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 چکیده

تیش عقاید و های مذهبی، تف ساز جنگ غرب دوران سخت و ویران

تجربه کرد. برای  گزافغایت  بهئی با پرداخت بها را تحمل مذهبی و سیاسی عدم

فرسا عده زیادی آستین باال زدند: فالسفه،   ت صاقتمشکال اینربپیروز شدن 

، احزاب، دگان، شعرا، رهبران مذهبیران، نویسنامتکلمان، دانشمندان، سیاستمد

 های آزادیخواه. و توده ها سازمان

نشان داده  این مبارزه و گسترده ابعاد گوناگون این نوشته سعی شد تا در

حد و مرز آن تعریف کنند و  را اند تا روادری شود. چگونه این مبارزان کوشیده

اند  بلیغ و ترویج کردههای گوناگون ت ها و روش را در شکل چگونه آن ؟را بیابند

ها،  کتابرا در  چگونه آن ؟تا در اعماق جامعه نفوذ کند و ملکه همگان شود

ها و قوانین مختلف تدوین کردند و کوشیدند در سیستم سیاسی و  ها، اعالمیه رساله

 ؟کنند نهادینه جامعه حقوقی

ور آن درتاریخ اروپا و این نوشته نگاهی دارد به اندیشه رواداری وتط

 همچنین، تالشی دارد برای جمع بندی و دریافت رهنمود. امریکا.

 :ردتاکید ک هنایک نکته مسرباید روی 

به جامعه  هدف رمزگشائی از تجربه کشورهای غربی در راه رسیدن

 جامعه خاصی نیست.برداری از  خهسوی توصیه به نر ، به هیچاست اررواد

دست دادن یک آیین زندگی و یا یک نظام سیاسی نیست، بلکه طرح ابعاد  هدف به

مربوط به جامعه، انسان و های بنیادین  مشکل و تجربه دیگران و پرسش

و فعال کردن ذهن  ها رواداری است. هدف مطرح کردن پرسشهای نظری  بحث

 گری است.  و بحث و ژرفش اندیشیدن و سنجش

این آرزو  ای روادار یک ضرور ت حتمی تاریخی است، ولی نیل به جامعه

انع یست. باید امکانا ت و موای خاص قابل حصول ن عهاز جام بسته شمچ تقلید با

بشناسیم و با توجه به تجربه دیگران راه خود  را در کشور خودمان یروادار نیل
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 در جامعه ماو روادری  را هموار کنیم. مهمتر از همه امکان تمرین دموکراسی

 ها ناممکن است. نیل به آن ،بدون تمرین دموکراسی و رواداری. یمفراهم آور را

 

 

 

 های کلیدی واژه

پیگرد، تسامح، تساهل، تحمل،  اختالف نظر، ی،گیر آسان آزاداندیشی،

صدر،  رواداری، سعه دگرباشی، ،یدگراندیشخشونت،  تکثـّر، ضییق، تعصب،ت

 نگری سو ، یکگفتگو، مداراگرائی،  کثر تقشریت، 
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 مقدمه

 ،شما موافق نیستم نظرا تمن با 

 تان تا پای جان دفاع می کنم. ابراز عقیدهاما از حق  

 ولتر

I disapprove of what you say,  

but I will defend to the death your right to say it.  

Voltaire 

 

، گردد اما می هرچند دیرینگی اندیشه روادری در اروپا به یونان باستان بر

سیاسی فرسایشی دوران معاصر و در پی -های مذهبی در بستر تضادها و جنگ

فلسفی -موضوع بحث سیاسی کی بود که رواداری به پیرائی دین جنبشآن 

 ( ,2003Zagorin) تبدیل شد. در غرب برجسته

، ها و مذاهب رغم پیشینه رواداری در یونان باستان و برخی از فرهنگ علی

در فلسفه و سیاست اهمیت  رواداری در اروپا تا قرن شانزده و هفده میالدی

و روشنگری  . در دوران تجدد ادبی و فرهنگی و اصالحا ت مذهبیبنیادی نداشت

الس کاساس  (، دی١۴۶۶ - ١۵۳۶گرایانی چون اراسموس ) بود که انسان

به طور جدی به رواداری ( ١۵۳۳ - ١۵٩۲(، و مونتیگنه )١۴۸۴ - ١۵۶۶)

استقالل و خودمختاری انسان در مقابل تعصب و کرامت، پرداختند و از 

ی تفتیش عقاید ها نظری کلیسا حمایت کردند. رهبران کلیسا با تشکیل دادگاه تنگ

( به این مبارزه List of Prohibited Booksها ) لسیت سیاه کتابتهیه و 

 پاسخ دادند.اندیشمندان 

و جنگ های  وسطا کور مسیحیت در قرون اروپا تجربه خشونت و تعصب

بندی  جمع ،جهانی را با روی آوردن به رواداری ساله و دو جنگ ساله و صد سی

یه جهانی حقوق نی عملی چون پایبندی به اعالمبا رهنمو. درس گرفت کرد و

 را آن و تحمل دگراندیشان و دگرباشان های دموکراتیک بشر، تشکیل حکومت

 کرد. عملی
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رواداری در غرب از میان تنگ نظری و خشونت قرون وسطا فراروئید. 

دفاع از رواداری از میان اندیشمندان و رهبران مذهبی غرب جوانه زد و به 

این اندیشمندان به درستی  و رهبران سیاسی رشد و نشو و نما یافت. دست فالسفه

مذاهب یا رواداری پا می گیرد و پیروان  .یافتند: دو راه بیشتر وجود ندارددر

آمیز و  مختلف همزیستی مسالمت سیاسی و فلسفی های گوناگون و صاحبان اندیشه

های آمد گری و پی لو تحمی ، سانسورریآمیز خواهند داشت و یا تنگ نظ احترام

 ادامه خواهد یافت. و فالکت فقر ،خونریزی آن جنگ، کشتار، مخرب

 مذهبی، های سیاسی، عمل شخص در زمینه گیری به معنی آزادی آسان

اخالقی و رفتاری، تا آنجائی که به دیگران آسیبی نرساند، آرمان بسیاری از 

ادار در جامعه برقرار مبارزان بود. اندیشمندان بسیاری تالش کردند نظامی رو

، نهادینه و اجتماعی و آسانگیری و رواداری را در زمینه مناسبا ت فردی کنند

به عنوان یک مقوله اجتماعی و تمیز آن از روادری  از تر برای درک دقیقکنند. 

انواع گوناگون رهنمودهای مدارای بین افراد، تعریفی از روادری به دست 

 دهم. می

 تعریف رواداری

دیگران و پذیرفتن آن به  یا نظری عملی و باورنداشتن ری نپسندیدنروادا

و توقف آن  ، سرکوبدر حالی که توان مقابلهعنوان یک حق شهروندی است 

های خود به دیگران در  . رواداری توانائی خودداری از تحمیل ارزشباشد مهیا

انی، ترس، ناتو با اداریاین تحمیل است. با این نگرش به رو امکانصور ت 

 مرزبندی دارد.گیری  تساهل و آسان تفاوتی، بی

برای ارائه یک تعریف عمومی از رواداری باید به سه شرط مرتبط بهم 

 (: ,2004Fialaتوجه کرد )

 الف( شخص روادار یک دید و داوری منفی راجع به موضوع دارد.

ب( شخص روادار قدر ت الزم برای جلوگیری و خنثی کردن عملی که نمی 

 را دارد. پسندد
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با خودش و با رضایت از نفی و خنثی کردن عمل پ( شخص روادار 

 ناپسند از نظر وی، امتناع می کند.

است که  های فراوانی به تحمل دیگران شده در مذاهب گوناگون توصیه

بسیار مهم است، ولی باید تاکید کرد این مدارا با رواداری به عنوان یک حق 

 د.رزیادی دافاصله  ،معاصر شهروندیعرفی 

 مرزبندی رواداری

به جامه عمل ست، اما سخت نیهرچند نشان دادن ضرور ت رواداری 

تفاوتی،  رواداری با بیپوشیدن اندیشه رواداری بسیار پیچیده و مشکل است. 

 مرز مشخص دارد.ناچاری  روی از ، تحملخیالی بی

ه برای مهم است که ما با یک باور و یا عمل یا رفتاری غلط یا زشت را ک

 مهم و قابل اعتراض وادارانه برخورد کنیم. اگر حرکتی مولفهما مهم است ر

دیگر صحبت از رواداری نیست بلکه با یک خونسردی،  ،نداشته باشد ازسوی ما

 گیری روبرو هستیم. القیدی و آسان

ر ت باشد، وگرنه رواداری باید داوطلبانه و از روی رضایت و از موضع قد

 است. ، زبونی و بزدلیناتوانی حسابگری، یبائی از رویشک و یک جور تحمل

گوناگون تبین و توجیه  های گاهلزوم رواداری در جامعه را می توان از دید

 ها به طور فشرده اشاره می شود. ها و توجیه رد. در این جا به عمده ترین تبینک

 تبین و توجیه رواداری

و  را درک اهیت رواداریممبارزان رواداری سعی کرده اند اندیشمندان و 

لزوم و نتایج مثبت رواداری را از زاویه دیدهای  توضیح و ترویج کنند،را  آن

 :ها آمده است استداللدر . از جمله گوناگون توضیح دهند

است که بسیاری از  دوست داشتن همنوع گناهکار خودرواداری تجسم 

 مذاهب توصیه کردند.

مذهبی  یها نوعی آزادی به اقلیت با دادناستراتژی حفظ قدر ت رواداری 

 است
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که  است آمیز پیروان ادیان و مذاهب گوناگون همزیستی مسالمت رواداری

 .بر یک هسته مشترک توافق دارند

 است. های فردی برای آزادی یواژه دیگررواداری  

 است. ( خرد عملیpostulateاصل موضوعه )رواداری 

 ست.گرا ثر تنوید اخالقی یک جامعه سازندۀ کرواداری 

آمیز  زیستی مسالمت های ژان بودین تاکید بر ثبا ت سیاسی و هم در نوشته

 است.شده مذاهب 

 رواداری بین مذاهب را برای حفظ ثبا ت سیاسی الزم می داند و مونتسکیو

 رایب ط بین قانون، اخالق و عادا ت برای اعمال اجبار بر مردمباتبا توجه به ار

 هشدار می دهد.ر مذهب مسلط یر دیمذاهب جدید و تغپذیرش 

هایش بین دیدگاه سیاسی و باور مذهبی قلبی تمایز  ژاک روسو در نوشته ژان

دین »قائل می شود. در کتاب قراردادهای اجتماعی سعی می کند با نهادینه کردن 

ودری و ابر نار (، که همه باید به آن بگروند،civic religion) «مدنی

دین »برای آزادی وجدان و  امیلدر کتاب  های مذهبی غلبه کند. درگیری

 ( غیرجزمی اولویت قائل می شود.natural religion« )طبیعی

( به عنوان جایگزینی برای religion of reason« )دین عقالنی»فکر 

بین اندیشمندان روشنگری  ،رایج جهت غلبه بر درگیری بین آنها نظر تنگ ادیان

 باره آن قلم زدند.رایج بود. ولتر، دیدرو و کانت در 

. جان استوار ت میل که در ژرفش و گسترش رواداری قدم جدی برداشت

میل، اعمال قدر ت جان استوار ت  (harm principle) «اصل آسیب»برطبق 

از آسیب برای جلوگیری که  شمارد میتنها زمانی مشروع  را سیاسی و اجتماعی

ایده خوب به شیوه  رساندن فردی به دیگری الزم باشد، نه برای تحمیل یک

 پدرساالرانه.

قابل توجیه است. نه  نیز با توجه به فایده آن متفاو ت دیگران با نظرا ت مدارا

های نادرست نیز منجر به روند یادگیری سازنده  فقط نظرا ت درست، بلکه دیدگاه

 اجتماعی می شود.
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های  تجربه»ویلهلم فون هومبولت، راواداری نسبت به با الهام از در نهایت، 

یک روش عاشقانه ها و اصالت فردی با  بر ارزشبا تاکید « غیرمعمول زندگی

 قابل توجیه است.

 رواداری از های گوناگون درک

در  آن در جامعه کارگیری بهاجرا و درک و مفهوم رواداری و چگونگی 

برخی ها شکل گرفت.  طی قرن در یک روند تاریخی در یک جدال نظری فشرده

ها  ترین درک به مهم .( ,2008Forst) ا دیگری در تضاد استاین مفاهیم باز 

 پردازم: می

 درک اجازه

بین  رابطه(، رواداری permission conceptionدر درک اجازه )

مخالف، متفاو ت یا دگرباش است. رواداری  های مقاما ت و اولیای امور و اقلیت

برای زیستن زم به اقلیت اجازه البدین معنی است که مقاما ت و اولیای امور 

به شرط اینکه آنها موضع غالب صاحبان قدر ت  ،دهند برطبق باورهای خود می

ه معین و ها در یک محدو تا زمانی که تفاو ت و تمایز آن و یا اکثریت را بپذیرند.

در حقوق ماند، وتا زمانی که گروه اقلیت ادعای برابری بحوزه خصوصی پنهان 

 گرایانه و یا اصولی قابل تحمل است.  ن عملاجتماعی و سیاسی نکند با یک بنیا

ترین گزینه می بیند و آن  این روش راواداری را کم خرج ،گرایانه بنیان عمل

 را و حتی آن داند نمی اقتدار نیروی مسلطامنیت و صلح مدنی و  ایرا تهدیدی بر

 .بیند در خدمت تحکیم آن می

 به مجبور کردن مردم در توجیه این روش راواداری، ،گرایانه بنیان اصول

 را از دست کشیدن از باورها و مناسکی که ریشه در اعتقادا ت عمیق آنها دارد

 .داند مینتیجه  غیر اخالقی و بی

اسناد  کالسیک است و در بسیارییک برداشت  ،از رواداری درک اجازه

که در ( Edict of Nantesدر فرمان نانت ) تاریخی دیده می شود؛ از جمله

میالدی در شهر نانت توسط هانری چهارم پادشاه فرانسه صادر شده  ١۵٩۸سال 

 .را تضمین کرددر فرانسه  و حقوق شهروندی آزادی مذهبو 
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 درک همزیستی

(، روادری بهترین coexistence conceptionدر درک همزیستی )

ل به و تسهیل در نی مناقشهو اجتناب از  به درگیری وسیله برای پایان بخشیدن

شود. تفاو ت درک همزیستی با درک اجازه به  رفین مناقشه معرفی میآمال ط

در این درک از رابطه بین اولیاء گردد.  شده بر می بین روادار و رواداری رابطه

های برابر صحبت  بلکه از گروه امور و اکثریت و اقلیت صحبت نمی شود،

ابی به آمال یتکه برای صلح و امنیت اجتماعی و امکان دس و تاکید دارد شود می

آمیز و رواداری  مسالمت ، بهترین شق ممکن همزیستیهای متخاصم گروه مهه

 است.  متقابل

 Augsburg Peace) نامه صلح آوگسبورگ پیماننمونه تاریخی آن 

Treaty)  کنگره  . این عهدنامه دستاوردمیالدی است ١۵۵۵منعقد در سال

های مذهبی  به کشمکش ادناست که برای پایان دمذهبی معروف به آوگسبورگ 

هب ذآزادی پیروان م نامه در این پیمانامپراتوری مقدس روم بر پا شد . 

 .آنها به آنان باز پس داده شدهمچنین امالک غضب شده  تضمین شد وپروتستان 

 درک احترام

طرفین متخاصم و متفاو ت به ، (respect conceptionدر درک احترام )

هرچند طرفین در متقابال احترام می گذارند. های یکدیگر  باورها و ارزش

روش زندگی و رسوم فرهنگی  یو نادرست یدر باره درست ،باورهای اخالقی

بطور بنیادی متفاوتند، اما یکدیگر را به عنوان شهروندان برابر حقوق در همه 

 .پذیرند، فرهنگی و اخالقی می های اجتماعی عرصه

 درک ارزش

رواداری تنها احترام به تفاو ت  (،esteem conceptionدر درک ارزش )

نیست، بلکه یک ارزش  ها و برابر حقوقی آن فرهنگی، مذهبی، سیاسی و قومی

سیاسی، فرهنگی، اخالقی  های دراین درک، پذیرش تفاو ت است. نیز اخالقی

ل من متفاو ت اعماو  هاهر چند با باور باارزش و جالب است؛ انسانی، دیگران

 .دنباش
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 شناسانه فتری معرارواد

( برای رواداری را می توان epistemologicalشناسانه ) استدالل معرفت

اما این آرمان در تفکرا ت میلتون، الک و میل سقراط ردیابی کرد. های  اندیشهتا 

ست که استوار ا شناسانه بر این مبنا تصریح و آشکار شد. ادعا و استدالل معرفت

به این دلیل که یا رواداری برخورد کرد با  اید با نظرا ت و باورهای دیگرانب

مفیدترین روش ای را به کسی تحمیل کرد و یا این اجبار  عقیده غیر ممکن است

این اندیشه می تواند به لزوم اهمیت تنوع و تکثر، گفتگو و بحث آموزشی نیست. 

 برای نیل به حقیقت، تکامل یابد. 

را هم ( skepticismنگری ) ( و یا شکrelativismگرائی ) نسبیت

گرایان می گویند  گرایان و شک شناسانه قرار داد. نسبیت توان در دسته معرفت می

ها نسبی هستند، ما باید  بشناسیم و همه حقیقترا از آنجائی ما نمی توانیم حقیقت 

 نظرا ت آنها با ما متفاو ت است با رواداری برخورد کنیم. که با کسانی

اعمال  اندیشه رواداریخود  ری اگر برنگ گرائی و شک نسبیتشوربختانه، 

 کند. و از محتوا خالی می تهدیدنیز  را شود، آن

 گرا فایدهرواداری 

با توجه به نتایج آن  عملهر  ،(Utilitarianism) گرا در دیدگاه فایده

گرا است که معیارش  گرایی از این جهت یک مکتب نتیجه شود. فایده بررسی می

 سازد. ا استوار میه را بر شادی و درد انسان

به شادی فرهنگی و معنوی به  «گرایی فایده» کتاب درجان استوار ت میل 

د. میل در این اثر کنمی  فراتر و برتر از شادی جسمانی توجه ای عنوان شادی

را  «اصل آزادی» سیاسی، گرایی مستلزم آن است که نظام فایدهکند که  می بحث

البته تا جایی که به  .آزادی ممکن باشد رکثیعنی هر فرد دارای حدا: تأیید کند

اش را به  و بدین گونه این فرد بتواند شادیوارد نکند  آزادی دیگران خللی

 .حداکثر برساند

 اخالقی ری به عنوان فضیلتارواد

 Moral) لزوم رواداری را با مالحظا ت اخالقی نیز می توان استدالل کرد

toleration). طرفداران رواداری ازدیدگاه  ترین ارزش اخالقی که مشترک
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 پندارند، دغدغه استقالل و خودمختاری انسان است. بنیان رواداری میاخالقی، 

 ای است که ما دیگران را نفی نکنیم. استقالل و خودمختاری، دلیل خوب و موجه

از داری با تعهد به خودمختاری و استقالل انسان با توجیه آن ااستدالل رو

خواهان  گرایان، خودمختاری برخالف نسبیتمتفاو ت است. گرائی  نسبیت دیدگاه

انسان معتقدند خودمختاری در یک مفهوم غیرنسبی خوب است. تعهد من به 

می کند که من به دیگری اجازه بدهم کاری را انجام خودمختاری انسان ایجاب 

. این اجازه دادن برای آن نیست که من معتقدم بدهد که در نظر من زشت است

که من معتقدم که خودمختاری و است  های نسبی است، بلکه برای این زشکه ار

نفی در  اقداماستقالل انسان آنقدر مهم است که ایجاب می کند که من از 

: اقدام هائی نیز وجود دارد خودمختار دیگری پرهیز کنم. البته، محدویت

 نیست.تاری و استقالل دیگران را نقض کند قابل تحمل مخکه خود خودمختاری

لت نگریستن، بسیارمهم است. فضائل، عنوان یک فضی رواداری بهبه 

اعمال خوب و شایسته است. فضائل معمولن یک ما به  های  تها و عاد گرایش

های گوناگون است. رواداری از این قاعده مستثنا نیست.  نظام یکپارچه فضیلت

او ت، مهربانی، فضیلت رواداری با فضائلی مانند خودداری، فروتنی، آزرم، سخ

 شفقت و بخشش پیوند نزدیک دارد.

 روادری سیاسی

آرمانی است که به داوری  (Political toleration) رواداری سیاسی

غرض معتقد است. از زمان جان الک، واژه رواداری در  طرف و بی سیاسی بی

رود. ارتباط بین راواداری  کار می بهطرفی دولت  سیاست برای توصیف اصل بی

زمان دولت یک  قی و سیاسی به دوران پیش از مدرنیته بر می گردد. آناخال

کننده، مانند پادشاه، بود که یک داوری ویژه و قدر ت نفی و حذف  شخص داوری

 داشت.

و  ندلیبرال دموکرا ت تکامل یافت های از قرن هفدهم میالدی به بعد دولت

ر و فشار از سوی اعمال زو یمی را به بحث گذاشتند کهلیبرال مفاه متفکران

دولت و کلیسا را محدود می کرد. همزمان با محدویت قدر ت کلیسا و دولت، 

و  کرامت و استقالل انسان، حقوق مدنی، بسطمفاهمی چون خودمختاری و 
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عنوان  راواداری سیاسی امروزه بهطرفی دولت تاکید شد.  توسعه یافت و بر بی

خصوصی، جدائی دین و دولت و حریم  عدم تجاوز بهکرامت انسان، التزام به 

 احترام به حقوق بشر درک می شود.

 رواداری ناسازگارنمائی

ای نیست.  اندیشه سادهرواداری و احترام به خودمختاری و استقالل انسان 

رسد رواداری از ما می طلبد که ما اقداما ت و نظرهائی را تحمل کنیم  به نظر می

س ویژگی رواداری چند بر اساکه در نظر ما غیرقابل تحمل است. 

 ( می توان در آن دید. paradox) ئینماگارناساز

آیا تحمل رواداری تحمل نارواداران است.  های یکی از ناسازگارنمائی

گرایانی که پیرو  هستند و یا اسالم« نژاد برتر»تقد به وجود عنژادپرستان که م

رواداری  ،دانندمهدورالدم می برخی از مذاهب و خداناباوران را کافر، نجس و 

و نباید با رواداری  ستیزی یک فضیلت نیست نژادپرستی و دگراندیش است؟

ها مقابله و مبارزه کرد. این نشان می دهد  بلکه باید با این اندیشه برخورد شود،

 شرایطی وجود دارد که رواداری راه حل برخورد با نارواداری نیست.

 ی دیگر از ناسازگارنمائیرواداری یکو استثتا قائل شدن محدود کردن 

تاکید شد  هائی نظری رواداری، بسیاری کالسیک های در نوشتهآن است.  ذاتی

ها  در نوشته کالسیک نیست با رواداری برخورد شود. تعمقبا ناروادار الزم  که

رواداری برای »، شعار تاریخی نشان می دهد های تر به تجربه و نگاهی ژرف

دیگران  مفهوم است بلکه بالقوه بسیار خطرناک است. نه تنها بی« هرگز ناروادار

سونگری و نارواداری ریشه دارد و برای  خود در یک ،را ناروادار خواندن

رواداری بسیار مخرب است. اگر رواداری همیشه علیه ناروادار و ناروا مرز 

 .بکشد و استثنا قائل شود، رواداری در نطفه خفه می شود

انسان برای یک اقدام یا باور  یک و استقالل وقتی تعهد به خودمختاری

را نقض و نفی  ی دیگر، خودمختاری و استقالل انسانو ناروادارانه نظرانه تنگ

 می کند، آنگاه نیازی به تحمل آن نیست.
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دولتی که در طرفی دولت است.  یکی دیگر از ناسازگارنمائی رواداری، بی

 می کند.طرف باشد، وجود خود را تضعیف  بی اردموهمه 

 

زه برای نیل به های مبار نوشته تاکید بر تنوع شیوهاین از آنجائی که هدف 

در  گردان شرکت کننده در این نبردو تنوع و نشان دادن وسعت  جامعه روادار

به صور ت فشرده مطرح ها و افکار اشخاص  ها، مفاهیم، جریان بود، ایده غرب

ها با ژرفش و وسعت بیشتر  عرصهاین  دیگر شده است. به امید آنکه در کارهای

 باز شود.

 پیشینه رواداری در مذاهب

 هائی که در راه تساوی حقوق مدنی و که نهضت دهد نشان می ،تاریخ آزادی

تحصیل  ها هائی بودند که هدف آن ها مقدم بر جنبش اند قرن آزادی دینی برخاسته

زهای نََسبی در است. طغیان مردم را علیه امتیا سیاسی بوده مساوا ت در حقوق

، یعنی تحمیل مقام با بردگی تبینیم. مخالف اجتماع مدنی می باستان روزگار

 همان آغاز دوران بردگی شروع شد.  ، ازنیز به بعضی از افراد جامعه تر پست

بیش از در  دینی آزاد فکری و بردباری و مدارا نسبت به عقاید مخالف

 . در آن عصر یکی ازسال قبل در تمدن مصر ثبت شده استهزار  سه

 ذهبی بود. فرمانروایان مصر پیشرو نهضت آزادی م

پانصد سال قبل نیز فصل درخشانی  هزار ودو بیش در تمدن هخامنشی در

تاریخ ایران بی نظیر  های ی مشاهده می شود که در دیگر دورهاز آزادی دین

 ودیانیه ایران، بزرگ کوروش پادشاه عهد عتیق آمده است کهانجیل  در .است

 اجازهها  و به آن کرد اسار ت آزاد از قبل از میالد، ۵۳۰ - ۵۳٩های  سال در را،

 .داد بازگشت به وطن خویش

انجیل دشمنانت را دوست داشته باش،  برجسته پیامدر آغاز مسیحت، 

و در باره دیگران تسامح و از قضاو ت درباره دیگران بپرهیز  دیگران را ببخش

ه می کرد از خودگذشتگی، عشق و یحیت توصیرواداری که مس بود. کن،

 بود.سرشار  دیگران پذیرش
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شفقت در بوداگرائی را می توان به رواداری مربوط کرد. در قرن سوم 

طور رسمی فرمان به رواداری مذهبی  آشوکا پادشاه بودائی هند بهپیش از میالد 

یمارستان داد. وی کشتار جانوران را محدود ساخت و برای انسان و جانوران ب

های  گذاشت و به دیدار باورمندان به دین ها ارج و احترام می ساخت. به همه دین

 رفت. دیگر می

مقصد تربیت نفس در آئین بودا، رسیدن به مقام دل کندن و آرامش دل و 

کند، و مقصود از همدردی نیز  جان است. این آئین بر مهر و همدردی تاکید می

 ی صلح و آرامش است. اشاعه

ای  هـ.ش.( با رواداری مذهبی در دوره ٩۲١ - ٩۸۰کبر شاه گورکانی )ا

شد. دوران فرمانروایی او و در شبه قاره هند باعث آرامش و شکوفائی 

 ،فرزندانش، تنها حکومت اسالمی ثبت شده در تاریخ است که اتباع غیر مسلمان

 حقوقی برابر با مسلمانان داشتند. ،بدون فشار خارجی

 ابن رشد

اندیشی و  جوئی فلسفی در مقابل جزم ( از حقیقتAverroesابن رشد ) دفاع

 بود. در آن دورانها  شک یکی از پیشروترین دیدگاه دگم مذهبی در زمان خود بی

 بن میمون

سعی کرد در  (١١۳۵ - ١۲۰۴ Maimonides)موسی بن میمون 

قدمی سوی هایش تورا ت را با عقاید و آرای ارسطو تطبیق دهد و از اینرو  نوشته

 اندیشی و دگم مذهبی برداشت. جوئی فلسفی در مقابل جزم تیققح

ترین آن، کمک به دیگران  او از هشت سطح کمک خیریه یاد می کند که عالی

 در نیل به خودکفائی است.
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 دوران باستان - ۱

پیش از پیدایش و گسترش تمدن یونان، ملل باستانی خاور، مصر، سوریه، 

داشتند. اندیشمندان یونان  ئیهای شکوفا ، هندوستان و چین تمدنکلده، ایران

و  ها پژوهشهای پیشین را اخذ و از آن خود کردند وبا برخورد خالق و  تمدن

ها و  پژوهشها با  فراگیر خود، تمدنی شکوفا بنیان نهادند. یونانی های کاوش

به آنها  یهای علمی، ادبی و هنر جانبه خود در عرصه همه ژرف و های کاوش

 کیفیتی نوین بخشیدند.

فاقد حروف صدادار بود.  ،مانند الفبای امروز ایران ،نظام الفبای یونانیان

آنرا بهبودی اساسی  خود، یونانیان با افزودن حروف صدادار به نظام الفبا

و  انتقالحفظ، ، نوشتن ، خواندن،ای برای آموزش بخشیدند و امکانا ت و افق تازه

 .ندی گشودگسترش دانش بشر

برای یونانیان باستان هیچ خدای قادری وجود نداشت که بر تمام امور مسلط 

ها را سرگرم می کردند. با  زادگان آن در سایه بودند و آدمیها  باشد. خدایان آن

لم را رتق و ر پندار ت که با مشیعت خود امور عاداشتن یک خدای قادر متعال د

خداوند دانا  ردن امور جهان وجود ندارد.دلیلی برای زیر پرسش ب ،فتق می کند

ر کرده است. اما، بدون وجود این ت خود مقدّ همه امور را با خواست و مشی

ها  یونانیان باستان مجبور شدند خود تجربه کنند و خود بیندیشند. آن ،خدای قادر

 یعنی مشاهده را معرفی کردند. ،مفهوم در دانشترین  بنیادی

سطوره و مذهب و خرافا ت تجربه و اعتقاد مبنی بر ا نبرد بین دانش متکی بر

مذهب و خرافا ت  کشید )هر چند در برخی نقاط دنیا هزار سال طولبیش از دو

تالش اندیشمندانی چون جایگاه از دست داده خود را باز پس گرفت(. این نبرد با 

ها در  دموکریتس، فیثاغورث، سقراط، ارسطو و ارشیمدس برای توضیح پدیده

کردن سازوکارهای آن شروع  نعه بر پایه مشاهده و تجربه و روشعت و جامطبی

گیر بود که دانش )طبیعی و اجتماعی( رشد کرد و انسان  شد. در این نبرد نفس

 و حقوق انسانی فرابالید.  یاجتماع، متفکر منتقد و مستقل و آگاه به پدیده طبیعی
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اقتصادی و سیاسی و  های طوالنی میان آتن و اسپار ت و شکست در پی جنگ

، مراکزی چون اسکندریه سربلند کردند که با داشتن یونان عظمت پایان

ای با بیش از هفتصد هزار جلد کتاب بزرگترین کتابخانه آن دوران بود.  کتابخانه

گرا در منطقه وسیعی از جهان  بدین ترتیب یک فرهنگ پویا، روادار و کثر ت

میانه و  ط فرهنگی، اروپا، افریقا، شرقایجاد گردید. در این امتزاج و اختال

گذاشتند ها و ارثیه فرهنگی بسیار قوی بجا  آسیای صغیر مشارکت داشتند و سنت

وضعیت زنان در یونان و رم و یا که در مناطق وسیعی از جهان اشاعه یافت. 

چگونگی کارکرد جوامع چندفرهنگی در اکثر کشورهای آ ت دوران هنوز از 

پژوهش مراکز آکادمیک امروزی غرب است. )حیدریان،  موارد مورد بحث و

١۳٩۰) 

یک  دارای، سال قبل از میالد بنا شد ۳۳١، که در اسکندریه هلنیدر شهر 

برابر  ها مصری ها و یونانی شان تقریبن با که جمعیت بود یهودی بزرگ جامعه

 یکا ر شهراین ، والزر مایکل. کردند می زندگی آنها با و آرامش در صلح بود و

 امپراتوری ای از نسخه عنوانبه آن  است ممکن آنچه که ما از نمونه موفق

 Walzer, 1997) ) .خواند می بدهیم، فرهنگیچند

 به نمود تا کرد تشویق می ی را که فتح میهائ سرزمین مردمامپراتوری روم 

 مردم در از دعو ت ،روم تبلیغا ت. بخش مهمی از دهند ادامه خود خدایان پرستش

محدوه  خویش در خدایان مزایای عباد ت و پرستش شده، فتح های مینسرز

 ( ,1996Witte) بود. امپراتوری

 

 : سرپیچی از خدا به خاطر انساناساطیر یونان

های  کوشد به پرسش اساطیر یونان فرهنگ شفاهی دوران باستان است و می

 ه المپخدای خدایان بر فراز کو (Zeus) زئوسها پاسخ دهد.  بنیادین انسان

(Olympus) .زندگی می کند و نماد قدر ت و آفرینندگی است 

آتش را از خدایان ربود و به انسان داد. باوجود  (Prometheus) پرومته

 خواست عفو از زئوس نگردید.رزندان و شکنجه حاضر به بندگی، توبه و د
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ئی که ها یکی از اسطوره

نظری را به نقد می  قشریت و تنگ

« ت پروکروتزتخ»کشد داستان 

(Procrustes.است ) 

کروتز راهزنی بود که پرو

ای داشت. او مردم  تخت پرآوازه

را بر آن تخت می خوابانید، اگر 

ی تخت او شوند و اگر «اندازه»کشید تا  بودند، آنقدر آنها را می تر از تختش کوتاه

شوند! او  تخت او «به اندازه»برید، تا باز  ایشان را با شمشیر میبلندتر بودند، پ

 پسندید. ی تخت خود می«به اندازه»همه را 

 

 ی یونان: زادگاه دموکراسیهاشهر  دولت

 «یهاشهر  دولت»، حکومت دموکراسی با تأسیس در تاریخ فلسفۀ سیاسی

شود. اصول آزادی در دولت آتن در قرن پنجم قبل از میالد به  یونان آغاز می

بشر و ارزنده ترین  تمدنن به بزرگترین خدمت یونا مدارج عالی رسید و آن

 .است باستان میراث مردم یونان

د در یونان باستان را بایدر  یاسیشه سیسابقه اند یب ییایپو یاصل علت

شهرها بود كه  شهرها جستجو كرد. در دولت دولت یو اجتماع یاسیس یزندگ

مشاركت  یاسیس یع مردم در زندگیاقشار وس ،خ بشرین بار در تارینخست یبرا

 یجمع یزندگ ی اداره یرا برا یا شرفتهیپ یاسیس یكردند و نهادها ینیآفر نقش و

 . سازمان دادند

ساالر  نید یها نظام یبزرگ شرق كه بر مبنا ین، در تمدن هایش از ایپ

ها، مثل  ین امپراتوریامده بود. در اید نیپد یطین شرایافته بودند، چنیسامان 

كوچك  یها گروه ،ن باستانیران و چیان، یالنهر نیمصر، ب یها یامپراتور

جامعه را به  یاسیاداره س یاشراف یها ان كاهنان و خاندانیاز م یاسینخبگان س



 در غرب آن شدن گیری، ژرفش و نهادینه روند شکل: رواداری

 28 

 یخود نقش چندان یاسیع مردم در سرنوشت سیوس یها دست داشتند و توده

ان یاز دربار یبه حلقه كوچك یاسیس یریم گیها تصم ینداشتند. در آن امپراتور

وجود  ین كه مشاركت همگانیونان باستان با ای یشهرها ر دولتمحدود بود. اما د

چون  یداشت. عوامل یتر گسترده ی دامنه یاسیسگیری  مینداشت اما حلقه تصم

كسب حقوق  یمردم با اشراف برا یمبارزه طوالن -۲ع مردم یمشاركت وس -١

 ینه مساعدیگانه، زمیك فرهنگ یرشد  -۴ یاسیس یاپیپ یتالطم ها -۳ یاسیس

 فراهم كرد.  یاسیس یپرداز هیو نظر یاسیشه سیتحرك اند یرا برا

ونان از جها ت ی یشهرها یانه دولتجو ی متحول، پرتالطم و مشاركتزندگ

بود كه  یطین شرایونان بود. در واقع چنیدر  یاسیشه سیبخش اند الهام یاریبس

. تحول از ن واژه را فراهم كردیدرست ا یبه معن یاسیشه سیش اندیدایپ یها هیپا

به حكومت  یو از حكومت اشراف یشهر ی به نظام دولتنظام امپراتور

ت یمشروع یك نگرش تازه و نو به قانون و مبانیدر  ینقش مهم یدموكراس

 داشت. 

است. نظام  یاسیشه سیل مهم اندیت از مسایمسئله قانون و مشروع

شهر  دولتن مشاركت شهروندان در اداره ییو آ ی، اصول آزادیدموكراس

ر یرناپذییو تغ ین صور ت مقدس، ابدین مفهوم را در بر داشت كه قوانیگمان ا یب

ن ی. چنهستند خود یم امور زندگیتنظ یاز اداره مردم برا یبلكه ناش ،ندارند

 . بودك نگرش كامالً نو ی ینگرش

 ،در شرق یباستان یها ها و تمدن ز مثل فرهنگیونان نین در یش از ایپ

ونان باعث شد یدر  یدانستند. دموكراس یم یعیمنشاء ماوراءطب یقانون را دارا

 یبلكه برا اند نازل نشده یقدس یین از منشایجه برسند كه قوانین نتیكه مردم به ا

مردم نقش  یاسیس یآگاه سطح ن امر در باال بردنیشوند. ا یرفاه مردم ساخته م

 داشت. یمهم

كند در  یدا میردم اعتبار پكه توسط م یقانون ی هیسامان دادن دولت بر پا

ن انقالب بود ید. از ایآ یبه حساب م یو اجتماع یفكر یك انقالب در زندگیواقع 

ن یكه در قالب شهروند ظاهر شد. از ا یظهور كرد، انسان یا كه انسان تازه
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 ییارهایمع یاسیو س یاجتماع یزندگ ید برایشود كه با ین فكر زاده میتحول ا

 دا كرد. یپ زمینی

 ینو بنا م ییه الگویرا بر پا یا تازه یشهرها در واقع انسان زندگ دولت در

خواهد كامالً آگاهانه و  ید. انسان میآگاهانه نام یتوان آن را زندگ یكند كه م

ن یخود را سامان دهد. ا یسنت زندگ اسطوره، دین و تیسره آزاد از مرجع كی

 كند.  یمباز  یاسیشه سیج راه خود را در اندیبه تدر یآگاه

 

 هارمودیوس و آریستوژیتون

 Aristogeiton( و آریستوژیتون )Harmodius Ἁρμόδιοςهارمودیوس )

Ἀριστογείτων خودکامه و پیش از میالد بر  ۵١۴( دو دوست آتنی که در سال

( شوریدند و او را کشتند. هارمودیس Peisistratidبیدادگر آتن پیزیسترا ت )

تون به زندان افتاد و پس از چندی در زیر شکنجه دستگیر و اعدام شد و آریستوی

 باستان بودند. آتنجان سپرد. آنها نماد برجسته دموکراسی 

 

 : رهبر دموکراسی آتنپریکلس

ران و  مدار، سخن . م.( سیاستیشپ Pericles ۴٩۵- ۴۲٩پریکلس )

کراسی واو رهبر دم. ساالری آتن را بالنده ساخت مردم است که ساالر آتنی جنگ

سخنانی گفت  ی که در راه میهن کشته شده بودندن بود و به یاد بود سربازان آتنآت

دیگران  : حکومت ما باشهرهای یونان است که بیان ویژگی دموکراسی دولت

 میان فردی از .معدودی کثیری است نه در قبضه عده  فرق دارد و در دست عده

شود تا به  انتخاب می ندگیبه نمای ،ملت به لحاظی ممتاز و برجسته تر از دیگران

نه داشتن  دیگران خدمت کنند. این انتخاب فقط و فقط به پاداش شایستگی اوست

 .نوایی مانع شایستگی خدمت به دیگران نیست امتیازی دیگر. فقر و بی

« سوفسطائیان»آتن مرکز فالسفه بزرگ یونان گردید.  پریکلسزمان  در

(sophists) معماری آتن به اوج شکوفایی خود و ادر زمان  .معاصر او بودند

از آثار این دوره است. « آتنه»معبد و   (Parthenon) «پارتنون»معبد  .رسید
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طرف پریکلس مامور  حجار و سنگ تراش معروف از (Phidias) «فیدیاس»

در  کار اوست. شعرای بزرگی« المپ»زینت معابد شد. مجسمه زئوس، در کوه 

 پریکلس در عصر  (tragedie)آور یا حزن (comedie) «کمدی»زمینه اشعار 

« سوفوکل» ها عبار ت بودند از ترین آن مایه افتخار یونان شدند که مهم

(Sophocle) ،«اشیل »(Eschyile) ،«اریستفان »(Aristophane)  و باالخره

 .(Euripide)« پید اوری»

 

و پرسش  : رسوب در اعماق جامعه با کلمات قصارفرزانگان هفتگانه

 سخو پا

جو، فعال و کنجکاو  پاسخگوی ذهن حقیت ،اعتقاد به اساطیر و ارباب انواع

جهان را در حال تغییر  خویش، ها با مشاهده، تفکر و تجربه اندیشمندان نبود. آن

 تغییر و تبدل را تبین کنند.این یافتند و سعی کردند علت و قوانین 

 Seven Sages) ن، یا حکمای سبعٔه یونافرزانگان هفتگانه، هفت خردمند

( عنوانی بود که یونانیان باستان به تعدادی از Seven Wise Menیا 

های مهم فلسفی، سیاسی، اجتماعی و ادبی خود در دورٔه پیش از سقراط  شخصیت

تن از فرزانگان هفتگانه متفاو ت  ۳در روایا ت مختلف، نام  کردند. اطالق می

  باشد. می نگاران تاریخهمه تن مورد اتفاق نظر  ۴ضبط شده است؛ اما نام 

متفکر  اند: نفری که به اتفاق نظر مورخان از ملقٌبان به حکمای سبعه بوده ۴

تالس فیلسوف و ریاضیدان، ، (Bias of Priene) بیاس پرینیو قانونگذار، 

 پیتاکوس مولیتینیجنگجو و فرمانروا، ، (Thales of Miletus) ملطی

(Pittacus of Mytilene) ، سولون آتنیقانونگذار، شاعر و (Solon of 

Athens)  

 وسیفرسید سیر اند: دیگر از میان افراد زیر بودهمورد اختالف تن  ۳

(Pherecydes of Syros) ،سیسیائی  آناکارسیس(Anacharsis of 

Scythia) ،وس رودسیسلئبول (Cleobulus of Rhodes) ،کلئوبولس 

(Kleobulos) ،کنائی میزون (Myson of Chenae) ،کرینسی پریاندر 
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(Periander of Corinth) ،اسپارتی کیلون (Chilon of Sparta) ،اپیمنیدس 

 (Epimenides of Crete) کرتی

در اعماق های حکیمانه  و پرسش و پاسخ با کلما ت قصاراین فرزانگان 

ها رسوب کرده وبه شکل زیبائی اصول مجرد فلسفی را با پندار،  جامعه و توده

 :در این کلما ت جاودانه هستند ها آن. ندها پیوند زد گفتار و کردار توده

 تالس ملطی

 می کند. روشنرا همه چیز است زیرا  پدیدهترین  زمان فرزانه

 معرفت ناب را جستجو کن! تنها بهترین را برگزین!خود ت را بشناش! 

 اید چیست؟ چیری که تا کنون دیدهپرسش: عجیب ترین 

 .پاسخ تالس: ستمگر سالمند

 ترین زندگی را داشت؟ توان بهترین و شایسته پرسش: چگونه می

 ن سرزنش می کنیم.کردن از آنچه ما در دیگرا پاسخ تالس: با گذشت

 سولون آتنی

هائی هستند که در محاسبا ت بکار گرفته  ، مانند سنگریزهاندستان ظالم آلت

 می شود.

 از عقل خود پیروی کن.

 کردن را بیاموز. دادن، پیروی فرمان یادگیریپیش از 

 اسپارتی کیلون

 بر مصیبت دیگران مخند.

 در قدر ت مهربان باش.

 ی، از همسایگانت بیم نداشته باش.گذار اگر به دیگران حرمت می

 پیتاکوس مولیتینی

 به همسایگانت بد مکن.

 بهتر است. انتقامبخشش از 

 هرکاری می کنی، به بهترین وجه ممکن انجام بده.

 حتی خدایان را یارای ایستادگی در برابر ضرور ت نیست.
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 .کندمی  افشاانسان را  ،قدر ت

 بدون خونریزی پیروز شو.

 نکن، حتی از دشمنت هم. از دوستت بدگوئی

 بیاس پرینی

 با اقناع به هدفت دست یاب، نه با زور.

 خرد را گرامی دار.

 سلئبولوس رودسی

 بهترین چیز اعتدال است.

 هم دختران و هم پسران باید تحصیل کنند.

تر شود و به دشمن تا او را دوست  باید به دوست خدمت کنیم تا پیوندمان محکم

 خود کنیم.

 زشت بپرهیز. های از حرف

 دوست پاکدامنی و دشمن فساد باش.

 کاری را با خشونت انجام مده. هیچ

 به خصومت پایان ده.

 پریاندر کرینسی

فرمانروایانی که می خواهند ایمن باشند، باید وفاداری را محافظ خود کنند، نه 

 نیروی مسلح را.

 دموکراسی بهتر از استبداد است.

 آناکارسیس سیسیائی

 هو ت و کالمت افسار بزن.بر شکم و ش

من از قانونگذاران یونانی در تعجبم که سرکشان را برای خشمشان مجازا ت می 

 کدیگر ورزشکاران افتخار می کنند.همکنند و ولی به لت و پار کردن 

 گیرند. ها تصمیم می در یونان اندیشمندان شکایت می کنند و احمق

 ترین موجودا ت کدامند؟ پرسش: به نظر شما شجاع

شان را برای حفظ ترین حیوانا ت، زیرا حاضرند جان س: وحشیپاسخ آناکارسی

 آزادی خودشان فدا کنند.
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 میزون کنائی

حقایق را در روشنائی استدالل بررسی کن، اما استدالل را در روشنائی 

حقایق؛ زیرا حقایق چنان کنار هم قرار نگرفتند که با استدال متناسب باشد، اما 

 حقایق باشد.با اسب استدالل باید متن

 اپیمنیدس کرتی

 

 فرسید سیروسی

 

 هستیعقالنی  نخستین مفسرملطی:  تالس

فیلسوف مکتب  (.م.یشپ ۵۴۶ - ۶۲۴  تقریبن Thales of Miletus) تالِس

 علمی برجسته  آغازگر فلسفه و نخستین چهره(، Milesian school)ی طلم

 اند. آوردهخود تگانه فرزانگان هفاو را در شمار  باستان . یونانیاناست

آورند که او نخستین  تالس را از اینرو از نخستین فیلسوفان به شمار می

به جای تفسیر مذهبی و یا  متفکر از سلسلٔه متفکرانی است که کوشیدند تا

نخستین  ن را به روشی عقالنی توصیف کنند.آ، از جهان شناختی اسطوره

 بنیادی کشیدند:ینیان خود دو مرز فیلسوفان یونانی با پیش

دالیل نقلی،  جهان را بدون استناد به مذهب، وحی، ،از یک سو کوشیدند

بشناسند.  و تکیه بر عقل بشرفرد معتبر و یا سنت، بلکه با بینش و خرد  استناد به

فکری  ی عطف در تکامل اصیل بود و یکی از مهمترین نقطه این یک نوآوری

 بشر به شمار می آید.

ها آموختند خرد خویش را به کار گیرند و خودشان  نساناز سوی دیگر به ا

ها پیروی کنند.  فکر کنند. آنها حتی از شاگردان خود انتظار نداشتند که از آن

زه و خدشه ناپذیر ها نخستین آموزگارانی بودند که نکوشیدند یک دانش من آن

ه آوردن، مناظربه بحث کردن، دلیل  شاگردان خود را ،عکسابالغ کنند، بر

ترین  یکی از برجسته کردند. یش تشویق مینوین خوهای  کردن و طرح اندیشه
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ه واقع در ترکیه کنونی طکه در شهر ملبود  یطمل نمایندگان این طرز تفکر تالس

 می زیست.

 نه تنها آنهان بوده است كه یونان باستان ایلسوفان یا ت فیاز خصوص یكی

ت یز فعالین یاجتماع یبلكه در زندگ اند، بوده یشه و مشاهده علمیمردان اهل اند

ز در یالس نتدهد كه  ینشان م یخیاند. شواهد تار م داشتهیمستق شرکت و

. كرد یم ییو هموطنان خود را راهنما ه دخالت داشتطلم یاسیسرنوشت س

كرد كه  ییا، به مردم آنجا راهنمایونیران شدن ایاز و شیسد كه پینو یهرودو ت م

ل دهند و یخود تشك یو اجتماع یاسیس یكارها اداره یبرا یك انجمن مشورتی

ن یا واقع بوده است. همچنیونیا محل آن در شهر تئوس باشد كه در مركز

 هطلنزد مردم م یریسف ایدیسوس پادشاه لیسد كه چون كروینو یوژنس مید

داشت، و رحذر ب ن كاریشان را از ایالس ات  كرد، ید جنگاشنهاد اتحیفرستاد و پ

 از هطل، موجب نجا ت مروز شدیكه كوروش در جنگ پ یهنگام  ،ن اقدامیا

 .دیگرد یرانیو

شناساند،  یلسوف، میف نیالس را به عنوان نخستت، زیش از هر چیآنچه ب

اطالع ما درباره  ن است. منبعیو اصل نخست یدرباره سرچشمه هست یه وینظر

 یكه برا یشتر كسانیسد كه بینو یم که ستتالس، ارسطو یشناس ه جهانینظر

 یبرا ین مادینخست یها ن بار به فلسفه پرداختند، معتقد بودند كه تنها اصلینخست

 اند و در ل شدهیند و از آن تشكیآ ید میزها از آن پدیاء وجود دارد كه همه چیاش

گونه فلسفه است،   نیانگذار ایالس كه بنتروند، و  یان میگر از میز بار دیآن ن

ن بر یده دارد كه زمین عقیچنمداند و ه یرا آب م (arxe) ا آرخهین ینخست اصل

كند و  یگر تكرار میه را در كتاب دین نظریقرار گرفته است. ارسطو هم آب

 یزیا چیده شده یتنه درخت بر دن ماننیمعتقد بوده است كه زم الستد یگو یم

 شناور است. آن، بر آب شبیهگر ید

كند، كوشش  یشه ممتاز میخ اندیالس را در تارت یكه از نظر فلسف یزیچ

و دور انداختن  ینیب تفكر و واقع  شناختن جهان از راه مشاهده و یبرا یو

 یك سرچشمه مادیافتن ی بوده است و یریاساط یرهایو تفس ینید یها افسانه

 اساطیری ا تیرا از نظر یه ویاست كه نظر یزین چیاء و ایوجود اش یبرا

 سازد و راه یكباره جدا و مشخص می، یرو مص یبابل یها شهیهمانند آن در اند
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 ها و ان و افسانهیتوسل به خدا یرا ب كند كه جهان و هستی یز ماندگان بیآ یرا برا

 .ف كنندیآنان، بشناسند و توص یروهاین

 

 گاه تکیههیچ : زمین دوار در فضا بدون آناکسیماندر

نام  هبیکی از شاگردان ق. م.(  Anaximander ۶۴۰ - ۵۴۰آناکسیماندر )

نخستین کسی بود که نقشه دنیای شناخته شده در زمان خود را ترسیم کرد  ،تالس

گاهی در فضا دوران  زمین بدون هیچ تکیه تیجه اندیشمندانه رسید کهاین ن و به

کرد  های طوالنی بشر فکر می ، سالاو کند. ناسازگار با این اندیشه درست می

 است. زمین مسطح

تالس را پذیرفته بود که یگانگی باید شالودٔه  آناکسیماندر این اندیشهٔ 

چندگانگی طبیعت باشد؛ اما در این فرض تالس که آب، عنصر نخستین )آرخه( 

 دید.  و ریشه و بن طبیعت است؛ ایراداتی می

به نظر آناکسیماندر، چندگانگی که به صور ت ضدهای همترازی چون 

تواند در یکی از ضدها  خشکی و تَری، سردی و گرمی و... نمایان است؛ نمی

خالصه شود. زیرا اگر یکی از ضدها اصل قرار بگیرد، الجرم باید بر سایرین 

 ریزد. چیره بشود و تعادل طبیعت را به هم می

 او در واقع عقیده داشت تالس بیش از حد بر عنصر تَری تاکید کرده؛ حال

تَری و خشکی از انگاشته شود  تر این بود که آن که به نظر آناکسیماندر معقول

 آپیرون  ه رااو این ماد اند که مشترک میان هر دو است. ای پدید آمده هماد

(apeiron) نی است ، مادٔه بی کران و نامتعیآپیرون در اندیشٔه آناکسیماندر د.نامی

 اند. که همه عناصر دیگر از آن پدید آمده

در توضیح وجود دائمی ضدها، سخن از نوعی جبران و تالفی  آناکسیماندر

ای عدالت  ، گونهتر شود . اگر عنصری از قلمرو خودش افزونبه میان آورد

کند تا توازن طبیعت  این افزایش را جبران میآن عنصر  طبیعی با کمک ضد

 برقرار شود.
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 در شناخت ها متفکرانی چون او، تالش آناهمیت اندیشه آناکسیماندر و 

 .است جهان عقالنی

 

 : پنجه در پنجه خدایان المپهراکلیتوس

سوف پیش از سقراط که یلق. م.( ف Heraclitus ۴۸۰ – ۵۴۰هراکلیتوس )

کرد، که  ها بیان می های دینی مربوط به آن ن المپ و آیینانتقادا ت تندی به خدایا

 شد: اگر ساکن آتن بود یقینن به مرگ محکوم می

 است. ک از این خدایان ساخته نشدهجهان توسط هیچ ی 

 خواندن، مثل آن است که به جای صحبت با اهل دعا ها  برای این مجسمه

 د.نیخانه، با خود خانه حرف بز

 خود  ،]قربانی کردن حیوانا ت[ ریزند به خونی که میدار کردن خود  با لکه

درست مانند  .کنند تطهیر می ،ها[ ]قتل انسان اند را از خونهایی که ریخته

 ند با گل و الی خود را پاک کنند.که به گل و الی آلوده باشند و بخواهاین

ستیز و کشمکش میان ضدها، که عامل پیدایش تغییر است، اساس 

ایستد و پیروز  گاه باز نمی این کشمکش، که هیچ اکلیتوس است.مابعدالطبیعٔه هر

هم ندارد، تنها شکل دوام و بقاست. هیچ چیز ثابت نیست. همه چیز در حرکت 

 به گفتٔه هراکلیتوس: است.

توان در یک رودخانه دو بار پا گذاشت، چرا که هنگامی که برای بار  نمی

ت و نه تو آن ه قبلی اسکنیم، دیگر نه آن رودخانه رودخان دوم از آن عبور می

 آدم قبلی.

نماید، در واقع یگانگی زودگذر  ، آنچه یگانه و پایدار میهراکلیتوس درنظر 

، اصل با او بر این اساس در دیدگاه  اضداد و یگانگی پیش از بازگسستن است.

را ذا ت هستی « شدن»او . وهم و گمان ذهن است« بودن»است؛ و « شدن»

 داند. می
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 حکمت: جویای فروتن فیثاغورس

فیلسوف و ریاضیدان یونان  (ق.م. Pythagoras  ۴٩۵ - ۵۷۰فیثاغورث )

با استقرا و آزمون  نعمدت پیشینای را که ریاضیدانان  باستان که اصول پراکنده

  د.رو خطا کشف کرده بودند، بر پایٔه اصول و براهین قیاسی بنا ک

تا با افکار  را پیدا کرد او در جوانی به سفرهای زیادی رفت و این امکان

، از مصر ۵۳۰، بابلیان و مغان ایرانی آشنا شود. وقتی در حدود سال مصریان

گذاشت که طرز فکر  را بنیان یانثبازگشت، در زادگاه خود مکتب فیثاغور

اشراقی داشت. هدف او از بنیان نهادن این مکتب این بود که بتواند مطالب عالی 

های فیزیکی و اخالقی تدریس کند و  ریاضیا ت و مطالبی را تحت عنوان نظریه

 پیشرفت دهد.

شیؤه تفکر این مکتب با سنت قدیمی دموکراسی، که در آن زمان بر 

مذاق مردم ساموس  هساموس حاکم بود، متضاد بود. و چون این مشرب فلسفی ب

خوش نیامد، فیثاغورس به ناچار، زادگاهش را ترک گفت و به سمت شبه جزیره 

 ای وابسته به یونان( رفت و در کراتون مقیم شد.آپتین )از سرزمینه

های مردم را  مذهبی و سیاسی، توده قشریوناست که  ها چنین آمده در افسانه

های آتش  علیه او شوراندند و مکتب و معبد او را آتش زدند و وی در میان شعله

 جان سپرد. 

ندیشه کس را در عالم ا هیچ نویسد: برتراند راسل دربارٔه فیثاغورس می

 بوده باشد. شناسم که به اندازٔه فیثاغورس تاثیرگذار نمی

واژه فیلسوف است.  ی زدن فروتنانه ثاغور ت ضربیکی از یادگارهای فی

می گفتند. فیثاغورس بر « سوفیا»و حکمت را « سوفوس»در یونانی خردمند را 

مت آن بود که ما هنوز شایسته نام خردمند نیستیم. از آنجائی که خواهان حک

 یعنی دوستدار حکمت بخوانند.« فیلوسوفوس»هستیم، باید ما را 
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 ستیز هستی : مفسر مادی و ریاضتدموکریت

ترین شارح و  ( مهمق.م. Democritus ۳۷۰ - ۴۶۰ِدموکریت )

 .استگرایی  دربارٔه اتم (Leucippus) دهندٔه افکار لئوکیپوس گسترش

های شرقی و  رزمیندموکریت برای تحصیل دانش سفرهای بسیاری در س

دهند که مدتی را در مصر به سر برده باشد، و  جنوبی کرد. مورخان احتمال می

 .ه به ایران نیز سفر کرده بودمسلم است ک

. همیشه آمادٔه استقبال از زندگی، کرد ر ارزش شادمانی تاکید میدموکریت ب

ز ریاضت و دوری ازندگی ذ یگیری متعادل از لذا اندیشی و بهره هوادار مثبت

 بود. 

دموکریت به بخت و اتفاق باور نداشت و همه امور را علت و معلول 

ها را ضروری و جبری می داند. به عقیده او منشاء ادراکا ت  یکدیگر و وقوع آن

حس است و حس ناشی از آن است که از اشیاء و اجسام چیزهائی صادر می 

ها را متأثر و  ند و آنرس کننده می کند، به اعضای حس شود و در فضا سیر می

 حس می سازند. قابل

ینی مادی از جهان طبیعی به حساب که تب بنیان نهادظامی فلسفی دموکریت ن

، از تأثیر گذارترین و  و پیروانش در بین مکاتب مادیگرایی وی  آید. اتم می

رود. حتی ارسطو که منتقد جدی این مکتب  معروفترین مکاتب به شمار می

رفت، دموکریتوس را به جهت تامال ت ژرف در فلسفٔه طبیعی  میفلسفی به شمار 

 کرد.  تحسین و ستایش می

 

 : مامای حقیقتسقراط

گفتگو را  ،فیلسوف بزرگ یونانی (ق. م. ۴۶٩ - Socrates  ۳٩٩سقراط )

ارا ری آشکادر این اندیشه روحیه رواد .داند جستجوی حقیقت می یکی از اجزاء

با خرد خود دستیابی به استقالل نظر واندیشیدن تالش در جهت  .دشو دیده می

شده  ن و ترسیمین پیروی از آیا ت و احکام از پیش تعیبدون ترس از سنت، بدو
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داری است و تا امروز ادامه دارد. تالش ایکی از چالش های سترگ تاریخ رو

در جهت اقناع مخالفان نظری به جای محو فیزیکی آنان و یا از صحنه بیرون 

نقطه عطفی است در تاریخ رواداری و  ،ا با اتهام، تهمت و افتراکردن آنه

 شناسایی حرمت انسان. 

و شک کردن یکی از ویژگی برجسته سقراط طرح پرسش است. پرسیدن 

تر در  از یک سو حریف را فعال کردن، او با پرسشهای تفکر فلسفی است.  بنیان

او می  تر می کند. و از سوی دیگر موضوع بحث را دقیقبحث شرکت می دهد 

های پیاپی از دیگران، آنان را در دستیابی به حقیقت یاری کند.  کوشد با پرسش

 وضیح داد.روش سقراط را ت« گفتگو»در رساله  ویاز شاگردان یکی افالطون 

و توجه  ساز جهان است تاریخ های دیشهان های سقراط یکی از اندیشه

تر از کهکشان کیهانی  تر و پیچیده اندیشمندان را معطوف به یک کهکشانی بزرگ

های فیلسوفان و  متوجه مفهوم انسانیت شد. تا آن زمان بیشتر تالش او. افکار کرد

که از چه موادی تشکیل شده و  رباره جهان و چیستی آن بود و ایناندیشمندان، د

، شعار شناخت انسان را هماعالم کرد که باید  سقراطماده اصلی آن چیست. اما 

نگر بودند  پیش از سقراط، فیلسوفان به طور کلی برون بود.  ت را بشناسخوداو 

را توضیح دهند. فلسفه با  ناخارج از انس های جهان کردند تا پدیده و تالش می

مورد توّجه  ،ای افتاد. انسان، اخالق و فن جدل و استدالل سقراط به مسیر تازه

 فلسفه قرار گرفت.جدی 

ر می شود که به طور جدی در ادعای رواداری سقراطی زمانی آشکا

-selfسقراط به جهل، فکر کنیم. جهل سقراط به فضائلی چون خودداری )

control.این فضائل ارکان ضروری تشکیل  (، فروتنی و رواداری مرتبط است

 ران حقایق فلسفی است.یحلقه فلسفی و پیگ

می دهد  سقراط فروتنانه اعتراف به جهل خویش می کند و به دیگران اجازه

آنچه از  مشخص کنند. مرتکب شوند و موضع خود را خود اشتباها ت خود را

شناختن خود و استفاده از  برجسته ازسقراط عمدا آید،  گفتگوهای افالطون بر می

 اعتبار خود در بحث ممانعت می کند و این بهترین، شاید تنها، روش دستیابی

قت از طریق بحث آزاد و جمعی به حقیقت باشد. هدف اصلی سقراط کشف حقی
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در واقع هیچ گفتگو و آموزش و پرورشی روشنگرانه است. اما بدون رواداری 

 وجود نخواهد داشت.

شناسانه او به خودمختاری  تعهد سقراط به رواداری بخشی از اعتقاد معرفت

است. هر یک از ما باید حقیقت را خودمان با روشی  انسان و استقالل رای

 ی روادارانه کشف کنیم.هاو با گفتگومنضبط، فروتنانه 

( جوانان و متفکران را دور خود جمع Agoraسقراط در بازار آتن )

اش را  خواست تا نظرا ت خود را بیان کنند. همشهریان آتنی کرد و از آنان می می

هایشان و خودشان را مورد پرسش و  کرد تا خدایانشان، ارزش تشویق می

کرد، وی به آرامی  وگو می از عدالت گفت ارزیابی قرار دهند. وقتی کسی

دوستی که از آن  لت چیست؟ این شرافت، فضیلت، اخالق و وطنداپرسید: ع می

 گویید؛ چیست؟ سخن می

های مختلفی بودند:ثروتمندانی  شدند، از گروه جوانانی که دور او جمع می

ز که از تحلیل هجوآمیز سقراط ا( Alcibiades)چون افالطون و آلکیبیادس 

 و که فقر( Antisthenes)آنتیستنس  افرادی چونبردند؛  دموکراسی آتن لذ ت می

از قبیل آریستیپوس  ستیزانی نظامستودند و  ی استاد را میئاعتنا بی

(Aristippus )بردند که در آن بنده و رئیس و  که در آرزوی دنیایی به سر می

 مرئوسی نباشد و همه همچون سقراط آزاد باشند.

حدی که سقراط در نزد شاگردانش داشت، نه تنها به  عالقٔه بی احترام و

اعتنایی به مظاهر دنیا؛  جنگ، یا بی های خاطر سابقٔه افتخارآمیز او در میدان

بلکه بیش از همه به سبب فروتنی سقراط در عقل و حکمت بود. او مدعی 

مبدا فلسفٔه  رود. گفت که با شور و شوق به دنبال آن می حکمت نبود، بلکه تنها می

« دانم میدانم که ن می»گفت: او همانا اعتراف به جهل خویشتن بود، آنچنان که می

(scio me scire.) 

( Socratic questioning)بازجویی روش سقراط که خودش آن را 

که  شده بود؛ به طوری و هدفمند بنا درپی پی پرسش و پاسخنامید، بر اساس  می

همراهی او را جلب  بحث، طرف مقابل موافق با با اختیار موضع نخست سقراط
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و با استفاده از موضع  کرد یمهای او آشکار  کرد و سپس تناقضا ت استدالل می

او با اینگونه پرسشگری، سعی در  نمود. خود شخص، مدعایش را رد می

 پرورش فکر نقاد داشت.

سقراط تنها موعظه و نصیحت نمی کرد، بلکه برای نیکوکاری و 

او باوری ژرف به انسان داشت و جست.  اری مبنای علمی و عقلی میکرد رستد

می گفت بدکرداری ریشه در اشتباه و نادانی دارد. مردم از روی علم و عمد 

را انتخاب می  دنبال شر نمی روند و اگر خیر و نیکی را تشخیص دهند البته آن

ت؟ عدالت پس باید در تشخیص خیر کوشید. مثلن باید دید: شجاعت چیس .کنند

ها را  کدام است؟ پرهیزکاری یعنی چه؟ راه تشخیص این امور آن است که آن

ط تعریف صحیح و دقیق در فلسفه سقرا رو یافتن بدرستی تعریف کنیم. از این

 بنیادی دارد.اهمیت 

دهد  کند که نشان می ( سقراط توصیفی از خود میGorgiasدر گرگیاس )

 ری ارتباط ایجاد کرده است:روادایک نوع او بین روش فلسفی و 

خوشحالی از نظر نادرستم،  و من چگونه انسانی هستم؟ کسی که با

ی نظر نادرست دیگران را تکذیب کشم، کسی که با خوشحال دست می

ردشدن نظراتم از ردکردن نظرا ت دیگران کمتر کند، اما از  می

ائی دانم تا آنج رای خودم سودمندتر میخوشحال می شوم، برای اینکه ب

رهائی خودم از بدترین شر تا نجا ت دیگران مزیتی بزرگ برایم که 

 است.

توان باوری را به کسی قبوالند. دانش و  زور نمی سقراط تاکید دارد که به

گیرد، از  میکار  وقتی انسان عقل خود را به»بر آید.  «درون انسان»باور باید از 

 « کاود. درون خود حقیقت را می

می گفت من دانشی  خود اند، زیرا او ط را مامایی نامیدهشیوه آموزش سقرا

ندارم که آموزش دهم، بلکه مانند مادرم یک ماما هستم. مادرم به کودکان کمک 

کنم که زاده شوند یعنی به  ها کمک می ن هم به انسانمی کرد که زاده شوند، م

 خود آیند و راه کسب معرفت را بیابند.
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سخنان خود را  ه انسان ماهر بود و همبراستی در تولد دوبار سقراط

گرائی وجودش را خطرناک شمرد و تصمیم  ارتجاع و جزم دیگرگون می کرد.

اعتقادی به خدایان و  بیدر آتن به  کردن توپخانه گفتگوی او گرفت. به خاموش

بدعت در دین و فاسد کردن جوانان متهم و به نوشیدن زهر شوکران محکوم شد 

 پذیرفت. رامشو آن را در نهایت آ

 

 (١۷۴۸ - ١۸۲۵ Jacques-Louis Davidنقاشی ژاک لویی داوید ) مرگ سقراط،

 

 حکمت باطل سیاست ناقص و سیاست بی حکمت بی: افالطون

شاگرد سقراط از مرگ ناعادالنه ق.م.(  Plato ۴۲۷ - ۳۷۴افالطون )

 لتهای نیل به عدا و روش در راه معرفی رواداریاستادش بسیار متاثر شد و 

برای غیر  (Dialogues) هاگفتگوداشت. او کتابی به نام های بزرگ بر قدم

های  پاسخ ،ها به پرسش سقراط خود استاد از زبان و متخصصین نگاشته

با درک خویش حقیقت را  تا دهد دهد و به شنوندگان امکان می کننده می اقناع

 دریابند.
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 گوید: می« جمهوری»ب داند و در کتا فالطون مستبدان را فاقد اخالق میا

ها گذشته معایب دیگری را هم که پیش از این ذکر کردیم  اما از این

است که وی در نتیجۀ کسب   باید به حاکم مستبد نسبت دهیم و آن این

کس و  وفا و ستمگر و بی در ت هر روز بیش از پیش حسود و بیق

 که ...کسانی.خدانشناس و مشّوق و مروج هر گونه رذایل می گردد

مستبدانه حکومت  ددارای اخالق استبدادی بوده و بر نفس و کشور خو

 ای جز شقاو ت ندارند. می کنند بهره

حکمت باطل می  سیاست ناقص و سیاست را بی افالطون حکمت را بی

پندارد و هر دو را برای سعاد ت  سیاست و اخالق را از یک منشأ می خواند و

حکم در نظر گرفته است و مثلن داند. برای سیاست مبانی م بشر واجب می

استقرار دولت منوط بر فضایل و مکارم است، عدالت باید مرعی و امنیت 

استوار باشد، مجازا ت واجب است اما قوانین جزا باید برای تنبیه و اصالح 

جویی و آزار، میان مردم باید سازگاری و محبت باشد نه  مجرم باشد نه کینه

که یونانیان برای خود  برتریی کرد که کید می. او به روشنی تابغض و عداو ت

 است. اساس اند بی ئلنسبت به دیگران قا

 

 گریز ستیز و توکل خردگرای خرافه: اپیکور

متافیزیک  که فیلسوف یونانی ق.م.( Epicurus ۲۷۰ – ۳۴١) اپیکور

گرایی  فلسفه لذ ت و شناسی و اخالقیا ت گرایی، معرفت تی، تجربهماتریالیس

(Hedonism ) .سنده پرکاری بود ولی یاپیکور نو هرچندرا گسترش داد

، آثار ملحدانهمه جانبۀ مسیحیت برای حذف گسترده و به علت تالش متاسفانه 

 است.دست ما نرسیده یک از آثار او به  هیچ

ها طبیعی  توصیف پدیده رایاو ب تالش ،مهم فلسفه اپیکور های جنبه ی ازیک

طبیعت. او آرزو داشت  قدر ت خدایان و ماورا هبا تعقل می باشد به جای توکل ب

د و توضیحا ت مبتنی بر بربترس و اعتقاد مردم به خدایان را از بین  روزی که

های  و اراده خدایان برای توضیح پدیدهاش را جایگزین خواست  نظریه اتمی

طبیعی نظیر زلزله و رعد و برق و غیره سازد. اپیکور تنها جایگاهی که برای 
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تصورا ت و تعبیرا ت  ت. خدای او بکلی باذهن آدمی اسدر قایل است خدایان 

به نظر اپیکور مسئول  های ذهنی اوست. ایده آل . خدای اوکند متداول فرق می

اوست  ( در بدنbrain) نام مغز به ( اندامیmindذهن و روان و فکر آدمی )

لما مرگ و وطبیعتا امری است کامال مادی و قابل توجیه با نظریه اتمی که مس

 نابودی هم دارد.

. او معتقد است گراست شکناگرا و  شناسی کامال تجربه تاپیکور در شناخ

که تمام اطالعا ت و معلوما ت ما از طریق حواس به دست می آیند و در صور ت 

در  انسان. به نظر او ذهن باشند حسی قابل اعتماد میهای  ، دادهاستفاده درست

هایی برای استدالل و  فرض ست اصول و پیشکه فرآیندی مادی ا عین حالی

 ها نتایج تجارب تکرار شده انسان است. استنتاج هم دارد که خود این

ناشی از توافقی  نا حق تمامین پرسش مطرح بود که آیبرای وی از جمله ا

کور برای حق خصلتی یز وجود دارد. اپیعی نینکه حقی طبیا ایهاست  ان انسانیم

 نعتیبر خالف نظر ارسطو، انسان طب ،د. به نظر اوشو قراردادی قائل می

ون ین خود را مدیست، بلکه جامعه هستی و نظم حقوقی معیموجودی اجتماعی ن

زی به عنوان عدالت یکور چین اعتبار، برای اپیهاست. به ا ان انسانیقراردادی م

طه زی بود که در رابیتوانست وجود داشته باشد، بلکه عادالنه آن چ نفسه نمی فی

 افت. ی توسط قرارداد معنا می و ن شدهیبا نظم حقوقی متع

عدالت برای همگان ن، یی اجتماعی مع ک رابطهیر، در کویبه نظر اپ

را امر سازگار کننده در مناسبا ت متقابل اجتماعی است. اما در یکسان است، زی

های گوناگونی از  افتیط مختلف، دریجوامع گوناگون و تحت شرا ن حال دریع

عت خود، بلکه با یی طب هیحال اگر انسان نه بر پا ر عادالنه وجود دارد.ام

زی به نام یجه گرفت که چیتوان نت ل دهد، مییای تشک ی سودمندانه جامعه ا زهیانگ

تواند  عت انسان نمییو مناسب با طب« درست»ا ی« عییطب»قانون اساسی دولتی 

و بطور نسبی در رابطه با « ناحق»و « حق»وجود داشته باشد و هنگامی که از 

م از آن انتظار عدالتی یتوان م، نمیییگو ک قانون اساسی قراردادی سخن میی

نی یم. آنچه که حق است، بستگی به قوانیجابی داشته باشیا حقوقی فراایمطلق 

برد  توان پی ب میین ترتیرد. به ایگ دارد که هر کشوری برای خود در نظر می
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ن یی افالطونی در ا شهیی مقابل اند د عدالت، در نقطهکور در موریا ت اپیکه نظر

ی عدالت را برفراز  دهینفسه باور داشت و ا نه قرار دارد که به عدالت فییزم

 داد. هرگونه قانونگذاری قرار می

را آنها یستند، زیز نیدلخواه ن ن اموری بهیکور حقوق و قوانیاما برای اپ

همان امر سازگار کننده برای مناسبا ت باشند که  تابعی از امری مافوق خود می

گر، حقوق قراردادی هنگامی معتبرند که در خدمت یاجتماعی است. به عبار ت د

سود عمومی باشند. اگر آنها در خدمت منافع جامعه قرار نداشته باشند، خصلت 

ل با ین دلیدهند. به هم خود را به عنوان هنجارهای معتبر حقوقی از دست می

توانند سازگاری خود را با جامعه از دست  های حقوقی می گزاره ر مناسبا ت،ییتغ

 ل به ناحق گردد.یبدهند و حق تبد

د در رابطه با تالش فرد یحق را بان نظر بود که یکور بر ایر آن، اپافزون ب

ی یزهایرا کارکرد حق در آنست که مانع تمامی چید، زیبرای خوشبختی سنج

کوری یی اپیگرا تیافکند. فرد ه مخاطره میگردد که آرامش و خوشبختی فرد را ب

ستی شهروند یم که در عصر هلنیگردد که در نظر آور تر می هنگامی قابل فهم

کرد بر عهده  اسی دولتشهر بازی مییگر نقشی را که در امور سیونانی دی

ردستان یشهروندان آزاد را به ز نجینش، تدرین جانشینداشت. اسکندر و سالط

شد انتظار  ن حالت میینی در بهترین سالطیبودند. از چن ل ساختهیع تبدیمط

ن یا بخشش داشت، اما نه اجرای عدالت. با درنظر گرفتن مختصا ت چنیاعتدال 

اسی و یا ت سیری از حیگ کوری برای کنارهیی مکتب اپ هیتی، توصیوضع

ن یی خصوصی که آرامش درونی فرد را تضم اجتماعی و پناه بردن به حوزه

 گردد. تر می فهم د، قابلینما

 که بااز دوران کودکی  کرد. او سازی می و طلسم گیری مادر اپیکور جن

به این مادرش در آن عملیا ت همراه بود و با این موهوما ت آشنا شد. اپیکور 

تلخی روزگار مردم، ترس و تشویشی است که  نیادیب تکه عل نتیجه رسید

رو در  دارند. از این  تآخرارباب انواع و موجودا ت موهوم و هول مرگ و 

ها و در زایل ساختن خرافا ت از اذهان  فلسفه خود بیشتر متوجه رفع این علت

 مردم و پیروان خود کوشیده است.
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تحریف و بیش  ،های فلسفی و اجتماعی های مبارزه با اندیشه یکی از روش

، اند از حد ساده کردن آن است. بسیاری از اندیشمندان از این شیوه آسیب دیده

در  بردن لذ تبر اندیشٔه فلسفی او  نظام گسترده در هاست. اپیکور یکی از آن

تاکید شده هم  ،از لذ ت زندگیها  همٔه انسانمند شدن  و حق بهرهزندگی آدمی 

 فلسفه سراسر تاریخ، همه نکا ت ارزشمند و طبقا ت فرادست در قشریوناست. 

پرستی و  لیماتش را در شکمتعابود کردند و ناو را نادیده گرفته و آثار او را 

 کردند. تحریفجوئی  لذ ت

 

 : ستایشگر فضیلت اعتدالارسطو

بندی و تنظیم  نقش مهمی در طبقهق.م.(  Aristotle ۳۲۲ - ۳۸۴ارسطو )

جان  دار و چه بی ای چه جان هر پدیده بودمعتقد دانش و معرفت بشر داشت. او 

ا دارد. انسان از طریق از سنگ و گیاه گرفته تا انسان ودولت طبیعت خود ر

 دیده های طبیعی است.مشاهده و تحقیق قادر به شناخت پ

های طبیعی  های پیشین مثل بین النهرین و مصر ستارگان و پدیده در تمدن

ها بود توجه  را دقیقن مشاهده کردند، ولی به سازوکارهائی که در پشت این پدیده

تکامل  ا به مثابه ابزار اندیشهنطق و ریاضی راندیشمندان یونان مجدی نداشتند. 

. و به این مسئله که چرا جهان اینگونه است که است، بسیار اندیشیدند بخشیدند

و  ارسطو کوشید تا تنوع و گوناگونی دانش زمان خود را در یک سیستم فراگیر

  توضیح دهد. مند نظام

، یعنی آفرینش منطق ،گفتگوفرهنگ خدمت بزرگ ارسطو به رواداری و 

است. منطق ارسطو هرچند  ،و استدالل کردن و روش درست اندیشیدنهنر 

ثمر  است که گرفتار قواعد خشک بی (Scholasticism)مکتب مدرسی مادر 

اروپای  ، اما در عصر جدید،ستوقشریت از منطق ا و تحریف ، سوءاستفادهبود

اصطالحا ت رهنمون شد.  اندیشی ژرفجوان را در خیزش خود به استدالل و 

ش نوین را بوجود آورد، چارچوب اندیشه جدید را شکل داد و توانست از دان

 منشاء خود بسی فراتر رود.
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 .هاست ها و انقالب عدم مساوا ت علت اصلی طغیانقد بود تعارسطو م

گونه امتیازها را منافی حقوق طبیعی  منکر امتیازهای نََسبی بود، چه این ارسطو

 .دانست می

 ملی را چون احترام به اکثریت آراء و تساویارسطو مبانی عمدۀ حکومت 

نبوغ فکری او را می  انقالبحقوق افراد اصوأل پذیرفته بود. تحلیل او از علل 

آتن را  رساند. عقاید ارسطو دربارۀ سیاست مدن در واقع مبانی حکومت ملی

 دخالت مستقیم فرد را در ادارۀ امور و توجیه می کند و تصور او از حقوق افراد

 .عه تأیید می نمایدجام

داند. فضیلت اخالقی عبار ت است  می روی میانهیلت را در ارسطو فض

ف عقل رعایت اعتدال بین افراط و تفریط، زیرا افراط و تفریط در امور خال

برای نمونه ورزش و ریاضت برای سالمتی و  شود. است و رذیلت شمرده می

طور که  آن ازه افراط،دان . اما نه بهموسیقی برای تلطیف احساسا ت الزم است

 همه بخواهند قهرمان شوند و یا همه اهل حال.

دهد که مردم در  ها در کشورها وقتی روی می ارسطو معتقد است که انقالب

حقوق یکسان نباشد و در تقسیم اموال و مناصب و شئونا ت و اجر و مزد میان 

دند. پس برای رعایت تناسب و استحقاق نشود و از این جهت ناراضی گر ها آن

 آن امور حدود و نظاماتی قائل است که باید به موجب قانون برقرار شود.

های گوناگون انسان را در نیل به خوشبختی در چهار مقوله  ارسطو روش

 کند: بندی می دسته

 گذرانی خوش 

 اندوزی ثرو ت 

 پژوهی دانش 

 گذاری سیاسی خدمت 

های دیگر روحی،  گزیند و به جنبه جوئی را برمی که لذ ت دسته نخست

معنی بودن زندگی می  دهد به پوچی و بی فکری و اجتماعی در زندگی کم بها می

د که دیگر مرزی برای خرسند ند. زیرا آنقدر در کامجوئی غرق می شونرس

 د.نشو و در پی آن ناگزیر دچار سرگشتگی و بطالت می دنیاب شدن نمی
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های زندگی یک  تاجحاندوزی برای رفع  از نظر ارسطو اعتدال در ثرو ت

کند و در  روی می ادهیزاندوزی  ثرو تدر کسی که  اماانسانی است.  بنیادی نیاز

افزاید و به آرامش و  جوید تنها بر آز خود می اندوزی خوشبختی را می مال

 رسد. سعاد ت نمی

، کوشش که انسان موجودی اجتماعی و اندیشمند و کنجکاو است از آنجائی

 ا ذا ت مثبت انسانی همسوئی دارد.معرفت و دانش ب دسته سوم در راه کسب

گذاری به مردم و فعالیت  در نهایت ارسطو لذ ت راستین در در خدمت

 بیند. خوشبختی برای دیگران و خود می کسبسیاسی برای 

 

 : نقد رفتار صاحبان قدرت و هجو قهر و جنگآریستوفانس

نویس  مایشنامهشاعر، ن(  ق.م. Aristophanes ۳۸۶ - ۴۴۶آریستوفانس )

ای از طنز  آمیزههر کدام  و ستا اثر او بر جای مانده ۴۰نامه از  نمایش ١١که 

، «ابرها»، «ارانشهسو»، «آخارنیان: »سیاسی، اجتماعی و ادبی است

زنان در جشن »، «لوسیستراتا»، «پرندگان»، «صلح»، «زنبوران»

 «.ثرو ت»و « زنان در مجلس»، «غوکان»، «ثِْسموفوریا

نقد رفتار پادشاهان و صاحبان قدر ت و زندگی خالق آریستوفانس به  بیشتر

و ادبیا ت مطرح آن روزگار، و سیاست   جامعه، فلسفه ریشخندهجو جنگ و 

 خارجی پرخاشگرانۀ آتن در جریاِن جنگ پلوپونِزی گذشت.

 

 : انسان معیار همه چیزپروتاگوراس

نمایانی به امکان شّکاکیّت ق.م.(  ۴۲۰– Protagoras ۴۸١پروتاگوراس )

در برابر هر استداللی، یک استدالل »گفت: داشت. می معرفت حقیقی ابراز می

تواند بداند آیا خدایان وجود دارند  آدمی نمی» :او عقیده داشت «متقابل هم هست.

حقیقت مطلق « یا نه؛ زیرا عمر بشر کوتاه و مسئلٔه خدایان مبهم و تاریک است.

هایش تأثیر  ؛ چرا که سرشت هرکس در داوریوجود ندارد  شناسایی قابل

انسان معیار همه چیز است. »گذارد. این سخن معنای گفتٔه مشهور اوست که  می



 در غرب آن شدن گیری، ژرفش و نهادینه روند شکل: رواداری

 49 

است و معیار نیستی آن چه نیست و   معیار هستی آن چه هست و این که چگونه

 ( ,1977Guthrie)«. این که چگونه نیست.

اش در باره  ستان است. دیدگاهیونان با گرایان از نخستین انسانپروتاگوراس 

افالطون او را به  زبان و واقعیت از دموکراسی و بحث آزاد دفاع می کند.

 گرایی اخالقی در مقابل خردگرایی اخالقی خویش، منتسب می کند.  نسبی

کید دارد که أپروتاگوراس به انسان و جایگاهش در جامعه بسیار اندیشید و ت

د با توجه به نیاز انسان ارزیابی شود. چیزی بای ،درست و نادرست، خوب و بد

درست باشد. به  نیز الزم نیست راجع به دیگری ،که برای یک نفر درست است

نظرها به یک  کید می کند که همهأت گری ران سوفسطائیاگذ عنوان یکی از بنیان

 از دیگران است.« بهتر»ا ت اندازه درست و ارزشمند است ولی بعضی از نظر

نظرا ت  تا ن یک سوفسطائی وظیفه خود می داند که به مردم کمک کنداو به عنوا

 بهتر را بشناسند.

و  در آتن محاکمه شد و به مرگ محکوم گشت به جرم کفر پروتاگوراس

گروهی از شاگردانش وسیلٔه فرار او  های او را در مرکز شهر سوزاندند. کتاب

جزیره  یز با یک کشتی راهیرهایی دادند؛ او ن را فراهم کردند و او را از زندان

  درگذشت. بود که در دریاسیسیل 

های  افالطون، عقاید پروتاگوراس را مورد نقد قرار داد و دو رساله به نام

بسیاری معتقدند که افالطون در این  .تئت و پروتاگوراس در رّدشان نوشت

 های هساده نشان داده تا آموز با قصد و ارادهها افکار پروتاگوراس را  رساله

 .او را نفی کند راستین

 

 : تاکید بر نیاز به پژوهش در کار علمیوتراتاس

ق.م.(  ۳۳۵– Strato of Lampsacus ۲۶٩) لمپساکوسی واسترات

خالء وجود دارد. همه اجسام در که معتقد بود فیزیکدان و فیلسوف مشائی یونان 

او  ق طبیعی شد.بر علیّت و ماتریالیسم تاکید کرد و منکر نیروهای فو واسترات

تنها نیروی ناخودآگاه  منکر وجود خدائی فعال و مایشاء برای خلق جهان شد و

 می دانست. جهان معمار و خالق طبیعت را
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در قرون وسطا  .کید داشتأدر کار علمی ت پژوهشاستراتو بر نیاز به 

ر های او ب های استراتو با سکو ت برگزار شد. اما در دوران نوین، اندیشه اندیشه

 ( ,2006Israelاسپینوزا و بایل تأثیری شایان داشت. )

 

 ها : مبلغ برابری طبیعی انسانرواقیون

م فعال وکه در دوران امپراطوری ر( Stoicismاقیون )وهای ر در نوشته

گریزی موجب  . از یک سو با سیاستوجود داشتدو ویژگی متضاد  بودند،

ماهوی یگر با تکیه بر برابری و از سوی د م نظام برده داری حاکم می شدیتحک

آنها مفهوم انسان آزاد از نوع شهروندان یونانی و  .کرد ها روشنگری می نانسا

ها را بر مبنای  و آزادی و برابری همه انسان ندمی برد پرسشرومی را زیر 

ها را  داران و برده آنها هرچند تضاد بنیادین بین برده طبیعتشان آموزش می دادند.

برتری د، اما راه حل دگرگونی فعال و انقالبی ارائه نمی کردند. لمس می کردن

 ها را آن ها را رد می کردند و همه مردم را برابر می دانستند و اقوام و ملت

رواقیون می  جهان می خواندند و بنده گرفتن را جایز نمی شمردند.دان نفرز

 را حل کنند. کوشیدند از طریق تزکیه و مهار امیال شخصی این تضاد بنیادین

که به دور آن است  ها رواقیون بر این عقیده بودند که وظیفۀ اخالقی انسان

وظیفه خود را دریابند و آن کاری را که باید انجام از آداب ورسوم و زندگی، 

 دهند را دریابند.

 Panaetius) تیوس پانائهترین نمایندگان فلسفه رواقی  یکی از برجسته

که به برابری انسان اهمیت زیادی قائل بود و مولفه .م.( بود پیش ١۸۰ - ١۰٩

ند سایر رواقیون بر انسانگرایانه مکتب رواقی را گسترش داد. هرچند او مان

علیه نابرابری اجتماعی را جایز فعال مبارزه ها تاکید داشت ولی  برابری انسان

 نمی شمرد.

م رومتفکر و حقوقدان امپراتوری ق.م.(   ١۰۶ - Cicero ۴۳) سیسرو

مقاومت، تحمل بدشانسی، درد و بی  روادرای را به مثابه تقوا و فضیلتِ 

ر یاو تحت تأث برد. می کار های گوناگون با روشی درست و استوار به عدالتی



 در غرب آن شدن گیری، ژرفش و نهادینه روند شکل: رواداری

 51 

عی رواقی تالش کرد که حقوق رومی را به عنوان حقوقی یی حق طب شهیاند

ت یه حقانیی جهانی وانمود سازد. او در پی توج معتبر برای کل جامعه

 برای( را bellum iustum« )جنگ عادالنه»امپراتوری روم بود و مفهوم 

حقوقدانان های امپراتوری روم به کار گرفت.  ییمشروع قلمداد کردن کشورگشا

عی رواقی را با تصورا ت مشترک حقوقی همه مردم یمفهوم حق طب رومی کلن

(. اما استدالل آنان ius gentiumدانستند ) کی مییر یعنی حقوقی فراگیا یدن

شد و آن برده داری به  ی مهمی دچار بن بست می ن استراتژی در نکتهیبرای ا

ن امری با یرا چنیر بود. زین حقوق فراگیر از ایی ناپذیعنوان بخشی جدا

ی انسانها، متنافر بود.  عی رواقی استوار بر برابری همهیی حق طب آموزه

(contra naturamبطور خالصه می .) ان گفت که مکتب رواقی اگر چه تو

جاد کرد، اما نتوانست به یی برابری انسانها ا شهیرومندی برای اندیی ن تکانه

 داری را برافکند. صورتی جدی نهاد حقوقی برده

گذراند ولی در  خی مراحل گوناگونی را از سر یاری رواقی از نظر ت فلسفه

ن مفهوم در یتر . کانونیانسان تاکید داشتعی یی حق طب همه مراحل بر آموزه

است. لوگوس به مفهوم رواقی آن،  (Logos) «لوگوس»ی رواقی، مفهوم  فلسفه

ک قانونمندی یدادهاست. در یاد قانونمندی رویز، بلکه بنینه تنها خاستگاه همه چ

ب، ین ترتیز مستتر است. به ایی آنها ن اء، بلکه شناسندهیعمومی، نه تنها اش

ن، درک لوگوس به یاند. بنابرا ت بر هم منطبقیو واقع ساختارهای تفکر مفهومی

کی مهمی یزیشناختی و متاف هانی، نه تنها کارکرد معرفتیک نظم کیمثابه اصل 

ی  تمندانهین آموزه افزون بر آن امکان فهم روندهای علّی و غایدارد، بلکه ا

ز وجود یرگذارند، اهدافی نیها تاث تیآورد. آنجا که غا ز فراهم مییعت را نیطب

عت مطابق درک ین معناست که طبین به ایست متحقق گردند و ایبا دارند که می

د. خصلت هنجاری مفهوم یآ ز به حساب مییت شناختی، نظمی هنجاری نیغا

استوار است که واجد  ی اخالق ی کارکرد آن در فلسفه هعت، بر شالودیرواقی طب

 عی است. یخصلتی با حق طب

ی  مهودند که هنجارهای رفتار اخالقی، از سرچشن باور بیان بر ایرواق

خرد فردی، بخشی از خرد جهانی است و در نظم  زند، چرا کهیخ خرد ناب برمی

ن اگر عقل سالم هر انسانی، نظم عمومی یهانی سهم دارد. بنابرایی ک خردمندانه
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د یی اخالقی که با ن مطالبهیجه گرفت که ایتوان نت تاباند، پس می هان را بازمییک

عت یهان سازگاری و با کل طبین کیت خردمندانه رفتار کرد، با قوانیبا درا

ن درکی از خرد دارد و یشه در چنیعی رواقی، ریی حق طب مطابقت دارد. آموزه

عت یی طب ها درباره د هنجارهای عمومی حق و اخالق را از گزارهیمطابق آن با

 مشتق ساخت. 

گاه یها صرفنظر از جا ی، انسانعیطب ن حقیان، مطابق همیبه نظر رواق

ف نظر برابرند و ارزش انسان بر خال نعتیت خود طبیا جنسیاجتماعی و 

کرد یت بلکه با توجه به رویا بربریو  تیونانیدار تعلق به یارسطو، نه با سنج

داری را  ان بردهیل رواقین دلیگردد. به هم ن مییدرونی و بازده فرد انسانی متع

کرد رواقی، ین رویدانستند. ا گاه زن و مرد را برابر مییکردند و جا طرد می

 ای داشت.  امدهای پردامنهیپ

ان بردگان و یلسوفان آن حتا از میای بود که ف ت مکتب رواقی به گونهیجذاب

که  «وسکتتیاپ»ی نخستین میالدی،  فیلسوف سدهز برخاستند، مانند یامپراتوران ن

مارکوس »ا ی. «بد کار آزاد نیست.انسان : »گفت خود زمانی برده بود، می

ک کشور یالدی که اعتقاد داشت که در یی دوم م صر روم در سدهیق« وسیآورل

گاه ین برای همگان اعتبار داشته باشد و همگان صرفنظر از جاید قوانیبا

 اجتماعی خود از حقوق مساوی برخوردار باشند. 

 

 سانن: تاکید بر قانون و تعلیم و تربیت اسوفسطائیان

 های عمومی ها و سخنرانی نوشته ها، با آموزش (Sophism) سوفسطائیان

 ها . آناندیشی یونان نام گرفت یشگامان تحول فکرئی بودند که عصر روشنخود پ

زمینه ظهور  ند ورو ساخت فضای فکری و فلسفی یونان را با تحولی عظیم روبه

 . آوردندم فراهرا ی بزرگی همچون افالطون و ارسطو و سقراط  فالسفه

به این معنی که قانون  ،بودند یانهگرا انسان های سوفسطائیان دارای گرایش

اند و  وردهوجود آ را به ها آن قراردادی که انسان .اند را قرارداد محض می دانسته

و روحانی  ، قدسیربانی نشاءقوانین م .را تغییر دهند توانند با توافق خود آن می
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قوانین مثبت که زادۀ قراردادهای  هستند و یعت مساویتمام افراد در طبندارند. 

بختی  و نیک است وضع شده اجتماعی است ظالمانه و بر ضد قوانین طبیعی

افالطون با  .قوانین مثبت است انسان در تسلیم به قوانین طبیعی و طغیان علیه

از نظر او عدالت و قانون برای خود وجود خاصی دارند و  بود. نظر مخالفاین 

نچه از دست ما بر می آید فقط این است که سعی کنیم در روابط بایکدیگر درحد آ

 ( ,1981Kerferd) امکان مطابق آن عمل کنیم.

فاعل و  به عنوان با برگرداندن توجه متفکران به خود انسان سوفسطائیان

ه قانون و اصول مباحثی چون جایگاهمچنین طرح  اراده و متفکر و صاحب

انسان از حالت توحش به حالت تمدن، مفهوم قرار داد یشرفت ، نظریه پاخالقی

گرایی و  گرایی، لذ ت اجتماعی، نظریا ت ذهنی معرفت، الحاد والادری

، اهمیت وحد ت نوع بشر، برده داری و تساوی، ماهیت فضیلت، سودگرایی

 .خدما ت ارزنده انجام دادند ،خطابه و مطالعه زبان

 تعلیم روی اما سوفسطائیان .حقیقت بود ی پیشین یافتن فالسفهبنیادین هدف 

سوفسطائیان  اصلی توجهمرکز حقیقت عینی  .تاکید داشتند ها انسان و تربیت

و تعلیم  سبب گسترشرو  عملی بود نه نظری و از اینبیشتر ، هدف آنان بودن

در حالیکه داشتن گروهی شاگرد برای فالسفه  های یونان شدند.تربیت در شهر

هدف اصلی آنها یافتن حقیقت  ری فرعی بوده است، چرا کهپیش از سقراط ام

بوده  و تربیت زیرا هدف آنان تعلیم ؛، برای سوفسطائیان امری اساسی بودهبوده

 .یافتمی تنها با داشتن شاگردان تحقق است و این هدف 

قاعده  استنتاجی داشتند یعنی فیلسوف اول –قیاسی فیلسوفان پیشین روش 

اما روش سوفسطائیان . داد انطباق میموارد جزئی  برنگاه آو کلی را می یافت 

یع از مشاهدا ت و ای وس ردن اندوختهسوفسطائیان در صدد گرد آواستقرایی بود. 

. سپس از مایه بودندهل دائرةالمعارف و دانشمندانی پر آنان ا .امور جزئی بودند

  .کننداستخراج آمده می کوشیدند نتایجی نظری و عملی گرد مشاهدا تاین 

ی  ها اندیشه کردند. آن به جهان علم و اندیشه ای سوفسطائیان خدما ت ارزنده

دانش های گوناگون را  .قیود اوهام و خرافا ت آزاد ساختندآدمی را از بسیاری از 

تعبیر ویل به و  در برابر بشر قرار دادند سواال ت بزرگ و ژرف .رواج دادند
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ن شروع یونان با سوفسطائیا ی فلسفهترین پیشرفت  ترین و عمیق دورانت مشخص

 د. ش

 تفکر استدالل،، گسترش و رسوب ان و قشریونتحجرم ارتجاع،فرادستان، 

دوران  وسطا ند. دوران قرونتاب را بر نمی و اندیشیدن در اعماق جامعه

به محققان  گری بود. در دوران معاصر سوفسطائی نظرا ت نمایاندن دگرگون

از دهه . با دید انتقادی برخورد کردند سطائیانسوف راجعافالطون  هایدیراا

این  .ی برای دفاع از سوفسطائیان و پیروان آنها هستیمبه بعد شاهد حرکت ١٩۳۰

اندیشی می دانند و از افالطون  ائیان را طرفداران پیشرفت و روشنگروه سوفسط

متعصب و  ،مرتجع و اورا و نظریا ت و قضاو ت های او روی می گردانند

ل و ی خوانند که با خدشه دار کردن آبروی سوفسطائیان، موجب زوامستبدی م

( از سوفسطائیان با Karl Popper) کارل پوپر اختفای آثار آنان گردیده است.

 خواهی در آزادی روحیه »در کتاب  یوالکنام دودمان بزرگ یاد می کند و ه

دان به عنوان اندیشمناز آنان  ( عمدتنHavelock, 1957) «یونان سیاست

که  ها آن ایه که چگونه اندیشه دیاد می کند و نشان می ده آزادیخواه و مردمی

 (Guthrie, 1977) .مسخ شدافالطون وارسطو توسط 

 آنهاو  فرهنگ بشری ارتباط داشت برنامه کار سوفسطائیان سراسر با

اما آنچه سوفسطائیان در  .ندبودانسان  تعلیم و تربیتاستقالل، اقتدار،  خواستار

ای که  نکته .، امور سیاسی بودندداد ژه میاثبا ت استقالل واقتدار بشر اهمیت وی

در کشف موضع سیاسی سوفسطائیان حائز اهمیت است این موضوع است که 

تر از کرده و کم متوسط شهری ظهور میسوفسطائیان غالباً از درون طبقا ت 

گیری سیاسی و  ضعشد تا مو این امر باعث می اند. طبقا ت اشرافی برخاسته بوده

را که بیشترین آسیب در زی .داشته باشد  تاجتماعی اکثر آنان خصلت دموکرا

سیاسی که  نظامشده و تنها  نظام استبدادی متوجه همین طبقا ت متوسط شهری می

 است. ها می شده دموکراسی بوده نع از این آسیبما

، نقش فه جهانیونان بلکه در تاریخ فلس سوفسطائیان نه تنها در تاریخ فلسفه

گرایانه و اهداف . علیرغم برخی از تمایال ت دنیااند موثری داشتهبسیار 

اندیشان  ان را روشنسودگرایانه برخی از افراد این گروه به حق می توان آن

هر نظری در مورد نهضت »ن لسکی می گوید: یلبآهمانطور که یونان خواند. 
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هیچ نهضت فکری از لحاظ بقاء  سوفسطائی داشته باشیم همه بایستی بپذیریم که

نتایج با نهضت سوفسطائیان قابل مقایسه نیست و مسائلی که سوفسطائیان مطرح 

 «کرده اند در تاریخ تفکر غرب هرگز ارزش خود را از دست نداده است.

(Lesky, 1966) 

عقل ارزششان را تایید نمی هایی که حواس یا منطق ظرسوفسطائیان به ن

و در نهضتی که مبنای آن تعقل بود و سرانجام در بین طبقا ت  اعتنا بودند کرد بی

 ، دخالت و تاثیر عظیم داشتند.، دین قدیم یونان را در هم شکستروشنفکر

 .اند متقدم نظریا ت یکدیگر را نقض کردهحکمای  آنان نشان می دادند که

سپس از این موضوع نتیجه گیری کرده و اعالم می داشتند که معرفت بشری از 

مثالً پرتاگوراس به این نتیجه رسید و نشان  .سیدن به کنه واقعیا ت عاجز استر

داد که معرفت ما به ادراک حسی ما باز می گردد و هر معرفتی برای انسان 

حاصل می شود از طریق همین ادراکاتی است که از طریق حواس برای انسان 

که هست نمی  حاصل شده است و از راه ادراک حسی نیز واقعیت را آن چنان

بلکه هر  ،لذا نتیجه می گرفتند که هیچ واقعیتی وجود ندارد .توان دریافت

شخصی هر چیزی را که ادراک می کند همان چیز برای او واقعیت است و 

ش حس می کند واقعیت است و برای شخص دیگر نیز همان چیزی که خود

د با نظر دیگری گیری می کردند که هیچ کس نبای سرانجام از این قضایا نتیجه

 نزد خودش حقیقت است. ،مخالفت کند چرا که نظر او

 با نظر چند سوفسطائی بیشتر آشنا شویم:

 گرگیاس لئونتیومی

 برجا مانده است.« اندر طبیعت»کتابی با عنوان  (Gorgias) از گرگیاس

، اگر هم چیزی هیچ چیزی در عالم وجود ندارد»که مشهور است و این سخن ا

باشد غیر قابل شناخت است و اگر هم چیزی وجود داشته باشد و وجود داشته 

برای فردی از افراد بشر هم قابل شناخت باشد آن فرد هرگز نمی تواند دریافت 

 «خود را به دیگری منتقل نماید
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 آنتیفون

قائل به برابری همه آدمیان است و امتیازا ت بین نجبا  (Antiphon) آنتیفون

دلیل که خود ناشی از  ، به اینبیگانگان )بربرها( رایونانیان و و عامه و نیز

وی تعلیم و تربیت را مهمترین امر در زندگی می  ، رد می کند.بربریت است

زدایی است و  مانند فن غم« ال تسکین دهندهفن اقو»شمارد و آفریننده نوع ادبی 

و تواند هرکس را به وسیله سخن از غم  ا ت میاعالم می کند که این نوع ادبی

 ناراحتی آزاد سازد.

 ماخوستراسی

تراسیماخوس در رساله جمهور افالطون گفت و گویی میان 

(Thrasymachus)  و سقراط ذکر شده است. او به شد ت مخالف نظریه عدالت

 از اوست: عدالت معروف بوده است. علیما ت وی درباب عدالتت سقراط است.

 نیست. هاتر قوی منفعتچیزی جز 

 لکیداماسا

 شجاعانه و پیشروانه با اساس( . میشپ ۴قرن  Alcidamasماس )یداکال

نیاکوس  برده فروشی که مقبول جامعۀ یونان بود مخالفت می کرد و در کتاب مسه

(Messeniakos :گفته مشهورش آمده است )«ها را آزاد آفریده  خدا همه انسان

 «.کس را بنده قرار نداده است و طبیعت هیچ

 لوکوفرون

نخستین متفکرانی است که قرارداد  از ( یکیLycophronلوکوفرون )

قانون »و می گوید: ااجتماعی را برای محدود کردن قلمرو قانون بکار برد. 

ست ولی هیچ ابل همشهریان آنهاای برای تضمین حقوق افراد در مق وسیله

 (Sprague, 1972) «ارتباطی با اخالق محصل ندارد

 

 صلح روم

 و حداقل آرامش نسبی دوره طوالنی به (Pax Romana) «روم صلح»

، اطالق میالدی سده نخست و دوم در امپراتوری روم درتجربه شده  نظامی قهر

 ١۸۰تا  سال قبل از میالد ۲۷سال ) ۲۰۷ حدود ای دوره این صلح .شود می

 .گیرد در بر میرا ( میالدی
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 ی رواقی و نوافالطونی نوعی از با تأثیرپذیری از فلسفه «مصلح رو»

می وکرد، ولی تنوعی که حقوق ر دنبال می «درک اجازه»را با  رواداری مفهوم

نمود، مشروط بود به برسمیت شناختن باالترین مراجع قدر ت، بویژه   تضمین می

م که آزادی محدودی را وم. در نظام سیاسی امپراتوری روجایگاه امپراتور ر

ی نخست  را در وهله کرد، رواداری امری نسبی بود. این رواداری تضمین می

های زیر  آمیز و تعامل با مردمان سرزمین باید به معنای رویکردی مسامحه

 حدیفهمید. واحدهای فرهنگی و دینی این اقوام تا  ومی امپراتوری ر سیطره

برندارند. در واقع  ومشدند که سر به شورش علیه قدر ت و سرکردگی ر تحمل می

های زیر استیالی  صلح در سرزمین این رواداری ابزاری بود برای تضمین

 .موامپراتوری ر
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 میانه سده - ۲

م و نفوذ کلیسا در همه وسده میانه با سرنگونی امپراطوری بزرگ ر

های زندگی خصوصی و اجتماعی انسان آغاز شد. دوران هزار ساله  عرصه

ها راه نجا ت و کلیسا که تنو اقتدارگرائی نظری  تنگ اندیشی، تسلط تاریک

یکی از رنجبارترین دوران دانست،  رستگاری بشر را از طریق کلیسا ممکن می

 تاریخ انسان است.

آزادی و  ترویجهای رواقیون،  مسیحیت در آغاز حیاتش، ملهم از اندیشه

خداوند انسان را همانند خودش خلق کرد و فرزند خود عیسی  :کرد می برابری

اجازه داد با همان پیکر انسانی برای شید و را پیکر و شمایل انسانی بخ

به انسان  جان سپارد. این منشاء ربانی انسان، چلیپارستگاری بشریت بر روی 

 ها بود. بنیاد آزادی و برابری تمامی انسان یک نوع تقدس می داد و

به شد ت از سوی رومیان پیگرد و شکنجه  خود نخستین مسیحیان اروپا که

 کنستانتین یکمشدند.  رحم یگردکنندگانی بیرسیدن پ بعد از به قدر ت ،شدند

(Constantine I) وثنیان مسیحیت را دین دولتی کرد و پس از آن (Pagan) 

در ظاهر به جرم ی شمار بیعده  قرار گرفتند.شدید  و شکنجه مورد پیگرد

اعدام شدند. سرکوب  و دگراندیشی جادوگری ولی در واقع به جرم کفر

تفتیش و مخوف با شکل گیری دستگاه گسترده  وسطاون دگراندیشان در قر

 . یافتادامه ، عقاید

 ا ت مطلق قرار داشت و معتقد بودبر اساس مساو مسیحیت در آغاز پیدایش

مفهوم  مساوا ت اینای در دست اجتماع است.  نت و ودیعهحق مالکیت اما که

 ،گردیدکه مسیحیت دین رسمی روم  همینروحانی داشت نه قانونی و دنیوی. 

منادیان اولیه آن به دنیا بشار ت می دادند  دیگری پیش گرفت که با آنچه روش

فرمانروایان  ها مالک بزرگ شد، پاپ اختالف اساسی داشت. بدین معنی که کلیسا

 به فساد انجامید.  ها مثل هر قدر ت مطلق دیگری مطلق گردیدند و قدر ت آن
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 زگاری در عقاید دینیصدر و مدارا و سا هسع ناجیکسانی که یک روز 

مذهبی گردیدند. خودگذشتگی حواریون مسیح به بودند خود مظهر تعصبا ت 

عامل  خود روزی که پرستی پیشوایان جدید این دین مبدل شد. مسیحیتخود

 کاری و مدافع وضع موجود گردید. عقل و غییر و اصالح بود نمایندۀ محافظهت

 روزی ند شد و جهل و فساد و تیرهترین مواهب انسانی در ب استدالل یعنی شریف

را فرا گرفت. خوف و دهشت بر اروپای قرون  تمسیحیکلیسا عالم  استبدادو 

 .آزادی مدفون بود ،دنیائی پرداخته شد که در آن استیال یافت و وسطا

برخورد با اختالفا ت و  های آغاز مسیحیت رواداری در در گفتمان

در این رابطه آثار ترتولیان . شود به کار گرفته میهای مذهبی  درگیری

(Tertullian ۲۲۰ - ١۶۰ و ).انیبریس م (Cyprianus ۲۵۸ - ۲۰۰ ).از  م

 همیت ویژه برخوردارند.ا

ی برا از سوی اندیشمندان های گوناگونی برهانچارچوب مسیحیت در 

 ایده دو جهانو محبت به گناهکارن،  رواداری ارائه شد، از جمله نیکوکاری

ترین  ردهتمهمترین و گسالهی.  و دانش محدود انسان از عالم الهی و انسانی

 این" بود. credere non potest nisi volensتوجیه رواداری ترویج اصل "

است تنها ایمان و اعتقاد قلبی خدا را خشنود می کند و این به این معنی  اصل

را نباید  وجدان شود. ر بیرونی حاصل میچنین ایمانی تنها از درون و بدون اجبا

باور  ،اعتقادای کرد، هرچند ما خود به درستی آن  مجبور به پذیرش اعتقاد ویژه

  داریم.

( و Augustine  ۳۵۴ – ۴۳۰رهبران کلیسا چون آگوستین )برخی از 

این اصل را  (Thomas Aquinas  ١۲۲۵ – ١۲۷۴انس )نکویآتوماس 

نجه همراه با آموزش و شک مزورانه به سود کلیسا تفسیر کردند و گفتند اجبار

 ها را به راه راست هدایت کند. تواند چشمان گمراهان را باز و آن درست می

 گذاران و خداناباوران دیشان، بدعتنبنیان نظری تعقیب و آزار و کشتار نوا ها آن

 ریزی کردند. پی را های مخوف تفتیش عقاید و دادگاه

: ١۴ر )انجیل لوقا، علمای مسیحی بویژه در تفسیری که از قیاس شام آخ

به اجبار آنها را به دین خود در ») compelle intrare( و عبار ت ۲۴تا  ١۵
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ای برای  های فریبنده گاه شد، از نگاه هرمنوتیک، تکیه ( که در آن یافت می«آور

اشرار را از »گفت:  تحمیل معیارهای خود یافتند. فراخوان دیگر پولس که می

ی دیگری را برای تعیین مرزهای همبسته شدن  ها ، زمینه«میان خود بردارید!

 ها فراهم آورد.  ها و طرد و حذف غیرخودی خودی

مرتدان و دگراندیشان در معرض پیگرد و جزای مرگ قرار  بعد از مدتی،

ها، بویژه در مورد یهودیان و مسلمانان تساهل  گرفتند و در مورد غیرمسیحی

تحمل آیین یهودی را با این استدالل بسیار محدودی اعمال شد. توماس آکویناس 

کرد که آیین و رسوم یهودیان نشان از حقیقت انجیل دارد. وی آیین  توجیه می

ها، بویژه آیین مسلمانان را، برای جلوگیری از بروز فالکتی  پیروان دیگر دین

 دانست. بزرگتر، بصور ت بسیار محدود قابل تحمل می

اشتن مرزهای میان دولت و کلیسا فرارویی مسیحیت به دین حکومتی و برد

 توأم بود با به حاشیه راندن هر چه بیشتر فکر روادارای.

دوران تعطیل حکومت ملی و نفی آزادی و فردیت بود  وسطابا آنکه قرون 

فئودالیسم از دو جهت در تحول عقاید دموکراسی تأثیر بخشید:  باید گفت اصول

کمیت و محدودیت نسبی فی حااجتماعی و دیگر ن یکی از لحاظ وجود پیمان

 قدر ت سلطنت.

ها  بود. بدین معنی که فئودال دالیسم بر پیمان اجتماعی بنا شدهبنیان فلسفۀ فئو

ها وقتی محترم بود که آنها  داشتند. حقوق فئودال رعایا هر کدام حقوق و تکلیفی و

نین اعتبار سوگند وفاداری خود را نسبت به رعایا اجرا کنند. همچ تعهدا ت

 ها نسبت به شهریار منوط به آن بود که او نیز در ایفای مسئولت خود ئودالف

وجود  شهریاران به تعهدی برای «گذاری سوگند تاج»قصور نکند. بعالوه 

نقض نبود. وجود قرارداد اجتماعی به عنوان یکی از مبانی مهم  آورد که قابل می

 اثر مستقیم داشت. افکار دموکراسی و نشو و نمای آن  فئودالیسم در احیاء

ان ضمنی قرار داشت. این خود پیم رابطۀ کلیسا و دولت نیز بر اساس

 انو شهریاران اغلب می ها پاپ های بین است که در پیکارهای و کشمکشای  نکته

تبعیت سلطان از  از سلطان منوط به مردممردم نیز مطرح می گردید. اطاعت 

سر  حق داشتند از فرمان سلطان بود. در غیر این صور ت مردم «قوانین الهی»

را تبلیغ  «ستمگر»باز زنند. البته هر وقت پیشوایان دین برانداختن فرمانروایان 

راندند در واقع  سخن می« تبه کار» یا «صالح»کردند یا اینکه از پادشاه  می
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مطلق کلیسا و کسب قدر ت را برای خود در دل داشتند. معهذا در  برقراری تسلط

بود که در امر حکومت جلب پشتیبانی مردم و توجه به  نکته نهفتهاین مطلب یک 

 .رفت به شمار میمؤثری  عالئق و امیال آنها خود عامل

 مفهوم اراده نتصور حاکمیت مطلق وجود نداشت و اساس وسطادر قرون 

ترین طبقا ت  مان سازگار نبود. افراد از پائینآن ز یمطلق با مبانی فکری و روح

مدارج تابع سلسله مراتب قانون بودند و بر تمام آنها قوانین الهی  ترین  یتا عال

مشروطیت و محدودیت قدر ت هر مقام نسبت به مقام دیگر از . حکومت می کرد

 ماس آکویناسورفت. عقیده ت فئودالیسم بشمار می اصول هیئت اجتماع دوران

سلطنت بود. عدم وجود  زادۀ مشروطیت و محدودیت «سلطنت انتخابی»دربارۀ 

ه از آن سوء هرگا مفهوم حاکمیت در واقع مؤید این بود که قدر ت ودیعه ایست که

 .گرفتن خواهد بود استفاده شود قابل پس

در پیدایش حکومت دموکراسی در  ژرفیمحدودیت و مشروطیت قدر ت اثر 

منشور » (Harold Joseph Laski) سکیلد الوتفسیر هار بخشید. به اروپا

مشروطیت قدر ت به  بر اساس همان محدودیت و( Magna Carta) «بزرگ

 (.١۳۴۷، ی)السكوجود آمد. 

اجتماع کرده سوگند  یسمیالدی اشراف و اعیان انگل ١۲١۵در سال 

کردند. به موجب  وفاداری خود را نسبت به پادشاه انگلیس فسخ و بر ضد او قیام

صلح برقرار شد و دخالت خوانین  (Baron) منشور مزبور میان شاه و خوانین

ارۀ مملکت و قوانین تثبیت گردید. تاریخ حکومت ملی در اد و روحانیان در امر

آغاز می گردد. اصول آن با گذشت زمان تکامل  انگلستان با صدور این منشور

در  (Bill of Rights) «اساسی نامۀ حقوق قانون»یافت. خاصه با صدور 

حکومت  نخستینمبانی  ،های انگلستان به وجود آمد انقالب درپیکه  ١٦۸۸

)آدمیت، در انگلستان استقرار پذیرفت.  دموکراسی دنیا بعد از یونان قدیم

١۳۴۰) 

 کرد:  اعمال ذیل را غیر قانونی اعالم «نامۀ حقوق اساسی قانون»



 در غرب آن شدن گیری، ژرفش و نهادینه روند شکل: رواداری

 63 

نسخ قوانین، تعلیق اجرای قوانین به فرمان شاه و بدون تصویب پارلمان، 

های اختصاصی، برقراری مالیا ت بدون تصویب پارلمان، تشکیل  دادگاه ایجاد

 داخل مملکت بدون اجازۀ پارلمان.  سپاه در زمان صلح در

و اخذ جریمۀ  شکنجه و آزار متهمین «نامۀ حقوق اساسی قانون»به موجب 

انتخابا ت  زادینامۀ مزبور آزادی بیان و آ عالوه قانون غیرمنصفانه ممنوع شد. به

را از حقوق مسلم افراد شناخت. )این اصول در اعالمیۀ حقوق بشر که تقریبأ 

قرن بعد از طرف مؤسسا ت انقالب فرانسه مدون گردید و همچنین در  یک

 (.آمریکا تکامل یافت اعالمیه استقالل

( پارلمان به صور ت دستگاه ١٦۸۸و  ١٦٤۲های انگلیس ) به دنبال انقالب

یت قرار گرفت، حکومت درآمد، سلطنت بر پایۀ مشروطیت و محدود گزار قانون

( Middle Classes) تدریج به حکومت طبقۀ متوسط داران به اشرافی زمین

تبدیل یافت. با تحول اوضاع اجتماعی و اقتصادی انگلستان طبقۀ متوسط ستون 

دموکراسی انگلستان را تشکیل داد و بدین طریق اصول لیبرالیسم  فقرا ت

 (١۳۴۰)آدمیت،  .گرفت لیسی نضج و قوامانگ

شکل گرفت. گروه هائی  نوزائیو  پیرائی جنبش دین وسطااواخر قرون 

( و Arminianistsها ) ( آرمینیانیستAnabaptistsها ) باپتیستچون آنا

 کاستلیو سباستین( و Ulrich Zwingliهائی چون اولریش زوینگلی ) شخصیت

(Sebastian Castellioو فائوست )( وس سوسینوسFaustus Socinus )

 و آزادی وجدان برداشتند. یداره گسترش رواهای اولیه را در را قدم

های خود، با  از زمانی که اندیشمندان و فالسفه یونان شروع به بیان اندیشه

تکیه بر تجربه و پرهیز از اسطوره و مذهب، در باره جهان کردند، یک مبارزه 

های آن  جهان و پدیدهانسان، عتقاد در باره خشن و طوالنی بین دانش و ا

را داوطلبانه رها نکرد.  درک حقیقتدرگرفت. کلیسا انحصار خود در باره 

و  آسمانی با مشاهده، تجربه و آزمایشهای  رغم تضاد آشکار متن کتاب علی

سوزان  ، کلیسا اندیشمندان را به پای میز محاکمه کشاند، کتابدستاوردهای دانش

دانشمندان را مجبور به اعتراف علیه  لیست سیاه تدوین کرد، برپا کرد،

 قبر کرد، سوزاند و شکنجه کرد. ها نبش شان کرد، آن دستاوردهای علمی
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این بینی اروپا مسلط است.  ، کلیسا بر جهانمیالدی از قرن هفتم تا پانزدهم

ش کشیده دیشمندان یونانی به آتبرای علم و دانش دورانی سیاه است. آثار اندوره 

های عربی باقی  تنها در ترجمه . برخی از این آثارشود و یا تحریف می شود می

 ند. دمان

جاافتادن مفهوم صفر و سیستم د اافتا ت مثبتی که در اروپا اتفاق یکی از نک

این  .بوددهی هندیان از طریق دانشمندان ایرانی و عرب در اروپا  نویسی دهعدد

شت. پیشرفت دا در اروپا در پیشرفت علوم دقیقهجدی  و پیامدی دستاورد ثاثیر

و ناسازگاری دستاوردهای علمی با باورهای مذهبی تاثیر ژرفی بر  علوم دقیقه

 علوم اجتماعی و آگاهی عمومی داشت.

 در – و اسالم مسیحیت، یهودیت – ادیان مختلف آمیز همزیستی مسالمت

یر  پیث قرار گرفت. وسطا، به ویژه در قرن دوازدهم میالدی مورد بح قرون

( در باره گفتگوی Ramon Llull( و رامون لول )Peter Abelardآبالر )

 مذاهب ترویج کردند.

 

 : دفاع از مسیحیان تحت پیگردترتولیان

با تبحر و « دفاعیا ت»در کتاب  م.( ١۶۰ - Tertullian  ۲۲۰ترتولیان )

میِت حکوگرفت تا در برابر م کار می مهار ت حقوقی خود را به، فصاحت

 .شدند، بایستد شان اعدام می خاطر مسیحی بودن به ناعادالنٔه مسیحیان که صرفن

مسیحیت نوپایی که زیر نظر مظنون فرمانروایان رومی بسرعت در حال 

خواست به فرمانروایی قیصر روم گردن  گسترش بود، آنهنگام که دیگر نمی

م قرار گرفت. هرچند زیر فشار و پیگرد دولت رو« صلح روم»رغم  گذارد، علی

 قدر ت مطیع باید هرکس»جستند که  به این سخن پولس قدیس اتکا می مسیحیان

 و نباشد خدا آنِ  از که نیست قدرتی هیچ چراکه .باشد امور اولیای های

 در که کس آن که سان است. بدان برگمارده خدا دارند، وجود که هایی قدر ت

 و .کند می سرکشی است ساخته قراربر خدا که نظمی بر ایستد، می قدر ت برابر

 رومیان( به رساله جدید، )عهد« کرد. خواهند محکوم را خویشتن خود سرکشان،
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ی  ولی در عین پذیرش فرمانروایی زمینی قیصر، از ستایش وی بعنوان نماینده

 ورزیدند.  خدا امتناع می

 مفهومدر یک چنین شرایط پیگرد و فشار بود که این جماعت دینی نوپا 

رومی نهاد که مبتنی بر    - رواداری را طرح کرد و آن را در برابر سنت یونانی

(، الکتانس Tertollianبود. افرادی چون ترتولیان )« دولتشهر  - دین»یگانگی 

(Laktanz و آگوستین به منظور حفظ موجودیت جماعت مسیحی در چارچوب )

ویژه ترتولیان بر مرزهای دولت روم، دست به توجیها ت روادارانه زدند. ب

ورزید. وی اعتقاد داشت که ایمان   ی وجدان دینی تأکید می اهمیت انتخاب آزادانه

 توان به کسی تحمیل کرد. دینی را نمی

ی رواداری دینی به گور رفت. مسیحیت در  اولیه مفهومدیری نپایید که این 

ها  ر دینفرآیند تثبیت و گسترش خود نخست خواستار جایگاه برابر خود با دیگ

شد، سپس ایمان خود را یک امتیاز قلمداد کرد و در پی آن با اعالم مسیحیت 

 (Edict of Thessalonica) بعنوان یگانه دین حکومتی، بر اساس حکم دینی

دین  میالدی، راه را برای پیگرد دگراندیشان گشود. ۳۸۰ی  فوریه ۲۸مورخ 

و ارتودوکس  شمول ( به معنی جهانcatholicمسیحی را کاتولیک )

(orthodox.به معنی برحق نام نهادند ) 

 

 : باور به آزادی اراده انسانپالگیوس

خاطر رد  بهراهب و متکلم بریتانیایی ( Pelagius  ۴۲۰ - ۳۵۴پالگیوس )

نظریه مشیت اگوستین و باور به آزادی اراده، محکوم به رفض و تبعید از روم 

 را نام برد.« در باره اختیار»و « در بارۀ تثلیث»توان  شد. از آثار او می

 

 : خدا در همه چیزجان اریگنا

شناس،  دین( Johannes Scotus Eriugena  ۸۷۷ - ۸١۵جان اریگنا )

 دنیس» خاطر ترجمه و تفسیر اثر هبیشتر ب یلسوف نوافالطونی و شاعر ایرلندیف

 ( معروف است.Pseudo-Dionysius) «کاذب
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کس  او خدا جوهر همه اشیاء است و هیچنظر است. به  شاعرانه اریگنافلسفه 

کرد و هرگونه جبری را  او از آزادی دفاع میبشناسد.  قادر نیست او را مستقیمن

اریگنا به طرفداری از پالگیوس که با نظریه  کرد. در خداوند و انسان انکار می

دست راهبان خانقاه مامزبری  متهم نمودند و به ،آگوستینی مشیت مخالف بود

(lmesburyMa در سال )به قتل رسید ۸۷۷. 

 

 : مبارزه با فساد کلیساسیلوستر دوم

دانشمندی پرکار، ( ٩۴۶ - ١۰۰۳  Pope Sylvester II)سیلوستر دوم 

با آموختن دانش و فلسفه کشورهای مسلمان در اسپانیا که  آموزگار و پاپ بود. او

آثار یونانی ترجمه  زمان در اشغال اعراب بود، دانش و فلسفه این کشورها و آن

 شده به عربی را به اروپا معرفی کرد.

خرید وفروش مناصب  کردن کن ریشهدی در زیا های تالشسیلوستر دوم 

 کلیسا انجام داد. درون در و فساد روحانی وموقوفا ت وعواید دینی

 

 : ستایشگر خردپیر آبالر

یه ادیب، فیلسوف و فق( ١۰۷٩ - ١١۴۲  Peter Abelard) ر آبالری پی

هر چند خاطر استقالل رأی و تاکید بر اهمیت عقل دوبار تکفیر شد.  بهفرانسوی 

ه مطلق ییافكار آبالر كمتر از نامگرا جداگانه شخص   اعتقاد به سه ث رایتثل ک

 . ، بارها، مورد اعتراض قرار گرفتسا قابل اعتراض بودیكل یبرا می شمرد

از   ( كه ی)قطع آلت تناسل یفر هولناكیز، و كیعشق مشهور او نسبت به هلوئ

مرز کلیسا در زندگی  تصویری است از دخالت بی، ش اعظمیفولبر، كش یو ییدا

. آنان تا  ز راهبهی( و هلوئ١١١٩. پس از آن آبالر راهب شد )خصوصی افراد

ٔ آنان از  عاشقانه یها ٔ نامه وفادار ماندند. مجموعههم ان عمر، نسبت به یپا

 .  ا ت قرون وسطاستیك ادبین آثار كالسیتر جیرا
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، در پاراكلت درگذشت ١١۶۴س زاده شد و در ی، در پار١١۰١ز در یهلوئ

 ش به خاك سپرده شد. یجا، در كنار عاشق خو و در همان

 «تاریخ مصائب»نام  در کتابی به ش رایخو  یها یآبالر سرگذشت ناكام

 (Historia calamitatum)   یاشگرو پرخ یآرام ی، ب ینیكه خودبنوشت  ،

 دهد.  یاش را نشان م یدانش و شوق معنو  او را به یقین حال عشق حقیدر ع یول

 

بعید هر دو به صومه شد. تهلوئیز باعث  نام عشق نافرجام آبالر به یکی از شاگردانش به

اثر نقاش ) .گیر می کند فلارا غ ها آن( Fulbert Master) بر ت کشیش استاد فول

 (Jean Vignaud رومانتیک ژان ویگنود

 

 : مبشر دوران تفکر و  آزادی روحییوآکیم فلورای

 ( راهب مسیحی١١۴۵ - ١۲۰۲  Joachim of Floraی )اییوآکیم فلور

 های دینی متعدد ف کتابایتالیائی، بنیانگذار صومعه فیوره در جنوب ایتالیا و مول

 . او تاریخ را سه بخش می دانست: سلطنت عهد عتیق، که سلطنت قانوناست
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القدس، که عصر  ، که سلطنت رحمت است و سلطنت روحبود. سلطنت عهد جدید

 شود. آغاز می ١۲۶۰تفکر و آزادی روح است و از سال 

 

 تجربه پرشور : مشوقرجر بیکن

 دانشمندفیلسوف و ( ١۲١۴ - ١۲٩۴  ح. Roger Baconرجر بیکن )

طریق از  طبیعت مطالعه قابل توجهی بر تاکید که انگلیسی علوم طبیعی

به های یونانی را از روی متون عربی  داشت. او کتاب تجربی های روش

نویسد  ( میOpus maius) اثر بزرگدر کتاب  رجر بیکنانگلیسی ترجمه کرد. 

فکری باور کند بلکه می تواند با مشاهده و  ها و کوته جزمکه انسان الزم نیست به 

 آزمایش، درک و برداشت خودش را داشته باشد.

داند بلکه بر  ارائه استدالل و برهان را در کسب علم کافی نمیتنها بیکن 

داد و از  د. او به ریاضیا ت اهمیت زیادی میمشاهده و تجربه تاکید جدی دار

 های تازه علمی بود. پیشروان توسعه دانش نوین و مبتکر راه

دلیل و حجت  را های پیشینیان بیکن آزادی رای و استقالل فکر داشت و گفته

برایش بسیار گران تمام گامی می شمرد. بسی پیش از دوران خود بود و این پیشن

 ها عمرش در زندان گذشت. شد و سال

 

 قدرت شاهان کردن دوحدم: آغازی برای منشور کبیر

به طور  در انگلستان است که نیقانو  (Magna Carta) منشور کبیر

، (John, King of England) انو ج به تصویب رسید ١۲١۵رسمی در سال 

آزاد تحت شاه انگلستان را موظف به پذیرفتن حقوق مشخصی برای مردان 

های قانونی مشخص، و پذیرفتن این موضوع  اش، احترام به برخی رویه حکومت

نمود. این منشور متضمن حقوق  د، میکه قدر ت او توسط قانون محدود خواهد ش

اد بودند، چه در قید شخص مشخصی برای افراد تحت فرمان شاه بود، چه آز

متهمی که دلیلی برای اتهام اش نیست  برائتحکم  دیگر و به طور تلویحی اصل

 .پذیرفترا 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/356831/Magna-Carta
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جان پادشاه انگلستان از اشراف مالیا ت زیادی درخواست کرده بود و این 

کرد که حتی پادشاه نیز مشمول قانون شده و باید از آن اطاعت  فرمان بیان می

 کند.

ترین اسنادی بدل گشت که در یک روند تاریخی  به یکی از مهممنشور کبیر 

به مرور زمان، این  مشروطه در اروپا تاثیر گذاشت. های ایجاد حکومت در

و بعدها برای همه شهروندان درآمد  عرفی حقوقبرای ای  فرمان به صور ت پایه

 بر و پایه قانون اساسی بریتانیا و نظام مشروطه سلطنتی در این کشور شد

بسیاری از قوانین اساسی از جمله قانونی اساسی ایاال ت متحده آمریکا تاثیر 

 .گذاشت

 

 داری : ستیز با بردهتوماس آکویناس

از نخستین  (١۲۲۵ - ١۲۷۴ ح. Thomas Aquinas توماس آکویناس )

معتقد بود که  مسیحیت و فلسفه ارسطو را آشتی دهد. اوکوشید کسانی بود که 

را به  ی دیگرانسانزیرا انسان نمونه خداوند است. برده داری غیرطبیعی است 

او همچنین متاثر از افکار فلسفی ارسطو و . ختن گناه استابزار کار خود بدل سا

البته، این رد. ها صحه می گذا به اصل آزادی وجدان برای تمامی انسان رواقیون

صادق بود. برای  ،کرد مشخص می آزادی فقط در چارچوبی که کلیسا

« اری و تبرک وجود نداردخارج از کلیسا رستگ»حکم  (atheistخداناباوران )

 ( ,2005Liedman)نداشتند. مالکیت و حیا ت ها حق  آن .جاری بود

ارسطو است ارائه قرائتی از  دین آکویناس آشتی دانش و ایمان وتفکر بنیا

اقتدار کلیسا را تهدید نکند. نظریه دولت او تمرکز قدر ت سیاسی، برقراری که 

آرامش در جامعه است. او تاکید می کند: روشن است که ثبا ت و اقتدار  داد و

 بهترین معیار است.
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 کارگیری خرد و برهان در دین : قربانی بهرامون لیول

، عارف و شاعر (١۲۳۲  – ١۳١۵  Ramon Llullرامون لیول )

تاثیر  تا قرن هفدهم وسطادر اروپای قرون  بر عرفان نوافالطونیاسپانیائی 

 ars) «هنر یافتن حقیقت»روشی بود که  راذگ یاننبچنین  وی هم .گذاشت

inveniendi veritatisدفاع از کیش  نشود. این روش عمدت ( نامیده می

اسالم(؛ و نیز در وهله دوم  ینعلم کالم در آی مانندکاتولیک را در نظر داشت )

 هم پیوند دهد. علم را بهمختلف های  اخهکوشید تمام ش می

در  خودکارلول تالش فراوانی کرد تا روند قیاس برهانی را به صور ت 

. مقوال ت، اجناس و باشدنکردن محتاج به فکرکردن  تا شخص برای استدالل آورد

ها و  کرد و دایره بندی ا را جمعه انواع را فهرست کرد و وجوه ترکیب و تلفیق آن

 ها ساخت. جدول

پاپ  از سوی کارگیری عقل و استدالل در دین، هب جرمبه تعالیم لول 

های تفتیش عقاید، در  گذار دادگاه ( بنیانIX Gregory Pope)گرگوری نهم 

ردند و بعد ک. او را در تونس امروزی سنگسار دشمحکوم م.  ١۳۷۶سال 

 نتقل کردند.جسدش را به مایورکا م

ر کرد و حتی به تجدیدنظ تعالیم لولدر قرن نوزدهم کلیسای رم درمورد 

 تکریم او پرداخت.

 

 به راهنمائی عقل و عشق سیاحت: دانته

 ( شاعر اهل ایتالیا،١۲۶۵ - ١۳۲١   Dante Alighieriدانته آلیگیری )

یا و سراسر در ادبیا ت ایتال هایش و نوشته در سیاست زادگاه خود عاملی موثر بود

 .تاثیر گذاشتاروپا 

از زبان اول شخص، سفر خیالی خود به دوزخ،  ،کمدی الهیدر کتاب دانته 

در این سفر دانته دو راهنما دارد. در دوزخ  کند. می وصیفبرزخ و بهشت را ت

ست که چند قرن ا ، شاعر ایتالیایی(Virgil) «ویرژیل»و برزخ راهنمای او 
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 (Beatrice) بئاتریسده، و در بهشت راهنمای او کر پیش از دانته زندگی می

رویاهای او بود. بئاتریس زنی معمولی بود که دانته به او عشق  است که زن

. بئاتریس خیلی جوان از دنیا رفت ی او را تنها چند بار مالقا ت کردول ورزید می

 .گشت نهای فلورانس به دنبال او میگویند دانته همواره در خیابا و می

گذرد و در  در این کتاب از مراحل مختلف دوزخ، برزخ و بهشت می دانته

کند، تا عاقبت در آخرین  های مختلف تاریخی برخورد می این مراحل با شخصیت

 رسد. مرحله بهشت به دیدار خدا می

زمان میان  سای کاتولیک نوشته شد، چون در آناین کتاب به سفارش کلی

این کتاب  باخواست  و پاپ وقت میهای مختلف مسیحیت اختالف بود  فرقه

 مذهب کاتولیک را در میان مردم ترویج کند.

. دارد  یعال یلیو تمث یجنبه معنو عالوه بر جنبه ادبی واال، یاله یكمد

ز موانع و مشكال ت دراز و پر ا ی است، شرح سفرین مجموعه طوالنیسراسر ا

 توصیف قتیحق در ی،معنو یو صفا یربه سر منزل رستگا یكارگناه یاز واد

 . است« جهاد با نفس»

ه ل( و بعد بیرژیعقل )و یراهنمائه نخست ب ن سفریادر مسافر خطاكار 

نیازمند است. اینجاست که کتاب فضایی باز می کند س( یعشق )بئاتر یهنمائار

که هم با عقل و هم با عشق سرستیز عمل می کند که علیه کلیسای سفارش دهنده 

 دارد 

دانته را به دلیل آرا و فعالیت سیاسی او خائن خواندند و حاکمان فلورانس 

تبعید کردند. دانته تا دم مرگ در آرزوی بازگشت به  زادگاهشالعمر از  دائم

 زادگاهش بود.

را با نثری شیوا به زبان فارسی  این اثر بزرگ ،شجاع الدین شفازنده یاد 

ای  در مقدمه و. انتشارا ت امیر کبیر( ١۳۳۵)چاپ نخست سال  ترجمه کرد

به بررسی کمدی الهی، زندگی و آثار دانته، نقش و تأثیر کمدی الهی  آن مبسوط

 است. بر ادبیا ت جهان پس از خود، پرداخته
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 : پیشگام جدائی دولت و کلیسامارسیلیوس

( ١۲۷۵ - ١۳۴۲ح   Marsilius of Paduaمارسیلیوس پادوآیی )

تعیین  رین نمایندگانی جریان فکریاندیشمند و پزشک ایتالیائی، یکی از نامدارت

« پاسداران صلح»انت و سیاست است که در کتاب معروف خود یمرز د

(Defensor pacis) های ارسطو در سیاست، خواستار  با استناد به نظریه

 جدایی کامل دولت و کلیسا شد. 

مارسیلیوس تاکید می کند که تنها رای شهروندان است که به قوانین در 

نه تنها طرفدار جدایی کامل دین و دولت است بلکه  اوبخشد.  بار میجامعه اعت

او فکر می کند در مسایل دنیوی کلیسا باید فرمانبردار زمامداران سیاسی باشد. 

ای به امور دینی بپردازند. اما  ای بطور حرفه این بجاست که عدهتاکید می کند که 

ز جایگاه ویژه برخوردار های دیگر ا روحانیت همانند اقشار و صاحبان حرفه

نیستند. تنها صالحیت و اختیار روحانیت اندرز دادن به مردم و روشن ساختن 

 (Nederman, 1994آنها در امور دینی است. )

 

 : دفاع از انسان مختارویلیام اوکامی

دان و  ( منطق١۲۸۰ - ١۳۴٩  (William of Ockhamویلیام اوکامی 

س خواستار جدایی کامل دین و دولت بود اما فیلسوف انگلیسی همانند مارسیلیو

کرد. در قرن چهاردهم جریانی  برای تآیید نظرا ت خویش به ارسطو مراجعه نمی

یعنی راه توماس آکیوناس شکل « راه گذشته»در مقابله با « راه نو»به نام 

گرفت. یکی از برجسته ترین نمایندگان راه نو ویلیام اوکامی بود. او به خاطر 

با اختیارا ت پاپ به آلمان گریخت. دوره حکمت مدرسی مخالفت 

(Scholasticismدرحقیقت با اوکامی پایان می ) .پذیرد 

حقیقت را  واوکامی از اصالت تجربه دفاع کرد و انسان را مختار دانست. ا

پنداشت  دانست نه در کلیا ت و علم را محصول تجربه و مشاهده می در افراد می
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کوشید تا علم را از  از فلسفه جدا کرده و می لهیا ت رااو انه تخیال ت. اکامی 

 چنگال کلیسا برهاند.

ترین تأثیر اوکامی در فرهنگ روشنفکری نوین به خاطر اصل ایجاز  مهم

 Ockham'sدر توصیف و الگوسازی است. این اصل با نام تیغ اوکامی )

razor .صور ت نخستین این اصل در التین چنین است:( معروف است 

Numquam ponendo est pluritas sine necessitate. 

یعنی: در توضیح و توصیف، اجزای غیر ضروری را حذف کن. ولی 

بینی  ترش چنین است: میان دو نظریه که توان توصیف و پیش صور ت متداول

 نظریه،« ترین ساده»جا منظور از  ترین را برگزین. در این یکسان دارند، ساده

های تازه در آن به کار رفته باشد. در تأیید  ترین فرضیه ای است که کم نظریه آن

جا که ممکن است  هرچیز را باید تا آن»گوید:  است که اینشتین می همین اندیشه

 «تر از آن. ساده کرد، اما نه ساده

 

 گرائی : پیشگام انسانفرانچسکو پترارک

 ( اندیشمند،١۳۰۴ - ١۳۷۴   Francesco Petrarcaفرانچسکو پترارک )

اولین شاعر مدرن و از  ایتالیایی است وشناس  انسان و مورخ، نویسنده، شاعر

 . گرائی است پیشگامان انسان

گویا از  است توصیفیکه  از پترارک است« عصر ظلمت در اروپا»تعبیر 

 .آن دوران سده میانه از اوضاع فرهنگی، سیاسی و اجتماعی اروپا

 

 داری حریص ر و سرمایهنظ : ریشخند کلیسا تنگووانی بوکاچیویج

( یکی از ١۳١۳ - ١۳۷۳  Giovanni Boccaccioووانی بوکاچیو )یج

 Theخاطر کتاب دکامرون ) و به های برجسته تاریخ ادبیا ت ایتالیاست چهره

Decameron.مشهور است ) 
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یک اثر تمثیلی قرون  وداستان  ١۰۰کتاب دکامرون مجموعه ای از 

دو کلمه یونانی ده و روز میباشد. بوگاچیو ترکیبی از نام کتاب  .وسطایی است

توانستند همچون مردان  کند که نمی کتاب خود را به زنان عصر خود تقدیم می

کنند  ابراز سواری، و شکار با شاهین به شکار، ماهیگیری، اسبعالئق خود را 

های خود  عاشقانه خود را مخفی کرده و در اتاق های دلبستگیو مجبور بودند که 

 . باقی بمانند نشین پوشیده و پردهو  منفعل

ن شهو ت و طمع کردنها عبارتند از ریشخند  ای داستان موضوعا ت پایه

 ت و های اشرافی، و خطرا بقۀ ثروتمند جدید تجار و خانوادهها، تنش بین ط کشیش

 های بازرگانان در سفر. ماجراجویی

 ت مختلف بوگاچیو در سنت کمدی الهی دانته تربیت شده بود که از درجا

کرد تا روابط بین وقایع دقیق داستان و پیغام مسیحیت را نشان  تمثیلی استفاده می

کند که خواننده را  دهد. معهذا، دکامرون از مدل دانته برای آن استفاده نمی

گیرد. کلیسیای کاتولیک  گیری را به ریشخند میلکه این مدل از یادآموزش دهد، ب

های کمدی  بی در تمامی دکامرون منبع هزلها، و اعتقادا ت مذه م، کشیشور

 شوند.  می

ی بزرگ( این بخشی از یک روند وسیعتر تاریخی بعد از مرگ سیاه )وبا

ای از کلیسا بود. بسیاری از جزئیا ت دکامرون  بود که شاهد ناخشنودی گسترده

با حس قرون وسطائی اهمیت اعجازی رمز اعداد در آمیخته بود. به عنوان 

چهار فضیلت  در داستان وسیعی اعتقاد بر آن بود که هفت زن جوانمثال، بطور 

اصلی )احتیاط، عدالت، اعتدال و شکیبائی( و سه فضیلت الهی )ایمان، امید، و 

کنند. بعالوه این چنان مفروض است که سه مرد  نیکوکاری( را نمایندگی می

و ت( )منطق، روح، و شه نمایندگان تقسیم سه گانۀ کالسیک یونانی ضمیر

 باشند.  می

داری  سرمایهکلیسا و طبقه حریص  نظر تنگ ریشخند سرانبا بوکاچیو 

او در شرایط سخت گسترش  بنیان هر دو قدر ت را نشانه گرفته است. ،هکیسنو

 ها امید با ستایش از عشق و قدر ت شگرف آن می کوشد به تودهمرگبار طاعون 
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باد عشق که بر هر مانع و  دهد: زنده کتابش را با این شعار پایان می و دهد

 خطری پیروز خواهد شد.

 

 : مبلغ نافرمانی از رهبران فاسد دینیکلیفیجان و

 انگلیسی ( مصلح١۳۲۴ – ١۳۸۴  John Wycliffeکلیف )یجان و

های کلیسا به مخالفت  ا به انگلیسی ترجمه کرد وبا مقامجیل ران نخستین بار

حدود به مطالبی بود که به زبان در روزگاری که تجربه دینی همگان مبرخاست. 

شد، تأکید ویکلیف بر اینکه  ناآشنای التین از دهان روحانیونی ثروتمند بیان می

جسورانه و  دس را بخواند و بفهمد، تحولیمق  هر کس باید بتواند شخصاً کتاب

مقدس اطاعت   گفتند انسان تنها باید از کتاب می ویکلیف و پیروانشانقالبی بود. 

 مقدس یگانه مرجع فرد مسیحی است.  س، زیرا کتابکند و ب

داشت: اگر رهبران کلیسا  ویکلیف در مورد روحانیون موضعی قاطع

اندیشند، مردم نباید بر  اندوزی نمی کنند و جز به ثرو ت آشکارا در گناه زندگی می

اقتدار آنان گردن نهند زیرا مشخص است که آنان جزو برگزیدگان خدا نیستند. 

بر آن مبتنی  وسطارا که کل نظام کلیسایی قرون  «ها برتری پاپ»ایدۀ ویکلیف 

خواست با کلیسای فاسد و  کلی مردود خواند. در عوض، از مردم  بود به

مقدس پیرو  های کتاب وداع کرده، با اطاعت از نوشته وسطاپرست قرون  پول

 حقیقِی خود مسیح باشند تا در جرگۀ برگزیدگان قرار گیرند. 

بی پروا کلیسا را به باد انتقاد گرفته بود سبب ایجاد نهضتی گردید که  او که

 ( معروف شدند. لوالردها از طریق آشنا ساختن مردم باLollardsبه لوالردها )

کتاب مقدس به زبان انگلیسی، شروع به تشدید نارضایتی مردم از کلیسا  محتوی

که ویکلیف پیش از این کردند و کلیسا نیز تمام این موارد را با وجود این 

 گذاشت. میدرگذشته بود به پای ویکلیف 

 ١۴١۰یعنی در سال  ویکلیفدر نتیجه بیست و شش سال پس از مرگ 

شد و چهل و چهار سال پس از  ایش توسط اسقف اعظم پراگ سوزاندهه کتاب

کلیسا  ١۴۲۸مرگ او که نهضت اصالح پررنگ تر شده بود یعنی در سال 
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تونی ) ده و سوزانده شود.کرهای ویکلیف از قبر خارج  واندستور داد تا استخ

 (١۳۸۶ ،لین

 

 Foxe's« )کتاب شهیداان فاکس »از  های جان ویکلیف استخوان سوزندان

Book of Martyrs )١۵۶۳ 

 

 : مبارزه با کلیسای فاسد و تبلیغ تقلید از مسیحگیرت گروته

هلندی به  ( مصلح دینی١۳۴۰ – ١۳۸۴  Geert Groote) گیر ت گروته

کشیشان برخاست و فرقه مذهبی مخالفت با اصول مدرسی در کلیسا و فساد 

 ای تأسیس کرد. تازه

نشد( و از اسقف ش ین شد )هرگز كشییبه مقام شماس تع ١۳۸۰  در سال

سخن  یمردم به هلند یو برا ینیشان به التیكش یبرا .افت یموعظه ی   اجازه

بود، كه مردم را به توبه دعو ت  سخن پرشور و خوش ی. او واعظ گفت یم
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گاه  (. آن١۳۸۳) ٔ كار منع شد از ادامهخت، یها را برانگ كه مخالفت كرد. چندان یم

 .درآمده بود ینیٔ د ك جامعهی  صور ت باً بهیاش در دونتر رانده شد، كه تقر به خانه

ن بود، آن وسعت ذهن را داشت تا ارزش آثار یٔ او به د كه توجه عمده نیا با

ل افالطون و سنكا را بشناسد. او دوستدار كتاب بود و گاه بالغ بر یاز قب یافرانك

 كردند.  یم یسیاو رونو یبرا یخط یها پنج كاتب از نسخه

كرد،  یغ میر مردم تبلیان سایرا در م یا زگارانهیساده و پره یحیمس یزندگ

را؛ تفكر و تأمل فعال تا تفكر و تأمل  یك زندگیشتر یاز آن را؛ ب  یریگ نه كناره

 یزندگ های بیبارها، ع یبود. و یو پوچ  یهودگیبدون كار در نظر او تنها ب

دوفروش ی، خر یان كرد كه عبار ت بود از فسق و فجور جنسیرا ب یرهبان

برخورد   نی. ا یو روح یجسم یو تنبل یطلب سا و برتر از همه راحتیمقاما ت كل

 ی. از سو داشت یهبانان سائل را در پژه با ریو ، به یرهبان یها با فرقه یحت

 .  ها را فراهم ساخت ٔ اصالح آن فرقه نهیگر، زمید

: نخست از  افته بودیق تحقق یگروته به سه طر یو آموزش ینیآرمان د

  ینیاوگوست یها ق كانُنی؛ دوم از طر مشترك یق برادران و خواهران زندگیطر

د از ی، تقل ستیه نیتش كمتر از بقی، كه اهم ؛ و سوم وستهیم و جوامع پیندسهایو

 . حیمس

( وامداری خود را به گروته و زربولت و سنت ١۵۴۶ـ١۴۸۳مارتین لوتر )

( ابراز كرده و تقلید از مسیح را، بعد از كتاب ١۵۵۶ـ١۴٩١لیوالیی )  ایگناتیوس

 .  ها باالتر دانسته است ٔ كتاب مقدس از همه

 

 : هجو ژرف فسادجفری چاوسر

( شاعر، نویسنده، ١۳۴۳ - ١۴۰۰  Geoffrey Chaucer) جفری چاوسر

آور فراوانی برجای  اگر چه از وی آثار ناممدار انگلیسی،  یلسوف و سیاستف

 Theهای کنتربری ) است، اما بیشترینه او را با کتاب سترگش افسانه مانده

Canterbury Talesآوران و سرایندگان پس  شناسند که اثر ژرفی بر زبان ( می

 وی نهاد. از
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های مجموعه داستان َکنتِربـِری در مورد افرادی از مشاغل مختلف  حکایت

است که در سفر خود باید تعدادی داستان تعریف کنند که هر داستان ماجرای 

 پندآموزی داشته باشد.

 را خوب درک کرده است. دردوران خود ب جامعه یچاوسر مفاسد و معا

ک به مناسبت حال آنها یه و به زبان هر کاوش کرد شداستان یها تیروان شخص

دارد و نقائص  یخوب آگاه یآدم یها خطاها و حقار ت سخن گفته است. از

 از ژرف یهجودور از خرافه پرستی عهد خویش، شناسد و  یرا خوب م یبشر

 کند. یها م یو آلودگ فساد

 

 : فراخوانی به فداکاری و محبتاز مسیح کتاب پیروی

  «حیاز مس پیروی» کتاب شانشیك هم گروته و یها محصول مهم آموزش

(The Imitation of Christ) شده و  یادیز یها آن بحث نویسندهٔ  . درباره بود

مسلم است كه  بنیاند. تقر ٔ پانزدهم نسبت داده سده ینید یاز علما یاریبس  آن را به

 - ١۴۷١ Thomas a Kempis)  سینام توماس اَ ِكمپ هلندی بهنُن كا کی توسط

 . نوشته شد (١۳۸۰

 یها ، بلكه بحث ستیتاب نن كیف ایدر تأل  اَ ِكمپیس در نقش توماس یدیترد

ٔ اصالت و  گر دربارهیا به عبار ت دی،  فین تألیسهم او در ا  زانیٔ م درباره یادیز

 بوده كه ین كسیرا توماس اولی، ز ستیمطرح ن  در كتاب ی. نوآور ابتكار اوست

د گروته و ید خودش بلكه عقای. او نه عقا ابتكار را انكار كرده است قصد

د آنان یٔ عقا دارد توماس تنها محرر ساده  . احتمال ساخته استشاگردانش رامطرح 

،  از گروته یا قطعاتی، بلكه مٔولف هم بوده باشد، گرچه كتابش عبارا ت  نبوده

 اد دربردارد.یگران را هم به احتمال زیا دی، زربولت  نسیراِدو

،  ستین یحیا ت مسیادب یها ن كتابیاز بهتر یكیتنها « پیروی از مسیح»

ش از پنجاه زبان ین كتاب به بی. ا ن آنهاستیتر كه پس از كتاب مقدس محبوببل

 گذرد.  یآن از هزار م  یها ها و چاپ ترجمه شده است و نسخه

 است: در چهار جلد تنظیم شده« پیروی از مسیح»کتاب 

http://www.gutenberg.org/ebooks/1653
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 جلد نخست: مشاورا ت سودمند در باره زندگی معنوی

 جلد دوم: راهنمای زندگی درونی

 در باره تسلی درونیجلد سوم: 

 عوتی به عشاء ربانیدجلد چهارم: 

اما بسیاری از مسیحیان  ،نوشته شده بود نکتاب در اصل برای راهبا

کتاب با تکیه بر عشای گیرند.  این کتاب کمک و الهام گرفته و میمعمولی نیز از 

به « یهودا اسخریوطی»ربانی و از خودگذشتگی مسیح در عین آگاهی به خیانت 

اش و در نهایت مصلوب شدنش برای گناهان نوع بشر، بر  ، دستگیریخود

 به عنوان عناصر کلیدی زندگی معنوی و روحانی تاکید دارد.  محبتو  فداکاری

های دینی خود  لید کنند، و می توانند تصمیممسیحیان می کوشند از مسیح تق

اه دیگر کنترل کنند. یک ر «عیسی چه می کرد؟»را با پرسیدن این سؤال که 

برای حصول اطمینان از اینکه یک تصمیم مسیحی است، آن است که بپرسیم: 

میان همه قوانین و مقرراتی در  «آیا این تصمیم بر قانون محبت منطبق است؟»

توان در سنت مسیحی یافت، این قانون برجستگی خاصی دارد. این قانون  که می

ان فصلی که به موضوع تقلید هم ی نیز از زمان خود عیسی آغاز گشت. در ادامه

حکمی تازه به »ا ز مسیح اشاره دارد، می خوانیم که عیسی به حواریون گفت: 

سان که من به شما محبت نمودم، شما  ه یکدیگر محبت نمایید؛ آنشما می دهم: ب

 «.محبت، همه خواهند فهمید که شاگرد من هستید انیز به یکدیگر محبت کنید. ب

می خوانیم که مسیح ده فرمان را در این عبارا ت  هگان سه های جیلدر ان

خداوند، خدای خود را با تمامی قلب، تمامی جان، تمامی خاطر و »خالصه کرد: 

. «ا ت هم چون نفس خود محبت نما  ت خود دوست بدار،... و به همسایهتمامی قو

هر حکم دیگری که »نماید که  دوباره تکرار میپولس رسول این موضوع را 

نما،   ت که به همسایه خود چون خود محبته در این کالم شامل اسهست هم

 « خود بدی نمی کند، پس محبت تکمیل شریعت است. ی به همسایه هربانم

ه نماید ک هد جدید، تأکید مییوحنای رسول، یکی دیگر از نویسندگان ع

رای کسب آن شود استعدادی انسانی نیست که ب محبتی که از مسیحیان خواسته می

ای »ای از جانب خداست که باید دریافت و تسهیم گردد.  ، بلکه هدیهوشش کنیمک
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دوستان به یکدیکر محبت نمایید، زیرا محبت از خداست،... ما او را دوست 

  «را دوست داشت. داریم زیرا که او اول ما

اگر کتاب را با دوران انتشار آن در نظر بگیریم اهمیت آن بیشتر قابل درک 

ترین منابع مادی  ، تسلط بر گستردهی که کلیسا با انحصار حقیقتاست: دوران

گیری غیرانسانی به دگراندیشان و دگرباشان، کمترین نشانی  دوران خود و سخت

 نداشت. را سفارش شده از سوی مسیح از فداکاری و محبتِ 

 

 : تماس با خدا بدون میانجگیری کلیسایرومی پراگی

( مصلح ١۳۶۵ – ١۴١۶حدود   Jerome of Pragueیرومی پراگی )

 ١۳٩۸در سال  ،دینی چک، که به خاطر دفاع از یان هوس تکفیر و سوزانده شد

هایی از محاورا ت و سه گفتار ویكلیف را استنساخ كرده  در آكسفورد بود و نسخه

 بود.

یرومی مروج این آرای بنیادین بود که تعالیم یزدانی بدون نیاز به کلیسا و 

. او که استاد دانشگاه بود و ه مومنان قابل حصول استروحانیون برای هم

که انسان باید مستقیمن  هایش تاکید داشت آموزشدر  ،ای داشت مخاطبان گسترده

از عیسی مسیح پیروی کند حتی اگر این کار با تعالیم کلیسای کاتولیک در تضاد 

 باشد.

 

 : قیام علیه فساد کلیسا و مرجعیت پاپیان هوس

رئیس دانشگاه  ( مصلح دینی چک،١۳۶٩ – ١۴١۵  Jan Hus) یان هوس

از زبان و ملیت چک و  که بر ضد فساد کلیسا و مرجعیت پاپ قیام کرد پراگ

 در برابر التینی و آلمانی حمایت کرد. 

یک رشته سخنرانی در دانشگاه پراگ ایراد « یان هوس» ١٩۳۶ سال در

یسا را سخت کل رهبران وکرد که پایه اش همانند سخنان ویکلیف بود. سخنان ا

. در شهر کنستانس سوئیس شورایی نددتکفیر کر ١۴١۲برانگیخت و او را در 

از اسقف هایی تشکیل شد که از روم آمده بودند. پادشاه آلمان به شرط تضمین 



 در غرب آن شدن گیری، ژرفش و نهادینه روند شکل: رواداری

 81 

جان یان هوس او را به کنستانس فرستاد. در شورای مذهبی کنستانس از او 

زمانی  ١۴١۵لذا در  عقاید خود دست نکشید.خواسته شد که توبه کند ولی او از 

یان هوس را هم زنده سوزاندند.  ،که استخوان های ویکلیف را می سوزاندند

های دهقانی وسیع و  و جنبش ها به قیام و جنگ ادامه دادند هواداران او سال

 (١۳۵۷، یاری)شهر .نیرومندی را سازمان دادند

 

آموزش، اندیشه، سیاست در  یانقالب ،چاپصنعت : گوتنبرگ سیوهان

 و اقتصاد

زرگر (، ١۳٩۸ - ١۴۶۸  Gutenberg Johannesیوهانس گوتنبرگ )

قابل جابجایی و ماشین چاپ بود  حروف چاپروش استفاده از  مبتکر و آلمانی

گوناگون را با  ی شده آورد تا بتوان مطالب نوشته یكه این امكان را فراهم م

 به چاپ رساند.  دقتو  سرعت

اصوالً یك  در زمینه چاپ اپ برخالف تمام اختراعا ت پیشینصنعت چ

دستگاه تولید انبوه است. یك نسخه از یك كتاب چاپی به خودی خود چیزی برتر 

 پ در تولید انبوه آن است. آنچهاز نسخه خطی آن نیست اما مزیت اصلی چا

گوتنبرگ ابداع كرد تنها یك ابزار و یك وسیله و یا حتی انجام یك سلسه 

 بلكه ابداع یك سامانٔه كامل تولید بود. ،صالحا ت در آنچه كه وجود داشت، نبودا

توان تصویری از تأثیر گوتنبرگ بر  با مقایسٔه توسعٔه بعدی اروپا و چین می

دست آورد. در هنگام گوتنبرگ اروپا به سرعت پیشرفت كرد در  تاریخ جهان به

چاپ باسمه استفاده میكرد، نسبتاً حالی كه پیشرفت چین، كه تا مدتها بعد هنوز از 

توان گفت صنعت چاپ عامل بسیار مهمی در گسترش و پیشرفت  كند بود و می

 دانش بوده است.

میالدی در چین صور ت گرفت،  ١۰۰۰هر چند اختراع چاپ حدود سال 

را به یک پدیده اجتماعی  اختراع ماشین چاپ توسط گوتنبرک بود که آن

 ن تبدیل کرد.آفری تاثیرگذار و دگرگونی
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اختراع چاپ تاثیر انقالبی در گسترش خواندن، نوشتن، یادگیری و انتشار 

های جدید داشت. این اختراع نه تنها بر  کتاب و در پی آن گسترش اندیشه

بلکه بر سیاست، اقتصاد و گسترش تجار ت تاثیری هنر و ادبیا ت فرهنگ، 

 شگرف داشت.

 



 در غرب آن شدن گیری، ژرفش و نهادینه روند شکل: رواداری

 83 

 سده پانزدهم

 جدایی دولت و کلیسای  اندیشه گرائی و نسانا در سده چهاردهم میالدی

ترین پرسش  آید. اساسی مطرح شد که بنیان فکری دموکراسی نوین به شمار می

طلبی دینی و کلیسای ارتدکس  جدل میان دو رویکرد اصالحنظری سده پانزدهم 

 برای تعیین مرز سیاست و دیانت و یا کلیسا و قدر ت سیاسی بود. 

 

 رای کرامت انسان: نبرد بگرائی انسان

( علیه Humanism)گرائی  از سده پانزدهم میالدی جنبش فکری انسان

این جنبش امید های زندگی قیام کرد.  سا در تمام عرصهسلطه همه جانبه کلی

با تجدید حیا ت، تداوم و تکامل ( یعنی Renaissanceداشت با نوزائی )

ه بر اندیشه آزاد، آوردهای علمی، فرهنگی وهنری دوران باستان و تکی دست

  به درجه واالتری از انسانیت دست یابد. ،تجربه و خرد

در  سدهایتالیا آغاز شد و در عرض سه  در ١۳۰۰های  سال ازنوزائی 

ای چنین کوتاه از نظر تاریخی،  سراسر اروپا انتشار یافت. به ندر ت در دوره

این  .پیوستبه وقوع  و ژرفا یگ و متنوعی با این گسترده عددرخدادهای مت

های بزرگ است. جهان امروزی  ها سرشار از تغییرا ت اساسی و فعالیت قرن

های اقتصادی، سیاسی، هنری و  هاست، زیرا رنسانس پایه نتیجٔه همین فعالیت

 های کنونی غرب را بنا نهاد. علمی تمدن

دولتی -ت مذهبیگرائی هرچند نتوانست به آزادی فرد از قیموم جنبش انسان

شد  (Protestant Reformation) پیرائی جنبش دینگشای ، اما راهدست یابد

گیری تفکر نوین  ها را به لرزه در آورد و شکل های کلیسای کهن پاپ که شالوده

 های جدید را هموار ساخت. ( و زایش دولتSecularعرفی )گیتیانه یا 
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 : وجود عنصر مشترک بین ادیان و مذاهبنیکوالس کوسایی

( فیلسوف، ١۴۰١ - ١۴۶۴  Nicholas of Cusaی )نیکوالس کوسای

توان  هایش می که در نوشته شناس آلمانی دان و ستاره دان، ریاضی متکلم، حقوق

با انتشار کتابش درباره و رویکرد روادارانه یافت. او  مفهومهای بسیار از  نشانه

( گامی De pace fidei = On the Peace of Faith) «صلح از روی ایمان»

تر از رواداری در قرون وسطا  تر و انسانی م به سوی مفهومی فراگیرمه

بود که کمک « ها گوناگون یک اعتقاد بارز در آیین»برداشت. ایده بنیادی او 

 زیادی به یافتن عناصر مشترک در گفتمان رواداری بین ادیان و مذاهب کرد.

 

 متهم به کفر و الحاد: دارک ژان

(، دوشیزه فرانسوی که در ١۴١۲ - ١۴۳١  Jeanne d'Arcژان دارک )

ها را برعهده داشت. در  جنگ صدساله بر ضد انگلستان، رهبری فرانسوی

ها  ینی، به خاطر خیانت شهردار این شهر توسط بورگونی نزدیکی شهر ُکنپی

 ها فروخته شد.  اسیر و به انگلیسی

ه جرم ژان دارک در یک دادگاه کلیسایی، توسط اسقِف بووه، پیر کوشون ب

های وارده بر وی عبار ت  ضدیت با قوانین کلیسا، به کفر و الحاد متهم شد. اتهام

بودند از: اصرار بر دریافت الهام از جانب قدیسین، پوشش مردانه و همچنین، 

 اقدام او به فرار از زندان. 

در میدان ویومارشه شهِر روآن سوزانده شد. چندی بعد، در یک  دارک ژان

 ، ازاو اعاده حیثیت شد.١۴۵۶نظر در سال دادگاه تجدید 

 

 پژوهشگر کنجکاودست و  : صورتگر چیرهداوینچی ولئونارد

( دانشمند و ١۴۵۲ - ١۵١٩   Leonardo da Vinciلئوناردو داوینچی )

های نقاشی، ریاضی، معماری،  هنرمند ایتالیایی دوره رنسانس است که در رشته

ی، و هندسه برجسته بود. وی یکی از موسیقی، کالبدشناسی، مهندسی، تندیسگر

 بزرگترین نوابغ طول تاریخ بشریت است.
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« جنون حیوانی»جنگ را  ها از زمان خود جلوتر بود. قرن داوینچی

. او نماد برجسته دوران رنسانس یعنی نگرش به جهان، و طبیعت و خواند می

 انسان با دیدگاهی نوین بود.

 

 : هجو دربار و کلیساجان اسکلتون

( شاعر انگیسی که به ١۴۶۰ – ١۵۲٩  (John Skeltonن اسکلتون جا

های درباری به صومعه  در باره مقامطنزها و هجوهای سیاسی و مذهبی خاطر 

 پناه برد.

 

 : مبشر عظمت انسانمیراندوال دال پیکو

( ١۴۶۳ – ١۴٩۴  (Pico della Mirandola میراندوال دال جیوانی پیکو

ت که از اسایتالیائی از پیشگامان عصر نوزائی  گرای انسان ادیبفیلسوف و 

 مروج آراى افالطونتکفیر شد. او  هشتم (Innocent VIII) تناینوس سوی پاپ

 افالطون سبب شد آرای وى با تحریم کلیسا مواجه ههاى او دربار . دیدگاهبود

 گذاشت. در کل اروپا برجاى گرایان انسانبیشترین تأثیر را بر  میراندوال .شود

 Oration on the Dignity of) «در باب عظمت انسانخطابه » کتابش درو ا

Man) بر عظمت و مختار بودن انسان  مانیفست نوزائی مشهور است، به که

 :تاکید می کند و می گوید

اى اعطا  من به تو مقامى از پیش مقدر شده یا امتیازا ت ویژه انساناى 

ز طریق تصمیم و انتخاب خود ام، بلکه تو باید تمامى اینها را ا نکرده

ام، در  به دست آورى. من تو را آسمانى یا زمینى، فانى یا باقى نساخته

قالبى بریزى و خود  ،توانى مانند یک استاد مطلق و مختار حالى که مى

 اى بسازى. را به همان شکل که انتخاب کرده
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 کلیسا منتقد پیگیر استبداد: اراسموس

 Desiderius Erasmus) روتردامی راسموسایا  ِدسیِدریوس اِراسموس

Roterodamus ١۵۳۶ - ١۴۶۶) مبلغ روشنگری بزرگ هلندی، گرای  انسان

راِی دااروداراِن صلح و  از دانشمنداِن بزرگ رنسانس، یکی از پرچم ،ییو نوزا

  مذهبی بود.

 

 اراسموس

 Stultitiae) «در ستایش دیوانگی» خود کتاب معروف در اراسموس

Laus )استبداد مقاما ت مسیحی را با زبان طنز و شوخی برای نخستین بار 

های  کتاب که سرشار از اشارا ت به اسطورهاین مورد انتقاد قرار داد.  گزنده

که بالهِت زندگی  ای ت از زبان دیوانهای اس اقع خطابهیونانی و التینی است درو

که فکر »را « ای بازرگان، سرباز یا قاضی» وکند. ا را بازگو می دوران خود



 در غرب آن شدن گیری، ژرفش و نهادینه روند شکل: رواداری

 87 

ها،  ها، دعواها، قتل خواری های دروغ، شهوا ت، شراب ی شهاد ت همه… کند  می

شوند، طوری که  یش به نحوی تأدیه می ها شکنی و خیانت ها، پیمان برداری کاله

به باد …« است تا دور جدیدی از گناهکاری را دوباره از سر گیرد اکنون آزاد

 گیرد. تمسخر می

توماس مور در ، زمانی که مهمان انگلستان این کتاب را دراراسموس 

در مورد جنگ  زشقطعا ِت شورانگی در یکی ازبود، نوشت. باکلرزبرِی لندن 

شده و با خون نیرو  جا که کلیسای مسیحیت بر خون بنا نهاده از آن: »می خوانیم

ها به تدبیر آموزش با ششمیر ادامه  گرفته و با خونریزی گسترش یافته، آن

تواند از مردم خود به روش  دهند، گویی مسیح نابود شده است و دیگر نمی می

خود محافظت کند. جنگ چیزی است به غایت هولناک که درخوِر دیوصفتان 

های انتقام  کنند که االهه عرا تصور میکه حتی ش  است نه مردمان، چنان احمقانه

روبد،  بار که مانند طاعونی سراسر جهان را می اند، چنان مرگ رهایش کرده

ها انجام  چنان ناعادالنه که عموماً به بهترین نحو به دسِت بدترین نوعِ راهزن

 چیز  شود، چنان خداناشناسانه که کامالً بیگانه با مسیح است؛ و با این حال همه می

 … «را رها کرده تا خود را وقِف جنگ کنند 

جا  مسیحی را برانگیخت. از آن فلسفهانتشار کتاب خشم کلیسا و مراکز تعلیم 

که اراسموس دارای دوستان پرنفوذی در اروپا بود و دستگاه کلیسا در آن ایام 

او توانست پس از نوشتن این کتاب از  ،مذهبی مارتین لوتر بود اصالحا تدرگیر 

 ببرد.  بدر کمه مذهبی در امان بماند و جان سالممحا

های جزمی و خشن  منتقد پیگیرفلسفه مدرسی بود و از اندیشهنه فقط اراسموس 

های دیگر نیز احترام  اراسموس اعالم کرد که باید به دین کرد. لوتر نیز انتقاد می

دیدی گذارد. وی مجازا ت دگراندیشان را تنها زمانی قابل توجیه دانست که ته

آزار و شکنجه  بود و  آزادیپشتیبان پرشور  وا مشخص برای جامعه به حساب آیند.

کرد و از اولین می ها محکوم  پروتستاناز سوی ها و چه  را چه از سوِی کاتولیک

همزیستی در کار هم زندگی گفت مذاهب مختلف باید در صلح و می کسانی بود که 

ها شد. زمانی  ندِن ملحدان، جادوگران و کتابخواستار پایان دادن به سوزااو . کنند

توانند سرنوشت خود را برگزینند، اراسموس  ها نمی گفت انسانمی که مارتین لوتر 

 دفاع کرد. انسان ی آزاد  از اراده



 در غرب آن شدن گیری، ژرفش و نهادینه روند شکل: رواداری

 88 

ی  تنها دو دهه پس از تاسیس مستعمرهنبوغی تحسین برانگیز داشت. اراسموس 

تاکید با استعمار مخالفت کرد. او پی برد و  به ماهیت این پدیدهاسپانیایی در امریکا، 

 «سازی چیزی جز سرقت با نقاِب تبلیغ مسیحیت نیست. مستعمره»که  می کرد

 Dulce) «اند. اش نکرده که تجربهاست شیرین  یجنگ تنها برای آنان»ی  رساله

bellum inexpertis نوشت، نخستین کتاب در  ١۵١۵( که اراسموس در سال

آرامش و همزیستی برای  جوئی دارد و ی صلح مایه درونکه  است تاریخ اروپا

توزی که هر زمان  های انتقاِم کینه آن االهه»او به مسالمت آمیز تبلیغ می کند. 

 تاخت.« تازند ها می شان را رها ساخته و با شهو ِت جنگ بر قلوب انسان مارهای

پادشاه:  باره نوشت، یک بود و در این نیز اراسموس منتقِد صریح سلطنت

کش، منزوی، منفوِر همه و بالی  کار، راهزن، آدم خوار، طمع ی گوشت درنده»

سلطنت محدود و مشروط، مهارشده و »خواستار  از اینرو…« ]جان[ همگان است 

 شد.« ی آریستوکراسی و دموکراسی وسیله یافته به تقلیل

 انحصارو پرورش از  آموزشاراسموس مبارزه جدی برای بیرون آوردن 

ی  مایه درونتوده ها با  قوق حو و کلیسا را آغاز کرد. او برای کرامت  روحانیون

 «ها المثل ضرب» در کتابچه  قلم زد. و صلح  یخواه جمهوری خواهی و آزادیِ 

(Adagia:نوشت ) « آیا متوجه نیستیم که شهرهای باشکوه به دست مردم ایجاد

رنج شهروندانش  یک دولت با دستاند؟  ویران شده ان و امیرانشده و به دست شاه

شود؟ قوانین خوب از سوی نمایندگان  شود و با طمع حاکمانش تاراج می توانگر می

مند به صلح هستند  شوند؟ مردم عالقه مردم وضع شده و از سوی پادشاهان نقض می

 «اندازند؟ و پادشاهان جنگ به راه می

در سال « اپ جنگجوپ»ملقب به ( Pope Julius II)یولیوس دوم زمانی که 

 «راه ندادِن یولیوس به بهشت» به نام  طنز ی اراسموس رساله، درگذشت ١۵١۳

(Julius exclusus e coelis )،های بهشت را بسته  که در آن پاپ دروازه نوشت

شما یولیوس، امپراطوری هستید که از جهنم »گوید:  یابد. سنت پیتر می می

تان، شما هیچ وقتی  ها و فتوحا ت تان، ارتش  تها و تشریفا با پیمان… گردد  بازمی

تان  گری، پاپ کاری، رباخواری و حیله فریب… اید  ها نداشته برای خواندن انجیل

های رذلی فرو  مردم باید آجرها را برداشته و بر فرق سِر چنین آدم… ساخت 

 «کوبند.

 Familiarium) «اشکال گفتگوی صمیمی» در کتاب اراسموس

colloquiorum formulae ) کند. او  میزندگی دوران خود را نقد مذهب و

معنی را  و تشریفا ت مذهبی بی آنها های ساختگی ها، معجزه کشیش ریاکاری و طمع

 . می گیردبه باد تمسخر 
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کار  ( که ١۴۶٩-١۵۲۷نیکولو ماکیاولی ) نوشته « شهریار» کتاب  اراسموس 

تربیت یک »کتاب  داند را بامی ها  خود و نبرد در جنگ  یک دولت بسِط قدر ت

اراسموس خواستار سیاست صلح و آرامش شد.  نقد و رد می کند. شاهزاده مسیحی

چیز تحت   همه»او  آل ایده  جامعه که درتوماس مور  نوشته« شهرِ  آرمان»او کتاب 

 را نقد و رد می کند. «کنترل دولت است.

 ،دیدند رک جنگ میفرانسیس اول تداکارل پنجم و  ١۵١۷در سال  زمانی که 

کجاست آن : »( و افشاگرانه فریاد زدQuerela pacis) «شکایِت صلح»اراسموس 

ان و ها بوالهوسِی شاه ی جنگ رودی که با خون انسانی رنگین نشده باشد؟ همه

 «شان نیست.  درگیریها  به هیچ وجه دغدغه، به اسِم مردمی بوده است که این امیران

 De« ) اراده آزاد: گفتمان و مقایسه » گر و روادارنه چونشاگر، روشنفدر آثار ااو 

libero arbitrio diatribe sive collatio ،)«رهنمای سرباز مسیحی »

(Enchiridion militis Christiani،) «ِی  رّدیه»، «ی الهیا ت پاریس علیه دانشکده

لپذیِر در باب سازگارِی د» و، «علیه تفتیش عقاید مقدس» ،«اشتباها ت مفتش بدا

 .مردم را به صلح و رواداری دعو ت می کند «کلیسا

ترین مرکز تعلیم علوم مسیحی کاتولیک  دانشگاه سوربن فرانسه که بزرگ

آن روز اروپا بود، اراسموس را ملحد شناخت و حکم سوزاندن وی را صادر 

 جا که به وی دسترسی نیافتند، لویی برکن )؟؟؟؟( نماینده و اولین کرد. اما از آن

 ( ١۳۷۸اش در فرانسه را در آتش سوزاندند. )اراسموس،  مترجم کتاب

، نقرس، زخم معده، التهاب  کلیه  از سنگ در حالی کهاراسموس سرانجام 

 گیسال ۶۷ در ١۵۳۶ی  ژوییه ١١برد،  لوزالمعده و روماتیسِم دردناک رنج می

 از طپش ایستاد.رش اقلب پرشور و رواد در سویس

 

 ادئی سیاستز ماکیاولی: تقدس

( فیلسوف، ١۴۶٩ - ١۵۲۷  Niccolò Machiavelliنیکولو ماکیاولی )

نویس مشهور ایتالیایی بنیان آموزۀ  ساز و نمایشنامه گرا، شاعر، آهنگ انسان

را تدوین کرد. او کارکرد روحانی و الهی را از دولت گرفت و « تعقل دولتی»

 آن داد. ها و نظم و امنیت جامعه را به وظیفه حفاظت انسان

ماکیاولی زندگی خود را صرف سیاست کرد. با اینحال برخی او را به اتهام 

اند. علت  حمایت از حکومت اقتدارگرا و ستمگر همواره مورد حمله قرار داده
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( The Prince, Italian: Il Principeاین امر جزوه کوچکی به نام شهریار )

است. نبوغ  ن فلورانس نوشته( حاکماMediciاست که وی برای خانواده مدیچی )

وسیله اتهاماتی که در این باره به وی نسبت داده شده  سیاسی ماکیاولی به

 ستاید: چنین می است. فرانسیس بیکن او را این الشعاع قرار گرفته تحت

ما به کسانی همچون ماکیاولی مدیونیم، که جهان سیاست و رهبران آن 

  که باید باشند طوری د، نه آندهن طوری که هست به ما نشان می آن را

است. بخشی از اندرزهای  کرده های ضد اخالقی نیز می اما توصیه ماکیاولی

 «:شهریار»ماکیاولی به پادشاه دورانش در کتاب 

داشتن صفا ت خوب چندان مهم نیست. مهم این است که پادشاه فن 

ر داشتن این صفا ت را خوب بلد باشد. حتی از این هم فرات  تظاهر به

حقیقتن دارای صفا ت نیک باشد و به آنها  گویم که اگر او روم و می می

  تظاهر به داشتن این عمل کند به ضررش تمام خواهد شد در حالی که

گونه صفا ت نیک برایش سودآور است. مثالً خیلی خوب است که 

دلسوز، وفادار، باعاطفه، معتقد به مذهب و درستکار جلوه کند  انسان

اما فکر انسان همیشه باید طوری معقول و  .نین باشدو باطنن هم چ

صفا ت الزم شد به  مخیر بماند که اگر روزی بکار بردن عکس این

 رحم و راحتی بتواند از خوی انسانی به خوی حیوانی برگردد و بی

 .عقیده و نادرست باشد وفا و بی عاطفه و بی بی

 می گوید:  «نسانسماکیاولی و اندیشه ر»در مقدمه کتاب رامین جهانبگلو

اگر از نظر ماکیاولی سیاست، تصویری غیر اخالقی دارد به این سبب 

است که سیاست دارای ماهیتی غیر مقدس است. همین تصور و 

برداشت نشان دهنده عمق تاثیر و تاثر ماکیاولی از تغییرا ت اساسی در 

نحوه نگرش به سیاست در دوران رنسانس و صحه گذاشتن برماهیت 

 (١۳۷۸سی آن است. )جهانبگلو، غیر قد

به روشنی با خشونت و قهر مرزبندی می « شهریار»ماکیاولی در کتاب 

 را پیش پای انسان می گذارد: یکند و راه حل قانون
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باید بدانید که برای ستیزیدن با دیگران دو راه در پیش است: یکی با 

قانون، دیگری قهر. روش نخستین در خور انسان است و دومین، 

 وش ددان.ر

خواهی و انتقاد از نظام سلطنتی ایتالیا از مشاغل  ماکیاولی به جرم جمهوری

 دستی گذراند. های آخر عمر را در تنهائی و تنگ دولتی برکنار شد و سال

 

 مدل خورشیدمرکزی منظومه شمسی :کوپرنیک

 (١٤۷۳ - ١۵۴۳  Nicolaus Copernicus)کوپرنیک  نیکالس

اقتصاددان لهستانی، نظریه خورشیدمرکزی منظومه شناس، ریاضیدان و  ستاره

شمسی را بسط داد و به صور ت علمی درآورد. او با قراردادن خورشید در 

مرکز منظومه شمسی و تنزل موقعیت زمین به عنوان یک سیاره، تحولی 

 بینی معاصران خود ایجاد کرد.  انقالبی در جهان

بینی  بر جهان ١۴۰۰ زمان یعنی حدود سال بینان ستاره شناسی تا آن

مرکزی بطلمیوس زمین  ( استوار بود. در نظریٔه زمینPtolemyبطلمیوس )

ثابت در مرکز گیتی قرار داشت و خورشید و ماه و بقیٔه سیارا ت بدورش 

ها مطالعه و رصد اجرام آسمانی به این نتیجه  چرخیدند. کوپرنیک پس از سال می

مرکز کائنا ت قرار ندارد، بلکه این  رسید که بر خالف تصور پیشینیان زمین در

خورشید است که در مرکز منظومه شمسی است و سایر سیارا ت از جمله زمین 

  به دور آن در حال گردشند.

ترین کشفیا ت عصر رنسانس  نظریه انقالبی کوپرنیک یکی از درخشان

ان شناسی نوین بود، بلکه دیدگاه بشر را دربارٔه جه است که نه فقط آغازگر ستاره

مرکزی را مردود شمرد و بجای زمین،  هستی دگرگون کرد. او نظریه زمین

خورشید را قرارداد. بااین نظر زمین دیگر مرکز جهان و انسان نیز دیگر 

اشرف مخلوقا ت نبود. این نخستین بحران وجدان انسان غربی بود. زیرا انسان 

 موجود کوچکی بود در کیهانی بیکران. 
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انقالب فکری بزرگی بود زیرا هم با اصول نظریه خورشیدمحوری، 

پذیرفته شده نجوم بطلمیوسی در تعارض بود و هم با سخن آشکار کتاب مقدس. 

نجوم کوپرنیکی زمین و انسان را از مقامی که در نجوم بطلمیوسی داشتند به 

کوپرنیک دست نوشته کوتاهی را بین دوستان خود  ١۵١۴زیر آورد. در سال 

هایش را درباره فرضیه خورشیدمرکزی به اختصار  آن دیدگاهتوزیع کرد که در 

 بیان کرده بود.

نوشته کوتاه کوپرنیک با استقبال زیادی روبرو شد و او را در جمع 

اش را قابل عرضه  آور گردانید اما کوپرنیک هنوز نظریه دانشمندان اروپایی نام

دقیق و  های های بعد را صرف پژوهش دانست و سال در محافل علمی نمی

 آوری شواهد و مدارک کرد، تا به آن اعتبار بیشتری بخشد. جمع

شهر ت کوپرنیک به جایی رسیده بود که آلبر ت ویدمانشتا ت  ١۵۳۳در سال 

منشی پاپ کلمنت هفتم یک رشته سخنرانی درباره نظریه او برای پاپ و 

رنیک که تحقیقا ت کوپ ١۵۳۶ها در واتیکان ترتیب داد. در  گروهی از کاردینال

به اتمام رسید دیگر در اروپا دانشمندی نبود که درباره نظریه انقالبی او چیزی 

نشنیده باشد و بسیاری در گوشه و کنار قاره خواستار انتشار آن بودند. او حتی 

ای  در کلیسا نیز حامیان پرنفوذی داشت؛ کاردینال نیکالس فون شونبرگ در نامه

د فاضل امیدوارم که تقاضای مرا بیجا ای مر»... خطاب به کوپرنیک نوشت: 

کنم که کشف خود در باب کائنا ت را در  ندانی ولی مؤکداً از تو استدعا می

معرض قضاو ت دیگر نخبگان جهان قرار دهی و ضمناً در اولین فرصت ممکن 

شرحی از نظریه خود را همراه با جداول و هرچه که به آن مربوط است برای 

آمیز اگر چه برای کوپرنیک بسیار ارزشمند  نامه تشویقاین « من ارسال داری...

 اش متقاعد کند. بود ولی کافی نبود تا او را به انتشار نظریه انقالبی

که با  ١۵۳٩وی همچنان به تکمیل تحقیقا ت خود ادامه داد تا سال 

( Georg Joachim Rheticusریاضیدانی به نام گئورگ یواخیم رتیکوس )

به شاگردی پذیرفت. این دو با هم نظریه جدید را مطالعه آشنا گردید و او را 

کردند. پس از دو سال رتیکوس با استفاده از اصول تئوری کوپرنیک کتاب 

 ١۵۴۲ا درباره حرکت زمین نوشت و در ( رNarratio Primaناراتیو پریما )

http://lhldigital.lindahall.org/cdm4/document.php?CISOROOT=/astro_early&CISOPTR=230&REC=1
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به نام کوپرنیک بخشی از پژوهش او در مثلثا ت را منتشر کرد. در برابر 

اصرار شدید رتیکوس باالخره کوپرنیک پذیرفت که شرح کاملی درباره نظریه 

خود فراهم کند و آن را به نورنبرگ بفرستد تا با نظار ت او به چاپ رسد. 

 تشر شد.من ١۵۴۳سرانجام کتاب در 

جالب اینجاست که کوپرنیک اثر خود را به پاپ اختصاص داده است. اثر 

 او بعدها منجر به یک تضاد جدی بین دانش و ایمان شد.

 

 مدل خورشیدمرکزی منظومه شمسی در دستنوشته کوپرنیک
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 شهر نوین : معمار آرمانس مورامتو

، حقوقدان، فیلسوف( ١۴۷۸ – ١۵۳۵  (Thomas Moreس مور ومات

 «هرش آرمان»انگلیسی، نویسنده کتاب بلند آوازه گرای  دولتمرد و انسان

(Utopia .به خاطر مخالفت با شاه اعدام شد ،)(Basset, 1965) 

بهره  های افالطون بی شک از اندیشه شهر بی آرماندر نوشتن  توماس مور

 بخصوص در سوسیالیسمدر شکل گیری نظریه  ژرفیاست. این اثر تاثیر  نبوده

های  های نهضت لبته در دوران خود بر اندیشها .داشته است ١۸اوایل قرن 

 است. تاثیر نبوده دموکرا ت هم بی سوسیال  های مذهبی با گرایش

است زیرا دراین  ١۶شرح زندگی مردم انگلستان در قرن شهر  آرمان

داخلی  های درگیریهای متعددی بود وفقر وفساد و ها انگلستان درگیر جنگ سال

ای در  ها کمتر خانواده کرد به طوری که دراین سال اد میانگلستان بید در

ها از دست  که تنی چند از خانواده خود را در این جنگ شد انگلستان مشاهده می

ها  نداده ویا به هر نحوی در گیر این اختالفا ت ودر گیری ها نبوده باشد. از این

لها عاد ت کرده بودند که معاش گذشته عده ای از مردم انگلستان نیز در این سا

شدن خود را از راه اشتغال در مشاغل نظامی تامین نمایند و این عمال به گسترده 

  .کمک می کرد فضای نظامی در انگلستان

جنگجویان سابق دست به وقتی جنگ داخلی به پایان رسید عده زیادی از 

همچنین در این ها را به خطر انداخت.  راهزنی زدند که در نتیجه امنیت راه

بسیاری از  ،ها به دلیل اهمیت صادرا ت پشم از انگلستان به فالندر سال

کشاورزان مزارع خود را به چراگاه تبدیل کرده بودند لذا با این وضعیت قیمت 

شد  نان بسیار باال رفته بود وهر روز بر تعداد بیکاران در این کشور افزوده می

مجازا ت مرگ را برای راهزنان معین  راهبار  و دولت هم به دلیل اوضاع اسف

اما بااین احوال همچنان روز به روز اوضاع زندگی در انگلستان برای  .کرد

 تر می گشت. واده های فقیر و کم درآمد دشوارخان

 ودیرافائل هیتل شهر را می نویسد. آرمانمور کتاب  ،خییدر این بستر تار

(Raphael Hythloday)  موفق به کشف جزیره در هنگام در یانوردی

عدالتی  شهر سراسر خوشبختی است و بی آرماندر زندگی می شود.  شهر آرمان

وجود ندارد ومانند جمهور افالطون دارای نظاما ت اشتراکی است. در 

شهر وجود دارد. نقشه همه شهرها دقیق وکامل است تمامی  ۲۴ شهر آرمان

های خود را با دیگران عوض  نهه هم بوده و مردم می توانند خاها شبیه ب ساختمان
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و افراد متاهل و  می پوشند، البته به جز مرادن وزنان همه یک جور لباس .کنند

و  داردوجود نشهر قانون مالکیت  آرمان. در دوزد ای لباس خود را می هرخانواده

 ۶داری وجود ندارد. همه موظف هستند  کارهای راهزنی و نوکری و بانک

هر وقت کمبودی داشته باشند می توانند از انبار عمومی ساعت کار کنند و همه 

 برداشت کنند.

 کامال دموکراتیک است. شهر  آرمانتشکیال ت اداری وسیاسی 

دسته از افراد می  ۳بردگانی هم وجود داشتند که شامل  شهر آرماندر  البته

ازا ت کردند تا کیفر مج ند که باید به عنوان برده کار میشدند: یا شهروندانی بود

خود را پس دهند یا اسیران جنگی بودند ویا گروهی از خارجیانی بودند که 

 ضور در کشور خود ترجیح می دانند.بردگی را به ح

ه شرط برخالف افالطون، مور مقام ازدواج را ارج نهاده است و طالق را ب

پذیرد و برای هر خانواده ای مسکن جدا در نظر  عدم توافق میان زن ومرد می

سال افراد می توانند خانه های خود را  ۲البته باز بیان می داردکه هر  .یردمی گ

فرزندان در یک  تعداد دارد هر زمان که وی همچنین اعالم می .با هم عوض کنند

ها را به دیگران بسپارد  اند فرزندان خانوادهخانواده زیاد شود، رئیس شهر می تو

 تا توازن در جامعه برقرار شود.

به  شهر آرمانحتی کافران نیز در  .کامال آزادند شهر آرمانان در تمامی ادی

 شهر آرماندین رسمی  .راحتی می توانند به انتشار عقاید خود بپردازند

خداپرستی همراه با نوعی طبیعت پرستی است و آزار و اذیت سایر ادیان دارای 

 مجازا ت می باشد.

پیمان شود و در  ا همباید با اکثر کشوره شهر آرماندر سیاست خارجی، 

میان کشورهایی که دنبال سلطه جویی می باشند، تخم نفاق بکارد و در صور ت 

 وقوع جنگ باید به متحدان خود کمک کند. 

 

 ها : پیشوای جنبش اصالحات دین و رد معصومیت پاپمارتین لوتر

( کشیش متجِدد و مترجم ١۴۸۳ - ١۵۴۶  Martin Lutherمارتین لوتر )

ان آلمانی و یک تجدیدنظرطلب مذهبی بود. او یکی از تاثیرگذارترین انجیل به زب
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ها در تاریخ آیین مسیحیت و از پیشوایان نهضت اصالحا ت پروتستانی  شخصیت

 رود. به شمار می

دریافت درجٔه دکترا در رشته الهیا ت و  میالدی به ١۵١۲لوتر در سال 

تخصص در تفسیر  کرسی استادی نایل شد. او با اعتقاد درونی و شخصی و

ای به نام کلیسا  این باور رسید که فهم کتاب مقدس به واسطه کتاب مقدس، به

 احتیاج ندارد.

هایی از  میالدی، لوتر در طول تدریس ِ بخش ١۵١۸ - ١۵١۳های  در سال

رساله به عبرانیان( هرچه بیشتر به  -غالطیان  -رومیان  -کتاب مقدس )مزامیر 

 جدائی از کلیسا نیندیشید. گاه به ولی هیچ ،برد ای سنتی پینظر خود با کلیس اختالف

( بر X Leo Popeپاپ لئو دهم )که  مد ت کوتاهی بعد از این مارتین لوتر

های افراد پولی به دست آورد تا به مصرف تعمیر  آن شد که به وسیله عفو گناه

ر پاپ از شکوه و جالل دربا . مارتیندر شهر روم بودکلیسای سن پیر برساند، 

 روحانیون ایتالیا سخت برآشفت.  ریای دوروئی وو 

اند و در  رها نصب کردهای دید که از جانب پاپ بر در و دیوا لوتر اعالمیه

آن نوشته شده است که افراد می توانند با دادن پول به دفتر پاپ جهت تعمیر 

الهی شود در عالم برزخ به غضب  کلیسا، عالوه بر آنکه گناهانشان بخشوده می

دچار نخواهند شد و در آن وادی شاد و خشنود خواهند شد و در نتیجه به بهشت 

 خواهند رفت. 

شهر روم برای مردم سخنرانی  و بازار  ن این اعالمیه در کوچهلوتر با دید

را ندارد، فقط خداوند است که  کرد و اعالم کرد که پاپ حق بخشش گناهان

که فقط انجیل را باید معتبر  کرد تاکید میاو  د.ها را عفو کن سانتواند گناهان ان می

 شمرد و برای نجا ت یافتن همان بس که انسان به مسیح ایمان داشته باشد. 

ابتدا پاپ به این اعمال لوتر اعتنایی نکرد و موضوع را جدی نگرفت. ولی 

منظور ایجاد  میالدی، به ١۵١۷در سال  اولوتر روی عقاید خود پافشاری کرد. 

از طرف  وجوهتز در زمینه کاربرد و دریافت  ٩۵ای مبنی بر  عالمیهبحث، ا
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کلیسا و نقش پاپ، صادر کرد. این اعالمیه در افکارعمومی با اقبال و 

 داری از لوتر همراه بود. طرف

ای را علیه لوتر منتشر کرد.  تکفیر لوتر از سوی کلیسای  پاپ تکفیرنامه

 شود.  محسوب می (Reformationم، آغاز جنبش اصالحا ت )ور

م و مجازا ت او شد. فریدریش سوم وکلیسا خواهان تحویل لوتر به ر

(III Frederickحاکم زاکسن باسیاست بی ،) ای موفق شد که محاکمه و  طرفانه

م به آگسبورگ منتقل و توسط نماینده پاپ، اسقف توماس وبازجوئی لوتر را از ر

 ( بازجویی شود. Cajetanکایتان )

گرفتن نظرا ت خود سر باززد و بازجویی بدون نتیجه ماند.  لوتر از پس

یدتی وم خودداری نمود. در مباحثه عقکلیسای ر حکمران نیز از تحویل لوتر به

که در الیپزیک بین لوتر و استاد الهیا ت و مفسر انجیل و بازجوی دادگاه تفتیش 

زیر  ( انجام گرفت، لوتر معصومیت پاپ راEck Johannعقاید، یوهان اک )

 سؤال برد. 

کشی لوتر، مصوبٔه پاپ و حکم تبعید وی  پاسخ شورای کلیسایی به گردن

زادگان  عنوان نجیب ای به روزه، نامه جای رعایت مهلت شصت بهلوتر  .بود

مسیحی آلمان ارسال و مصوبٔه پاپ را در برابر دروازه شهر ویتنبرگ همراه با 

مل، جدائی لوتر از کلیسای رومی رساال ت احکام شرعی به آتش کشید. با این ع

 مسجل گردید. 

 ١۵۲۰( در شهر آخن V Charlesزمان با تاجگذاری کارل پنجم ) هم

شد که به منظور رعایت سلسله مراتب سلطنتی و  میالدی، به لوتر اجازه داده

( برای Wormsدریافت مصونیت سیاسی، در مجلس حکومتی شهر ورمز )

اضر شود. در دوجلسه متوالی، مارتین لوتر از جرایم مطروحه، ح گوئی به پاسخ

، نامٔه سرگشاده به رساال ت رفورماسیونیویژه در ارتباط با  مواضع خود به

م به وو تشبیه مسؤالن کلیسای ر« نجیب زادگان مسیحی ملت آلمان»

، دفاع نمود و هرگونه «آزادی یک انسان مسیحی»بانان ِبابیلون و نظریٔه  زندان

 خود را منتفی اعالم کرد. قایدعنشینی از  عقب
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دارانش در سرتاسر منطقٔه حکومتی آلمان  فرمان دادگاه علیه لوتر و طرف

پس زندگی لوتر در خطر دایمی قرار گرفت. فریدریش  رسمیت یافت و از آن

های احتمالی علیه لوتر، مخفیانه در راه بازگشت  سوم برای خنثی کردن توطئه

ا صادر کرد. لوتر، به مد ت ده ماه در وارتبورگ از ُورمز، دستور ربودن وی ر

(Wartburgبا نام مستعار زندگی می )  کرد. در این فرصت، مارتین لوتر

ماه به  ترجمٔه کتاب مقدس انجیل عهد جدید را آغاز نمود و این کار را در یازده

 دهقانی در آلمان های شورشزمان با  میالدی هم ١۵۲۵ثمر رساند. در سال 

(German Peasants' War) خواهی و نظرا ت آزادی گرائی نسانو جنبش ا 

اراسموس فن روتردام، همچنین جنبش تجددخواهی اسپریتوالیسم که همگی از 

دیگران  باپشتیبانان لوتر بودند، مورد انتقاد وی قرار گرفتند و بدین ترتیب 

 .مرزبندی کرد

دد. مذهب گر باز می کلمه صلیبعقیدٔه مذهبی لوتر به پولس نبی و 

پروتستان برخالف کلیسای کاتولیک، معتقد به بخشودگی مؤمنان به پشتوانه 

اجرای اوامر سنتی کلیسا نبوده بلکه هرانسانی که در بارگاه احدیت با اعتقاد و 

ایمان راستین به گناهان خود اعتراف و طلب آمرزش نماید، حقانیت و عدالت 

ن خدا و انسان تنها عیسی مسیح است باریتعالی شامل حالش خواهد شد. واسطه بی

که در آن واحد هم بشر بود و هم خدا )ناسوتی و الهوتی( و به خاطر گناه 

ها مصلوب گردید. عناصر اصلی الهیا ت لوتر در این فرمول قابل نمایش  انسان

، solus Christus ،sola fides»« )تنها مسیح، اعتقاد، بخشش، کتاب»است: 

sola gratia ،sola scriptura») 

از تعداد هفت اصول ِ عبادتی در کلیسای قرون وسطا فقط دو اصل آن یعنی 

غسل تعمید و عشای ربانی مورد قبول لوتر قرار گرفت. وی معتقد بود که تنها 

است. در مبحث عشای ربانی تبدیل عنصر نان و  آن دو در کتاب مقدس تأئید شده

و در همین موضوع با تسوینگلی  شراب به جسم و خون مسیح، را تقریبا پذیرفت

(Huldrych Zwingli مصلح دیگر سوئیسی مناقشه سختی داشت که حضور )

اشت و مسیح را نمادین میدانست.وی به کشیش بودن همه مومنان اعتقاد د

 دانست. دانست بلکه صرفا متخصصان امر دین می روحانیان را طبقه مستقل نمی
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های التین و  ثار کتبی خود را به زبانمیالدی، آ ١۵۲۰مارتین لوتر تا سال 

ها لوتر از به کار بردن سبک نوشتار ِ اداری  نمود. دراین نوشته آلمانی منتشر می

ای سرگشاده  و روش نویسندگان و واعظان زمان خود، کناره گرفت و در نامه

کند که در ساختن جمال ت و به کاربردن لغا ت  مخصوصأ به مترجمین پیشنهاد می

 ابل فهم برای مردان و زنان عامی، دقت الزم را مبذول دارند.جدید و ق

شتار وی با درک ِ مردم عادی، وسبک نگارش لوتر و تناسب گفتار و ن

مورد اقبال و تأیید همگان قرار گرفت و تأثیری سازنده بر زبان و ادبیا ت آلمانی 

ای سنتی ه جدید نهاد. سبک نثر نویسی لوتر )التین و آلمانی( بیشتر تابع شکل

زبان  های ازوپ به و افسانه )ترجمه داستان مباحثه، پند و موعظه، رساال تمانند 

 های دور میزی گپنامه و کتاب به نام:  ۲۵۰۰باشد. بیش از  آلمانی( می

(Tischreden / Colloquia Doctاز جمله آثار او می )  .باشد 

خود را به  باشد. وی توجه نیز می آوازهای کلیسای پرتستانق لوتر خال

مزامیر داود و سرودهای قرون وسطا معطوف و با ترجمه و تغییراتی در نظم 

هنر موسیقی در کلیسای  آنها، به مذهب جدید اضافه نمود. ارج نهادن لوتر به 

 -پروتستان و اثبا ت اهمیت آن از نظر شرعی )برخالف نظریه مونتسلر 

گردد که تا به  یی محسوب میکالوین(، نقطٔه عطفی در موسیقی کلیسا -سوینگلی 

 است. امروز جایگاه خود را حفظ نموده

توان  موضوع مهم می ها را در سه ها با کاتولیک اختالف اساسی پروتستان

 خالصه کرد:

 الف( تعریف ایمان

 ب( خصایص باطنی، عقیده دینی

 ( آیین و رسوم ظاهری مذهبپ

یقتی که در کتاب مقدس کلیسای کاتولیک، خود را یگانه حافظ و قاضی حق الف(

را تایید کرده،  ها آن مسطور است و توسط سنت حفظ شده و شورای عالی پاپ

دانند ولی عقل  ها مقیاس ایمان را کتاب مقدس می داند. برعکس، پروتستان می

گویند در اموری که مربوط به اوامر  شمارند و می فردی را معبِر و مفسر آن می

 هر کس مسئول خویشتن است. ،اح استخدای تعالی و موجب نجا ت ارو
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ها در مسئلٔه  ها و پروتستان ترین اختالف کاتولیک در اعتقادا ت مذهبی بزرگ ب(

ها شامل  ها و فدیه وسیله قربانی ها معتقدند که نجا ت ِ الهی به گناه است. کاتولیک

گذارد ولی  میکس را محروم ن کس خواهد شد و عفو ِ الهی هیچ حال همه

ها مسئلٔه گناهان آدم را اصلی و مقدر  خصوص کالوینیست ا و بهه پروتستان

شود که آدمی از  میگویند عقیده به عفو و لطف ِ الهی موجب آن  میدانند و  می

 عذاب دوزخ فرار کند. 

از نظر رسوم و انتظاما ت دینی، مراجع مذهبی، پاستورها )کشیشان  (پ

شوند.  ساس انتخابا ت، تنظیم میهای پروتستان برا پروتستان( هستند و همه شعبه

که تعداد  دیگر ایندیگرند.  کلیساهای پروتستان در ممالک مختلف، مستقل از یک

 است. مراسم، محدود به غسل تعمید و عشای ربانی شده

 

 رد اجتهاد کلیسا :نهضت اصالح دین

از قرن شانزدهم به بعد، تاریخ تفکر و جوامع اروپائی تحت تأثیر نهضت 

( قرار گرفته است. این نهضت در Reformation) پیرائی یا دین اصالح دین

 جانبه روم بود.  های شمالی بر ضد تجدید سلطه همه واقع طغیان ملت

سقوط  خواهی که از زمان تر شدن بنیان سلطۀ کلیسا، افکار آزادی با ناتوان

های  اندیشه «اصالح دین»آتن افول کرده بود، دوباره طلوع کرد. با نهضت 

انسانی برجسته و معنی مشخصی در بستر  یلسوفان رواقی احیاء گردید و حقوقف

دینی پیدا  آزادی یافت. مقدمۀ آزاداندیشی، بردباری و رواداری نسبت به عقاید

 شد. 

 با اختراع صنعت چاپ آزادی مطبوعا ت که جزئی از آزادی بیان و افکار

 ت، اساس امنیت مالی و های دریائی و بسط تجار است، شناخته شد. با کشف راه

شد و سرانجام اصول آزادی مدنی و اجتماعی مشخص گردید.  جانی استوار

های مرکزی آزادی سیاسی مفهوم  تأسیس دولت بعالوه با شکست فئودالیسم و

 ی یافت.تر درست
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بساط عریض و طویل پاپ به عنوان یک سازمان دینی گسترده، خراج 

ها هرچند هنوز به دین و  کرد. این ملت سنگینی از انگلستان و آلمان طلب می

( و مدیچی Borgiasهای بورژیا ) مذهب پایبند بودند، ولی برای خانواده

(Mediciکه ادعا می کردند در ازای دریا )های مردم را  فت پول نقد، گناه

کردند،  ف تجمال ت و کارهای خالف اخالق میبخشند و پول دریافتی را صر می

 ودند.دیگر احترامی قائل نب

از سوی دیگر، حکام محلی پی بردند که یک کلیسای ملی را بیش از پاپ 

ها به کار گیرند و کمتر در قدرتشان  می توانند در جهت منافع خود و تحمیق توده

های مذهبی لوتر در بخش اعظم اروپا شمالی  سهیم خواهد شد. از این رو بدعت

 ل قرار گرفت. هم از سوی مردم و هم از سوی حکام، مورد استقبا

های آسمانی ختم نمی شود  برطبق نظرا ت کاتولیکی، وحی آسمانی به کتاب

رو بر هر فردی واجب است از عقاید  بلکه از طریق کلیسا ادامه می یابد. از این

ها، کلیسا را به  شخصی خود دست بکشد و تسلیم کلیسا شود. اما، پروتستان

را نمی پذیرند، و می گویند حقیقت ها  عنوان وسیله نزول وحی و اجتهاد کشیش

کتاب آسمانی جستجو کرد. میان روح و خدا نباید میانجی  خود ِ  را باید فقط در

 دنیوی و خاکی وجود داشته باشد.

این تغییر دیدگاه پیامدهای مهمی داشت. دیگر ممکن نبود با رایزنی با 

که باید با تفکر ، بلگمان و شبهه در مسائل را بر طرف کردمراجع عالیقدر دینی 

 درونی به این مهم پرداخت. این تغییر در دین، فلسفه، سیاست و اجتماع انعکاس

 گسترده یافت. و پیامد

به رواداری، که نخست  ی آغازین کلیسای مسیحی دورهی  رویکرد دوگانه

خواند و سپس  فرمانروایان را به قصد کسب آزادی برای خود به رواداری فرامی

ه خود دست به پیگرد دگراندیشان و مرتدان زد، بار دیگر در با تثبیت جایگا

 پیرائی دینهای رادیکال   ی اصالح دینی تکرار شد. در این زمان نیز آموزه دوره

تازه به  گرایان دینی  بینیم که اصالح زده می مورد سرکوب قرار گرفتند. شگفت

تیش عقاید دست های قرون وسطایی تف ای به شیوه دغدغهقدر ت رسیده بدون هیچ 

میالدی در ژنو، بدنبال اعالم جرم یوهانس کالوین،  ١۵۵۳یازند: در سال  می
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فرانسوی، االهیدان اسپانیایی میکل ِسرِو ت را به جرم  - گر دینی سوئیسی اصالح

سوزانند؛ یا هنگامی که مارتین لوتر از  ضدیت با اصل تثلیث زنده در آتش می

ید، منظورش آزادی دین به معنای آزادی گو  سخن می «آزادی انسان مسیحی»

دگراندیشان و مرتدان نیست، بلکه گسستن از بند قیمومیت علمای دین در مسائل 

 مذهبی است.

های  نشین ی قیصر و شاه جنبش اصالح دینی از جنگ قدر ت بین دو حوزه

گرفت و خود را به سطح یک   ای در آلمان در جهت گسترش خود بهره منطقه

ینی در امپراتوری آلمان فرارویاند. در طول یک مسیر پرتضاریس گرای د کثر ت

ای  ها، آزادی دین و وجدان به گونه  در چارچوب یک رشته قراردادها و بیانیه

ی خود را  نشین مذهب منطقه ی شاه تثبیت یافت، بطوریکه فرمانروای هر منطقه

 کرد. تعیین می

را  پیرائی دینکت ضدکلیسای مسیحی در واکنش به جنبش اصالح دینی حر

از این حرکت نه تنها رویارویی و پس راندن پروتستانتیسم، بلکه   شکل داد. هدف

باری  های خشونت اصالح حیا ت کلیسای کاتولیک نیز بود. در پی آن درگیری

ها در فرانسه از شواهد آن است. در آلمان نیز  نو ت روی دادند که پیگرد هوگه

میالدی برای احیای  ١۵۵۵)که در سال « سبورگصلح دینی آوگ»پایان قرارداد 

ساله که یکی از   سی   وحد ت ایمان منعقد شده بود( مقارن شد با آغاز جنگ

 های مذهبی جست. عوامل آن را باید در کشاکش

 

 ها گرایانه زندگی توده : نگارش تاریخ واقعفرانچسکو گویچیاردینی

( ١۴۸۳ – ١۵۴۰  Francesco Guicciardiniفرانچسکو گویچیاردینی )

سیاستمدار و مورخ ایتالیایی دوست و منتقد نیکولو ماکیاولی بود. او یکی از 

نویسندگان سیاسی عمده رنسانس ایتالیا است. او در شاهکار خود، تاریخ 

نگاری هموار کرد. او منابع  ایتالیا، راه را برای یک سبک جدید در تاریخ

تحلیل واقع بینانه از زندگی مردم و  دولتی را برای اثبا ت استدالل و تجزیه و

 کار گرفت.  حوادث زمان خود به

« تاریخ ایتالیا»یک از آثار او در زمان حیاتش منتشر نشد. او در کتاب  هیچ

 نوشت: ١۵۶١در سال 
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نی پیدا کرده بودند، دستورا ت الهی و رستگاری زمیها که قدر ت  پاپ

دگی مقدس و پاک، ها دیگر زن را از یاد بردند... هدف آن روحشان

ها به  قبال همسایگان نبود. آن گسترش مسیحیت و عمل نیک در

های جدید  شیوه گذاری و خلق آوری سپاه، انباشتن ثرو ت، بدعت جمع

  .مند شده بودند برای کسب پول از هر جایی عالقه

 

 پوستان امریکا کشی سرخ : افشای نسلدالس کاساسبارتلمه 

( ١۴۸۴ - ١۵۶۶  Bartolome´ de las Casasبارتلمه دالس کاساس )

کشیش، نویسنده و اسقف اسپانیایی، از کوچندگان به امریکا بود و با آزار و 

 کشی بومیان آمریکا به مخالفت پرداخت و به افشای آن دست زد. نسل

بود. در سفر  بارتلمه در کودکی در نخستین سفر کریستوف کلمب همراه او 

بودند. در بازگشت  یشانش نیز با او همسفر گشتهدوم کلمب پدر و چند تن از خو

پوست پیشکش آورد. بارتلمه در  از این سفر، پدرش برای او یک بردٔه سرخ

به همراه پدرش رهسپار جزیرٔه هیسپانیوال شد. در آنجا او شاهد بود که  ١۵۰۲

ها  شد. در سامانٔه استعماری آنجا اسپانیایی هایی با بومیان می چه بدرفتاری

نشین بودند و بومیان بردگانشان. بارتلمه در کتاب تاریخ خود  ران مستعمرهسرو

است که منبع درآمد اصلی کریستوف کلمب به بند کشیدن بومیان و  نگاشته

 عنوان برده در اسپانیا بود.  ها به فروختن آن

در مقام قاضی دینی به همراه سربازان به گشودن کوبا  ١۵١۳بارتلمه در 

ها بود. او  جا شاهد کشتار سراسری بومیان به دست اسپانیاییرفت. او در آن

 ساختند. مانده را به کار در معدن وادار می است که بومیان زنده آورده

بود  کوشید تا آرمانشهری را که در ذهنش پرورده ١۵١۶الس کاساس از 

ها به صلح و دوستی  شهر بومیان در کنار اسپانیایی عملی سازد. در این آرمان

ای در شمال ونزوئال را داد که در این  زیستند. او در خواست برپایی مستعمره یم

شود. از آن جمله اینکه به بومیان  هایی به کار بسته باید بهسازی مستعمره می

پوستی دارای کلیسا و  حقوق دادورانه پرداخت شود و هر دهکدٔه سرخ
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های کشاورزی را  شیوهها به باشندگان روستاها  بیمارستانی شود و اسپانیایی

 بیاموزانند. 

ها بر  آرمانشهر الس کاساس به جایی نرسید چرا که به زودی اسپانیایی

خواهی این تازش  خالف خواستٔه او برای گرفتن برده به بومیان تاختند و به کین

ها نیز به مستعمرٔه الس کاساس تاختند و آتش و ویرانی بر جای نهادند و  کاریب

دان او را نیز کشتند. از همه بدتر آنکه بدگویان از این رویداد چهار تن از مر

برداری از  ای استوار برای بایستگی بهره را نمونه بهره بردند و نزد پادشاه آن

 داشت آرامش نمایاندند. پوستان برای نگه زور در برابر سرخ

های دینی و نوشتن تاریخش پرداخت. از  او به از سرگیری آموزه ١۵۲۳از 

او دیگربار به گرواندن بومیان به مسیحیت از راه آرامش و ساخت  ١۵۳۷

کلیساها برای آنها پرداخت. به اسپانیا بازگشت و کوشید تا قانونی را بر ضد به 

به بار نشست و  ١۵۴۲هایش در  نهد. سرانجام کوشش بردگی کشاندن بومیان پایه

ب ناخرسندی باشندگان توانست چنین قانونی را از تصویب بگذراند. ولی این سب

ر شد تا پایان ها شد و جان او در آمریکا با خطر افتاد. بدین سان او ناچا مستعمره

 ماند.زندگی در اسپانیا 

 

 : رد اقتدار روحانی کلیساوینگلیزاولریش 

( کشیش، ١۴۸۴ – ١۵۳١   Ulrich Zwingli) وینگلیاولریش ز

عقاید  کهنی اهل سوئیس نویسنده، و موسیقیدان و رهبر جنبش اصالحگری دی

گرایانه داشت و با کلیسای کاتولیک و دستگاه کشیشی فاسد آن زمان  انسان

 کرد.  مبارزه می

کلیسای مشهور گراسمونستر شد و « کشیش مردم» ١۵١۸در سال 

های اصالحگرانه خود را ادامه داد. در طاعون سال بعد در زوریخ که  موعظه

ب و روز به پرستاری بیماران همت یک سوم مردم شهر تلف شدند، وی ش

کشیش ارشد این کلیسا گردید و آشکارا جنبش اصالح  ١۵۲١گماشت. در سال 

 دینی در سوئیس را اعالم داشت.
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پیشنهاد به  ۶۷ ،در جلسه شورای کبیر اسقفان زوریخ ١۵۲۳ سالوینگلی ز

 :میاناز کرد، شورا تسلیم 

 .سا ارزشی ندارد، خطاکارندکلی گویند انجیل بدون تایید همه کسانی که می

 است. جامع در انجیل تجلی کرده حقیقت بطور

 است. معظممسیح یگانه کشیش 

 آرند.برمسیحیان واجب نیست آنچه را مسیح فرمان نداده به جای 

مردان آنچه خدا جایز دانسته و منع نکرده صواب است، بنابر این همه 

 .توانند زناشوئی کنند می

 شناسم. ناشوئی برای کشیشان نمیز تحریم زفضاحتی شرم آور تر ا

 تاب مقدس و تعالیم مسیح ندارد.اقتدار روحانی کلیسا مبنا و مجوزی در ک

تصمیم گرفتند که  ١۵۳١ سالان آن در فقمجمع نمایندگان زوریخ و مت

های کاتولیک نشین را وادارند تا آزادی تبلیغ دینی را در سرزمینهای خود  کانتون

وینگلی آزادی دینی سرباز زدند، ز پذیرشن این کانتون ها از تامین کنند. چو

آنها میان ها وارد جنگ شوند.  پیشنهاد کرد که زوریخ و متفقان آن با کاتولیک

و  وینگلیزها چیره شدند و  ها بر پروتستان جنگ خونینی درگرفت. کاتولیک

ه کردند و را قطعه قطع زوینگلیها بدن  کشته شدند. کاتولیکپانصد تن زوریخی 

 ای از فضله آتش زدند.  بر روی توده

 

 (Jauslin Karlوینگلی اثر کارل یااوسلین )قتل ز
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 : عاشق فروتن حقیقت و عدالتهیو التیمر

اسقف پروتستان  ،(١۴۸۵ – ١۵۵۵  (Hugh Latimerهیو التیمر 

نظرش تغییر کرد و یکی از  بعد نخست مخالف اصالحا ت بود، اماانگلیسی، 

هایش بنیان  او با سخنرانیفعال اصالحا ت مذهبی در انگلستان شد. مدافعان 

و فروتنی از  عشق به حقیقت، عدالت ریزی کرد. اصالحا ت را در انگلستان پی

در دادگاه  به علت انتقاد از فساد زمامدارانوهای التیمر است. ا ویژگی

 سوزاندند.در آکسفورد را  پیکرشتکفیر شد و  مینیستر وست

 

 : مذمت زاهدان و زراندوزانرابلهفرانسوا 

( ادیب، پزشک و ١۴٩۴ - ١۵۵۳  François Rabelais)فرانسوا رابله 

 رنسانس فرانسه بود.  گرای و انسان طنزپرداز نویسنده بزرگ

 The Life of) «پانتاگروئلزندگی گارگانتوا و » ترین اثر او رمان مهم

Gargantua and of Pantagruel )های علمی  یسا و مقاماست. این رمان کل

را بر علیه او شوراند و متهم به منافی اخالق بودن شد. بنابراین وی مقام و 

جایگاه روحانیت خود را از دست داد. انتشار جلدهای بعدی همین اثر، باعث 

شهر ت او شد. وی تالش کرد تا در جلدهای بعد، تغییراتی اعمال کند تا رضایت 

 روحانیون را به دست آورد. 

آمیز معارف اسکوالستیک و  ای مطایبه ابله در این دو کتاب به شیوهر

مجعوال ت کشیشان و رفتار نابهنجار طبقه اشراف را به باد مذمت و انتقاد گرفت 

طبعی خاص در لباس حکایاتی غریب و  و فرهنگ فاسد عصر خود را با شوخ

ندوزان و های او که در واقع کنشی علیه زرا العاده توصیف کرد. کتاب خارق

استقبال فراوان روبرو شد ولی از  ، در نزد عامه بازاهدان ریاکار زمان او بود

طرف بزرگان سوربون و استادان حکمت الهی مورد سوظن قرار گرفت و 

 محکوم شد.



 در غرب آن شدن گیری، ژرفش و نهادینه روند شکل: رواداری

 107 

بعد از آن رابله ناگزیر از شهر لیون به پوآتو گریخت و در آن شهر مدتی 

هارده سال بعد از این واقعه جلد سوم در خانه دوست خود مخفیانه زندگی کرد. چ

منتشر کرد و دو سال بعد « اعمال و اقوال پانتا گروئل»کتاب خود را با عنوان 

هم جلد چهارم آن را با همین اسم چاپ کرد. دو کتاب اخیر هم مثل دوتای اول از 

 طرف سوربون محکوم و نویسنده آن باز مجبور به گریختن شد.

زیست. وی از آسایش   می دگرگونی اند و در دوربو طلب تحول یمرد رابله

گریخت و تشنه تجسس و تبحر بود. همه وقت خود را با شوق و شیفتگی   می

آمد که   شمار می گذراند. او نمونه کامل عهد رنسانس به  فراوان به آموزش می

 های باستانی، نو گرداند.  کوشید تا فلسفه و معنویا ت زمان را در پرتو اندیشه  می

کار بردن قواعد زبان و برجا  رابله بیش از هر چیز، در شیوه انشاء و به

نشاندن درست کلمه و تناسب در ترکیب کالم، هنرمندی و استادی دارد و در 

آمیز و هزل و مطایبه فصیح و شیوا را با قدر ت  ها، روح مضحکه  نوشته

طور  را به های مختلف انسان آمیزد. وی با خطوط وسیع، چهره  نویسندگی می

چنان که هست، به خواننده القا  کند و نهاد آدمی را آن  آمیز ترسیم می مسخره

 نماید.   می

شگفتی سبک نگارش رابله در آن است که میان خنده و دانش، رابطه 

رابله وجود بشر را به مسخره »اند که:  دارد. درباره او گفته  نزدیک برقرار می

گیرد، اما این کار را با چنان لطفی   به مسخره می گیرد، وجود خدایان را نیز  می

 «آورد نه به خدایان.  مه وارد میدهد که نه به بشر لط  انجام می

هایش سعی دارد تا نادانی و سفاهت مدرسان و کشیشان  رابله در داستان

دارالعلم سوربون را در لباس و شخصیت یکی از افراد نشان دهد. تمسخری که 

تر از  کند، کم شعوری و ریای کشیشان می های خود از بی رابله در داستان

تمسخری نیست که او از درجه عقل و پایه شعور استادان حکمت الهی در 

 کند. سوربون می

باره و  پرست، شکم باز، شهو ت جو، نیرنگ رابله کشیشان را مردمی مفسده

 گوید:  و میخواند  ثمر و فاقد ارزش می داند و آنان را موجوداتی بی سودجو می
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اینان نه مانند روستاییانند که زمین شخم زنند، نه چون پزشکان 

ان و سوداگران که که بیماران را درمان بخشند و نه چون بازرگان

و سایر مایحتاج مردم را فراهم کنند. به همین خوراک و ارزاق 

دلیل منفور همه هستند و اغلب مردم آنان را مورد استهزا و 

ها را دست  دهند و در هرجا فرصتی بیابند آن تمسخر قرار می

 اندازند. می
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 شانزدهم سده -۳

 شانزدهم هنوز با جزم خود حکومت می کرد. با برداشتی سده درکلیسا 

افالطون و ارسطو که از سریانی و عبرانی به عربی  ی تحریف شده آثار از ویژه

کرد. با دستیابی به  جیه میو از عربی به التین ترجمه شده بود، این جزم را تو

 برداشت قرون وسطا ،به زبان یونانی معلوم شدهای این دو فیلسوف  اصل نوشته

از تعلیما ت این دو فیلسوف و حکمت اشراق و مشاء  ویژه برداشت کلیسا و به

 غایت ناقص و اشتباه بود. به

راه برای های واقعی ارسطو با مسیحیت  مغایر ت اندیشهبا آشکارشدن 

 های گذشتگان بیش از پیش آشکار شد. کافی نبودن اتکا به گفته و به عقل رجوع

کلیسا تالش اندیشمندان برای شناخت انسان، جامعه و طبیعت را با قهر و 

را بریدند و او را زنده  ( ایتالیائیLucilio Vaniniوانینی )زبان آتش پاسخ داد. 

چون انسوی را ( فرPetrus Ramusموس )راهای  کتاب زنده سوزاندند.

جه کردند و سرانجام او ای بر رد ارسطو نوشته بود سوزاندند، او را شکن رساله

 St. Bartholomew'sسن بارتلمی ) عام قتل مشهور بهها  عام پرتستان را در قتل

Day massacre .به قتل رساندند )( اتین دولهEtienne Dolet و جیوردانو )

فیلسوف ایتالیائی کامپانال  سوزاندند. در آتشرا ( Giordano Brunoبرونو )

(Tommaso Campanella ) های دراز زندانی کردند.  سالرا 

 

 و زایش دانش نوین انقالب علمی

در دست  انحصار حقیقتادعای  ها و باطل کردن  دانش نوین در افشای دگم

بینی کهنه در  های جهان نقش بنیادی داشت. آشکار شدن کاستی مذهب و کلیسا،

کرامت انسان بیش از شان وراه را برای دفاع از  ،ه جهان، زمین و انسانبار

 پیش گشود.
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تا  ١۴۵۰های  ( که حدود سالscientific revolutionدر انقالب علمی )

علمی شکل  های به وقوع پیوست، علم روی پا خود ایستاد و روش ١۶۸۰

 گرفت.

تاب در سال برخی از پژوهشگران، آغاز انقالب علمی را انتشار دو ک

 On the Revolutions of) «دربارهٔ چرخش کرا ت آسمانی »های به نام ١۵۴۳

the Heavenly Spheres در باره ساختار بدن »( اثر نیکالس کوپرنیک و

 ( اثر آندریاس وزالیوسOn the Structure of the Human Body) «انسان

های مذهبی کشید  ا جزمدانند. در این دوران بود که دانش مرز قطعی خود را ب می

بیش از پیش  ،و سنگری برای اندیشمندان آزاد شد. تضاد بین مذهب و دانش

 تشدید شد.

در این دوران با نواندیشی و تکیه به مشاهده، آزمایش و علنیت و شفافیت، 

 ها، خرافا ت و ایمان کورکورانه ضربه جدی زد. ها، تعصب علوم طبیعی بر جزم

دنیای نوینی را به روی انسان   تلسکوپیکروسکوپ، اختراع ابزارهایی چون م

 و دانش نوین شد. پژوهشگشود و جزء جدایی ناپذیر 

های رجر بیکن سده سیزدهم و لئونارد  ها و آزمون بنیان دانش نوین با اندیشه

دوینچی سده پانزدهم گذاشته شد. در سده شانزدهم کپرنیک بنیان اخترشناسی 

بنا نهاد. کپلر قوانین  ،ورشید و سیاره بودن زمیننوین را با اثبا ت مرکزیت خ

 کشف کرد و گالیله علم مکانیک را بنیان نهاد.  را حرکا ت سیارا ت

های جدی برداشته شد.  در ریاضیا ت، فیزیک، پزشکی و جراحی قدم

برای حل معادال ت درجه سوم  ی( با یافتن روشGerolamo Cardanکاردان )

در تکامل جبر قدمی بزرگ برداشت. ویت  نفیمکارگیری اعداد  بهو چهارم و 

(François Vièteبا به ) دادن  کارگیری حروف در معادال ت برای نشان

تر نمود و  ها و پارامترها، نگارش و نمایش و کارکردن در جبر را آسان مجهول

 سوی جبر نوین برداشت. قدمی بزرگ به

لس ( علم تشریح را بنیان نهاد. پاراسAndre Vesaleوزال )

(Paracelsus( و گسنر )Conrad Gesner در ) ،پزشکی، روانشناسی

 یویلیام هاروهای بزرگ برداشتند.  داروشناسی قدمشناسی و جانورشناسی، گیاه
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(William Harveyدستگاه گردش خون ) )را کشف و  )گردش خون بزرگ

 Michael)سروتوس میکائل شود.  تشریح کرد که خون از طریق قلب پمپ می

Servetus )را کشف کرد. )در ریه( گردش خون کوچک 

به رابطه  های بلند برداشت. ماکیاولی علوم اجتماعی در قرن شانزدهم گام

سیاست را  غیر اخالقی تصویر میان قدر ت، سیاست و اخالق پرداخت.پیچیدۀ 

 مقدس است. سیاست دارای ماهیتی غیرموشکافی کرد و نشان داد که 

( از Jean Bodinن )یبودژان و  (Étienne de La Boétieالبوئسی )

 حقوق طبیعی بشر یعنی آزادی و برابری دفاع کردند.

الملل را بر بنیان قوانین علمی  ( حقوق بینHugo Grotiusگروسیوس )

 بنیان نهاد.

 

 : تکفیر بخاطر ترجمه انجیلله اتینود

و  ، مترجمدیب( ا١۵۰٩ – ١۵۴۶  (Etienne Doletله اتین ود

از سوی کلیسا  به خاطر ترجمه انجیل به فرانسویکه  ر فرانسویدا چاپخانه

(. کلیسا که تفسیر و برداشت  ,1889Christie) تکفیر و در آتش سوزانده شد

راستین از انجیل را منحصر به خود می دانست هرگونه تالش برای معرفی 

  ها را مانع می شد. محتوی کتاب مقدس به توده

 

 : رد تثلیثلسروتوس میکائ

 ،پزشک( ١۵١١ – ١۵۵۳  (Michael Servetusل سروتوس میکائ

که گردش خون کوچک )در  بود کسی ، نخسینو انسانگرای اسپانیائیمتکلم 

 ریه( را کشف کرد. 

های کلیسا شمرد. وی  سروتوس نظریه تثلیث را نپذیرفت و آن را از بدعت

ب اعتقاد نامه عهد جدید ادعا کرد مسئله تثلیث که بر حسدقیق پس از مطالعه 

مسیحیان امری مسجل شده  میالدی برای ۳۲۵در سال ( Nicene Creedنیقیه )
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این عقیده کفر محض و باطل  که تاکید کردوجود ندارد و  کتاب مقدسبود، در 

 On the) «در باب خطاهای تثلیث»ای به نام  رساله ١۵۳١درسال  است.

Errors of the Trinity )یث یعنی مبدأ تثل که دمنتشر ساخت. وی مدعی بو

محال  داعا ت کلیسای کاتولیک است و عقلنالقدس از اب ب و ابن و روحاَ ایمان به 

این برداشت  خدای واحد ترکیب شود. در است که از اجزای ثالثه سه شخصیت

ب یتعق تحتسروتوس  جهت نیبه همنداشت و  همخوانی سایکل سران  برداشت با

 در آن در که ییسایکل از و کردند ریدستگ و ییشناسارا  او ژنو در .گرفت قرار

ه بی و دندیکش رونیب بود عباد ت حال  های دانیم از کیی در اش علمیمقام  به تََوجُّ

 برگزار مختصر لییخ او ی محاکمه .آتش سوزاندند در زنده، عام مالء در ژنو

 دور ربا پنج را نابیو ط بستند ستونی را به او، حکم اعدام اجرای روز در و شد

 اطراف و نهادند سرش بر گوگرد به آغشته ریحص از تاجی .کردند حلقه گردنش

 شیب مرگ هنگامسروتوس  .ردیبم شترییب زجر با تا دندیچ های تر مهیه بدنش

 (Bainton, 2005) .نداشت سال ۴۲از 

 

 گذار کالبدشکافی : بنیانآندریاس وزالیوس

( پزشک ١۵١۴ - ١۵۶۴  Andreas Vesaliusآندریاس وزالیوس )

ریزی کرد. او در  بلژیکی از جالینوس انتقاد کرد و اساس کالبدشناسی را پی

زمان را به  زمان خود اهمیت علم کالبدشناسی را به جهان شناساند و پزشکان آن

 پذیرش این امر مهم دعو ت کرد.

 On the Structure of) «در باره ساختار بدن انسان» وزالیوس در کتاب

the Human Body ساختار بدن انسان را به طور عینی و با تشریح دقیق )

های نظری راجع به ساختمان بدن آدمی  زنی توصیف می کند و به همه گمانه

 پایان می دهد.
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ای از کالبد شکافی انسان  تصاویر دقیق و پیچیده در باره ساختار بدن انسان کتاب وزالیوس

 را، اغلب در حالت تمثیلی، معرفی می کند.
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 ها کالوینیستها و هم  هم کاتولیکنظری  تنگ نبرد با: کاستلیو سباستین

 و واعظ (١۵١۵ - ١۵۶۳  Sebastian Castellio) کاستلیو سباستین

 و اندیشه آزادی مذهبی، از مدافعان جدی رواداری یکی فرانسوی و متکلم

 هم در ها و یکهم در کاتول نظری و قشریت به تنگ کاستلیو. بود وجدان

نیاز یک ایمان راستین  کرد و برهان می آورد که پیش انتقاد می ها الوینیستک

کشتن یک »های مشهور اوست:  آزادی اندیشه، استدالل و وجدان است. از گفته

 « از یک نظر نیست، بلکه یک قتل است. دفاعانسان 

قبر کردند و جسدش را سوزاندند و  مخالفانش او را نبش کاستلیوپس از دفن 

ترش را پراکندند. در این دوران است که عنصر اولیه گفتمان رواداری خاکس

مدرن شکل می گیرد: از یک سو تمایز بین اقتدار کلیسا و وجدان مذهبی فردی 

در غرب  (secularهای مذهبی و عرفی ) و از سوی دیگر جدائی قدر ت

 .شود گذاری می بنیان

گی و شخصیت دوران، زند« وجدان بیدار»تسوایگ در رمان  استفن

 (.١۳۷۶هنرمندانه توصیف کرد. )استفن تسوایگ، را سباستین کاستلیو 

 

 : لزوم نظارت دولت بر کلیساتوماس اِراستوس

پزشک، ( ١۵۲۴ - ١۵۸۳  Thomas Erastusتوماس اِراستوس )

کرد که دولت باید گناهان  سوئیسی که استدالل می-شناس آلمانی فیلسوف و یزدان

کند نه کلیسا. اِراستوس معتقد بود که دولت باید بر کلیسا مسیحیان را مجازا ت 

 نظار ت داشته باشد، حتی در مسائل کلیسائی.

 

 ستبه آنها اه ی توده : قدرت مستبدان هدیهالبوئسی

( نویسنده ١۵۳۰ - ١۵۶۳   Étienne de La Boétieاتینه دی البوئسی )

 باشد.  می فرانسوی و بنیانگذار فلسفه سیاسی در کشورش
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و  تازد به سلطنت مطلقه و دیکتاتوری می از یک سو هایش اتینه در نوشته

. استدالل او این کند ها را گوشزد می از سوی دیگر مسئولیت کالن سیاسی توده

 ها این قدر ت را اعطا کردند. ه آناست که مستبدان قدر ت دارند زیرا مردم ب

 

 گرائی : مروج اندیشه نسبیتننتدو ما

نویسنده و ( ١۵۳۳ – ١۵٩۲  (Michel de Montaigne مانتنمیشل دو 

 او یکی از تأثیرگذارترین نویسندگان دورٔه رنسانس است. فیلسوف فرانسوی

به شناخت رسید که  و اینا .گرائی فردباور و مخالف پیگیر استعمار است انسان

عنوان  بهگوناگون دارند. حقیقت و معیار مطلقی های  ها آداب و اندیشه انسان

توانند در  او اعتقاد داشت که دو نفر نمیوجود ندارد. « اب و اندیشه کاملآد»

تواند برای همیشه  حتی یک نفر هم نمی نظر باشند. باره یک موضوع کاملن هم

کند.  های انسان با شرایط زندگی و سنی او تغییر می یک نظر داشته باشد. اندیشه

(Allwood, 1990) 

 

 دناک تر از ضربه نیزه است.جورج وتستون: ضربه یک قلم در

نویسنده و متفکر ( ١۵۴۴ – ١۵۸۷  George Whetstoneجورج وتستون )

 Heptameronسی در یکی از آثار خود با عنوان مجادال ت جامعه مدنی )انگلی

of Civil Discourses)  می نویسد: "ضربه یک قلم دردناک تر از ضربه نیزه

 است."

 

مایگی رهبران  بی ریشخند ها و ودهدردهای ت : شرحمیگل دو سروانتس

 طلب جنگ

( ١۵۴۷ -  ١۶١۶    Miguel de Cervantesمیگل دو ِسروانتِس )

ن رمان مشهور دُ و آفریننده نویس اسپانیایی  نویس، شاعر، نقاش و نمایشنامه رمان

آید و بسیاری از  شمار می های ادبیا ت کالسیک اروپا به که از پایه است کیشو ت
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رین آثار ادبی جهان یاد به عنوان اولین رمان مدرن و یکی از بهت منتقدان از آن

 کنند. می

به دستور فیلیپ دوم پادشاه وقت اسپانیا برای  ١۵۶٩در سال  ِسروانتِس

شرکت در جنگ به ایتالیا سفر کرد. وی به مطالعه برخی از آثار ادبی در آنجا 

ها و  اسپانیا با ترکجنگ در  اوپرداخت و تحت تاثیر هنر ایتالیایی قرار گرفت. 

ای که  است. دست چپ او در این جنگ به دلیل صدمه شرکت داشتهنیز  الجزایر

به زندگی نظامی  ١۵۷۲به اعصاب دستش وارد شد از کار افتاد. او در سال 

 خود پایان داد و زندگی عادی خود را از سر گرفت.

ی گزنده نزکاود و با ط سروانتس در آثارش روح و اعماق انسان را می

ها را از یک سو و  زندگی و دردهای توده« ن کیشو تدُ »کند. او در  انتقاد می

کند. او تضاد میان واقعیتی  طلب را هنرمندانه روایت می مایگی رهبران جنگ بی

های  کنند و بلندپروازی نرم می که مردم کوچه و بازار روزانه با آن دست و پنجه

طلب را با خلق سه شخصیت  تهی و رجزخوانی رهبران جنگ میان

در آن « ن کیشو تدُ »کند. علت ماندگاری و محبوبیت  نشدنی روایت می فراموش

طلب و  ها باقی است و هنوز رهبران جنگ است که هنوز رنج جانفرسای توده

 کنند. های خود را با توطئه بیگانگان و خارجی توجیه می کفایت، ناتوانی بی

با نثر شیوای در سال « ُدن کیشو ت»ضی یاد محمد قا مترجم بزرگ، زنده

 به فارسی ترجمه کرد ١۳۳۶

 

 : پیشگام فلسفه و دانش نوینجیوردانو برونو

اخترشناس، ( ١۵۴۸ - ١۶۰۰ Giordano Brunoجیوردانو برونو )

پیشگامان گسست از  یکی از تاثیرگذارترین ایتالیایی،لسوف و شاعر یف

برونو به دلیل مخالفت با  است. هاى میانه هاى علمی و فلسفی سده  اندیشه

چون و چرای فلسفه ارسطویى و  های گذشته و عقاید بی های َجزمی سده آموزش

های انتقال از  نیز تأثیر ژرف بر فیلسوفان پس از خود، یکی از موثرترین حلقه

 فلسفه كهن به فلسفه عقالنی دوران جدید است. 
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د و به سرعت یگرد یبمذه یا وارد مدرسه یاز نوجوان وردانو برونویج

مرزبندی ن مكتب یخرافا ت ا با و علوم مربوط به دوران ارسطو را فرا گرفت

 . نمود یرویو از فالسفه قبل از سقراط پ کند

ى زده است یها ى داشت. او حدسیها دگاهیز دین ینه اخترشناسیبرونو در زم

ابت شده دانشمندان بعد از او ث یها از آنها در پرتو كشف یاریبس یكه درست

 ین. ویو مركز نبودن زم یى در منظومه شمسیها ارهیاست. از جمله وجود س

د یه خورشیشب های دیگری ت جسمینها ی، بیهانیك یكرد كه درفضا ید میتأك

 وجود دارد. 

رود  ین نمیز از بیچ چیم كرد كه بر اساس آن هیماده را تنظ یاو قانون بقا

ر ییخود تغ یو ماد یدر شكل خارجدهد، بلكه  یخود را از دست نم یو هست

ز یزمان و ن -فضا  یگانگیل یها از قب نهیزم یاریكند. فلسفه برونو در بس یم

 ، هماهنگ است. یك امروزیزیها، با ف بودن جرم جسم ینسب

كند و در  یده داشت كه روح خدا در جسم جهان حلول میعق همچنین برونو

 ست. نامیراو  ین، ابدیاز خداوند و بنابرا ی، جزئیجه، هر فردینت

« دیى دوران جد پدر فلسفه»لسوف فرانسوى را یف« رنه دكار ت»اگر چه 

و  ش از او آغاز شدیار پیانه، بسیهاى م ى سده شهینامند، اما گسست از اند مى

اندیشه هاى ژرف  ى هفدهم، بلكه در دگرگونى هاى خود را نه در آغاز سده شهیر

 دارد.هاى پانزدهم و شانزدهم  سده در

، عصر مدرسیى  شهیاند دوران پایانی مان دریى دانش از ا ندهیى فزایبا جدا

مانى یكه هدف آن استقالل فلسفه و دانش از اعتقادا ت ا پا گرفتاى  فرهنگى تازه

د یاى را نو انه، برآمد دوران تازهیهاى م ان سدهیبزرگ در پا هدیبود. سه پد

 : ندداد مى

 (گرائی انسانو  نوزائیك باستان )یسى فرهنگ كال اى دوبارهیـ اح١

 اصالح دینـ جنبش ۲

 انهیهاى م ا ت سدهیعى از چنگال جزمیهاى طب ى دانشیـ رها۳
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ونانى ی اندیشمندان، ١۴۵۳در سال  یه توسط عثمانیر قسطنطنیپس از تسخ

ن یختند. این گریزم ونان، به مغربیك یبا متون اصلى بازمانده از دوران كالس

ى یونان باستان را آسان كرد، بلكه آشنایى  ترسى به آثار فلسفهامر نه تنها دس

ز یونان باستان را نیآراى متفكران  ی واسطه بی ونانى و شناختیدوباره با زبان 

 ن گسترش داد.یزم در مغرب  سابقه اى بى به گونه

هاى  شهیمكتب افالطونى با استقبال پرشورى روبرو شد و همزمان اند

ى  زانسى سدهی( متفكر بPlethonافت. پلتون )یترش ز گسینوافالطونى ن

كى از یتوان  نه نقش مهمى بازى كرد. وى را مىین زمیچهاردهم و پانزدهم، در ا

اى ین دانست. تالش او متوجه احیزم ى افالطونى در مغرب مروجان پرنفوذ فلسفه

اى او ه شهیر اندیبود. تحت تاث« تیحیمس»ى بالمنازع  در مقابل سلطه« تیونانی»

در  (Medici de' Cosimo) «سىیمد»ار دودمان یشهر« مویكوس»بود كه 

ن ین شهر كرد. ایاى آكادمى افالطون در ایاقدام به اح ١۴۵٩فلورانس، در سال 

هاى فرهنگى و  ن كانونیتر ن و مهمیتر كى از بزرگیآكادمى در عصر رنسانس، 

 ن بود.یزم هنرى مغرب

فرانسه و آلمان در ا و سپس یتالیسراسر ابه از فلورانس تازه  شیموج گرا

ى، دست به یایتالیشمند ای( اندPomponatiusوس )یافت. پومپوناتیگسترش 

( Lipsiusوس )یپسیهاى رواقى توسط ل شهیى زد و اندینوسازى مكتب ارسطو

دان یاضیلسوف و ری( فGassendiا شد. گاساندى )یمتفكر و حقوقدان هلندى اح

( Sanchezونان باستان را زنده كرد و سانچز )یهاى  ستیى اتم شهیفرانسوى اند

ر یجا تحت تاث ى همت گماشت. همهیگرا ج افكار شكیمتفكر فرانسوى به ترو

هاى هنرى و علمى به وجود  اى در حوزه ونان باستان، زندگى تازهیهاى  شهیاند

 .ایستاد علمی ها ن جنبشیابا تمام توانش در برابرسا یآمد. كل

گرفت، جنبش  انا ت شكل مىین جریموازى با اکه ز تحوالتى گر ایكى دی

ى یمانى، رهایى ا عنى جنبشى كه در حوزهیود، ب (reformation) یناصالح د

ى شانزدهم  از آغاز سده پیرایی دین سا را هدف گرفته بود. جنبشیاز اقتدار كل

قابل در مکاتولیک سا یكل . اماك بودیساى كاتولیى كلیخواهان اصالح و نوگرا

 كرد.  ستادگى مىیا نوگرائی
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همراه شد:  پیرایی دینر یناپذ هاى ملى با ژرفش روند بازگشت برآمد دولت

وست، یهاى لوترى پ ناوى به رفرمیساى ملى شكل گرفت، اسكاندیدر انگلستان كل

ا یارى باواریست شدند و در آلمان تنها شهرینیس كالویئاسكاتلند، هلند و سو

 ك بماند. یون مقاومت كند و كاتولیرومند رفورماسیبش نتوانست در مقابل جن

هاى  شه را فراهم ساخت، رشد دانشیى اندیى رها نهیعنصر سومى كه زم

هاى ارسطو اقتدارى  دگاهیها بود كه د عى، سدهیهاى طب عى بود. در دانشیطب

دانست، برخاسته و  عت مىیى طب وچرا داشت. هر آنچه كه انسان در باره چون بى

شناخت. مشاهدا ت و  ت مىیها را به رسم سا آنیثر از آثار او بود كه كلمتا

ى  ى كره اى تازهیگرفت. با كشف جغراف هاى مستقل به ندر ت صور ت مى پژوهش

 عت آغاز شد.یى تفكر نسبت به طب وهین در شیادیدنظر بنین، تجدیزم

ر یاط تصوی( اخترشناس آلمانى، با احتKopernikusك )یدر آغاز، كپرن

دان آلمانى یعی( طبKeplerاى از جهان ارائه داد. در پى او، اكتشافا ت كپلر ) ازهت

هاى  گران در حوزهیى و دیایتالیكدان ایزیدان و فیاضی( رGalileiله )یو گال

ن و از جمله در قلمرو یهاى فكرى گوهر ك، به دگرگونىیزیاخترشناسى و ف

 دند.یهاى فلسفى منجر گرد آموزه

انه در تضاد یهاى م ى اساسى، با تفكرا ت سده شهیر سه اندى رنسانس د فلسفه

 بود:

ى رنسانس، جهان  ى ناكرانمندى جهان بود. درفلسفه شهیشه، اندین اندینخست

ر ین جسمى آسمانى بود مانند سایآمد. زم ان به شمار مىیپا از نظر مكانى بى

شه، همانگونه یاند نیى ا هید. برپایگرد د مىیها به دور خورش ها و همانند آن ارهیس

د جهانى كه شناخت ما از آن یست، بایكه بر شناخت ما مرزى قابل تصور ن

 Nikolausكوالوس كوسائنوس )یز بى حد و مرز باشد. نیرد نیگ سرچشمه مى

von Kuesكى و یهاى كپرن شه، آموزهین اندیكدان آلمانى، با ایزی( اخترشناس و ف

 آماده ساخت.وردانو برونو را یهاى فلسفى ج دگاهید

وردانو یعت بود كه از طرف جیى وحد ت روح و طب شهیشه، اندین اندیدوم

ن تفكر یندگان این نمایتر كى از بزرگین حال، یبرونو مطرح شد. در ع

ى  وستگى همهی( پزشك و متفكر آلمانى بود كه پParacelsusپاراسلزوس )
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ى یها سمیرگانى ستارگان را ا ساخت. وى همه عت را مطرح مىیهاى طب دهیپد

هان یدادهاى كیها. براى او رو دانست، درست مانند انسان داراى نفس مى

(macrocosm( بازتاب سرنوشت انسان )microcosmبود و بر ا )ه ین پای

 ابد.یت ستارگان، سرنوشت خود را دریتوانست از وضع آدمى مى

د، ن دستاوردهاى فكرى آن زمانه بویتر كى از بزرگیشه، كه ین اندیسوم

عى، یهاى طب دهیى، در انطباق بر پدیى رها شهین اندیى فرد بود. ایى رها شهیاند

 د.یشنده انجامیهاى اند ى ذا ت نى همهییبه مفهوم خودآ

نى یب ى اصلى زمانه را در جهان شهین سه اندیتمامى ا وردانو برونویج

كرانگى یبى  شهیر جهان بسته و كرانمند، به اندیاى گرد آورد. گذر از تصو گانهی

كى یتوان او را  ه مىین پایرفت. بر ایپذ وردانو برونو صور ت تحقق یهان، با جیك

 ن متفكران عصر رنسانس به حساب آورد.یتر ن و شاخصیتر از مهم

ى آوارگى او آغاز شد.  ب دورهین ترتیبرونو را متهم به ارتداد كردند. به ا

و رفت. در آنجا موقتا به خت و سپس از آنجا به ژنیا گریتالینخست به شمال ا

هاى  ستگاهیس، لندن و آكسفورد ایوست. تولوز، پاریها پ ستینیى مذهبى كالو فرقه

ن شهرها هر جا كه امكانى به او داده یهاى ا بعدى زندگى او بودند. در دانشگاه

ارى یكرد. برونو همزمان دمى از نوشتن غافل نبود و آثار بس س مىیشد تدر مى

د. سپس به شهرهاى آلمانى ماربورگ و یى آفریایتالین و ایهاى الت به زبان

وست. پراگ و فرانكفور ت ین لوتر پیروان مارتیتنبرگ رفت و در آنجا به پیو

 ها اقامت داشت. ا بودند كه برونو در آنیتالین شهرهاى خارج از ایآخر

گانه یونان باستان بیست، براى تفكر یهان نین مركز كیشه كه زمین اندیا

گر، به گرد آتشى یارا ت دین به همراه سیزدند كه زم ها حدس مى ثاغورىی. فنبود

ستارخ یگردد. آر هان قرار دارد مىیى كانونى ك مركزى كه در نقطه

(Aristarchر )ش یى سوم پ ونانى اهل ساموس، در سدهیدان و اخترشناس  اضىی

لى، بلكه بر یك آتش مركزى تخیارا ت نه بر گرد ین باور بود كه سیالد بر ایاز م

ره نشد و به فراموشى سپرده شد. در یهاى او چ دگاهیگردند. اما د د مىیگرد خورش

مركزى جهان  نیى زم شهیانه، اندیهاى م هاى پس از آن و در تمامى سده سده

 ره بود.یچ
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ستارخ دوباره مورد توجه قرار گرفت و یا ت آریى پانزدهم، نظر در سده

ارا ت از ید كه حركت سیجه رسین نتیخود به ا هاى ك در بررسىیا شد. كپرنیاح

دگاهى یف است تا از دیتر قابل توص ار سادهیدمركز بسیدگاهى خورشید

 مركز. نیزم

ق افتاد. در یك، به علت موانع فراوان به تعویى كپرن هین نظریى ا اما ارائه

هاى نجومى هنوز اختراع نشده بودند و مشاهدا ت و محاسبا ت او  نیزمان او دورب

نه ین زمیز در اید نیش عقایگرد توسط دستگاه تفتیم از پیق بودند. بیهنوز نادق

ك نتوانست به طور كامل از یكرد. افزون بر آن، كپرن نقش مهمى بازى مى

ن و توخالى یاى بلور هان كرهیى جهان بگسلد. وى معتقد بود كه ك ر گذشتهیتصو

هان براى یه، كین پایا رسد. بر ان مىیاست كه با سپهر ستارگان ثابت به پا

 ك هنوز محدود بود.یكپرن

هاى  دهیك آشنا شد. او بخشى از ایهاى كپرن دهیوردانو برونو در جوانى با ایج

گر را طرد یرفت و در نظام فكرى خود ادغام ساخت و بخشى دیك را پذیكپرن

 ا ت،یاضیهاى خود كمتر بر ر دهیك در این نظر بود كه اگر كپرنینمود. برونو بر ا

ش یشتر به پیهاى ب توانست گام بود، مى عى متكى مىیهاى طب شتر بر دانشیبلكه ب

 بردارد.

رگذار بوده، بلكه به یى علمى و اخترشناسى تاث برونو نه تنها در گستره

ده است. افزون بر آن، یرومند بخشیاى ن ش براى پژوهش آزاد و مستقل تكانهیگرا

ارى از متفكران پس یست و راه بسیردنى نز انكار كیهاى فلسفى او ن ر آموزهیتاث

عت در آراى یهمانى خدا و طب نیى ا شهیاز خود را هموار ساخته است. اند

ى مونادها در  ز آموزهیگردد ـ و ن ره مىیت دكارتى چینوزا ـ كه بر ثنویاسپ

شگام یتوان پ تس، ملهم از افكار برونو بوده است. برونو را مىیبنیك الیزیمتاف

ى  طرهیساز فروپاشى س نهیى و زمیشه، منتقد جزمگرایآزادى اند كار براىیپ

 د دانست.یحى در عصر جدیت مسیروحان

میالدی عقایدش را در مورد عالم و كائنا ت به زبان  ١۵۸۴در سال برونو 

« از بی نهایت، از عالم و از جهان ها»ایتالیایی و التین در اثری تحت عنوان 

(On the Infinite Universe and Worlds.نوشت )  تالیف این كتاب دشمنی
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كلیسای كاتولیك را علیه او برانگیخت و سرانجام برونو مانند بسیاری از دیگر 

 شد.جلب  تفتیش عقایدعصرش به دادگاه  دانشمندان هم

، یکی از اعضای دادگاه تفتیش عقاید مذهبی به برونو نامه ١۵٩١در سال 

برونو در اثر اشتیاقی كه به دیدن نوشت و او را برای تدریس دعو ت كرد. 

احتیاطى  ها دربدرى، بى پس از سال ١۵٩۲در سال وطنش داشت فریب خورد و 

اما به محض ورود، او را دستگیر كرده و به  كرد و دعو ت به ونیز را پذیرفت.

( شكایت بردند. پس Inquisitionاو به دادگاه تفتیش عقاید ) زندان افكندند و از

 م تحویل دادند. وبه دستگاه تفتیش عقاید راز چندى او را 

میالدی پس از سالگی  ۵۲در سن  ١۶۰۰فوریه سال  ١۷در روز برونو 

دستور پاپ کلمنت هشتم  به ،های دادگاه تفتیش عقاید چال سال در سیاه ۸گذراندن 

های كفرآمیز و همكاری با ملكه الیزابت كه مخالف كلیسا  به جرم نگارش كتاب

م زنده زنده در آتش سوزانده شد. قبل از وكامپو دی فیوری شهر ردر میدان بود 

اینكه جیوردانو برونو در آتش سوزانده شود، جالدان برای اینكه او را از گفتن 

 سخنان كفرآمیز، از نظر دادگاه انگیزاسیون، بازدارند، زبانش را قطع كردند.

خستین شهید بدینسان، دانش جوان عصر جدید، در وجود جیوردانو برونو ن

هاى علمى، بلكه بیشتر  خود را یافت. با اینكه محكومیت وى نه فقط به دلیل دیدگاه

او بود، اما برونو به نماد پیشاهنگ آزادى اندیشه تبدیل شد.  الهیا تهاى  دیدگاه

 مرگ او داغ ننگى بود كه هرگز از پیشانى تعصب دینى زدوده نشد.

زندگی جوردانو برونو کتاب ( بر اساس White Michaelمایکل وایت )

( نوشته The Pope and the Heretic« )پاپ و مرد مرتد»داستانی به نام 

 (١۳۸۴است. )وایت، 

سال پس ازمرگ برونو، در برابر اجتماع  ۲٩۰درست ، ١۸۸٩در سال 

ها، همان جایی كه  م و نمایندگان كشورهای مختلف، در میدان گلوعظیم مردم ر

 برداری شد. از مجسمه او پرده وی را به آتش سپردند،
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 پیروان مذهب پروتستان به آزادی بخشش: صلح آوگسبورگ

های فرسایشی مذهبی، جنگ هفتاد دو ملت، در اروپا در  با جنگ

ها در  های گوناگون مبارزه شد. در فلسفه، هنر وسیاست. اولین تالش عرصه

با دور هم  و نهادینه کردن رواداری انجهت قانونی کردن تحمل دگراندیش

 های در گیر آغاز شد. نشستن طرف

میالدی کنگره مذهبی معروف به صلح  ١۵۵۵آوریل سال  ۲۸در 

( در شهری به همین نام در آلمان تشکیل Peace of Augsburgآوگسبورگ )

های مذهبی امپراتوری مقدس روم  دادن به کشمکش شد. این گنکره برای پایان

بر پا شد. در نتیجه اصالح دینی، اختالفاتی در این امپراتوری بوجود آمده بود. 

پیروان مذهب پروتستان بود.  به از نتایج کنگره اوگسبورگ اعطای آزادی

 د .ه شهمچنین امالک غضب شده پروتستانها رابه آنان باز پس داد

 

 پیشگام روش پژوهش علمی :فرانسیس بیکن

مدار، دانشمند  ( سیاست١۵۶١ - Francis Bacon١۶۲۶ فرانسیس بیکن )

 بود.  (Baconian method) علمی پژوهش و فیلسوف انگلیسی، پیشگام روش

بر »و « علم بر انسان و جهان تسلط دارد»فرانسیس بیکن معتقد بود که 

ادراک ما از «. توان مسلط گشت مگر آنکه از قوانین آن آگاهی یابیم طبیعت نمی

دهد و خارج از حیطه  ی است که مشاهدا ت ما اجازه میتنها در همان حد واقعیت

 کمکتوانیم بدانیم. ذهن مسئول یافتن روابط در ماده به  مشاهدا ت چیزی نمی

 است و میان علم و عمل و مشاهده فرقی نیست.  مشاهده و تجربه

برای رسیدن به بصیر ت و ادراک بهتر از جهان  فرانسیس بیکنراهی که 

با کسب دانش طبقه بندی مادیا ت بر اساس »ند چنین است: ک پیرامون پیشنهاد می

و برای رسیدن به آن باید « ارزش و اعتبار آن، ذهن خود را از تزویر دور دار

روال علمى هنگامى  رها سازیم. اند، کور کردههایی که آن را  ذهن را از بت

 رها شود: یا بت سر است كه ذهن از سلطه چهار پدیدهیم

http://pages.uoregon.edu/sshoemak/323/texts/augsburg.htm
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ا از باور یاند و از طبع آدمى بطور اعم  ى كه عمومىیطانخست، از سلطه خ

 او به ادراك حسى ناشى مى شوند. 

 اند.  ال ت شخصىیجه تمایى كه فردى و نتیدوم، از سلطه خطاها

ى كه از زبان در هم فهمى اجتماعى به وجود مى یسوم، از سلطه خطاها

  ند و بر جامعه مستولى مى گردند.یآ

ا یان، اعم از بزرگان فلسفه و فكر ینیشیى كه پیچهارم، از سلطه خطاها

ند و بمنزله سنت فرهنگى در مؤسسان مذهب و رهبران فرقه، مرتكب گشته ا

 حكومت مى كنند. جوامع

هاى  ب بتیكن به ترتیس بین موانع شناخت علمى را فرانسینام مفهومى ا

ى مى شیهاى نما ا اجتماعى و بتیهاى بازارى  هاى شخصى، بت اى، بت فهیطا

 (١۳۸٩)فروغی، گذارد. 

 استدالل استنتاجی از طریقفرانسیس بیکن نظریه کسب دانش راستین 

(Deductive) کند که انسان باید  فالسفه یونان را رد می کند. بجای آن تاکید می

گیری کند، به زبان دیگر  را بررسی کند و از مشاهدا ت نتیجهطبیعی های  پدیده

 را مطرح می کند. (Inductive) نتیجه گیری استقرائی

فرانسیس بیکن نشان داد ترتیب قیاسا ت منطقی که فقط مبتنی بر مقدما ت 

دهد و باید روش تحقیق علمی را تغییر داد  دست نمی نی باشد معلوما ت تازه بهذه

ء مواد و مقدما ت برای قیاسا ت برهانی و به تجربه و مشاهده و استقرا و استقصا

را دگرگون کرد  فلسفهالل فکری بیکن بنیان علم و قفراهم نمود. شجاعت و است

های پیشینیان را حجت نشناسند و کنار بگذارند و  و این راه را باز کرد که گفته

 هرکس به عقل خود رجوع کند و اساس و بنیادی برای افکار خویش بجوید.

ق گسترش علم و دانش و یاز طر یخواهان اصالح زندگ فرانسیس بیکن

شرفت یپ یالزم برا ین را امریعقل و حکمت و د یا ت بود. وز از خرافیپره

، از (New Atlantis) «نیس نویآتالنت»دانست و در کتاب  یبشر م یزندگ

اعتقاد داشت که  اوسخن گفته که در آن، عدالت و تقوا حاکم است.  یشهر آرمان

دن به یعت، امکان رسیانسان بر طب تسلطحکمت و  ، دانش،ییپارسا عدالت،

 کند. یهمگان فراهم م یرا برا یبخت د ت و خوشسعا
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 انسان زائر کهکشان احساسات: ویلیام شکسپیر

در بسیاری از  است.  چهارصدمین سالمرگ شکسپیر  آوریل ۲۳امسال 

و اشعارش یاد او را گرامی  نمایش ها با بازخوانی و اجرایکشورهای جهان 

  می دارند.

 

 ( شاعر،١۵۶۴- ١۶١۶  William Shakespeareویلیام شکسپیر )

در آستانه دوران رنسانس و ، انگلیسیترین نویسنده  و بزرگنویس  نمایشنامه

بامداد نوزائی در  سپیده هایش نوشتهکرد و  شکوفایی روشنگری زندگی می

مد؛ همان سالی در استراتفورد، به دنیا آ ١۵۶۴شکسپیر در سال  انگلستان است.

 میکل آنژ از دنیا رفت.همان سالی که که گالیله به دنیا آمد و 

روند هرچند  ،بازتاب دارد شکسپیربسیاری از باورهای دنیای کهن در آثار 

انسان را موجودی میان  فلسفه دوران شکسپیر،آنها شروع شده است. فروپاشی

عبدالرحمن گ ما ، درست مانند شاعر بزرکرد حیوان و فرشته ارزیابی می

 :جامی

 کز فرشته سرشته وز حیوان     آدمیزاده طرفه معجونی است   

 گر کند میل این بود کم از این       ور کند میل آن شود به از آن

در تفکر سنتی این ستیز یا دوگانگی به دو خاستگاه جداگانه، به مغز و قلب، 

خرد، قلب را خاستگاه  گشت. در عرف و معرفت عامیانه مغز را خاستگاه برمی

 دانستند. امیال نیک و کبد را خاستگاه امیال پلید می

برخالف الگوی سنتی، تقابل خیر و شر  در آثار شکسپیر، تضاد یا کشمکش

دهد. برای او، به  چه بسا دو خیر یا دو شر را در برابر هم قرار می اونیست. 

بل خرد و احساس. عنوان ستایشگر روشنگری، تقابل مهمتری مطرح است: تقا

کوشد بر غریزه و احساس  سیر درام او فراگشت پرتکاپوی خرد است که می

غریزه و احساس که آنی است، خرد و سنجیدگی با تفکر زاده می  لگام بزند.

 شود.

http://shakespeare.mit.edu/
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های روشنگری، به خردگرایی باور داشت و بر  شکسپیر با الهام از آموزه

خاموشی عقل است و نابودی و  آن بود که طغیان عواطف و غرایز "حیوانی"،

تر از که روح و روان آدمی را حتی ژرف انجامد. اما او الجرم به شر و تباهی می

، انسان را تا ابد اسیر عواطف و می خوانندآن خوانده بود که آدمیان آثار او را 

 دید. جاودانگی شکسپیر از همین سرچشمه ابدی مایه گرفته است. احساسا ت می

کاوشگر ثار شکسپیر جهانشمول و همیشه صادق است. او درنمایه های آ

شهو ت،  هایش به عشق و نامه ذا ت انسان است. او در نمایش دست چیره

نفر ت، وفاداری و خیانت، امید و یاس، رشاد ت  طلبی و قناعت، دوستی و قدر ت

و ترس، پیروزی و شکست، دوراندیشی و جنون، جنایت و مکافا ت، بخشش و 

خواهی و  نیکحساد ت و پذیرش،  ی و افسردگی، قناعت و آز،انتقام، شور زندگ

این رد. گی بین می ساسا ت انسانی را زیر ذرهدیگر عواطف و اح و بداندیشی

 هایش را پنداشته، بلکه صورتک میانسان را نه آنچه سده میانه  ،پیشگام نوزایی

دلی و دو  تقریر آورد. را آنچنان که هست بر روی صحنه می نکنار می زند و آ

تمام نمی نظر می رسد هرگز  به و جنون قدر ت بانو مکبث هملت بی تصمیمی

 .شود

کژی و راستی، خوبی ، بدی و در آثار شکسپیر یک پیکار دائمی بین 

به حقیقت مطلق باور ندارد و . او و سپیدی و خیر و شر در جریان استسیاهی 

ها مانند هملت و  «بخو» .کشد نمیگذرناپذیر مرز رو بین خوبی و بدی  از این

ها مانند  «بد»شوند.  هایشان، مرتکب بدی و زشتی می یی خوب شاه لیر با همه

و  شوند هایشان گاهی دچار عذاب وجدان می ی بدی با همه ،مکبث و ریچارد سوم

 کنند. در پندار و گفتار و رفتار خود شک و تردید می

حدی که دارند، از  گی بیهای شکسپیر، با تمام تنوع و پیچید نامه تمام نمایش

کنند: در آغاز نمایش، با کنش یک یا چند شخصیت،  طرحی یکسان پیروی می

 ریزد. اقدام "قهرمان" با مقاومتی نظم اخالقی یا سامانه اجتماعی درهم می

کشد. زمانی که بحران به اوج  شود که وضعیت را به بحران می روبرو می

نامه، دو  نیست، بسته به نوع نمایش رسد و دیگر پیشرفتی برای آن متصور می

شود و در  ( قهرمان کشته میragedytآید: در سوگنامه ) وضعیت پیش می
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رسد و از عمل خود عبر ت  به مجازا ت می ضدقهرمان (comedyشادنمایش )

 گیرد. می

، بر همه چیز ناظر است، اما نه داوری موشکاف شکسپیر، مانند تماشاگر

. در کارهای او سرنوشت یا در می نمایدصاخالقی کند و نه حکم و پیام ا می

عمل انسانی نیست؛  راه در تقدیر حضور دارد، اما برخالف درام باستانی، سدی

 را کنار بزند. سرنوشتانه حکم زانسان آزاد است با عزمی خردور

ی کند. ناپایدار قدر ت نامشروع را نکوهش می هایش امهن گشکسپیر در سو

نشان او گذارد.  را به نمایش می قدر ت غیرقانونی ِِ  بودن به زوال و محکوم

مردم و مجازا ت نهائی از دادگری  گاه داد رسیدن بهدهد جباران حتی پیش از  می

با کالبدشکافی  همچنین،  اووجدان برخوردار نیستند. آرامش روحی و  آسایش

 .شود رهنمون میبنیان اخالق نوزایی و نوین به قهر و خشونت  دور باطل

همتا، پیشروی  با نبوغی بی( The Tempestپیر در نمایشنامه طوفان )شکس

ای زیبا و افسونگر  در جزیرهکند.  و پیامد استعمار را به طور تمثیلی روایت می

( و دخترش میراندا Prosperoدر دریاهای مناطق گرمسیری، پروسپرو )

(Miranda )ین میالن کنند. دوازده سال پیش پروسپرو حاکم دوک نش زندگی می

پیشگویی و  ،ها شب و روز سرگرم و مجذوب مطالعا ت بود. وی در آن سال

. افتاداحضار مردگان بود، و تمام امور دولتی در دست برادرش آنتونیو 

بند و کمک آلونسو، پادشاه ناپل، رفته رفته دولت و اموال  و آنتونیوی پلید با زد

ر خردسالش را در قایقی و دختپروسپرو را غصب کرده و سرانجام پروسپرو 

، کمک پنهانی آنچه جان این دو را نجا ت داد. در دریا رها ساخت بی بادبان

گونزالو، دوست خوب و از مشاوران دیرین پروسپرو بود. گونزالو چون از 

و  شد ید بی رحمانه دوک، دست به کارخبر داشت، شب پیش از تبعآنتونیو نقشه 

جبه ساعا ت برای قایق و آب و خوراک، کردن وسایل الزم آماده افزون بر 

و بسیاری از کتب خود درباره سحر و جادو را نیز  عصای سحرآمیز، تفکر

گذاشته بود. دوک و فرزندش پس از سرگردانی در قایق  برای دوک تبعید شده 

ای کوچک و دورافتاده که متعلق به  بسیار درمیان امواج، عاقبت در جزیره

 ند.یدبه ساحل رس بود، کالیبان
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و مادرش را به  (Caliban) کالیبان ،ها و جادویش دوک به کمک کتاب

داد زبان ارباب  کالیبان در ازای خدمتی که برای اربابش انجام میخدمت گرفت. 

گوید که  ها کالیبان در اعتراض به اربابش می آموخت. در یکی از صحنه را می

ها را اشغال کرد، تنها او همه چیز را از کالیبان و مادرش گرفت، جزیره آن

 دادن به زبان ارباب بود. پاداش کالیبان آموختن فحش

 

 (١۶١۶ – ١۵۶۴ویلیام شکسپیر )

ترین و  در باره عام، اما در انگستان و به انگلیسی نوشت شکسپیر

ها و  زبان مهامروز در هترین غرایز و تجربیا ت بشر نوشت و  مشترک

درنگ خود را  گ و از هر اقلیمی، بیبا هر رن هر کس. حضور دارد ها فرهنگ

ها رهبرانی داشتند  دهد که تمام ملت بیند؛ زیرا نشان می با شکسپیر آشنا می

کردند، پدرانی بیرحم که پهلوی  آشام که از ستم بر زیردستان کیف می خون

کردند، زنانی می دریدند، فرزندانی شقی که پدران خود را کور  می فرزندان را

که  رستادند، پادشاهان و رهبرانیف می ن خود را به قتلگاهسنگدل که همسرا

 ، را در زندگی تجربه کرده اند.یزندر خون همه را می

شکسپیر در آثارش عطوفت، عفو، رحم، مرو ت، گذشت، بخشش، 

رفت  ترین راه برون ترین و انسانی ها را ساده ستاید و آن پوشی و مدارا را می چشم
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« ریچارد دوم»شمارد. در  ی روحی برمیها ها و دشواری از گرفتاری

 خوانیم: می

 ای مردم خشمگین، به فرمان من گوش کنید!

 انجامد های ژرف می های کالن به زخم نفر ت

در  سال زندگی کرد و ۵۲تنها  هایش، ر، با اینهمه شاهکاویلیام شکسپیر

 ت.درگذش نیز سروانتسرفت. درست همان سالی که از دنیا  ١۶١۶

 

 از الهیات گام استقالل دانش: پیشگالیله

شناس و فیزیکدان  ستاره (١۵۶۴ - ١۶۴۲ Galileo Galilei) گالیلئو گالیله

وی مفهومی تازه از حقایق طبیعت  .است نوزائیترین متفکر  شاخص، ایتالیایی

داشت را به  سا که ادعای انحصار حقیقترا اعالم کرد که بنیادهای تعالیم کلی

 :کرد ید می. او تاکمتزلزل کرد شد ت

ماست. این حقیقت چیزی  قت طبیعت همواره در برابر چشمانحقی

بار به انبیای بنی اسرائیل و حضر ت مسیح وحی شده  نیست که یک

چشمان ماست. اما برای فهم این  باشد. حقیقت طبیعت همواره در برابر

اشکال هندسی  حقیقت باید با زبان ریاضی آشنا بود. زبان این حقیقت

که در کتاب مقدس سخنی و مثلث و امثالهم است  ره و بیضییعنی دای

گالیله علم فیزیک را سکوالر  .است  ریاضی و هندسه به میان نیامده از

گاه علم فیزیک از آن پس  کرد و آن را از الهیا ت مستقل دانست. تکیه

 (.١۳۸٩)فروغی،  .شدخرد انسان 

ها بیش از  هادند، ولی آندانش مدرن را بنا ن ۀهرچند اندیشمندان یونانی پای

ها به ندر ت تجربه و آزمایش را به طور وسیع همچون  هر چیز متفکر بودند. آن

و بکارگیری ابزار  ،و آزمایش کار می گرفتند. تجربۀ مستقیم انش مدرن بهد

 کار گرفته شد. بهدر انقالب علمی  نخستین بار به طور جدی پژوهش

این دستگاه قدر ت زیادی  .گردید گالیله موفق به ساختن یک نوع دوربین

تر فقط کار فنی بود. این  بود و ساختن دوربین قوی مهم اصل اختراع ،نداشت اما
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تقدیم شد و در کنار ناقوس سن مارک « ونیز»دوربین به رئیس حکومت 

سناتورها و تجار ثروتمند در پشت دوربین قرار گرفتند و همگی  .گذاشته شد کار

و  دوردستچون آنها خروج مؤمنین را از کلیسای  .ددچار حیر ت و تعجب شدن

  .هایی را که در دورترین نقاط افق در حرکت بودند مشاهده نمودند کشتی

مشاهده مناظری  .ولی گالیله فوراً دوربین را به طرف آسمان متوجه ساخت

شور و شعفی  ،قادر به تماشای آن نبود غیرمسلح که تا آن زمان هیچ چشمی

که ماه بر خالف گفته گالیله مشاهده نمود  .لیله به وجود آوردفراوان در گا

هایی است که  ها و دره پوشیده از کوه بلکه ،ستیای صاف و صیقلی ن کرهارسطو 

  .سازد تر می های آنها را مشخص خورشید برجستگینور 

به عالوه مالحظه نمود که چهار قمر کوچک به دور سیاره مشتری در 

تمام  ١۶١۰در سال  او .های خورشید را به چشم دید ره لکهحرکت هستند و باالخ

انتشار  (Messenger Starry) «آسمان پیک»ای به نام  این نتایج را در جزوه

از او  ای را در پی داشت. برخی عده اعتراض وداد که تحسین و تمجید بسیار 

است و  ۷داند و حال آنکه تعداد فلزا ت  نمی ۷پرسیدند چرا تعداد سیارا ت را  می

گالیله در  .سوراخ موجود است ۷شاخه دارد ودر کله آدمی  ۷شمعدان معبد 

خود اشتباه  بهگفت با چشم خود در دوربین نگاه کنید تا  می ها پرسشجواب تمام 

 .ببرید پی

های گالیله او را به این وادی رهنمون شدند که  مشاهدا ت و پژوهش

در مرکزیت عالم قرار داشت و های علمی را که بر اساس آنها زمین  فرضیه

شمرد. نزدیک به نیم قرن  گشتند مردود می خورشید و ستارگان به دور آن می

رشید در مرکز پیش از آن کوپرنیک اثر بزرگ خود را که طی آن ثابت کرد خو

در معرض  -گردند ها به دور آن می ست و زمین و سیارهای ما دستگاه ستاره

 اذهان عموم قرار داده بود.

در تائید نظر کوپرنیک مبنی  گالیلههای علمی  انتشار یافته ،١۶١۰ر سال د

باعث شد تا وی از سوی  ،بر ثابت نبودن زمین و گردش آن به دور خورشید

کلیسا مورد بازجویی و تفتیش عقاید قرار گیرد. این نظریه مخالف نص کتاب 
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ی خوان هممقدس بود و از سویی با نظریا ت ارسطو که کلیسا حامی آن بود 

 نداشت. 

شش سال بعد، رسمن گالیله از تدریس نظریه کوپرنیک در دانشگاه منع شد 

گرفت. سرانجام، او  ها بعد مرتب مورد بازخواست کلیسا قرار می و تا سال

اش، مجبور شد اعتراف کند که نظریه ارسطو درست  رغم اعتقاد درونی علی

 است و زمین مرکز جهان است.

سفر »ه مرکزیت زمین معتقد بود، و به پیروی از متن کلیسای کاتولیک ب

ها آموزش داده بود که خداوند نخست زمین را  تورا ت )عهد قدیم( قرن «آفرینش

آفرید و سپس عرش و سماوا ت )خورشید و ستارگان( را پیرامون آن به حرکت 

 در آورد.

نها دست بردارد و ت خویش ارباب کلیسا از گالیله خواستند از عقاید تازه

کلیسا  های ارباب نظریا ت مورد قبول کلیسا را آموزش دهد، اما گالیله به هشدار

م احضار شد. وبه ر« برای ادای توضیحا ت» وقعی نگذاشت، تا آنکه رسمن

ی گالیله رسیدگی  ( که به پروندهInquisition Romanمحکمۀ تفتیش عقاید )

الغ کرد، در متون گوناگون حکمی که دادگاه به گالیله اب کرد او را کافر شناخت.

 ی آن بدین قرار است: متفاو ت است، و درونمایه

 ١۶۳۳ژوئن  ۲۲های محکمۀ تفتیش عقاید در  عالیجنابان کاردینال»

 کنند: آرای خود را به ترتیب زیر اعالم می

داند، از  نخست آن که نظرگاهی که خورشید را ثابت و مرکز جهان می

یز است، زیرا نص صریح کتاب مقدس دیدگاه فلسفی انحرافی و کفرآم

کند. دیگر آن که این نظرگاه که زمین مرکز جهان نیست،  را نقض می

چرخد، با ایمان دینی  بلکه با حرکتی دائمی به دور خورشید می

 مغایر ت دارد.

با تائیدا ت حضر ت عیسی مسیح و مادر مقدس مریم عذرا، حکم نهایی 

شما از سوی این مرجع مقدس کنیم: گالیله،  خود را چنین اعالم می

اید که با متون  مظنون به کفر هستید، زیرا به عقایدی متوسل شده

اید که خورشید ثابت  مقدس منافا ت دارد. شما به این اعتقاد باطل رسیده
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کند، یا این که زمین  است و زمین از مشرق به سوی مغرب حرکت می

 در مرکز کائنا ت قرار ندارد.

توانند به نظری معتقد باشند که با احکام  می چگونه بندگان خداوند

ای با احکام الهی مغایر  مقدس آسمانی در تضاد است؟ هرجا نظریه

باشد، الجرم باید در آن نظرا ت تردید کرد و شائبۀ کفر و فساد را از 

آنها زدود.... گالیله، شما از فیض الهی محروم شده و به اشد مجازا ت 

 «شوید. محکوم می

گالیله در برابر  ال ارشد بر حکم تکفیر گالیله مهر تائید زدند.هفت کاردین

دادگاه متنی را قرائت کرد که برای تبرئۀ خود از پیش آماده کرده بود. او در 

 برابر دادگاه چنین گفت:

ئی، فرزند وینچنزو، اهل فلورانس، در سن هفتاد  ئو گالیله من، گالیله»

، در برابر شما قضا ت سالگی، در این دادگاه معدلت حاضر شده

زنم، بر کتاب مقدس که اینک در برابر من  محکمۀ تفتیش زانو می

کنم که همواره به این کتاب،  گذارم و سوگند یاد می است، دست می

یکایک تعالیم و نصایح و مواعظ آن اعتقاد داشته و به لطف خداوند در 

 آینده نیز اعتقاد خواهم داشت.

مغفر ت از درگاه پروردگار آشکارا  با هدایت عالیجنابان و طلب

گویم: این نظر که خورشید ثابت است و زمین به دور آن  می

چرخد، نظری سخیف و باطل است که هرگز نباید در جایی تدریس  می

کنم.  و اشاعه شود. من برائت ابدی خود را از این نظریه اعالم می

ید و حقیقت روشن این است که زمین مسطح و ثابت است، این خورش

 چرخند. ستارگان هستند که پیوسته دور زمین می

در برابر سروران گرامی و همه مسیحیان مایل هستم کمترین شائبۀ 

ایمانی را از خود دور کنم. با قلبی پاک و ایمانی استوار از چنین  بی

خورم که نه به صور ت کتبی  جویم. سوگند می افکار کفرآمیز برائت می

ای بر خالف کالم مقدس خداوند ادا نخواهم  و نه به شکل شفاهی کلمه

 کرد.



 در غرب آن شدن گیری، ژرفش و نهادینه روند شکل: رواداری

 133 

کنم که اینک به بطالن و نادرستی عقاید پیشین  در برابر شما اعالم می

ام و نور ایمان به قلبم تابیده است. اکنون هر حکم و  خود واقف شده

 جزایی که برایم تعیین شود با میل و رغبت خواهم پذیرفت.

کسب اطمینان از صحت و دقت شوم که برای  در پایان متذکر می

اعترافا ت خود، هر آنچه در اینجا گفتم را پیش از این با شعور و 

ام، تا هیچ خللی در آن راه  هشیاری کامل با خط خود روی کاغذ آورده

 «نیابد.

( گالیله در ١۶۳۳)در ژانویه  «نامه ندامت»تنها چند ماه قبل از قرائت 

توضیح داده بود که به نظر  (Ella Diodati) ای به دوست خود اال دیوداتی نامه

ی یادشده  او متون دینی را نباید در الفاظ ظاهری درک کرد. گالیله در نامه

 نویسد: می

اگر بپرسیم که ماه و خورشید و ستارگان، حاال ت و حرکا ت آنها از »

شنویم که آنها را پروردگار آفریده است. اگر  کجا آمده است، پاسخ می

القدس  شود که اثر روح قدس از کجا آمده؟ باز گفته میبپرسیم کتاب م

پرسیم پس چگونه  است، یعنی از جانب پروردگار آمده است. حاال می

گوید که با جریان حقیقی امور در  است که کتاب مقدس چیزهایی می

کند؟ در کتاب مقدس  تضاد آشکار است و تنها فهم عوام را راضی می

و مستقیم از آنها چیزی جز کفر و بندهایی هست که برداشت لفظی 

گمراهی نیست، زیرا خداوند را آکنده از نفر ت و بیداد نشان می 

 «دهد...

پرسش من این است: چرا باید برای فهم جهانی که خلقت خداست، به »

گفتار خداوند بنگریم به جای آنکه به کردار او توجه کنیم؟ آیا کردار 

کنم: اگر امروز فردی معتقد  میکمتر از گفتار اهمیت دارد؟ من سؤال 

به حرکت زمین را کافر بدانیم، فردا که یقین حاصل کردیم که زمین 

شود؟ به  کند، آیا کلیسا با مشکلی جدی روبرو نمی واقعا حرکت می

نظر من هرجا کالم خداوند با امور واقعی در تضاد قرار گیرد، باید به 

ای اقناع عوام است، و امور واقعی تکیه کنیم، زیرا کالم خداوند بر
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درست برای تأمین همین منظور به خداوند خصوصیاتی ناشایست 

 «دهد. نسبت می

های روحی بشر جواب  از یاد نبریم که کتاب مقدس تنها به پرسش»

 «دهد. از این رو نباید به ظاهر این متن تکیه کرد. می

زه دادند که گالیله به حبس ابد محکوم شد، اما به خاطر کهولت سن به او اجا

 ١۶۴۲بماند، تا در سال  در حبس خانگیدر خانه خود در حومۀ فلورانس 

درگذشت. یعنی درست همان سالی که ایزاک نیوتن فیزیکدان انگلیسی به دنیا 

 آمد، و بر پایه نظریا ت گالیله فیزیک مدرن را متحول کرد.

 رسوایی محاکمه ١٩٩۲نزدیک چهار قرن بعد پاپ ژان پل دوم در سال 

در تاریخ مسیحیت دانست که از تقابل دانایی و  «سوءتفاهمی دردناک»گالیله را 

واتیکان مراسمی رسمی برای بزرگداشت  ۲۰۰٩ایمان زاده شده بود. در فوریه 

 گالیله برگزار کرد.

 

 ( ١۸۲۴ - ١٩۰۴ –Cristiano Bantiنقاشی بانتی ) گالیله در دادگاه تفتیش عقاید
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ها با کلیسا برای تحمل و انتشار دستاودرهای علمی خود  اندیشمندان قرن

ت از جهان و داشتن تصویر درسکلیسا با ادعای انحصار حقیقت مبارزه کردند. 

دان را مجبور به نبوهانه مخالفت کرد و اندیشمورد علمی مذبا هر دستا

شان کرد.  خودسانسوری و اقرار به نادرستی نظریا ت و دستاوردهای علمی

ها  ها مکمل این روش استخوانقبر و سوزاندن  تکفیر، کتابسوزی، و حتی نبش

کشند اما نتیجه آن شد که اندیشمندان موفق شدند بین اعتقادا ت و دانش مرز ب بود.

هر چند سازی مذهب رها سازند.  ها خفقان و خفه و علم را از تسلط قرن

کلیسا این انحصار دستاوردهای دانش نوین با نص کتاب مقدس ناسازگار بود، 

 .حقیقت را داوطلبانه رها نکرد

به جرم کفر در آتش تفتیش عقاید سوزانده یاری از اندیشمندان پیشرو بس

به پرچم مبارزه دانش  ١۶۳اید علیه گالیله در سال حکم دادگاه تفتیش عقشدند. 

 کلیسا تبدیل شد.  نظری و تنگ بینی علیه جهان

 دانش بر سه اصل بنیادین استوار است:

 مشاهده 

 آزمایش 

 و شفافیت علنیت 

کار گرفتند.  طور وسیع در علوم به اندیشمندان یونان باستان مشاهده را به

هم آزمایش و علنیت را گسترش داد. او با اولین بار در قرن هفدبرای   گالیله

که اجسام نشان داد  رها کردن دو کره بزرگ و کوچک از برج کج پیزا آزمایش

ها و بر خالف نظریه دوهزار ساله ارسطو، همزمان  بدون توجه به وزن آن

 سقوط می کنند. 

 در زمان گالیله دانشمندان به زبان التین می نوشتند. او با نوشتن و انتشار

 به زبان ایتالیائی، بر علنیت و شفافیت تاکیدی درخور نمود.

رود که با  شمار می بههای تابناک جنبش نوزایی  گالیله یکی از چهره

نظیرش، راه آگاهی و شناخت علمی را از راه معتقدا ت  بینی و جسار ت کم ژرف

و تعصبا ت پیشین جدا کرد، و در سراسر دنیای مدرن، به هوش و خرد انسانی 

قامی پایدار و استوار داد. تلسکوپی که او اختراع کرد، رهگشای انسان برای م
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ابراز  «ارباب شریعت»شناخت واقعی کیهان بود. این واقعیت که او در محکمۀ 

 ای از ارج و مقام او نکاسته است. کرد، ذره ندامت

 گالیله گفته است: 

عور به دنیا توان قبول کرد آفریدگاری که ما را با عقل و ش چگونه می

 ر بردن این مواهب منع کند؟آورده است، ما را از به کا

 

 از زندان در بند  ی از گالیله پشتیبانی: کامپانال

یکی ( ١۵۶۸ - ١۶۳٩  Tommaso Campanellaتومازو کامپانال )

خود، معتقد است « شهر آفتاب»در کتاب مهمترین فیلسوفان اواخر نوزائی بود و

ا آمدن افراد شرور یاز به دن یریشگیژاد، با روش پق اصالح نیبشر، از طر

 یآرمان ی ، به جامعهیاسیدن به وحد ت سیل ملت واحد و رسیمادرزاد و تشک

 ابد.ی یدست م

ن انسان است. قدر ت، خرد و عشق سه نیاز بنیادی معتقد بود کهکامپانال 

 او به مطالعه آثار تلزیو و امپدوكلس است. شناسی یزداناساس  خودشناسی

هاي را كه پاپ نوشته بود مورد  تكفیرنامه .پرداخت، افکار ارسطو را نقد كرد

توصیه كرد كه به جاي آثار ارسطو به مطالعه  مسخره قرار داد. به متفكران

 مجدد علم و فلسفه ریخت. طبیعت بپردازند، و طرحي براي برقراري

تر آثارش و بیش سال در زندان پاپ بسر برد ۲۷کامپانال به خاطر عقایدش 

را در زندان نوشت. او هر چند خود محکوم به الحاد و ارتداد بود، با شجاعت 

 ( محکوم کرد.١۶١۶« )دفاع از گالیله»نام  به اش دگاه علیه گالیله را در نوشتهدا

 

 خورشیدمركزی گرشن گذار بنیان: کپلر

( دانشمند، ریاضیدان ١۵۷١ - ١۶۳۰ Johannes Keplerیوهانس کپلر )

ها  كه سیاره نشان دادٔه ستارگان و سیارا ت،  با تحقیق دربار شناس آلمانی هو ستار

ٔه  چرخند و خورشید تنها نیروی اداره كنند در مدارهای بیضوی بدور خورشید می

ها  ها وباورهایی كه قرن مورد اعتراض سنت . این کشفمدارهای سیارا ت است
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ی از طرفداران سرسخت کپلر یك قرار گرفت. زمین را مرکز گیتی می دانست،

 نظریه خورشیدمركزی یا منظومٔه شمسی بود.

در رصدخانه سلطنتی ( Brahe Tycho)کپلر که توسط تیکو براهه 

استخدام شده بود، در موقعیتی استثنائی قرار داشت و انبوهی از اطالعا ت 

رصدی دقیق تیکو براهه در دسترس وی بود. از آنجا كه براهه بیشتر به 

گیری سرگرم بود و هیچ كوششی برای تجزیه و تحلیل  قیم و اندازهرصدهای مست

نتایج خود انجام نداده بود، این كار به كپلر كه در سال آخر زندگی تیكو براهه 

شده در نظریه بزرگ خورشید  دستیار وی بود واگذار شد. اطالعا ت رصدی یاد

اعتقادی  مركزی كوپرنیك بطور كامل صدق نمی كرد، وی به مدل براهه نیز

دانست که مدل خورشیدمرکز کپرنیک با قوانین ریاضی و نتایج  نداشت و می

رصدی مطابقت بهتری دارد. اما او که فردی مذهبی بود و اعتقادا ت کهن دینی 

دربارٔه زمین مقدسی که مرکز عالم قرار داده شده بود، در اعماق وجودش النه 

این مدل جدید قانع کند و از  توانست خود را به پیروی از داشت به سختی می

سال از عمر  ١۰دید انکار کند. به ناچار مد ت  توانست آنچه را می طرفی هم نمی

خود را وقف بررسی حركت سیارا ت و قوانین ریاضی حاكم بر آنها كرد. او 

 همه این كارها را به تنهایی انجام داد.

icCosmograph The ) «رازهای کهکشان»كتاب  ١۵٩۶کپلر در سال 

Mystery) د را یارا ت از خورشیس همهن كتاب فواصل یرا منتشركرد. وی در ا

ك تلسكوپ مجهز در آن زمان یان كرد. همچنین طرح تلسكوپ او به عنوان یب

را كشف كند كه امروزه آن را اختر كپلر  دیك ستاره جدیارائه شد. او توانست 

 نامند. می

ها،  سجزی سیستانی، همٔه مدل تا بدان روز به جز مدل بِهاسکارای هندی و

دانستند. دایره  ها به دور جرم مرکزی را دایره می مدار گردش سیارا ت و ستاره

شکل مقدسی بود که از هر طرفی هماهنگی داشت و این موضوع از نظر آنها 

داد. کپلر نیز به پیروی از  با نظم آفریننده همخوانی بیشتری از خود نشان می

کرد تا حرکت سیاره مریخ را در مدلهای  تالش میهمین عقیده به سختی 

گوناگونی که تا آن روز ارائه شده بود توجیه نماید. سرانجام زمانی که کپلر مدار 

مریخ را بیضی شکل فرض کرد و مدل خورشیدمرکز کپرنیک را پذیرفت همه 
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چیز در جای خود شروع به حرکتی منظم نمود. کپلر مریخ را از آن جهت 

ه بود که در اطالعا ت به ارث رسیده از براهه، عدم تقارن زیادی در انتخاب کرد

 حرکت این سیاره مشاهده نمود.

رامنتشر  (Astronomy New) «دینجوم جد»كتاب  ٩١۶۰كپلر در سال 

د و یضی شكل به دور خورشیها درمدارهای ب ارهیكرد و درآن نشان داد كه س

ك ید و ین خورشیاگر خطی بن كه یكنند و ا ك كانون مشترك حركت مییحول 

ن خط در زمان مساوی از نواحی مساوی یستاره در حال حركت رسم شود ا

ن سال یضی خواهد گذشت )قوانین اول و دوم کپلر(. او پس از چندیازمدار ب

موفق به كشف قانون سوم خود شد،  ١۶١۸ارا ت در سال یمطالعه در حركت س

کیهان را ارائه کرد این قوانین نه تنها  گانه خود مدل جدیدی از کپلر در قوانین سه

در مورد حرکت سیارا ت منظومه شمسی به دور خورشید به خوبی پاسخگو بود، 

بلکه چگونگی حرکت چهار قمر بزرگ مشتری که چندی بعد گالیله آنها را یافت 

بینی کرد. کشف این قمرهای چهارگانه دلیل خوب و  را نیز به دقت خوبی پیش

 چرخند.  شان دهد همه جرمهای آسمانی به دور زمین نمیواضحی بود که ن

ها و مقاال ت او را به  ای از شاگردانش نوشته عده کپلر،هرچند پس از مرگ 

درک را  اهمیت علمی این آثار کس آوری كردند. اما هیچ كتاب جمعصور ت 

در این  خیلی زود فراموش شد، او خود قبلندرنتیجه پس از مرگ  .کردن

 وشته بود:خصوص چنین ن

فعلی یا آیندگان  انساننویسم، خواه خوانندگان آن  من کتاب خود را می

تواند سالها انتظار خوانندگان واقعی  باشند تفاوتی ندارد. این کتاب می

 خود را بکشد، مگر نه خداوند نیز شش هزار سال انتظار کشید تا

 تماشاگری برای آثار او پیدا شد.

دستاوردهای غاز گردید که نیوتن و الپالس دوران افتخار کپلر زمانی آ

 . های ریاضی اثبا ت کردند علمی او را درک و با استدل
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رابرت بورتن: ضربت کالم عمیق تر و کاری تر از ضربت شمشیر 

 است.

نویسنده، دانشمند، ( ١۵۷۷ – ١۶۴۰ Robert Burton رابر ت بورتن )

 The) ودازدگیآناتومی س  کتابریاضیدان و اخترشناس انگلیسی  در 

Anatomy of Melancholy ) می نویسد: "ضربت کالم عمیق تر و

 کاری تر از ضربت شمشیر است."

 

 حقوق طبیعی پایهبر  الملل حقوق بین: گروسیوس

و  ، نویسنده( فلیسوف١۵۸۳ - ١۶۴۵ Hugo Grotiusهوگو گروسیوس )

( Francisco de Vitoriaهمراه با فرانسیسکو د ویتوریا ) حقوقدان هلندی که

حقوق  اساسالملل را بر  بنیان حقوق بین (Alberico Gentiliوآلبریکو جنتلی )

 المللی نقشی برجسته داشت. بینتکامل حقوق  دراو بنا نهاد.  طبیعی

 

و آزادی فرد در برابر  : مروج حاکمیت مطلق گیتیانهتوماس هابس

 سلطۀ دولت

از فیلسوفان ( یکی ١۵۸۸ - ١۶۷٩ Thomas Hobbes) توماس هاْبس

تر به سبب کارهایش در فلسفٔه سیاسی و کتاب  برجستٔه انگلستان است که بیش

نوشته شده و در  ١۶۵١سال  شهر ت دارد. این کتاب در  (Leviathanلِْوْیاتان )

اصول آزادی فرد در برابر سلطۀ دولت را مدون کرد و بنیان بسیاری  آن هابس

 آینده ( را در فلسفٔه سیاسیcontract lsociaهای قرارداد اجتماعی ) از نظریه

 ضرب زد.

در دولت، همچنان که در طبیعت، قدر ت موجد حق است. در نظر هابس، 

، و دولت وسیلٔه ضروری پایان «جنگ همه با همه است»ها  حالت طبیعی انسان

بخشیدن به این حالت است. دولْت زندگی و اموال افراد را به بهای اطاعت  

دهد. امر دولت  ها انتظار دارد، مورد حمایت قرار می ی که از آنمنفعالنه و مطلق

 ترین قانون است. خیر است و نهی دولت شر؛ ارادٔه دولت عالی
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ژه کتاب ای و رمزی کتاب مقدس و به وی افسانه هیوالیی موجود «لویاتان»

 .است دنیوی قدر ت و مرج و هرج نماد تورا ت در و ایوب گرفته شده است

 ها درستی از حفاظت برای پوششی ویاتانل پوست از خداوند که دشو می روایت

 طرح این .گرفت شکل روایت همین اساس بر هابس تابک طرح. ساخت

 هابس .است حکومت یک در واالهی زمینی قدر ت تلفیق تصویر گویاترین

دار که  غولی تاج لویاتان را در تصویر معروف چاپ اول اثر نشان داده است: 

ک دست و عصای پاپی در دست دیگر دارد. به عبار ت دیگر، شمشیری در ی

لویاتان نیروی نظامی و روحانی را در اختیار دارد که سلطه بر اجسام و 

کند. روح مصنوعی لویاتان از حاکمیت؛ مفاصل او  ها را به او اعطا می وجدان

از صاحبان مناصب؛ اعضای او قوای قضائیه و مجریه؛ اعصاب او پاداش و 

 ت؛ نیروی او رفاه و ثرو ت همٔه اعضاء به طور خاص؛ فعالیت او از مجازا

ها،  رستگاری مردم؛ حافظٔه او از رایزنان؛ عقل و ارادٔه او قوانین و مصوبه

سالمت او از اجماع، بیماری او از شورش، مرگ او از جنگ داخلی تشکیل 

  .شده است

کای قوه عقل به این پرسش بزرگ زمان خود توجه داشت: آیا به ات هابس

به این پرسش آشکارا پاسخ  اواعی همبسته ایجاد کرد یا نه؟ توان اجتم بشر می

توان به  داد جامعه را می مثبت داد. او تحت تاثیر انقالب علمی، که نوید می

 روشی دوباره نظم داد که به انسان زندگی تازه دهد و بهتر از هر زمان دیگر

س دانش علمی صور ت گیرد، معتقد بود که کند، و همه اینها هم بر اسا زندگی

ها  بیشتر رنج و اندوه بشر نتیجه روش نامناسب و غیرعلمی است که در جامعه

 متداول است. 

ها داشتند:  های سیاسی اروپا دو منشاء در گذشته گرفتاری به نظر هابس

فلسفه پوچ مدرسی »فلسفه ارسطو، و کلیسای کاتولیک. او در لویاتان نوشت: 

و گفت که « های نامعمول و عجیب نیست. چیزی جز یک سلسله واژه ارسطو

های قدر ت آن را هم به  ساز کلیسا، که پایه های سرنوشت بسیاری از آموزش

در مخالفت با گستردگی فلسفه  ورند، اوهام و خرافا ت هستند. هابسآ وجود می

گاه کند ارسطویی در اروپای سده هفدهم گفت که هدف او این است که مردم را آ

ارسطو در رواج »برداری شود و در لویاتان نوشت:  تا نگذراند از آنها بهره
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مردم را با »سهم داشته است و فلسفه ارسطو، « های بزرگ بخشیدن به پوچی

دارد... و آنها را  های توخالی از اطاعت از قوانین کشورشان بازمی واژه

 «ترساند. می

موجودی خودخواه و خودپرست به اعتقاد هابس انسان به طور طبیعی 

گیرند که نیازمند کامیابی هستند. همه  است. اعمال انسان از امیالی سرچشمه می

اعمال انسان بر اساس میل به غذا، مسکن، شهر ت، ثرو ت و شهو ت قابل تبیین 

کنند ارضاء امیال آنها با هم  ها با یکدیگر زندگی می هستند. هنگامی که انسان

آید. زندگی میدان نبرد میان  و بنابراین جنگ پیش میکند  تزاحم پیدا می

تر باشد. اما انسان قوی نیز سرانجام  شود که قوی هاست و کسی پیروز می انسان

در این نزاع شکست خواهد خورد. بنابراین زندگی انسان در حالت طبیعی، تنها، 

ان است انگیز است. انسان گرگِ انس گیر، فقیر، پست، زشت، کوتاه و نفر ت گوشه

و طبیعت او برای زندگی اجتماعی مناسب نیست. او نظریه بالطبع مدنی بودن 

داند و معتقد است که انسان از روی اجبار به زندگی  انسان را نادرست می

 دهد. اجتماعی تن در می
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 های هابز ( با دادهAbraham Bosseطرح روی جلد کتاب لِْوْیاتان از ابراهام بوسه)

انسان ابتدا به صور ت طبیعی و در شرایط طبیعی قبل از  در دیدگاه هابس

انسان »نمود. وضعیت انسان در این حالت را  تشکیل دولت و جامعه زندگی می

برد و از طریق وسائل اولیه در  نامد که در وضع طبیعی به سر می می« فطری

 نمود. جنگل و کوه بدون دستکاری در طبیعت معیشت خود را تنظیم می

ن فطری به انسان اجتماعی تبدیل شد، بدین صور ت که با تغییر این انسا

دادن و دستکاری نمودن طبیعت از وضع طبیعی به وضع اجتماعی درآمد و به 

زندگی ادامه داد. در این حالت آموزش و پرورش و حکومت شکل گرفت و 
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انسان در شرایط بهتری زندگی نمود. تا این مرحله بحث از استدالل برخوردار 

گیرد؛ زیرا  ت فرضی به خود میت لکن از این مرحله به بعد نظریا ت وی حالاس

گوید انسان فطری دارای مجموعه صفاتی است که وی را شرور،  می هابس

انسان گرگ »نماید. جمله معروف هابز  طلب، پلید، دروغگو و درنده می زیاده

 گویای همین ادعای اوست.« انسان است

تواند  ع طبیعی به سر برند چنین وضعی نمیاگر آدمیان بخواهند در وض

ها  شود. انسان ادامه پیدا کند. بنابراین برای پایان یافتن جنگ، جامعه تشکیل می

یابند که برای بقای خویش باید از وضع طبیعی خارج شوند و  سرانجام درمی

دادند، ترک نمایند.  های خودخواهانه انجام می کارهایی را که از روی انگیزه

دهند تا  براین، جامعه نوعی صلح و سازش است که آدمیان به آن تن درمیبنا

بتوانند به زندگی خویش ادامه دهند. این صلح و سازش بر اساس توافق میان 

شود. همچنین قوانین  نامیده می« قرارداد اجتماعی»شود و  ها برقرار می انسان

 جامعه حاصل قرارداد اجتماعی است.

انسان آزاد کسی است که چون »کند که:  چند تاکید میهر  شوربختانه، هابس

« نعی روبرو نشود.ه در توان و استعداد او هست با مابخواهد کاری انجام دهد ک

( برآمده از قرارداد اجتماعی secularچنان بر حق قدر ت حاکمه گیتیانه ) آن ولی

شکستن قرارداد و نافرمانی از سوی مردم، در صور ت تاکید دارد که حق 

کاملن در  اگر ناممکن نشود، کفایتی یا عدم پایبندی قدر ت حاکمه به قرارداد، بی

 گیرد. سایه قرار می

 

 : توجیه سیاسی رواداریژان بودین

( فیلسوف و حقوقدان فرانسوی ١۵۸۸ - ١۶۷٩ Jean Bodinژان بودین )

گرایی بود. او با نگارش کتاب  از هواداران کالسیک نظریه حکومت مطلق

( Six Books of a Commonweal« )له در باب حیا ت سیاسیشش رسا»

 تالش کرد تا بین قدر ت سیاسی و حقوق یک رابطه ایجاد کند.
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کرد  بودین حاکمیت را به معنی قدر ت مطلق و جدایی ناپذیر دولت تعبیر می

و آرزومند دولتی بود که با کارکردی قاطع و موثر قادر به حفظ امنیت جامعه 

مال قهر در دست دولت به معیاری برای مدرنیته و استقالل باشد. انحصار اع

 دولت تبدیل شد.

آثار ژان بودین در تکامل رواداری مدرن بسیار مهم است. او در کتاب 

یک توجیه و دالیل صرفا سیاسی برای « سیاسی شش رساله در باب حیا ت»

سی رواداری ارائه کرد که تنها نگرانی او ثبا ت دولت بود. حفظ سلطه سیا

برحفظ وحد ت مذهبی الویت یافت و در منازعا ت با تکثر مذهبی، رواداری به 

عنوان خط مشی برتر توصیه شد. هرچند این دیدگاه هنوز با رواداری مدرن با 

اما گامی است جدی به و آزادی مذهب فاصله زیادی دارد،  دولت کاملن عرفی

 پیش.

 Colloquium of the) «گفتگوهای هفتم»فلسفی بودین بنام  در اثر سیاسی

Sevenکند و طرفین گفتگو با آگاهی از  تر برخورد می ای (، با رواداری ریشه

یابند. در این اثر او  تفاو ت مذهبی یکدیگر و احترام به همدیگر به توافق دست می

د با شکیبائی و بیند که بای عنوان یک معضل تاریخی انسان می تکثر مذهبی را به

نه به عنوان وضعیتی گذرا که با پیروزی یک و تنها یک  مدارا برخورد شود،

 مذهب راستین حل خواهد شد.

 

 : فرصت برابر برای زنان و مردانیوهان آموس کومینوس

( ١۵٩۲ – ١۶۷۰ (Johan Amos Comeniusیوهان آموس کومینوس 

روحانی و مربی چک، که بر لزوم پیوند میان آموزش و زندگی روزمره، 

زنان  و فرصت برابر برای آموزش همگانی به جای التینی،تدریس زبان بومی 

دنیای دیدنی در »کرد. او نخستین کتاب ادبی مصور، به نام  میومردان تاکید 

( برای کودکان را نوشت. Orbis Sensualium Pictus« )تصویر

(Murphy, 1995) 
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 اثر کومینوس« دنیای دیدنی در تصویر»شده  کتاب نقاشی

 

 ردمندانه به جای فرمانبرداری و پیروی کورکورانهسنجش خ :دکارت

دان و  ( فیلسوف، ریاضی١۵٩۶ - ١۶۵۰ René Descartesرنه دکار ت )

کلیسا  پاپ، جای کتاب مقدس، دان بزرگ عصر رنسانس، عقل بشر را به فیزیک

 و فرمانروایان قرار داد. 

 وع کردشرخرافا ت را  ، مبارزه بنیادین بادر اروپای غربیفلسفه دکار ت، 

آغاز گشت. دیگر همه چیز را با محک « های روشن و متمایز اندیشه»و عصر 

عصر ایمان جایش را به عصر . را سنجدیدند حتی محتویا ت کتاب مقدس عقل می

 خرد داد. روش دکار ت برای پژوهش طبیعت روش قیاسی و استنتاجی بود.

فکر کردن، در دوران دکار ت، بزرگترین مانع در برابر مردم عادی برای 

خرافا ت تحمیل شده از طرف کلیسا بود. مردم نیاز داشتند بیاموزند که درباره 

این محورهای جهل شک کنند، قبل از آنکه تفکر فلسفی جدیدی شکل بگیرد. این 
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 Meditations on« )تأمل اندیشمندانه درباره فلسفه اولی»هدفی است که کتاب 

First Philosophyاست. قرار داده ( دکار ت در برابر خود 

دانستند که تفکر و  شکاکیون به شک و تردید معروف بودند، و همه می

به بار آورد. از « مطمئن»توانست فلسفه مثبتی برای زندگی  اندیشه آنها، نمی

سوی دیگر، جستجو برای یقین، مترادف با قبول اصول منظم کلیسا، و 

، را «شک برای یقین» بود. معهذا، دکار ت، مدرسیاش یعنی فالسفه  فالسفه

 نویسد: کرد. او می ترویج می

نه آنکه من شکاکیون را تقلید کنم، که شک را بخاطر خود شک انجام 

خواهند که بی تصمیم باقی بمانند، بالعکس،  و همیشه می دهند، می

کنار زدن زمین و شن روان، تا که به  هدف من رسیدن به یقین بود، و

 .تخته سنگ یا خاک رس برسم

مقایسه  تر شود، در را داشت که عمومی دکار ت، توان آننابراین، نوع شک ب

توانست جذابیت داشته  ای روشنفکر می برای عده با شک شکاکیون، که اساسن

باشد. دکار ت بسیار محتاط است، تا که قواعد رفتاری و اخالقی را قبل از تأمل 

بتدا وی درباره حواس شک ، ا«تأمل اندیشمندانه»در کتاب  اندیشمندانه معین کند.

آیا خدائی »کند. اما حرکت مهم وی، در گام دوم که شک کردن به خدا است،  می

 نویسد:  است، وقتی می کند که آیا خدا فریب دهنده و حتی شک می« وجود دارد...؟

 من بایستی آزمایش کنم که آیا خدا وجود دارد، و اگر هست، اینکه آیا

 .نهتواند فریبکار باشد یا  می

ترین گناه بود که  کرد، این بزرگ در عصری که دکار ت در آن زندگی می

 به وجود خدا شک شود، تا چه رسد به آنکه درباره خدا بمثابه فریبکار فکر شود.

گرایی و هم دوره دکار ت، کار را برای خود  فرانسیس بیکن، پدر تجربه

ستدالل تکیه کند، در آسان کرده بود، با گفتن آنکه فلسفه بایستی فقط بر روی ا

صورتیکه الهیا ت از طریق اعتقاد قابل شناخت است، و به این صور ت بیکن از 

رودررویی با کلیسا اجتناب کرده بود. در مقایسه، دکار ت، از سوی دیگر، هدف 
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گذارد، یعنی برای جامعه،  ترین شک جامعه خود می خود را دقیقاً بر روی ممنوع

 گذارد.  برابر عموم به نمایش میاندیشه مستقل را بروشنی در 

عنوان یک فریبکار،  برخورد دکار ت در شک و حتی مشاهده خدا به

است. وقتی  طور جدی تهدید و به لرزه درآورده اعتقادا ت مذهبی زمان خود را به

تواند  عامه مردم چنین برخوردی با خدا را جایز بشمارند، عملن این حرکت می

های مقابل بحث اولیه هر قدر هم قانع  نکه جواببه کفر انجامد، صرفنظر از آ

کننده باشند. در واقع این طرح فکری، دقیقاً نطفه انقالب دکارتی بود. جرئت به 

شک درباره اعتقادا ت غالب در جامعه، همانقدر برای تشویق اندیشه مستقل الزم 

 ها. بود، که به رسمیت شناختن برابری ظرفیت استدالل در انسان

س علم را دگرگون کرد و نشان داد که به غیر از آنچه ارسطو و دکار ت اسا

توان فکر کرد.  اند حرف دیگر هم می توان زد و نوع دیگر هم می پیروان او گفته

رو شک و تردید  از این اساس است. عمدتن بی مدرسیدر نهایت نشان داد فلسفه 

 هایش برشمرد. هدر احکام موجود و مراجعه به عقل را دو ویژگی بنیادین اندیش

 

 : انسان در مرکز توجهیینوزا

جنبش فرهنگی مهمی بود  (١۳۰۰ - ١۶۸۰حدود  Renaissance) یینوزا

 ذهبی و پیشرفت هنری در اروپا شد.علمی و اصالحا ت م  که آغازگر انقالب

در این دوره های میانه و دوران جدید است.  ، دوران گذار بین سدهیعصر نوزای

 اندیشه، هنر و ادبیا ت است. ،ه دانشانسان در مرکز توج

میالدی، به کاربردند.  ١۶ها در قرن  اولین بار، واژه رنسانس را فرانسوی

دانند. این جنبش در سده پانزدهم  شمال ایتالیا می ازرا  یشروع دوره نوزای

از فلورانس شروع شد و   ساله ۳۰۰این تحول میالدی، شمال اروپا را فراگرفت. 

 ایان یافت.در انگلستان پ

نشمندان یونان باستان این دوره از آنجا نوزایی نامیده می شود که آثار دا

از نظر  یای چنین کوتاه به ندر ت در دوره و ترجمه می شود. دوباره کشف

. جهان امروزی نتیجٔه پیوندد این همه رخدادهای متعدد به وقوع میتاریخی، 
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صادی، سیاسی، هنری و علمی های اقت پایه نوزائیهاست، زیرا  همین فعالیت

 های کنونی غرب را بنا نهاد. تمدن

انشمندان، سرایندگان و فیلسوفانی سدٔه پانزدهم و شانزدهم، د در ایتالیای

تر به جهان  تازه یراث اصیل روم و یونان با دیدظهور کردند که با الهام از م

ای بدن انسان را به ها به مطالعٔه کالبد انسان پرداختند و اعض نگریستند. نقاش می

ها و کارهای بزرگ  کردند. فرمانروایان ساختمان ای نقاشی می گرایانه شیؤه واقع

 هنری را سفارش دادند. این عقاید تازه بزودی در سراسر اروپا گسترش یافت.

به تعبیری دوره رنسانس دوره خردگرایی، ریاضیا ت، منطق و 

و یک  شود تضعیف میرا ت مذهبی در این دوره کلیسا و تفک .مداری است انسان

آید و مثل روم و یونان باستان پیشرفت علمی  جنبش دموکراتیک به وجود می

 شود.  مطرح می

 های عظیم سرشار از کامیابی و دوران رنسانس برای اروپاییان عصر جدید

 ١۵۰۰های اول سدٔه  در سال که . بسیاری از افراد با ژان فرنل موافق هستندبود

 :چنین نوشت

های زمین کشف شد ... صنعت  ترین قاره جهان چرخید. یکی از بزرگ

روش جنگ انقالبی پدید آورد.  چاپ بذر دانش را کاشت. بارو ت در

پیروزی عصر ها همگی گواه  های باستانی احیا شد... این نوشته دست

 جدید )رنسانس( هستند.

و هندوستان پیدا افرادی مثل ماژل آند راهی به فیلیپین  ،با رونق دریانوردی

می کنند و در اواخر دوره رنسانس کریستف کلن آمریکا را کشف می کند . در 

اروپاییان چاپ را . گیرد شکل میشروع بارو ت  با بکارگیری این دوره استعمار

 گوتنبرگ دستگاه چاپ را اختراع می کند.از چینی ها یاد می گیرند و 

های عربی  کتابجمه الدى نهضت تریزدهم میدر قرون دوازدهم و س

اى  به طور گسترده بر این آثار دانشمندان یونانی وشرح دانشمندان ایرانی وعرب

های رنسانس علمى و فكرى و  هیاز پا یکی ن نهضتی. اگسترش یافتدر اروپا 

ان به علم و دانش بود. در این دوران آثاری مهمی ییكرد اروپایعامل اساسى رو
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 كى على بن عباس اهوازى، كتاب الحاوىالمل شکی همچون كتاب طبزدر پ

نى ترجمه یبه عبرى و الت قانون ابن سینا و المعارف بزرگ طب رةی، دارازی

 شد.

ى مباحث علم حساب یگر مورد توجه مترجمان اروپایموضوع د

(Arithmeticو هندسه بود. اول )نى ینه از عربى به التین زمین آثارى كه در ای

دس و پانزده یمانند چهار مقاله اقل ،ونانى بودیان هاى دانشمند ترجمه شد كتاب

وس. ترجمه جبر و مقابله خوارزمى یز كتاب االربعه بطلمیمقاله اصولى او و ن

 آغازگر علم جبر در اروپا شد.

، در بحرانی در آستانٔه رنسانس ١۳۰۰که در سال  وسطاجامعٔه قرون 

دیگر موثر نبود.  وسطافئودالیسم، نظام اجتماعی قرون قرار داشت.  ژرف

هایی را برای تشکیل و ادارٔه  توانست شیوه ساختار سست سیاسی آن نمی

کشورهایی که حکومت قدرتمند مرکزی داشتند و در انگلستان و فرانسه در حال 

عالوه کلیسای کاتولیک نیز، که به جامعٔه قرون  گیری بودند، فراهم آورد. به شکل

گرفتار مشکال ت داخلی  وسطاایانی قرون های پ بخشید، در سال ثبا ت می وسطا

های   تخودش بود. بسیاری از روحانیان با استفاده از موقعیتشان برای خود قدر

 کردند. کسب می و اقتصادی سیاسی

اند. از جمله رونق تجار ت؛  عوامل دیگری هم در ایجاد رنسانس دست داشته

د ادویه، ابریشم گشتند با خو های صلیبی باز می هنگامی که سربازان از جنگ

ای که  توجه به بقیه دنیا برانگیخت و جامعه آوردند. رشد بازرگانی .. را میو.

 روزگاری بسته و محدود بود، شروع به باز شدن و توسعه نمود.

های غبار  در قرن پانزدهم، در سراسر اروپا و خاورمیانه، محققین قفسه

های یونانی و رومی  نوشته های قدیمی را جستجو کردند و دست گرفتٔه ساختمان

های باقی مانده از نویسندگان کالسیک از جمله  را پیدا کردند. در نتیجه، نوشته

افالطون، سیسرو، سوفوکل و پلوتارک به دوران رنسانس رسید. مطالعٔه این 

 آثار، دانش نو نام گرفت.
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های  های کالسیک، به ارزش در آن زمان ضمن احیای عالقه به نوشته

گرایی نام گرفت؛ زیرا طرفداران آن  ز توجه شد. این گرایش انسانفردی نی

جای موضوعا ت روحانی و الهی بیش از هر چیز مسائل انسانی را در نظر  به

گرایی نیز مثل خود رنسانس از ایتالیا ظهور کرد. دو عامل سبب  انسان گرفتند.

آوارگان  گرایی شد؛ یکی وجود بقایای امپراتوری روم و دیگری ظهور انسان

 :گوید ویل دورانت در این باره می امپراتوری در هم شکستٔه بیزانس.

دانشمندان بیزانسی قسطنطنیه را ترک کردند و در واقع به عنوان 

جوانٔه آثار کالسیک عمل کردند، به این ترتیب ایتالیا سال به  حامل

 شناخت. تر می بیش سال یونان را بهتر و

شد دسترسی به  بود که عمالً باعث میعامل دیگر گسترش صنعت چاپ 

گرایی را  های انسان تر شود در نتیجه سرعت دانش کالسیک و اندیشه کتب راحت

ها در دورٔه رنسانس خواندن کتاب  به طور چشمگیری افزایش داد. عالوه بر این

تنها به روحانیون محدود نبود. زن و مرد، فروشندگان،  وسطامانند قرون 

وانستند بخوانند. در واقع در اواسط قرن شانزدهم، نیمی از ت اشراف و... می

مردم لندن سواد خواندن و نوشتن داشتند، میزان سواد در سایر شهرهای اروپا 

  (١۳۸۴کوریک، ) نیز مانند لندن بود.

 

: نخستین تضمین آزادی مذهب و حقوق شهروندی در فرمان نانت

 فرانسه

یک رشته  درفرانسه و آلمان  میالدی کشورهای ١۶۴۸تا  ١۵۶۴ سال از

به درازا کشید. سال  ۳۰که هر یک از آنها  ویران شدندهای مذهبی  جنگ

ساله آلمان از ۳۰و جنگ های  ١۵٩۲تا  ١۵۶۲ساله فرانسه از ۳۰های  جنگ

 .طول کشید ١۶۴۸تا ١۶١۸

ها در فرانسه منجر به  ها با کاتولیک ها وکالونی رویارویی عقاید لوتری

در  ١۵۷۲او ت  ۲۴در « کاترین دومدیسی»به تحریک . نی شدهای خونی جنگ
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عده زیادی پروتستان و هوگونت (Saint Barthelmy)« عید بارتلمی»روز 

 عام شدند. قتل

 Edict ofفرمان نانت )با بر بستر این اختالفا ت مذهبی دهشتناک، 

Nantes میالدی در شهر نانت توسط هانری چهارم ١۵٩۸( که در سال 

(Henry IV) آزادی مذهب و حقوق شهروندی در ، پادشاه فرانسه صادر شده

 زیادی در سایرکشورهای اروپائی تاثیر . این فرمانفرانسه را تضمین کرد

 داشت.
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 سده هفده میالدی - ۳

قرن هفدهم،  در اروپای اسفبارتلخ و های مذهبی  های آتشین جنگ کوره

 وخراکه از آن میان ب واداری را آبدیده کردپردازان ر شماری از نظریه

 اسپینوزا، پیر بایل و جان الک تاثیرگذارترین هستند.

در پی اختالفاتی که با اصالحا ت لوتری و ضد اصالحا ت ایجاد شد، اروپا 

متحمل تلفا ت مرگباری شد.  شد، با جنگ و خشونتی که به نام مذهب برانگیخته

 Thirty Years Warر با جنگ سی ساله )سازی مرگبا این برادرکشی و ویران

این گونه رویدادها اندیشمندان را به قدر ت ( به اوج خود رسید. ١۶١۸ - ١۶۴۸

ها در پی محدود کردن این نیروی  نظری و تعصب آگاه کرد و آن تخریب تنگ

بین های رواداری در کتاب مقدس و بازبینی رابطه  مخرب، با بازنگری در ریشه

( ١۶۴۰ - ١۶۶۰جنگ داخلی انگلستان ) آمدند.سیاسی، بر ر تباور مذهبی و قد

به  فرونگریو آغاز اکتشافا ت جهانی و  پیرائی دین جنبشبرای تعیین حاکمیت و 

 (,Fiala 2004فرهنگی در دیدگاه مردم اروپا تاثیر زیادی داشت. ) یها تفاو ت

هر در انگلستان و هلند بیش از  خواهانههای آزادی در قرن هفدهم اندیشه

معتقد  هلندی (Johannes Althusius) رواج یافت. آلتوسیوس کشور دیگری

انگلیسی  (Gerrad Winstanley) بود حاکمیت زادۀ ارادۀ ملت است. وینستانلی

از زمین کامال آزاد می باشند. او  گفت روستائیان در زراعت و بهره برداری می

اقتصادی را در تصور  پیشرو فکر تقسیم اراضی و کسی است که مفهوم تساوی

 (,Hill 2006)کلی مساوا ت وارد کرد. 

و الک از  یل، اسپینوزابا ،چون میلتون  اندیشمندانی بلند آوازهدر این سده، 

های فلسفی، سیاسی، اجتماعی اثبا ت  را با استدالل رواداری دفاع کردند و لزوم آن

 کردند.
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 : انسان در مرکز توجه دانش، اندیشه، ادب و هنرروشنگری دوره

اروپا، اصطالحی  ( در تاریخAge of Enlightementروشنگری ) دوره

و نیوتن  بیکن؛ الکرود.  کار می ه بهاست که برای عصر خردگرایی در سده هفد

دیدرو، ولتر، روسو، مونتسکیو، روشنگری بودند.  پیشگامان و بنیانگذاران

، بوفون، کندیاک، تورگو، کندورسه، داالمبر، مورله، دولباخ، هلوسیوس، کانت

عصر  تاثیرگذار از فیلسوفان( Sade de Marquis)و ساد  گریم، رینال

 اند. روشنگری

اکنشی است در برابر شیؤه تفکر دیگری که پیش از آن در وروشنگری 

ی ها بنیان نظری حکومت« حاکمیت مستقل»و « تعقل دولتی» اروپا رایج بود.

داد. هدف آن استیالی منافع دولت بود.  گرای اروپائی را تشکیل می مطلق

ق فرمانروایان خود را پایبند به قوانین الهی وانمود می کردند و با تفسیر حقو

مندانی موضوعه و حقوق طبیعی خودکامگی و استبداد را توجیه می کردند. اندیش

قراردادهای »و « قراردادهای اجتماعی»های  عصر روشنگری با نقد تئوری

و تحلیل مناسبا ت بین دولت، جامعه و فرد، برای آزادی بیشتر فرد « حکومتی

 رزمیدند.

بر این « های حکومتیقرارداد»و « قراردادهای اجتماعی»هر دو تئوری 

شان از آزادی یکسان  ها در زندگی طبیعی فرض استوار است که انسان پیش

ولی، با تشکیل اولین جوامع، بخشی و یا تمامی حقوق خود را  هستندبرخوردار 

. بر همین بستر، تصویر بدبینانه توماس کنند میبه حاکمان و یا جامعه واگذار 

 گرائی توجیه کالسیک مطلقگلیسی، ( فیلسوف انThomas Hobbesهابس )

به نظر اش به گرگ تشبیه می کند و  بود. هابس انسان را در حالت طبیعی اولیه

ر ت دقواگذاری تمامی  نظر اود. از وش منجر می« جنگ همه با هم»زدای به آاو 

 .داردبه یک فرمانروا برای حفاظت انسان ضرور ت حیاتی 

گذار از حقوق طبیعی به  در ای  نندهک های تعیین های روشنگری گام فیلسوف

در اوایل قرن هفدهم که زمینٔه انقالب علمی اروپا فراهم حقوق بشری برداشتند. 

شد دو مرجع مقتدر بر فضای فرهنگی اروپای غربی حکومت می کردند.  می

اول احکام متون مسیحی، که کلیسای کاتولیک خود را نگهبان و مفسر آن می 
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داد اظهار نظر کند، دوم  یا مقام دیگری اجازه نمیهیچ شخص دانست و به 

نوزایی ادبیا ت کالسیک، آثار نویسندگان یونان و روم باستان، که در جنبش 

 گرایان خوانندگان و ستایندگان آن بودند. انسان فرهنگ از نو کشف شده بود و

هم بودند و میان پیروانشان نبرد  دشمناین دو مرجع از بسیاری جها ت 

هت داشتند، و آن باشت، ولی هر دو در یک موضوع با هم یان داشسختی جر

نوعی برداشت تاریخی بد بینانه بود، به این معنی که هردو تاریخ تمدن بشری را 

نوعی سیر نزولی و انحطاطی تصور می کردند، سیری که از گذشتٔه دور 

 طالیی آغاز می شد و به وضع نا بهنجار و بد کنونی می رسید. 

به اتکای  وراها با استفاده از ادبیا ت و فرهنگ روم و یونان باستان گ انسان

فر و شکوه دوران طی شده به کلیسای کاتولیک حمله می کردند و کلیسای 

گراها می رفت که  نبرد انسانجست و به  ولیک نیز از فلسفه ارسطو یاری میکات

 هردو میراث باستان بود.

ی گذاردند. در قرن شانزده پیش از هردو گروه بنا را بر مرکزیت انسان م

ها  کرٔه زمین مرکز جهان تصور می شد. با وجودی که قاره ،طرح نظریٔه جدید

کم و بیش معلوم شده اند و مرزهای بیرونی با نقشٔه جغرافیا مطابقت می کند، اما 

ها گفته و  تصور از دیگران در این مرزها تغییر نکرده است. آنچه از دیگر ملت

های کهن ایران، مصر، هند و  شود غالباً خیال و افسانه است. از تمدن شنیده می

شود که  چین اطالعی در دست نیست، اگر هم بدست می آید این طور تعبیر می

این است نمونه وضع و حالی که محروم ماندگان از فیض و رحمت خدای 

ن را های یونان و روم باستا مسیحیت دچارش می شوند. انسان گراها هم تمدن

تنها سرمشق زندگی می شناسند و بیرون از این دایرٔه معیاری برای سنجش 

 تمدن و فرهنگ در دست ندارند.

است. جامعه به  وسطاهای کهن قرون  ساختار اجتماعی هم بازماندٔه سنت

سه مرتبٔه سروران دینی و یا روحانیان، اشراف و عوام یا بورژوا تقسیم می 

اتب مقام سلطنت قرار دارد که ساختار اجتماعی را شود. در رأس این سلسله مر

بر پا نگه می دارد. ارادٔه پادشاه نمایندٔه مقوال ت اساسی حق حاکمیت و عقل و 
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نیست. حق حاکمیت نه از جانب جامعه  محدویتیعدالت است، و لذا مقید به هیچ 

 بلکه بر حسب ارادٔه الهی در شخص پادشاه تجسم یافته است.

قضایی و حقوقی تا اواخر قرن هفدهم کما بیش همان راه و  در عرصٔه امور

بر قرار است. غرض از تعقیب و محاکمٔه مجرم مجازا ت  وسطارسم قرون 

است، نه دفاع از بقا و نظم جامعه، به همین دلیل شد ت مجازا ت بیش از حتمیت 

آن منظور می شود. محیط زندانها هولناک و شکنجه دادن متهم در گرفتن 

امری است عادی، صرف اعتراف هم دلیل جرم شناخته می شود. اعالم اعتراف 

اتهام اجباری نیست، اختیارا ت قضا ت نا معین و نا محدود است، در احکام آنها 

تناقض به چشم می خورد، نفوذ و قدر ت صاحبان مقاما ت دولتی و کلیسایی در 

میان متهم و  تخفیف و تشدید مجازا ت تأثیر کلی دارد. ماموران و ضابطان قانون

مجرم فرقی نمی گذارند. مجازا ت اعدام برای نه تنها جرایم عمده بلکه برای 

 بعضی جرایم جزیی معمول است.

دیوانگی و بیماری روانی را نشانٔه تسلیم شدن به تلقینا ت شیطان یا دچار 

ن و بیماران روانی را مستوجب آمدن به لعنت الهی می شناسند. و دیوانگا

 ند.دان مجازا ت می

مقدما ت ریزش این جهان بینی با به وجود آمدن جنبش رنسانس در قرن 

تغییری به  وسطاشانزدهم فراهم شد. رنسانس گرچه در برداشت تاریخی قرون 

وجود نیاورد، اما در شکستن جزمیت و ترویج شکاکیت موثر بود، آنها در 

ن یونان باستان مجادال ت خویش با اهل کلیسا غالباً از شیوه شکاکان و سوفسطاییا

کمک می گرفتند، که می گفتند در امر کسب دانش، به ویژه امور بشری، هرگز 

ها معتبر باشد.  جا و همه زمان ق نمی توان رسید، چنان که در همهبه حقیقت مطل

این مجادال ت وحد ت آهنین کلیسای کاتولیک را در هم شکست و بسیاری از 

ب کلیسا می شدند به زمینٔه تازٔه علوم استعدادهای برجسته را که پیش از آن جذ

 طبیعی سوق داد.

قرن هفدهم قرن ریزش بنای تاریک جهان بینی قدیم و روشن شدن فضای 

 طبیعت است. منبع این روشنایی تازه عقل انسانی است.
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با الهام از انقالب در فیزیک که با قانون حرکت نیوتن آغاز شد، متفکرین 

تواند در همٔه  ه تفکر روشمند مشابه آن مید ککردن میروشنگری استدالل 

های بشر به کار بسته شود. از این رو عصر روشنگری به  های فعالیت شکل

گرایی، خرد، علم و  تجربه ،حرکت لمی پیوند یافته است. برای هر دوانقالب ع

 داشت.بنیادی عقالنیت اهمیت 

ا در زیر ه سردستگان روشنگران باور داشتند که آنها جهان را که سال

پرستی و استبداد عصر تاریکی )قرون  های مشکوک، نابخردی، موهوم سنت

( بوده است به پیشرفت سوق خواهند داد. حرکت روشنگری به بوجود وسطا

آمدن چهارچوب روشنفکرانه انقالب آمریکا و انقالب فرانسه، حرکت استقالل 

 ١۷٩١ماه مه  ۳طلبانٔه کشورهای آمریکای التین و قانون اساسی مشروطه 

لهستان کمک کرد و منجر به ترقی لیبرالیسم کالسیک، مردم ساالری و 

 داری شد. سرمایه

روشنگری به عنوان یک حرکت در آلمان، فرانسه، بریتانیا و اسپانیا روی 

 گذاران بنیانگسترش یافت. بسیاری از دیگر  کشورها درداد اما به زودی 

مذهب، آزادی وشنگری به خصوص در های دورٔه ر آمریکا تحت تآثیر آرمان

 داری قرار داشتند. اقتصاد و دولت

 روشنگری چیست؟

 ١۷۸۳این پرسشی است که یک کشیش پروتستان در شماره دسامبر 

( در مخالفت با نکاح عرفی و Berlinische Monatsschriftه برلین )مانماه

ه خویش این کلیسایی )شرعی( مطرح نمود. وی در پانوشت مقال ازدواجدفاع از 

 «گری چیست؟نبراستی روش»پیش کشید که:  را گرانه پرسش چالش

به این پرسش مهم که در تاریخ فلسفه نتایجی ثمر بخش و ژرف بر جای 

های زیادی داده شده است. نخستین کسی که به این پرسش  نهاد تا کنون پاسخ

تامبر بود که در شماره سپ( Mendelssohn Moses) وندلسمن موسی دادپاسخ 

 معنای روشنگری»ای زیر عنوان  مقاله درماهنامه برلین میالدی  ١۷۸۴

 د.به آن مقاله پاسخ دا «چیست؟



 در غرب آن شدن گیری، ژرفش و نهادینه روند شکل: رواداری

 158 

مان نشریه، بی زمان کانت نیز با تعریفی مشهور در شماره دسامبر ه هم

با  ون نیز به آن پرسش پاسخ گفته، مقاله مشهور خویش رااینکه بداند مندلس

 نماید. منتشر می« نگری چیست؟شدر پاسخ به پرسش رو»عنوان 

 نماید: کانت مقاله خویش را با این جمله مشهور آغاز می

مفسر  ای که خود رهائی انسان است از نابالغی و ناپختگیروشنگری، 

، هوش، همف انسان در به کارگیری ناتوانی و مسبب آن است. نابالغی و

و شجاعت ...خویشتن است بدون هدایت دیگری. و عقل استعداد

! این است را داشته باش خویش واستعداد عقل یریگکار شهامت به

 .گریشعار روشن

( عبارتی است که Sapere aude)به التین:  دانستن داشته باش! شجاعت

کار رفته بود و با  بهشاعر و ادیب رومی  (Horace) در اصل توسط هوراس

وشنگری بدل شعار جنبش ر گری چیست؟، بهتأکید کانت در مقالٔه مشهور روشن

 شد.

رواداری و حقوق بشر را  تکوین ایدهخدما ت تاریخی روشنگری در 

 توان در نکا ت زیر خالصه کرد: می

  روشنگری معیارهای اساسی برای تعریف حقوق بشر تدوین کرده است. آنها

ی نبوده، بنابراین قدمت آنها تعویض پذیر و وابسته به زمان یا مکان معین

هاست. حقوق بشر نباید مانند قوانین موضوعه  لتتر از عمر تمام دو کهن

ها  متکی و وابسته به یک قانونگذار و محدود به حوزه اعتبارش باشد. انسان

توان از قوانینی محروم کرد که آمیخته با جوهر و ماهیت آنها بعنوان  را نمی

 انسان است حتی اگر آنان داوطلبانه از آنها صرفنظر کنند.

 بار در تاریخ اندیشه بشری خرد را بعنوان یگانه  روشنگری برای اولین

کند. بدین ترتیب روشنگری به  برای تعیین حقوق طبیعی انتخاب می معیار

 ،های سیاسی دن برای انسانها توسط سلطه آموزهضدیت با تعیین و تکلیف کر

گروه کوچکی از « خرد»برخاست. این اراده فرد و و ایدئولوژیک مذهبی 

معتبر است، بلکه اراده همگانی )شهروندان فرهیخته و نخبگان نیست که 
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رو است که روشنگران انسانها را تشویق می کردند  ست(. از اینفرهنگ دو

 «.گیرندخود بهره  فهم، هوش، استعداد و عقلاز »که 

 آزادی و  ر در تاریخ باختر زمین نه فقط بهروشنگری برای نخستین با

که خواستار دستیابی به سعاد ت و برابری همه انسانها صحه گذارد، بل

شد. وعده و وعید  خوشبختی بعنوان هدف نهائی زندگی در روی کره زمین

 برای زندگی بهتر پس از مرگ روشنگران را راضی نمی کرد.

 ی زندگی، آزادی و مالکیت شالوده استواری از حقوق  روشنگری با سه گانه

بشر را توضیح داد و بیان  بنیادین را تعیین کرد که بر اساس آن می شد حقوق

که استفاده از خرد به وجود کرد، آنرا تنظیم و تفکیک کرد. از آنجائی

نیازمند است، لذا روشنگری حس  های فردی و بویژه آزادی عقیده آزادی

 را بر می انگیخت. اقتدارگرااعتمادی نسبت به هر قدر ت دولتی  بی

 های اصلی حراست و  روشنگری با آموزه حاکمیت ملت و تقسیم قوا ستون

حفاظت از آزادیهای اساسی مدنی را پایه ریزی کرد. در فلسفه روشنگری 

تکامل ایده حقوق بشر به چنان درجه ای از اعتالی معنوی دست یافت که 

حتی امروز هم اعتبار خود را در اساس حفظ کرده است. بدین سان 

 رد.روشنگری زمینه صدور اولین اعالمیه حقوق بشر را آماده ک

 زنان روشنگری

برخی با فراهم کردن  ا کردند.ن در عصر روشنگری نقشی برجسته ایفزنا

های نظری غنا و ژرفا  امکان تشکیل جلسا ت ومحافل روشنفکران به بحث

اثر مادام دپینه این محافل و « خاطرا ت مادام دومونبریان»بخشیدند. کتاب 

 دهد. موضوعا ت بحث را شرح می

و  در معرفی آرا را به فرانسه ترجمه کرد و کتابی نیوتنمادام دوشاتله آثار 

 نوشت.  نیتس بینی الیب جهان

 «دانشنامه»

ها برسانند.  اندیشمندان دوران روشنگری سعی داشتند پیام خود را به توده

سازی را با  کردند از این تماس و این تالش برای آگاه صاحبان قدر ت تالش می
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ها،  کردن نویسندگان و ناشران وسوزاندن کتاب سانسور، تکفیر، توقیف، زندانی

 جلوگیری کنند.

« دانشنامه» روشنگریترین و تاثیرگذارترین اثر دوران  شاخص

(Encyclopédie) ها اندیشمند  و همکاری ده به ویراستاری دیدرو و داالمبر

تصویر،  ۲۵۰۰مدخل و  ۷۲۰۰۰جلدی با  ۲۸این فرهنگ اتمام . بوددیگر 

 شید.بیست سال طول ک

ها بود  گونه که ویراستاران آن نوشتند، آگاه ساختن توده هدف دانشنامه همان

ها  شد و در آگاهی توده براگیز بسیار بحث« دانشنامه»و در این راه موفق بود. 

 .ایفا کردنقشی برجسته 

داالمبر نوشته شد یکی از دان بزرگ،  ریاضیکه به قلم « دانشنامه»دیباچه 

نامه شرح فشرده  دانش که نوشتداالمبر روشنگری است. های مهم دوره  متن

سیستم »مشهورش  ها را در جدول های زمان است. او رابطه دانش همه دانش

( figurative system of human knowledge« )تصویری دانش بشری

 و از دانشنامه چیمبرز بر اساس آرای بیکن تنظیم این جدول .دادنشان 

(Chambers Ephraim) تباس شده بود.اق 

داالمبر با بیانی حماسی بیکن و اندیشمندانی چون دکار ت، نیوتن، الک، 

گالیله، هاروی، هیگنز، پاسکال، فونتنل، بوفون، کوندیاک، ولتر، مونتسکیو و 

پاشاهان و »ستاید و تاکید می کند که سازندگان تاریخ  روسو را می

 هستند. نیستند بلکه دانشمندان و فیلسوفان « کشورگشایان
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 «داالمبر و دیدرو درخت»یا « تصویری دانش بشریسیستم »
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کردن  های حماسی است: پاره ی دانشنامه سرشار از استعاره دیباچه

ها، تسخیر دژها و .... اندیشمندان  ها، برخورد اندیشه زنجیرها، دریدن پرده

به  تنه یکهای حماسی هستند. آنها شکنجه شدند، تحقیر گشتند،  ایفاگران این نقش

. دانش و رفتند های آینده کردن دانش و فرهنگ به نسل خونین برای هدیه یپیکار

 (Darnton, 1984)را نفی کردند.  فرهنگی که معاصران این اندیشمندان آن

 هنر و ادبیات روشنگری

نسبی موسیقی از کلیسا، رشد  استقاللزمان است با  عصر روشنگری، هم

عصر کالسیک در  ( وBaroqueبک باروک )بالندگی سو موسیقی درباری 

دانان بزرگ با هنر خود از روشنگری پشتیبانی کردند.  موسیقی .موسیقی

( تصویری از Flute Magic The) «فلو ت سحرآمیز»موتسار ت در اپرای 

  کند. عقل، زیبائی و عشق ارائه می

ها نقش داشت. نگاه نوین به  ادبیا ت روشنگری در بیداری و آگاهی توده

ها برد. با شکافتن واپسگرائی جامعه، فساد  انسان جامعه را در میان توده

ها و کلیسا( با ارج نهادن به کرامت انسان،  ها )سیاسی و مذهبی دولت قدر ت

تحول الزم در اندیشه و فرهنگ را برای تغییر و تحول ماندگار و ژرف سیاسی 

 اجتماعی مهیا کرد.

 

 و مخالفت با سانسور : دفاع پرشور از آزادیمیلتونجان 

در خالل شاعر انگلیسی ( ١۶۰۸ - ١۶۷۴ John Miltonجان میلتون )

های خود در خصوص آزادی بیان،  به تبیین اندیشه ١۶۶۰تا  ١۶۴١های  سال

 آزادی مذهب و آموزش پرداخت.

به مخالفت با ضرور ت مجوز  (Areopagitica) آرئوپاگیتیکادر رساله او 

ها بعد از سقراط ، دفاعی مشابه او از روش  و قرن برای چاپ و نشر پرداخت

 تصویب قانون سانسور مطبوعا ت دردر پاسخ به نیل به حقیقت ارائه کرد. 

ادعای ، میلتون دفاعی پرشور از آزادی بیان نمود. استدالل او بر مجلس انگلیس

شناسانه استوار است و تاکید می کند که حمایت یک دولت روادار از  معرفت
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فرض بنیادی میلتون  آزاد به ترویج و توسعه حقیقت منجر می شود. پیش گفتگوی

 :بحث آزاد قادر به دفاع از خودش استاین است که حقیقت در یک 

چه کسی قادر است، بگذارید حق با باطل دست و پنجه نرم کند؛ 

 حقیقت را در یک رویاروئی باز و آزاد مغلوب کند.

نفر به یک عقیده، اعتقاد واقعی و  میلتون همچنین معتقد است اجبار یک

 خالصانه نیست.

 

 : وجدان آگاه بشریتمولیر

( که با ١۶۲۲ - ١۶۷۳  Jean-Baptiste Poquelinژان باپتیست پوکلن )

 های نویس بزرگترین کمدییکی از  شود شناخته می  (Molièreمولیر ) هنری نام

 .استاتر ئت

ای جامعه فئودال آن دوران و  رحمانه هایش به طور بی مولیر در نمایشنامه

 «متکلفین خنده دار»با اثر  ١۶۵٩در سال گرفت.  اخالق آنان را به تمسخر می

(Precieuses ridiculesافراط متکلفین را مسخره می )  کند و به این ترتیب

 درسهم»نمایشنامٔه کند.  می معاصرانش را افشا و گذاری را پایه کمدی اخالقی

  مولیر تاییدی است بر این جهت گیری.( The School for Wives) «زنان

تارتوف و در ا .فعالیت مولیر در زمینه کمدی سیاسی بودعرصه دیگر 

(Tartuffe( دون ژوان ،)Juan Don( و مردم گریز )Misanthrope The) 

کند: دشمنان مولیر با دستاویز قرار دادن دفاع  را مطرح می یمشکال ت اجتماع

تارتوف و دون ژوان شود که  و نتیجه آن می کنند میاد انتق از او ،از مذهب

 شود. ممنوع می

فروشان و ریاکاران می  به افشای دین« تاراتوف یا ریاکار»مولیر در 

 دهد.  ها را نشان می پردازد و چهره واقعی آن

. کلیسا از خاکسپاری او سالگی بر اثر بیماری درگذشت ۵١در سن  مولیر

و حین خاکسپاریش به صدادرآوردن  گیری نمودرسمی شهرجلو در گورستان
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سنت ». او را در قبرستان حاضرین ممنوع کرد و زمزمه دعا ناقوس کلیساها

باقی مانده خاکش  ١۷٩۲در سال  .که متعلق به نوزادان بود دفن کردند« ژوزف

در پاریس به گورستان پر  ١۸١۷به موزه تاریخی فرانسه آورده شد و در سال 

 د.ه و درکنار جان دال فونتینه دفن شالشز منتقل شد

نویسد: مولیر یک لحظه کوتاه از وجدان  می مولیرآناتول فرانس در بارٔه 

ای در جو تاریک فرهنگی  سال پیش همچون جرقه۳۵۰آگاه بشریت بود که 

 اروپا درخشید.

 

 ها رمزگشائی جهان کوچک: آنتونی فان لیوونهوک

 - ١۷۲۳  Leeuwenhoek Antonie vanآنتونی فان لیوونهوک )

برای نخستین بار باکتری را با  شناسی، پدر میکروب ،( دانشمند هلندی١۶۳۲

 میکروسکوپ مشاهده کرد. 

او میکروسکوپ را بهبود بخشید و برای نخستین بار با میکروسکوپش 

ای را ببیند، چیزی که خود نامش را انیمالکولس  یاخته توانست ساختار تک

(animalcules.نهاد ) ای های ماهیچه است که بافت او نخستین کسی 

(Muscle)اسپرماتوزوئید ، (spermatozoon) باکتری ،(Bacteria ) و

 ها را دید.  جریان خون درون مویرگ

 

 پشتیبان پرشور نظریۀ حقوق طبیعی :ساموئل پوفندورف

 )١۶۳۲ - ١۶٩۴ Samuel von Pufendorfساموئل پوفندورف )

آشنا  زبهان فکری هوگو گروتیوس و توماس هابا جحقوقدان و مورخ آلمانی 

بود، اما خود ـ قبل از همه ـ در تئوری حقوق طبیعی خویش طرفدار حقوق 

طبیعی لوتری بوده است، که در وهله اول یک آموزش شهروندی و اتیک دولتی 

 یک موجود اجتماعگرا است. بنظر او انسان طبیعتن محسوب می شود.

ها ـ را از نیاز  ابه فرم همزیستی داوطلبانه انسانـ بمثپوفندورف پیدایش دولت 
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 طبیعینظریۀ حقوق  یکی از طرفداران پرشوراو  داند. ل میامها به تک نانسا

 است که می گوید همۀ افراد حق دارند از برابری و آزادی برخوردار شوند.

 

 : ویژگی دولت نوین و حقوق طبیعی انسانجان الک

( فیلسوف و سیاستمدار ١۶۳۲ - ١۷۰۴  John Lockeجان الک )

انگلیسی که خود مذهبی بود نخستین تالش سیستماتیک را در دفاع از رواداری 

 آغاز کرد. 

الک معتقد است مقاما ت دولتی و کلیسائی باید تکثر آرا و باورها را بپذیرند 

و با آن روادارانه برخورد کنند، زیرا هیچ انسانی را نمی توان مجبور به ایمان 

گوید  ای کرد. الک، که نظرش یادآور سقراط و میلتون است، می آوردن به عقیده

به اندازه کافی سالم سرحال خواهد بود اگر خودش تغییر  نکه حقیقت قطع

 ها جای نگرفت.  کند....آن با حکم قانون آموخته نشد و یا با زور در ذهن انسان

ی کند و می جان الک شیفتگی به حقیقت خویش را به شد ت نکوهش م

 نویسد: 

که انسان جایزالخطا هستیم، حق نداردیم، خود را  ،هیچ یک از ما

دانش نارسای ماست.  ی مقیاس حقیقت بدانیم. لجاجت زایدهمعیار و 

روح مدارا و تساهل را بیشتر باید برای منکوب کردن عناد و لجاج 

ر شتخویش بکار بریم نه برای مقابله با خودسری دیگران. هر چه بی

 (١۳۷۷) جان الک،  بدانیم کمتر مشاجره می کنیم.

بحث در باره حقوق طبیعی فردی، بین دولت و کلیسا تمیز  جان الک در

شهروندان خود است، « منافع مدنی»که وظیفه دولت تضمین  قائل است. در حالی

هیچ ربطی به دولت ندارد، این موضوعی است بین فرد « مراقبت از روح»اما 

مسئول آن است. از اینرو، یک حق خداداد و  خودش تنها انسانو خدایش که 

مسلم آزادی مذهب و ادای مناسک مذهبی وجود دارد. کلیسا چیزی بیش از یک 

گونه حق استفاده از زور را ندارد و در چارچوب  انجمن داوطلبانه نیست که هیچ

 نظام سیاسی قانونی فعالیت می کند.
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مناسبا ت حکومت با دین و مذهب کرده جان الک تحقیقا ت مفصلی درباره 

است. او معتقد است دیانت امری است مربوط به وجدان مردم و روابط میان خدا 

و خلق. حکومت نباید برای مردم دین و مذهب معین کند، بلکه فقط باید عملیاتی 

را که منافی خیر و صالح عامه است، منع نماید. عقیده باید آزاد باشد و در 

مان و عقیده نباید متعرض کسی شد. رهبران دیانت نیز نباید در رابطه با ای

 کارهای حکومت مداخله کنند.

دیدگاه الک در باره روادری تا حدوی با دیدگاه اسپینوزا متفاو ت است. او 

که دوران تبعیدش در هلند « ای در باره رواداری نامه»ش فدر نوشته معرو

باور مذهبی متمرکز است. او در  ویژه بر تضاد بین قدر ت سیاسی و نوشت، به

شناسانه رواداری نشان می دهد که برای دولت غیرممکن  های معرفت استدالل

است با کاربرد زور و اجبار اعتقاد مذهبی راستین ایجاد کند. او تاکید دارد که 

زمانی که  مگردولت باید در دخالت در باورهای مذهبی افراد خودداری کند، 

ی منجر به رفتار یا نگرشی می شود که امنیت کشور را تهدید این اعتقادا ت مذهب

 می کند.

ها خارجی  های طرفدار قدر ت این استثنا به جان الک اجازه داد تا کاتولیک

های خود از رواداری بی  و خداناباوران را تحمل نکند. از اینرو، او در نوشته

دینان را روا نمی  ها و بی قید و شرط دفاع نمی کند. او آزادی برای کاتولیک

ها به  بندی آتیست ها به بیگانه و عدم پای دارد. توجیه او وابسته بودن کاتولیک

قول خود و نداشتن کتابی که به آن سوگند بخورند می باشد. مثل اینکه تاریخ هیچ 

 شکن و دروغگو سراغ ندارد. ای از متدینان پیمان نمونه

بنیان شناخت، دانش « نجستاری در باره شناخت انسا»الک در کتاب 

کند. این کتاب که در دوران روشنگری تاثیر زیادی  ودرک انسان را بررسی می

نیست و « فطری»داشت بر این اصل استوار بود که ذهن دارای هیچ تصور 

تمام معرفت انسان مأخوذ از تجربه است. نظریه تجربی الک نقدی بر دیدگاه 

بود انسان تصوراتی مانند خدا، ذهن، جسم گرایانه رنه دکار ت بود که معتقد  عقل

دهد و آنها را تصورا ت  و مثلث دارد که در پرتو عقل محض آنها را تشخیص می

 نامید.« فطری»
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الک بین حواس بیرونی وتأمل درونی تفاو ت قائل بود وبر نقش تأمل تاکید 

 داشت و برای کار ذهنی اهمیت ویژه قائل بود. او بر این باور بود که انسان

 فطرتن به کسب لذ ت و اجتناب از درد متمایل است.

 

 مشروط و تغییرناپذیر انسانناپذیر، نا : حقوق اجتنابحقوق طبیعی

نه یرید یا نهیشیپ ییدر تفكر اروپا( law Natural) یعیحقوق طبمفهوم 

هفدهم  یها در قرن یول دارد. سقراط، ارسطو، رواقیون، سیسرو به آن پرداختند.

است كه  یحقوق یعیافت. حقوق طبیرواج عام ژرفش و ه و هجدهم بود ك

ر یرناپذییر نامشروط و تغیبه افراد داده شده و ناگز« یعیقانون طب»برحسب 

 ی همه یبرآنند كه برا توان واگذار كرد، و معمولن یگر نمید یاست و به كس

 كسان است. یافراد بشر 

 یحقوق را حقوق نیهفدهم و هجدهم ا یها اروپا در سده یاسیمتفكران س

، از آن یمدن ی جامعه یش از برقراریپ« یعیحالت طب»دانستند كه انسان در  یم

از آن  یعیاب دولت، بطور طبیكه انسان، در غ یا حقوقیبرخوردار بوده و 

آنها  یش از همه بر رویبشر، كه ب یعین حقوق طبیتر یبرخوردار است. اساس

 .یو برابر ی، آزادیتوافق هست، عبارتند از: حق زندگ

د است. یه در عصر جدین نظریشرو طرح ای، پیسیلسوف انگلیجان الك، ف

داند، بلكه  یاز خدا نم یرا ناش یعید، حقوق طبیجد یاسیگر متفكران سیمانند د او

برابر و »ها همه  كه انسان نیشود. ا یافته میدر آشکاراداند كه به  یم یآن را اصل

زیان  یگرید ییا دارایو  ی، سالمت، آزادیگد به زندیچكس نبایه»و « مستقلند

آزاد، »ش، یعت خویاست. از آنجا كه انسانها، بنا به طب یهی، نزد عقل بد«رساند

ت یتوان بدون رضا یچكس را نمیه»شود كه  یجه گرفته می، نت«برابر، و مستقلند

به نظر الك، « قرار داد. یگرید یاسین حالت خارج كرد و تابع قدر ت سیاو از ا

، یست اجتماعیل حكومت و زیتشك یمردم برا ییهمرا« یهدف بزرگ و اصل»

 «آنهاست. یهاییحفظ دارا»

ن نحو یبد یعی( حقوق طب١۷۷۶كا )یامر« استقالل ی هیاعالم»در 

انسانها  ی م كه همهیشمار یم یهیق بدیها را حقا نیما ا»د شد: یو تأك یفرمولبند
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ده است، یر بخشیناپذ ییحقوق جدا ها نه آبدگارشان یآفر اند، كه  ده شدهیبرابر آفر

 یكه برا -است یو كسب شادكام ی، آزادین حقوق، حق زندگیا ی كه از جمله

ها قدر ت  اند، و حكومت اد كردهیها را بن ها حكومت ن حقوق انسانین ایتأم

كه هرگاه هر  -آورند یگزارشان به دست م ت فرمانیخود را از رضا ی عادالنه

ر ییان ببرد، حق مردم است كه آن را تغیتها را از مین غایااز حكومت  یشكل

 ی هیاعالم»از آن  یرویبه پ ١۷۸٩فرانسه در  یمجمع مل .…«ا برافكنندیدهند 

 را صادر كرد.« حقوق بشر و شهروندان

 

 ابراهیمی با تاکید بر عشق و عدالت ادیان : نقد تاریخیاسپینوزا

 فیلسوف( ١۶۳۴ – ١۶۷۷ Baruch de Spinozaاسپینوزا ) اروخب

و تاکید بر  هلندی که با انتقاد تاریخی از ادیان و مذاهب ابراهیمی خردگرای

قشریون  هم با دوران خود یعنی نظری مناقشهبا هر دو طرف  عشق و عدالت

 مداران مدعی سیاست و حقیقت و هم با مذهبی مدعی انحصار شناخت خدا

 رزبندی جدی کرد.م ه،و منافع مردم و جامع درک حقیقت انحصار

بودن عبرانیان باعث « خلق برگزیده»انتقاد اسپینوزا به اندیشه نژادپرستانه 

ها   سال نداشت، شد. خاخام ۲۴هنگامی که بیش از  ١۶۵۶تکفیر او در سال 

 :(١۳۸٩فشاهی، ) نوشتند

سان، ما ربانان، باروخ یبر اراده و حکم فرشتگان، بنا بر گفتار قد بنا

نی که در قانون مقدس آمده، طرد و یتمامی صب و نفراسپینوزا را با 

ن بر او باد یم. لعنت بر او باد روز هنگام، نفرینمائ ر مییلعن و تکف

ن بر او باد هنگام یدن، نفریشب هنگام، لعنت بر او باد هنگام خسب

ن بر او باد هنگام یرون شدن، نفریبرخاستن. لعنت بر او باد هنگام ب

 اندر شدن.

 وظیفه دولت تحقق صلح و عدالت است، از اینرو حق ،ینوزااز نظر اسپ

اما، حق طبیعی آزادی عقیده و قضاو ت و . تنظیم کندمناسک مذهبی را  دارد

مرز حد و د. اینجا کربه دولت واگذار  افراد را نمی توان« باطنی»مذهب 
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 مرزبندی دولت گری سلطهاقتدار و او با قدر ت اولیای سیاسی است.  راستینِ 

 می کند: قدقی

ان از و نه محدود ساختن آن استهدف نهایی دولت نه تسلط بر مردم 

 استآزاد ساختن مردم از وحشت  آنهدف راه وحشت و ترس، بلکه 

ل بدون اینکه بر خود یا بر همسایگان بتوانند با اطمینان کاممردم تا 

 زیانی وارد سازند زندگی کنند. خود،

این بود که آیا  گرای دوران روشنگری انهای اندیشمندان انس یکی از دغدغه

ناپذیر اراده الهی دست یافت که شکنجه و آزار  خت لغزشبه شناممکن است 

این نگرانی در باب جایزالخطا گزان را توجیه کند.  کافران، مرتدان و بدعت

 epistemologicalشناسانه ) دن انسان بنیان استدالل رواداری معرفتوب

toleration .رسمیت شناختن جایزالخطا بودن انسان همگام با نقد به ( است

های سیاسی و کلیسا، رواداری سیاسی را بیش از پیش گسترش داد و قوام  قدر ت

 بخشید. 

 Tractaus) «سیاسی-رسالۀ خداشناسی»اسپینوزا در در این راستا، 

Theologico-Politicus ) تاکید دارد برای آزادی اندیشه استدالل می کند و

گونه که می خواهد بیندیشد و آنچه  ک کشور آزاد رواست که هرکس آندر ی»

 :دهد ادامه میو  «می اندیشد به زبان آورد

ها را بتوان چنان در  فرض می کنیم این آزادی سرکوب شود و انسان

های فائقه جرئت اعتراض  ها بدون رخصِت قدر ت قید و بند نهاد که آن

هرگز نمی توان کاری کرد تا   ت مطمئنننداشته باشند. در این صور

های فائقه می خواهند بیندیشند. نتیجۀ  سان که قدر ت آنان درست آن

ها همواره چیزی جز آنچه می اندیشند بر  این خواهد شد که آن ،ضرور

باور، که کار دولت  زبان آورند، و پیامد این امرآن است که شرافت و

ن نوع دوروئی و تری پیش نمی رود، از میان برود و پست ها بی آن

ق نیکوست، شرافتی، که منبع هر رزالتی است و فاسدکنندۀ اخال بی

ناممکن است که بتوان همه را مجبور کرد که  پرورش یابد. اما کاملن

در عمل براساس دستور سخن بگویند. هرچه بیشتر آزادی سخن گفتن 

ی تر بر داشتن این حق پافشاری م ها سرسختانه بگیرید، آن مردمرا از 
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ها، نه حریصان، چاپلوسان و آنانی که فکر  ن کنند، البته نه همۀ انسا

ناتوانی دارند و اوج سعادتشان این است که مال بیندوزند و شکمشان 

را پر کنند، بلکه آنانی که تربیت نیکو و صفای اخالق و 

 ,Spinoza) هایی آزاده ساخته است. از آنان انسان ،هایشان فضیلت

1951) 

 نوزا بر لزوم رواداری بر سه ادعا استوار است:یسپاستدالل ا

الف( برای دولت غیر ممکن است به طور موثر از آزادی اندیشه جلوگیری 

 کند.

 ب( آزادی اندیشه هیچ گزندی به قدر ت دولت نمی رساند.

محدود کردن  نه برهای سیاسی باید بر کنترل اعمال تمرکز کنند  قدر تپ( 

 .و آرا اندیشه

های بعدی الک، میل و کانت  دیشه و عمل در بحثنبر تمایز بین ااین تاکید 

 در باب رواداری بسیار مهم است.

 هایش با انحصارطلبان اینگونه بحث می کند: در یکی از نامه اسپینوزا

اید یا  کنید که باالخره بهترین مذهب را پیدا کرده شما ادعا می

اند. از کجا  الاقل بهترین معلمان شما را به آن هدایت کرده

توانید ادعا کنید که اینها بهترین معلمان مذهبی هستند که  می

اند و هستند و خواهند بود؟ آیا تمام مذاهبی را که  تاکنون بوده

؟ فرض دای اند، آزموده شده تاکنون در هند یا در تمام عالم تعلیم داده

 ینکه بهتر دادعا کنی دتوانی ؛ چگونه میدای کنیم که همه را آزموده

 ؟دای آن را انتخاب کرده

«. تعبد»استوار است والهیا ت بر « تعقل»اسپینوزا تاکید داشت که فلسفه بر 

نوعان خود را می کشند و  نام خدا کینه می ورزند و هم هائی که به انسان وا

 گونه به زیر تازیانه انتقاد می گیرد: روحانیون قشری را این

که در ظاهر عشق و محبت بارها از دیدن اینکه مبلغین مسیحی، 

کنند،  و صلح و گذشت و شفقت را به تمام مردم عالم توصیه می

ترین  جنگند و به سخت خود با کینه و بغض عجیبی با هم می
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شوم، دلیل آنها  دارند دچار تعجب می وضعی همدیگر را دشمن می

ضایلی که تبلیغ ف آن نه ،رفتار و عملشان است آنها، بر دین

 کنند. می

 استدالل می کند: و آزادیکرامت انسان  در ستایشنوزا اسپی

که برای صلح و اتحاد بهتر آن است که تمام قدر ت را  می گویند

ها،  حکومت ترک ثلتن بسپارند زیرا هیچ دولتی م به دست یک

است. از طرف  بدون تغییرا ت قابل مالحظه، این قدر دوام نکرده

است و  کم بوده کراسی خیلیوهای ملی و دم دیگر عمر حکومت

است. با اینهمه اگر بردگی  فتنه و آشوب هم در آن بیشتر رخ داده

و توحش و ستمکاری را بتوان صلح و اتحاد نامید، چیزی بدتر 

که ی عاز صلح و اتحاد نیست. شکی نیست که گاهی جنگ و نزا

تر از آن است که بین موال و  میان پدر و پسر رخ می دهد سخت

اگر حق پدری و فرزندی را به حق  اوجود این،بگیرد.  برده درمی

خواجگی و بندگی بدل کنند، وضع اقتصادی خانواده بهتر نخواهد 

آید  شد. پس آنچه در زیر حکومت فردی و استبدادی به دست می

 بندگی است نه صلح و امنیت.

د، تا ینما ( و مذهب آغاز میEthicsش را با اخالق )یی خو اسپینوزا فلسفه

ک، از وجود یاست و آزادی فردی و جمعی خاتمه دهد. او در رساله اِتیسرا با  آن

د، که عبار ت باشند از یگو سخن می« مذهب»ا سه نوع ی« شناخت»سه نوع 

« شهودی»، و (discursive)« استداللی»، (perceptive)« حسی»

(intuitive) ن یکی از ای. به اعتقاد او، آزادی هر فرد انسانی، با وابستگی او به

 م دارد.یای مستق ا مذهب، رابطهیسه نوع شناخت 

شتن را یی اول )حسی( قرار دارد، انسانی است که خو انسانی که در مرحله

های مبهم و ناروشن و  ها، منقوال ت و مسموعا ت، تجربه شداورییدر سطح پ

ن انسان یگذرا، و سرانجام شور و حال و غوغا قرار داده است. مذهبی که ا

 باشد. زی در سطح خرافه است، و شناخت او از نوع نادرست مییشناسد، چ می
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گذارد، اهل استدالل و  ی دوم )استداللی( گام می انسانی که به مرحله

ان یرا دارد، تا در م ی آنیباشد. او توانا م عام )کلی( مییی مفاه دن دربارهیشیاند

عقالنی است.  ی مشترک آنها را باز شناسد. مذهب او مذهبی تمامی مذاهب، نقطه

ش یزند، اما سعی در اثبا ت خو ش دست مییه خویمذهبی است که اگر چه به توج

شناسد، آنهم به  باز می« دولت»ک یشتن را تنها در متن ین انسانی، خویندارد. چن

 عنی اخالقی.یهمراه طرحی عملی 

لی ین مرحله تحلین مرحله )شهودی(، همان خردمندی است. ایسوم

analytique بی یبلکه ترک ست،ین(analytic)  ا ی« شهود عقالنی»است، نوعی

را با کشف و شهود  د آنیاست، و نبا (intuitive reason)« عقل شهودی»

ی  ن جهان، با رابطهیی ُعرفا به اشتباه گرفت. مکان هر فرد انسانی در ایمدعا

د ی سوم )شهو م دارد. انسان مذهبی در مرحلهیعت، بستگی مستقیهمان فرد با طب

کند. او  ک مذهب مدنی، جهانی و اخالقی ارضاء نمییشتن را با یعقالنی(، خو

 د، که عبار ت باشد از زندگی ناب روحی.یز ک مذهب واقعی فلسفی مییدر متن 

 ی شناخت  ا مذهب با دولت، معرف درجهین سه نوع شناخت یی ا رابطه

نها به خاطر ن نوع مذهب، فرد، تیفراتر و فروتر صاحب شناخت است. در نخست

ن نوع مذهب، ید. در دومینما ر شخصی، اطاعت و عمل مییا منافع حقیهراس و 

شتن است. در یاطاعت فرد از دولت، به خاطر اطاعت همان فرد از عقل خو

ی روحی درونی و احساس آزادی ین شکوفاین نوع مذهب، ایحالی که در سوم

 (١۳۸٩فشاهی، د. )ینما ی فرد حکومت می شهیمطلق است که بر روان و اند

 

 زمینی و آسمانی حاکم بر حرکات : کاشف قوانینآیزاک نیوتن

 ،دان دان، ریاضی ( فیزیک١۶۴۲ – ١۷۲۷ Isaac Newtonآیزاک نیوتن )

اصول ریاضی فلسفه »در شاهکار خود  که انگلیسیفیلسوف  و ستاره شناس

مفهوم گرانش عمومی را مطرح ساخت و با تشریح قوانین حرکت  ،«طبیعی

ویژه  این کتاب بر جهان علم به اجسام، علم مکانیک کالسیک را پایه گذاشت.

 .استترین کتاب علمی تاریخ  فیزیک تأثیری عظیم گذاشت و بزرگ



 در غرب آن شدن گیری، ژرفش و نهادینه روند شکل: رواداری

 173 

مرکزی پیوند -ا و ارتقای نظریٔه خورشیدنام نیوتن با انقالب علمی در اروپ

های زمینی  طبیعی حاکم بر گردش نیناست. او نخستین کسی است که قوا  خورده

های حرکت  و آسمانی را کشف کرد. وی همچنین توانست برای اثبا ت قانون

های ریاضی بیابد. در جهت بسط قوانین نامبرده، او این  های کپلر برهان سیاره

کرد که مدار اجرام آسمانی مانند ستارگان دنباله دار، لزوماً جستار را مطرح 

 .تواند هذلولی یا شلجمی نیز باشد بیضوی نیست بلکه می

نیوتن با توضیح حرکت سیارا ت در مدارها با استفاده قانون جاذبه و 

ی منظمی است که نظمش قائم به خویش  که جهان مجموعه مکانیک نشان داد

 رکا ت نیازی به مداخله الهی نیست.دیگر برای این ح است و

، فروتن، ستها یکی از سرآمدان اندیشه و نبوغ تمام دوران که نیوتن

 گوید: نفس و رواداردار درباره خود می شکسته

د. اما من خواهد کردانم جهان پس از مرگم چگونه از من یاد  نمی

اهی با گه کبینم  گوش می را چون کودکی بازی ، خویشخود

، او را مجذوب کرده استدر ساحلی  ماهی د گوشخوشحالی چن

 زند. حقیقت در بیخ گوشش موج میکران  که اقیانوس بی در حالی

 

 پوستان ها و رواداری با سرخ : مروج آزادی دینویلیام پن

ساالری و  پشتیبان مردم( ١۶۴۴ - ١۷١۸ William Pennویلیام پن )

 پوستان نامور بود. کویش با سرخبود. او برای روابط نی در امریکا ها آزادی دین

 های انگلیسی در آمریکا بود. او از نخستین پیشنهاددهندگان اتحاد مستعمره

و هفت  اخراج شدهایش از دانشگاه آکسفورد  برای اندیشه ١۶۶١در سال او 

 ١۶۶٩سال  در. او شد او هایش سبب به زندان افتادن سال پس از آن هم نوشته

این  .را نگاشت( No Cross, No Crown) «ج افتخار، نه تادرگیرینه »کتاب 

ها احترام به همه  یادین آن( که آموزه بنQuakers)کتاب به راهنمای کویکرها 

عباد ت  آزادیهایش سبب برپایی قانونی شد که  بدل گشت. کوششاست،  باورها

 .کرد تضمین می در ایاال ت متحده را

 

http://www.pendlehill.org/images/pamphlets/php030.pdf
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ها و  اختالف بین کاتولیک ی : تالش برای رفع روادارانهنیتس الیب

 ها پروتستان

-  ١۷١۶ Gottfried Wilhelm Leibnizنیتس ) گوتفرید ویلهلم فون الیب

سزایی را  دان آلمانی که نقش فعال و به (، فیلسوف، ریاضیدان و فیزیک١۶۴۶

ان خویش بازی کرده است و مقام باالیی نیز در تاریخ در سیاست اروپایی زم

 . ستفلسفه و تاریخ ریاضی دارا

ها و  یکی از افکار بلند و روادارانه او رفع اختالف بین کاتولیک

او این اندیشه  هائی کرد که به نتیجه نرسید. ها بود و در این راه کوشش پروتستان

نباید در سراسر دنیا یکی است.  کرد که خدای همه ادیان و مذاهب را ترویج می

های گوناگون علمی، سیاسی، اجتماعی و فلسفی  داشتراین خدای واحد را به ب

 پیوند بزنیم.

های آدمی را  اء همه شناختگرایانی مانند الک که منش برخالف تجربه

نیتس  ، الیبنددانست ون و حواس جسمانی مییا غیرمستقیم جهان بر مستقیمن

شود  اختی نزد آدمی در نتیجه فعالیت عقلی و فکری حاصل میمعتقد بود، هر شن

 و ادراک حسی نیز خود قسمی از تفکر مغشوش و ناروشن است.

او در این زمینه یک گام فلسفه خردگرای دوره مدرنیته را به جلو راند و 

دانست فراتر رفت  حتی از دکار ت نیز که تنها برخی از تصورا ت را فطری می

تصوری فطری است، منتها باید در جریان پرورش و گسترش  و معتقد بود، هر

ه خردگرای دوران های آدمی به صور ت اندیشه بالفعل درآید. فلسف شناخت

ترین  اصیل اویابد و فلسفه  ن خود را درمینیتس مفاهیم بنیادی مدرنیته با الیب

ا ای چون دکار ت و اسپینوز فلسفه خردگرای مدرنیته است که در ادامه فالسفه

 ترین تاثیرا ت را بر نظام فلسفی کانت گذاشته است.  ژرف

 

 : راهگشای رواداری و روشنگریپیر بایل

( فیلسوف و نویسنده فرانسوی از ١۶۴۷ - ١۷۰۶ Pierre Bayleپیر بایل )

 ی بود. طرفداران جدی رواداری ویکی از راهگشایان روشنگر

http://www.lett.unipmn.it/~mori/bayle/
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گذاران فکری فلسفه مدرسی مسحیت مثل آگوستین قدیس، توماس  بنیان

آکوینی و کالوین با ارجاع به انجیل و از جمله حکایتی که در زیر می آید، 

 ر ناباورمندان به مسیحیت را توجیه می کردند:بکاربرد قهر 

چون یکی از میهمانان که با عیسی همسفره بود این را شنید، گفت:  ١۵

عیسی  ١۶« حال آن که در ضیافت پادشاهی خدا نان خوَرد. خوشا به»

شخصی ضیافتی بزرگ ترتیب داد و بسیاری را »در پاسخ گفت: 

چون وقت شام فرارسید، خادمش را فرستاد تا  ١۷دعو ت کرد. 

ها  اّما آن ١۸ «چیز آماده است. بیایید که همه»شدگان را گوید،  دعو ت

ام که باید بروم  ای خریده مزرعه»: هر یک عذری آوردند. یکی گفت

پنج جفت »دیگری گفت:  ١٩ «که معذورم بداری. آن را ببینم. تمنا این

اکنون در راهم تا آنها را بیازمایم. تمنا دارم معذورم  ام، و هم گاو خریده

رو  ام، و از این تازه زن گرفته»سّومی نیز گفت:  ۲۰ «بداری.

زگشت و سرور خود را آگاه ساخت. پس خادم با ۲١ «توانم بیایم. نمی

میزبان خشمگین شد و به خادم دستور داد به کوچه و بازار شهر 

خادم  ۲۲بشتابد و فقیران و معلوالن و کوران و لنگان را بیاورد. 

سرور من، دستور ت را انجام دادم، اّما هنوز جای خالی »گفت: 

روِن شهر های بی راه ها و کوره به جاده»پس آقایش گفت:  ۲۳ «هست.

به  ۲۴ام پر شود.  اصرار مردم را به ضیافت من بیاور تا خانه برو و به

«  ت شدگان، شام مرا نخواهند چشید.یک از دعو گویم که هیچ شما می

 (١۴ -۲ :۲۲مشابه َمتّی   - ۲۴ -١۶ :١۴)لوقا 

برداشت رستگارسازی اجباری در تمام قرون وسطا بر ذهن و عمل کلیسا 

دم دوران جدید اندیشمندان رواداری چون بایل  ه در سپیدهمسلط بود تا اینک

 ارائه دادند. از این حکایت برداشت و تفسیر دیگرگونه

نوازی،  گفت چرا این حکایت را دعو ت به بذل و بخشش، مهمان بایل می

برو »گفت که  مذمت رد دعو ت و یا لزوم یاری به بینوایان تفسیر نکنیم؟ بایل می

اللفظی درک کرد. او  را نباید تحت« به ضیافت من بیاور اصرار مردم را و به

 کشی شود باطل است.  تاکید می کند هر تفسیری که منجر به اجبار و آدم
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کس  خدا خواهان صلح، آرامش و آسایش بندگان خود است. خداوند به هیچ

 است. بایل تا آنجا دنیا را بر روی زمین نداده مسئولیت و نمایندگی ساختن جهنم آن

رود که رهنمود می دهد که حتّی اگر نّص کتاب مقدس فرمان به شکنجه  پیش می

دهد، نباید این کار را بکنیم. زیرا خطر آن وجود دارد که  یا کشتن کسی را می

مجازا ت ما از گناه مرتکب شده شدیدتر باشد. وی قاعدۀ هشدارآمیز زیرین را 

 بدست می دهد:

ها جایی از کتاب  ر مبنای آنحتّی اگر دالیلی در دست باشد که ب

اللفظی فهمید و تفسیر کرد، نباید این کار را  مقدس را باید تحت

رود با این کارمان جهان را دچار مصیبتی  بکنیم، زیرا بیم آن می

 ناسزا کنیم.

ریا، بدون توجه به اعتقاداتشان و  بایل استدالل می کند که در همه افراد بی

یک صداقت اخالقی وجود دارد. این صداقت  (،atheistحتی خداناباوران )

 اخالقی با اعتقاد به باوری دیگر از میان نمی رود.

بایل از نخستین متفکرینی است که سعی کرده است یک استدالل معتبر و 

فراگیر برای رواداری ارائه کند که شامل باورمندان به همه ادیان و مذاهب و 

ساختن  نهای او در روش ند، شود. اندیشههائی که به خدا اعتقاد ندار همچنین آن

افکار مردم و ترویج رواداری نقش بزرگی داشت. هرچند نظرا ت جان الک 

تر و  تر شد و تاثیرا ت بیشتری برجا گذاشت، اما نظرا ت پیر بایل بنیادی معروف

 تر است. به برداشت رواداری مدرن نزدیک

 

 ها کشورهمه ن : شناسائی حقوق برابر و یکسافالیا پیمان صلح وست

(، یک سری Westphalia of Peaceفالیا ) پیمان صلح وست

های سی ساله مذهبی در اروپا  هائی است که پس از پایان جنگ نامه پیمان

و جنگ هشتاد ساله بین آلمان و  ( میان کشورهای اروپایی١۶١۸ - ١۶۴۸)

تمام  میالدی بسته شد. در این پیمان ١۶۴۸در سال  (١۵۶۸ - ١۶۴۸اسپانیا )

فالیا  وستپیمان کشورهای اروپایی به جز بریتانیا و لهستان شرکت داشتند. 

نامه الگو  نخستین پیمان صلح چند جانبه پس از رنسانس در اروپا است. این پیمان
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ی ملل و سپس سازمان ملل متحد گردید. در این پیمان حقوق برابر  و پایه جامعه

ای سیاسی مستقل برای نخستین بار ه ها به عنوان واحد کشورهمه و یکسان 

 مطرح و مورد پذیرش قرار گرفت.

ها  موردهای متعددی به منظور تأمین صلح میان مذهب افالی در صلح وست

« قرارداد صلح دینی آوگسبورگ». این قرارداد، که با مضمون گنجانیده شد

برابر  ها تأکید داشت، همزمان جایگاه پیوند خورده بود و بر وحد ت ایمانی مذهب

کلیسای کاتولیک و کلیسای پروتستان را در قوانین رایش آلمان تثبیت کرد. بدین 

ی خود مبنی بر یگانه مرجع  گونه کلیسای کاتولیک وادار به انصراف از داعیه

الهیا ت و حقوق کلیسایی گشت. اعضای نهادهای دستگاه قضایی و اجرایی رایش 

ربار، فرستادگان سیاسی و نیز آلمان، مانند دیوان عالی برلین، شورای د

بایستی بطور برابر از هر دو  های سیاسی، می های مسئول اتخاذ تصمیم  کمیسیون

گیری در مورد مسائل دینی بر  شدند. در رایشتاگ آلمان تصمیم مذهب ترکیب می

بایستی مواضع  مبنای رأی اکثریت ممنوع اعالم شد و هر یک از دو طرف می

ا سپس به تصمیمی مشترک دست یابند. حقوق کرد ت خود را مشخص می

نشین در مورد تعیین مذهب رسمی آن منطقه به قو ت  فرمانروایان مناطق شاه

بایستی بطور خودکار تغییرمذهب  خود باقی ماند، ولی زیردستان دیگر نمی

دادند. بدین گونه در مقررا ت صلح بر آزادی فرد در انتخاب مذهب و نیز  می

یگرد و تبعیض بخاطر تعلقا ت مذهبی تأکید شد. با همین مصونیت در برابر پ

های مذهبی برسمیت شناخته  حقوق اقلیت بارقرارداد صلح بود که برای نخستین 

 شد، بطوریکه نقض آن قابل دادرسی بود.

ی نخست  مفهوم رواداری که به درون قرارداد صلح راه یافت، در وهله

نی که مذهبی غیر از مذهب شاه یا کاربستی منفی داشت. در آنجا آمده، آنکسا

بایستی "با بردباری تحمل شوند" تا بتوانند در "آزادی  حاکم این منطقه دارند، می

وجدان" آیین مذهبی خود را بجای آورند. در اینجا برای نخستین بار بود که در 

 قوانین امپراتوری رایش آلمان مفهوم "آزادی وجدان" مشاهده شد.

دباری دینی بود که اجرای مناسک و آیین مذهبی در دو با پذیرش تحمل و بر

ی خصوصی و عمومی بطور قانونی از یکدیگر تفکیک شدند. در اینجا  حوزه
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ی دین،  ی تا آن زمان درآمیخته ایمان امری فردی تلقی شد و بدینسان سه حلقه

 حق و سیاست از هم گسستند.

 

 پذیرش سلیقه و احساسات دیگرانال برویر: 

( فیلسوف و ١۶۴۵ - ١۶٩۶  Jean de La Bruyèreال برویر )ژان دو 

سفارشی  (Les Caractères« )ها منش»معلم اخالق فرانسوی در کتاب 

 روادارانه دارد:

اصراری نداشته باید بکوشیم که درست فکر کنیم و درست سخن بگوئیم. 

بزرگ و  احساسا ت خود سازیم. این اقدام بسیارباشیم که دیگران را تابع سلیقه و 

 مهمی است.

 

 کشد می: بانوی اندیشمند که مردساالری را به چالش خوآنا سور

بانوی  (١۶۴۸ - ١۶٩۵  (Sor Juana Inés de la Cruz  ناآخو سور

 .است مکزیکی ادبیا ت و یکی از پیشروان سرا چامه ریاضیدان،

 ی چاره تنها ندهد تن اجباری ازدواج به که آن برای ساله١٩ خوانای سور

 و احترام.شود دنیا تارک و راهبه صومعه، به بردن پناه با که دید آن در را رارف

 تحصیال ت سطح در که داد اجازه او به صومعه، اصلی کشیش ی شائبه بی حمایت

 با ای کتابخانه کوتاهی مد ت از بعد .گردد مشغول تحقیق و تدریس به عالی

 و مقاال ت ارسال هب شروع کم کم و کرد پا و دست خود برای کتاب هزار۴

 .نمود کشور مذهبی و فرهنگی نفوذ با اشخاص به اشعارش

 با داد، نمی نظر ابراز و تحصیل ی اجازه زن به که دورانی در خوآنا سور

 های پایه تمام، دقت و شجاعت با داشت خویش دوران فلسفی افکار به که تسلطی

 ضمن «اول رویای»بلند  شعر در کشید. او چالش به را خویش عصر نظری

 و دکار ت عصرش هم فیلسوف عقاید از که روح و بدن جدایی ی نظریه پذیرش

 به را آن بود گرفته نشا ت آگوستین و افالطون چون عتیقی عهد فیلسوفان

 نظر از که مردان بود شنیده همواره خوآنا سور .داد پیوند خود اصلی ی دغدغه
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 فرهنگ تدریس یل وامکان تحص و برترند زنان از روحی بالطبع و جسمی

( Dream First« )اول رویای»بلند  شعر در است. او ای بیهوده امر زنان توسط

 به و کند می جدا اش فیزیکی جسم از را روح شبانه، رویای یک در غلتیدن با در

 با قدر ت  شعرش این پردازد. در می اروپا معاصر دانش در روحانی سفری

 باشند. هنرمند و خالق توانند می نیز زنان که کند می ثابت اش ادبی تخیل

 

 (Cabrera Miguelخوآنا )صورتگر میگوئل کابررا  سور

 آآشکار را مردان( In a Lighter Vein) «سیاهرگ روشنتر»در شعر 

 نیز کنون تا که دارد اشاره مردان رفتار در تناقضی به و داد قرار حمله مورد

 حالتی با شعر، این در گری روسپی موضوع کردن مطرح با. او دارد ادامه

 با ،های تفتیش عقاید دادگاه های زدن آتش و ببندها و بگیر اوج در پرخاشجویانه،

 ما از بالفاصله و کند می شروع« احمق مردان ای» با را شعرش تندی لحن

 ؟مدهی می قرار تهمت مظان رادر ها زن همیشه ناروا ی شیوه به چرا که پرسد می

 و سوز با طرفی از که دارد می بر پرده مردان همیشگی اعتراض از خوانا سور

 دهند نمی پاسخ را شان عشق ها زن چرا که این و خود وار مجنون عشق از گداز
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 ابراز به وادار را معشوقه که وقتی فرصت، اولین در دیگر طرف از و .نالند می

 .ندکن می یاد آبرو بی و سست زنان عنوان به ها آن از نمودند متقابل عشق

 مردان روی پیش را همیشگی پرسش این شعر، همان در ناآخو سور

 کار گناه تر بیش شخصی چه ها روسپی و مردان بین ی معامله در که گذارد می

برای گناه با اختیار مرد که  یا کند، پول گناه میزن که نیازمندانه برای  است؟

  (Sor Juana, 1988) پردازد؟ می

 کاران اندر ت. دسپردازد می را اش شاعرانه ر تجسا این تاوان ناآخو سور

 و نویسنده تنها نا،آخو سور پس آن ازکنند.  می تنگ او بر را عرصه جامعه،

 مسئول کشیشِ  حمایت مکزیک، در اسپانیا ی مستعمره شاعر و نویس نمایشنامه

 برچیده اش خانه کتاب کوتاهی مد ت از پس و دهد می دست از را صومعه

 هنرمند ادیب یک مزایای ی همه از سالگی۴۶ در شود می رناچا و شود، می

 فعالیت هرگونه از دست فشارها افزایش ی ادامه در خوانا سور. گردد محروم

 تمسک فرسا طاقت و سخت کار به راهبه یک عنوان به فقط و کشد می ادبی

 همان در زده طاعون بیماران مداوای حین در بعد، سال یک او. جوید می

 .بندد می فرو جهان از چشم و شود می بیمار ١۶٩۵ سال در صومعه،

 ر رویدر یک نمایشنامه ب خوآنا زندگی سور( Goodmanتئاتر گودمن )

 صحنه در آورد.

 

 حقوق : تاکید بر استقالل بین اخالق وکریستین تومازیوس

( فلیسوف ١۶۵۵ - ١۷۲۸ Christian.Thomasiusکریستین تومازیوس )

آلمانی و ازپیشگامان روشنگری و تئوریسین حقوق طبیعی بود. او نخستین استاد 

 دانشگاه بود که بجای التین به آلمانی نوشت ودر دانشگاه به آلمانی تدریس کرد.

ها  ها و لوتران وانیستهای غیرارتدوکس که ازدواج بین کال خاطر اندیشه به

دانست مجبور به مهاجر ت شد. او علیه خرافا ت وشکنجه و برای  را مجاز می

 آزادی اندیشه مبارزه کرد.

http://www.youtube.com/watch?v=l3hNFzWQEJI&feature=player_embedded
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تومازیوس به استقالل بین اخالق و حقوق باور داشت و برای هر یک از 

آن دو هدف و موضوع خاص قائل بود. اوتاکید داشت که حقوق پیوندهای برونی 

سازد، ولی اخالق بر زندگی و رفتار درونی بشر فرمان  م میافراد را منظ

راند. به نظر وی اخالق ناظر به وجدان شخص و هدف آن تامین آرامش  می

درونی است و حقوق حاکم بر روابط شخص با دیگران است و صلح خارجی را 

توان بر اشخاص تحمیل  فراهم می کند. در نتیجه، تکالیف حقوقی را به زور می

تواند موضوع اجبار  ولی وظایف اخالقی چون بر وجدان داللت وارد، نمیکرد 

 قوای عمومی قرار گیرد.

 

 ی وجود خدای دانا و مهربان  شر با اندیشه ی: ناسازگارژان مسلیر

( کشیش کاتولیک فرانسوی ١۶۶۴ - ١۷۲٩ Jean Meslierژان مسلیر )

نقد بنیادین کلیسا، مذهب و ئیستی پیگیر بود. او به  که پس از مرگش معلوم شد آته

نوشت که پس از  (Testament) «نامه وصیت»نام  خدا پرداخت. کتابی مفصل به

به دست می گشت و  مرگش پیدا شد و بصور ت جزوا ت دستنوشته مخفیانه دست

در  «نامه وصیت»م گذاشت. هجدیوشنگری فرانسه در قرن هبر ر تأثیر شگرفی

و خالصه را با کمی تحریف  لتر نیز آندر آمستردام منتشر شد. و ١۸۶۴سال 

 .منتشر کرد

ی خدای دانا و مهربان ناسازگار است. او  به نظر مسلیر وجود شر با اندیشه

نیل به هر گونه ارزش معنوی با درد و رنج کشیدن را انکار می کند. در دیدگاه 

عدالتی و  او مذهب ساخته نخبگان حاکم است برای توجیه فرمانبرداری، بی

فقر و اجحاف و خواهند نشان دهند که همه این  ها می ها. آن بردن توده رنج

 اراده خدائی داناست. گریدادبی

مسلیر منکر وجود روح و اختیار )در برابر جبر( بود. او استدالل می کند 

نیاز اخالق نیست، انسان تا زمانی که انسان است وظایف اخالقی  وجود خدا پیش

 (Onfray, 2008)او یکسان است. 
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 های انسان پذیری آسیبی او: رجاناتان سویفت

یکی از  (١۶۶۷ - ١۷۴۵  Jonathan Swiftیفت )جاناتان سو

 .دوران روشنگری است گاننویسند مشهورترین

شناسد  تجربه کرده و می در کودکی های انسان را خود پذیری سویفت آسیب

ابلهانه و در آثارش پردازد. از جنگ بیزار است  ها می هایش به آن و در نوشته

 دهد. نشان میخشن نظامی میان کشورها را  های بودن درگیری

های دوران خود زیر  سویفت در آثارش سیاستمداران، اندیشمندان و انسان

گیرد. او از تصویری از جامعه  آمیز می انتقادهای گزنده و سرزنشی  تازیانه

این رای باشد که حقیقت  دهد و این شاید تاکید او بر دست نمی آرمانی خود به

 هاست. های مطلق موجود تنها زاده ذهن انسان تقمطلقی وجود ندارد و حقی

و   یفت، هنرمندانهسو(، Gulliver's Travels)« گالیور هایسفر»در 

 .کند افشا می را نظری و شیفتگی به حقیقت خویش سو نگری، تنگ یک کوبنده،

خود را خقیقت  و  دارند مطلق نظرانی را که ادعای انحصار حقیقت او تنگ

گرایانه و  پندارند و چنان مطلق مظهر رستگاری، نیکی، سعاد ت و یا دانش می

دهند هر دگراندیش را  سونظرانه شیفته نظرا ت خود هستند که به خود حق می یک

ای محو کنند، انتقاد  با برچسب منحرف، گمراه و کافر با هر شیوه و وسیله

 کند. می

 

 : نقد عقل باوری و ریاضیات باوری دکارتیتا ویکوجووانی باتیس

( ١۶۶۸ - ١۷۴۴ Giovan Battista Vicoجووانی باتیستا ویکو )

عقل باوری و ریاضیا ت  بار نخستین کهایتالیایی  نگار و حقوقدان خیفیلسوف، تار

باشد و توانسته با  . دیدگاه ویکو در نوع خود مهم میرا نقد کردباوری دکارتی 

انی چون دیلتای و مارکس و فیلسوفانی چون اسپینوزا، هیوم، کانت، گاه کسددی

 نیچه، افالطون، ارسطو و ابن خلدون ارتباط برقرار کند.

از علم جدیدی ( New Science) «علم نو»ویکو با نگارش کتابی با نام 

ید که الزم است تاسیس شود. او نیز مانند ابن خلدون جای خالی گو سخن می

https://archive.org/details/newscienceofgiam030174mbp
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کرد. ویکو به تاریخ نظری مثبت داشت ومعتقد بود  علوم انسانی را بسار حس می

شود دقیق تر است. او از اصلی به  انسان نسبت به شناخت درونی آنچه محقق می

را ساخته و  گوید و معتقد است: کسی که چیزی نام حقیقت تحقق یافته سخن می

تواند آن را بفهمد، بنابرین  امری را محقق کرده بهتر و بیشتر ازهر کسی می

 توان فهم کرد. های تاریخی را به دلیل آنکه موضوع آن انسان است می جریان

شود در اکنون شناخت، زیرا هر پدیده  ویکو معتقد است هیچ چیز را نمی

ود. از نظر ویکو فهم تاریخ در تاریخی دارد که باید در همان بستر شناخته ش

عین حال، کامالً واقعی و ازلی و ابدی نیست، زیرا بر حضور نظم و مشیت 

ها در جریان تکامل و توسعه  گذارد. ملت الهی و توسعه نهادهای بشری تاثیر می

گام و مراحل گذارشان منطبق با هم نیست، ولی همه مراحل مشخصی  کامالً هم

ر عصر جدید نخستین کسی است که راجع به حرکت را می گذرانند. ویکو د

های مراحل را  تاریخ و مراحل تمدنی دست به یک دوره بندی زده و ویژگی

 برشمرده است.

کند: دوره ربانی یا الهی، دوره  دوره را معرفی می ۳ویکو در تاریخ تمدن 

این  قهرمانی یا اشرافی و دوره انسانی یا مردمی. وی معتقد است در هر کدام از

مرحله شکل زندگی مردم، ادبیا ت، سیاست و حکومت و رابطه با مردم دچار  ۳

گوید وجهه غالب دوران اول جنبه الهی و استبدادی،  شود. وی می دگرگونی می

 دوران دوم آریستوکراسی و دوران سوم مردم ساالری است.

 شود. از کند که توسعه نسبی در تاریخ معاصر ظاهر می ویکو استدالل می

آنجا که تاریخ از نظر ویکو تجلی مشیت الهی در دنیاست، گذار از یک مرحله 

به مرحله بعدی برتری قدر ت تخیل و پیشرفت تدریجی تمدن بشر را تعیین 

 دهد. کند. پیشرفتی کیفی از ساده به پیچیده که نهادهای اجتماعی را شکل می می

مدن را از امور گذشته از نکا ت عمومی و نظریه تاریخی، ویکو پیشرفت ت

واقعی، طبیعی و ناشناخته بشرمی داند و به ویژگی ادواری تکامل تاریخ تاکید 

شود و  کند. پیشرفت جامعه به سوی تکامل بدون رسیدن به آن متوقف می می

گردد. از این رو تاریخ مجدداً دور و  جامعه تقریباً به شرایط اولیه باز می
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نقطه باالتری را نسبت به آنچه که قبالً  کند، گرچه همیشه جریانش را آغاز می

 آورد. در اختیار داشت به دست می

 

 ارتباط با خداگونی  گونه: منادی الکساندر پوپ

شاعر و منتقد ( ١۶۸۸ - ١۷۴۴   Alexander Popeالکساندر پوپ )

ده بریتانیا بود. شهر ت او بیشتر به خاطر جاز شاعران نامدار سدٔه هیانگلیسی 

 هومر است.  آثار ترجمه اثر اشعار طنزش و

در ( Essay on Man« )جستاری درباره انسان» اشعار فلسفیپوپ در 

نظرانه  تنگسده میانه و خرافی کوشد و دیدگاه  شناخت انسان نوین میژرفش راه 

او انحصار رستگاری از طریق  کشد. کلیسائی در باره انسان را به چالش می

های گوناگون  راه« شده بهشت گم»با میلتون در نظر  او همکند.  کلیسا را نقد می

 شود: داند. به بیانی دیگر با حافظ همراه می موجه میارتباط با خدا را 

 همه کس طالب یارند، چه هشیار چه مست

 همه جا خانه عشق است، چه مسجد چه ُکنِشت

 :سخنان اوستاز 

 .دانش آموختن، چیز خطرناکی است اندک

ماند؛  های تنگ دهان می كر به وضع و حال بطریف وضع و حال مردمان تنگ

شتری آن را به خارج پرتاب یهرچه كمتر در خود دارند، با سر و صدای ب

 .كنند می

 

 قدرت پادشاهتحدید : انقالب باشکوه انگلستان

انقالب » ،«١۶۸۸انقالب » ، (Glorious Revolution) انقالب باشکوه

انقالب حکومتی  در اینشود.  امیده مین نیز «انقالب آرام» یا «بدون خونریزی

شد. انقالب زمانی شکل گرفت مستبد دموکراتیک تر، جایگزین نظام پادشاهی 

به جای شاه ( Mary II) و ملکه ماری دوم( William III) که شاه ویلیام سوم
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شاه جدید موافقت نمود  ،نشسته و در این جابجایی قدر ت( James II) جیمز دوم

اختیارا ت و قدر ت  سلطنت کند و ترمحدود ی با قدر تدشاهتا بعنوان یک پا

دستاوردهای این انقالب، موجب پدید آمدن  به پارلمان واگذار نماید. را بیشتری

 ,Vallance) ریزی کرد. رویدادهایی شد که نخستین دموکراسی مدرن را پایه

2006) 

حت لیبرالی بود که به لحاظ فکری ت -یک انقالب بورژوا  ١۶۸۸انقالب 

انگلستان موجب  ١۶۸۸و  ١۶۴٩های  تأثیر آراء جان الک قرار داشت. انقالب

در نظام فئودالی  نابودیدارانه و  مناسبا ت سرمایه هالعاد تحکیم و گسترش فوق

 این کشور گردید. 

 

 : آزادی اجرای مراسم عبادیقانون رواداری

( ,١۶۸٩Toleration Actانگلستان با تصویب قانون رواداری )مجلس 

و داشتن عبادتگاه، معلم وکشیش خود را به بسیاری  آزادی اجرای مراسم عبادی

مذاهب را به  همه رواداری قانونهرچند، اعطا کرد.  مذهبی های از فرقه

یاسی و اجتماعی های س ها نشد ومحدودیت رسمیت نشناخت و شامل همه فرقه

  .، ولی قدمی به جلو بودرا نیز بر طرف نکردها  آن

 

 : پاسداری از آزادی با جدائی و استقالل قوای دولتینتسکیووم

( یکی ١۶۸٩ - ١۷۵۵ Charles de Montesquieuشارل دو مونتسکیو )

 فرانسه در عصر روشنگری است. گذار  تاثیراز متفکران سیاسی 

بیابد این بود: چگونه می  را سکیو سعی کرد پاسخ آنیادینی که مونتپرسش بن

آور خویش،  اثر نام کرد؟ او در پاسداریها  توان به بهترین وجه ممکن از آزادی

 پرسش را در طرحپاسخ این  (،On the Spirit of the Laws) القوانین روح

های  سه قوه مجریه، مقننه و قضائی باید به ارگانقوای حکومتی می یابد. جدائی 

توازن خود را  استقالل و متقابلن در برابر یکدیگرکه  مستقل دولتی واگذار شود

http://www.jacobite.ca/documents/1689toleration.htm
http://www.jacobite.ca/documents/1689toleration.htm
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های  آزادی  ن ابزار حفاظتیاین طرح چندی بعد بصور ت مهمتر. حفظ کنند

 بنیادین شهروندی تکوین یافت.

های  مایه این کتاب با پذیرش همگانی شگرفی روبرو شد و بعدها نیز از بن

ها بهره بسیاری گرفته شد. مونتسکیو  کشورها و دولت دارهایاد شده در آن برای 

برد و آنچه  بر این باور بود که انقالب و شورش و خونریزی کاری از پیش نمی

 یک جامعه بدان نیازمند است قانون است. 

در جنبش روشنگری فرانسه  مونتسکیوترین آثار  روح القوانین یکی از مهم

ین اساسنامه ایاال ت متحده آمریکا و اساسنامه شود. این کتاب در تدو محسوب می

 است. مؤثر بوده ١۷٩١شورای انقالب فرانسه در سال 

در ( Persian Letters) «های ایرانی نامه»با نوشتن  مونتسکیومعروفیت 

هایی  نامههای ایرانی  نامهمضمون میالدی به اوج خود رسید.  ١۷۲١سال 

اند. مونتسکیو  اردهم نگارش یافتهفرضی هستند که در اواخر سلطنت لوئی چه

که در « ریکا»و « ازبک»های  نام ها را از زبان دو ایرانی ثروتمند به این نامه

اند،  مد ت مسافر ت خود به اروپا، برای مدتی طوالنی در فرانسه اقامت گزیده

 یعنی روح القوانین است. مونتسکیونوشته است. این کتاب پایه فکری اثر بعدی 

میالدی( در آمستردام با نام مستعار منتشر  ١۷۲١ه در سال )این رمان ک

باشد.  خصوص فرانسه می شد، دربرگیرندٔه استنباط این دو ایرانی از اروپا و به

های ارسالی از ایران، عمومأ از طرف خواجه و زنان حرمسرای ازبک  نامه

ای است که حوادث روز مملکت و اتفاقا ت بدیمن مانند خودکشی سوگلی حرمسر

های  رسانند. سبک دلنشین نگارش نامه اطالع ارباب می را به« روشنک» او،

از آداب و رسوم طنزآمیز  یگزارش بانماید،  ایرانی که خواننده را مجذوب می

 است. همراه رایج در پاریس و اروپا 

که از دیدگاه یک شرقی نگارش یافته است، لوئی « ریکا»های  نامه

های خزانٔه شاهی را با یک حرکت  ندارد که پولپ چهاردهم را جادوگری می

برابر با « سه»مردم چنین القا کرده است که  کند و یا پاپ به دست دوبرابر می

که، نان، نان نیست و شراب،  و یا این تثلیث( )کنایه از اعتقاد به است« یک»
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ها  آرایش پاریسی موردشراب نیست )کنایه از گوشت و خون عیسی مسیح(. در 

کنند که صورتشان  حدی به طرف باال جمع می گوید: آنها موهای خود را به می

گیرد. لیکن در پشت این طنز هنرمندانه،  درست در وسط بدنشان قرار می

است تا دستگاهی را نقد کند که هیئت  مونتسکیو آموزگار جدی اخالق پنهان شده

ز ملت سلب نموده اش حق حیا ت را ا حاکمٔه آن با قدر ت نامحدود و تجاوزکارانه

 است. 

های ایرانی گامی بلند در راستای جنبش روشنگری  مونتسکیو با نوشتن نامه

میدان  ریزی طرحی نو براساس آزادی، حقیقت و تفاهم، به اروپا و برای پی

انگیز حرمسرای ایرانی دو روی یک  طنز کشیدن فرانسه و داستان غم گذاشت. به

های عمومی را در غیاب نظم و قاعده  قابلیت های فردی و ای است که آزادی سکه

تشریح مذاهب و تشابه  ها به و قانون به تصویر کشیده است. بخشی از این نامه

 یکدیگر یا تضاد موجود در ادیان از دیدگاه ازبک، پرداخته است. ها به آن

گوید که ایرانی نامبرده از سوی  در قسمتی از این کتاب چنین می مونتسکیو

وستان فرانسویش به یک نفر فرانسوی دیگر معرفی شد. هنگامی که آن یکی از د

آقا »طرف با نهایت شگفتی اظهار داشت: « این آقا ایرانی است»شخص گفت: 

فکر کوچک آن مرد « توان ایرانی بود؟ ایرانی است، شگفتا! چطور می

 توانست بپذیرد که غیر از فرانسویان کسان دیگری هم در گیتی هستند. نمی

گرائی مذهبی  های ایرانی بنیان یک تئوری کثر ت در کتاب نامه ونتسکیوم

 خوانیم: ریکا می ۲٩در نامه  را می گذارد.

ای هستند که حتی از فهم  ام در اسپانیا و پرتغال راهبان ویژه شنیده

 سوزانند. ها را چون برگ خشک می یک لطیفه عاجزند وآدم

کومت استبدادی وجود ترس درستی نتیجه می گیرد: در ح به مونتسکیو

اساس حکومت استبدادی ترس و منظور از ترس، آرامش  شرط اساسی است.

است. ولی باید دانست این آرامش، صلح نیست بلکه به منزلۀ سکو ت شهرهائی 

آنها را دشمن اشغال کند. یعنی اضطراب باطنی وجود است که نزدیک است 
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مربوط به ارتشی است که دولت را زیرا قدر ت متعلّق به دولت نیست بلکه  دارد.

 تأسیس نموده است.

د نها می ک های مفصلی در باره انواع و ماهیت حکومت مونتسکیو پژوهش

دارد:  حکومت خواه جمهوری باشد خواه پادشاهی سه وظیفهو نتیجه می گیرد: 

نه(، دوم اجرا قوانین )قّوۀ مجریه( و سوم دادگستری نخست قانوگذاری )قّوۀ مقن

ق قانون )قّوۀ قضائیه(. برای اینکه مقصود از حکومت که حفظ آزادی و بر طب

امنیّت است به خوبی حاصل شود، این سه قّوه باید از هم جدا باشند و در کار 

هرگاه قانونگذاری با اجرای  یکدیگر دخالت نکنند تا قدر ت حکومت تعدیل شود.

شوند بیم آن است که جا جمع  قانون یا با دادگستری یا هر سه وظیفه باهم یک

قوانین ظالمانه وضع شود و ظالمانه اجرا گردد. در واقع تمرکز این سه قّوه در 

 قانونی است. جا، در نتیجه مانند بی یک

و تاکید مونتسکیو قوانین اجتماعی را با قوانین اقتصادی تکمیل می کند 

تا بقیۀ هد از دارایی خود به دولت بد باید دارد که مالیا ت سهمی است که هرکس

اش محفوظ بماند. دولت در مالیا ت گرفتن باید میزان احتیاجا ت حقیقی  دارایی

دهنده را هم داشته باشد و  خود را در نظر بگیرد و رعایت رفاه حال مالیا ت

نام مالیا ت از مردم نگیرد. بر دولت واجب است  ضروریا ت زندگانی مردم را به

ینکه صدقه بدهد، بلکه باید برای بیکاران گیری کند اما، نه اتکه از بینوایان دس

کسی نیست که دارایی ندارد، بلکه آن کسی است که  کار فراهم کند زیرا بینوا آن

 کار ندارد.

 

 : رواداری بهترین خصلت انسانولتر

( که ١۶٩۴ - ١۷۷۸ François Marie Arouetماری آروئه )-فرانسوا

دارترین فیلسوفان و  یکی از نام( را بر خود نهاد، Voltaireبعدها نام ولتر )

در « رواداری»نویسندگان فرانسوی عصر روشنگری است. ولتر مدخل 

 ( را چنین شروع می کند: Philosophical Dictionary) «واژگان فلسفی»

http://archive.org/details/voltairesphiloso18569gut
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 دمی است. همه ما نواقصرواداری چیست؟ رواداری بهترین خصلت آ

های همدیگر را ببخشیم. این  حماقت و خطاهای بسیاری داریم؛ بیاییم

 نخستین قانون طبیعی است. 

ای می  ستیزی پیگیر و همه جانبه صدر و تعصب او یک رواداری، سعه

« ای در بارۀ رواداری رساله»طلبد و حقار ت تعصب را افشاء می کند. و در 

(Treatise on Tolerance:می گوید ) 

ای است، همانند  این کرۀ کوچک خاکی، که در جهان فقط نقطه

های دیگر در گیتی می چرخد. در این ناچیزبودگی وجود ما گم  کره

شود، زیرا انسان، که فقط حدود یک متر و نیم قد دارد، مسلمن در  می

کند. با این وجود یکی از این  اهمیتی را بازی می خلقت نقش بی

جا می گوید: گوش به فرمان  ناچیز به همسایه خود در فالنموجودهای 

است. در زمین   ها مرا منور کرده من باش، زیرا خدای همۀ این جهان

نُهصد میلیون مورچۀ کوچک چون ما وجود دارد، اما تنها تودۀ 

مورچگانی که من جزو آنم، پسندیدۀ خدایند، بقیه تا ابدالدهر مورد 

ورچگان ما مرحمت می یابند، بقیه اما تا نفر ت اویند، تنها تودۀ م

 ابدالدهر به لعنت او گرفتارند.

هائی در باره  ولتر مشابه مونتسکیو در دوران مهاجرتش به انگلستان نامه

های انگلستان و فرانسه، به انتقاد از فرانسه  انگلستان نوشت. او با مقایسه نظام

 ت و مقام واالی علم و در سیاست و تجار  پرداخت. رواداری مذهبی، آزادی

ولتر را مجذوب خود کرد. او توسعه رواداری مذهبی در  ،فلسفه در انگلستان

 «های فلسفی نامه»ها که با عنوان  انگلستان را ستایش می کند و در این نامه

(Philosophical Lettersچاپ شد، به شد ت نگران گرایش خشونت )  بار و

های پرتاب شده به سوی  نخستین بمب»را  ها ناروادار در مذهب است. این نامه

 کنند. ارزیابی می« نظام قدیم

دینان  عدم آزادی برای بی ،یک ناپیگری شگفت در دیدگاه روادارنه ولتر

صدر ژرف او ناهمخوانی دارد. این مطلب تنها با سطح تکامل  است که با سعه

 رواداری در آن دوران قابل توجیه است.
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های کلیسا قصد داشتند او را از آیین  مقام ،ولتر به دلیل عقاید ضدکلیسای

خاکسپاری مسیحی محروم نمایند. به همین دلیل بالفاصله پس از مرگ دوستانش 

ی محلی منتقل کرده و به سرعت آداب خاکسپاری یک کلیسا جنازه او را به 

مسیحی را بصور ت کامل اجرا نمودند. فرمان ممنوعیت مراسم مذهبی 

س از اجرای مراسم به این کلیسای محلی رسید. پس از انقالب خاکسپاری ولتر پ

بقایای جسد ولتر به پاریس منتقل شد و با شکوه تشییع  ١۷٩١فرانسه، در سال 

 گردید.
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 سده هیجده میالدی - ۴

( بر بنیان قدر ت secular stateجدهم، مفهوم دولت عرفی )یه سدهدر 

ه یک مذهب تدقیق شد. جان الک و مستقل و تمایز بین نقش شهروندی و اعتقاد ب

 مذهبی برای یک نظام سیاسی باهای مشترک  بنیان لزوم طرفدارانش هنوز بر

( فرانسه آن را الزم materialistگرایان ) کردند، اما مادی ثبا ت پافشاری می

به  آزادی مذهب انسه و امریکا بنیان یک حق طبیعی وبا انقالب فردانستند.  نمی

باید تحمل  را مذهبی که کدام دگراندیش د در تفسیر این، هرچنرسمیت شناخته شد

 متفاو ت بود. ،کرد

تشکیک  ،جدهمیر بحث نظری در باب رواداری در قرن هگویژگی دی

های  گفتمان فلسفی و انتقاد جدی و اساسی به حکومت مطلقه و استبداد بود.

 پرشور موافق و مخالف انقالب فرانسه در جریان بود.

ن هفدهم در قر هرچندرفت.  میپیش  کندی هیخواهی در فرانسه بعقاید آزاد

دانستند ولی فلسفۀ  بودند که مردم را منشاء قدر ت می نظرانی در فرانسه صاحب

افکار  ،جدهم در آن سامان رونقی نداشت. در این قرنیقرن ه حکومت ملی تا

تاریخ متفکران نامداری ظهور کردند که در  دموکراسی در فرانسه شکفته شد،

 .نددار ی ارجمندد مدنی و سیاسی مقامعقای

علیه قدر ت مطلق دولت و سلطۀ کلیسا به دفاع از  «ولتر»چون  اندیشمندانی

خواستار مشروطیت و قانون  «مونتسکیو»برخاستند. بعضی چون  حقوق فرد

قوای دولت بودند. مبرزترین متفکران فرانسه  اساسی و پشتیبان انفصال

بر ارادۀ ملت قرار دارد و  نمنحصر گفت حکومت قانونی بود که می «روسو»

 ارادۀ مردم منشاء قدر ت دولت است.

نویسندگان فرانسه به فلسفۀ دموکراسی کردند این  مخصوصن خدمتی که

الحظا ت و امتیازهای نه ثابت کردند مروشنگرا است که ضمن بحث و انتقادهای

با حقوق طبیعی و  جملگی مخالف ایدئولوژی و دین ،ناشی از نسب، نژاد

به  فرانسه اندیشمنداندر راه تأمین مساوا ت اجتماعی هستند.  بازدارنده مردم
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ثبو ت رساندند که تحقق مساوا ت اجتماعی منوط بدان است که این گونه امتیازا ت 

و هنر فرد را ن فضیلت، دانش ریم و منحصرابه دست فراموشی بسپ هیکبار را

 نیم. بدا او معیار سنجش مقام اجتماعی

خدمت دیگر متفکران فرانسه به دموکراسی این بود که مفهوم تساوی 

 ،. اساس این فکرمعرفی کردندبه عنوان یکی از اصول مساوا ت  اقتصادی را

فیلسوفان انگلیسی  شکوفا نشد.انگلستان پیدا شد ولی در آنجا  در نخستین بار

ی راندند. از مساوا ت سیاسی سخن متنها نوزدهم(  همواره )حتی در قرن

معنی مساوا ت ثابت کردند که  مؤسسا ت انقالب فرانسه در تجزیه و تحلیل

 .نارساست مساوا ت سیاسی بدون تساوی اقتصادی دارای مفهومی ناقص و

( علیه فساد حکومت مطلقه و قدر ت ١۷۸٩ - ١۷٩٩انقالب بزرگ فرانسه )

ت و سلطۀ کلیسا استبداد دولت را به یکبار در هم فرو ریخ کلیسا برپا شد. بنیان

بشر یادگار جاویدان این نهضت عظیم است.  را در هم شکست. اعالمیۀ حقوق

کالم بزرگ  «آفریده شده اند افراد آزاد و در حقوق مساوی»این گفته که 

 .آزادی جهان گردید پیشروان انقالب فرانسه بود واز آن پس شعار نهضت های

 

 ر را از ستمکاران گرفتبرق را از آسمان و شمشی :امین فرانکلینجبن

( یکی از ١۷۰۶ - ١۷٩۰   Benjamin Franklinبنجامین فرانکلین )

، دار یک دانشمند، نویسنده برجسته و چاپخانه ایاال ت متحده، انبنیانگذار

 طنزنویس، نظریه پرداز سیاسی، سیاستمدار، مخترع، فعال مدنی و دیپلما ت بود. 

های خستگی ناپذیرش برای  لقب اولین آمریکایی را برای تالشفرانکلین 

آمریکا را این چنین تعریف نمود: وصلت ارزش  وااتحاد آمریکا به دست آورد. 

و پرورش، روح  جویی، کار زیاد، آموزش ، صرفههای عملی و دموکراتیک

و مخالفت با هر گونه خودکامگی ( NGOهاي مردم نهاد )سمن  سازمانجمعی، 

 گری. روشندینی و سیاسی، همراه با علم و صبر 

عنوان ناشر  ناپذیر او درزمینٓه چاپ کتاب، وی را به های خستگی فعالیت

های  نامی به اشتهار رسانید. فرانکلین در دوران زندگی به فعالیت صاحب
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جتماعی و خدما ت عمومی و امدادرسانی همت گماشت و به عضویت در این ا

مؤسسا ت پذیرفته شد. او توجه خود را به خدما ت شهری و رفاه عمومی، مانند 

نشانی  ها، روشنایی شهر، نظام تشکیالتِی مدارس، تأسیس آتش نظافت خیابان

 معطوف داشت. خانه کتاب و غیرانتفاعی، بیمارستان

کرد  میو پرهیزگاری مهار  خودداریمدد  کلین، نْفس خویش را بهبنیامین فران

ورزید. او فهرستی شامل سیزده روش سودمند درزمینٓه  میو به خلوص آن همت 

 آموزش اخالق تنظیم کرد:

خودی  : شکم را تا مرز بالهِت شعور پُر مکن و تا مرز بیداری خویشتن( ١

 منوش.

ثمر  ن از آن سود گیرید؛ از سخنان بی: سخنی بران که خود یا دیگراسکوت( ۲

 پرهیز کن.

: هرچیز را در جای خود قرار ده و هر کاری را به وقت خود نظم و انضباط( ۳

 موقوف کن.

چه را بدان  انجام رسد، بدان همت گمار، و آن چه را باید به : آنعزم و اراده( ۴

 انجام رسان. ای، بدون وقفه و خلل به اراده نموده

آمِد دیگران یا خشنودی خویش بپرهیز و  از خرج کردن برای خوش: قناعت( ۵

 چیزی را ضایع مکن.

: زمان را ازدست مده، هر لحظه به کاری سودمند بپرداز، سعی و کوشش( ۶

 کارهای باطل را از خود دور کن.

: از فریب بپرهیز، اندیشه را به عصمت و حقیقت آراسته راستی و درستی( ۷

 بند باش. ایدار و به سخن خویش پ

: راضی به زیان دیگران مباش، مباد که بر کسان ستمی روا داری و عدالت( ۸

 نصیب گردانی. آنان را از خیری که بدان موظفی، بی

گمان خویش،  : از تندروی پرهیز کن؛ اهانت ناروا به دیگران، که بهاعتدال( ٩

 خود نیز درخور آن نیستی، روا مدار.
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 خویش بزدا. ی تن و جامه و خانه: ناپاکی را از نظافت( ١۰

گیری بپرهیز و از وقایع عادی و  : آرام باش و از خردهآسایش خیال( ١١

 ناپذیر روی درهم مکش. حوادث اجتناب

خاطر حفظ  : در ارضای میل جنسی اعتدال را رعایت کن؛ تنها بهعفّت( ١۲

راه از تندرستی و بقای نسل و نه تا مرز جنون و سستی، نزدیکی کن. در این 

نامی  جرح عواطف و سالمت خود و دیگری خودداری کن و دغدغٓه خوش

 باش. خویشتن را به دل داشته

کسوتان بزرگ، مانند عیسی مسیح و سقراط تقلید  : از پیشتواضع و فروتنی( ١۳

 کن.

انجمن »بنیامین فرانکلین در یکی از سفرهای خود از انگلیس به آمریکا 

انگلیس را به مقصد آمریکا  ١۷۷۵رد. او در سال را تأسیس ک« فلسفی آمریکا

آمریکا درآمد و پس از مدتی به  کنگرهترک گفت و در همان سال به عضویت 

خاطر افکار  دعو ت شد. به« بیانیٓه استقالل ایاال ت متحدٓه آمریکا»کمیتٓه تنظیم 

 گیر، دربارهٓ  خواهی او و همچنین در پیوند با اختراع برق درخشان و حس آزادی

 اند: او چنین گفته

 «او برق را از پهنٓه آسمان و شمشیر را از دست ستمکاران برگرفت.»

آنهائی که برای امنیت، آزادیشان را فدا می کنند، نه سزوار »کند:  تاکید می او

 «آزادی اند و نه الیق امنیت.

 

 بندی گیاهان و جانوران گذار نظام طبقه : بنیانکارل لینه

شناس و پزشک  ( گیاه١۷۰۷ - ١۷۷۸   Carl von Linnéکارل فون لینه )

Biological ) بندی گیاهان و جانوران گذار نظام امروزی طبقه سوئدی و پایه

classification) .بود  

بندی گیاهان است.  برای تقسیمعلمی اساسی  لینه دریافت که پرچم و مادگی

تیجٔه این نسوئد پژوهشی گسترده کرد و ( Lapland)او در ناحیه لپلند 
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 ١۷۳۷در سال ( Lapponica Flora)« فلورا الپونیکا»مقالٔه  ها را در پژوهش

 به چاپ رسید.

های متفاو ت  ها به گونه لینه بر اساس ویژگی بازتولید موجودا ت زنده آن

بندی بنیان نهاد و طبیعت را چون یک کل  بندی کرد و یک نظام طبقه رده

ی گیاهان را وسیله  ن گل و دانهاو شکل و ساختما هماهنگ معرفی کرد.

کتاب  بندی گیاهان در در زمینٔه طبقه اونتیجه پژوهش  ها قرار داد. بندی آن طبقه

)ویرایش  چاپ شد ١۷۵۸ در سال( Systema Naturae)« نظام طبیعت»

بندی شده  گونه از گیاهان طبقه ۷۷۰۰گونه حیوانا ت و  ۴۴۰۰ که در آن ،دهم(

های  ضابطه رایج آن زمان را با نام های طوالنی و بی امبود. لینه در این کتاب ن

  رود. کوتاهی جایگزین کرد که امروز نیز بکار می

 

: اندیشه در چرائی و چگونگی لوئی لکرک کنت دو بوفون-جورج

 حیاتگیری  شکل

 ,Georges-Louis Leclerc) لوئی لکرک کنت دو بوفون-جورج

Comte de Buffon  ١۷۸۸ شناس و  دان، زیست ه، ریاضینویسند  (١۷۰۷ ۔

کسی بود که به شکلی جدی تالش کرد تا عمر ، نخستین انسویشناس فر ستاره

زمین را محاسبه کند، و این کار را با استفاده از چند توپ آهنی، یک ساعت 

 جیبی و کوره آهنگری انجام داد. 

 بر مبنای نظر ایزاک نیوتون انجام شد که گفته بود تصور بوفون آزمایش

ای فلزی و آتشین بوده اگر بتوانید محاسبه کنید که چقدر  کنید جهان روزی کره

اید عمر  کشد تا از آن وضعیت به شکل امروزی برسد، یعنی توانسته طول می

های سرخ شده  زمان خنک شدن توپ او فکر کرد با ثبتزمین را محاسبه کنید. 

فتن بزرگی زمین نسبت های مختلف و سپس در نظر گر در اثر حرار ت در اندازه

کشد تا زمین خنک شده و آماده  توان فهمید که چقدر طول می ها می به این توپ

سال محاسبه کرد. نکته مهم  ۷۴۸۳۲. او این مقدار را است برای زندگی شده

ها و انتشار نتایج آنها باعث  درباره کار او این است که بوفون با انجام آزمایش
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درباره عمر زمین بلکه فقط نه . زمان شد مهم در آن هایی ها و بحث شروع پرسش

 اند. درباره اینکه چرا و چگونه موجودا ت به وجود آمده

Histoire ، تاریخ طبیعی )سی وشش جلدی خودبوفون در اثر سترگ 

naturelle)  ،با نثر زیبا و گویا به همه موجودا ت ازانسان گرفته تا پرندگان

ها و  نی پرداخت. او با استفاده سنگوارهتنان، ماهیان وحتا مواد کا سخت

تر از آن است که  آزمایشا ت فیزیکی اثبا ت و استدالل کرد که جهان بسیار دیرینه

 . باور دارند ها مذهب

بندی لینه  بوفون آرای لینه را به چالش طلبید و در نقد آن نوشت که طبقه

. جهان یک تر نشان دادن جهان از آنچه واقعن هست ترفندی است برای ساده

های ویژه وتصادفی است. دانشکده  های شامل دست نظام نیست بلکه مجموعه

 ن دوران، این کتاب را محکوم کرد.قشریون آ نظری الهیا ت دانشگاه سوربن، دژ

 

 خرافات مذهبی مهمترین ابزار سرکوب اجتماعی: المتری

 پزشک، فیلسوف (١۷۰٩ ـ ١۷۵١  Julien La Mettrieژولیان المتری )

المتری می کوشد، تفکر را بمثابه است.  روشنگری پیشگامان دوراناز و

 Machine« )ماشین انسان»او در کتاب مشهورش  مغز توضیح دهد. کارکرد

man )گیرد.  انگاری دکار ت به چالش می دوگانه 

او  کند. مرزبندی میعلمی رماتریالیستی و غیرغی نظریا ت المتری با

انزجار شدیدی  شمارد و میسرکوب اجتماعی  ارابزمهمترین  را خرافا ت مذهبی

 ابراز می دارد.نسبت به خرافا ت 

 

 گرائی پیشگام تجربه :وید هیومدی

( فیلسوف اسکاتلندی یکی از ١۷١١ - ١۷۷۶ David Humeدیوید هیوم )

 ١۷۴۵( بود. او در سال Empiricismگرایی ) پیشروان مکتب تجربه

کرسی تدریس اخالق و فلسفه روح را درخواست کرد تا در دانشگاه ادینبورگ 

 بر عهده بگیرد؛ اما درخواستش به سبب شهرتش به شکاکیت و الحاد رد شد. 



 در غرب آن شدن گیری، ژرفش و نهادینه روند شکل: رواداری

 197 

هیوم در باره این مسئله بنیادین تحقیق اساسی کرد: انسان تا چه اندازه 

توانائی کسب واقعی دانش و معرفت را دارد؟ تحقیق هیوم در باره چگونگی 

ثیر زیادی بر فیلسوفان بعد از او مانند کانت بر جای روند اندیشه و استدالل تأ

 گذاشت.

به نظر هیوم در علم اخالق، اساس آن است که انسان جویای خوشی و 

بودن باید کارهای پسندیده بکند و  سعاد ت است و باید باشد. انسان برای خوش

ها پسندیده و ناپسند بودن کار و محک سود خود را در سود دیگران بداند. میزان

 همان تصدیق و تکذیب عموم مردم است.

اختالف در نیکی و بدی و نبود یک میزان و معیار در این رابطه در اصول 

عقاید و حقایق نیست. راستگویی، دالوری، جوانمردی و آزادگی نزد همه اقوام 

و قبایل پسندیده است. آنچه در نزد قومی پسندیده و نزد دیگران ناپسند است، 

ها بسته به  قراردادی است که حسن و قبح و صالح و فساد آن اوضاع و امور

 کیفیا ت و مقتضیا ت زمان و مکان است.

هیوم با رد معجزه و معقولیت ایمان و اعتقاد، نفی صانع یک نظام الحادی 

 Dialogues) «گفتگوهائی در باره دین طبیعی»مستدل ارائه کرد. اودر کتاب 

Concerning Natural Religion بدون نام نویسنده  ١۷۷٩( که در سال

ها هر چند بر سر وجود  وناشر منتشر شد، بحث وجود خدا بین سه نفر است. آن

توان بشر در  و ها درباره صفا ت و ویژگی خدا نظر هستند ولی نظر آن خدا هم

 شناخت خدا، بسیار متفاو ت است.

ئی هیوم ژرف و فراگیر است. این شک به یک اندازه دامن دین و گرا شک

 گیرد. دانش را می

 

 : شناسائی آزادی همه ادیاندوم فردریک

(، پادشاه پروس ١۷١۲ - ١۷۸۶ Frederick the Great)دوم  فردریک

ای را به اجرا  سال حکومِت خود، شکنجه را لغو کرد و سیستم مدرِسه ۲۳در 

http://www.gutenberg.org/ebooks/4583
http://www.gutenberg.org/ebooks/4583
http://www.gutenberg.org/ebooks/4583
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حقوقی در کل پروس خلق کرد و خواهان آزادی همه  درآورد. وی یک سیستم

 به یهودیان پروس حقوق بسیاری اعطا کرد. ١۷۵۰در سال  ادیان شد.

 انتقادی به فلسفه سیاسی ماکیاولی نوشت وبا ولتر مراوده داشت. کفردری

سیاری از دولتمردان در آغاز رشد نظام بورژوازی در اروپا، ب

در جامعه با  نوپاست کهند که به نفع این نظام داری به این نتیجه رسید سرمایه

( در utilitarianاین رواداری فایدباور ) های رواداری عمل شود. یکی از نمونه

شهر ت دارد،  «روشنمستبد »عنوان  به بزرگ که در تاریخ فردریکنامه  وصیت

 انعکاس یافت:

ز ها، مصلحان، یهودیان، و عدۀ کثیری ا ها، لوتری در پروس کاتولیک

های مسیحی سکونت دارند و با آرامش در کنار هم  پیروان دیگر فرقه

سبب تعصبی نابجا به این فکر افتد که یکی از  می زیند. اگر حاکمی به

بندی خواهد شد و ستیز در  دهد، فوراً جبهه ها را ترجیح این مذهب

ای زیر فشار و پیگرد قرارگرفته و  تدریج عده خواهد گرفت. به

پیگرد میهن خود را ترک خواهند کرد.  وان مذهِب زیرسرانجام پیر

های ما همسایگانمان را با کار و پیشۀ خویش  هزاران تن از رعیت

ثروتمند خواهند ساخت و بر جمعیت کشورهای آنها خواهند افزود.... 

دار  ها جریحه ها را کرد که احساسا ت مذهبی آن توده باید چنان مالحظۀ

 می خواهد باشد.ها هر چه  نشود، مذهب آن

و رشد فکری مردم را در گرو آن معتقد به آزادی اندیشه بود  فردریک

سب با همراهانش از یکی از سوار بر ا یروز گویند، او می دانست. می

گروهی از مخالفان اعالمیه تند و تیزی علیه او بر  گذشت، های برلین می خیابان

 دیوار چسبانده بودند.

ها چقدر اعالمیه را باال  بی انصاف»ند و گفت: آن را به دقت خوا فردریک

د پیاده برای را به راحتی خواندیم ولی افرا ما که سوار اسب هستیم آن چسبانده اند

تر خوانده  تر بچسبانید تا راحت را بکنید و پایین افتند. آن خواندنش به زحمت می

 «.شود
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ا و اساس اما این اعالمیه بر ضد شم»یکی از همراهان با حیر ت گفت: 

ن به مردم اگر حکومت ما واقع»با خنده پاسخ داد:  فردریک .«امپراتوری است

شود همان  میثبا ت است که با یک اعالمیه چند خطی ساقط  ظلم کرده و آنقدر بی

گر حکومت ما بر را بگیرد، اما ا زودتر برود و حکومت بهتری جای آنبهتر که 

ی و آزادی بیان و قلم است مسلم خواهی و عدالت اجتماع اساس قانون و نیک

 «بدانید آنقدر ثبا ت و استحکام دارد که با یک اعالمیه از پا نیفتد.

فردریک دوم گرچه ظاهرن ریاست کلیسای لوتری را بر عهده داشت، اما 

  دین و فراماسونر بود. خود بی

 

 : مروج پرشور آزادی و برابری شهروندانژان ژاک روسو

( متفکر ١۷١۲ - ١۷۷۸ Jean-Jacques Rousseauژاک روسو )ژان 

های سیاسی، ادبی و تربیتی، تأثیر بزرگی بر  در زمینه شهای اندیشه سوئیسی،

کرد، به عنوان یکی  زندگی میها در پاریس  گذاشت. نقش فکری او که سال جای

خانوادٔه روسو های انقالب کبیر فرانسه قابل انکار نیست.  گشایان آرماناز راه

برای گریز از کشته شدن توسط  ١۵۴٩نسوی بودند، ولی در سال در اصل فرا

 .مهاجر ت کرده بودندها به ژنو  کاتولیک

روسو، از نخستین روشنگرانی است که مفهوم حقوق بشر را بطور 

مشخص به کار گرفت. برای روسو، صرف نظر کردن انسان از آزادی، به 

ت. روسو تالش اس« حق بشری»معنی صرف نظر کردن از خصلت انسانی و 

کند، نوعی هماهنگی میان آزادی فردی و جمعی ایجاد نماید. وی این کار را  می

که در  (Of The Social Contract) «قرارداد اجتماعی»در اثر معروف خود 

 د. دامیالدی نوشت، انجام  ١۷۶۲سال 

 Emile, or On) امیلهای مهم روسو به نام  یکی دیگر از کتاب

Education )کودکان است. سرشت انسان و آموزش و پرورش ینهدر زم 

فرانسه و هلند را  های خشم پارلمان امیلو  «قرارداد اجتماعی »انتشار

در را  «امیل»ای کتاب  عده. نددر ژنو و برن ممنوع شدها  این کتاب .برانگیخت
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روسو به ناچار شبانه به  زدند. ند و آتشکرد پاره انبوه مردمژنو در برابر 

دوم پادشاه پروس درآمد. خشم مردم  شگریخت و تحت حمایت فریدری نوشاتل

به انگلستان روی آورد و  ١۷۶۵روسو را ناگزیر به فرار دوباره کرد و در سال 

 نزد دیوید هیوم، نویسنده و فیلسوف انگلیسی پناه یافت. 

 Discourse on the Arts and« )هنر و ن در باره علمگفتا»در  روسو

Sciencesکرد توسعه اجتماعی و فرهنگی تنها موجب فساد می تدالل ( اس

ها شد. تمام علوم وفنون ما بیهوده شکل گرفت و سرشار از  اخالقی انسان

 تجمال ت است.

« ها مان در باره سرچشمه و بنیان نابرابری در میان انسانگفت»روسو در 

(Discourse on the Origin and Basis of Inequality Among Men) 

آن را  «قرارداد اجتماعی»در  امانسبت به مالکیت داشت،  رخورد انتقادی شدیدب

. او به د. اما هیچگاه فکر برابری اقتصادی را رها نکریک نهاد اساسی دانست

باور هایی دانست که آن را ندارند، بنابراین  روشنی مالکیت را ابزار سلطه بر آن

ی او نزدیک به  . نظریهشدی عمومی با کیت باید تحت ارادهکه مال داشت

آزادی سیاسی و   روسو، همزیستی مسالمت آمیزاست.  های سوسیالیستی نظریه

. او از اصل برابری مکن می بیندنابرابری اقتصادی را در دموکراسی غیر م

  ها و قدر ت های آریستوکرا تانی می کرد و خواستار لغو امتیازاقتصادی پشتیب

 .بود مندانثروت

قرارداد »در کتاب  ،م روسو به آزادی و برابری مردمبیشترین اهتما

عمومی و . روسو گفت که دولت باید بیشترین خیر بود که محقق شد «اجتماعی

دی بدون برابری وجود نخواهد داشت. بنابراین دولت . اما آزاآزادی را تامین کند

و  . روسو گفت که برابری به معنای برابری کامل قدر تخواه باشد باید برابری

ثرو ت نیست، بلکه به این معنی است که هیچکس نباید آنقدر ثروتمند باشد که 

. هیچ کس نباید ست که خود را بفروشددیگری را بخرد یا کسی آن قدر تهید

قانون به  و داده است، داشته باشد و آنچهقدرتی بیش از آن قدرتی که قانون به ا

. بدون برابری آزادی زگار باشدسا او یوی طبیعی و روحاو داده است باید با نیر

ادی انسان در آن است که گفت آزمی روسو  .، پوچ استنیست و اگر هم هست



 در غرب آن شدن گیری، ژرفش و نهادینه روند شکل: رواداری

 201 

کند و های عالی اخالقی پیروی کند، حقوق خود و دیگران را رعایت از معیار

 .از دولت )قانون( پیروی کند

وضع خود را در مورد دین مشخص م «قرارداد اجتماعی»روسو در کتاب 

ی قانونگذاری، دو  ید وجود کلیسا به برقراری دو قوه. او می گومی کند 

ی  ی دو وظیفه د و این وضع را نتیجهدو میهن منجر می شو نحکمران، و تقریب

یر است بین ایمان به دین و زمتضاد دانست و اعالم کرد هر فردی دیر یا زود ناگ

ه از طرف کلیسا رمی گفت قوانین صاد. او اداری به دولت یکی را انتخاب کندوف

ی مدنی در تعارض است و تنها دولت باید مردم را زیر کنترل  با قوانین جامعه

. همان که کلیسا باید زیر نظر دولت باشد. روسو به این معتقد بود باشدداشته 

: روسو در فصل هشتم این کتاب گفت .بود کردهنیز اعالم  مونتسکیونظری که 

در هیچ دینی رستگاری نیست باید از کشور  آن کس که بگوید غیر از دین من»

ای است، ولی اعضای یک  های گسترده ساز آزادی رواداری زمینه «رانده شود.

ی متکی بر حقوق شهروندی باید رفتاری منطبق با قوانین حکومت  جامعه

قانونمدار داشته باشند. در صور ت نقض این قوانین ضروری است که 

 بسته شوند.سازوکارهای محدودکننده بکار 

امروزه از آنجا که »کند:  تاکید می« قرارداد اجتماعی»روسو در کتاب 

تواند وجود داشته باشد، باید نسبت به تمامی  دیگر دین دولتی وجود ندارد و نمی

های  دارند، تا آنجا که جزم هایی روادار بود که خود دین دیگر را روا می دین

بعبار ت دیگر، انحراف  «هروند نشود.دینی ایشان مانع از اجرای وظایف یک ش

شود که پیامدی برای  از این مسیر تا جایی قابل تحمل است و روا داشته می

 جامعه نداشته باشد.

قراردادهای »را در  اخدسوی روسو مستبدان مدعی نمایندگی از 

 اینگونه افشاء می کند:« اجتماعی

کرد و  گر خود را بر مردم تحمیل که یک نفر حیله به محض این

بخشی از قدر ت عمومی را در دست گرفت، مقام شامخی برای 

خود قائل خواهد شد و خواهد گفت خدا می خواهد به من احترام 

که اختیارا ت کامل حاصل کرد، خواهد گفت خدا  بگذارید. همین
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کسی که این قدر ت را در  می خواهد از من اطاعت کنید. اگر آن

دم می گویند خدا خواسته است دست دارد، سوء استفاده نماید، مر

 بندگان خود را تنبیه نماید.

 

: اندیشیدن دشمن ایمان و ایمان بنیان ثروت وشهرت دیدرو سدنی

 روحانیون

( نویسنده و فیلسوف ١۷١۳ - ١۷۸۴  Denis Diderotدیدرو ) سدنی

به عنوان مترجم کار خود  ١۷۴۰عصر روشنگری که از اوایل دهه  تاثیرگذار

 History of« )تاریخ یونان» در طول این دوران و بود را آغاز کرده

Greece( تمپله ستانیان )Temple Stanyan) «پزشکی واژگان »

(Medicinal Dictionary )رابر ت جیمز (Robert James)  و آثار متنوع

 دیگری را به زبان فرانسه برگرداند.

قصار و ای از کلما ت  او کتابی فلسفی نگاشت که مجموعه ١۷۴۶در سال  

آید. تمام نسخه این کتاب به واسطه عقاید ضدمسیحی آن  حکیمانه نیز به شمار می

 به دست پارلمان پاریس سوزانده شد. 

 Letter on the)« نامه یک کور»کتابی با عنوان  ١۷۴٩او در سال 

Blind )همین دلیل برای سه  به طرح پرسشی درباره وجود خدا پرداخت و به

با پر شدن زندان باستیل او را به زندان دیگر  ١۷۴٩ژوئیه  . درماه زندانی شد

فاصله بین تعصب و »نویسد:  در جایی می« دیدرو»در وینسنس منتقل کردند. 

 «بربریت گامی بیش نیست.

 «دانشنامه»

 Encyclopaedia)  پیشه، هنر و دانشنامه روشمند  واژه، یا « دانشنامه»

or a Systematic Dictionary of the Sciences, Arts and Crafts )

به  ١۷۷۲تا اواخر  ١۷۴۵از آثار تاثیرگذار دیدرو است. او از اوایل سال یکی 

 مشغول به کار بود. « دانشنامه» ویراستارانعنوان سردبیر و سرپرست 
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در اوایل از همکاری ریاضیدان همدوره خود ژان لوراند « دنیس دیدرو»

نیز بهره مند بودند که بعدها با اعالم  (Jean le Rond d'Alembert) آلمبر ت

شناسی و علوم دیگر مهمتر و ریشه دارتر است از  اینکه ریاضیا ت از زیست

سال از عمر خود را صرف این اثر  ۲۶بیش از او گروه کناره گیری کرد. 

به معرفی دستاوردهای گوناگون بشر در . این اثر مصور جلدی کرد ۲۸عظیم 

ر کنار اطالعا ت مختصر و مفیدی که در این مجموعه پردازد. د طول تاریخ می

است در بخش دیگر نویسنده به مخالفت با قدر ت  در زمینه تمام علوم نظری آمده

 پردازد.  و صالحیت رهبری کلیساهای کاتولیک می

این واژه از دهد  میتوضیح ( Encyclopédie)« نشنامهدا»  مقالهدیدرو در 

است. گرداوری یک « ها با یکدیگر یوندهمه دانشپ»یونانی گرفته شد ومعنای آن 

تعلق دارد. در باره همه چیز بدون استثنا و بدون دانشنامه به یک دوران فلسفی 

جیه باید موانعی را که تو دخالت احساسا ت باید پژوهش، بررسی و بحث شود.

ش ترین هدیه برای دان عقالنی ندارد را از راهمان برداریم و آزادی را که ارزنده

های پیش دانش وهنر عقب نگه داشته  ها بازگردانیم. در سده و هنر است به آن

شدند. اکنون موظفیم این دستاوردها را در یک مجموعه واحد گرداوری و به 

المعارف، فقط تهیه پیكری  هدف دایره»کند كه  دیدرو تاکید می آیندگان منتقل کنیم.

 ( ١۳۷۰)كاسیرر، « یدن نیز هست. از دانش نیست، بلكه تغییر دادن شیوه اندیش

های متفاوتش با آنچه  به واسطه اندیشه« دیدرو»آثار ادبی، عقیدتی و فلسفی 

شد، از  شد یا سوزانده می در آن روزگار متداول بود یا قبل از انتشار ضبط می

هایش  همین رو او اشتیاقی برای انتشار آن دسته از آثارش که به بیان اندیشه

های او پس از مرگش پیدا و  که بسیاری از نوشته اشت. تا جاییپرداخت ند می

 منتشر شدند. 

های استعماری و برده  در یکی از آثار خود به شد ت از سیاست «دیدرو»

سال در انتظار  ۴۰کند و به همین واسطه کتابش  می داری روزگار خویش انتقاد

 ماند.انتشار 

Catherine )به کاترین دوم  تمام کتابخانه خود را ١۷۶۵در سال « دیدرو»

II ) کاترین  تا بتواند جهیزیه دخترش را فراهم کند.روسیه فروخت تزارینای
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بهایی سخاوتمندانه و بیش از انتظار دیدرو پرداخت و مقرر نمود کتابخانه در 

کتابخانه  زمان حیا ت دیدرو در اختیار خود او باقی بماند و تنها پس از مرگش به

سن در  (Российская национальная библиотекملی روسیه )

« سنت پترزبورگ»سفری یکساله به  ١۷۷۳پترزبورگ منتقل گردد. دیدرو سال 

کرد تا شخصاً از کاترین دوم تشکر کند و در طرح اولیه دانشگاه بزرگ روسیه 

 شرکت کند.

 های اوست: از گفته

وف بسیار بد کند. روحانی نیز از فیلس فیلسوف از روحانی بسیار بدگوئی می

که  یک روحانی را نکشته است، در حالیبه حال هرگز فیلسوفی  تاگوید. اما  می

تا کنون هیچ فیلسوفی پادشاهی را نکشته    اند. فالسفه زیادی را کشته ،نیونروحا

 پادشاهان بسیاری را به قتل رساندند. ونکه روحانی است در حالی

 زمامداران از وقتی نیستند کهیک جامعه هیچگاه ترسناکتر  های نابسامانی

 واقعی خود را پنهان کرده باشند.دین طرح  نامبه 

ر گرفته شود، کا اولین گام به سوی حقیقت است. باید در همه جا به شک

 زیرا سنگ محک است.

ها وخرافا ت است، ناخودآگاه  آمیخته با ابهام آنهاکه نظام فلسفی  نوروحانی

د. اندیشیدن دشمن ایمان است و ایمان بنیان نانخبری بم تمایل دارد در جهل و بی

 ست.آنهایعنی ثرو ت وشهر ت  نوموقعیت اجتماعی روحانی

خوشبختی را به دیگران  ترین مردمان کسانی هستند که بیشترین تخوشبخ

 دهند. می

 

 : رد فطری بودن دانش و تصورات انسانکندیاک

 یلسوف( ف١۷١۵ - ١۷۸۰ Étienne Bonnot de Condillacکندیاک )

( است. این مکتب Sensualismگرائی ) مٔوسس مکتب احساس ،فرانسوی

  .داند می های روحی انسان ی فعالیت تمایال ت و احساسا ت را اساس کلیه
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 An essay« )انسان دانش منشاء باره ای در رساله»آثارش مانند  کندیاک

on the origin of human knowledge احساسا تباره ای در  رساله»( و »

(Treatise on Sensations ) منکر فطری بودن دانش و تصورا ت انسان

گوید تصوری که در ذهن ماست همان احساسا ت ماست که تکرار  است. او می

 ،شده است و به یاری احساسا ت دیگر تقویت شده و تثبیت گشته است. خواهش

ار انسان تالش می کند امکان تکر و احساسی است که تکرار آن خوشایند است

 آن را پیدا کند. خواهش وقتی تقویت شود، اراده می شود.

 

 ، نه مذهبیسیاسی است : فضیلت راستینیوست یهلو

  (١۷١۵ - ١۷۷١ Claude Adrien Helvétiusیوس )ت یکلود هلو

(، Mind On« )درباره ذهن»، مولف کتاب گرا و ادیب فرانسوی سود فیلسوف

مطرح می کند. این کتاب از سوی که در آن اصالت احساس یا اصالت لذ ت را 

 . بود دانشگاه سورن تکفیر و سوزانده شد

 های زیر است: فلسفه او دارای اصل

گیرند، حتی حافظه،  می  تمام استعدادهای بشری از احسا ت فیزیکی سرچشمه

 قیاس، قضاو ت.

پرستی بر پایه عشق به لذ ت و ترس از رنج بنا شده و تنها سرچشمه داوری،  نفع

 حبت است.عمل و م

 هوش و استعداد همه افراد یکسان است.

ما در انتخاب خوب و بد هیچ آزادی نداریم. درست مطلق وجود ندارد. عدالت و 

 عدالتی در فرهنگ های مختلف متفاو ت است. بی

شود و عالیق دو  وسیله عالیق بیدار میروح ب کوششتیوس،  یبنظر هلو

 جورند:

اند  های جسمانی مبتنی که بر احساس ی از نیازهای فیزیکیعالیق ناش - ١

 )عواطف، هوای نفس(
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، مثال شوق خارق العاده به که با احساسا ت اجتماعی )اشتیاق( عالیقی - ۲

 پیشرفت و امثالهم در رابطه اند.

ه می مندی سرچشم غریزه خودشیفتگی و عالقهتیوس، عالیق از  یبنظر هلو

داشته باشند و یا بخواهند که ها هوس و خواهش  گیرد وسبب می شوند که انسان

بنابرین، منشاء روندهای روحی تمایل به هوس و  خود را از درد رها سازند.

 خواهش نفسانی است.

اند، پس علت  روحی همه انسان ها طبیعتا یکسان اما چون پیش شرط های

نابرابری های انسانی را باید در تفاو ت های آنها در مناسبا ت زندگی و محیط 

 برای تغییر انسان ها باید به تغییر شرایط اجتماعی همت گماشت.لذا  جست.

اخالق  فعالیت سیاسی را وظیفه و تکلیف روشنگری می داند. تیوس هلوی

ن چو المقدور اکثریت مردم. ز منافع حتیعبار ت است از دفاع ا اوحقیقی بنظر 

خود  تخدمت به مل تیوس هلویها میسر نیست،  عمل در راستای منافع همه انسان

فضیلت حقیقی بنظر او، نه مذهبی، بلکه  دهد. را به درجه فضیلت ارتقاء می

 سیاسی است.

 

 : تالش در جدائی دین از سیاستفراماسونری

در لندن تاسیس  ١۷١۷( در سال Freemasonry)فراماسونری نخستین لژ 

 ها با شعار فراماسونری در ابتدا جنبشی لیبرال در اروپا بود. فراماسونشد. 

های بزرگ معاصر مانند  نقش بزرگی در انقالب« برابری، مساوا ت، برادری»

انقالب امریکا بر علیه استعمار انگلیس، انقالب کبیر فرانسه، انقالب مشروطیت 

 است. ایران  و جنبش انقالبی بر ضد استعمار اسپانیا در امریکای جنوبی داشته

 های مسوئی با اندیشهاعضای فراماسون از امتیازا ت طبقاتی خود برای ه

ها خواهان ترویج اخالق بدون  کردند. آن بنیادی دوره روشنگری صرف نظر می

های مذهبیان و  عقاید لیبرال جنبش فراماسونری باعث واکنشکلیسا بودند. 

است.  گرایان شده های بنیادگرا، مذهبیون بنیادگرا و ملی کاران، گروه محافظه

کشیشی مسیحیت، باعث دشمنی کلیسای همچنین مخالفت با نظام طبقاتی 
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ها فراماسونری را جنبشی  است. این گروه کاتولیک روم با فراماسونری شده

پاپ بندیکت چهاردهم فراماسونرها را به  کنند. الحادی و شیطانی معرفی می

 مرگ محکوم کرد.

ویژه توماس جفرسون و جیمز مدیسن  بسیاری از رهبران انقالب امریکا، به

(adisonM James)  فراماسونر بودند و تالش کردند دین را از سیاست جدا

های قانونی حکومت تنها ناظر بر اعمالی  ها استدالل می کردند: قدر ت آنکنند. 

رسانند. اگر کسی بگوید چندین خدا وجود دارد و یا  است که به دیگران آسیب می

سی را زده است اصلن خدائی وجود ندارد چه زیانی به ما می رساند؟ نه جیب ک

 ونه پای کسی را شکسته.

 

 وری با تقسیم کار و بازاز آزاد بیشینه کردن بهره: آدام اسمیت

( فیلسوف و یکی از ١۷۲۳ - ١۷٩۰  Smith Adamآدام اسمیت )

بود.  و یکی از پیشگامان اقتصاد سیاسی های کلیدی روشنگری در اسکاتلند چهره

 «اخالقی احساسا تنظریه »در کتاب اخالق را های خود راجع به  اسمیت ایده

(The Theory of Moral Sentimentsو راجع به اقتص )در کتاب اد 

 An Inquiry into the) «ثرو ت ملل عللپیرامون ماهیت و  پژوهشی»

Nature and Causes of the Wealth of Nations)  ثرو ت ملل»که به» 

 به تفصیل شرح داده است. مشهور است،

فلسفه،  مدارانه در باره پژوهشی است عقل «اخالقی  تاحساسانظریه »

آدام اسمیت در این کتاب انگیزه مهم اعمال . شناسی اخالق، روانشناسی و روش

  پردازد. آدمی را همدردی می داند و به تحلیل رفتار آدمی برپایه همدردی می

 شهو ت و پیامداسمیت در این کتاب، با الهام از توماس هابز، اعمال ما را 

کند، او  داند. اما برخالف هابز بر ترس تاکید نمی مان می شور درونی

سوی  پرسد که چه چیزی ما را به داند. او می را انگیزه مهم می« همدردی»

دهد که همدردی دیگر مردمان با  دهد؟ و پاسخ می همدردی با دیگران سوق می

  یم.ما. در تعامل با دیگران، ما به دنبال همدردی دیگران با خود
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پژوهشی پیرامون ماهیت و علل ثرو ت »شاهکار اقتصادی آدام اسمیت، 

و بر آرای اقتصادی در آغاز  ، یک پژوهش بنیادی در اقتصاد سیاسی است«ملل

ی چون بنیاد انقالب صنعتی تاثیری ژرف داشت. او در این پژوهش به مقوال ت

 پردازد. وری و بازار آزاد می کار، افزایش بهره تقسیم

تولیدی طبقه کارگر پیشرفت در توان  کار را بزرگترین تقسیماسمیت آدام 

هر گونه مداخله دولت در روند طبیعی عرضه و تقاضا مخالف  می داند. او با

ها نیز  لکه به آزادی ملتافراد بکند بازار آزاد نه تنها به آزادی  است. او ادعا می

 رساند. یاری می

ا به بحث روز تبدیل بازار آزاد ر انقالب امریکا موضوع ماهیت تجار ت و

ژاک روسو درگرفت. به نظر  ژان بحث پرشور نظری بین آدام اسمیت وکرد. 

گرائی و  ها با اعتیادشان به تجمل مدار نوین انسان روسو در جامعه تجار ت

کنند. اسمیت در اضطراب و نگرانی  آفرینش نیازهای کاذب خود را برده می

 آزادی فردی تاکید دارد.  شود. او بر شریک نمیروسو 

این نظر را  داند. اسمیت  روسو مالکیت را سرچشمه نابرابری می

تر شود نیازهای جدید و  ، اما تاکید دارد که هرچه جامعه پیچیدهپذیرد می

 شود. در روزگار ما جامعه به گروه کوچکی غیرطبیعی بیشتری ایجاد می

 است. پرور تقسیم شده کثیری تن کوش و عده سخت

را  ، آن (Invisible hand) «دست نامرئی»اصطالح  آدام اسمیت با ضرب

دست ». در نظر او، دانستمنافع شخصی و منافع اجتماعی  ی کننده هماهنگ

ای دارای بیشترین کارآیی خواهد بود که از شرایط رقابت  در جامعه «نامرئی

 کامل برخوردار باشد.

های اقتصادی  فعالیت به نظر اسمیت نفع شخصی مهمترین عامل محرک

اگر افراد در کسب نفع شخصی آزاد گذاشته شوند و هر فرد بتواند بدون  است.

مانع نفع شخصی خود را تامین کند، آنگاه منافع اجتماع هم به بهترین شکل 

 زیرا اجتماع چیزی جز مجموع افراد تشکیل دهندٔه آن نیست. حاصل خواهد شد.

برخورد نیروها و منافع  اهنگ و همسوست.بنابراین منافع فرد و اجتماع هم

 شود. افراد در بازار رقابتی موجب ایجاد هماهنگی اقتصادی و ایجاد تعادل می
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کند  در واقع به اعتقاد اسمیت این همان دست نامرئی است که بازار را تنظیم می

 کشاند. ها آن را به سوی تعادل می و به کمک مکانیسم قیمت

 

 علیه خرافات و مذهب : مبارزه آشکارلباخود

نویسنده، فیلسوف، ( ١۷۲۳ - ١۷۸٩ d'Holbach Baron)لباخ ودبارون 

او یک مبارزه علنی های برجسته روشنگری بود.  نویس و یکی از چهره دانشنامه

 علیه خرافا ت و مذهب را شروع کرد. 

 The« )مادی و معنویدنیای نظام طبیعت یا قوانین »در کتاب  دولباخ

System of Nature or the Laws of the Moral and Physical World )

 کند: ترویج میرا  و مذهب خرافا ت های افشاگر اندیشه پرشور

ها مردم از اندیشه مجازا ت ابدی بعد از مرگ، رنج  برای قرن

 که برای مردم ئیجای یک خدابرده اند و دیوانه شدند. بهتر نبود ب

، و حتی شوندرا تحریک به گناه که مردم  می گستراندهایی  دام

که او  در حالی مرتکب شوند دهد که آنها گناه و جنایت اجازه می

، به یک ماده بی بصیر ت و مانع وقوع این موارد بشود می تواند

نهایت . و همه اینها فقط برای اینکه در نادان ... اعتماد می کردیم

ای ببرد، که البته  ها لذ ت وحشیانه انسانابدی خدا از مجازا ت 

ن اینکه آنها )در جهنم( ندارد، و بدوهم ی برای خودش هیچ سود

ند درس عبر ت بگیرآنها بدون اینک  روششان را تغییر بدهند، و

 تا اینکه دیگران جنایت نکنند.

 

 روحانیون و واعظان ی افشای زندگی ریاکارانه: ایسال

( ١۷۲۴ - ١۸۰۴ José Francisco de Isla)سال یاخوره فرانسیسکو 

 در گذشت.  تنگدستی در مهاجر ت و طنزهایش خاطر هب طنزپرداز اسپانیائی

 Triumph« )ناوار روز بزرگ، و وفاداری عشقپیروزی »کتاب طنز 

of love and loyalty, The great of Navarre day توصیف جشنی است )

http://www.ftarchives.net/holbach/hbio.htm
http://www.ftarchives.net/holbach/hbio.htm
http://www.ftarchives.net/holbach/hbio.htm
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 . این اثربرگزارشد (VI Ferdinandفر شاه فردیناند ششم )به مناسبت سکه 

طنز گزنده آن  ه ژرفایب بعدها وقتیوبرو شد. اما رنخست با استقبال زمامداران 

 بردند، ایسال مورد غضب واقع شد. پی

داستان واعظ مشهور کاپازاس گروند با نام مستعار » ایسالمهمترین اثر 

 ,History of the famous preacher of Campazas Gerund) «زوتس

alias Zotes)  .زرق و برق  ریاکارانه، پر اثر با طنزی نیشدار زندگیاین است

 دهد.  ن میروحانیون و واعظان را نشا فکرانه حال کوته ودر عین

 

 تنخویش کارگیری عقل به از به شهامت انسان : تشویقامانوئل کانت

( فیلسوف آلمانی و ١۷۲۴ - ١۸۰۴  Immanuel Kantمانوئل کانت )یا

 گذاران فلسفۀ حقوق بشر است. ترین فیلسوفان روشنگری و بنیان یکی از برجسته

کند و بر محدویت  گرائی مرزبندی می ا شکولتر و هیوم، ب در پاسخ بهکانت 

 «روشنگری چیست؟»در مقاله دانش بشر و محدویت قدر ت سیاسی تاکید دارد. 

(What is Enlightenment?)قدر ت سیاسی روشنی که  یک نوع ، کانت از

دهد در میان خود استدالل کنند تا زمانی که فرمانبدار مقاما ت  به افراد اجازه می

« صلح ابدی»کند. این موضع در مقاله  ع میو اولیای امور هستند، دفا

(Perpetual Peaceبا درخواست کانت که ) ها  به فیلسوفان باید اجازه داد و آن

ر این مقاله این کانت دشود.  تر می د که علنی صحبت کنند، روشنرا تشویق کر

علنی منجر به آشکار شدن حقیقت می کند که بحث و مناظره  دیدگاه را باز

 ای از حقیقت داشته باشند.  شود و پادشاهان نباید هیچ ترس و واهمه می

دین فقط در »باب رواداری مذهبی را در کتاب در کانت دیدگاهایش 

( توضیح Religion within the Limits of Reason Alone) «محدوده خرد

با اشاره به اینکه کانت در این کتاب علیه قشریت و نارواداری مذهبی دهد.  می

اطمینان مستدل و هرچند ما به وظایف اخالقی خود مطمئن هستیم ولی انسان 

ندارد. بنابراین، آن باور مذهبی که  ونددستورا ت خدامورد  درپسند  محکمه

 راناگذ ضداخالقی چون سوزاندن مرتدان و بدعتاعمال ضدانسانی و خواهان 

 .کندثابت و توجیه  تواند حقانیت خود را ، هرگز نمیاست

http://new-philosophy.ir/?p=2029
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ای است که به هر انسانی به دلیل انسان  آزادی به مفهوم کانتی آن حق اولیه

های حقوق بشری مانند برابری و  . کانت همٔه دیگر اصلگیرد میبودنش تعلق 

در فلسفٔه سیاسی  اوکند.  استقالل انسان را از همین اصل بنیادین آزادی مشتق می

 های پیش خود، نه تنها آخرین پیوندهای میان اندیشٔه سیاسی دوران جدید و دوران

عصر « یعیحق طب»گسلد، بلکه فراتر از آن، مفهوم  را بطور قطعی می

 .بخشد ژرفا میای پیگیر  روشنگری را به گونه

ن امنیت، عدل و داد است ترسیم کانت شرایط قوانین موضوعه را که بنیا

الملل و  از حقوق خصوصی و عمومی و حتی حقوق بین اصول حقوقکند.  می

ها، تشکیل جامعه  پایدار و شرایط آن، استقالل ملتلزوم استقرار صلح عمومی 

 ها در امور داخلی یکدیگر را مشخص می کند. م دخالت دولتملل و عد

گیری عقل واستعداد خویش را کار به شجاعت و شهامت »کانت با رهنمود 

راه « کار فلسفه آموزش اندیشیدن است نه آموزش اندیشه» و «داشته باش!

کانت آزادی را  جامعه و انسان را باز کرد. طبیعت، نگرش ژرفتر به جهان،

راه نیل به آزادی نقش  ردها  ها و اندیشیدن آن رو توده ینبیند، از ا نمیبخشیدنی 

 بنیادی دارد:

را جنبه روشن و روشنگر زندگانی  نگرش به فلسفه یعنی آن

نگرشی است که نه تنها با ظهور کانت و کار انسان شمردن، 

توانیم بگوییم  خود را از دست نداد، بلکه میتاریخی او، اهمیت 

زیرا کانت از یکسو نشان میت آن آشکارتر نیز شد. حقیقت و اه

داد که کار فیلسوف گشودن راز دهر و حل معمای کائنا ت نیست، 

آید و در نتیجه بر پا کردن  یعنی چنین کاری از انسان بر نمی

های جزمی متافیزیک نارواست. از سوی دیگر بر این  سیستم

معنی  ترین دهنکته تاکید کرد که پرداختن به فلسفه که در گستر

همان رو کردن به فهم و شناسائی است، کاری است که شرط به 

خود آمدن و شرط پیمودن راه زندگانی بطور دانسته است، و 

بستگی زندگانی آدمی به اندیشیدن چنان است که اگر کسی جرا ت 

کار بردن فهم خود را نداشته باشد به مرحله رشد و آزادی  به
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در وابستگی به دیگران و تبعیت آنان نخواهد رسید، یعنی همیشه 

  (١۳۷۴زاده،  )نقیبباقی خواهد ماند. 

( به Critique of Pure Reason« )سنجش خرد ناب»کانت در کتاب 

زیک پرداخت و بنیانی انتقادی متاف یها یافته از محدویت مند و سازمان نقدی نظام

دست داد. وفاداری کانت به خرد، صلح و پیشرفت و  برای دانش طبیعی به

قرار  ها همه دوران ترین فیلسوفان را در ردیف برجسته ی پژوهشش، او گستره

 (١۳۶۲)کانت،  دهد. می

 

 به آن ب فرانسه در اوج امیدواری همگان: انتقاد به انقالادموند بورک

مدار،  ( سیاست١۷٩۷ - ١۷۲٩   Edmund Burke) رکوادموند ب

 امید و همگانی خوشبینی در دورانپرداز فلسفه سیاسی و سخنور ایرلندی  نظریه

 ت زد.دس آنموشکافانه و جدی  نقد به انه به انقالب فرانسه،باور خوش

انتقادهای او به عقالنیت سیاسی و مخالفتش با رادیکالیسم انقالب فرانسه در 

 Reflections on the) «تأمالتی درباره انقالب فرانسه»نام  او بهکتاب 

Revolution in France )های انقالبی گرچه  او نگرش. از نظر آمده است

گرا  های خشونت دهند، اما در عین حال به توسعه نظام جهانی بهتر را پیشنهاد می

 شوند.  جو منجر می و سلطه

چون انقالب فرانسه سازمان یافته نیست و به صور ت خودجوش به وجود 

زودی به  یابانی آن را به پیش می راند، بهآمده و سیر اعتراض و تظاهرا ت خ

ونت و بی قانونی کشانده می شود و نظم جامعه از میان می رود و همه خش

کم یک نسل گم و  نسویان در طول تاریخ نابود و دستساختار و دستاوردهای فرا

تلف می شود. بورک که در سومین سال انقالب فرانسه این نظر را مطرح 

« اوباش اراذل وحکومت »ساخت نام حکومت انقالب از پیش سازمان نیافته را 

(mob rule ) ،گذارد و پیش بینی کرد که انقالب فرانسه پس از دوران تخریب

نظمی زمینه  و شکست می خورد. این وضعیت و بی با فاجعه به پایان می رسد

که از  یسازد و مردم برقرارکن آماده می برای ظهور یک دیکتاتور، اما نظم را

http://ebooks.adelaide.edu.au/k/kant/immanuel/k16p/contents.html
http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/burke_edmund.shtml
http://www.gutenberg.org/files/15679/15679-h/15679-h.htm
http://www.gutenberg.org/files/15679/15679-h/15679-h.htm
http://www.gutenberg.org/files/15679/15679-h/15679-h.htm
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دهنده خود  تاتور را نجا تیکاند این د خسته شده« اراذل و اوباش»حکومت 

 شوند. گرد او جمع می پندارند و همانند شمع می

احزاب در یک کشور، صرف نظر از  آزادی معتقد بود که بورک

ایدئولوژی آنها، عامل ثبا ت جامعه هستند. در چنین کشوری نه کودتا رخ می 

عتراض موقع و ا هدهد و نه انقالبی نظیر انقالب فرانسه. احزاب با انتقادهای ب

های مسالمت آمیز خود )نطق و نوشته و اجتماعا ت برنامه ریزی شده توام با 

انضباط( مانع وخامت مسائل و گسترش نارضایی ها می شوند و در چنین 

محیطی مردم با آراء خود در انتخابا ت، انقالب آرام به وجود می آورند و 

ا و انقالب بدون مقاما ت را تثبیت و تغییر می دهند و در چنین جوامعی کودت

کنترل و برنامه به وجود نخواهد آمد و مردم به پیشرفت ادامه می دهند و می 

 توانند با برنامه ریزی، آینده خود و فرزندانشان را بسازند.

وی که سالها عضو پارلمان انگلستان بود با همین عقیده پافشاری می کرد 

از زور گفتن به آنان  که حرف مهاجر نشینان در آمریکای شمالی شنیده شود،

خودداری شود و اداره امور هند به یک کمیسیون مستقل سپرده شود تا اعزام 

فرماندار و حاکم از لندن. به نظر بورک، مقام دولتی باید میانجی مردم باشد نه 

 آقاباالسر آنان که نسبت به او و دولت کینه دائمی پیدا کنند. 

انعطاف ناپذیری دولت بود و می  بورک در مسائل مربوط به جامعه، برضد

بررسی و رفع کند.  د هر نارضایتی کوچک مردم را دقیقنگفت که حکمران بای

اگر لوئی شانزدهم به موقع این کار را کرده بود مسئله حل شده بود زیرا 

معترضین به روش او در روزهای نخست توقع کم داشتند و چون معطل شدند 

 .ل از دست رفتشمار آنان افزایش یافت و کنتر

معتقد است  مبارزه در راه عدالت اجتماعی را رد می کند و بورک

 :(١۳٩۰)حیدریان، 

باور کنید، آنها که در راه برابری انسانها در عرصه رهبری 

، هرگز قادر به و کسب موقعیتهای برتر می کوشندسیاسی 

برابرسازی نیستند. در همه جوامع که از گروههای متعدد 
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اند، برخی از گروهها برتری دارند. بر  یل شدهاجتماعی تشک

زدن یک تعادل هم زدن این وضع کوشش برای بر هم 

که در انقالب  خیاط ها و نجارهایی طبیعی در جامعه است.

اند نمی توانند در  پاریس در صدد برقراری جمهوری

جایگاهی قرار گیرند که برای آن ساخته نشده اند. این تالش 

آماده کند، مخالف  ا برای تعامل با شرایطبجای آنکه آنها ر

 اصل نظم طبیعی است.

( مدرن Conservatismکاری ) گذار محافظه از برک معموالً به عنوان پایه

 شود. یاد می

 اوست: های گفته زا

نیاز دارد تا موفق شود، سکو ت و بی تفاوتی انسان  «بدی»تنها چیزی که 

 های خوب است.

نگیزه هایی در ارتباط با منافع او صور ت می گیرد؛ عمل یک انسان تحت تاثیر ا

بنابراین با تغییر انگیزه )که عاملی است متغیر( عمل انسان را می توان تحت 

 کنترل در آورد. 

جامعه ای که نتواند و یا نخواهد از بهترین استعداد و مهار ت اعضای خود برای 

 ی بداند.پیشرفت استفاده کند حق ندارد خود را دمکراتیک و مردم

پارلمانها و شوراها مجمع افرادی نیستند که دشمن یکدیگرند بلکه برای شور 

درباره خیر و صالح جامعه برگزیده شده اند نه جنگ و ستیز با یکدیگر؛ مردم 

 به آنان اعتماد کرده اند و باید امانتدار و خدمتگذار باشند.

و  تر ژرفب بیشتر، آسیبی که یک جامعه از چاپلوسی افراد می بیند به مرات

 زیانبارتر ازحمله بزرگترین ارتش جهان است.
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برای اصالح سیستم اداری، قضایی و  نافرجام: تالش کاترین دوم

 آموزشی روسیه

به ( ١۷۲٩ - ١۷٩۶ Екатерина II Великаяکاترین دوم روسیه )

داشت و برای رشد و گسترش فرهنگ جدید عالقه ادبیا ت و فلسفه اروپای غربی 

و اصالحاتی را در سیستم اداری، قضایی و آموزشی  اصالحا ت روی آوردبه 

 روسیه بوجود آورد.

عزم راسخی در اصالحا ت ساختار سیاسی واجتماعی روسیه نشان کاترین 

المعارف بود. دیدرو  داد. او تحت تاثیر مونتسکیو، سزار بکاریا و اصحاب دائرة

  رد.مدتی به عنوان مشاور فرهنگی کاترین فعالیت ک

های اجتماعی ازباال داشت و  رسد دیدرو امید به پیشرفت اصالح نظر می به

مدران  در گوش دولت های خویش الح طلبان را زمزمه برنامهبهترین کار اص

 Pages inédites contre« )علیه یک حاکم مستبد صفحاتی»می دانست. در 

un tyran :را با تحکم و م یک فیلسوف اگر یک فرمانروای خودکا»( نوشته بود

 «صالبت مخاطب قرارندهد، پس چه کسی را بدهد؟

ای داده باشد.  های دیدرو نتیجه قابل مالحظه به نظر نمی رسد آموزش

ترین دورانی  یکی از سخت و پطر کبیر ایوان مخوف دوران کاترین مانند دوران

و وحشت و  دوران گرسنگی، تنگدستی از سر گذراندند: بود که مردم روسیه

دیدرو شرح گفتگوهای پرشورش با کاترین دوم را در کتاب  .ها کرامتی انسان یب

و در آن  (Mémoires pour Catherine II) نوشت« کاترین دومخاطرا ت »

 خوانیم: می

های سیاسی و مدنی  سرچشمه همه قدر ت باید به نظر من رضایت مردم

 .باشد

شته باشد و هیچ هیچ فرمانروای مطلق راستینی جز مردم نباید وجود دا

 گذار راستینی جز مردم. قانون

ثمر  حتی اگر یک نفر قانون را بدون مجازا ت نقض کند، قوانین بی

 شوند. می
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قانونی که باید وضع شود، قانونی است که حاکم مطلق را محدود  نخستین

 می کند.

 

 دوستی ترویج خردورزی، رواداری و انسان: لسینگ

 - ١۷۸١  Gotthold Ephraim Lessingگوتهولد افرایم لسینگ )

های مهم عصر  (، نویسنده، فیلسوف و منتقد ادبی آلمانی و از چهره١۷۲٩

خود دارد: رواداری توجه دو موضوع را در کانون  که آثارش روشنگری است

 اندیشی مذهبی و برداشت خشک از متن انجیل بود.  و انسانیت. او مخالف جزم

های فردی بود. او بر این  جدان و تصمیموی در آثار خود خواستار آزادی و

یابی خود و  باور بود که عقل انسانی با اتکا به نیروی نقد و سنجش و تناقض

هایی  گیری از وحی آسمانی قادر به رشد و شکوفایی است. وی نوشته بدون یاری

انتقادی در مورد متن انجیل انتشار داد و این انتقادها مخالفت شدید کشیش 

وتسه را برانگیخت. در پی آن یک جدال قلمی میان این دو آغازید هامبورگی گ

( مشهور Goeze-Streit« )جدال گوتسه»که در تاریخ ادبیا ت آلمان با عنوان 

 است.

لسینگ در برابر نگاه قشری و خشک مذهبی گوتسه خواستار رواداری و 

که  تساهل با پیروان دیگر ادیان بود. این جدال قلمی به چنان حدتی رسید

ی آن منع کرد. در پی این  ی حکمران آن منطقه لسینگ را از ادامه شاهزاده

( را Nathan the Wise« )ناتان خردمند»ی  ممنوعیت بود که لسینگ نمایشنامه

 ی تحریر درآورد. به رشته

دوستی و  ، رواداری و انسانخردورزیای است از  این نمایشنامه جلوه

اثر ادبی شاخص « ناتان خردمند»ی  مایشنامهزیستی میان ادیان. ن آشتی و هم

دوران روشنگری است. در کانون این نمایشنامه، قیاسی از زبان ناتان، بازرگان 

شهر ت دارد. این قیاس به « قیاس انگشتری»شود که به  یهودی طرح می

 پردازد. برخوردهای ستیزنده میان سه دین ابراهیمی می
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ی ابراهیمی به یک خدای واحد اقتدا  گانه های سه به اعتقاد لسینگ، دین

اند. آنها با افتادن به کام  ها از یکدیگر جدا افتاده کنند، ولی آنها در طول سده می

ی دیگر را از کف  خودکامگی تاب تحمل نه تنها یکدیگر، بلکه هر فکر و اندیشه

ها  سانی ان ی خدا، بلکه ساخته ها نه ساخته رو از نظر لسینگ، دین اند. از این داده

هستند. این در حالی است که خدا انگاره و الگویی است که همگان باید برای 

عمل نیک خود و یک زندگی سالم و نیکو به سوی او سمت گیرند. از این رو، 

 (١۳۸۶نگاه لسینگ همواره معطوف به انسان است. )گوتهولد، 

 

 حقوق یهودیان: مبارزه برای موسی مندلسون

( فیلسوف ١۷۲٩ – ١۷۶۸  Moses Mendelssohnموسی مندلسون )

برای حقوق  و برجای گذاشت در آلمان تأثیر زیادی بر روشنگری لمانیآ

 . یهودیان در آلمان مبارزه کرد

ای در  ، فریدریش زولنر، کشیشی پروتستان، مقاله١۷۸۳در دسامبر 

هایی اشاره  ( نگاشت و در آن به سرگشتگیZivileheمخالفت با نکاح عرفی )

در «. وجود آمده است... گری در ذهن و در دل مردم بهننام روش به»که  کرد

گری راستی روشن به»را مطرح کرد که  پانوشت این مقاله وی این پرسش

این پرسش پاسخ داد، موسی مندلسون بود که در  نخستین کسی که به«. چیست؟

 یرگدربارٔه پرسش: روشن»تحت عنوان  ای در مقاله ١۷۸۴شمارٔه سپتامبر 

( به آن پاسخ داد. پس Über die Frage: was heißt aufklären« )چیست؟

حت همان ماهنامه، مقالٔه مشهور کانت ت ١۷۸۴از آن بود که در شمارٔه دسامبر 

بدون اینکه از چاپ پاسخ  -« گری چیست؟در پاسخ به پرسش روشن»عنوان 

  چاپ رسید. به -مندلسون آگاه باشد 

 

 ادی عقیده، لغو بردگی و برابری زن و مرد: پشتیبان آزس پینمتا

( نویسنده روشنگر و ١۷۳۷ - ١۸۰٩ Thomas Paine) تامس پین

روشنفکر، مبارِز سیاسی و انقالبی، فیلسوف و نظریه پرداِز اجتماعی، 

اند.   داده«  پدر انقالب و استقالل آمریکا»انگلیسی است که به او لقِب -آمریکایی
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 The Age of)« عصر خرد»، (Rights of Man) «حقوِق انسان»کتابهای 

Reason ) عقل سلیم»و( »Common Senseدر آگاهی مبارزان و توده )  ها

 تاثیری به سزا داشت. 

خواستار استقالل آمریکا، آزادی عقیده و مذهب، «  عقل سلیم»در جزوۀ او 

 لغو بردگی و برابری حقوق زن و مرد شد.

کند، بلکه خواهان برخورد  اد میدود انتقنه تنها از قدر ت سیاسی نامح پین

که  هستند خداپرستانیدادارباوران است. نیز ( deismروادارانه به دادارباوری )

گویند خداوند وجود دارد و به عنوان یک آفریننده و دادار، گیتی فیزیکی را  می

ی کند و به پیامبران و مراسم مذهب است؛ اما در عملکرد آن مداخله نمی خلق کرده

 اعتقادی ندارند.

دهد که رواداری برای تنوع مذهبی  توضیح می«حقوق بشر»در کتاب  پین

اوری در مسائل وجدانی ضروری است، زیرا مقاما ت سیاسی و کلیسائی توان د

شود. اگر او به آنچه تو ایمان  ذهن و ضمیر ت فقط به تو مربوط می»را ندارند: 

عتقادی داری که او به آن ایمان ندارد، داری باور ندارد، این دلیلی است که تو ا

 «تواند بین شما داوری کند. و هیچ قدر ت دنیوی نمی

 

 رد شکنجه و اعدامگرا و  کیفرشناسی انسان گذار بنیان: سزار باکاریا

و  حقوقدان، فیلسوف( ١۷٩۴ - ۷۳۸١ Beccaria Cesareسزار باکاریا )

او  .ارائه کردها و مجازا ت  آرای راهگشائی در باره جرم ،سیاستمدار ایتالیائی

با  باکاریا گرا را بنیان نهاد. شکنجه و اعدام را محکوم کرد و کیفرشناسی انسان

 On Crimes and« )و مجازا ت ها جرم ی درباه»انتشار کتاب 

Punishments) تاثیری اروپا  های حقوقی و کیفری روشنفکران گاهدید بر

 ((Kors, 2002 گذاشت. یژرف

به تعریف ِ معیارهایی که توسط نخست  » ها و مجازا ت مجر درباره»کتاب 

 سپسپردازد و  توان نهادهای دولتی را مورد داوری قرار داد، می آنها می

ن ای. ستا آن معیارها پیامد ضروریکند که  اتی را پیشنهاد میاصالح

http://en.wikisource.org/wiki/An_Essay_on_Crimes_and_Punishments
http://en.wikisource.org/wiki/An_Essay_on_Crimes_and_Punishments
http://en.wikisource.org/wiki/An_Essay_on_Crimes_and_Punishments
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میالدی هستند، به این  ١۸و  ١۷های  معیارهای انقالب فکری سدهها،  شاخص

 های طبیعی معنا که تمامی موضوعا ت و متون ِ دولتی باید بر اساس قضاو ت

(Natural Judgements )و شواهد و قرائن (Evidence)  باشند نه بر پایۀ

 .سنتمذهب و 

بندی  آن است. وی فرمول ودمندیخصلت س باکاریاتنها معیار عدالت از دید 

بیشترین خوشبختی »کند: سودمندی یعنی  تیوس اقتباس می یهلو ازسودمندی را 

آماج ِ قوانین اروپا و نظام حقوقی او رهنمود می دهد که  «برای بیشترین افراد.

هایی را برای اعضای جامعه ایجاد  جنایی باید آن باشد که چنانچه محدودیت

ها، بیشترین خوشبختی را برای بیشتر افراد حاصل نمایند.  یتکند، آن محدود می

ترین  ا ت این است که، در نهایت، گستردهتنها معیار قابل قبول برای مقرار

 ها را برای بیشترین اعضای جامعه ایجاد نمایند. شادکامی

این سیستم همواره برای شاهان،  کاریا کافی نیست اگر گفته شودبرای با

شراف زادگان منفعت به بار آورده است و سرمایه داران از آن کلیساییان یا ا

خواهد میان جامعه و فرد  گذار می گوید اگر که قانون اند. وی می دهسود بر

ای جرم خاصی را به مجازاتی پیوند  سازگاری ایجاد کند و با وضع قانون ویژه

چه »دهد، به طوری که شخص ِ نگران از خوشبختی خود از خود بپرسد: 

شود اگر من رقیب خود را به  شود اگر من مال کس دیگر را بدزدم؟ چه می می

قانون ِ وضع شده باید بر این اساس داوری شود که آیا  . حقانیت«قتل برسانم؟

بنفع جامعه هست یا نه؟ آیا با معیار بیشترین سعاد ت برای بیشترین ِ افراد جور 

 آید یا نه؟  در می

دانیم،  ه جامعه منطبق با آنچه از طبیعت انسان میباکاریا باید ب ی به عقیده

دانیم آن است که آدمی در جستجوی  بیندیشیم. آنچه که ما از طبیعت انسان می

خوشی و فرار از درد است و مردمان، در کلیت خودشان، خواهان آزادیند. مدل 

 شناسیم، منطبق گردد؛ یک جامعه بایست بر آنچه که ما از طبیعت واقعی بشر می

جامعه باید به عنوان قراردادی اجتماعی فهمیده شود تا در آن آحاد ملت رضایت 

از آزادی شان را با سعادتی بزرگتر، یعنی ایمنی و نظم  ی کوچکدهند بخش

ای ایمن و سامان یافته است که  اجتماعی، تعویض نمایند. در چهارچوب جامعه

 .ها مقدورند به آرزوی شخصی شان واقعیت ببخشند انسان
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اگر به آن از  «کند؟ شکنجه در نظام قانونی ما چه می»پرسد:  باکاریا می

کند؟ فردی که کمترین  نقطۀ سودمندی بنگریم، چه کسی زیر شکنجه اعتراف می

مقاومت را در برابر درد دارد. این به هیچ وجه به اثبا ت گناهکاری یا بی گناهی 

درد و رنج گویا پاالینده ربطی ندارد. شکنجه چگونه از تعبیر مذهبی آن که 

کنند، وارد نظام حقوقی ما شد؟ از دیدگاه مذهب  جانند و به تزکیۀ روح کمک می

جنایا ت کدامند؟ ارتداد، زنا، کفرگویی. این موارد در سیستم حقوقی چکار 

را برای آنان تعیین کرد؟ این   ترین نوع مجازا ت ه اینکه خشنکنند؟ چه برسد ب می

ه عملکرد دولت ندارند. خداوند خود عدالت را برای خود موارد هیچ پیوندی ب

ها از طبیعت، طبیعت انسانی، قرارداد  کند. اختیارا ت قانونی انسان برقرار می

 اجتماعی و معیار سودمندی برمی خیزد. 

توان تئوری  دهند که می اصالحا ت پیشنهاد شده از طرف باکاریا نشان می

 ای بازنویسی کرد: ین به طور ریشهفلسفۀ نو اجتماعی و عمل اجتماعی را از دیدِ 

کند. هم در  اوالً، باکاریا حذف قاطعانۀ فقه در حوزۀ قانون را پیشنهاد می

تعریف جنایت و هم در تعیین اندازه و سختی جنایت نباید از مقوال ت گناهان 

 مذهبی در جامعۀ مدنی سخنی به میان آورد، زیرا عملکرد دولت کامالً گیتیانه

(secular)  و طبیعی است. در تعیین جزای جنایت نیز باید کمترین رنج را در

نظر گرفت چرا که مقصود کمترین اندازه به منظور بازداری و حداکثر آزادی 

اختیار من این نیست »است. بشر نباید خود را جای خداوند قرار دهد و بگوید: 

ند در ردای حقوقی و که برای دولت طبیعی و گیتیانه کار کنم. من نمایندۀ خداو

 ((Kors, 2002 «در نقش قانون گذار هستم.

ها باید حداقل و هدفمند باشند. اگر حبس کوتاه مد ت به  دوم، تمامی مجازا ت

 رحمی بازداری شود، هر چیزی فرای آن بیعنوان جزا بسنده است تا از جنایتی 

 است.  و بیداد

های  ی تئوریجده و تمامیسوم، چیزی که برای تئوری سیاسی سدۀ ه

اصالحا ت اداری بسیار تعیین کننده بود، این بود که اجازه دهد انسان از قوای 

اش برنامه  رد. آدمی باید بتواند برای زندگیطبیعی خود در جهت سعاد ت سود بب

ریزی عقالنی کند. برنامه ریزی برای سعاد ت فردی منوط به آن است که آدمی 
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در نتیجه به دولت قانون »نویسد:  اکاریا میاز نتایج عملش شناخت داشته باشد. ب

این کالم ِ برجستۀ سدۀ هجدهم میالدی است.  «احتیاج داریم نه حکومت انسان.

کنند که برای خودشان صادق  غیرقابل تصور است که آدمیان قوانینی وضع می

نیست و برای دیگری جاری است. همچنین قابل قبول نیست که اختیارا ت، 

اه باشند که برای یک عمل مشابه، یک روز و در یک دادگاه، خودسرانه و دلخو

ای دیگر برای  به یک سال زندان مجازا ت شوید و در روز دیگر در محکمه

 همان عمل به سی سال حبس محکوم شوید. 

باید نقش قانون گذار را از نقش قاضی منفک »کند:  باکاریا استدالل می

اشتن از فالن جرمی کدام مجازا ت را برای بازد»پرسد:  قانون گذار می «کنیم.

توان به حداقل شدتش اعمال نمود، یعنی آن جزایی که برای استقرار نظم در  می

قاضی در این باره تصمیم گیرنده نیست، قاضی  «جامعه بسنده است، کدام است؟

 کند.  محاکمه عادالنه را تضمین می

عزیمتگاه  چهارم، برای تضمین آزادی افراد یک جامعه، عمل نخست و

اولیۀ نظام حقوقی باید پشتیبانی از متهم باشد. باید قضا ت بتوانند همدیگر را 

های مخفی باید ملغا  های محاکم آشکار شوند. دادگاه داوری کنند تا ناهنجاری

شوند، معین و  شوند. باید اعتبار افرادی که به عنوان شاهد به دادگاه احضار می

قصد و غرض، حاوی منظور و تلقین آمیز، که  های ِ با مشخص شود. باید پرسش

در آن دادستانی که در موضع قدر ت قرار گرفته است، از شهودی که از 

آیا ندیدید که متهم در فالن شب »پرسد:  باشد، می اختیارا ت کمتری برخوردار می

ملغا شوند. این راهی نیست که بتوان به  «آن فرد را با چاقو مجروح کرد؟ بله؟

 د. حقیقت رسی

باید استفادۀ از زور در بازپرسی گواه دهندگان و تمامی وجوه محاکمه لغو 

شود. و باالخره، باید در مقابل قانون برابری وجود داشته باشد. جامعه هرگز 

های مشابه برای تمامی مردم، از هر  عقالنی نخواهد بود مگر آنکه مجازا ت

ون باید برای همه یکی باشد. خواهند باشند، صدق کند. قان طبقه و زادگاه که می

من و همسر و پسرم ممکن است همین »ابراین، قانون گذار باید بگوید: بن

بدون تساوی در مقابل قانون، هیچ  «مجازا ت را برای همین جنایت دریافت کنیم.
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امکان احترام به قراردادهای اجتماعی نیست و آدمی تحت سلطۀ ارادۀ مستبدانه 

 (١۳۸٩بکاریا، ) و خودرأی دیگران است.

 

 صدور منشور رواداری مذهبی: ژوزف دوم

( امپراتور مقدس روم و پادشاه ١۷۴١ - ١۷٩۰  Joseph IIژوزف دوم )

آزاداندیش وهنردوست بود و کوشش کرد برخوردهای مذهبی  ، رهبریاتریش

در سال ژوزف دوم با صدور منشور رواداری مذهبی رعایا را کاهش دهد. 

مهمی برای یهودیان اتریش به رسمیت شناخت. منشور  های مدنی آزادی ١۷۸٩

ها تسهیل  روند آلمانی شدن را برای آنکنترل امور داخلی یهودیان را لغو کرد و 

 ها بخشید. های غیریهودی به آن کرد و آزادی پوشیدن لباس

 

 تأمین خوشی و نیکبختی برای اکثریت اعضای اجتماع :جرمی بنتام

و  حقوقدان ،( فیلسوف١۷۴۸ - ١۸۳۲ Jeremy Benthamجرمی بنتام )

ای بر اصول اخالقیا ت و  مقدمه»در اثرش  انگلیسی یمصلح اجتماع

 Introduction to Principles of Morals and) «قانونگذاری

Legislation ).اصول عقاید خود را تشریح کرد 

گفت  تفکرا ت اخالقی قرار داشت. خود می عقاید سیاسی بنتام تحت تأثیر

های علوم  استدالل را از رشته اسلوب تجربه و»های او این است که  ت نوشتهغای

او ابداع کرد و در  را «حقوق بین الملل». اصطالح «مادی به اخالق بسط دهد

 آن مبانی اخالقی را دخالت داد. 

مین خوشی و نیکبختی برای اکثریت تأ بنیان فلسفۀ اجتماعی بنتام بر

بود قانونی منصفانه و  د. به همین جهت معتقداجتماع نهاده شده بو اعضای

 کند.  عادالنه است که سعاد ت و نیکبختی اکثریت افراد جامعه را تضمین
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 با نژادپرستی نبردو ان و مردان: مبارزه برای برابری زنکندورسه

( ١۷۴۳ - ١۷٩۴ Marie-Jean Condorcetماری ژان کندورسه )

 ی و از بزرگان عصر روشنگری بود.فیلسوف، ریاضیدان و دانشمند علوم سیاس

وی تنها اندیشمند بزرگ عصر روشنگری بود که در جریان انقالب کبیر فرانسه 

های سازمان یافته دوران ترور و  در قید حیا ت بود. مخالفت کندورسه با خشونت

وی  همچنین مخالفت او با اعدام لویی شانزدهم سبب تعقیب و بازداشت وی شد.

 ازداشتگاه درگذشت.در ب ١۷٩۴در سال 

فرهنگستان فرانسه و از همکاران دایرة المعارف و طراح عضو کندورسه 

طرح نقشه تاریخی »نظام آموزشی فرانسه در زمان انقالب بود. او مولف کتاب 

 Outlines of an historical view of the) «از رشد معنوی انسان

progress of the human mind) راه برابری زن و  قاطعانه در که در آن

ترین  به ستیز برخاست.او یکی از سرسخت مرد مبارزه کرده و با نژاد پرستی

و و تامین آزادی  یگانگی نژاد انسانی بود ی منتقدین استعمار و از مدافعان ایده

 (,Williams 2004) .ردک ها را پیش بینی می برابری همه اقوام و ملت

 

 منشور حقوقویب : مبارزه برای تصتوماس جفرسون

( یکی از ١۷۴۳ - ١۸۲۶ Thomas Jeffersonتوماس جفرسون )

رواداری را به عمل ، ملهم از جان الک متفکرین اصلی و بنیانگذاران آمریکا

 سیاسی ملزم می کند.

مشهور گشت « منشور حقوق»که به  امریکا ده اصالحیه اول قانون اساسی

های شهروندان از  آزادی های توماس جفرسون در جهت احقاق حقوق و ازتالش

جمله آزادی بیان، مطبوعا ت، اجتماعا ت، دین و حق برابری در مقابل دادگاه به 

 آید. شمار می
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 قربانی قهر کور ی بزرگاندیشمند: آنتوان الووازیه

 - ١۷٩۴  Antoine-Laurent de Lavoisierآنتوان لوران الووازیه )

که  برای نخستین بار نشان دادوین گذار شیمی ن ( دانشمند فرانسوی و بنیان١۷۴۳

 .تشکیل شدند تجزیه ناپذیر صراهمه مواد از ترکیب عن

وی نخستین کسی بود که ترازو را جهت سنجش و تحقیق در فعل و 

انفعاال ت شیمیایی در آزمایشگاه وارد عمل کرد و تجربه و سنجش توأم با 

 گیری صحیح را پایه و اساس این علم قرار داد. نتیجه

 الووازیهپاریس را در دست داشتند،  زمام امور فرانسه که انقالبیون یزمان

های  ثرو ت»درباره اقتصاد سیاسی موسوم به  شرساله معروف را به جرم نگارش

در دادگاه انقالبی به ریاست ژان  محاکمه کردند. الووازیه «زیرزمینی فرانسه

 شد.اعدام گیوتین  اسالگی ب ۵١در سن باتیست کوفن هال به جرم خیانت به ملت 

 Joseph-Louis)الگرانژ دان نامدار  ریاضی ،پس از مرگ الووازیه

Lagrange ) گفت: تنها یک لحظه وقت آنان برای بریدن آن سر صرف شد و

 نتواند سر دیگری همانندش بوجود آورد. دیگر روزگارصد سال  شاید یک

 

 ستیز نسل سنت ات: راوی مبارزگوته

 ١۸۳۲  Johann Wolfgang von Goetheوته )یوهان ولفگانگ فون گ

شناس، فیلسوف و  ( شاعر، ادیب، نویسنده، نقاش، محقق، انسان١۷۴٩ –

 مدار آلمانی بود. سیاست

( The Sorrows of Young Werther« )های ورتر جوان رنج»رمان 

قید و  ها، دخالت ها، که با سنتگوته، زبان حال نسل جوان دوران اوست. نسلی 

 ای رزمید. نسل جوانی که مبارزه ها می کلیسا و دولتاقتدارگرانه  بندهای

های سیاسی و مذهبی در امور خصوصی و اعتقادی و  پیگیرعلیه دخالت قدر ت

 اند. سازمان داده فردی شهروندانآزادی 
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 : ای آزادی، چه جنایت ها به نام تو نمی کنند!ماری ژان روالن

( بانوی ١۷۵۴ - ١۷٩۳ Marie-Jeanne Rolandماری ژان روالن )

روشنفکر انقالبی در عصر وحشت یا دوره ترور پس از پیروزی انقالب کبیر 

و برقراری رژیم جدید، مغضوب شد. او به مرگ محکوم شد.  ١۷۸٩فرانسه در 

ای آزادی، چه »ماری ژان هنگامی که به پای گیوتین برده می شد فریاد زد: 

 O Liberté, que de crimes on commet« )جنایت ها به نام تو نمی کنند!

en ton nom!.) 

 

 وطنی راهی به سوی سعادت آرمانی : جهانس کلوتسیآناکارس

( در آغاز ١۷۵۵ - ١۷٩۴ Anacharsis Clootsس کلوتس )یآناکارس

 ی دن به جامعهیرس ی بشر خواند و نقشه یانقالب فرانسه، خود را سخنگو

ژه از انقالب فرانسه داشت و مخالف او تفسیری وی را مطرح کرد. خود یآرمان

ل یگر و تشکیکدیجهان با  یها ملت ی زش همهیاو معتقد بود که آمها بود.  دولت

 .یسعاد ت آرمان یاست به سو ی، راه«ملت واحد»

 

 : ستیز با منشاء قدرت سیاسی، دین، حکومت و ازدواجویلیام گادوین

، نگار نامهروز( William Godwin  ١۷۵۶ – ١۸۳۶)ویلیام گادوین 

 History) «های همسود لتتاریخ م»کتاب و نویسنده انگلیسی مولف  فیلسوف

of the Commonwealth) الفت با منشاء قدر ت سیاسی و در آن به مخ

آنها را ناقض آزادی های هائی چون دین، حکومت و ازدواج پرداخت و  عامل

مان سندیکایی ای همکار و یا ه فردی شمرد. وی به نوعی از آنارشیسم شبکه

های همکار متعدد و نه با نظار ت  اعتقاد داشت؛ به این معنا که جامعه از گروه

 برو تاثیر آن  سیاسی عدالت مورد درکند و کاو »مرکزی تشکیل یابد. کتاب 

 ,Enquiry concerning Political Justice) «عمومی و خوشبختی فضیلت

and its Influence on General Virtue and Happiness)  .از اوست

 باشد. از وی می« دهد دولت تنها زنان و مردان بیکاره پرورش می»جمله 
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 : مبلغ آزادی و کرامت انسانشیللر

 ١۷۵٩Johann - ١۸۰۵یوهان کریستوف فردریش فون شیللر )

Christoph Friedrich von Schiller شاعر و نمایشنامه نویس، فیلسوف و )

رود و در کنار  نویس آلمانی به شمار می نمایشنامهمشهورترین ، مورخ آلمانی

است. بسیاری از  گوته، به عنوان چهره اساسِی کالسیک وایمار شناخته شده

های آلمانی  های او به عنوان قطعه تئاترهای استاندارد در سرزمین نمایشنامه

( وی از محبوبترین شعرهای Ballads) عاشقانهاند و اشعار  زبان مشهور شده

 باشند. انی میآلم

بسیاری از آثار شیلر از جمله او مبلغ آزادی و شرافت انسان است و 

 خواهانه دارند.  جنبه آزادی( The Robbers) راهزنان

 

 : توزیع عادالنه ثروتسن سیمون کلود

( Claude Henry de Saint Simon  ١۷۶۰ - ١۸۲۵) سن سیمون کلود

ولتی و اعطای حقوق اجتماعی به فیلسوف اجتماعی فرانسوی، هوادار مالکیت د

دانست. نظریا ت  راه اصالح جامعه را در توزیع عادالنه ثرو ت می او بود. زنان

 سوسیالیستی وی در اگوست کنت و کارل مارکس تأثیر بسزایی بخشید

رود، وی به  میگذاران نهضت سوسیالیستی بشمار  سن سیمون از پایه

حکومت مدیران و دانشمندان بود و طبقه معتقد به  و بند بود آزادی کارگران پای

 دانست.  را طبقه برتر می ثرو ت مولد

 

 فروشی داری و برده : مبارز پرشور لغو بردهنوکالرکستوماس 

دوست بشر( Thomas Clarkson  ١۷۶۰ – ١۸۲۵ن )وتوماس کالرکس

کرد. او از  فروشی فعاالنه مبارزه داری و برده که در راه الغای برده انگلیسی

 Society for Effecting the) فروشی گذران کمیته الغای برده انبنی

Abolition of the Slave Trade )فروشی در  که تصویب قانون لغو برده بود

 انگستان دستاورد آن است.
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آوری اطالعا ت  هزار کیلومتر را برای جمع ۵۶توماس کالرکسون تقریبا 

 دادند، پیمود.  یفروشی را انجام م تجار ت برده هایی که بندرگاه

 شاعر بزرگ انگلیسی، (Wordsworth Williamوردزورث )ویلیام 

لغو  ن، در آستانه تصویب قانونوکالرکسبزرگ  دستاوردهای تاثیر تحت

 سرود: او رایبی غزل، ١۸۰۷ داری در مارس برده

 :ناممکن بود قله آنصعود  ن!وکالرکس

 احساس می کنم، شاید کسی نداند؛

 وحشتناک بود ، نه چه برایت چه رنجبار

 ،شد شروعبا تو  ها جرقهنخستین  اما تو که

 ،را به پیش بردی واال زیار ت اینپیش از همه 

 بانگی که پیوسته مسئولیت را گوشزد می کرد،با 

 گرفت میالهامی که از قلب جوان تو سرچشمه 

 فرزند راستین زمان –نخست تو برخاستی 

 پیروزی بدست آمده به کن هنگاناپذیر،  با تالشی خستگی

 تمام ملل ازآن بهرمند خواهند شد!

  شود پاره میبرای همیشه پاره بردگی سند لعنتی 

 ازاین پس تو وجدانی آسوده خواهی داشت 

 آزاده شاد و خرسند شد انسان ،با پشتکار ت

 !یتبشر صمیمیدوست  ،نثار ت دائمی یآرامش

 (ترجمه از نویسنده)

 

 ا وانتظارات: انقالب امیدهانقالب آمریکا

ها  مجموعه رویدادها و اندیشه  (American Revolutionانقالب آمریکا )

و تغییراتی است که منجر به جدائی سیزده ایالت آمریکای شمالی از بریتانیا و 

ها از شهر بوستون شروع شد  تأسیس ایاال ت متحدٔه آمریکا گردید. اولین درگیری

 ١۷۶۵ن به سرعت گسترش یافت. در که به دنبال شد ت عمل پادشاهی انگلستا

نشین تشکیل شد که سران این  کوچ ٩ای متشکل از  نیویورک کنگرهدر 

 ١۷۷۵پیمان شدند و در مه  کنگره برای اقدام علیه انگلیس همها در این  نشین کوچ
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رهبران کوچ نشین از مردم درخواست کردند که برای مبارزه با اشغالگران 

 آماده شوند.

امریکا را دیدرو ا امیدها وانتظارا ت زیاد به بار آورد. انقالب امریک

نظری خواند. کندرسه امریکا را  پناهگاهی امن در برابر تهاجم استبداد و تنگ

، روشنفکرترین و روادارترین کشور خواند. تام پین ادعا کرد آرمان آزادترین

 هاست. امریکا، آرمان همه انسان

شود، بیشتر نبردی برای  ی که از آن میهای انقالب آمریکا، با وجود تجلیل

دستیابی به استقالل و خارج شدن از سطلٔه امپراتوری انگلستان بود و چندان به 

نشینان امریکایی، در قیام خود علیه  دالیل اجتماعی صور ت نگرفت. مستعمره

خواستند روابط اقتصادی و اجتماعی خود را دگرگون  پادشاهی انگلیس، ابداً نمی

آنها خواستار آن بودند که از آن پس دیگر منافع خود را با طبقٔه حاکمٔه سازند؛ 

ای  کشور مادر تقسیم نکنند. به این ترتیب، هدف از کسب قدر ت ایجاد جامعه

  جداسازی منافع بود. یعم مستعمراتی پیشین نبود، بلکه نومتفاو ت با رژی

 

 برابر در مردم حق شورششناسائی  :اعالمیه حقوق دولت ویرجینیا

 کفایتی دولت بی

 Virginia Declaration of Rightsاعالمیه حقوق دولت ویرجینیا )

را دولت  «کفایتی بی» برابر در حق شورش جمله از مردان، ذاتی حقوق (١۷۶۶

 اعالمیه»آن میان  از، بعدی از اسناد تعدادی میه براعال این .به رسمیت شناخت

 «متحده ایاال ت حقوق الیحه»، (١۷۷۶)« ایاال ت متحده آمریکااستقالل 

 .داشتتاثیر  (١۷۸٩) انقالب فرانسه شهروند و حقوق بشر اعالمیه و، (١۷۸٩)

 

 ها نقش آزادی در رشد شخصیت انسان: اصرار در هومبولت

( ١۷۶۷ - ١۸۳۵  Wilhelm von Humboldtویلهلم فون هومبولت )

از دیدگاه ارزش و اصالت رواداری را  ،شناس، دیپلما ت و فیلسوف آلمانی زبان

 بیند. انسان می

http://www.gunstonhall.org/georgemason/human_rights/vdr_final.html
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از مدافعان آزادی در عصر روشنگری بود و افکارش خیلی  هومبولت 

سریع در کشورهای انگلیسی زبان رواج یافت. او بر نقش آزادی در رشد 

 ار داشت. ها اصر شخصیت انسان

 

 اعالمیه استقالل ایاالت متحده امریکا

 United States Declaration ofاعالمیٔه استقالل ایاال ت متحدٔه آمریکا )

Independenceبه تصویب کنگرٔه  ١۷۷۶ژوئیٔه  ۴ای است که در  (، بیانیه

نشین را که در حال جنگ با  ای رسید. این اعالمیه استقالل سیزده مستعمره قاره

ها به  نشین دارد و به صراحت از تصمیم این مستعمره بودند بیان می تانیابری

توسط  نگوید. هدف این اعالمیه که عمدت ا سخن مییجدایی از امپراتوری بریتان

توماس جفرسون نگاشته شده بود؛ توضیح رسمی این واقعیت به جهانیان بود که 

کا، کنگرٔه این کشور در های انقالب آمری یک سال پس از آغاز جنگ نچرا تقریب

 ژوئیه رای به استقالل از بریتانیا داد.  ۲

منابع و تفاسیر اعالمیٔه استقالل، موضوع بسیاری از تحقیقا ت علمی 

خواهی ایاال ت متحده از بریتانیای را نارضایتی  است. اعالمیه دلیل استقالل بوده

مسلم معینی، از کند و حقوق  نشینان از پادشاهی جورج سوم توجیه می مستعمره

اش را که  که اعالمیه وظیفٔه اصلی کند. پس از آن قبیل حق انقالب را مطالبه می

ها دور شد.  اعالم استقالل ایاال ت متحده به جهانیان بود انجام داد، از کانون توجه

اهمیت اعالمیه با مرور زمان اندک اندک افزایش پیدا کرد، به خصوص  اما

 :ان کلی از حقوق بشر استجملٔه دوم آن که نوعی بی

ها برابر آفریده  دانیم که همٔه انسان ما این حقایق را بدیهی می

ها اعطا  ناشدنی معینی به آن اند و آفریدگارشان حقوق سلب شده

است، که حق زندگی، حق آزادی، و حق تأمین خوشبختی از  کرده

 هاست. جملٔه آن

لیسی و تاثیرگذارترین و این جمله یکی از مشهورترین جمال ت به زبان انگ

آید. این عبار ت اغلب برای احقاق  ترین واژگان تاریخ آمریکا به شمار می مهم

شود و در نظر بسیاری، آرمانی  شده استفاده می های به حاشیه رانده حقوق گروه
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است که ایاال ت متحده برای رسیدن به آن باید به سختی کوشش کند. آبراهام 

سزایی داشت. او اعالمیٔه استقالل را شالوده و  گاه تاثیر بهاین دی در ترویجلینکلن 

دانست و عقیده داشت که اعالمیٔه استقالل  اش می اساس عقاید فلسفی و سیاسی

 باید مرجع تفسیر قانون اساسی ایاال ت متحده قرار گیرد.

 

 و شهروند حقوق بشر اعالمیه

اعالمیۀ ، نخست در بشر برابری، جهان شمولی و طبیعی بودن حقوق

 Declaration) و اعالمیۀ حقوق بشر و شهروند ١۷۷۶استقالل آمریکا در سال 

of the Rights of Man and of the Citizen)  ١۷۸٩سال فرانسه در ،

 ١۷۸٩این اعالمیه در مجلس موسسان فرانسه در سال  تبلور سیاسی یافتند.

در آمد. در آن فرانسه  ١۷٩١تصویب شد و به صور ت مقدمه قانون اساسی سال 

 بعدهابر حق آزادی، مالکیت، امنیت و مقاومت در برابر زور تاکید شده است. 

 و انسان حقوق اعالمیه» نام زیر اعالمیه این از تری طوالنی و دوم نسخه

 Declaration of the Rights of Man and Citizen of)« ١۷٩۳ شهروند

 .شد گذاشته اجرا ( به1793

حقوق و »به  ١۶۸٩ان در سال بشر انگلستمنشور حقوق هر چند 

شمول، و طبیعی تلقی  ره داشت اما آنها را برابر، جهاناشا «های دیرین آزادی

  نمی کرد.

 متن اعالمیۀ حقوق بشر و شهروند فرانسه

 مقدمه

 عدم که باور این با اند ه آمد گردهم ملی مجلس در که فرانسه مردم نمایندگان

 و مردم های بختی نگون عامل تنها ها انسان حقوق رتحقی یا فراموشی ،شناسائی

 در را انسان مقدس و مستدام حقوق که گرفتند تصمیم، باشند می حکومت فساد

 مسئوالن روی پیش در همواره منشور این تا، کنند بیان رسمی منشور یک

 قوه و مقننه قوه اعمال بتوان تا آورد یاد به را شان تکالیف و حقوق قرارداشته

 و شمرد محترم و داد انطباق سیاسی نهادهای هدف با زمان هر در را یهمجر
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 در ناپذیر تعرض و ساده اصول اساس بر پیوسته را شهروندان های خواست

 کرد راهبری همگانی خوشبختی و اساسی قانون حفظ جهت

 اعالمیه متن

 برابر ونقان برابر در و زیند می آزاد و آیند می دنیا به آزاد ها انسان – ١ ماده

 .است عموم مصلحت از ناشی تنها اجتماعی امتیازا ت .هستند

 می بشر ناپذیر زوال و طبیعی حقوق حفظ سیاسی جامعه هر هدف - ۲ ماده

 ستم. برابر در مقاومت و امنیت،مالکیتحق  آزادی، :از عبارتند حقوق ین. اباشد

 تواند نمی یفرد و هیا ت هیچ. است ملت در سناسا حاکمیتی هر ریشه - ۳ ماده

 . کند اعمال باشد نگرفته نشا ت ملت از که را اقتداری

 صدمه دیگری به که است عملی گونه هر انجام قدر ت از عبار ت آزادی - ۴ ماده

 همین از استفاده که آنجاست تا فقط انسان طبیعی حقوق اعمال محدوده لذا . نزند

 فقط محدودیتها اینکند.  تضمین جامعه اعضای سایر برای را طبیعی حقوق

 .شوند می معین قانون بوسیله

 جامعه بحال که بگیرد را کارهایی انجام جلوی دارد حق تنها قانون - ۵ ماده

 توان نمی باشد نشده منع قانون توسط به که عملی هیچ از. است بخش زیان

 نکرده امر قانون که واداشت کاری به توان نمی را هیچکس و گرفت گیرییجلو

 باشد.

 به یا شخصا دارند حق شهروندان کلیه. است عموم اراده بیان قانون - ۶ ماده

 کردن حمایت زمینه در چه قانون. کنند شرکت آن تدوین در خود نمایندگان توسط

 برابر در شهروندان همه. باشد یکسان همه برای باید دادن کیفر مورد در چه و

 عمومی مشاغل و تخداماس امتیازا ت از خود استعداد حسب بر و برابرند قانون

 استعداد و یکاردرست سبب به جز دیگری از هیچکس. شد خواهند مند بهره

 .ندارد برتری

 و موارد در مگر کرد زندانی یا دستگیر یا متهم توان نمی را هیچکس - ۷ ماده

 فرامین انآمر یا انمجریگان، کنند درخواست. باشد کرده تجویز قانون که شکلی
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 یا شود فراخوانده قانون طبق شهروندی اگر لکن. برسند کیفر به باید خودسرانه

 .است جرم قانون برابر در مقاومتکند.  اطاعت درنگ بی باید گردد توقیف

 شود شمرده الزم وضوح و دقت به که مواردی برای جز قانون - ۸ ماده

 قانون موجب به مگر داد کیفر توان نمی را کس هیچ. کند نمی برقرار مجازا ت

 تشریفا ت با و داشته وجود جرم ارتکاب از پیش که االجرایی الزم و مصوب

 باشد شده گذاشته اجرا موقع به قانونی

. باشد شده اعالم آنان محکومیت آنکه مگر است افراد گناهی بی بر اصل - ٩ ماده

 وی توقیف برای بیهوده عمل شد ت از باشد الزم کسی دستگیری که صورتی در

 شود. جلوگیری اکیدن قانون وسیله به باید

 مذهبی عقاید بابت حتی کرد آزار عقایدش سبب به نباید را کس هیچ - ١۰ ماده

 سازد. مختل را قانون از ناشی عمومی نظم عقاید این بروز که آن مگر

. است انسانی حقوق ترین بها پر از یکی عقاید و ها اندیشه آزاد انتقال - ١١ ماده

 آنکه بر مشروط دهد نشر آزادانه و بنویسد یدبگو سخن تواند می شهروندی هر

 باشد. پاسخگو حق این از استفاده سوء به قانون توسط شده تعیین موارد در

 عمومی نیروی یک تشکیل شهروندان و بشر حقوق تضمین برای - ١۲ ماده

 که آنانی برای اختصاصن نه است همگانی استفاده برای نیرو این پس است الزم

 .است شده سپرده ها آن به نیرو این

 مشارکت اداری های هزینه و عمومی نیروی نگهداری و حفظ برای ـ ١۳ ماده

 حسب بر شهروندان بین باید ها پرداخت گونه ایناست.  واجب همگان مالی

 .گردد تقسیم امکاناتشان

 مورد در خود نمایندگان توسط یا شخصا دارند حق شهروندان همه - ١۴ ماده

 و آن هزینه نحوه چنین هم و تادیه در آزادی و عمومی یا تمال برقراری لزوم

 کنند. نظار ت آن مد ت و وصول شکل و میزان و سطح تعیین

 وی اداری دستگاه باب در دولتی مامور هر از دارد حق جامعه - ١۵ ماده

 .بخواهد توضیح
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 نگردیده عملی قوا تفکیک و نشده تامین افراد حقوق که جامعه آن در - ١۶ ماده

 ندارد. وجود اساسی قانون، تاس

 کسی از توان نمی است مقدس و ناپذیر تعرض حقی که را مالکیت - ١۷ ماده

 چنین هم و قانوندر  مصرح عبارا ت با و روشنی به جامعه که آن مگر کرد سلب

 .بداند الزم را آن عادالنه غرامت پرداخت

 

 تشناخت منشاء جهان، انسان و تکامل حیا راهگشای: ژرژ کوویه

 فرانسویشناس  ( زیست١۷۶٩ - ١۸۳۲  Georges Cuvierژرژ کوویه )

شناسی ردپا و اثر انواع جانوران منقرض شده وجود  های زمین در الیه نشان داد

 رو اهمیت اساسی دارد که خط بطالن برای ایده ایستای دارد. این کشف از این

اخت منشاء بشر را برای شند و ذهن یکش خلق جهان از سوی یک خالق الهی

 فعال کرد. و تکامل حیا ت انسان جهان،

 

 : کاوشگر کهکشان راستین درون انساننووالیس

( ١۷۷۲ - ١۸۰١  Georg von Hardenbergگئورگ فون هاردنبرگ )

( مشهور است، شاعر، نویسنده و Novalisکه بیشتر به نام مستعار نوالیس )

 :. از اوستبه انسان داشتفیلسوف آلمانی دوران رومانتیسم است که توجه ویژه 

ها هستیم. اما کهکشان راستین در درون  ما در رویای سفر به کهکشان

 خود ماست.

 

 کاونده قلب آدمی: استاندال

(، که بیشتر ١۷۸۳ - ١۸۴۲  Marie-Henri Beyleماری هانری بِیل )

و  ای است رئالیست ( مشهور است، نویسندهStendhal) استاندال مستعار با نام

بینی به سیر و سیاحت  حساسیت و روشن او باتکلف دارد.  بی ا که سبکیتوان
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از  و می کندتجزیه و تحلیل روان آدمی را  زد و با دقتپردامی درون انسان 

 .دادند« کاونده قلب آدمی»لقب  اوبه  اینرو است که

نویسندگی باعث آرامش درونی و روانی اهل قلم »گوید:  استاندال می

« نویسد تا خود و محیط و جامعه اطرافش را بهتر بشناسد. و میشود، یعنی ا می

داند.  های ادبیا ت را، تسلط به مشکال ت خود و شناخت زندگی می یکی از نقش وا

حتا نقش رمان را و  توان حقیقت را نشان داد او مدعی بود که با کمک رمان می

 دانست. های تاریخی می از نقش کتابمهمتر 

حمله ارتش تجربه شرکت در انقالب فرانسه،  بههایش  در داستاناستاندال 

های تازه به دوران رسیده و  شخصیت می پردازد و به ایتالیا وروسیه ناپلئون

کند. افراد خودخواهی که برای رسیدن  ها را به روشنی روایت می های آن خصلت

 هایش به افشای او در نوشتههایشان حاضرند دست به هر کاری بزنند.  به هدف

خواهانه روحانیت مسیحی و اشراف فرانسه  می پردازد و رفتار زیادهنیز کلیسا 

  کند. با طنز و موشکافانه نقد میرا 

های عصر روشنگری باعث شد که استاندال برای حل و فهم  اشاعه ایده

های  مسائل اجتماعی، نیاز به شناخت جهان را احساس کند. او خود مبلغ ارزش

 ف سلطنت شد. دوره روشنگری و مخال

کنند و نه برای  قهرمانان آثار استاندال معموال برای آزادی خود مبارزه می

های هرج و  هایی هستند که در سال هایش سرنوشت انسان آزادی دیگران. رمان

. نقش قهرمان در تالش می کنندمرج بعد از انقالب در جستجوی خود و حقیقت 

م رمانهای او هستند. به نظر جامعه و اهمیت عشق انسانی، دو موضوع مه

کند  شود و سعی می استاندال، هر قهرمانی دشمن بحران حاکم بر جامعه خود می

های جامعه روبه  برای برطرف نمودن آن مسوولیتی را به عهده بگیرد. ارزش

کند که برای دفاع از حقوق فردی و  زوال اشرافی، قهرمان رمان را مجبور می

او با کمک ادبیا ت، به دفاع از نقش و  خود فعالیت نماید.گروه برگزیده وابسته به 

 حقوق و حیثیت و ارزش زنان پرداخت.
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کرامت انسان را به به  : قهری که امیدانقالب بزرگ فرانسه

 شکستگی کشاند دل

های بسیار،  پس از فراز و نشیب (١۷۸٩ - ١۷٩٩انقالب بزرگ فرانسه )

در فرانسه و ایجاد پیامدهای  رفیعمنجر به تغییر نظام سلطنتی به جمهوری 

 در کل اروپا شد. ژرفی

پس از انقالب در ساختار حکومتی فرانسه، که پیش از آن سلطنتی با 

امتیازا ت فئودالی برای طبقه اشراف و روحانیون کاتولیک بود، تغییرا ت بنیادی 

گرایی  گری، ملیروشنهای مبتنی بر اصول جدایی دین از سیاست،  در شکل

 ی و حقوق شهروندی پدید آمد.دموکراس

ها در  ها و سرکوبآمیزی شامل اعدام های خشونت این تغییرا ت با آشفتگی

های انقالبی فرانسه همراه بود. وقایع بعدی  دوران حکمرانی وحشت و جنگ

 ،های ناپلئونی و بازگرداندن رژیم سلطنتی و دو انقالب دیگر شامل: جنگ

 فرانسه امروزی را شکل داد است.

 انقالب بزرگ فرانسهالیل اقتصادی د

 ورشکستگی  مرزا به های بسیاری کرده بود که فرانسه ر لوئی پانزدهم جنگ

ها  نشین از مستعمره انقالب آمریکاو لویی شانزدهم در زمان  رسانده بود

حمایت کرده بود که وضع بد مالی حکومت را بدتر کرده بود و بدهی ملی را 

اجتماعی حاصل از جنگ شامل بدهی سنگین جنگ های  باال برده بود. صدمه

های نظامی و کمبود خدما ت برای سربازان از جنگ برگشته بدتر  با شکست

 شد.

 کفایت و منسوخ که قدر ت ادارٔه بدهی ملی فرانسه  داشتن سیستم اقتصادی بی

را نداشت که هم نتیجه و عامل تشدید کنندٔه آن سیستم مالیاتی ناتوان فرانسه 

 بود.

 دار کشور، بر محصوال ت مالیاتی به نام  ترین ملک بزرگسای کاتولیک، کلی

تر  دیمه وضع کرده بود. دیمه در حالی که شد ت افزایش مالیا ت دولت را کم

کرده بود، گرفتاری فقیرترین مردم را که روزانه با سوءتغذیه دست به 

 گریبان بودند بیشتر کرده بود.
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 ویی شانزدهم و ماری آنتوانت در شکار دربار لآهای اشرافی و  یخرجول

 ورسای با وجود فشار مالی بر مردم.

 شد مقداری بیشتری پول برای  و قیمت باالی نان که باعث می کاری آمار بی

 های اقتصادی نرسد. غذا خرج شود و به دیگر زمینه

 کرد. قحطی و سوتغذیه گسترده که احتمال مرگ و مریضی را بیشتر می 

 و موانع زیاد گمرکی. نبود بازرگانی داخلی 

 انقالب بزرگ فرانسه دالیل اجتماعی و سیاسی 

 در اثر آگاهی بدست آمده از  بر حکومت استبدادی سلطنتی مردم خشم

 روشنگری

 در و بر زندگی  اشرافای و بازرگان بر امتیازا ت و تسلط  خشم طبقٔه حرفه

زرگ و هلند های خود در بریتانیای ب ا زندگی هم طبقهدر حالی که ب روزمره،

 بودند. شناآ

 ،گیران و طبقٔه متوسط بر امتیازا ت ارباب وار و ب حقوق خشم کشاورزان

 .اشرافسنتی 

  زادی دین و مذهبآخشم بر امتیازا ت روحانیون و آرزوی. 

 زادی و جمهوریتآرزوی آ 

 دستاوردهای انقالب بزرگ فرانسه 

بود که برای  شاید مهمترین دستاورد انقالب فرانسه شکسته شدن تابوهایی

 نها را نداشت. این انقالب با کمک گرفتن ازآسالها کسی جرا ت ابراز مخالفت با 

غاز و به مرور راه خود را در آپتانسیل طبقا ت فرودست شهری و روستایی 

 ن طبقا ت متوسط روشنفکر باز کرد.میا

های کهن به  اروپاییان تصمیم به بازگشت نظام پس از ناپلئون اگرچه

رانسه گرفتند ولی لویی هجدهم به زودی پی برد که دستاوردهای خصوص در ف

اجتماعی و اقتصادی انقالب را باید بپذیرد و نمی توان آن ها را از میان برد. در 

حقیقت نظام بورژوازی با قدر ت به حیاتش ادامه داد. در مجموع مفاهیم آزادی، 

، احساسا ت ملی و الیسمبرابری، برادری، قانون اساسی، حقوق بشر، لغو فئود

ی عمومی در سراسر اروپا گسترده شد و بسیاری از حکومت های  نظام وظیفه

 آینده به تقلید از فرانسه نظام سیاسی و اجتماعی شان را تغییر دادند. 
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اگرچه انقالب دوران وحشتی را بوجود آورد که کمتر کشتاری داخلی در 

گی دهقانان و مردم عادی تاریخ مثل آن روی داده بود، ولی حتی وضعیت زند

هم در آن دوران بهتر از دوران حاکمیت فئودالیسم و کلیسا بود چراکه اکثر 

ترورها و تصفیه ها در میان طبقا ت باال رخ داد و زمانی که مردم عادی داشتند 

 آسیب می دیدند، به سرعت جلوی آن گرفته شد. 

غاز شد و اندیشمندان بسیاری از مفاهیم بدیهی دنیای نو از انقالب فرانسه آ

و آن نخستین افرادی بودند که از آن ها سخن به میان آوردند. مثال نظام آموزش 

کل جامعه از این انقالب آغاز شد، چراکه آن ها به دنبال آگاهی  پرورش عمومی

مردم بودند. تا پیش از انقالب فرانسه حاکمان با شورش های موضعی تعداد کمی 

اما پس از آن دیگر هر حکومت مستبدی همواره هراس دهقان مواجه می گشتند 

 یک شورش عمومی و انقالب را در ذهن داشت. 

سه، اصولی جهان شمول را انقالب کبیر فرانسه جدا از اهداف خود در فران

ستار آزادی، برابری و برادری ی انسان ها در ذهن داشت و خوا برای همه

طالعه ی تاریخ انقالب فرانسه درسی روی دیگر سکه، م ها بود. اما ی انسان همه

تلخ و آموزنده نیز به همراه داشت: گذار از فئودالیسم به سرمایه داری نشان داد 

که آزادی بدون برابری تنها به نفع اندک افرادی تمام خواهد شد. چنانچه یکی از 

زمانی که یک طبقه از انسان ها می »گفت:  ١۷٩۳نمایندگان کنوانسیون در سال 

د طبقه ی دیگر را گرسنگی دهد بدون آنکه مجازا ت شود، آزادی صرفا توان

 «.پدیده ای ظاهری و توخالی است

ی فراز و نشیب ها، نمی توان نفوذ گسترده و دستاوردهای بزرگ  با همه

آسای این انقالب در اروپا و  انقالب فرانسه را انکار کرد. تأثیر زلزله

ی آزادی و برابری که در  نیز اندیشه های بنیادی که پدید آورد، و دگرگونی

های دومای روسیّه و مکزیک در  سراسر جهان پراکند، موجب شد که انقالب

ایران و چین از آن الهام  ١٩١١و  ١٩۰۶های  آغاز سده ی بیستم و انقالب

 بگیرند. 



 در غرب آن شدن گیری، ژرفش و نهادینه روند شکل: رواداری

 238 

 

 ١۷۸٩ژوئیه  ١۴، فرانسه یورش به زندان باستیل، نخستین جرقه انقالب

بشر ملل متّحد که معمار اصلی آن ُرنه کاَسن فرانسوی  در اعالمیّه حقوق

برنده ی جایزه ی صلح نوبل بود، نکا ت بسیاری از اعالمیه ی حقوق بشر و 

های اروپایی با برانگیختن شور  شهروند فرانسه آمده است. شکست دادن ارتش

ها کار خردی نبود. از سوی  های مردم و جان فشانی آن انقالبی و بسیج توده

گر، شکستن قدر ت مطلقه ی پادشاه و کلیسا، از میان برداشتن امتیازا ت دی

موروثی و طبقاتی، اعالم برابری همه ی شهروندان در برابر قانون، وضع 

قوانین مدّون و برپا کردن دستگاه قضایی در دسترس همگان، ترویج اندیشه ی 

اداری که  های حکومتی و تقسیما ت حاکمیّت ملّی و میهن دوستی، ایجاد نهاد

هنوز باقی است، برپا کردن مدارس عالی و نشر فرهنگ در میان توده های 

مردم، اعالم آزادی بردگان در مستعمرا ت و.... از اقداما ت بزرگ انقالب بوده 

 است.
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 منشور حقوق ایاالت متحده آمریکا

( U. S. Constitution’s Bill of Rightsمنشور حقوق ایاال ت متحده )

الحاق شد.  قانون اساسی آمریکابه ، ١۷٩١ای است که در سال  نام ده اصالحیه

شد و حقوق شهروندان ایاال ت  دولت فدرال محدود میطبق این اصالحیا ت قدر ت 

 کرد. متحده را تضمین می

در کنگره  ١۷۸٩هنگام تصویب قانون اساسی ایاال ت متحده آمریکا در سال 

به رهبری ویرجینیا تائید آن را به  ها ی در فیالدلفیا، تعدادی از ایالتا دوم قاره

دند. به اعتقاد این دسته ( مشروط کرBill of Rights« )منشور حقوق»تصویب 

ها که نسبت به نقض حقوق شهروندان توسط دولت در حال تأسیس در  از ایالت

هایی به قانون اساسی  ایاال ت متحده آمریکا به شد ت نگران بودند، الحاق اصالحیه

تضمین کند. ده اصالحیه  را های فردی و اجتماعی شهروندان توانست آزادی می

 ، به قرار زیر است:مشهور گشت« منشور حقوق»اول قانون اساسی که به 

 حقوق منشور بر ای مقدمه

 متحده ایاال ت کنگرۀ

 هشتاد و هفتصد هزار یک مارس چهارم چهارشنبه، روز در نیویورک شهر در

 .شد برگزار و آغاز نه و

 منظور به اساسی، قانون پذیرش هنگام در ها، ایالت از تعدادی گردهمایی

 تمایل ابراز آن، در نهاده قدر ت از استفاده سوء یا و لطغ ساختار از جلوگیری

 به و :شود افزوده آن به بیشتری گویای و بازدارنده های عبار ت که کردند

 که کسانی منافع جهت در عمومی، اعتماد های زمینه به بخشیدن وسعت منظور

 .برند می سود آن از

 به را قانون این و آمدند هم گرد سنا و نمایندگان مجلس سوم دو کنگره، در

 به ایالت چند در قانونگذاران به توان می را زیر اصول که رساندند تصویب

 آن، اساس بر که نمود پیشنهاد متحده ایاال ت اساسی قانون های اصالحیه عنوان

 به قانونگذاران چهارم سه وسیلۀ به که صورتی در اصول این از برخی یا همه

http://www.law.cornell.edu/constitution/billofrights
http://photos.state.gov/libraries/amgov/133183/constitution/US_Constitution_Persian.pdf
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 قانون از بخشی عنوان به مقاصد و هدافا تمامی برابر در برسند، تصویب

 .بود خواهند معتبر اساسی

 که ها اصالحیه و آمریکا متحده ایاال ت اساسی قانون بر شده افزوده اصول

 اصل ادامه رسید، ایالت چند قانونگذاران تصویب به و شد پیشنهاد کنگره توسط

 .است نخستین اساسی قانون پنجم

 ۱ شماره اصالحیه

 ساختن محدود یا آن، از آزادانه پیروی سلب مذهب، استقرار خصوص در کنگره

 دادخواهی و آرام، اجتماعا ت برگزاری در افراد حق یا مطبوعا ت، یا بیان آزادی

 .ندارد قانونگذاری حق خسارا ت، جبران برای حکومت از مردم

 ۲ شماره اصالحیه

 نیز و آزاد ایالت امنیت برای ضروری نظامی شبه منظم نیروی یك وجود از

 .آید نمی عمل به جلوگیری اسلحه نگهداری و حمل برای مردم حق

 ۳ شماره اصالحیه

 خانه صاحب رضایت بدون جنگ زمان در چه صلح زمان در چه سربازی هیچ

 .باشد داده را عمل این اجازه قانون مگر گزیند، سكنی ای خانه در تواند نمی

 ۴ شماره اصالحیه

 اسناد و اوراق ها، نامه در خانه، در ی،فرد صور ت به اشخاص مصونیت حق

 نباید موجه غیر توقیف و تفتیش واسطه به آنان های دارایی مصونیت و آنان

 مگر گردد صادر خصوص این در نباید حكمی هیچ و گیرد، قرار تعرض مورد

 و شرح با ویژه به و رسمی تائید یا و سوگند به متکی و محتمل دلیلی پایه بر

 .شوند توقیف باید كه اموالی یا اشخاص و تفتیش مورد حلم بارۀ در توضیح

 ۵ شماره اصالحیه

 گناهكار ناهنجار، دیگری نحو به یا سنگین جرم ارتكاب سبب به شخصی هیچ

 عالی هیئت جرم اعالم یا خواست كیفر اساس بر مگر شد، نخواهد شناخته
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 شبه هاینیرو یا دریایی زمینی، نیروهای به مربوط موارد در مگر منصفه،

 .باشند عمومی مخاطرا ت یا جنگ زمان در خدمت حال در عمالْ  كه نظامی

 هیچ .شد نخواهد محكوم اعدام یا حبس به دوبار جرم یك برای كس هیچ همچنین

 هیچكس و شود، نمی مجبور خود تخلف به اقرار به كیفری مورد هیچ در كس

 محروم خویش اییدار و آزادی زندگی، حق از مقتضی قانونی مراحل طی بدون

 برای عادالنه غرامت پرداخت بدون افراد خصوصی اموال همچنین .شد نخواهد

 .شود نمی مصادره عمومی استفاده

 ۶ شماره اصالحیه

 هیئت توسط علنی و سریع محاكمه حق از متهم كیفری، های دادرسی تمامی در

 رداربرخو داده رخ آن در جرم كه ای منطقه و ایالت از طرف بی ای منصفه

 از همچنین وی باشد، شده تعیین قانون سوی از پیشاپیش باید مذکور منطقه است،

 وی علیه كه شهودی با مواجهه حق خود، اتهام دلیل و ماهیت از آگاهی حق

 و خود، نفع به شهود احضار جهت الزم امکان و وقت داشتن دهند، می شهاد ت

 .است برخوردار خود از دفاع منظور به وكیل داشتن

 ۷ شماره اصالحیه

 مورد موضوع ارزش كه كه زمانی غیرمدون، حقوق به مربوط دعاوی در

 محفوظ منصفه هیئت سوی از دادرسی حق باشد، دالر بیست از بیش اختالف

 دادگاه هیچ در گیرد، قرار منصفه هیئت رسیدگی مورد كه جرمی هر و است

 نخواهد قرار جددم رسیدگی مورد دیگری روش هر به متحده ایاال ت در دیگری

 .غیرمدون حقوق از ناشی موازین اساس بر مگر گرفت

 ۸ شماره اصالحیه

 مجازا ت یا و معمول حد از بیش نقدی جزای سنگین، الضمان وجه دریافت

 .نیست مجاز متعارف غیر یا ناعادالنه

 ۹ شماره اصالحیه

 مردم حقوق سایر انكار یا نفی مفهوم به اساسی قانون در حقوق برخی برشمردن

 .نیست



 در غرب آن شدن گیری، ژرفش و نهادینه روند شکل: رواداری

 242 

 ۱٠ شماره اصالحیه

 برای یا و نگشته اعطا متحده ایاال ت به اساسی قانون موجب به كه اختیاراتی

 خواهد محفوظ مردم برای یا و ایاال ت برای ترتیب به باشد، نشده ممنوع ایاال ت

 .ماند

 

 شود سوز می انسان سرانجام سوز کتاب: هاینریش هاینه

 و خبرنگار شاعر (،١۸۵۶ – ١۷٩۷ Heinrich Heineهاینریش هاینه )

رد و تا ک مهاجر تپاریس به سال  دردر آلمان  عقاید ضدیهودیبا گسترش  آلمانی

 .زندگی کرددر فرانسه  پایان عمر

جنایا ت خود را گسترش داد و در  در آلمان رژیم نازی زمانی که

ری به سوزی به راه انداخت، افراد بسیا های آدم های کار اجباری، کوره اردوگاه

این تنها »معروف هاینریش هاینه افتادند که دهها سال قبل گفته بود:  بینی پیشیاد 

ها را نیز  آنجا که کتاب را در آتش بسوزانند، سرانجام انسانشروع کار است. 

 «خواهند سوزاند.

)المنصور بخشی از کتاب این عبار ت از تراژدی "المنصور" 

 Tragedies with a Lyrical« پرده غنایی ها با یک میان نامه سوگ»

Intermezzo ) است. این نمایشنامه تاریخی به یکی از رویدادهای وحشیانه سال

پرداخته است: فرانسیسکو خیمنس، اسقف  تفتیش عقایدمیالدی و دوران  ١۴٩۲

تولدو در مرکز اسپانیا، دستور داده بود که مسلمانان اندلس را در  متعصب شهر

 گرانادا به اجبار مسیحی کنند.

قرآن در ه سوزاندن صدها نسخه اسقف نامبرده برای تحقیر مسلمانان ب

ها با شنیدن این  میدان عمومی شهر فرمان داد. در پایان نمایش یکی از شخصیت

ها آغاز کار است، زیرا آنجا که کتاب را در این تن»گوید:  ماجرا با افسوس می

 «ها را نیز خواهند سوزاند. آتش بسوزانند، سرانجام انسان

تحقق یافت؛ چیزی نگذشت که  «رایش سوم»گفته تلخ هاینه در دوران 

صدها نویسنده از کار ادبی منع شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند. نویسندگان و 

http://www.heinrich-heine-denkmal.de/heine-texte/almansor01.shtml
http://www.heinrich-heine-denkmal.de/heine-texte/almansor01.shtml
http://www.heinrich-heine-denkmal.de/heine-texte/almansor01.shtml
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را فرا  آلمان ژرفی فقر معنویآلمان شدند، و هنرمندان بیشماری ناچار به ترک 

 گرفت.

در بزرگداشت « فردوسی شاعر»ای با عنوان  هاینریش هاینه منظومه

شاهنامه و سراینده او دارد. او در این منظومه با اشاره به رنجی که فردوسی در 

سرودن شاهنامه کشید، بیش از همه به ستمی که در حق او روا داشتند پرداخته و 

است و از پشیمانی دیرهنگام او.   ناسپاسی سلطان محمود غزنوی بسیار گفتهاز 

تصویر  ، صحنٔه دردناکی را به«فردوسِی شاعر»هاینه در ابیا ت پایانی منظومٔه 

است: در حالی که صدای جرس کاروان هدایای سلطان محمود غزنوی و  کشیده

رسد،  گوش می هر توس بهاالهللا شتررانان از بیرون دروازٔه غربی ش بانگ الاله

 شود. کاروان تشییع جنازٔه فردوسی از دروازٔه شرقی شهر خارج می

 

 پرستی و غیرخواهی : سفارش به نوعاگوست کنت

 ( فیلسوف فرانسوی١۷٩۸ - ١۸۵۷  Auguste Comteاگوست کنت )

فلسفٔه شناسِی نوین و  ( و بنیانگذاِر جامعهSociologyشناسی ) واضِع ناِم جامعه

هاِی  است. سیِر تکامِل ذهنِی بشر و توجه به جنبه ( positivism)گرایی  ا تاثب

 هاِی برجستٔه اوست. پویا و ایستاِی جامعه از اندیشه

معتقد بود باید براِی علوِم انسانی  گرایی قاِد راسخ به فلسفٔه اثبا تکنت با اعت

انسانی نیز باید  مشابِه علوِم تجربی قایل شد، به این معنی که علومِ  اعتبارینیز 

 از ابزاِر پژوهِش تجربی استفاده کنند. 

کنت بر این باور بود که جوامِع انسانی از سه مرحلٔه الهی، فلسفی، و علمی 

 افزایند(.  اند )بعضاً مرحلٔه اساطیری را نیز می عبور کرده

 روند. ی اساطیری، کاهنان رهبراِن جامعه به شمار می در مرحله

فکر  که تبلوِر تاریخِی آن قروِن وسطی است،و دینی ی الهی  در مرحله

هن انسان حوادث را به علل ماورائی نسبت می دهد. در این مرحله خداشناسی، ذ

 های نخستین و غایی همه معلول هاست.  و علت بشر به دنبال ماهیت ذاتی هستی
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یعت علت حوادث را در جوهر نامرئی و طب ی فلسفی، فکر انسان در مرحله

پندارد که نیروهای انتزاعی وموجودا ت  ذهن می ء می جوید. در این مرحلهاشیا

 حقیقی می توانند همه پدیده ها را بوجود آورند. 

، سرچشمه گیتی هوده مفاهیم مطلقذهن انسان جستجوی بیدر مرحله اثباتی، 

ها یعنی  کند و وقت خود را به بررسی قوانین پدیده ها را رها می و علل پدیده

نندی اختصاص می دهد در این مرحله وابط دگرگونی ناپذیر توالی و هماهمان ر

ها، به چگونگی پیدایش و روابط آنها با  جستجو از چرایی پدیدهبجای  انسان

 یکدیگر می پردازد.

کانت می گوید در نهاد انسان دو تمایل وجود دارد یکی خودخواهی 

(egoismو دیگری غیرخواهی یا نوع ) ( دوستیaltruism که از عواطف )

 قلبی ما سرچشمه می گیرد و از عوامل نیرومند فطر ت بشری است. 

ه است. خواهی و عاطفه قلبی، تشکیل خانواده بودرغی فطر تِ  نخستین اثرِ 

برخورده و  پیرویکوچک، انسان به نعمِت همکاری و فایدۀ  ساختاردر این 

م تقسیم کار هم به را کرده و بری رندگانی اجتماعی مستعد شده و لزو مشق آن

داده تا آنجا که برای کم وسعت  کم را اجتماعی ساختاراین فکر یاری کرده و 

 آن حکومت و دولت تشکیل شد. تنظیم

پس تأسیس مدنیت نتیجۀ حس غیرخواهی انسان است که قوه عقلیه بر آن 

پرستی در  ضمیمه می شود و بر حس خودخواهی غلبه می کند و به صور ت نوع

 یابد. بقای نوع را به منزلۀ دوام و بقای شخص خود میمی آید و 

را غیرخواهی می داند و معتقد است که این مایه با  بنیان اخالقکنت 

پرورش عواطف و آموزش تفکر قو ت می گیرد. نیکی احوال و ترقی نوع بشر 

به تناسب ترقی قوۀ علمی اوست که همواره حس خودپرستی را مغلوب حس 

 آموزش مغز را با پرورش دل همراه کند. پرستی نماید و نوع
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 انسان ی روان و رفتار پیچیده کند و کاو در: الکساندر پوشکین

شاعر و   (١۷٩٩ - ١۸۳۷  Pushkin Alexanderالکساندر پوشکین )

م در آثارش به پیچیدگی روان و رفتار انسان رومانتیسنویسندٔه روسی سبک 

لسفی بر ماموریت مدنی یا اجتماعی آن او در شعر بیشتر از جنبه ف پردازد. می

توانی  تو می: »گوید نظر است که می هم( Nekrasovنکراسف ) د و باتاکید دار

 «شاعر نباشی، اما باید شهروند باشی.

اش در حمایت  های انتقادی بعد از اتمام مدرسه، به خاطر سخنرانی پوشکین

ا او برای آزادسازی و از اصالحا ت اجتماعی مجبور به ترک پایتخت شد. در آنج

قرار  و تحت تأثیر انقالب یونان کرد استقالل یونان از امپراتوری عثمانی فعالیت 

پوشکین به نهضت آزادیخواهی که همه اروپا را در خود گرفته بود، گرفت. 

گروید. در اشعارش موضوعهای سیاسی را وارد کرد و احترام به قانون را به 

 ضد بردگی طغیان کرد. اشعار پوشکین از سوین ساخت، بر تزارها خاطرنشا

 . آمیز تشخیص داده شد و او را تبعید کردند تحریکمقاما ت حکومتی 

در  ١٩١٩در لندن و در  ١۸۶١در  (Gavriliada) «گاوریلیادا»منظومه 

آمیز  های اهانت سیار دیر این منظومه به سبب نکتهمسکو انتشار یافت. انتشار ب

. پوشکین جوان که به سبب عوامل مختلف، بر ضد طرز آن درباره قدیسان بود

به  تفکر رسمی و رایج مذهبی، روح آمیخته با عصیان یافته بود، از توهین

آنکه آن را با خبث طینت بیامیزد. در  برد، بی مقاما ت و مسائل مذهبی لذ ت می

یل کشد، آیاتی از انج وضوع آبستنی مریم عذرا را پیش میاین منظومه پوشکین م

 آورد.  القدس سخن به میان می کند و از جبرئیل و روح نقل می

ای  و ضدمذهبی ابراز شده بود، بهانه های او که در آنها عقاید ضدالهی نامه

 به دست مقاما ت حکومت داد تا او را به امالک مادریش تبعید کنند. 

 

 : انزجار از تنبیه بدنیبرونسون الکوت

( مربی، نویسنده، ١۷٩٩ - ١۸۸۸  Bronson Alcottبرونسون الکو ت )

اجتماعی امریکائی پیشگام روش گفتگو با دانش پژوهان جوان فیلسوف و مصلح 
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نیز یه بدنی بود. او طرفدار الغای برده داری و مدافع حقوق زنان بو اجتناب از تن

 بود.

 

 : خشم و اعتراض بر ضد بندگی انسانُرمانتیسم

رمانتیسیسم )انگلیسی:  یا  (Romantismeُرمانتیسم )فرانسوی: 

Romanticism)   است، که بیشتر در غربی عصری از تاریخ فرهنگ در اروپا

 آثار هنرهای تجسمی، ادبیا ت و موسیقی نمایان شد.

های احساسی و ملموس را دوباره به هنر غرب وارد کرد.  رمانتیسم جنبه

تحقق های سنتی، به  های تصویرگری هنرمندان رمانتیک آزاد از چهارچوب

  های شخصی خود پرداختند. بخشیدن ایده

رمانتیسیسم را همانطور که از نامش پیداست، باید نوعی واکنش احساسی 

شمار آورد. تمایلی به برجسته کردن خویشتن انسانی،  در برابر خردمحوری به

های  گرایش به سوی خیال و رویا، به سوی گذشته تاریخی و به سوی سرزمین

انسان رمانتیک، جهان به دو دسته خردگرا و به دسته احساسا ت  ناشناخته. از دید

شود.رمانتیسم تا حدودی بر  ها تقسیم می ها و زیبایی تر، واالترین طور دقیق و یا به

ضد جامعه اشرافی و دوران روشنگری )به طور بهتر عقالنی( بود. گفته 

فکر را تحت های آن این طرز  شود که ایدئولوژی انقالب فرانسه و نتیجه می

 تأثیر خود قرار داد.

خصوص،  برلین، بهآیزیا دانند.  رمانتیسم را جنبشی ضد روشنگری می

که  مند به استفاده از چنین لفظی برای اشاره به این جنبش بود. درحالی عالقه

های  آمد که با علم و منطق و پیشرفت حساب می روشنگری نهضتی فکری به

علوم تجربی و انسانی گره خورده بود، متفکرین های عقالنی بشری در فهم  نظام

و هنرمندان رمانتیک، تأکید فرهنگی بر خرد را محدودکننده و سرکوبگر روح 

هایی چون هنر، شور، هیجان، تخیل، مضامین  دانستند و بر مؤلفه آدمی می

رمانتیک، امر خاص  پیروانکردند. در میان  معنوی، مناسک و نمادها تأکید می

های بومی، تنوع و تکثر  بودن فرهنگ از امر عام بود و خاص ارزشمندتر
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 شد. فرد بودن آدمیان ستایش می های محلی و منحصربه های بشری، هویت زبان

 (١۳۸۷)ِشَر ت، 

کم در قرن هفدهم میالدی در بیشتر  بود که کم« رمانتیک»ابتدا صفت 

التینی  ها افتاد. این صفت که از کلمهٔ  های اروپایی بر سر زبان زبان

شد که  هایی گفته می برگرفته شده بود به داستان  (Romanticusرومانتیکوس )

های عامیانٔه اروپا )و نه به زبان التین( نوشته شده باشند، در شیؤه  به زبان

وی نکنند. در آن زمان که ادبیا ت و نوشتار نو باشند و از قوانین کالسیک پیر

عجیب و غریب، »اثر رمانتیک چیزی بود  گرایی استوار بود بر پایٔه عقلهنر 

صد سال بعد، و ابتدا در انگلیسی و آلمانی، این واژه «. پرداز باز و دروغ هوس

یک اثر به کار « انگیزی زیبایی و دل»بار معنایی مثبت یافت و برای نشان دادن 

گرفت نام  کمی بعد در فرانسه به این مکتب نو که تازه داشت پا میرفت. 

از معادل ایتالیایی کلمه  استاندالداده شد، برخی نیز به پیروی از  رمانتیسم

 اما هرگز توضیح بیشتری دربارٔه آن ندادند.  رمانتیسیسم استفاده کردند،

های  به نحوی به داستان»دانست که  مادام دو استال اثری را رومانتیک می

برد. از  کار می گوته آن را در برابر واژٔه کالسیک به« وابسته باشد. شهسواری

منظر او رمانتیک هر چیزی بود که بیمار است و کالسیک در برابر آن سالم 

ای از آثار اشاره داشت که  است. در اروپای قرن هجدهم، رمانتیسم به گستره

های گوناگونی داشتند اما در نهایت همه بیانگر حالت روحی خاص آن  ویژگی

 (.١۳۷١)سیدحسینی،  دوره بودند.

و « قرارداد اجتماعی»یشه رمانتیک را بایستی در مقوالتی چون بحث اند

جستجو کرد که اولی در آثار افرادی چون روسو، هابز « وار دولت نظریه اندام»

 و الک و دومی در نظریا ت اندیشمندانی چون هگل مشهود است.

این مکتب زاییدٔه تمدن صنعتی و پیشرفت طبقه متوسط در سدٔه نوزدهم 

انتیکها به رؤیا و اندیشه خود بیش از هر انگیزه طبیعی و غیر باشد. رم می

هایی از جهان نا شناخته اندیشه و  نوشتند جلوه دادند و آنچه می طبیعی اهمیت می

 پندار بود.
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کردند بلکه  توده را آنگونه که بودند تصور نمی ١٩خیال پردازان قرن 

ین رمانتیسم در برابر ساختند؛ بنابرا خواستند باشد تجسم می آنگونه که می

پرداختند، بلکه به فرمان  ها به خرد نمی آنها برعکس کالسیسیست گرایی بود. واقع

 دادند. احساس و اندیشه گوش می

دانستند، بلکه معتقد  ها کاوش عقلی را یکسره بیهوده نمی البته رمانتیک

اغلب آنها  بودند که عقل فقط نمایندٔه جزئی از استعدادهای انسان است. بنابراین

آوردند و  های زیباشناسانه و شهودی روی می برای درک تمامیت عالم به نگرش

ژان ژاک روسو  اعتقادشان این بود که بینش عقلی از درک هستی ناتوان است.

در نهایت، عقل راهی را در پیش »گوید:  از مهمترین متفکرین رمانتیک می

 «.کند گیرد که قلب حکم می می

داند و چون از زندگی در اجتماع خویش  توده را دشمن می هنرمند رمانتیک

های  برد و به دوران های خویش پناه می ها و اندیشه گریزان است به دامان خیال

های میانه و روزگار کودکی و سرزمین آرزوها و تنهایی باز  باستانی و سده

 گردد. می

ای ه رمانتیسم فریاد خشم و اعتراض بر ضد بندگی انسان، کشاکش

داری و برگرداندن به شهرهای کارگری و بر ضد صنعتگران  سرمایه

( نزدیکی دارد و Idealismآلیسم ) بنیان رمانتیسم با ایده دار است. سرمایه

های توده  داند و دگرگونی هنرمند رمانتیک زندگی و اجتماع را زاییدٔه اندیشه می

 داند. یشه بشری میهای اند گرایان( وابسته به دگرگونی را )بر خالف واقع

 زیرین استوار بود:اصول بر  رمانتیسیسم

 اهمیت دادن به فردیت و احساس هنرمند. -١

در این مکتب احساس به خاطر احساس و عاطفه به خاطر عاطفه اهمیت  -۲

 دارد.

 عدم تبعیت از قوانین ثابت و پیروی از امیال ذهنی. -۳

سیسم در نقاشی با )رمانتیطف انسانی و مسائل معنوی بر تر شمردن عوا -۴

 شود(. عبار ت برتری و غلبه احساس بر عقل توصیف می

 ای برای تحریک احساسا ت. استفاده از هنر به عنوان وسیله -۵
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نمایش فضاهای خیال انگیز و اسرار آمیز و حالت غیر عادی آشفته و گاه  -۶

 ها. جنون آمیز انسان

ای پر از حرکت و رنگ را  نمایش هیجان طوفان و طبیعتی سر کش شیوه -۷

 طلبد. می

تواند  آزادی؛ بدین معنی که هنرمند هر بخشی از زندگی را که خواست می -۸

 آزادانه به تصویر بکشد.

 نگرند )کشف و شهود(. ها با نوعی حالت عارفانه به زندگی می رمانتیک -٩

ها در این اصل باعث  کوشش برای فرار از واقعیت که افراط رمانتیک -١۰

 گرایی شد. یدایش جنبش واقعپ

 

 رفتارهای انسان ها و انوره دو بالزاک: رمزگشائی خصلت

( نویسنده نامدار ١۷٩٩ - ١۸۵۰   Honoré de Balzacْانوره دو بالزاک )

 فرانسوی و پیشوای مکتب رئالیسم اجتماعی در ادبیا ت است.

د نامی است که بالزاک برای مجموعه آثار خود که حدو« کمدی انسانی»

است. توصیفا ت دقیق و گیرا  گیرد برگزیده رمان و داستان کوتاه را در بر می ٩۰

های داستان، بالزاک را  بینانه روحیا ت شخصیت از فضای حوادث و تحلیل نازک

 است. نویسان تبدیل کرده ترین و تأثیرگذارترین رمان شده به یکی از شناخته

ر اوست. او افراد هر طبقه ای از جامعه فرانسه روزگا آثار بالزاک آیینه

اجتماعی، از اشراف فرهیخته گرفته تا دهقانان عامی را در کمدی انسانی خود 

گذارد.  های گوناگون شخصیتی آنان را در معرض نمایش می دهد و جنبه جای می

ها و تکرار حضور آنها در  بهره گیری او از شگرد ایجاد پیوند میان شخصیت

های  شخصیت شود تا در گسترش روان شناسی های مختلف موجب می داستان

 توفیق یابد. یفرد

بالزاک به بررسی موشکافانه جامعه فرانسه دوران خود تصویری 

طلبی و  های طبقا ت گوناگون اجتماعی و جاه جانبه ازرفتار و خصلت همه

ها ورفتارهای انسان را  کند خصلت دهد. او تالش می ها بدست می خواهی آن فزون

های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی رمزگشائی کند. از دیدگاه
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 ه:در باره نویسند

در روستای دهنار  ١۳۳۵احد قربانی دهناری، سال 

کیلومتری شرق شهرستان دماوند به دنیا  ١۵واقع در 

شهر آمد. تحصیال ت دبستانی و دبیرستانی را در 

شهر( گذراند. در دانشکده فنی دانشگاه  شاهی )قائم

مهندسی برق و  ،تهران و دانشگاه تکنولوژی چالمرز

ی خواند. با سیستم عامل انگلیس ،در دانشگاه گوتنبرگ

های اوراکل کار  سوالریس و لینوکس و پایگاه داده

کند. به ادبیا ت، فرهنگ مردم، دموکراسی و  می

رواداری دلبستگی ژرف دارد. در وقت آزاد به این 

پردازد. آثارش را در  چهار عرصه دلخواهش می

توانید بخوانید و با پست الکترونیکی  وبگاه زیرین می

 تبه کنید:با او مکا

ahad.ghorbani@gmail.com 

http://ahad-ghorbani.com/ 

http://www.facebook.com/ahad.ghorbani.dehari 
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١۳٩۲ 

 گوتنبرگ

http://www.mezerah.com/ 
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