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Abstract
The philosophy of Middle Ages began with the stances of Saint Augustine. In his
teaching “I am guilty, therefore I exist” he defines the truth and existence of the
human for the first time based on a human, non-divine action. The examination of
the evolution from Saint Augustine’s foregoing statement to that of Descartes (I
think, therefore I am) on the one hand shows the long-lasting challenge in solving
the relationship between perception and truth, and on the other hand, determines the
roots of modernism in some opinions suggested in Middle Ages. This article
explains some of the most fundamental opinions of the Middle Ages thinkers such
as Abelard’s Skeptism theory as the instrument to attain the truth, Saint Francis’
point that the truth is more a lowly thing within the human rather than a sublime
matter, Voluntaryism and individualism of William of Ockham and Nicholas of
Autrecourt, etc. This way, it clarifies the way the human intellect is represented in
the modern age and the procedure that led to the production of the proposition “I
think, therefore I am.” The study was descriptive-analytical in nature and used
indicative reasoning for data analysis purposes. The findings revealed that the basis
of Descartes’ philosophy (as the father of modern philosophy) is adopted from Saint
Augustine’s thoughts. In other words, not only the beginning of the Middle Ages but
also the establishment of the modern age should be attributed to Saint Augustine.
Keywords: Middle Ages, Renaissance, Christian intellect, Human intellect, Saint
Augustine, Descartes.
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 .۱استادیار گروه نقاشی ،دانشکدۀ هنر ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران
 .2استاد گروه مطالعات عالی هنر ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت1398/07/24 :؛ تاریخ پذیرش)1399/01/06 :

چكیده
اغاز فلسفۀ قرون وسطی عموماً به سنتاگوستین بازمیگردد ،او در اموزة «من گناهکارم ،پس هستم» حقیقات و هساتی
انسان را برای نخستین بار در گرو یک کنش انسانی و غیرالهی تعریل میکند .مطالعاۀ سایر اندیشاه از عباارت ماذکور
سنتاگوستین تا «من فکر میکنم ،پس هستم» دکارت ،از یکسو نشاندهندة چالش طوالنی در حل رابطاۀ میاان فهام و
حقیقت است و از سوی دیگر ،ریشههای نوگرایی را در برخی ارای قرون وسطایی مشخص میکند .در مقالۀ حاضار باا
نگاهی به کلیدیترین ارای اندیشمندان قرون وسطی کوشش میشود از طریق توضی ،نظریۀ شک ابالر باهعناوان ابازار
دستیابی به حقیقت ،تبیینات سنفرانسیس در خصوص اینکه حقیقت بیش از انکه در باال باشد ،در پایین و درون انساان
است ،همچنین باور به اصالت اراده و اصالت فرد که توسط اکام و اوتریکور طرح گردیاد و  ...چگاونگی ظهاور عقال
انسانی عصر مدرن و روند شکلگیری گزارة «من فکر میکنم پس هستم» روشن شاود .تحقیاق باهصاورت تحلیلای اا
توصیفی بوده و تجزیهوتحلیل دادهها به شیوة استقرایی صورت گرفته است .طبق یافتههای پژوهش ،روشن میشاود کاه
اساس فلسفۀ دکارت ،بهعنوان پدر فلسفۀ مدرن ،مقتبس از اندیشۀ سنتاگوستین است؛ بهعباارت دیگار ناهتنهاا قارون
وسطی بلکه عصر مدید را نیز باید با سنتاگوستین اغاز کرد..

واژگان کلیدی
دکارت ،رنسانس ،سنتاگوستین ،عقل انسانی ،عقل مسیحی ،قرون وسطی.
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مقدمه
بنیاد فکری قرون وسطی با محیط دانستن الهیات بر گسترة اندیشههاای فلسافی تعریال و
بازخوانی شده است ،در مقابل ان عصر رنسانس قرار دارد که به تبع خوداگااهی روشامند
عقل انسانی ،ضمن نقادی اقتدار مذهبی در سدههای میانه ،ر ی به استقالل فلسفه از الهیات
میدهد .در مطالعات مربوط به قرون وسطی 1،یکی از روشهای مرساوم در طبقاهبنادی و
تمیز دادن دورههای گوناگون اندیشۀ فلسفی ،از نسبت بین فلسفه و الهیات حاصل میشود؛
به شکلی که دست یافتن به طرح کلی سیر فلسفه در قرون وسطی ،مستلزم شناخت پیوند و
تمایز میان ایمان دینی و اندیشۀ فلسفی و در مجموع حل مسئلۀ رابطۀ خرد انسانی و ایماان
دینی در مراحل مختلل ان است .در قارون وساطای متقادم تماایز میاان ایان دو باهطاور
مشخصی درافکنده نشده بود؛ در خالل سدة سیزدهم این تمایز بهوضوح اشکار شد و ایان
در حالی اسات کاه اغلاب اندیشامندان ان دوران ،در درماۀ اول متألاه باودهاناد .ایشاان
ترکیبهای عظیمی از الهیات و فلسفه بهوماود اوردناد و ساعی در همسااز کاردن ان دو
داشتند .اما در سدة چهاردهم این ترکیب رو به از هم پاشایدن نهااد و سارانجام باا طلاوع
رنسانس ،2فلسفه بهتبع خوداگاهیِ روشمند عقل انسانی ،ظهور مستقلی یافت.
بهسبب تنوع و تکثر اندیشهها و ایجاد مریانهاای متناوع فلسافی چاون افالطونیاان،3
ارسطوییان ،4ضدارسطوییان ،5رواقیون ،6شاکاکان ،7التقاطیاان ،8فالسافۀ طبیعات 9و ...و باا
فروپاشی چارچوبهای امتماعی گذشته و وسعت یافتن افاق داناش ،باهتادریج نخساتین
بارقههای انسانمداری ظاهر شد .در چنین فضایی ،تالش بارای تطاابق داناش و فلسافه باا
 .1انگلیسی the Middle Ages :فرانسه. le Moyen Age:
2. Renaissance
3. Platonists
4. Aristotelians
5. anti - Aristotelians
6. Stoics
7. Sceptics
8. Eclctics
9. Philosophers of nature
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اصول دین ،مای خود را به مطالعۀ مستقیم طبیعت با تکیه بر تجربه و عقل انسانی بخشاید.
این امر توازن میان وحی الهی در برابر عقل انسانی را به نفاع پاارة دوم بار هام زد .اماا باا
ومود اصالت یافتن عقل انسانی و پایان پذیرفتن عصار ایماان ،مریاان رنساانس همچناان
دارای گرایشهای مذهبی و دیدگاهی مسیحی بود.
قرون وسطی با انکه عموماً به عصر تیرگی متهم اسات ،نقاش واساطهای مهمای در پیوناد
مهان باستان و عصر مدید دارد که نمیتوان بهسادگی از ان چشم پوشید .اغااز فلسافۀ قارون
وسطی را عموماً با سنتاگوستین 1میدانند و مالب انکه باید عصر مدید را نیز با او اغاز کرد.
اصالحطلبانی چون مارتین لوتر ،2کالون 3و زوینگلی 4بهعنوان پرچمداران عصار ناو ،از کشال
مجدد ارای اگوستین ،برای پیافکندن فلسفۀ خود مایه گرفتهاند .این امر از تأکید خود اگوستین
منشأ میگیرد که گفته بود« :حقیقت اندیشه بهمنزلۀ نشانهای از ومود خداست» 5یا با طرح گزارة
گزارة «من گناه میکنم ،پس هستم ،».هستی انسان را از خیر مطلق الهی به ساحت خیر دانای و
انسانی (که زمینۀ گناه و انحراف او را ایجاد کرده است) تغییر مهت مایدهاد .هادف نوشاتار
حاضر نگاهی به سیر اندیشه از مملۀ اخیر اگوستین تا «فکر میکنم ،پس هستم» دکارت 6است.
به بیان دیگر چگونگی رابطۀ میان حقیقت با وحی الهی یا کنش انسانی ،نکتۀ بسایار مهمای در
سیر فلسفه محسوب میشود که از یکسو پیوند اندیشه از مهان باستان تا عصر مدرن را نمایان
میکند؛ و از سوی دیگر ،ریشههای نوگرایی را در برخی ارای قرون وسطایی بازمینمایاند.
سدههای نخست ـ ایمان مبدأ معرفت عقالنی
از انجا که در قرون وسطای متقدم تمایز اشاکاری میاان الهیاات و فلسافه وماود نادارد،
سدههای نخستین قرون وسطی را نمیتوان خاستگاه فلسفۀ خاصای برشامرد .ایان امار تاا
1. Saint Augustinus
2. Martin Luther
3. Calvin
4. Zwingli

 .5ن ک .فرمانتل.20 :1345 ،
6. René Descartes
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حدی به سبب رشد ابتدایی فلسفی در ان روزگار بود ،لکن در سادة سایزدهم تماایز میاان
الهیات و فلسفه بهوضوح اشکار شد؛ البته در همان زمان نیز بزرگان عالم اندیشه ،اغلب در
وهلۀ نخست متأله بودهاند و نه فیلسوف .بهطور کلی ،عقل انسانی در قرون وسطی به ایمان
الهی منوط است« .نویسندگان عصر ابای کلیسا همت خود را مصاروف ان مایکردناد کاه
دین مسی ،را بفهمند ،به زبانی روشن و رسا بیانش کنند ،و تا حدی باه ان نظاام ببخشاند:
موقل ایشان را میتوان در این عبارت پراوازة التاین خالصاه کارد:

Credo ut intelligam

«ایمان میاورم تا بفهمم» .سوای این ،انها سعی داشتند عالم ،خود انسان و تااریخ انساان را
در پرتو ایمان مسیحی تفسیر کنند .بدین قرار ایشان (به درمهای که به فراخور افاراد متغیار
بود) خاطر خود را به مضامینی مشتغل میداشتند که بار حساب تماایزی کاه بعادها میاان
الهیات و فلسفه برقرار گشت ،مضامینی فلسفی خواناده مایشاد» (کاپلساتون.)17 :1387 ،
عموماً سنتاگوستین واضع این مریان دانسته میشود که ایمان دینی ،مباد معرفات عقلای
بهشمار میاید .او عالیترین و برترین نوع تفکر فلسفی را از انِ عالمان الهای مایدانسات.
مریانی که پیش از این و بهویژه در عصر فالسفۀ بزرگ یونان ،هرگز تصورپذیر نبود ،چارا
که در عصر فلسفه ،همواره عالیترین تصورات دینی متعلق به فالسفه دانسته میشد .قاعدة
مشهور اگوستین چنین خالصه میشود« :فهم پاداش ایمان است ،لذا در پای ان مبااش کاه
بفهمی تا ایمان بیاوری ،بلکه ایمان بیاور تا بفهمی» (به نقل از ژیلسون.)17 :1378 ،
انسانشناسی سنتاگوستین بهعنوان نخستین متکلم مسیحی ،طبعاً در پرتو روایات کتااب
مقدس تعریل و تحدید میشود .باور به گناه نخستین نزد مسیحیت و تکاوین اماوزة هباوط
ادم و حوا در باب سوم سفر پیدایش امده و بهروشنی معرف نظریۀ گناه نخساتین و ماوروثی
در مسیحیت است که بهواسطۀ سرپیچی از فرمان الهی و تناول میوة شجرة ممنوعه که توساط
ان دو رخ داده است ،تمامی انسانها را در بند کرد و پیامدهای مصیبتباری برای نسال بشار
که همگی وار

ان بودهاند ،ایجاد کرده است .اگوستین اعتقاد دارد که انسان «بهمومب گنااه

بزرگش از سعادت فردوس به درون مصیبتهای این زندگانی فاانی راناده شاد» (اگوساتین،
 .)925 :1392پس این گناه نخستین ادم و حوا سرچشمۀ هماۀ خطاهاای محایط بار زنادگی
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فرزندان انهاست ،از دیدگاه اگوستین سایر گناهان انسان نیز همگی ناشی از همان گنااه اولیاه
هستند .1به تعبیر دیگر ،انسان بهمحض انتخاب ارادی روشی غیار از انچاه در قااموس الهای

برایش مشخص و مقدر شده بود ،گناهکار شد .اگوستین این امر را بهصراحت در شاهر خادا
تبیین میکند و مینویسد« :هنگامیکه انسان بر حسب راستی زندگی میکند ،وی نه بر حسب
خودش ،بلکه بر حسب خدا زندگی میکند» (اگوستین )576 :1392 ،و انسان زمانی گناهکاار
است که به شیوهای زندگی نکند که برای ان افریده شده است و بهعبارت دیگر باه مقتضاای
خواست خودش زندگی کند ،نه به مقتضای خواست خدا« .هنگامیکه انسان بر حسب انساان
زندگی میکند و نه بر حسب خدا ،مانند ابلیس است» (اگوستین .)576 :1392 ،پس میتاوان
گفت ،ادم و حوا با ارتکاب گناه نخستین ،مهت ارادة انسان را از خیار مطلاق الهای و عاالی
بهسوی خیر دانی که زمینۀ گناه و انحراف ایشان تلقی میشود ،تغییر دادند .از ساوی دیگار و
بر مبنای این فرض در الهیات مسیحی که وضعیت هستی تمامی ابنای بشر در حیات این دنیا،
به کنش مشترک همین عمل گناهامیز منوط بوده است؛ سنتاگوستین به نظریۀ ویژه و اثرگذار
خود در عبارت «گناه میکنم ،پس هساتم »2دسات یافات .نظریاۀ ماذکور را مایتاوان عیاار
انسانشناسی قرون وسطی برشمرد که در ان عمالً حقیقت و هستی انسان ،در گرو یک کانش
انسانی و غیرالهی تعریل میشود .اندیشۀ مذکور با گذر از قرون بعاد و در خاالل تحاوالت
فکری که شرح ان در ادامه خواهد امد ،سیر تفکر مسیحی قرون وسطایی را تا انساانشناسای
عصر مدید رقم زده است .نکتۀ شایان تومه در اینجا اینکه در اندیشۀ اگوستین انچه مقایساۀ
ارای وی با متفکران دورههای بعد را ممکن میکند ،قائل بودن او به کانش و ارادة انساانی در
تعیین و تعریل ماهیت انسان است .اگر در متن مقدس ،انسان مومودی در امتاداد ارادة خادا
ظاهر میشود ،اگوستین انسان را بهواسطۀ کنش ویژة او یعنی تغییر خواست الهای و ارتکااب
به گناه موروثی که از حضرت ادم اغاز و به تمامی ابنای بشار تساری یافتاه اسات ،تعریال
میکند که همین امر را میتوان بهنوعی بنیاد تفکر رنسانس برشمرد.
 .1ن .ک .راسل.114 :1351 ،
2. Si Fallor, sum.
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در اثنای سدة نهم مان اسکات( 1اریوگنا) بیان تازهای به رابطاۀ میاان الهیاات و فلسافه
بخشید و موضع خاص او در تحوالت بعدی تفکر ،در قرون وسطی بسیار مؤثر بود .به باور
او «هیچکس نمیتواند به ملکوت دراید ،مگر با فلسفه .دین حقیقی فلسافۀ حقیقای اسات»
(السکم .)51 :1380 ،او در اثر مشهور خود ،تقسیم طبیعت ،سعی کرد تاا «مسایحیت را در
چارچوب فلسفۀ نوافالطونی تعبیر و تفسیر [کند » (لین .)171 :1384 ،ارای اسکات ،ماورد
طعن ابای کلیسا واقع و سبب شد تا افکارش را ملحدانه ارزیابی کنند« .به نظر او نمیتاوان
خرد و ایمان را از یکدیگر مدا کرد ،زیرا که سرچشمۀ خرد و سندیت دالیل نقلای ،هماان
حکمت خداوند است و بالنتیجه فلسفه و الهیات بحا

واحادی اسات ،و فلسافۀ حقیقای

همان دیانت حقیقی است و سعادت نفس در ایمان داشتن به حقیقتی است که ما میاموزیم
و فهمیدن حقیقتی است که به ان ایمان داریم» (برهیه .)79 :1380 ،این اندیشۀ اسکات کاه
ایمان وحیانی و عقل انسانی مداییپذیر نیستند ،عالوه بر انکه در دانشوران کارولنژی نفوذ
یافت ،رویکرد انسانگرایانۀ او به الهیات را نیز بهطور کامل روشن میکند.
سدۀ یازدهم و دوازدهم ـ عقالنی کردن اصول اعتقادی
در واپسین سالهای سدة یازدهم قادیس انسالم اهال کنترباری ،2باا رمعات باه طریقات
اگوستین ،بر ارای او نظر افکند و ان را گسترش بخشاید .او باار دیگار ساعی در اصاالت

بخشیدن به ایمان الهی نسبت به عقل انسانی داشت .انسلم کتابش با عنوان حدی

با غیار
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را چنین اغاز میکند« :ایمان فهم میطلبد» 4او همچنین در اثر دیگری با عناوان «چارا خادا
انسان شد» 5اظهار میکند که انسان شدن خدا در فلسفۀ مسایحیت ،تنهاا متضامن ساعادت
ادمی است .بنابراین ،تجسد ذات الهی در قالب انسانی مسی ،به باور انسلم ،تنها راه نجاات
ادمی محسوب میشود .ظهور چنین اندیشهای در فلسفۀ قرون وساطی راه را بارای توماه
1. Johannes Scotus Eriugena
2. Saint Anselm of Canterbury
3. Proslogion

 Fides quaerens intellectum .4نک .السکم.59 :1380 ،
5. Cur Deus Homo
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بیشتر به مایگاه انسان در دورههای بعد هموار کرد .انسلم چون یاک مسایحی ماؤمن ،بار
تقدم ایمان نسبت به عقل اصرار میورزید ،اما عزم ان را نیاز داشات کاه باه یااری عقال،
دادههای ایمان را فهم کند .نکتۀ شایان تومه این است که چنین اندیشهای چندین سده پس
از فروپاشی نظام مذهبی قرون وسطی نیز ،همچنان تأثیرات خود را در فلسفه باقی گذاشت؛
بهگونهای که فالسفهای چون دکارت ،الیابنیاتس ،1الک ،2باارکلی ،3کانات ،4هگال 5و ...
اعتقاد به ومود اعلی را بخش اساسی پژوهش فلسفی خویش قرار دادند.
در خالل سدة یازدهم پییر ابالر 6با تکیه بر لوگوس و نظر اگوستین درباارة ان ،ساعی
در برابر نهادن مفهوم خدا و حقیقت داشت ،انچه او در خصاوص خداشناسای از لوگاوس
یونانی مراد میکرد ،سبب یکی انگاشتن لوگوس با خرد و حکمت خداوناد و متارادف باا
واژة سوفیای یونانی شد و در نهایت او را به این برهان عقلی رساند که فلسفۀ حقیقی ،نازد
فیلسوف مسیحی بهعنوان سالک حکمت الهی قرار دارد« .دوماین شاخص تثلیا

(خادای

پسر) همچنین کلمهاهلل است ،به یونانی «لوگوس» [ logosکه ابالرد ان را بهمنزلۀ حکمات
یا خرد خدا تعریل میکند .کلمۀ  logicaمشتق از کلماۀ  logosاسات .در یوناانی حکمات
خاادا ا خاادای پاادر ا همچنااین  sophiaنامیااده م ایشااود .فیلسااوفان عاشااقان «سااوفیا»
( )philo:sophiaهستند .بنابراین فیلسوف مسیحی فیلسوف حقیقی است ،چاون موینادهای
در پی حکمت خداست» (السکم .)67 :1380 ،قائل شدن باه چناین تشاابهاتی در مفااهیم
اصلی ،نشانی از پیوستگی قاطع تفکر قرون وسطی با ادوار پیشین دارد.
در سالهای نخستین سدة دوازدهم و بهتقریب همزمان با انسلم ،نظریات متضاادی نیاز
دربارة رابطۀ ایمان و عقل از مانب ابالر طرح شد .او روش اگوساتین و انسالم در زمیناۀ

1. Gottfried Wilhelm von Leibniz
2. John Locke
3. George Berkeley
4. Immanuel Kant
5. Georg Wilhelm Friedrich Hegel
6. Pierre Abélard
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اصالت کنش انسانی را معکوس کرد و در کتاب «بله و خیر» 1شک کردن را بهعناوان روش
دستیابی به حقیقت در برابر دیدگاه سنتی غالب وضع کرد .بر اساس نظار او «ماا باا شاک
کردن به پرسش کردن میپردازیم و با پرسیدن به حقیقت میرسیم .از نظار اباالر ،شاک و
تردید گناه محسوب نمیشود (برخالف انچه در دیدگاه سنتی مطرح بود) ،بلکه برای اغااز
هر نوع دانشی ضرورت داشت» (لین .)182 :1384 ،این دیدگاه مدید گرچه عکاس روش
اگوستین و انسلم بهحساب میامد ،در زمینۀ انکه به اصالت کانش انساانی در مقابال ارادة
مطلق الهی باور داشت ،با ان ارا همسو بود .به اینترتیب الهیات مایگااه تاازهای یافات و
بهمای انکه نوعی تفکر و ژرفاندیشی بهحساب اید ،ماهیتی علمای پیادا کارد .مایتاوان
گفت روشهای علمی مدرن در سدههای بعدی و در عصر رنسانس بر همین پایاه اساتوار
شد .البته شایان ذکر است که گرچه ابالر را باید در زمرة متفکرانی برشمرد که باه عقالنای
کردن اصول اعتقادی تمسک میمویند ،این امر هرگز بدان معنا نیست که وی اصل حجیت
در مسائل ایمانی را محل تشکیک قرار داده است؛ چارا کاه او در ناماهای کاه باه هلاوئیز
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نگاشته ،صریحاً اعالم کرده است که« :اگر فیلسوف بودن بهمعنای مخالفت با پولس قادیس
است ،خوش ندارد که فیلسوف باشد ،و اگر ارسطو بودن بهمعنای مفارقت از مسی ،اسات،
خوش ندارد که ارسطو باشد» (کاپلستون.)57 :1387 ،
سدۀ سیزدهم ـ اصالت الهیات ،نخستین تالشها برای استقالل فلسفه
بح

پیرامون رابطۀ میان عقل انسانی و وحی الهی در سدههای بعاد نیاز اداماه داشات .در

سدة سیزدهم از یکسو ،مذاهب اصالت الهیات و اصالت عقل انسانی در تقابل باا یکادیگر
قرار گرفتند و از سوی دیگار ،افاراط در مباحا

فلسافی و کالمای ،سابب ایجااد ناوعی

ناخرسندی همگانی شده بود .بسیاری بر این باور بودند که زندگی خالص و سادة مسی ،و
پاکی و صفای ایمان مسیحی ،با معضالت فلسفی و کالمی باه تبااهی کشایده شاده اسات.

1. Sic et Non
2. Heloise
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گرارد 1در شعار «تحقیر زندگی و تشبّه به حیات سادة مسی 2»،تمایل بسایاری از معاصاران
خویش را نمودار کرد .همو با تأسیس فرقۀ برادران همزیست 3در دونتر 4تالش کرد تاا باه
ارمانش مامۀ عمل بسوشاند .در  1475که اراسموس روتردامی 5باه دونتار رفات ،همچناان
ارمانهای گرارد زنده بود .بر پایۀ همین تأثیرات ،اراسموس بعادها باهعناوان بازرگتارین
طرفدار اصالت بشر ،در میان مسیحیان شهره شد.
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در سدة سیزدهم توماساکویینی 7بر پایۀ یقین در اصول دینی مسیحی ،درباارة اخاتالف
در اقوال فلسفی و دینی ،این نتیجه را گرفت که استدالل فلسفی کاه حاصال تفکار بشاری
است ،همواره در معرض خطا خواهد بود ،اما در مقابال در عقایاد ایماانی مطلقااً شاک و
تردید روا نیست .به باور او «ایمان نه فقط حافظ فلسفه از ارتکاب خطاست ،فلسافه را باه
طرف حقایقی که غایت و منظور ان باید باشد ،تومیه و راهنمایی میکند ،هرچناد کاه باه
این مراد نائل نخواهد امد .بدین معنا است که فلسفه خدمتکار خداشناسی اسات» (برهیاه،
 .)207 :1380او میکوشید نظام فلسفی ارسطو را با الهیاات مسایحی وفاق دهاد« .قادیس
توماس تا حد زیادی نظام ارسطویی را پذیرفت ،مجاوز فلسافه را صاادر کارد ... .اهمیات
عمیقتر کار او در این بود که او به دقایق و مایگاه فلسفه واقل بود و ان را دانشی عقالنی
میدانست که غیر از الهیات است» (کاپلستون،1388 ،

 .)497 :3توماس اکویینی با انکاه

بر استقالل ذاتی فلسفه صحه گذاشت؛ همچون یک مسایحی معتقاد باود کاه اگار نظریاۀ
فلسفی با نظریات دینی مغایر باشد ،ان نظریۀ فلسفی خطا خواهد بود ،چرا که به بااور وی
«فیلسوفان در مقام افراد اندیشمند ،میتوانند در استدالل خود دچار خطا شوند و در تناقض
با حقیقت وحیانی باشند؛ اما خود فلسفه نمیتواند دچار چنین چیزی باشد .چیازی باه ناام
1. Gehrard
2. Contemptus Saeculi et imitation humilis vitae christi
3. Brothers of the Common Life.
4. Deventer
)5. Desiderius Erasmus of Rotterdom (1469 – 1536

 .6نک .ژیلسون.80 :1390 ،
7. Thomas Aquinas
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فیلسوف لغزشناپذیر ومود ندارد؛ اما اگر ومود میداشت ،نتیجهگیریهاای او هماواره باا
حقیقت وحیانی سازگار درمیامدند ،حتای اگار او باه نتیجاهگیاریهاای خاود مساتقل از
دادههای وحیانی دست مییافت» (کاپلستون،1388 ،

.)501 :3

در اوایل هماان ساده و باهتقریاب همزماان باا کوشاشهاای قادیس تومااس بارای
استقاللبخشای باه فلسافه ،قادیس فرانچساکوی اسایزیایی ،1یکای از نخساتین نظریاات
انسانمدارانه را ابراز داشت؛ او حدود دویست سال پیش از پترارک ،2با موعظههای عرفاانی
و انساندوستانۀ خود ،به تعبیری ،نویدگر و پیاماور رنسانس بود .وی «زندگی و مهان فاانی
را مکانی برای لذت بردن توصیل کرد و اساس فلسفۀ خود را بر همین اندیشه بنا نهاد...[.
سخنان فرانسیس که از عشق به طبیعت سرچشمه میگرفت و از رابطۀ میان انسانها ساخن
میگفت ،ماذبهای بیش از واگویی روایات مذهبی داشت .او هرگز در سخنان خود ماذهب
و الهیات را نفی نکرد ،اما از احساسات انساندوستانۀ مسیحیت نیز بهاره گرفات و مشاربی
انساندوستانه بنیاد نهاد» (وازاری .)48 :1384 ،فرانچسکو معتقد بود کاه «حقیقات بایش از
انکه در باال باشد ،در پایین است ،بیش از انکه در فزونی باشد ،در کاستی است  ...حقیقت
خار از ومود ما نیست» (بوبن.)50 :1389 ،
سدۀ چهاردهم ـ تنازع میان برتری عقل و وحی
در اثنای سده های سیزدهم و چهاردهم میالدی که همچنان فلسافه باه عناوان ابازاری در
دست عالمان الهی قرار داشت ،داعیۀ ا صیل دانستن الهیاات نسابت باه فلسافه همچناان
پابرما بود .چنانکه یاکوپونه شاعر و روحانی اهل تودو 3میساراید« :افالطاون و ساقراط
مجادله میکنند  ،با تمامی قوای خویش ،بحثشان پایانی ندارد ،اما مرا به این ساخنان چاه
کار ،تنها قلبی پاک و ساده ،راه خود را مستقیماً باه ملکاوت ماییاباد  ،و خداونادگار را
1. San Francesco d’Assisi
2. Petrarch
)م3. Jacopone de Tolo (1236.– 1306.
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ستایش میکند ،در حالیکه فلسفۀ اهل دنیا در دوردست از راه بازمانده است» (ژیلساون،
.)12 :1378
اما در کنار اینگونه باورها ،فلسفۀ مدرسی همچنان در دانشگاههای شمال اروپا ،سالطۀ
خود را حفظ کرده بود و بهعنوان کوششی برای نشان دادن توافق میاان عقال و ایماان ،باه
حیات خود ادامه میداد .ویلیام اکام (اکمی) 1در سدة چهااردهم عقیادهاش را چناین اباراز
کرد« :از انجا که هیچ چیز مز از راه ادراک مستقیم دانسته نمیشود ،ما هیچگاه علم روشان
و واضحی از ومود داشتن خدا بهدست نمیتوانیم اورد .قادر مطلق یا الیتنااهی باودن ،یاا
عالم کل یا خیر مطلق بودن ،و شخص بودن خداوند نیز از راه تعقال قابالاثباات نیساتند»
(دورانت،1385 ،

 .)302 :6بدینسان اکام شالودة الهیات مسیحی را در برابر عقل انسانی

در موقعیت خطیری قرار داد .اگرچه بعدها تالش فراوانی کرد که عقل را فدای ایمان کند و
اعالم داشت که با انکه نمیتوان ومود خدا را اثبات کرد ،اما به احتمال قاوی خادا وماود
دارد؛ اما اندیشۀ او تأثیرات خود را نهاده بود و او بهعنوان یکی از بانفوذترین متفکران سدة
چهاردهم اروپا ،پیروان بیشماری پیدا کرد .کثیری از عالمان مذهبی نیاز باا وی هامعقیاده
شدند که اصول دین را نمیتوان از راه تعقل اثبات کرد .اکام با سعی در تفکیک علم الهیات
از فلسفه کوشید علم را از انحصار کلیساا برهاناد .او علام را محصاول تجرباه و مشااهده
میدانست و نه تخیالت« .هنگامیکه اکام اعالم کرد که همۀ تصاورات ماا عالمااتی ذهنای
هستند که چیزهای خارمی را میشناسانند ،و اینکه "عالمات ان چیازی اسات کاه ضامن
درک شدن چیز دیگری را برای شناسایی ارائه مایدهاد" منطاق و مابعدالطبیعاه ،فلسافه و
الهیات را از یکدیگر مدا ساخت» (فرمانتل.)247 :1345 ،
بهطور کلی باید گفت ،مدال میان دو قطب تفکر و دین ،در سدههای میانه از مهمتارین و
مریانسازترین مباح

فکری و فلسفی بهحساب میاید؛ تضاد و تنوع ارای در ایان زمیناه و

1. William of Ockham
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عدم تطابق وحی و عقل در نهایت سبب شد تا ابنرشد نظریۀ حقیقت دوگانه 1را طارح کناد
که «بنا بر ان دو امر متناقض در انِ واحد ممکن است صادق باشند ،البته یکای بارای عقال و
فلسفه و دیگری برای دین .از ممله این قول در قرون وسطی منسوب به ابنرشد دانسته شده
است "که عقل من به وحدت عقل فعال حکم میکناد و ایماانم باه خاالف ان"» (ژیلساون،
 .)50 :1378چنین رویکردی ،حاکی از اغاز نوعی رقابت بین کنش انساانی و عقال وحیاانی
بود؛ رقابتی که میتوان ان را خاستگاه اومانیسم در عصر رنسانس بهشمار اورد.
در سدة چهاردهم ،عالوه بر اکام ،در ارای نایکال اوتریکاور 2نیاز برخای گارایشهاای
انسانمدارانه ظاهر میشود .اوتریکور بر این باور بود که «هستی مهان خارمی را نمیتاوان
ارائه کرد ،و تنها موهری که انسان میتواند باه یقاین بشناساد ،هماان ماوهر روان خاود
اوست» (فرمانتل .)247 :1345 ،بهتدریج و بر اساس چنین گرایشهاای مدیادی باود کاه
فلسفه و الهیات قرون وسطی که هر دو در هدف شاناخت خادا از طریاق عقال یاا ایماان
اشتراک داشتند ،رو به کشل مهان طبیعی اوردند و در پی ان بودند تا مهان و انسان را در
کانون تومه خویش قرار دهند.
سدۀ پانزدهم ـ استقالل فلسفه از الهیات ،پایان قرون وسطی
در سدة چهاردهم با خار شدن اموزش فلسافی از انحصاار اباای کلیساا ،قارون وساطی باا
اقتضائات فکری منحصر به ان به پایان رسید .قرن پانزدهم در پای اساتقالل فلسافه از الهیاات،
شاهد شکلگیری محیطهای عقلی مدید باود .از ساوی دیگار فسااد و گارایشهاای دنیاوی
کشیشان ،اتش مخالفت علیه کلیسا را شعلهورتر کرده بود« .در ابتدای قارن چهااردهم مایالدی
یک مشامرة قلمی ماندار بین پاپ ژان بیستودوم و یک برادر دینی باه ناام ،میشال داچزناا
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رهبر فرقۀ فرانسیسکنها درگرفت .رهبر اخیرالذکر مدعی ان بود که انجیل ،مخالل با مالکیات
خصوصی است؛ روحانیون باید در فقر زندگی کنند و بنابراین قدرت دنیوی پاپها غیرمشروع
1. The twofold truth
2. Autrecourt
3. Michele de Cesena
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است» (موسکا و بوته .)111 :1377 ،در همین زمان مارسایلیاو فیچیناو 1بارای تحقاق ارماان
اومانیستهای سدة پانزدهم سعی بسیار کرد و نخستین پایۀ مهم فلسفۀ اومانیسم را پای افکناد.
فیچینو که اثار افالطون و فلوطین زیر نظر او ترممه شده بود ،در کتاب الهیات افالطونی سعی
کرد با تطبیق ارای گوناگون و ایجاد پیوندهایی ،اندیشۀ افالطون را با اصاول مسایحیت تطاابق
دهد ،اراسموس نیز در کوشش برای دستیابی به همین هدف به مانبداری از فلسافۀ افالطاونی
پرداخت .از طرف دیگر ،یکی از اصول بنیادین دورة رنسانس روی گرداندن از باورهای گذشته
بود .افرادی همچون لورنزو دالواال 2صراحتاً از طبیعیات ارسطو و اصول دیانت خرده گرفتند و
تا مایی پیش رفتند که کتاب مقدس را تحقیر و مسیحیت را غیرمستند دانستند .3و عالوه بر ان
ثابت کردند که سند «عطیۀ قسطنطین» مجعول است ،و همچنین اگوستین قدیس را نیز به الحاد
متهم کردند .اما با ومود این در موّ فرهنگی ایتالیای سادة پاانزدهم ،دالواال باه سامت منشای
مخصوص پاپ نیکالی پنجم ( 1447ا  )1455نخستین پاپ اومانیست منصوب شد.4
در یک ممعبندی کلی باید گفت ،طرح مسئلۀ عقل انسانی و کوشش در بیان حدود ان
و همچنین ارتباط ان با عقل وحیانی ،در سدههای میانه ،شاکلۀ تفکرات فلسفی بود .اما باید
به یاد داشت که گسترش حدود خرد انسانی ماهیتاً محصول تفکر مدید است ،لذا باور باه
اصالت عقل انسانی در سدههای میانه ،بهسبب قلمرو محادود خارد انساانی تصاورشادنی
نیست .با ومود این ،بدون گذر از مجادالت و تأمالت قرون وسطی ،دساتیابی باه اصاالت
عقالنی انسان ،در عصر مدید میسر نمیشد.
رنسانس
یکی از اصلیترین مؤلفههای رنسانس در کشل موقعیت مدید انساانی و همناوایی ان باا
نیروهای طبیعی ،در مهت اعتبارزدایی از انچه خار از ساحت خرد انسانی است ،خالصه
1. Marsilio Ficino
2. Lorenzo della Valla

 .3نک .برهیه 307 :1380 ،ا .308
 .4نک .راسل.14 :1353 ،
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میشود .روا بیباکانۀ روحیۀ انتقادی در عصر رنسانس و اشتیاق وافر به کشل افاقهاای
تازة اندیشه که از شاخصههای بنیادین این دوره شناخته میشود ،با سرعت سابب شاد کاه
اصطالح قرون وسطی ،با معنای ناخوشایند و تحقیرامیز ضمنیاش ،در میانۀ سادة پاانزدهم
ایجاد و بهزودی استوار شود« .دورة نوزایی باا شاتاب بسایار ناام دوران پایش از خاود را
"قرون وسطی" گذاشت .اصطالح  media aetasنخستین بار توسط بوسای ( )Bussiمنشای
نیکالی کوزائی در حدود سال  1450بهکار رفته است» (دوساانتیالنا .)1 :1345 ،از افارادی
که در ایجاد و شکلپذیری مریان مدید پیشقدم بودند ،باید از پترارکا ،1بوکاچیو 2و دانتاه

3

نام برد .پترارک که به مقابله با طرفداران مدل ارسطویی میپرداخت؛ در اثار خود به احیای
سبک کالسیک و اشاعۀ روحیۀ فردگرایی اومانیستی کماک فاراوان کارد 4.انادکی پایش از
پترارکا ،دانته در هیئتی مشابه ،با تألیل کمادی الهای و ایجااد گسسات در اندیشاۀ قارون
وسطی ،انسان را از هر حی

مستقل کرد و گام استواری در مهت اگاهی برداشت .در واقع

دانته در کمدی الهی بازتابی از دنیای تازه شناختهشدة باستان را با عاالم مسایحیت در هام
امیخت« .نقشه و اندیشههایی که شالودة این اثر بزرگ را تشکیل میدهند ،به قرون وساطی
تعلق دارند ...؛ با اینهمه این شعر بهسبب قدرت و غنایش در توصیل طبیعات انساانی در
هر شکل و هر وضع ،اغاز هر شعر مدید اسات» (بورکهاارت .)294 :1376 ،ادوارد ساعید
دربارة کمدی الهی و تعریل مدیدی که از انسان در ان اثر مطرح شده اسات ،ماینویساد:
«در این اثر بزرگ هنری ،تصویر انسان ،تصویر خدا را در محااق قارار مایدهاد» (ساعید،
 .)143 :1385به همین سبب دانته را باید دارای مایگاه ویژهای دانست ،او بهطور مشاخص
فاصلۀ بین قرون وسطی و دورة رنسانس را درنوردید و نویدبخش اغاز عصر مدرن شد.
بوکاچیو در اثر معاروفش باا ناام تبارشناسای خادایان ،روح اومانیساتی خاویش را در
( 1374م ا 1304م) 1. Francesco Petrarca
(1375م ا 1313م) 2. Giovanni Boccaccio
(1321م ا 1265م) 3. Dante Alighieri

 .4نک .کاپلستون،1388 ،

.246 :3
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ساختار و قالب متنی قرون وسطایی بازتابانیده است؛ بوکاچیو تحت تأثیر اندیشۀ دانته قارار
داشت .این امر که گاه از دِکامرون 1تحت عنوان «کمدی انسانی» یاد کردهاند ،مؤیاد هماین
تأثیرپذیری است و اساس ان به منقد سدة نوزدهم ،فرانچساکو دساانکتیس 2باازمیگاردد.
بیتردید چنین متنی در سدة چهاردهم بسیار بدیع و نقادانه بهنظر میرسید.
عالوه بر نویسندگان مذکور که همگی در این نکتاه مشاترکند کاه طلیعاهدار رنساانس،
پیش از تاریخ رسمی ان بودند ،باید از اثار اراسموس و تأثیرات ان نیز یاد کرد .او که یکای
از نخستین اومانیستهای دورة رنسانس و در واقع بزرگترین چهرة رنسانس شمالی باود،
در اثر نامدار خود «در ستایش دیوانگی »3شدیدترین حمالت را در قالاب طناز نسابت باه
دستگاه رسمی مسیحیت ابراز کرد که در اندیشۀ او ،بهمثاباۀ یاک نظاام تجملای پادشااهی
درامده بود« :مدتهاسات کاه سالطان روحاانی مسایحیان ،یعنای پااپ و کاردیناالهاا و
اسقلهای او ،زندگی و رفتار پادشاهان و شهزادگان را تقلید میکنند و نهفقاط در ایان راه
توفیق یافتهاند ،بلکه از انان پیشی گرفتهاند» (اراساموس .)126 :1387 ،اراساموس بادبینی
خویش و معاصرانش نسبت به هر دو نظام روحانیت و فلسفه را بهروشنی بیاان مایکناد و
مینویسد« :مروبح های پایانناپذیری که بر سر هر نکتهای مابین ایناان [فالسافه ایجااد
میشود گواه قطعی این موضوع است که اصالً چیزی نمیدانند ،ولای مادعی داناش کامال
هستند .از انجا که حتی از حال خود نیز غافلند ،غالباً گودال یا سنگی را که در مقابل ایشان
است ،نمیبینند» (اراسموس .)104 :1387 ،او دربارة عالمان کتابهای دینی نیز چنین اظهار
نظر میکند« :تهمت کفر و الحاد حربهای صاعقهمانند است که اینان علیه هماۀ کساانی کاه
مورد پسندشان نیستند ،به کار میبرند .در میان همۀ کسانی که تحات حمایات خاود دارم،
ناسساستر و حقناشناستر از این قوم ومود ندارد» (اراسموس.)105 :1387 ،
 The Decameron .1متشکل از دو واژة یونانی )" δέκα, déka ("tenو)" ἡμέρα, hēméra ("dayباه معناای
ده روز است.
2. F. De Sanctis
3. The Praise of Folly
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کشفیات تازه ـ ظهور اومانیسم و اصالت عقل انسانی
اکتشافات مدید مغرافیایی ،اثرهای عمیقی بر بینش رنسانس گذاشت .کشل امریکا توسط
کریستل کلمب 1در سال  1492و دیگر راههای مدید دریاایی و منااطق ناشاناس زمینای،
دنیای مدیدی در برابر انسان گشود .بهواسطۀ شناخت هر چه بیشتر پهنههای مغرافیاایی و
روشنتر شدن واقعیات طبیعی ،از اعتبار تمدنهاای پیشاین و دریافتشاان از مهاان کاساته
میشد .عالوه بر این در حوزههای دیگاری چاون پزشاکی ،نجاوم و زیساتشناسای نیاز،
کشفیات تازهای صورت گرفت که بهنوبۀ خود بر غنای علم میافزود 2.اما مهمتار از هماه،
اختراع صنعت چاپ بود .اختاراع دساتگاه چااپ باا حاروف مادا و قابال انتقاال توساط
گوتنبرگ 3که احتماالً در حدود سال  1439به انجام رسید ،تأثیرات عمیاق و دیرنادهای بار
فرهنگ اروپا داشت .با در دسترس قرار گرفتن متن کتاب مقدس ،چالشها و پرساشهاای
مدی دربارة رفتار و حاکمیت کلیسا (که تطابق چندانی باا ماتن مقادس نداشات) مریاان
گرفت و در پی ان بود که زمینۀ ظهور ارای فلسفی و نقادی از اقتدارگرایی ماذهبی فاراهم
امد .گرچه انتشار اینگونه ارا توسط عوامل کلیسا محدود میشد ،فن چاپ مانعی مدی بر
سر راه این محدودیتها بود.
در فضای ازاد رنسانس ،تالش برای تطابق دانش و فلسفه با اصول دین ،مای خود را باه
مطالعۀ مستقیم طبیعت با تکیه بر تجربه و عقل انساانی بخشاید و در سادههاای شاانزدهم و
هفدهم میالدی ابعاد وسیعتری یافت .گالیله« 4در نامهای به گراندوشس کریساتیانی توساکانی
در  1615در باب کاربرد ایات کتاب مقدس در مباح

علمی نوشت :به نظر من در بحا

از

طبیعیات نباید به مرمعیت مراتب کتاب مقدس ،بلکه به تجارب ملماوس و اساتدالل ضارور
توسل باید مست» (برونوسکی و مازلیش 144 :1378 ،ا  .)145این امار تاوازن میاان وحای
الهی در برابر عقل انسانی را به نفع پارة دوم بر هم زد .نظریۀ دکارت نیز مشخصاً مبیّن هماین
1. Christopher Columbus

 .2نک .دورانت،1385 ،

.562 :5
3. Johannes Gutenberg
4. Galileo Galilei
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امر است« :اختیارات من مبنی بر این نیست که دیگری ان را گفته یا نگفته است .بلکه تنهاا از
ان است که عقلم مرا به پذیرفتنش واداشته است» (دکارت.)90 :2535 ،
تداوم اندیشۀ مذهبی پس از اصالت یافتن عقل انسانی
در قیاس با نظام ارسطویی ،که مورد تومه متألهان قرون وسطی قرار داشت؛ افالطونگرایان
رنسانس ،هماهنگی و زیبایی مستتر در فلسفۀ نوافالطونی را میستودند .عالوه بر محتاوای
فلسفی ارای افالطون ،منبۀ دینی و روحیۀ انتقادی فلسفۀ نوافالطونی نیاز افالطاونگرایاان
مدید را مذب خود کرده بود .همچنین باید این نکته را نیز مد نظر داشات کاه در تمایال
اومانیستها نسبت به افالطون ،ارمحیت دانش در برابر مذهب بسیار مورد توماه و پساند
واقع شده بود؛ چرا که به گفتۀ گادامر «در روزگار افالطون ،انچه بر افکاار سایطره داشات،
علم بود نه دین» (گادامر« .)51 :1384 ،اومانیستها بر ازادی یونانیان روزگاار ساقراط کاه
میتوانستند ازادانه دربارة حساسترین مسائل دینی و سیاسی بح

کنند ،غبطه میخوردند

و ان را میستودند؛ میپنداشتند در فلسفۀ افالطون ا که اندیشههای فلوطین نیز بر ان ساایۀ
ابهامی گسترده بود ا نوعی فلسفۀ رازورزانه یافتهاند که با ان میتوانند در مسیحیت پایادار
بمانند ا مسیحیتی که دیگر به ان اعتقاد نداشتند ،اما عشق به ان را هم هیچگاه رهاا نکارده
بودند» (دورانت،1385 ،

.)91 :5

با تمامی این اوصاف ،باید گفت که اومانیسام دورة رنساانس در نهااد خاود ،همچناان
دارای روحیۀ مذهبی بوده و رنسانس با ومود گسست از اندیشۀ قرون وساطایی ،همچناان
مریانی متعلق به عصر مذهب است .در رنساانس الهیاات سایطرة خاود را بار نظاامهاای
فلسفی ،سیاسی ،امتماعی و هنر از دست داد؛ ولی همچنان «اکثر اومانیستها بیهیچ تردید
همعقیده با فرانسیس بیکن بودند ،وقتی میگفت" :اندکی فلسفه ،فکار انساان را باه الحااد
گرایش میدهد ،ولی عمقی که در فلسفه است ،اذهان ادمیان را به دین متمایال مایکناد"»
(لوفااانباااومر .)198 :1380 ،فالساافۀ باازرگ بااا ومااود دیاادگاه مدیااد نقاداناۀ خااویش و
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شکورزیهای بیپایان ،همچنان به عناوان فرزنادان کلیساا بااقی مایماندناد .ماونتنی 1در
رساالت خود پیوسته به گفتههای انجیل ارماع میدهد ،2او کسی اسات کاه تعبیار دنیاوی
عقل باستانی را از دیدگاه انتقادی فلسفی احیا کرد.
گرچه اومانیستها بهشدت سعی داشتند دانش و تفکر را از بند الهیات برهانند و تالش
قاطعی در اعتراض به دینداری فروکاسته به مناسک تظاهرامیز مذهبی داشتند و همچنین به
نکوهش وضعیت سرزنشبار ابای کلیساا و بایاعتبااری روحاانیونی مایپرداختناد کاه در
تجملپرستی ،عشرت و فساد اخالقی رسوا شده بودند؛ همچنان بسیاری از صاحبنظاران،
اومانیسم را در ژرفا مریانی مسیحی قلمداد میکنند .از ان ممله مایتاوان باه تااریخنگاار

فرانسوی لوسین فِبوِر 3اشاره کرد که در اثر خاود باا عناوان «مسائلۀ بایاعتقاادی در سادة
شانزدهم» 4به مقابله با نظری برمیخیزد که اومانیستهای دورة رنسانس را بیدینانی تلقای
میکند که از هر گونه تعهد معنوی رویگردان هستند .باه بااور فِباوِر «وانماود کاردن قارن
شانزدهم بهعنوان قرنای شاکاک ،قرنای افسارگسایخته و قرنای خردگارا و پاسداشات ان،
بدترین اشتباه و توهم است[ .این سده بر اساس ارادة بهترین نمایندگانش ،برعکس ،قرنای
الهامپذیر بوده است ،قرنی که در تمامی عناصر بهدنبال بازتابی الهی است» (

febvre, 1947:

 )462هگل نیز دین و فلسفه را بهطور کلی از نظر هدف و محتاوا ،پیوساته و دارای تشاابه
میداند« :مذهب و فلسفه دارای یک مقصود و یک محتوا میباشند ،صرفاً دیادگاه انهاا ،باا
تومه به مایگاهی که قرار میگیرند ،متفاوت است» (.)Hegel, 2007: 198
با پایان یافتن دورة رنسانس ،تمرکز اومانیسم بیشتر باه حاوزههاای نظاری و تفکارات
فلسفی معطوف شد .با پیدایش فالسفهای چون بیکن ،5دکارت ،اسسینوزا ،6فویربااخ ،7ماان
1. Michel de Montaigne

 .2نک .اویزرمان.41 :1377 ،
3. Lucien Febvre
4. Le problème de l’incroyance au XVIe siècle.
5. Francis Bacon
6. Baruch Spinoza
7. Ludwig Andreas Feuerbach
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الک ،بارکلی ،هیوم 1و دیگران ،اومانیسم به حوزههای فلسفی وارد شد .پیدایش علم مدیاد
و انتشار ان به مدد امکانات چاپی ،احیای مجدد اندیشه و دانش باستانی و کااهش قادرت
نفوذ کلیسا ،فضایی را ایجاد کرد که شاکوفایی فلسافه را نویاد مایداد .عمومااً از دکاارت
بهعنوان بنیانگذار و پدر فلسفۀ مدید یاد میشاود .دکاارت کوشاید تاا اندیشاه را از قیاود
مذهب رها کند ،او در تالش برای ازاد کردن علاوم ،ساعی در پای افکنادن روش عقالنای
خاصی داشت؛ در واقع غایت مطلوب او ،ایجااد یاک نظاام فلسافی عملای بار پایاۀ علام
ریاضیات بود؛ چرا که میاندیشید هر شناختی مساتلزم یقاین اسات و یقاین در ریاضایات
دستیافتنی خواهد بود .او در یکی از یادداشتهای قدیمی خود که احتماالً باه ساالهاای
 1619تا  1622مربوط است ،چنین نوشت« :علوم عجالتاً در نقابند  ...اگر بتوانیم چگاونگی
پیوستگی علوم به یکدیگر را ببینیم ،درخواهیم یافت که فهم انها سختتار از فهام سلسالۀ
اعداد نیست» (تامسون.)57 :1385 ،
دکارت پایۀ ریاضیات را نوعی نظام معرفت یقینی و تردیدناپذیر میدانست و بر ان بود
که «بایستی بتوان مهان را با همان روشهایی درک کرد که از اصول موضوع 2ریاضی درک
میشود .هدفش ان بود که فلسفه را بهگونهای بازنویسی کند و نظام معرفات را طاوری بار
بنیاد اصول موضوع تردیدناپذیر بنا سازد که گویی ریاضیات است ،هرچند در ایان هادفش
تا اندازهای کامیاب شد .عزم مزم دکارت در بازسازی فلسافۀ باه هیئات ریاضایات ،نطفاۀ
خردگرایی فلسفی است» (هالینگدیل .)145 :1364 ،بر پایۀ استنتامات ریاضایگوناه و بار
اساس اصل شک دستوری که دکارت واضع ان بود ،یکی از پایههای اصلی فلسافۀ مادرن،
یعنی تأکید بر سوژه یا ذهن شناسنده توسط او بنا گذاشته شد .اقس و اساس فلسفۀ دکاارت
یعنی سوبژکتیویسم 3یا هماان خودبنیاادی فاعال شناساا کاه در عباارت مشاهور کوگیتاو

4

1. David Hume
(اصول متعارف /اصول بدیهی) 2. Axiom
3. Subjectivism

 .4این عبارت معروف که اساس فلسفۀ دکارت تلقی میشود ،در فرانسه  je pense donc je suisو به زبان التین
چنین است Cogito ergo sum :که در نزد حکما به قضیۀ  Cogitoمعروف است.
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«میاندیشم ،پس هستم» طرح شده است ،بازتابی از دورنمایههای اومانیستی عصر رنسانس
بود .بهعبارت دیگر ،موقعیت انسانی که بهواسطۀ تجربههای رنسانس بار وماود خاویش و
تغییر مایگاهش در مهان اگاه شده بود و بر پایۀ محوریت خرد ،بر موقعیت قاائم باه ذات
خویش حکم داده بود ،بهواسطۀ سوبژکتیویسم دکارتی ،صبغۀ فلسفی یافت.
اگرچه اندیشۀ دکارت بر پایۀ اصول اومانیستی و با نقادی دین شکل پذیرفته است؛ همچنان

پیوندهایی میان اومانیسم و خداباوری او دیده میشود .وی در «گفتاار در روش باهکاار باردن
عقل» مینویسد« :علم الهی خودمان را بسی ارممند میشمردم و مانند دیگران وصول بهشت را
ارزومند بودم ،اما به من به یقین اموخته بودند که راه ان ،برای نادان و دانا یکسان باز اسات ،و
رهبرش حقایق منزله میباشد که برتر از عقلهای ما است ،پس :مسارت نداشتم که ان را تابع
قوّة استدالل ضعیل خود سازم ،و معتقد بودم که اقدام و نیل به مطالعه در ان حقاایق ،محتاا
به تأیید فوقالعاده از عالم باال ،و احراز مقامی فوق بشر اسات» (دکاارت 10 :2535 ،ا  .)11باا
ومود انکه دکارت در تمامی نظام اندیشهورزانۀ خاود ،باه اصاالت عقال انساانی تأکیاد دارد؛
همچنان دارای گرایشهای مذهبی و دیدگاهی مسیحی است.
نتیجهگیری
در قرون وسطی معرفت زیر سایۀ الهیات تعبیر و تفسیر میشود ،بهطوری که بنیاد فکری در
سدههای میانه اساساً خدامحور بوده و در ان الهیات ،بر تمامی باورها و ارای فلسفی محیط
است .به اینترتیب در قرون وسطی ا بهویژه در سدههای متقدم ان ا تمایز مشخصی میاان
الهیات و فلسفه ومود ندارد و عقل انسانی ،به ایمان مذهبی منوط است .سنت اگوستین باا
وضع نظریۀ «من گناهکارم ،پس هستم» ،اعتبار کنش و ارادة انسانی را در برابر خیار مطلاق
الهی مطرح کرد .این اندیشۀ او بهعنوان مریان انسانشناسانۀ غالب قرون وساطی ،تاأثیرات
دیرپایی بر مای گذاشت .در ادامه ماان اساکات ،قادیس انسالم ،پاییار اباالر ،تومااس
اکویینی ،ویلیام اکام و بسیاری متفکران دیگر ،همت فلسفی خود را مصاروف بیاان رابطاۀ
میان عقل الهی و عقل انسانی یا بهعبارت دیگر میان الهیات و فلسفه کردند؛ بهگوناهای کاه
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عمده مباح

فکری و فلسفی این سدهها همانا مدال میان دو قطب تفکر و دین برشامرده

میشود .در سدة چهاردهم با خرو اموزش از انحصار کلیسا و به تباع ان اساتقالل یاافتن
فلسفه از الهیات ،محیطهای عقلی مدیدی سربراوردند که با مهشهای علمی و اکتشافات
مغرافیایی دورة رنسانس ،فصل مدیدی از اندیشه را در تااریخ بشاری گشاودند .در ایان
دوره و با انکه فلسفه به غیردینی 1شدن روی اورد ،اما مسیرهای فکری مدید در کنار رشد
دانش ،فضایی را ایجاد کرد که هرچند ضرورتاً با اموزههای الهی ناسازگار نبود ،میشاد ان
را تعقیب کرد بدون اینکه با الهیات پیوند مستقیم داشته باشد.
«فکر میکنم ،پس هستم» دکارت که در واقع تکاندهندهترین نظریاۀ فلسافی در تااریخ
قرون متأخر است ،ماحصل تغییرات تدریجی اندیشۀ دانشمندان پیش از او ،بهویژه متفکران
قرون وسطی بود که سراغاز ان را میتوان در نظریۀ سنتاگوستین یافات .سانتاگوساتین
ضمن انکه ایمان را مبد معرفت عقلی میدانست ،ارتکاب به گناه را نیاز باهعناوان کنشای
انسانی در تعریل هستی انسان منظور کرد .بهعبارت دیگر میتوان گفت ،تأثیرگذاری گنااه
(در اندیشۀ اگوستین) ،بهعنوان مقولهای که متعلق به ساحت اراده و کنش انسانی است ،بار
حااوزة معرفااتشااناختی انسااان اثاارات عمیقاای باار مااای گذاشاات و در تحااول تاااریخ
معرفتشناسی و فلسفۀ نفس در سایر تفکار پاس از او ،بسایار تعیاینکنناده باود .پاس از
اگوستین ،اسکات فلسفۀ حقیقی را برابر با دیانت حقیقی تلقای مایکارد و انسالم نیاز باه
اصالت ایمان الهی نسبت به عقل انسانی باور داشت .اباالر شاک ورزیادن و باهدنباال ان
پرسش کردن را قدم نخست برای دستیابی به حقیقت برشمرد و باه ایانترتیاب الهیاات را
ماهیتی علمی بخشید .شک دستوری دکارت را مایتاوان ملهام از ارای اگوساتین و اباالر
دانست .فرانچسکوی قدیس بر این باور بود که حقیقت خار از ومود ما نیست .بدینسان
او مبد معرفت را از اسمان به درون انسان اورد .بنا به تقریر فرانچساکو حقیقات بایش از
انکه در باال باشد ،در پایین است .در نهایت اکام اصالت اراده و اصالت فرد در برابر اصالت
مذهب را پذیرفت و مفاهیم کلی را فاقد اعتبار تلقی کرد.
1. lay
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مجموع عقاید ماذکور کاه مملگای باه قارون وساطی تعلاق دارناد ،در کناار برخای
دستاوردهای کلیدی رنسانس ،گزارههایی را پایش روی مایگذارناد کاه مایتاوان انهاا را
ریشههای نظریۀ کوگیتو دکارت برشمرد .در واقع پارههای مختلل ان ،هر یک توسط یکای
از متفکران بزرگ قرون وسطی تبیین شدهاند؛ بنابراین از منظر ایان نوشاتار ،مایتاوان کاار
سترگ دکارت ،پدر فلسفۀ مدرن ،را کنار هم گذاشتن این گزارهها ،برای رسیدن باه نظریاۀ
مذکور دانست.
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