت نميباشد، اما اين موارد نادنفس موجه 
از نقطة نظر بهره جويي مطلوب باشد كه براي هر فردي حدود معيني از آزاديهاي شخصـي محفـوظ    -گويم بايد نمي



 تاريخ فلسفة غرب □ 476

 

هر چند اين حقوق  ،يز اساس استواري خواهد بودبراي قوانين بهره جويانه ن» حقوق بشر«در اين صورت نظرية . بماند
شود از نقطـة  وان اساس قوانين در نظر گرفته مياي را كه به عنشخص بهره جو بايد نظريه. م بشوندتابع استثنائاتي ه

تواند آن را از پيش به عنوان يك نظرية مخالف موازين اخالقي خـود  ي آن مورد توجه قرار دهد؛ وي نمينظر آثار عمل
  .حكوم كندم

  قرارداد اجتماعي. ج

نمونة يكي از ايـن دو نـوع را در   . در تفكر سياسي قرن هفدهم دو نوع نظريه در خصوص منشأ حكومت وجود دارد
مطابق اين نوع نظريه، خدا قدرت را به اشخاص معيني ارزانـي دشـته اسـت و    . عقايد سر رابرت فيلمر مالحظه كرديم

بر حق را تشكيل مي دهند و طغيان بر ضد اين دولت نه فقط خيانت بلكه بي دينـي   اين اشخاص يا وارثان آنها دولت
تقريبـاً در همـة   . گذاشـت ي وجود داشت بر اين عقيده صحه مـي احساساتي كه نسبت به گذشتة دور و افسانه ا. است

اشـراف انگيـزه هـايي     .دانستندعتاً اين نظريه را قابل ستايش ميپادشاهان طبي. تمدن هاي قديم پادشاه مقدس است
حسنش اين بود كـه اصـل وراثـت را تأكيـد مـي كـرد و بـراي        . براي تأييد و انگيزه هايي براي مخالفت با آن داشتند

در جاهايي كه ترس يا نفرت . قاومت در برابر طبقة بازرگان تازه به دوران رسيده پشتيبان محكمي به شمار مي رفتم
هر جا كه عكس ايـن قضـيه صـادق بـود، و بـه      . بود، اين انگيزه حاكم مي شد اشراف از طبقة متوسط بيش از پادشاه

ه بـه مخالفـت بـا پادشـاه     خصوص هر جا كه خود طبقة اشراف امكان به دست آوردن قدرت اعال را داشت، ايـن طبقـ  
  .دانستنظرية حق الهي سلطنت را مردود ميدر نتيجه . شدمتمايل مي

معتقد بود كه حكومت مدني محصـول قـرارداد اسـت و امـري اسـت       - است كه الك نمايندة آن -نوع مهم ديگر 
برخي از نويسندگان قرارداد اجتماعي را يك حقيقت تـاريخي  . صرفاً دنيوي، و دست الهي در استقرار آن دخالتي ندارد

ها عبارت بود موضوع مهم براي همة آن. مي دانستند و برخي ديگر آن را به مثابه يك تصور حقوقي در نظر مي گرفتند
از يافتن يك منشأ دنيوي براي حق حاكميت حكومت؛ و در حقيقت به جاي حق الهي هيچ چيزي جز قرارداد فرضـي  

غير از افراد شورشي، همه احساس مي كردند كه براي اطاعت از حكومت بايـد دليلـي يافـت و    . به نظرشان نمي رسيد
حكومـت بايـد، بـه    . آساني كار است كافي دانسـته نمـي شـد    اينكه حاكميت دولت براي اكثريت مردم مفيد و اسباب

رارداد تفويض شده باشـد بـه   و حقي كه به وسيلة ق. براي طلب اطاعت از مردم داشته باشد» حق«معنايي، داراي يك 
در نتيجه اين نظريه كه حكومت به وسيلة قرارداد اجتماعي تشـكيل  . رسيد كه بهترين جانشين امر الهي استنظر مي

در آثار تومـاس اكوينـاس   . شداست مورد استقبال تقريباً همة كساني كه با حق الهي سلطنت مخالف بودند واقع  شده
  .يافت Grotiusثار گروتيوس آجدي آن را بايد در  اي بدين موضوع هست، ولي نخستين پرورشاشاره

مـثالً هـابز عقيـده    . جباري باشـد توانست صورتهايي به خود بگيرد كه توجيه كنندة حكومتهاي نظرية قرارداد مي
اما خـود آن حـاكم   . ي محول شوده است كه قدرت به دست حاكم منتخبداشت كه در ميان افراد قراردادي بسته شد

                ايـن نظريـه در آغـاز امـر     . در اين قرارداد شركت ندارد و به همين جهت المحاله قدرت نامحدود بـه دسـت مـي آورد   
. خودكامة كرامول را توجيه كند، و پس از بازگشت سلطنت توجيه كنندة اعمـال چـارلز دوم شـد    توانست حكومتمي

شريك در قرارداد اسـت و اگـر از اجـراي سـهم     اما در صورتي كه الك از اين نظريه به دست مي دهد خود دولت نيز 
كم و بيش دموكراتي است؛ اما جنبة  نظرية الك. در معامله عاجز بماند افراد حق دارند در برابر آن مقاومت كنندخود 

شود كه كساني كـه فاقـد ملـك و    محدود مي) آيديح نشده، بلكه به طور ضمني بر ميتصر(دموكراتي آن با اين نظريه 
  .شوندر افراد ذيحقوق اجتماع شمرده نميمال باشند در شما

  .طالب گفتني دارداكنون ببينيم كه الك دربارة موضوعي كه فعالً مورد بحث ماست عيناً چه م
  :ابتدا تعريفي است دربارة قدرت سياسي
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به نظر من قدرت سياسي عبارت است از حق وضع قوانين با مجازات مرگ، و نتيجتـاً همـة مجازاتهـاي پـايينتر،     «
براي تنظيم حفاظت اموال؛ و حق مأمور ساختن نيروهاي جامعه براي اجراي اين قوانين و مدافعـه از ثـروت مشـترك    

  ».بر لطمات خارجي؛ به طوري كه همة اين اعمال فقط براي خير و صالح عموم انجام گيرددر برا
گويد كه دولت عالجي است براي مشكالتي كه در وضع طبيعي به واسطة اينكـه در آن وضـع هـر كسـي     الك مي

تشـكيل   اما هرگاه در اختالفي كه پيش مي آيد شخص پادشاه يك طـرف را . قاضي مدعي خويش است پيش مي آيد
ايـن مالحظـات    .كند؛ زيرا كه پادشاه در عين حال عن قاضي و هم مدعي استدهد، حكومت اين مشكل را عالج نمي

ايـن  . ه بايد از قوة مجريه مجزا باشـد ئيكومت نبايد مطلق باشد، و ديگر اينكه قوة قضاحشود كه منجر به اين رأي مي
  .بعدها اهميت يافتند، ولي فعالً مورد بحث ما نيستندگونه استداللها هم در انگلستان و هم در امريكا 

. گيـرد حتـي بـا مـرگ تالفـي كنـد      تجاوزي را كه به مال او صورت مي گويد كه شخص طبيعتاً حق داردك ميال
كند كه مردم اين حق خود را به جامعه يا به قـانون واگـذار   و فقط در جايي صورت وقوع پيدا ميجامعة سياسي فقط 

  .كرده باشند
سلطنت مطلقه يكي از شكال حكومت مدني نيست، زيرا كه در آن براي حكميت در دعواي ميـان پادشـاه و اتبـاع    

اميـد بـه   . بـرد خود هنوز در وضع طبيعي به سر مي در حقيقت پادشاه نسبت به اتباع. وي مقام بي طرفي وجود ندارد
  .و تقوا كند، اميد عبثي استكه صرف پادشاه بودن، انساني به طبع متجاوز را صاحب فضيلت اين

رسان باشد بر تخت پادشاهي، كه شايد در آنجـا بـر او    بكسي كه اگر در جنگهاي امريكا به سر برد شرور و آسي«
مـر  كنند و شمشير هر كه را بـدين ا كند توجيه مياعمالي را كه وي با اتباع خود ميچنين بنمايد كه علم و دين همه 

  ».سازد، در چنين مقامي احتمال ندارد كه چندان بهتر شودمي الحال خاموشاعتراض كند في
 ،امـا راضـي باشـند، يـا نـه     «ماند كه مردم خود را در برابر گربة قطبي و روباه حفظ كنند سلطنت مطلقه بدان مي

  ».شرط ايمني را اين بدانند كه طعمة شيران شوند
ع توافق شده باشد كه براي حكومـت تعـدادي   جامعة مدني متضمن حكومت اكثريت است مگر آنكه در اين موضو

هـا چنـين   ير قـانون اساسـي يـا تصـويب عهدنامـه     در اياالت متحده براي تغيمثالً چنانكه . (بيش از اكثريت الزم است
بظاعـت حقـوق   اشـت كـه الك بـراي زنـان و افـراد بـي      رسد، اما بايد به ياد داين موضوع دموكراتي به نظر مي.) است

  .تاجتماعي قائل نيس
 -الك » .آغاز شدن جامعة داراي دولت منوط بدين است كه افراد به شراكت و تشكيل جامعة واحد راضي شـوند «

كنـد  تي حاصل شده باشد، گرچه اذعان ميكند كه چنين رضايتي بايست يك وقچنين استدالل مي -با قدري ترديد 
  .ل تاريخ صورت گرفته استكه تشكيل دولت در همه جا، جز در ميان قوم يهود، در ازمنة ماقب

اند الزام آور است؛ يعنـي پسـر بايـد    شود، فقط براي كساني كه آن را بستهداد مدنيي كه باعث ايجاد دولت ميقرار
وضـوع چگونـه از اصـول    روشن است كه اين م. (رضايت خود را نسبت به قراردادي كه پدر بسته است از نو اعالم كند

و  يك جوان امريكايي اگر پس از رسـيدن بـه بيسـت   . فت كه چندان واقع بينانه نيستگردد، اما بايد گالك نتيجه مي
بـراي خـود اسـباب    » زنـم الت متحده را بنا نهاد سر بـاز مـي  من از اطاعت قراردادي كهايا«: سالگي اعالم كند كه يك

  .)زحمت فراهم خواهد كرد
گويد كه قدرت دولتي كه به موجب قرارداد تشكيل شده باشد، هرگز از حدود خير و صـالح عمـوم فراتـر    الك مي

به طوري كـه همـة   «: لحظه اي پيش من جمله اي دربارة اختيارات دولت نقل كردم كه چنين ختم مي شد. نمي رود
پـيش نيامـده اسـت كـه تشـخيص       گويا براي الك ايـن سـؤال  » .اين اعمال فقط براي خير و صالح عموم انجام گيرد

. دهندة خير و صالح عموم كه بايد باشد؟ پيداست كه اگر دولت باشد، هميشه تشخيصش به نفـع دولـت خواهـد بـود    
اما بسياري مسائل فـردي تـر از آننـد    . شايد الك بگويد كه اكثريت افراد جامعه تشخيص دهندة خير و صالح هستند
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در ايـن  . ي عموم مراجعه كرد، صلح و جنگ شايد مهمترين اينگونه مسائل باشدكه براي حل و فصل آنها بتوان به آرا
قائل شويم كـه بـه    -مانند حق اعتراض  -موارد تنها عالج اين است كه براي افكار عمومي يا نمايندگان آن نوعي حق 

اما ايـن  . ست مجازات كندموجب آن جامعه بتواند مجريان اعمالي را كه معلوم شود افكار عمومي با آنها مخالف بوده ا
  .عالج هم غالباً كافي نيست

  :كنمنقل كردم كه اكنون دوباره نقل مياي را من قبالً جمله
و خود را تحت فرمان دولت قرار شوند المنافع متحد ميدة مردمي كه به صورت جامعة مشتركهدف بزرگ و عم«
  »...ت است از حفاظت اموال آن مردمدهند عبارمي

  :كند كهتأييد اين نظريه اعالم ميالك در 
  ».رضايت او از او بگيردتواند هيچ جزئي از مال هيچ كسي را بينميقدرت اعال «

ممات افراد خود را در دست دارند اختيار گرفتن  وگويد فرماندهان نظامي با آنكه اختيار حيات تر اينكه ميشگفت
شود كه در هر ارتشي مجازات كردن خالفهـاي كوچـك بـه وسـيلة     مياز اين مقدمه چنين نتيجه . (ندپول آنها را ندار

ايـن موضـوع نشـان    . مجاز اسـت  جريمه نقدي غلط است ولي مجازات آنها به وسيلة صدمات بدني، مانند شالق زدن،
  .)شوداي كشانده ميل پرستي خود به چه نتايج ابلهانهدهد كه الك به دنبال نظرية مامي

الك در ايـن موضـوع   موضوع گرفتن ماليات براي الك اشكالي پيش مي كشد، اما خود ممكن است تصور شود كه 
گويد كه مخارج دولت را بايد افراد جامعه بپردازند؛ اما به شرط رضاي آنها؛ يعني بـه شـرط   مي. بيندهيچ اشكالي نمي

خـود الك مـي گويـد بـراي      اما انسان مي پرسد كه چرا رضايت اكثريت در اين امر بايد كـافي باشـد؟  . رضاي اكثريت
من گمان مي كـنم ايـن   . توجيه عمل دولت در گرفتن هر جزئي از مال هر شخصي رضاي خود آن شخص شرط است

جزو وظايف شهروندي گرفته شده كـه خـود آن هـم     ،رضاي به سكوت در قبال گرفتن ماليات به موجب رأي اكثريت
غالـب اشـخاص آزادي   . عكس واقعيات هسـتند كامالً گاهي  البته همة مطالب. امري اختياري و ميلي فرض شده است

كـه متعلـق بـه    گيرند ندارند، و امروزه هيچ كس ايـن آزادي را نـدارد   نتخاب دولتي كه خود بدان تعلق ميمؤثري در ا
هر جا كـه زنـدگي كنيـد    . المثل فرض كنيم كه شما مردي صلحجو هستيد و با جنگ مخالفيدفي. هيچ دولتي نباشد

تـوان شـما را وادار بـه تسـليم     به حكم چه عدالتي مي. كندنگي ضبط ميداري از مال شما را براي مقاصد جدولت مق
كنم هيچ يك از آنها با اصـول الك وفـق داشـته    من مي رسد، ولي گمان نميبدين عمل كرد؟ جوابهاي زيادي به نظر 

كنـد و از مقـدمات خـود كـه مبتنـي بـر       در مطلب مـي وي اصل حاكميت اكثريت را بدون مراقبت كافي داخل . باشد
  .ايد، جز از قرارداد اجتماعي افسانهدهرسيدن به حاكميت اكثريت نشان نمياصالت فرد است راهي براي 

قرارداد اجتماعي، بدان معني كه مورد لزوم است، حتي اگر هم در يكي از ادوار گذشته براي تشكيل دولـت مـورد   
در زمـاني كـه قـانون    . اياالت متحده نمونة ايـن نكتـه اسـت   . فسانه اي بيش نيستبحث صورت وقوع بسته باشد، باز ا

حتي در آن زمان هم عدة زيادي رأي مخالف دادند و لـذا  . اساسي امريكا به تصويب رسيد مردم آزادي انتخاب داشتند
آنها بدان معني بود كه بـه  البته مي توانستند كشور را رها كنند، و ماندن . در عقد اين قرارداد اجتماعي شريك نشدند

و امـا  . تواند كشور خـود را رهـا كنـد   اما انسان در عمل مشكل مي. انداند ملزم شدهكه بدان رضا نداده وسيلة قرارداي
  .س از تصويب قانون اساسي متولد شدند، رضاي آنها نسبت بدان قرارداد بيشتر محل ترديد استپكساني كه 

دموكراتها به آساني فرض مي كنند كه چـون دولـت    .مسئلة بسيار مشكلي استمسئلة حقوق فرد در مقابل دولت 
اين موضوع بايد تا حدي درست باشد، چـون مقيـد سـاختن ذات    . نمايندة اكثريت باشد حق دارد اقليت را مقيد سازد

پادشـاهان   الهي شود، و بعضي از آنها تقريباً مانند حقماني اكثريتها بيش از حد بزرگ مياما حقوق آس. حكومت است
در اين بـاره كمتـر سـخن     Essays on Government» مقاالتي دربارة دولت«الك در . گيرندقيافة جباري به خود مي
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در . دهدبا قدري تفصيل مورد بحث قرار مي آن را Letters on Toleration» رساالتي دربارة مدارا«گفته است، اما در 
  .به خدايي نبايد به خاطر عقايد مذهبيش مجازات شود منؤگويد كه هيچ ماين رساالت الك مي

 دولـت هـم  . اين نظريه كه حكومت به وسيلة قرارداد ايجاد شده است البته مربوط به پيش از كشف تكامـل اسـت  
 ،تدريح پديد آمده باشد؛ گو اينكه مانند اين بيماريها ممكـن اسـت نـواحي جديـدي    مانند سرخك و سياه سرفه بايد ب

قبل از آن كه مردم علم مردم شناسي را مطالعه كنند تصوري نداشـتند  . رياي جنوب، را ناگهاني فرا گيردمثل جزاير د
بـول  كه جريانات روانيي كه همراه با ابتداي تشكيل دولت است از چه قرار است، يا داليل عجيبـي كـه مـردم را بـه ق    

اما نظرية قرارداد اجتمـاعي بـه عنـوان     .انديند چگونهآآب در ميشوند كه بعدها مفيد از سازمانها و عادداتي راهبر مي
  .حقيقت است» يمقدار«يك تمثيل قانوني در توجيه دولت حاوي 

  مالكيت. د

داران برآيد كه گويي وي طرفدار سـرمايه  از آنچه تاكنون راجع به عقيدة الك دربارة مالكيت گفته شد شايد چنين
اما چنين نظري فقط نيمـي از حقيقـت را در برابـر خواهـد     . اجتماعي آنهابزرگ است بر ضد فرادستها و فرودستهاي 

. آنكه با يكـديگر سـازش يافتـه باشـند    ر قرار دارند، بيشود كه در جنب يكديگدر عقايد الك نظرياتي ديده مي. تداش
بينـي  را دارد، و نظريـاتي هسـت كـه جهـان     هتـ داري تكامـل ياف هست كه صـورت طليعـة نظريـات سـرمايه    نظرياتي 

توان بـا نقـل قولهـاي يـك جانبـه      هاي ديگر، مياين زمينه هم، مانند اغلب زمينه در. آوردسوسياليستي را به نظر مي
  .عقايد او را به غلط تعبير كرد

  .من احكام اصلي الك را در موضوع مالكيت به همان ترتيبي كه در آثار او آمده است ياد خواهم كرد
در ايـام پـيش از دورة   . يد مالك شـود يا حداقل با -شود ميدر نتيجة كار خود مالك  گويد كه انسانابتدا الك مي

             كاالهاي شـهري بيشـتر بـه دسـت صـنعتگران دسـتي سـاخته        . صنعتي اين اصل به قدر امروز دور از واقع بيني نبود
صوالت كشاورزي به عقيـدة مكتبـي   در مورد مح. شد كه مالك ابزار خود بودند و محصول كار خود را مي فروختندمي

گويد كه شخص بايد هـر  وي مي. دهقانان مالك زمين باشند كه الك بدان تعلق داشت بهترين نظام آن است كه خود
كنـد كـه تحقـق    گويا وي با كماب ادب تغافل مي. شش برآيد داشته باشد، اما نه بيتقدر زمين كه بتواند از عهدة كش

همه جا همة زمينهاي كشاورزي متعلق به اشـراف   .اي اروپايي انقالب خونين ميسر نيستيافتن اين برنامه در كشوره
گرفت، يـا مـال االجـاره اي     محصول را به نام بهرة مالكانه از دهقان مي) غالباً نصف(مالك يا مقدار معيني . بوده است

ايتاليا و شكل اخير در انگلستان رايـج  شكل اول در فرانسه و . كردتغيير ميرسيد كه در اوقات مختلف نرخ آن بدو مي
نظـام  . در نقاط شرقي تر، مانند پروس و روسيه، كارگران زراعتي صرف بودن و در واقع صاحب هيچ حقي نبودنـد . بود

لمان به وسيلة فتوحـات ارتـش انقالبـي    آه يافت و در ايتالياي شمالي و انسه به وسيلة انقالب فرانسه خاتمقديم در فر
در پروس بر اثر شكست خوردن از ناپلئون و در روسيه بر اثـر شكسـت در جنـگ كريمـه سـرواژ      . شد فرانسه منسوخ

چـه بـه ضـبط    در پروس شرقي اين نظـام گر . د را حفظ كردنداما در هر دوي اين ممالك اشراف امالك خو. شد يملغ
 و ليتـواني و اسـتوني شـناخته     م لتـوني در روسيه و جاهايي كه امروز به نـا . نازيها درآمده، تا به امروز باقي مانده است

در مجارستان و روماني و لهستان اين نظام بـاقي  . شوند، در نتيجة انقالب روسيه از اشراف سلب مالكيت شده استمي
دولت شوروي آنچـه در قـدرت   اما . ساخت» منحل« 1949مانده است،  اما در لهستان شرقي ارتش شوروي آن را در 

  .تا در سراسر روسيه مزارع اشتراكي را جانشين مالكيت كشاورزان كندكار برده است دشته ب
وضـع  ) Commons(در عصـر الك وجـود اراضـي عمـومي     . تر داشته استدر انگلستان تكامل اين امر شكل بغرنج

                           كارگران ده را تعديل مي كرد؛ زيرا كه آنان بر ايـن اراضـي داراي حقـوق مهمـي بودنـد و بـا اسـتفاده از ايـن حقـوق          
اين نظام از بقاياي قرون وسطي بود و مـردم نوانـديش بـا آن    . مي توانستند مقدار زيادي از غذاي خود را تأمين كنند
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در نتيجـه نهضـتي بـراي    . شـود نظر توليد باعث اسـراف و اتـالف مـي   مخالف بودند و مي گفتند كه اين نظام از نقطة 
غاز شد و در زمان كرامول ادامه يافـت امـا   آديد آمد كه در زمان سلطنت هنري هشتم محصور كردن اراضي عمومي پ

از آن زمان به بعد اراضي يكي پس از ديگري محصور شدند و بـه مالكـان محلـي تحـول     . قوت نگرفت 1750تا حدود 
و مجلـس را در  محصور ساختن هر زميني مستلزم گذراندن يك مادة قـانوني بـود و اشـراف كـه در هـر د     . داده شدند

ان ر مي بردند، در حاليكـه كـارگر  ادست داشتند قدرت قانونگذاري خود را براي افزودن بر ثروت خود بي رحمانه به ك
وضع كارگران به واسطة رشد صنعت بهبود يافت؛ زيرا كه در غير اين صورت . دادندده را تا سر حد مرگ گرسنگي مي

امروز در نتيجة مالياتي كه به دسـت لويـد جـورج وضـع شـده      . گيري كردممكن نبود از مهاجرات آنان به شهرها جلو
 اما كساني كه مستقالت يا صـنايع شـهري  . ه از بيشتر امالك روستايي خود دست بكشندكاست اشراف ناچار شده اند 

ـ    . اند دارايي خود را حفظ كنندهم دارند توانسته دريجي صـورت  در انگلستان انقالب ناگهاني روي نـداده، امـا انتقـال ت
الت يـا صـنايع   غخود را از مستثروت  ندامرروزه آن عده از اشرافي كه هنوز ثروتمند. گرفته و هنوز هم در جريان است

  .شهري دارند
عجيب اينجاست كه الك مي توانسـت  . اين تحول دراز مدت را، جز در روسيه، مي توان مطابق اصول الك دانست

نقالب الزم بود تا بتوان آنها را تحقق بخشيد و معهذا هيچ برگه اي به دست ندهـد  نظرياتي را اعالم كند كه اين همه ا
. كه مي داند نظام مورد نظـر او بـا نظـام فعلـي تفـاوت دارد     م موجود غير عادالنه است، يا ايناز اين كه به نظر وي نظا

ه صرف آن شـده اسـت بسـتگي    يعني اين نظريه كه ارزش هر محصولي به مقدار كاري ك -نظرية ارزش مبتني بر كار 
شـود و بـه   كنند، در آثار الك ديـده مـي  و برخي ديگر به ريكاردو منسوب مين را به كارل ماركس آكه برخي  -دارد 

ه تاوني در تلخـيص نظريـة   چنانك. يابد، بدو رسيده استكويناس ادامه مياي از اسالف او، كه تا توماس اوسيلة سلسله
  :گويدمدرسي مي

ل و نقـل آن را  ل اين است كه اجرت را صنعتگران كه كاال ساختة دست آنهاست و بازرگانان كـه حمـ  لب استدال«
ند و بـه رفـع حـوائج    توانند به حق مطالبه كنند؛ زيرا هر دوي آنان در شغل خود كار انجام مي دهدهند، ميانجام مي

حـوائج عمـومي نفـع    دهنـد كـه از   ام مـي ش را محتكـرين يـا دالالن انجـ   گناه غير قابل بخشاي. ندنكعمومي قيام مي
كارل ماركس آخـرين فـرد   . خلف صدق نظريات اكويناس نظرية ارزش مبتني بر كار است. زنندخصوصي به جيب مي

  ».مدرسيان بود
يكي اخالقي و ديگري اقتصادي، يعني اين نظريه ممكن است بگويد كـه  : نظرية ارزش مبتني بر كار دو جنبه دارد

. ارزش محصول بايد تناسب با كار مصرف شده بر آن باشد، يا ممكن است بگويد كه كار در واقع تنظيم كنندة بهاسـت 
ـ وي مي. ريبي استط داراي مصداق تقدهد، فقنظرية اخير، چنانكه الك تشخيص مي ه عشـرِ ارزش را كـار   گويد كه ُن

گويد آنچه تفاوت قيمتها را ايجاد مـي كنـد همانـا    مي. گويددر مورد آن يك عشر ديگر چيزي نميكند، اما تعيين مي
زيـرا كـه   بهاسـت؛  در دست سرخپوسـتان اسـت تقريبـاً بـي    براي مثال مي گويد كه در امريكا زمينهايي كه . كار است

روي آن كـار   بخواهنـد ويا متوجه اين نكته نيست كه زمـين، همينكـه مـردم    گ. كنندن آن را كشت نميسرخپوستا
اگر شما صاحب يك قطعه بيابان باشـيد كـه   . كار شوند، ممكن است قيمت پيدا كندند، و قبل از آنكه واقعاً دست بكن

رده باشـيد آن را بـه قيمـت خـوبي     آنكه در زمـين كـاري كـ   نفت كشف كرده باشد، مي توانيد بيشخص ديگر در آن 
مالكيت . رسد و فقط دربارة كشاورزي مي انديشدي عصرش، چنين مواردي به نظرش نمياما الك، به اقتضا. بفروشيد

بسـيار   رست با اموري از قبيل استخراج معادن بزرگ كه مستلزم دستگاههاي گرانبها و كارگدهقانان كه مورد تأييد او
  .است قابل انطباق نيست

ست ذيحق است، در تمدن صنعتي اصل بـي فايـده اي   چيزي كه حصول كار او اين اصل كه هر شخصي نسبت به
توان معلوم كـرد  كنيد؛ در اين صورت چگونه ميز كارگاههاي كارخانة فورد كار ميفرض كنيم كه شما در يكي ا. است
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در خدمت يك شركت راه آهن به حمـل  كه چه مقدار از مجموع محصول نتيجة كار شماست؟ يا فرض كنيم كه شما 
كه مي تواند بگويد كه شما چه اندازه سهم در توليد كاال داريد؟ اين گونه مالحظات باعـث شـده   . و نقل كاال مشغوليد

د و بـه  است كه كساني كه مايلند از استثمار جلوگيري شود اصل ذيحق بودن فرد را بر محصول كار خود كنار بگذارنـ 
  .تر در سازمان دادن به امر توليد و توزيع اتخاذ كنندياليستيجاي آن روشهاي سوس

نظرية ارزش مبتني بر كار معموالً به سبب دشمني با طبقه اي كه غارتگر شناخته شده مورد حمايت قـرار گرفتـه   
ـ . است د، ايـن  مدرسيان، تا آنجا كه بدين نظريه معتقد بودند، به سبب مخالفت با رباخواران كه بيشترشان يهودي بودن

اما الك گـويي در  . تقد بوددران به ين نظريه معزمين داران و ماركس بر ضد سرمايهريكاردو بر ضد . اعتقاد را داشتند
هان است، اما اين نكته با نظريـات وي در  تنها دشمني وي متوجه پادشاه. ارداي، بدان اعتقاد ددشمني با طبقهخأل بي

  .باب ارزش ارتباطي ندارد
                     . دانم چگونه آنهـا را بـازگو كـنم تـا منطقـي جلـوه كننـد       ند كه من نميقايد الك چنان عجيب و غريببعضي از ع

گويد شخص نبايد آنقدر آلو داشته باشد كه قبل از آنكه خود و خانواده اش بتوانند آنها را بخورند فاسـد شـود؛ امـا    مي
تواند به دست آورد داشته باشد؛ زيرا طال و نقره فاسد شدني طال و الماس كه از راه مشروع مي مانعي ندارد كه هر قدر

  .لوهايش فاسد شود آنها را بفروشدآتواند پيش از آنكه آلو دارد ميگويا غافل از اين است كه شخصي كه . نيست
گويد كه اين فلزات منبع پول و عـدم  يدهد و مسخن مي الك مقدار زيادي دربارة فساد ناپذيري فلزات گرنبها داد

أسف است، ولي مسلماً عقيده ندارد كـه اقـدام   تتساوي ثروتند، گويا به طور انتزاعي و نظري از عدم تساوي اقتصادي م
شك او نيز مانند همة معاصرانش تحت تأثير فوايـدي كـه   بي. ست جلو آن را بگيرد صالح استبه كارهايي كه ممكن ا

همـين روش اكنـون در امريكـا    . ديده بود قرار داشـت  -بيشتر به عنوان حاميان هنر و ادب  -وتمند تمدن از مردم ثر
مـاعي تـا حـدي    عـدالتي اجت بـي . م ثروتمندان بزرگ بسـتگي دارد وجود دارد كه علم و هنر تا حد زيادي به كيسة كر

حـد اعـالي احتـرام اسـت تشـكيل       ئزاين نكته اساس آنچه را در مرام محافظه كاري حا. شدباعث پيشرفت تمدن مي
  .دهدمي

  توازن قوا. هـ

ايـن  . حكومت بايد از يكديگر جدا باشند از خصايص ليبراليسم است ةاين نظريه كه قواي مقتننه و مجريه و قضائي
نظر در جريان مقاومت در برابر سلسلة استوارت در انگلستان پديد آمد و الك، حداقل در مورد قواي مقننه و مجريـه،  

 گويد كه قواي مقننه و مجريه بايد از يكديگر جـدا باشـند تـا از سـوء    وي مي. وضوح صورت بندي كرده است ن را بهآ
و بـرد منظـور پارلمـان اسـت     كه چون الك از قوة مقننه نام مي البته بايد دانست. استفاده از اختيارات جلوگيري شود
اش هـر  اش چنين است، غرض منطقيحداقل منظور عاطفي رض پادشاه؛ ياگويد غهنگامي كه از قوة مجريه سخن مي

داند در حالي كه به نظر وي قوة مجريـه معمـوالً   هت وي قوة مقننه را صاحب تقوا ميبه همين ج. خواهد باشدچه مي
  .فاسد است

سـخنان الك  از . ه باشـد گويد كه قوة مقننه با يد عاليترين قوه باشد، منتها جامعه بايد حق انحالل آن را داشتمي
جلس عوام انگلستان، بايد هر چند گاه يكبار بـه وسـيلة آراي عمـومي انتخـاب     آيد كه قوة مقننه، مانند مچنين بر مي

اين شرط كه قوة مقننه بايد به دست مردم قابل اسقاط باشد، نقشي را كه قانون اساسي انگلستان در عصـر الك  . شود
  .كندشد محكوم ميوة مقننه قائل ميبه نام اجزاي ق براي پادشاه و مجلس اعيان

پس ايـن سـؤال   . ر جدا هستندمجريه از يكديگ وگويد كه در همة حكومتهاي خوش سازمان قواي مقننه الك مي
گويـد كـه اگـر قـوة     مـي  در صورتي كه اين دو قوه با يكديگر اختالف پيدا كنند چه بايد كـرد؟ الك : آيد كهپيش مي

. تـوان آن را قهـراً سـاقط كـرد    با مردم وارد جنـگ شـده اسـت، و مـي     تشكيل ندهد مجريه مجلس مقننه را به موقع
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 1640تـا   1628چـارلز اول از  . پيداست كه اين نظريه بر اثر آنچه در زمان سلطنت چارلز اول رخ داد پيدا شده اسـت 
خلـي هـم شـده جلـو     اين قبيل كارها بايد حتي به بهاي جنگ دااز كوشيد كه بي پارلمان حكومت كند، به نظر الك 

  .گرفت
اين اصل بي فايـده اسـت، مگـر اينكـه     » .زور نبايد جز در برابر زور ظالمانه و غير قانوني مقابله كند«گويد وي مي

اقدام چارلز اول براي . است» ظالمانه و غير قانوني«مقامي با حق قانوني وجود داشته باشد كه حكم كند چه وقت زور 
اعالم شد، و حال آنكـه خـود   » ظالمانه و غير قانوني«ويب پارلمان، به وسيلة مخالفان او اخذ ماليات كشتيراني بي تص

فقط نتيجة نظامي جنگ داخلي ثابت كرد كه تعبير چارلز اول از قانون اساسـي  . وي آن را عادالنه و قانوني مي دانست
ق جـدا شـدن را   آيا ايـاالت جنـوب حـ   . مر در جنگ داخلي امريكا نيز اتفاق افتادانظير همين . تعبير غلطي بوده است

و اين عقيده كه در نظريـات الك  . دانست، و فقط پيروزي شمال اين مسئلة قانوني را حل كردداشتند؟ هيچ كس نمي
تواند آنچـه را عادالنـه و قـانوني اسـت     دائر بر اينكه هر شخص بي غرضي ميشود، اكثر نويسندگان عصر وي ديده مي

دادن  آورد يا به دشواري تشـكيل حزبي طرفين دعوا را به حساب نمي ست كه نيروي تمايلتشخيص دهد، نظريه اي ا
در عمـل  . مبتالبه را به قاطعيت حل و فصل كنـد قائـل نيسـت    اي، چه واقعي و چه وجداني، كه بتواند مسائلمحكمه

  .ون و عدالتگردند و نه به حكم قاناهميت كافي باشند، به زور حل مي اگر داراي اين قبيل مسائل،
گويـد كـه در مـوارد خاصـي از اختالفـات      مي. كند، گيرم در لفافه، تا حدي قبول ميخود الك هم اين حقيقت را

ي نـدارد، از ايـن گفتـه    چون خود آسمان هم نصـوص صـريح  . قواي مقننه و مجريه، در زير آسمان داوري وجود ندارد
كرد؛ زيرا فرض اين است كه آسمان پيروزي را نصيب مدعاي توان مسئله را حل آيد كه فقط با جنگ ميچنين بر مي

هـر جـا كـه    . اي است كه به تفكيك قواي حكومت قائـل شـود  اي از اين قبيل ذاتي نظريه عقيده. بهتر خواهد ساخت
كـار بسـتن روش   گـاه ب اه احتراز از جنگ داخلي گـاه و بـي  چنين نظريه اي در قانون اساسي تجسم يافته باشد، تنها ر

توان آنها را در فالن قانون اساسي جديد قل سليم عادات رواني هستند و نمياما سازش و ع. و عقل سليم است سازش
  .تجسم بخشيد

عجيب اين است كه الك دربارة قوة قضائيه سخني به ميان نمي آورد؛ و حال آنكه ايـن موضـوع مسـئلة حـاد روز     
در نتيجـه قضـات   . واهد قضات را از منصب خـود منفصـل كنـد   تا پيش از انقالب، پادشاه مي توانست هر وقت بخ. بود

پس از انقـالب قضـات غيـر قابـل انفصـال      . دشمنان پادشاه را محكوم مي كردند و به دوستان او رأي برائت مي دادند
مي پنداشتند كه اين كار باعث خواهد شد كه احكام آنـان موافـق قـانون شـود؛ امـا در      . شدند، مگر به حكم مجلسين

در دعواهايي كه پاي تعصبات حزبي در ميان بود، اين امـر فقـط اغـراض قضـات را جانشـين اغـراض پادشـاه         حقيقت
آمـد و  به صورت شعبة مستقلي از حكومـت در به هر حال هر جا كه اصل توازن قوا برقرار شد، قوة قضائيه نيز . ساخت

  .ستحدة امريكامر ديوان عالي اياالت متترين نمونة اين اقابل ذكر. ننه و مجريه قرار گرفتدر كنار قواي مق
  .توازن قوا جالب استنظرية تاريخ 

در انگلستان، كه منشأ اين نظريه است، غرض از آن محدود ساختن قدرت پادشاه بود كه بر قوة مجريـه اسـتيالي   
اشـتن اكثريـت در   اما به تدريج قوة مجريه متكي به پارلمان شد، زيرا وزارتخانه ها نمـي توانسـتند بـي د   . تمام داشت

بدين ترتيب قوة مجريه در حقيقت به صورت هيئتي درآمد كه در واقـع، گرچـه   . مجلس عوام به كار خود ادامه دهند
در مـدت پـنج   . نه در ظاهر، منتخب پارلمان بود؛ و نتيجه اين شد كه جدايي قواي مقننه و مجريه به تدريج كمتر شد

ر در انحـالل مجلـس و   يهم رخ داده است كه نتيجة اختيار نخست وز سال گذشته، يا در همين حدود، تحول ديگري
اكنون اكثريت پارلمان تصميم مي گيرد كه كدام حزب بايد زمام امور را در دست داشـته  . افزايش انضباط حزبي است

مجلـس از حـق   . شـود تصـميمات ديگـر عمـالً از آن صـلب مـي     باشد، اما همينكه اين تصميم را گرفت قـدرت اخـذ   
بدين ترتيب دولـت در عـين حـال قـواي     . اي طرح كند، مگر آنكه دولت اليحهونگذاري خود كمتر استفاده مي كندقان
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اين نظام البتـه سراسـر   . شودمحدود ميمقننه و مجريه است، و قدرت آن فقط به وسية لزوم تجديد انتخابات عمومي 
  .با اصول الك مخالف است

نتسـكيو بـه قـوت بسـيار تبليـغ شـد، احـزاب اعتـدالي تـر در انقـالب از آن           در فرانسه كه اين نظريه به وسيلة مو
ناپلئون طبعاً محلي براي آن نمي ديـد، امـا   . اما با پيروزي ژاكوبنها اين نظريه موقتاً فراموش شد. جانبداري مي كردند

ن رئـيس جمهـور داراي   آبا تجديد سلطنت اين نظريه بار ديگر به ميدان آمد و منجر به قانون اساسي شد كه بر طبق 
نتيجه اين شد كه مجلس نمايندگان هـم در  . توانست مجلسين را منحل كندرات بسيار ناچيزي بود و دولت نمياختيا

بدين ترتيب در فرانسه تفكيك قوا بـيش از انگلسـتان   . مقابل دولت و هم در برابر انتخاب كنندگان قدرت فراوان يافت
. شعاع قرار دادالزيرا قوة مقننه قوة مجريه را تحتصول الك الزم است، صورت گرفت؛ امروز، اما كمتر از آنچه مطابق ا

اش غيـر  اينكه قانون اساسي فرانسه پس از جنگ حاضر چه صورتي خواهد داشت، موضـوعي اسـت كـه پـيش بينـي     
  .ممكن است

اسـت كـه در آن رئـيس    مملكتي كه اصل تفكيك قواي الك در آن كاملترين مصداق خود را يافته، اياالت متحده 
قصـد  غيرقـانون اساسـي مـن   . ي آنهاسـت جمهور و كنگره به كلي مستقل از يكديگرند و ديوان عالي مستقل از هر دو

. زيرا بدون تأييد ديوان عالي هيچ چيزي به صورت قانون در نمي آيـد . ديوان عالي شعبه اي را قوة مقننه ساخته است
آن ماً فقط در حدود تعبير قوانين است، در واقـع موجـب افـزايش اختيـارات     اين حقيقت كه اختيارات ديوان عالي اس

ايـن  . سـازد ست، دشوار مـي تصميمات قانوني محض اشود؛ زيرا كه اين امر انتقاد از كارهاي ديوان عالي را كه اخذ مي
مـر  ريكاييـان در ا بار كار را به نبرد مسلحانه كشـانده اسـت، از خردمنـدي ام   يقت كه چنين قانون اساسيي فقط يكحق

  .كندسياست حكايت مي
رفته تا پيش از انقالب صنعتي كافي و مفيد بود؛ از آن به بعد روز بـه روز از توانـايي آن   فلسفة سياسي الك رويهم

قدرت مالكيت كه در شركتهاي بزرگ تجسم يافته، از آنچـه بـه تصـور الك در    . در حل مسائل مهم كاسته شده است
ناسيوناليسـم باعـث اتحـاد و    . افزايش فـراوان يافـت   -مثالً تعليم و تربيت  -ظايف ضروري دولت و. مي آمد فراتر رفت

فـرد واحـد مجـزا آن قـدرت و     . گاهي التقاط قدرت اقتصادي و سياسي شد و جنگ را بزرگترين وسيلة رقابت ساخت
اي آن تضـاد سازمانهاسـت، نـه    عصر ما عصر سازمان است و تضاده. را كه در تفكرات الك داشت ديگر ندارد قاللياست

قـرارداد  «اسـت كـه يـك    الزم . ول برقـرار اسـت  گويد، هنـوز ميـان د  وضع طبيعي، چنانكه الك مي. مجزا تضاد افراد
وقتـي كـه يـك دولـت                              . وردار شـويم بتوانيم از مزاياي معهـود دولـت برخـ   ما الملل جديد بسته شود تا بين» اجتماعي

الملل به وجود آمد بسياري از فلسفة سياسي الك بار ديگر قابـل انطبـاق بـا واقعيـت خواهـد بـود؛ گرچـه نـه آن         بين
 .قسمتي كه به مالكيت خصوصي مربوط است
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يكي از اين دو هم نظريات و هم روش خـود را از  . داشته استوجود از زمان الك تا عصر حاضر دو نوع فلسفه در اروپا 

خود كانت عقيده داشت كه تركيبـي از فلسـفة ناشـي از    . الك گرفته است، و ديگر نخست از دكارت و سپس از كانت
توان پذيرفت؛ زيـرا كـه   ل از نقطه نظر تاريخي، نميساخته است؛ ولي اين نكته را، حداقدكارت و فلسفة ناشي از الك 

وارثان فلسفة الكي اوالً باركلي و هيوم هسـتند، ثانيـاً آن   . پيروان كانت به سنت دكارتي تعلق دارند، نه به سنت الكي
با اضافات مهمـي از   -اديكالهاي فلسفي، رابعاً عده از فالسفة فرانسوي كه به مكتب روسو تعلق نداشتند، ثالثاً بنتام و ر

اي از فلسـفة او  اهي است التقاطي و هر تبيـين سـاده  اما دستگاه ماركس دستگ. ماركس و شاگردانش -فلسفة اروپايي 
  .گذارم تا آنكه به بحث مستوفي دربارة او برسممين جهات من فعالً او را كنار ميمسلماً غلط خواهد بود؛ و به ه

گرچـه كـامالً غيـر منطقـي     . نيـتس عبارت بودند از دكارتيان و اليبن خود الك مخالفان فلسفي عمدة وي در زما
دكـارت در  . ي داشـت گاست، بايد گفت كه پيروزي فلسفة الك در انگلستان و فرانسه بسيار به حيثيـت نيوتـون بسـت   

ده بود به نام فيلسوف مقـامي شـامخ بـه    عصر خود به واسطة كارهايي كه در زمينة رياضيات و فلسفة طبيعي انجام دا
به پاي قـانون جاذبـة نيوتـون     او در توضيح منظومة شمسي قطعاً ي)vortices(اما تئوري گردشارها . دست آورده بود

هر دوي اين علل مردم را . شناسي نيوتون از حرمت دكارت كاست و بر حرمت انگلستان افزودپيروزي جهان. رسيدنمي
جدهم روشنفكران بر ضد دولت استبدادي كهنه و فاسـد و ضـعيفي   يدر فرانسة قرن ه. ساختند به سوي الك متمايل

دانستند، و به واسطة نظريات سياسـي الك نسـبت بـه فلسـفة او نظـر      دند، و انگلستان را مهم آزادي ميدر طغيان بو
أثير هيـوم، كـه مـدتي در فرانسـه     در آخرين روزهاي پيش از انقالب، تأثير الك در فرانسه به واسطة ت. موافق داشتند

  .زيست و با بسياري از دانشمندان آنجا شخصاً آشنايي داشت، تقويت شدمي
  .بزرگترين ناقل تأثير فلسفة انگليسي به فرانسه ولتر بود

بـاركلي  . دادندريات سياسي او عالقه اي نشان نميدر انگلستان پيروان فلسفي الك تا پيش از انقالب فرانسه به نظ
هيـوم محافظـه كـاري بـود كـه در سياسـت از بـولينگبروك        . قفي بود كـه چنـدان تـوجهي بـه سياسـت نداشـت      اس

Bolingbroke در زمان آنها انگلسـتان از لحـاظ سياسـي آرام بـود و شـخص فيلسـوف مـي توانسـت         . كردپيروي مي                    
انقـالب فرانسـه ايـن وضـع را تغييـر داد و      . نع باشـد آنكه خاطر خويش را از كار جهان رنجه كند به بحث نظري قابي

. اي حاصـل نشـد  ا اين حال در سـنت فلسـفة محـض وقفـه    ب. وادار كرد» وضع موجود«بهترين مغزها را به مخالفت با 
كسـفورد بيـرون كردنـد،    آكه بـه مناسـبت آن شـلي را از     Shellyاثر شلي ) Necessity of Atheism(» ضرورت كفر«

  1.الك استسرشار از تأثير 
ممكـن بـود چنـين     1781در  Critique of Pure Reason» اتقاد عقل محـض «تا پيش از نشر رسالة كانت به نام 

امـا ايـن روش   . بنمايد كه روش تجربي جديد قطعاً بر سنت قديم دكارت و اسپينوزا و اليب نيتس پيـروز شـده اسـت   
                                                           

هاي تشكيل دهندة يا عدم توافق انديشهگيرد، ذهن توافق اي مطمح نظر قرار ميقتي كه قضيهو«مثالً اين حكم شلي را در نظر بگيريد، . 1
  ».كندآن را ادراك مي
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. مسـئول فجـايع انقـالب فرانسـه شـناخته شـد       1792ز جديد هرگز در دانشگاههاي آلمان رواج نيافته بـود، و پـس ا  
براي مخالفت با كفر فرانسوي در فلسفة كانت براي خـود پشـتيباني    Coleridgeانقالبيان برگشته از راه، مانند كولريج 

شدند از اينكـه بـه يـك فلسـفة آلمـاني      نمودند شاد ميقاومتي كه در مقابل فرانسويان ميآلمانيها در م. فكري يافتند
نيسـم خوشـحال                       حتي خود فرانسويان هم پس از سقوط ناپلئون از يافتن هرگونـه سـالحي بـر ضـد ژاكوب    . تكيه كنند

  .همة اين عوامل به سود كانت بود. شدندمي
خـود كانـت ليبـرال    . نمـود بـود از آن بيـزاري مـي   نهضتي شد كه اگر خود نـاظر آن مـي   كانت مانند داروين باني

يـا اگـر هـم    . دموكرات صلحجو بود، اما كساني كه مدعي بسط دادن فلسفة او بودند هيچيك از اين صفات را نداشتند
از زمـان روسـو و كانـت تـاكنون دو مكتـب      . خود را ليبرال مي ناميدند، بايد گفت كه نـوع تـازه اي از ليبـرال بودنـد    

سرسـختان از طريـق بنتـام و    . توان از آنها به نام سرسخت و نرم دل تعبيـر كـرد  ليبراليسم وجود داشته است، كه مي
دالن با مراحـل منطقـي ديگـر از طريـق فيختـه و       طقي به استالين منجر شدند؛ و نرمريكاردو و ماركس با مراحل من

                كـامالً صـحيح باشـد، ولـي      البته اين بيان مختصرتر از آن است كه بتوانـد . بايرون و كاراليل و نيچه به هيتلر انجاميد
مراحل تكامـل انديشـه هـا كمـابيش كيفيـت دياليكتيـك       . كار بردعنوان نقشه و راهنماي انديشه ب مي توان آن را به

امـا تحـول   . ه نظر مي رسند به شكل ضد خود در آمـده انـد  بنظريات با طي مراحلي كه هر كدام طبيعي . هگلي دارد
ورت نگرفته است بلكه سراسر جريان تابع شـرايط خـارجي و انعكـاس ايـن     صفطري انديشه ها صرفاً به سبب حركت 

توان با يك حقيقت بارز مبرهن ساخت، و آن اين است كه اين نكته را مي صحت. است هشرايط در عواطف انساني بود
ان صورتي كـه در آراي  روز به همدر امريكا انديشه هاي ليبراليسم دچار هيچ يك از اين تحوالت نشده است، و تا به ام

  .استمانده شود باقي الك ديده مي
توان آنهـا را بـه ترتيـب مكتـب     به طور كلي مي اكنون سياست را كنار بگذاريم و تفاوتهاي دو مكتب فلسفي را كه

  .اروپايي و مكتب بريتانيايي ناميد بررسي كنيم
تر يي نسبت به فلسفة اروپايي تفضيليفلسفة بريتانيا. بين اين دو مكتب پيش از هر چيز تفاوت روش موجود است

دهد مي كوشد تـا آن را بـه طريـق    يو جزء به جزءتر است، و وقتي هم كه به خود اجازة اظهار يك اصل كلي اي را م
گويد هيچ انديشه اي بي تـأثر قبلـي   يعني وقتي كه هيوم مي. اثبات كنداستقرا و با بررسي موارد انطباق گوناگون آن 

فرض كنيد شما دو رنگ را مي بينيد كه به هم شبيهند : دهد كهوجود ندارد، بالفاصله اين ايراد را مورد توجه قرار مي
     اما عين هم نيستند؛ و فرض كنيد كه شما هرگز رنگي را كه حدفاصل بين آن دو باشد نديده ايـد؛ آيـا بـا ايـن حـال      

كلـي وي   ن مسئله حكم نمي كند و مي گويد حكمي كه مخالف اصـل مي توانيد آن دو رنگ را تصور كنيد؟ وي در اي
  نيـتس  اما به عكس، وقتـي كـه اليـب   . ؛ زيرا اصل وي منطقي نيست، بلكه تجربي استكندباشد نظر وي را باطل نمي

از  هر چيزي كه مركب باشد بايد :خواهد منظومة مونادهاي خود را اثبات كند استداللش كمابيش از اين قرار استمي
از اجـزا تشـكيل يافتـه    اجزاي بسيط تشكيل يافته باشد؛ چيزي كه بسيط است، قابل بسط نيست؛ پس هر چيزي كه 

پس مشكّلهاي نهايي اشـيا مـادي نيسـتند؛ و اگـر مـادي      . بسط نيابد ماده نيستاما چيزي كه . باشد فاقد بسط است
  .ارواح است اي ازتيجه آنكه يك ميز در واقع مجموعهن .نباشند، پس ذهنيند

در فلسفة الك يا هيوم از بررسي حقايق واقـع فـراوان،   : توان به طريق زير توصيف كردتفاوت روش را در اينجا مي
شود؛ حال آنكه در فلسفة اليب نيتس روي يك اصل منطقي به اندازة سر سـوزن هـرم   نتيجة نسبتاً محفري گرفته مي
نيتس اگر اصل منطقي كامالً صحيح و استنتاجات تماماً معتبـر باشـد   در فلسفة اليب . استنتاجي عظيمي بنا مي شود

در . چكترين لغزشي در هر جا رخ دهد تمام بنا فرو مي ريزد و ويـران مـي شـود   وزهي سعادت؛ اما بنا ناپايدار است؛ ك
هـرم رو  فلسفة الك و هيوم به عكس قاعدة هرم روي زمين محكمي از مقايق مشهود پي ريزي شد قـرار دارد و رأس  

رخ دهد ممكن است بـي ويرانـي   و آنجا به باالست، نه رو به پايين؛ در نتيجه تعادل پايدار است و لغزشي كه در اينجا 
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اين تفاوت روش پس از اقدام كانت به تلفيق مقداري از فلسفة تجربي از ميان نرفت و از يـك طـرف   . كلي ترميم شود
به طور يكسان برجـاي خـود بـاقي     John Stuart Millان استوارت ميل از دكارت تا هگل و از طرف ديگر از الك تا ج

  .ماند
  .بگذاريد ابتدا مابعدالطبيعه را در نظر بگيريم. شوداختالفات گوناگون ديگر مربوط مي اختالف روش با

نسـلم  آدكارت چند برهان مابعدالطبيعي در اثبات وجود خدا طرح كرد كه مهمترين آنها در قرن يازدهم به وسيلة 
منين قشـري  ايي وحدت وجودي داشت كه به نظـر مـؤ  اسپينوزا خد. ري، اختراع شده بودوقديس، اسقف اعظم كانترب

خود وي متوجـه ايـن نكتـه     گرچه شايد(اما به هر صورت براهين اسپينوزا اساساً مابعدطبيعي بودند و . اصالً خدا نبود
. باشـد كشـف كـرد   ضـيه بايـد داراي يـك موضـوع و يـك محمـول       توان ارتباط آنها را با اين نظريه كه هر قمي) نبود

  .خوردنيتس هم از همين سرچشمه آب ميمابعدالطبيعة اليب
ت را در اثبـات  كه خود وي افتتاح كرد پرورش كامل نيافتـه اسـت؛ وي بـراهين دكـار     نزد الك آن جهت فلسفيي

كه نزد او اين فلسفة جديد بـه حـد    -كرد، اما هيوم باركلي يك برهان كامالً تازه اختراع . شناسدوجود خدا معتبر مي
     كمال مي رسد مابعدالطبيعه را يكسره مردود دانست و عقيده داشت كه در موضـوعاتي كـه بـه مابعدالطبيعـه مربـوط      

اين رأي منفي در فلسفة تجربي باقي ماند؛ در حالي كه . توان معلوم كردهيچ چيزي را از طريق استدالل نميشود مي
  .رأي مثبت، با اندكي تغيير، در فلسفة كانت و شاگردانش به حيات خود ادامه داد

  .در اخالق هم نظير اين اختالف ميان اين دو مكتب موجود است
جدهم و نوزدهم در ميان تجربيان رايج يچنانكه ديدم الك لذت را خوبي مي دانست و اين رأي در سراسر قرون ه

را پست مي دانستند و به همين جهت آن را تحقير مي كردند و دستگاههاي اخالقـي   مخالفان آنها به عكس لذت. بود
. هابز براي قدرت ارزش قائل بود و اسپينوزا تا حدي با هابز توافق داشت. گوناگوني داشتند كه به نظر واالتر مي رسيد

ه خوبي ملحـق شـدن بـه ذات حـق     كيكي رأي هابز، و ديگري اين: داردسازش نيافته وجود  يدر عقايد اسپينوزا دو رأ
اليب نيتس سهم مهمي براي اخالق نيفزود؛ اما كانـت مقـام اعـال را بـه اخـالق داد و مابعدالطبيعـة خـود را از        . است

اخالق كانت از اين لحاظ حائز اهميت است كه اخالقـي اسـت ضـد بهـره جـويي، و از      . مقدمات اخالقي استنتاج كرد
  .»نجيبانه«و به اصطالح ) a priori(پيشي 

سن داريد، در اين صورت داراي حر خود مهربانيد كه او را دوست ميگويد كه اگر شما بدان سبب به برادكانت مي
گرچـه خـوبي لـذت    . اخالقي نيستيد؛ عمل فقط داراي حسن اخالقي است كه قانون اخالقي بدان حكـم كـرده باشـد   

و چون در اين دنيا صاحبان تقـوا  . خالف عدالت است كه اشخاص با تقوا رنج بكشند -به عقيدة كانت  -نيست، معهذا 
غالباً رنج مي كشند، پس بايد دنياي ديگري نيز باشد كه پس از مرگ در آنجا بدانها پاداش داده شود؛ و بايـد خـدايي   

 حدر اثبـات خـدا و بقـاي رو    كانت همة براهين كهنة مابعـدطبيعي را . باشد كه عدالت را در حيات اخروي تأمين كند
  .داندالقي جديد خود را غير قابل رد ميمردود مي شناسد، اما برهان اخ

اش در امور عملي مهرآميز و بشر دوستانه بود؛ اما اين نكتـه كـه دربـارة همـة     بينيخود كانت مردي بود كه جهان
ناميده مي شـود  » نجيبانه«ع اخالقي كه آن نو. كساني كه خوشي را به عنوان خوبي مردود مي دانستند صادق نيست

كمتر از اين رأي دنيوي كه مي گويد ما بايد در جستجوي افزايش خوشي مردمان باشيم با سـعي و اهتمـام بـه بهتـر     
تحقيـر آن آسـانتر اسـت از     وقتي كه خوشي متعلق بـه ديگـران باشـد    .جيب هم نيستع. ساختن جهان بستگي دارد

قهرمـانيگري فرصـتهاي نـا بـه     . معموالً جانشين خوشي شكلي از قهرمانيگري اسـت  .شدوقتي كه به خود ما مربوط با
يا آنكه ممكن اسـت در ايـن   . خود براي بروز غريزة قدرت طلبي و معاذير فراوان براي خشونت و بي رحمي در بر دارد

ايـن امـر بـه مجـاز      .چنانكه در مـورد رمانتيكهـا هسـت    -مسلك آنچه برايش ارزش قائل مي شوند عواطف تند باشد 
قهرمانان بايرون نمونة اين نكته اند و هرگـز كسـاني نيسـتند    . شناختن شهواتي از قبيل نفرت و انتقامجويي منجر شد
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 -انـد  سـعادت بشـري داشـته    كساني كه مهمترين سهم را در افزايش. كه رفتارشان بتواند سرمشق مردمان قرار گيرد
انـد، نـه كسـاني كـه آن را در     دانستهاند كه سعادت و خوشي را مهم ميبودهكساني  -چنانكه خالف انتظار هم نيست 

هر فردي معموالً آينة سيرت اوست، و نيكخواهي باعـث   قبه عالوه، اخال. اندكردهتحقير مي» واالتر«ا يك چيز قياس ب
انسـتند تمايـل   ددگي ميپس كساني كه سعادت را هدف زن. مي شود كه شخص خوشي و سعادت همگان را آرزو كند

خود در چنگال قسـاوت  براي زندگي غالباً به طور نابه بيشتري به نيكخواهي داشتند؛ حال آنكه مدعيان هدفهاي ديگر
  .و قدرت طلبي گرفتار بودند

چنانكه ديـديم، در   ،الك. با اختالفات سياسي همراه بوده است -گرچه نه هميشه  -اين اختالفات اخالقي معموالً 
زمي نيست بلكه آنها را از باب امتحان طرح مي كند؛ هيچ به مرشد و مرجع عقيده نـدارد و مـي خواهـد    عقايد خود ج

نتيجة اين امر، هم در مورد خود الك و هم در مورد پيروانش، ايـن  . و فصل شود كه هر مسئله اي با مباحثة آزاد حل
چون دستگاههاي تفكر آنان جزء بـه جـزء و   . آيد در آنها پديد -منتها نوعي اصالح تدريجي  -شد كه اعتقاد به اصالح 

از . شان هم به همين صفات تمايل داشـت نتيجة تحقيقات مجزا دربارة مسائل متفاوت متعدد بود، طبعاً عقايد سياسي
برنامه هاي بزرگ و يكپارچه گريزان بودند و ترجيح مي دادند كه هر مسئله اي را در حدود ارزشهاي خود آن در نظـر  

توانند انديشيدند مياز طرف ديگر مخالفان آنها كه مي .دو سياست نيز مانند فلسفه غير جزمي و تجربي بودند. بگيرند
آن را از هم بپاشند و مجـدداً در قـالبي   «را تماماً در دست بگيرند بيش از آنان ميل داشتند كه » اين اوضاع اسف آور«

نين كاري ممكن بود يا انقالبي باشند يا طرفدار افزايش حاكميت انجام دهندگان چ. بريزند» كه بيشتر باب طبع باشد
آسا روگردان نبودند، و عشـق بـه صـلح و    اي غولقدرتهاي موجود، و در هر صورت از شدت عمل و دنبال كردن هدفه

  .كردندرا به عنوان يك چيز پست محكوم ميلم س
امـا كسـاني كـه از آنهـا انتقـاد             .مالكيـت بـود  ي بزرگ الك و پيروانش، از نقطه نظر امروزي، پرستش سعيب سيا

. كردند اين انتقاد را به نفع طبقاتي مي كردند كه مضرتر از سرمايه داران بودند؛ مانند سالطين و اشراف و نظاميانمي
 دانـد و نيـز  يبش مي شود خود را پول انـدوز نمـي  آن مالك اشرافي كه نابرده رنج و به حكم يك رسم ديرينه گنج نص

امـا بـه عكـس مـرد     . برنـد ير دارد در حق وي چنان گماني نميبينند آنچه در باالست صورتي هم در زساني كه نميك
شـت خشـمي را بـر مـي انگيخـت كـه                           تازگي دا كاسب آگاهانه در پي ثروت است، در زماني كه فعاليت او كم و بيش

البته قضيه براي نويسندگان طبقة متوسط و خوانندگان آنها از اين قـرار  . انگيختكشيهاي بزرگوارانة مالك برنميبهره
چيـزي كـه هسـت مهقانـان زبـان      . بود؛ در مورد دهقانان چنانكه در انقالب فرانسه و روسيه معلوم شد، چنـين نبـود  

  .گويايي ندارند
بـه  . ايش دوست مي داشتندغالب مخالفان مكتب الك جنگ را به نام يك امر قهرماني و تحقير كنندة راحت و آس

ايـن نكتـه نيـز،    . عكس، آنهايي كه اخالق بهره جويي را در پيش گرفته بودند بيشتر جنگها را حماقـت مـي دانسـتند   
        داران هـم از جنـگ كـه مـانع تجـارت      داران متحد ساخت، زيرا كـه سـرمايه  ر قرن نوزدهم، آنها را با سرمايهحداقل د

داران نفع شخصي محض بود؛ اما همين انگيزه منجر به عقايدي مـي شـد كـه    انگيزة سرمايه لبتها. مي شد بيزار بودند
البته اكنون روش سـرمايه داران در  . نان با نفع و صالح عمومي سازش داشتآبيش از عقايد نظاميان و هواداران اديب 

 ريكا، سودآور بودند و بازرگانـان با اماز جنگ جنگهاي انگلستان در قرن نوزدهم، جز . مورد جنگ ديگرگون شده است
در عصـر  . كردند؛ اما همين بازرگانان در سراسر قرن نوزدهم تا سـالهاي آخـر طرفـدار صـلح بودنـد     حمايت مياز آنها 

اما امـروز  . جديد تجارت عمده در همه جا روابطش با دولت ملي چنان نزديك شده كه وضع را تغيير فراوان داده است
  .نگلستان و هم در امريكا از جنگ بيزارندهم تجار عمده هم در ا

بر حسـب تصـادف    كنند غالباًست، اما كساني كه آن را محكوم ميالبته سودجويي روشن بينانه عاليترين هدفها ني
. بغـض و حسـد و عشـق بـه قـدرت     دهند كه از آن بسيار بدترنـد؛ ماننـد   هايي را به جاي آن قرار مييا به عمد انگيزه



 تاريخ فلسفة غرب □ 488

 

كـرد، از مكـاتبي كـه    جويي روشن بينانه را تبليـغ مـي  گرفت و سودكه از عقايد الك سرچشمه مي مكتبيرفته رويهم
كردند بيشتر به افزايش خوشي بشر خدمت كرد و كمتـر از  قهرماني و از خودگذشتگي محكوم ميسودجويي را به نام 

كنم؛ امـا آخـر ايـن وحشـتها در     نميابتداي نظام صنعتي را فراموش من وحشتهاي . آنها به افزايش بدبختي او كوشيد
نة ناشـي از  يروسيه و مضرات جنگ و ترس و ك) serfdom( نظام رعيتيِمن  ،در برابر آن. خود اين نظام تخفيف يافت

 .آورمظامهاي كهنه و مرده را در نظر ميآن و تيره انديشي ناگزير حاميان ن
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در فلسفه بدين سبب اهميت دارد كه وجود ماده را انكار كـرد و در  ) George Berkeley )1685-1753جورج باركلي 

. باركلي مدعي بود كه اشياي مادي فقط به واسطة ادراك شدن وجـود دارنـد  . اثبات اين انكار چند برهان زيركانه آورد
وجـود نخواهـد داشـت، وي     در اين صورت مثالً يك درخت اگر هيچ كس بدان نگاه نكند ديگر: در جواب اين ايراد كه

پنداريم، زندگي پـر  بود آنچه ما اشياي مادي ميي نمياگر خداي. گفت كه خدا هميشه همه چيز را ادراك مي كندمي
افكنديم، ناگهان به عالم وجود مي جستند؛ اما اكنـون  ين معني كه هرگاه بدانها نگاه ميداشتند، بدجست و خيزي مي

به نظـر بـاركلي   . پندارد مداوم استخت و صخره و سنگ همان قدر كه شعور عادي ميبه واسطة ادراك خدا وجود در
در دو قطعـة زيـر نظريـة بـاركلي را      Ronald Knoxرونالد ناكس . اين موضوع برهان محكمي در اثبات وجود خداست

  :دربارة اشياي مادي تشريح كرده است

  جواني گفت كه به نظر خدا
  نمودگمان بسيار عجيب خواهد بي

  كه ببيند درخت
  هنگامي كه هيچ كس در ميدان نيست

  .دهدبه وجود خود ادامه مي

  جواب

  آقاي عزيز، 
  .تعجب شما عجيب است

  من هميشه در ميدان هستم،
  و اين است كه درخت
  دهدبه وجود خود ادامه مي

  زيرا پوشيده نيست از نظر
  ارادتمند شما،

  .خدا

او را بـه دربـار    Swiftسـويفت  . تي كالج دوبلين شـد سالگي دانشجوي ترينيباركلي ايرلندي بود و در بيست و دو 
باركلي نقشه اي براي تشـكيل  . ي سويفت نيمي از دارايي خود را براي او به ارث گذاشتVanessaمعرفي كرد و وانسا 

در ) 1728-31(سـال  مدرسه اي در جزاير برمودا طرح كرد و به همين منظور به امريكا رفت، اما پس از گذراندن سه 
  :وي گويندة اين جملة معروف است كه. رود آيلند به وطن خود بازگشت و از نقشه دست كشيد
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  1.رودامپراتوري به سوي غرب مي
. شـد  Cloyneوي اسقف كلوين  1734در . و به مناسبت همين جمله شهر باركلي در كاليفرنيا به نام او ناميده شد

ذاشت و به آب قطران كه براي آن خواص طبي معجزآسايي قائل بود پرداخت؛ و دربـارة  در اواخر عمر فلسفه را كنار گ
ايـن احساسـي اسـت كـه     » .آوردآورد، اما مسـتي نمـي  اين شرابي است كه حال مي«ه نوشت ان بود كرهمين آب قط
  .آن را به چاي نسبت داد، و بدين صورت به ذهن ما آشناتر است Cowperبعدها كاوپر 

                           » نظريـة جديـد رؤيـت   «. رجـة اول بـاركلي در زمـاني كـه وي هنـوز كـامالً جـوان بـود نوشـته شـد          همة آثـار د 
A New Theory of Vision  اصول معرفت انسـاني «، 1709در «The Principles of Human Knowledge  1710در ،
آنچه باركلي پـس از  . انتشار يافت 1713در  The Dialogues of Hylas and Philonousمكالمات هيالس و فيلونوس 

  .باركلي قلمي جذاب و نثري شيوا دارد. بيست و هشت سالگي نوشت كمتر اهميت دارد
از ايـن  . ح شـده اسـت  تشـري » مكالمات هـيالس و فيلونـوس  «ترين صورت خود در براهين وي بر ضد ماده به قوي

زيرا بعد از اينها هر چه گفته شـده  . ة دوم را مورد بررسي قرار دهمخواهم مكالمة اول و سرآغاز مكالممكالمات من مي
در آن قسمت از رساله اي كـه مـن مـورد بحـث قـرار خـواهم داد، بـاركلي بـراهين         . به نظر من چندان اهميتي ندارد

بـات آن  پنـدارد بـه اث  براهين آن نتيجـه اي را كـه خـود مـي    آورد، گو اينكه اين معتبري براي اثبات نتيجة مهمي مي
ذهنـي؛ امـا آنچـه    كند كه واقعيت امري است سراسـر  وي به گمان خود اثبات مي. كندكامالً اثبات نمي مشغول است

كنيم كيفيات است و نه اشيا، و كيفيات به ادراك كننده بستگي كند اين است كه آنچه ما ادراك ميحقيقتاً اثبات مي
  .دارند

كـنم، و سـپس   آيد آغاز ميمكالمات به نظرم مهم مي انتقادي از آنچه درمن بحث خود را با آوردن يك شرح غير 
  .رسند پيش خواهم كشيدسرانجام مسائلي را كه به نظرم ميپردازم، و به انتقاد آن مي
س نـو هيالس، نمايندة فهم عادي كه تعليم و تربيت علمي يافته باشـد، و فيلو : دو تن هستند» مكالمات«اشخاص 

  .خود باركلي است
س داستانهاي شـگفتي شـنيده اسـت؛ بـدين معنـي كـه       نوهيالس پس از قدري تعارف مي گويد كه از عقايد فيلو

آيا چيزي از اين سخيفتر و بـراي عقـل سـليم بيـزاري     «فيلوس به جوهر مادي عقيده ندارد؛ و با تعجب مي گويد كه 
گويـد  س در جواب مـي فيلونو» ده وجود ندارد؟آورتر، و شكاكيتي بارزتر از اين هست كه معتقد باشيم چيزي به نام ما

                 كه وي واقعيت اشياي محسوس را، يعني آنچه را به وسيلة حواس بـي واسـطه ادراك مـي شـود منكـر نيسـت؛ بلكـه        
         هر دو طـرف در ايـن نكتـه توافـق     . توانيم ببينيم و بشنويماي رنگها و مسببهاي صداها را نميمي گويد كه ما مسببه

كند كه ما به وسيلة حـس بينـايي فقـط نـور و رنـگ و      اطر نشان ميفيلونوس خ. مي كنند كه حواس استنباط ندارند
نتيجه اينكه جـز از كيفيـات محسوسـه، هـيچ     . كنيم و هكذاميشكل، و به وسيلة حس شنوايي فقط اصوات را ادراك 

  .يا تركيبات كيفيات محسوسه نيستند چيزي محسوس نيست، و اشياي محسوسه چيزي جز كيفيات محسوسه
و اين رأي را » واقعيت اشياي محسوسه همان ادراك شدن آنهاست؛«در اينجا فيلونوس مي پردازد به اثبات اينكه 

ذهنـي بـودن   » .سـت و ادراك شـدن چيـز ديگـر    اوجود داشتن يك چيـز  «در مقابل اين عقيدة هيالس مي آورد كه 
وي بحـث خـود را   . نوس با بررسي مفصل حواس مختلف به اثبات آن مي پردازدمعلومات حسي مدعايي است كه فيلو

در . مي گويد گرماي شديد رنج است، و بايد در ذهن باشد؛ پس گرما امري ذهني است. با گرما و سرما شروع مي كند
تـي كـه يكـي از    وق. شـود با برهان معروف آب ولرم تقويت مـي اين استدالل . مورد سرما نيز قضيه از همين قرار است

ن آب را سـرد و ديگـري گـرم    آدستهاي شما گرم و ديگري سرد باشد و هر دو را در آب ولـرم بگذاريـد، يـك دسـت     

                                                           

  .م. در اينجا مقصود از امپراتوري، امپراتوري بريتانيا و مقصود از غرب امريكاست. 1
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اين برهان غائلة هيالس را خـتم  . تواند در آن واحد هم گرم و هم سرد باشداحساس خواهد كرد؛ و حال آنكه آب نمي
س بـا  امـا هـيال  » .ط احساسهايي هسـتند كـه در ذهـن مـا موجودنـد     گرما و سرما فق«آورد كه كند و او را مقر ميمي

  .گويد كه كيفيات محسوسة ديگري نيز باقي هستنداميدواري مي
گويد مزة شيرين لذت است، چنانكه مزة تلخ رنـج اسـت، و   مي. ها را مورد بحث قرار مي دهد فيلونوس سپس مزه

  .از همين قرار است؛ چون آنها هم خوش و ناخوش دارنددر مورد بوها نيز قضيه . لذت و رنج امور ذهني هستند
ه از اين حقيقـت  ك كند تا صوت را نجات دهد؛ مي گويد كه صوت حركت هواست، چنانهيالس تالش سختي مي

ميان صوت چنانكه به وسيلة ما ادراك مي شـود  «و مي گويد كه ما بايد . معلوم مي شود كه در خأل صوت وجود ندارد
س االمر هست، يا صوتي كه ما بي واسطه ادراك مي كنيم و صوتي كه بي ما وجود دارد، قائل به تمايز و چنانكه در نف

مي نامد، چون حركت است ممكن است آن را ديـد  » واقعي«فيلونوس مي گويد كه آنچه هيالس آن را صوت » .شويم
شناسـيم، وجـود   راك خـود آن را مـي  عني كـه مـا در اد  يا لمس كرد، اما مسلماً قابل شنيدن نيست؛ پس صدا، بدان م

  ».اصوات خارج از ذهن وجود واقعي ندارند«شود كه برهان هم هيالس تسليم ميدر برابر اين . ندارد
قضيه در مورد رنگها خيلـي  : ببخشيد«: خاطر چنين آغاز مي كند پردازند و هيالس با اطمينانِسپس به رنگها مي

گويد موادي كه در خـارج از  وي مي» گها را در اشيا مي بينيم؟آيا آشكارتر از اين چيزي هست كه ما رن. فرق مي كند
ال فراوانـي                   نظـر بـا اشـك    يلونوس در رد ايـن فاما . ذهن وجود دارند داراي آن رنگهايي هستند كه ما در آنها مي بينيم

از ابرهاي هنگام غروب شروع مي كند كه سرخ و طاليي است و مي گويد كه قطعل ابـر وقتـي كـه    . شودرو به رو نمي
سپس به ذكر تفاوتي كه ميكروسكوپ پديد مي آورد و زرد بودن همـه  . انسان بدان نزديك باشد چنين رنگهايي ندارد

گويد كه حشرات بسـيار كوچـك بايـد بتواننـد چيزهـايي بسـيار       و مي. رد مي پردازدي كه يرقان داچيز در نظر شخص
رسد هيالس مي گويد كه رنگها در شئ نيست بلكه در نـور  بحث كه به اينجا مي. ينيم ببينندكوچكتر از آنچه ما مي ب

نا بـر عقيـدة هـيالس    فيلونوس همچنانكه در مورد صوت گفته بود مي گويد كه ب. است و خود مادة رقيق سيالي است
  .آيدبينيم، و اين جور در نمياز آن آبي يا سرخي است كه ما مي چيزي غير» واقعي«رنگهاي 

دهد كه كيفيات اول، به خصوص شـكل  مي در اينجا هيالس در مورد همة كيفيات ثاني تسليم مي شود، ولي ادامه
ونوس جواب مي دهد كه اشيا وقتـي كـه مـا بـدانها     در مقابل اين گفتة فيل. و حركت، ذاتي اشياي غير ذيعقل هستند

نمايند، و حركت هم ممكن است به نظر يك نفر تنـد و بـه   و وقتي كه از آنها دوريم كوچك مينزديك هستيم بزرگ 
  .نظر ديگري كند بيايد

مي گويد اشـتباه كـرده كـه بـين     . سخن كه بدينجا مي رسد هيالس مي كوشد بحث را از مبدأ جديدي آغاز كند
بـودن چيزهـاي    ذعان مي كنـد، امـا ذهنـي   اتمايز قائل نشده است و به ذهني بودن عمل ادراك » احساس«و » شئ«

» .اقعـي هسـتند  در خارج از ذهن، در يـك مـادة غيـر ذيعقـل داراي وجـود و     «پذيرد؛ مثالً رنگها ادراك شونده را نمي
 در يـك  -هـا  هر انديشه يا تركيبي از انديشه ييعن -اينكه هر يك از موضوعات حواس «: گويدفيلونوس در جواب مي

      خواننـدگان مالحظـه  » .نفسه تنـاقض آشـكاري اسـت   جميع اذهان وجود داشته باشد، في مادة غير ذيعقل يا خارج از
هـر آنچـه   «: گويـد چند صفحه بعد فيلونـوس مـي  . ي نيستمي كنند كه در اينجا استدالل منطقي است و ديگر تجرب

  »تواند خارج از ذهن وجود داشته باشد؟اي ميود انديشه است؛ و آيا هيچ انديشهشبالواسطه ادراك 
با اين برهان  -گردد بحث راجع به احساسات بصري باز ميپس از يك بحث مابعدطبيعي دربارة جوهر، هيالس به 

يا هم صـادق  ؤن امر در ردر مقابل اين برهان فيلونوس جواب مي دهد كه اي. كه وي اشيا را از مقداري فاصله مي بيند
شـود  له به وسيلة حس بينايي ادراك نميبه عالوه، فاص. يا امري است ذهنيؤاست، و حال آنكه همه اذعان دارند كه ر

شود؛ و اگر كور مادرزادي اكنون بينايي يافته باشـد فاصـلة اشـيا را تشـخيص     كه در نتيجة تجربه تشخيص داده ميبل
  .نخواهد داد
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اس مي شوند؛ اما فيلونوس پاسـخ  گويد كه شيارهاي خاصي در مغز موجب احسهيالس مي» دوممكالمة «در آغاز 
  ».مغز چون يك شئ محسوس است فقط در ذهن وجود دارد«دهد كه مي

  .لب نيست و بررسي آن لزومي ندارداچندان ج» مكالمات«باقي 
  .اكنون به تحليل انتقادي عقايد باركلي بپردازيم

كنـيم،  د كه مـا اشـياي مـادي را ادراك نمـي    كناز يك طرف باركلي استدالل مي. ردقسمت دااستدالل باركلي دو 
واقـع در  «يـا  » ذهنـي «گويد كه اين مدركات اصوات و هكذا؛ و از طرف ديگر مي بلكه مدركات ما محدودند به الوان و

نكتة دوم اين عيـب را دارد كـه    اما در خصوص. در مورد نكتة اول استدالل وي كامالً قانع كننده است. هستند» ذهن
باركلي در حقيقت متكي به اين رأي معـروف اسـت كـه هـر     . شوددر آن ديده نمي» ذهني«في از لفظ هيچ گونه تعري

  .چيزي بايد يا مادي باشد يا ذهني، و هيچ چيز داراي هر دوي اين صفات نيست
و دليلي ندارد بپـذيريم  » جواهر مادي«يا » ااشي«وقتي كه وي مي گويد آنچه ما ادراك مي كنيم كيفيات است نه 

داند مكنون در جوهري هستند كه از هر يك از آنهـا و  مي» شئ«ادي آنها را متعلق به يك كيفيات مختلفي كه فهم ع
از جمله كيفيـات   -دهد كه كيفيات محسوس اما چون ادامه مي. توان پذيرفتلش را ميهمة آنها متمايز است، استدال

بعضـي از آنهـا   . كنـد رجات اعتبارشان نيز بسيار فرق مـي ع ديگري است و دانواهستند، براهين وي از » يذهن« -اول 
بگذاريد ابتدا نـوع اول  . درصدد اثبات وجوب منطقي قضيه هستند، در حالي كه بعضي ديگر بيشتر جنبة تجربي دارند

  .را مورد بحث قرار دهيم
شود انديشه است؛ و آيا هيچ انديشه اي مـي توانـد خـارج از ذهـن      آنچه بالواسطه ادراك مي«گويد فيلونوس مي
اگـر فـرض كنـيم كـه انديشـه و      . الزم مـي آورد » انديشه«اين مطلب بحث درازي را دربارة لفظ » وجود داشته باشد؟

د را يكي بـدانيم و معتقـ  » ذهني«و » ذهن«در آن صورت مي توانيم » عيني«و » ذهني« نادراك عبارتند از رابطة بي
باركلي اين عقيده را مورد بحـث قـرار   . ذهنند» در برابر«ذهن نيست، بلكه اشيا فقط » واقع در«شويم كه هيچ چيزي 

ما بايد بين عمل ادراك و شئ ادراك شونده قائل به تمييز شويم؛ و عمـل ادراك امـري ذهنـي اسـت در     : مي دهد كه
ضد اين عقيده مبهم است، و ابهام آن هم نـاگزير اسـت،   استدالل باركلي بر . حالي كه شئ ادراك شونده ذهني نيست

     وي . زيرا براي كسي كه مانند باركلي معتقد به جوهر ذهني باشد وسيلة معتبري بـراي رد ايـن عقيـده وجـود نـدارد     
ز جميـع اذهـان وجـود داشـته باشـد         اينكه هر يك از موضوعات حواس در يك مادة غير ذيعقل يا خارج ا«: مي گويد

برادرزاده ممكن نيسـت  «: در اين قضيه مغالطه اي وجود دارد كه نظير مثال زير است» .نفسه تناقض آشكاري استفي
البتـه بـا فـرض    » .بي عمو وجود داشته باشد؛ عمرو برادرزاده است، پس منطقاً الزم است كه عمرو عمويي داشته باشد

و عايـد شـود چنـين    اما هيچيك از كشفياتي كه از تحليل عمراينكه عمرو برادرزاده باشد اين نتيجه منطقاً الزم است؛ 
د؛ امـا از ايـن   بر همين قياس اگر چيزي موضوع احساس واقع شود، البد ذهني با آن ارتبـاط دار . آيدنتيجه اي بر نمي

  .تواند وجود داشته باشدآنكه موضوع احساس واقع شود نميه آن چيز بيآيد كمقدمه چنين بر نمي
هيالس مدعي است كه مي تواند خانه اي را تصـور كنـد كـه    . نظير همين مغلطه در مورد تصورات نيز وجود دارد
در فيلونوس در جواب مي گويد كه آنچه هيالس تصور مـي كنـد   . هيچ كس آن را ادراك نكند و در هيچ ذهني نباشد

منظور من ايـن  «: توانست در جواب بگويد هيالس مي. ست، و لذا آن خانة فرضي هم باالخره ذهني استذهن خود او
توانم خانه اي را تصـور كـنم كـه هـيچ كـس ادراك      در ذهن دارم؛ وقتي مي گويم من مياي را نيست كه تصوير خانه

خانـه اي هسـت كـه هـيچ كـس آن را      : نكند، مقصودم در حقيقت اين است كه من مي توانم اين قضيه را بفهمم كـه 
اين قضيه تمامـاً  » .خانه اي هست كه هيچ كس آن را نه ادراك مي كند و نه تصور: ت بهترادراك نمي كند؛ يا به عبار

دانم، ولي يقين ن اين قضيه را من نميحقيقت و بطال. از كلمات قابل فهم تشكيل شده و تركيب آنها نيز صحيح است
يه به اين قضيه ممكن است؛ ماننـد  اثبات بعضي قضاياي بسيار شب. دارم نمي توان اثبات كرد كه في نفسه تناقض دارد
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يي هسـت كـه   ين حاصـل ضـربها  انهايت است، بنـابر ربهاي ممكن زوجهاي اعداد صحيح بيتعداد حاصل ض: اين قضيه
  .برهان باركلي در صورت اعتبار دشتن بايستي ثابت كند كه اين امر غير ممكن است. اندهرگز به تصور درنيامده

ما مي توانيم به وسيلة تصوراتي كه از تجربه بـه دسـت آورده ايـم بيانـاتي     . ستمغلطة اين برهان مغلطة معروفي ا
: را در نظـر بگيريـد  » ريـگ، «يك تصور كامالً عادي، مثالً . بسازيم دربارة انواعي كه برخي يا همة افراد مجرب نيستند

بـه  انـد؛ مگـر اينكـه    اك شـده شود كه همة ريگها ادراما از آن نتيجه نمي. ادراك است اين يك تصور تجربي مأخوذ از
از » ركريگ غير مد«ه چنين نكنيم، تصور مادام ك. رك بودن آن را نيز اضافه كنيمموضوع مد» ريگ«تعريف خود از 

  .به رغم اين نكته كه منطقاً ممكن نيست موردي از آن را ادراك كنيم -لحاظ منطقي محل ايراد ندارد 
الـف شـئ محسـوس    . اشياي محسوس بايد محسوس باشـند «: گويدكلي ميبار: رهان از اين قرار استشكل كلي ب

دال بر وجوب منطقي باشد، اين برهان فقط در صورتي اعتبـار دارد كـه   » بايد«اما اگر » .است، لذا الف محسوس است
        اين برهان اثبات نمي كند كه، به حكـم صـفات الـف قطـع نظـر از محسـوس بـودن آن        . الف بايد شئ محسوس باشد

كند كه رنگهايي كه ذاتاً از رنگهايي كه مـي بينـيم غيـر    مثالً اثبات نمي. الف محسوس است توان نتيجه گرفت كهمي
بر داليل فيزيولوژيك معتقـد باشـيم كـه    ممكن است ما بنا. ود داشته باشندقابل تميزند نمي توانند به حال ناديده وج

ربي هستند؛ تا آنجا كه پاي منطق در ميان است دليلي نيست كـه در  اين امر حادث نمي شود؛ اما اين قبيل داليل تج
  .جايي كه چشم و مغز وجود ندارند رنگي هم موجود نباشد

اوالً تركيب براهين تجربي و منطقي نشانة ضـعف اسـت؛ زيـرا داليـل     . پردازيم به براهين تجربي باركلياكنون مي
تواند مستدير باشـد، متوسـل بـه    اگر من ادعا كنم كه مربع نمي  1.ندسازرت اعتبار داليل قبلي را زائد مياخير در صو

اما چون براهين منطقي بـاركلي را رد كـرده ايـم،    . هيچ شهري دايره نيست» چهار سوق«اين حقيقت نخواهم شد كه 
  .الزم مي آيد كه براهين تجربي وي را نيز هر يك به اعتبار خود مورد بحث قرار دهيم

درجـة حـرارت   «ي او برهان غريبي است؛ بدين معني كه گرما نمي تواند در شئ باشـئ زيـرا   نخستين برهان تجرب
در . بپنـداريم » رنج يا لذت] ادراك[هيچ چيز اليدركي را قادر به «و ما نمي توانيم » .]است[بسيار شديد رنجي عظيم 

ت به معني كيفيت رنجنـاك يـك   اين كلمه ممكن اس. ابهامي هست كه باركلي از آن استفاده كرده است» رنج«كلمة 
بگـوييم پـاي   تـوانيم  ما مي. داراي اين كيفيت است باشداحساس باشد، يا ممكن است به معني خود آن احساسي كه 

بـر همـين   . آنكه اين گفته متضمن اين معني باشد كه پاي شكسته موجـود در ذهـن اسـت   شكسته دردناك است، بي
آيد جز ايـن  آنچه از اين گفته برمي» رنج استگرما «گوييم ي كه ميوقت رنج باشد، و» باعث«قياس ممكن است گرما 

  .پس اين برهان، برهان ضعيفي است. نخواهد بود
ه آنچه مـا در ايـن تجربـه    كند كلرم، اگر دقت كنيم، فقط اثبات ميبرهان فرو بردن دستهاي گرم و سرد در آب و

و هيچ دليلي وجود ندارد كه اثبات كند ايـن كيفيـات   . سردتر استكنيم گرما و سرما نيست، بلكه گرمتر و ادراك مي
  .ذهني هستند
ر دو ذهنـي  ها، برهان لذت و رنج تكرار مي شود؛ يعني شـيريني لـذت و تلخـي رنـج اسـت و لـذا هـ       در مورد مزه

شود كه چيزي كه هرگاه من سالم هستم مزة شـيرين دارد ممكـن اسـت وقتـي كـه مـن       همچنين گفته مي. هستند
چون بوها خوش يعني . شودار مشابه با همين برهان اقامه ميدربارة بوها نيز براهيني بسي. بيمارم مزة تلخ داشته باشد

بـاركلي در اينجـا و   » .د در چيزي جز در يك جوهر ذيعقل، يا ذهن، وجـود داشـته باشـند   نانتونمي«و ناخوشند، پس 
؛ و هـيچ چيـزي         مكنـون در يـك جـوهر ذهنـي باشـد      بايدمكنون در ماده نيست  همه جا فرضش اين است كه آنچه

  .تواند هم ذهني و هم مادي باشدنمي

                                                           

  ».زنمداند كه من لب به مي نميمن ديشب مست نبودم، چون دو پياله بيشتر ننوشيدم؛ وانگهي، همه مي«: مثالً .1
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حركات هـوا هسـتند، و فيلونـوس    » في الواقع«گويد كه اصوات هيالس مي. وط به صورت تشنيعي استبرهان مرب
غير قابـل شـنيدن   » واقعي« توان شنيد، و لذا اصواتمي توان ديد يا لمس كرد، اما نميجواب مي دهد كه حركات را 

اين برهان را مشكل مي توان خالي از دغلي دانست، چون مطابق عقيدة باركلي دريافتهاي حركت نيز درسـت  . هستند
گويد بايد ادراك نشده و غير قابل ادراك باشند تا برهان حركاتي كه هيالس مي. ذهني هستند به اندازة ساير دريافتها
علم فيزيـك آن  توان با حركت هوا كه را نمي گويد صداي مسموعن برهان تا آنجا كه ميذلك ايمع. باركلي صدق كند
  .نامد يكي دانست حائز اعتبار استرا علت صدا مي

هيالس پس از دست شستن از كيفيات ثاني، هنوز براي رها كردن كيفيات اول، يعنـي بسـط و شـكل و غلظـت و     
فيلونوس مي گويـد كـه اگـر اشـيا     . بعاً بر بسط و حركت دور مي زنداستدالل ط. ثقل و حركت و سكون، آماده نيست

داراي اندازه هاي واقعي باشند، شئ واحد نمي تواند در آن واحد داراي اندازه هاي متفاوت باشد؛ و حال آنكـه اشـيا از   
كـن اسـت   و اگر حركت واقعاً در خود اشياست، پس چگونه است كه حركت واحد مم. نزديك بزرگ و از دور كوچكند

به نظر يك نفر تند و به نظر ديگري كند بنمايد؟ به نظر من اين گونه براهين را بايد اثبات كنندة ذهني بـودن مكـان   
      اما اين گونه ذهنيت، ذهنيت فيزيكي است و در مورد دوربـين عكاسـي هـم بـه همـين انـدازه صـدق        . مدرك دانست

فتـه اسـت چنـين    لمة دوم فيلونوس بحث را تا آنجـا كـه پـيش ر   در مكا. مشكل نيست» ذهنيت«مي كند، و لذا ثبت 
البتـه او  » .كنيم، انديشه هاي خود مـا هسـتند  دانيم، يا تصور ميطع نظر از ارواح، همة آنچه ما ميق«: كندخالصه مي

ممكـن   كند، زيرا كه حصول معرفت بر ارواح نيز درست به اندزة حصول معرفت بر اشيا غير نبايستي ارواح را مستثني
  .براهين اين حكم در هر دو مورد تقريباً عين يكديگرند. است

  .توان گرفتي باب شده است چه نتايج متبتي مياكنون ببينيم از آن نوع استداللي كه به وسيلة باركل
يعني في المثـل يـك ميـز     ؛عبارتند از مجموعه هايي از كيفيات محسوس. اشيا مطابق معرفتي كه ما از آنها داريم

اگر بويي داشته (عبارت است از شكل مرئي آن و سفتي آن و صداي كشوهاي آن در موقع باز و بسته شدن و نوي آن 
اين كيفيات مختلف در تجربه با يكديگر تماسهايي دارند كه باعث مي شود فهم عادي آنهـا را متعلـق بـه يـك     ). باشد
تـا اينجـا مبنـاي    . اسـت  مافزايد و غيـر الز چيزي بر كيفيات مدرك نمي» وهرج« يا» چيز«بپندارد، اما تصور » چيز«

  .استدالل محكم است
چيسـت؟ فيلونـوس مـدعي اسـت كـه واقعيـت اشـياي        » ادراك«اما اكنون بايد از خود بپرسيم كه منظورمـان از  

ه، كـه فيلونـوس آن را   يـك نظريـ  . گويد كه منظورش از ادراك چيسـت همانا ادراك شدن آنهاست؛ اما نميمحسوس 
ن نفـس را يـك   وفيلونوس چ. مردود مي داند، مي گويد ادراك عبارت است از رابطة بين يك تصور ذهني و يك درك

براي كساني كه به جوهريت نفس قائل نيسـتند ايـن   . اما نپذيرفت ،جوهر مي دانست، ممكن بود اين نظريه را بپذيرد
شود منظور چيست؟ آيا منظور بيش از اين اسـت كـه   ناميده مي» درك«س آيا وقتي چيزي پ. نظريه غير ممكن است

آن چيز روي مي دهد؟ آيا مي توانيم حكم باركلي را وارونه كرده به جاي اينكه بگوييم واقعي بـودن عبـارت از ادراك   
     غيـر  شدن است حكم كنيم كه ادراك شدن عبارت از واقعي بودن است؟ در هر صورت بـاركلي منطقـاً وجـود اشـياي     

و پيداسـت  . غير مدركنـد يعني جواهر روحاني،  ،داند؛ زيرا كه وي عقيده دارد بعضي اشياي واقعيمدرك را ممكن مي
  .دهدش از اين است كه آن واقعه روي ميشود منظورمان بياي ادراك ميگوييم واقعهكه وقتي مي

غير مدرك اين است كه وقايع سابق قابل به ياد  اما اين بيشي پيست؟ يك تفاوت آشكار بين وقايع مدرك و وقايع
  آيا تفاوت ديگري هم هست؟. داشتن هستند و وقايع اخير چنين نيستند

اين آثار با عادات . شوندناميده مي» ذهني«است كه بالطبع  هاييخاص پديدهثار كم و بيش آخاطره يكي از جمله 
امـا  . مي ترسد، و حال آنكه سيخ بخاري سـوخته نمـي ترسـد   كودكي كه يك  بار سوخته باشد از آتش . بستگي دارند

فيزيولوژيستها عادت و موضوعات وابسته به آن را به نام يكي از خواص نسج عصبي مورد بحـث قـرار مـي دهنـد، كـه      
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به اصطالح فيزيكاليستي وقتـي مـي تـوانيم    . هيچ احتياجي ندارد كه از محدودة تعبير فيزيكاليستي پا را فراتر بگذارد
تـوانيم  و به ايـن معنـي تقريبـاً مـي    شده است كه نوع خاصي از آثار بر آن مترتب باشد » ادراك«گوييم فالن رويداد ب

كنـد، و رودخانـة كوهسـتاني    مـي » ادراك«شـود،  اني را كـه باعـث عميقتـر شـدن آن مـي     بگوييم كه جـوي آب بـار  
                  ح فيزيكاليسـتي توصـيف شـوند، در مـادة     عادت و خاطره وقتي كه بـه اصـطال  . اي از بارشهاي گذشته است»خاطره«
  .جان تفاوت كمي استاظ تفاوت مادة جاندار و بيجان كامالً مفقود نيستند؛ و از اين لحبي

مي شود، يعني آثار خاصي بر آن مترتب است، و دليلـي  » ادراك«مطابق اين نظر وقتي گفته شود كه فالن رويداد 
  .ة رويدادهاي داراي اين قبيل آثار نيستندندارد كه بپنداريم هم

دهـيم،  ة حركت خود را علم كامـل قـرار نمـي   ما در اينجا نقط. كندفت نقطه نظر ديگري را پيشنهاد مينظرية معر
ايـن همـان   . بلكه از آن مقدار معرفتي كه اساس اعتقاد ما را به علم تشكيل مي دهد حركت خـود را آغـاز مـي كنـيم    

روش مـورد بحـث بـه طـور     . را تعريف كنيم» درك«در اينجا الزم نيست كه از پيش . ي مي كندكاري است كه باركل
                       ما قضايايي را كه احساس مي كنيم بي اسـتنباط بـر آنهـا علـم داريـم فـراهم مـي كنـيم، و         : خالصه از اين قرار است

. كنـيم تعريف مـي » ادراكات«را ما به نام اين وقايع . ستندمي بينيم كه اكثر اين قضايا به وقايع مورخ خاصي مربوط ه
كنيم؛ يا حداقل براي اينكـه خـاطره را   ل ميبي عمل استنباط بر آنها علم حاصما پس ادراكات آن وقايعي هستند كه 

: در اين صورت با اين مسئله مواجه مـي شـويم كـه   . نيز به حساب آورده باشيم، اين قبيل وقايع زماني ادراك بوده اند
توانيم از ادراكات خود وقايع ديگري را استنباط كنيم؟ اينجا چهار موضع ممكن است داشته باشيم، كـه سـه   آيا ما مي
  .آليسم استاشكال مختلف ايدهل آن تاي او
خود به صورت وقايع ديگر مـي كـنم،   حاضر توانيم اعتبار همة استنباطاتي را كه من ار ادراكات و خاطرات مي) 1(

 هـر واقعـه  . هر كس كه استنباط را به استنتاج قياسي منحصر مي سازد بايد اين نظر را اتخاذ كند. يكسره منكر شويم
تواننـد برهـان   اين هيچ گروهـي از وقـايع نمـي   توانند قائم به نفس خود باشند؛ و بنابرطقاً مييا هر گروهي از وقايع من

پس اگر ما استنباط را به استنتاج منحصـر سـازيم، جهـان معلـوم     . استداللي دائر بر وجود ساير وقايع به دست بدهند
  .ايمبه خاطرة قائل باشيم، ادراك كرده يا، اگر -كنيم وقايعي از سرگذشت ما كه ادراك ميمنحصر خواهد بود به آن 

متعارفي است، به مقداري اسـتنباط از ادراكـات مـن قائـل     ) Solipsism(موضع دوم، كه همان سوليپ سيسم ) 2(
مثالً ايـن رأي را  . است، منتها مي گويد كه اين استنباط فقط به شكل وقايع ديگري از سرگذشت خود من خواهد بود

مـا چيزهـاي   . ر لحظه از بيداري اشياي محسوسي وجود دارنـد كـه مـا متوجـه آنهـا نيسـتيم      در نظر بگيريد كه در ه
وقتـي كـه   . رسـد بينيم؛ يا حداقل چنين به نظـر مـي  به خود بگوييم كه آن چيزها را ميآنكه ، بيبسياري را مي بينيم

ترتيب مي بينيم، و به يقين بينيم بدوزيم، چيزهاي مختلفي را به را به محيطي كه حركتي در آن نمي چشمهاي خود
بـراي  ، اند؛ اما پيش از آنكه ما آنها را ببينيموجود داشته كنيم كه اين چيزها قبل از آنكه ما آنها را ببينيمياحساس م

حتـي   -كنـد  آنكه خود توجه داشته باشد، مي، بياين درجه از استنباط را همه كس. اندنظرية معرفت معلوماتي نبوده
  .ار مايلند از بسط معرفت خود به ماوراي تجربه احتراز كنندكساني كه بسي

گويد استنباط وقايع ديگري كه مشـابه  آن است كه مي -كه مثالً ادينگتن بايد آن را اتخاذ كند  -موضع سوم ) 3(
ه ديگـران  وقايع تجربة خود ما باشند غير ممكن است؛ و لذا ما حق داريم معتقد باشيم كه مثالً رنگهايي وجود دارند ك

دندان دردهايي هست كه ديگران احساس مي كنند، لذاتي هست كه ديگران مـي برنـد،    ،مي بينند ولي ما نمي بينيم
يم كه به تجربة هيچ كـس در  رنجهايي هست كه ديگران مي كشند، و هكذا؛ ولي ما حق نداريم وقايعي را استنباط كن

توان بر اساس اين دليل مدافعه كرد كه استنباط هر وقايعي كـه  مياز اين نظر . نيستند» ذهني«يچ اند و جزو هنيامده
آيند، آن قدر با معلومات قايعي كه به تجربة هيچ كس درنميخارج از مشاهدة من قرار دارند، از طريق تشابه است، و و

  .من مشابهت ندارند كه استنباط مبتني بر تشابه را تجويز كنند
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بـر تجـارب خـود مـن و ديگـران،      آن عالوه ي و فيزيك قديم است كه مطابق موضع چهارم مبتني بر فهم عاد) 4(
بم و تاريـك  مانند اثاثية اتاق خواب من، وقتي كه من در خوا -آيند هيچ كس در نمي وقايعي وجود دارند كه به تجربة

ساخت كـه قطـار راه   آليستها را متهم بدين اعتقاد زماني ايده G. E. Mooreمور . يا. جي. ستمطلق در اتاق حكمفرما
تواننـد  ر دورن قطار هسـتند نمـي  آهن فقط وقتي كه در ايستگاه است چرخ دارد، به اين دليل كه مسافران وقتي كه د

كند كه چرخها وقتي كسي بدانها نظر مي اندازد ناگهـان بـه   فهم عادي اين حرف را قبول نمي. دچرخهاي آن را ببينن
ايـن نقطـة نظـر    . كننـد ت زحمت وجود را بر خود هموار نمـي وجه آنها نيسوجود مي آيند ولي وقتي كه هيچ كس مت

  .دهدرا بر اساس قوانين عليت قرار مي ركقايع غير مدباط وني باشد، استلموقتي كه ع
اين حكم اگر اصوالً ممكن باشد فقط مي توانـد از  . قصد آن ندارم كه ميان اين چهار نقطه نظر حكم كنم من فعالً 

قصد من نشـان دادن خطاهـاي منطقـي كسـاني     . در استنباط غير استداللي و نظرية احتماالت صادر شودراه تحقيق 
  .اندكه دربارة اين مسائل بحث كرده است

تواننـد  ينكه فقط اذهان و و قايع ذهني ميپندارد كه داليل منطقيي وجود دارد دائر بر اباركلي، چنانكه ديديم، مي
من ايـن رأي را كـامالً باطـل    . يروانش نيز بر اساس داليل ديگري به همين رأي معتقدندهگل و پ. وجود داشته باشند

توانـد  صـحيح يـا سـقيم، نمـي    » .وجود نداشت زماني بود كه هنوز در اين سياره حيات«بياني از قبيل اينكه . مي دانم
بـر اسـاس داليـل    » ،هد كردحاصل ضربهايي وجود دارد كه هيچ كس هرگز آنها را حساب نخوا«بيش از اين بيان كه 
ـ   . منطقي محكوم شود ودن، و هـيچ دليـل منطقـي    مشهود واقع شدن يا مدرك بودن، يعني فقط داراي آثـار معينـي ب

  .كند كه همة وقايع داراي اين قبيل آثار باشندايجاب نمي
نمي كند امـا، در صـورت   اما يك نوع استدالل ديگر هم وجود دارد كه ايده آليسم را به عنوان مابعدالطبيعه اثبات 

گويند كه قضيه اي كه غير قابل تحقيـق باشـد فاقـد معنـي     مي. كندان يك مشي عملي اثبات مياعتبار، آن را به عنو
ين قضيه اي كه به چيزي جز ادراكات فعلـي يـا ممكـن راجـع باشـد      ااست؛ و تحقيق به ادراكات بستگي دارد؛ و بنابر

ا به طور دقيق و محدود تفسير كنيم ما را در همان نظريـة اول از چهـار نظريـة    به نظر من اگر اين نظر ر. مهمل است
ه بـه وضـوح بـدانها توجـه حاصـل      باال محدود و محصور خواهد ساخت و اجازه نخواهد داد كه جز دربارة چيزهايي كـ 

د، و ايـن بـراي   ان معتقد باشتواند در عمل بدصورت اين نظري است كه هيچ كس نميدر اين . ايم سخن بگوييمكرده
تحقيق و رابطة آن با معرفـت تمامـاً غـامض و دشـوار اسـت،       ةمسئل. اي كه بر مباني عملي قرار دارد عيب استنظريه
  .گذارماين من فعالً آن را كنار ميبنابر

نظرية چهارم از چهار نظرية باال، كه به وجود وقايعي كه هيچ كس آنها را ادراك نكند قائل است، ممكن اسـت بـه   
ممكن است گفته شود كه عليت به طور از پيشي معلوم است و . نيز مورد مدافعه قرار گيرد يوسيلة براهين بي اعتبار

 تـوان گفـت كـه   در مقابل ايـن برهـان مـي   . غير ممكنند، مگر اينكه وقايع غير مدركي وجود داشته باشند قوانين علّي
پس چنين به نظر مي رسـد  . د، بايد مربوط به ادراكات باشداز پيشي نيستند، و هر نظمي كه مشاهده شو قوانين علّي

ممكـن  . كه هر دليلي براي قبول قوانين فيزيكي وجود داشته باشد بايد قابل اين باشد كه به زبان ادراكات بيـان شـود  
ر                       اخيـر از قـانون فيزيكـي انتظـا     است چنين بياني غريب و غامض باشد؛ ممكن است آن خصيصة تداوم را، كه تا ايـام 

  .توان گفت كه غير ممكن استرفت، فاقد باشد؛ اما مشكل ميمي
مكن است مولي  .گيريم كه هيچ ايراد از پيشي به هيچ يك از چهار نظرية ما وارد نيستاز آنچه گذشت نتيجه مي

اگـر ايـن گفتـه صـحيح     . گفت كه حقيقت امري است عملي، و ميان اين چهار نظريه هيچ تفاوت عملي موجود نيست
مـن  . قط تفاوت لفظـي خواهـد بـود   باشد، مي توانيم هر كدام را پسند خاطرمان افتد انتخاب كنيم و تفاوت بين آنها ف

توانم چنين نظري را بپذيرم، اما اين مطلب نيز از مطالبي است كه بايد در يكي از فصول بعدي مـورد بحـث قـرار    نمي
  .گيرد
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داند كـه  معنايي نسبت داد؟ هر كسي مي» ادهم«و » ذهن«توان به الفاظ ماند كه آيا مياين سؤال باقي مي اكنون 
ترياليسـتها  هم چيزي است كه ما» ماده«آليستها مي پندارند چيزي جز آن وجود ندارد، و همان است كه ايده» ذهن«

آليستها همـه صـاحب تقـوا و    كه ايده غافل از اين نكته نباشندو اميدوارم خوانندگان . اش دارندهمين عقيده را درباره
  .اما شايد عالوه بر اين نكته گفتنيهاي ديگر نيز باشد. فضيلتند و ماترياليستها همه فاسد و فاجرند

ا ضـ شايد قانع كننده به نظر نيايد؛ من ماده را به عنوان چيزي كه معادالت فيزيكي را ار» ماده«تعريف خود من از 
است هيچ چيزي اين معادالت را ارضا نكند؛ در اين صورت يا فيزيك اشتباه اسـت يـا   ممكن . مي كند تعريف مي كنم

توانـد  اينكه آيا ايـن سـاختمان مـي   . باشد بايد يك ساختمان منطقي» ماده«اگر جوهر را مردود بدانيم . »ماده«تصور 
  .ينحل نيستالاما به هيچ وجه باشد يا نه، مسئله دشواري است،  -و جزئاً قابل استنباط  -ساختماني مركب از وقايع 

تأليف اين وقـايع بايـد   . وقتي كه جوهر مردود شده باشد، ذهن بايد گروهي يا تركيبي از وقايع باشد. »ذهن«و اما 
» ذهنـي «ا را به واسطة رابطه اي صورت بسته باشد كه خصيصة آن نوعي پديده هايي است كـه مـا ميـل داريـم آنهـ     

تـوانيم يـك واقعـة    يش از حد ساده خواهد بود، ولـي مـي  هر چند ب. نمونة اين معني دانستتوان خاطره را مي. بناميم
كـه واقعـة ذهنـي    » ذهن«در آن صورت . شود تعريف كنيمه ميذهني را به نام واقعه اي كه به ياد دارد يا به ياد آورد

ب يا رو به جلو، بـا واقعـة مفـروض    ه، رو به عقرمعيني بدان تعلق دارد گروهي از وقايع است كه به وسيلة سلسلة خاط
  .مربوط شده باشد
اي كه هر واقعه دليلي نيست. ذهن و قطعة ماده هر يك گروهي از وقايعند كنيد كه مطابق تعاريف باالمالحظه مي

ين ابنـابر . فقط متعلق به يكي از اين گروهها باشد، و باز دليلي نيست كه بعضي وقايع متعلق بـه هـر دو گـروه نباشـد    
در ايـن  . د و هـم مـادي  ني وقايع ممكن است نه ذهني باشد و نه مادي، و بعضي ديگر ممكن است هم ذهني باشبعض

 .توانند حكم كنندميخصوص فقط مالحظات مفصل و جزء به جزء تجربي 
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ــرا كــه فلســفة تجربــي ) 1776-1711(ديويــد هيــوم  ــه نتيجــة                       از مهمتــرين فالســفه اســت، زي ــاركلي را ب الك و ب

بـه معنـي خاصـي مـا را بـه         هيـوم  . اش رساند و آن را از تناقض پيراست، و در نتيجه غير قابل قبولش ساختمنطقي

از هنگامي كه هيوم آثار خود را نوشت تاكنون رديه . كشاند؛ يعني در جهت وي پيشتر رفتن ممكن نيستبست ميبن

رديه هـاي آنـان را قـانع كننـده     من شخصاً هيچكدام از . نوشتن برعقايد وي سرگرمي خاص مابعدطبيعيان بوده است

شف كرد كه كمتر از دستگاه هيـوم آلـوده بـه    توان دستگاهي كانم از اين اميد چشم بپوشم كه ميتودانم؛ اما نمينمي

  .شك باشد

تـا   1734در سـالهاي   Treatise of Human Nature» رة طبيعـت انسـاني  ارساله درب«مهمترين اثر فلسفي هيوم 

در . 1740انتشـار يافـت و مجلـد سـوم در      1739دو مجلد آن در . نوشته شد كه وي در فرانسه به سر مي برد 1737

ايدش نيز چنان بـود كـه   قشهرتي نداشت و ع. نگذشته بوددرواني بود كه هنوز سال عمرش از سي اين هنگام هيوم ج

هيوم اميدوار بود كه حمالت سـختي بـه او بكننـد تـا     . دانستنداير مشرب خود ميغمتقريباً همة مكاتب فلسفي آن را 

از طبـع مـرده بيـرون    «خود او كتابش اما هيچ كس توجهي به كتاب او نكرد؛ به قول . جوابهاي درخشاني بدانها بدهد

از آن » .چون طبيعتاً خلقي شاد و اميدوار دشتم، زود از زير اين ضربه كمر راست كـردم «اما اضافه مي كند كه » .آمد

براي بـه   1744در . انتشار داد 1741پس هيوم هم خود را مصروف نوشتن رساالتي كرد كه نخستين مجلد آنها را در 

پس از اين شكست نخست معلم يك نفر ديوانه و . تادي در ادينبورگ كوشيد، اما توفيق نيافتدست آوردن كرسي اس

را » رسـاله «. چون با اين مشاغل مقامش استحكامي يافت، بار ديگر بـه فلسـفه پرداخـت   . سپس منشي يك ژنرال شد

تحقيـق  «نتيجه را به صورت خالصه كرد؛ بدين نحو كه بهترين قسمتهاي آن و اكثر داليل نتايج خود را حذف كرد و 

ب خـوا «همين كتاب بـود كـه كانـت را از    . معروفيت داشت» رساله«درآورد كه مدتها بسيار بيش از » در فهم انساني

  .مطلع بوده باشد» رساله«رسد كه كانت از به نظر نمي. اش بيدار كرد»جزمي

نوشـت كـه    Dialogues Concerning Natural Religions» مكالمات راجع به مذهب طبيعـي «هيوم كتابي به نام 

رسـاله دربـارة   «. منتشـر شـد   1779داري كرد اما به دستور وي پس از مـرگش در  حياتش از انتشار آن خود در زمان

گويد كه هرگز شواهد تـاريخي كـافي دائـر بـر وقـوع چنـين       وي كه شهرت يافت مي Essay on Miracles» معجزات

  .اموري به دست نخواهد آمد

ت مصروف اين اسـت كـه   و سالهاي پس از آن انتشار ياف 1755او كه در  History of England» نگلستانتاريخ ا«

جاي رعايـت بيغرضـي    هيوم تاريخ را. كاران را بر ليبرالها و برتري اسكاتلنديها را بر انگليسيها ثابت كندبرتري محافظه

ـ . فرانسه از او تجليل فراوان كردندسفري به پاريس كرد و فالسفة  1763در . دانستفيلسوفانه نمي ا روسـو  بدبختانه ب

هيوم با مداراي قابل تحسيني رفتار كرد، اما روسو كه مبتال بـه  . اي با او كرد كه معروف شدرفاقتي به هم زد و مجادله

  .جنون عذاب و آزار بود، اصرار ورزيد كه رابطة خود را با هيوم قطع كند
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 :كنـد اي خـود را چنـين وصـف مـي    ناميده، سجاي» نطق سر مزار«يا » رثاي خود در«را اي كه آن هيوم در نوشته

قادر به دلبستن، اما فاقد نيروي خصـومت، و در همـة عواطـف خـود اعتـدال       ،من مردي بودم با خلق و خوي ماليم«

يـم را تـرش   ي پي در پي هرگز روحتي عشق من به شهرت ادبي، كه ميل غالب من بود، با همة ناكاميها. بسيار داشتم

  .كندريم اين نكات را تماماً تأييد ميهمة معلوماتي كه دربارة وي دا» .ساختنمي

        به سه كتاب تقسيم شده است كـه بـه ترتيـب از فهـم و عواطـف و اخـالق بحـث        » رساله دربارة طبيعت انساني«

حـث خـود را بـه همـان كتـاب      نيـز ب  در نظريات هيوم آنچه مهم و تازه است در كتاب اول آمده است، و من. كنندمي

  .كنممحدود مي

ايـن دو، دو نـوع ادراك هسـتند و    . آغـاز مـي كنـد   » انديشه ها«و » تأثرات«هيوم بحث خود را با متمايز ساختن 

» .منظور من از انديشه تصوير محو تأثر در تفكر و تعقل است«. آنهايي هستند كه قوت و شدت بيشتر دارند» تأثرات«

هـر انديشـه بسـيطي داراي يـك تـأثر      «. ل هنگامي كه بسيط باشد، مانند تأثر است، منتها از آن محوترانديشه، حداق

همـة انديشـه هـاي    » «.بسيط است كه بدان مشابهت دارد؛ و هر تأثر بسيطي داراي يك انديشة مطابق خويش اسـت 

اما از طرف ديگر لزومـي  » .ن هستندبسيط ما در نخستين نمود خود از تأثرات بسيط ناشي مي شوند و عيناً نمايندة آ

توانيم يك اسب بالدار را تصور كنيم بي آنكه چنـين اسـبي   ما مي. كب مشابه تأثرات ما باشندندارد كه انديشه هاي مر

از  دليـل آنكـه تـأثرات الويـت دارنـد،     . اين انديشة مركب همه از تأثرات گرفته شده اند» مشَكّالت«را ديده باشيم؛ اما 

كه صورت زنـدة خـود را زيـاد حفـظ     ها، آنهايي در ميان انديشه. ري از رنگ نداردمثالً كور مادرزاد تصو. يدآتجربه مي

  .اند و مابقي متعلق به مخيلهكنند، متعلق به خاطرهمي

اي حـاكي  با قطعـه » هاي مجرددربارة انديشه«تحت عنوان ) باب هفتماول كتاب اول، قسمت (يكي از ابواب رساله 

انديشه هاي كلي چيزي نيستند جز انديشه هاي جزئي «: گويدشود كه مينظرية باركلي آغاز مي توافق مؤكد با ايناز 

كه به اسم خاصي منسوب شده اند كه آن اسم بدانها معناي وسيعتر مي بخشد و باعث مي شود كه اين انديشه ها بـه  

گويد كه وقتي كـه مـا انديشـه اي از يـك مـرد      هيوم مي» .ديادآور شونموقع افراد ديگري را كه به خود آنها مشابهند 

توانـد هـيچ مفهـومي از    ذهـن نمـي  «. ه تأثر از يـك مـرد دارد  داشته باشيم آن انديشه شامل تمام آن جزئيتي است ك

انديشه هاي مجرد هـر  » «.كميت يا كيفيت حاصل كند، مگر آنكه مفهوم دقيقي از درجات هر يك از آنها داشته باشد

اين نظريه كه شكل جديـدي از اصـالت تسـميه يـا نـامگرايي      . »نفسه مفردندز حيث افادة معني كلي باشند فيا چند

: گويـد هيـوم مـي  . را مورد توجـه قـرار دهـيم   ابتدا ايراد منطقي . شناختييكي منطقي ديگري روان: عيب دارد است دو

اهـل تسـميه بـا ايـن گفتـه      » .كنـيم اطالق ميه همة آنها وقتي كه ما ميان چند شئ مشابهتي يافتين نام واحدي ب«

ين راه حل اهـل  ابنابر. درست به اندازة گربة كلي غير واقعي است» گربه،«اما در حقيقت يك اسم عام، مانند . موافقند

اً ، اصـول تسـميه را اشـتباه   لاين راه ح. بردبندد كاري از پيش نميصول خود را به قوت كافي بكار نميتسميه چون ا

  .دهد و نه با الفاظ همانطباق مي» اشيا«فقط با 

 ،سراسر نظريه اي كه انديشه را سواد تأثر مـي دانـد  . و اما ايراد روان شناختي حداقل در مورد هيوم جدي تر است

مثالً، وقتي كه مـن گلـي را كـه داراي رنـگ معينـي      . گيردرا ناديده مي ابهامبنابر تشريح هيوم، اين عيب را دارد كه 

باشم، و بعدها تصويري از آن را به خاطر بياورم، اين تصوير فاقد دقت است؛ بـدين معنـي كـه چنـد رنـگ      است ديده 

. آنهـا باشـد  اي، از »انديشـه «يا به اصطالح هيـوم   ،بسيار نزديك بدان وجود دارد كه تصوير من مي تواند تصوير ذهني

نكه مفهوم دقيقي از درجات هر يك از آنها تواند هيچ مفهومي از كيفيت حاصل كند مگر آذهن نمي«درست است كه 

فرض كنيد كه شما مردي را ديده ايد كه طول قامتش شش پا و يك انگشت است، در اين صورت شـما  » .داشته باشد

ت بلندتر يا كوتاهتر باشد نيز تصويري از آن مرد در ذهن خواهيد داشت، اما اين تصوير محتمالً به مردي كه نيم انگش

هيوم به واسطة توجه نكردن بدين مطلب وارد . م سواي كليت است؛ اما پاره اي از خصوصيات آن را داردابها. خوردمي
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حد وسط دو رنگي باشد كه ديـده  مثالً در مورد امكان تصور كردن رنگ ناديده اي كه . مشكالت غير الزمي شده است

رت هر تصوير ذهنيي كه انسـان بتوانـد حاصـل    اگر اين دو رنگ به قدر كافي مشابه يكديگر باشند در آن صو. اندشده

گويد انديشه ناشي از تأثري اسـت كـه   وقتي كه هيوم مي. طباق خواهد بودكند با هر دوي آنها و با رنگ واسط قابل ان

  .گذاردظ روانشناختي صحيح است فراتر ميانديشه عيناً نمايندة آن است، قدم را از حدي كه از لحا

هيوم مي گويـد كـه   . شناختي طرد كرد، چنانكه باركلي آن را از فيزيك طرد كرده بودروانجوهر را از هيوم مفهوم 

كتاب اول، قسمت چهـارم، جـزء   . (ما هيچ تأثري از خويشتن نداريم، و لذا هيچ انديشه اي هم از خويشتن وجود ندارد

يشـه بـه ادراكـي جزئـي از     شـوم، هم ل مينامم داخمي خويشتنمن شخصاً هرگاه با صداقت تمام در آنچه «.) ششم

را جـدا از يـك    خويشـتنم هرگـز  . كـنم يا كين، رنج يا خوشي، برخورد مي سردي يا گرمي، روشنايي يا تاريكي، مهر

گويد كه شايد فالسفه اي باشـند  هيوم به طعنه مي» .اك مشاهده كنمتوانم چيزي جز ادريابم و هرگز نميادراك نمي

ص سـاير  وليكن اگر تني چند از اين گونه حكما را كنـار بگـذاريم در خصـو   «ند؛ كه بتوانند خويشتن خود را درك كن

توانم بگويم كه بشر چيزي نيست جز بسته يـا مجموعـه اي از ادراكـات گونـاگون كـه بـه       افراد نوع بشر به جرئت مي

  ».كنند و مدام در جوش و حركتندر قابل تصوري يكديگر را تعقيب ميسرعت غي

. ببينيم مضمون آن چيست و خود آن تا چه اندازه اعتبـار دارد . داراي اهميت بسيار است» خويشتن«طرد انديشة 

، اگر چنين چيزي وجود داشته باشد، قابل ادراك نيست و لذا ما نمي توانيم انديشه اي »خويشتن«ابتدا بايد گفت كه 

كنـد  هيج كس مغز خود را ادراك نمـي . وداين برهان اگر بخواهد پذيرفته آيد بايد به دقت بيان ش. از آن داشته باشيم

هـا كـه اسـتنباطي از ادراكـات هسـتند، در      »انديشه«اين گونه . اي از آن دارد»انديشه«و معذلك، به يك معني مهم، 

يعني اگر هيوم در اين اصل خـود   -ها مركب و توصيفي هستند اين انديشه. سي نيستندشمار انديشه هاي منطقي اسا

شود ذيحق باشد قضيه از همين قرار خواهد بود، و اگر اين اصـل مـردود واقـع    از تأثر ناشي مي انديشة بسيطيكه هر 

انديشـه هـاي   : توانيم بگوييم كـه با استفاده از اصطالحات جديد مي .گرديمباز مي» فطري«چار به انديشه هاي شود نا

رك تعريف شـوند و لـذا بـا    رويدادهاي مد ه شكل اشيا يارك هميشه ممكن است بشي از اشيا يا رويدادهاي غير مدنا

قرار دادن تعريف به جاي موضوع تعريف، هميشه مي توانيم بي دخالت دادن هيچ شئ يا رويداد غير مـدركي آنچـه را   

تـوان بـي   رد مسئلة حاضر، هرگونه دانـش روانشـناختي را مـي   و اما در مو. به طور تجربي بر ما معلوم است بيان كنيم

بـه حسـب تعريـف چيـزي نيسـت جـز مجموعـه اي از        » خويشتن«به عالوه اين . بيان كرد» يشتنخو«دخالت دادن 

در اين مورد به نظر من هر فيلسوف تجربي تمام عيـاري بايـد بـا هيـوم موافقـت       .بسيط جديد چيزادراكات، ونه يك 

  .كند

تـوانيم  شود كه ما نمينتيجه ميبلكه فقط بسيطي وجود ندارد؛ » خويشتن«شود كه اما از اين مقدمات نتيجه نمي

اي از ادراكات نمي توانـد بـه   »مجموعه«جز به نام » خويشتن«بدانيم كه چنين چيزي وجود دارد يا نه؛ و ديگر اينكه 

اين نتيجه در مابعدالطبيعه حائز اهميـت اسـت، زيـرا كـه مـا را از آخـرين باقيمانـدة اسـتعمال         . دانش ما داخل شود

معرفـت  در تحليـل  . اهميت دارد» روح«ر الهيات نيز به واسطة طرد هرگونه علم فرضي از د. خالص مي كند» جوهر«

در اين قضية خويشتن يا نفـس، هيـوم قـدم    . دهد كه مقولة ذهني و عيني اساسي نيستنيز مهم است، زيرا نشان مي

  .مهمي از باركلي فراتر نهاد

منظـور هيـوم از   . ناميـده شـده اسـت   » تمـال دربـارة معرفـت و اح  «قسمتي است كـه  » رساله«مهمترين قسمت 

 از قبيل اينكه احتمال جفت شـش آوردن  -آيد ه از نظرية رياضي احتماالت بر ميآن نوع معرفتي نيست ك» احتمال«

اين معرفت به هيچ معني خاصي احتمالي نيست؛ بلكه تا حدي كـه از علـم سـاخته اسـت     . است 36در  1با دو طاس 

ث هيوم است، عبارت است از معرفت غير متيقن، از نوع معرفتي كه به وسيلة اسـتنباطات  آنچه مورد بح. متيقن است

قسـمتهاي نامشـهود    اين نوع معرفت شامل همة علم مـا بـر آينـده و   . غير استداللي از معلوم تجربي به دست مي آيد
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يك طرف و رياضـيات   در حقيقت اين معرفت شامل همه چيز است، مگر  مشاهدة مستقيم از. شودگذشته و حال مي

و قبولشان بـه يـك   كند كه رد اي رهبري ميمحتمل هيوم را به نتايج شكاكانه تحليل اين قبيل معارف. از طرف ديگر

  .اي است در فلسفه كه به عقيدة من هنوز جواب كافي بدان داده نشده استه طرح مسئلهنتيج. نمايداندازه دشوار مي

و، ) identity(شـباهت و، همانسـتي   : ابطة فلسفي آغاز مي كند، كه عبارتنـد از هيوم بحث خود را با تمييز هفت ر

گويد كه اين روابـط را  مي. در هر كيفيتي و، تضاد و عليتروابط زماني و مكاني و، تناسب در كميت يا عدد و، درجات 

حدوث تغييري ممكن است بي دارند، و آنهايي كه آنهايي كه فقط به انديشه ها بستگي: توان به دو نوع تقسيم كردمي

شباهت و تضاد و درجات در كيفيت و تناسب در كميت يـا عـدد از نـوع اولنـد؛ امـا روابـط       . در انديشه ها تغيير يابند

آيد؛ معرفـت مـا بـر    فقط از روابط نوع اول به دست مي متيقنمعرفت . زماني و مكاني و عليت به نوع دوم تعلق دارند

جبر و حساب تنها علومي هستند كه در آنها مي توان سلسلة طويلي از استدالل پديد . است محتملساير روابط فقط 

تـوانيم بـه صـحت اصـول     حساب متيقن نيست، زيرا كه ما نميهندسه به اندازة جبر و . آورد بي آنكه ايقان زائل شود

بايد بـا  «كه انديشه هاي رياضيات  اشتباه است -كه بسياري از فالسفه هم دارند  -اين تصور . مسلم آن مطمئن باشيم

گويـد بـه محـض آنكـه بـه يـاد       هيوم مي» .اخته است، فهميده شوندنظري خالص و عقالني، كه از قواي عالية روح س

  .شودبطالن اين رأي آشكار مي» ا هستندهمة انديشه هاي ما مستنسخ از تأثرات م«بياوريم كه 

در دو رابطـة  . ارد عبارتند از همانستي، روابط زماني و مكاني، و عليتسه رابطه اي كه تنها به انديشه ها بستگي ند

هيوم عقيده دارد كه روابط زماني و مكاني قابل . (اول ذهن از آنچه بي واسطه به حواس عرضه مي شود فراتر نمي رود

چيـزي يـا رويـدادي را از    كه سازد به اين فقط عليت است كه ما را قادر مي.) توانند جزو تأثرات باشندستدراكند و ميا

ورد كه از وجود يا عمل يك شـئ مـا   آاي را پديد ميفقط عليت است كه رابطه«اط كنيم؛ چيز يا رويداد ديگري استنب

  ».سازدمقدم يا مؤخر بر آن شئ مطمئن مي را  بر وجود يا عمل ديگري،

تـوانيم بـه   مـا مـي  . خيزد، اشكالي بر ميعلّي وجود ندارد از يك رابطة» تأثر«از اين دعوي هيوم، كه چيزي به نام 

توانيم دريابيم فـالن علـت   طرف راست آن، اما نميصرف مشاهدة فالن و بهمان دريابيم كه فالن باالي بهمان است يا 

حـق  شد؛ امـا هيـوم بـه    مقدمه و نتيجه در منطق تشبيه مي در گذشته رابطة عليت كم و بيش به رابطة. بهمان است

  .ستخطا متوجه شد اين كار

. دكارتي، مانند فلسفة مدرسي، رابطة علت و معلول الزم پنداشته مي شد، چنانكه روابط منطقي الزمنـد  ةدر فلسف

. نخستين اعتراض حقيقتاً جدي به اين نظر از طرف هيوم طرح شد، و هيوم بود كه فلسفة جديد عليـت را آغـاز كـرد   

گويد قضايايي وجـود دارنـد بـه    ، معتقد است كه ناموس عليت ميسونهيوم به همراه تقريباً همة فالسفه، تا خود برگ

در جايي كه فالن و بهمان طبقات وقايع باشند؛ اين نكته كه ايـن گونـه نـواميس در    » ،فالن علت بهمان است«شكل 

هاي ايـن  اما بسياري از گفته. تشود ظاهراً بر فالسفه پوشيده مانده اسوانين علمي تكامل يافته واقع نميهيچ يك از ق

اين مـا فعـالً   شوند قابل انطباق باشـد؛ بنـابر  كه با آن قوانين علمي كه واقع ميتوان به زباني ترجمه كرد فالسفه را مي

  .توانيم اين نكته را ناديده بگيريممي

ز روي اآورد ي بدان وسيله شئ ذهني ديگري را پديد مـي كند كه آن نيرويي كه يك شئ ذهنهيوم چنين آغاز مي

كنـيم،   لين ما فقط از روي تجربه مي توانيم بر علت و معلول علم حاصاانديشه هاي دو شئ قابل كشف نيست، و بنابر

قـولي نيسـت كـه ماننـد     » آنچه آغاز مي شود بايد داراي علتـي باشـد،  «: مي گويد اين قول كه. نه از راه تعقل يا تفكر

اگر ما اشيا را در نفس االمر مورد توجه قرار دهيم، و هرگز بـه  «: به قول هيوم. اقوال منطق ايقان مستقيم داشته باشد

ماوراي انديشه هايي كه ما از آن اشيا حاصل مي كنيم نظري نيندازيم، هيچ شيئي وجود نخواهـد داشـت كـه وجـود     

    هيوم بنابر اين مقدمه چنين استدالل مي كند كه آنچه معرفت بـر علـت و معلـول را حاصـل    » .شئ ديگري را برساند

اما اين تجربه نمي تواند به تجربة مربوط به فالن و بهمان كه با يكديگر رابطـة علـي دارنـد     ؛مي كند بايد تجربه باشد
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علّي رابطة منطقي نيسـت؛ و نيـز   از آن جهت بايد تجربه وسيلة حصول معرفت باشد كه رابطة . محدود و منحصر شود

تـوانيم  ن و بهمان محدود ساخت كه ما نمـي وط به دو واقعة خاص فالتوان اين تجربه را به تجربة مرباز آن جهت نمي

هيوم مـي گويـد تجربـة الزم در اينجـا     . هيچ چيزي در نفس فالن بيابيم كه آن را به پديد آوردن بهمان راهبري كند

ـ    . ع نوع بهمان استيتجربة اتصال مداوم وقايع نوع فالن با وقا ه دو شـئ  و خاطر نشان مي كند كـه وقتـي در تجربـه ب

ايـن اسـت   » استنباط«منظور وي از . (الواقع يكي را از ديگري استنباط مي كنيمداوم به يكديگر متصل باشند ما فيم

شايد رابطة الزم «.) آورد؛ منظورش استنباط صوري يا صريح نيستنتظار آن ديگري را در ما پديد ميكه ادراك يكي ا

شود، و لذا ما را بدين اعتقـاد  رؤيت فالن باعث انتظار بهمان مي يعني .س؛ و نه به عك»به استنباط بستگي داشته باشد

كند، چه در ايـن  اين استنباط را عقل تعيين نمي. تراهبري مي كند كه يك رابطة الزم بين فالن و بهمان موجود اس

اط ن اسـتنب آمد كه وحدت شكل طبيعت را فرض بگيريم، و حال آنكه اين وحدت ضـرورت نـدارد؛ ايـ   صورت الزم مي

  .شودفقط از تجربه حاصل مي

منظورمان فقـط  » فالن علت بهمان است«گوييم قاد كشانده مي شود كه وقتي ما ميبدين ترتيب هيوم به اين اعت

. اين است كه فالن و بهمان در حقيقت داراي اتصال متداومي هستند، نه آنكه ارتباطي ضروري بين آنها موجود باشـد 

تـوانيم در  ما نمـي ... اندشئ كه هميشه به يكديگر متصل بودهمفهوم ديگري نداريم جز مفهوم دو ما از علت و معلول «

  ».دليل اين اتصال وارد شويم

انديشـة زنـده اي كـه    «كند كه بنا بر قـول وي عبـارت اسـت از    مي» اعتقاد«نظرية خود تعريفي از هيوم در تأييد 

اگر فالن و بهمان در تجربة گذشته مداوم متصل بوده باشند تأثر » .ندمربوط به يك تأثر حاضر باشد يا آن را تداعي ك

. حاصل از فالن به واسطة تداعي آن انديشة زنده را از بهمان پديد مي آورد كه اعتقاد به بهمـان را تشـكيل مـي دهـد    

اك فالن حقيقتـاً  اين موضوع توضيح دهندة اين است كه چرا ما معتقديم فالن و بهمان به يكديگر مربوطند؛ يعني ادر

با انديشة بهمان مربوط است؛ و اين است كه ما مي پنداريم فالن به بهمان مربوط است، و حال آنكـه ايـن اعتقـاد در    

امور با يكديگر رابطة قابل اكتشافي ندارند؛ و نيز اينكه ما مي توانيم تجربـة امـري را از ظـاهر    «. حقيقت اساسي ندارد

هيـوم ايـن نظـر خـود را     » .بق هيچ اصلي نيست جز اصل عمل كردن عادت بر مخيلهامر ديگري استنباط كنيم بر ط

بارها تكرار مي كند كه آنچه در نظر ما رابطة الزم بين امور است در واقع جز رابطة بين انديشـه هـاي مربـوط بـه آن     

اسـت كـه   ) determination( تحتم يااين تأثر «كند كه چنين بپندارد؛ و امور نيست؛ يعني عادت ذهن را مجبور مي

تكرار مواردي كه ما را بدين اعتقاد راهبر مي شوند كه فـالن علـت بهمـان    » .انديشة لزوم را براي من حاصل مي كند

شود؛ مي) تداعي معاني(ها اما در ذهن باعث همخواني انديشه دهد،اي از امر عيني به دست نميتازه است هيچ مطلب

  ».ن وجود دارد؛ نه در اعيانلزوم امري است كه در ذه«پس 

يكـي  : اكنون بد نيست از خود بپرسيم كه عقيدة ما دربارة نظرية هيوم چه بايد باشد؟ اين نظريـه دو قسـمت دارد  

وقتي كه ما حكم مي كنيم فالن علت بهمـان اسـت، آنچـه در واقـع رخ     : قسمت عيني مي گويد. عيني، ديگري ذهني

و امر به كرات متصل به يكديگر مشاهده شـده انـد؛   داده، تا آنجا كه مربوط به فالن و بهمان است، اين است كه اين د

در پي فـالن واقـع    بايديعني بهمان بالفاصله يا اندكي پس از فالن واقع شده است؛ و ما حق نداريم بگوييم كه بهمان 

د و نيز هر چند بهمان به كرات در پي فالن واقع شده باشـ . شود، يا در موارد آينده بهمان در پي فالن واقع خواهد شد

در حقيقت عليت به عنوان توالي قابل تعريف اسـت و  . اي در كار استد ما بپنداريم كه جز توالي رابطههيچ دليلي ندار

  .نه به عنوان يك مفهوم مستقل

اين تأثر است  علتآن اتصالي كه بكرات بين فالن و بهمان مشاهده مي شود : گويدقسمت ذهني نظرية هيوم مي

را چنان كـه در قسـمت عينـي نظريـه عنـوان مـي شـود        » علت«اما اگر بخواهيم . ان استانديشة بهم علتكه فالن 
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را به جاي خود كلمه قرار دهيم، جمله چنـين خواهـد   » علت«اگر تعريف . بايد عبارات باال را عوض كنيم متعريف كني

  :شد

گـردد، مكـرراً مـواردي    مـي به كرات مشاهده شده است كه در پي اتصالي كه به كرات بين فالن و بهمان مشهود «

  ».واقع شده است كه در آن موارد انديشة مربوط به بهمان پس از تأثر مربوط به فالن متبادر شده است

              ن شمولي را كـه هيـوم بـه قسـمت ذهنـي نظريـة خـود نسـبت         آتوان پذيرفت كه اين بيان صحيح است، ولي مي

انتظار اتصال اين دو در آينده نيست، بلكـه   دليلتصال مكرر فالن و بهمان وي بارها تكرار مي كند كه ا. دهد نداردمي

اما اگر . دت همخواني متصل واقع مي شوداتجربة مربوط به اتصال مكرر، مكرراً با ع: يعني. اين انتظار است علتفقط 

واقع شده است دليل بـر  قسمت عيني نظرية هيوم پذيرفته شود اين نكته كه سابقاً در اين قبيل شرايط همخوانيهايي 

آن نخواهد بود كه بپنداريم اين همخوانيها ادامه خواهد داشت، يا در شرايط مشابه همخوانيهاي تازه اي واقـع خواهـد   

شناسي در ميان مي آيد، هيوم به خود اجازه مـي دهـد بـه معنـايي از     اين است كه در جايي كه پاي روان حقيقت. شد

من سيبي را مي بينم، و انتظـار  . بگذاريد مثالي بياوريم. محكوم مي كند معتقد شودعليت كه خود آن را به طور كلي 

ي را احسـاس  يـ هيوم دليلي ندارد كه من چنين مـزه مطابق نظر . دارم كه اگر آن را بخورم مزة خاصي را احساس كنم

. خود يـك قـانون عّلـي اسـت     اما قانون عادت. كندمرا توضيح مي دهد، اما توجيه نميكنم؛ قانون عادت وجود انتظار 

گرچه در گذشته ديدن سيب متصل بـا انتظـار مـزة خاصـي بـوده      : پس ما اگر نظر هيوم را جدي بگيريم بايد بگوييم

شايد دفعة ديگر كه من سيبي را ببينم انتظار داشـته باشـم كـه    : است، دليلي ندارد كه اين اتصال همچنان ادامه يابد

شود كه پنج دقيقة ست فعالً اين امر را غير محتمل بدانيد، اما اين دليل نميمكن ام. مزة گوشت گاو سرخ كرده بدهد

شناسـي  ن صـورت مـا بـراي انتظـارات در روان    اگر نظرية عيني هيوم صحيح باشـد در آ . حتمل ندانيدمديگر باز آن را 

قضـية  : صورت مضحك درآوردتوان بدين نظرية هيوم را مي. نخواهيم داشت دليلي بهتر از آنچه در جهان مادي داريم

و اين، بـه عنـوان تعريـف،    » .تأثر مربوط به فالن باعث انديشة مربوط به بهمان است«يعني » فالن علت بهمان است«

  .كوشش خوش فرجامي نيست

فـالن علـت   «گـوييم  وقتي كه مي) 1: (ه دو جزء دارداين نظري. پس بايد نظرية عيني هيوم را دقيقتر بررسي كنيم

همة آنچه حق داريم بگوييم اين است كه در تجربة سابق فالن و بهمان مكرراً مالزم يكديگر يا به تـوالي  » بهمان است

هـر چنـد   ) 2. (سريع ظاهر شده اند و هيچ موردي مشاهده نشده است كه بهمان مالزم يا متعاقب فـالن نبـوده باشـد   

نيست كه انتظار داشته باشـيم در يـك مـورد     دليلر موارد فراوان اتصال فالن و بهمان را مشاهده كرده باشيم، اين ام

اين انتظار هست، يعني به كرات مشاهده شده اسـت   علتآينده نيز اين دو را متصل به يكديگر مشاهده كنيم، گرچه 

در ) 1( :توان به قرار زير بيان كـرد موضوع بحث را مي نظريه اين دو جزء. كه اين اتصال با چنين انتظاري متصل است

. اسـتقرار نـاقص شـكل معتبـري از برهـان نيسـت      ) 2(ت هيچ رابطه يا اتصال يا تعاقب قابل تعريفي وجود نـدارد؛  علي

 وقتي كه مي گويم رأي دوم را رد كرده اند منظـورم . تجربيان عموماً رأي اول را پذيرفته اند و رأي دوم را رد كرده اند

 د اتصـال در دسـت داشـته باشـيم احتمـال     رراوان كافي از موااند كه اگر تعداد فاين است كه اين جماعت معتقد شده

اعتقـادي نداشـته    شود از نصف بيشتر خواهد بود؛ يا اگر هم تجربيان عينـاً چنـين  اتصالي كه در مورد بعدي ديده مي

  .اند كه داراي نتايج مشابه اين عقيده استاي معتقد شدهباشند، به نظريه

حث وسيع و دشواري است مورد بحث قرار دهم؛ فعالً به اين قناعت مـي كـنم   بمخواهم فعالً استقرا را كه من نمي

 -سـازد  ي در خصوص آينـده را غيـر معقـول مـي    كه اگر نيمة اول نظرية هيوم پذيرفته شود رد استقرا هرگونه انتظار

منظورم تنها اين نيست كه انتظـارات مـا ممكـن اسـت     . حتي اين انتظار را كه ما به احساس انتظار ادامه خواهيم داد

منظورم اين است كـه محكمتـرين انتظـارات خـود را نيـز اگـر در نظـر        . خطا باشد؛ اين را در هر صورت بايد پذيرفت
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تي اثري هم از دليل اينكه تحقق يافتن آنهـا را محتملتـر   ح -از قبيل اينكه فردا خورشيد طلوع خواهد كرد  -بگيريم 

  .گردمباز مي» علت«معني با قيد اين نكته به بررسي . از تحقق نيافتنشان بدانيم وجود ندارد

عبارت است از رابطة خاصـي كـه تعاقـب بالاسـتثنا در پـي      » علت«كساني كه با هيوم توافق ندارند مي گويند كه 

اگر به قضية ساعتهاي پيروان دكارت باز گرديم، بايـد گفـت كـه دو كرنـومتر     . تعقيب نمي كندن را آدارد، اما خودش 

بـه  . كامالً دقيق ممكن است ساعات را يكي پس از ديگري بالاستثنا بنوازند، بي آنكه يكي علت نوازش ديگـري باشـد  

كنـيم، ولـي در غالـب     ادراكي را توانيم روابط عّلمعتقدند مي گويند كه ما گاهي مي طور كلي كساني كه بدين رأي

ببينـيم در ايـن موضـوع چـه     . موارد ناچاريم اين روابط را كمابيش برحسب تصادف از اتصال مـداوم اسـتنباط كنـيم   

  .براهيني به سود و زيان هيوم وجود دارد

  :كندهان خود را به قرار زير خالصه ميهيوم بر

ح كرده ام، يا در طي اين رساله طـرح خـواهم كـرد، معمـاي     من واقفم كه از ميان همة معماهايي كه تاكنون طر«

حاضر از همه سرسخت تر است و فقط به ضرب برهان و استدالل مستحكم است كه اميدوارم آخراالمر درش گشـوده  

براي سازش يافتن با اين نظريه چقدر بايد با خود تكرار كنيم كه منظـرة سـادة   . و بر تعصبات عميق نوع بشر فائق آيد

تواند انديشه اي از نيرو يا رابطه اي بين آنها براي ما حاصل قدر به هم مربوط باشند، هرگز نميچيز يا دو فعل، هر دو 

سـت، بلكـه بـه    نه كاشف و نه باعث چيـزي در اشيا  كند؛ كه اين انديشه از تكرار اتحاد آنها بر مي خيزد؛ كه اين تكرار

ين اين انتقال عادي همان نيرو و ضـرورت  اري بر ذهن دارد؛ كه بنابرواسطة آن انتقال عادي كه باعث مي شود فقط اث

  ».شود نه آنكه در عالم خارج جسماً ادراك شوده نتيجتاً به وسيلة روح احساس مياست ك

است؛ ولي وي قبول مي كنـد كـه   ) اتمي(كه نظرش دربارة ادراك بيش از حد كنند به اينعموماً هيوم را متهم مي

و روابط زماني و كه در خصوص همانستي  راما نبايد هيچ يك از مشاهداتي «: مي گويد. ط قابل ادراكندپاره اي از رواب

آوريم به نام استدالل بپذيريم؛ زيرا كه در هيچ يك از آنها ذهن نمـي توانـد از آنچـه بالواسـطه بـر      مكاني به عمل مي

را به مـاوراي   ادراك از اين جهت تفاوت دارد كه ما مي گويد كه علت يا روابط قابل» .حواس ظاهر مي شود فراتر برود

. نمايـد اعتبار ميطلب به عنوان برهان بياين م. سازدبرد و ما را از وجودهاي ادراك نشده آگاه ميتأثرات حواسمان مي

ن به آينـده و  ما به بسياري از روابط زماني و مكاني كه قادر به ادراكشان نيستيم اعتقاد داريم؛ ما فكر مي كنيم كه زما

برهان حقيقي هيوم اين است كه در عـين حـالي كـه مـا گـاهي      . گذشته، و مكان در پس ديوار اتاقمان بسط مي يابد

پس در صورت قبول چنين روابطي بايـد  . كنيميم هرگز روابط علّي را ادراك نميكنروابط زماني و مكاني را ادراك مي

تجربـي در  ) facts(پس اختالف به صورت اختالف بر سر امور واقـع  . ط كنيمآنها را از روابطي كه قابل ادراكند استنبا

گويـد كـه   كنـيم؟ هيـوم مـي   يا نمي كنيمي ناميد ادراك ميآيا ما گاهي رابطه اي را كه بتوان رابطة عّل: يعني. مي آيد

  .ممكن است ارائه شود نهوتوان دريافت كه شواهد طرفين چگكنيم؛ و به آساني ميگويند ميمخالفانش مي؛ كنيمنمي

چنين به نظر مي رسد كـه  . به نظر من شايد قويترين برهان مؤيد هيوم را بايد از ماهيت قوانين علم فيزيك گرفت

مگـر بـه نـام پيشـنهادي خـام در       -هرگز نبايد در علم راه يابنـد  » فالن علت بهمان است،«قوانين ساده تر، به شكل 

ند كـه  علوم پرورش يافته جاي چنين قوانين ساده اي را مي گيرند، چنان پيچيده اآن قوانين علّي كه در . مراحل اول

همـة ايـن قـوانين آشـكارا اسـتنباطات سـاخته و پرداختـه اي        . تواند آنها را مفروض در ادراك بپنداردهيچ كس نمي

االسـت بـه حسـاب    ه مؤيـد نتيجـة ب  من نظرية جديد كوانتوم را ك. هستند كه از مشي مشهود طبيعت گرفته شده اند

فـالن علـت   «قضـايايي از قبيـل   . تا آنجا كه به علوم فيزيكي مربوط است، نظريات هيوم تماماً صحيح اسـت . آورمنمي

  خـود . هرگز نبايد پذيرفته شوند، و تمايل ما به پذيرش آنها بايد با قوانين عادت و تـداعي توجيـه شـود   » بهمان است

بارة نسج عصـب، بـدواً فيزيولـوژي اعصـاب     در. اي خواهند بوداخته و پرداختهشك دقيق، بيانات ساين قوانين هم، به 

  .بعداً شيمي و مĤالً فيزيك آن
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اما شخص مخالف هيوم، اگر هم تمامي آنچه را هم اكنون گفته شد بپذيرد، ممكن است باز خود را به طور قطعـي  

شـايد  . ن مـوارد رابطـة عّلـي قابـل ادراك اسـت     ممكن است بگويد در روانشناسي مواردي داريم كه در آ. منهزم نداند

تمامي تصور علت از اراده گرفته شده باشد، و ممكن است گفته شود كه ما مي توانيم بـين اراده و عمـل متعاقـب آن    

. نكته را در مورد درد ناگهاني و فرياد هم مـي تـوان گفـت    ينا. ستكنيم كه بيش از تعاقب بالاستثنا رابطه اي ادراك

بين ارداده كردن من به حركـت دادن دسـتم و   . گيرده خود ميبيل آرا در روانشناسي شكل بسيار دشواري باما اين ق

نـاتي كـه در   حركتي كه متعاقب آن واقع مي شود سلسلة طويلي از وسائط علّي وجود دارد كـه عبـارت اسـت از جريا   

كنـيم؛ و اگـر   و حركـت را ادراك مـي   ه يعنـي اراده ما فقط فقرات نهـايي ايـن سلسـل   . دهداعصاب و عضالت روي مي

موضوع بحـث را بـه    اين برهان مسئلة كلي. بپنداريم كه رابطة علّي مستقيمي ميان اين دو مي بينيم اشتباه كرده ايم

پنداريم روابـط عّلـي را ادراك مـي كنـيم     دهد كه اگر در مواقعي كه ميكند، اما نشان ميطور قطعي حل و فصل نمي

ل استدالل به سود هيوم است كـه  پس تعاد. ايمكنيم، بي احتياطي كردهه چنين روابطي را ادراك مياريم كواقعاً بينگ

قطعـي  انگاشـت  دليل اين مدعا آن طور كه هيوم مـي اما . گويد كه در علت چيزي جز تعاقب بالاستثنا وجود نداردمي

  .نيست

تصال مكرر درآورد؛ وي استدالل خود را اين طور هيوم به اين قانع نيست كه دليل رابطة علّي را به صورت تجربة ا

مـن سـيبي   ) مثال سابق را بياوريم: (مثالً. چنين تجربه اي موجه انتظار اتصاالت مشابه آينده نيست: دهد كهامه مياد

گذشته موجب مي شود كه من انتظار داشته باشم اين سيب مزة سيب بدهد، نه مـزة گوشـت گـاو     ةرا مي بينم؛ تجرب

اگر چنين توجيهي وجود مي داشـت، مـي بايسـت از    . ه؛ اما هيچ توجيه عقالني براي اين انتظار وجود نداردسرخ كرد

ايـن اصـل   » .كه مواردي كه از آنها تجربه نداريم با مواردي كه از آنهـا تجربـه داريـم مشـابهند    «اين اصل نتيجه شود 

پس اين بايـد يـك اصـل احتمـالي     . يعت تصور كنيمتوانيم تغييري در مشي طبقاً الزم نيست، زيرا ما حداقل ميمنط

اما همة براهين احتمالي قابل اثبات نيست، و حتي هيچ يك از اين قبيل براهين مثبت محتمـل بـودن آن نيـز    . باشد

اين فرض كه آينده شبيه گذشته است مبتني بر هيچ نوع برهاني نيست، بلكه تماماً از عادت گرفته شـده  » .شوندنمي

  :اي است كامالً شكاكانهنتيجه، نتيجه 1».است

تنها در شعر و موسيقي نيسـت كـه مـا بايـد از ذوق و     . تمام استدالالت احتمالي چيزي جز نوعي احساس نيست«

         وقتي كـه مـن دربـارة اصـلي يقـين حاصـل       . احساس خود پيروي كنيم، بلكه در فلسفه نيز قضيه از همين قرار است

تة وقتي كه يك دسته برهـان را بـر دسـ   . دهدي كه به قوت بيشتري به من دست ميانديشه اكنم اين نيست مگر مي

امور . كنيماز تفوق تأثير آنها داريم حكم ميكنيم چز اينكه به موجب احساسي كه نهيم كاري نميديگري رجحان مي

ة چيز ديگر استنباط كنـيم  بي را از تجرتوانيم وجود چيزكديگر ندارند؛ و نيز اينكه ما ميهيچ رابطة قابل اكتشافي با ي

  2».ديگري جز تأثير عادت بر مخيله نيست صلمطابق ا

محصول نهايي تحقيق هيوم دربارة آنچه به نام معرفت شناخته مي شود آن چيزي نيست كه ما بايد بپنداريم كـه  

تن روش تجربـي در  كوششـي بـراي وارد سـاخ   «: عنـوان فرعـي كتـاب وي عبـارت اسـت از     . سته استاخواو خود مي

پيداست كه با اين عقيده شروع به كار كرده است كه از روش علمي حقيقـت و تمـام حقيقـت بـه     » .موضوعات روحي

عقالني نيسـت،  اما سرانجام به اين اعتقاد رسيد كه عقيده هرگز . دست مي آيد و چيزي جز حقيقت حاصل نمي شود

، هيوم به رد ايـن  )اولكتاب اول، قسمت چهارم، باب (مؤيد شكاكيت پس از تشريح براهين . دانيمزيرا كه ما هيچ نمي

  .كندلكه به خوش باوري طبيعي اكتفا ميپردازد، ببراهين نمي

                                                           

1. Book I, part iii, sec, iv. 
2. Book I, part iii, sec, viii. 
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          كشـيم و احسـاس   ر ساخته است كه همچنـان كـه نفـس مـي    طبيعت با لزوم مطلق و ضبط ناپذيري ما را مجبو«

 نيم از مالحظة بعضي اشيا در پرتو نوري قويتر و تمامتر، به واسطة رابطـة مي كنيم قضاوت هم بكنيم؛ و نيز ما نمي توا

توانيم مادام كه بيداريم خود را از انديشيدن باز داريم، يـا  عادي آنها با يك تأثر حاضر، خودداري كنيم، همچنانكه نمي

هر كس به خود زحمت داده  .زيم آنها را نبينيماهنگامي كه روز روشن چشمهاي خود را به اشياي محيط خود مي اند

باشد كه اين شكاكيت تمام را رد كند در واقع بي حريف نبرديده و كوشيده است كـه قـوة ذهنـي را اثبـات كنـد كـه       

پس نيت مـن از نشـان دادن بـراهين آن فرقـة عجيـب      . طبيعت قبالً در ذهن سرشته و غير قابل احتراز ساخته است

تمام استدالالت مـا راجـع بـه     :ا به حقانيت اين فرض خود آگاه سـازم بدين دقت، فقط اين است كه خوانندگان ر

اند، و عقيده باالخص به جنبة حاسة طبيعت ما تعلق دارد و علول از چيزي جز عادت گرفته نشدهعلت و م

  ».نه به جنبة عاقلة آن

ل و اعتقاد خود ه استدالشخص شكاك همچنان ب«دهد كه ادامه مي) ل، قسمت پنجم، باب دومدر كتاب او(هيوم 

تواند به وسيلة استدالل از استدالل خود دفاع كند؛ و مطـابق همـين   گويد كه نميحتي با آنكه خود ميدهد، ادامه مي

تواند مدعي شـود كـه بـه حكـم هـيچ برهـان       د جسم را بپذيرد، هر چند هيچ نميقاعده وي بايد اصل مربوط به وجو

شود كه به وجود جسم معتقد شده باشيم؟ چه باعث مي توانيم بپرسيمه ميما البت... قيت آن معتقد استفلسفي به ح

اي است كه مـا بايـد آن را در همـة اسـتدالالت خـود      ا جسم وجود دارد يا نه؟ اين نكتهكه آي اما بيهوده است بپرسيم

  ».مسلم بگيريم

يك بحث طوالني اين بـاب بـا    پس از. »دربارة شكاكيت با توجه به حواس«بابي است تحت عنوان آغاز سطور باال 

  :يابدايان مينتيجة زير پ

ريي است كه هرگز از ريشه قابـل عـالج نيسـت،    ااين ترديد شكاكانه، هم در مورد عقل و هم در مورد حواس بيم«

ه كامالً بر ما مسـتولي  ظه عود مي كند، و گاهي ممكن است به نظر برسد كحبلكه هر قدر آن را از خود برانيم باز هر ل

به همين جهت من كامالً بر اين صفات اتكـا  . تواند ما را از چنگ آن خالص كندفقط تساهل و تسامح مي... ده استش

گيرم كه ساعتي بعد وي متقاعد خواهد شـد كـه هـم    در حال حاضر هر چه باشد مسلم مي و عقيده خواننده ،مي كنم

  ».جهان خارجي و هم جهان داخلي وجود دارند

در «. گويد مطالعة فلسفه دليلي ندارد جز اينكه براي بعضي طبايع اين كـار سـرگرمي خوشـايندي اسـت    هيوم مي

اگر اعتقاد داريم كه آتش گرم مي كند يا آب طـراوت  . همة وقايع زندگي باز بر ماست كه شكاكيت خود را حفظ كنيم

وليكن اگر فيلسوف باشيم بايـد   .ستاعتقادات براي ما اسباب زحمت امي بخشد فقط بدين جهت است كه خالف اين 

احسـاس  «اگر از تفكر دسـت بكشـد    ».كنيم بدين كار بپردازيماصول شكاكي و تمايلي كه احساس ميفقط بر اساس 

  ».ام، و اين است اصل و منشأ فلسفة منكنم كه لذتي را از دست دادهمي

يـز ماننـد الك بـا ايـن     هيوم ن. م استجدهينمايندة ورشكستگي منطق در قرن ه -صحيح يا غلط  -فلسفة هيوم 

بلكه در پي تعليمـاتي باشـد كـه از تجربـه و      ،كند كه منطقي و تجربي باشد و هيچ چيز اعتماد ننمايدنيت شروع مي

برد و اسـتعدادش  ارد و در تحليل دقتي بيش از او بكار مياما چون هيوم مفكره اي قويتر از الك د. مشاهده بر مي آيد

رسد كه از تجربه و مشاهده هـيچ  بار مياست به اين نتيجه مصيبتناقضاتي كه موجب آسايشند كمتر براي پذيرفتن ت

  اگر اعتقاد داريم كه آتش گرم مـي كنـد يـا آب طـراوت     «: چيزي به نام عقيدة عقالني وجود ندارد. به دست نمي آيد

مـا از اعتقـاد نـاگزيريم، امـا     » .اسـت  مي بخشد، فقط بدين جهت است كه خالف اين اعتقادات براي ما اسباب زحمت

تواند از نحوة ديگر عقالني تر باشد، زيرا همه مانند هم بر ندارد، و نيز هيچ نحوة عملي نمي هيچ اعتقادي مبناي عقلي

حتي در شـكاكترين  . اما به نظر مي رسد كه هيوم اين نتيجة آخر را نگرفته باشد. تني هستندبمعتقدات غير عقالني م

بـه طـور كلـي اشـتباهات دينـي خطرناكنـد و       «: گويدكند، مير آن نتايج كتاب اول را خالصه ميش، كه دفصل كتاب
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سـي كـه   و ك. يك كلمة علّي اسـت » خطرناك«. هيوم حق ندارد چنين حرفي بزند» .اشتباهات فلسفي فقط مضحكند

  .بداند» خطرناك«تواند هيچ چيزي را در مورد عليت شكاك است نمي

كنـد، و  ت اساسي خود را بـه كلـي فرامـوش مـي    ت كه هيوم در قسمتهاي آخر رساله اش تشكيكاحقيقت اين اس

هيوم همان درمـاني  . نوشته اش طوري است كه مي تواند از قلم هر يك از اخالقيان روشن بين عصر وي تراويده باشد

به يك معني شـكاكيت  . مي بردرا در مورد تشكيكات خود به كار » تساهل و تسامح«را كه خود تجويز مي كند، يعني 

هرگونـه كوششـي را    اما اين نتيجة نامسـاعد را دارد كـه  . تواند در عمل آن را حفظ كنداو غير صادقانه است؛ زيرا نمي

  .كندل بهتر از بهمان نحوه است فلج ميكه فالن نحوة عمبراي اثبات اين

ة بـين روسـو و   لمجاد. ايمان غير عقالني گردد و رد عقالنيت بدين ترتيب ناگزير بايستي موجب انفجار شديد دطر

تجربيان انگليسـي پـس   . روسو ديوانه بود و صاحب نفوذ، هيوم عاقل بود و فاقد مريد و پيرو. هيوم مظهر اين امر است

روسو و پيروانش در اين نكتـه بـا هيـوم موافـق بـودن كـه هـيچ        . از هيوم شكاكيت او را بي آنكه رد كنند طرد كردند

فالسـفة  . دانستند؛ و هيوم هم در عمل همين كار را مـي كـرد  قل نيست؛ و دل را برتر از عقل ميمبتني بر عاعتقادي 

به رغم اين عقيـدة   -گويم من اين را مخصوصاً مي. هيوم نبودآلماني، از كانت تا هگل، استدالالتشان شبيه استدالالت 

 -در حقيقت اين فالسـفه  . اثر كانت جوابگوي عقايد هيوم است» انتقاد عقل محض«كانت و بسياري فالسفة ديگر كه 

اي فالسفه. هيومي قابل رد استاز هيوم هستند و نظرياتشان با براهين  نمايندة عقالنيت پيش -و هگل  نتحداقل كا

مانند روسـو و شـوپنهاور و    -ست، آنهايي هستند كه دعوي عقالني بودن ندارند كه نظرياتشان بدين طريق قابل رد ني

رشد مذهب غير عقالني در سراسر قرن نوزدهم و در آنچه از قرن بيستم گذشته است نتيجـة طبيعـي تخريـب    . نيچه

  .فلسفة تجربي به دست هيوم است

شـد جـوابي در   ااي كه تماماً يا عمدتاً تجربي بين كشف اين موضوع حائز اهميت است كه آيا در دايرة فلسفه ابنابر

اي آن ديوانه. فاوت فكري وجود ندارداگر يافت نشود، پس ميان عقل و جنون ت. شود يا نهابر نظريات هيوم يافت ميبر

چـون لزومـي نـدارد     -پندارد بايد فقط به ايـن دليـل محكـوم شـود كـه در اقليـت اسـت؛ يـا         كه خود را خاگينه مي

اين نقطه نظـر  . صحيح تر آنكه بايد به اين دليل محكوم شود كه دولت با او موافق نيست -ا فرض بگيريم دموكراسي ر

  .بيچاره كننده است، و بايد اميدوار بود كه راهي براي فرار از آن وجود داشته باشد

گويـد  اق با عليت مياصل استقرا در انطب. شكاكيت هيوم تماماً منتج از اين است كه وي اصل استقرا را رد مي كند

فالن واقع مي شود، و هـيچ مـواردي مشـهود نيفتـاده      اگر به دفعات فراوان ديده شده باشد كه بهمان همراه يا در پي

باشد كه بهمان همراه يا در پي فالن نشود، در اين صورت در آينده هرگاه فالن مشهود افتد، محتمل است كه بهمـان  

ن اصل وافي باشد، پس تعداد كافي از اين موارد احتمال را به حـدي مـي رسـاند كـه     اگر اي. مالزم يا متعاقب آن باشد

 حيحاگر اين اصل، يا هر اصل ديگري كه اين اصـل از آن قابـل اسـتنتاج باشـد، صـ     . دست كمي از ايقان نداشته باشد

آنكه حقيقتاً موجب ايقان منتها نه به نام . در حقيقت معتبرند دباشد پس آن استنباطات علّي كه در نظر هيوم مردودن

اگـر ايـن اصـل صـحيح نباشـد، هـر       . مي شوند، بل بدين عنوان كه موجب احتمال كافي براي مقاصد عملـي هسـتند  

كوششي براي استخراج قوانين علمي كلي از مشاهدات جزئي بيهوده اسـت و شـكاكيت هيـوم بـراي شـخص تجربـي       

ر آمدن به دور از موارد مشابه استنباط كرد؛ زيرا كه بـراي توجيـه   توان بي دچاالبته خود اين اصل را نمي. ر استناگزي

پس اين اصل بايد خود اصلي مسـتقل و غيـر مبتنـي بـر تجربـه       .هر استنباطي از اين قبيل خود اين اصل الزم است

 هيوم ثابت كرده است كه فلسفة تجربـي محـض بـراي علـم اسـاس      ،تا اين حد. باشد، يا از چنين اصلي استنتاج شود

است اما اگر همين اصل را بپذيريم مابقي همه مطابق اين نظريه كه جميع معارف ما مبتني بر تجربه . محكمي نيست

بايد پذيرفت كه اين يك انحراف جـدي از فلسـفة تجربـي محـض اسـت، و همچنـين بايـد        . خواهد بودقابل استنتاج 

ه چرا در شروع اين بحث يك انحراف حالل اسـت  رند بپرسند كاپذيرفت كساني كه پيرو فلسفة تجربي نيستند، حق د
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آنچـه ايـن   . شـد كهيـوم آنهـا را بالفاصـله پـيش نمـي      و انحرافات ديگر حرام؟ اما اينها سؤاالتي است كه اسـتدالالت 

اين است كه استقرا اصل منطقـي مسـتقلي اسـت     -كنم قابل انتفا باشد و من گمان نمي -كنند استدالالت اثبات مي

 .و در غياب اين اصل وجود علم محال است ،ه و نه از ساير اصول منطقي قابل استنباط نيستكه نه از تجرب
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قرن هجدهم تا عصر حاضر نقاشي و ادبيات و فلسفه، و حتي سياست، به طـور مثبـت يـا منفـي از نحـوة      دوم از نيمة 

تـوان آن را بـه معنـاي وسـيع كلمـه      نحوة احساس خصيصة امري است كه مـي اين . احساس خاصي متأثر بوده است
ند؛ و در بسياري اين نحوة احساس بيزار شدند ناچار شدند بدان توجه كنحتي كساني كه از . ناميد» نهضت رمانتيك«

بينـي رمانتيـك را، بيشـتر در                          خـواهم جهـان  مـن اكنـون مـي   . آن تـأثير پذيرفتنـد   كه خود بداننـد از موارد بيش از آن
  .هايي كه كامالً فلسفي نيست، توضيح دهمزمينه

  .لسفه بستگي نداشت، ولي ديري نگذشت كه ميان آنها پيوندهايي برقرار شدنهضت رمانتيك در آغاز با ف
امـا بـراي اينكـه بتـوانيم تـأثيرات سياسـي و       . با سياست، به واسطة آثار ژان ژاك روسو، از همان آغاز مربوط بـود 

شناسي و زيباييان بر ضد موازين اخالقي يعني طغي: ترين شكلشرا بشناسيم بايد آن را در اساسي فلسفي اين نهضت
  .معمول و متداول، مطالعه كنيم

نخستين سيماي بززرگ اين نهضت ژان ژاك روسو است؛ ولي بايد دانست كه روسو كمابيش نمايندة تمايالتي بود 
مـردم درس خوانـده و تربيـت شـدة فرانسـه در قـرن هجـدهم، چيـزي را كـه خـود           . كه پيش از او هم وجود داشت

»اسيتحس «)la sensibilite (سـتودند؛ و مرادشـان از ايـن لفـظ عبـارت بـود از       ديدند و ميپسنناميدند بسيار ميمي
اين احساس در صورتي كامالً اصيل شناخته مي شد كه مستقيم . ه احساس همدرديصخا» احساس كردن،«استعداد 

دة روستايي گرسـنه و برهنـه   كسي بود كه از ديدن يك خانوا» حساس«شخص . و شديد و عاري از هرگونه فكر باشد
چنان متأثر مي شد كه اشك در چشمانش حلقه مي زد؛ اما همين شخص به نقشه هاي دقيق و حسـاب شـده بـراي    

. مي پنداشتند كـه تقـوا و فضـيلت فقـرا بـيش از اغنياسـت      . دادقة روستايي هيچ دلبستگي نشان نميبهبود وضع طب
اين طـرز  . ري گزيند و از صلح و صفاي كلبة محقر روستايي لذت بردكسي بود كه از فساد مجامع اشرافي دو خردمند

دوك تبعيدي . نگاه به زندگي را مي توان، به عنوان يك حالت گذران، كمابيش ميان شاعران همة زمانها مشاهده كرد
ت خود مي شود به مقر حكوم از همين موضوع دم مي زند، اما همينكه برايش ممكن 1»چنان كه بخواهي«نمايشنامة 

حتـي  . گويـد را تـرك مـي  » آغوش طبيعـت «ح و صفاي ر صلپتنها ژاك اندوهگين است كه چرا زندگاني . گرددباز مي
  :گويدرمانتيك بر ضد آن طغيان كرد، مي ، يعني مظهر كامل همة آنچه نهضتPopeپوپ 

  اش باشد،ذكرش محدود به چند وجب زمين پدريخوشا به حال كسي كه فكر و 
  .كه در زمين خود و در هواي وطن خويش تنفس كنداينو خرسند از 

بودنـد، و  » چند وجب زمـين پـدري  «باشند فقرا هميشه صاحب » حساس«خواستند كه ميكساني  خيالِ در عالمِ
البته اين مردم فقيـر هميشـه بـر اثـر اوضـاع و      . گذراندندد خارجي از دسترنج خود روزگار ميبي احتياج به داد و ست

زمين پدري را از دست مي دادند؛ زيرا پدر پيـر خـانواده از كـار افتـاده بـود، و دختـر زيبـا در سراشـيب          احوال ناگوار
                                                           

داستان دوكي كه به جنگل اردن تبعيد شده اسـت و از زنـدگي در آنجـا خرسـند اسـت، امـا        As you Like Itكمدي شكسپير به نام . 1
  .م. سرانجام از تبعيد خالص مي شود و به مقام خود باز مي گردد
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در نظر رمانتيكها فقرا هرگز . سقوط، و رباخوار خبيث يا مالك نابكار مترصد دست درازي به زمين پدر يا ناموس دختر
قرن نوزدهم، كه شـايد بـه انـدازة همـان روسـتاييان      طبقة پرولتاريا مفهومي است متعلق به . شهري يا صنعتي نبودند

  .تفاوت داردكامالً صورت رمانتيك بدان داده باشند؛ ولي اين مفهوم با مفهوم قرن هجدهم 
روسو به مسلك حساسيت كه پيش از او وجود داشت گرويد، ولي دامنه و گسترشي بدان بخشيد كه ايـن مسـلك   

مدتهاي دراز ولگـردي  . ز حيث نظريات بلكه از حيث ذوقيات هم دموكرات بودروسو نه تنها ا. بي او به دست نمي آورد
روسـو در عمـل ايـن    . مي پذيرفت نفقير بود كه از مردمي كه فقط كمي كمتر از خودش گرسنه و برهنه بودند احسا

ترين شـور  العمل وي چنان بود كه پـر اب مي داد، اما از حيث احساس عكسرا با سياهترين حق ناشناسيها جو ناحسا
چون روسو ذوق و سليقة ولگردان را داشت و قيد و بندهاي محافل و مجـامع  . كردندپيروان مسلك حساسيت آرزو مي
نخسـت  : او آموختنـد  زرمانتيكها تحقير كردن قيد و بندهاي معمول و متداول را ا. اشرافي پاريس برايش مالل آور بود

  .و سپس در هنر و عشق، و سرانجام در همة زمينة اخالق قديم» ه،كوپل«و » مينوئه«در لباس و رفتار، و رقصهاي 
رمانتيكها مخالف اخالق نبودند، بلكه به عكس احكام اخالقي شان شديد و سخت بود؛ منتها اين احكام مبتني بـر  

ي شود آغاز م 1660از سال كه دوره اي  .اصولي بود كه با آنچه در نظر اسالف آنها خوب مي نمود تفاوت كامل داشت
مردم ايـن  . ذهبي و جنگها داخلي فرانسه و انگلستان و آلمان متأثر بودمو به روسو پايان مي گيرد از خاطرة جنگهاي 

دوره از خطر هرج و مرج طلبي احساسات تند، و از اهميت امنيت و قربانيهايي كه براي حصول آن الزم است، سـخت  
ارج        تـرين سـالح بـر ضـد متعصـبان خرابكـار       هعقل را به نـام برنـد   .دشناختنحزم را عاليترين فضيلت مي. دگاه بودنآ

كـه   ،جهـان منـتظم نيوتـون   . سـتودند گري مـي آداب و رفتار متين و پاكيزه را به نام سدي در برابر وحشـي  .نهادندمي
تغيير ناپذير در مدار خود گرد خورشيد مي گرديدند، به صورت نمونة خيـالي حكومـت    ةسياراتش از روي نظم و قاعد

در انقـالب  . مقيد ساختن احساسات هدف عمدة تعليم و تربيت و نشانة مسلم نجابت و شرافت بـود . خوب درآمده بود
 -كه رمانتيك بودنـد   -دانتون  دادند؛ ولي مادام روالن ورمانتيك با متانت و وقار جان مي فرانسه، اشراف پيش از دورة

  .هنگام مرگ داد فصاحت و بالغت دادند
انقالبيان فرانسـه  . در زمان روسو ديگر مردم از امنيت خسته شده و رفته رفته به شور و هيجان گرايش يافته بودند

ايـن آرامـي چنـان    جهان سياست بار ديگر به آرامي گراييد، ولـي   1815در سال . و ناپلئون اين گرايش را ارضا كردند
به همين جهت رضايت از . كاران وحشتزده تاب تحملش را داشتندزندگي پر شور بود كه فقط محافظه يراخشك و مغ

وضع موجود، كه از خصايص فرانسة زمان لويي پانزدهم و انگلستان پيش از انقالب فرانسه بود، اين بـار بـه هـيچ روي    
از طرفـي طغيـان صـنعتي، هـم     : دو صورت به خود گرفت 1»حاد مقدسات«طغيان قرن نوزدهم بر ضد . وجود نداشت

اين طغيان كمابيش كامالً از مسلك رمانتيـك بركنـار مانـد و از    . داري و هم كارگري، بر ضد سالطين و اشرافسرمايه
راديكالهـاي فلسـفي و نهضـت آزادي تجـارت و سوسياليسـم ماركسـي       . بسياري جهات به قـرن هجـدهم راجـع بـود    

 ايايـن نهضـت پـاره   . از طرف ديگر، نهضت رمانتيك با طغيان صنعتي تفـاوت كامـل داشـت   . گان اين نهضتندنمايند
هدف رمانتيكها صلح و آرام نبود، بلكه هدف آنها عبارت بود از زندگي فردي سـودايي و  . ارتجاعي و پاره اي انقالبي بود

زشتي بود، و تالش معـاش   ، نظامند، زيرا كه اين نظامنظام صنعتي به هيچ روي نظر خوش نداشت ارمانتيكها ب. پر شور
در دورة پـس از  . شايستة روح جاودان رمانتيكها نبود، و رشد سازمانهاي اقتصادي جديد مخل آزادي فـردي مـي شـد   

     يعني بـه نظـر رمانتيكـه هـر ملتـي      . انقالب رمانتيكها به واسطة مرام ناسيوناليسم رفته رفته به سياست كشانده شدند

                                                           

خيـر خـواهي   «اين اتحـاد بـر اسـاس    . ، يعني پس از سقوط ناپلئون، براي سامان بخشيدن به وضع اروپا پديد آمد1815اتحادي كه در . 1
پاپ در اين اتحاد شركت . تاج و تخت و جلوگيري از تغيير و تبديل بودبه هاي قديمي داشت و هدف آن بازگرداندن سلسله قرار» حيمسي
  .م. نكرد
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مي بايست داراي يك روح مشترك باشد، و مادام كه مرز ميان دولتها با مرز ميان ملتها تفاوت داشته باشـد ايـن روح   
با حـرارت تمـام از    در نيمة اول قرن نوزدهم ناسيوناليسم نيرومندترين اصول انقالبي بود و اكثر رمانتيكها. آزاد نيست

  .كردندآن هواداري مي
به طور كلي اين است كه اين نهضت موازين زيبايي شناسـي را بـه جـاي مـوازين      صفت مشخص نهضت رمانتيك

كـه  (دارويـن  . ببر زيباست، ولي مفيد نيسـت  .في المثل كرم خاكي مفيد است، ولي زيبا نيست. بهره جويي مي گذارد
اخـالق رمانتيكهـا در درجـة اول داراي انگيـزه هـاي      . ببـر را  Blakeكرم خاكي را مي پسنديد و بليك ) رمانتيك نبود

اما براي مشخص ساختن رمانتيكها توجه به اهميت انگيزه هاي زيبـايي شناسـي كـافي نيسـت؛     . زيبايي شناسي است
در . ساخت، توجـه كنـيم   نبلكه بايد به انقالب ذوقي، كه حس زيبايي شناسي رمانتيكها را نسبت به اسالفشان دگرگو

نمـودار  . دهند يكي از بـارزترين نمودارهـاي ذوق آنهاسـت   مي» گوتي«ه رمانتيكها به معماري خصوص رجحاني ك اين
) يكي از خيابانهاي لنـدن (» فليت استريت« 1دكتر جانسون. ديگر پسند رمانتيكها در ارزيابي صحنه هاي طبيعي است

ز لندن خسته شـده باشـد از زنـدگي خسـته شـده      را بر هر منظرة روستايي ترجيح مي داد و معتقد بود كه هر كس ا
اسالف روسو اگر فالن منظرة روستايي را تحسين مي كردند، اين منظره بي گمان محل حاصلخيز پربركتي بـود  . است

در رمانهـاي  . اما روسو چون سويسي بود طبيعتاً كوههاي آلـپ را مـي سـتود   . مانند چراگاههاي سبز و گاوهاي فربه -
رودهاي خروشان و پرتگاههاي هولناك و جنگهاي بيراه و رعد و برق و توفـان و دريـا و بـه طـور كلـي       پيروان او ما با

اين تغييري كه در پسند مردم روي داده است كمابيش دائمي به نظـر  . كنيمه بي فايده و مخرب است برخورد ميآنچ
ع سـبز و گنـدمزارهاي خـرم    را بـر مراتـ  » يونندكناگر«مي رسد؛ بدين معني كه امروز تقريباً همة مردم آبشار نياگارا 

  .تواند نموداري از سليقة مردم در باب مناظر به شمار آيدهاي جهانگردان ميجاي مسافرخانه. دهندترجيح مي
رمانتيكها چيزهاي غريبـي دوسـت   . روحيات رمانتيكها را در رمانهاشان بهتر از هر جاي ديگر مي توان مطالعه كرد

ارواح و اشباح، و قلعه هاي ويران، و آخرين بازماندگان غمـزدة خـانواده هـايي كـه زمـاني بـزرگ و       مي داشتند؛ مانند 
فيلـدينگ و  . توانگر بوده اند، و هيپنوتيزورهـا و جـادوگران، و جبـاران در سراشـيب سـقوط، و دزدان دريـاي مغـرب       

. وقـوع آنهـا كـامالً محتمـل بـود      اسمولت در رمانهاي خود آدمهاي عادي را در اوضاعي قرار مي دادنـد كـه حـدوث و   
كردنـد؛ ولـي رمانتيكهـا ايـن قبيـل      دادند نيز چنين ميالعمل نشان ميتهايي كه بر ضد مسلك رمانتيك عكسرئاليس

علم، آن هم از نوع . براي آنها فقط چيزهاي عظيم و بعيد و حشت آور الهام بخش بود. مضامين را مبتذل مي دانستند
اما چيزي كـه رمانتيكهـا   . توانست مورد استفادة رمانتيكها واقع شودرسيد ميفت انگيز ميايج شگمشكوكش، اگر به نت

گاهي نيـز رمانتيكهـا از واقعيـات گذشـته و حـال      . را بيشتر جلب مي كرد قرون وسطي و چيزهاي قرون وسطايي بود
اثـر  » آنقـا قـوبالي «. تنمونة ايـن امـر اسـ    The Ancient Mariner» دريانورد كهن«. يكسره چشم پوشي مي كردند

جغرافياي رمانتيكهـا هـم جالـب    . كندقعي دانست كه ماركوپولو توصيف ميتوان همان سلطان واكولريج را مشكل مي
گرفته تا خوارزم، همه دور افتاده يا آسـيايي يـا    Xanadoگويد، از گزانادو اطي كه اين جغرافيا از آن سخن مينق. است

  .قديمي است
در آخـرين سـالهاي قـرن هجـدهم     . با آنكه از روسو سرچشمه گرفت، در آغاز بيشتر آلماني بـود نهصت رمانتيك، 

از . بيني آنهاسـت بيـان كردنـد   آنچه را نشان دهندة مشخصات جهان رمانتيكها جوان بودند، و به هنگام جواني بود كه
فرديتشـان در جمعيـت يكرنـگ    ميان آنها كساني كه از بخت بدفرجام جوانمرگ نشـدند سـرانجام اجـازه دادنـد كـه      

يك نفر رمانتيك اگر پروتستان به دنيا آمده بود مي توانست كاتوليك شـود؛  . (كليساي كاتوليك محو و مستهلك شود
توانست كاتوليك بماند، زيـرا در ايـن صـورت الزم مـي آمـد كـه مـذهب        اتوليك به دنيا آمده بود مشكل مياما اگر ك

                                                           

1 .Dr. Samuel Johnson م. اديب و منتقد و لغتنامه نويس معروف انگليسي در اواخر قرن هجدهم.  
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بينـي،  تأثير كردند؛ ولي نظير همـين جهـان  رمانتيكهاي آلماني در كولريج و شلي .) كاتوليكي را با طغيان سازش دهد
در فرانسـه مسـلك رمانتيـك، بـه     . قرن نوزدهم در انگلستان نيز متداول شـد اول مستقل از تأثير آلمانيها، در سالهاي 

  .اش، پس از بازگشت سلطنت باب شد و تا زمان ويكتور هوگو ادامه يافتق شدهشكل رقي
 Brookfarmو بروك فـارم   Thoreauتوان در ملويل و تورو كمابيش خالص مسلك رمانتيك را مي در امريكا شكل

بينـي  جهـان رمانتيكها متمايل به مذهب كاتوليكي بودند، ولي در جنبة فـردي  . مشاهده كرد Howthorneو هاوثورن 
ي آنها در ايجاد رسوم و عقايد و سازمانها تقريبـاً  ئماشك، يك عنصر پروتستاني هم وجود داشت؛ و توفيقهاي دآنها، بي

  .منحصر به كشورهاي پروتستان بوده است
 Rivals» رقيبـان «در نمايشـنامة  . توان در آثار هـزل نويسـان مالحظـه كـرد    غاز مسلك رمانتيك انگلستان را ميآ

عشـق بـا مـردي بـي چيـز      دختري كه قهرمان نمايشنامه است مي خواهـد از روي   Sheraidanاثر شرايدن ) 1775(
كنـد  به فريب خود را بي چيز معرفي مـي  اما مرد ثروتمند. عروسي كند، نه با مرد ثروتمندي كه كسانش در نظر دارند

  .ربايدو دل از دختر مي
                     »حــس و حساســـيت «و  Northanger Abbey» صــومعة نـــورت انگــر  «در  Jane Austinجــين اوســتين   

Sense and Sensibility )8-1797 (قهرماني دارد كه بـا خوانـدن   » صومعة نورت انگر«. رمانتيكها را دست مي اندازد
 1794كـه در   Mysteries of Udolpho» اسـرار اودلفـو  «به نـام   Mrs Radcliffخانم رادكليف » فوق رمانتيك«رمان 

وي بـود و مشـكل مـي تـوان او را جـزو يـك       قطع نظر از بليك كه شاعري منـز . منتشر شده بود، از راه به در مي رود
اثر كولريج اسـت كـه در سـال    » دريانورد كهن«در انگلستان همان » صحيح«دانست، نخستين اثر رمانتيك » نهضت«

بـه او كمـك مـالي كردنـد، كـولريج بـه        Wodgwoodسال بعد، چون بدبختانه خانـدان وجـوود   . انتشار يافت 1799
  .هاي كانت غرق شد، و اين كار باعث پيشرفت شعر او نشديشهرفت و در اند Gottingenگوتينگن 

و مرتجع شدند، كين و نفرت نسبت به انقـالب فرانسـه    Southeyو ساوثي  Wordsworthپس از آنكه ووردزورث 
تس آن را احيـا  ياما به زودي بايرون و شلي و ك. نهضت رمانتيك انگلستان را به مدت كوتاهي متوقف ساخت ،ناپلئون
  .د؛ و اين نهضت تا حدي بر سراسر عهد ملكه ويكتوريا حكمفرما بودكردن

اثر ماري شلي، كـه بـا الهـام گـرفتن از مكالمـه بـا بـايرون در ميـان منـاظر           Frankenstein» فرانكنشتين«رمان 
سلك رمانتيـك  توان آن را وصف حال رشد و توسعة مبرمانتيك آلپ نوشته شده است، حاوي داستاني است كه شايد 

نيست؛ بلكه در آغاز موجود مهرباني است كه جويـاي  » غول محض«ين چنانكه مثل ساير شده انست، غول فرانكنشتد
مهر و محبت انساني است؛ اما به سبب وحشتي كه از كراهت منظر او به كساني كه وي مي كوشد محبتشان را جلـب  

بـي چيـز و    ، پنهان از نظرها، يك خـانوادة اين غول. شودسوي خشونت و كينه توزي رانده مي كند دست مي دهد به
شـود كـه خـود را    دهد، و سـرانجام بـر آن مـي   آنها را در گرفتاريهاشان ياري ميكند و دزدانه كلبه نشين را تماشا مي

  :دانبدانها بشناس
آرزو مـي كـردم ايـن موجـودات     . ديدم ميلم به جلب حمايت و محبت آنها بيشتر مي شدهرچه آنها را بيشتر مي«

ت ايـن فكـر را   أجـر . ديدن نگاههاي پر مهر آنها نهايت آرزوي مـن بـود  . سند و دوستم بدارندادوست داشتني مرا بشن
  ».نداشتم كه مبادا آنها با تحقير و وحشت از من رروي بگردانند

ماننـد  اين است كه غول ابتدا از صـانع خـود تقاضـا مـي كنـد كـه زنـي        . گرداننداز غول روي مياما سرانجام آنها 
دارد شود كه همة كساني را كه فرانكنشتين دوست مـي شود، بر آن مين اين تقاضا رد ميخودش براي او بسازد؛ و چو

دهد و به جسد مردة فرانكنشتين چشم دوختـه  غول همة جنايات خود را انجام مي اما پس از آنكه. يكايك هالك كند
  :همچنان شريف است» احساساتش«است، 
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بختي كه من وجود خود را بـه او  نابغة نگون. من به حد كمال رسيد با كشتن او جنايات !قرباني من استاين هم «
اكنون چه سودي دارد كه من از تو طلـب بخشـايش كـنم؟    ! اي موجود سخاوتمند خودخواه! آه، فرانكنشتين. مديونم

  ».اماز پاي درآوردهو را براي هميشه داشتي تز ميان بردن كساني كه تو دوست ميمن كه با ا
 انـدازم،  من به گناهان وحشـتناك خـود نظـر مـي    وقتي كه ... تواند به من پاسخ دهدنمي. افسوس كه مرده است«

نمي توانم باور كنم كه من همان موجودي هستم كه زماني ضميرش سرشار از انديشه هاي عالي و آسماني، سرشار از 
. آيـد كند به صورت ابليسـي بـدكار در مـي    اي كه سقوطه هست؛ فرشتهاما چنين است ك! بودزيبايي و عظمت خوبي 

  ».من تنها هستم. ولي حتي آن دشمن خدا و خلق نيز در تنهايي خود ياران و همدستاني داشت
وقتي كه شكل رمانتيك اين داستان را حذف كنيم، مي بينيم كه در اين روحيه هيچ چيز غير واقعي وجود نـدارد؛  

قيصر سابق آلمـان در  . اير آن الزم نيست در ميان دزدان درياي و سالطين واندال به جستجو پردازيمو براي يافتن نظ
. دارنده انگليسيان ديگر او را دوست نمينزد يك نفر انگليسي كه بدانجا رفته بود ناليده بود از اينك Doornشهر دورن 
هفده ساله نام مي برد كه پسـر ديگـري را در خنـدق    جنايات اطفال از يك پسر  ةدر كتاب خود دربار Burtدكتر برت 

دكتـر  . غرق كرده است، و دليلش اين بوده است كه نه خانواده اش و نه همساالنش هيچ يك به او محبتي نداشته انـد 
برت با آن پسر مهرباني كرد، و او مرد محترمـي از كـار درآمـد؛ امـا هـيچ دكتـر برتـي پيـدا نشـد كـه تربيـت غـول             

  .ا بر عهده بگيردفرانكنشتين ر
رمانتيكها عواطف تند را، از هر نوع كه . خطاي رمانتيكها در روحيات آنها نيست، بلكه در موازين ارزشهاي آنهاست

خاصه هنگامي كه با ناكـامي تـوأم    ،عشق رمانتيك. باشد و به هر نتيجه اي كه منجر شود، تمجيد و تحسين مي كنند
و حسـد و   كينه و حقـد . ند رمانتيكها واقع شود؛ اما غالب عواطف تند ويرانگرندباشد، اين قدر تندي دارد كه مورد پس

خورده و خشم كسي كه به ناحق زير فشار قرار گرفتـه باشـد و شـور جنگجـويي و تحقيـر      ندامت و يأس و غرور زخم
روني، شـيرك  بدين جهت آدمي كه به سبب مسلك رمانتيك، خاصه از نـوع بـاي  . بردگان و ترسويان از اين قبيل است

  .يا ياغيي آشوب طلب است، يا جباري فاتح .شودباشد شديدالعمل و ضد اجتماعي مي شده
بشر به سـبب  . بيني داراي جاذبه اي است كه علل آن در ژرفاي سرشت بشر و اوضاع بشري نهفته استاين جهان

ي احتيـاج بـه ديانـت و اخـالق بـرا      .سودجويي اجتماعي شده، اما از نظر غريزه تا حد زيادي منفرد باقي مانـده اسـت  
اما عادت ترك لذات حاضر براي فوايد آينده، عادت ناراحت كننده اي اسـت؛ و  . خيزدتقويت سودجويي، از اينجا بر مي

كساني كـه در چنـين   . وقتي كه شهوات طغيان كنند قيدهاي احتياطي رفتار اجتماعي را مشكل مي توان تحمل كرد
                    قـدرت تـازه اي   مواردي اين قيدها را به دور مي افكنند، به سب خاتمه يافتن تعارض درونـي شـان احسـاس قـوت و     

ز نـوعي تعـالي آسـماني    گو اينكه ممكن است عاقبت به مصيبتي گرفتار آيند، در حين انجـام دادن عمـل ا  . مي كنند
صـرف تقـوا و فضـيلت                                      شـوند كـه، هـر چنـد عارفـان بـزرگ از آن خبـر دارنـد، حـالي نيسـت كـه بـه            برخوردار مي
  .اي دست دهدپيش پا افتاده

 ؛فردي انسان باز هم پديد ار مي شود در اين حال آن جزء   فـردي   اما اگر عقل در برابر آن پايداري كنـد آن جـزء
شخص عارف به خـدا ملحـق مـي شـود، و در تعقـل و تفكـر راجـع بـه ذات         . ناچار خود را در لفاف افسانه مي پيچيد

شخص ياغي آشوب طلب قدم از هـم  . كه در برابر همسايه اش دارد آزاد و بري مي يابدنامتناهي خود را از وظيفه اي 
حقيقـت و و ظيفـه، كـه بـه ترتيـب      . فراتر مي گذارد؛ يعني خود را نه ملحق به خدا بلكه عين خدا احساس مي كنـد 

ه او بگويـد، و وظيفـه   نمايندگان عبوديت ما در برابر ماده و همسايگان ما هستند، براي ديگران حقيقت همان است كـ 
كار و زحمت زندگي كنـيم، مـي توانسـتيم ايـن      توانستيم به طور انفرادي و بياگر ما همگي مي. بفرمايدهمان كه او 

توانيم، لذت اين وجد و حـال فقـط بـراي    دهد دريابيم؛ اما چون نميدست ميوجد و حال را كه از آزادي و وارستگي 
  .ديوانگان و ديكتاتورها ميسر است
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اسـت كـه   هاي فردي بر ضد قيدهاي اجتماعي نه فقط كليد فلسفه و سياسـت و احسـاس آن امـري    طغيان غريزه
  .شود، بل كليد عواقب و نتايج آن نهضت تا عصر حاضر نيز هستناميده مي» نهضت رمانتيك«

نفـس خـويش بـه    گراييد؛ و پـرورش  ) solipsism(» اصالت خويش«آليسم آلماني، به سوي فلسفه تحت تأثير ايده
  .عنوان اصل اساسي اخالق اعالم شد

. اچ. داسـتان دي . در مورد احساس، ناچار وصلت نارنگي ميان انزواطلبي و ضروريات شهوت و اقتصاد صورت گرفت
قهرمـاني   The Man Who Loved Islands» داشتمردي كه جزيره ها را دوست مي«ام به ن D. H. Lawrenceلورنس 

تنهايي مطلق لذت را هر روز بيشتر تحقير مي كند، و سرانجام از گرسنگي و سرما، در حالي كه از دارد كه اين وصلت 
وليكن نويسندگاني كه تنهايي را مدح كرده اند نتوانسته اند در آثـار خـود بـه ايـن درجـه از      . شودمي برد، هالك مي

ت، و كسـي كـه مـي خواهـد كتـاب      الت تمدن براي شخص منزوي ميسر نيسـ تسهي. نسجان و هماهنگي نائل شوندا
بنويسد يا اثر هنري پديد آورد، اگر بخواهد پس از انجام دادن كار خـود جـان بـه در بـرد، بايـد همكـاري ديگـران را        

كـه نگـذارد كسـاني كـه     براي اينكه به احساس تنهايي اش خللي وارد نيايد، بايد اين توانايي را داشـته باشـد   . بپذيرد
شود كـه آن كسـان بـردة او    تي به بهترين نحو حاصل ميض نفس او شوند، و اين توانايي وقكنند معتربرايش كار مي

  .باشند
عشاق سودايي مادام كه بر ضد قيدهاي اجتماعي در حال طغيـان  . اما عشق تند و سودايي موضوع دشوارتري است

ليكن در واقع رابطة عشقي فوراً به صورت قيد اجتمـاعي در  گيرند؛ وشوند مورد تحسين و تمجيد قرار ميشناخته مي 
گيرد، و اگر عشق آن قدر قوي باشد كـه قطـع عالقـه را دشـوار كنـد، ايـن تنفـر        آيد، و معشوق مورد تنفر قرار ميمي

  .شديدتر مي شود
حفاظ طـرف  به عنوان نبردي تصور مي شود كه در آن هر يك از طرفين مي كوشد با دريدن پردة عشق در نتيجه 

، و از او بيشتر بـه وسـيلة آثـار    Strindbergه واسطه نوشته هاي استريندبرگ ب اين نقطة نظر. مقابل او را از ميان ببرد
  .لورنس، معروف شده است. اچ. دي

مطابق اين نحوة احساس، نه همين عشق سودايي بلكه هر رابطة دوستانه اي با غير فقط تا آنجا ممكن اسـت كـه   
و اين در صورتي امكان پـذير اسـت كـه غيـر خويشـاوند نسـبي       . دة نفس خود شخص در نظر گرفته شوداين غير زائ

و . تأكيد بر نژاد از اينجا بـر مـي خيـزد   . شخص باشد؛ و خويشاوندي هر چه نزديكتر باشد حصول اين امر آسانتر است
دانيم كه اين امر در بايرون ما مي. شودم ازدواج با محارم ميچنانكه در نزد بطليموسهاي مصر ديده شده، منجر به رس

 نيچـه خـواهر  . كنـد ينده مجسم ميواگنر احساسي نظير همين احساس را در عشق زيگموند و زيگل. چگونه تأثير كرد
آنچـه را تـو   «: خواهرش مـي نويسـد  نيچه به . داد، منتها كار او به رسوايي نكشيدخود را بر هر زن ديگري ترجيح مي

ـ  . ي، من با قوت تمام احساس مي كنم چون هر دوي ما به يك نژاد تعلق داريمكني و مي گويمي يش از ديگـران  تـو ب

  ».من به خوبي منطبق است فلسفةاين نكته با . شناسي، زيرا ما از يك پدر و مادريممرا مي
شود كه هر  در اين اصل چنين انگاشته مي. است» فلسفه«اصل مليت، كه بايرون از هواداران آن بود، بسط همين 

مـازيني،  . با هم اشتراك دارند» آگاهي خوني«ملتي يك نژاد را تشكيل مي دهد، و افراد آن در نياكان خود و در نوعي 
كه مكرر به انگليسيان ايراد مي گرفت كه چرا نتوانسته اند بايرون را درك كنند، چنين تصور مي كرد كـه هـر ملتـي    

جستند وي عظمت آشوب طلبانه اي را كه رمانتيكها در مردان قهرمان مي داراي يك فرديت مرموز است، و همان نوع
آزادي ملل، نه فقط در نظر مازيني بلكه در نظر سياسـتمداران نسـبتاً متـين و مـوقر نيـز، بـه       . دادبه ملتها نسبت مي

  .المللي را غير ممكن ساختامر مطلق و مجسم شد و همكاري بينعنوان يك 
، پـاره اي از ايـن   بينـي رمانتيـك  در عين حال جهان. هودي همراه است، طبيعتاً با مرام ضد ياعتقاد به خون و نژاد

بيني اشرافي است و پاره اي بدين سبب كه شور و سودا را بر حساب و كتـاب تـرجيح مـي دهـد،     جهت كه يك جهان
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در نتيجـه مخـالفتي بـا سـرمايه داري اعـالم مـي كنـد كـه بـا مخالفـت           . كسب و تجارت را شديداً تحقير مـي كنـد  
سوسياليستها، كه نمايندة منافع كارگران هستند، كامالً متفاوت است؛ زيرا مخالفت رمانتيك مخالفتي است مبتني بـر  

سرمايه داري در چنگال يهوديـان اسـت آن را تقويـت    بيزاري از اشتغال فكر به امور اقتصادي، و اين سخن كه دنياي 
آمد كه به مبتذالتي چون نيروي اقتصادي از عرش اعالي خود آن قدر فرود ميبايرون در موارد نادري كه . كرده است

  :كندجه كند همين نقطة نظر را بيان ميتو
  دارد؟كيست كه تعادل جهان را نگه مي

اي اروپاي كهن را به جنجـال وا  كه روزنامه ه(كند؟ آزاديخواه، حكومت ميكيست كه بر فاتحان، چه مستبد و چه 
  .)دارندمي

  انگيزد؟ن پرستان برهنة اسپانيا را بر ميكيست كه وط
  بخشد؟ياي قديم و جديد را رنج و لذت ميكيست كه دن

  چرخاند؟كيست كه چرخ سياست را مي
  آيا ساية شجاعت نجيبانة بناپارت است؟

  .يلد جهود و همكارش بيرينگ مسيحي استارادت چا !نه
ر شعرش شايد چندان لطيف نباشد، اما احساسش كامالً به عصر ما تعلق دارد، و همـة پيـروان بـايرون آن را تكـرا    

  .اندكرده
قسـمتي از  . نهضت رمانتيك اساساً هدفش رها ساختن شخصيت بشر از غل و زنجير اخالق و رسوم اجتماعي بـود 

ورده آبيهوده اي در راه اشكال مطلوب فعاليت بيش نبود؛ زيرا هر جامعة قديمي قواعد رفتاري پديد اين زنجيرها مانع 
اما شهوات نفساني همين كـه رهـا   . توان يافت كه اين قواعد قديمي استر دفاع از آنها جز اين مطلبي نمياست كه د

را رام كنـد، ولـي   » نفس«حيت تا حدي توانست مسي. آيندطابق حوائج اجتماع به بند در نميشدند دوباره به آساني م
رمانتيك اين طغيان را به حيطة اخالقيـات  علل اقتصادي و سياسي و عقلي طغيان بر ضد كليسا را دامن زد، و نهضت 

با تشجيع يك نفس جديد سركش همكاري اجتماعي را غير ممكن ساخت، و پيروان خـود  اين نهضت . هم سرايت داد
نفـس پرسـتي در ابتـدا سـبب شـد كـه مـردم از ديگـران         . امطلوب آشوب و استبداد تنها گذاشترا در برابر دو شق ن

مهرباني پدرانه انتظار داشته باشند، اما چون دريافتند كه ديگران نيز نفس دارند، آرزوي سرخوردة مهرباني مبـدل بـه   
توانـد  قي اسـت خـودبيني نمـي   گي اجتمـاعي بـا  انسان يك حيوان منفرد نيست، و مادام كه زند. كينه و خشونت شد

 .عاليترين اصل اخالق باشد
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  رو��
» فيلسـوف «است او را  philosopheهر چند به معني فرانسوي كلمه در قرن هجدهم ) 1712-1778( ژان ژاك روسو

اما تأثير روسو در فلسفه قوي بود؛ چنانكه در ادب و ذوقيات و رسوم و سياست . توان ناميدبه معني امروزي كلمه نمي
دربارة محاسن روسو به نام متفكر هر چه باشد، بايد اهميت فراوان او را به عنوان يـك  عقدة ما . نيز اين تأثير را داشت

ناميـده مـي شـد،    » حساسـيت «اين اهميت از توسل جستن او به دل، و آنچـه در روزگـار او   . عامل اجتماعي بپذيريم
طـف بشـري اسـتنباط    شـري را از عوا روسو پدر نهضت رمانتيك و مبدع دستگاههايي است كه حقايق غير ب. برخاست

از . در مقابل شكل قـديمي سـلطنت مطلقـه    -كنند، و مخترع فلسفة سياسي ديكتاتوري هاي شبه دموكراتي است مي
انـد و  كساني كه از روسو پيروي كـرده : ندااند به دو دسته تقسيم شدهنون كساني كه خود را مصلح دانستهزمان او تاك

خاص هـيچ ناسـازگاري در آنهـا    اند و بسياري اشدو دسته با هم همكاري كرده ي اينگاه. اندكساني كه پيرو الك بوده
  .اندنديده

اسـت و روزولـت و چرچيـل نتيجـة                     در عصر حاضر هيتلـر نتيجـة روسـو   . تدريج ناسازگاري آشكار شده استاما ب
  .اندالك

اما در نقل آن نويسنده در اسارت حقيقـت   به تفصيل بسيار آمده،» اعترافات«شرح حال روسو به قلم خود وي در 
روسو خوش داشت كه خود را گناهكار بزرگي جلوه دهد، وگاه در اين كار مبالغه مي كرد؛ اما همه گونـه  . نمانده است

امر او را نگران نمـي كـرد، چـون    اين . دليل و برهان خارجي وجود دارد كه روسو از همة فضائل عادي بري بوده است
نسـبت بـه    شه دلي نازك دارد؛ منتها حتي اين دل نازك نيز هرگـز او را از ارتكـاب اعمـال پسـت    يهم پنداشت كهمي

من فقط آن اندازه از شرح حال روسو را كه براي شناختن فكـر و تـأثير او الزم اسـت    . كردبهترين دوستانش منع نمي
  .نقل خواهم كرد

پدرش كه مرد فقيري بود هم سـاعت سـاز و هـم    . م يافتروسو در ژنو متولد شد و به نام پيرو مذهب كالوين تعلي
در دوازده سـالگي  . مادرش هنگامي كه روسو شـيرخوار بـود درگذشـت و خالـه اش او را بـزرگ كـرد      . معلم رقص بود

. مدرسه را ترك گفت و در دو شغل شاگردي كرد، اما از هر دو بيزار شد و در شانزده سالگي از ژنو بـه سـاوآ گريخـت   
مراسـم  . خواهد به مذهب كاتوليك درآيـد يك كشيش كاتوليك رفت و گفت كه ميمعيشت نداشت، نزد چون وسيلة 

خـود  . اين جريان نه روز طول كشيد. در مؤسسة خاص نودينان انجام گرفت Turinورود به مذهب كاتوليك در تورين 
را فريب دهد كـه آن عمـل مقدسـي     توانستم خودنمي«. ط براي پول انجام داده استروسو مي گويد كه اين كار را فق

اما اين مطلب پس از آنكه روسو به مـذهب پروتسـتاني   » .بود كه در شرف انجام دادنش بودم در حقيقت عمل راهزنان
در . اسـت  من و معتقـد بـوده  ؤبازگشت نوشته شده است؛ و داليلي در دست است كه وي چند سالي يك كاتوليـك مـ  

محل سكونت او بوده به بركـت دعـاي يـك اسـقف معجـزه وار از آتـش        1730اي كه در شهادت داد كه خانه 1732
  .سوزي نجات يافته است
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بـه نـام مـادام دو    در جيبش نهادند و او را بيرون راندند، نـزد بـانويي   پس از آنكه در مؤسسة تورين بيست فرانك 
ي را نـزد روسـو يافتنـد كـه     هنگام مـرگ وي نـوار  . پيشخدمت شد، و سه ماه بعد آن بانو درگذشت Vercellyورچلي 

روسو گفت كه آن نوار را دختـر پيشـخدمتي كـه    . متعلق به مادام دو ورچلي بود و در حقيقت روسو آن را دزديده بود
خباثت هرگز بـه  «: عذر روسو شنيدني است. گفتة او را باور و دختر را مجازات كردند. دوستش مي دارد بدو داده است

ن دور نبوده است؛ هر چند تناقض گويي است اين نكته حقيقت دارد كـه وقتـي كـه آن    اندازة آن لحظة بي رحم از م
ياد او در ذهن من حاضر بود، و من تقصير خود را بـه  . دختر بيچاره را متهم كردم محبت من به او باعث عمل من شد

ق اخـالق روسـو،   ايـن نمونـة خـوبي اسـت از آنكـه چگونـه، مطـاب       » .گردن نخستين كسي كه به نظرم رسيد انداختم
  .گيردجاي هر نوع فضيلت عادي را مي» يتحساس«

كه مانند خود روسو از مذهب پروتستاني به كاتوليكي گراييده بود، بـا او   Warensپس از اين واقعه، مادام دو وارن 
بـه  . رفتوي بانوي زيبايي بود كه به مناسبت خدماتي كه به مذهب كرده بود از پادشاه ساوآ وظيفه مي گ. دوست شد

سو شد نيز روسـو او  حتي پس از آنكه مادام دو وارن رفيقة رو. مدت نه تا ده سال اغلب اوقات روسو در خانة او گذشت
كردنـد و در كمـال صـميميت    ام به شراكت از مـادام اسـتفاده مـي   تا مدتي روسو و خدمتكار ماد. ناميدمي» مامان«را 

رحمت ايزدي پيوست، روسو افسرده خاطر شد؛ منتها خود را با اين فكـر  چون خدمتكار به . روزگار را به سر مي بردند
  ».رسدخوب، حداقل لباسهايش به من مي«: تسلي داد كه

روسو در سالهاي جواني دورانهاي مختلفي را به ولگردي گذرانيد و پياده سفر كرد و در اين ايام بـه هـر نحـو كـه     
ي از اين ايام دوستي كه همسفر او بود در يكـي از خيابانهـاي شـهر    در يك. ردكيش مي آمد زندگي خود را تأمين ميپ

بـار هـم منشـي    يك. در وسط خيابان رها كـرد و رفـت  روسو از ازدهام مردم استفاده كرد و دوستش را . ليون غش كرد
شخصي شد كه خود را رئيس يك صومعة يوناني و زائر مزار مقدس معرفي مي كـرد؛ بـاز در وقـت ديگـر خـود را بـه       

  .درآورد و با بانوي ثروتمندي رابطه برقرار كرد Duddingورت يك يعقوبي اسكاتلندي به نام دادينگ ص
اين سفير مـرد مـي خـواره اي    . روسو به كمك بانوي عالي مقامي منشي سفير فرانسه در ونيس شد 1743اما در 

. اخت حقوق او را فرامـوش مـي كـرد   كه كارهايش را به عهدة روسو مي گذاشت اما پرد Montaiguبود به نام مونتگو 
روسـو بـراي دادخـواهي بـه     . روسو كارها را خوب انجام مي داد، و در دعوايي كه الجرم ميانشان در گرفت مقصر نبود

ناراحتيهايي كه از اين معطلي بـراي روسـو   . همه به او حق دادند، اما تا مدت درازي كاري صورت نگرفت. پاريس رفت
او با دولت موجود فرانسه بي تأثير نبود؛ گو اينكه روسو سرانجام حقوق عقب افتادة خـود را  پيش آمد در مخالف شدن 

  .وصول كرد
كه پيشخدمت خانه اش در پاريس  Thérćac le Vasseurبود كه روسو با ترزلو واسور ) 1745(در حدود اين زمان 

از اين زن روسو .) ا گاهي روابط ديگري هم داشتمنته(روسو باقي عمر خود را با اين زن گذراند . بود ارتباط پيدا كرد
هيچ كس تاكنون نفهميده است كـه چـه   . صاحب پنج فرزند شد و همة آنها را تحويل پرورشگاه كودكان سر راهي داد

. ترزلو واسور زني زشت و نادان بود و سواد خواندن و نوشـتن هـم نداشـت   . كردوي آن زن جلب ميچيز روسو را به س
اسم ماهها را نمي دانسـت و جمـع بسـتن پـول را بلـد نبـود؛       .) را بدو آموخت، اما خواندن را نياموختروسو نوشتن (

مـي گويـد كـه    ) راست يـا دروغ (روسو . مادرش حريص و طماع بود؛ ترز و مادرش روسو و دوستان او را مي دوشيدند
مي كرد و به دنبال جوانهـاي اصـطبل    در سالهاي بعد، ترز مست. هرگز بارقة عشقي نسبت به ترز در خود نيافته است

شايد روسو از اين احساس كه خود را از حيث عقل و مال بي شك از او برتر مي ديد خوشش مي آمد، و نيز . مي افتاد
روسو هميشـه از مصـاحبت بزرگـان ناراحـت بـود و مـردم سـاده را        . خوشش مي آمد كه آن زن كامالً بدو اتكا داشت

گرچه روسو ترز را هرگز به عقد خـود در  . ز اين لحاظ احساس دموكراتي او كامالً صادقانه بودا. حقيقتاً ترجيح مي داد
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ـ  اكرد؛ و همة بانوان عا او كمابيش مانند همسر رفتار مينياورد، ب بـا   دلي مقامي كه با روسو دوستي داشتند ناچـار بودن
  .ترز نيز بسازند

جايزه اي پيشنهاد كرد كه براي نوشتن  Dijonفرهنگستان ديژون . نخستين توفيق ادبي روسو كمي دير دست داد
اند؟ روسو طرف نفي را گرفت و جايزه را اي به نوع بشر رساندهآيا علم و هنر فايده :بهترين مقاله دربارة اين مسئله كه

منان اخالقند و با ايجاد نيـاز بردگـي پديـد مـي آورنـد؛ زيـرا       وي گفت كه علم و ادب و هنر بدترين دش). 1750(برد 
چگونه مي توان كساني مانند وحشيان امريكا را كه برهنه مي گردند به زنجير كشيد؟ چنانكه مي توان انتظار داشـت،  

 اثر پلوتـارك را خوانـده و سـخت   » حيات مردان نامي«وي در هفت سالگي . روسو طرفدار اسپارت و مخالف آتن است
او هـم ماننـد اسـپارتيان    . به خصوص شرح حال ليكورگوس را بسيار دوست مي داشت. تحت تأثير آن قرار گرفته بود

توانسـتند در جنـگ   را كـه اروپاييـان فاسـد مـي    » ن نجيبوحشيا«پيروزي در جنگ را معيار خير مي دانست؛ معهذا 
زگارند و همة علوم از منشـأ پسـتي سرچشـمه    معتقد بود كه علم و فضيلت با هم ناسا. شكست دهند تحسين مي كرد

كنجكـاوي  ستاره شناسي از خرافات ستاره بيني، علم بيان از جاه طلبي، هندسه از حرص و آز، و فيزيك از : مي گيرند
تعلـيم و تربيـت و صـنعت چـاپ سـزاوار      . شوند؛ و حتي علم اخالق سرچشمه اش غرور انسان استبيهوده نتيجه مي

  .ه انسان متمدن را از وحشي تعليم نيافته متمايز كند بد استتحقيرند؛ هر چيزي ك
روسو پس از آنكه با مقالة خود جايزه را ربود و شهرت ناگهاني به دست آورد مطابق احكام مقالة خود بـه زيسـتن   

  .زندگي ساده در پيش گرفت و ساعت خود را فروخت، و گفت كه ديگر احتياجي به دانستن وقت ندارد. پرداخت
اما ايـن  . تشريح كرد) 1754(» گفتار در عدم تساوي«و انديشه هاي مقالة اول را در مقالة ديگري تحت عنوان روس

                 انسان طبيعتاً خوب اسـت و فقـط سـازمانها هسـتند كـه او را بـد       «عتقد بود كه موي . مقاله نتوانست جايزه اي بربايد
روسـو ماننـد غالـب نظريـه سـازان      . ري و رستگاري به توسط كليساستو اين درست ضد نظرية گناه فط» .مي سازند

روسو اين . گويد، گو اينكه منظور وي از اين وضع تا حدي فرضي استسخن مي» وضع طبيعي«ي عصر خود از سياس
، و ديگر وجود ندارد، شايد هرگز وجود نداشته است، و احتماالً هرگز وجود نخواهد داشت«وضع را حالتي مي داند كه 

قـانون  » .مهعذا الزم است انديشه هاي صحيحي از آن داشته باشيم تا بتوانيم دربارة وضع حاضـر خـوب داوري كنـيم   
ولي تا زماني كه ما بر انسان طبيعي جاهليم ممكن نيسـت آن قـانوني را    ،طبيعي را بايد از وضع طبيعي استنتاج كرد

      تنهـا چيـزي كـه از ايـن موضـوع      . ب حال اوست، معين كنـيم كه در اصل براي او تجويز شده، يا به نحو احسن مناس
اي از باشد، و اين قانون بايد بي واسطهدانيم اين است كه ارادة كساني كه تابع اين قانونند بايد از تابعيت خود آگاه مي

 برحسـب سـن و سـالمت و هـوش و غيـره معتـرض      » طبيعـي «روسو به عدم تساوي . زبان خود طبيعت شنيده شود
  .كند اعتراض داردو عرف آنها را تأييد و تصويب مي نيست، بلكه فقط به عدم تساوي ناشي از امتيازاتي كه رسم

نخسـتين كسـي كـه    «. منشأ جامعة مدني و عدم تساوي اجتماعي ناشي از آن را بايد در مالكيت خصوصـي يافـت  
ردم را آنقدر ساده يافـت كـه سـخنش را بـاور     اين مال من است، و م: قطعة زميني را محصور كرد و نزد خود انديشيد

ديـد آورد؛  پدهد كه انقالب تأسف آوري كشاورزي و ذوب فلـز را  روسو ادامه مي» .جامعة مدني بود كنند، باني حقيقي
براي . اروپا بدبخت ترين قاره هاست، زيرا بيشترين مقدار غله و بيشترين مقدار آهن را دارد. غله مظهر بدبختي ماست

از شر اين بدبختي خالص شويم كافي است كه تمدن را رها كنـيم، زيـرا انسـان طبيعتـاً خـوب اسـت و انسـان        اينكه 

. ، با تمام طبيعت در حال صلح و صفا و نسبت بـه همـة مخلوقـات مهربـان اسـت     شكمش سير باشدچون وحشي، 
  .)تأكيد كلمات از من است(

كتابي كه بر ضد نژاد بشر نوشته ايـد رسـيد و از   «): 1755(روسو اين رساله را براي ولتر فرستاد، و ولتر جواب داد 
انسان با خوانـدن كتـاب   . هرگز براي احمق ساختن ما مردم چنين ذكاوتي به كار نرفته بود. اين بابت از شما متشكرم

 ،اماست كه اين عادت را از دست داده ن چون بيش از شصت سالاما م. كند كه چهار دست و پا راه برودشما ميل مي
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جسـتجوي وحشـيان كانـادا هـم بـرايم غيـر       . با كمال تأسف احساس مي كنم كه ار سرگرفتن آن برايم مقدور نيست
ر مقدور است، زيرا بيماريهايي كه بدانه مبتال شده ام مرا به جراحان اروپا محتاج ساخته اند؛ و در آن صفحات جنگ د

  ».جريان است، و سرمشق گرفتن از اعمال ما، وحشيان را نيز تقريباً مانند خود ما فاسد ساخته است
  .عجيب نيست كه روسو و ولتر سرانجام با يكديگر جدال كردند، عجيب اين است كه اين جدال زودتر پيش نيامد

روسو دعوت را . ر خود دعوتش كردندكه روسو مشهور شده بود و همشهريانش به ياد او افتادند و به شه 1754در 
روسو مـدتي  . پذيرفت، و چون فقط پيروان كالوين مي توانستند تابع ژنو باشند بار ديگر به مذهب سابق خود بازگشت

بود كه خود را پوريتان و جمهوري خواه ژنوي مي ناميد، و پس از بازگشت به مذهب سابق خود به فكر زندگي در ژنو 
خود را به كشيشان شهر ژنو اهدا كرد، اما اين كتاب موجب رضايت آنها نشـد؛ زيـرا   » ر عدم تساويگفتار د«وي . افتاد

البته مخالف آنها تنهـا عيـب   . آنها هيچ ميل نداشتند كه به عنوان مساوي محض ساير مردم شهر در نظر گرفته شوند
و آن اينكه ولتر در آنجا رحـل اقامـت   . دزيستن در ژنو نبود؛ اين كار عيب ديگري هم داشت كه حتي از اين مهمتر بو

وريتـاني، هرگونـه   پولتر نمايشنامه نويس و هواخواه پر شور تئاتر بود، اما در شهر ژنو، به مناسبت مـذهب  . افكنده بود
. را گرفـت  هنگامي كه ولتر كوشيد اين منـع را از ميـان بـردارد روسـو جانـب پوريتانهـا      . نمايش را ممنوع ساخته بود

دهند، افالطون با نمايش مخالف است، كليساي كاتوليـك اجـراي مراسـم ازدواج و تـدفين     گز نمايش نميوحشيان هر
فرصت حمله به ولتر بهتـر از  . مي نامد» مكتب شهوت پرستي«تئاتر را  Bossuetبازيگران تئاتر را نمي پذيرد، بوسوئه 

  .هد و پرهيز معرفي كردآن بود كه بتوان از دست داد؛ و اين بود كه روسو خود را هوادار ز
نخسـتين اخـتالف آنهـا هنگـام زمـين لـرزة ليسـبون        . اما اين نخستين اختالف علني اين دو مرد سرشناس نبود

روسو از اين كار به خشم آمد و چنين . در آن هنگام ولتر شعري سرود و در حكمت خدا شك كرد. پيش آمد) 1755(
اعتقاد دارد در حقيقت هرگز به كسي جز شيطان اعتقاد نداشته است؛ كند به خدا ولتر كه هميشه وانمود مي«: نوشت

سخافت اين رأي به خصوص از زبان . زيرا خداي او ذات جنايتكاري است كه به نظر ولتر جز از بد كاري لذت نمي برد
دل كسي بيزاري آور است كه اسباب بزرگيش از هر جهت آماده باشد و در عين سعادت و خوشبختي خويش بكوشـد  

ب سختي كه خود از آنها بي خبر است از يأس و نوميـدي آكنـده   ئهمنوعانش را با تصوير بيرحمانه و هولناكي از مصا
  ».سازد

خيلي هم خوب است كـه هـر از گـاهي    . بيند كه بر سر يك زمين لرزه آه و ناله راه بيندازدروسو گفت دليلي نمي
خانه هاي هفـت  سبون بدين سبب به مصيبت گرفتار آمدند كه در از اين گذشته مردم لي. گروهي از مردم كشته شوند

  .چكيداشند، قطره خوني از بيني كسي نمياگر در جنگها پراكنده بودند، چنانكه بايد ب. كردندطبقه زندگي مي
حكمت الهي زمين لرزه و جنبة اخالقي تئاتر جنگ سختي بين ولتر و روسو پديـد آورد، كـه در آن هـر دو     ةمسئل

آن بوق بيديني، آن نابغـة  «ولتر از روسو به عنوان ديوانة خبيث نام مي برد، و روسو ولتر را . شركت كردند» وزوففيل«
مي ناميد اما احساسات لطيف هم سرانجام بايستي مجال بروزي بيابنـد، و بـه همـين مناسـبت     » عالي و آن روح داني
اما از تو متنفرم، مانند شخصـي  . خود چنين خواسته اي از تو متنفرم، چون در حقيقت«) 1760(روسو به ولتر نوشت 

از آن همه احساساتي كه قلب مـرا نسـبت بـه تـو     . را دوست بداردو ر مي خواستي، بيشتر شايسته مي بود كه تگكه، ا
سرشار مي ساخت فقط آن ستايشي كه انكارش در حق تو برايمان مقدور نيست، و عشق به نوشته هاي تو در قلب ما 

مـرا جلـب كنـد تقصـيري متوجـه مـن             اگر در تو جز استعدادهايت چيزي نباشد كه بتوانـد احتـرام   . انده استباقي م
  ».شودنمي

 1760در  La nouvelle Heloise» نوول هلوئيز«رمان او به نام . اكنون مي رسيم به پر ثمرترين دورة زندگي روسو
كـه رسـاله اي اسـت دربـارة     » اميل«. انتشار يافتند 1762و در هر د» قرارداد اجتماعي«و  Emile» اميل«. منتشر شد

نمي بود شـايد مقامـات   » اعتراف ديني يك كشيش ساوآيي«اگر حاوي فصل » طبيعي،«تعليم و تربيت مطابق اصول 
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اين فصل اصول ديانت طبيعي را چنانكه روسو مي فهميد، تشريح مي كـرد و بـر   . دولتي ژنو ضرري در آن نمي ديدند
حتي از اين هم خطرناكتر بـود، زيـرا كـه ايـن     » قرارداد اجتماعي«. كاتوليكها و پروتستانهاي قشري هر دو گران افتاد

اين دو كتاب در عين حـالي كـه شـهوت روسـو را     . مي كرد كتاب از دموكراسي دفاع و حق آسماني پادشاهان را انكار
روسو ناچار شد به فرانسه بگريـزد، چـون   . وفان محكوميت رسمي و دولتي را متوجه او ساختندطافزايش فراوان دادند 

ال سرانجام فردريك كبير دلش به حـ . شهر برن هم از پناه دادن به او رو گرداند 1.نو ديگر وجود او را تحمل نمي كردژ
، كـه قسـمتي از قلمـرو آن پادشـاه     Neuchatelنزديـك نوشـاتل    Motiersاو سوخت و بدو اجـازه داد كـه در موتيـه    

روسـتاييان، بـه   ) 1765(روسو سه سال در آنجا به سر برد، ولي در پايـان ايـن مـدت    . فيلسوف مĤب بود، زندگي كند
روسـو بـه انگلسـتان    . م كند و قصـد جـانش كردنـد   خواسته آنها را مسموكشيش ده، او را متهم كردند كه ميرهبري 

  .او را بدانجا دعوت كرده بود 1762گريخت، و هيوم در 
تقريبـاً هـر روز بـا    . روسو كارش گرفت و جورج برايش وظيفه معـين كـرد  . در انگلستان ابتدا اوضاع خوب چرخيد

او جز خودپرسـتي بـه هـيچ    « :گفت مالقات مي كرد، اما دوستي آنها به زودي چنان سرد شد كه بورك Burkeبورك 
ند و گفـت كـه   هيوم بيش از همه به روسو وفادار ما» .اصلي كه در قلبش اثر كند يا فهمش را هدايت كند معتقد نبود

امـا در ايـن هنگـام،    . تواند همة عمرش را به دوستي و قدرشناسي متقابل با او بگذرانددارد و مياو را بسيار دوست مي
هم نبود، روسو به آن مرض آزار و شكنجه اي كه سرانجام او را ديوانه سـاخت دچـار شـده بـود و      چنانكه غير طبيعي

        گاهي مهمل بـودن چنـين گمـاني را در مـي يافـت و هيـوم را در آغـوش        . ستمان مي كرد كه هيوم مأمور قتل اوگ
                      :گفـت در جـواب مـي  ) بسـيار شـك بـا نـاراحتي    بـي  (و هيـوم  » .هيـوم خـائن نيسـت    نه، نه،«: گفتمي گرفت و مي

»Quoi, mon cher Monsieur!«2 سالهاي آخر زندگيش به . اما سرانجام توهمات بر روسو چيره شد و روسو فرار كرد
  .رفتان چشم بست گمان انتحار بر او ميفقر شديد گذشت و هنگامي كه از جه

عمرش فقط احساس كرده است، و از اين لحاظ حساسـيت او بـه   او در تمام مدت «: پس از قطع رابطه هيوم گفت
مانند مـردي  . اما اين حساسيت بيشتر باعث رنج او مي شود تا موجب لذت. درجه است كه من باالتر از آن را نديده ام

و است كه نه فقط لباس بلكه پوستش را هم از تنش كنده باشند و با اين حال او را روانة جنگ با عناصـر سـر سـخت    
  ».سركش كرده باشند

  .تواند تا حدي موافق حقيقت هم باشديفي است از خلق و خوي روسو كه مياين مهرآميزترين توص
. شـوند ، به تاريخ تفكر فلسفي مربوط نميدر آثار روسو مطالب فراواني هست كه هرچند از جهات ديگر مهم باشند

اول الهيـات و دوم  : حث قرار خواهم داد؛ و ايـن دو عبارتنـد از  فقط دو قسمت از افكار او را من با اندكي تفصيل مورد ب
  .نظرية سياسي

پـيش از روسـو،   . در الهيات، روسو ابداعي كرد كه اكنون مورد قبول اكثريت عظيم علماي مذهب پروتستاني اسـت 
ايـن بـراهين    3.افالطون به بعد هر فيلسوفي كه به خدا معتقد بود در تأييد عقيدة خود براهين عقلي اقامـه مـي كـرد   

ممكن است به نظر ما قانع كننده نيايند، و ممكن است ما احساس كنيم كه اين براهين نبايستي بـراي كسـي كـه از    
كردنـد  اي كه اين بـراهين را اقامـه مـي   اما فالسفه. ند قانع كننده باشندپيش به حقانيت نتيجة خود احساس يقين نك

و عقيده داشتند كه اين براهين چنانند كه در هر شخصي كه پيراسته از سبق  مسلماً آنها را منطقاً معتبر مي دانستند

                                                           

دولت فرانسـه نيـز   . شوراي شهر ژنو دستور داد كه آن كتاب را بسوزانند و حكم توقيف روسو را، در صورتي كه وارد ژنو شود، صادر كرد .1
  .را محكوم كردند» اميل«دانشگاه سوربون و پارلمان پاريس هم . دستور توقيف او را داده بود

  .»!اي آقا، چه حرفها«. 2
ق بـ كامالً با شيوة روسو منط» .دل داليلي دارد كه عقل از آن بي خبر است«اين كالم وي كه . اعده مستثنا كنيمبايد پاسكال را از اين ق. 3

  .است
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پروتستانهاي جديد كه ما را به اعتقاد به . ذهن و آراسته به استعداد فلسفي باشد ايقان به وجود خدا پديد خواهد آورد
ي از طبيعـت انسـاني قـرار    كهنه را تحقير مي كنند و ايمان خود را بر اساس جنبـه ا » براهين«خدا تشويق مي كنند 

اين نحوة دفاع از . يعني عواطف وحشت و راز، و حس تشخيص حق و باطل، و احساس ميل، و مانند اينها -مي دهند 
و بدعت او چنان به ذهن آشنا شده است كه خوانندگان امروزي شايد اصالت . اعتقاد ديني را روسو ابداع و اختراع كرد

  .نيتس بر خود هموار كننددكارت و اليب) مثالً(ة او را با بند، مگر آنكه زحمت مقايسثار روسو را در نياآو تازگي 
گاه در خلوت اتاق كارم در حالي كه در تيرگي شب دستها را بـر  ! آه، خانم«: روسو به يك بانوي اشرافي مي نويسد

چون طلوع خورشـيد مهـي را    :اما آن سوتر نظر كنيد. چشمان خود مي فشارم معتقد مي شوم كه خدايي وجود ندارد
لحظه همـة   كند، در همانشگرف و درخشان طبيعت را عريان ميكه ذهن در آن فرو رفته پراكنده مي سازد و صحنة 

سـتايم و                              او را مـي . يـابم داي خـود و اعتقـادم را بـدو بـاز مـي     من باز ايمـان خـود و خـ   . پراكندابرها را از روح من مي
  ».افتمپرستم، و در پيشگاه او به خاك ميمي

اعتقاد من به خدا به قوت اعتقادي است كه بـه هـر حقيقـت ديگـري دارم؛ زيـرا اعتقـاد       «: گويددر جاي ديگر مي
ن است عيب اين نوع استدالل اي» .داشتن و اعتقاد نداشتن آخرين چيزهايي است در اين دنيا كه به من بستگي دارند

شود كه ديگـران هـم بـه    تواند از اعتقاد به مطلبي خودداري كند دليل نميخصوصي است؛ اين نكته كه روسو نميكه 
  .معتقد شوندمطلب همان 

وي در يك ضيافت شام تهديد كرد كه مجلس را ترك خواهد كرد، . بسيار تأكيد مي كردخود روسو بر خداپرستي 
: روسـو بـا خشـم فريـاد زد    . دربارة وجـود خـدا اظهـار ترديـد كـرد     ) ي از مهمانانيك( Saint Lambertزيرا سن المبر 

»Monsienr, je crois en Dieu! «]»در روبسپير كه در همه چيز پيرو وفادار روسو بود] »!آقا من به خدا عقيده دارم ،
  .گرديدموافق مي 1»عيد الهي«بود از صميم قلب با اگر روسو زنده مي. كرداين مورد هم از او پيروي مي

بليغ ترين و رسمي ترين بيـان مـذهب    ،»اميل«فصلي است در كتاب چهارم » اعتراف ديني يك كشيش ساوآيي«
گرچه روسو چنين وانمود مي كند كه اين فصل سخنان طبيعت است به كشيش با تقـوايي  . روسو را تشكيل مي دهد

ـ   » طبيعي«كه به واسطة خطاي كامالً  دچـار رسـوايي و بـي آبرويـي شـده اسـت،        2ي شـوهردار از راه بـه در بـردن زن
خوانندگان با كمال تعجب مي بينند كه طبيعت، وقتي به سخن مي آيـد، ديگجوشـي از بـراهين ارسـطو و اگوسـتين      

اند، و اين امـر  و شكل منطقي خود را از دست داده البته اين براهين دقت. ريزدا بيرون ميقديس و دكارت و مانند آنه
  .خردويد حكمت فالسفه را به پشيزي نميكردن آنهاست، و براي آن است كه كشيش ارجمند بتواند بگبراي رد 

كشـيش پـس از آنكـه    . كمتر از قسمتهاي اول آن به متفكران گذشته راجع اسـت » اعتراف ديني«قسمتهاي آخر 
مـن ايـن قواعـد را از    «: مـي گويـد  . خود را قانع مي سازد كه خدايي وجود دارد به بحث دربارة قواعد رفتار مي پردازد

ق دل خود مي يابم كه دست طبيعت به خط جلـي  صول هيچ حكمت بالغه اي استنتاج نمي كنم، بلكه آنها را در اعما
و از اين مقدمه اين نتيجه را مي پروراند كه وجدان در هر وضعي راهنماي خطاناپـذير عمـل    ».بر آن نقش كرده است

خـدا را شـكر، كـه بـدين گونـه از ايـن دسـتگه        «: اين قسمت از استدالل خود را چنين خاتمه مي دهـد . صواب است
اكنون كه از اتـالف عمـر   . ديگر بي هيچ نيازي به فضل و دانش مي توانيم انسان باشيم. شديم وحشت آور فلسفه آزاد

انسـاني  خود بر سر مطالعة اخالقيات خالص شديم، به قيمتي كمتر راهنماي مطمئن تري در پيچ و خم عظيم عقايـد  
كننـد و حـال آنكـه    هدايت مـي را به خدمت منافع عمومي گويد كه احساسات طبيعي ما وي مي» .به دست آورده ايم

                                                           

1 .»Fёre de I’Etre Suprême «م. يك عيد ديني كه روبسپير براي مبارزه با خدانشناسي انقالبيان بنا نهاد.  
  ».دار كندبايد جز زنان شوهردار زني را باركشيش حسابي ن«: كندل يك كشيش ساوآيي اين طور نقل ميدر جاي ديگر از قو. 2
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پس براي آنكه صاحب تقوا و فضيلت باشيم فقط بايد بـه جـاي عقـل از    . دهدقل ما را به سوي خودپرستي سوق ميع
  .احساسات پيروي كنيم
دم بـه  اگـر مـر  . و الهـام نـدارد   گذرد، احتياجي به وحيكه كشيش ساوآيي روي نظرية خود ميدين طبيعي، نامي 

اگـر خـدا خـود را    . دادند فقط يك ديـن در جهـان وجـود مـي داشـت     كند گوش فرا ميبرات مي آنچه خدا به دلشان
ادت بشـري ميسـر اسـت، و آن هـم                 بـه واسـطة شـه   فقط شكار ساخته باشد، علم بر اين امر آخصوصاً بر افراد معيني 

  .فردي آشكار شودتواند بالواسطه بر هر يازش اين است كه ميدين طبيعي امت. الخطاستجايز
داند كه تبهكاران به عذاب ابدي خواهند پيوست يـا  كشيش ساوآيي نمي. دوزخ آمده است قطعة غريبي هم دربارة

رفته متمايل بـه ايـن نظـر    مورد عالقة او نيست، اما رويهم نه، و قدري با بزرگ منشي مي گويد كه سرنوشت تبهكاران
صورت مسلم اسـت كـه رسـتگاري در انحصـار پيـروان هـيچ كليسـاي         در هر. است كه عذاب دوزخ ابدي نخواهد بود

  .خاصي نيست
  .ظاهراً همين رد وحي و الهام و دوزخ موجب ناراحتي عميق دولت فرانسه و شوراي ژنو بوده است

ينـي  ددر حقيقت مادام كه به نظر مي رسيد عقل در جانب اعتقاد . به نظر من طرد عقل به نفع دل پيشرفتي نبود
اما در محيط روسو، عقل چنانكه ولتر آن را نشـان مـي داد، مخـالف ديـن بـود؛      . دارد كسي به فكر اين كار نيفتادقرار 

                        انسان وحشي، حتـي وقتـي كـه شـكمش سـير هـم باشـد،        . به عالوه، عقل پيچيده و دشوار است! پس مرده باد عقل
انسـان  . جـامع جميـع حكمتهـاي الزم اسـت    د؛ و حال آنكه انسان وحشي نمي تواند براهين اثبات وجود خدا را بفهم

مردم شناسان فرق داشـت، شـوهري نيكـو و پـدري مهربـان بـود، از حـرص و آزار        وحشي روسو، كه با انسان وحشي 
پيراسته و به مذهب مهر و محبت طبيعي آراسته بود؛ انساني بود سر به راه و خوش سـلوك؛ امـا اگـر اسـتدالالت آن     

آيـد از  اش برمـي ه، بايد گفـت بـيش از آنكـه از سـادگي معصـومانه     فهميدنيك سيرت را در اعتقاد به خدا مييش كش
  .رشته داشته استفلسفه سر

روسو، مبتني ساختن اعتقادات راجع به حقايق عيني بر عواطـف قلبـي   » انسان طبيعي«قطع نظر از اهيت خيالي 
كه بپنداريم اين اعتقادات درستند؛ ثانياً اين اعتقادات خصوصي خواهند بود؛ اوالً هيچ دليل وجود ندارد . دو عيب دارد

شـوند كـه وظيفـه دارنـد     معتقد مي» نور طبيعي«ن به واسطة برخي از وحشيا. زيرا دل هر كسي ساز ديگري مي زند
يسوعيان را خـورد، چنـدان   مردم را بخورند؛ و حتي وحشيان ولتر نيز، كه به پيروي از نداي عقل معتقد كه فقط بايد 

  .باعث رضاي خاطر نيستند
ت جـانوران  سازد، بلكه بدانها اعـالم مـي كنـد كـه خـوردن گوشـ      ود خدا را بر بوداييان آشكار نمينور طبيعت وج

باز هم ايـن امـر دليـل بـر وجـود چيـزي در خـارج از         ،كه دل همة مردمان يك ساز مي زنداما به فرض اين. خطاست
من يا همة نوع بشر هر قدر چيزي را بخواهيم، و هر قدر آن چيز براي سعادت بشر الزم باشد، باز . عواطف ما نمي بود

بـر  . هيچ قانوني در طبيعت وجود ندارد كه سعادت بشر را تضـمين كنـد  . دليل نيست بپنداريم كه آن چيز وجود دارد
مصداق دارد؛ اما همين رنجهـاي مـا را    هيچ كس پوشيده نيست كه اين نكته در مورد زندگاني ما روي اين كرة خاك

ن دليلـي  ما حق نداريم چني. در اين دنيا با يك پيچ عجيب به صورت دليل زندگاني بهتري در دنياي ديگر درآورده اند
مـه گنديـده   اگر شما ده دو جين تخم مرغ از مردي خريده باشيد و در جين اول ه. كار بريمرا در هيچ مورد ديگري ب

گيريد كه نه دو جين باقي مانده بايد در تازگي رشك تخم مرغهاي جهانند؛ و معهذا آن نـوع  يجه نميدر آمد چنين نت
  .كند جز از اين دست نيستاي ما در اين دنياي دون عنوان ميبه عنوان تسلي رنجه» دل«استداللي كه 

قي احساساتي ناشـي از  من شخصاً همان براهين بودشناسي و جهان شناسي و ساير چيزهاي قديمي را بر بي منط
اعتبـار داشـتن منظـور نظـر را اثبـات                        در صـورت  . براهين قديمي دسـت كـم صـادقانه بودنـد    . روسو ترجيح مي دهم

قلبي  اما اين الهيات جديد. راه براي هر نقادي باز بود تا بي اعتباري آنها را اثبات كندمي كردند، و در غير اين صورت 
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در . توان رد كرد، چـون مـدعي اثبـات منظـورات خـود نيسـت      آن را نمي. كنددالل را به كلي مرخص ميهان و استبر
ياهاي شـيرين  ؤحقيقت يگانه دليل كه براي قبول آن ارائه مي شود اين است كه اين الهيات به ما اجازه مي دهد در ر

و روسـو يـگ كـدام را    تومـاس اكوينـاس    اين دليل بي ارزشي است، و من اگر مجبور بودم ميان. خود غوطه ور شويم
  .كردمترديد اكويناس را انتخاب ميانتخاب كنم بي

اين كتاب ماهيتاً بـا سـاير   . انتشار يافت تشريح شده است 1762كه به سال » قرار اجتماعي«و اما نظرية روسو در 
كمتر مطالب احساساتي در بردارد و محتوي مقدار زيـادي اسـتدالل   » قرارداد اجتماعي«. نوشته ها تفاوت فراوان دارد

تها من. نظريات آن، گرچه لفظاً دموكراسي را مي ستايد، معناً متمايل به توجيه حكومت مطلق است. دقيق عقلي است
را به امپراتوريهاي بـزرگ، ماننـد امپراتـوري    » دولتشهر«هم داده باعث شده اند كه روسو شهر ژنو و عهد قديم دست ب

                                               مـي نامـد و در سـرآغاز كتـاب     » تـابع ژنـو  «روسو در صفحة عنوان كتـابش خـود را   . فرانسه و انگلستان، ترجيح دهد
چون من تابع دولتي آزادم و عضو حكومت به دنيا آمده ام احساس مي كنم كه تأثير صداي من در امـور  «: نويسدمي 

» .عمومي هر چند ضعيف بوده باشد حق رأي دادن در آن امور مرا موظـف مـي سـازد كـه بـه مطالعـة آنهـا بپـردازم        
روسـو هـم اشـارات تحسـين آميـز مكـرري       پلوتارك ديده مي شود، در كتاب » زندگاني ليكورگوس«همانطور كه در 

ريستوكراسـي در  آروسو مي گويد كه بهتـرين جـاي دموكراسـي در دولتهـاي كوچـك اسـت و       . دربارة اسپارت هست
اما بايد دانست كه به عقيدة روسو دولتهاي كوچك بهترنـد، و يكـي از   . دولتهاي متوسط و سلطنت در دولتهاي بزرگ

وقتي كه روسو از دموكراسي نام مي برد منظورش مانند . اين دولتها عملي است ست كه دموكراسي دراداليل آن اين 
آريستوكراسـي  «حكومت وكالتي را روسو . يونان قديم است كه يكايك افراد در حكومت شراكت مستقيم داشته باشند

سـتايش   مي نامد، و چون شكل سابق در دولت بزرگ عملي نيست، پس ستايش وي از دموكراسي هميشـه » انتخابي
بـه  » دولتشـهر «اند اين عشق بـه  يي كه بر نظرية سياسي روسو نوشتهبه نظر من در اكثر شرحها. است» دولتشهر«از 

  .اندازة كافي مورد تأكيد قرار نگرفته است
ي و سخن پـردازي دارد،  برفته بسيار كمتر از غالب نوشته هاي روسو جنبة خطارويهم» قرارداد اجتماعي«هرچند 
. انسان آزاد به دنيا مي آيد، اما همه جـا در زنجيـر اسـت   «: ي بسيار قوي آغاز مي شودببا يك قطعة خطا فصل اول آن

آزادي هـدف اسـمي افكـار روسـو     » .يكي خود را خدايگان ديگران مي پندارد، و معذالك خود بيش از آنها برده اسـت 
  .حتي به قيمت آزادي آن را تضمين كندخواهد نهد و مياست كه وي بدان ارزش مياست، اما در حقيقت مساوات 

در ابتدا تصور روسو از قرارداد اجتماعي با تصور الك متشابه به نظر مي رسد، اما زود معلوم مي شود كه بـا تصـور   
مي رسـد كـه افـراد ديگـر      خارج مي كند زماني» وضع طبيعي«در سير تحولي كه بشر را از . هابز بيشتر شباهت دارد

يل ل بدوي خود را حفظ كنند، و آن گاه براي صيانت نفس الزم مي آيد كه افراد متحد شوند و تشكتوانند استقالنمي
مسـئله عبـارت   « ؟توانم آزاديم را به گرو بگذارم، بي آنكه به منافعم لطمه اي وارد آيداما چگونه من مي. جامعه بدهند

اد و متعلقات يكايك متحدان دفاع و حمايت كنـد؛  است از يافتن شكلي از اتحاد كه با تمام نيروي مشترك خود از افر
سازد، باز بتواند فقـط از ارادة خويشـتن تبعيـت كنـد و     عين حال كه خود را با كل متحد ميو در آن هر متحدي، در 

  ».كنده حل آن را تأمين مياين است مسئلة اساسي كه قرارداد اجتماعي را. همان آزادي سابق را داشته باشد
و بـدين  : د در كـل جامعـه  يكايك متحدان همراه با جميع حقـوق خـو  » استهالك تام«عبارت است از اين قرارداد 

استهالك فـرد در جامعـه بايـد تـام و     . كس نفعي ندارد در اينكه اين شرايط را براي ديگران رنج آور سازدترتيب هيچ
نمي داشت كه بين آنها و جامعه حكم اگر افراد بعضي از حقوق را حفظ مي كردند، چون فرادستي وجود «: تمام باشد

شد كه در همة امور چنين باشد؛ و خود قرار مي گرفت خواهان اين مي كند، هر فردي چون در يك امر قاضي مدعاي
  ».آمدحكومت جباري درميافتاد و به صورت يافت و اتحاديه ناگزير از كار ميبدين ترتيب وضع طبيعي ادامه مي 
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ز فصـول بعـدي ايـن نظريـه كمـي      االبته در يكي . نظرية حقوق بشركامل آزادي و رد اين سخن يعني نسخ كامل 
بت بـه همـة افـراد آن    ست كه گرچه قرارداد اجتماعي هيئت اجتماع را نسادر آن فصل گفته شده . تعديل شده است
  .سازد، باز افراد بشر به عنوان بشر داراي حقوق طبيعي هستندقادر مطلق مي

        بر تبعة خود قيودي را تحميل كنـد كـه فايـده اي از آنهـا بـراي جامعـه مترتـب نباشـد؛ و نيـز          تواند حاكم نمي«
اما خود حاكم يگانه مرجعي است كه تشخيص مي دهد چه چيـزي  » .تواند حتي ميل چنين كاري را داشته باشدنمي

دسته جمعـي   يبر حكومت جبارروشن است كه بدين ترتيب در برا. براي جامعه مفيد است و چه چيزي مفيد نيست
  .فقط مانع بسيار ضعيفي گذاشته شده است

به معني پادشاه يا دولت نيست، بلكـه يـك جامعـه بـه عنـوان مقـام       » حاكم«الزم به تذكر است كه در آثار روسو 
  .قانونگذار دسته جمعي منظور است

وي خود را تحت رهبري عالي يرو همة ن هر يك از ما شخص«: توان بيان كردرداد اجتماعي را با كلمات زير ميقرا
ايـن  » .الينفـك كـل مـي پـذيريم     ءز اعضا را به نـام جـز  اارادة عام به شراكت مي گذاريم؛ و به عنوان شريك، هر يك 

و » حاكم،«و در موقع فاعلي » دولت«آورد كه در حالت انفعالي ت اخالقي و دسته جمعي به وجود مياتحادد يك هيئ
  .شودناميده مي» قدرت«نظير خود نسبت به هيئتهاي ديگر 

كه در اين بيان از قرارداد اجتماعي آمده است در دستگاه روسو سهم بسيار مهمي دارد، و مـن  » ادارة عام«مفهوم 
  .به زودي در اين باره مطالب بيشتري خواهم آورد

مركـب از افـراد   زيـرا چـون حـاكم     ،اجباري ندارد به تبعة خود تضميني بدهد» حاكم«كند كه روسو استدالل مي
حاكم به صرف خاصيت ماهيـت خـود همـواره    «. تواند منافعي مخالف منافع آنان داشته باشدمشكل خويش است نمي

طالحات كمـابيش خـاص روسـو توجـه نكنـد      اي كه به معاني اصـ اين نظريه براي خواننده» .د باشدهمان است كه باي
حـاكم يـك   . دولت را روسو اذعان دارد كه ممكن اسـت جبـار باشـد   . منظور از حاكم دولت نيست. گمراه كننده است

ن از آين برائـت  ابنـابر  .يابدقامات مرئي دولت تماماً تجسم نميوجود كمابيش مابعدالطبيعي است كه در هيچ يك از م
  .نتايج عملي را كه ممكن است پنداشته شود نخواهد داشت پذيرفته شود آنخبط و خطا حتي اگر هم 

هر شـهروندي از حيـث شـهروند بـودن در ارادة عـام      . است» ارادة عام«ارادة حاكم كه هميشه بر حق است همان 
اجتماعي مي گويـد  قرارداد . تواند ارادة خاصي مخالف ارادة عام داشته باشداست، اما همچنين به عنوان فرد ميسهيم 

اين معنايش كمتر از اين نيسـت كـه وي   «و . كه هر كس از طبيعت ارادة عام سر باز زند به تبعيت مجبور خواهد شد
  ».مجبور خواهد شد كه آزاد باشد

. ارادة عام در زمان گاليلـه مسـلماً مخـالف كوپرنيكـوس بـود     . زياد مابعدطبيعي است» آزادي اجباري«اين مفهوم 
كـه حتـي    شـد؟ آيـا وقتـي   » مجبـور بـه آزادي  «كمة تفتيش عقايد گاليله را وادار به توبه كـرد، آيـا وي   وقتي كه مح

  :دريانورد بايرون را در نظر بگيريد ؟شودمي» مجبور به آزادي«زند، باز او انداتبهكاران را به زندان مي

  بر فراز آبهاي شادمان درياي آبي ژرف،
  دلهامان گونه نامحدود، وهامان همانانديشه

  .همان گونه آزاد

بود؟ غريـب اينجاسـت كـه دزدان دريـايي نجيـب بـايرون محصـول        مي تر»آزاد«آيا اين شخص در يك سياهچال 
ماننـد يـك پلـيس     ذا در قطعة باال روسو مسلك رومانتيك خود را فرامـوش مـي كنـد و   عهمستقيم روسو هستند، و م

روسو بـه گـردان دارد، معنـاي غلطـي را كـه روسـو بـراي لفـظ          هگل، كه دين فراواني از. گويدسفسطه باز سخن مي
  .وضع كرده بود پذيرفت و آن را به عنوان حق اطاعت از پليس، يا چيزي در همين حدود، تعريف كرد» آزادي«
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. روسو به آن احترام عميق نسبت به مالكيت خصوصي، كـه صـفت مشخصـة الك و پيـروان اوسـت، قائـل نيسـت       
و                  يوي بـه تفكيـك قـوا نيـز، چنانكـه الك و منتسـك      » .اعضاي خود، صاحب همة اموال آنهاسـت دولت، در ارتباط با «

اما در اينن مورد، مانند بعضي موارد ديگر، بحثهاي مفصل اواخر كتاب روسو بـا اصـول كلـي    . گويند، معتقد نيستمي
م حاكم منحصر به وضع قوانين است، و قوة مجريه در فصل اول كتاب سوم مي گويد كه سه. اوايل آن توافق تام ندارد

   روسـو سـپس   . يا دولت هيئتي است واسط كه بين تبعه و حاكم واقع مي شود تا تطابق متقابل آن دو را تـأمين كنـد  
                               اگر حاكم بخواهد فرمانروايي كند يا كالنتر بـه وضـع قـوانين بپـردازد، يـا تبعـه سـر از اطاعـت بـاز زننـد،           «: گويدمي

در اين جملـه،  » .استبداد يا هرج و مرج سقوط خواهد كرد] ورطة[دولت به ....  وبي نظمي جاي نظم را خواهد گرفت 
  .رسد كه روسو با منتسكيو موافق باشدر از اختالف اصطالحات، به نظر ميصرف نظ

ارادة عام همـان ارادة اكثريـت يـا حتـي     . مبهم است اكنون مي پردازيم به نظرية ارادة عام كه مهم و در عين حال
اگـر  . به نظر مي رسد كه اين تصور عبارت است از ارادة هيئت اجتماع از حيـث اجتمـاع بـودن   . نيست دارادة همة افرا

رأي هابز را در نظر بگيريم كه مي گويد هر جامعة مدني يك شخص است، پس بايد آن را داراي صفات شخصـيت، از  
اما در اين صورت با اين مشكل روبرو مي شويم كه تظاهرات مرئـي ايـن اراده كدامنـد؟ و    . ه، نيز فرض كنيمجمله اراد

امـا  . ق منافع جامعه استگويد كه ارادة عام هميشه صواب و همواره موافبه ما مي. كندا را روشن نميروسو در اينجا م
ندازه صحيح است، زيرا كـه غالبـاً بـين    اتهاي مردم به يك وضاكند كه از اين مقدمه نبايد نتيجه گرفت كه قاضافه مي

در فصـل اول نـوعي جـواب     ؟پس ما از كجا بايد بدانيم كه ارادة عام چيست. ارادة همگان و ارادة عام فرق بسيار است
  :براي اين مسئله وجود دارد

اد رابطـه اي بـا يكـديگر نداشـته     وقتي كه مردم اطالع كافي در اختيار دارند و به قضاوتها خود معتقدند، اگر افـر «
  ».باشند جمع كل اختالفات ناچيز هميشه عبارت از ارادة عام است و تصميم آن همواره خوب خواهد بود

عقيده سياسي هر فردي تابع نفع شخصي است، اما نفع شخصـي  : گويا تصوري كه روسو در ذهن دارد چنين باشد
اگر افـراد  . فرد است و ديگري بين همة اعضاي جامعه مشترك است از دو جزء تشكيل مي شود، كه يكي از آنها خاص

صـلي بـه   اجامعه امكان معامله و زد و بند با يكديگر را نداشته باشند منافع ايشان، چون مغايرند، خنثي مي شوند و ح
روسـو را  شـايد تصـور   . دست مي آيد كه نمايندة منافع مشترك آنها خواهد بود؛ و اين حاصل همـان ارادة عـام اسـت   

يگـر كائنـات را بـه سـوي خـود جـذب                     هر ذره اي از زمين جميع ذرات د. بتوان با مثال نيروي ثقل زمين روشن كرد
اما . هوايي كه باالي سر ماست ما را به باال مي كشد و زميني كه زير پاي ماست ما را به پايين جذب مي كند. كندمي

نجا كه مغاير همديگرند، يكديگر را خنثي مي كنند و آنچه باقي مي ماند عبـارت  تا آ» شخصي،«همة اين جاذبه هاي 
جامعه فرض كنيم، اين جاذبـه  اگر به عنوان تمثيل تخيلي زمين را يك . اي در جهت مركز زمينجهاست از جاذبة منت

  .توان به عنوان عمل آن جامعه و تجلي ارادة آن در نظر گرفترا مي
هميشـه   ة وجوه اشتراك منافع شخصي افراد مختلف جامعه است، پس گفتن اينكه ارادة عامچون ارادة عام نمايند

ماند كه بگوييم ارادة عام بايد نمايندة حـداكثر رضـايت دسـته جمعـي نفـع شخصـي       عين صواب است فقط بدين مي
من مي رسد با كـالم وي   منظور روسو ظاهراً بهتر از هر تفسير ديگري كه به نظر اين تفسيرِ. ممكن براي جامعه باشد

  1.توافق دارد

                                                           

ارادة عام ناظر بر منافع مشترك است و ارادة همگان بر منـافع فـرد و فقـط    . ميان ارادة همگان و ارادة عام غالباً فرق بسيار است«: مثالً. 1
عنـوان حاصـل   كنند از اين ميان طرد شوند، ارادة عام به اما اگر كم و بيشي كه همديگر را خنثي مي . حاصل جمع اراده هاي خاص است

  ».ماندجمع اختالفات باقي مي
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هـر يـك از   . به عقيدة روسو آنچه در عمل مخل تجلي ارادة عام مي شود وجود جوامع فردي در داخل دولت است
  .اين اتحاديه ها براي خود داراي ارادة عامي خواهد بود كه ممكن است با ارادة عام كل جامعه متعارض باشد

اين مقدمه به » .عداد افراد رأي وجود ندارد، بلكه به تعداد اتحاديه ها وجود داردپس مي توان گفت كه ديگر به ت«
ين اگر ارادة عام بايد قدرت تجلي داشته باشد، الزم است كه هـيچ جامعـة جزئـي    ابنابر«: نتيجة مهمي منجر مي شود

قيقت همان نظام وااليي اسـت  و هر فردي فقط افكار خود را بينديشد؛ و اين در ح. در داخل دولت وجود نداشته باشد
  .كندشية كتاب از ماكياولي نقل قول ميخود در حا ةروسو براي تأييد عقيد» .كه ليكورگوس بزرگ مستقر ساخته بود

و ) جز كليساي دولتـي (دولت بايد كليساها . ذاشت دمالحظه كنيد كه چنين نظامي در عمل چه مستلزماتي خواه
. ينـد چو همة سازمانهاي انساني ديگـر را كـه داراي منـافع اقتصـادي اسـت، بر      ،احزاب سياسي و اتحاديه هاي صنفي

توجه مـي شـود   مگويا روسو . پيداست كه نتيجه عبارت خواهد بود از حكومت مطلقي كه در آن فرد فاقد اختيار است
يد جوامـع فرعـي   كه ممكن است منع هرگونه اتحاديه توليد اشكال كند و براي جبران مافات اضافه مي كند كه اگر با

  .تا يكديگر را خنثي كنند -وجود داشته باشند، پس هر چه بيشتر بهتر 
وقتي كه در يكي از قسمتهاي آخر كتاب به بحث دربارة حكومت مي پردازد متوجه مي شود كه قوة مجريـه خـود   

م كـل جامعـه تعـارض    المحاله جامعه اي است فرعي داراي نفع ارادة عامي خاص خود، كه بسا ممكن است با ارادة عا
روسو مي گويد در عين حال كه حكومت يك دولت بزرگ نيازمند است كـه قـويتر از حكومـت يـك دولـت      . پيدا كند

ارادة شخصـي،  : يك عضو حكومت سه اراده دارد. نيز بيشتر است» حاكم«كوچك باشد، احتياج به ضبط آن به وسيلة 
ـ  ،يب صعودي داشته باشنداين سه اراده بايد ترت. ارادة حكومتي، ارادة عام همـة  «: بـاز . دولي معموالً ترتيب نزولي دارن
دهند تا حس عقل و عدالت را از مردي كه در مقـام برتـر از ديگـران قـرار گرفتـه اسـت زائـل        چيزها دست به هم مي

  ».كنند
اسـت، همـة مسـائل احتـراز از     » هميشه ثابت و اليتغير و خالص«ذيري ارادة عام، كه پبدين ترتيب به رغم خطا نا

آنچه روسو در اين خصوص مي گويد يا تكرار اقوال منتسكيو اسـت، يـا اصـرار در برتـري قـوة      . جباري باقي مي مانند
روسـو در   سـيعي كـه  آن اصول كلـي و . نامد يكي استمي» حاكم«باشد با آن چيزي كه وي مقننه كه اگر دموكراتي 

دهد كه گويي حالل همة مشكالت سياسي هستند، هنگـامي  كند و آنها را چنان نشان ميابتداي بحث خود مطرح مي
  .كنندجزئيات هيچ كمكي نميحل به شوند و رسد ناپديد ميه مالحظات جزئي ميكه نوبت ب

گان منتظـر باشـند نظريـه اي بسـيار     محكوميت كتاب روسو به وسيلة مرتجعين معاصر باعث مي شود كه خوانند
اين نكته را مي توان از روي آنچه در خصوص دموكراسي در ايـن كتـاب   . انقالبي تر از آنچه هست در اين كتاب بيابند

ايـم،  بـرد منظـورش، چنانكـه قـبالً ديـده      هنگامي كه روسو كلمة دموكراسـي را بـه كـار مـي    . آمده است روشن كرد
 تحقـق پـذيرد، زيـرا كـه مـردم      تواند كامالًگويد كه اين امر هرگز نميمي. قديم است »دولتشهر«ي مستقيم دموكراس

داشـتند، حكومتشـان   اگر جماعتي از خـدايان وجـود مـي   «. توانند هميشه مجتمع و مشغول امور اجتماعي باشندنمي
  ».حكومتي بدين درجه از كمال در حد بشر نيست. بوددموكراتي مي

ميم، در نظر روسو آريستوكراسي انتخابي است؛ و مي گويد كه اين بهترين حكومتهاست، آنچه ما دموكراسي مي نا
كشوري كه چنين حكومتي برايش مناسب است بايد آب و هـوايش نـه چنـدان    . اما مناسب حال همة كشورها نيست

رت تجمل اجتناب گرم باشد و نه چندان سرد؛ محصولش نبايد بسيار بيش از احتياج باشد، زيرا كه در اين صورت مض
ناپذير خواهد بود و اگر اين مضرت محدود و منحصر به پادشاه و دربارش باشد بهتـر از آن اسـت كـه در ميـان مـردم      

معهـذا طرفـداري روسـو از    . اين محدوديتها زمينة وسيعي براي حكومت مطلقـه بـاقي مـي مانـد     ةدر نتيج. رايج شود
از عواملي بود كه دولـت فرانسـه را بـا كتـاب وي سـخت دشـمن       دموكراسي، به رغم محدوديتهاي آن، بي شك يكي 
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بـه عنـوان منشـأ    » قرارداد اجتمـاعي «عامل ديگر شايد رد حق آسماني سلطنت بود كه مفهوم ضمني نظرية . ساخت
  .دهدحكومت را تشكيل مي

غالب رهبران انقالب كبير فرانسه درآمد؛ اما بي شـك، چنانكـه سرنوشـت     به صورت كتاب مقدسِ» قرارداد اجتماعي«
اين كتاب عـادت  . به دقت خوانده نشد و بسياري از پيروانش حتي كمتر از آنچه خواندند فهميدند ،كتب مقدس است

اد مرمـوز رهبـر و   به تجريدات مابعدطبيعي را در ميان متفكران دموكرات از نو رواج داد و با نظرية ارادة عام خود اتحـ 
هگل در مدافعـة خـود از   . توده را، كه نيازي به تأييد دستگاهي خاكي و دنيوي مانند صندوق آرا ندارد، ممكن ساخت

نخسـتين ثمـرة    1.اتوكراسي پروس مي توانست مقداري زيادي از فلسفة كتاب روسو را مناسـب منظـور خـود گردانـد    
تا حدي محصول تعاليم روسو ) به خصوص آلمان(ري روسيه و آلمان عملي كتاب روسو حكومت روبسپير بود؛ ديكتاتو

بينـي آن را بـه خـود    أت پـيش اينكه آينده چه پيروزيهايي نثار روح روسو خواهد كرد، مطلبي است كه من جـر . است
 .دهمنمي

                                                           

اين تمـايز را هميشـه در مـد نظـر     اگر روسو «: گويدوي مي. دهدرد تمجيد خاص قرار ميهگل تمايز بين ارادة عام و ارادة همگان را مو .1
  .)163قسمت  Logic» منطق،«(» .پرداختهم بهتري به تشكيل نظرية دولت ميگرفت سمي
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  آليسم آلمانيايده .الف

. توان نمايندگان آنهـا دانسـت  د، كه الك و باركلي و هيوم را ميدر قرن هفدهم فلسفه زير سلطة تجربيان انگليسي بو
اند، و آن تضـاد بـين روحيـات و عقايـد     كه ظاهراً خود از آن بي خبر بودهدر شخصيت اين فالسفه تضادي وجود دارد 

اين اشخاص از لحاظ روحي افرادي هستند داراي مشرب اجتماعي كه بـه هـيچ وجـه در پـي تحمـل      . آنهاستنظري 
دهند، و طرفدار جهان آزادي هسـتند كـه   اي به قدرت نشان نمين نيستند، و عالقة بيش از اندازهعقايد خود به ديگرا

خلق و اهـل  اين فالسفه مرداني بودند خوش .خواهد بكنددر حدود قانون جزا، هر چه دلش ميدر آن هر كس بتواند، 
  .دنيا و مؤدب و مهربان

. اين تمايل تازگي نداشـت . اما در عين آنكه مشربشان اجتماعي بود، فلسفة نظريشان منجر به اصالت ذهن مي شد
  ا در عصـر جديـد بـه واسـطه قضـية           امـ . شـد ه خصوص نزد اگوستين قديس، هـم ديـده مـي   در اوايل قرون وسطي، ب

اليب نيتس عقيده داشت كه . نيتس لحظه اي به اوج رسيدستة اليبدكارت احيا شد و با واحدهاي سرب» انديشممي«
آيد تغييري نخواهد كرد؛ و با اين حال هم خـود را صـرف تجديـد اتحـاد     ابود شود آنچه به تجربة او در مياگر جهان ن

  .شودو باركلي و هيوم ديده مي نزد الكنظير همين تضاد . كليساهاي كاتوليك و پروتستان كرد
    در يكي از فصلهاي گذشـته ديـديم كـه الك از يـك طـرف      . در فلسفة الك اين تضاد در مرحلة نظري باقي است

چون ذهن در همة افكار و استدالالت خود موضوع بي واسطه اي جز انديشه هاي خود ندارد كه فقط خـود  «: گويدمي
    كند يا مي تواند تفكر كند، پس واضح است كه معرفـت مـا فقـط از آن انديشـه هـا سـخن        ذهن دربارة آنها تفكر مي

معهذا مدعي است كه ما سه نـوع معرفـت   » .معرفت عبارت است از درك توافق و عدم توافق دو انديشه«: و» .گويدمي
حسي، يعني معرفـت بـه اشـياي    مستقيم، يعني معرفت به خودمان؛ استداللي، يعني معرفت به خدا؛ : از واقعيت داريم

بر ذهن اثـر  محصول چيزهايي كه به نحو طبيعي «عبارتند از  بسيطهيوم مي گويد كه انديشه هاي . حاضر بر حواس
فراتـر  » توافق دو انديشـه «آنچه مسلم است اين مطلب از حدود . دانددهد كه اين را از كجا مياما توضيح نمي» .كنند

در نظر او فقط ذهنها و انديشه ها وجود دارنـد، و  . خاتمه دادن به اين تناقض برداشت باركلي قدمي در جهت. مي رود
را ) epistemological(» معرفـت شـناختي  «اما باركلي هم نتوانست آن نتايج اصول . جهان مادي خارج طرد مي شود

جـز ذهـن خـود را    و به همة ذهنهـا  باركلي اگر كامالً از تناقض مبرا بود معرفت به خدا . كه از هيوم گرفته بود دريابد
  .اش مانع چنين افكاري بوداما احساسات روحاني و اجتماعي. دشمنكر مي

هيوم در جستجوي انسجام نظريات خود از هيچ چيزي روگـردان نبـود، ولـي انگيـزه اي در خـود نمـي يافـت تـا         
يـت پرتـوي از شـك افكنـد؛ نفـي مـادة       را منكر شد و بر استقرا و عل» نفس«او . كردارش را با نظرياتش منطبق سازد

درست اسـت كـه   . باركلي را  پذيرفت، اما جانشين ماده را كه باركلي به شكل انديشه هاي خدا پيشنهاد كرد نپذيرفت
عنـوان حـالتي از ذهـن كـه      را به» تأثر«هيوم نيز، مانند الك، هيچ انديشة بسيط و تأثر قبلي را نپذيرفت، و بي شك 
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بپذيرد، » تأثر«از  تعريفيتوانست اين را به عنوان كرد؛ اما نميمي تصوري خارج از ذهن است، واسطة چيزمعلول بي
من ترديد دارم كه او يا پيروانش به وضوح متوجه اين مسـئله مربـوط بـه تـأثرات     . شك داشت» علت«زيرا در مفهوم 

ي قابـل تعريـف شـود كـه آن را از     بايستي بر حسب يك خصيصـة ذاتـ  » تأثر«مطابق نظر او پيداست كه . بوده باشند
توانست مانند الك و كمـابيش ماننـد   اين هيوم نميبنابر. متمايز كند؛ زيرا بر حسب عليت قابل تعريف نبود» انديشه«

پس بايستي خود را در يـك  . دهنداز ما را به دست مي به اشياي خارجِ ات معرفترباركلي چنين استداللي كند كه تأث
  .و بر همه چيز جز حاالت ذهن خويش و روابط آنها جاهل بداند ،محبوس) solipsism(» من اصالت«جهان 

رسانده شود به نتايجي مي انجامـد  خود هيوم با عدم تناقض خود نشان داد كه فلسة تجربي اگر به نتيجة منطقي 
د عقلي و خـوش بـاوري   كه كمتر كسي مي تواند خود را به قبول آن راضي كند؛ و در تمام عرصة علم تمايز بين اعتقا

اگـر  «: الك اين خطر را پيش بيني كرده بود؛ و اين برهان را در دهان يك ناقد فرضي مـي گـذارد كـه   . را از ميان برد
الك چـون در قرنـي   » .معرفت توافق انديشه ها باشد، پس شخص مجذوب و شخص متعقل در يك سطح قـرار دارنـد  

دند، در متقاعد ساختن مردم به اعتبـار پاسـخ خـود بـدين برهـان      خسته بو» انجذاب«زندگي مي كرد كه مردمش از 
» شـوق و انجـذاب  «شدند، بار مردم داشتند از عقل خسته مي ني آمد كه اينااما روسو، چون در زم. دچار مشكل نشد

 1750از . ه بود به كف دل سپرددرا احيا كرد و با پذيرفتن ورشكستگي عقل حل مسائلي را كه مغز در كارشان فرومان
در چهار ديوار فرانسـه، بـراي مـدتي     ،سخنان آتشين او را 1بلندتر شد، تا سرانجام ترميدوربلند و صداي دل  1794تا 

  .زير فشار حكومت ناپلئون دل و مغز هر دو خاموش شدند. خاموش ساخت
و دقيقتر از شكلي كه روسـو بـه آن داده    العمل شكاكيت هيوم شكلي به خود گرفت بسيار عميقتردر آلمان عكس

كانت و فيخته و هگل نوع جديدي از فلسفه به بار آوردنـد كـه مقصـود آن حفـظ معرفـت و فضـيلت از نظريـات        . بود
در فلسفة كانت، و از او بيشتر در فلسفة فيخته، آن تمايل ذهني كـه بـا دكـارت آغـاز     . ويرانگر اواخر قرن هجدهم بود

در مـورد ذهنيـت       . ديـد نيامـد  العملـي در برابـر هيـوم پ   از اين لحاظ در ابتدا عكـس . رسيد ازه ايشده بود به حدود ت
  .العمل با هگل آغاز شد، كه خواست به وسيلة منطق خود راه جديدي براي فرار از خود به جهان باز كندعكس

ز او بيشـتر نـزد   نـزد فيختـه، و ا  ايـن خويشـيها   . آليسم آلماني مجموعاً خويشيهايي با نهضـت رمانتيـك دارد  ايده
  .نزد هگل كمتر از همه مشهود است. خوردشلينگ، به چشم مي

خود كانت كه مؤسس ايده آليسم آلماني است، هر چند رسالة جالبي دربـارة سياسـت نوشـته، از لحـاظ سياسـي      
تاريخ داشت و هنوز هـم  اما فيخته و هگل نظرياتي در سياست مطرح كردند كه اثري عميق در جريان . اهميتي ندارد

تـوان  هيچكدام از اين دو فيلسوف را نمـي بي مطالعة فلسفة كانت، كه در اين فصل مورد بحث قرار خواهيم داد، . دارد
  .شناخت
  .سخن گفت اتوان از آنهكه پيش از پرداختن به جزئيات مي لماني صفات مشتركي دارندآآليستهاي ايده

در مشرب آنها ذهن در برابـر مـاده   . ايج فلسفي بر انتقاد معرفت تكيه مي كنندكانت و پيروانش براي رسيدن به نت
بهـره  «اخـالق  . مورد تأكيد قرار مي گيرد، و اين امر سرانجام منجر بدين قول مي شـود كـه فقـط ذهـن وجـود دارد     

لسفي قابـل اثبـات   به نفع دستگاههاي اخالقي ديگري، كه آنان معتقدند از طريق احتجاجات ف) utilitarian(» جويانه
اين فالسفه يك لحن مدرسي دارند كه از فلسفة فرانسوي و انگليسي پيش از آنان شنيده . است، به شدت رد مي شود

اشراف فارغ و بيكار . و روي سخنانشان با مردم درس خوانده بود دفيخته و هگل استاد دانشگاه بودنو كانت . نمي شود
تأثيرات آنان تا حدي انقالبي بود، وليكن خودشان قصد ويرانگـري  . بت باشندطرف صح» متفّنن«نبودند كه با مشتي 

                                                           

1 .Thermidor حكومت روبسپير در روز نهم ترميدور، مطابق با بيسـت و هفـتم ژوئيـه    . يازدهمين ماه تقويم جمهوري اول فرانسه است
  .م. سقوط كرد 1794
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گذشـت و آرائشـان   زندگاني همه شان به درس و بحث مي. فيخته و هگل به قطع و يقين مدافع دولت بودند. نداشتند
زدند، ولي فقـط بـه    اين فالسفه در الهيات دست به ابداعاتي. رفتي از حدود دين و ايمان بيرون نميدر مسائل اخالق

  .سود دين، نه به زيان آن
  .توانيم به مطالعة فلسفة كانت بپردازيماكنون ميپس از اين تذكرات مقدماتي، 

  مل فلسفة كانتجم .ب

توانم بـا ايـن ارزيـابي موافقـت     من نمي. شناسندد فالسفة جديد ميايمانوئل كانت را عموماً به عنوان بزرگترين فر
  .اي خواهد بوداهميت عظيم او كار ابلهانهناختن كنم، ولي نش

. ، كه جايي است در پروس شرقي، يا در همان حوالي گذرانـد Königsbergكانت سراسر عمرش را در كونيگسبرگ 
قسـمت  و انقـالب فرانسـه و   ) كه در مدتي از آن پروس را روسها اشغال كرده بودنـد (گرچه در زمان جنگ هفت ساله 

كانت فلسفة اليب نيتس . حادثه گذشتزندگي خارجيش به درس و بحث و بي زيست،ن مياول زندگي سياسي ناپلئو
و آن دو  روسـو و هيـوم   . آموخت، اما تحت تأثير دو فيلسوف ديگر از اليب نيتس دست كشيد Wolfرا از روايت ولف 

امـا  . خود كانت چنين مي گويدهيوم با انتقاد از مفهوم عليت، كانت را از خواب جزميت بيدار كرد، يا دست كم . بودند
در نظـر كانـت هيـوم    . به زودي داروي خواب آوري براي خود ساخت و دوباره به خواب رفـت . بيداري كانت كوتاه بود

كانت مـردي بـود چنـان مرتـب و مـنظم كـه       . مخالفي بود كه مي بايست ردش كرد، اما نفوذ روسو در او عميقتر بود
      وي اش از جلو خانه ها مي گذشـت، مـردم بـا ديـدن او سـاعت خـود را ميـزان        هنگامي كه در ضمن ورزش و پياده ر

كانـت  . بـود » اميـل «اما يكبار اين برنامه چند روزي به هم خورد، و آن هنگامي بود كه وي مشغول خواند . مي كردند
از پـرداختن بـه مضـمون    بار بخواند، زيرا بار نخست شيوايي نثـر او را   مي گفت كه ناچار شده است كتاب روسو را دو

» حكومـت وحشـت  «تا پـيش از  . كانت هر چند متدين بار آمده بود، در ديانت و سياست آزادمنش بود. بازداشته است
خشـك   فلسفه اش چنانكه خواهيم ديد، در برابر احكـام نظـري  . به دموكراسي اعتقاد داشت. هوادار انقالب فرانسه بود

اي از اقوال همان كشـيش   نهتوان، با اندكي مبالغه، روايت فاضالين فلسفه را ميا. داندتوسل جستن به دل را جايز مي
اين اصل كانت كه هر انساني بايد في نفسه به عنوان غـايتي در نظـر گرفتـه شـود، صـورتي اسـت از       . ساوآيي دانست

چيـزي  «: پيداسـت  )بزرگـان هـم  كه هم دربارة كودكان است و (عشق وي به آزادي از اين كالم . »حقوق بشر«نظرية 
  .»تر از اين نيست كه كارهاي انساني تابع ارادة انسان ديگري باشدوحشتناك

                                         پـس از زمـين لـرزة ليسـبون بـه نوشـتن دربـارة نظريـة         . آثار نخستين كانت بيشتر در باب علم است تـا فلسـفه  
باد تأليف كرد؛ و نيـز مقالـه اي در پيرامـون ايـن مسـئله نوشـت كـه آيـا          سپس رساله اي دربارة. زمين لرزه پرداخت

. داشت كانت به جغرافياي طبيعي عالقة فراوان. گذردنمناكي باد غربي در اروپا بدان سبب است كه باد از اقيانوس مي
. است كه طليعة نظريـة كهكشـاني الپـالس اسـت    ) 1755(» تاريخ طبيعي و نظرية سماوات«مهمترين اثر علمي اش 

تـوجهي  قسمتهايي از اين اثر بلندي شـايان  . كانت در اين رساله منشأ ممكني را براي منظومة شمسي عنوان مي كند
كند كه سـرانجام  اي نخستين بار مطلبي را عنوان ميسن اين رساله اين است كه برح. مانددارد و به اشعار ميلتون مي

بعضـي  . كنـد براهين جـدي اقامـه نمـي    اما كانت برخالف الپالس در تأييد اين فرضيه. مربخشي از كار درآمدفرضية ث
گويد سـيارات همـه مسـكونند و دورتـرين آنهـا داراي بهتـرين       كه ميمثالً آنجا  -قسمتهاي آن خيالبافي صرف است 

  .س علمي ندارداش ستودني است، اما اسااين نظري است كه فروتني زميني. تن اساساكن
كانت در دوره اي كه افكارش را براهين شكاكان بيش از هر زمان ديگري مشوش مي داشت كتـابي نوشـت تحـت    

ــوان  ــه ر ؤر«عن ــدة روح، مصــور ب ــك بينن ــاي ي ــهؤياه ــاي مابعدالطبيع ــدة روح«منظــور از » .ياه ــودنبورگ » بينن ش
Swedenborg از ايـن كتـاب فقـط چهـار     . عرضه شـده بـود   است كه نظرية عرفاني اش در كتاب عظيمي به جهانيان
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كانت به طور نـيم شـوخي و   . نسخة چهارم را كانت خريده بود. نسخه فروش رفت خريداران سه نسخه ناشناس بودند
است، اما معلوم نيست كه بدتر از مابعدالطبيعـة رسـمي ديـن    » باورنكردني«گويد كه نظرية شودنبورگ نيم جدي مي

هـر چنـد از نوشـته     در شخصيت كانـت، . كانت نسبت به شودنبورگ كامالً تحقيرآميز نيستبايد گفت كه نظر . باشد
»                   بسـيار واال «پسـنديد و او را  و ايـن جنبـه شـودنبورگ را مـي    . شود، يك جنبة عرفاني وجـود دارد هايش معلوم نمي

  .ناميدمي
مـي گويـد شـب واالسـت و روز     . وااليي وزيبايي نوشت كانت نيز مانند همة نويسندگان آن زمان رساله اي دربارة

  .زيبا؛ دريا واالست و زمين زيبا؛ مرد واالست و زن زيبا؛ و قس علي هذا
ان جـوانيش را تـا   هرگز زن نگرفت، عادت دانش اندوزي زمـ ] كانت[چون «: اندنوشته» المعارف بريتانيكاهدائر«در 

  .اين مقاله خود مجرد بوده يا زن داشته است دانم نويسندةمن نمي» .داشتسالهاي پيري نگه
ثبـات ايـن   غرض ايـن كتـاب ا  .) 1787؛ چاپ دوم 1781چاپ اول (است » انتقاد عقل محض«مهمترين اثر كانت 

اسـت و  ) a priori(» از پيشـي «تواند از حدود تجربه فراتر رود، و معهذا قسمتي از معرفت مدعاست كه معرفت ما نمي
اسـت، نـه فقـط    » از پيشي«به عقيدة او، آن قسمت از معرفت ما كه . به طور استقرائي از تجربه به دست نيامده است

دو كانـت  . جزو منطق دانست و نه منتج از آن، شـامل مـي شـود    منطق را بلكه بسياري از معرفتها را، كه نه مي توان 
و » تحليلـي «يكـي تمـايز بـين قضـاياي     : كنداند از هم جدا مييختهآموجه تمايز را كه در فلسفة اليب نيتس در هم 

دربارة هر يك از اين وجوه تمايز بايـد قـدري سـخن    » .تجربي«و » از پيشي«و ديگري تمايز بين قضاياي » تركيبي،«
  .گفت

ثلـث  م«يـا  » .دباال مـرد اسـت  بلنـ  مـرد «مـثالً  . اي است كه در آن محمول جزو موضوع باشـد قضية تحليلي قضيه
كه مـرد بلنـدباال مـرد    يعني قول به اين. نتيجه مي شوند اين قبيل قضايا از قانون تناقض» .االضالع مثلث استمتساوي

راه تجربه بر آنهـا   همة قضايايي كه ما جز از. قضيه اي است كه تحليلي نباشد» تركيبي«قضية . نيست، متناقض است
سه شـنبه يـك   «كه يل تصورات به حقايقي از قبيل اينبه صرف تحل توانيمما نمي. كنيم تركيبي استعلم حاصل نمي
مة فالسفة پيشـين عكـس   اما كانت برخالف اليب نيتس و ه. پي بريم» ناپلئون سردار بزرگي بود«يا » روز باراني بود،
ه مـا را بـه   اين نكت. شوندتركيبي به واسطة تجربه معلوم مي كند كه همة قضاياييعني قبول نمي. پذيردقضيه را نمي
  .كنداز دو تمايز باال وارد ميتمايز دوم 
قضيه اي است كه ما جز به وسيلة ادراك حسي، خواه متعلق به خود ما باشد و خـواه متعلـق بـه    » تجربي«قضية 

امور تـاريخي و جغرافيـايي از ايـن قبيـل     . كنيمد قبول ماست، بر آن علم حاصل نميشخص ديگري كه شهادتش مور
از «قضية . علمي نيز، هرگاه علم ما به حقيقت آنه متكي بر معلومات مشاهداتي باشد، از همين قرار استقوانين . است
شود، اما وقتي كه بر آن علم حاصل شـد، معلـوم   » استخراج«قضيه اي است كه ممكن است به واسطة تجربه » پيشي

دو مهـره و دو مهـرة ديگـر را بـه تجربـه      مثالً كودكي كه حساب مي آمـوزد اگـر   . مي شود كه مبنايي جز تجربه دارد
دريابد، و آنگاه مشاهده كند كه روي هم چهار مهره را دريافته اسـت، ممكـن اسـت ايـن تجربيـات او را در فهميـدن       

فهميد، ديگر احتيـاجي  » دو به عالوة دو مساوي است با جهار«مطلب ياري كند؛ اما هنگامي كه اين قضية كلي را كه 
تواند در پرتو استقرا اني است كه قانون عمومي هرگز نمياين قضيه داراي ايق. اقية اين قضيه نداردبه تأييد موارد مصد

  .است» از پيشي«همة قضاياي رياضي محض بدين معني . به دست آورد
ايـن  تـوانيم بـه صـحت    چنين نتيجه گرفته بود كه ما نمـي  نيست، و يهيوم ثابت كرده بود كه قانون عليت تحليل

از «كانت گفت كه قانون عليت تركيبي است، و معذلك معتقد بود كـه علـم بـدان بـه طـور      . ين داشته باشيمقانون يق
در . نيز هسـت » از پيشي«وي مي گفت كه حساب و هندسه نيز تركيبي است، ولي همچنان . حاصل مي شود» پيشي

  :نتيجه كانت مسئلة خود را به اين صورت درآورد
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  از پيشي ممكن است؟ چگونه حكمهاي تركيبي به طور
كانت بـه راه حـل خـود بـراي ايـن      . است» انتقاد عقل محض«جواب اين مسئله، و نتايج آن، موضوع اصلي رسالة 

وي دوازده سال در پي اين راه حل گشت، اما پس از آنكه نظريه اش شكل گرفت فقـط  . مسئله اطمينان فراوان داشت
تـوانم بگـويم كـه ديگـر     أت مـي به جر« :قدمة چاپ اول مي نويسدكانت در م. چند ماهي را صرف نوشتن كتابش كرد

وي در » .حتي يك مسئلة مابعدطبيعي كه حل نشده باشد، يا حداقل كليد حل آن به دست نيامده باشد، وجود نـدارد 
گويد كـه يـك انقـالب كـوپرنيكي در فلسـفه راه انداختـه       كند و ميدوم خود را با كوپرنيكوس قياس ميمقدمة چاپ 

  .تاس
را در ايـن مـاده   مادة احساس را باعث مي شود، اما دستگاهي ذهني خود مـا   فقطگويد كه دنياي خارج كانت مي

امـور                         . ي فهمـيم فـراهم مـي سـازد    زمان و مكان تنظيم مي كند و تصـوراتي را كـه مـا بـه واسـطة آنهـا تجربـه را مـ        
ايـن امـور در زمـان يـا مكـان      . احساسهاي ما هستند، غيـر قابـل شـناختند   االمري، يا اشياي في نفسه، كه علل نفس

. مي نامد وصف كـرد » مقوالت«نيستند، جوهر نيستند، و نمي توان آنها را با هيچ يك از تصورات كليي كه خود كانت 
باشـيم كـه    اما درست به همين سبب مي توانيم يقين داشته. زمان و مكان ذهني اند و جزو دستگاه ادراك ما هستند

اگـر انسـان عينـك    . هر چيزي كه ما تجربه كنيم داراي خصايصي خواهد بود كه مورد بحث هندسه و علم زمان است
بـه همـين ترتيـب     1.البته اين مثال از خود كانت نيست. كبود به چشم بزند، مسلماً عالم در نظرش كبود خواهد نمود

                     د، ايـن اسـت كـه مسـلماً همـه چيـز را هميشـه در مكـان         چون انسان به چشم ذهني خود هميشه عينك مكاني دار
ز پيشي است، بدين معني كه بايد در مورد همة چيزهايي كه بـه تجربـه در مـي آينـد صـادق      اپس هندسه . مي بيند

آيند، باشد؛ اما دليلي در دست نيست كه بپنداريم چنين چيزي در مورد اشياي في نفسه نيز، كه به تجربة ما در نمي 
  .كندصدق مي

اما تصورات از پيشي هم وجود دارد، و آن . اند»ديد«گويد كه زمان و مكان تصور نيستند، بلكه اشكالي از كانت مي
مقوالت دوازده گانـه بـه چهـار دسـتة سـه تـايي       . دوازده گانه است، كه كانت از منطق قياسي گرفته است» مقوالت«

مقـوالت  ) 3واقعيت، نفي، محدوديت؛ : مقوالت كيفي) 2وحدت، كثرت، جمعيت؛ : مقوالت كمي) 1: تقسيم شده است
ايـن مقـوالت امـور ذهنـي     . امكـان، وجـود، ضـرورت   : مقوالت وضعي) 4ض، علت و معلول، تقابل؛ جوهر و عر: اضافي

اما دليلـي  . يعني ساختمان ذهني ما چنان است كه اين مقوالت با هر آنچه ما تجربه مي كنيم قابل انطباقند -هستند 
ي وجـود دارد، زيـرا كانـت اشـياي                 ناقضـ در مورد عليـت ت . ندارد اين مقوالت را قابل انطباق با اشياي في نفسه بدانيم

ايـن  . داند و از طرفي به عقيدة وي ارادة آزاد علت رويدادهاي واقع در زمان و مكان اسـت نفسه را علت احساس ميفي
  .دهدي دستگاه فلسفي كانت را تشكيل ميتناقض سهوي نيست، بلكه يكي از اجزاي اساس

اختصاص يافته است به نشـان دادن خطاهـايي كـه از انطبـاق دادن زمـان و      » انتقاد عقل محض«بخش بزرگي از 
كانت، پس از فراغت يافتن از اين كار، مي گويـد  . يد ناشي مي شودآمكان يا مقوالت يا چيزهايي كه به تجربه در نمي 

گر را نقـض مـي كننـد،    رو هستيم كه متقابالً يكديه ب يعني با قضايايي رو -كه اكنون خود را دچار تناقضات مي يابيم 
ه همه از تز و آنتـي تـز   شمارد كچهار تا از اين تناقضات را بر ميوي . حال آنكه هر يك از آنها ظاهراً قابل اثبات است

  .اندتشكيل شده
جهـان زمانـاً بـي آغـاز و     «: گويدآنتي تز مي» .و مكاناً محدود استجهان زماناً آغاز دارد «: گويداول ميتز تناقض 

  ».ني نامتناهي استازماني و مك ظر دو لحاهنامحدود است؛ و از  مكاناً

                                                           

  :آوردمثال اين بيت مولوي را به ياد مياين . 1
  .م. نمودپيش چشمت داشتي شيشة كبود     زين سبب عالم كبودت مي
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  .كند كه هر مادة مركب هم از اجزاي بسيط تشكيل شده و هم تشكيل نشده استتناقض دوم ثابت مي
مطابق قانون اختيـار؛   ديگري، يكي مطابق قوانين طبيعي: كه دو نوع عليت وجود دارد گويددر تناقض سوم تز مي

  .گويد كه فقط يك نوع عليت، مطابق قانون طبيعي، وجود داردآنتي تز مي
  .كند كه وجود واجب مطلق هم هست، هم نيستتناقض چهارم ثابت مي

  .در هگل، كه ديالكتيكش تماماً از تناقضات گرفته شده، تأثير فراوان كرد» نتقادا«اين قسمت از 
ـ    البتـه  . راهين عقلـي محـض در اثبـات وجـود خـدا     كانت در بخش معروفي از رساله اش مي پردازد بـه رد همـة ب

انتقـاد عقـل   «اين داليل را وي بعداً در رسالة . يادآوري مي كند كه خود داليل ديگري براي اعتقاد به وجود خدا دارد
  .منظور وي فقط نفي و رد براهين موجود است» انتقاد عقل محض«اما در رسالة . ارائه داد» عملي

عقل محض فقط سه برهان در اثبات وجود خدا موجود است؛ و آن سه عبارتند از برهـان  گويد كه مطابق كانت مي
  ).فيزيكوتئولوژيك(بودشناسي و برهان جهان شناسي و برهان طبيعي الهي 

تـرين هسـتي،   يعنـي واقعـي   ens realissimumبرهان بودشناسي، به صورتي كه كانت مي گويد، خدا را به عنوان 
دانند كساني كه اين برهان را معتبر مي .وضوع همة محمولهايي است كه دال بر هستي مطلقندكند؛ و آن متعريف مي

حمـل  » واقعي ترين هسـتي «از قبيل محمولهاي مزبور است، پس بايد بر موضوع ما، يعني » وجود«معتقدند كه چون 
وي مي گويد كـه  . حمول نيستم» وجود«اما كانت اعتراض مي كند كه . يعني موضوع ما بايد وجود داشته باشد. شود

  .توانم صد سكه را به صرف تصور در نظر آورم كه همة محمولهاي صد سكة واقعي بر آنها قابل حمل باشدمن مي
برهان جهان شناسي مي گويد كه اگر اصوالً چيزي وجود داشته باشد پس هستي واجب مطلق بايد وجـود داشـته   

كانت مي گويد كه مرحلة آخـر ايـن برهـان تكـرار همـان      . باشد» هستيواقعي ترين «باشد؛ و اين هستي بايد همان 
  .كندد در حق اين هم صدق ميبرهان بودشناسي است، و لذا آنچه در رد آن گفته ش

ايـن برهـان   . طبيعي به تن دارداست، با اين تفاوت كه جامة مابعد» نظم«برهان طبيعي الهي همان برهان معروف 
كانت دربارة اين برهان به احترام بحث مي كنـد،  . دهندة نظمي است كه بر غرض داللت داردگويد كه جهان نشان مي

اين را؛ و بنابر» خالق«كند و نه وجود را اثبات مي» ناظم«نر كند، وجود اما يادآور مي شود كه اين برهان، اگر خيلي ه
يگانه حكمت الهـي عقلـي   «رساند كه پايان ميانت بحث خود را چنين به ك. تواند مفيد تصوري كافي از خدا باشدنمي

  ».ممكن آن است كه مبتني بر قوانين اخالقي يا جوياي هدايت آن قوانين باشد
ايـن انديشـه هـا    » تشـكيل «عقل محـض مـا را بـه    . اند»سه انديشة عقلي«گويد كه خدا و اختيار و بقا، كانت مي

. اهميت اين انديشه ها اهميـت عملـي اسـت   . را اثبات كند رهنمون مي شود، وليكن خود عقل نمي تواند واقعيت آنها
يگانـه  . كار بردن عقل، به نحو مطلق، به نتايج غلط منجر مي شـود ب. شوندانديشه ها به اخالقيات مربوط مي يعني اين

  .مورد استعمال صحيح آن راجع به مسائل اخالقي است
به شرح بيـان  ) 1876(» انتقاد عقل عملي«مل و در به طور مج» انتقاد عقل محض«كار بردن عملي عقل در آخر ب

برهاني كه در اينجا مورد بحث قرار گرفته اين است كـه قـانون اخالقـي مسـتلزم عـدالت، يعنـي سـعادت        . شده است
و قدر مسلم اين است كه او اين را در اين . تواند اين مطلوب را تضمين كندفقط خداوند مي. ضيلت، استمتناسب با ف
ين خدا و زندگي بعدي وجود دارند؛ اختيار نيز بايد وجود داشته باشد، زيرا كـه در غيـر   ابنابر. ن نكرده استدنيا تضمي
  .داشتفضيلت وجود نمي اين صورت

طرح شده، داراي اهميـت تـاريخي قابـل    » مابعدالطبيعة اخالقيات«دستگاه اخالقي كانت، به صورتي كه در رسالة 
كه حداقل بيرون از محافل فلسفي هـم معـروف اسـت، در ايـن رسـاله آمـده       » طع،امر قا«اصطالح . مالحظه اي است

ز كانت بهره جويي يا هر نظرية ديگري را كه براي اخالق قائل به غرضي بيـرون ا  ،چنانكه مي توان انتظار داشت. است
كه آميختـه بـه   ] است[يك مابعدالطبيعة اخالقي كامالً مجرد «وي خواهان . پذيردخود اخالق باشد به هيچ وجه نمي
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كانت چنين ادامه مي دهد كه مبنا و مأخذ همة تصورات اخالقـي  » .حكمت الهي يا علم طبيعي يا فوق طبيعي نباشد
ارزش اخالقي فقط هنگامي وجود دارد كه شخص به حكم حس وظيفـه  . در عقل نهفته است» از پيشي«به نحو كامالً 

كاسبي كه به حكم سود شخصـي  . ه وظيفه ممكن است تجويز كندكافي نيست كه عمل وي چنان باشد ك. عمل كند
ق مشتق از قانون اسـت؛  ذات اخال. يكخواهي مهرباني كند، داراي فضيلت نيستندرستكار باشد، يا مردي كه به انگيزة 

زيرا كه گرچه در طبيعت همه چيز مطابق قانون عمل مي كند، فقط موجود ذيعقل است كه مي تواند مطـابق معنـاي   
انديشة يك اصل عيني، تا آنجا كه بـراي اراده الـزام آور اسـت، فرمـان عقـل      . عمل كند» اراده«انون، يعني بر حسب ق

  .است» امر«شود؛ و صورت بندي فرمان عقل همان ناميده مي
؛ و امـر  »كار را بكـن  خواهي به فالن مقصود برسي، بهماناگر مي«: گويدامر غرضي، كه مي: امر وجود دارد دو نوع

كانت . است» از پيشي«امر قاطع تركيبي و . گويد فالن كار، بي توجه به هيچ مقصودي، عيناً واجب استقاطع، كه مي
  :كنداز تصور قانون استنتاج ميا رماهيت آن 

قـانون، فقـط   زيرا چون امر عـالوه بـر   . اگر يك امر قاطع را به انديشه درآورم فوراً مي دانم كه محتوايش چيست«
با همان قانون است، و از طرفي قانون حاوي هيچ شـرطي كـه خـود قـانون را     ) maxim(حاوي ضرورت تطابق دستور 

شـته باشـد؛ و   اماند جز كليت قانون كلي، كه دستور عمل بايد با آن وفـق د س چيزي باقي نميمحدود سازد نيست، پ

فقـط مطـابق   : امر قاطع يكي است، و در حقيقـت ايـن اسـت   ين ابنابر. همين وفق به تنهايي مر را ضروري مي سازد

يا چنـان عمـل كـن     .دستوري عمل كن كه بتواني در عين حال اراده كني كه آن دستور قانون عمومي گردد
  ».كه گويي دستور عمل تو به وسيلة ارادة تو يك قانون طبيعي عمومي خواهد شد

قرض گرفتن پول خطاست، زيرا اگر همة مـا بخـواهيم پـول     كانت به عنوان نمونة استعمال امر قاطع مي گويد كه
بر همين قياس مي توان نشان داد كه امـر قـاطع دزدي و   . قرض بگيريم، ديگر پولي براي قرض گرفتن باقي نمي ماند

اما اعمالي نيز هست كه بي گمان در نظر كانت خطاست، حال آنكـه اثبـات خطـا بـودن     . آدمكشي را نيز منع مي كند
كامالً ممكن است كه شخص مأيوس و افسـرده آرزو كنـد كـه    . وي ممكن نيست؛ مثالً خودكشي له وسيلة اصوآنها ب

د، ولي شرط كـافي  به نظر مي رسد كه دستور كانت شرط الزم فضيلت را به دست مي ده. همة مردم خودكشي كنند
نظر صوري محض كانـت را رهـا كنـيم و     را به دست آوريم، بايد نقطة» كافي«براي اينكه شرط . كندآن را معلوم نمي

كند كه فضـيلت بـه نتيجـه اي كـه مقصـود عمـل اسـت        اما كانت تأكيد مي. ه حساب آوريميج عمل را هم قدري بانت
يـزي  چاگر اين نكته را بپـذيريم هـيج   . بستگي ندارد؛ بلكه فقط متكي به اصلي است كه خود فضيلت نتيجة آن است

  .كانت ممكن نخواهد بودتر از دستور تر و منسجممحكم
يد، كانت معتقد است كه ما بايد چنان عمل كنيم كه هـر فـردي را بـه خـودي     آهر چند از ظاهر اين اصل بر نمي
اين نظريه را مي توان شكل انتزاعـي نظريـة حقـوق بشـر دانسـت؛ و در معـرض       . خود يك غايت در نظر گرفته باشيم

دو تـن بـا هـم    منـافع  اگر اين نظر به جد گرفته شود، هنگـامي كـه   . ستهمان ايرادهايي است كه بر آن نظريه وارد ا
شـود؛  آشـكار مـي  مشكالت اين امر به خصوص در فلسفة سياسـي  . تعارض پيدا كنند صدور حكم غير ممكن مي شود

ي زيرا كه اين فلسفه محتاج به اصلي است از قبيل رجحان اكثريت كه مطابق آن بتواند در وقت لزوم عـده اي را فـدا  
اگر بايد كه دولت بر اساس اخالق حكومت كند، در اين صورت دولت بايد هدف واحدي داشـته باشـد؛   . عدة ديگر كند

نـين تفسـير   چولي مي توان اصـل كانـت را   . و يگانه هدف واحدي كه با عدالت سازش دارد خير و صالح جامعه است
           بايـد در تعيـين اعمـالي كـه عـدة كثيـري را متـأثر        منظور اين نيست كه فرد غايت مطلق است، بلكه همة افراد : كرد
توان اين اصل را تعيين كننـدة يـك اسـاس اخالقـي بـراي      اين تفسير، ميبا . سازد به طور مساوي به حساب آيندمي

  .بدين ترتيب ديگر اين اصل در معرض ايراد باال واقع نخواهد بود. دموكراسي دانست
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در اين اثـر، كانـت از اتحاديـة    . پيداست) 1795(» صلح دائم«سالهاي پيري از رسالة قوت و طراوت ذهن كانت در 
گويد كه عقل جنگ را به شـدت  مي. كندنگ با هم متحد شده باشند دفاع ميجمنع ول آزادي كه قراردادي دائر بر د

دول جـزء بايـد   سـازمان مـدني   . فقط دولت جهاني مـي توانـد از جنـگ جلـوگيري كنـد     . محكوم و ممنوع مي سازد
منظورش اين نيست كـه  . شندااما اين لفظ را چنين معني مي كند كه قواي مجريه و مقننه مجزا ب. باشد» جمهوري«

حكومـت  گويـد كـه آسـان تـرين راه حصـول حكومـت كامـل        حقيقت مينبايد پادشاهي وجود داشته باشد؛ بلكه در 
. ت، از دموكراسي دلش پـاك نيسـت  نوشته اس» شتوححكومت «اين رساله را تحت تأثير كانت چون . سلطنتي است

  .گويد دموكراسي ناچار همان استبداد است، زيرا در اين نوع حكومت قوة مقننه حاكم استمي
ناميده مي شوند و خواستة خود را انجام مي دهند، در واقع همه نيسـتند بلكـه   » همة مردم«در اصطالح كه آنها «

اصطالحاتي كه كانـت در  » .كندد و يا اصل اختيار تناقض پيدا ميادة كلي با نفس خوين ارابنابر. فقط اكثريتي هستند
ن كنندة صلح از روسو تأمي ة جهاني به عنوانيدهد، اما انديشة مهم اتحادبرده است، تأثير روسو را نشان ميكار اينجا ب
  .نيست

  .به بعد در كشور خود مغضوب باشد 19331اين رساله باعث شده است كه كانت از 

  نظرية كانت دربارة زمان و مكان .ج

مـن در نظـر دارم در ايـن قسـمت از     . دهدرا نظرية زمان و مكان تشكيل مي» انتقاد عقل محض«مهمترين بخش 
  .فصل حاضر اين نظريه را مورد بحث و انتقاد قرار دهم

ايـن  . ن، آسان نيست، زيرا خود ايـن نظريـه روشـن نيسـت    تشريح نظرية كانت راجع به زمان و مكان به طور روش
در رسالة اخير شكل آن آسانتر است، امـا  . طرح شده است Prolegomena» مقدمه«و » انتقاد عقل محض«نظريه در 

كـنم و تـا آنجـا     نظريه را تشريح كوشم خودمن نخست مي. رسدنمي» تقادان«از لحاظ تماميت و كمال به پاي روايت 
  .به انتقادش خواهم پرداخت است قابل هضمش سازم؛ پس از توضيح و تشريح، كه ممكن

ادراك پاره اي منبعث از چيزهاي خارجيند و پاره اي منبعث از دستگاه  ةموضوعات بالواسطكه كانت معتقد است 
ذهنينـد و   -رنگ و صوت و بو و غيـره   -الك جهانيان را به اين انديشه خو داده بود كه كيفيات ثانوي . درك خود ما

قـدم را  فراتـر                -ولي البته نـه عـين آنهـا     -كانت مانند باركلي و هيوم . ق ندارندلبه چيز، چنان كه در خود هست، تع
رنـد،  كند كه احساسات ما علتهـايي دا نت غالباً در اين نكته ترديد نميكا. داندميگذارد و كيفيات اول را هم ذهني مي

آنچه ضـمن احسـاس بـر مـا     . نامدمي» Noumena«يا ) اشياي في نفسه(» چيزهاي در خود«و خود وي اين علتها را 
منبعـث از چيـز، كـه آن را     جـزء . خوانـد، از دو جـزء تشـكيل شـده اسـت     مـي » نمود«مي شود، و كانت آن را  ظاهر

تعـدد را بـا روابـط معينـي     قول كانـت نمودهـاي م   منبعث از دستگاه ذهن ما، كه به نام مي گذارد؛ و جزء» احساس«
اين جزء خودش احساس نيست، و لذا بسـتگي بـه محـيط    . نامدنمود مي» صورت«اخير را كانت  جزء. كندتنظيم مي

است، بدين معنـي  » از پيشي«كنيم، ما آن را با خود حمل ميهميشه همان است كه بوده، زيرا كه . عرضي خود ندارد
احساس دو صورت محـض دارد، و  . ناميده مي شود» ديد محض«صورت محض احساسات . جربه نيستكه وابسته به ت

  .يكي مربوط به حس دروني است؛ و ديگري مربوط به حس بيروني: آن دو عبارتند از زمان و مكان
آورد؛ يكـي برهـان   يشـي هسـتند، كانـت دو نـوع برهـان مـي      براي اثبات اين مـدعا كـه زمـان و مكـان صـور از پ     

بـراهين  ). Transcendental(» فراتـري «مابعدطبيعي، ديگري برهان معرفت شناختي، يا در اصطالح خود وي برهـان  
نوع اول مستقيماً از ماهيت زمان و مكان گرفته شده اند، و براهين نوع دوم به طور غيـر مسـتقيم از امكـان رياضـيات     
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ن ذكر شده اند، زيرا كانت چنين انگاشته است كه بـراهين  براهين راجع به مكان كاملتر از براهين راجع به زما .محض
  .اخير اساساً نظير همان براهين مكانيند

زيرا كه فـرض مكـان مقـدم اسـت بـر رجـوع بـه         ،مكان يك تصور تجربي مشتق از تجربه هاي بيروني نيست) 1(

  .ن دارد؛ و تجربة بيروني فقط به واسطة نمايش مكان امكابيرونياحساسات منبعث از يك چيز 
تـوانيم تصـور   دهد؛ زيرا ما نميپاية ادراكات تجربي را تشكيل مي مكان يك نمايش ضروري از پيشي است، كه) 2(

  .توانيم تصور كنيم كه هيچ چيزي در مكان نباشدكنيم كه مكان نباشد، حال آنكه مي

جـود دارد، و آنچـه مـا    مكان و يكمكان يك تصور پراكنده يا عمومي از روابط عموم چيزها نيست؛ زيرا فقط ) 3(
  .ناميم اجزاي آن مكان است، نه مصداقهاي آنمي» مكانها«

اين رابطه، غير . كند، كه تمام اجزاي مكان را در بر مي گيردجلوه مي معينمكان به شكل مقداري بي نهايت ) 4(
  .است» ديد«از رابطة يك تصور با مصداقهاي آن است، و لذا مكان تصور نيست، بلكه 

قليدسـي از  كانت عقيده دارد كـه علـم مـا بـه هندسـة اُ     . برهان فراتري راجع به مكان از هندسه گرفته شده است
مـي گويـد كـه بـراهين     . پيشي است، هر چند اين هندسه تركيبي است، يعني از منطق محض قابل اسـتنتاج نيسـت  

كه اگر دو خط مستقيم متقاطع داشـته باشـيم كـه يكـديگر را بـا       ببينيمتوانيم ندسه متكي بر شكلند؛ مثالً ما ميه
بـه  . توان از نقطة تقاطع آنها عبور داد كه بر هر دو خط عمـود باشـد  مه قطع كنند فقط يك خط مستقيم ميزاوية قائ

ه در چيز بيني كند كتواند پيشمن مي» ديد«راهي كه مطابق آن اما تنها . نظر كانت، اين علم مأخوذ از تجربه نيست
من باشد؛ و اين صورت در ذهن مـن مقـدم بـر    حس چه يافت خواهد شد اين است كه ذهن من حاوي صورت ) شئ(

د؛ زيرا هندسه به نحوه هاي ادراك ما مربـوط اسـت، و   نموضوعات حس بايد تابع هندسه باش. همة تأثيرات فعلي باشد
با آنكه تركيبـي اسـت، از    ،دهد كه چرا هندسهته توضيح مياين نك. ي ادراك كنيمتوانيم به نحو ديگرا نميين مابنابر

  .است) apodeictic(مبرهن و پيشي 
قـاد كـه در عمـل    براهين مربوط به زمان، اساساً مانند همين براهين است؛ با اين تفاوت كـه بـه موجـب ايـن اعت    

  .گيردسه را ميشود حساب جاي هندشمارش زمان صرف مي
  .را يكايك بررسي كنيماكنون بگذاريد اين براهين 

. مكان يك تصور تجربي مشتق از تجربه هاي بيروني نيست«: گويدطبيعي راجع به مكان مينخستين برهان مابعد
يعني چيزي كه در يـك وضـع مكـاني غيـر از وضـع      [زيرا براي آنكه احساسات معيني بتوانند به چيزي بيرون از من 

براي آنكه من بتوانم آن احساسات را در بيرون و در كنار يكـديگر، و لـذا    نسبت داده شوند، و نيز] مكاني من قرار داد
نه فقط به طور متفاوت بلكه در مكانهاي متفاوت، ادراك كنم، نمايش مكان بايد از پيش زمينه را تشـكيل داده باشـد   

]zum Grundeligen.[ «ين تجربة بيروني فقط به واسطة نمايش مكان امكان پذير استابنابر.  
. تعبير بغرنجي اسـت ) يعني چيزي كه در يك وضع مكاني غير از وضع مكاني من قرار دارد(» بيرون از من«بير تع

در اينجـا  » من«منظور از . من، به عنوان يك چيز در خود، در جايي قرار ندارم و هيچ چيزي مكاناً بيرون از من نيست
قي جمله همان است كه از قسمت اخير عايد مي شـود،  پس معني حقي. تواند تن من به عنوان يك نمود باشدفقط مي

تصويري كـه از زمـان   . و آن اينكه من چيزهاي متفاوت را به عنوان چيزهاي واقع در مكانهاي متفاوت ادراك مي كنم
متفاوت را بـه   دار است كه جامه هايوير اتاق رختكن در ذهن شخصي جامهدر ذهن انسان تشكيل مي شود مانند تص

ها را به ترتيـب  دار است كه جامهوجود داشته باشند، اما ذهن جامه چنگكها بايد از پيش. آويزدتفاوت ميچنگكهاي م
  .چيندمي
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در اينجا نيز، مانند سراسر نظرية كانت دائر بر ذهني بودن زمان و مكان، اشكالي وجود دارد كه به نظـر مـي رسـد    
چينم، و نـه  بچينم كه ميكه من موضوعات ادراك را اين طور  چه چيز باعث مي شود. خود كانت آن را درنيافته باشد

طور ديگر؟ مثالً چرا چشمهاي مردم را باالي دهانشان مي بينم و نه زير آن؟ مطابق نظر كانت چشم و دهان به عنوان 
اما چيزي در آنها وجـود نـدارد كـه بـا ترتيـب       ،چيزهاي در خود وجود دارند و ادراكهاي جداگانة مرا باعث مي شوند

ما نمي انگاريم . نظرية فيزيكي رنگها را در برابر اين موضوع قرار دهيد. مكاني چشم و دهان در ادراك من تطبيق كند
رند كه ادراكهاي ما هستند؛ ولي عقيده داريم كه رنگهاي مختلف با طولهـاي  اها در ماده به همان معني وجود دگكه رن
ت، در علل ادراكهـاي  اما چون موج متضمن زمان و مكان است، پس، طبق نظر كان. كنندامواج نور تطبيق ميلف مخت

زمـان و مكـانِ ادراكهـاي مـا      ،وانگهي، اگر، چنانكه در فيزيك فرض مي شـود . توانند وجود داشته باشندما امواج نمي
ينه ها قابل انطباق خواهد بود، و بـراهين كانـت باطـل    داراي قرينه هايي در جهان مادي باشند، پس هندسه با اين قر

بيند كـه توضـيح دهـد چـرا     تنظيم مي كند، اما هرگز الزم نميكانت معتقد است كه ذهن مادة خام احساس را . است
  .كند، و نه طور ديگركند كه ميهن مادة خام را اين طور تنظيم ميذ

مـن بـرق را پـيش از    . زيرا كه در اينجا عليت هـم دخالـت دارد   در مورد زمان، اين اشكال باز هم بزرگتر مي شود؛
فالن شئ في نفسه ادراك مرا از برق باعث شده است، و بهمان شئ في نفسه ادراك مرا از رعـد؛  . رعد ادراك مي كنم

الن و پس چـرا دو امـر بـي زمـان فـ     . اما فالن مقدم بر بهمان نبوده است؛ زيرا زمان فقط در روابط ادراكها وجود دارد
، و ميـان  بهمان آثاري در زمانهاي متفاوت پديد مي آورند؟ اگر نظر كانت درست باشد، اين امر بايد كامالً دلخواه باشد

اي منطبق با اين حقيقت كه ادراك منبعث از فالن مقدم بـر ادراك منبعـث از بهمـان اسـت     فالن و بهمان هيچ رابطه
  .موجود نباشد

د كه ممكن است مكان را خالي تصور كرد، ولي ممكن نيست خود مكـان را تصـور   گويطبيعي دوم ميبرهان مابعد
و امـا  . توانيم تصور كنيمتوانيم يا نميمبتني باشد بر چيزهايي كه ما مي تواندر من هيچ برهان جديي نميظبه ن. دنكر

توانيـد تصـور كنيـد كـه در شـبي      شما مـي  . اين دعوي را كه ما مي توانيم مكان را خالي تصور كنيم، من قوياً منكرم
توانيـد ببينيـد   مكان هستيد و ابرهايي را كه نمـي  تاريك و ابري به آسمان مي نگريد؛ اما در همين موقع خود شما در

اي تون مكان مطلق است، و فقط منظومهمكان كانت مانند مكان نيو Vaihingerبه قول واي هينگر بنا . كنيدتصور مي
  .توان تصور كردم كه چگونه مكان خالي مطلق را ميشون ملتفت نمياز مولي ب. از روابط نيست
ه، يا به قولي يك تصور عمومي از روابط عموم چيزهـا،  دمكان يك تصوير پراكن«: گويدطبيعي سوم ميبرهان مابعد

كنـيم، و اگـر از   ) sich vorstellen(توانيم تصـور  اوالً ما فقط يك مكان واحد را ميزيرا . نيست؛ بلكه ديد محض است
توانند به عنوان اجزاي كل مقدم بر آن ن مكان واحد است، و اين اجزا نميسخن بگوييم مرادمان اجزاي هما» مكانها«

مكان ذاتاً واحد است و تكثـرات آن صـرفاً   . توانند در نظر گرفته شوندمي واقع در كلبلكه فقط به عنوان ... كل باشند
  .اين مقدمه چنين نتيجه گرفت كه مكان يك ديد از پيشي استكانت از » .مبتني بر حدود است

د، ناميم نه مصداقهاي يك تصور كلي هسـتن مي» مكانها«آنچه ما . در خود لب اين برهان عبارت از نفي تكثر مكانِ
صـورت  يست؛ اما در هر چدقيقاً » مكانها«دانم كه مطابق عقيدة كانت مقام منطقي و نه اجزاي يك مجموعه، من نمي

، مكان را به طور نسـبي  مانند همة متفكران متجدد كمابيش ،براي كساني كه. است» مكان«منطقاً مؤخر بر » مكانها«
توانند به هيچكدام نمي» مكانها«و نه » كانم«دهد؛ زيرا كه نه اين برهان قدرت خود را از دست مي. گيرنددر نظر مي

  .عنوان اسم باقي بمانند
                مقدمـة برهـان   . اسـت، نـه تصـور   » ديد«چهارم عمدة مقصودش اثبات اين مدعاست كه مكان برهان مابعدطبيعي 

اين عقيده برازندة » ]Vorstellt. كنديا جلوه مي. [تصور مي شود معينمكان به شكل يك مقدار بي نهايت «: گويدمي
دانم ساكنان دره هـاي  من نمي. سته باشدزي) زادگاه كانت(شخصي است كه در سرزمين مسطحي مانند كونيگسبرك 
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نهايت مي توانـد  ي مي توان فهميد كه چگونه چيز بياما به دشوار. آلپ چگونه مي توانند چنين عقيده اي اتخاذ كنند
وعات ادراك پـر شـده اسـت؛ و    ضبه نظر من آشكار است كه قسمت معين مكان قسمتي است كه از مو. باشد» معين«

تازه اگر چنين برهان سستي را بتوان داخـل  . از امكان حركت داريم ياي مكان ما فقط احساسدر مورد ساير قسمت ه
نهايت نيست، بلكه مانند سطح كره مدور شناسان جديد مكان در حقيقت بيث كرد، بايد گفت كه به نظر ستارهدر بح
  .است

آمـده اسـت، قـاطعتر از برهانهـاي     » مقدمـه «كه بـه بهتـرين نحـو در رسـالة     ) يا معرفت شناختي،(برهان فراتري 
، چنانكه ما امروز مي شناسيم، نام دو رشـتة  »هندسه«. تري ممكن استعي است، و رد آن نيز به نحو قطعيمابعدطبي

» صـحت «از يك طرف هندسة محض است كه به استنتاج از اصول مسلم مي پردازد، بـي آنكـه در پـي    . مختلف است
نيسـت و  » تركيبـي «مطلبي كه از منطق نتيجه نشود وجود ندارد؛ اين هندسه  در اين هندسه هيچ. اصول مسلم باشد

از طرف ديگر هندسه اي است كه شاخه اي از . كار مي برند نيازي نداردالي كه در كتابهاي درسي هندسه ببه آن اشك
سـت كـه در آن   اين هندسه يك علم تجربي ا. علم فيزيك است، چنانكه مثالً در نظرية نسبيت عمومي ديده مي شود

قليـدس تفـاوت   آيند، و معلوم شده است كه اين اصول بـا اصـول مسـلم اُ   لم از راه اندازه گيري به دست مياصول مس
ين، از اين دو نوع هندسه يكي از پيشي است اما تركيبي نيست، و ديگـري تركيبـي اسـت ولـي از پيشـي      ابنابر. دارند
  .شوديموضوع كار برهان فراتري ساخته مبا اين . نيست

اگـر مـا   . تري راجع به مكان طرح كرده اسـت ا بررسي كنيم كه كانت به شكل كلياكنون بياييد بكوشيم مسائلي ر
بـه يـك   (اين نظر را كه در فيزيك مسلم انگاشته مي شود اتخاذ كنيم كه ادراكهاي ما داراي علل بيروني هستند كـه  

امـا  . ك خـود متفاوتنـد  فيـات موجـود در علتهـاي غيـر مـدر     ماديت دارند، به اين نتيجه مي رسيم كه همة كي) معني
) چنانكه ادراك مي شوند(مثالً بين رنگها . شباهت ساختماني خاصي ميان منظومة ادراكها و منظومة علتها وجود دارد

به همـين ترتيـب ميـان مكـان، بـه نـام جزئـي از        . ارتباطي وجود دارد) كندچنانكه علم فيزيك استنباط مي(ها و رنگ
مبتنـي  همة ايـن مطالـب   . دراكها، و مكان به نام جزئي از منظومة غير مدرك علل ادراكها، بايد رابطه اي برقرار باشدا

المثـل وقتـي كـه ادراك    پـس فـي  . ف ناشي از علتهاي مختلفندهاي مختلمعلول: گويداست بر اين اصل مسلم كه مي
م انگاشت كه رابطة متناظري بين علت باستار و علت بصري فالن طرف چپ ادراك بصري بهمان جلوه كند، ما خواهي

  .ستار وجود دارديب
يكي ذهني، ديگري عيني؛ يكي به تجربه معلوم مي شود، ديگري فقط استنباط : مطابق اين نظر ما دو مكان داريم

همـه بـه    .ولي از اين لحاظ بين مكان و ساير صورتهاي ادراك، از قبيل رنگ و صوت، تفـاوتي وجـود نـدارد   . مي شود
يكسان در صورت ذهني خود به تجربه معلوم مي شوند، و باز همه به يكسان در صورت عيني خـود بـه وسـيلة اصـل     

به هيچ وجه داعي ندارد كه ما علم خود را از مكان به نحوي از انحا متفـاوت بـا علـم    . مسلم عليت استنباط مي شوند
  .و صوت و بو در نظر بگيريم گخود از رن

مـدرك ادراكـات را در ايـن مـورد     ن قضيه طور ديگر است؛ زيرا كه اگـر مـا اعتقـاد بـه علتهـاي غيـر       در مورد زما
در غير اين صورت دچار اشكاالتي خواهيم شد كه در باال راجـع بـه   . داريم، زمان عيني بايد عين زمان ذهني باشدنگه

ي گويـد؛ جـوابش   شنويد كه مردي سخن مـ شما مي: رد زير را در نظر بگيريديا از آنها گذشته، مو. رعد و برق گذشت
سخن گفتن او و شنيده شدن سخن شما بـه وسـيلة او، هـر دو، تـا آنجـا كـه       . دهيد؛ و او صداي شما را مي شنودمي

بـه عـالوه،   . مربوط به شماست، در دنياي غير مدرك قرار دارند؛ و در اين دنيا رويداد سابق مقدم بر رويداد اخير است
شنيدن شما در دنياي ذهني ادراكها مقدم بر پاسـخ  . ياي عيني فيزيكي مقدم بر شنيدن شماستسخن گفتن او در دن

بايـد در  » تقـدم «واضح است كـه رابطـة   . ستي عيني فيزيكي مقدم بر شنيدن اوشما در دنيا و پاسخ ؛گفتن شماست
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راكي است ذهني؛ حـال آنكـه   ين يك معني مهم وجود دارد كه بدان معني مكان ادابنابر. همة اين قضايا يكسان باشد
  .باشدذهني معني مهمي وجود ندارد كه بدان معني زمان ادراك 

در براهين باال، مانند فلسفة كانت، فرض اين است كه ادراكها معلول چيزهاي در خود هستند، يا به قول خودمـان  
ين فرض را ترك كنيم، آن وقـت  اگر ا. اما اين فرض به هيچ وجه ضرورت منطقي ندارد. از وقايع جهان مادي منبعثند

  .نخواهد بود؛ زيرا چيزي كه در برابر آنها قرار بگيرد وجود نخواهد داشت» ذهني«ديگر ادراكها به هيچ معني مهمي 
ور انداختند، و در بود و اخالف بالفصل كانت آن را به د) awkward(نگي در فلسفة كانت عنصر نار» چيز در خود«

ا تناقضات فلسفة كانت طوري بود كه ايـن امـر ر  . افتادند) solipsism(» اصالت من«شبيه به  اي بسيارنتيجه در ورطه
شدند بايستي به سرعت يا به سوي تجربه پيش روند يا بـه  اي كه از كانت متأثر ميفالسفه. اجتناب ناپذير مي ساخت

  .رفتاخير پيش ميفلسفة آلماني در جهت و حقيقت اين است كه تا پس از مرگ هگل . سوي مطلق
را رها كرد و اعتقاد به اصـالت ذهـن را بـه    » چيزهاي در خود«). 1762-1814(كانت، يعني فيخته  بالفصلِ لفَخ

يگانه واقعيت نهايي است، و بـدان سـبب   ) Ego(» من«وي مي گويد كه . حدي رساند كه جنون آميز به نظر مي رسد
» مـن «كه داراي واقعيت فرعي است نيز وجود دارد، زيـرا كـه   » نجز م«. وجود دارد كه خود مبناي وجود خود است

گفتارهـايي خطـاب بـه    «فيخته به عنوان فيلسوف محض اهميتي ندارد؛ اهميت او بـه واسـطة   . مبناي وجود آن است
نوشته شد،  Jenaاست كه به قصد برانگيختن مردم آلمان براي مقاومت در برابر ناپلئون پس از جنگ ينا » لمانآملت 

به عنوان يك تصور مابعدطبيعي به » من«. و به سبب اين كتاب بايد او را بنيان گذار نظري ناسيوناليسم آلمان دانست
ن برتـر از  آلماني بود، پس چنين انگاشته شد كه ملت آلما» من«چون . آساني با جنبة تجربي فلسفة فيخته درآميخت

بر اين اسـاس، فيختـه   » .شك به يك معني استي بودن بيشخصيت داشتن و آلمان«: گويدفيخته مي. همة ملتهاست
  .لمان كردآفلسفة حكومت مطلق كاملي پديد آورد كه تأثير فراواني در 

تر است؛ اما در ذهنيت دسـت كمـي از   ، از او دوست داشتني)Schelling )1854-1775خلف بالفصل فيخته، شلينگ 
ر خـود صـاحب شـهرت بـود، ولـي چنـدان       صـ زديك داشت و در عشلينگ با رمانتيكهاي آلماني همبستگي ن. او ندارد

 .نتيجة مهم فلسفة كانت عبارت است از فلسفة هگل. اهميتي ندارد
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نخست، ميدان جوالن فكـر از  : اين امر چند علت داشت. حيات فكري قرن نوزدهم بغرنجتر از همة قرنهاي گذشته بود

هـاي  د، و اروپا بيش از سابق از فلسـفه هر زماني وسيعتر بود؛ امريكا و روسيه سهام مهمي بر سرماية فكري مزيد كردن
دوم، علم كه از قرن هفدهم به بعد يكي از منابع عمدة نوآوري شده بود به فتوحات . قديم و جديد آگاهي يافت هندي

سـوم، توليـد ماشـيني سـاختمان     . بزرگي، به خصوص در زمين شناسي و زيست شناسـي و شـيمي آلـي، نائـل آمـد     
اي آنهـا را در ارتبـاط بـا محـيط مـادي خـود       اي از نيروهن ساخت و به افراد بشر تصور تازهاجتماعي را عميقاً دگرگو

چهارم، طغيان عميقي كه هم فلسفي بود و هم سياسي بر ضد دستگاههاي فكري و سياسي و اقتصادي كهـن  . بخشيد
         مـان حملـه بـه ساحتشـان غيـر ممكـن       پديد آمد و حمالتي را بر ضد بسياري عقايد و سازمانها برانگيخت كه تا آن ز

  .نمودمي
ن اين كلمـات را بـه معنـاي آزاد بكـار     م(يكي رمانتيك، ديگري عقالني : غيان دو شكل كامالً متفاوت داشتاين ط

سـفة  طغيان رمانتيك از بايرون و شوپنهاور و نيچه به موسوليني و هيتلـر مـي رسـد؛ طغيـان عقالنـي بـا فال      .) برممي
نـزد مـاركس شـكل    رسـد، و سـپس   تان ميراديكالهاي انگلسشود، و به شكلي نرمتر به فرانسوي انقالب كبير آغاز مي

  .شودگيرد و به روسية شوروي منتقل ميعميقتري به خود مي
لمـاني بـود، كمـابيش    آاليـب نيـتس گرچـه    . استيالي فكري آلمان عامل جديدي است كه با كانت آغاز مي شود

ايده آليسم آلماني پـس  . سفة او بسيار ناچيز استهميشه به زبانهاي التيني و فرانسوي مي نوشت، و تأثير آلمان در فل
بسـياري از مطـالبي كـه در تفكـرات     . عميقاً از تاريخ آلمان متـأثر اسـت   ،از كانت، مانند فلسفة اخير آلماني، به عكس

فلسفي آلماني غريب مي نمايد انعكاس حالت روحي ملت نيرومندي است كه بـه واسـطة تصـادفات تـاريخي از سـهم      
تـدريج  بود، اما امپراتور ب» مقدس روم امپراتوري«آلمان موقع جهاني خود را مديون . محروم مانده استطبيعي قدرت 

آخرين امپراتور قدرتمند كارل پنجم بود كه قـدرتش بـه واسـطة    . از دست داد يتسلط خود را بر تبعة اسمي امپراتور
آنچه را از وحدت آلمـان بـاقي مانـده بـود از      نگ سي سالهجنهضت اصالح دين و . در اسپانيا و هلند بود اتشمستملك

در قـرن هجـدهم   . ميان برد، و چند امير نشين كوچك بر جاي گذاشت كه طوق عبوديت فرانسه را به گردن داشـتند 
فقط يك دولت آلماني، يعني پروس، توانست در برابر فرانسه مقاومت كند؛ و به همين جهت بود كه فردريك را كبيـر  

. پروس هم پس از شكست سختي كه در جنگ ينا خورد نتوانست در برابـر نـاپلئون ايسـتادگي كنـد     اما خود. ناميدند
در . (رستاخيز پروس به رهبري بيزمارك به صورت تجديد گذشتة قهرماني آالريك و شارلماني و بارباروسا تظاهر كـرد 

» نخواهيم رفت، Canossaما به كانوسا « :بيزمارك هنگامي كه گفت.) نظر آلمانيها شارلماني آلماني است، نه فرانسوي
  .س تاريخ خود را نشان دادح

ـ  آاما پروس با آنكه از لحاظ سياسي مسلط بود، از جهت فرهنگ كمتر از بسياري از نـواحي   ي پيشـرفته  لمـان غرب
نـا متأسـف   دهد كه چرا بسياري از آلمانيهاي برجسته، از جمله گوته، از پيروزي نـاپلئون در ي اين امر توضيح مي. بود

در پروس شرقي سرواژ هنوز . آلمان در ابتداي قرن نوزدهم چند گونگي شگرفي در فرهنگ و اقتصاد نشان داد. نشدند
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از طرف ديگر . برقرار بود؛ اشراف ده نشين بيشتر در جهل روستايي غرقه و كارگران حتي از الفباي تربيت عاري بودند
سـپاهيان  . م بود، و از قرن هفدهم به بعد تحت نفوذ فرانسه قرارگرفتقسمتي از آلمان غربي در قديم تحت حكومت ر

انقالبي فرانسوي اين قسمت را اشغال كرده بودند، و اين سرزمين سازمانهايي پيدا كرده بود كه بـه انـدازة سـازمانهاي    
ردنـد و در دربارهـاي   برخي از اميران آنجا مردمان باهوشي بودند و از هنرهـا حمايـت مـي ك   . فرانسه آزاديخواهانه بود

. بهترين نمونة اين امر سرزمين وايمار بود كه اميرش حـامي گوتـه بـود   . خود از اميران عصر رنسانس تقليد مي كردند
به همين جهـت  . اين اميران طبيعتاً با وحدت آلمان مخالف بودند، زيرا كه اين وحدت استقالل آنها را از ميان مي برد

اي كه در ظل حمايت آنها بودند نيـز همـين حـال را    رجال برجسته ودند و بسياري ازب» ضد وطن پرست«اين اميران 
  .گر شدهنگي عاليتر از فرهنگ آلمان جلوهداشتند، و ناپلئون در نظر آنها به صورت مبلغ فر

فردريك كبير، به عنوان فردي آزادانـديش و  . در طول قرن نوزدهم فرهنگ آلمان پروتستان رفته رفته پروسي شد
فرهنگستان برلن يك رجل . هواخواه فلسفة فرانسوي، تالش كرده بود كه برلن را به صورت يك مركز فرهنگي درآورد

، بدبختانه Maupertuisبرجستة فرانسوي را به عنوان رئيس دائمي خود برگزيده بود؛ اما اين شخص، يعني موپرتويي 
كوششـهاي سـاير حكـام روشـن انـديش آن زمـان، اصـالحات        ي فردريك، مانند اكوششه. آماج هجو ولتر قرار گرفت

اقتصادي و سياسي را شامل نبود؛ تنها كاري كه در حقيقت صورت گرفت عبارت بود از گرد آمدن گروهي از مـداحان  
  .پس از مرگ فردريك، سراغ اهل فرهنگ را بايستي باز در آلمان غربي گرفت. روشنفكر مزدور

كانت از تبعة فردريك كبير بود؛ فيخته و هگل از . ب آلماني با پروس بستگي داشتلماني بيش از هنر و ادآفلسفة 
كانت كمتر تحت تأثير پروس قرار داشت، و در حقيقت به مناسبت الهيات آزادانـه اش از  . استدان دانشگاه برلن بودند

د و در همـوار سـاختن   اما فيخته و هگل هر دو سخنگويان فلسفي پروس بودن. ناحية حكومت پروس دچار زحمت شد
كار آنـان در ايـن زمينـه، بـه وسـيلة      . لماني و پرستش پروس كار فراواني صورت دادندآراه براي وحدت وطن پرستي 

ادامـه يافـت بيزمـارك سـرانجام ملـت آلمـان را        Treitschkeو ترايچكه  Mommsenمورخان بزرگ آلماني، مومسن 
س بپذيرند، و بـدين ترتيـب پيـروزي را نصـيب آن عناصـري در      لمان را تحت رهبري پروآمتقاعد ساخت كه وحدت 

  .فرهنگ آلمان كرد كه طرز تفكرشان كمتر جهاني بود
در سراسر دورة پس از مرگ هگل، قسمت اعظم فلسفة دانشگاهي به شكل كهن خـود بـاقي مانـد، و لـذا اهميـت      

و در فرانسه تا كمي پيش از آن برتـري خـود   فلسفة تجربي انگليسي در انگلستان تا حدود پايان قرن . فراواني نداشت
را حفظ كرد؛ آنگاه، تا حدي كه به مدرسان فلسفة رسمي مربوط مي شد، به تدريج كانت و هگل دانشگاههاي فرانسـه  

اما تأثير اين نهضت كه در ميان اهل علم چندان پيروي نداشت، در مـردم درس خوانـده   . و انگلستان را تسخير كردند
جان استوارت ميل در جانب تجربيـان، و   -نويسندگاني كه سنت دانشگاه را ادامه دادند . يار ناچيز بودبه طور كلي بس

كـدام  در جانب ايده آليسـم آلمـاني هيچ   Bosanquetو بوزانكه  Bradleyو برادلي  Sigwartو سيگورات  Lotzeلوتسه 
فلسفة دانشگاهي در غالـب  . ورد قبول خود نبودندكامالً در تراز اول قرار نداشتند؛ يعني در حد صاحبان دستگاههاي م

اوقات با قويترين فكر زمان قطع تماس داشته است؛ مثالً در قـرن شـانزدهم و هفـدهم كـه فلسـفة دانشـگاهي هنـوز        
اي مورخ فلسفه با رافضيان غير حرفـه  هرگاه كه اين قطع تماس پيش آيد،. كردبيشتر مدرسي بود اين نكته صدق مي

  .كندا ميان فلسفه سرو كار پيدبيش از استاد
و  Helvetiusهلوسـيوس  . هـم آميختـه بودنـد   را با اعتقادات مربـوط بـه روسـو ب   اغلب فالسفة انقالب فرانسه، علم 

  .توان نمونة آميزش عقل و عشق دانسترا مي Condorcetكندورسه 
بـه  ) 1758( De  l’Esprit» دربـارة روح «اين افتخار را داشت كه در كتابش تحت عنـوان  ) 1715-71(هلوسيوس 

كتـاب او را مطالعـه كـرد و     1769بنتام در . وسيلة دانشگاه سوربن محكوم و ممنوع شد و به دست جالد سوزانده شد
عالم اخالق همـان بـود كـه    هلوسيوس در «: بالفاصله مصمم شد كه عمر خود را وقف اصول قانونگذاري سازد، و گفت
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جيمز ميـل بـراي   » .هنوز نيامده استآن اما نيوتون . پس عالم اخالق هم بيكن خود را يافته است .بيكن در عالم ماده
  .تربيت فرزندش، جان استوارت، هلوسيوس را راهنماي خود قرار داد

معلول تفاوتهـاي  وتهاي افراد را تماماً است، تفا» لوح ساده«هلوسيوس به پيروي از نظرية كانت دائر بر اينكه ذهن 
وي معتقد بود كـه نبـوغ   . دانست و مي گفت كه استعدادها و فضائل هر فردي معلول آموزش اوستتعليم و تربيت مي

عالقـة هلوسـيوس بـه    . شكسپير، اگر به جرم دزدين گاو نگرفته بودنش، تاجر پشم مي شـد : غالباً نتيجة تصادف است
گيرد كه سازمان دولتي و آداب و رسوم حاصـل از آن آموزگـاران اصـلي مـردم     عقيده سرچشمه مينونگذاري از اين قا
  .سازداما تعليم و تربيت او را احمق ميآيد نه احمق؛ انسان نادان به دنيا مي. غ هستندبال

شـدت ضـد   در ديانت، خداپرست و به . سيوس معتقد به بهره جويي بود و لذت را خوبي مي دانستوهل ،در اخالق
ايم، ما كه به وسيلة الك روشن شده«: ددر نظرية معرفت، روايت ساده شده اي از نظرية الك را پذيرفته بو. كليسا بود

وي مي گويـد كـه حساسـيت جسـماني     » .دانيم كه انديشه ها و نتيجتاً ذهن خود را از قبل آالت حاسه مان داريممي
دانـد،  با روسو، كه آن را بسيار گران ميدر مورد ارزش معرفت . ت ماستيگانه علت اعمال و افكار و عواطف و اجتماعي

  .سخت مخالف است
. م است تا انسان را كامل سـازد گويد فقط تعليم و تربيت كامل الزسيوس خوش بينانه است؛ زيرا كه مينظرية هلو

  .دبوافتن تعليم و تربيت كامل آسان ميكردند يگويد كه اگر كشيشان رفع زحمت ميمي
مـي گويـد كـه    . هم عقايدي نظير عقايد هلوسيوس دارد، منتها از روسو بيشتر متأثر اسـت ) 1743-94(سه وركند

حقوق بشر همگي از اين حقيقت واحد نتيجه مي شوند كه انسان موجودي است حساس و قادر به اسـتدالل و كسـب   
بـه دو دسـتة حـاكم و    انديشه هاي اخالقي؛ و از اين مقدمه چنين نتيجه مي شود كه ديگر افـراد بشـر را نمـي تـوان     

بزرگوار جان خـود را در راه آنهـا نهـاد و     Sidneyاين اصول كه سيدني «. محكوم و فريب زن و فريب خور تقسيم كرد
مـي گويـد كـه الك ابتـدا     » .الك اهميت نام خود را بدانها بخشيد، بعدها به دقت بيشتر به وسيلة روسو پرورده شدند

همة فالسـفه شـد، و بـه واسـطة انطبـاق آن بـا اخـالق و         او به زودي از آنِ روش«. حدود معرفت بشري را نشان داد
اند در اين علوم راهي در پيش بگيرند كه تقريباً داراي همان ايقـان و اطمينـان راه   سياست و اقتصاد است كه توانسته

  ».علوم طبيعي است
مسـتعمرات انگلسـتان آموخـت كـه     عقل سـليم سـاده بـه سـاكنان     «. سه انقالب امريكا را بسيار مي ستايدوركند

انگليسياني كه در آن سوي اقيانوس اطلس به دنيا آمده اند درست داراي همان حقوق انگليسـياني هسـتند كـه روي    
مي گويد قانون اساسي اياالت متحده مبتني بر حقوق طبيعي اسـت، و انقـالب امريكـا    » .مدار گرينويچ متولد شده اند
خالصـتر و دقيقتـر و   «امـا اصـول انقـالب فرانسـه     . تا گوادي الكوير، شناساند Nevaاز نوا حقوق بشر را در سرار اروپا، 

سـه از دسـت   وركنداين كلمات هنگامي نوشته شـده اسـت كـه    » .عميقترند از اصولي كه امريكاييان را هدايت كردند
رگذشـت، امـا كيفيـت مـرگش     سه در زندان دوركند. كمي بعد او را گرفتند و زنداني كردند. زيستروبسپير پنهان مي

  .نامعلوم است
هم او بود؛ منتها اين نظريـه   Malthusمبدع نظرية جمعيت مالتوس . سه معتقد به تساوي حقوق نسوان بودوركند

ا لـزوم نظـارت بـر مواليـد همـراه      سه آن را بوردر نظر او نتايج غم انگيزي را كه مالتوس بدانها رسيد نداشت؛ زيرا كند
  .سه بود، و بدين طريق بود كه مالتوس با اين نظريه آشنا شدورمالتوس از پيروان كندپدر . كردمي

وي عقيده دارد كه به واسطة اشـاعة اصـول انقـالب    . سه حتي از هلوسيوس نيز پرشورتر و خوشبين تر استوركند
كـه وي از سـال    شايد از بخـت خـوش فرجـام بـود    . فرانسه، كلية مضرات اجتماعي مهم به زودي ناپديد خواهند شد

  .زنده نماند 1794
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شور و جذبة آن كاسته و بر دقت آن بسيار افزوده شـده بـود،    نظريات فالسفة انقالبي فرانسه، در حالي كه از جنبة
بنتـام در ابتـدا   . لسـتان آورده شـد  آنها مورد قبول عموم است به انگ به دست راديكالهاي انگليسي كه بنتام به نام اهم

به حقوق عالقمند بود؛ اما رفته رفته چون پيرتر شد دامنة عالقه اش گسترده شد و عقايدش بيشـتر  كمابيش منحصراً 
جمهوري خواه بود و معتقد بـه تسـاوي نسـوان و دمـوكرات سـازش ناپـذير و        1808پس از . جنبة تخريبي پيدا كرد

ي آنها به قدرت مططلق تعليم و تربيـت  هر دو. ميل گرفته بود بنتام برخي از اين عقايد را از جيمز. دشمن امپرياليسم
شـك بـه واسـطة احساسـات     از طـرف بنتـام بـي   » بيشترين تعداد،بيشترين سعادت براي «اتخاذ اصل . اعتقاد داشتند

  .ناميدمي» مهمل«ه بنتام صراحتاً آن را دموكراتي او بود؛ اما اين اصل متضمن مخالفت با حقوق بشر بود ك
از لحـاظ مشـرب صـبور    . سه فرق داشتندورجهات با مرداني مانند هلوسيوس و كند راديكالهاي فلسفي از بسياري

براي اقتصاد اهميت فراوانـي  . بودند و دوست مي داشتند كه نظريات خود را بر حسب جزئيات عملي طرح ريزي كنند
ر بنتام و جان اسـتوارت  تمايل به شوق و انجذاب كه د. قائل بودند و معتقد بودند كه آن را به صورت علم در آورده اند

و به خصوص بـه وسـيلة روايـت بدبينانـة     » علم،«وجود داشت، به وسيلة اين  -اما نه در مالتوس يا جيمز ميل  -ميل 
كه مي گويد اكثر مزدوران جز در دوره هاي پس از ناخوشي و مـرگ و ميـر عمـومي بايـد     (مالتوس از نظرية جمعيت 

ن پيروان يك فرق بزرگ ديگر ميا. اكيداً ممنوع شده بود) را به دست بياورند حداقل قوت اليموت خود و خانوادة خود
شان اين بود كه در انگلستانِ صنعتي مبارزه شديدي ميان كارفرمايان و مزدوران وجود داشـت  بنتام و اسالف فرانسوي

ور كلي، بر ضد طبقة كـارگر  در اين مبارزه پيروان بنتام، به ط. كه باعث ظهور اتحاديه هاي صنفي و سوسياليم مي شد
تـدريج از عقايـد غلـيظ پـدرش دسـت      ايندة آنان، جان استوارت ميل، باما آخرين نم. جانب كارفرمايان را مي گرفتند

كشيد و همچنانكه پا به سن گذاشت دشمنيش با سوسياليسم رو به كاهش نهاد و اطمينانش به صحت ابـدي اقتصـاد   
گويد جريان اين نرمي در او بـا خوانـدن آثـار شـعراي     ه در شرح حال خود ميبه قراري ك. كالسيك كمتر و كمتر شد

  .رمانتيك آغاز شده است
اي به واسطة توفيـق در  پاره -پيروان بنتام گرچه ابتدا كمي انقالبي بودند رفته رفته اين خصيصه را از دست دادند 

ساختن دولت انگلستان بر طبق بعضي از آراي خويش، پاره اي به سبب مخالفت با قـدرت روز افـزون سوسياليسـم و    
: چنانكه قبالً اشاره شد، مرداني كه بر ضد رسوم كهن سر به طغيان برداشته بودند دو سنخ بودند. اتحاديه هاي صنفي
پيـروان بنتـام   . رسـه هـر دو جنبـه را در خـود آميختـه داشـتند      وهم چون كند هر چند كساني -عقالني و رمانتيك 

نظـام اقتصـادي موجـود                           كمابيش يكسره عقالني بودند، و حال سوسياليستها نيز كه هم بـر ضـد آنهـا و هـم بـر ضـد      
هد گرفـت،  نده مورد بحث قرار خوااين نهضت تا ظهور ماركس، كه در يكي از فصول آي. شوريدند از همين قرار بودمي

  .آوردفلسفة كاملي به دست نمي
صورت رمانتيك طغيان و صورت عقالني آن، گرچه هر دو از انقالب فرانسه و فالسفة بالفصل پيش از آن مأخوذ با 

طغيـان   اما ايـن . صورت رمانتيك طغيان را در جامة غير فلسفي مي توان در بايرون مشاهده كرد. يكديگر تفاوت دارند
اين صورت مايل است به اينكه اراده را به قيمت عقل مؤكـد سـازد و   . در شوپنهاور و نيچه زبان فلسفه را آموخته است

در سياسـت عملـي بـه عنـوان متحـد      . از سلسلة استدالل اظهار بيتابي كند، و برخي از انواع شـدت عمـل را بسـتايد   
توان گفت هميشه، با آنچه عمومـاً عقـل ناميـده    چند در واقع نميلحاظ تمايل، هر  از. ناسيوناليسم حائز اهميت است

ترين اشكال آن نزد آنارشيستهاي روسي ديده مي شود، بعضي از مفرط. ارد و ضد عملي استمي شود قطعاً دشمني د
كشـوري كـه مجـال تظـاهر حكـومتي فلسـفة ضـد        . آما در روسيه آنچه سرانجام چيره شد صورت عقالني طغيان بود

كشوري كه همواره بيش از كشورهاي ديگـر بـراي قبـول مسـلك      -ي ارادة عريان را فراهم كرد كشور آلمان بود عقالن
  .رمانتيك آمادگي داشته است
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اما دو منشأ ديگر هم . تا اينجا فلسفه هايي كه ما مورد بررسي قرار داده ايم ملهم از سنت ادب يا سياست بوده اند
منشأ اخير نفوذ نظـري خـود را بـا مـاركس     . عبارت بودند از علم و توليد ماشيني براي عقايد فلسفي وجود داشت كه

ت، منشأ سابق در قرن هفـدهم اهميـت داشـ   . تدريج بر اهميت آن افزوده شده استاز كرد، و از آن هنگام تاكنون بآغ
  .اي پيدا كرداما در قرن نوزدهم اشكال تازه

نظرية دارويـن دو جـزء   . ه گاليله و نيوتون در قرن هفدهم داشتندداروين در قرن نوزدهم همان مقامي را داشت ك
ايـن  . انـد گفت اشكال مختلف حيات بتدريج از مبدأ واحدي تكامل يافتـه از يك طرف نظرية تكامل بود كه مي: داشت

خـود   قطع نظر از انكسيمندر، المارك و اراسموس و جـد . نظريه كه اكنون قبول عامه يافته است نظرية جديدي نبود
داروين تودة عظيمي از داليل و شواهد براي اين نظريه فراهم ساخت، و در . داروين هم به همين نظريه اعتقاد داشتند

دوم نظرية خود پنداشت كه علت تكامل را يافته است؛ و بدين ترتيب به اين نظريـة معروفيـت و نيـروي علميـي      جزء
  .ابداع نكردبخشيد كه سابقاً نداشت؛ اما به هيچ وجه آن را 

ة جـانوران و گياهـان سـريعتر از آنكـه طبيعـت            همـ  .دوم نظرية داروين عبارت بود از تنازع بقا و بقاي انسب جزء
ل عدة زيادي يش از آنكه به سن توليد سين در هر ناتواند وسيلة زيست برايشان فراهم كند افزايش مي يابند؛ بنابرمي

ي تصادف صرف؛ امـا  شك تا حدافراد باقي بمانند؟ بي ملي تعيين مي كند كه كداممثل برسند از ميان مي روند چه عا
قاعدتاً حيوانات و گياهـان عينـاً شـبيه بـه والـدين خـود       . علت ديگري هم وجود دارد كه داراي اهميت بيشتري است

بـا والدينشـان   نيستند بلكه، بر حسب شدت يا ضعف در هر يك از خصايص قابل اندازه گيري خود، تفاوت مختصـري  
در محيط معين نوع واحدي براي بقاي خود با هم رقابت مي كنند، و آنهايي كه به نحو احسن با محيط انطباق  . دارند

پس در ميان تغيير امكانات، آنهايي كه انسبند در هر نسلي بين افـراد بـالغ برتـري    . دارند داراي بهترين امكان هستند
مـي كننـد    گربه ها شكار خود را بي صداتر كمين. دوندزنها سريعتر ميوه دوره َگبدين ترتيب دوره ب. حاصل مي كنند

شود؛ و داروين معتقد بود كه با منظور داشتن زمان كافي اين جريان مي تواند سراسـر تـاريخ   و گردن زرافه درازتر مي
  .تا انسان، توضيح دهد) protozoa(طوالني تكامل را، از آغازيان 

محتـاج بـه    از نظرية داروين مورد بحث و اخـتالف فـراوان واقـع شـده و بيشـتر زيسـت شناسـان آن را        ءاين جز
اما آنچه بيش از هر چيز عالقة مورخ افكار قرن نوزدهم را به خود جلب مي كنـد ايـن   . داننداصالحات مهم فراوان مي

در سراسـر حيـات اقتصـادي، كـه صـفت       كتة جالب عبارت است از بسط نظريات داروينناز نظر تاريخي . نكته نيست
طبق نظر داروين نيروي محركة تكامل عبارت است از نوعي اقتصاد زيست شناختي . مشخص راديكالهاي فلسفي است

بسط نظرية جمعيت مالتوس در جهان جانوران و گياهان بود كه تنازع حيات و بقا و بقاي انسب . در دنياي رقابت آزاد
  .ت انگيزة تكامل جلوه دادرا در نظر داروين به صور

ايـن نظريـه   . خود داروين ليبرال بود، اما نظرياتش نتايجي داشت كه تا حدي مضر به حال ليبراليسم قديم در آمد
كه همة افراد بشر مساوي متولد مي شوند و تفاوتهاي ميان افراد بالغ تماماً معلـول تعلـيم و تربيـت اسـت، بـا تأكيـد       

اگر، چنانكه المارك عقيده داشت و داروين هـم تـا حـدي    . ين افراد نوع واحد سازگار نبودداروين بر تفاوتهاي فطري ب
مي پذيرفت، خصائص اكتسابي به ارث برسند، مخالفت با نظريـاتي از قبيـل نظريـات هلوسـيوس ممكـن بـود قـدري        

است كـه فقـط   ظر رسيده د، تاكنون چنين به ننراتخفيف يابد؛ اما قطع نظر از بعضي استثنائات كه اهميت چنداني ند
  .شوندن افراد بشر حائز اهميت اساسي ميبدين ترتيب تفاوتهاي فطري ميا. رسندخصائص فطري به ارث مي

اگـر انسـان و حيـوان    . نظرية تكامل نتيجة ديگري هم دارد، مستقل از جريان خاصي كه داروين عنوان مـي كنـد  
بوده كه جانوراني هم موجود بوده باشند كه ما نـدانيم  كند ان داراي جد واحدي باشند، و اگر مراحل تكامل انسان چن

آنها را بايد انسان بشماريم يا حيوان، در اين صورت اين سؤال پيش مي آيد كه آيا در چه مرحلـه اي از تكامـل افـراد    
اگـر تعلـيم    Pinhcanthropus erectus» پيتكانتروپوس اركتوس«، تساوي آغاز شد؟ آيا وانسان، يا اجداد شبه انسان ا
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 Piltdownبود كه انسان پليت داون يوتون پديد آورد؟ آيا اگر كسي مييافت آثاري به خوبي آثار نو تربيت مناسب مي
توانست مانند شكسـپير شـعر بسـرايد؟ طرفـداران جـدي و قطعـي       ديدن گاو محكوم كند، آن انسان ميرا به جرم دز

و . خود را ناچار خواهند يافت كه ميمـون را مسـاوي انسـان بداننـد    تساوي، كه به اين سؤاالت پاسخ مثبت مي دهند، 
دانم طرفداران تساوي چگونه در برابر اسـتدالل بـه نفـع دادن حـق رأي بـه      ا در حد ميمون توقف كنيم؟ من نميچر

ظريـة  معتقدان به تكامل بايد معتقد باشند كه نه فقط نظرية تساوي افـراد بشـر، بلكـه ن   . صدفها مقاومت خواهند كرد
حقوق بشر نيز بايد به جرم مغايرت با علم زيست شناسي محكوم شود؛ زيرا كه اين نظريه براي انسان نسبت به سـاير  

  .شوديش از اندازه امتياز قائل ميحيوانات ب
مـادام  . اما ليبراليسم چنبة ديگري هم دارد كه نظرية تكامل آن را بسيار تقويت كرد، و آن اعتقاد به پيشرفت است

داشت، ليبرالها از نظرية تكامل استقبال كردند؛ به اين دليل و علت كـه  ع جهان مسلك خوش بيني را مجاز ميوض كه
خود ماركس، با آنكه نظرياتش از بعضي لحاظ ما قبـل  . داداي بر ضد الهيات رسمي به دست مياين نظريه براهين تازه

  .نددارويني است، مايل بود كتاب خود را به داروين اهدا ك
ثر بودنـد بـه جـاي مقـوالت مكانيسـتي      أشناسي باعث شد كساني كه در تفكر از علم متـ شأن و آبروي علم زيست

همه چيز در حـال تكامـل بـود، و بـه آسـاني ممكـن بـود غايـت و         . مقوالت زيست شناختي را با جهان انطباق دهند
د بـه غايـت   س تكامل را توجيه كنندة اعتقابه رغم داروين، بسياري كسان نف. مقصودي در همه جاي جهان تصور كرد

به عنوان كليد توضـيحات علمـي و فلسـفي قـوانين     ) ارگانيسم(تصور روابط زنده . دانستندو مقصود داشتن جهان مي
اين طرز ديد سرانجام حتي در فيزيـك نظـري   . شدشناخته طبيعي جلوه كرد و طرز تفكر اتمي قرن هجدهم منسوخ 

اين امر بـا افـزايش   . كه اجتماع در مقابل فرد مورد تأكيد قرار گيردطبيعتاً منجر شد به ايندر سياست . هم رسوخ كرد
نـه در انطبـاق بـا افـراد      -تواند به نظرية بقاي انسب داروين يسم نيز، كه ميقدرت دولت هماهنگ است، و با ناسيونال

ريم به عرصة عقايد غير علمي وارد مي شويم كـه  اما در اينجا ما دا. توسل جويد، سازگار است -بلكه در انطباق با ملل 
  .آيدريات علمي نزد عامة مردم پديد مياز فهم ناقص نظ

بيني مكانيستي كوشيده، فنون اقتصادي جديد اثر عكس داشـته  اسي بر ضد جهانشندر عين حالي كه علم زيست
بـا ظهـور نظـام    . تا حدود پايان قرن هجدهم فنون علمي، در مقابل نظريات علمي، تأثير مهمي در عقايد نداشت. است

يـر  و حتي در آن هنگام نيز تـا مـدتي دراز ايـن تـأثير كمـابيش غ     . صنعتي بود كه تأثير فنون در افكار مردم آغاز شد
رمانتيكها زشتيهايي . كساني كه نظريات فلسفي پديد مي آوردند، قاعدتاً با ماشين بسيار كم تماس دارند. مستقيم بود

صاحب ثـروت شـده   » كاسبي«از طريق ابتذال كساني را كه ) به نظر آنها(آورد و صنعت در جاهاي زيبا پديد ميرا كه 
اين امر آنها را به مخالفتي با طبقة متوسط مي كشانيد كه گاه آنهـا را  . بودند تشخيص مي داند و از آنها نفرت داشتند

كـرد، غافـل از اينكـه آرزوي كاراليـل     ردريك انگلس كاراليل را تمجيد ميف. اريا كردتوارد نوعي اتحاد با هواداران پرول
ظـام  سوسياليسـتها از ن . تندي كه در قرون وسطي داشبانرهايي مزدوران نبود بلكه اسارت آنها بود در دست آن نوع اربا

در مسائلي كـه مـورد   . خواستند كارگران صنعتي را از اسارت قدرت كارفرمايان برهانندصنعتي استقبال كردند، اما مي
بردنـد  هايي كه براي حل آن مسائل بكار مـي صنعتي قرار داشتند اما در انديشهدادند تحت تأثير نظام بررسي قرار مي
  .شدنداقع نميآن تأثير وچندان تحت 

ايـن فقـط شـتابي    . مهمترين تأثير توليد ماشيني در تصور ذهني جهان افزايش شگرف حس قدرت بشـري اسـت  
است در جرياني كه از ماقبل تاريخ، هنگامي كه بشر ترس از حيوانات را بـا اختـراع سـالح و تـرس از گرسـنگي را بـا       

بود كه در كسـاني كـه قـدرتهاي آفريـدة فـن جديـد را در       اما اين شتاب چنان سريع . اختراع زراعت كاست، آغاز شد
عي بودنـد؛ اكنـون كـوه    بيطدر ايام قديم كوهها و آبشارها پديده هاي . اي پديد آوردبيني اساساً تازهرند جهاندست دا

  ام قـديم جهـان بـه صـحاري خشـك و     در اي. توان ايجاد كردو آبشار مناسب را ميتوان از ميان برداشت مزاحم را مي
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هاي حاصلخيز تقسيم مي شد؛ امروزه اگر مردم بينديشند كه به زحمتش مـي ارزد، صـحاري را مـي تـوان چنـان      دره
يفتد كه به قـدر كـافي از علـم    هاي حاصلخيز اگر به دست خوش بيناني بت كه همچون گل شكوفان شود؛ و درهساخ
زيسته زيستند كه آبا و اجدادشان در ايام قديم روستاييان چنان مي .د ممكن است مبدل به صحرا شودنمند نباشبهره

توانسـت آداب  همة قدرت كليسا نميمعتقد بودند؛ حتي بودند، و به همان چيزهايي اعتقاد داشتند كه آبا و اجدادشان 
يحي به آنهـا  آداب و رسوم به قديسان محلي جامة مسآن و رسوم شرك را ريشه كن سازد، و ناچار با منسوب ساختن 

توانند فرمان دهند كه كودكان روستاييان در مدارس خـود چيزهـايي بايـد    اكنون مقامات دولتي مي. ده مي شدپوشان
تـوان  رگون ساخت؛ و اين كاري است كه ميبياموزند، و مي توان در عمر يك نسل روحية و طرز تفكر كشاورزان را دگ

  .اندنداشت در روسيه بدان توفيق يافتهپ
ن ترتيب در ميان كساني كه زمام امور را در دست دارند، يا با زمامداران امور در تماسـند، اعتقـاد جديـدي بـه     بدي

نخست قدرت انسان در مبارزه بـا طبيعـت، سـپس قـدرت فرمانروايـان در برابـر افـراد بشـر كـه          : قدرت پديد مي آيد
نتيجـة عبـارت   . مي، خاصه تعليم و تربيت، مهار كنندفرمانروايان مي كوشند آمال و عقايدشان را به وسيلة تبليغات عل

و آن قسمت از نژاد بشر نيز كـه  . خام استمادة طبيعت . رسدهيچ تغييري غير ممكن به نظر نمي .است از محو ثبات
بعضي تصورات قديمي هستند كه نمايندة اعتقـاد انسـان   . شركت مؤثر در حكومت ندارند چيزي جز مادة خام نيستند

منظورم اين نيست كه اين دو منطقاً . (تيت قدرت بشرند؛ از اين ميان دو تصور مهم عبارتند از خدا و حقيقبه محدود
اين گونه تصورات رفته رفته ذوب مي شوند و از ميان مي روند؛ حتي اگر صـراحتاً نفـي نشـوند    .) به هم مربوط باشند

تـوان  بيني تماماً تازه است و مشـكل مـي   اين جهان .اهميت خود را از دست مي دهند و فقط به ظاهر باقي مي مانند
البات عظيمي پديد آورده اسـت و  بيني انقتا كنون اين جهان. كه نوع بشر خود را با آن چگونه انطباق خواهد دادگفت 

 حـد بشـري باشـد كـه    اي كه بتواند هم در قالب ريزي فلسفه. شك در آينده نيز انقالبات ديگري پديد خواهد آوردبي
  .ترين وظيفة عصر ماستقدرتان، فوريحسي گروه بيقدرت نامحدود است و هم در خور بيمست از منظرة سر

گرچه بسياري از مردم هنوز صادقانه به مساوات بشر و دموكراسي اعتقاد دارنـد، مخيلـة مـردم جديـد از سـازمان      
در يك طرف رهبران صنعت قـرار  . أثر استاجتماعي ناشي از سازمان صنعتي، كه اساساً غير دموكراتي است، عميقاً مت

عـادي كشـورهاي دمـوكراتي در                                 اين شـكاف درونـي دموكراسـي را هنـوز افـراد      . دارند و در طرف ديگر تودة كارگران
اكثريـت عظـيم و   اند؛ اما فكر فالسفه از هگل به بعد بدان مشغول بوده است؛ و تضاد شديدي كه آنها بين منافع نيافته

شرمانه در جانب اقليت قرار در ميان فالسفه نيچه بي. اقليت ناچيز كشف كرده اند در فاشيسم عمالً متجلي شده است
شايد بنتام يگانه فيلسوف مهمي بود كه براي آشتي دادن منـافع متضـاد   . داشت و ماركس صميمانه در جانب اكثريت

  .انگيخترا با خويش برت دشمني هر دو طرف كوشيد؛ و به همين جه
براي صورت بندي رضايت بخش هر دستگاه اخالقي جديدي از روابط انساني، شناختن حـدود قـدرت انسـاني بـر     

 .محيط غير انساني، و محدوديتهاي مطلوب قدرتهاي آنها بر يكديگر، ضرورت اساسي دارد
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غالباً از فلسفة كانت انتقـاد   هگل. نمايندة حد اعالي نهضتي است كه با كانت در آلمان آغاز شد) 1770-1831(هگل 

نفـوذ هگـل اكنـون در    . آمـد گاه خود او نيز هرگز به وجود نمـي كرد، ولي اگر دستگاه كانت وجود نمي داشت دستمي

در پايـان قـرن نـوزدهم،    . در آلمان بلكه در جاهاي ديگر هـم فـراوان بـوده اسـت    كاهش است، اما در گذشته نه فقط 

بسـياري از   ،در خـارج از حيطـة فلسـفة محـض    . فالسفة دانشگاهي تراز اول امريكا و انگلستان غالباً پيرو هگل بودنـد 

 ،داننـد چنانكـه همـه مـي   . نظرية سياسي تأثير عميق داشت فلسفة تاريخ او در. الهيان پروتستان نظريات او را گرفتند

حتي . كار بردقدار زيادي از جزئيات هگلي را بماركس در جواني شاگرد هگل بود و در دستگاه كامل و پرداختة خود م

كمابيش همة نظريات هگل غلط باشد؛ باز هگل به نام بهترين نمايندة نوع خاصـي از  ) چنانكه من عقيده دارم(اگر هم 

سجام و قابليت فهم آن كمتر است، حائز اهميـت خواهـد بـود؛ و ايـن اهميـت بـه صـرف        فلسفه، كه در آثار ديگران ان

ب عرفـان شـد و نظريـات    در جواني سـخت مجـذو  . زندگاني هگل كمتر واقعة مهمي دارد. واقعيت تاريخي هم نيست

گـل ابتـدا بـه    ه. توان تا حدي صورت عقالني مطالبي دانست كه وي در جواني از راه اشراق دريافته بودبعديش را مي

» نمودشناســي ذهــن«گويــد كــه رســالة خــودش مــي. كــردينــا فلســفه تــدريس مــيعنــوان دانشــيار در دانشــگاه 

Phenomenology of  Mind سپس به نورمبرگ رفت و بعد با عنـوان اسـتاد   . را روز قبل از جنگ ينا تمام كرده است

هگل . داد تا هنگام مرگ به تدريس فلسفه ادامه 1818و سرانجام در برلن از ) 1818-1816(در هايدلبرگ درس داد 

در سالهاي اخير زندگيش يك پروسي وطن پرست و يك مستخدم وفادار دولت بود و از برتري فلسفي اش، كـه مـورد   

سـتود و تـا   كرد و ناپلئون را ميرا تحقير مياما در جواني پروس  .جستعان ديگران بود، به راحتي سود ميقبول و اذ

  .يروزي فرانسه در ينا خشنود بودحدي از پ

پيش . به نظر من در ميان فالسفة بزرگ فهم نظريات هگل از همه دشوارتر است -فلسفة هگل بسيار دشوار است 

  .از آنكه وارد جزئيات شويم، شايد يك توصيف كلي از فلسفة او مفيد باشد

 در نظـر او . و تكثر را حفظ كرده بودجدايي اي كه در جواني به عرفان داشت اعتقاد به مجازي بودن هگل از عالقه

قائميـت  . كه هر يك كـامالً قـائم بالـذات باشـند نبـود      -خواه اتم و خواه روح  -اي از واحدهاي سخت جهان مجموعه

امـا بـا   . امري مĤالً و تمامـاً حقيقـي نيسـت   عقيده داشت كه جز كل هيچ . بالذات اشياي متناهي در نظر او موهوم بود

ظومة مركبـي، از  نكه كل را نه به نام يك جوهر بسيط بلكه به نام م تپارمنيدس و اسپينوزا از اين جهت اختالف داش

هـان از آنهـا   جي كه به نظـر مـي رسـد    زايآن چيزهاي ظاهراً مج. مي ناميم، تصور مي كرد» ارگانيسم«آن نوع كه ما 

و حقيقـت آنهـا جلـوه اي از    . و هم محض نيستند؛ بلكه هر يك كم يا بيش داراي درجه اي از حقيقتنـد تركيب يافته 

بديهي است كه عدم اعتقاد . كل است، و اين جلوه همان است كه وقتي آن چيز را درست به نظر آوريم ديده مي شود

گر كامالً حقيقي گرفته شوند مستلزم جـدايي  به مكان و زمان هم با اين نظر همراه خواهد بود؛ زيرا كه زمان و مكان ا

همة اين مطالب بايد در ابتدا به صورت اشراق از خـاطر هگـل گذشـته باشـد؛ بافـت و سـاختمان       . و تكثر خواهند بود

  .عقالني آنها بايد بعدها صورت بسته باشد
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، منظـورش از  گويـد ياما وقتي كه چنين مـ . حقيقي است گويد كه امر حقيقي معقول است و امر معقولهگل مي 

هگل اذعان دارد، و حتي مدعي اسـت، كـه آنچـه بـه نظـر      . نيست گويندكه تجربيان مي» واقعيتي«همان » حقيقي«

فقط وقتـي كـه بـا در نظـر آوردن آن امـور بـه       . تجربيان امور واقعي مي رسد غير معقول است و بايد هم چنين باشد

منجـر  معهذا اتحـاد واقعـي و معقـول ناچـار     . آيندعقول به نظر ميظاهر دگرگون شد م عنوان جلوه هايي از كل صفت

  ».هر چه هست صحيح است«شود به مقداري خود پسندي ناشي از اين عقيده كه مي

  .و مطلق امري است روحاني. نامدمي» منطق«جيش، هگل كل را، در بغرن

  .هگل مردود استاين نظر اسپينوزا كه مطلق داراي صفت بسط و همچنين صفت فكر است، نزد 

انـد متمـايز    بينـي او داشـته  طبيعي كمابيش شبيه به جهـان بيني مابعديز هگل را از كسان ديگري كه جهاندو چ

هگل چنين مي انديشيد كه ماهيت حقيقت را از اين مالحظـه كـه حقيقـت نبايـد بـا      : يكي تأكيد بر منطق. سازدمي

عبارت است از حركـت  ) كه با وجه اول ارتباط دارد(وجه تميز ديگر . خود در تناقض باشد مي توان استنتاج كرد سنف

سـت؛ و اگـر بخـواهيم    او» منطـق «كتابهاي هگـل دو كتـاب    مهمترين. شودناميده مي» ديالكتيك«اي كه رحلهسه م

  .كتاب را بفهميمداليل نظريات او را در موضوعات ديگر درست بشناسيم بايد اين دو 

چنانكه وي اين كلمه را مي فهمد، همان مابعدالطبيعه است و بـا آنچـه معمـوالً    » منطق،«هگل اعالم مي كند كه 

نظر وي اين است كه هر موضوعي، اگر وصـف كننـدة تمـام حقيقـت در نظـر      . منطق ناميده مي شود كامالً فرق دارد

ه عنوان يك مثال خام، مي توان نظرية پارمنيدس را در نظر گرفت ب. گرفته شود، متناقض با نفس خود در خواهد آمد

هيچ چيزي نمي توانـد كـروي باشـد مگـر     . كه فقط اوست كه داراي حقيقت است، كروي است» واحد،«كه مي گويد 

المجموع كروي اسـت تنـاقض   حيثپس فرض اينكه جهان من. باشد در خارج از آن) حداقل مكان خالي(آنكه چيزي 

قليدسي مورد ايراد قرار داد، ولي به عنوان مثال فعالً مفيـد  توان با دخالت دادن هندسة غير اُاين استدالل را مي. (دارد

يا بگذاريد مثال ديگري بزنيم كه حتي از اين هم خامتر است و در حقيقت بسيار خامتر از آن است كـه بتوانـد   .) است

ري گفت كه آقاي فالن عمو است؛ اما اگر بگوييد كه جهـان عمـو   مي توان بي تناقض آشكا: به وسيلة هگل به كار رود

شخصـي اسـت   اي داشته باشـد، و بـرادرزاده   عمو مردي است كه برادرزاده. ساختاست، خود را دچار دردسر خواهيد 

  .باشد حقيقتتواند كل مجزا از عمو؛ و لذا نمي

                   ابتـدا  . تي تز و سنتز تشكيل مي شـود، بـه كـار بـرد    توان براي توضيح ديالكتيك نيز، كه از تز و آناين مثال را مي

اما وجود عمو وجود برادرزاده را هم مي رساند، و چون چيزي جـز مطلـق   . اين تز است» .مطلق عمو است«گوييم مي

» .بـرادرزاده اسـت  مطلـق  «رزاده شده ايم، پس بايد نتيجه بگيريم كه دواقعاً وجود ندارد، و اكنون ما ملزم به وجود برا

وارد بود؛ پس ناچار به اتخـاذ  » مطلق عمو است«اما  بر اين قول همان ايرادي وارد است كه بر قول . اين آنتي تز است

امـا بـاز ايـن سـنتز     . شويم كه مطلق كلي است كه از عمو و برادرزاده تركيب شده است؛ و اين سنتز استاين نظر مي

ر صورتي مي تواند عمو باشد كه برادري داشته باشد كه آن برادر پدر بـرادرزادة  قانع كننده نيست؛ زيرا شخص فقط د

به نظـر  . پس ما ناچار مي شويم جهان خود را طوري وسعت بدهيم كه شامل برادر و زن او نيز بشود. مورد بحث باشد

مـين قيـاس جهـان    هگل ما از هر موضوعي راجع به مطلق شروع كنيم، به حكم منطق محض ناچار خواهيم بود بر ه

در سراسـر ايـن جريـان يـك فـرض      . باشد برسـيم » مثال مطلق«خود را بسط دهيم و به نتيجة نهايي ديالكتيك كه 

المجمـوع راجـع   حيـث ح باشد مگر آنكه به حقيقت منتواند واقعاً صحيد دارد، و آن اينكه هيچ چيزي نمياساسي وجو

  .باشد

فرض اساسي، در منطق قديم، كه فرض مي كند هر قضيه اي داراي يك موضوع و يـك محمـول اسـت،    اين براي 

 از ايـن مقدمـه نتيجـه    . مطابق اين قول هر امر واقعي عبارت است از امري كه داراي صـفتي باشـد  . اساسي وجود دارد

نسـبت اسـت و   » عمـو «. ك چيـز مي شود كه امور نسبي نمي توانند واقعي باشند، زيرا كه مستلزم دو چيزنـد، نـه يـ   
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در اين حالت، از نقطة نظر تجربي، آن شخص از عمو شـدن متـأثر   . شخص ممكن است عمو بشود بي آنكه خود بداند

امري باشـد  » كيفيت«به شرط آنكه منظور ما از  -نشده است؛ داراي هيچ كيفيتي نيست كه سابقاً فاقد آن بوده باشد 

هست و قطع نظر از نسبتهاي او با اشخاص و اشياي ديگر، ضـرورت داشـته    كه در توصيف آن شخص، چنانكه شخصاً

تواند بدان طريق از اين اشكال احتراز كند اين است كه بگويد صدق و حقيقت تنها طريقي كه منطق حملي مي. اشدب

ه جز كل همـه  است، و چون ب» عمو و برادرزاده«صفت عموي تنها يا برادرزادة تنها نيست، بلكه صفت كل مشتمل بر 

شود كه هيچ قولي كه كامالً صادق باشد نمـي توانـد   با امور خارجي است، پس نتيجه مي چيز داراي نسبتها و روابطي

ستقيم تـر از ايـن امـر    اين نكته به طور م. نسبت به اشياي مجزا صدق كند، و در واقع فقط كل است كه حقيقت دارد

سـاس منطـق قـديم،    يك قضية حملي نيست و لذا بـر ا » چيز هستند، فالن و بهمان دو«شود كه قضية هم نتيجه مي

پس در دنيا دو چيز وجود ندارد؛ پس فقط كل، به عنوان واحـد، حقيقـي   . تواند وجود داشته باشداي نميچنين قضيه

  .است

ه بسـياري از  از دسـتگا آيد؛ چنانكه ما اين برهان از دستگاه او بر ميبرهان باال در فلسفة هگل تصريح نشده است، ا

  .آيدفالفة مابعدطبيعي ديگر نيز بر مي

  .به فهم مطالب كمك كندهگل شايد چند نمونه از روش ديالكتيك 

؛ يعني ما فقط قائل مي شـويم  »مطلق هستي محض است«: هگل برهان منطق خود را با اين فرض شروع مي كند

يفيتي هيچ است؛ پس به آنتـي تـز   بي هيچ ك اما هستي مطلق. ، بي آنكه كيفياتي بدان نسبت دهيمهستكه مطلق 

              اتخـاذ هسـتي و نيسـتي، شـدن اسـت؛ و لـذا       : از اين تز و آنتي تز به سنتز مي رسـيم » .مطلق هيچ است«: رسيممي

. البته اين هم وافي به مقصود نيست؛ زيرا بايد چيزي وجود داشته باشد تا آنگاه بشـود » .مطلق شدن است«: گوييممي

ين طريق نظريات ما دربارة حقيقت با تصحيح دائمي اشتباهات قبلي كه از انتزاع بي مورد، يعني از تلقي يـك چيـز   بد

شود؛ ماهيت خود آن علت ود متناهي تنها از خارج معين نميحد«. يابنده عنوان كل، ناشي بودند تكامل ميمتناهي ب

  ».دآيبا عمل خود به صورت ضد خود در ميانقطاع آن است و 

هـر مرحلـة بعـدي    . در فهميدن نتيجة اهميـت اساسـي دارد  ) process(» فراگرد«به عقيدة هگل جريان تحول يا 

اي جـاي  هـيچ مرحلـه   . دنديالكتيك محتوي همة مراحل قبلي است، چنانكه گويي مراحل قبلي در آن حل شده باش

تـوان بـه   بنـابراين نمـي  . يابـد خـاص خـود را مـي    اي در كل مقامگيرد، بلكه به عنوان لحظهمرحلة قبلي را تماماً نمي

  .حقيقت رسيد مگر آنكه تمام مراحل ديالكتيك طي شوند

شـود كـه در آن   آغـاز مـي  معرفت با ادراك حسي . المجموع نيز داراي حركت سه مرحله اي استحيثمعرفت من

سـرانجام بـه   . عقول مي شـود پس از آن به وسيلة نقد تشكيكي حواس، معرفت م. فقط آگاهي از محسوس وجود دارد

تـرين شـكل   آگـاهي عـالي  پـس خود . گيردقل و معقول صورت ميرسد و در آن مرحله اتحاد عامرحلة خودآگاهي مي

  .معرفت است

البته در دستگاه هگل بايد هم چنين باشد، زيرا كه بايد عالي ترين نوع معرفت معرفتـي باشـد كـه مطلـق دارد؛ و     

  .يزي در خارج آن وجود ندارد كه به معرفت آن درآيدچون مطلق همان كل است، پس چ

    صـدق و كـذب، چنانكـه معمـوالً انگاشـته      . به عقيدة هگل، در بهترين نحوة تفكر، افكار جاري و ممزوج مي شوند

هيچ امري تماماً كاذب نيست، و هيچ امري كه در معرفت ما بگنجـد تمامـاً   . مي شود، متضادهاي كامالً متمايز نيستند

؛ و ايـن هنگـامي روي   »توانيم معرفت حاصل كنيم كه خود آن نحو كاذب استما به نحوي مي«. تواند بودميصادق ن

يوليوس قيصر در كجـا متولـد   «سؤالي از اين قبيل كه . مي دهد كه ما صدق مطلق را به معرفت مجزايي نسيت دهيم

صـدق عبـارت از   «از لحاظ فلسفي . معني فلسفي جواب سر راستي دارد كه به يك معني صادق است، اما نه به» شد؟

  .و هيچ امر جزئي كامالً صادق نيست» كل است،
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معناي اين كالم ايـن نيسـت كـه يـك     » .عقل عبارت است از ايقان آگاهانه بر حقيقت كامل بودن«گويد هگل مي

شـراكت   ي اسـت وي در حالت انفراد خود حقيقت كامـل نيسـت؛ آنچـه در او حقيقـ    . شخص منفرد كل حقيقت است

  .يابدما هر چه بيشتر عقالني شويم، سهممان در اين شراكت افزايش مي .ست در كل حقيقتاو

آن انديشه است كه دربارة  و .كه رسالة منطق با آن پايان مي يابد، چيزي است نظير خداي ارسطو» مثال مطلق،«

بينديشد؛ زيرا كه هيچ چيـز ديگـري نيسـت،    تواند دربارة چيزي جز خود بديهي است كه مطلق نمي. انديشدخود مي

  .جز انحاي مختلف فهم اجمالي و قاصري كه ما از حقيقت داريم

عين كالمـي  . ستواسطة خودآگاهي معطوف به خود اوگويد كه روح يگانه حقيقت است، و انديشة آن به هگل مي

  :كندچنين ترجمه مي را آن Wallaceواالس . آورد بسيار مبهم استمي» مطلق مثال«كه هگل در تعريف 

و آن مفهومي اسـت   -انديشه، به عنوان اتحاد ذهني و مثال عيني مفهوم مثال را تشكيل مي دهد  .مثال مطلق«

و آن  -آن عبارت است از مثـال  ) Objekt(آن عبارت است از مثال من حيث هوهو و عين ) Gegenstand(كه موضوع 

  ».عيني است كه كلية خصائص را در وحدت خود شامل است

ـ  1.اصل آلماني نوشته حتي از اين هم دشوارتر است        ب مطلـب قـدري آسـانتر از آن اسـت كـه هگـل وانمـود        اما ُل

و اين تمام كاري اسـت كـه   . عبارت است از انديشة محض كه دربارة انديشة محض مي انديشد» مثال مطلق«. كندمي

هگـل چنـين   ! دانشـگاه اسـت   و الحق كه اين خدا، خداي يك اسـتاد . دا در سراسر قرون و ادوار بدان مشغول استخ

  ».انديشدانديشه كه خود را مي] يعني[مام، حقيقت مطلق و تاز اين اتحاد نتيجتاً عبارت است «: دهد كهادامه مي

يـا فلـوطين يـا اسـپينوزا متمـايز             لسـفة افالطـون   پردازيم به جنبة خاصي از فلسفة هگل كـه آن را از ف اكنون مي

حقيقت نهايي سرمدي است، و زمان نيست مگر وهمي حاصل از ناتواني ما در ديدن كل؛ وليكن فراگرد زمان . كندمي

تاريخ جهان در حقيت مقوالت را بدين ترتيـب گذرانـده   . با فراگرد صرفاً منطقي ديلكتيك رابطة نزديكي پيدا مي كند

بـه  و شـروع  ) شت جز اينكه چنين كشوري هسـت كه هگل از آن هيچ اطالعي ندا(است كه از هستي محض در چين 

من بـر  . مثال مطلق ختم مي شود؛ و آن هم ظاهراً به تقريب، اگر نگوييم به تحقيق، در دولت پروس تحقق يافته است

كنـد هـيچ تـوجيهي    جهان مراحل ديالكتيك را تكـرار مـي  اساس مابعدالطبيعة خود هگل هم براي اين رأي كه تاريخ 

. عنوان كرده است Philosophy of History» فلسفة تاريخ«اين عقيده اي است كه هگل در كتاب  يابم؛ و معذلكنمي

اما پذيرفتني ساختن اين نظريه هم مانند . اين عقيده، عقيدة جالبي بود كه به انقالبات امور بشري وحدت مي بخشيد

دن از مقـدار زيـادي              منـد بـو  بهـره  ر مختصـري خدشـه در واقعيـات و   ساير نظريات تاريخي مستلزم وارد كردن مقـدا 

  .اطالعي استبي

جاي تعجب است كه فراگردي كـه  . اين هر دو جنبه را حائز بود Spenglerهگل مانند اخالفش ماركس و اشپنگلر 

اقع به عنوان يك فراگرد كيهاني وانمود مي شود تماماً در سيارة ما، و قسمت اعظم آن هم در حوالي درياي مديترانه و

ديالكتيـك شـامل مقـوالتي    فراگـرد  و نيز اگر حقيقت سرمدي باشد، هيچ دليلي نيست كه مراحل پسـين  . شده باشد

خـرده دارد    مگر اينكه انسان اين فرض كفرآميز را بپـذيرد كـه كيهـان اعظـم خـرده      -عاليتر از مراحل پيشين باشند 

  .گيردفلسفة هگل را ياد مي

در حقيقت ايـن دو  . به معناي اخالقي و هم منطقي، در جهت كمال سير مي كند به عقيدة هگل فراگرد زمان، هم

آن تنگاتنگ بهم بافتـه   معني در نظر هگل واقعاً قابل تمييز نيستند؛ زيرا كمال منطقي عبارت از كلي است كه اجزاي

ه باالتر مانند ذهن معقول، مستقل نداشته باشد و مانند بدن انسان، بلك شده باشند، و ريشه و حاشية آويخته يا اجزاي

                                                           

  :تعريف آلماني از اين قرار است. 1

 “Der Begriff der Idee, dem die Idee als solche der Gegenstand, dem das Objekt sie ist.” 
  .مترادف است» Objekt«با » Gegenstand«جز در نوشتة هگل، در زبان آلماني 
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كننـد متحـد   يت واحـدي همكـاري مـي   به صورت اندامي كه اعضاي آن وابسته به يكديگرند و همه با هم در جهت غا

  :كندل قولي چند نظرية هگل را روشن مينق. دهنديات كمال اخالقي را نيز تشكيل ميشده باشند؛ و همين كيف

ارادة عقالني و واجب آن ] يعني[و روح، . قت رهبر جهان و جهانيان استمثال مانند مركوري، رهبر روح، در حقي«

ح هدف وظيفة فعلي ما را تشـكيل  آشنا شدن با اين مقام رهبري رو. رهبر، مدير وقايع تاريخ جهان بوده است و هست

  ».دهدمي

عقـل سـلطان جهـان    تنها فكري كه فلسفه با خود وارد تأمل در تاريخ مي كند تصور سادة عقل اسـت؛ و اينكـه   «

اين درك و اعتقاد در قلمرو تـاريخ از حيـث   . دهدفراگردي عقالني را به ما نشان مياست؛ و اينكه عليهذا تاريخ جهان 

و  -در فلسفه با شناسايي نظري اثبات مي شـود كـه عقـل    . اما در قلمرو فلسفه فرضيه نيست. تاريخ يك فرضيه است

 جـوهر هـم   -جهان نسبت به ذات الهي دارد در اينجا وافي بـه مقصـود اسـت    اي كه اين لفظ بدون تحقيق در رابطه

آورد، و ات طبيعـي و روحـاني را كـه پديـد مـي     آن اساس كليـة حيـ   مادة نامتناهي؛ و قدرت نامتناهياست و هم 

  ».جهان است جوهرعقل . دهدآورد، تشكيل ميرا، كه ماده را به حركت در مي صورت نامتناهيهمچنين 

خـود را در جهـان متجلـي     مثـال عبارت است از ذات حقيقي و ابدي و قادر مطلق؛ و اينكه  عقليا  مثالاينكه «

كند، حكمي است كه چنانكه گفتيم در فلسـفه  ي جز دين و شرف و شكوهش تجلي نميسازد و در اين جهان چيزيم

  .گيريمآن را مبرهن در نظر مياثبات شده است و در اينجا 

آگاهانه به دست تصادف سپرده نشده است، بلكه بايد خود را در پرتو مثال خويشتن شـناس   جهان هوش و ارادة«

  ».نشان دهد

  ».امه، زيرا من تمامي عرصه را پيمودهكه بر من معلوم شد] است[اي نتيجه«اين 

  .نقل شده است» فلسفة تاريخ«همة اين اقوال از مقدمة 

تـوان بـا گذاشـتن آن در برابـر     ماهيـت روح را مـي  . اريخ اسـت لسـفة تـ  روح، و جريان تكامل آن، موضوع اصـلي ف 

ماده خارج از خويش است و حال آنكـه روح  . زاديآذات مادة ثقل است و ذات روح . متضادش فهميد، و آن ماده است

، تعريف زير ممكـن اسـت روشـن    اگر اين كالم روشن نيست» .روح وجود خويشتندار است«. متمكن در خويش است

  :باشدتر كننده

ويش خـود را  كه در نمود ثـان  -همانستي محض  -اما روح چيست؟ روح عبارت است از نامتناهي يكسان اليتغير «

 -در مقابـل كلـي    -براي خود و در خـود   سازد و اين جلوة ثانوي را نقطة مقابل خود، يعني وجوداز خويشتن جدا مي

  ».گرداندمي

تـاريخ جهـان   «. و آلمانيـان و روميان شرقيان، و يونانيان : داشته استعمده وجود  ةدر تكامل تاريخي روح سه جلو

به تابعيت يك اصـل كلـي در مـي آورد و آزادي ذهنـي      بوط كه جهان راعبارت است از انضباظ ارادة طبيعي غير مض

دانسـتند  مـي آزاد است؛ يونانيان و روميان  واحدداند، كه دانست، و تا به امروز هم ميمشرق زمين فقط مي. بخشدمي

  ».آزادند همهداند كه آزادند؛ دنياي آلماني مي بعضيكه 

از اين حرفها اين تصور پيش مي آيد كه دموكراسي، كه در آن همه آزادي دارند، بهترين شكل حكومت است؛ امـا  

بداد دموكراسي و آريستوكراسي هر دو متعلق به مرحله اي هستند كه در آن بعضـي آزادي دارنـد؛ اسـت   . چنين نيست

قائـل اسـت   » آزادي«اين نكته با آن معناي غريبي كه هگل براي . متعلق به دوره اي است كه در آن همه آزادي دارند

، امـا هگـل مايـل    دبدون قانون، آزادي وجـود نـدار  ) توانيم با او موافقت كنيمو تا اينجا ما مي(رد؛ در نظر او بستگي دا

» آزادي«بدين ترتيب . استدالل كند كه هر جا قانون باشد آزادي هم هستاست كه اين قضيه را وارونه كند، و چنين 

  .معنايش چيزي جز حق اطاعت از قانون نيستدر نظر او 
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روح «. بـه آلمانيهـا مـي دهـد    » روح«توان انتظار داشت، هگل عاليترين سهم را در سير تكامل زمينـي  چنانكه مي

آن آزادي كه . حقيقت مطلق به عنوان اختيار نهايي آزادي است هدف آن تحقق دادن. آلماني، روح دنياي جديد است

  ».غرضش در شكل مطلق خويش است

. اين آزادي از يك نوع بسيار عالي است؛ معنايش اين نيست كـه انسـان مـي توانـد از بازداشـتگاه در امـان باشـد       

. را با تحقير رد مـي كنـد نيسـت   يك از شعارهاي ليبرال كه هگل آنها يا هيچ 1معنايش دموكراسي يا آزادي مطبوعات

شايد به ديد دنيوي ما چنين بيايد كـه  . وقتي كه روح براي خود قانون وضع مي كند، اين كار را آزادانه انجام مي دهد

                آن روحي كه قانون براي آن وضع مي كند در وجود پادشاه تجسم مي يابـد و آن روحـي كـه قـانون بـراي آن وضـع       

اما از نقطة نظر مطلق، تمايز بين پادشاه و رعيا مانند ساير تمايزات موهوم اسـت؛ و وقتـي كـه    . رعاياي اومي شود در 

هگل . پادشاه رعيت آزاديخواهي را به زندان مي اندازد در اينجا باز روح است كه آزادانه بر نفس خود حكومت مي كند

البد پادشـاه نماينـدة ارادة عـام اسـت و     . به تمايز شده است روسو را مي ستايد كه ميان ارادة عام و ارادة همگان قائل

  .نظرية بسيار مساعدي است. بخشدلمان فقط ارادة همگان را تجسم مياكثريت پار

. دوم از شارلماني تا رفورم، سوم از رفورم به بعـد  ،اول تا شارلماني: هگل تاريخ آلمان را به سه دوره تقسيم مي كند

البته كمي عجيب به نظر . انداب و ابن و روح القدس شناخته شدهبه عنوان دوره هاي سلطنت اين سه دوره به ترتيب 

مي رسد كه سلطنت روح القدس با كشتارها و فجايع بسيار هولناكي كه بـراي فـرو نشـاندن جنـگ دهقانـان صـورت       

چنانكه خالف انتظـار نيسـت،   در عوض، . شودمتعرض اين گونه وقايع ناچيز نمي گرفت آغاز شده باشد؛ اما هگل طبعاً

  .پردازدتايش ماكياولي ميبه س

تفسير هگل از تاريخ پس از سقوط امپراتوري روم، پاره اي معلول و پاره اي علت طرز تـدريس تـاريخ در مـدارس    

انيهـا را  و ماكياولي، رمانتيـك وار و آلم  Tacitusدر ايتاليا و فرانسه با آنكه تني چند، مانند تاسيتوس . آلمان بوده است

نخسـت تحـت فرمـان     -و دشـمن كليسـا   » وحشـيانه «ستوده اند مردم عموماً آلمانيها را بـه عنـوان عامـل حمـالت     

تا قرن نوزدهم ملل التيني آلمانيها را از حيث تمدن پـايينتر  . شناخته اند -امپراتوران، و بعدها به رهبري سران رفورم 

            آنهـا روميـان اخيـر را مـنحط و فرتـوت      . عاً عكس اين نظر را داشـتند پروتستانهاي آلمان هم طب. از خود مي دانستند

راجـع  . مي شناختند و تصرف امپراتوري غربي را به دست آلمانيها يك قدم اساسي در راه تجديد حيات مـي دانسـتند  

ن ستايش بي حد و به ضديت امپراتوري و دستگاه پاپ در قرون وسطي عقيدة گيبليني داشتند؛ يعني در مدارس آلما

از ضعف سياسي و تجزيه در آلمان پس از رفـورم  . از شارلماني و بارباروسا تدريس مي شد و هنوز هم مي شود يحصر

اظهار تأسف و دلسوزي مي شد، و پا گرفتن تدريجي پروس به عنوان عاملي كه آلمان را تحت رهبري پروتستاني، نـه  

هگل هنگام فلسفه نويسي دربارة . مي آورد مورد استقبال قرار مي گرفت ريش، درطرهبري كاتوليكي و نسبتاً ضعيف ا

نظريـات هگـل را بايـد    . تاريخ رجالي مانند تئودوريك و شارلماني و بارباروسا و لوتر و فردريك كبير را در مد نظر دارد

ن كشيده بود، تعبير و تفسير در پرتو اعمال اين رجال، و نيز در پرتو خفتي كه در آن هنگام آلمان تازه از دست ناپلئو

  .كرد

هگل به قدري آلمان را ستايش مي كند كه ما ممكن است تصور كنيم مـي خواهـد ايـن كشـور را تجسـم نهـايي       

بـه عكـس   . ن عقيدة هگل نيسـت اي اام .اي آن هيچ تكامل ديگري ممكن نيستاعالم كند، كه در ماور» مثال مطلق«

كه در اعصاري كه ما در پيش داريم بار تـاريخ جهـان خـود را متجلـي     «ست، گويد كه سرزمين آينده امريكاهگل مي

در نبـرد امريكـاي شـمالي و    ] اين تجلـي [شايد «كند كه وست اضافه ميو چنانكه خصيصة نظريات ا» .خواهد ساخت

                                                           

مـثالً  . هگل مي گويد آزادي مطبوعات اين نيست كه شخص هر چه مي خواهـد بنويسـد؛ چنـين نظـري خـام و سـطحي خواهـد بـود        . 1

  .د كه آبروي دولت يا پليس برودمطبوعات نبايد مجاز باشند كاري كنن
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تـة او  اگر بـه گف . ظاهراً هگل مي پندارد كه هر چيز مهمي به صورت جنگ در مي آيد» .امريكاي جنوبي صورت گيرد

قـة او  مي شد كه سهم امريكا در تاريخ جهان ممكن است ايجاد جامعه اي باشد بدون فقر مفرط، اين حرف جلـب عال 

گويد كه تاكنون دولت واقعي در امريكا به وجود نيامده است، زيرا كه الزمة دولت واقعـي  به عكس وي مي. كردرا نمي

  .تقسيم جامعه به طبقات توانگر و فقير است

مي گويد اصـل تكامـل تـاريخي روح    . ايد هگل ملتها همان جايي را دارند كه طبقات در عقايد ماركس دارنددر عق

در هر عصري يك ملت هست كه وظيفة گذراندن جهان را از مرحلة ديالكتيكي كه بدان رسـيده اسـت بـر    . ملي است

ما بايد اشـخاص تـاريخي را نيـز بـه حسـاب       اما عالوه بر ملل،. در عصر ما اين ملت البته ملت آلمان است. عهده دارد

آوريم؛ و اين اشخاص رجالي هستند كه آن تحوالت ديالكتيكي كه بايـد در عصـر آنهـا صـورت بگيـرد در هدفهاشـان       

نـاپلئون   اسكندر و قيصـر و . اين اشخاص قهرمانند و حق دارند قوانين اخالقي معمول را نقض كنند. تجسم يافته است

  .به شمار آيد» قهرمان«من شك دارم كه در نظر هگل كسي فاتح نظامي نباشد بتواند . اندشدهبه عنوان نمونه ياد 

يـن  و ا ،ستايش او را نسبت به دولت توضـيح مـي دهـد   » آزادي«تأكيد هگل بر ملتها همراه با تصور خاص وي از 

 ،دولـت در هـر دو كتـاب او    فلسفة هگل در باب. ست كه اكنون بايد بدان توجه كنيمجنبة مهمي از فلسفة سياسي او

اين فلسفه عمدتاً با مابعدالطبيعة كلي هگـل سـازش دارد، هـر    . پرورانده شده است» فلسفة حقوق«و » فلسفة تاريخ«

ستايش وي از دولـت  كار  -ول مثالً در مورد روابط بين د -اما در بعضي موارد . دكنند مابعدالطبيعة او را ايجاب نميچ

  .كندابل اجزا قائل است تناقض پيدا ميه با رجحان كليي كه براي كل در مقرسد كملي به جايي مي

در امپراتوري رم، بـه امپراتـور مقـام    . ستايش دولت، تا آنجا كه به عصر جديد مربوط است، از زمان رفورم آغاز شد

ي چنـد تـن انگشـت    الوهيت مي دادند و از اين راه دولت جنبة تقدس مي يافت؛ اما فالسفة قرون وسطي، به اسـتثنا 

لـوتر كـه در ميـان فرمانروايـان پروتسـتان هـواداراني       . شمار، روحاني بودند و لذا كليسا را برتر ار دولت قرار مي دادند

هـابز كـه از لحـاظ    . رفته معتقد به اولويت دولت بر كليسـا بـود  كليساي لوتري رويهم. ا بنا نهادداشت عكس اين كار ر

روسـو چنانكـه   . رفته با او موافقت داشـت پديد آورد و اسپينوزا نيز رويهمسياسي پروتستان بود نظرية برتري دولت را 

تري هگل پروتستان تندي بود كـه بـه فرقـة لـو    . ديديم عقيده داشت كه دولت نبايد سازمانهاي سياسي را تحمل كند

بـه ايـن داليـل    . دولت پروس هم سلطنت مطلقه اي بود كه به استيالي دولت بر كليسـا اعتقـاد داشـت   . تعلق داشت

رسـاند كـه                      يي مـي شگفت نيست كه هگل به دولت ارزش فراوان بگذارد؛ با ايـن همـه كـار سـتايش دولـت را بـه جـا       

  .انگيز استحيرت

و اينكـه تمـامي   » دولت عبارت است از حيـات اخالقـي كـه بالفعـل وجـود دارد،     «ه گويد كمي» فلسفة تاريخ«در 

زيرا حقيقت روحاني فـرد ايـن اسـت كـه ذات     «. حقيقت روحانيي كه يك فرد آدمي داراست، از دولت سر دولت است

ت اتحاد ارادة كلـي  زيرا كه حقيق... عيناً بر وي ظاهر شود و براي او داراي وجود بالواسطة عيني باشد -عقل  -خود او 

است، بـه   مثال الهيدولت . و ارادة ذهني است، و كلي مضمر در دولت و قوانين آن و ترتيبات كلي و عقالني آن است

ي عينـي تحقـق                       دولت تجسـم آزادي عقالنـي اسـت كـه خـود را بـه صـورت       «: باز» .رتي كه روي زمين وجود داردصو

  ».دولت مثال روح است در تظاهر خارجي ارادة انساني و آزادي آن.. .شناسدبخشد و باز ميمي

دولت حقيقت مثـال اخالقـي   «. نيز در باب دولت همين نظريه را، منتها قدري كاملتر، مي پروراند» فلسفة حقوق«

و خـود  روح اخالقي است كه كه به مثابه ارادة مادي مرئي كه بر نفس خود آشكار است و به خود مي انديشـد   -است 

اگـر  . سـت ودولت معقـول در خـود و بـراي خـود ا    » .كندداند، عمل ميداند، تا آنجا كه ميشناسد، و آنچه را ميرا مي

توانست عضو دولت باشد و مـي توانسـت   قط براي منافع افراد بود، فرد ميف) چنانكه ليبرالها عقيده دارند(وجود دولت 

چون دولت روح عيني است، پـس فـرد فقـط تـا آنجـا داراي      : اما دولت با فرد رابطه اي به كلي غير از اين دارد. نباشد

عينيت و حقيقت و اخالقيت است كه در دولت، كه محتوي و مقصود آن وحدت از حيث وحدت بودن است، عضـويت  
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دولتهاي بد هم وجود داشته باشند، اما اين دولتها فقـط وجـود دارنـد و داراي واقعيـت      البته ممكن است. داشته باشد

  .نفسه نامتناهي استنيستند، حال آنكه دولت عقالني فيحقيقي 

پيداست كه هگل براي دولت همان مقامي را قائل است كه اگوستين قديس و اخالف كاتوليك او براي كليسا قائل 

كليسـا اجتمـاعي   : اوالً. دارد كه از آن جهات دعوي كاتوليكها از دعوي هگل منطقي تر استاما دو جهت وجود . بودند

نيست كه بر حسب تصادف جغرافيايي فراهم آمده باشد، بل هيئتي است كه افراد آن به واسـطة عقيـده اي مشـترك    

زي اسـت كـه هگـل    ن حد اعالي اهميت را قائلند متحد شده اند؛ و بـدين ترتيـب درسـت تجسـم آن چيـ     آكه براي 

نسبت  وقتي كه هر دولتي. فقط يك كليساي كاتوليك وجود دارد، و حال آنكه دولتها متعددند: ثانياً. مي نامد» مثال«

ول ي كـه بـه وسـيلة آن روابـط بـين د     يگويد، يافتن اصل فلسفالعنان باشد كه هگل ميبه تبعة خود همان قدر مطلق

ث فلسـفي خـود دسـت              رسـد از بحـ  در حقيقت هگل بدينجا كـه مـي  . د شدمختلف تنظيم شود با اشكال روبرو خواه

  .كندابز و جنگ همه بر ضد همه سقوط ميع طبيعي هضكشد و به ومي

چنانكه گويي بيش از يك دولت وجود ندارد، تا هنگامي كه دولت بـين المللـي بـه    » دولت،«عادت سخن گفتن از 

در نظر هگل وظيفه فقط روابط ة فرد نسبت به دولـت اسـت، هـيچ اصـلي كـه      چون . وجود نيامده گمراه كننده است

مي گويد در . هگل متوجه اين امر هست. ول را تحت موازين اخالقي درآورد باقي نمي ماندبنابر آن بتوان روابط بين د

د بـودن روح  چـون بـراي خـو   «. ول اسـتقالل دارد روابط خارجي هر دولت يك فرد است و هر دولت در مقابل ساير د

سـپس                   » .يترين شـرف هـر مردمـي اسـت    اين اسـتقالل نخسـتين آزادي و عـال   ] پس[حقيقي در اين استقالل است، 

تـا  (وظيفة فرد . ول مجزا را محدود كندكه ممكن است استقالل د» جامعة ملل«پردازد به استدالل بر ضد هر نوع مي

كامالً محدود و منحصـر اسـت بـه پشـتيباني از فرديـت مـادي و       ) مربوط مي شودآنجا كه به روابط خارجي دولت او 

نتيجه اين خواهد بود كه جنگ چيزي نيست كه كالً بد باشد يا بـر مـا الزم باشـد    . استقالل و حاكميت دولت خود او

نكتـه جنـگ را    غرض از وجود دولت تنها پشتيباني از جان و مال افـراد نيسـت، و ايـن   . كه خواهان امحاي آن باشيم

اخالقاً توجيه مي كند؛ و جنگ را نيز نبايد شر مطلق يا امري تصادفي دانست يا به عنوان چيـزي در نظـر گرفـت كـه     

  .علت آن در جايي است كه نبايد باشد

منظور هگل تنها اين نيست كه در بعضي اوضاع و شرايط يك ملت به حق نمي تواند از اقـدام بـه جنـگ اجتنـاب     

كـه مـانع پـيش آمـدن      -مانند حكومـت جهـاني    -هگل با ايجاد سازمانهايي . منظورش خيلي بيش از اين است. كند

مـي گويـد   . ر از گاهي جنگي در بگيـرد چنان اوضاع و شرايطي مي شود مخالف است؛ زيرا به نظر او خوب است كه ه

اين نظـر را  (جنگ وضعي است كه در آن ما بر بيهودگي مال و منال دنيوي جداً آگاه مي شويم و بدان عمل مي كنيم 

جنـگ داراي يـك ارزش اخالقـي مثبـت     .) بايد با ضد آن مقايسه كرد كه مي گويد همة جنگها علل اقتصـادي دارنـد  

اعتنـايي نسـبت بـه    سالمت اخالقي اقوام در نتيجـة بـي   عاليتر است كه به واسطة آن جنگ داراي اين معناي«: است

كانت خطا هستند؛ زيـرا  » مجمع صلح«و » اتحاد مقدس«. صلح ركود و انجماد است» .استقرار تعينات حفظ مي شود

اختالفات دولتها فقط به وسيلة جنگ قابل حل است. ول به دشمن هم نياز داردكه خانوادة د.  

حقيقـت حقـوق   . آنهـا قـانوني يـا اخالقـي نيسـت      دولتها چون نسبت به يكديگر در وضع طبيعي قرار دارند روابط

اخالق و سياست تضادي ندارند، زيرا كـه دولتهـا   . خاص آنهاست، و منافع هر دولتي عاليترين قانون آن دولتها در ارادة

  .نيستنداخالقي تابع قوانين عادي 

نظريه اي كه اگر مورد قبول واقع شود هرگونه استبداد داخلي و هرگونـه   -ع به دولت چنين است نظرية هگل راج

شدت جانبداري هگل از اينجا آشـكار مـي شـود    . تجاوز خارجي را كه در وهم بگنجد موجه و مقبول جلوه خواهد داد

گـي در جهـت توجيـه قسـاوت و     كه نظرية او دربارة دولت با مابعدالطبيعة او تناقضات فراوان دارد، و اين تناقضات هم

اگر كسي به حكم منطق و با تأسف به نتايجي برسد كه باعث اندوه خود او هم باشـد،  . تجاوز و تعدي بين المللي است
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. زاد بودن در هواداري از جنايت قابل بخشـش نيسـت  آاما انحراف از منطق به قصد . چنين شخصي قابل بخشش است

وجود ) اين دو صفت در نظر او مترادفند(نيد كه در كل بيش از اجزا حقيقت و علو منطق هگل او را به اين نتيجه رسا

اين نكته عمل هگل را در ترجيح دولت بر مجموعة نابسـاماني از  . دارد؛ و كل هر چه منسجم تر باشد حقيقي تر است

ساماني از دولتها نيـز هـدايت   افراد توجيه مي كند؛ اما همين نكته بايستي او را به ترجيح دولت جهاني بر مجموعة ناب

در داخل محدودة دولت هم بايستي فلسفة كلي هگل او را بدين نتيجه رسانيده باشد كه نسبت بـه فـرد بيشـتر    . كند

پارمنيـدس يـا حتـي نظيـر     » واحـد «وي از آنها بحث مي كنـد ماننـد   » منطق«احساس احترام كند؛ زيرا كلهايي كه 

شود، بلكه به واسطة رابطه هماهنگ خـود بـا يـك    تند كه در آن فرد محو نميهايي هسي اسپينوزا نيستند؛ كل»خدا«

دولتي كه افراد در آن ناديده گرفته شوند يـك نمونـة كوچـك از مطلـق     . كندندام بزرگتر حقيقت بيشتري كسب ميا

  .هگلي نيست

ير سـازمانهاي اجتمـاعي   و نيز در مابعدالطبيعة هگل هيچ دليل قانع كننده اي براي تأكيد بر دولت در مقابـل سـا  

به عالوه، اگر خـوب اسـت كـه    . وجود ندارد من جز تعصب پروتستاني او براي ترجيح دولت بر كليسا دليلي نمي بينم

اجتماع حتي االمكان سازمان يافته باشد، چنانكه هگل عقيده دارد، در آن صورت عالوه بر دولت و كليسـا سـازمانهاي   

ز اصول هگل بايد چنين نتيجه گرفت كه هر نفعي كه مضر به حال جامعـه نباشـد و   ا. اجتماعي بسياري الزم مي آيند

تأمين آن با همكاري ميسر شود بايد سازمان خاص و مناسب خود را داشته باشد؛ و هر يك از اين گونه سازمانها بايـد  

مستقر باشـد و اسـتقرار آن    شايد ايراد شود كه حاكميت نهايي بايد در جايي. به سهم خود از استقالل برخوردار شوند

ولي در اين صورت هم شايد مفيد و مطلوب آن باشد كه حاكميت نهايي، در مـواقعي كـه   . جز در دولت ممكن نيست

  .مقاومت ناپذير نباشد. بخواهد پاي تحكم را از حد معيني فراتر بگذارد

آيا در كـل بـيش از    :يت اساسي داردكند كه در داوري مجموعة فلسفة هگل اهماين نكته ما را وارد مسئله اي مي

مسـئلة حقيقـت مسـئله اي اسـت     . اجزاي آن حقيقت و ارزش وجود دارد؟ هگل به هر دو سؤال پاسخ مثبت مي دهد

معموالً چنان دربارة آنها بحث مي كنند كه گويي اين دو مسـئله  . است اخالقي ايطبيعي، و مسئلة ارزش مسئلهمابعد

طبيعي بحـث  ذاريد ابتدا دربـارة مسـئلة مابعـد   بگ. ما به نظر من جداكردن آنها اهميت داردا. از هم قابل تمييز نيستند

  .كنيم

نظر هگل و بسياري فالسفة ديگر اين است كه ماهيت هر جزئي از جهان به چنان عمقي متأثر از روابط آن جزء با 

داشت مگر آنكه آن جزء را به مقـامي   ساير اجزا و با كل است كه هيچ بيان صادقي دربارة هيچ جزئي نمي توان اظهار

و چون مقام جزء در كل به همة اجزاي ديگر بستگي دارد، پس تبيين صـادق مقـام آن   . كه در كل دارد منصوب كنيم

پس فقـط يـك تبيـين صـادق مـي تـوان كـرد، و        . جزء در عين حال مقام همة اجزاي ديگر را نيز تعيين خواهد كرد

و به همين ترتيب جز كل هيچ چيز تـام نـدارد، زيـرا كـه هـر جزئـي، هنگـام        . اردحقيقتي جز تمام حقيقت وجود ند

از سـوي  . جدايي، به سبب جدا بودن قلب ماهيت مي يابد و لذا ديگر كامالً همان كه حقيقتاً هست به نظر نمي رسـد 

به وجود نيست مگـر بـه    ديگر، وقتي كه يك جزء چنانكه بايد در ارتباط با كل در نظر گرفته شود، قائم به ذات و قادر

طبيعي هگلاين از نظرية مابعد. داشته باشدتواند حقيقت تام همان كلي كه فقط اوست كه مي عنوان جزء.  

باشـد،   طبيعي صـحيح اگر نظريـة مابعـد  . است تا در جزءگويد ارزش بيشتر مكنون در كل و اما نظرية اخالقي مي

بـه  . طبيعي غلط بودن اين نظريـه ضـرورت نـدارد   اما در صورت بطالن نظرية مابعد آيد؛صحت اين نظريه هم الزم مي

مثالً در مورد بـدن  . عالوه، اين نظريه ممكن است در مورد بعضي از كلها صدق كند و در مورد بعضي ديگر صدق نكند

عـه اي از اعضـاي   چشم كه از بدن جدا شود بي ارزش اسـت؛ مجمو : جاندار بديهي است كه به يك معني مصداق دارد

هگل رابطة فرد را نسـبت بـه   . منفصل يك بدن حتي اگر هم كامل باشد آن ارزشي را ندارد كه خود بدن داشته است

فرد در محل خود جزئي از كل ارزشمند است؛ چـون از كـل جـدا شـد     . دولت نظير رابطة چشم با بدن تصور مي كند
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شبيه محل ايراد اسـت؛ يعنـي از اهميـت اخالقـي بعضـي كلهـا،       اما اين ت. مانند چشم جدا شده از تن بي ارزش است

  .شودميت اخالقي كلهاي ديگر نتيجه نمياه

اين تبيين مسئلة اخالقي از يك لحـاظ مهـم معيـوب اسـت، و آن اينكـه در ايـن تبيـين تمـايز بـين طريقـت و           

رد؛ امـا ارزش موضـوعي آن   چشم در بدن جاندار مفيد است، يعني ارزش طريقي دا. موضوعيت به حساب نيامده است

هر امري وقتي ارزش موضوعي دارد كـه بـه اعتبـار خـود مـورد      . نسبت به هنگامي كه از بدن جدا باشد بيشتر نيست

خـود  . گـذاريم را به عنوان طريقـة ديـدن ارزش مـي    ما چشم. تحسين قرار گيرد، نه به عنوان طريقة حصول امر ديگر

طريقـه   هنگامي كه غذا يا دشمن را به ما نشان مـي دهـد   . موضوع باشدديدن ممكن است طريقه باشد، ممكن است 

 هبـه عنـوان طريقـ    هدولـت البتـ  . موضوع استآيد به ما نشان مي دهد است؛ وقتي كه چيزي را كه به نظر ما زيبا مي

قس علـي   يعني ما را از دست دزدان و جنايتكاران حفاظت و حمايت مي كند، جاده و مدرسه مي سازد، و: ارزش دارد

سؤال حقيقيي كه ما بايد در . مثالً وقتي كه به جنگ ظالمانه اي بپردازد: و البته ممكن است طريقة شر هم باشد. هذا

مورد هگل طرح كنيم اين نيست، بل اين است كه آيا دولت في حدذاته و از لحاظ موضوعي خـوب اسـت يـا نـه؟ آيـا      

ز ي خاطر افراد؟ هگل معتقد به نظر اول اسـت، و فلسـفة ليبـرال كـه ا    افراد براي خاطر دولت وجود دارند، يا دولت برا

روشن است كه ما فقط در صورتي به دولت ارزش موضوعي مي نهـيم كـه   . گيرد معتقد به نظر دومالك سرچشمه مي

گـل  در اينجا ما بعد الطبيعة ه. براي او حياتي خاص خود او قائل شويم، يعني او را به يك معني يك شخص بشناسيم

آيـا ممكـن اسـت يـك     . شخص يك كل مركب است كه داراي زندگي واحدي اسـت . با مسئلة ارزش مربوط مي شود

هم وجود داشته باشد كه، همانطور كه بـدن از اعضـا تشـكيل شـده، مركـب باشـد از اشـخاص و داراي        » فوقشخص«

گل عقيـده دارد وجـود چنـين    زندگي واحدي غير از حاصل جمع زندگيهاي اشخاص تركيب كنندة آن؟ اگر چنانكه ه

فوق شخصي ممكن باشد، شايد كه اين فوق شخص همانا دولت باشد، و شايد كه اين فوق شخص همان قـدر برتـر از   

طبيعي را چيـزي بـيش از يـك عفريـت مابعـد      اما اگر چنـين فـوق شخصـي   . ما باشد كه كل بدن از چشم برتر است

جامعه مشتق از ارزش موضوعي اعضـاي آن اسـت، و دولـت     نشناسيم، در آن صوت خواهيم گفت كه ارزش موضوعي

خواهيم ديد كه خـود   و. شويماز مسئلة اخالقي به مسئلة مابعدطبيعي منتقل ميبدين ترتيب . طريقه است نه موضوع

  .طبيعي نيز عبارت از يك مسئلة منطقي استمسئلة مابعد

اين مسئله، مسئله اي است كـه وجـه افتـراق    . مسئلة مورد بحث بسيار وسيعتر از صحت و سقم فلسفة هگل است

عمـرو پـدر   «فرض كنيد من بگـويم  . بگذاريد مثالي بزنيم. طرفداران تحليل منطقي و دشمنان آن را تشكيل مي دهد

پـيش از  «: معتقدند خواهند گفت 1»تماميت«به  Smutsهگل و همة كساني كه به قول مارشال اسموتس » .زيد است

بايـد كليـة    ،و اما براي اينكه بدانيد عمرو كيسـت . آنكه اين بيان را بفهميد، بايد بدانيد عمرو و زيد چه كساني هستند

اما كلية خصايص . ديگري قابل تميز نخواهد بوداز هيچكس خصايص او را بدانيد؛ زيرا قطع نظر از اين خصايص عمرو 

روابط عمرو با والدينش و زن و فرزندانش، و اينكـه آيـا او فـرد خـوب يـا بـد       . اشخاص يا اشياست متضمن سايرعمرو 

گفـت شـما   براي اينكه بتـوان  . دهندارد، اينها خصايص او را تشكيل ميجامعه است، و كشوري كه عمرو بدان تعلق د

كنيد براي اينكه بگوييد منظورتان ه ميدر كوششي ك. اينها را بدانيدشناسيد، بايد تمام را مي عمروشخص موسوم به 

شود كه بيان را به حساب بياوريد، و معلوم مي شويد به اين كه كل عالمچيست، قدم به قدم كشانده مي عمرواز لفظ 

  ».بوده است و نه بر دو شخص مجزا، يعني عمرو و زيدعالم اولية شما ناظر بر كل 

                                                           

1 .holism گويد در هر چيزي، خصوصاً موجود زنده، عوامل تعيين كننده هر كدام يك كل غير قابل تحليل هستنداي است كه مينظريه .

  .دارد» تماميت و تكامل«مارشال اسموتس كتابي به نام 
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اگر استدالل باال صحيح مي بود، پس معرفت اصـوالً  : اينجا وارد است اما يك ايراد اساسي هم در. اينها همه درست

معرفت دارم، و حال آنكـه بركـل   » عمرو پدر زيد است«چگونه مي توانست آغاز شود؟ من بر قضاياي بسياري از قبيل 

. داشـت نمـي بود، در آن صورت معرفتي وجـود  اگر هر نوع معرفت عبارت از معرفت بر كل عالم مي. معرفت ندارمعالم 

  .همين كافي است كه ما گمان كنيم در جايي از رشتة استدالل اشتباهي رخ داده است

كـار بـرم احتيـاجي    به طور مفيد معني و هوشـمندانه ب را » عمرو«ظ فل محقيقت اين است كه براي آنكه من بتوان

ت كـه  شـكي نيسـ  . بتوانم او را بازشناسم ندارم كه همه چيز را دربارة عمرو بدانم؛ بلكه بايد آن قدر دربارة او بدانم كه

توان صحيحاً از او سخن گفـت بـي آنكـه آن چيزهـا را بـه      ر يا نزديك، روابطي دارد؛ اما ميدو وي با همه چيز جهان،

عمرو ممكن است عالوه بر آنكه پـدر زيـد اسـت،    . حساب بياوريم، مگر آن روابطي را كه موضوع مستقيم سخن باشند

. اما براي اينكه من بدانم عمرو پدر زيد است، دانستن اين كه پدر رقيه نيز هسـت ضـرورت نـدارد   پدر رقيه هم باشد؛ 

            تمامـاً بيـان كنـيم؛ يعنـي     » عمرو پـدر زيـد اسـت   «توانستيم معناي اين قضيه را كه ، ما نمياگر حق با هگل مي بود

وافي به مقصود نمي بود، بلكه مي بايست بيـان خـود    تازه اين هم» .عمرو پدر رقيه، پدر زيد است: مي بايست بگوييم

اما اين امر مـا را وارد  . را ادامه دهيم و به ذكر والدين و اجداد عمرو و خالصه يك مثنوي هفتاد مني از اعالم بپردازيم

مـا  ا» .يعني همة آنچه در مورد عمرو صـادق اسـت   عمرولفظ «: توان بيان كردنظرگاه هگلي را مي. همالت مي كندم

هگل حـق  در حقيقت اگر . در عبارت معرف نيز آمده است» عمرو«اين بيان به عنوان تعريف مدور است؛ زيرا كه لفظ 

توانست شروع به داشتن معني كند زيرا براي دانستن معناي آن ما بايستي قبالً معنـاي  هيچ كلمه اي نمي. مي داشت

شـوند، و مطـابق نظريـة هگـل     كه از كلمة مورد بحث مستفاد مي اهمة كلمات ديگر را بدانيم تا بتوانيم تمام صفاتي ر

  .عبارتند از معناي كلمه، بيان كنيم

يك شئ ممكن اسـت  : در بيان مطلب به طور انتزاعي بايد گفت كه انواع مختلف صفات را بايد از يكديگر تميز داد

يـا شـئ ممكـن اسـت     . مي نامنـد  »كيفيت«داراي صفتي باشد كه متضمن هيچ شئ ديگري نباشد؛ اين نوع صفت را 

يا شئ ممكن است صفتي داشته باشد كـه  . تأهل چنين صفتي است. داراي صفتي باشد كه متضمن شئ ديگري باشد

اگر شئ خاصـي داراي مجموعـة خاصـي از كيفيـات باشـد و هـيچ شـئ        . متضمن دو شئ باشد؛ مانند برادر زن بودن

شـيئي كـه داراي فـالن    «ان صورت آن شئ را مي توان به عبارت  ديگري داراي عين اين محموعة كيفيات نباشد، در

كه شئ مزبور داراي فالن كيفيات است هيچ چيزي راجع بـه  تواند از اينمنطق محض نمي. كرد تعريف» كيفيات است

هگل مي انديشيد كه اگر ما دربـارة شـيئي آن قـدر معلومـات داشـته باشـيم كـه        . صفات نسبي آن شئ استنتاج كند

ايـن  . بتوانيم آن را از همة اشياي ديگر تميز دهيم در آن صورت همة صفات آن از راه منطق قابل استنباط خواهد بود

د؛ و آن كنـ اين امر نكتـة مهمـي را روشـن مـي    . تاشتباه است، و بناي عظيم دستگاه هگل بر همين اشتباه استوار اس

 .تر استخيزد دلكشميتر باشد نتايجي كه از آن براينكه هر چه منطق نادرست
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رسـد؛ معهـذا در دورة خـوش بينـي ليبـرال      عقالني و مترقي و راضي به نظر مـي قرن نوزدهم در قياس با عصر حاضر 

وقتي كه ما مردان را نه . بسياري از مردان برجستة عصر داراي صفات زمان ما بودند، كه ضد صفات قرن نوزدهم است
ن اجتمـاعي و معيـار   مخالف ذوق خودمان بلكه به نام باعث و باني تغييرات سـاختما  به نام هنرمند يا كاشف موافق يا

هـاي  بينيم كه جريان وقايع در زمانهاي اخير تعديل فراواني در ارزيـابي بيني فكري در نظر بگيريم، ميارزشها و جهان
 اسـت كمتـر شـود، و از آنِ    نمـوده بعضي اشخاص از آنچه در گذشته مـي  ما الزم آورده و باعث شده است كه اهميت

در . ي اسـت در ميان كساني كه اهميتشان از آنچه مي نمود بيشتر است، بايرون شايستة مقام بلند. بعضي ديگر بيشتر
اي شگفت نخواهد بود؛ ميدان نفوذ بايرون قارة اروپا بود، و جـايي كـه بايـد نتـايج روحـي او را      قارة اروپا چنين عقيده
اما در خارج، نحوة زنـدگي   .در نظر غالب ما شعر بايرون سست و احساس او غالباً جلف است .بجوييم انگلستان نيست

  .بيني او چنان گسترش يافت كه در امور بزرگ مؤثر افتادو جهان
. ياغي اشرافي، كه بايرون در روزگار خود نمونة آن بود، با رهبر شورش دهقاني يا پرولتاريـائي فـرق بسـيار داشـت    

ان گرسنه باشد براي تحريك يا توجيه نارضايي خود نيازي به فلسفة دقيق و باريـك ندارنـد و ايـن    كساني كه شكمش
خواهند، نـه كـاالي   سنگان آنچه را دارندگان دارند ميگر. قبيل چيزها در نظرشان جز سرگرمي توانگران بيكاره نيست

د، چنانكـه ياغيـان اشـتراكي قـرون     البته ممكن است عشق مسـيحي را موعظـه كننـ   . طبيعي غير قابل لمس رامابعد
وسطي مي كردند، ولي داليل حقيقي شان براي اقدام به اين كار بسيار ساده اسـت؛ و آن اينكـه فقـدان آن عشـق در     

يـاغي عامـل اساسـي    چيزان اسـت؛ و وجـود آن در ميـان رفقـاي     باعث رنج و محنت بي ميان ثروتمندان و زورمندان 
ربة مبارزه به نوميد شدن از قدرت عشق مي انجامد، و كين محض را به عنوان يگانـه  اما تج. پيروزي پنداشته مي شود

ـ  . اي مي گذاردجنيروي محرك بر  راي اثبـات  چنين ياغيي، اگر مانند ماركس فلسفه اي پديد آورد، فلسفه اش فقـط ب
يعني : و بدوي خواهند بودارزشهاي ا. شته باشداست و فلسفه اي نيست كه با ارزشها سرو كار دپيروزي نهايي جبهة او

  .اي آماده نيست جز اين بينديشدهيچ گرسنه. ف مفتخوبي همان شكم سير است و باقي حر
من رهبران دسته هايي را كـه موقتـاً   . اما ياغي اشرافي چون سير است، نارضايي اش بايد علل ديگري داشته باشد

فقط كساني را در اين شمار مي آورم كه فلسفه شان تغييري زمام امور را از دست داده اند در شمار ياغيان نمي آورم؛ 
شايد عشق پنهان به قدرت باعث نارضايي شان باشد؛ اما در افكار آگاهانه شـان  . بزرگتر از توفيق شخصي را تقاضا دارد

جهـان   رت تظـاهر ديـو در  انتقاد از حكومت جهان مطرح است، و اين انتقاد چون به اندازة كافي عمق پيدا كند به صو
اين هـر دو  . يد، و نزد كساني كه اندكي به خرافات معتقد باشند صورت تجلي شيطان به خود مي گيردآهستي در مي

حال نزد بايرون ديده شد و، بيشتر به واسطة كساني كه بايرون در آنها تأثير كرد، در بخشهاي وسيعي از اجتماع، كـه  
فلسفة شـورش اشـرافي الهـام دهنـدة سلسـلة درازي از نهضـتهاي       . مشكل بتوان آنها را اشرافي ناميد، گسترش يافت

بـوده اسـت؛ و    - 1933ها پس از سقوط ناپلتون گرفته تا كودتاي هيتلـر در   Carbonari ر از شورش كاربونا -انقالبي 
  .اس مشابهي در ميان روشنفكران و هنرمندان پديد آورده استسدر هر مرحله طرز تفكر و اح
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اوضـاع  . خـاص و غيـر عـادي باشـد     اشگردد، مگر اينكه طبيعت و اوضاع زندگيشورشي نمي پيداست كه اشرافي
مادرش زني بود كه بايرون به . قديمي ترين خاطرات او مشاجرة پدر و مادرش بود. زندگي بايرون بسيار غير عادي بود

را با خشـكترين عقايـد   ث و فساد سبب سنگدلي از او مي ترسيد و به واسطة ابتذال او را تحقير مي كرد؛ دايه اش خب
هم آميخته بود؛ لنگ بودنش او را سرشار از ننگ و خجلت سـاخته بـود و در مدرسـه نمـي گذاشـت كـه بـا        كالويني ب
و صـاحب امـالك نيوسـتد    » لـرد «در ده سـالگي پـس از زيسـتن در تنگدسـتي ناگهـان خـود را       . درآميـزد  كودكان

Newstead كه بايرون لقب و امالك او را به ارث برد، سي سال پيش از آن مردي » لرد خبيث«عموي بزرگش، . يافت
خاندان بايرون بي قاعده و بـي قـانون   . را در دوئل كشته بود و از آن پس همسايگانش او را از محافل خود رانده بودند

  .يز بدتر بودند، يعني اسالف مادريش، از آنها نGordonبود، و خاندان گوردون 
پس از زندگاني نكبت بار در پس كوچه ها، پسر بچة ده ساله البته از لقب و امالك خود شاد شـد؛ و خواسـت بـه    

و گرچه در سالهاي اخير شرارت آنها اسباب زحمتشان شـده بـود،   . پاس امالك اجدادش طريق آنها را در پيش بگيرد
هنگام «يكي از نخستين اشعار بايرون، . باعث نام آوري آنان بوده استبايرون اطالع يافت كه در قرون گذشته اين امر 

كنـد، و ايـن احساسـات    احساسات او را در آن زمان نقل مـي  On Leavig Newstead Abbey» ترك كليساي نيوستد
در جنگهـاي صـليبي شـركت     Marston Moorو مارستون مور  Crecyحاكي از ستايش نياكن او است كه در كرسي 

  :كند كهبا اين تصميم خداپسندانه ختم مي ر خود راعبايرون ش. بودندكرده 

  .مانند شما زندگي كند، يا مانند شما فنا شود
  و هنگامي كه تنش خاك شد،

  .هم آميزدخاكش با خاك شما در

يعني لرد متجددي كـه   -آورد را به خاطر مي Childe Haroldاين روحيه، روحية شورشي نيست؛ اما چايلد هارولد 
بايرون هنگامي كه در دانشگاه تحصيل مي كـرد و بـراي نخسـتين بـار در     . وردآليد بارونهاي قرون وسطي را در ميتق

  لماني كـه سـكه اش را خـودش ضـرب     آيك امير «آمدي خاص خود داشت نوشت كه خود را مستقل مي بيند، مانند 
. آزادي برخوردار اسـت ] يعني[كند، بلكه از چيزي گرانبهاتر ضرب نمين چروكي كه اصالً سكه اي مي كند، يا يك خا

بـايرون در دوره هـاي   » .سخن مي گويم كه مادر عزيزم بسيار مستبد بود] آزادي[با لذت از آن الهه ] بدان سبب[من 
آزادي اميـر  سـتايد  ا بايد دانست كـه آزاديـي كـه او مـي    بعدي زندگي اشعار شريف فراوان در ستايش آزادي سرود، ام

  .شوندت آدمهاي عادي از آن برخوردار ميآلماني يا خان چروكي است، و نه آن نوع آزادي پستي كه بتوان گف
كردند كه بـايرون خـود را از لحـاظ    اش از او بيزاز بودند و كاري مي با وجود ثروت و لقب بايرون، خويشان اشرافي

  .نگريستندبود، و به خودش با بدگماني مي ورمادرش به شدت منف. معاشرت در زمرة آنان نبيند
ترسيد كه نكند خودش هم اين عيب را داشـته باشـد؛   ادرش زني عامي است، و در نهان ميدانست كه مبايرون مي

زادة اگر نمي توانست نجيب. رخاسته استو معجون غريب تفرعن و طغيان كه سرشت او را تشكيل مي دهد از اينجا ب
خواست يك بايرون جسور به شيوة اجداد صليبي اش بشود، يا شايد هم به شيوة ددمنشانه تـر ولـي   متجدد باشد، مي
داسـتانهاي  . سركردگان گيبلين كه در سراشيب سقوط پر شكوه خود ملعون خـدا و خلـق بودنـد   از حتي رمانتيك تر 

بايرون مانند . گرفتاز آنها ميد را خو عشقي و ماجرايي و تواريخ قرون وسطي كتابهايي بودند كه بايرون آداب و اطوار
  .و مانند مجاهدان صليبي در نبرد با مسلمانان هالك شد ،كردهوهنشتاوفها گناه مي

دوستي اش باعث شد كه تسلي خاطر را در ماجراهاي عشقي بجويد؛ اما چون به طور ناهشيار حجب و احساس بي
مـذهب  . Augustaيـأس او شـدند، مگـر خـواهرش اگوسـتا      بيشتر در جستجوي مادر بود تا معشوقه، همة زنها باعث 

متـودي، كـالويني،   «: توصـيف كـرد  چنين خود را براي شلي  1816در (كالويني كه بايرون هرگز آن را به دور نيفكند 
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كه فساد لغتي است كـه در   گفتاما به خود مي. ود را فاسد بداندباعث مي شد كه بايرون نحوة زندگي خ) »اگوستيني
  .و سرنوشت شومي است كه خداوند عالم براي او مقـدر كـرده اسـت    از اجدادش به او ارث رسيده است، و تسخون او
هـايي  د شد و دست به جسارتاي باشد، در فساد و گناه برجسته خواهه چنين است، چون بايد شخص برجستهحاال ك

ـ . بودند، بيرون باشـد خواهد زد كه از حد مردم بي بند و بار عادي، كه در نظر بايرون حقير  ايرون اگوسـتا را حقيقتـاً   ب
و نيز ساده تر آنكه اگوستا  -يعني از تيرة اسماعيلي خاندان بايرون بود  -داشت، چون كه با او همخون بود دوست مي

كـرد  اما آنچه اگوستا نثـار بـايرون   . به عنوان خواهر بزرگتر در تأمين رفاه روزانة بايرون توجه و دلسوزي نشان مي داد
اي در آمـد كـه لذيـذترين    اش به صـورت وسـيله  او به واسطة سادگي و خوش سلوكي. تنها اين توجه و دلسوزي نبود

 -بايرون مي توانست خود را در رديف بزرگتـرين گناهكـاران   . پشيمانيهاي خودپسندانه را براي بايرون فراهم مي كرد
بدين ترتيـب جنبـة اشـرافي و كـالويني و شورشـي      . ببيند -و قابيل و حتي خود شيطان  Manfredمانند لرد منفرد 

دان يگانه موجود خاكي شخصيت بايرون به يكسان راضي مي شدند، و نيز شخصيت عاشق رمانتيك او كه قلبش از فق
  .شدبرانگيزد شكسته بود نيز راضي مي توانست عواطف لطيف دلسوزي و عشق را در اوكه هنوز مي

ايـن  . ت نكرد كه خود را در مقام خدا قـرار دهـد  أشيطان مي دانست، هرگز كامالً جر بايرون گرچه خود را مساوي
داشت، چگونه براي من قابل تحمـل مـي بـود    اگر خدايي وجود مي«: گويدز راه غرور را نيچه طي كرد كه ميمرحله ا

هر آنچه باعث تحقيـر  «: به مقدمة حذف شدة اين استدالل توجه كنيد» .ين خدايان وجود ندارندابنابر! كه خدا نباشم
نيچه مانند بايرون، و حتي بـيش از او، مطـابق ديانـت و خداپرسـتي     » .غرور من شود، بايد به باطل بودنش حكم كرد

اين حال نيچـه بـايرون را   با . خود يافتراه شيطان براي  ازتربيت شده بود؛ اما چون قوة تفكرش بهتر بود، راهي بهتر 
  :گويدمي. پسنديدبسيار مي

تـوانيم  در دل و مغـز خـود داشـته باشـيم نمـي     مصيبت اينجاست كه ما اگر روشهاي محدود و معين حقيقت را «
مابعدالطبيعه را باور كنيم؛ اما از طرف ديگر ما به واسطة تكامل بشـريت چنـان در رنـج كشـيدن     و احكام جزمي دين 

حساس شده ايم كه به عاليترين نوع وسيلة رستگاري و تسلي نيازمنديم؛ و اين حقيقت كه انسان به واسطة حقيقتـي  
ايـن نكتـه را در   بـايرون  . خيزدمي بدهد كه هالك شود از اينجا بركه باز مي شناسد ممكن است آنقدر خون از دست 

  :آوردابيات جاوداني مي
  دانند،آنانكه بيشتر مي. اندوه دانش است
  شان براي حقيقت شوم عميقتر باشدبايد سوگواري

  ».درخت دانش، درخت زندگي نيست
قي بايرون، در اخال اما به طور كلي نظرية. گاهي، گرچه به ندرت، بايرون به نقطة نظر نيچه بيشتر نزديك مي شود

  .مقابل عمل او، كامالً مطابق اصول مرسوم و متداول است
اما گـاه حكيمـي را   . در نظر نيچه مرد بزرگ همچون خداست؛ در نظر بايرون ديوي است كه با خود در نبرد است

  ...شباهت نيستكند كه به زرتشت بيتصوير مي

  در راهبري پيروان خود
  ند،كهنوز روح پيروانش را هدايت مي

  با چنان فرماني
  سازد و رهبريكه دل مرد عامي را خيره مي

  .افسردكند و ميمي
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حاشـية ايـن شـعر بـه مـا       بايرون در» .از انسان بيش از آن متنفر بود كه احساس پشيماني كند«و همين قهرمان 
 Gensericر ژنسـريك  دهد كه اين دزد دريايي نسبت به طبيعت بشر صادق است، زيرا همين عالئم نيز داطمينان مي

  .جبار گيبلين، و يك دزد دريايي لويزيانا ديده شده است Ezzelinoپادشاه واندالها، و ازلينو 
بايرون در جستجوي قهرمانان مجبور نبود خود را در ناحية شرقي مديترانه و قرون وسطي محدود كنـد، زيـرا كـه    

. تأثير ناپلئون در مخيلة اروپاي قرن نوزدهم بسيار عميق بود. پوشاندن جامة رمانتيك به تن ناپلئون كار دشواري نبود
تاندال و هاينه و افكار فيختـه و نيچـه، و اعمـال وطـن پرسـتان      و اس Clausewitzناپلئون الهام دهندة آثار كالزويتس 

شبح ناپلئون در ادوار و اعصار گردش مي كند، و تنها نيرويي اسـت كـه ايـن قـدرت را دارد كـه در      . ايتاليا قرار گرفت
. دسـبي سـرازير سـاز   ابرابر نظام صنعتي و تجارت ايستادگي كند و سيل پرخاش و دشنام را به سوي صلح طلبـي و ك 

نتيجه؛ زيـرا كـه ايـن شـبح     ، اما كوششي است بيتولستوي كوششي است براي دفع مضرت اين شبح» جنگ و صلح«
  .هرگز از امروز قويتر نبوده است

: بايرون ميل خود را به پيروزي ناپلئون اعالم كرد، و وقتي كه خبر چنگ واترلو را شنيد گفـت » صد روز«در مدت 
) بـه نظـر بـايرون   (بـود كـه    1814و آن در . ظه اي بـا قهرمـان خـود مخـالف شـد     فقط يك بار لح» .خيلي متأسفم«

در اين لحظه بايرون خاطر خود را در فضيلت جورج واشينگتن جستجو مـي كـرد،   . خودكشي برازنده تر از استعفا بود
اري از روزنامـه  بسـي «هنگامي كه بـايرون مـرد،   . اما بازگشت ناپلئون از جزيرة الب ديگر كوشش او را غير الزم ساخت

 راليـل اك 1».هاي فرانسه نوشتند كه دو تن از بزرگترين مردان قرن، ناپلئون و بايرون، تقريباً در يك زمان ناپديد شدند
از دسـت  بـرادري را  «كرد كه گويي دانست و چنان احساس ميمي» ترين روح اروپانجيب«كه در آن هنگام بايرون را 

  :دادو ناپلئون را در كنار هم قرار ميوته را ترجيح داد؛ اما باز هم بايرون بعدها رفته رفته گ» داده،
زيـرا مگـر   . براي اذهان نجيب شما انتشار اثري هنري از اين قبيل به هر يك از اين زبانها تقريباً واجب مي شـود «

او را آغـاز كنيـد؟ بـايرون     اين كار حقيقتاً چيست، جز دست به گريبان شدن با شيطان، پيش از آنكه صادقانه نبرد بـا 
خود را به نظم و نثر انتشار مي دهد و  از طرف ديگـر بناپـارت    Sorrows of Lord George» غمهاي لرد جورج«شما 

دهـاي  كنـد، بـا موسـيقي گلولـه هـاي تـوپ و فريا      را با اسلوبي حيرت آور ارائه مي خود» غمهاي ناپلئون«شما اپراي 
سوزيهاي عظـيم اسـت و قافيـه و رديفـش صـداي غـرش اسـيران و سـقوط         آتش اشاستغاثة جهان، چراغهاي صحنه

» بايرون را ببند و گوته را بـاز كـن،  «درست است كه در فصل بعد كاراليل فرمان مؤكدي صادر مي كند كه  2».شهرها
  .اما بايرون در خون او بود، و حال آنكه از گوته فقط سودايي در سر داشت

دانست كه زهـر انـدوه   جرم ميآلفرد دوموسه آنها را دو شريك . بودند» آنتي تز«رون دو به نظر كاراليل گوته و باي
                        » غمهـاي ورتـر  «گويا اكثر جوانان فرانسوي آن عصر گوتـه را فقـط بـه واسـطة     . را در روح شادمان فرانسوي چكاندند

موسـه بـايرون را سـرزنش مـي كـرد كـه چـرا دريـاي         . شناخته اند و هيچ از گوتة المپ نشين خبري نداشته انـد مي
و اشتباه مي كرد، چون پـس از آنكـه    -را تسلي بخش خاطر خود نيافته است  Guiccioliآدرياتيك و كنتس گيچولي 

مانند اشعار گوته در فرانسه خواننده » دون ژوان«اما . ننوشت» منفرد«بايرون با آن كنتس آشنا شد ديگر آثاري نظير 
ا بهتـرين موضـوع اشـعار    به رغم موسه، از زمان بايرون تاكنون، بيشتر شعراي فرانسه اندوه بايرون وار ر. فراوان نداشت

  .اندتهخود دانس
متولد شـده بـود،    1810موسه كه در . در نظر موسه، بايرون و گوته فقط پس از ناپلئون بزرگترين نوابغ قرن بودند

ــه، آن را           ــوري فرانس ــائب امپرات ــارات و مص ــي افتخ ــيف تغزل ــود وي، در توص ــه خ ــت ك ــق داش ــلي تعل ــه نس                                 ب

                                                           

1. Maurois, Life of Byron. 
2 Sartor Resartus, Book II, chap. vi. 
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»conçus entre deux battailles«1 در آلمان احساسات مردم نسبت به نـاپلئون بيشـتر تفـاوت مـي كـرد     . نامدمي .
گروهي، مانند هاينه، او را به نام مبلغ كبير آزادي مي دانستند و نابود كنندة سرواژ و دشمن نجيب زادگـي، و مـردي   

     ديدند و نابود كننـدة ملـت آلمـان و مـرد     روهي ديگر او را به صورت دجال ميكه جوجه اميران را متزلزل ساخت؛ و گ
. بي اخالقي كه ثابت كرده بود تقواي آلماني را فقط به وسيلة كينة خاموش نشدني به فرانسـه مـي تـوان حفـظ كـرد     

ناپلئون همان دجال باقي ماند، اما دجالي كه بايـد از او تقليـد كـرد، نـه     : بيزمارك از اين دو طرز نگاه تركيبي ساخت
نيچه اين سازش را پذيرفت و با شادي الشخورانه اي گفت كه عصر كالسيك جنـگ دارد  . از او نفرت داشت آنكه فقط

و از اين راه ناسيوناليسم، و مذهب شيطاني . فرا مي رسد و ما اين رونق را به انقالب فرانسه نه بلكه به ناپلئون مديونيم
  .دادكه روح آلمان را تشكيل مي وني شدو قهرمان پرستي، يعني مرده ريگ بايرون، جزو معج

باق دارد بايرون روسو گويد، با خود وي انطآنچه دربارة روسو مي. ان تند استوفطبايرون ماليم نيست، بلكه مانند 
  :خواندرا چنين مي

  ....كسي كه شهوت را كه به افسون پوشانيد، و از غم سحر فصاحت زايانيد
  و باز دانست

  كندكه چگونه جنون را زيبا 
  .و به افكار و اعمال خطا رنگ آسماني زند

حجب و ماليمـت روسـو   . روسو غمگين است و بايرون خشمگين: اما يك تفاوت عميق ميان اين دو تن وجود دارد
ال آنكه بايرون گناه را تـرجيح  پسندد، و حمي روسو تقوا را به شرط آنكه ساده باشد. آشكار است و از آن بايرون پنهان

اين تفاوت، هر چند فقط تفاوتي است ميان دو مرحلة طغيان غرايز غيـر اجتمـاعي،   . شرط آنكه بزرگ باشددهد به مي
  .دهديابد نشان مينتيك در آن جهت گسترش و تكامل ميحايز اهميت است و جهتي را كه نهضت رما

ار پوپ از اشـعار خـود وي   گفت كه اشعگاه مي. ه صادقانه بودبايد اعتراف كرد كه مسلك رمانتيك بايرون فقط نيم
جهانيان در ساده كردن بايرون اصرار ورزيدند . شدكته معتقد ميبهتر است، اما شايد كه وي در احوال خاصي به اين ن

بـايرون نيـز ماننـد بسـياري از مـردان      . و عنصر تظاهر را از يأس كلي و ادعاي تحقيرش نيست به بشر حـذف كردنـد  
به عنوان افسانه، نفوذ بـايرون، خاصـه در قـارة    . سانه اهميت داشت تا آن كه واقعاً بودبرجستة ديگر بيشتر به عنوان اف

 .اروپا بسيار بود

                                                           

  ».زادة بين دو جنگ«. 1



 563 □ شوپنهاور 

 


	� و ���رم� ��  

  ������ور
شـوپنهاور بـدبين اسـت، در    . در ميان فالسفه از بسياري جهات سيمايي خـاص خـود دارد  ) 1788-1860(شوپنهاور 

شوپنهاور نه مانند كانت و هگل كامالً دانشگاهي است، و نه . حالي كه تقريباً همة فالسفة ديگر به معنايي خوش بينند

 –دين هندو و دين بـودايي را   -تان از مسيحيت بيزار است و اديان هندوس. كامالً در خارج سنت دانشگاهي قرار دارد

از قيد ملت پرستي آزاد است  .مردي است داراي فرهنگ وسيع و به هنر و اخالق به اندازة عالقه مند است. پسنددمي

كشـش شـوپنهاور هميشـه    . جوشد كه با نويسندگان كشور خـويش ويسندگان انگليسي و فرانسوي همانگونه ميو با ن

اند كه بتواننـد  اي بودهر را كه در جستجوي فلسفهوي بيشتر اهل ادب و هن. اي بوده استكمتر متوجه فالسفة حرفه 

شوپنهاور رسم تأكيد بر اراده را بنا نهاد كه از خصـايص فلسـفة   . بدان اعتقاد پيدا كنند به سوي خود جلب كرده است

ي داراي مقـام اساسـي اسـت، از لحـاظ     طبيعد از لحـاظ مابعـد  اما در نظر او اراده، هر چن. قرون نوزدهم و بيستم است

شـوپنهاور بـراي فلسـفه سـه مرجـع                                   .بين امكـان دارد ن اخالقي است كه فقـط بـراي مـرد بـد    و اي -اخالقي بد است 

ريـاتش  پندارد در نظنم شوپنهاور آن اندازه كه خود ميكولي من گمان نمي. و اوپانيشادها كانت و افالطون: شناسدمي

بينـي خسـته و   بينـي عصـر يونـاني دارد؛ يعنـي جهـان     بيني شوپنهاور شباهتي به جهـان جهان. مديون افالطون باشد

حتماً بيهـوده اسـت،    مفلوجي است كه براي صلح بيش از پيروزي و براي آرام طلبي از اقدام به اصالح، كه در نظر وي

  .شودارزش قائل مي

انواده هاي بازرگانان برجستة دانزيگ تعلق داشـتند و خـود وي همانجـا بـه دنيـا      پدر و مادر شوپنهاور هر دو به خ

وي ماننـد بيشـتر افـراد تـراز اول شـهر      . پدرش پيرو ولتر بود و انگلستان را سرزمين آزادي و خرد مـي دانسـت  . آمد

ـ  1793دانزيگ از دست اندازي پروس به استقالل شهر خود ناراحت بود و در  ه پـروس خشـمگين   از انضمام دانزيگ ب

در بـا پـدرش    1797تـا   1793شـوپنهاور از  . بـه هـامبورگ كـوچ كـرد    آنجـا  از به حدي كه با زيان مالي فراوان . شد

هامبورگ به سر برد؛ سپس دو سال در پاريس گذراند، و در پايان اين مدت پدر با كمال خوشوقتي ديد كه پسر زبـان  

ز وي را به يك مدرسة شبانه روزي در انگلستان سپردند، و شـوپنهاور ا  1803در . آلماني را تقريباً فراموش كرده است

دو سال بعد، براي خشنودي پدرش در هـامبورگ منشـي يـك تجارتخانـه     . بازي و رياكاري آن مدرسه بدش آمدزبان

اين امـر بـا مـرگ پـدرش كـه      . آمد و به زندگي ادبي و درس و بحث مايل بود؛ اما از شغل تجارت بسيار بدش ميشد

مادرش راضي بود كه شوپنهاور صحبت اهـل تجـارت را بشـكند و از تجارتخانـه بـه      . شايد بر اثر انتحار بود ممكن شد

قضـيه  داد؛ امـا درسـت عكـس    كه وي مادرش را بر پدرش ترجيح مـي شايد به اين جهت پنداشته شود . مدرسه برود

  .طرة مهرآميزي از پدرش در ياد داشتاشوپنهاور از مادرش بيزار بود و خ: صادق است

در . مادر شوپنهاور بانويي بود داراي آمال و دعاوي ادبي، كه دو هفته پيش از جنگ ينا در وايمار منزل گزيده بـود 

به سرش چنـدان  . دار مي شدورآنجا يك محفل ادبي داشت و كتاب مي نوشت و از معاشرت رجال فرهنگ و ادب برخ

. داشـت او را از پر گويي و تأثرات تو خلي بر حذر مـي . ورزيد، اما براي يافتن خطاهاي او چشم تيزبيني دشتمهر نمي

رث برد و پس از آن او وقتي كه به سن رشد رسيد ثروت مختصري به ا. شوپنهاور از معاشقات مادرش ناراحت مي شد
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شك دسـت كـم تـا حـدي     تحقير شوپنهاور نسبت به زنان بي .بيشتر و بيشتر بيزار شدند تدريج از يكديگرو مادرش ب

  .معلول مشاجرات او و مادرش بوده است

و هـوفمن   Novalisو نوفـاليس   Tieckشوپنهاور هنوز در هامبورگ بود كه تحت تأثير روماتيكهـا، خصوصـاً تيـك    

Hoffmann يـك  . را آموخـت  تان و بيـزاري از عناصـر يهـودي مسـيحي    قرار گرفت، و از هوفمن بود كه ارادت به يون

شوپنهاور . ارادت شوپنهاور را به فلسفة هندي تحكيم كرد Friedrich Schlegelرمانتيك ديگر، يعني فريدريش شلگل 

دو سـال بعـد بـه    . كه به سن رشد رسيد به دانشگاه گوتينگن رفت و در آنجا به كانت ارادت پيدا كـرد  1809در سال 

در . در مجلـس درس فيختـه حاضـر شـد، امـا از او بـدش آمـد       . رفت و در آنجا بيشتر به تحصيل علم پرداخـت برلن 

در برلن دانشيار شد و چنان به خود غره بود كـه سـاعات درس    1819در . هيجانات جنگ آزادي بي تفاوت باقي ماند

ل را بـه مجلـس درس خـود بكشـاند     خود را در همان ساعات درس هگل قرار داد، اما چون نتوانست شـنوندگان هگـ  

سگ كـوچكي  . سرانجام به عنوان پيرمردي مجرد در سدن منزل گزيد. چيزي نگذشت كه از درس گفتن دست كشيد

» تـايمز « و روزي دو ساعت قدم مي زد و چپـق درازي مـي كشـيد و روزنامـة    ) »روح جهان«يعني (دشت به نام آتما 

شـوپنهاور ضـد   . گماشت تـا عالئـم و شـواهد شـهرت او را كشـف كننـد      ميلندن را مي خواند و خبرگيرهايي را بكار 

اي از كارش نيم تنـه در اطاق . به احضار ارواح و سحر و جادو معتقد بود. نفرت داشت 1848دموكرات بود و از انقالب 

  .سحرخيزي اوكوشيد از كانت تقليد كند، مگر از در شيوة زندگيش مي. از بودا داشتمفرغي  ايكانت و مجسمه

منتشـر   1818در پايان سال  The World as Will and Idea» جهان به عنوان اراده و انديشه«اثر عمدة شوپنهاور 

پنداشت، و حتي مي گفت كه بعضي از قطعات آن را روح القـدس بـه   اين اثر را داراي اهميت فروان ميشوپنهاور . شد

شـوپنهاور   1844در . تي شوپنهاور، اين كتاب پاك بي اثر از كار در آمـد اما با كمال خشم و ناراح. او تقرير كرده است

اما چند سال ديگر طول كشيد تـا توانسـت قـدري از آن    . ناشر كتاب را متقاعد ساخت كه چاپ دوم آن را منتشر كند

  .شهرتي را كه در آرزويش بود به دست آورد

» انتقـاد «منتها اين روايت آن جنبـه هـاي از رسـالة     دستگاه شوپنهاور روايت ديگري است از همان دستگاه كانت،

فيخته و هگل خـود را از شـئ    .مورد تأكيد قرار مي دهد كه با آنچه مورد تأكيد فيخته و هگل است كامالً تفاوت دارد

شوپنهاور شئ في نفسـه را  . طبيعي مقام اساسي دادندن ترتيب به معرفت از لحاظ مابعدفي نفسه خالص كردند و بدي

وي معتقد بود كه آنچه بر ادراك به عنوان جسم مـن ظـاهر مـي شـود در     . كرد، ولي آن را با اراده يكي ساخت حفظ

كانـت قابـل    ةاين رأي بيش از آنچه اكثر كانتيان حاضر بودند بپذيرند به عنوان نشـئتي از فلسـف  . واقع ارادة من است

ما را به ماوراي نمود برساند و معرفتي را به ما بدهد كه  كانت مي گفت كه مطالعة قانون اخالقي مي تواند. مدافعه بود

در نظـر  . گفت كه مطالعة قانون اخالقي اساسـاً بـه اراده مربـوط اسـت    همچنين مي. ة ادراك حسي خارج استاز عهد

از ايـن  . كانت فرق بين مرد خوب و مرد بد عبارت است از فرق بين اشياي في نفسه و همچنـين فـرق بـين اراده هـا    

 نمود منطبق با اراده عبـارت . وع نتيجه مي شود كه در نظر كانت اراده به جهان بود تعلق دارند، نه به جهان نمودموض

  .از حركت جسماني، و به همين جهت است كه، به نظر شوپنهاور، بدن نمودي است كه بود آن اراده است است

طبق نظـر كانـت كـه در    . متفاوت تشكيل شده باشدتواند از چند خواست اده كه در وراي عالم نمود است مياما ار

اين مورد شوپنهاور هم با او موافق است، زمان و مكان هر دو فقط به عالم نمود تعلق دارند؛ شئ في نفسه در زمان يـا  

ي تواند موقت باشد، و نيز نمي تواند از چند عامـل اراد من بدان معني كه واقعيت دارد نميين ارادة ابنابر. مكان نيست

تشكيل شده باشد، زيرا كه زمان و مكانند كه منشأ تكثرند؛ يا به اصطالح مدرسي، كـه شـوپنهاور مـي پسـندد، اصـل      

جدايي مـن وهمـي اسـت    . يا نه، بايد آن را با ارادة كل عالم يكي دانست. پس ارادة من واحد و بي زمان است. تفرّدند

از ارادة وسـيعي كـه در    آنچه حقيقي است عبارت اسـت . دكه از دستگاه ذهني ادراك موقت و متمكن من بر مي خيز

  .شودكل جريان طبيعت، چه جاندار و چه بيجان، ظاهر مي
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دهد و به وحدت وجـودي   تا اينجا ممكن است انتظار داشته باشيم كه شوپنهاور ارادة جهاني خود را با خدا تطبيق

اما در اين مرحله بدبيني . ماهنگي با ارادة الهي استشباهت به وحدت وجود اسپينوزا كه در آن فضيلت هبرسد نه بي

اراده به طور كلي خبيث اسـت، يـا دسـت    . ارادة جهاني خبيث است. شوپنهاور او را به نتيجة ديگري راهبري مي كند

رنج بردن اصوالً الزمة حيات است، و هر قدر دانش افزايش يابد رنـج هـم   . كم سرچشمة همة رنجهاي بي نهايت است

گرچـه مـرگ سـرانجام بايـد     . اراده غايت ثابتي ندارد كه اگر بدان غايت نايل آيد رضايت حاصل شود. مي شود بيشتر

دمـيم و آن  توانيم ميدر حباب تا آنجا كه ميهمان طور كه «. پيروز شود، باز ما مقاصد بيهودة خود را دنبال مي كنيم

وجود ندارد، زيـرا كـه    يچيزي به نام خوشبخت» .اهد تركيددانيم كه خوبزرگتر مي سازيم، با آنكه خوب ميرا هر چه 

غريزه باعـث مـي شـود كـه انسـان      . آرزوي تحقق نيافته باعث رنج مي شود، و تحقق آن هم جز دلزدگي ثمري ندارد

همين جهـت اسـت كـه عمـل مقاربـت       كند؛ بهزه براي رنج بردن و مرگ ايجاد ميتوليد مثل كند، و اين امر موقع تا

قيقتي را به صـورت افسـانه بيـان    نظرية تناسخ ارواح، اگر هم صحيح نباشد، ح: فايده استخودكشي بي. استآور شرم

  .كندمي

  :اينها همه سخت باعث تأسف است؛ اما يك راه فرار هم وجود دارد، و اين راه در هندوستان كشف شده است

وي قبـول دارد كـه ايـن    .) كنـد تعبيـر مـي  » فنـا « وپنهاور آن را بهكه ش(است » نيروانا«بهترين افسانه ها، افسانة 

حكمت قديم نژاد بشر به واسطة حادثه اي كـه در جليلـه رخ داد دگرگـون    «موضوع مخالف نظرية مسيحي است، اما 

و در اينجـا  . هر چه اراده را كمتر اعمال كنيم، كمتر رنج خـواهيم بـرد  . علت رنج بردن شدت اراده است» .نخواهد شد

تمايز بـين يـك شـخص و شـخص     . مفيد از كار در مي آيد؛ به شرط آنكه معرفت از نوع خاصي باشد سرانجام معرفت

در نظر شخص خـوب  . ديگر جزو عالم نمود است، و هنگامي كه جهان را در حقيقت ببينيم اين تمايز از ميان مي رود

. مايز بين او و ديگران ظـاهري اسـت  او مي بيند كه همة اشيا يكي هستند، و ت. شفاف است) پندار، وهم(» مايا«پردة 

وي از طريق عشق به اين درون بيني مي رسد، و عشق هميشه عبارت اسـت از همـدردي، و بـا درد ديگـران مربـوط      

در شخص خوب، معرفت بـه  . وقتي كه پردة مايا كنار رود، يك شخص رنج تمام جهان را بر عهدة خود مي گيرد. است

در او «. كنـد ف مي شود، و ماهيـت خـود را نفـي مـي    زد؛ ارادة او از زندگي منصركل همة خواستها را خاموش مي سا

مغز و باطن جهـاني كـه آكنـده از    ] يعني از[اي از آن است، از ماهيتي كه وجود نمودي او جلوهآيد وحشتي پديد مي

  ».رنج شناخته شده است

آثـار اكهـارت   . ن پرهيزكارانه كشانده مي شوداز اينجاست كه شوپنهاور، دست كم در كردار، به توافق كامل با عرفا

Ekhart  و انگلوس سيلسيوسAngelus Silesius  در مسيحيت رسمي چيزهاي خوبي هـم  . بهتر است» عهد جديد«از

           تعلـيم  » مـذهب مبتـذل پالگيوسـي   «وجود دارد، مانند نظرية گناه فطري، چنانكه اگوستين قـديس و لـوتر بـر ضـد     

گويد كه دين بـودا  شوپنهاور مي. آوري ناقض و قاصرند طبيعي به طرز تأسفاناجيل در موضوعات مابعدد؛ اما مي دهن

رواج » نظريـات نفـرت انگيـز اسـالم    «عاليترين اديان است؛ و نظريات اخالقي بودا در سراسر آسيا، مگر در نقاطي كـه  

  .دارد، مورد قبول است

اوطلبانه اختيار مي كند، روزه مي گيرد، رياضت مـي كشـد،   شخص خوب كسي است كه عفت كامل دارد، فقر را د

به همـاهنگي بـا    اما مانند عرفاي غربي اين كار را براي نيل. در هر كاري قصدش فروشكستن ارادة فردي خويش است

خوبي مورد نظـر وي كـالً و تمامـاً منفـي     . شخص خوب در جستجوي چنين خوبي مثبتي نيست. دهدخدا انجام نمي

  :است

گونـه  ن هدف غايي آنها مي بينـيم و همان يد تصور تاريك آن هيچي را كه در وراي هر فصيلت و تقدسي به عنوابا«

كه كودكان از تاريكي مي ترسند از آن بيمناكيم از ميان ببريم؛ حتي نبايد مانند هنديان به وسيلة افسانه ها و كلمات 

ارجـح آن اسـت كـه مـا     . اييان مي گويند، از آن طفره بـرويم بي معني، از قبيل جذب مجدد در برهما و نيروانا كه بود
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اني كه هنـوز آكنـده از   آزادانه اين حقيقت را بپذيريم كه آنچه پس از محو كامل اراده باقي مي ماند، در نظر همة كس

خته شان انصراف حاصـل كـرده و خـود را منتفـي سـا     ما به عكس در نظر كساني كه ارادها :اند، مسلماً هيچ استاراده

  ».باشد، اين جهان ما، كه چنين واقعي است، با همة خورشيدها و كهكشانهايش هيچ است

بيننـد، امـا   مثبتي را مي بيند كه سايرين نميدر اينجا شوپنهاور به طرز مبهمي مي رساند كه شخص مقدس چيز 

  .حدود لفظ تجاوز نكندكنم كه اين معني از اي به اينكه آن چيز چيست نميكند؛ و من گمان ميهيچ اشاره

  :با تسليم اراده. شوپنهاور مي گويد جهان و همة نمودهاي آن فقط تعين اراده است

نمودها نابود مي شوند، آن كشش و كوشش مداوم بي انتها و بيقرار در همة درجات عينيت كه جهـان از  آن همة «

ر را تعقيب مي كنند، همـة تظـاهرات اراده، و   تدريج يكديگيل مي شود، آن اشكال متنوع كه بآن و به وسيلة آن تشك

                سرانجام اشكال كلي اين تظاهر، يعني زمان و مكان نيز، و نيز آخـرين شـكل اساسـي آن، ذهـن و عـين، همـه نـابود        

  ».در برابر ما فقط مسلماً فقط هيچ قرار دارد. وقتي اراده نباشد انديشه نيست، جهان نيست. شونديم

ها را ما جز به اين صورت نمي توانيم تفسير كنيم كه مقصود شخص مقدس اين است كه حتي االمكـان   اين گفته

به عدم بگرايد؛ منتها به دليل نامعلومي كه هرگز به وضوح تشريح نشده است، اين كـار بـه وسـيلة خودكشـي ميسـر      

             شـايد شـوپنهاور   . سـت فهميـدنش چنـدان آسـان ني    ،اينكه چرا شخص مقدس بر شخص مست رجحـان دارد . نيست

مذهب تسليم و بيخـودي شـوپنهاور نـه    . مي پنداشت كه لحظات هوشياري آدم مست با كمال تأسف زياد خواهد بود

. عرفايي كه شوپنهاور بدانها استناد مي كند به تعمق اعتقاد داشـتند . چندان عاري از تناقض است و نه چندان صادقانه

. يستي عميقترين نوع معرفت به دست آيد، و اين نوع معرفت واالترين خوبي شناخته مي شددر وجد و حال عرفاني با

از پارمنيدس گرفته به بعد معرفت فريبندة ظاهري در مقابل نوع ديگري از معرفت قرار داده مي شد، و نـه در مقابـل   

امـا شـوپنهاور ايـن حرفهـا را     . مسيحيت مي گويد كه حيات جاوداني ما در معرفت به خداسـت . چيزي غير از معرفت

د؛ امـا وقتـي كـه    رتعلـق دا » مايا«او مي پذيرد كه آنچه معموالً به نام معرفت شناخته مي شود، به قلمرو . قبول ندارد

پردة پندار را بشكافيم خدايي نمي بينيم، بلكه چشممان به شيطان مي افتد كه همان ارادة قادر مطلق خبيثـي اسـت   

سـير و  «شـخص حكـيم، كـه از ايـن     . اري از رنج براي شكنجه دادن مخلوقات خويش استكه مدام مشغول تنيدن ت

دعـوي اينكـه   . و به وادي فنا پنـاه مـي بـرد   » !دور شو«به وحشت افتاده است، فرياد بر مي دارد كه » سلوك شيطاني

م بي آنكه بـه فنـاي كامـل    و عنوان كردن اينكه حكي. عارفان به چنين افسانه اي اعتقاد دارند، توهيني بر عارفان است

مـادام  . نائل شود باز مي تواند چنان زندگي كند كه زندگيش ارزشي داشته باشد، با بدبيني شوپنهاور سـازگار نيسـت  

حكيم ممكن اسـت بـا تضـعيف ارادة    . كه حكيم وجود دارد بدان سبب وجود دارد كه حافظ اراده است، و اين بد است

  .تواند به هيچ خوبي مثبتي دست يابداما هرگز نمي بدي را تقليل دهد، خود مقدار اين

شـوپنهاور معمـوالً در   . نظرية شوپنهاور، اگر از روي زندگاني خود او دربارع اش قضاوت كنيم، صادقانه هـم نيسـت  

 اندازهشهواني بود اما سودايي نبود، بي رستوران خوبي مفصل غذا مي خورد، روابط عاشقانة سرسري فراواني داشت كه

بار از اينكه پيرزن خياطي جلو در خانة او با دوستي صحبت مي داشت بـه خشـم   يك. اجره جو و بسيار حريص بودمش

پيرزن به محكمه شكايت برد و فرماني گرفت كه شوپنهاور را ملـزم  . آمد و او را از پلكان به پايين انداخت و ناقص كرد

پس از بيست سال كه پيرزن . به او بپردازد) تالر 15(بلغي بار مكه پيرزن زنده است هر سه ماه يك مي ساخت تا وقتي

مشكل بتوان در زنـدگاني او فضـيلتي يافـت،     Obit onus. Abit onus.«1«: مرد شوپنهاور در دفتر حساب خود نوشت

      سواي مهرباني با حيوانات، كه آن را تا جايي رسانده بود كه به تشريح حيوانـات زنـده بـراي پيشـرفت علـم اعتـراض       

                                                           

1 .»رد، مالل بردزال م.«  
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مشكل بتوان باور كرد كه مـردي كـه عميقـاً بـه فضـيلت      . خواه بودجهات ديگر، شوپنهاور كامالً خود از همة. مي كرد

  .رياضت و تسليم و فنا اعتقاد داشته باشد در عمل هرگز قدمي در راه تجسم معتقدات خود بر ندارد

بدبيني . دائر بر اينكه اراده برتر از معرفت است بدبيني او، و نظرية او: از لحاظ تاريخي دو چيز شوپنهاور مهم است

     اشند خـود را قـانع كننـد كـه هرگونـه بـدي را       بآنكه مجبور رد كه مردم به فلسفه بپردازند بياو اين امكان را پديد آو

             از لحـاظ علمـي،    . زهر مفيـد بـود  توان با توضيح مرتفع ساخت؛ و بدين طريـق بـدبيني شـوپنهاور بـه عنـوان پـاد      مي

كوشد اثبات كند، كه جهـان بـراي   گيرد، يا ميبيني فرض ميخوش: به يك اندازه قابل اعتراضندبيني و بدبيني خوش

از لحاظ علمـي هـيچ دليلـي در دسـت     . خوشي ما وجود دارد؛ بدبيني مي گويد كه جهان براي ناخوشي ما وجود دارد

بينـي يـا بـدبيني    اعتقاد به خوش. به ما مربوط باشدرت، وجودش نيست كه جهان، چه به اين صورت و چه به آن صو

اين يـك  بنـابر . بيني در ميان فالسفة غرب بسيار معمولتر بوده استاج دارد نه به عقل؛ اما مشرب خوشبستگي به مز

  .دماند مفيد واقع شواتي كه در غياب او از نظر دور ميتواند در مطرح ساختن مالحظنمايندة گروه مخالف مي

بديهي است كه اين نظريه هيچ ارتبـاط منطقـي بـا بـدبيني نـدارد، و      . اما مهمتر از بدبيني نظرية برتري اراده بود

نظرية برتري اراده، بـه  . ديدندبيني ميدر آن مبنايي براي خوش كساني كه پس از شوپنهاور بدان اعتقاد داشتند غالباً

جديد، به خصوص نيچه و برگسـون و جيمـز و ديـويي، واقـع شـده       صورتهاي مختلف مورد اعتقاد بسياري از فالسفة

و به همان نسبت كه مقـام اراده بـاال رفتـه     اما اين نظريه در خارج از حلقة فالسفة حرفه اي نيز باب شده است. است

ه ترين تغييـري اسـت كـه در عصـر مـا در فلسـفه روي داد      ل توجهبه گمان من اين قاب .مقام معرفت پايين آمده است

بـه همـين دليـل    . روسو و كانت زمينه را آماده كردند، اما شكل خالص اين تغيير به وسيلة شوپنهاور اعالم شـد . است

اي از تكامـل تـاريخي داراي اهميـت فـراوان     اش، به نام مرحلهغم تناقض و قدري سطحي بودن فلسفهشوپنهاور، به ر

 .است
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دانسـت؛ امـا از بسـياري جهـات، بـه خصـوص از جهـت        خود را به حق جانشين شوپنهاور مـي ) 1844-1900(نيچه 

اخالق شرقي شوپنهاور كه دائر بر انكار نفس بود مابعدالطبيعة او كه . جام نظريه، از شوپنهاور برتر استساستحكام و ان

در فلسفة نيچه، چه در اخالق و چـه در مابعدالطبيعـه،   . است، ناهماهنگ به نظر مي رسد بر قدرت مطلق اراده استوار

ايـن  . نيچه با آنكه استاد دانشگاه بود بيشتر مشرب ادبي داشـت و كمتـر دانشـگاهي بـود    . اراده داراي مقام عالي است

ر درجة اول از حيـث اخـالق   فيلسوف هيچ نظرية جديدي در بودشناسي يا معرفت شناسي اختراع نكرد، و اهميتش د

من بحث خود را كمابيش يكسره به اخالق نيچه و انتقـاد وي  . است و در درجة دوم به عنوان يك منتقد تيزبين تاريخ

  .ب نفوذ كرده استصاحست كه او را ؛ زيرا اين جنبه از نوشته هاي اواز دين منحصر خواهم ساخت

در دانشـكده بـه عنـوان    . هبي بـود ن بود و تربيت او بسيار مذپدرش يك كشيش پروتستا. زندگاني نيچه ساده بود

پـيش از آن كـه    1869ه در شجوي ادبيات يونان و زبانشناسـي اسـتعداد شـگرفي از خـود نشـان داد، چنـدان كـ       دان

وضـع جسـمانيش   . اش را بگيرد كرسي استادي و زبانشناسي را در بال بـه او پيشـنهاد كردنـد، و او پـذيرفت    دانشنامه

پـس از  . كنـاره گرفـت   1879ب نبود، و پس از چند بار كه به مناسبت بيماري از كار معاف شد، سرانجام در هرگز خو

عالقـة   يچـه ن. ديوانه شد و تا هنگـام مـرگ در ايـن حـال بـود      1888در . آن در آسايشگاههاي سويس به سر مي برد

نـگ  كه نيچه آن را بـيش از حـد داراي ر   Parsifal» پارسيفال«مفرطي و پر شوري به واگنر داشت، ولي ظاهراً بر سر 

كـرد و  نيچه واگنر را سبعانه انتقاد مـي  پس از اين مشاجره. دانست با او مشاجره كردمسيحي و آكنه از انكار نفس مي

بيني واگنـر  بيني كلي او بسيار شبيه به جهاناما جهان. به جهود بودن متهم كردحتي كار را به جايي كشانيد كه او را 

       ست، و جـز آنكـه زبـان يونـاني هـم      شبيه ا Siegfriedزبر مرد نيچه بسيار به زيگفريد . باقي ماند» حلقة نيبلونگ«در 

  .شودقصيري متوجه من نمياين نكته شايد به نظر عجيب بيايد، ولي در اين ميان ت. داندمي

به طور آگاهانه، جهـان بينـي او   . ا را به شدت انتقاد مي كندنيچه آگاهانه رمانتيك نبود؛ در حقيقت غالباً رمانتيكه

دخـو . نيچه فلسفة ماقبل سقراط را غير از فيثاغورس، مي سـتود . اورفئوسي آن حذف شده بود يوناني بود؛ منتها جزء 

امـد،  مـي ن » انسـان نجيـب  «انسان بزرگوار ارسطو، به انساني كـه نيچـه او را   . وي شباهت زيادي به هراكليتوس دارد

وي سـقراط را  . دانـد تر ميسقراط را از اسالفشان پايينشباهت بسيار دارد؛ اما به طور كلي نيچه فالسفة يوناني بعد از 

كنـد كـه   نامـد و مـتهمش مـي   مـي ] عامي[» Roturier«تواند ببخشد؛ او را جرم آنكه اصل و نسبش پست بود نميبه 

ذوقـي   افالطون را خصوصاً بـه واسـطة  . اخالقي دموكراتي فاسد مي سازدجوانان نجيب زادة آتني را به واسطة انحراف 

اما پيداست كه نيچه از محكوم ساختن افالطون چنـدان دلخـوش   . كنددهد محكوم ميكه در تهذيب اخالق نشان مي

قط بـه  نيست؛ و براي تبرئة او چنين عنوان مي كند كه شايد افالطون در تهذيب اخالق صداقت نداشته و فضيلت را ف

دموكريتوس و . نامديك جا او را طرّار مي. كرده استن طبقات اجتماع تبليغ ميعنوان وسيله اي براي منظم نگهداشت

رسـد؛ مگـر آن را در   فيلسوف اخير غير منطقـي بـه نظـر مـي    اش نسبت به دارد، اما در عالقهاپيكوروس را دوست مي

  .حقيقت به عالقة نسبت به لوكرتيوس تعبير كنيم

. 
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» يك متعصب اخالقي به سـبك روسـو  «توان انتظار داشت، نيچه چندان اعتقادي به كانت ندارد و او را نانكه ميچ

  .نامدمي

ايـن جهـان بينـي همـان آشـوب      . بيني نيچه از رمانتيكها بسيار متأثر استانتقاد نيچه از رمانتيكها، جهان به رغم

كوشـد  نيچه مي. شودبايرون را مي ستايد در شگفت نمي د نيچهطلبي اشرافي بايروني است، و انسان وقتي كه مي بين

نـگ و غـرور   جرحمـي و  از يك طـرف بـي  : شوند با هم تركيب كندارزشها راكه به آساني هماهنگ نميتا دو دسته از 

از لحـاظ  . خصوصـاً موسـيقي، عشـق مـي ورزد    . اشرافي را دوست مي دارد؛ از طرف ديگر به فلسفه و ادبيات و هنرهـا 

    پاپ يوليوس دوم، كـه هـم بـراي تصـرف بولـوني      . ريخي اين ارزشها در عصر رنسانس در كنار يكديگر وجود داشتندتا

. گماشت، آن نوع آدمي است كه نيچه دوست مي داشت بر مسند قـدرت ببينـد  نگيد و هم ميكل آنژ را بكار ميمي ج

تفاوتهـا اينكـه ماكيـاولي    . آنها هست، امري طبيعي اسـت مقايسة نيچه با ماكياولي، با وجود تفاوتهاي مهمي كه ميان 

مردي بود اهل كار كه عقايدش بر اثر تماس نزديك با امور اجتماعي پديد آمده بـود و بـا زمـانش همـاهنگي داشـت؛      

نيچـه بـه عكـس    . دادبه سختي يك كل منسجم را تشـكيل مـي  اش ا باريك بين نبود، و فلسفة سياسيفضل فروش ي

فيلسوفي بود كه آگاهانه با آنچه راه و روش مسلط سياسي و اخالقي زمان  بود؛ مردي بود اهل كتاب، و دانشگاه استاد

فلسفة سياسي نيچه به فلسفة : و اما وجوه شباهت نيچه و ماكياولي از اينها عميقتر است. مي نمود مخالفت مي ورزيد

اينكه فلسفة نيچه تحليل شده و با زمينة وسـيعتري  شباهت دارد؛ گو ) »گفتارها«و نه به كتاب (» امير«سياسي كتاب 

دهد، و عمداً كه كسب قدرت هدف آن را تشكيل مي اخالقي هستندداراي نيچه و ماكياولي هر دو . انطباق يافته است

ناپلئون در نظر نيچه همان بود كه سزار بورجـا در نظـر   . ضد مسيحي است؛ گو اينكه از اين لحاظ نيچه صريحتر است

  .يعني مرد بزرگي بود كه از مخالفان ناچيز و ناكسي شكست خورده بود :وليماكيا

ي بـه صـفات خاصـي عالقـه دارد كـه      و. هاي اخالقي قرار دارددين و فلسفه تماماً تحت تأثير انگيزهانتقاد نيچه از 

ت بايد فقط وسـيله اي  به نظر وي اكثري. كه فقط براي يك اقليت اشرافي امكان دارد) و شايد هم حق دارد(پندارد مي

. ي عز و علو اقليت، و نبايد آنها را به عنوان كسي كه دعوي مستقلي بر سعادت يا رفاه دارنـد در نظـر گرفـت   اباشند بر

بيند كه براي پديـد آمـدن يـك مـرد     و مانعي نمي. بردبه عنوان مشتي بي سر و پا نام مينيچه معموالً از مردم عادي 

در وجـود نـاپلئون    1815تـا   1789بدين ترتيب تمام اهميت سالهاي بين . ردم رنج بكشندبزرگ اگر الزم باشد اين م

هم اگر چنين پاداشي نتيجة سقوط و در. انقالب ناپلئون را ممكن ساخت؛ اين است توجيه انقالب«: خالصه شده است

اپلئون ناسيوناليسم را ممكـن  ن. آرزو كنيم] هم ريختن تمدن خود راسقوط و در[مدن ما باشد، ما بايد ريختن تمامي ت

  .گويد كه تقريباً همة آرمان عالي اين قرن بسته به وجود ناپلئون استنيچه مي» .يسمساخت؛ اين است عذر ناسيونال

. دارد كه نظريات خود را به صورت معما و نه نحوي كه خوانندة عادي را در شگفت كند باز نمايـد نيچه دوست مي

گويـد كـه   برد، و آنگاه مـي ار ميكرا با مدلول عاديشان ب» بد«و » خوب«مي كند كه كلمات و اين كار را بدين ترتيب 

در  Beyond Good and Evil» آن سـوي خـوبي و بـدي   «كتـاب نيچـه بـه نـام     . ترجيح مي دهد» خوب«را بر » بد«

ز در بعضـي  هراً، جـ كه چه چيز خوب است و چه چيز بد تغيير دهد؛ امـا ظـا  مي خواهد نظر خواننده را در اين حقيقت

گويد مثالً مي. دهداست دشنام مي» خوب«د، و به آنچه ستاياست مي» بد«را  كند كه آنچهلحظات، چنين وانمود مي

اين خطاست كه وظيفة خود بدانيم كه پيروزي خوبي و امحاي بدي را هدف خود قرار دهـيم؛ ايـن عقيـدة انگليسـي     

دربارة او . ندكاست كه نيچه او را سخت تحقير مي ميل مردي. است» مقجان استوارت ميل اح«است، و نمونة عقايد 

  :گويدمي
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يگـر نيـز   نفرت دارم از ابتذال اين مرد، هنگامي كه مي گويد آنچه براي يك انسان صحيح اسـت، بـراي انسـان د   «

گونه اصول ظاهراً همة روابط  اين« 1».خواهيد ديگران با شما بكنند شما با ديگران نكنيدآنچه را نمي«؛ »صحيح است

بنا مي كنند، چنانكه هر عملي بهاي نقد كاري به نظر خواهد رسـيد كـه نسـبت بـه مـا       بر خدمات متقابلبشري را 

در ارزش عمل من و تو گرفته شده است كـه   فرض اين قضيه بي اندازه پست است؛ يعني مسلم. صورت گرفته است

  »2.نوعي تعاد وجود دارد

در مقابل نوع معمول و متداول فضيلت، چيزي نيست كه در دسترس همه باشد؛ بلكه بايد خـاص   فضيلت حقيقي،

اين فضيلت سودآور يا موافق شرط حزم نيست، بلكه صاحب خـود را از ديگـران ممتـاز    . يك اقليت اشرافي باقي بماند

است كه بر ضد توده ها بجنگد  بر مردم عالي واجب. مي سازد؛ با نظم دشمن است  و به اشخاص داني ضرر مي رساند

و در برابر تمايالت دموكراتي عصر خود بايستند؛ زيرا كه در همة جهات مردم متوسط دست به دست هم مي دهند تا 

را پـيش  » زن«يا  »مردم«به نازعات دهد و نرم كند و پاي ] انسان را[هر چيزي كه «. مقام ساالري برسانند خود را به

نخستين گمراه كننده روسو بود كه زن را جالـب  » .عمل مي كند» پست،«يعني قلمرو انسان  بكشد، به نفع رنج كلي،

از و بردگـان قـرار دارنـد؛ و سـپس سوسياليسـتها كـه        Harriet Beecher Stowe 3ساخت؛ پس از او هريت بيچراستو

  .با همة اين عناصر بايد جنگيد. كنندكارگران و بي چيزان هواداري مي

نيچه به انضباط اسپارتي و توانايي رنج كشيدن، و . هيچ معناي عادي كلمه اخالق تن آساني نيستاخالق نيچه به 

 مـن  «مـي گويـد   . قدرت اراده را بـيش از هـر چيـز مـي سـتايد     . همچنين رنج رساندن، براي اغراض مهم عقيده دارد

نجه اي كه مي تواند تحمـل كنـد و   را بر طبق مقدار مقاومتي كه مي تواند نشان دهد و مقدار رنج و شك قدرت اراده

كـنم، بلكـه ايـن    مت به بدي و رنج وجود اشاره نمـي با انگشت مالو سنجم دد ميبداند كه چگونه متوجه نفع خود گر

نيچـه رحـم و   » .ودپرورانم كه زندگي روزي بيش از آن كه تاكنون بوده است بد و آگنده ز رنـج شـ  اميد را در دل مي

تواند مـرد  است كه مي نيروي شگرف عظمتهدف به دست آوردن «. داند كه بايد با آن جنگيدشفقت را ضعفي مي

آينده را از راه انضباط، و نيز از راه امحاي ميليونها مردم بي سر و پا، شكل دهد و معهذا مي تواند از بيچارگي ناشـي از  

نيچـه بـا شـادي خاصـي     » .پرهيـزد است ب ديدن منظرة رنج آوري كه از آن پديد مي آيد و نظيرش هرگز ديده نشده

بينـي خـود را ديـده بـود     نيست اگر زنده مانده و تحقـق پـيش   معلوم. كردبيني مياي از جنگهاي عظيم را پيشدوره

  .شد يا نهخوشحال مي

ت و قهرمـان پرسـت پـر شـوري     نيچه فردپرس. اما نيچه پرستندة دولت نيست، بلكه از اين مرحله بسيار دور است

بـدبختيهاي همـة ايـن    «. گويد كه بدبختي تمامي يك ملت كمتر از رنج كشيدن يك فرد بزرگ اهميت دارديم. است

  ».دهند، مگر در احساس مردان بزرگهمرفته حاصل جمعي را تشكيل نميمردم حقير روي

كـه   نيچه خواهان يك نژاد حاكم جهـاني اسـت  . دهدو عالقة مفرطي به آلمان نشان نمينيچه ملت پرست نيست 

مبتني بر ضبط نفس شديد، كه در آن ارادة حكماي قدرتمند و  ،يك اشرافيت جديد وسيع«خداوندان زمين باشند، و 

  ».هنرمندان جبار بر هزاران سال نقش شود

نيچه همچنين ضد يهود قطعي هم نيست، هر چند به نظر او آلمان از يهوديان اشباع شده است و نبايد اجـازه داد  

              نيچه از انجيل بدش مـي آيـد، امـا تـورات را بـا عـاليترين كلمـات        . وديان بدان سرزمين جاري شودكه ديگر سيل يه

                                                           

  .ميل شخص ديگري نيز همين رأي را آورده باشد به نظر مي آيد كه پيش از. 1

  .است در همة نقل قولهايي كه از نيچه شده تكية روي كلمات از متن اصلي. 2

  .م» كلبة عمو تُم«نويسندة كتاب  .3
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ز وقـايع اخيـر كـه    براي اينكه شرط انصاف در حق نيچه رعايت شده باشد بايد تأكيـد كـنم كـه بسـياري ا    . ستايدمي

  .او هستندبيني اخالقي كلي او دارند مخالف عقايد صريح ارتباطي با جهان

انتقـاد سـخت او از   دوم اول تحقيـر او نسـبت بـه زنـان؛     : نيچه شايسـتة توجهنـد  اخالق دو نمونه از موارد انطباق 

  .مسيحيت

مي گويد كـه  » چنين گفت زرتشت،«در كتاب شبه پيامبرانه اش، . آسايدهرگز از پرخاش كردن به زنان نمي نيچه

مرد بايد براي جنگ تربيـت شـود و   «. هنوز گربه و مرغند، يا حد اعلي گاوندزنان هنوز قابليت دوستي پيدا نكرده اند؛ 

اما اگر به اندرز بسيار مؤكد او در ايـن موضـوع اعتمـاد كنـيم،     » .مابقي همه حماقت است. زن براي تفريح مرد جنگي

  ».روي؟ تازيانه را فراموش مكنبه پيش زن مي«: عجيبي خواهد بود تفريح مرد جنگي نيز از نوع

در . اما نيچه هميشه اين اندازه خشمگين نيست، گو اينكه همواره به همين اندازه نسبت به زنان نظـر تحقيـر دارد  

گـويي از موجـودي    از زنان چنان لذت مي بـريم كـه  «: گويدمي The Will to Power» ارادة معطوف به قدرت«كتاب 

ي است با موجوداتي كـه در ذهـن خـود جـز رقاصـي و      عحيب رفتار. لذيذتر و لطيفتر و اثيري تر برخوردار مي شويم

امـا همـين   » .اينها هميشه موجب مسرت روح عميق و استوار هر مردي بـوده انـد  ! مهمات و زرق و برق چيزي ندارند

بـه دسـت   زيباييها نيز فقط تا وقتي در زنان وجود دارد كه در زير سلطة مردان مرد باشند؛ به محض آنكـه اسـتقاللي   

زن موجبات ننگ بسيار دارد؛ در زن فضل فروشي و سطحي بودن و روحية معلمي » .شوندقابل تحمل مي بياورند غير

كه واقعاً بهتر آن بوده اسـت كـه تـاكنون    ... و خرده خود پسندي و لگام گسيختگي و عدم استقالل فراوان نهفته است

چنـين مـي گويـد، و    » وي خـوبي و بـدي  آن سـ «نيچه در » .ترس از مرد آنها را تحت فشار و تسلط خود داشته است

همة ناسزاهايي كه به زنان مي گويـد بـه   . دانندمياضافه مي كند كه ما بايد زنان را ملك خود بدانيم، چنانكه شرقيان 

شود، و در تأييد آنها هيچ دليـل شـاهدي از تـاريخ يـا تجربـة شخصـي خـود        نوان حقايق مسلم و مبرهن مطرح ميع

  .شودذكر نمي -كه تا آنجا كه به زن مربوط است تقريباً به خواهرش منحصر بود  -نويسنده 

مشـاهدة تضـاد بـين    . را باعـث شـده اسـت   » روحية بردگي«ايراد نيچه به مسيحيت اين است كه مسيحيت قبول 

احكام مسيحي آنها مي گفتند كه . هاي فرانسوي پيش از انقالب جالب است»فيلوزوف«استدالالت نيچه و استدالالت 

خداوند انگاشته مي شود تعليم مي دهد، در صورتي كه انسانهايي كه ارادة كه  مسيحيت تسليم به آنچه را: باطل است

عاليتري سر تععظيم فرود آورند؛ و كليسـاهاي مسـيحي بـا    » قدرت«براي نفس خود حرمت قائلند نبايد در برابر هيچ 

مكيدن شيرة جان بي چيزان يـاري  ا در انكار آزادي و مداومت دادن به جباران متحد شده اند و دشمنان دموكراسي ر

مند نيست، چـون يقـين دارد كـه هـيچ دينـي      ديگر عالقهطبيعي مسيحيت يا دينهاي نيچه به صحت مابعد. دهندمي

دادن بـه   در مورد اعتراض به رضا. راجع  همة اديان بر حسب نتايج اجتماعي آنها قضاوت مي كند. واقعاً حقيقت ندارد

. زميني را به جاي ارادة خدا قرار مي دهـد » هنرمندان جبار«ها موافق است، اما ارادة »فيلوزوف«ارادة مفروض خدا با 

در مورد اتحاد كليساهاي مسيحي بـا   .تسليم به خداي مسيحيتتسليم صحيح است، مگر براي اين مردان برتر، اما نه 

بـه نظـر نيچـه انقـالب فرانسـه و      . حقيقت است ةگويد اين درست وارونميدشمني آنها با دموكراسي، نيچه جباران و 

سوسياليسم از لحاظ روحي با مسيحيت ذاتاً يكي است، و نيچه با همة آنها به يكسان مخالف است؛ به ايـن دليـل كـه    

  .شناسدا از هيچ جهتي از جهات مساوي نميوي افراد بشر ر

به ايـن معنـي كـه هرگونـه تفـاوت      . هستند» نيهيليستي«ر دو اديان گويد كه اديان بودايي و مسيحي هنيچه مي

. ارزش نهايي را بين يك انسان و انسان ديگر را منكرند؛ امـا از ايـن دو، ديـن بـودايي خيلـي كمتـر محـل ايـراد دارد        

غيـان  اين ط. و آكنده از عناصر فاسد و پليد است؛ عامل محرك آن طغيان تودة بي سر و پاست ورمسيحيت انحطاط آ

مانند پولس قديس، كه راسـتي و صـداقتي نداشـت، بـه     » مصروعين مقدسي«به وسيلة جهودان آغاز شد و به وسيلة 

مسـيحيت بـدفرجام تـرين و    »  .كتاب مقدس يك نوع بشر كامالً پسـت اسـت  » عهد جديد«« . مسيحيت كشيده شد
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ـ . ترين دروغي است كه تاكنون وجود داشتهكنندهگمراه وجهي تـاكنون شـباهتي بـه انسـان آرمـاني      هيچ مرد شايان ت

مسـيحيت را بـه مناسـبت نفـي     . پلوتارك را در نظر بگيريد» حيات مردان نامي«مثالً قهرمانان . مسيحي نداشته است

وهيـت  غرور و غم هجران و مسئوليت عظيم و روحية عالي و حيوانيت پر شكوه و غرايـز جنـگ و پيـروزي و ال   «ارزش 

همة اين چيزها خوبند و مسيحيت آنها را . بايد محكوم ساخت» راني و حادثه و معرفتشهوتشهوت و انتقام و خشم و 

  .نيچه اين طور عقيده دارد -بد ناميده است 

حيوان وحشـي شـكوهي دارد كـه    . خواهد دل انسان را رام كند، و اين اشتباه استگويد كه مسيحيت مينيچه مي

تبهكاراني كه داستايوسكي با آنها معاشرت داشت از خـود داستايوسـكي   . وقتي رام شود آن شكوه را از دست مي دهد

                          شـود و آن را  نيچـه از نـدامت و توبـه مشـمئز مـي     . بهتر بودند؛ زيرا آنها به نفـس خـود بيشـتر حرمـت مـي نهادنـد      

»Folie circulair «)»راين نحوة تفكر راجع بـه رفتـار انسـان    براي ما مشكل است كه خود را از . نامدمي) »حمق مدو

نيچه قطعة فصيحي دربارة پاسكال » .ما وارث دو هزار سال تشريح زندة وجدان و تصليب نفس هستيم« :خالص كنيم

  :دارد كه شايان نقل كردن است، زيرا بهترين ايرادهاي نيچه را به مسيحيت در بر دارد

ن عبارت است از انحـاي اقويـا و شكسـتن روح آنهـا؛ اسـتفاده      نبرديم؟ زيرا مقصود آما به چه چيز مسيحيت مي«

دانـد  به نگراني و عذاب وجدان زيرا مي آنها، و تبديل كردن اطمينان غرور آميز آنها كردن از لحظات خستگي و ضعف

ت آنهـا  كه چگونه شريف ترين غرايز را مسموم كند و آنها را به بيماري مبتال سازد، تـا اينكـه قـوت آنهـا و ارادة قـدر     

كار افتد؛ تا اينكه اقويا به واسطة تحقير نفس و از خود گذشـتگي مفـرط نـابود    ه درون گردد و بر ضد خود آنها بمتوج

  ».همان نابودي پليدي كه پاسكال معروفترين نمونة آن است: شوند

مـد، و  مـي نا » شـريف «كند كه در جاي قديس مسيحي كسـي را ببينـد كـه خـود وي او را انسـان      نيچه آرزو مي

قـادر بـه قسـاوت    » شـريف «انسـان  . منظورش به هيچ وجه يك نمونة كلي نيست، بلكه منظورش اشرافي حاكم است

فقط در قبال كساني كه با او مسـاويند  . چه نزد عوام جنايت ناميده مي شود توانا خواهد بودناست، و در جاي خود به آ

ه اتفاقاً در فني استاد باشند حمايت و حفاظت خواهد كرد، از شاعران و هنرمندان و همة كساني ك. وظيفه مي شناسد

از . ولي اين كار را خود وي به عنوان فردي از طبقه اي باالتر از كساني كه فقط در كاري مهارت دارند انجام مـي دهـد  

ط مردان جنگي سرمشق مي گيرد و مي آموزد كه مرگ را با منافعي كه وي به خاطر آنها مـي جنگـد همـراه و مـرتب    

فدا كردن جان مردمان دريغ نكند؛ كه از ن آسازد؛ كه افراد را قرباني كند و مدعاي خود را آنقدر مهم بداند كه در راه 

وي كـاري را كـه   . دكار برود اجازه دهد كه خشونت و حيله ببر طبق انضباط وقفه ناپذيري رفتار كند و در جنگ به خ

مي ناميم، مبتنـي  » فرهنگ عالي«تقريباً همة آنچه ما آن را «: مي شناسددهد با علو اشرافي اش باز قساوت انجام مي

  .سمة ارادة معطوف به قدرت استذاتاً مج» شريف«انسان » .ساوت استبر روحاني ساختن و تشديد و تصويب ق

مفيـد  اكنون بايد ديد نظر ما دربارة عقايد نيجه چه بايد باشد؟ اين عقايد تا چـه انـدازه صـحت دارنـد؟ آيـا هـيچ       

است؛ يـا بـه عبـارت ديگـر پنبـه      ياهاي قدرت يك آدم عليل ؤهستند؟ آيا هيچ امر عيني در آنها وجود دارد، يا فقط ر

  اي است كه شتري در خواب ديده است؟دانه

قابل انكار نيست كه نيچه، نه در ميان فالسفة رسمي بلكه در ميان مردمي كه اهل فرهنگ ادبي و هنري هسـتند،  

بينـي ليبرالهـا و   هاي او راجـع بـه آينـده بـيش از پـيش     بينيهمچنين بايد پذيرفت كه پيش. است داشتهنفوذ فراوان 

اگر نيچه صرفاً عالمت يك بيماري باشد، بايد گفت كه اين بيماري در عصر جديـد  . سوسياليستها راست در آمده است

  .شيوع فراوان دارد

دربـارة  . شـتن طـرد شـود   عنوان جنـون بـزرگ پنـداري خوي   معهذا مطالب زيادي در نظريات او هست كه بايد به 

» !دهـد ه، چقدر جبن و ضعف از خود نشان ميگوني كه در لباس مبدل ظاهر شداين منزوي بيمار«: گويداسپينوزا مي

دربارة خود وي گفت، و آن هم با ميلي كمتر؛ زيرا كه وي در گفتن آن در حق اسپينوزا توان ميدرست عين همين را 
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. هايش استاد دانشگاه نيست، بلكـه مـرد جنگـي اسـت    پيداست كه نيچه در خيالبافي. به خود راه نداده است ترديدي

عقيده اش دربارة زنان، مانند عقيدة هـر مـردي، تجسـم احسـاس     . همة كساني كه وي آنها را مي ستود نظامي بودند

؛ اما اگر خـود  »تازيانه ات را فراموش مكن«. ست نسبت به زنها، كه در مورد او آشكارا جز احساس ترس نيستخود او

ت و بـه  گرفتند؛ و خودش هم اين را مي دانسدرصد آنها تازيانه را از دستش ميرفت نود مينيچه با تازيانه پيش زنان 

  .اش مرهم مي نهادزخم خورده كرد و با سخنان تلخ بر خودخواهيهمين جهت از زنان دوري مي

يعنـي مـن مـي ترسـم كـه مبـادا       . كند، زيرا كه آن را محصول ترس مي دانـد ينيچه محبت مسيحي را محكوم م

دارم؛ اگر قـويتر و جسـورتر   دهد كه او را دوست مياطمينان ميهمسايه ام به من آسيب برساند، و اين است كه به او 

د كـه  رسـ ممكن نميهيچ به نظر نيچه . دمداكنم بدو نشان ميبه او احساس مي مي بودم، تحقيري را كه البته نسبت

كين و ترس كمابيش كلي داشـت   پيداست بدين علت كه خود وي احساس -كسي احساس محبت كلي داشته باشد 

 -هايش كه خود اوست در خيالبافي -نيچه » شريف«مرد . خواست آن را به عنوان بي اعتنايي بزرگوارانه جا بزندو مي

شـاه ليـر   . مند به قدرت خويشـتن گر و سنگدل و فقط عالقهيلهي عاري از همدردي و بيرحم و حموجودي است به كل

King Lear گويددر آستانة جنون مي:  

  -كارها خواهم كرد 

  اما -دانم چه كارهايي، هنوز نمي

  .افكندارهايي كه جهان را به وحشت خواهدك

  .اين است جان كالم و چكيدة فلسفة نيچه

. دارد نتيجـة تـرس اسـت   كه او به زبر مرد خـود ارزانـي مـي    قدرتهرگز به نظر نيچه نرسيد كه خود اين شهوت 

كساني كـه بـر تـرس غالـب آمـده      . بينند كه بر او جبر و ستم روا دارنداز همساية خود نترسند لزومي نمي كساني كه

ردم نيچه نيستند كه مي كوشند از موسيقي لذت ببرنـد و مـ  » جبار هنرمند«باشند داراي صفات ديوانه وار نرون هاي 

كنم كه تـا حـدي بـر اثـر تعليمـات      من انكار نمي. در كاخ لبريز است را بكشند، در حالي كه دلشان از وحشت انقالب

  .كاهدنيچه جهان واقعي هم به كابوس نيچه شباهت بسيار يافته است؛ اما اين امر هيچ از وحشت اين كابوس نمي

. رد كه انتقادات نيچه حقاً دربارة آنهـا صـدق مـي كنـد    بايد اعتراف كرد كه نوع خاصي از اخالق مسيحي وجود دا

پاسكال . هر دو در تقوا و فضيلتشان نوعي دنائت و نكبت هست -زند كه خود نيچه مثال مي -پاسكال و داستايوسكي 

داد كـه همـان تسـرّي     مفكرة رياضي عالي اش را فداي خدايش كرد، و بدان ترتيب وحشيگريي به خداي خود نسبت

كرد براي گناه مي. را اصالً قبول نداشت» هغرور موج«داستايوسكي . هاي روح بيمار خود پاسكال بودكنجهجسماني ش

  .آنكه پشيمان شود و از تجمل اعتراف كردن لذت برد

توان بر ضد مسيحيت عنوان كرد؛ ت را تا چه حد ميشوم كه آيا اين گونه انحرافامن وارد بحث در اين مسئله نمي

من قبـول دارم  . مي كنم كه من در اين عقيده با نيچه موافقم كه خاكساري داستايوسكي قابل تحقير استاما اعتراف 

كه اندكي غرور و حتي تحميل نفس جزو بهترين خصائل انساني است؛ و هيچ فضيلتي كه از تـرس سرچشـمه بگيـرد    

  .نبايد زياد ستوده شود

مقدس به طبع محبتـي  . مي كنند كه تقدس را از ترس اختيارآنها كه به طبع مقدسند، و آنها : مقدسان دو نوعند

. سته انجام دادن آن موجب خشنودي اودهد كو كار خوب را بدان سبب انجام مي جوش نسبت به نوع بشر داردخود

تـرس از   اگر فكر آتش جهنم يا. كندز ترس پليس دزدي نمياز طرف ديگر، مقدس ترسان مانند كسي است كه فقط ا

وجودش چنـان از تـرس و   . تواند تصور كندنيچه فقط مقدس دوم را مي. بودشد خبيث ميمسايه مانعش نميانتقام ه

هرگز آن انسان را تصور نكـرده اسـت   . نمايدبه نوع بشر به نظرش غير ممكن مي كينه سرشار است كه محبت داشتن
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يـا كسـي   آ. رساند زيرا كهم ميلي به اين كـار نـدارد  رتر، به كسي آزار نميباكي و غرور و ثبات قدم مرد بكه با همة بي

ترسيد؟ در نظر نيچه لينكلن پست است دوزخ ميهست كه تصور كند لينكلن بدان سبب چنان رفتار كرد كه از آتش 

  .و ناپلئون واال

ي آيـا اخـتالق مـا بايـد اشـراف     : يعني. اكنون بررسي مسئلة اخالقي مهمي كه نيچه طرح كرده است باقي مي ماند

باشد يا بايد به معنايي همة مردم را مساوي فرض كنيم؟ اين مسئله اي است كه به صورتي كه اكنون من آن را بيـان  

  .كردم معناي چندان روشني ندارد، و پيداست كه نخستين قدم اين است كه بكوشيم موضوع را روشنتر كنيم

معتقدان بـه اصـل بنتـام دائـر بـر      . متمايز كنيم اشرافي نظرية سياسياشرافي را از  اخالقابتدا بايد بكوشيم كه 

بيشترين خوشبختي براي بيشترين افراد، داراي اخالق دموكراتي هستند؛ ولي ممكن است معتقد باشند كـه بهتـرين   

گويد كـه  نيچه مي. نظرگاه نيچه اين نيست. راه تأمين خوشبختي عمومي به وسيلة شكل اشرافي حكومت ميسر است

وجود دارد؛ آنچه بـر   هر آنچه في نفسه خوب يا بد است، فقط در اقليت واال. ي جزو خوبي نيستخوشبختي مردم عاد

  .آيد حساب نيستسر مابقي مي

ا يـك  يمسئة بعدي اين است كه تعريف اقليت واال چيست؟ در عمل اين اقليت عبارت بوده است از يك نژاد فاتح 

                 مـن گمـان   . قـاب نژادهـاي فـاتح بـوده انـد     عبحث نظري، هميشه اجامعة اشرافي موروثي؛ و جوامع اشرافي، الاقل در 

» .اصل و نسب خوب ممكن نيستبيهيچ اخالقيتي «گويد كه نيچه به ما مي. ا نيچه مي پذيرفتكنم اين تعريف رمي

ي صورت گرفته فاشراگويد كه طبقة شريف هميشه ابتدا وحشي است، اما همة پيشرفتهاي انسان به واسطة جامعة مي

  .است

روشن نيست كه نيچه برتري اشراف را فطري مي داند يا نتيجة تربيت و محيط در صورت اخيـر محـروم سـاختن    

به همين جهت مـن  . مردم از امتيازاتي كه بنا به فرض براي آنها صالحيت دارند امري است كه دفاع از آن دشوار است

وامـع اشـرافي فـاتح و اعقـاب آنهـا از لحـاظ سـاختمان طبيعـي برتـر از          م كه به نظر نيچـه ج رفرض را چنين مي گي

  .چنانكه انسان برتر از حيوانات اهلي است، منتها نه به آن اندازه خود هستند،زيردستان 

مقصود چيست؟ هنگام تفسير نظريات نيچه منظـور مـا   » از لحاظ ساختمان طبيعي برتر«گوييم و اما وقتي كه مي

باشند، يعني » شريف«افراد نژاد برتر و اعقاب آنها بيشتر احتمال دارد كه به معناي مورد نظر نيچه اين خواهد بود كه 

  .قدرت ارادة بيشتر و همدردي كمتر و ترس كمتر و ماليمت و مهرباني كمتري داشته باشند

  :الق وي باشداي از اخر زير تحليل منصفانهكنم سطوگمان مي. خالق نيچه را بيان كنيمتوانيم ااكنون مي

پـس امـر مطلـوب    . فاتحان جنگ و اعقاب آنها معموالً از لحاظ ساختمان طبيعي برتر از شكست خوردگان هستند

  .خود اداره كنندمنافع اين است كه آنها زمام قدرت را در دست داشته باشند و امور را مطلقاً موافق 

اسـت؟ از نقطـة   » مطلـوب «در فلسفة نيچه چه چيـزي  . را بايد مورد بررسي قرار داد» مطلوب«در اينجا باز كلمة 

    بـا ايـن تعبيـر نظريـة نيچـه را     . مي نامد چيزي است كه نيچه طلب مي كند» مطلوب«نظر شخص بيگانه آنچه نيچه 

ا در من آرزو مي كنم كه اي كاش در آتـن عصـر پـريكلس يـ    «: مي توان ساده تر و صادقانه تر در يك جمله بيان كرد

كلمـة  . ايـن نكتـه اي اسـت در شـرح احـوال يـك آدم      . اما اين فلسفه نشـد » .كردممديچي زندگي ميفلورانس عصر 

نيست، بلكه داراي ادعايي است، هر چند محو و مبهم، براي قانونگـذاري  » طلب شده به وسيلة من«مرادف » مطلوب«

توانـد چنـين   ه نمـي ا طلب كنـد؛ امـا نيچـ   شخص خداپرست ممكن است بگويد مطلوب آن چيزي است كه خد. كلي

چيـزي خـوب اسـت؛ امـا چنـين      توانست بگويد كه از راه نوعي اشراق اخالقي خبر دارد كه چـه  نيچه مي. حرفي بزند

» مطلوب«آنچه نيچه مي تواند در توضيح كلمة . گويد؛ زيرا اين سخن خيلي بوي سخنان كانت را مي دهدچيزي نمي

، درصد خاصي از آنان با آنچه من براي سـازمان اجتمـاع طلـب مـي كـنم      اگر مردم آثار مرا بخوانند«: بگويد اين است

تواننـد اشـرافيت را   ي كه فلسفة من بدانها مي دهد، مياين عده، با الهام گرفتن از نيرو و تصميم. هماهنگ خواهد شد



 575 □ نيچه 

 

بـدين  . ف باشندايشگر اشراست) مانند من(احيا و حفظ كنند، در حالي كه يا خودشان طبقة اشراف را تشكيل دهند يا 

  ».توانند داراي زندگانيي باشند كه از آنچه به عنوان خادم مردم برايشان ميسر است تمامتر باشدطريق مي

در فلسفة نيچه عنصر ديگري هم هست كه داراي شباهت نزديكي اسـت بـا ايـرادي كـه منفـردان سرسـخت بـه        

       محـتمالً داراي صـفات معينـي اسـت كـه نيچـه        در جنگ همه بر ضد همه، فـاتح . اتحاديه هاي صنفي وارد مي كنند

اكثريـت   و(اما اگر كساني كه داراي ايـن صـفات اشـرافي نيسـتند     . مي پسندد؛ مانند شجاعت و فعاليت و قدرت اراده

 .ممكن است با همة پستي انفراديشان سرانجام پيروز شـوند  با يكديگر متحد شوند) دهندعظيم را همينها تشكيل مي

ه جبهـة  متحد بر ضد اشراف، مسيحيت جبهة عقيدتي است؛ چنانكه انقالب كبير فرانسـ » اراذل و اوباش«برد در اين ن

ست كه با هرگونه اتحادي بين كساني منفرداً ضعيفند مخالفـت كنـيم، تـا مبـادا نيـروي      پس بر ما. جنگ حقيقي بود

اتحاد را بـين عناصـر قـوي و نيرومنـد جامعـه      از طرف ديگر بايد . متحد آنها بر كساني كه منفرداً قوي هستند بچربد

كنيـد كـه حفـظ تمـايز     مالحظه مي. تبليغ فلسفة نيچه استنخستين قدم در راه ايجاد چنين اتحادي . افزايش دهيم

  .بين اخالق و سياست آسان نيست

چـه براهينـي    ت نيچه پيدا كنيم،براهيني بر ضد اخالق و سياس -خواهم چنانكه من مسلماً مي -اما اگر بخواهيم 

  توان پيدا كرد؟مي

داليل عملي متيني وجود دارد كه نشان مي دهد اقدام به تأمين اغراض نيچه در حقيقت به تـأمين چيـزي كـامالً    

تنهـا  . از جوامع اشرافي مبتني بر اصل و نسب امروزه ديگر سلب اعتبار شـده اسـت  . مغاير اغراض او منجر خواهد شد

                                چنـين سـازماني مخـالف را بـر     . نظيـر حـزب فاشيسـت يـا نـازي      يت است از سازمانشكل عملي جامعة اشرافي عبار

انگيزد و احتمال دارد در جنگ شكست بخورد؛ اما اگر هم شكست نخورد ديري نخواهد گذشت كه به صورت يـك  مي

برنـد و قهرمانـانش در   شـدن بـه سـر مـي     ايـانش در وحشـت كشـته   دولت پليسي در خواهد آمد و الغير، كه فرمانرو

كند و آن جامعـة اشـرافي كـذايي    تفتين زير ايمان و شرف را سست ميدر چنين جامعه اي، خبرچيني و . بازداشتگاه

  .آيداي از بزدالن مرتعش در ميشود بر اثر انحطاط به صورت دسته كه بايستي از مردان برتر تشكيل

شان در ادوار گذشته كه اشرافيت محل ترديد نداشت اين داليل وزن و ثباتي ن. مااما اينها داليلي است براي زمان 

تا قبل از انقـالب امريكـا و فرانسـه، حكومـت     . حكومت مصر چندين هزاره مطابق اصول نيچه اداره مي شد. دادندنمي

بر آن مـا  ي هسـت كـه بنـا   رسيم آيا دليل معتبرين بر ماست كه از خود بپابنابر. ول بزرگ كمابيش اشرافي بودهمة د

دموكراسي را بر شكلي از حكومت كه داراي چنان تاريخ طوالني و توفيق آميزي است تـرجيح دهـيم؟ يـا بـه عبـارت      

 اخالقـي كـه نيچـه بـه وسـيلة آن اشـرافيت را تأييـد         بهتر چون بحث ما دربارة فلسفه است نه سياست، آيا بـراي رد                          

  ي عيني وجود دارد؟كند مبانمي

همدردي، بدان معني كه انسان از رنج ديگـران  . مسئلة اخالقي، در مقابل سياسي، عبارت است از مسئلة همدردي

. كودك وقتي كه صداي گرية كودك ديگر را بشنود ناراحت مـي شـود  . رنجور شود، تا حدي جزو طبيعت انسان است

بعضي از شكنجه دادن لذت مي برند؛ بعضي ديگـر، ماننـد   . ستاما رشد اين حس در اشخاص مختلف بسيار متفاوت ا

بيشتر مردم نوع بشر را بـه  . بودا، احساس مي كنند تا زماني كه جانداري رنج مي كشد نمي توان كامالً خوشبخت بود

. دو دستة دوست و دشمن تقسيم مي كنند و با دستة سابق احساس همدردي دارند، ولي نسبت به دستة اخير ندارند

همدردي كلي تشكيل مي دهد؛ و مبناي اخـالق نيچـه   را اش الق مسيحي با بودايي مبناي عاطفياخالقي از قبيل اخ

نيچه مكرر بر ضد همدردي موعظه مي كند، و در اين مورد انسان احساس مي كند كـه  . (فقدان كامل همدردي است

                       اگـر بـودا و نيچـه بـا هـم روبـرو       : له اين اسـت كـه  مسئ.) شودكام خود با هيچ اشكالي روبرو نمياو در پيروززي از اح

ند؟ منظـورم داليـل سياسـي    طرف بنشيتوانستند دليلي بياورند كه به دل شنوندة بيآيا هر يك از آنها ميمي شدند، 
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آمده، » كتاب ايوب«ول اند و، چنانكه در باب او نيچه در پيشگاه الهي حاضر شده توانيم تصور كنيم كه بودامي. نيست

  توانستند بگويند؟در اين صورت هر يك از آنها چه مي. دهند كه خدا چه نوع جهاني را خلق كندپيشنهادهايي مي

از فقيران كه با دست و پاي رنجـور  . كندان و مطرودان و بينوايان آغاز ميبودا استدالل را با سخن گفتن از جذامي

ش نصيبشان نمي شود، و از مجروحان جنگ كه بـا درد و رنـج مـي ميرنـد، و از     زحمت مي كشند و قوت اليموتي بي

م كـه فكـر   يتيمان كه زيردست سرپرستان سنگدل با محنت و تعب دست به گريباننـد، و حتـي از موفـق تـرين مـرد     

يافـت، و  گويد كه براي اينهمه با رغم بايـد راه رسـتگاري   بودا مي. گويدگذارد سخن ميشكست و مرگ راحتشان نمي

  .رستگاري فقط به واسطة عشق و محبت ميسر است

نيچه، كه فقط قادر مطلق مي تواند او را از قطع كالم بودا باز دارد، هنگامي كه نوبتش فرا مي رسد ناگهـان فريـاد   

چـرا آه و نالـه راه   . اي مردك تو بايد بياموزي كه وجـود خـود را از اليـاف سـخت تـري بسـازي      ! واي بر تو«: مي زند

بيندازيم براي آنكه مردمي ناچيز رنج مي برند؟ و يا حتي براي آنكه مردان بزرگ رنج مي برند؟ مردم نـاچيز رنجشـان   

هم ناچيز است و مردان بزرگ رنجشان هم بزرگ است؛ و از رنجهاي بزرگ نبايد متأسـف شـد، زيـرا كـه ايـن رنجهـا       

اما من آرمانهاي مثبـت  . تواند آن را كامالً تأمين كندا ميفقدان رنج است، كه فن. ي استآرمان تو مطلقاً منف. شريفند

به خاطر چنـين مردانـي هـر فالكتـي مقـرون بـه       . پسندماتور فردريك دوم و ناپلئون را ميمن الكيبادس و امپر: دارم

ت بـه  اهـاي هنرمندانـه   كنم نگـذاري انگيـزه  ن بزرگترين هنرمند خالق تقاضا ميخدايا، من از تو به عنوا. صرفه است

  ».رّهات منحط و مرعوبانة اين مخبط بدبخت به قيد و زنجير كشيده شودوسيلة ُت

أسف خوردن علم را با لذت بردن از معرفت و ت بودا، كه در باغهاي بهشت تمام تاريخ پس از خود را مطالعه كرده و

                     ، بـا كمـال ادب و متانـت جـواب    گرفتـه اسـت  فرا م و اكمـل َتاز موارد استعمالي كه بشر براي آن تعيين كرده به نحو اَ

البته آرمان من يك عنصر . كنيد كه آرمان مرا صرفاً منفي مي پنداريدناب پروفسور نيچه، شما اشتباه ميج«: دهدمي

ن وجـود  مثبت هم بـه انـدازة نظريـة شـما در آ    اما عالوه بر آن جنبه هاي . منفي را، كه فقدان رنج باشد، شامل است

من ارادت خاصي به الكبيادس يا ناپلئون ندارم، ولي من هم قهرماناني دارم، مانند جانشينم عيسي، زيـرا كـه بـه    . اردد

مردم گفت دشمنان خود را دوست بدارند؛ و مرداني كه راه تسلط بر نيروهاي طبيعت و تأمين غذا و تقليل زحمـت را  

آهنگسـازاني كـه    و توان تخفيف داد؛ و شاعران و نقاشانرا ميه نشان دادند چگونه بيماري كشف كردند؛ و طبيباني ك

عشق و معرفت و التذاذ از زيبايي چيزهاي منفي نيسـتند؛ اينهـا بـراي آكنـدن     . لمحاتي از جمال الهي را به نظر آورند

  ».كنداند كفايت ميزرگترين مردماني كه تاكنون زيستهزندگي ب

تو بايد آثار هراكليتوس را بخواني كـه  . اي خواهد بودمزهجهان بيبا همة اينها، جهان تو «: گويدنيچه در پاسخ مي

حقيقـت تـو،   . عشق تو ترحمي است كه از درد ناشي شده است. تمام و كمال در كتابخانة آسماني محفوظ مانده است

چه چيـزي  : و اما در خصوص زيبايي. شوداگر آدم يا حقيقتي باشي، ناخوشايند است و فقط به واسطة رنج مفهوم مي 

ست؟ نه، اگر ارادة الهي به خلق جهان تو تعلق بگيرد، با كمـال تأسـف بايـد    زيباتر است كه شكوهش از خشم او از ببر

  ».يم مردهخوا لبگويم كه ما همگي از رنج مال

نسبت به زندگي ريايي بيش داريد و عشقتان است بميريد، زيرا درد را دوست ميشما ممكن «: دهدبودا جواب مي

ورزند چنان خوشبخت خواهند بود كه از هيچ كس در اين جهان، چنان كـه  اما كساني كه به زندگي عشق مي. نيست

  ».هست، ساخته نيست

ند در يـك مسـئلة   دانم چگونه با براهيني كه بتوانا تصور كرده ام، موافقم؛ اما نميمن به سهم خود با بودا، چنانكه او ر

دارد، و ا كه وي انديشيدن درد را دوسـت مـي  از نيچه بيزارم، زير. كار روند، حقانيت بودا را اثبات كنميا علمي ب رياضي

ستايد فاتحاني هستند كـه  پسندد و ميد؛ و مرداني كه وي بيش از همه ميآورخودپسندي را به صورت وظيفه در مي

كنم كه دليل نهـايي بـر ضـد فلسـفة     ولي من گمان مي. اندر كشتار مردمافتخارشان عبارت است از زيركي و مهارت 
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نيچه، مانند هر اخالق ناخوشايند ولي عادي از تناقض ديگري، در توسل با امور واقعي نهفته نيست، بلكـه در عواطـف   

ـ  . انمدگيزة همة آرزوهاي خود در جهان مين را انآكند؛ من نيچه محبت كلي را تحقير مي. است انساني ه پيـروان او ب

 .اند؛ ما هم اميدواريم كه دور آنها زود به پايان برسددور خود رسيده
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اي در انگلستان تقريباً همه از تأثير معاصران آلمـاني خـود بركنـار    زماني كانت تا نيچه، فالسفة حرفهدر سراسر فاصلة 

ـ  . ماندند ر ويليـام هـاميلتون   در اين قاعده تنها يك استثنا وجود دارد، كـه سSir William Hamilton    باشـد، و او هـم

درست است كه كالريج و كاراليل عميقاً از كانت و فيخته و رمانتيكهاي آلمان متأثر بودنـد،  . داراي نفوذ فراواني نيست

و  كنـد كانت را به جيمز ميل يـادآوري مـي   گويند وقتي كسي ناممي. معني اخص كلمه فيلسوف نبودنداما اين دو به 

اما ايـن  » .شوم كه كانت بيچاره منظورش چيستبه قدر كافي ملتفت مي«: ويدگميل پس از يك مطالعة سرسري مي

فلسـفة  بنتـام و مكتـبش   . ة فالسفة آلماني سكوت مطلق حكفرماسـت ردرجه از شناسايي نادر است؛ به طور كلي دربا

نهـا، بـه نـام    اهميت سياسـي آ . و هلوسيوس گرفته بودند Hartleyاش، از الك و هارتلي خود را، در تمام خطوط اصلي

ساختند، بـر اهميـت فلسـفي     رهبران راديكاليسم انگليسي و به نام كساني كه ناآگاهانه راه را براي سوسياليسم هموار

  .چربدآنها مي

انتظـار دارد در  انسـان  شد، از آن نوع اشخاصي نبـود كـه   شناخته مي» راديكالهاي فلسفي«بر جرمي بنتام، كه ره

وي بـه طـرز   . راديكـال نشـد   1808متولد شـد، ولـي تـا پـيش از      1748بنتام در . يندپيشاپيش اين گونه نهضتها بب

بسـيار مـي نوشـت، امـا هرگـز در بنـد       . دردناكي خجول بود و مصاحبت با بيگانگان را نمي توانست آسان تحمل كند

عالقـة  . و دزديده بودندثاري بود كه دوستانش از راه نيكخواهي از اآآنچه زير امضاي او منتشر شد . انتشار آثارش نبود

را مهمتـرين اسـالف خـود                                                             Beccariaعمدة بنتام متوجه حقـوق قضـايي بـود، و در ايـن زمينـه هلوسـيوس و بكاريـا        

  .مند شدي بود كه به اخالق و سياست عالقهو به واسطة حقوق نظر. دانستمي

اصـل  » .اصـل بيشـترين خوشـبختي   «و ) تداعي(» اصل همخواني«: كندخود را بر دو اصل استوار ميلسفة بنتام ف

 ،البته قبل از بنتام وقوع همخواني انديشه ها مورد قبول واقع شده بـود . هارتلي تأكيد كرده بود 1749همخواني را در 

بنتام از هارتلي پيـروي  . در نظر گرفته مي شدفقط به عنوان منشأ اشتباهات جزئي ) مثالً به وسيلة الك(ولي اين امر 

وي به همخواني انديشه ها و زبان، و همچنـين همخـواني انديشـه هـا و     . كرد و آن را مبناي روانشناسي خود قرار داد

ايـن نظريـه   . انديشه ها، قائل است؛ و به وسيلة اين اصل مي خواهد رويدادهاي رواني را به نحـو جبـري توجيـه كنـد    

يگانـه تفـاوت   . قـرار دارد  Pavlovاست كه بر مبناي آزمايشهاي پـاولف   »انعكاس مشروط«ر نظرية جديدتر اساساً نظي

. مهم اين است كه انعكاس مشروط پاولف فيزيولوژيكي است، در صورتي كه همخواني انديشه هـا صـرفاً روانـي اسـت    

اند؛ در حـالي كـه   آن را توضيح داده) behaviorists(» رفتاريان«ين كار پاولف قابليت توضيح مادي دارد، چنانكه ابنابر

توان داشـت كـه   شكي نمي. بيش مستقل از فيزيولوژيهمخواني انديشه ها بيشتر به روان شناسيي منجر مي شد كما

اصـل پـاولف از ايـن قـرار     . نظرية انعكاس مشروط نسبت به اصل همخواني انديشه ها از لحاظ علمي پيشـرفتي اسـت  

را باعث شود، و با فرض اينكه جـانور معينـي    جالعمل عكس باگر انعكاسي داشته باشيم كه مطابق آن محرك : است

                                                           

 »1814-1914آزادي و سـازمان،  « :براي بحث جامعتر در اين باره، و نيز دربـارة مـاركس، نگـاه كنيـد بـه قسـمت دوم كتـاب ديگـرم         *

)Freedom and Organiza�on, 1814-1914.( 
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بـه موقـع                      الـف افتـد كـه محـرك    ه باشد، غاباً اتفـاق مـي  احساس كرد برا به كرات همزمان با محرك  الفمحرك 

  .مفقود باشد بشود، گرچه محرك را باعث مي جالعمل عكس

كه اگر مـا بـه جـاي     واضح است. آزمايش دارد هافتد بستگي به در تحت آنها اين قضيه اتفاق ميتعيين شرايطي ك

  .شودها تبديل مياصل همخواني انديشه پاولف با ها را قرار دهيم، اصلانديشه جو  بو  الف

. شك در دايرة معيني معتبرند؛ تنها مسئلة مورد اختالف اين است كه دامنة اين دايره چيسـت اين هر دو اصل بي

نيز در خصوص » رفتاريان«به دامنة اين دايره مبالغه كردند، چنانكه بعضي از  عپيروان بنتام در مورد اصل هارتلي راج

  .انداصل پاولف چنين كرده

تـر از آن، يـك   يا، كلي -خواست صورتي از قوانين ي حائز اهميت بود، زيرا كه او ميدر نظر بنتام جبر در روانشناس

اصل دوم او، يعني اصل بيشترين خوشـبختي،  . وضع كند كه به طور خودكار مردم را فضيلتمند سازد -نظام اجتماعي 

  .آمدالزم مي» تفضيل«ينجا براي تعريف در ا

و بـدي رنـج   ) كار مي بـرد ي اين كلمات را به طور مترادف بو(بنتام معتقد بود كه خوبي لذت يا خوشبختي است 

ين يك وضع هنگامي بهتر از وضع ديگر خواهد بود كه متضمن چربيدن لذت بر رنج يـا خشـكيدن رنـج از    ابنابر. است

  .هتر است كه متضمن بيشترين فزوني لذت بر رنج باشداز همة اوضاع ممكن آن وضعي از همه ب. لذت باشد

هاچسـن   1725در . اي نـدارد ناميده شـد، هـيچ چيـز تـازه    ) Utilitarianism(» جوييبهره«اين نظريه، كه بعدها 

Hutcheson بنتام آن را به پريسلي . از آن هواداري كرده بودPriestley       نسبت مي دهـد، ولـي خـود پريسـلي دعـوي

امتياز بنتام از لحاظ خود اين نظريـه نيسـت، بـل در    . در نظريات الك نيز اين نظريه مستتر است. داردنخاصي بر آن 

  .اين است كه وي آن را به قوت با مسائل علمي مختلف انطباق داده است

بنتام نه تنها معتقد بود كه خوبي عبارت است از خوشبختي به طور كلي، بل عقيده داشت كه هر فـردي هميشـه   

پس وظيفـة قانونگـذاري ايـن اسـت كـه ميـان منـافع        . لب چيزي است كه آن را خوشبختي خويش مي پندارددر ط

داراي كنم به نفع اجتماع است، اما به نفع مـن  اگر من از دزدي خود. ي پديد آورداجتماعي و منافع خصوصي هماهنگ

نون جزا شيوه اي است براي هماهنـگ  پس قا. نيست؛ مگر در جايي كه قانون جزاي مجرا و مؤثري وجود داشته باشد

  .ساختن منافع فرد با منافع جامعه؛ و اين است توجيه آن قانون

اشخاص براي آن بايد به وسيلة قانون جزا مجازات شوند كه از جنايات جلوگيري شود، نه براي آنكه ما نسـبت بـه   

در زمان بنتـام در انگلسـتان   . زات استحتمي بودن مجازات مهمتر از شدت مجا. جنايتكاران كينه جويي كرده باشيم

و نتيجه اين مي شد كه هيئتهاي منصفه غالباً از محكوم ساختن مـتهم  . بسياري از جرايم جزئي مجازات اعدام داشت

گفت كه مجازات اعدام بايد بـراي همـة جـرايم، مگـر     بنتام مي. دانستندكردند، زيرا مجازات را شديد ميخودداري مي

  .شود؛ و قبل از مرگ بنتام قانون جزا از اين لحاظ تخفيف پيدا كرد بدترين آنها لغو

مالحظـه                                   . انـي و امنيـت و مسـاوات   زنـدگاني و فراو : گويد كه قانون مدني بايد داراي چهـار غـرض باشـد   بنتام مي

ه پيش مستبدان نيكخواه را ك. زادي نداشتآ هبچندان عالقه اي  در حقيقت بنتام. كندكنيد كه آزادي را ذكر نميمي

بـه نظريـة حقـوق بشـر بـه نظـر       . ستودمي -كاترين كبير و امپراتور فرانسوا را  -كردند از انقالب فرانسه حكومت مي

مزخرفـي  » حقوق غيـر قابـل سـلب بشـر    «مزخرف محض است، و » حقوق بشر«مي گفت . تحقير شديد مي نگريست

دند، بنتـام آن را  خود را انتشار دا» اعالمية حقوق بشر«هنگامي كه انقالبيون فرانسه . ستاست كه پايش هم چوبين ا

دسـته  سـه  تـوان بـه   م گفت كه مواد اين اعالميه را مـي بنتا. ناميد» طبيعي، و حد اعالي مابعدالطبيعهيك اثر مابعد«

  .نامفهومكه هم غلطند و هم  يمواد) 3(مواد غلط، ) 2(مواد نامفهوم ) 1: (تقسيم كرد

وفان براي مطالعه موضوعات بسيار خوبي هسـتند،  طجنگ و «. مانند اپيكوروس، امنيت بود نه آزادي ،آرمان بنتام

  ».اما صلح و آرام براي تحمل بهترند
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از يك طرف اعتقاد به مساوات كه از حساب لـذت و رنـج   : سير تدريجي بنتام به جانب راديكاليسم دو علت داشت

عقـل، چنانكـه خـود     از طرف ديگر تصميم انحراف ناپذير براي سپردن همه چيز به دست حكميت استنتاج شده بود؛

عشق بنتام به مساوات در اوايل باعث شد كه او طرفدار تسهيم دارايي شخص ميـان فرزنـدان و   . فهميدبنتام آن را مي

و به طرفـداري از  اشرافيت موروثي  در سالهاي بعد اين عشق او را به مخالفت با سلطنت و. مخالف آزادي وصيت باشد

داري بنتام از اعتقاد داشتن به چيزي بدون مبـاني عقلـي، او را   خود. دموكراسي كامل، از جمله حق رأي زنان، كشانيد

ري كرد و باعث شد كه حماقتها و ناهمواريهاي قانون را، هر چند كـه  ببه رد كردن دين، و از جمله اعتقاد به خدا، راه

ني بر سنتهاي قديم است بنتام هيچ چيز را تنها به دليل آنكه مبت. نها محترم باشد، به شدت انتقاد كنداصل و ريشة آ

سـاير  امپرياليسـم  انگلستان در امريكـا باشـد و خـواه    امپرياليسم خواه  ،از اوان جواني با امپرياليسم. تشدامعذور نمي

دانستاقت ميول، مخالف بود و استعمار را حمد.  

جيمز ميل بيست و پنج سال از بنتام . تأثير جيمز ميل بنتام در سياست عملي وادار به جانب گيري شد به واسطة

اي خانه(اي به ميل داد بنتام خانه .جوانتر بود و پيرو پر حرارت نظريات او بود؛ اما در عين حال راديكال فعالي هم بود

هنگـامي كـه   . تن تاريخ هندوستان بود به او كمك مالي كردو هنگامي كه ميل مشغول نوش) كه قبالً مال ميلتون بود،

چنانكه به پسـر او نيـز مقـامي داد، تـا     . تاريخ هندوستان به پايان رسيد، شركت هند شرقي مقامي به ميل واگذار كرد

  سـه و هلوسـيوس را بسـيار    ورجيمـز ميـل كند  . آنكه در نتيجة شورش هندوستان آنها را از مقامات خود بركنار كردند

او هم مانند همة راديكالهاي آن دوره به قدرت مطلق تعليم و تربيت اعتقـاد داشـت، و نظريـات خـود را در     . ستودمي

مهمتـرين نتيجـة بـد    . مورد پسرش جان استوارت ميل، عمل كرد و نتايجي كه گرفت پاره اي خوب و پاره اي بد بود

بينـي  ديـد جهـان  ز خود دور كند، حتي هنگامي كـه مـي  ا توانست تأثير پدرش راجان استوارت هرگز نمي اين بود كه

  .پدرش محدود بوده است

ولي مانند اپيكـوروس بـه لـذت ماليـم     . جيمز ميل مانند بنتام لذت را يگانه خوبي و رنج را يگانه بدي مي دانست

پسرش مي گويد . او لذت فكري را احسن لذات و ماليمت را اهم فضايل مي دانست. بيش از هر چيزي ارزش مي نهاد

دن متجـددان بـر   و اضافه مي كند كه وي به تكيه كر» افراط براي او تكيه كالمي بود حاكي از مخالفت خشمگينانه،«

عقيده داشت . جويي كامالً مخالف مسلك رمانتيك بودو نيز مانند همة اعضاي مكتب بهرها. كرداحساسات اعتراض مي

. رد، و انتظار داشت كه عقايد مردم به حكم دليل و برهـان معـين شـود   كه سياست را مي توان تحت فرمان عقل درآو

حـق بـا    -بـه عقيـدة او    -توان يقين داشت كه وي از خود نشان دهند، اخالقاً مياگر طرفين يك مباحثه مهارت متسا

محـدوديتهاي   بيني ميل تحت تأثير فقر عاطفي او بود؛ اما در دايـرة جهان. ه عدة هوادارانش بيشتر استطرفي باشد ك

  .نظر و منطقي بوداين محاسن را داشت كه ساعي و بي خويش

تبليغ  1873ا تا زمان مرگش در شكل نرم شدة نظرية بنتام ر ،متولد شد 1808پسر او، جان استوارت ميل كه در 

  .كردمي

انگيـز بـود،    در سراسر قسمت وسطاي قرن نوزدهم، نفوز بنتاميان در قانونگذاري و كشـورداري انگلسـتان شـگفت   

  .خصوصاً اگر توجه كنيم كه اين جماعت هيچ كشش عاطفي هم نداشتند

بعضي از ايـن بـراهين   . بنتام در تأييد اين نظر كه باالترين خوبي خوشبختي عموم است براهين مختلف اقامه كرد

ه هـاي سياسـي، بـه    بنتام در رساله اش راجع به سفسـط . در حقيقت انتقادات تندي از نظريات اخالقي ديگران بودند

گويد كه اخالق احساساتي و پرهيزكارانه بـه منـافع طبقـة حاكمـه     شر ظهور ماركس به نظر مي رسد، ميزباني كه مب

كساني كه اخالق ايثار و گذشت را تعلـيم مـي دهنـد    : خدمت مي كند و محصول نظام اشرافي است؛ و ادامه مي دهد

م اخالقي از تعـادل  مي گويد كه نظا. ند ديگران نسبت به آنها ايثار كنندقربانيان خطا و اشتباه نيستند، بلكه مي خواه

و محكـوم پديـد آمـده اسـت، امـا       كمسازمانهاي حاكم مدعي هستند كه وحدت بين منافع حا. شودمنافع حاصل مي
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قيـده  م عبنتـا . اصالح طلبان روشن مي سازندكه چنين وحدتي هنوز وجود ندارد و مي كوشند كه آن را ايجـاد كننـد  

تواند محكي براي سنجش اخالق و قانون به دست دهد، و شالودة يك علم اجتماعي را بنـا  دارد كه فقط اصل بهره مي

اخالقي ظاهراً متفـاوت   برهان نثبت عمدة بنتام در تأييد اين اصل آن است كه اين برهان در واقع از دستگاههاي. نهد

  .اختن ميدان ديد او قابل قبول شده استاما اين موضوع فقط با محدود س. شودمستفاد مي

                    اگر هر فرد همـواره در پـي لـذت خـويش باشـد، پـس چگونـه        : وجود داردآشكاري و اما در دستگاه بنتام شكاف 

كـه  (مي توانيم كاري كنيم كه شخص قانونگذار در پي لذت همـة نـوع بشـر باشـد؟ نيكخـواهي غريـزي خـود بنتـام         

                اگـر بنتـام را اسـتخدام   . داشـت مسئله را از نظر او پوشيده مـي ) دگذاشت متوجه آن شونمي وانشناسينظرياتش در ر

ريخـت كـه منطبـق بـا نفـع      و پيشنهادهاي خود را در قـالبي مـي  براي كشوري بنويسد ا يكردند كه صورت قوانينمي

امـا اگـر بنتـام    . منافع طبقه اش را پيش ببـرد ) آگاهانهبه طور (و نه چنان كه منافع خودش را يا جامعه مي پنداشت، 

ظاهراً بنتام چنين مي پنداشـته اسـت   . اين نكته را دريافته بود بايستي نظريات روانشناختي اش را جرح و تعديل كند

يـد واقـع   توان چنان اداره كرد كه فقط بـا مف وأم باشد، قانونگذاران را ميكه به وسيلة دموكراسي، اگر با نظارت كافي ت

در عصر او موارد فراواني براي قضاوت كردن دربارة عمـل  . شدن براي جامعه بتواند منافع خصوصي شان را پيش ببرند

سازمانهاي دموكراتي وجود نداشت، و شايد به همين دليل خوش بيني او بتوان معـذور داشـت؛ امـا در عصـر مـا كـه       

  .رسده به نظر ميبيني قدري ساده لوحانسرخوردگي بيشتر است اين خوش 

كند چنان مغلطه آميز كه مشـكل  خود برهاني ارائه مي Utilitariasism» جوييبهره«وارت ميل در كتاب جان است

و بعـد چنـين   . لذت يگانـه چيـز مطلـوب اسـت    : مي گويد. بتوان فهميد چگونه خودش آن را معتبر مي دانسته است

ز چيزهايي كه ديده مي شوند، و يگانه چيزهاي مطلوب عبارتند از استدالل مي كند كه يگانه چيزهاي مرئي عبارتند ا

ديده شـود، و   بتواندعبارت است از چيزي كه » مرئي«و متوجه اين نكته نيست كه چيز . شوندطلب مي چيزهايي كه

ك نظرية اخالقي اي است كه از پيش به يكلمه» مطلوب«پس . طلب شود بايدآن است كه  »مطلوب«حال آنكه چيز 

  .شود استنباط كنيمز مطلوب را از آنچه طلب ميتوانيم چيما نمي. قائل است

فردي در حقيقت و ناگزير در پي لذت خويش باشد، پس گفتن اينكه او بايد كار ديگري بكند معنـي  هر اگر : و باز

بيهـوده  » تو را بايد« است؛ و به عكس اگر نتواني، گفتن» تو مي تواني«به معني » تورا بايد«كانت مي گفت كه . ندارد

يعني ممكن اسـت بـه   . اگر هر فردي هميشه بايد در پي لذت خويش باشد، اخالق مبدل به حزم مي شود. خواهد بود

بـر همـين قيـاس، در    . نفع شما باشد كه شما بكاريد تا ديگران بخورند، به اميد آنكه ديگران هم بكارند تا شما بخوريد

جـويي هـيچ نتيجـة معتبـر ديگـري      سلك بهرهاز مقدمات پيروان م. دادن است عرصة سياست همكاري كالً نان قرض

  .قابل استنتاج نيست

آيا هر فردي در پي خوشبختي خويش است؟ دوم، آيا خوشـبختي  اول، : جداگانه است ةاين نكته متضمن دو مسئل

  عموم مردم هدف صحيح عمل بشر است؟

ت، اين بيان مي تواند حاكي از دو معني باشد كه يكـي  وقتي گفته شود كه هر فردي طالب خوشبختي خويش اس

بدين معني هـر  . من طالب هر چيزي باشم از نيل به مطلوب خود لذتي مي برم. توضيح واضحات است و ديگري باطل

اين . توان گفت كه لذات عبارتند از آنچه من طالبميك لذت است و، گرچه به تقريب، ميچيزي كه من طالبش باشم 

  .عناي اين نظريه كه توضيح واضحات استمآن است 

                  اما اگر منظور اين باشد كه وقتي من طالب چيزي مي شوم آن را به سـبب لـذتي كـه بـه مـن خواهـد داد طلـب        

من ادامه دارد غـذا   من وقتي كه گرسنه ام طالب غذا هستم، و مادام كه گرسنگي. مي كنم، اين معموالً حقيقت ندارد

كنم من انكار نمي. نتيجة آن طلب است اما گرسنگي كه عبارت است از طلب اول مي آيد و لذت. دهدلذت ميبه من 

اگر شما تصميم گرفتـه باشـد كـه يـك شـب را كـه       . كه مواردي هست كه طلب مستقيمي در جهت لذت وجود دارد
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. يد بيشترين لذت را به شـما خواهـد داد  پنداركاري نداريد صرف تئاتر كنيد، آن تئاتري را انتخاب خواهيد كرد كه مي

ر ة هـ دفعاليتهاي عم. شوند استثنايي و بي اهميتنده وسيلة طلب مستقيم لذت تعيين مياما اعمالي كه بدين ترتيب ب

  .شود كه مقدم بر حساب لذات و آالم استكسي به وسيله طلبهايي تعيين مي

شـخص  . ممكـن اسـت طالـب رنـج خـود باشـد       تواند موضوع طلب واقع شود؛ شـخص مازوخيسـت  هر چيزي مي

انسـان  . مازوخيست بي شك از رنجي كه طلبيده است لذت مي برد؛ اما اين لذت معلول آن طلب است، نه بـه عكـس  

مثالً پيـروزي طرفـي در جنگـي     -شود مگر به علت طلبش چيزي باشد كه در شخص او مؤثر نميممكن است طالب 

انسان ممكن است افزايش خوشبختي همگـان و كـاهش رنـج همگـان را      .كه شخص طلب كننده در آن بيطرف است

او متفاوتنـد، لـذتهايش نيـز    چـون طلبهـاي   . طالب باشد، يا ممكن است مانند كاراليل درست عكس اين را طلب كند

  .كندفرق مي

اص علت اول تعارض نفـس پرسـتي اسـت؛ يعنـي غالـب اشـخ      . اخالق الزم است، زيرا كه طلبهاي افراد متعارضند

اما وقتي كه عامل نفس پرستي هم در كـار نباشـد، بـاز تعـارض بـه      . بيشتر راحت خود را مي طلبند تا راحت ياران را

يكي ممكن است آرزو كند كه همه كاتوليك باشند؛ ديگري ممكـن اسـت همـه را كـالويني     . همان اندازه ممكن است

احالق داراي يـك غـرض دو   . عي فراوان دخيل مي شونداين گونه اميال غير نفس پرستانه در تعارضات اجتما. بخواهد

اول، يافتن محكي كه به وسيلة آن اميال خوب از بد متمايز شـوند؛ دوم، تشـويق اميـال خـوب و تقبـيح      : جانبه است

  .اميال بد

گويد آن اميال و آن اعمالي خوبند كه روانشناختي آن است، مي جويي، كه مستقل از جزءجزء اخالقي نظرية بهره

عمـل را تشـكيل دهـد، بلكـه      غرضلزومي ندارد كه اين موضـوع  . در واقع باعث پيش بردن خوشبختي همگان شوند

آيا هيچ برهان نظري معتبري بر له يا بر عليـه ايـن نظريـه وجـود دارد؟ مـا در      . عمل باشد نتيجةفقط الزم است كه 

انه تفاوت دارد؛ زيرا مي گويد كه يجوچه با اخالق بهرهاخالق ني. رو ديديمه ب نين سؤالي رومورد نيچه نيز خود را با چ

من شخصاً . از نژاد بشر حائز اهميت اخالقي هستند و خوشبختي يا بدبختي مابقي بايد ناديده گرفته شود فقط اقليتي

. سئلة علمي باشد بتوان مورد بحـث قـرار داد  عقيده ندارم كه اين اختالف را به وسيلة براهيني كه قابل طرح در يك م

اند زبان به اعتراض خواهند گشـود و موضـوع بيشـتر    امعة اشرافي نيچه به حساب نيامدهبديهي است كساني كه در ج

اشخاص دموكرات مسـتعد  . جويانه دموكراتي و ضد رمانتيك استاخالق بهره. ا خواهد كرد تا نظريجنبة سياسي پيد

دارند به عقيـدة مـن فقـط ممكـن اسـت در      جهان دوست مياما كساني كه نظر بايرون را دربارة . پذيرفتن آن هستند

  .عمل شكست بخورند ولي از راه استناد به امور واقعي، در مقابل اميال، مجاب شدني نيستند

. مهمتر بودنـد دستگاه آنها دو دستگاه ديگر را پديد آورد كه از خود آن . راديكالهاي فلسفي مكتب حد واسط بودند

اساسـي   داروينيسم عبـارت اسـت ار انطبـاق نظريـة مـالتوس، كـه جـزء       . اين دو عبارتند از داروينيسم و سوسياليسم

ه در آن پيـروزي  يعني رقابـت آزاد كلـي كـ    -سياست و اقتصاد بنتاميان را تشكيل مي داد، با زندگي حيواني و نباتي 

خود داروين از مالتوس متأثر بود، . داران موفق داشته باشندبه سرمايهد كه بيشترين شباهت را شونصيب جانوراني مي

                          امـا فـرق فـراوان بـود ميـان رقـابتي كـه اقتصـاديان رسـمي          . و به طور كلي با راديكالهاي فلسفي نظر موافـق دشـت  

يـك مفهـوم   » رقابـت آزاد «در اقتصاد رسـمي   .كردوين آن را انگيزة تكامل اعالم ميمي پسنديدند، و تنازع بقا كه دار

قيب خـود ارزانتـر بفروشـد،    تواند از رانسان مي. شوديلة محدوديتاي قانوني محصور ميبسيار مصنوعي است كه به وس

كسـاني  . كار بـرد گرفتن از كارخانه داران خارجي بنبايد نيروهاي مسلح دولت را براي سبقت . تواند او را بكشداما نمي

د كه صاحب سرمايه باشند، نبايد در پي آن باشند كه به وسيلة انقالب وضـع خـود را بهتـر    نخوشبختي را نداركه اين 

  .فهميدند حقيقتاً آزاد نبودچنانكه بنتاميان آن را مي» آزاد رقابت«. كنند
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نـد بـه پـايين    قاعده اي نداشت كه مانند مشت زني ضـربه زدن از كمرب . اما رقابت دارويني از اين نوع محدود نبود

كـار  ب. بيـرون نيسـت  محدودة قانون در ميان جانوران وجود ندارد؛ جنگ هم از شمار شيوه هـاي رقابـت   . ممنوع كند

بر تصوري كه بنتاميان از قاعده داشتند، خالف قاعده بـود؛ امـا از عرصـة    براي تأمين پيروزي در رقابت، بنابردن دولت 

آنكه خود داروين ليبرال بود، و با آنكه نيچه جز با تحقير از او نـام نمـي بـرد،    در حقيقت با . تنازع دارويني بيرون نبود

داروين، وقتي كه تمام و كمال وارد دستگاه فلسفي مي شد، شباهت بسيار بيشـتري بـه فلسـفة نيچـه     » بقاي انسب«

انتشـار   1859دارويـن در  » اصل انـواع «اما اين تحوالت به دورة ديرتري تعلق دارند؛ زيرا كه . داشت تا به فلسفة بنتام

  .يافت و مفاد سياسي آن در آغاز امر فهميده نشد

ريكـاردو، كـه روابـط    . ز شدسوسياليسم به عكس در اوج فلسفة بنتام و به عنوان نتيجة مستقيم اقتصاد رسمي آغا

كاري است كه صرف گفت كه ارزش تبادل كاال تماماً منبعث از ام و مالتوس و جيمز ميل داشت، مياي با بنتصميمانه

ــت  ــده اس ــد آن ش ــه را در  . تولي ــن نظري ــاردو اي ــكين    1817ريك ــاس هاجس ــد توم ــال بع ــت س ــار داد و هش                                               انتش

Thomas Hodgskin  دفـاع از كـار در برابـر    «افسر سابق نيروي دريايي، نخستين جوابية سوسياليستي را تحت عنوان

ل كـرد كـه اگـر    او چنين اسـتدال . منتشر كرد Labour Defended against the Claims of capital» مايهدعاوي سر

گفت ارزش كالً ناشي از كار باشد، پس تمام پاداش آن را بايد به جيب كارگر بـرود، و سـهمي كـه    چنانكه ريكاردو مي

پـس از   Robert Owenنگـام رابـرت اون   در همـين ه . ب محض باشدصاكنون مالك و سرمايه دار مي برند بايستي غ

ناميـده شـد   » سوسياليسـم «تجربة عملي فراواني كه به عنوان كارخانه دار كسب كرده بود به نظريه اي كه بـه زودي  

ن او.) ان اون را بدين نـام ناميدنـد  استعمال شد كه پيرو 1827نخستين بار در » سوسياليست«كلمة . (اعتقاد پيدا كرد

شـين در  وسيلة كافي براي مبارزه با نيروي ما» تجارت آزاد«كند و قاعدة ي كارگران را اشغال ميين دارد جاگفت ماش

تـرين شـكل سوسياليسـم    روشي كه وي براي رفع اين مضرت پيشنهاد كرد قديم. گذارددست طبقات كارگر باقي نمي

  .جديد است

رمايه گذاري كـرده بـود، راديكالهـاي فلسـفي     گرچه اون دوست بنتام بود، و بنتام مبلغ هنگفتي در كارخانة اون س

نظريات جديد او را نپسنديدند؛ و حقيقت آنكه ظهور سوسياليسم باعث شـد كـه راديكالهـاي فلسـفي از آنچـه بودنـد       

. هاجسكين پيرواني در لندن پيدا كرد، و جيمز ميل از اين امر دچار وحشت شـد . كمتر راديكال و كمتر فلسفي گردند

  :ميل نوشت

نبايد وجود داشته باشـد، و وجـود   ] مالكيت[گويا آنها عقيده دارند ... يم آنها از مالكيت سيماي كريهي دارد؛مفاه«

فهمنـد آنچـه        چـه احمقنـد كـه نمـي    ... انـدر كارنـد   دستآنها شك ندرم كه اراذل در ميان . آيدبد مي آن به نظر آنها

  ».توانند به روز خود بياورندخواهد آورد كه فقط همانان مي شانكنند چنان باليي به روزوار آرزويش را ميديوانه

. توان آغاز جنگ طوالني ميان سـرمايه داري و سوسياليسـم دانسـت   نوشته شده است مي 1831را كه در  اين نامه

 كنـد كـه  سازد، و اضافه ميهاجسكين منتسب مي» ت ديوانه وارمهمال«در يك نامة ديگر، جيمز ميل اين نظريه را به 

  ».خواهد بوداگر اين عقايد اشاعه يابد، جامعة متمدن ويران خواهد شد؛ از سيل بنيان كن هون و تاتار بدتر «

دسـت   امـا در . گيـرد ، در دايرة تاريخ فلسفه قرار نمـي سوسياليسم، تا آنجا كه فقط جنبة سياسي و اقتصادي دارد 

 .ينده مورد بحث قرار خواهد گرفتآر فصل فلسفة او د. اي هم تركيب كردكارل ماركس سوسياليسم فلسفه
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سوسياليسم جنبة علمي بخشيده و بيش از  گيرند كه مدعي شد بهمعموالً به عنوان كسي در نظر مي كارل ماركس را

الشعاع قرار داده مؤثر بـوده  ب و دفع تاريخ اخير اروپا را تحتهر كس ديگري در ايجاد نهضت نيرومندي كه از راه جذ

  .است

مـن در نظـر   . سياست ماركس، مگر در برخي جنبه هاي كلي، از دامنة كتاب حاضر بيرون اسـت  بررسي اقتصاد يا

از ايـن لحـاظ قـرار دادن او در    . دارم كه ماركس را فقط به نام فيلسوف و مؤثر در فلسفة ديگران مورد بحث قرار دهم

لهـاي فلسـفي اسـت، و    ماركس از يك جهت مانند هاجسـكين محصـول راديكا  . يك طبقة مشخص كار دشواري است

. تسـ دهد؛ از جهت ديگر احيا كنندة مجـدد فلسـفة مـادي ا   الفتشان را با رمانتيكها ادامه ميمذهب عقالني آنها و مخ

بـاز از  . ماركس تعبير تازه اي از اين فلسفه به دست داده و ميان آن و تاريخ بشر رابطـة جديـدي برقـرار كـرده اسـت     

دستگاه سازان بزرگ و جانشين هگل اسـت؛ و ماننـد هگـل بـه يـك فرمـول       جهت ديگر، ماركس آخرين فرد سلسلة 

تأكيد بر هر كـدام از ايـن جهـات بـه قيمـت فرامـوش       . كند اعتقاد دارده سير تكامل نوع بشر را خالصه ميعقالني ك

  .كردن جهات ديگر منظرة مخدوشي از فلسفة ماركس به دست خواهد داد

مانند آمبروز قـديس در تـروس    1818ماركس در . نجي را توضيح مي دهدوقايع زندگاني ماركس تا حدي اين بغر

Treves ن بينـي آن  اتروس در دورة انقالب و عهد نالئون عميقاً تحت تأثير فرانسويان قرار گرفته بود و جه. متولد شد

گـامي كـه مـاركس    اجداد ماركس خاخام بودند، اما پدر و مادرش هن. بسيار بيش از غالب نقاط ديگر آلمان جهاني بود

در . ماركس با يك اشراف زادة غير يهودي ازدواج كرد و سراسـر عمـرش را شـيفتة او بـود    . كودك بود مسيحي شدند

بـر ضـد    Feuerbachدانشگاه تحت تأثير فلسفة هگل كه هنوز رواج داشت قرار گرفت و همچنين از طغيان فوير بـاخ  

» اينونگسـ راينيشـه ت «ر روزنامه نگاري دست زد، امـا روزنامـة   ماركس به كا. هگل و در جهت فلسفة مادي متأثر شد

Rheinische Zeitung پـس از آن  . روش افراطي از طرف مقامات دولتـي تحـت فشـار و توقيـف قـرار گرفـت       تبه عل

در آنجا فردريش انگلس را مالقـات كـرد كـه مـدير يـك      . براي مطالعة سوسياليسم به فرانسه رفت 1843ماركس در 

بـدين ترتيـب   . به توسط او ماركس با اوضاع كارگران انگلستان و اقتصاد انگليسي آشـنا شـد  . منچستر بود كارخانه در

تا آنجا كه به اروپـاي غربـي مربـوط    . ، ماركس معلومات و اطالعات جهاني فراوان به دست آورد1848پيش ار انقالب 

توان گفت، زيـرا  مورد اروپاي شرقي نمي را درولي اين مطلب . مي شد، ماركس هيچ تمايل ملي از خود نشان نمي داد

شركت كرد، امـا ارتجـاع او را    1848ماركس در هر دو انقالب فرانسوي و آلماني . ماركس هميشه از اسالوها بيزار بود

بقية عمر را، با وقفه هاي كوتاهي، در لندن گذراند، در حالي كـه از  . به انگلستان پناهنده شود 1849ناچار ساخت در 

را به نوشتن و كسب دانـش  ر و بيماري و مرگ فرزندانش در رنج و تعب بود، و معهذا به نحو خستگي ناپذيري خود فق

اميد داشت كه اگر هم انقالب در زمـان حيـاتش   . انگيزة كار او همواره اميد به انقالب اجتماعي بود. داشتمشغول مي

  .واقع نشود، باري زمان وقوع آن چندان دور نباشد
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نيز مانند بنتام و جيمز ميل مسلك رمانتيك را به هيچ وجه قبـول نـدارد، بلكـه هميشـه قصـد دارد كـه        ماركس

اقتصاد ماركس محصول اقتصاد كالسيك انگليسي است، و فقـط نيـروي محـرك    . نظرياتش صورت علمي داشته باشد

خـود را رفـاه سـرمايه داران، در مقابـل     اقتصاديان كالسيك، به طور آگاهانه يا ناآگاهانه، مقصود . آن تغيير يافته است

ماركس به عكس با اين منظور به كار پرداخت كـه نماينـدة منـافع مـزدوران     . قرار مي دادند ،مالكان و مزدوران هر دو

آن شور و حرارتـي را كـه الزمـة     -شود ديده مي 1848» مانيفست كمونيستي«چنانكه در  -او در زمان جواني . باشد

. دادن شور و حرارت را از خود نشـان مـي  يك نهضت جديد است دارا بود، چنانكه ليبراليسم نيز در زمان ميلتون همي

  .كردگز بر هيچ درك غير علمي تكيه نمياما ماركس هميشه مايل و مشتاق بود كه بر داليل و شواهد استناد و هر

ماترياليسم او، كـه مـاركس تحـت    . ناميد، اما نه از نوع ماترياليستهاي قرن هجدهممي ماركس خود را ماترياليست

را بر آن مي افزود، از لحاظ مهمي با ماترياليسم قديم متفاوت است، و بيشـتر بـا آنچـه    » ديالكتيك«تأثير هگل صفت 

يم احسـاس  گفت ماترياليسم قدماركس مي . ناميده مي شود شباهت دارد) Instrumentalism(» ابزار گرايي«امروزه 

در نظر ماركس احساس يا . دادت را در درجة اول به عين نسبت ميدانست و بدين ترتيب فعاليرا، اشتباهاً، منفعل مي

مـادة خـامي بـيش     ،عين مطلق، مجزا از فعاليت ادراك كننده. ادراك كالً فعل و انفعال متقابل بين ذهن و عين است

معرفت به معني قديم كه عبارت است از تفكر منفعالنـه، يـك   . م شدن تغيير شكل مي دهدنيست كه در فراگرد معلو

ايـن مسـئله كـه آيـا     «: گويـد مي. عبارت است از دخالت در اشيا دهدفراگردي كه واقعاً رخ مي. عي استانتزاع غير واق

حقيقـت فكـر، يعنـي    . مـي اي اسـت عل يك مسئلة نظري نيست، بلكـه مسـئله   درحقيت عيني به تفكر انسان تعلق دا

مسئلة حقيقت ياعدم حقيقت فكري كه از عمل منتزع شده باشـد،  . واقعيت و قدرت فكر، بايد در عمل به اثبات برسد

 تغييـر دادن اما كار واقعـي  . اندكرده تعبيرفالسفه فقط جهان را به طرق مختلف ... يك مسئلة مدرسي محض است

  1».جهان است

فراگردي كه فالسفه آن را تعقيـب معرفـت ناميـده انـد،     : ماركس را چنين تفسير كنيم توانيم كالمبه نظر من مي

برخالف آنچه پنداشته شده، فراگردي نيست كه در آن عين ثابت باشد و عمل انطباق تمامـاً از طـرف عـارف صـورت     

كس ايـن  مار. رار دارندگيرد؛ بلكه به عكس ذهن و عين، عارف و معروف، هر دو در يك فراگرد مداوم انطباق متقابل ق

  .شودامد، زيرا كه هرگز ختم نمينمي» ديالكتيكي«فراگرد را 

آنچه واقـع  . زمة اين نظريه استكنند، اله تجربيان انگليسي آن را تصور ميبدان معني ك ،»احساس«انكار حقيقت 

اركس بهتـر آن اسـت كـه    نامند، به نظـر مـ  مي» احساس«جربيان انگليسي آن را شود اگر همان چيزي باشد كه تمي

ماركس معتقد است كه ما در حقيقت به عنـوان جزئـي از   . ناميده شود؛ زيرا كه اين لفظ مفيد فعاليت است» التفات«

بـه حسـاب نيـاورد يـك انتـزاع       اي كه عمـل را كنيم؛ و هر نظريه، به اشيا التفات ميفراگرد عمل كردن راجع به اشيا

  .كننده خواهدبودگمراه

) Activist(را از اين نقطـة نظـر فعلـي    » حقيقت«دانم ماركس نخستين فيلسوفي بود كه مفهوم ه من ميتا آنجا ك

بـيش از   در آثار او اين انتقاد چندان مورد تأكيد قرار نگرفته است، و به همين جهت من در اينجا. مورد انتقاد قرار داد

  .گذارميكي از فصول بعدي ميريه را براي گويم و بررسي اين نظاين در اين باره سخن نمي

ماركس مانند هگل معتقد است كـه جهـان   . فلسفة تاريخي ماركس تركيبي است از نظرية هگل و اقتصاد انگليسي

مطابق فرمول ديالكتيكي تحول و تكامل مي يابد، اما در مورد نيروي محرك اين تحـول و تكامـل بـه كلـي بـا هگـل       

شـود تـاريخ بشـري مطـابق مراحـل      قاد داشت كه باعث ميتاع» روح«ام هگل به يك هستي مرموز به ن. مخالف است

روح بايـد آن مراحـل را   ايـن  اينكه چرا . هگل تشريح شده، تحول و تكامل يابد» منطق«ديالكتيكي، چنانكه در رسالة 
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كوشد فلسفة هگـل را بفهمـد، و در هـر مرحلـه     مي» روح«سوسه مي شود كه البد آن انسان و. بگذراند، روشن نيست

جز اينكه نـوعي جبريـت   . رداديالكتيك ماركس هيچ اين كيفيت را ند. باكانه تجسم مي بخشداست بيآنچه را خوانده 

اي است بـه معنـاي خاصـي    اما اين ماده، ماده. است، نه روحدر نظر ماركس نيروي محرك ماده . در آن ديده مي شود

معنـي ايـن   .  مورد بحث قرار گرفت، و نه آن مادة فاقد كيفيت انساني كه اتميستها بدان معتقد بودندكه در سطور باال

ن قسـمت  مقدمه اين است كه در نظر ماركس نيروي محرك در واقع عبارت است از رابطة انسان با ماده، كه مهمتـري 

ين و فلسفه و هنر هـر دوره اي از تـاريخ   به اين ترتيب در نظر ماركس سياست و د. دهدآن را شكل توليد تشكيل مي

به نظر من مـاركس معتقـد نبـود    . بشر محصول شيوه هاي توليد است، و نيز تا حد كمتري محصول شيوه هاي توزيع

ايـن  . دانستا خطوط كلي فرهنگ قابل انطباق ميكه اين قاعده در همة دقايق فرهنگ جاري است، بلكه آن را فقط ب

شود نظرية بسيار مهمي اسـت و بـه خصـوص موضـوع عالقـة مـورخ       ناميده مي» ليستي تاريختصور ماتريا«نظريه كه 

پذيرم؛ اما به نظر من اين عقيده حاوي عناصر بسيار مهمـي از حقيقـت   ن را به اين صورت نميخود من آ. فلسفه است

شريح شده، مؤثر بـوده  ن از تحوالت فلسفه، به طوري كه در كتاب حاضر تماست، و ملتفت هستم كه در بررسي خود 

  .بگذاريد ابتدا تاريخ فلسفه را در ارتباط با نظرية ماركس مورد بررسي قرار دهيم. است

به طور ذهني، هر فيلسوفي به نظر خودش چنين مي نمايد كه مشغول تعقيب امـري اسـت كـه مـي تـوان آن را      

ختالف نظر داشته باشـند، امـا در هـر    با يكديگر ا» حقيقت«ممكن است فالسفه در خصوص تعريف . ناميد» حقيقت«

كسي كه بينديشـد كـه   هيچ . ا بپذيرندصورت حقيقت چيزي است عيني؛ چيزي است كه به يك معني همه بايد آن ر

اما هر فيلسوفي مـي پـذيرد كـه بسـياري از     . بيان انحراف غير عقالني است در پي فلسفه نخواهد رفت سراسرفلسفه 

. انـد اند كـه معمـوالً از آن آگـاه نبـوده    قايد خود داليل غير عقالني داشتهبسياري از ع فالسفه منحرف بوده اند و براي

ماركس هم مانند ديگران به صحت نظريات خود معتقد اسـت، و آنهـا را بيـان احساسـاتي كـه طبعـاً از يـك يهـودي         

بارة اين تضـادي كـه ميـان    در. گيردرود در نظر نميط در اواسط قرن نوزدهم انتظار ميشورشي متعلق به طبقة متوس

  توان گفت؟يني در يك فلسفه وجود دارد چه ميعقايد ذهني و ع

توان گفت فلسفة يونان تا ارسطو مبين طـرز تفكـر مناسـب بـا دولتشـهر اسـت و فلسـفة رواقـي         به طور كلي، مي

متناسب با استبداد كلي و فلسفة مدرسي بيان عقالني منويات كليسا به عنوان يك سازمان؛ و از دكـارت بـه بعـد، يـا     

بكار اسـت و ماركسيسـم و   هني طبقـة متوسـط كاسـ   ذالاقل از الك به بعد، فلسفه متمايل به تجسم بخشيدن سوابق 

اما عقيـده  . به نظر من اين نكته هم صحيح است و هم مهم. فاشيسم فلسفه هاي متناسب بادولت صنعتي جديد است

اول، اوضاع اجتماعي كه بايـد بـه حسـاب بيايـد، همـان قـدر كـه        : كه ماركس از دو لحاظ مرتكب خطا مي شود مدار

دوم، . آن اسـت  قدرت مربوط مي شود، كه ثروت فقط يكي از اشـكال اين اوضاع به . سياسي است اجتماعي هم هست

. اي صورت تفصيلي و فني پيدا كند، ديگر اصل عليت اجتماعي با آن قابل انطبـاق نخواهـد بـود   به محض آنكه مسئله

ام، و بـه همـين جهـت ديگـر در آن     تشـريح كـرده   Power» قـدرت «ايراد نخستين را من در كتاب خود تحت عنوان 

ذكـر مثالهـايي دربـارة دامنـة آن                         ايراد دوم ارتباط نزديكتري بـا تـاريخ فلسـفه دارد و بـه     . گويمخني نميس خصوص

  .پردازممي

اين مسئله ابتدا به وسيلة افالطون، و سپس به وسيلة ارسـطو و مدرسـيان و   . ابتدا مسئلة كليات را در نظر بگيريد

بي معني است كه بگوييم عقايد فالسفه در ايـن  . منطقيان مورد بحث قرار گرفته است تجربيان انگليسي و جديدترين

و خواهـان  افالطون تحت تأثير پارمنيدس و مـذهب اورفئوسـي بـود، ا   . مسئله تحت تأثير تمايالت آنها واقع شده است

تر بود و از عالم محسـوس  ربيارسطو تج. ني اعتقاد پيدا كندفاتوانست به حقيقت نهايي دار يك جهان ابدي بود و نمي

تجربيان تمام عيار در عصر جديد تمايلي دارند كه در جهت خالف تمايل افالطون است؛ يعني . روزمره بدش نمي آمد

فكر عالم فوق محسوس برايشان ناخوشايند است، و حاضرند براي پرهيز از اعتقاد آوردن به چنين جهاني تـن بـه هـر    
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 گفتـه  . الت متباين هميشگي هستند و تنها ارتباط نسبتاً بعيدي بـا نظـام اجتمـاعي دارنـد    اما اين تماي. افراطي بدهند

من در صـحت  . مي شود كه عشق به ابديت از خصايص طبقة فارغ و مرفه است كه از دسترنج ديگران زندگي مي كند

توان گفـت كـه تصـور    عكس، ميبه . دو مرفه نبودن و اسپينوزا اشراف فارغ Epictetusس تتواپيك. اين نكته شك دارم

يـن  ا. خواهنـد ن خسته است كه چيزي جز آسايش نميكند، متعلق به زحمتكشاآن هيچ كس كار نميبهشت، كه در 

  .بردو سر انجام نيز راه به جايي نمي نهايت ادامه داد،توان تا بيگونه استدالل را مي

هر يك از طرفين مي تواند براهيني اختـراع كننـد    از طرف ديگر وقتي وارد جزئيات جدال كليات شويم مي بينيم

بعضي از انتقادات ارسطو از افالطون در اين مسئله تقريبـاً مـورد اجمـاع عـام     . كه طرف مقابل اعتبار آن را اذعان كند

اي پديـد آمـده اسـت و    له حكم صـادر نشـده اسـت، شـيوة تـازه     ئسدر همين دورة اخير، با آنكه هنوز در اين م. است

خالف عقل نيست كه اميدوار باشيم در آينـدة نزديـك منطقيـان    . از مسائل مشابه مسئلة كليات حل شده اند بسياري

  .در اين مسئله هم به توافق قطعي برسند

. اين برهان چنانكه ديديم به وسيلة انسـلم اختـراع شـد   . در نظر بگيريد رابه عنوان مثال دوم، برهان بود شناختي 

بـه عقيـدة   . ذيرفت، دكارت پذيرفت، كانت رد كرد، هگل دوباره مقام سابق آن را اثبـات كـرد  توماس اكويناس آن را نپ

عدم اعتبار ايـن برهـان را اثبـات    » وجود«من مي توان به قطعيت تمام گفت كه منطق جديد در نتيجة تحليل تصور 

رد ايـن  . يـك امـر فنـي اسـت    اين امر ديگر مربوط به مشرب فلسفي يا نظام اجتماعي نيست، بلكه صـرفاً  . كرده است

تومـاس   توانستيم تصور كنيم كهشد ما نميشود؛ اگر مين نتيجة آن، يعني وجود خدا، نميبرهان البته دليلي بر بطال

  .پذيرفته استاكويناس اين برهان را نمي

ماركس معنـاي آن  ديديم كه . اين كلمه مي تواند معناي بسيار داشته باشد. با مسئلة ماترياليسم را در نظر بگيريد

دوام جدالهاي پر حرارتي كه بر سر صحت يا بطالن آن صورت گرفته بيشتر بر اثر طفره رفـتن  . را از ديگرگون ساخت

وقتي كه اين كلمه را تعريف كنيم معلوم مي شود كه، بر طبـق بعضـي تعـاريف ممكـن، بطـالن      . از تعريف بوده است

تواند صحيح باشد، گو اينكه دليـل مثبتـي بـراي چنـين     اريف ديگر مياست و برطبق بعضي تعماترياليسم قابل اثبات 

اعتقادي وجود ندارد؛ در حالي كه باز بر طبق تعاريف ديگر داليلي در تأييد آن وجود دارد، گرچه ايـن داليـل قطعـي    

  .باز همة اينها بستگي به مالحظات فني دارند و به هيچ وجه به نظام اجتماعي مربوط نيستند. تندسني

شـود، از دو عنصـر بسـيار    ناميـده مـي  » فلسـفه «آنچـه در عـرف   . حقيقت مطلب در واقع به قدر كافي ساده است

اين مسائل تابع روشهايي هسـتند كـه در مـورد    . از يك طرف مسائل علمي يا منطقي داريم. متفاوت تشكيل مي شود

مـورد   رقة شديد توده هاي مردم اسـت و د از طرف ديگر مسائلي وجود دارد كه مورد عال. آنها اتفاق رأي حاصل است

در ميان مسائل اخير، مسائل علميي هست كه بر كنار مانـدن از آنهـا غيـر    . آنها نفياً يا اثباتاً دليل محكمي وجود ندارد

از كشور خود پشتيباني كنم يا اينكه وارد ضـديت سـختي هـم بـا     يا وقتي كه جنگي در بگيرد، من بايد . ممكن است

بسيار اتفاق افتـاده اسـت كـه بـين پشـتيباني كـردن از مـذهب رسـمي و         . و هم با مقامات دولتي بشومدوستان خود 

در بسياري از موضوعاتي كه عقل محض راجع به آنها خاموش است، بـه  . مخالفت با آن حد وسطي وجود نداشته است

بـه معنـي بسـيار    » فلسـفه، «ك ي .طرفي شكاكانه در پيش بگيريمبراي ما غير ممكن است كه روش بي داليل مختلف

با توجـه بـه ايـن معنـي     . از اين قبيل احكام فوق عقالني است) كارگاني(معمولي كلمه، عبارت از محموعة اندام واري 

ديگـري سـواي   اما حتي بدين معني هم فلسفه به وسيلة علـل  . است كه دعوي ماركس تا حدي صحت دارد» فلسفه«

جنگ در عليت تاريخي براي خود سهمي دارد؛ و پيروزي در جنگ هميشـه   به خصوص. شودعلل اقتصادي تعيين مي

  .شوده منابع اقتصادي بيشتري دارد نمينصيب طرفي ك

ماركس فلسفة تاريخي خود را در قالبي كه هگل ارائه كرده بود جـاي داد؛ امـا در حقيقـت فقـط دور ديـالكتيكي      

سـم بـه نماينـدگي مالكـان، سـرمايه داري بـه نماينـدگي        فئودالي: است كه مورد عالقة اوسـت و آن عبـارت اسـت از   
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هگل ملتها را حامل حركت ديالكتيكي مـي دانسـت، مـاركس    . كارفرمايان صنعتي، سوسياليسم به نمايندگي مزدوران

او هميشـه دعـوي هرگونـه دليـل اخالقـي يـا بشـر دوسـتانه را بـراي تـرجيح دادن           . طبقات را به جاي آنها قـرار داد 

بل طرفي  ،مي گفت موضوع اين نيست كه اين طرف اخالقاً بهتر باشد. گرفتن جانب مزدوران منكر بودسوسياليسم يا 

ماركس ممكن بود بگويـد كـه مـدافع سوسياليسـم     . كت كامالً جبري خود به آن تمايل داردحراست كه ديالكتيك با 

او بـي شـك   . داشـت  حقيقـت نمـي  مي گفت ادعايش كامالً اما اگر چنين. نيست، بلكه فقط آن را پيش بيني مي كند

معتقد بود كه حركت ديالكتيكي، به يك معني غير شخصي، پيشرفت است؛ و يقينـاً عقيـده داشـت كـه سوسياليسـم      

ن عقايد، گرچـه بايسـتي بـر    اي. چون مستقر شود بيش از فئوداليسم و سرمايه داري به سعادت بشر كمك خواهد كرد

     امـا گـاه نيـز اتفـاق     . ا كه نوشته هايش مربوط است در پشت صحنه باقي ماندندوده باشند، تا آنجباش مسلط زندگاني

پـردازد، و  ت تمام به ترغيب و تهييج شـورش مـي  كند و با قوش بيني همراه با متانت را رها ميافتد كه ماركس پيمي

  .شودهايش تلويحاً معلوم ميدر همة نوشتهاش هاي ظاهراً علميگوييجهت پيش

اسـت   يملـ بيش از حد ع. اگر به عنوان فيلسوف محض مورد مطالعه قرار گيرد، داراي معايب مهمي استماركس، 

ين سياره نيز بـه انسـان، محـدود    نظرش به اين سياره، و در حدود هم. صر خويش استو بيش از حد گرفتار مسائل ع

باليد ميت كيهاني را كه سابقاً بدان مياز زمان كوپرنيكوس به بعد معلوم و مبرهن شده است كه انسان آن اه. شودمي

  .نيافته باشد حق ندارد فلسفة خود را علمي بنامدكسي كه اين حقيقت را به خوبي در هيچ. ندارد

پيشـرفت بـه عنـوان    پـذيرفتن  به موازات اين محدوديت به امور زميني، در فلسفة ماركس نوعي آمادگي نيز براي 

از خصايص قرن نوزدهم بود و همانقدر در فلسفة مـاركس وجـود دارد كـه در     اين آمادگي. يك قانون كلي وجود دارد

دن از مالحظـات  فقط به علت اعتقاد به اجتناب ناپذير بودن ترقي است كه مـاركس قطـع نظـر كـر    . عقايد معاصرانش

                                                        هـر آينـه از وي   . تـري خواهـد بـود   اگـر سوسياليسـم فـرا رسـد، وضـع جديـد وضـع به       . دانستاخالقي را ممكن مي

پرسيدند، ماركس فوراً اذعان مي كرد كه وضع جديد به نظر مالكان و سرمايه داران وضـع بهتـري نخواهـد نمـود؛     مي

مـاركس خـود را   . دهـد با حركت ديـالكتيكي زمـان نشـان مـي     چيزي كه هست اين امر فقط ناهماهنگ بودن آنها را

  .تواند آن را توجيه كندبيني جهاني بود كه فقط خداپرستي ميناميد، اما داراي نوعي خوشاپرست ميخدان

اند غير علمي هستند؛ بدين معني كه هيچ گونه فلسفة ماركس كه از هگل گرفته شدهبه طور كلي همة آن عناصر 

  .دليلي براي فرض صحت آنها در دست نيست

به تن سوسياليسم خود پوشانيد در حقيقت ارتباط فراواني با اسـاس عقايـد وي   شايد آن جامة فلسفي كه ماركس 

به آساني مي توان مهمترين قسمتهاي مطالب ماركس را بدون هيچ رجوعي به ديالكتيك مجـدداً بيـان   . نداشته باشد

ت و مـاركس  رحمي هولناك نظام صنعتي، جنانكه صد سال پيش در انگلستان وجود داشماركس از قساوت و بي. كرد

دريافتـه بـود كـه    . متـأثر شـده بـود   . كامالً با آن آشنايي پيدا كرد» هيئتهاي سلطنتي«به توسط انگلس و گزارشهاي 

يد؛ و نيز دريافته بود كه بي عدالتي ايـن  د تحول يابد و به صورت انحصار درآاحتمال دارد اين نظام از صورت رقابت آزا

 صـنعتي  ماركس عقيده داشت كه در يـك اجتمـاع كـامالً   . وردگران پديد آهضت شورشي در ميان كارنظام بايد يك ن

يـك  هيچ . دولت بر زمين و سرمايه است تواند جانشين سرمايه داري خصوصي شود مالكيتشده، يگانه نظامي كه مي

اينجاسـت  نكتـه  . دهـد بطالن آنها را مورد بحث قرار نمياز اين قضايا موضوع بحث فلسفه نيستند، و لذا من صحت يا 

. كننـد ه ماركس حائز اهميت اسـت كفايـت مـي   كه اين قضايا در صورتي كه صحيح باشند، براي اثبات آنچه در دستگا

  .توانست از خود دور كندن زر و زيورهاي هگلي را ماركس مييابنابر

سـيال  حـزب سو برنامـة  در كشـور خـود او نظريـاتش الهـام دهنـدة      . تاريخ اسم و آوازة ماركس وضع خاصي دارد

يـك سـوم    1912دموكرات شد و آن حزب با قدمهاي استواري در جادة رشد پيش رفت، تا آنكه در انتخابات عمومي 

 وپس از جنگ جهاني اول حزب سوسيال دموكرات مدتي زمام امـور را در دسـت داشـت    . مجموع آرا را به دست آورد



 589 □ كارل ماركس 

 

در اين هنگام ديگر حزب اعتقادات ماركسيسـتي   نخستين رئيس جمهوري و ايمار عضو آن حزب بود؛ اما Ebertابرت 

در غرب هـيچ  . در همين احوال پيروان متعصب ماركس در روسيه دولت را به دست گرفتند. خود را از دست داده بود

نهضت كارگري وسيعي كامالً ماركسيستي نبوده است؛ حزب كارگر انگلستان گاهي به نظر رسيده است كه در جهـت  

امـا گروههـاي كثيـري از    . ولي هميشه به يك نوع سوسياليسم تجربي اعتقاد داشته است ،كندماركسيسم حركت مي 

لمان هرگونه طرفـداري از عقايـد مـاركس    آدر . انديكا، از ماركس متأثر شدهروشنفكران، چه در انگلستان و چه در امر

  1.ايد وي دوباره رواج يابدقهراً سركوب شده است، ولي ممكن است پس از سرنگون شدن نازيها طرفداري از عق

كـه                                                      ليبرالهـا،  : بدين ترتيب اروپا و امريكاي جديد از لحاظ سياسي و عقيـدتي بـه سـه فرقـه تقسـيم شـده اسـت       

اوت دارنـد؛ ماركسيسـتها   كنند اما از لحاظ انطباق با حوائج سازمان صنعتي تفـ االمكان از الك و بنتام پيروي ميحتي

ايـن دو  . كومت روسيه را در دست دارند و محتمل است كه در كشورهاي مختلف ديگر نيز نفوذشان افزوده شودحكه 

امـا  . ندارند، يعني هر دو عقالنيند و هر دو قصداً علمي و تجربي هستندزيادي ه لعقيده از لحاظ فلسفي از يكديگر فاص

                          اين امر در نامة جيمـز ميـل، كـه در فصـل گذشـته نقـل شـد و        . ف آنها شديد استاز نقطة نظر سياست عملي اختال

  .آشكار شده است» مفاهيم آنها از مالكيت سيماي كريهي دارد،«گويد مي

با انكه ماركس معتقـد اسـت كـه     .اما بايد اذعان كرد كه مذهب عقالني ماركس از بعضي لحاظ محدوديتهايي دارد

تعبير وي از فراگرد تحول و تكامل صحيح است و و قايع مطابق آن عمل خواهد كرد، باز عقيده دارد كـه ايـن برهـان    

فقط نسبت به كساني كشش خواهد داشت كه منـافع طبقاتيشـان بـا آن توافـق داشـته      ) قطع نظر از استثنائات نادر(

بدين ترتيب در عمـل خـواه نـاخواه بـا     . اني ندارد، و همة اميدش به جنگ طبقاتي استبه روش اقناع اميد فراو. باشد

درسـت اسـت كـه انتظـار مـي رود در نتيجـة       . يابد، گرچه نه نژاد برتر، سرو كار ميسياست قدرت و نظرية طبقة برتر

امـا ايـن آرمـان     ،بدهنـد انقالب اجتماعي طبقات از ميان بروند و جاي خود را به هماهنگي كامل سياسي و اقتصادي 

دد مسيح؛ تا تحقق اين آرمان جنگ و ديكتاتوري و ابرام و لجاج بر سر تعصبات عقيـدتي  جبعيدي است، مانند ظهور م

  .داشتخواهد وجود 

فرقة سوم عقايد جديد، كه در سياست نازيها و فاشيستها نمايندة آن هستند، از لحاظ فلسفي تفاوتش بـا دو فرقـة   

پـدران فلسـفي آن   . اين فرقه ضد عقالني و ضد علمي اسـت . يگر استبا يكد هتر از تفاوت آن دو فرقديگر بسيار عميق

كند و عقيـده دارد  ياين فرقه اراده را، به خصوص ارادة معطوف به قدرت را، تأكيد م. عبارتند از روسو و فيخته و نيچه

  .آن نژادها و افراد حق حكومت دارندكه اين اراده در نژادها و افراد خاصي بيشتر جمع شده است و لذا 

اين وحدت در حال حاضر از ميان رفته است، امـا شـايد غيبـت    . تا پيش از روسو جهان فلسفه داراي نوعي وحدت بود

توان با تسخير مجدد ذهن بشر به وسيلة عقل بار ديگر به دست آورد؛ امـا  اين وحدت را مي. به طول نينجامد آن زياد

 .خيزدا از دعوي برتري فقط ستيزه برميز هيچ راه ديگر ممكن نيست؛ زيربه دست آوردن آن ا

                                                           

  .نويسماست كه اين سطور را مي 1943در  .1
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تأثير كرد، و نيـز   Whiteheadوايتهد و انري برگسون فيلسوف فرانسوي تراز اول قرن حاضر بود كه در ويليام جيمز ه

كه طرفدار سرسخت سنديكاليسم و نويسندة كتـابي اسـت بـه     Sorelسورل . تأثير فراواني در تفكرات فرانسوي داشت

مـذهب غيـر عقالنـي برگسـون را بـراي توجيـه نهضـت         Reflection on Violence» تفكراتي دربارة شدت عمل«نام 

. اما سرانجام سورل سنديكاليسم را رها كرد و سـلطنت طلـب شـد   . كارگريي كه هدف معيني نداشته باشد به كار برد

سـاني بـا حركتـي كـه در حكومـت ويشـي بـه اوج خـود رسـيد          آفلسفة برگسون محافطه كارانه بود و به تأثير عمدة 

مـثالً ايـن   : اما در مذهب غير عقالني برگسون كشش وسيعي داشت كه هيچ با سياست ارتباطي نداشت. هماهنگ شد

برگسـوني محـض اسـت، بـه      او  Back to Methuselab» بازگشت به متوشالح«مذهب توجه برنارد شاو را، كه كتاب 

مـن دربـارة   . قطع نظر از سياست، مذهب برگسون را بايد از نظر فلسفي محض مورد بحث قرار دهـيم . خود جلب كرد

وسو اين مذهب نمونة بسيار خوبي است از طغيان بر ضد عقل كه از ركه آن با قدري تفصيل سخن خواهم گفت، زيرا 

  1.ر و وسيعتري از زندگي و تفكر جهان تسلط يافته استهاي وسيعتشروع شده و به تدريج بر عرصه

» از پيشـي «يـا  » تجربـي «: آنهابندي فلسفه ها معموالً يا برجسب روشها صورت مي گيرد، يا بر اساس نتايج طبقه

بنـدي  اما كوشش براي طبقه. ز روي نتيجهبندي اطبقه» ايده آليست«و » رئاليست«و بندي از روي روش است، طبقه

قبـول                              فلسفة برگسون هيهات ممكن باشد؛ زيـرا كـه ايـن فلسـفه راه خـود را از ميـان همـة تقسـيمات مـورد         كردن 

اما راه ديگري هم براي طبقه بندي فلسفه وجود دارد، كه دقت آن كمتر است اما شايد مردم غيـر فلسـفي   . شكافدمي

. م عبارت است از آن ميل غالبي كه فيلسوف را بـه نوشـتن وا داشـته اسـت    در اين راه اصل تقسي. را بيشتر ياري كند

مثالً تقسيم فلسفه به فلسفة حسي، كه از عشق به سعادت الهام مي گيـرد، و فلسـفة نظـري، كـه ملهـم از عشـق بـه        

  .بخش آنهاست، از اين گونه تقسيم بندي استفلسفة علمي، كه عشق به عمل الهاممعرفت است، و 

قشـه هـايي   سفه هايي را كه در وهلة اول خوش بينند يا بدبين، همة آنهـايي را كـه بـراي رسـتگاري ن    همة آن فل

ا در زمـرة فلسـفه هـاي حسـي قـرار                                كوشند اثبات كنند كه رستگاري غيـر ممكـن اسـت، مـ    كنند، يا ميپيشنهاد مي

        بيشتر دستگاههاي بـزرگ را در زمـرة فلسـفه هـاي نظـري      . اكثر فلسفه هاي ديني به اين طبقه تعلق دارند. دهيممي

از طـرف  . مي گذاريم؛ زيرا عشق به معرفت گرچه نادر است، ليكن بهترين مطالب فلسفه از اين عشق برخاسـته اسـت  

داند، و سعادت را معلول توفيق در عمل، و معرفت را مي است كه عمل را واالترين خوبي ديگر فلسفة عملي فلسفه اي

اگر فالسفه مردان عادي و متوسطي بودند، اين نوع فلسـفه در  . فقط ابزاري براي فعاليت توفيق آميز در نظر مي گيرد

 در حقيقـت . اما با وضع واقع ايـن گونـه فلسـفه تـا دورة اخيـر نـادر بـوده اسـت        . اروپاي غربي عموميت پيدا مي كرد

در ظهور اين نوع فلسفه ما مي توانيم، ماننـد خـود   . نمايندگان عمدة فلسفة عملي عبارتند از پراگماتيستها و برگسون

                                                           

  .منتشر شده است» Monist» «مونيست«مجلة  1912اين فصل عمدتاً تجديد چاپ مقاله اي است كه در شمارة سال مابقي . 1
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ت يونان، و باالخص افالطون، مالحظه كنيم؛ يا مي توانيم چنانكـه  برگسون، طغيان انسان عملي جديد را بر ضد حجي

دنيـاي جديـد طالـب    . هـيم امپرياليسم و اتومبيل ارتبـاط د با فت آن را انتظار مي ر Dr. Schillerظاهراً از دكتر شيلر  

  .اي است، و توفيقي كه اين فلسفه به دست آورده شگفت انگيز نيستچنين فلسفه

يعنـي در نظـر او جهـان بـه دو قسـمت جداگانـه       . فلسفة برگسون برخالف غالب دستگاههاي گذشته ثنوي اسـت 

ز طرف ديگر ماده، يا به عبارت بهتر آن چيز راكـدي كـه عقـل آن را بـه نـام      از يك طرف زندگي، ا: تقسيم شده است

زندگي كـه در حـال صـعود اسـت، و     : مجموعة جهان تصادم و تضاد بين اين دو قسمت متضاد است. ماده مي شناسد

هميشـه   زندگي كه عبارت است از يك نيروي عظيم، يك سائقة حياتي پهناور، كه يكبار براي. كه در حال سقوط هماد

راهـي از البـالي آن مـاده بشـكافد، و بـه      كـه  كند از ابتداي عالم پديد آمده و با مقاومت ماده روبرو شده، و تالش مي

كه موانع باعث تقسيم و تفرقة زندگي شـده انـد،    از آنجا. ماده را به كار گمارد مي آموزد كه از راه سازمان دادنتدريج 

قسـمتي از آن  . ني بپيچد با خشم و خروش در مجاري متنافر جريان يافته اسـت مانند بادي كه در گوشة خيابا ندگيز

ماده به واسطة همان انطباقاتي كه بدان تحميل مي كند در خود محو و مستغرق ساخته است، ولي زندگي هميشـه  را 

تقال اسـت، و مـدام    ش وكند و همواره براي يافتن راههاي فرار تازه در تالدانه حفظ ميقابليت خود را براي فعاليت آزا

  .هاي ماده كه راه را بر آن بسته است در جستجوي آزادي حركت بيشتري استدر ميان ديوار

                             تكامل در وهلة اول از راه انطباق با محيط قابل توضـيح نيسـت؛ انطبـاق فقـط پـيچ و خمهـاي تكامـل را توضـيح        

امـا ايـن تمثيـل    . ي كه از ميان تپه و ماهور مي گذرد و به شهر نزديك مي شـود دهد، مانند پيچ و خمهاي جاده امي

مكانيسـم نظريـة علـت غـايي     . در انتهاي جادة تكامل شهري يا هدف معيني وجود ندارد. كامالً وافي به مقصود نيست

نيسـم  مكا. دكنند كه هيچ آفرينش ذاتي در جهان وجـود نـدار  ب هستند؛ يعني هر دو چنين فرض ميدچار همين عي

رسد از مير تكامل بدان يداند و نظرية علت غايي، از آنجا كه عقيده دارد هدفي را كه سآينده را مستتر در گذشته مي

  .كندرگونه آفرينش را در نتيجه نفي ميتوان شناخت، وجود هپيش مي

مي گويد كـه تكامـل ماننـد    علت غايي بيش از مكانيسم نظر لطف دارد، بر ضد اين هر دو نظر به  برگسون، گرچه

 از پيش وجود دارد؛ اما تا وقتي كـه آن  ،انگيزة عمل، يعني يك حاجت نامعين. ريدگار استفكار يك هنرمند حقيقتاً آ

               مـثالً  . حاجت برآورده نشده دانستن ماهيت آن چيزي كه حاجت موضوع بحـث را برخواهـد آورد غيـر ممكـن اسـت     

. كه پيش از برخورد با اشيا از وجـود آنهـا آگـاه شـوند    ن نابينا ميل مبهمي دارند به اينه جانوراتوانيم فرض كنيم كمي

بينايي حاجت را ارضا كـرده، ولـي از   . اين ميل منجر به كوششهايي شده كه سرانجام به آفرينش چشم انجاميده است

تواند طرفداران تفـويض را  هب جبر نميل پيش بيني نيست، و مذبه اين دليل تكامل قاب. پيش قابل تصور نبوده است

  .مجاب كند

تخسـتين تقسـيم   . وي زمين كامل نشده اسـت رو تكامل واقعي حيات در تحول اما اين طرح كلي به وسيلة شرح 

. گياهان قصدشان اين بود كه انـرژي را در مخزنـي ذخيـره كننـد    . سير تكامل عبارت بود از تقسيم جانوران و گياهان

امـا در يـك مرحلـة ديگـر ميـان جـانوران       . برنـد  كاررا براي حركت ناگهاني و سريع ب ند كه انرژيجانوران قصد داشت

ري از يكـديگر  اين دو هرگز عـا . از يكديگر كمي بيشتر جدا شدند عقلو  غريزهانشعاب ديگري هم پديد آمد؛ يعني 

چه و زنبور و شخص برگسون شكل غريزه نزد مور دبختي بشر است، در حالي كه بهترينرفته عقل بنيستند؛ اما رويهم

سـند  «فرق بين عقل و غريزة برگسون مقام اساسي دارد؛ زيرا قسمت فراواني از اين فلسفه نوعي قصـة  . شوديافت مي

  .كندخوب و عقل نقش پسر بد را بازي مياست كه در آن غريزه نقش پسر  1»فورد و مرتون

                                                           

1 .The History of Sandford and Merton نوشتة توماس دي . داستان مفصلي است براي كودكانThomas day  كه در اواخر

  .م. رسندوب، و هر دو به سزاي كارهاشان ميد است و سندفورد خدر اين داستان مرتون ب. قرن هجدهم در انگلستان منتشر شد
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غريـزه اي اسـت كـه     اشـراق منظورم از «: گويدبرگسون مي. شوديده مينام اشراقغريزه در بهترين شكل خود 

فهميـدن  » .خوددار و خوداگاه شده باشد و بتواند دربارة هدف خود غور و تأمل كند و آن را بـي نهايـت بـزرگ سـازد    

كار ا بيم بايد حد اعالي كوشش خود رشرح اعمال عقل هميشه آسان نيست؛ اما اگر بخواهيم مقصود برگسون را بفهم

  .بريم

فقط مي توانـد دربـارة   » .چون آغوش طبيعت را ترك گويد، جماد مرده را هدف خود قرار مي دهد«هوش يا عقل 

چيزهاي غير مداوم و راكد انديشة واضـحي تشـكيل دهـد؛ تصـورات آن ماننـد اشـيا كـه در مكـان واقعنـد خـارج از           

يه و زماناً تثبيت مي كند؛ و چنان ساخته نشـده اسـت كـه    عقل مكاناً تجز. يكديگرند و داراي ثبات همان اشيا هستند

خصيصـة عقـل   «. تكامل را به انديشه درآورد، بل چنان است كه شدن را به شكل يك سلسله اوضاع نشـان مـي دهـد   

هندسه و منطق كه محصوالت نمونه وار آن هسـتند منحصـراً بـا    » .عبارت است از عجز طبيعي براي فهميدن زندگي

گويـد بـا عقـل تفـاوت بسـيار      يبل انطباقند؛ اما در موارد ديگر به وسيلة فهم عادي، كه برگسون حقاً ماجسام جامد قا

گويا جمادات چيزهايي هستند كه ذهن عمداً خلق كرده است تا عقل را بـا آن تطبيـق   . دارد، بايد جلو تعقل را گرفت

گويد كه پيدايش عقل و برگسون به ما مي. دشطرنج بازي كندهد؛ چنانكه نطع شطرنج را خلق كرده است تا روي آن 

يك فراگرد واحد بايسـتي مـاده و   «. اندز راه انطباق دو جانبه پديد آمدههر دو ا. پيدايش اجسام مادي متقابالً مرتبطند

  ».را در آن واحد از چيزي كه حاوي هر دوي آنها بوده جدا ساخته باشد عقل

به نظر من منظـور بـه طـور    . اي است و شايستگي فهميدن دارداستادانهاين تصور رشد همزمان ماده و عقل تصور 

عقل قدرت ديدن اشياست به طوري كه هر يكي از ديگران مجزا باشد، و ماده آن چيـزي اسـت   : كلي از اين قرار است

نتهـايي از  د، بلكه فقـط جريـان بـي ا   ندر واقعيت، اشياي جامد مجزا وجود ندار. كه به اشياي متمايز تجزيه شده باشد

امـا شـدن ممكـن    . شود و چيزي وجود ندارد كه آن هيچ چيز اين بشـود جود دارد، كه در آن هيچ چيزي نميشدن و

وقتي كه حركت صعودي است زندگي ناميده مي شود؛ وقتي حركت نزولي اسـت  : است حركت صعودي باشد يا نزولي

خروطي شكل باشـد  ممي كنم كه جهان برگسون من گمان . كه، به علت كج فهمي عقل ناميده شده است همان است

س آن باشد؛ زيرا حركت صعودي باعث تجمع مي شود و حركت نزولي موجب تفرق، يا الاقل چنين بـه  أو مطلق در ر

                 براي آنكه حركت صعودي راه خود از خالل حركـت نزولـي اجسـام سـقوط كننـده كـه روي آن سـوار        . نظر مي رسد

ند، بايد بتواند راههايي از ميان آنها بشكافد؛ پس وقتي كه عقل تشكيل شد حدود و راهها پديد آمدنـد  شوند طي كمي

هـا ايـن خاصـيت را    عقل را مي توان به كرد سر سفره تشبيه كـرد؛ منت . و جريان نخستين به اجسام مجزا تقسيم شد

  .ه كارد آن را بدانها تقسيم كرده استكند مرغ بريان هميشه همان قطعات مجزايي بوده است كدارد كه تصور مي

زنـدگي اسـت   . عقل هميشه چنان رفتار مي كند كه گويي مسحور تفكر دربارة مادة راكد است«: گويدبرگسون مي

طبيعـت سـازمان نيافتـه را اتخـاذ                    كه به بيرون مي نگرد، خويشتن را خارج از خويش مي گذارد، و اصالً شـيوه هـاي   

اگر مجاز باشيم تشبيه ديگري بر تشبيهات فراواني كه فلسفة برگسون بـه  » .ا به آنها در حقيقت جهت بدهدكند، تمي

وسيلة آنها توضيح شده بيفزاييم مي توانيم بگوييم كه جهان مانند يك سيم نقالة عظيم است كه قطار بـاال رونـدة آن   

تماشاي قطار پايين رونـده بـه هنگـامي كـه از جنـب       و عقل عبارت است از. زندگي و قطار پايين روندة آن ماده است

                   البته قوة شريفتري كه توجـه خـود را بـر قطـار خودمـان معطـوف       . گذردمي -كه ما در آن هستيم  -قطار باال رونده 

مي دهـد كـه   جهيدن از اين قطار به آن قطار ممكن است، و اين هنگامي رخ . مي كند عبارت از غريزه يا اشراق است

يا اينكه مـي تـوانيم خـود را دو قسـمت     . ما دستخوش عادات خود قرار مي گيريم؛ و اين ذات چيزهاي مضحك است

اما . كنيم، كه يك قسمت باال رود و يك قسمت پايين؛ در اين صورت فقط آن قسمت كه پايين مي رود مضحك است

  .ست به وسيلة حركت صعوديخود عقل حركت نزولي نيست، بلكه فقط مشاهدة حركت نزولي ا
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نيسـت،   فعـال يا است، چنانكه تمام زندگي ما بايد باشد ؤدر نظر برگسون عقل كه اشيا را تجزيه مي كند نوعي ر

هم مي شكند و ما پراكنده مي شود؛ گذشته مان دريا مي بينيم نفس ؤمي گويد وقتي كه ما ر. بلكه صرفاً متفكر است

ي شـوند؛ فـوق   ر حقيقت در يكديگر تداخل دارند به عنوان آحاد جامد مجزا ديـده مـ  پاره پاره مي گردد؛ اشيايي كه د

بـدين ترتيـب هـر عقلـي، چـون      . كنـد نيست سقوط مـي  دهد و در تمكن كه چيزي جز تجزيهمكان خود را تنزل مي

يكـديگر   تجزيه مي كند، متمايل به هندسه است؛ و منطق كه دربارة تصوراتي بحث مي كند كه به كلـي در خـارج از  

قياس و استقرا هر دو در پشت سر خود . قرار دارند در حقيقت محصول هندسه است، و در جهت ماديت سير مي كند

حركتي كه تمكن در انتهاي آن قرار دارد، قوة استقرا و همچنين قياس و در حقيقـت  «محتاج به درك مكاني هستند؛ 

حركت استقرا و قياس را در ذهن ايجاد مي كنـد، و همچنـين آن   اين » .دهدا تماماً در طول راه خود قرار ميعقليت ر

بدين ترتيب منطق و رياضيات نمايندة كوشش روحـي مثبتـي   . ترتيب اشيا را كه عقل در آنجا مي يابد پديد مي آورد

 ينابنـابر . نيستند، بلكه فقط نوعي حركت در خواب هستند كه در آن اراده معلق و ذهن از فعاليـت بـاز مانـده اسـت    

  .كه خوشبختانه بسيار هم عموميت دارد -نداشتن استعداد رياضي ماية فخر و شرف است 

اين يكي از مشخصات قابـل تـذكر   . همانطور كه عقل با مكان مرتبط است، غريزه يا اشراق نيز با زمان ارتباط دارد

مكان كه خصيصـة  . به مي داندفلسفة برگسون است كه وي، برخالف بيشتر نويسندگان، زمان و مكان را عميقاً نامتشا

ماده است از تجزية جريان كلي پديد مي آيد كه تجزيه اي است در واقع موهوم و در عمل تا حدي مفيد، اما از لحـاظ  

هر جا چيزي زنـدگي كنـد، در جـايي    «. زمان به عكس خصيصة ذاتي زندگي يا روح است. نظري سخت گمراه كننده

اما زماني كه در اينجا از آن سخن مي رود زمـان رياضـي نيسـت كـه     » .مي شوددفتري باز است كه زمان در آن ثبت 

آن . بر طبق نظر برگسون زمان رياضي در حقيقت شكلي از مكان اسـت . عبارت باشد از تجمع يكسان لحظات متخارج

ام تصـور مـدت در فلسـفة برگسـون مقـ     . مي نامد» مدت«زندگي است چيزي است كه برگسون آن را  زماني كه ذاتي

شود، و اگـر مـا بخـواهيم    ظاهر مي Time and Free Will» زمان و اختيار«اساسي دارد، و در همان نخستين كتاب او 

خـود مـن آن را كـامالً                       . ار اسـت و اما اين تصـور بسـيار دشـو   . چيزي از دستگاه وي دريابيم، بايد اين تصور را بفهميم

شك شايستة اين تصـور اسـت آن را توضـيح    باشم كه با تمام آن بالغتي كه بينم اميدوار توااين نميفهمم، و بنابرنمي

  .دهد

گيرند، به هنگامي ي كه حاالت آگاهانة ما به خود ميمدت محض عبارت است از آن شكل«گويد برگسون به ما مي

ر خـود از حـاالت سـابقش    الت حاضـ كه نفس ما خود را مي گذارد تا زندگي كند، هنگامي كه نفس از جدا ساختن ح

آورد كـه در آن تـداخل متقابـل و تـوالي     ال را به شكل يك كل پيوسته در مـي مدت گذشته و ح» .كندخودداري مي

برقرار است؛ بيرون نفس، در مكان محـض، تخـارج   درون نفس ما توالي بدون تخارج متقابل «. بدون تمايز برقرار است

  ».بدون توالي وجود داردمتقابل 

در » .مربوط به ذهن و عين، و تمايز و وحدت آنها، بايد به جاي شكل مكاني به شكل زمـاني طـرح شـوند    مسائل«

مـا  مدتي كه در آن ما خود را در حال عمل كردن مي بينيم عناصر منفك و مجزا وجود دارد؛ اما در مدتي كـه در آن  

مدت محض آن است كه حد اعالي فاصـله را از تخـارج داشـته    . عمل مي كنيم حاالت ما با يكديگر ممزوج مي شوند

امـا در ايـن   . مدتي كه گذشته اش بزرگ و حالش مطلقاً تازه است -باشد، و تخارج حداقل رسوخ را در آن كرده باشد 

گريزان را فراهم كنيم و آن را تماماً و بـي كـم و كاسـت     شتةذآيد، يعني بايد گار بر ارادة ما وارد ميصورت نهايت فش

. در چنين لحظاتي ما حقيقتاً مالك نفس خويش هستيم، چيزي كه هست اين قبيل لحظات نادرنـد . در حال فرو بريم

  .مدت عين واقعيت است كه عبارت است از شدن دائم، و هرگز محدث و مصنوع نيست

بدين ترتيـب  . سازد؛ زيرا كه در حافظه گذشته در حال باقي استمتجلي مي حافظهمدت بيش از همه خود را در 

او ي  Memory and Matter» مـاده و حافظـه  «كتاب . نظرية حافظه در فلسفة برگسون اهميت بسيار كسب مي كند
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و اطع ذهن درست تق«پردازد و واقعيت هر دوي آنها به وسيلة تحليل حافظه، كه ه نشان دادن رابطة ذهن و ماده ميب

  .گيرداست، مورد تأييد قرار مي» ماده

تمايز بـين ايـن دو مـورد    . نامندمي حافظهگويد دو چيز اساساً متفاوت وجود دارند كه معموالً آنها را برگسون مي

اول، بـه شـكل عـادات    : گذشته به دو شكل متمايز باقي مـي مانـد  «: مي گويد. تأكيد فراوان برگسون قرار گرفته است

مثالً در صورتي مي گويند كسي شعري را به ياد دارد كه بتوانـد آن شـعر را   » .دوم، به شكل خاطرات مستقل حركت؛

كه يك عمـل گذشـته   باشد كه او را قادر سازد به اين دت يا مكانيسمي كسب كردهااز بر بخواند؛ يعني در صورتي كه ع

ي هيچ خاطره اي از دفعات گذشته اي كـه شـعر را   را تكرار كند؛ اما الاقل از لحاظ نظري ممكن است كه آن شخص ب

نوع دوم،  .گاهي از وقايع گذشته نيستآده است آن را تكرار كند؛ بدين ترتيب اين نوع حافظه متضمن هيچ گونه نخوا

در خاطره هاي دفعات جداگانه اي كه شخص شعر را خوانده توان آن را حافظه ناميد، كه فقط آن است كه حقيقتاً مي

توانـد  نمـي  عادتنظر برگسون ديگر مسئله  در اينجا به. كندن معني است تجلي ميهر كدام يكتا و داراي زمااست و 

                          برگسـون  . مطرح باشد، زيرا كه هر رويدادي فقط يكبار روي داده است و بايستي بالفاصله تـأثير خـود را كـرده باشـد    

آنچه مفيـد اسـت وارد   گذشته به نحوي در ياد ما محفوظ است؛ ولي قاعدتاً فقط  مي گويد همة آن چيزهايي كه بر ما

قصـور مكانيسـم   قصور ظاهري حافظه در حقيقـت قصـور قسـمت ذهنـي حافظـه نيسـت، بلكـه        . شودضمير آگاه مي

ارد عمـل  در تأييد اين نظر بحثي راجع به فيزيولوژي مغز و مـو . تواند حافظه را وارد عمل كنددستگاهي است كه نمي

گذشـته  . نسيان شده است، كه به عقيدة برگسون از آن چنين نتيجه مي شود كه حافظة حقيقي از وظايف مغز نيست

ماده آن باشد كه بـه ادراك   حافظه از تجليات ماده نيست، بلكه اگر منظور ما از. تخيلكند و ذهن  عملرا ماده بايد 

  .كتر خواهد بودآيد، در واقع عكس اين مطلب به حقيقت نزديدرمي

يعنـي در پديـدة    ،پس اگر روح يك واقعيت باشد، در اينجا. حافظه بايد اصوالً قوه اي مطلقاً مستقل از ماده باشد«

  ».حافظه است كه ممكن است ما به تجربه با آن تماس بگيريم

رئاليسـتي  برگسون در نقطة مقابل حافظة محض ادراك محض را قرار مي دهد، و راجـع بـه آن نظـر گـاهي فـوق      

عيت شئ را بـه وسـيلة اشـراق لمـس     در ادراك محض ما بيرون از خود قرار مي گيريم، واق«: مي گويد. اتخاذ مي كند

. كنده تقريباً از ذهني ناميدن آن خودداري ميسازد كبا موضوع آن چنان كامالً يكي مي برگسون ادراك را» .كنيممي

است در حقيقت جزو ماده است، چنانكـه مـا    -ذهن بي حافظه  -ادراك محض كه پايين ترين درجة ذهن «: گويدمي

بدين طريق است كه مغـز  . ادراك محض عبارت است از آغاز عمل؛ فعليت آن در فعاليت آن است» .ماده را مي فهميم

است كه زندگي ما را به آنچه عمـالً مفيـد اسـت    وظيفة مغز اين . با ادراك مربوط مي شود؛ زيرا مغز ابزار عمل نيست

امـا بـا داشـتن مغـز فقـط       آمد،مغز نبود همه چيز به ادراك در ميكند كه اگر انسان چنين استنباط مي. حدود كندم

وظيفة اساسي جسم، كه هميشه متوجه ماده است، اين است كه زنـدگي  «. كنيمنچه را مورد عالقة ماست ادراك ميآ

  .جسم در حقيقت وسيلة اختيار است» .ظ عمل محدود كندروح را از لحا

الزم بود كه ابتدا شـرحي از مـدت و حافظـه بيـان     . اكنون بايد به موضوع غريزه يا اشراق، در مقابل عقل بازگرديم

چنانكه  ،نزد انسان. كنيم؛ زيرا فرض نظريات برگسون دربارة مدت و حافظه مقدم بر شرح وي در خصوص اشراق است

هست، اشراق حاشيه يا هالة عقل است؛ يعني چون در عمل كمتر از عقل مفيد بوده از مركز بيرون رانده شـده   اكنون

برگسـون  . است؛ اما بر اشراق فوايد عميقتري مترتب است كه بازگرداندن آن را به مقام شامختري مطلوب مـي سـازد  

اشـراق كـه هنـوز درون آن در خوابنـد بيـدار      به دورن خود منعطف شود، و قوه هـاي  «ميل دارد كاري كند كه عقل 

عرفت بر اشـيا را از دور  گويد عقل ممي. كنده و المسه تشبيه ميصرارابطة بين غريزه و عقل را به رابطة بين ب» .شوند

  .كند، بلكه گويا در حقيقت وظيفة علم آن است كه همة مدركات را به شكل قابل لمس توضيح دهدحاصل نمي
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ضـمناً ايـن را هـم    » .رابطة آن با عقل نظير رابطة باصره با المسه است. غريزه معرفت از دور استتنها «: مي گويد

دسـتي اسـت كـه افكـارش     آيد، وي تصوير كننـدة زبر ن برميهاي برگسوم كه، چنانكه از بسياري از نوشتهمتذكر شوي

  .شوندغالباً به وسيلة تصاوير رهبري مي

با آنكه خود برگسـون ايـن   . مانند عقل جهان را به اشياي مجزا تقسيم نمي كندخصيصة ذاتي اشراق آن است كه 

كثـرت را                   . ي اسـت، نـه تحليلـي   كلمات را به كار نمي برد، ما مي توانيم در توصيف اشراق بگـوييم كـه اشـراق تركيبـ    

. گي دارند، نه كثرت اجسـام مكانـاً متخـارج را   يابد كه متقابالً به يكديگر بستد، اما كثرت فراگردهايي را درمييابدرمي

اشـيا وجـود   . اشيا و اوضاع فقط مناظري هستند كه ذهن ما از شـدن بـر مـي گيـرد    «: حقيقت آنكه اشيا وجود ندارند

اين منظره از جهان كه به چشم عقل دشوار و غير طبيعي مي نمايد در نظـر اشـراق   » .ندارند، فقط اعمال وجود دارند

             حافظه نمونه اي از اين منظره است؛ زيرا كه در حافظه گذشـته حيـات خـود را تـا حـال ادامـه       . است آسان و طبيعي

گذشـته واقعيـت   . ده شدن مي بودنبود جهان دائماً در حال مردن و باز زايي اگر ذهن. كندمي دهد و با آن تداخل مي

ينده را واقعي مي سازد، آيلة ميل دو جانبة خود گذشته و حافظه است كه به وس. بودت، و لذا گذشته اي نميداشنمي

. فقط اشراق مي تواند اين امتزاج گذشـته و آينـده را بفهمـد   . ين مدت حقيقي و زمان حقيقي را ايجاد مي كنداو بنابر

ي تحـت رهبـر  . در نظر عقل آنها نسبت به يكديگر متخارج باقي مي مانند، چنانكـه گـويي مكانـاً خـارج از يكديگرنـد     

جهان مـادي را خواهـد ديـد كـه     «و فيلسوف » شكل فقط يك عكس فوري است از انتقال،«يابيم كه ، ما درمياشراق

  ».ذوب شده و به صورت جريان واحدي در آمده است

در واقـع  «: مـي گويـد  . نظرية برگسون راجع به اختيار و مدح وي از عمل ارتباط نزديكي بـا محاسـن اشـراق دارد   

موجود زنده نمايندة مقدار معيني امكان است كه وارد جهان مـي شـود، يعنـي كميـت     . عمل استموجود زنده مركز 

اسـت   براهين ضد اختيار پاره اي متكي بر اين فرض است كه تراكم اوضاع رواني يـك كميـت  » .معيني از عمل ممكن

. برعهـده مـي گيـرد   » و اخيـار  انزم«رد كردن اين نظر را برگسون در فصل اول . ي استرگيكه الاقل نظراً قابل اندازه

   از مكـان  شـكلي  گويد جبريان بر خلط مبحث در مورد مدت حقيقي و زمان رياضي، كـه برگسـون آن را در واقـع    مي

ديگر اينكه جبريان قسمتي از مدعاي خود را بر اساس اين فرض غير مجاز قـرار ميدهنـد كـه    . داند، متكي هستندمي

برگسون حاضـر اسـت بپـذيرد كـه عكـس قضـيه       . وضع ذهن هم نظراً معين مي شودوقتي كه وضع مغز معلوم باشد 

صادق است؛ يعني وقتي كه وضع ذهن معلوم باشد وضع ذهن معين است، ولي ذهن را متفاوت تر از مغز مـي دانـد و   

رد گيـ برگسون نتيجه مي. غزي مطابقت كندلذا معتقد است كه چندين وضع متفاوت ذهني ممكن است با يك وضع م

ما هنگامي آزاديم كه اعمالمان از تمامي شخصيت ما سر زند، مبين آن شـود،  : ممكن است كه آزادي و اختيار حقيقي

  ».كندن بين هنرمند و اثر او مالحظه مينسبت به آن داراي آن شباهت غير قابل تعريفي باشد كه گاه انسا

برگسون را بيان كنم، بي آنكه داليلي را كه وي بـه  در شرح مجمل باال، سعي من بيشتر بر اين بوده است كه آراي 

تر است، زيرا كه ناين كار در مورد برگسون از غالب فالسفه آسا. عنوان مؤيد صحت آنها اقامه كرده است به دست دهم

. كند، بلكه به جذابيت ذاتي آنهـا و سـحر بيـان عـالي خـود متكـي اسـت       داليلي براي عقايد خود ذكر نمي وي قاعدتاً

تمثيل و تشـبيه بـه   . يح ظاهري موضوعات غامض اتكا مي كندضسون مانند تبليغاتگران بر بيان زيبا و متنوع و توبرگ

تعـداد  . خصوص قسمت مهمي از جرياني را تشكيل مي دهد كه وي به وسيلة آن عقايد خود را به خواننده مي قبوالند

گويد زندگي مي. شناسم بيشتر استميشاعري كه من تشبيهاتي كه راجع به زندگي در آثار او هست از تشبيهات هر 

زنـدگي ماننـد يـك    . مانند صدفي است كه از هم بپاشد و به صورت قطعاتي درآيد كه هر يك از آنها باز صدفي باشـد 

تمايلي به ذخيـره كـردن در يـك مخـزن، چنانكـه مخصوصـاً سـبزينة        «زندگي در ابتدا عبارت بود از . بغل علف است

بايـد از آن بالانقطـاع   «. خيزد پر شوديد از آب جوش كه بخار از آن برمي؛ منتها اين مخزن با»مي كندگياهان ذخيره 

ج عظيمـي  زندگي تماماً مانند مـو «: همچنين» .آيد دنيايي استد كه هر يك از آنها وقتي فرود ميجرياناتي فوران كن
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؛ .گـردد خورد و بـازمي به مانع برمي امي محيط خوديابد و تقريباً در تمشود و گسترش مياست كه از مركزي آغاز مي

سـپس بيـان مطلـب اوج مـي گيـرد و      » .فقط در يك نقطه مانع از سر راه رانده شده و فشار موج آزادانه گذشته است

همة موجودات منظم، از عـالي و دانـي، از نخسـتين مبـادي زنـدگي تـا       «. زندگي به حملة سوار نظام تشبيه مي شود

ت مـاده  ر آن هستيم، در همة زمانها و مكانها، ناظر به وجود فقط يك قوة سائقه هستند، كه خالف حركزماني كه ما د

                                        عظـيم   ار مي گيرنـد و همـه تسـليم آن سـائقة    همة موجودات زنده تنگاتنگ هم قر. آيدنفسه به چشم نمياست و في

جموعة بشريت، در زمان و مكان، سـپاه  مگيرد، انسان بر حيوان سوار مي شود، و قرار مي حيوان بر فراز گياه. وندشمي

توانـد هـر   كند كـه مـي  اي چنان بنيان كن ميتازد و حملهپيش و پس و جوانب هر يك از ما ميعظيمي است كه در 

  ».هم شكند و موانع بسيار، شايد حتي مرگ را، از سر راه خود برداردمقاومتي را در

ط تماشاگر اين حمله است، آن هم شايد تماشاگري كه با حمله اي كه در آن انسان بـر  قاما منتقد خونسردي كه ف

ممكن است به اين انديشه احساس تمايل كند كه تفكر آرام و دقيق مشكل . حيوان سوار شده باشد نظر موافقي ندارد

فقط وسيلة عمل است، فقط انگيزه اي است براي احتـراز  ون به او بگويند كه فكر چ. با اين قبيل حركات سازگار باشد

از موانع در ميدان عمل، ممكن است احساس كند كه چنين نظري از يك افسر سوار نظـام برازنـده اسـت، امـا بـراي      

ممكـن اسـت احسـاس كنـد كـه در شـور و       . فيلسوفي كه به هر جهت سرو كارش با فكر است چندان زيبنده نيسـت 

أمـل                                                                                 ديد محلـي بـراي موسـيقي ماليـم عقـل نيسـت و فرصـتي نيسـت بـراي آن تفكـر و ت          غوغاي حركت تند و شـ 

عظمـت جهـاني كـه در فكـر      اي كه در آن عظمت جستجو مي شود اما در نـه در شـورش و بلـوا، بلكـه در    غرضانهبي

در اين صورت ممكن است اين وسوسه به دل منتقد راه يابد كه بپرسد آيـا داليلـي هـم بـراي قبـول      . ديابانعكاس مي

چنين نظر بي آرام و قراري دربارة جهان وجود دارد يا نه؟ و اگر اين سؤال را طرح كند، اگر اشتباه نكنم خواهيد ديـد  

  .ن وجود نداردكه هيچگونه دليلي نه در خود جهان و نه در نوشته هاي مسيو برگسو

2  

فلسفة برگسون، آنجا كه از حدود يك منظرة تخيلي و شـاعرانه از جهـان تجـاوز مـي كنـد، عبارتنـد از        ةدو شالود

نظرية مكاني اش براي محكوم ساختن عقل الزم است؛ و اگر او را در محكوم ساختن . نظريات وي دربارة مكان و زمان

نظريـة زمـاني   . خواهد ماند، زيرا كه آنها به قصد جان با هم مـي كوشـند  عقل در بماند عقل در محكوم ساختن او در ن

ناميـده اسـت و بـراي نظريـة     » جهـان قـالبي  «برگسون براي اثبات اختيار و براي فرار وي از آنچه ويليام جيمز آن را 

ين ذهـن و  جريان مداومي كه در آن هيچ چيزي نيست كه جاري باشد، و براي مجموعة شرح برگسون دربارة روابط ب

اگـر  . ين بد نيست كه در انتقاد از فلسفة برگسون بحث خود را بر ايـن دو نظريـه قـرار دهـيم    ابنابر. رورت داردضماده 

اينها صحيح باشند، آن گونه خطاها و تناقضاتي كه گريبان هيچ فيلسوفي از آنها آزاد نيست چندان مهم نخواهند بود؛ 

زي باقي نمي ماند جز يك حماسة تخيلي، كه آن هـم بايـد برحسـب مبـاني     اما اگر غلط باشند از فلسفة برگسون چي

تـر اسـت مـن    ظرية مكـاني سـاده  چون از آن دو، ن. زيبايي شناسي مورد قضاوت قرار گيرد و نه بر حسب مباني عقلي

  .كنمث خود را با نظرية مكاني آغاز ميبح

ده است، و لذا اين نظريه بـه قـديمترين قسـمت    آم» زمان و اختيار«شرح كامل و صريح نظرية مكاني برگسون در 

كننـد،  مـي  مكان را افاده» كمتر«و » بيشتر«برگسون در فصل اول كتاب خود مي گويد كه الفاظ . فلسفة او تعلق دارد

نظر ارائـه   در تأييد اين ،هيچ گونه دليلي، صحيح يا غلط. زيرا كه وي بيشتر را اساساً آن مي داند كه حاوي كمتر است

جـايي كـه نـه تكثـر     «: كنددهد چنين اظهار تعجب مييك برهان خلف آشكار را ارائه مي كند؛ بل چنانكه گويينمي

موارد آشكاري كه خالف نظر او را نشان مي دهند، ماننـد   »وجود دارد و نه مكان، مگر مي توان از مقدار سخن گفت؟
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ن حكمي را كه سرآغاز بحث خود قـرار داده اسـت هرگـز    كنند؛ اما برگسو، براي او توليد اشكال فراوان ميلذت و رنج

  .دهدرد ترديد يا تدقيق مجدد قرار نميمو

و نـه   ،به مجرد اينكه بخـواهيم عـدد را  «: مي گويد. در فصل بعدي در خصوص اعداد نيز به همين نظر اعتقاد دارد

هر انديشة روشـني از  «و » .سل جوييمفقط ارقام و الفاظ را، نزد خود تصور كنيم مجبور مي شويم به تصور منبسط تو

همين دو جمله براي نشان دادن اين معني كفايت مي كند كـه،  » .عدد حاكي از يك تصوير بصري واقع در مكان است

مطلـب از   اين. داند عدد چيست و شخصاً انديشة روشني از آن نداردثبات آن خواهم كوشيد، برگسون نميچنانكه در ا

اي از آحاد يا بـه عبـارت دقيقتـر بـه     توان به عنوان مجموعهعدد را به طور كلي مي«: آيد كهياين تعريف وي نيز بر م

  ».عنوان سنتز واحد و متكثر تعريف كرد

در بحث راجع به به اين اقوال بايد از خوانندگان تقاضا كنم لحظه اي حوصله به خرج دهند تا من توجه آنها را بـه  

اين تمايزات  .ر بدو امر فضل فروشانه به نظر آيند ولي در حقيقت حياتي هستندتمايزاتي جلب كنم كه ممكن است د

عدد، آن تصور كلي كه بـا اعـداد   ) 1: (عبارتند از سه چيز كامالً متفاوت كه برگسون آنها را مغشوش كرده است، يعني

جزئي مختلف بـا آنهـا    مجموعه هاي مختلف كه اعداد) 3(اعداد جزئي مختلف؛ ) 2(جزئي مختلف قابل انطباق است؛ 

دوازده . وقتي برگسون مي گويد عدد مجموعة آحاد است، همين شق آخر است كـه تعريـف مـي شـود    . قابل انطباقند

نيسـتند، سـهل    12يك از آنهـا عـدد   ج مجموعه هايي از آحادند، ولي هيچحواري و دوازده قبيلة اسرائيل و دوازده بر

چيزي است كه همة ايـن مجموعـه هـا،     12بديهي است عدد . ال نيستنداست، عدد به طور كلي هم بر طبق تعريف با

نـه   12پس عـدد  . مشتركاً دارند اما چيزي است كه با مجموعه هاي ديگر، مانند يازده نفر تيم كريكت، مشتركاً ندارند

كلـي عبـارت    مجموعه اي است از دوازده فقره، نه چيزي است كه همة مجموعه ها مشتركاً دارا باشند؛ و عدد به طور

  .يا عدد ديگر، اما نه خاصيت مجموعه هاي مختلفي كه دوازده يا يازده فقره دارند 11يا  12است از خاصيت 

مثالً به دوازده نقطه، ماننـد وقتـي   » يك تصور منبسط توسل جوييم،«برگسون ما به  زپس هرگاه به پيروي از اندر

در حقيقت چيزي است كـه   12عدد . حاصل نكرده ايم 12 طاس جفت شش مي ريزيم، باز هم تصويري از عدد كه با

كه بتوان گفت مفهومي از عـدد دوازده حاصـل كـرده ايـم بايـد بـدانيم ميـان        پيش از آن. هر تصويري مجردتر استاز 

مجموعه هايي كه از دوازده واحد تشكيل شده اند چه وجه مشتركي وجود دارد؛ و اين چيزي است كـه قابـل تصـوير    

سـازد كـه   نظريـة عـددي خـود را  قابـل قبـول مـي      برگسون فقط به اين ترتيب . كه مجرد و منتزع استنيست، زيرا 

  .آميزدز اين را با عدد به طور كلي درهم ميكند، و بااصي را با عدد فقرات آن مغشوش ميمجموعة خ

به هـم در  » دورة زندگي بشر«ماند كه ما جوان را با جواني و جواني را با تصور كلي يك اين درهم آميزي بدان مي

ميزيم و آنگاه چنين استدالل كنيم كه چون جوان دو پا دارد، پس جواني هم بايد دو پا داشـته باشـد، و تصـور كلـي     آ

ست، زيرا به مجردي كه بدان توجـه  ميختگي حائز اهميت اآهم اين در. ز بايد دو پا داشته باشدني» دورة زندگي بشر«

ايـن امـر   . كان تصوير شوند غير قابل دفاع استمتوانند در كنيم معلوم مي شود اين نظريه كه عدد يا اعداد جزئي مي

گويد همة انديشه هاي مجرد و تمـامي  تر او را كه ميية كليكند، بلكه نظرظرية برگسون را دربارة عدد رد مينه تنها ن

  .سازداز مكان است نيز مردود مينطق مأخوذ م

اما قطع نظر از مسئلة اعداد، آيا بايد اين دعوي برگسون را بپذيريم كه هـر تعـدد آحـاد مجزايـي متضـمن مكـان       

              برگسـون  . است؟ بعضي از مواردي كه ناقض نظر او به نظر مي رسند مورد توجه قرار گرفته انـد؛ مـثالً اصـوات متـواتر    

تي كه ما صداي پاي رهگذري را در خيابان مي شنويم، اوضاع متواتر او را مجسـم مـي كنـيم؛ وقتـي كـه      گويد وقمي

متـواتر آن را در يـك مكـان     صداي زنگي را مي شنويم، يا نوسان آن را به جلو و عقب تصـوير مـي كنـيم يـا اصـوات     

از شـرح احـوال خـويش نيسـتند، و     اما اين مطالب چيزي جز مالحظات يك نفر تصوير كننـده  . چينيماي ميانديشه

. توضيح دهندة تذكري هستند كه قبالً در اين خصوص داديم، ناظر به اينكه عقايد برگسون متكي بر باصرة او هسـتند 
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هيچ وجوب منطقي براي چيدن ضربه هاي ساعت در يك مكان تخيلي وجود ندارد؛ به گمان من غالـب مـردم بـدون    

. معهذا هيچ دليلي دائر بر ضرورت مكان از طرف برگسون ارائـه نشـده اسـت   . مارنداستعانت از مكان ضربه ها را مي ش

رسـد زمانهـاي   جايي كه به نظر مي. ان مي پردازدبرگسون آن را بديهي فرض مي كند و فوراً به انطباق دادن آن بر زم

شـوند؛ در زمـان   مكان تصوير ميها به صورت گسترده شده در گويد اين زمانجود دارند، ميمتفاوتي خارج از يكديگر و

تـوان  كننـد و آنهـا را نمـي   اوت متقابالً در يكديگر تـداخل مـي  دهد، زمانهاي متفحقيقي، چنانكه حافظه به دست مي

  .شمرد، زيرا كه مجزا نيستند

سپس اين نظر كه هرگونه تجزيه اي حاكي از مكان است مسلم فرض مي شود و به طور قياسي براي اثبات اينكـه  

تجزية آشكاري متضمن مكان است به كار مي رود، هر چند هيچ دليل ديگري براي گمان بردن بـه چنـين امـري    هر 

يعني سفيدي غير از سـياهي   ؛بدين ترتيب مثالً انديشه هاي مجرد آشكارا نسبت به يكديگر متخارجند. دشموجود نبا

جـرد متضـمن مكاننـد، و لـذا منطـق كـه       پس همة انديشه هـاي م . ت غير از بيماري و حمق غير از خرد استصحو 

انديشه هاي مجرد را به كار مي برد ثمرة هندسه است؛ و عقل كالً متكي است بر عادت تصـوير كـردن چيزهـا، كنـار     

اين نتيجه، كه محكوميت عقل از طرف برگسون تماماً بر آن قرار دارد، تا آنجا كه قابل كشف اسـت  . يكديگر، در مكان

مـورد اعـداد نشـان    . ة تفكر شخصي، يعني شيوة تجسم تواتر به شكل گسترده روي يك خـط مبتني است بر يك شيو

مي دهد كه اگر حق با برگسون مي بود ما هرگز نمي توانستيم به انديشه هاي مجردي برسيم كه گويا بـدين ترتيـب   

شياي جزئي كه نمايندة آنهـا  در مقابل ا(هاي مجرد را توانيم انديشهعكس، اين امر كه ما ميحاوي مكان هستند؛ و به 

  .خالف تصور برگسون حاوي مكان نيسترسد كه بري اثبات اين نكته كافي به نظر ميبفهميم برا) هستند

يكي از اثرات بد فلسفه هاي ضد عقلي، مانند فلسفة برگسون، اين است كه از اشتباهات و آشفتگيهاي عقل تغذيـه  

در نتيجه كارش به آنجا مي كشد كه تفكر غلط را بر تفكر صحيح ترجيح دهد و هر مشـكل آنـي را الينحـل    . مي كند

ثـار برگسـون اشـارات    آدر . و پيروزي غريـزه پنـدارد  اعالم كند و هر اشتباه احمقانه اي را كاشف از ورشكستگي عقل 

فراواني به رياضيات و علم وجود دارد، و به نظر خوانندة بي توجه ممكن است چنين بنمايد كـه ايـن اشـارات فلسـفة     

در مورد علم، بـه خصـوص زيسـت شناسـي و فيزيولـوژي، مـن صـالحيت انتقـاد         . برگسون را سخت تقويت مي كنند

اما در مورد رياضيات، برگسون در تفسير عمداً اشتباهات كهنه را بر نظريـات جديـدتري كـه از    . رمتفسيرهاي او را ندا

  .در اين امر البته به اغلب فالسفه تأسي جسته است. هشتاد سال پيش بين رياضيدانها رواج دارد ترجيح داده است

ان روش تكامل كافي يافته بود، از لحاظ در قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم حساب انفيني تزيمال، با آنكه به عنو

هگل و پيروانش در جستجوي نقطة اتكاي كوشش خـود بـراي   . مباني خود متكي بر اغالط و تفكر بسيار مغشوش بود

و از آنجـا شـرحي كـه    . اثبات آنكه رياضيات كليتاً في نفسه متناقض است، به اين اغالط و اغتشاشات فكري چسبيدند

يان كرده بود وارد تفكر جاري فالسفه شد و مدتها پس از آنكه رياضيدانها همة مشكالت مورد هگل از اين موضوعات ب

و مادام كه غرض عمدة فالسفه اين است كه نشان دهنـد بـا   . استناد فالسفه را برطرف كردند، به جاي خود باقي ماند

هال را بپرسـتيم  ذهن و تعصبات ج توان چيزي آموخت بلكه بايد سبقيب و تفكر مفصل و جزء به جزء نميصبر و شك

 -گيرنـد  قـرار مـي  » اشـراق «باشيم تحـت عنـوان   و اگر پيرو برگسون » عقل«كه اگر پيرو هگل باشيم تحت عنوان  -

فالسفه خواهند كوشيد تا از كوشش رياضيدانها براي رفع اشتباهاتي كه هگل مـورد اسـتفاده قـرار داده اسـت جاهـل      

  .بمانند

عدد كه دربارة آن بحث كردم، نقطة تماس مهم برگسون با رياضيات عبارت است از نپـذيرفتن  قطع نظر از مسئلة 

  .نامدجهان مي» سينمايي«ايش آنچه خود او آن را نم

رياضيات تغيير را، حتي تغيير مداوم را، چنانكه از يك سلسله اوضاع تشكيل شده باشد تصور مي كند؛ برگسون به 

تواند نمايندة تغيير پيوسته باشد، و در امر تغيير يك چيـز هرگـز   اي از اوضاع نمي ست كه هيچ سلسلهعكس معتقد ا



 599 □ برگسون 

 

»                                         سـينمايي «تشـكيل شـده، برگسـون     اين نظر را كه تغيير از يـك سلسـله اوضـاع متغيـر    . در هيچ وضعي قرار ندارد

تغيير حقيقي فقط به وسيلة مدت حقيقـي  . ، اما اساساً سخيف استگويد اين نظر براي عقل طبيعي استمي. نامدمي

» ايسـتا «اين تغيير متضمن تـداخل گذشـته و حـال اسـت، و نـه متضـمن تـواتر رياضـي اوضـاع          . قابل توضيح است

ه مسـئل . شـود ناميـده مـي  ) ديناميك(» پويا«نظر  و اين همان است كه به جاي نظر ايستا نسبت به جهان). استاتيك(

  .توانيم از آن بگذريمست و با وجود دشواريش نميمهم ا

زنو توضيح شده است؛ و لذا آنچه در انتقاد از نظـر برگسـون گفتـه خواهـد      رنظرگاه برگسون به وسيلة استدالل تي

زنو چنين استدالل مي كنـد كـه چـون تيـر در هـر لحظـه در       . شد نيز مي تواند به وسيلة مثال مناسبي توضيح شود

در نظر اول ممكن است اين برهان چندان قـوي بـه   . كه هست، پس تير به هنگام پرواز ساكن است همان جايي است

شد كه البته تير در يك لحظه در همان جايي است كه هست، اما در لحظة بعد در جاي ديگر خواهد گفته . نظر نرسد

كـه حركـت ناپيوسـتگي     درست است كه از پيوستگي حركـت، اگـر بـر ايـن فـرض     . است، و حركت عيناً همين است

خيـزد؛ و مشـكالتي كـه بـدين     ز هست اصرار روزيم، مشـكالتي برمـي  حركت، اگر بر اين فرض كه حركت ناپيوسته ني

اما اگر بـه همـراه رياضـيدانها از    . ترتيب حاصل شده مدتهاي مديد قسمتي از متاع دكان فالسفه را تشكيل داده است

تصوير سينمايي كـه در آن  . م شدز كنيم دچار مشكالت فالسفه نخواهياين فرض كه حركت ناپيوسته نيز هست احترا

نهايت تصوير يست، زيرا كه بين هر دو تصوير بينهايت تصوير وجود دارد، و در آن هرگز يك تصوير بعدي موجود نبي

  پس قوت برهان زنو در كجاست؟. دهدرا كامالً نمايش مي گيرد، حركت پيوستهقرار مي

تواند وجـود داشـته   بات اينكه چيزي به نام تغيير نمياث زالئات تعلق داشت كه غرضشان عبارت بود ازنو به مكتب 

مثالً تيري هسـت كـه اكنـون    . نظر طبيعي نسبت به جهان اين است كه اشيايي وجود دارند كه تغيير مي كنند. باشد

الئاتيـان گفتنـد اشـيا وجـود دارنـد، امـا       . با نصف كردن اين نظر؛ فالسفه دو معما پديـد آوردنـد  . اينجاست، بعد آنجا

الئاتيان گفتنـد تيـر   . تغييرات وجود ندارند؛ هراكليتوس و برگسون گفتند تغييرات وجود دارند، ولي اشيا وجود ندارند

هر يك از طرفين برهـان خـود را بـا     .برگسون گفتند پرواز هست، اما تير نيستو هست، اما پرواز نيست؛ هراكليتوس 

گـروه  ! تيـر وجـود نـدارد    چه مضحك است كه بگـوييم : گويدمي» ايستا«گروه . ر طرح مي كردندرف ديگرد كردن ط

اي كه در وسط قرار گرفته و معتقد اسـت  و آن بيچاره! م پرواز وجود نداردچه مضحك است كه بگويي: گويدمي» پويا«

ي شود و به همين جهـت ماننـد سباسـتيان    كه هم تير وجود دارد و هم پرواز از نظر طرفين دعوا منكر هر دو فرض م

ايم كه قوت برهان زنـو  ولي ما هنوز كشف نكرده. گر پروازكند و از طرف ديس از يك طرف تير تنش را سوراخ ميقدي

  .در كجاست

يعني فرض مي گيرد كه وقتي چيزي در فراگـرد  . زنو تلويحاً اساس نظرية برگسون را دربارة تغيير فرض مي گيرد

چيـز   آن. وضع باشد، بايد در آن چيز يك وضع متغير دروني وجـود داشـته باشـد   تغيير سته باشد، حتي اگر تغيير پيو

سپس زنو متذكر مـي شـود كـه در هـر لحظـه اي تيـر       . بود بايد ذاتاً تفاوت كندكرد مينسبت به آنچه اگر تغيير نمي

رد كـه  و از اينجا نتيجـه مـي گيـ   . مي بودكرد عيناً همان طور كه اگر حركت نمي درست همان جايي است كه هست،

 لذا با چسبيدن به اين نظر كـه وضـع متحـرك در حركـت    و تواند وجود داشته باشد؛ چيزي به نام وضع متحرك نمي

  .تواند وجود داشته باشد، و تير هميشه ساكن استكند كه حركت نميمقام اساسي دارد استنتاج مي

شباهت الظاهر تعبيري از تغيير را كه بيكند، عليياضي تغبير تماسي پيدا نميعبير رين برهان زنو، گرچه با تابنابر

پس برگسون به برهان زنو چگونه پاسخ مي دهد؟ بدين گونه كه وجود تير را در . به تعبير برگسون نيست رد مي كند

آري، اگر فرض كنيم كه تيـر  «: دگويپس از بيان برهان زنو در پاسخ ميبرگسون . هر زماني و هر جايي منكر مي شود

. و باز آري، اگر تير كه متحرك است با وضع كه بي حركت است مقارن بشود. تواند در نقطه اي از مسير خود باشدمي

اين جواب به زنو، يا جوابي بسيار مشابه ايـن راجـع بـه آشـيل و     » .اما تير هرگز در هيچ نقطهاي از مسير خود نيست
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اسـت   ممكنپيداست كه جواب برگسون معماآميز است؛ و اما اينكه . برگسون آمده استالك پشت، در هر سه كتاب 

يگانه برهان برگسون در تأييد آن اين . يا نه، مسئله اي است كه مستلزم بحث دربارة نظر برگسون راجع به مدت است

اما بالهت ظاهري ايـن   ».مفيد اين قضية ابلهانه است كه حركت از سكنات تشكيل شده«است كه تعبير رياضي تغيير 

نظر فقط به واسطة شكل لفظي تبيين قضيه به وسيلة برگسون است؛ و همينكه توجه حاصل كنيم كه حركـت مفيـد   

مثالً دوستي از دوستان تشكيل مي شود نه از دوستيها؛ شـجره نامـه از افـراد    . روابط است، اين بالهت ناپديد مي شود

 حركـت . شود، نه از حركاتاس حركت از اشياي متحرك تشكيل ميبر همين قي. تشكيل مي شود نه از شجره نامه ها

هـم  تفاوت باشد، و زمانها هر قـدر ب مبين اين حقيقت است كه يك شئ ممكن است در زمانهاي متفاوت در مكانهاي م

تحليل آخـر   رياضي حركت درين برهان برگسون بر ضد تعبير ابنابر. نزديك باشند، باز مكانها ممكن است تفاوت كنند

توانيم از اين بحث بگذريم و به انتقاد نظرية برگسـون راجـع   با اين نتيجه گيري ما مي. يابدبه لفاظي محض تقليل مي

  .به مدت بپردازيم

ر حافظـه بـاقي                      طبـق ايـن نظريـه چيزهـاي بـه يـاد مانـده د       . نظرية مدت برگسون به نظرية حافظه وابسته است

گذشته و حال متقابالً متخارج نيستند، بلكـه در وحـدت   . ند، و بدين ترتيب در چيزهاي حاضر تداخل مي كنندمانمي

رياضـي   برگسون مي گويد عمل همان چيزي است كه هستي را تشكيل مي دهد؛ اما زمان. شعور با هم درآميخته اند

يد گذشته آن است كه مي گو. ين هيچ استادهد، و بنابرنميچيزي نيست جز يك ظرف منفعل كه هيچ عملي انجام 

الواقـع در شـرح خـود از مـدت نيـز،      ، چنانكه فياما در اين بيان. كندكند و حال آن است كه عمل ميديگر عمل نمي

بدون اين زمان اظهارات برگسون بي معنـي اسـت؛   . برگسون به طور ناآگاه همان زمان عادي رياضي را فرض مي گيرد

مگر منظورش جز اين ) تأكيد از خود برگسون(» .كندكه ديگر عمل نميذشته اساساً آن است گ«گويد كه ميوقتي 

براي كسي كه مفهوم گذشـته را بـه عنـوان چيـزي     . مبين گذشته است» ديگر«است كه عملش گذشته است؟ كلمة 

: قيقـت ايـن اسـت كـه    آنچه مي گويد در ح. پس تعريف او مدور است. خارج از حال فاقد باشد، اين كلمه معني ندارد

ين همـ . توان كوشش خوش فرجامي دانسـت به عنوان تعريف، اين را نمي» .ستگذشته آن است كه عملش گذشته ا«

). تأكيد از خود برگسون( مشغول عمل كردن است آن كه«گويد حال عبارت است از مي. ايراد برحال نيز وارد است

حـال عبـارت اسـت از آن كـه     . ست كه مي بايست تعريف شـود درست مفيد همان معنايي از حال ا» است«اما كلمة 

يعني حال آن است كه عملش در حال است، نه در گذشـته يـا   . يا خواهد بود دمشغول عمل كردن است، در مقابل بو

همان صفحه از كتاب برگسون، بطالن مطلب را بيشتر نشـان خواهـد   در يك قطعةديگر، . باز تعريف مدور است. آينده

فعليـت ادراك مـا بـدين ترتيـب در     .. .دهد، ابتداي عمـل ماسـت  آن كه ادراك محض ما را تشكيل مي«: ويدگمي. داد

گذشته فقط انديشه است، حال . كنند و نه در شدت بيشتر آنست، در حركاتي كه آن را تمديد ميفعاليت آن نهفته ا

گويـد منظـورش   برگسون از گذشـته سـخن مـي   قتي سازد كه واين قطعه كا مالً روشن مي» ].است[حركت  -انديشه 

گذشته وقتي وجود داشت، درست به همان اندازه فعال بود كـه اكنـون   . گذشته نيست، بلكه خاطرة ما از گذشته است

اي باشد كـه  يگانه لحظهاگر شرح برگسون صحيح مي بود، لحظة حاضر بايستي در تمام تاريخ جهان . حال فعال است

در زمانهاي پيشين ادراكاتي وجود داشته اند كه در عصر خود همانقدر فعال و همانقـدر فعلـي   . حاوي است رافعاليتي 

حدذاته درست همـان  يچ وجه انديشة محض نبود، بلكه فيحليه گذشته در عصر خود به ه. بوده اند كه ادراكات حاليه

گويد عبـارت اسـت از   ز آن سخن ميا اما برگسون اين گذشتة واقعي را از ياد مي برد؛ آنچه. بود كه اكنون حال هست

آميزد، زيرا كه جزو آن نيست؛ اما ايـن موضـوع بسـيار دشـواري     گذشتة واقعي با حال درنمي. ذشتهانديشة حاضر از گ

  .است

نظرية مدت و زمان برگسون سراسر متكي است بر تخليط اساسي بين وقوع حاضر خاطره و وقوع گذشـته كـه بـه    

رگسون براي استنتاج گذشته بـه  نمي بود، دور باطلي كه در كوشش بنقدر به ذهن ما آشنا اگر زمان اي. خاطر مي آيد
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اما با كيفيت حاضر، آنچه برگسون معلوم مي كنـد،  . عنوان چيزي كه ديگر فعال نيست وجود دارد فوراً آشكار مي شد

گمـان خـودش معلـوم كـرده      حاضرند؛ و آنچـه بـه   كه هر دو موضوعات -عبارت است از شرح تفاوت ادراك و خاطره 

شـود كـه نظريـة    بدين تخليط توجه كنـيم، معلـوم مـي    به مجرد آنكه. عبارت است از شرح تفاوت بين حال و گذشته

  .اي است كه اصوالً زمان در آن به حساب نيامده استزماني او نظريه

آيـد، كـه ظـاهراً اسـاس نظريـة زمـاني برگسـون را        و رويداد گذشته اي كه به ياد مـي  تخليط بين يادآوري حاضر

تشكيل مي دهد، موردي است از تخليط كلي تري كه اگر اشتباه نكنم موجب بطالن مقدار زيادي از تفكرات برگسون 

منظورم از اين تخليط عبارت اسـت از تخلـيط   . شودمي –و در حقيقت مقدار زيادي از تفكرات غالب فالسفة جديد  -

در حافظـه عمـل حصـول معرفـت واقـع در حـال       . شودبدان حاصل مي معرفت و چيزي كه معرفتبين عمل حصول 

پـس وقتـي كـه ايـن دو بـا هـم       . حاضر است، در صورتي كه آنچه معرفت بدان حاصل مي شود واقع در گذشته است

  .شودز بين حال و گذشته تيره و محو ميتماي ،تخليط شوند

ايـن  . خليط بين عمل حصول معرفت و موضوع معرفت اجتناب ناپذير استاين ت» ماده و حافظه«در سراسر كتاب 

  .ده شده نهفته استاكه در همان آغاز كتاب توضيح د» تصوير«تخليط در استعمال كلمة 

تشكيل شده  »تصاوير«دانيم از نظريه هاي فلسفي، همة آنچه ما ميدر اين توضيح برگسون مي گويد قطع نظر از 

نامم، و ادراك مـاده  ماده را مجموعه اي از تصاوير مي من«گويد مي. جهان را تشكيل مي دهندتمام  كه در حقيقت -

مالحظـه مـي   » .همين تصاويرند كه به عمل تحت شرايط خاص يك تصوير به خصوص، يعني بدن من، راجع هسـتند 

گويـد مغـز مـاده و بقيـه     مـي . تشكيل شده اند كنيد كه ماده و ادراك ماده طبق نظر وي از چيزهاي مشابه و مماثلي

  .جهان هم ماده است، و لذا اگر جهان تصوير باشد مغز هم تصوير است

بيند، طبق معني عادي كلمه تصوير نيست، در شگفت نمي شـويم كـه از زبـان    چون مغز، كه هيچ كس آن را نمي

عداً توضيح مي دهـد كـه در   برگسون بشنويم كه تصوير مي تواند بدون مدرك واقع شدن وجود داشته باشد، اما وي ب

ايـن مطلـب شـايد در    . مورد تصاوير فرق بين وجود داشتن و مورد ادراك آگاهانه واقع شدن فقط يك فرق كمي است

ك، يك تصوير بالتصـور،  ادي غير مدرمچه چيز مي تواند يك شئ «: قطعة ديگري توضيح داده مي شود كه مي گويد

اينكـه هـر واقعيتـي قرابـت و شـباهت و خالصـه       «گويد و باالخره مي» شد؟اليشعر ذهن با باشد جز آنكه نوعي وضع

آليسـم                            نـاميم بـه نفـع ايـده    مـي  تصاويرنسبتي با شعور دارد، چيزي است كه ما به موجب همين حقيقت كه اشيا را 

كوشـد  سفه مطرح نشده اند، ميفروض فالكدام از كند كه هيچه از نقطه اي شروع ميمعذلك با گفتن اينك. پذيريممي

يـت  فعالً چنين فرض كنيم كه از نظريه هاي ماده، و نظريه هاي روح، و واقع«: گويدمي. ترديد اولية ما را تخفيف دهد

و در مقدمة جديدي كـه بـر ترجمـة    » .اينجا من در حضور تصاوير قرار دارم. دانيميا ذهنيت جهان خارجي، هيچ نمي

آليسـتها نمـود   ست از وجود خاصي كه از آنچه ايـده منظور ما از تصاوير عبارت ا«گويد ه، ميخود نوشتانگليسي كتاب 

  ».وجودي است كه بينابين بود و نمود قرار دارد -خوانند كمتر است ، ليكن از آنچه رئاليستها بود مينامند بيشترمي

نيست از تمايز بين تصوير كردن، به عنـوان يـك   به نظر من تمايزي كه برگسون در سطور باال منظور دارد عبارت 

از تمـايز بـين شـئ چنانكـه هسـت و شـئ        نيستمنظور عبارت . رويداد ذهني، و شئ تصوير شده به عنوان يك عين

يـاد مـي آورد و تصـاويري دارد از يـك طـرف، و      بـه  تمايز بين ذهن و عين، ذهن كه مي انديشد و . چنانكه مي نمايد

فهمم، اين تمايز، تا آنجا كه من مي -شوند ه ياد آورده مي شوند، يا تصور ميشود، با انديشه مياشيايي كه راجع بدانه

         را نسـبت بـه ايـده آليسـم تشـكيل       حقيقي ويفقدان اين تمايز دين . به كلي در فلسفة برگسون غايب و مفقود است

اين امر او را قادر مي سازد كه ابتـدا از تصـاوير بـه    » تصاوير«در مورد . كه ديني است بدفرجام و قابل تأسف ،مي دهد

طرف بين ذهن و ماده سخن بگويد، و آنگاه بگويد كه مغز به رغم اين حقيقت كه هرگز تصـور نشـده   عنوان چيزي بي

) ماننـد مغـز  (ليكن تصوير غير مدرك د و مماثلند وه و ادراك ماده واحتصوير است، و سپس چنين عنوان كند كه ماد
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نيـز، گرچـه هيچگونـه نظريـة مابعـدالطبيعي را      » تصـوير «يك وضع اليشعر ذهني است، در حالي كه استعمال كلمة 

  .با شعور دارد» قرابت و شباهت و خالصه نسبتي«متضمن نيست، مفيد اين معني است كه هر واقعيتي 

عبـارت   -يا فكر يـا تصـوير يـا خـاطره      -ذهن . تخليط اولية بين ذهني و عيني استهمة اين تخليطها منبعث از 

قديمي  عين ممكن است عبارت باشد از قانون جاذبه، يا دوست من عمرو، يا برج. است از يك امر مضارع در وجود من

نـي و اينجـا و واقـع در    ين اگر ذهن و عين يكي باشـند، عـين ذه  ابنابر. اقع در حال استونيز، ذهن ذهني و اينجا و و

                 دوست من عمرو، گرچه به خيال خـودش در امريكـاي جنـوبي اسـت، و بـه خـرج خـودش زنـدگي         . حال خواهد بود

برج ونيز هـم بـه رغـم قـد و بـاالي      . كند، در حقيقت در كلة من است و به واسطة تفكر من راجع به او وجود داردمي

تمـام و كمـال در درون    د واه از چهل سال پيش تاكنون وجود ندارد، هنوز وجود درو به رغم اين حقيقت ك عظيمش،

اين سخنان مبالغه و ريشخند نظريات مكاني و زماني برگسون نيستند؛ بلكه فقط كوششي هسـتند  . شودمن يافت مي

  .براي نشان دادن اينكه معني حقيقي و قابل لمس آن نظريات چيست

بسياري . ه نزد بسياري از ايده آليستها و ماترياليستها عموميت داردن نيست، بلكتخليط ذهن و عين خاص برگسو

گوينـد كـه ذهـن در    ياليسـتها مـي  بسـياري از ماتر  گويند كه عين در حقيقت عين ذهـن اسـت، و  از ايده آليستها مي

ك معتقدند كه ذهن و عين آنها در اينكه اين دو بيان بسيار متفاوتند اتفاق نظر دارند، و معذل. حقيقت عين عين است

سن و امتياز دارد، زيرا كه او به همـان انـدازه حاضـر    مي توان اذعان كرد كه برگسون از اين لحاظ ح. متفاوت نيستند

                           به مجرد اينكه اين وحدت رد شـود، تمـام دسـتگاه برگسـون فـرو      . است ذهن را با عين يكي بداند كه عين را با ذهن

نخست نظريات مكاني و زماني، سپس اعتقاد او به مكان واقعي، سپس حكـم او دائـر بـر محكوميـت عقـل، و      : ريزدمي

  .سرانجام توضيح او از روابط ذهن و ماده

البته قسمت بزرگي از فلسفة برگسون، محتمالً آن قسمتي كه بيشتر شهرت و محبوبيت او را موجب شده، متكـي  

تصوير تخيلي برگسون از جهان، اگر بـه  . گون كردژتوان آن را واو لذا با دليل و برهان هم نمي ستبر دليل و برهان ني

ويـد زنـدگي   گمـي شكسـپير  . عنوان يك كوشش شاعرانه در نظر گرفته شود، عمدتاً نه قابل اثبات است و نه قابـل رد 

گويـد  از شيشه هاي رنگارنگ؛ برگسـون مـي   زندگي مانند گنبدي است: گويدلي مينيست مگر يك ساية متحرك؛ ش

اگر تشـبيه برگسـون را   . يد كه باز هر يك صدفي استآهم پاشيده به صورت قطعاتي در مي زندگي صدفي است كه از

  .پسنديد، خاطر جمع باشيد كه اعتبار و اصالتش با تشبيهات ديگران برابر استميبيشتر 

هرگونـه تفكـر   . جهان ببيند عبارت است از عمل بـه خـاطر عمـل    يدوار است تحقق آن را درمكه برگسون ا خوبي

راكـد، افالطـوني،   : كند، كه عبارتند ازبا يك سلسلة كامل دشنام محكوم مينامد و آن را مي» ؤيار«محض را برگسون 

ه كننـد  اي از هدفي را كه عمل بايد بدان نايل شود مشـاهد به كساني كه مايلند از پيش منظره. عقلي ،رياضي، منطقي

آوري مي شود كه هدف پيش بيني شده هيچ چيز تازه اي نخواهد بود؛ زيرا كه ميل نيز، مانند حافظه، بـا موضـوع   ديا

بـي قـرار و    بدين ترتيب ما، در عمل، محكوميم كه بندة كور غريزه باشيم؛ نيروي زندگي، به طـور . خود يكي مي شود

ين فلسفه آن لحظة تفكر كه در آن از زندگي حيواني فراتر مي رويم و در ا. راندوقفه، ما را از پشت سر به پيش ميبي 

كسـاني كـه عمـل    . از اعراب نـدارد يابيم محلي خرد وقوف ميانشان را از زندگي بهائم باز مي بر هدفهاي بزرگتري كه

كساني كـه در   اما. دانند، در كتابهاي برگسون تصوير خوشايندي از جهان خواهند ديدرا يك خوبي كافي ميهدف بي

خيال انگيز از جهاني كمتر رنـج آلـود،   . ش نمايياي، پيته باشد بايد ملهم باشد از منظرهنظرشان عمل اگر ارزشي داش

كـر اسـت،   كمتر ظالمانه، كمتر آكنده از لجاج و ستيز تا اين جهان روزمرة ما، خالصه كساني كه عملشان مبتني بر تف

ن در دسـت نيسـت غـم    آنخواهند يافت؛ و از اينكه دليلي براي صحيح دانسـتن   جويند هيچدر اين فلسفه از آنچه مي

 .د خوردننخواه
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اي اوالً نظريـه : سفه نيز اهميـت دارد به دو مناسبت در فل در وهلة اول روانشناس بود، اما) 1842-1910(ويليام جيمز 

ناميـد؛ ثانيـاً يكـي از سـه تـن طراحـان نظريـة        ) radical empiricism(» تجربيت اساسي«اختراع كرد كه خود آن را 
جيمز در اواخر عمر، چنانكـه شايسـته   . بود) انسترومانتاليسم(» ابزارگرايي«يا ) پراگماتيسم( »عمل گرايي«موسوم به 

جيمز از راه تحصيل پزشكي به تفحص در روان شناسـي كشـانده   . شديلسوف تراز اول امريكا شناخته ميبود، به نام ف
ـ   1890كتاب بزرگش در اين زمينه، كه در . شد ود؛ ولـي مـن دربـارة آن كتـاب بحثـي      انتشار يافت، به نهايت عـالي ب

  .نخواهم كرد، زيرا كه اين كتاب بيشتر در باب علم تا فلسفه
در جنبة علمـي تحصـيالت پزشـكي بـه او     . يكي علمي، ديگري ديني: عالئق فلسفي ويليام جيمز دو جنبه داشت
احساسـات دينـي جيمـز    . رفـت گسات ديني اش جلو اين تمايل را ميتمايلي به سمت ماترياليسم داده بود، ولي احسا

جيمز سخت ابا داشت از اينكـه  . بسيار پروتستاني و بسيار دموكراتي و بسيار سرشار از گرمي مهر و عطوفت بشري بود
ممكن است همـان طـور كـه    «گفت مي. Ĥبي مشكل پسندانه قدم گذراندبه پيروي از برادرش هنري به عرصة فاضل م

زمين و آسمان هر چـه باشـد قـدر مسـلم ايـن اسـت كـه         في باشد، اما خداوندگويند پادشاه ظلمات يك نفر اشرامي
  .اين كالم بسيار مناسب و مبين خصال و صفات ويليام جيمز است» .اشرافي نيست

تنهـا كسـي كـه مـن     . گويي دلپسند او باعث شد كه جيمز تقريباً مورد محبت همگان قرار گيـرد خونگرمي و بذله
ناميـده  » كمـال فسـاد  «جيمز نداشت سانتايانا بود كه رسالة دكتري اش را ويليام جيمـز  سراغ دارم محبتي نسبت به 

، داشـت ايانا نيز ديانت را دوست ميسانت. ميان اين دو تن تضاد مشرب مهمي وجود داشت كه هيچ قابل رفع نبود. بود
داشت، نـه بـه عنـوان كمكـي در     ظ زيبايي شناسي و تاريخي دوست ميوي ديانت را از لحا .اما به نحو بسيار متفاوتي

سـانتايانا  . پسـنديد كي را بسيار بيش از پروتستاني ميجهت تأمين زندگي اخالقي؛ و چنانكه طبيعي بود مذهب كاتولي
پذيرفت، اما راضي بود كه ديگران بدانها معتقد باشند، و شخصاً آنچـه  لي هيچ يك از احكام مسيحي را نمياز لحاظ عق

. نمودز چنين تعبيري جز خالف اخالق نميبه نظر جيم. دانستگرفت با ارزش ميمسيحي در نظر ميا به نام افسانة ر
يق را به ارث برده بود كه آنچه داراي حد اعالي اهميت است چيـزي جـز   مجيمز از اسالف پوريتان خود اين اعتقاد ع

د كه حقيقت براي فالسفه يـك چيـز   گذاشت بدين انديشه راضي شو، و احساسات دموكراتي او نميرفتار خوب نيست
اعتقاد اين دو فرقه نيز بر جـاي  كها و پروتستانها ميان پيروان بيتضاد مشرب ميان كاتولي. است و براي عوام چيز ديگر

  .انديش كاتوليك بود و يليام جيمز يك پروتستان مرتدسانتايانا يك آزاد. خود باقي است
وجود ) consciousness( آيا آگاهي«در مقاله اي تحت عنوان  1904 نظرية تجربيت اساسي جيمز نخستين بار در

تـا آن زمـان فالسـفه    . غرض عمدة اين مقاله عبارت بود از نفي اساسي بودن رابطـة ذهـن و عـين   . منتشر شد» دارد؟
، يعنـي عـارف يـا ذهـن، از     )entity(كه در آن يك چيز » حصول معرفت«گرفتند كه رويدادي هست به نام مسلم مي

شـد و معـروف   ن يك ذهن يا روح در نظـر گرفتـه مـي   عارف به عنوا. شودگري، يعني معروف يا عين، آگاه ميچيز دي
آگاهي خود آن عارف در نظـر  ي يا يك ذهن ديگر يا در حالت خودذات ابد يا يكممكن بود به عنوان يك عين مادي 
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ـ   . ين وابسته بوددر فلسفة متداول تقريباً همه چيز به ثنويت ذهن و ع. گرفته شود ام يـك  اگر تمايز ذهن و عـين بـه ن
همـه بايـد از نـو مـورد     » حقيقـت «تمايز ذهن و ماده و عالم معقوالت و مفهـوم قـديمي   تمايز اساسي پذيرفته نشود، 

  .بررسي قرار گيرند
من به سهم خود يقين دارم كه جيمز در قسمتي از عقايد خود در ايـن موضـوع حـق داشـت، و تنهـا بـه همـين        

ـ نكه خود جيمز و كساني كـه  آنظر من قبالً غير از اين بود، تا . سفه سزاوار استمناسبت مقام بلندي را در ميان فال ا ب
  :و اما استدالالت جيمز. او موافق بودند مرا به صحت نظرية او مجاب كردند

كساني كه . قرار گيرداست و حق ندارد در رديف اصول اوليه ) nonentity(اسم يك ناچيز «گويد آگاهي جيمز مي
اند، به زمزمة ضعيفي كه روح ناپديد شـونده در هـواي فلسـفة پشـت سـر      آن چسبيده اند به باد هوا چسبيدههنوز به 

هيچ چيز يا كيفيت هستي ديگـري در برابـر آنچـه اشـياي مـادي از آن      «: دهدو ادامه مي» .د بر جا گذاشته استخو
كه افكـار  و توضيح مي دهد كه منكر اين نيست . وجود ندارد» از آن پديد آمده،ساخته شده و افكار ما دربارة آن اشيا 

» بـودن آگاه «توان ا ميباشد، و اين وظيفه ر] يا دانستن[كنند كه همان وظيفة حصول معرفت ما وظيفه اي را ايفا مي
يـن نظـر كـه آگـاهي يـك      توان به طور خام چنين بيان كرد كه عبـارت اسـت از ا  آنچه را جيمز منكر است مي. ناميد

ايـن  . توجود دارد، و جهان از آن تشكيل شده اسـ » فقط يك چيز يا مادة اوليه«جيمز معتقد است كه . است» چيز«
نوع خاصي از رابطه بين دو پاره تجربة محض ] يا حصول معرفت[گويد دانستن مي. نامدمي» تجربة محض«چيز را او 

تجربـة  يـك پـاره   . من تجربه داراي اين دو رنگي دروني نيست ةبه عقيد«: رابطة ذهن و عين امري است مشتق. است
  ».تواند در يك زمينه عارف و در زمينة ديگر معروف باشدتقسيم نشده، مي

تعريـف  » سـازد ي ما را فراهم مـي جريان بالفصل زندگي كه موضوع تفكر بعد«را به عبارت » تجربة محض«جيمز 
  .كندمي

نظـر  ظريه تمايز بين ماده و روح را در صورتي كه به عنوان تمايز بين دو نـوع امـري در   كنيد كه اين نمالحظه مي
خصوص موافقنـد طرفـدار   در نيتجه كساني كه با جيمز در اين . نامد از ميان مي بردمي» چيز«گرفته شوند كه جيمز 

اسـت و نـه    حدهد نـه رو تشكيل ميآنچه جهان را نامند، و بر طبق آن مي» توحيد خنثي«هستند كه آن را  اينظريه
بلكـه بـه عكـس     .خود جيمز اين مفهوم ضمني نظريه اش را استنتاج نكرده است. ماده، بلكه چيزي است بين اين دو

را فالسـفه  » تجربـه «كلمـة  . شايد حاكي از نوعي ايده آليسم از قماش بـاركلي باشـد  » تجربة محض«استعمال عبارت 
ر دهيم كه اين اي اين مسئله را مورد بررسي قرابد نيست لحظه. كنندريف ميت آن را تعبرند، اما به ندرمكرر بكار مي

  .تواند داشته باشدكلمه چه معنايي مي
آينـد، ماننـد وقـايعي كـه در آن روي     مـي در ن» تجربـه «دهند بـه  گويد بسياري چيزها كه روي ميفهم عادي مي

به داليل متفاوت اين نكته را منكر شدند، و گفتند كه آنچه به تجربه  باركلي و هگل هر دو. ناپيداي ماه اتفاق مي افتد
اگر به اين . و به عقيدة من حق همين است -دانند اعتبار ميين آنها را اكنون اكثر فالسفه بيبراه. در نيايد هيچ است

و غير قابـل قبـولي    جهان تجربه است، الزم خواهد بود كه توضيحات دقيق) »stuff«(» جنس«نظر معتقد شويم، كه 
و اگـر نتـوانيم چيزهـاي تجربـه نشـده را از      . اختراع كنيم كه مراد ما از چيزهايي مانند آن روي ناپيداي ماه چيسـت 

درسـت  . چيزهاي تجربه شده استنباط كنيم، براي يافتن مباني اعتقاد به چيزي جز خودمان دچار اشكال خواهيم شد
  .داليل او چندان قانع كننده نيستيمز اين را منكر است، اما جاست كه 

چـه فـرق اسـت بـين رويـدادي كـه       : چيست؟ بهترين راه يافتن جواب اين است كه بپرسيم» تجربه«منظور ما از 
تجربه نشده و آن كه شده؟ باراني كه ديده يا لمس شود تجربه شده است، اما بـاراني كـه در بيابـاني ببـارد كـه هـيچ       

تجربـه وجـود نـدارد     :بدين ترتيب به نكتة اول خود مي رسيم، يعنـي . ربه نشده استموجود زنده اي در آن نباشد تج
مي افتد كه مـن متوجـه   بسياري چيزها بر من اتفاق : اما زندگي با تجربه مالزم نيست. مگر در جايي كه زندگي باشد
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ن بـه يـاد دارم تجربـه                      واضـح اسـت آنچـه را مـ    . كنما مشكل بتوان گفت كه من تجربه مياين چيزها ر. شومآنها نمي
. ، اما بعضي چيزها كه من صراحتاً به ياد ندارم ممكن است عاداتي را باعث شده باشند كـه هنـوز بـاقي باشـند    كنممي

من فكر مي كنم مي توانيم . كودك سوخته از آتش مي ترسد، حتي اگر از واقعة سوختن خود خاطره اي نداشته باشد
بـه طـور كلـي،    .) حافظه يك نوع عـادت اسـت  . (شده است كه عادتي را باعث شود »تجربه«اد وقتي بگوييم يك رويد

از حـرارت تفتـه باشـد، از آتـش                          سيخ بخاري هـر چنـد هـم بـه كـرات     . آيدت فقط در دستگاههاي زنده پديد ميعاد
ي من شخصـاً دليلـ  . مالزمت ندارد» تجربه«با  جهان» جنس«پس بنابر مباني فهم عادي خواهيم گفت كه . ترسدنمي
  .بينم كه در اين نقطه از فهم عادي جدا شويمنمي

  .جيمز موافقم» تجربيت اساسي«من با » تجربه،«جز در اين موضوع 
به خصوص موضوع اخير بـه نظـر مـن    . او قضيه از قرار ديگر است» ارادة اعتقاد«اما در مورد نظرية پراگماتيسم و 

آن هـم   -ل دليل قابل قبولي ولي سفسطه آميزي براي بعضي از احكام جزمي دين طرح ريزي شده است براي تحصي
  .مني كه ايمانش از صميم قلب باشد قابل قبول نخواهد بوددليلي كه براي هيچ مؤ

فكـر  هـاي  برخـي شـيوه  پراگماتيسم، نامي نو بـراي  «انتشار يافت،  1896در  The Will to Believe» ارادة اعتقاد«
نظريـة كتـاب اخيـر    . منتشر شد 1907در  Pragmatism, a New Name for Some Old Ways of Thinking» كهن

  .بسيط و تفصيل نظرية كتاب سابق است
كند كه ما غالباً در عمل مجبور مي شويم در جايي كه مباني نظري كـافي بـراي   چنين استدالل مي» ارادة اعتقاد«

ت دينـي  گويد موضوعاجيمز مي. ردن باز خود تصميمي استتصميم بگيريم، زيرا كه هيچ نكاخذ تصميم وجود ندارد 
عقل صرفاً منطقـي  «گويد ما حق داريم روش اعتقاد در پيش بگيريم، ولو اينكه مي. گيرندهم تحت اين قاعده قرار مي

جيمز بـدان داده اسـت تـازگي    اين اساساً همان روش كشيش ساوآيي است، منتها پرورشي كه » .ما مطيع نشده باشد
  .دارد

از خطـا  «و » حقيقـت را بـاور كـن   «: گويد كه وظيفل اخالقي راستي از دو دستور معادل تشـكيل شـده  جيمز مي
 كنند، و بدين ترتيب از باور كردن حقايق مختلفـي كـه مـردمِ   شتباهاً فقط دستور دوم را گوش ميشكاكان ا» .بپرهيز

اگر باور كردن حقيقت و پرهيز از خطا داراي اهميت مساوي باشند، پس اگـر  . مانندمي نند بازككم احتياط تر باور مي
بر ارادة خود يكي از شقوق ممكن را باور كنم، زيـرا كـه در   عرضه كنند بهتر آن است كه من بناشقوق امري را به من 

حكم خود را معلـق نگـه دارم   اين صورت من احتمال مساوي براي اعتقاد به حقيقت خواهم داشت، در صورتي كه اگر 
  .هيچ احتمالي نخواهم داشت

فرض كنيد كه من در قطـار راه  . اخالقي كه در صورت جدي گرفتن اين نظريه نتيجه مي شود اخالق غريبي است
اگـر اعتـراف كـنم كـه     » عفر اسـت؟ آيا اسم اين شخص حسن علي ج« :آهن با ناشناسي برخورد كنم و از خود بپرسم

است دربارة نام او اعتقاد صحيحي پيدا كرده ام؛ در صورتي كه اگر تصميم بگيرم كه معتقد شـوم نـام   دانم، مسلم نمي
جيمز مي گويد شكاكان از فريـب خـوردن   . او همان حسن علي جعفر است احتمال مي رود كه عقيده ام صحيح باشد
چه دليلـي دارد  «: كندو اضافه مي ت بدهند؛بيم دارند و به واسطة همين بيم خود ممكن است حقايق مهمي را از دس

ظاهراً از اين مقدمه چنين نتيجه مي شود كه اگـر  » باشد؟ تركه فريب به واسطة اميد از فريب به واسطة بيم اينقدر بد
ي مثبت بـه جـاي منفـي    موسوم به حسن علي جعفر برخورد كنم، راستكار يشخصبا من سالها اميدوار بوده باشم كه 

گـر خـالف آن   مسن علي جعفر خواهد بود، حتقد گردم با هر شخص ناشناسي برخورد كنم نامش كند معمرا وادار مي
  .ثابت شود

ناس را نمـي دانيـد، ولـي    اما اين مورد پرت و بي معني است، زيرا درست است كه نام شخص ناش«: خواهيد گفت
گيريـد در  پس آن طور كه فرض مـي  .تحسن علي جعفر اس ندانيد كه تعداد بسيار كمي از افراد بشر نامشااين را مي
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قالة خود هـيچ ذكـري از احتمـال    اما شگفت اين است كه جيمز در سراسر م» .مورد انتخاب طريق جهل مطلق نداريد
بگذاريد قبول . قابل اكتشافي از احتمال وجود دارد ةاي مالحظتقريباً هميشه در مورد هر مسئله كند، و حال آنكهنمي

يـك از اديـان   نه بر عليه هيچكه در اين جهان هيچ دليلي نه بر له و ) كند،ؤمني قبول نميم گرچه هيچ متدين(كنيم 
و بـودايي و مسـيحي تمـاس پيـدا                                                                 فرض كنيد كه شما يك نفر چينـي هسـتيد و بـا اديـان كنفسيوسـي      . وجود ندارد

فرض كنـيم كـه ديـن بـودايي و مسـيحيت      . ق مانع از اين است كه هر سه دين را صحيح انگاريدقانون منط. ايدكرده
تواننـد در عـين حـال    مسلم گرفتن اينكـه هـر دو ديـن نمـي     در اين صورت، با. داراي احتمال صحت مساوي هستند

ما اگر هر سه داراي احتمـال  ا. و لذا دين كنفسيوسي بايد باطل باشد .صحيح باشند، البد يكي از آنها بايد صحيح باشد
بـدين طريـق بـه مجـرد آنكـه      . صحت مساوي باشند، پس يك يك آنها بيشتر احتمال بطالن دارند تا احتمال صحت

  .ريزدل را دخالت دهيم اصل جيمز فرو مياحتما ةمالحظ
د نشـان داده  غريب اينجاست كه جيمز، با آنكه روانشناس برجسته اي بود، در اين رهگذر خامي كم نظيري از خو

و هرگونـه  گويد كه گويا تنها شقوق ممكن عبارتند از اعتقاد مطلق يا بـي اعتقـادي مطلـق،    وي چنان سخن مي. است
بـا خـود                                            . گـردم ام در پـي كتـابي مـي   هـاي كتابخانـه   مثالً فرض كنيـد مـن در قفسـه   . گيردساية شكي را ناديده مي

مگـر  » .هسـت در ايـن قفسـه   «: انديشم كهو به جستجو مي پردازم، اما نمي» در اين قفسه باشد شايد«: ديشمانمي
ـ    ما عادتاً بر اساس فرضيات عمل مي. وقتي كه كتاب را ببينم ر اسـاس آنچـه بـه عنـوان ايقانـات                                                              كنيم، امـا نـه عينـاً ب

  .داريمن را براي شواهد تازه باز نگه ميكنيم چشمانمااي عمل ميوقتي كه بر اساس فرضيهشناسيم؛ زيرا مي
بـه هـر   «: يـن دسـتور چنـين اسـت    به نظر مـن ا . پنداردر راستكاري چنان نيست كه جيمز ميبه گمان من دستو

و اگـر  » .داردليل مؤيـد آن مجـاز مـي   شته باش كه داي كه به زحمت بررسي بيرزد درست همان قدر اعتقاد دافرضيه
اين فهم عادي صـاف و سـاده   . فرضيه به قدر كافي اهميت داشته باشد، وظيفة تحصيل داليل ديگر نيز عالوه مي شود

  .كند فرق بسيار داردما با طرز عملي كه جيمز توصيه مياست، و با طرز عمل محاكم عدليه نيز هماهنگ است؛ ا
ايـن  . مز را به طور مجزا مورد بحث قرار دهيم شرط انصاف را در حق او رعايـت نكـرده ايـم   اما اگر ارادة اعتقاد جي

پراگماتيسـم، چنانكـه در   . نظريه عبارت بود از يك نظرية انتقالي كه با يك بسط طبيعي بـه پراگماتيسـم منجـر شـد    
. و مدافع ديگر نيـز داشـت  پراگماتيسم د. »حقيقت«فلسفة جيمز ديده مي شود، در وهلة اول تعريف جديدي است از 

من دكتر ديـويي را در فصـل بعـد مـورد     . Dr. John Deweyو دكتر جان ديويي  F. C. S. Schillerشيلر . اس. سي. اف
لحـاظ نقـاط تأكيـد    ميـان جيمـز و دكتـر ديـويي از     . شيلر از جيمز و ديويي كمتر اهميت دارد. بحث قرار خواهم داد

علمي است و براهينش بيشتر از بررسي روش علمي اخذ شده اند؛ اما جيمـز در  بيني دكتر ديويي جهان. تفاوت هست
توان گفت كه جيمز حاضر است از هر نظريه اي كه بـه تـأمين   به تقريب مي. و كار دارد درجة اول با دين و اخالق سر

اسـت،  » صـحيح «يـه  ته باشد، آن نظراي ساخاگر چنين كاري از نظريه. اري كندتقوا و سعادت مردم منجر شود طرفد
  .بردي كه جيمز اين كلمه را بكار ميبدان معن

بـود   داعالن شـد كـه معتقـ    C. S. Peirceپرس . اس. بر قول جيمز اصل پراگماتيسم نخستين بار به وسيلة سيبنا
براي آنكه در افكار خود راجع به يك شئ وضوح حاصل كنيم كافي است كه ببينيم چه اثرات قابل عملي بـر آن شـئ   

 اگـر فـالن نظريـة   گويد وظيفة فلسفه اين اسـت كـه معلـوم سـازد     جيمز در توضيح و تشريح مطلب مي. مترتب است
ق نظريـه بـه صـورت ابـزار كـار                                                     بـدين طريـ  . كنـد نظريه چه فرقي به حال من و تو مـي جهاني صحيح باشد يا بهمان 

  .لضآيد، و نه راه حل معدرمي
ط رضايت بخش برقـرار  دهند تا با اجزاي ديگر تجربة خود روابيشه ها در آنجا كه ما را ياري ميگويد اندجيمز مي

 حقيقت نوعي از» .است صحيحاعتقاد بدان براي زندگي ما مفيد باشد، يك انديشه مادام كه «: شوندكنيم صحيح مي
سـازند،  د، يعني وقايع انديشه را صحيح ميحقيقت بر انديشه واقع مي شو. اي نيستانواع خوبي است و مقولة جداگانه
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» تطـابق » «افـق تو«گويند انديشة صحيح بايد با واقعيت توافق داشته باشد درست است؛ اما معني قول عقليان كه مي

تواند عبارت باشد از هدايت شـدن بـه سـوي    اش فقط ميه وسيعترين معني با واقعيت، معنيداشتن ب توافق«. نيست
و كار پيدا كنيم يـا بـا    خود واقعيت سربا آن واقعيت، يا به حدود آن، يا واقع شدن در چنان تماس مؤثري با آن كه يا 

: كنـد كـه  جيمـز عـالوه مـي   » .اشـتيم دوقتي باشد كه هر آينه توافـق نمـي   چيزي مربوط به آن؛ به طوري كه بهتر از
تمـام  «بـه عبـارت ديگـر    » .المجموع عبارت است از همان صالح نحوة تفكر ماحيثبه عبارت اخري و من... ، صحيح«

  ».اجبار ما به جستجوي حقيقت جزو اجبار ماست به عمل كردن آنچه فايده دارد
توانيم هـيچ فرضـيه اي را كـه از آن    ما نمي«: كندم و دين، جيمز كشته ها را درو مييسدر فصلي راجع به پراگمات

فرضية خدا، اگر به وسيعترين معناي كالم بـه طـور رضـايت بخـش     » «.نتايج مفيدي بر زندگي مترتب باشد رد كنيم
توانيم معتقـد شـويم كـه    بي ميبه استناد داليلي كه تجربة ديني به دست مي دهد، به خو» «.عمل كند، صحيح است

قدرتهاي عاليتر وجود دارند و طبق مشيات كامل و مطلوبي نظير مشـيات خـود مـا در كـار نجـات بخشـيدن جهـان        
  ».هستند

» صـحيح «اي وقتي كند كه هر عقيدهاين نظريه چنين فرض مي. بينماين نظريه اشكاالت عقلي بزرگي ميمن در 
و اگر نباشد به حكم خود پراگماتيستها مردود خواهد بـود   -ظريه مفيد باشد اگر اين ن. است كه اثرات آن خوب باشند

و اين مطالب را بايد قبـل از  . اثرات فالن يا بهمان نظريه چيستند) ب(چه چيز خوب است، ) الف: (ما بايد بدانيم كه -
ت عقيده اي حكـم كـرده   چيزي حكم كرده باشيم بدانيم؛ زيرا فقط پس از آنكه به خوب بودن اثرا» صحت«آن كه بر 

فرض كنيـد  . ير قابل تصور قضايارنجي غغنتيجه عبارت است از پيچيدگي و ب. بناميم» صحيح«باشيم حق داريم آن را 
با اين تفصـيل نبايـد ماننـد سـاير     . از اقيانوس اطلس گذشت يا نه 1429خواهيد بدانيد كه آيا كريستف كلمب در مي

چيسـتند و فرقشـان بـا اثـرات ايـن      اول بايد جويا شويد كه اثرات اين عقيده . نيدمردم اين امر را در كتابي تحقيق ك
خود اين امر به قدر كافي دشوار اسـت؛  . اقيانوس را پيمود چگونه است 1493يا  1491كه كريستف كلمب در عقيده 

بگوييد پيداست كه در  ممكن است. اما اگر اثرات را از نقطة نظر اخالقي بسنجيم، موضوع از اين هم دشوارتر مي شود
اما رقيبان شما، كه اگر شما سال سـفر  . گيريدمتحان تاريخ عاليترين نمره را ميبهترين اثرات را دارد، زيرا در ا 1492

ق يـ اي بهتر از شما خواهند گرفت، ممكن است توفيق شـما را بـه جـاي توف   ذكر كنيد نمره 1493يا  1491ب را كلم
ي ديگري از اين قضيه ت، من جز در مورد تاريخ نويسان اثر عملاقطع نظر از امتحان. انندخودشان اخالقاً قابل تأسف بد

  .رسدبه نظرم نمي
القـاً و چـه واقعـاً،    خشما بايد معتقد باشيد كه ارزيابيتان از نتايج يـك عقيـده، چـه ا   . اما اين پايان گرفتاري نيست
اما اين قول كه عقيدة شما . هد بوداتان اشتباه خوعقيدهباشد برهان شما دال بر صحت صحيح است؛ زيرا كه اگر غلط 

در خصوص نتايج صحيح است بر طبق نظر جيمز عين همان است كه بگوييم اين عقيده داراي نتـايج خـوب اسـت، و    
  .شودپيداست كه اين نمي. ي غيرالنهايههكذا ال

همه با مـن  . ب وجود داشته استمموسوم به كريستف كل يفرض كنيد من بگويم شخص. اشكال ديگري نيز هست
اما چرا صحيح است؟ به علت مردي متشكل از گوشت و خـون كـه   . موافقت مي كنند كه آنچه مي گويم صحيح است

بر تعريف جيمز ممكن است اتفـاق  بنا. خالصه به علت عقيدة من، و نه به علت اثرات آن -سال پيش مي زيست  450

مـن هميشـه چنـين    . اشـته باشـد  وجـود ند » الف«باشد، گو اينكه در واقع صحيح » وجود دارد الف«بيفتد كه قضية 
بابانوئـل  «پـس قضـية   » .به وسيعترين معناي كالم به طور رضايت بخش عمـل مـي كنـد   «ام كه فرضية بابانوئل ديده

ـ    «): كـنم تكـرار مـي  (گويـد  جيمز مـي . كه بابانوئل وجود نداردصحيح است، گو ايم» وجود دارد ه فرضـية خـدا، اگـر ب
يـا خـدا در   آاين گفته اصوالً اين مسئله را كـه  » .وسيعترين معناي كالم به طور رضايت بخش عمل كند، صحيح است

اگر خدا فرضـية مفيـدي باشـد، همـين     . دكنبه عنوان مسئلة بي اهميت طرد مي ملكوت آسماني اش وجود دارد يا نه
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ماند عبارت است از اعتقاد به خـدا و اثـرات   به ياد مي شود؛ تمام آنچهموش ميخداي صانع كائنات فرا. كندكفايت مي
  .جاي تعجب نيست كه پاپ دفاع پراگماتيستها از دين را محكوم كرده است. آن بر ساكنان سيارة محقر ما

جيمز به ديانـت  . گذشتگانديني بيني بيني ديني جيمز و جهانرسيم به يك فرق اساسي ميان جهاندر اينجا مي
. دهـد نها مي انديشد عالقه اي نشـان نمـي  پديدة انساني عالقه مند است، اما به موضوعاتي كه دين دربارة آبه نام يك 
سـازد پـس بگـذار بـه خـدا معتقـد       تماد به خدا آنها را سعادتمند ميخواهد مردم سعادتمند باشند، و اگر اعجيمز مي

شـود عقيـده اگـر    گردد كه گفتـه مـي  وقتي فلسفه مياهي است نه فلسفه؛ اما اين مطلب، تا اينجا، فقط نيكخو. باشند
، ايـن رضـايت بخـش    يزي باشد تا آن را بپرسـتد چبراي كسي كه خواهان . است» صحيح«موجب سعادت مردم شود 

مـن  «: خواهـد بگويـد  بلكه مي» شوم،دا عقيده داشته باشم سعادتمند مياگر به خ«: خواهد بگويدآن كس نمي. نيست
و وقتي كه به خدا عقيده دارد، به او همان طور عقيده دارد كـه بـه وجـود    » .ين سعادتمندمابنابر به خدا عقيده دارم و

در نظر او خدا يك وجود واقعي است نه فقط يك انديشة بشـري كـه داراي اثـرات خـوب     . روزولت يا چرچيل يا هيتلر
» هيتلر وجود دارد«گويم ه من ميپيداست وقتي ك. ساخته استباشد، نه جانشين محو و ضعيفي كه جيمز براي خدا 

حقيقـي همـين مطلـب در     ؤمنبراي م» .اثراتي كه بر اعتقاد به وجود هيتلر مترتب است«منظورم چيزي است غير از 
  .مورد خدا نيز صادق است

و ماننـد همـة ايـن قبـل كوششـها       ،نظرية ويليام جيمز كوششي است براي ساختن روبناي اعتقاد بر شالودة شك
نسبت به همة امور واقعي  لدر مورد جيمز سفسطه ناشي است از كوشش براي تجاه. متكي بر سفسطه و مغلطه است

جاي خود خدا قـرار دهـد،   شود كه جيمز عقيده به خدا را بباركلي به همراه شكاكيت باعث مي ايده آليسم. غير بشري
ـ  آن اما اين فقط شكلي است از . في استو چنين وانمود كند كه همين كا ت كـه غالـب فالسـفة جديـد     جنـون ذهني

 .گرفتارش هستند
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با ايـن ارزيـابي مـن     1.شناسندان پيشواي فالسفة زندة امريكا ميمتولد شد عموماً به عنو 1859جان ديويي را كه در 

ديويي نه تنها در ميان فالسفه، بلكه در بين طالب علوم تربيتي و زيبايي شناسـي و علـم سياسـت هـم     . كامالً موافقم

ديويي مردي است داراي عاليترين خصائل و سـجايا، در جهـان بينـي آزاديخـواه، در روابـط      . نفوذ عميقي داشته است

به مناسبت ارادتي كـه بـه   . ممن با غالب عقايد او توافق تقريباً تام دار. اپذيرشخصي سخي و مهربان، در كار خستگي ن

داشـتم؛  كنم كه كاش با او توافق كامل ميام، آرزو ميطف و مرحمتي كه شخصاً از او ديدهورزم، و نيز به جهت لاو مي

بـه عنـوان تصـور    » حقيقـت «اي به جـ » تحقيق«ولي متأسفم كه در مورد بارزترين نظرية فلسفي او، يعني قرار دادن 

  .اساسي منطق و نظرية معرفت، ناچارم كه اختالف نظر خود را با او ابراز كنم

ديويي مانند ويليام جيمز اهل نيوانگلند و ادامه دهندة سنت ليبراليسم نيوانگلند است كه صد سال پيش برخي از 

. اش ناميده نبوده اسـت »محض«كه بتوان فيلسوف ديويي هرگز كسي . داخالف رجال بزرگ نيوانگلند آن را رها كردن

مـن  . عميق بوده اسـت  ابه خصوص تعليم و تربيت در صف اول عالئق او قرار داشته و تأثير او در تعليم و تربيت امريك

شـايد او هـم   . به سهم كوچكتر خود كوشيده ام تا در امر تعليم و تربيت نفوذي بسيار مشابه نفوذ ديويي داشته باشـم 

من هرگز از طرز عمل كساني كه مدعي پيري از تعاليم او هستند راضي نبوده است، اما هـر نظريـة جديـدي در     مانند

اين موضوع چندان كه ممكن است پنداشته شود اهميت ندارد؛ زيـرا كـه   . عمل ناچار دچار افراط و تفريط خواهد شد

  .شودتر از معايب چيزهاي كهنه ديده ميمعايب چيزهاي تازه بسيار آسان

در شيكاگو استاد فلسفه شد، علم تعليم و تربيت نيز جـزو موضـوعات تـدريس او قـرار      1984وقتي كه ديويي در 

آنچه وي در ايـن هنگـام نوشـت    . ثار فراواني در باب تعليم و تربيت نوشتآديويي يك مكتب مترقي بنا نهاد و . گرفت

ديويي در سراسـر عمـر خـود در بـاب     . خالصه شد The School and Society) 1899(» مدرسه و اجتماع«در كتاب 

  .تعليم و تربيت تقريباً به اندازة فلسفه به نوشتن پرداخته است

ـ . انـد سهم بزرگي در افكار ديويي داشته ديگر نيز يمسائل اجتماعي و سياس ويي هـم ماننـد خـود مـن از سـفر      دي

از جنـگ جهـاني اول بـه    . ر مثبت بسيار متأثر شدسيه به طور منفي و در مورد چين به طوروسيه و چين در مورد رو

ت، و در حـالي كـه يقـين                       ديويي سهم مهمي در تحقيق راجع بـه جـرم ادعـايي تروتسـكي داشـ     . اكراه پشتيباني كرد

شـد رژيـم شـوروي    ت كه اگر تروتسـكي جانشـين لنـين مـي    اساس است، عقيده نداشدانست اتهامات منتسبه بيمي

ديويي معتقد شد كه انقالب توأم با جبر و قهر كه منجر بـه ديكتـاتوري شـود راه رسـيدن بـه      . بخش مي بودرضايت 

رگـز پيـرو مـاركس نبـوده     وي در همة مسائل اقتصادي نظريات بسيار آزاديخواهانه داشته، امـا ه . جامعة خوب نيست

د مذهب رسمي قديم رها ساخته اسـت، قصـد   بار از زبان او شنيدم كه چون با قدري اشكال خود را از قيمن يك. است
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در تمام اين موضوعات، نقطة نظر او تقريباً عين نقطة نظـر خـود مـن    . ندارد خود را در قيد مذهب ديگري گرفتار كند

  .است

كه خـود او  اي كه در نظريه» حقيقت«از لحاظ فلسفة محض، اهميت عمدة كار ديويي انتقاد اوست از مفهوم قديم 

حقيقت، چنانكه اكثر فالسفه رسمي آن را تصور مي كنند، ايستا و نهـايي  . نامد بيان شده استمي» گراييابزار«آن را 

در اصطالح ديني مي توان آن را با افكار خدا و آن افكاري كه موجودات ذيعقل در آنهـا بـا خـدا    . و كامل و ابدي است

است دقيق و متيقن و عاري از هرگونه غـل   نمونة كامل حقيقت جدول ضرب است، كه چيزي. مشتركند يكي دانست

از زمان فيثاغورس، و بيشتر از زمان افالطون، تا كنون رياضيات با الهيات بسـتگي پيـدا كـرده اسـت، و     . و غش دنيوي

عالئق ديويي بيشـتر متوجـه زيسـت شناسـي     . غالب فالسفة رسمي را عميقاً تحت تأثير قرار داده استمعرفت نظرية 

رأي قـديم البتـه مـي پـذيرد كـه بتـدريج       . و او فكر را به عنوان يك فراگرد متكامل تصور مي كنـد  است تا رياضيات،

. شناسـد صل شد، به عنوان يك امـر نهـايي مـي   را، همينكه حا يشود؛ اما اين رأي هر معرفتبرمعارف انسان افزوده مي

تصور ) گانيكار(عنوان يك كل انداموار هگل معرفت بشري را به . گيردل معرفت بشري را چنين در نظر نميالبته هگ

يـزي كـه   چ. يك از آن اجزا كامل نيست تا آنكه كل كامل شودكنند، و هيچكند كه همة اجزايش بتدريج رشد ميمي

هستند، فلسفة هگل، هر چند ديويي را هم در جواني تحت تأثير قرار داد، باز چيزي به نام مطلـق دارد و عـالم ابـدي    

كه در آن همة امور دنيوي اسـت و فراگـرد بـا آنكـه      -اين چيزها در افكار ديويي . اگرد دنيوي استآن واقعي تر از فر

  .جايي داشته باشندتوانند نمي -متكامل است برخالف نظر هگل انبساط يك مثال ابدي نيست 

بحـث در نكـات كـه    پيش از شروع بـه  . شودجا نيز ختم نمي و موافقت من به همين. تا اينجا من با ديويي موافقم

  .سخن خواهم گفت» حقيقت«من با ديويي اختالف نظر دارم، چند كلمه اي از عقيدة خودم دربارة 

است؟ ساده ترين چيز عبارت خواهد بود از يـك  » كاذب«يا » صادق«چه نوع امري : نخستين مسئله اين است كه

» اقيـانوس را پيمـود   1776ستف كلمب در كري«صادق است، و » اقيانوس را پيمود 1492كريستف كلمب در «. جمله

مفيـد  «جمالت، بسته به مورد، در صورتي صادق يا كاذبند كه . اين جواب درست است، ولي كامل نيست. كاذب است

اگر شما مشغول ترجمة شرحي . كار مي رودني بودن بسته به زباني است كه بباشند، و مفيد مع) significant(» معني

جمـالت در  . را بـه سـال هجـري مقـارن آن تبـديل كنيـد      » 1492«ه زبان عربي باشيد، بايد دربارة كريستف كلمب ب

جمله اي را معين مـي كنـد معنـاي    » كذب«يا » صدق«زبانهاي مختلف ممكن است يك معني داشته باشند، و آنچه 

ممكن است به زبـان   اي را بيان مي كنيد كه»عقيده«وقتي كه جمله اي را اظهار مي كنيد، . كالم است، نه خود كالم

يـا  » كاذب،«است يا » صادق«هر چه باشد، چيزي است كه يا » عقيده«آن . ديگر نيز به همان اندازه درست بيان شود

  .شويمرانده مي» عقيده«به مسئلة تحقيق بدين ترتيب ما » .كمابيش صادق«

بـدون  . بيان شود وجود داشته باشدو اما عقيده اگر به قدر كافي ساده باشد ممكن است بي آنكه به صورت كلمات 

اسـت؛ يـا اينكـه     14158/3دايـره بـه قطـر آن تقريبـاً     محـيط  استعمال كلمات مشكل بتوان عقيده داشت كه نسبت 

امـا در مـوارد   . روبيكون بگذرد سرنوشت جمهوري روم را معين كرد ةيوليوس قيصر وقتي كه تصميم گرفت از رودخان

مثالً فرض كنيد كه هنگام فـرود آمـدن از پلكـاني در تشـخيص     . نيامده فراوان استساده عقايدي كه به قالب كالم در

. آييـد زمين مسطح اسـت، و ناگهـان فـرود مـي    دارد كه مناسب قدم را طوري برمي: ف اشتباه كنيدزمان رسيدن به ك

  .ان و تعجب ناگهاني شديدكنتيجة عبارت است از يك ت

كرديد، وگرنه مرتكـب  كر نمياما در حقيقت راجع به پلكان ف» ام؛سيدهكردم به كف رفكر مي«طبعاً خواهيد گفت 

عضالت شما طوري تنظيم شده بودن كه مناسب رسيدن به كف بودند، در حالي كه در واقـع هنـوز   . شديداشتباه نمي

يا الاقل اين بيان طبيعـي آن امـري    -چيزي كه مرتكب اشتباه شد بدن شما بود، نه ذهن شما . به كف نرسيده بوديد

بهتـر آن خواهـد بـود كـه از يـك      . كي اسـت واما در واقع تمايز بين بدن و ذهن تمـايز مشـك  . است كه رخ داده است
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: تـوان گفـت  پـس مـي  . و بـدن نـامعين بـاقي گـذاريم    سخن بگوييم و تقسيم فعاليتهاي آن را بين ذهـن  » رگانيسماُ«

همـين  . بود كه اگر به كف رسيده بوديد مناسب مي بود، اما در واقـع مناسـب نبـود   رگانيسم شما طوري تنظيم شده اُ

  .ايدت كه شما داراي عقيدة كاذبي بودهتوان گفباه شما را تشكيل داده است، و ميعدم توفيق در تنظيم اشت

مايش كليتاً صـادق  به نظر من همين نكته در مورد عقايد قابل آز. آزمون اشتباه در مثال باال عبارت است از تعجب

عقيدة كاذب عقيده اي است كه، در شرايط مناسب، باعث شود دارندة آن تعجب را تجربـه كنـد؛ در حـالي كـه     . است

اما تعجب با آنكه در مواردي كه قابل انطباق باشد آزمون خوبي است، معنـي  . عقيدة صادق چنين اثري نخواهد داشت

فرض كنيد كه شـما داريـد ميـان    . ؛ و هميشه هم قابل انطباق نيستدهدرا به دست نمي» كاذب«و » صادق«ت كلما

لحظة بعد صاعقه بـه   از قضا» .رود صاعقه به من اصابت كنداحتمال نمي«: گوييدزنيد و به خود ميرق قدم ميرعد و ب

ر جيمز جينـز  يا ساگر روزي، چنانكه گو. ايدكه مردهكنيد، زيرا اما شما هيچ تعجبي را تجربه نمي كند؛شما اصابت مي

Sir James Jeans الحال نابود خواهيم شد و لـذا دچـار تعجـب نخـواهيم     في انتظار دارد، خورشيد منفجر شود همة ما

مثله عينيت صـدق و كـذب   اين ا. ما دچار اشتباه بوده خواهيم بودهمة شد؛ معهذا اگر منتظر اين سانحه نبوده باشيم 

آن بـه  ) يـا كـذب  (امـا صـدق   . رگانيسماست عبارت است از وضعي از اُ) يا كاذب(دهند؛ يعني آنچه صادق را نشان مي

گاهي آزمونهاي تجربي براي تعيين صدق و كذب ممكن اسـت؛  . رگانيسم استطور كلي به حكم رويدادهاي خارج از اُ

  .ي استماند، و مفيد معنباز شق اصلي به جاي خود باقي مي گاهي نيز ممكن نيست؛ اما وقتي كه ممكن نيست

  .من بيش از اين نظر خود را دربارة صدق و كذب بسط نخواهم داد و به بررسي نظر ديويي خواهم پرداخت

» كـاذب «ه عنـوان مطلقـاً   باشند، و نيز احكام متناقض با آنها را بـ » صادق«ديويي در پي احكامي نيست كه مطلقاً 

رگانيسـم  كه عبارت است از شكلي از انطباق ميان اُ» يقتحق«به عقيدة او فراگردي وجود دارد به نام . كندمحكوم نمي

» معنـي «مكان با ديويي موافقت كـنم بايـد از تحليـل    االاشم، از نقطة نظر خودم، حتيمن اگر خواسته ب. و محيط آن

» .هم اكنون يك شير فرار كرده اسـت «: شنويد كهدر باغ وحش هستيد و از بلندگو ميمثالً فرض كنيد كه . آغاز كنم

يعنـي هـر چـه زودتـر فـرار       -كرديد ر آينه شير را ديده بوديد عمل ميدر اين صورت طوري عمل خواهيد كرد كه ه

بدان معني كه باعث همان رفتاري مي شـود   ،يعني يك رويداد معين» يك شير  فرار كرده است«جملة . خواهيد كرد

، اگر باعث رفتـاري شـود   برويداد » يعني« الفجملة  :به طور كلي. شدرويداد در صورت ديده شدن باعث ميكه آن 

عـين همـين مـر در مـورد     . اگر در واقع چنين رويدادي وجود نداشته باشد، جمله كـاذب اسـت  . باعث مي شد بكه 

عقيـده عبـارت اسـت از وضـعي از يـك      : تـوان گفـت  مي. مات بيان نشده باشد صادق استعقيده اي كه به صورت كل

آن رويـدادي كـه   . اري شود كه رويداد معيني، اگر حاضر بر حواس مي بود، باعث مي شدرگانيسم كه باعث چنان رفتاُ

تواند بـراي نشـان دادن   بيش از حد ساده شده است، اما مي اين بيان. آن عقيده است» معني«شد باعث اين رفتار مي

بـا  . نظـر دشـته باشـيم    كـنم مـن و ديـويي چنـدان اخـتالف     تا اينجا گمان نمـي . من مفيد باشدنظرية مورد مدافعة 

  .بينما بسيار مخالف مياو، من خود ر يپرورشهاي بعد

 :تحقيق را از اين قـرار تعريـف مـي كنـد    . دهد، و نه حقيقت يا معرفت رارا اساس منطق قرار مي» تحقيق«ديويي 

يا رهبري شدة يك وضع غير معين بـه وضـعي كـه از لحـاظ تمـايزات و       طتحقيق عبارت است از تغيير شكل مضبو«

و عـالوه مـي كنـد كـه     » .ة خود چنان معين باشد كه عناصر وضع اوليه را به يك كل متحد مبدل سـازد لروابط مشّك

كه يك مثالً اعمالي را . اين تعريف آشكارا قاصر است» .تحقيق با تغيير شكلهاي عيني موضوعات عيني سرو كار دارد«

. گروهبان ميدان مشق با يك دسته سرباز جديد انجام مي دهد، با اعمال يك بنّا را با يك تـودة آجـر در نظـر بگيريـد    

دو مـورد را مشـمول    چون واضح است كه ديويي اين. دهندانجام مي» تحقيق«في ديويي را از اين دو عيناً همان تعري

بايد عنصري وجود داشته باشـد كـه وي ذكـر آن را در تعريـف     » قتحقي«داند، پس در مفهوم وي از تعريف خود نمي
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ابتـدا بگذاريـد ببيـنم    . سازم اي بعد خواهم كوشيد معينلحظهاينكه اين عنصر چيست، من . خود فراموش كرده است

  .خيزدكه از اين تعريف، به شكل فعلي، چه برمي

تر سـاختن جهـان   كلي كوشش براي ارگانيك زو فراگردچنانكه ديويي تصور مي كند، ج» تحقيق،«واضح است كه 

اي بـه واسـطة                                    ي ارگانيـك پـاره  عالقـة ديـويي بـه چيزهـا    . بايـد محصـول تحقيقـات باشـند    » كلهـاي متحـد  «. است

اشد، ديگر من آگاهانه هگلي نبطبيعة نالاگر بر اساس يك مابعدا. نفوذ هگلباقيماندة اي به واسطة شناسي و پارهزيست

هرگاه يك دسته ورق نامرتب به من بدهند . منتج شود» كلهاي متحد«فهمم چرا بايد انتظار داشت كه تحقيق به نمي

و از من بخواهند كه در ترتيب آنها تحقيق كنم، اگر از دستور ديويي پيروي كنم اول آن را مرتب خواهم كرد و سپس 

مشـغول مرتـب   مـن  درست است كه هنگـامي كـه   . تيجه شده استنيق خواهم گفت كه اين ترتيبي است كه از تحق

. آورديصورت خواهد گرفت؛ اما خود تعريف اين را به حساب م» تغيير شكل عيني موضوع عيني«كردن ورقها هستم 

نهـا را  خواستيم ترتيب ورقها را وقتي به تو داده شدند بدانيم، نه پس از آنكـه آ ما مي«: ينه آخر سر به من بگويندهر آ

رفتـه بـيش از انـدازه ايسـتا     افكـار شـما رويهم  «: هم گفـت اگر من پيرو ديويي باشم در پاسخ خوا» از نو ترتيب دادي،

ق كنم ابتدا آن را چنـان تغييـر   هستم و وقتي كه در موضوعي تحقي) ديناميك(من يك شخص پويا . است) استاتيك(

طرز عملي صحيح و مجاز است، فقط به وسيلة تمـايز هگلـي   ه چنين اين تصور ك» .سان شودآدهم كه امر تحقيق مي

 .رگانيك اسـت اما بود هميشه مرتب و اُ. نمود ممكن است مغشوش و پاره پاره باشد .بين نمود و بود قابل توجيه است

ة اما اين قسمت از نظريـ . سازمابدي و حقيقي آنها را آشكار ميكنم، فقط ماهيت پس وقتي كه من ورقها را مرتب مي

دانم كـه  دهد؛ اما من نميرگانيسم تشكيل مياساس نظريات ديويي را مابعدالطبيعة اُ. ديويي هرگز تصريح نشده است

  .خود او تا چه حد بر اين نكته وقوف دارد

كملة تعريف ديويي را كه براي متمايز ساختن تحقيق از انواع ديگر فعاليتهاي سازمان دهنـده  اكنون بكوشيم آن َت

قبالً گفته مي شد كه تحقيق بـه واسـطة غـرض    . الزم است پيدا كنيم -عاليتهاي گروهبان ميدان مشق و بنّا مانند ف -

» تحقيـق «بايـد بـه عنـوان    » حقيقـت «اما در نظر ديويي خود . شودعلوم ساختن حقيقت است، متمايز ميخود، كه م

عبـارت اسـت ار   » حقيقـت « :گويـد كه مي ا با نظر موافق نقل مي كندديويي تعريف پرس ر. تعريف شود، نه به عكس

ايـن تعريـف در   » .كنند با آن موافقت كننـد كه همل كساني كه آن را تحقيق مي عقيده اي كه سرنوشتش اين باشد«

رد توانيم بدون واگذارد؛ زيرا ما نمييخبر مدهند ما را پاك بيتحقيق كنندگان چه عملي انجام ميخصوص اينكه آن 

  .كوشند حقيقت را معلوم كنندكه آنها مي شدن به دور بگوييم

رگانيسم بـا محـيطش گـاهي بـراي آن     بط يك اُارو: توان به قرار زير بيان كرده نظر من نظرية دكتر ديويي را ميب

               تي كـه نارضـايت بخـش ياشـد، وضـع را بـا انطبـاق متقابـل         قو. رگانيسم رضايت بخش است و گاهي نارضايت بخشاُ

 ،رگانيسم صورت بگيردوقتي كه تغييراتي كه به وسيلة آنها وضع بهتر مي شود بيشتر از جانب اُ. بهتر ساخت مي توان

: مـثالً . نـام دارد » تحقيق«شود فراگردي كه واقع مي -گيرد رفين صورت نميطاين تغييرات هرگز تماماً در يكي از  -

قبـل از شـروع جنـگ     شمن است؛ اما در دورة بازديددر جنگ انسان بشتر سرگرم تغيير محيط است، يعني سرگرم د

ايـن دورة قبلـي عبارتسـت از دورة    . پردازد به اينكه نيروهاي خود را با مواضع دشـمن تطبيـق دهـد   انسان بيشتر مي

  ».تحقيق«

ن ه، به گمان من، اين است كه رابطة ميان عقيده و واقعيت يا واقعياتي را كه معموالً مي گوينـد آ ياشكال اين نظر

كه مشغول كشيدن نقشة جنگ اسـت دنبـال   را بگذاريد همان مثال زنرالي . سازدكند منقطع ميمي» تأييد«عقيده را 

 دهند كه دشـمن فـالن تـداركات را ديـده اسـت و او هـم متقـابالً       اي اكتشافي ژنرال به او گزارش ميهواپيماه. كنيم

الواقـع انجـام داده   م داده فـي شـود انجـا  حركاتي را كه گفته ميه اگر دشمن گويد كفهم عادي مي. تداركاتي مي بيند

است؛ و در اين صورت حتي اگر ژنرال در جنگ شكسـت  » صادق«باشد، گزارشهايي كه ژنرال طبق آنها عمل مي كند 
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» كـاذب «و » صـادق «را بـه  وي عقايـد  . دكتر ديويي اين را قبـول نـدارد  . هم بخورد آن گزارشها صادق باقي مي ماند

و در صـورت  » رضايت بخـش «كند، ولي باز به دو نوع عقيده قائل است كه در صورت پيروزي ژنرال آن را سيم نميتق

دانـد نظـرش نسـبت بـه     جنگ صورت نگرفتـه باشـد، ژنـرال نمـي    تا . ناميممي» نارضايت بخش«ست ژنرال آن را شك

  .گزارشهاي پيشاهنگان خود چه بايد باشد

توانيم بگوييم كه دكتر ديويي، مانند هر كس ديگري، عقايد را به دو طبقـه تقسـيم   اگر موضوع را تعميم دهيم مي

منتها او عقيده دارد كه يك عقيده ممكن اسـت در يـك زمـان خـوب و در     . مي كند كه يكي خوب و ديگري بد است

. رنـد مصـداق دارد  ز اسالف خود بهتـر و از اخـالف خـود بدت   ااين امر در مورد نظريات ناقصي كه . زمان ديگر بد باشد

رگانيسمي كه پذيرنـدة آن  ر اُد اينكه آيا عقيده اي خوب است يا بد بستگي دارد به اينكه آيا فعاليتهايي كه آن عقيده 

بدين ترتيب يـك  . رگانيسم رضايت بخش باشد يا نارضايت بخشاست ايجاد مي كند نتايجي به بار آورد كه براي آن اُ

 ةيندده است يا نه، بلكه برحسب اثرات آه بايد نه بر حسب آنكه رويداد واقعاً روي داعقيدة راجع به رويدادي در گذشت

: ض كنيد شخصي به مـن بگويـد  فر. نتايج شنيدني است. بندي شود طبقه» بد«يا » خوب«ار عقايد ن عقيده، در شمآ

اما اگـر پيـرو   . به ياد بياورمدم عادي باشم، مي كوشم اگر من يك آ» ات قهوه هم نوشيدي؟آيا امروز صبح با صبحانه«

و » .من بايد دو آزمايش را انجام دهم تا بتوانم جواب شما را بـدهم . كمي صبر كنيد«: دكتر ديويي باشم، خواهم گفت

. رسي مي كـنم بعد ابتدا خود را معتقد مي سازم كه قهوه نوشيده ام؛ و نتايج اين عقيده را، اگر نتايجي داشته باشد، بر

سـنجم تـا ببيـنم كـداميك رضـايت      ام؛ و باز نتايج را با يكـديگر مـي  سازم كه قهوه ننوشيده قد ميسپس خود را معت

 م تـوان چار خواهم بود اعتراف كنم كـه نمـي  گيرم؛ و اال ناطرف چربيد تصميم بهجواب دادن مي اگر يك. تر استبخش

  .به اين سؤال جواب بدهم

اين عقيده را كه من با صبحانه قهوه نوشيده ام از كجا بـدانم؟ اگـر    نتايج. اما اين تازه پايان گرفتاريهاي من نيست

خود اين هم بايد قبالً به وسيلة نتايج خود امتحان شود تا مـن بتـوانم بـدانم    » نتايج عبارتند از فالن و بهمان،«بگويم 

دام دسـته از نتـايج   و اگر بر اين مشكل هم فائق آمـدم، از كجـا بـدانم كـه كـ     . »بد«بوده است يا » خوب«آنچه گفتم 

ام يا نه ممكـن اسـت مـرا از رضـايت سرشـار      ر خصوص اينكه آيا من قهوه نوشيدهرضايت بخش تر است؟ يك حكم د

فت كه خـوب  توان گهر دوي اينها را مي. يي زمان جنگكند، و حكم ديگر از تصميم به پيش بردن سياست صرفه جو

 ه مهمـل تـ ايـن الب . ام يـا نـه  نه قهوه نوشيدهنم بگويم كه با صبحااتوام كه كدام بهتر است نمياست؛ اما تا حكم نكرده

  .است

از مابعدالطبيعـة  » امـور واقـع  «انحراف ديويي از آنچه تاكنون به عنوان فهم عادي در نظر گرفته شده، معلول طرد 

مسـئله ممكـن اسـت     در اين. توان آنها را به ميل خود تغيير دادسرسختند و نمي» امور واقع«ني كه ست؛ بدين معاو

خواهـد آمـد تنـاقض     با آنچه به صـورت فهـم عـادي در    هفهم عادي در حال تغيير باشد، و شايد  نظر ديويي در آيند

  .نداشته باشد

كنـد، در  عقيده بـه اعتبـار اثـرات آن حكـم مـي     فرق عمده ميان دكتر ديويي و من اين است كه ديويي نسبت به 

مـن  . دهمبر حسب عللش مورد قضاوت قرار مي گذشته مورد بحث باشد آن راصورتي كه من در جايي كه يك رويداد 

گـاه بسـيار   (مناسب  دانم كه نوع خاصيمي» صدق«يا تا آنجا كه ميسر است نزديك به » صادق«آنچنان عقيده اي را 

و ديويي ايـن   - است» جواز قابليت اظهار«اي داراي معتقد است عقيدهدكتر ديويي . با علل خود داشته باشد) پيچيده

جهان بيني بسـتگي  اين اختالف به تفاوت . كه نوع خاصي اثرات بر آن مترتب باشد -دهد قرار مي» صدق«را به جاي 

ين اگر حقيقت به استناد آنچه واقع شـده اسـت معـين شـود از     اتأثر شود، و بنابرمما  تواند از اعمالگذشته نمي. دارد

يـا بـه    -اما اگر حقيقت . ه صورت منطقي، نمايندة محدوديت قدرت بشر استب. تي مستقل استآخواهشهاي فعلي يا 

تغيير آينده در يد قـدرت ماسـت    به آينده وابسته باشد، در اين صورت تا آنجا كه -» جواز قابليت اظهار«عبارت بهتر 
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يـا يوليـوس   آ. عت مـي دهـد  اين امر معني قدرت بشر و اختيار او را وس. توانيم آنچه را بايد اظهار شود تغيير دهيممي

      قيصر از رودخانة روبيكون گذشت؟ به نظر من جواب مثبت را يك رويداد گذشته به طرز غيـر قابـل تغييـري ايجـاب     

دكتر ديويي اتخاز تصميم به دادن جواب مثبت يا منفي را به ارزيابي رويدادهاي آينـده موكـول مـي كنـد؛ و     . كندمي

يدادهاي آينده را نشود به وسيلة قدرت بشر چنـان ترتيـب داد كـه جـواب منفـي را      دليلي در دست نيست كه اين رو

اگر من اين عقيده را كه يوليوس از روبيكون گذشـته اسـت خيلـي خـالف ذوق خـود يـافتم       . رضايت بخش تر سازند

ي را چنـان  تـوانم محـيط اجتمـاع   هارت و قدرت كافي داشته باشم، مـي زانوي يأس در بغل نخواهم گرفت؛ بلكه، اگر م

  .داشته باشد» جواز قابليت اظهار«قول كه يولويس قيصر از روبيكون نگذشته است اين ترتيب بدهم كه در آن 

ام كه فلسفه ها را با محـيط اجتمـاعي فالسـفة مـورد     آن بودهمن در سراسر اين كتاب، هر جا ممكن بوده، در پي 

» امـور واقـع سرسـخت   «قدرت بشر، و عـدم تمايـل بـه قبـول     به نظرم چنين مي آيد كه اعتقاد به . بحث ارتباط دهم

بسياري از طرفداران دكتـر ديـويي   . ستنعتي و تغيير علمي محيط مادي مامربوط است به اميدي كه زاييدة توليد ص

ة سـتايش آميـز   در يك مقال George Raymond Geigerاين است كه جورج ريموند گيجر . نيز همين عقيده را دارند

يعني يك انقالب فكري مربوط به طبقـة متوسـط و غيـر تماشـايي، و در عـين حـال       «روش دكتر ديويي  گويد كهمي

دكتـر ديـويي   « :من به خيال خودم براي بيان همين مطلب نوشتم» .خيره كننده چون انقالب صنعتي يك قرن پيش

طبيعـي  . همـاهنگي دارد  داراي جهان بيني خاصي است كه در جاهايي متمايز است، با عصر صنعت و تجارت جمعـي 

ترين كشش او متوجه امريكاييان باشد، و نيز طبيعـي اسـت كـه قـدر او بـه وسـيلة عناصـر مترقـي در         است كه قوي

  ».كشورهايي مانند چين و مكزيك تقريباً به يك اندازه شناخته شود

حتي دكتر ديويي شـد،  با كمال تأسف و تعجب من، اين گفته كه به نظرم به كلي بي نيش و بي ضرر بود سبب نارا

هـاي  نظرية پراگماتيستي معرفت با جنبهقاي راسل، دائر بر ارتباط دادن آعات به ثبوت رسيدة « :و ايشان جواب دادند

  ».هم فلسفة او را با منافع اشراف مالك انگلستان مربوط سازمماند كه من بدان مي.. . ناگوار زندگي امريكايي

بـه عنـوان معلـول نسـبتم بـا      ) به خصوص به وسيلة كمونيستها(اينكه عقايدم من به سهم خود گوشم پر است از 

اشراف انگليسي توضيح داده شود؛ و كامالً مايلم كه فرض كنم آرائم، مانند آراي هر فرد ديگـري، از محـيط اجتمـاعي    

م از ايـن اشـتباه   تباه كرده باشـ در خصوص دكتر ديويي، اگر من راجع به تأثيرات اجتماعي مورد بحث اش. متأثر است

] ةفلسـف [در «: گويـد مـثالً سـانتايانا مـي   . اميستم كه اين اشتباه را مرتكـب شـده  بينم اين تنها من نولي مي. متأسفم

اش حـل  دارد كه فرد را در وظايف اجتمـاعي ديويي، چنانكه در علم و اخالق جاري، يك تمايل شبه هگلي نافذ وجود 

  ».در چيزي اعتباري و انتقالي محو و مستهلك سازدكند و نيز هر امر مادي و واقعي را 

. نسـان فضـاي مخيلـه را فراگرفتـه اسـت     اآيد كه دنياي دكتر ديويي دنيايي است كه در آن به نظر من چنين مي

فلسفة ديويي فلسفة قدرت است، . شوداما غالب اوقات ناديده گرفته ميجهان نجومي وجودش البته مورد قبول است، 

. ند فلسفه نيچه فلسفة قدرت فردي نيست؛ در اين فلسفه آنچه ارزش دارد عبارت است از قـدرت اجتمـاع  گو اينكه مان

زة مـا  كند كه تسلط تاابزارگرايي جلب نظر كساني را مي و همين عنصر قدرت اجتماعي است كه به نظر من در فلسفة

  .ن را گرفته استهايي كه اين تسلط هنوز دارد نظرشاتيدبر نيروهاي طبيعت بيش از محدو

ونانيان با پروايي كه از غـرور  ي. روش انسان در قبال محيط غير انساني در زمانهاي مختلف عميقاً تفاوت كرده است

 با دقت و احتياط از امري ،داشتند –كه حتي از زئوس هم باالتر بود  -سرنوشت  نمودند و با اعتقادي كه به جبر يامي

: قرون وسطي تسليم را از ايـن حـد بسـيار فراتـر بـرد     . كردندميدانستند پرهيز ميكه آن را جسارت نسبت به جهان 

حسي گراييد، و ابداعات بـزرگ  حس ابداع با اين روش به بي. بود خاكساري در برابر خدا نخستين وظيفة فرد مسيحي

بـه آشـوب و فاجعـه منجـر      رنسانس غرور انساني را بازگردانيد، ولي آن را به جايي رسانيد كه. شدبه ندرت ممكن مي

اما فن جديد، در عين حال كه به مذاق فرد ارباب مـنش  . رفورم و ضد رفورم تا حدي اثر آن غرور را خنثي كردند. شد



 615 □ جان ديويي 

 

انسـاني كـه در گذشـته    . رنسانس چندان خوش نيست، حس قدرت جمعي جوامع بشري را بار ديگر احيا كرده اسـت 

گويـد  ، پراگماتيست ايتاليـايي، مـي  Papiniپاپيني . پنداردخود را خدا مي د اكنون رفته رفتهسخت وضيع و خاكسار بو

  .قرار دهيم» تقليد از مسيح«را به جاي » تقليد از خدا«كه بايد 

تصـور  . تـوان آن را گسـتاخي بـه كائنـات ناميـد     خطر امري كه مـي  -كنم مة اينها، من خطر بزرگي احساس ميدر ه

به عنوان امري متكي بر واقعياتي كه عمدتاً از حدود تسلط بشر خارجند، يكـي از طرقـي بـوده اسـت كـه      » حقيقت،«

وقتي كـه ايـن قيـد از    . فلسفه تاكنون به وسيلة آنها عنصر الزم افتادگي و فروتني را در سرشت بشر داخل كرده است

يعني جنون مستي از قدرت كه  -ته شود، قدم ديگري در راه نوع خاصي از جنون برداشته خواهد شد پاي غرور برگرف

مـن  . ن بـه آن اسـت  با فيخته به فلسفه راه يافت و انسان جديد، خواه فيلسوف باشد و خواه نباشد، مستعد دچار شـد 

هر چند من غير قصد، بدان كمك كنـد   اي،رگترين خطر عصر ماست؛ و هر فلسفهام كه اين مستي بزعقيده پيدا كرده

 .خطر يك فاجعة اجتماعي عظيم را افزايش داده است
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بيشـتر از علـوم    م گرفتـه و كسـاني كـه   اكنون، ميان كساني كه افكارشان بيشتر از رياضيات الهـ  از زمان فيثاغورس تا

افالطون و توماس اكويناس و اسـپينوزا و كانـت در   . اند، در عرصة فلسفه مخالفتي وجود داشته استتجربي متأثر بوده

توان آن را گروه رياضي ناميد؛ دموكريتوس و ارسطو و تجربيان جديد از الك بـه بعـد بـه    كه ميشمار گروهي هستند 

كوشـد اصـول رياضـي را از مـذهب     آمده اسـت كـه مـي   در عصر ما يك مكتب فلسفي پديد . دستة مقابل تعلق دارند

هـدفهاي ايـن   . هـم آميـزد  ه قسمتهاي استنتاجي معرفـت بشـري ب  فيثاغوري تصفيه كند و مذهب تجربي را با عالقه ب

مكتب از هدفهاي غالب فالسفة گذشته كمتر جالب و تماشايي است؛ ولي مقداري از توفيقهاي آن به اندازة توفيقهـاي  

  .رجال علم استحكام دارد

ة اين فلسفه توفيقهاي رياضيدانهايي است كه براي تصفية علم رياضي از مغالطات و استدالالت معيـوب و  سرچشم

بـاني  دانهاي بزرگ قرن هفدهم خوشبين و مشتاق به اخذ نتايج سريع بودند؛ نتيجتاً مرياضي. كار پرداختندغير دقيق ب

اليـب نيـتس بـه                                      . قي گذاردنـد نـامطمئن بـا   را سسـت و ) infinitesimal(تزيمـال  هندسة تحليلـي و حسـاب انفينـي   

تزيمالهاي واقعي اعتقاد داشت اما اين اعتقاد، هر چند مناسب مابعدالطبيعة وي بود، هـيچ اسـاس اسـتواري در    انفيني

تـوان  د كه چگونه مينشان دا Weierstrassچيزي از وسط قرن نوزدهم نگذشته بود كه وايرشتراس . رياضيات نداشت

پس از . محاسبه را بدون انفيني تزيمالها اثبات كرد، و بدين ترتيب سرانجام حساب را از لحاظ منطقي مطمئن ساخت

  .نهايت را پديد آوردآمد كه نظرية پيوستگي و عدد بي Georg Cantorوي گئورك كانتور 

خواستند غل و غـش  فالسفه اي مانند هگل، كه ميبراي كانتور لفظ مبهمي بود كه تعريف تا قبل از » پيوستگي«

كانتور معناي دقيقي به اين لفظ داد و نشان داد كه پيوسـتگي، طبـق   . طبيعي داخل رياضيات كنند، مناسب بودمابعد

بدين وسيله، مقدار زيـادي عرفـان بـافي، ماننـد     . تعريف او، تصوري است كه مورد احتياج رياضيدانها و فيزيكدانهاست

  .افيهاي برگسون، كهنه و منسوخ شدعرفان ب

بـه   1سلسلة اعداد صحيح از . نهايت وجود داشت فائق آمدمعظل منطقي ديرپايي كه دربارة بيكانتور همچنين بر 

تا عدد هزار، هزار تا و تـا  . چند تا از اين اعداد وجود دارد؟ واضح است كه تعداد آنها نهايت ندارد. باال را در نظر بگيريد

هر عدد متناهبي را كه ذكر كنيد، مسلماً از آن بيشـتر عـدد وجـود    . ون، يك ميليون از اين اعداد وجود داردعدد ميلي

نهايـت  ين تعداد اعداد صحيح متناهي بايد يك عـدد بـي  ابنابر. دارد، و پس از آن هم تعددي وجود دارند كه بزرگترند

اعداد زوج بايد مساوي تعـداد مجمـوع اعـداد صـحيح      يعني تعداد: آيدا اينجاست كه يك امر عجيب پيش ميام. باشد

  :به دو رديف زير توجه كنيد. باشد

 ... ,6  ,5  ,4  ,3  ,2  ,1 

 ... ,12  ,10  ,8  ,6  ,4  ,2 

پس تعداد جمـالت هـر دو رديـف بايـد     . در مقابل هر يك از اعداد رديف باال، يك عدد در رديف پايين وجود دارد

اليب نيتس كه متوجه اين موضوع شده . دارديمي از جمالت رديف باال را دربررديف زير فقط نبرابر باشد؛ و حال آنكه 

 ء
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نهايـت وجـود   ت وجود دارند، اما اعداد بينهايهاي بينين نتيجه گرفت كه مجموعهبود آن را به تناقض تعبير كرد و چ

  .جسورانه منكر شد، و حق داشت، زيرا كه اين امر غرابتي بيش نيست راكانتور تناقض بودن اين امر . ندارند

عبارت است از مجموعه اي كه داراي اجزائي باشد حـاوي همـان تعـداد    » نهايتبي«گئورگ كانتور گفت مجموعة 

               ة رياضـي بسـيار جالـب بـراي اعـدا            بر اين اساس، كـانتور توانسـت يـك نظريـ    . جمالت كه خود مجموعه حاوي است

نهايت بنا كند، و بدان وسيله يك عرصة تمام را كه سابقاً دستخوش ابهام و سردرگمي بود وارد قلمرو منطق دقيـق  بي

  .و قاطع ساخت

 1884در » عـدد «نوشـت و تعريـف خـود را از     1879بود كه نخستين اثر خود را در  Fregeمرد مهم بعدي فرگه 

توجـه   1903م ماهيت دوران گشاي كشـفياتش پـاك ناشـناس مانـد، تـا آنكـه مـن در        انتشار داد؛ اما اين مرد به رغ

جالب اينجاست كه پيش از فرگه هر تعريفي كه براي عدد عنوان شده بـود حـاوي   . جهانيان را به سوي او جلب كردم

عبارت است از » دعد«اما يك مورد . يكي بدانند» تكثر«را با » عدد«معمول اين بود كه . لغزشهاي منطقي اساسي بود

تكثر اسـت، امـا طبقـة     اين سه گانه يك. عبارت است از يك سه گانة جزئي 3؛ و يك مصداق 3يك عدد جزئي، مثالً 

 3عبارت است از تكثري از تكثرات؛ و عدد به طور كلي، كـه   -يكي ساخت  3كه فرگه آن را با عدد  -ها همة سه گانه

گـرفتن   ياساسي عوضـ ) گرامري(اشتباه دستوري . از تكثرات ز تكثراتييك مصداق آن است، عبارت است از تكثري ا

از فرگـه يكپارچـه مهمـل سـاخته بـود، بـه        شمعين تمامي فلسفة عدد را پـي  ةاين موضوع با تكثر بسيط يك سه گان

  .»مهمل«محدودترين معناي كلمة 

اين امـر  . امتداد منطق قياسي از كار فرگه چنين نتيجه شد كه حساب، و رياضيات محض به طور كلي، نيست مگر

رشـد رياضـيات   . في كردتو متضمن رجوع به زمان هستند، من» تركيبي«نظرية كانت را، ناظر بر آنكه قضاياي حسابي 

  .، به قلم وايتهد و خود من، به تفصيل تشريح شدPrincipia Mathmatica» اصول رياضي«محض از منطق در كتاب 

» نحـو «يـا  (» تـأليف كـالم  «تـوان آن را  تون به چيز كـه مـي  از فلسفه را ميشد كه قسمت بزرگي تدريج روشن ب

syntax (كـار بـريم  عر از آنچه تاكنون معمـول بـوده ب  هر چند اين كلمه را بايد به معناي قدري وسي. ناميد تقليل داد .

) »نحوي«يا (تأليفي ، اين نظريه را عنوان كرده اند كه همة مسائل فلسفي در واقع Carnapبعضي، به خصوص كارناپ 

شـود يـا الينحـل بـودنش معلـوم                  حتراز شود، مسئلة فلسفي يا حل ميهستند، و اگر از ضعف تأليف يا اشتباه نحوي ا

تـوان  مـي كنم، و كارناپ هم اكنون موافق است، كه در اين مطلب اغراق شده است؛ اما شـكي ن من گمان مي. شودمي

  .تأليف فلسفي در ارتباط با مسائل قديم بسيار زياد استداشت كه مورارد استعمال 

شـود  ناميده مي) theory of descriptions(» نظرية وصفي«من مورد استعمال آن را با توضيح مختصري از آنچه 

كـه در آن  » رئيس جمهور الحق ايـاالت متحـده،  «عبارتي است از قبيل  »وصف«منظور من از . روشن خواهم ساخت

اين قبيـل  . شودعلماً خاص او يا آن است توصيف ميي، نه به اسم، بلكه به وسيلة خاصيتي كه فرضاً يا شخصي يا شيئ

فرض كنيد كه و » كوه طاليي وجود ندارد،«فرض كنيد كه من بگويم . عبارات گرفتاريهاي فراواني را باعث شده بودند

» ارد،كوه طاليي اسـت كـه وجـود نـد    «بگويم  رسد كه اگر منبه نظر مي» چيست كه وجود ندارد؟ آن«شما بپرسيد 

از ايـن امـر   » .دايرة مربع وجود ندارد«پيداست كه منظورم اين نيست كه گفته باشم . امنوعي وجود به آن نسبت داده

. د كه كوه طاليي يك چيز و دايرة مربع چيز ديگري است، و حال آنكه هيچكـدام وجـود ندارنـد   مآظاهراً چنين بر مي

  .براي رفع اين مشكل و ساير مشكالت طرح شدنظرية وصفي 

: مـثالً . رودحليل شـود، عبـارت وصـفي از ميـان مـي     مطابق اين نظريه وقتي كه بيان حاوي عبارت وصفي دست ت

  :كندوصفي اين بيان را چنين ترجمه مي نظرية» .سعدي نويسندة گلستان بود«

  ».يك و فقط يك مرد گلستان را نوشت، و آن مرد سعدي بود«

  :يا از اين كاملتر
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صـادق و اال   Cعبـارت باشـد از    Xدر صـورتي كـه عبـارت    » گلستان را نوشت X«هست، به طوري كه قول  Cامر «

  ».سعدي است Cكاذب است؛ به عالوه 

نويسندة گلستان وجـود دارد  «: شودچنين تعريف مي» به عالوه،«ز كلمة اقبل معني قسمت اول اين جمله، يعني 

  :يعني» كوه طاليي وجود ندارد«بدين ترتيب بيان » ).يا وجود خواهد داشتيا وجود داشت (

  ».صادق و اال كاذب است Cعبارت باشد از  Xدر صورتي كه » كوه و طاليي است X«نيست، به طوري كه  Cامر «

  .خيزدمنظور چيست، از ميان برمي» اردكوه طاليي وجود ند«گوييم ا اين تعريف معماي اينكه وقتي ميب

؛ امـا  »نويسندة گلستان وجـود دارد «توانيم بگوييم مي. فقط بر اوصاف قابل حمل است» وجود«مطابق اين نظريه، 

ايـن مطلـب بـه    . لط است، يا به عبارت بهتر ضعف تأليف داردغاز لحاظ دستور زبان » سعدي وجود دارد«گفتن اينكه 

  .دهداز شد پايان ميافالطون آغ» وستتته«كه با رسالة » وجود«دو هزار سال گيجي و گمگشتگي در خصوص 

يكي از نتايج كاري كه مورد بحث ما بود عبـارت اسـت از فـرود آوردن رياضـيات از جايگـاه بلنـدي كـه از زمـان         

ه دفيثاغورس و افالطون گرفته است، و از ميان بردن بدگماني نسبت به اصالت تجربه كه از جايگاه رياضيات ناشي شـ 

عالوة به 2شده، يعني دليل اعتقاد ما به اينكه معرفت رياضي به واسطة استقرا از تجربه حاصل ندرست است كه . است

بدين معني، معرفـت  . شود چهارتاايم كه دو دو تا ميبه كرات از طريق مشاهده دريافته اين نيست كه ما 4شود مي 2

ايـن  . دربـارة جهـان هـم نيسـت    » پيشـي  از«اما در عين حال معرفت رياضي عبارت از معرفت . رياضي تجربي نيست

گرچه دليـل  (شود از اينجا نتيجه مي. »3+1«يعني » 4«، و »2+1«يعني » 3«. معرفت در حقيقت معرفت لفظي است

ماهيتاً درست ماننـد ايـن    .پس معرفت رياضي ديگر مرموز نيست. است» 2+2«همان » 4«كه معني ) آن مطول است

  .ر چارك استاست كه يك ذرع چها» حقيقت بزرگ«

اين امر به خصوص بـه واسـطة   . فيزيك نيز مانند رياضيات مواد كار در اختيار فلسفة تحليل منطقي گذاشته است

  .نظرية نسبيت و مكانيك كوانتوم واقع شده است

بـه جـاي زمـان و    » زمانمكان«آنچه در نظرية نسبيت براي شخص فيلسوف اهميت دارد عبارت است از قرار دادن 

ماننـد، و در مكـان   يي كه در مدت زمان معيني باقي مي»چيزها«پندارد از مركب ميم عادي جهان مادي را فه. مكان

پرورش داد، و شئ مادي را متشكل دانسـت  » شئ مادي«را به مفهوم » چيز«فلسفه و فيزيك مفهوم . كنندحركت مي

رويداد را بـه جـاي ذره    Einsteinشتين اين .ك در سراسر زمان باقي هستندكوچكند و هر يبسيار از ذراتي كه هر يك 

عنصـر  «كـه بـه طـرق مختلـف بـه      » فاصله«هر رويدادي نسبت به هر رويداد ديگر رابطه اي دارد موسوم به . قرار داد

انتخاب طرق مختلـف تحليـل اختيـاري اسـت و هيچيـك از آن طـرق از       . قابل تحليل است» عنصر مكاني«و » زماني

داشته باشيم، ممكن است چنين اتفاق بيفتد كه به يك  بو  الفاگر دو رويداد . ن نداردلحاظ نظري بر ديگري رجحا

هـيچ امـر   . الفمقدم بر  بباشد و حسب قرار داد ديگر  ببر مقدم  الفاعتبار آن دو همزمان باشند و به اعتبار ديگر 

  .واقع مادي با اين اعتبارات مطابقت ندارد

آنچـه ذره  . دهنـد، نـه ذرات  فيزيـك را رويـدادها تشـكيل مـي    » مادة«شود كه از اين همه ظاهراً چنين نتيجه مي

گيـرد داراي خـواص   سلسلة رويدادها كه جـاي ذره را مـي  آن . پنداشته مي شد بايد سلسله از رويدادها پنداشته شود

رويـدادهاي   اما اين سلسلة رويدادها بـيش از هـيچ سلسـلة   . ين توجه ما را جلب مي كندافيزيكي مهمي است، و بنابر

جزو جنس نهايي جهان نيست، بلكه » ماده«بدين ترتيب . ديگري كه ما به طور دلخواه از بقيه جدا كنيم ماديت ندارد

  .هايي درآوريمادها را جمع كنيم و به صورت بستهفقط طريق مناسبي است براي اينكه رويد
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گويـد                                                            اسـت كـه ايـن نظريـه مـي      ة آن ايـن عمـد فلسـفي  كند، اما اهميت ة كوانتوم اين نتيجه را تقويت مينظري

صي وضع خا) برحسب تعريف باال( اين نظريه مي گويد كه در يك اتم. هاي فيزيكي ممكن است ناپيوسته باشندپديده

  .گيردوتي از امور جاي آن را مياً متفاماند و سپس ناگهان وضع محدوداز امور به مدت معيني باقي مي

يش نبـوده اسـت، امـا فلسـفة     بشود كه پيوستگي حركت، كه هميشه فرض گرفته مي شد، سبق ذهني معلوم مي

كـنم كـه ايـن فلسـفه مسـتلزم      من گمان مي. في پرورش نيافته استمناسب با نظرية كوانتوم هنوز به طور كافي و وا

  .كه نظرية نسبيت الزم آورده استتر از بريدنهايي خواهد بود اساسي از نظرية قديم زمان و مكانبريدنهايي 

يكـي از  مـا در  . ت ذهن را كمتر ساخته اسـت روانشناسي هم ذهني ،كاستهماده در عين حال كه فيزيك از ماديت 

كـه  نظريـة اخيـر،   . گذشته فرصتي به دست آورديم تا همخواني انديشه ها را با انعكاس مشروط مقايسه كنـيم  فصول

اين فقط از باب مثال است؛ من ميل نـدارم در توسـعة   . (تر استگرفته، آشكارا بسيار فيزيولوژيك جاي نظرية سابق را

بدين ترتيب فيزيك و روان شناسي از هر دو نهايت به يكديگر نزديك شده انـد، و  .) دامنة انعكاس مشروط مبالغه كنم

تمـايز بـين روح   . اندتر ساختهپيش كشيده شد، ممكن» آگاهي«ز از جيمرا، كه با انتقاد ويليام » توحيد خنثي«نظرية 

به نظـر  . رسد كه اين تمايز داراي مباني معتبري است، گو اينكه مدتها چنين به نظر ميو ماده از دين وارد فلسفه شد

بعضـي رويـدادهاي   كنم كه قبول مي. راي دسته بندي رويدادهامن روح و ماده هر دو فقط عبارتند از طرق مساعدي ب

ين در عـين  امنفرد فقط به دسته هاي مادي تعلق دارند؛ اما رويدادهاي ديگر به هر دو نوع دسته ها متعلقنـد، و بنـابر  

  .جهان بسيار ساده شودساختمان شود كه تصور ما از ياين نظريه باعث م. حال هم مادي و هم رواني هستند

ناميـده  » ادراك«اگر چيزي كه بتواند . ة ديرين ادراك مي اندازندلسئفيزيك و روانشناسي جديد پرتو تازه اي بر م

شود وجود داشته باشد، اين چيز بايد تا حدي معلول شئ مدرك باشد؛ و اگر منشأ معرفت واقع شود، بايد كمابيش به 

سـتقل از  احراز شرط اول فقط در صورتي ممكن است كه سلسله هاي علّي كمابيش م. شئ اصلي شباهت داشته باشد

امواج نـور از خورشـيد بـه زمـين      .گويد كه قضيه از همين قرار استعلم فيزيك مي. وجود داشته باشند مابقي جهان

اينشتين نشان داده اسـت  . اين امر فقط به تقريب صادق است. آيند و در جريان اين عمل تابع قوانين خود هستندمي

و پـاره اي از آنهـا    شـوند رسند دچار انعكاس مـي وقتي كه به جو مي. شوندهاي نور از نيروي جاذبه متأثر ميشعهكه ا

وقتي كه به چشم بشر مي رسند بسياري چيزها اتفاق مي افتد، كه در جاي ديگر  .شوندبيش از پارة ديگر پراكنده مي

كه به نظر ما  اما هر چند خورشيدي. نام دارد ختم مي شود» ديدن خورشيد«اتفاق نمي افتد، و سرانجام به امري كه 

مي رسد با خورشيد ستاره شناسان فرق بسيار دارد، باز آن خورشيد مأخذي است براي معرفت براين خورشـيد، زيـرا   

                                               به طرقي كه به طـور عّلـي بـه تفـاوت ميـان خورشـيد سـتاره شناسـان و مـاه          » ديدن ماه،«با » ديدن خورشيد«كه 

فقـط عبـارت   توانيم از اشياي مادي بدانيم ولي آنچه ما بدين طريق مي. كندشود تفاوت ميستاره شناسان مربوط مي 

كه خورشيد به يك معني گرد است، گرچه نه كامالً بـدان  توانيم بدانيم ما مي. است از بعضي خواص ساختماني مجرد

بپنداريم، زيـرا كـه علـم     ي در دست نداريم كه خورشيد را روشن يا گرممعني كه ما آن را گرد مي بينيم؛ وليكن دليل

ين ابنـابر . تواند، بي آنكه روشن و گرم بودن خورشيد را فـرض بگيـرد، چنـين نمـودن آن را توضـيح دهـد      فيزيك مي

  .معرفت ما از جهان مادي فقط معرفت مجرد و رياضي است

را نقل كردم، به واسطة شركت دادن رياضيات و پروردن يـك  فلسفة تجربيت تحليلي جديد، كه من مجملي از آن 

بدين ترتيب قادر است كه در مورد بعضـي از مسـائل   . روش منطقي قوي با تجربيت الك و باركلي و هيوم تفاوت دارد

اين فلسفه در قياس با فلسفه هـاي دسـتگاه سـازان    . به جوابهاي قطعي برسد كه بيشتر كيفيت علمي دارند تا فلسفي

                  اي راجـع بـه سراسـر جهـان اختـراع كنـد،       ر باشد با يك ضربه نظرية يكپارچهسن را دارد كه به جاي آنكه ناچان حاي

مـن  . روشهاي آن از اين لحاظ به روشهاي علـم شـباهت دارد  . تواند مسائل خود را يك يك مورد بررسي قرار دهدمي
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و نيز شكي نـدارم كـه بـا    . يسر است، اين روشهاست كه بايد جستجو شودشكي ندارم كه، تا آنجا كه معرفت فلسفي م

  .اين روشها بسياري از مسائل كهن كامالً قابل حل است

ماند كه در آن روشهاي علمي كافي نيستند، و از قـديم بـه قلمـرو فلسـفه درآمـده      اما عرصة پهناوري هم باقي مي

تواند ثابت كند كه لذت بردن از قساوت بـد  مثالً علم به تنهايي نمي. بردارداين عرصه مسائل نهايي ارزش را در . است

شوند بيرون يي كه اصالتاً به احساس مربوط ميهر معرفتي كه ممكن باشد از طريق علم ممكن است؛ اما چيزها. است

  .گيرنداز قلمرو علم قرار مي

نگ تركيب يافته انـد؛ ايـن دو جـزء يكـي     در سراسر تاريخ خود، از دو جزء تشكيل شده كه به طور ناهماه ،فلسفه

نـاتواني در جـدا   . تفكر دربارة ماهيت جهان است و ديگري نظرية اخالقي يا سياسي است دربارة بهترين شيوة زيستن

فالسفه، از افالطون تا ويليام جيمز، اجازه . كردن اين دو جزء با تمايز كافي، سرچشمة تفكر مغشوش فراوان بوده است

يب اخالق واقع شود؛ يعني چـون بنـابر فـرض    عقايدشان دربارة ساختمان جهان تحت تأثير تمايل به تهذداده اند كه 

دانستند چه معتقداتي مردم را فضيلتمند خواهد ساخت، پس براهيني اختـراع كردنـد، آن هـم غالبـاً بسـيار      خود مي

دو،  تمايل را، بنابر مباني اخالقي و عقلي هرمن به سهم خود اين . سفسطه آميز، تا صحت اين معتقدات را ثبات كنند

ـ فيلسوفي كه صالحيت حرفه اي خود را صرف امري جز از پژوهش بـي . دانممردود مي ة حقيقـت كنـد، اخالقـاً    طرفان

چناننـد   و وقتي كه پيش از تحقيق فرض بگيرد كه معتقدات خاصي، صحيح يـا غلـط،   .نوعي خيانت مي شود مرتكب

سـوف  لفي. اندازدزد كه فلسفة را از قدر و قيمت ميساوند دامنة تفكر فلسفي را طوري ميشمي كه رفتار خوب را باعث

معـين كنـيم،    همينكه آگاهانه يا ناآگاهانه حـدودي . سي همة مفاهيم و تصورات باشدرحقيقي كسي است كه آمادة بر

بگشـايد بـه مجـازات                                                                                  » خطرنـاك  كـار اف«سانسور دولتي، كه هـر كـه را دهـن بـه اظهـار      . شودفلسفه از ترس فلج مي

  .كند و در حقيقت خود فيلسوف قبالً اين سانسور را بر تحقيقات خود تحميل كرده استه پيدا ميرساند، زمينمي

مـن  . رت بوده است از سد كردن راه ترقي، تـا حـد زيـاد   از لحاظ فكري، تأثير مالحظات اخالقي غلط بر فلسفه عبا

كنـون اكثـر فالسـفه     شخصاً عقيده ندارم كه فلسفه بتواند صحت يا بطالن احكام ديني را اثبات كند، اما از افالطون تا

يي از داليل اسالف خـود عيبجـو  . براي اثبات بقاي روح و وجود خدا بياورند» داليلي«جزو وظيفة خود دانسته اند كه 

جديـدي  امـا هـر كـدام داليـل     . توماس قديس داليل انسلم قديس را رد كرده است و كانت داليل دكارت را. اندكرده

انـد در منطـق مغالطـه كننـد و     ، ناچـار شـده  را معتبر جلوه دهنـد و براي آنكه داليل خود . اندفراهم كردهخود خاص 

ات عميق اشراقي است كه از آسـمان بـر ايشـان حوالـه شـده      رياضيات را با عرفانيات بااليند، و مدعي شوند كه تعصب

  .است

ايـن فالسـفه   . اي كه تحليل منطقي را وظيفة عمدة فلسفه قرار مـي دهنـد مـردود اسـت    همة اينها از نظر فالسفه

صراحتاً اعتراف مي كنند كه عقل بشر براي يافتن جوابهاي قاطع بسياري از مسائل كه براي بشر اهميـت عميـق دارد   

تـوانيم  وجود دارد كه به واسـطة آن مـا مـي    هم» ترعالي«اما حاضر نيستند باور كنند كه يك طريق تفكر . قاصر است

در ازاي طرد اين طرز فكر به پاداشي رسيده اند، كه عبـارت  . حقايقي را كه از نظر علم و عقل پنهان است كشف كنيم

توان به دقـت، و بـه   عدالطبيعه نهفته بودند، اكنون مير تيرگي ماباز كشف اين امر كه بسياري از مسائل را، كه سابقاً د

دهـد، جـواب   فهميدن را در كار خود دخالت نمـي  وسيلة روشهاي عيني كه از مشرب فالسفه هيچ چيزي جز ميل به

ند؟ روح چيسـت؟ مـاده چيسـت؟ مـن     عدد چيست؟ زمان و مكان چيسـت : مسائلي از اين قبيل را در نظر بگيريد. داد

ت كه گويم روشي كشف شده اساين مسائل كهن پاسخ دهيم، ولي ميتوانيم همينجا و هم اكنون به گويم كه مينمي

توانيم مرتباً به حقيقت نزديك شويم؛ و در اين روش هر مرحلة جديدي از اصالح مراحـل  به وسيلة آن، مانند علم، مي

  .شودنتيجه مي -كردن آن  و نه رد -گذشته 
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عصبات متضاد، يكي از چند نيروي وحدت بخش انگشت شمار همانا صداقت علمي است؛ و منظور مـن  در قيل وقال ت

ن عبارت است از عادت مبتني ساختن معتقدات بر مشاهدات و استنباطاتي همانقدر غير شخصي و همانقدر عاري آاز 

در فلسـفه، و  اخل كـردن ايـن فضـيلت    اصرار و ابرام براي د. آيدبي كه از عهدة نوع بشر برمياز تمايالت محلي و مشر

به واسطة آن مثمر ثمر واقع شود، محاسن عمدة آن مكتب فلسفي اسـت كـه   اختراع روش نيرومندي كه اين فضيلت 

تواند در تمـام  اي اين روش فلسفي كسب شده است ميعادت راستكاري دقيق كه در اجر. از اعضايش هستم يمن يك

. جا وجود داشته باشد از تعصب بكاهد و بر ظرفيت همدردي و تفـاهم بيفزايـد   عرصة فعاليت بشر گسترش يابد، و هر

 .ماندبخشيدن راه و رسم زيستن باز نمي فلسفه، با رها كردن قسمتي از دعاوي جزمي خود، از الهام
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