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ــه عشــقت  ــر ب ــو، دی ــه عشــقت رســیدم، ای زیبــای چنیــن کهــن و چنیــن ن ــر ب دی
ــتم. ــا می جس ــو را آنج ــرون، و ت ــن بی ــودی و م ــدرون ب ــو ان ــر ت ــیدم. بنگ رس

آگوستین، اعترافات: ۱۰. ۲۷. ۳۸

در بــاب تاریــخ آنچــه رایــج اســت لزومــًا درســت نیســت بلکــه بایــد بــا تحقیــق و تدقیــِق 
عــاری از تعصــب حالجــی شــود. شــاید ســیاه، واقعــًاً ســیاه نباشــد. در ســومین شــماره از 
فصلنامــة »مالکّیــت و بــازار« بــه ســراغ عصــری رفتیــم کــه دنیــای مــدرِن پساروشــنگری 
آن را مطلقــًا »تاریــک« می نامــد: قــرون وســطی. در حقیقــت هــزار ســال از تاریــِخ اروپــا 
ــتان و  ــر باس ــان عص ــه می ــود ک ــر می ش ــک تصوی ــان دره ای تاری ــب، چن ــت غال در روای
مــدرن فاصلــه انداختــه و مانــع از وصــل رمانتیــک آنــان شــده اســت. فراگیــری واژة »قرون 
وســطی« نیــز متعلــق بــه اواســط عصــر روشــنگری اســت همان طــور کــه مایــکل گیلســپی 
ــود  ــی وج ــان انگلیس ــال ۱۷۵۳ در زب ــش از س ــا پی ــطی ت ــرون وس ــد: »واژة ق می گوی
نداشــت.« بــا اینحــال قــرون وســطی نیــز ماننــد هــر دورة تاریخــی دیگــر کامــاًل یکدســت 
ــه آن توجــه کــرد.  ــد ب ــراز و فرودهــای مثبــت و منفــی بســیاری دارد کــه بای ــوده و ف نب
از طرفــی دیگــر، وقایعــی کــه در یــک زمــان و مــکان خــاص رخ می دهــد قابــل تعمیــم 
شــتاب زده بــه کل تاریــخ آن زمانــه نیســت. پــس می توانیــم بــه روایــت خــام و یکجانبــة 
متفکــران روشــنگری در بــاب قــرون وســطی شــک کنیــم چنان کــه آن هــا بــه خــود اجــازه 
ــه  ــا را ب ــام باوره ــات« تم ــدان واژة »خراف ــا پرن ــد و ب ــک کنن ــز ش ــا در همه چی ــد ت دادن
ســخره بگیرنــد. آن هــا از آنجاکــه تحــت تأثیر پیشــرفت در علــوم طبیعــی بودنــد، راه افراط 
را پیــش گرفتــه و مدعــی طلــوع عصــری تمامــًا روشــن شــدند. فی المثــل در ایــن بریــدة 

ــاه از »اعترافــات« روســو، می تــوان »نخــوت روشــنگری« را کامــاًل حــس کــرد:  کوت
     »بگــذار صــور اســرافیل هــرگاه کــه بخواهــد، بــه صــدا درآیــد. بــا ایــن کتــاب در دســتم 
در پیشــگاه قاضــی مطلــق بــرای دفــاع از خــود حاضــر خواهــم شــد. شــمرده خواهــم گفت: 

این اســت آنچــه کــرده ام، اندیشــیده ام، بــوده ام«. 
در واقــع اگــر قــرار باشــد تمــام نهادهــا تحت الشــعاع پیشــرفت در علــوم طبیعــی قــرار 
ــد  ــس بای ــود شــوند، پ ــد، ناب ــر جــور درنمی آین ــا ولت ــل روســو ی ــا عق ــرد و چــون ب بگی
ــت  ــز در نظــر گرف ــده و ناچی ــن ســو را نادی ــه ای ــان ســقراط ب ــراث بشــر از زم تمــام می
چــرا کــه انســان هیچــگاه در طــول تاریــخ نتوانســته بــود مســافت دو ســوی آتالنتیــک را 

سرآغاز
 سردبیر
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پــرواز کنــد یــا ماشــین بخــار بســازد و حتــی روی مــاه راه بــرود. فوایــد گســتردة ناشــی 
از پیشــرفت در تکنیــک و تکنولــوژی اگــر تنهــا مــالک ارزیابــی قــرار گیــرد پــس بــرای 
ســعادت بشــر تنهــا »عقــل مــدرن« کافــی اســت و »حکمــت قدمــا« بایــد دور ریخته شــود! 
تکبــر و غــرور بــزرگان روشــنگری تــا حــدی بــود کــه ولتــر ادعــا می کــرد »دانشــجویی 
کــه در روزگار او از دبیرســتان خــارج می شــود، از همــة فیلســوفان دورة قدیــم خردمندتــر 

اســت!«

آنسوی تاریخ
اروپــای مــدرن بیــش از آنچــه فکــرش را کنیــم وامــدار »عصــر ایمــان« اســت. ریشــه های 
مدرنیتــه در خــاک آن رشــد کــرده و خــداِی مســیح همیشــه در کانــون تأمــالت فالســفه 
مــدرن بــوده اســت. یاروســالو پلیــکان، تاریخــدان به نــام در اینبــاره چنیــن ســخنی دارد: 
     »مســیح...هم اینــک بیســت قــرن اســت کــه شــخصیت بــارز و غالــب در تاریــخ فرهنِگ 
ــر  ــاده ه ــای خارق الع ــی آهن رب ــا نوع ــتیم ب ــر می توانس ــد. اگ ــمار می آی ــرب به ش غ
ــر خــود دارد از بطــن تاریــخ بیــرون  ــام عیســی را ب تکه فلــزی را کــه دســتکم اثــری از ن

کشــیم، دیگــر چــه باقــی می مانــد؟« 
اروپــای مــدرن نمی توانــد ریشــه های الهیاتــی خــود را انــکار کنــد یــا تعمــداً آن را نادیــده 
بگیــرد و مدعــی خودآیینــی شــود. اورشــلیم اهمیتــی همســنگ آتــن در تاریــخ اروپــا دارد. 
فرهنــگ یهودی-مســیحی بــه انــدازة دانــش و فرهنــگ یونانی-ُرمــی مهــم اســت و وحــی با 
عقــل امتــزاج دارد. مســیح و مصائــب اش، کلیســا و مناســک اش، هبــوط و گنــاه نخســتین 
ــدن  ــزی در برآم ــکل حیرت انگی ــه ش ــت ب ــام الوهی ــی مق ــا یعن ــام این ه ــر از تم و مهم ت
عصــر مــدرن نقــش داشــته و چــه بســا گهــوارة آن بوده انــد. بــه تعبیــر مارتیــن لینگــز آیــا 
اهمیــت و درســتی همــه چیــز تنهــا بــه ایــن بســتگی دارد که بــا »روح قــرن بیســتم« مطابق 
اســت یــا خیــر؟ از اینــرو بــر آن شــدیم تــا در مشــهورات مــدرن شــک کنیــم. یکــی از آن 
دســت مشــهورات، ســیاه نامیــدن هــزار ســال از تاریــخ اروپاســت. گویــی تمــام تحــوالت 
بــزرِگ پسارنســانس کم تریــن ارتبــاط را بــا آن عهــد -خصوصــًا بخــش متأخــرش- داشــته 
ــر و  ــا یــک مجموعــة تهــی در فلســفه، ســامان سیاســی، هن ــی تنه ــرون میان ــا اینکــه ق ی
ادبیــات بــوده اســت. بــه تعبیــر افالطــون بایــد بــه دنیــای بیــرون غــار رفــت تــا حقیقــت 

را دریافــت. 
وقتــی ســخن از قــرون وســطی یــا »عصــر ایمــان« بــه میــان می آیــد می بایســت از نامــی 
بــزرگ بــه نیکــی یــاد کــرد. مــردی از آفریقــای ُرمــی کــه در ایــام جوانــی نثــر سیســرو و 
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ــت  ــا از مانوی ــس. او بعده ــود؛ آگوســتین قدی ــد، و مانی مذهــب ب ــل می خوان شــعر ویرژی
عبــور کــرد و بــه دیــن مونیکا-مادرش-گرویــد چــرا کــه مانویــان راه حلــی مناســب بــرای 
ــز  ــون فلســفة مــدرن نی ــد؟« نداشــتند. »مســئلة شــر« در کان مســئلة »شــر از کجــا می آی
ــارم  ــرن چه ــت. در ق ــوده اس ــفی ب ــالت فلس ــل تأم ــروز نُق ــا ام ــرار دارد و از دکارت ت ق
ــی  ــات عقل ــون مباحث ــر« در کان ــأ ش ــز »منش ــان نی ــر ایم ــپیده دمان عص ــالدی و در س می
ــرار داشــت. مســئله ای کــه در گــذر از عصــر ایمــان و آغــاز فلســفة مــدرن  و کالمــی ق
اهمیتــی دوبــاره پیــدا کــرد. آگوســتین در میــالن بــا افالطونیــان آشــنا شــد و ایــن آشــنایی 
الهام بخــش او در پلــه پلــه تــا مالقــات خــدا بــود. او بــود کــه کلیســا را بــا آکادمــی پیونــد 
داد و در بزرگتریــن اثــر فلســفی خــود یعنــی »شــهر خــدا« آن را بــه اوج رســاند. در ایــن 
ــود. او  ــی نب ــه ای ناگهان ــتین، حادث ــان آوردن آگوس ــد: »ایم ــن کالرک می گوی ــاب جیلی ب
ــی...از نظــر روحــی و فکــری از مراحــل متعــدد  ــا الهــام از خواندن...کتاب هــای افالطون ب
گــروش گــذر می کنــد.« آگوســتین خــود نیــز در »اعترافــات« تصدیــق می کنــد کــه »پنــد 
گرفتــم از آنجا)کتــب افالطونیان(کــه بــه خویشــتن خویــش بازگــردم«. او زائــری اســت در 
زمیــن کــه در جســت وجوی شــهر خداســت. قــدردان افالطــون، سیســرو و ویرژیــل اســت 
ــد و کتــاب مقــدس را در نهایــت ترجیــح می دهــد. آنجــا کــه در »اعترافــات«  امــا خداون

متواضعانــه می نویســد: 
      »خدایا! روشنایی قلب من و گوشه های اندیشة پنهان منی.«

ــعرای ُرم  ــا و ش ــان، حکم ــدارد. افالطونی ــتیزه ن ــل س ــا عق ــی ب ــتین وح ــزد آگوس در ن
باســتان، الهام بخــش آگوســتین هســتند بــا اینحــال او عقــل را مــالک تمــام امــور درنظــر 
نمی گیــرد. مجــذوب آتــن نمی شــود بــه حــدی کــه ســریر مقــدس را فرامــوش کنــد. ایــن 
دوگانــة کاذب بیــش از آنکــه حکیمانــه باشــد، سیاســی اســت فلــذا وقتــی در روشــنگری 
بــه اوج می رســد، فاجعــه می آفرینــد و در »حکومــت تــرور« بــه مدعــای اصلــی انقالبیــون 

ــل. ــة عق ــت مطلق ــی حاکمّی ــدل می شــود؛ یعن فرانســوی ب
در نوامبــر ســال ۱۷۵۵ بــود کــه زلزلــه ای مهیــب شــهر زیبــای لیســبون را لرزانــد. ســپس 
ــش سراســر شــهر را ســوزاند. لیســبون در چشــم  ــده و آت ــی آن آم ســونامی بزرگــی از پ
ــای  ــان زبانه ه ــدند. در می ــته ش ــان کش ــزار انس ــد ه ــب ص ــد و قری ــود ش ــی ناب برهم زدن
آتشــی کــه بــه آســمان بلنــد بــود، ولتــر آمــاده میشــد تــا با قلــم ماهرانــه و آتشــین خــود از 
آب گل آلــود ماهــی بگیــرد. او در ایــن بــاب شــعری ســرود و لیســبون را بــدل بــه پیراهنــی 
ــان  ــی گم ــان کس ــت. در آن زم ــک آویخ ــاهای گوتی ــوس کلیس ــر ناق ــرده، ب ــن ک خونی
نمی کــرد کــه ایــن زلزلــه راه بــه دنیــای فلســفه بــاز کنــد و در میانــة قــرن هجدهم-کــه بــه 
عصــر روشــنگری معــروف اســت-موجب تردیــد در باورهــای مســیحی شــود. ایــن ســؤال 
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کــه چــرا خــدای قــادر مطلــق بــا لیســبون چنیــن کــرد در گوشــه و کنــار شــنیده میشــد. در 
طــول تاریــخ، بالیــای طبیعــی آمــده و رفته انــد و مصــدر مصائــب بــرای بشــر بوده انــد امــا 
هیچــگاه چــون حربــه ای علیــه خدایــان یــا خداونــد بــه کار گرفتــه نشــدند بلکــه برعکــس 
منشــأ توجــه و تضــرع بــه درگاه الوهــی بودنــد. اینبــار برخــالف ســّنت قدمــا »عقــل« بــدل 
ــد  ــان بلن ــود. داد و فغ ــه ب ــوک آن، آســمان را نشــانه رفت ــن شــده و ن ــی زهرآگی ــه تیغ ب
شــد کــه بایــد بســاط »خرافــات« را بــرای همیشــه جمــع کــرد چــرا کــه خداونــد بــه داد 
لیســبون نرســید! دگربــاره بحــث حــول »منشــأ شــر« داغ شــد. از دکارت بــه اینســو ایــن 
ــت  ــم روای ــا نمی خواهی ــم ی ــت کــه چــون نمی توانی ــای گرف روش کــم کــم در فلســفه پ
مســیحی از »خــدا« را قبــول کنیــم، پــس بایــد تعریفــی نــو از او ارائــه دهیــم. بــه همیــن 
ــا خدایــان مختلفــی مواجــه می شــویم. از خــدای  دلیــل هنگامــة غــور در فلســفة مــدرن ب
دکارت گرفتــه تــا خــدای هابــز، و از خــدای اســپینوزا تــا خــدای کانــت. داســتان کــه بــه 
ــامبر  ــبون در دس ــة لیس ــس از زلزل ــم پ ــرن و نی ــند! دو ق ــدا را می کش ــد خ ــه می رس نیچ
۲۰۰۴ کــه ســونامی خوفناکــی ســاحل غربــی ســوماترا در اندونــزی را زیــر و رو کــرد و 
اینبــار هــم بیــش از دویســت هــزار انســان را از بیــن بــرد، ماهّیــت طبیعــت دســت نخورده 
باقــی مانــده بــود. امــا نخــوت و غــرور مــدرن، جهــان را از صاحــب اصلــی اش ربــوده بــود. 
در قــرن بیســت ویکم بــاز هــم زلزلــه ده هــا هــزار نفــر را بــه کام مــرگ فرســتاد و انســان 
از رنــج و تعــب آن در امــان نبــود. نیوزویــک در ژانویــه ۲۰۰۵ بــا حیــرت تمــام نوشــت: 
ــده  ــر زن ــد.« ولت ــاد می کنن ــای بی شــماری خــدا را فری ــا ماداگاســکار آواه »از ســوماترا ت

نمانــد تــا ببینــد انســان  هنــوز خــدا را می خوانــد، نــه »کاندیــد« را. 
بــاری برخــالف تصــور مرســوم، فلســفة مــدرن تحقیقــًا نــه از »انســان« بلکــه از بحــث حول 
»خــدای قــادر متعــال و عالــم مطلــق« آغــاز می شــود. خــدا ســرآغاز مدرنیتــه اســت هــر 
چنــد کــه در انتهــا بــه تعبیــر نیچــه کشــته می شــود. در مدرنیتــه پرسشــگری قدمــا بــدل 
بــه شــکاکّیت دســتوری شــده بطــوری کــه حتــی دکارت در وجــود »خــودش« هــم شــک 
ــر  ــد. اگ ــه می زن ــاوت جوان ــی متف ــا نتایج ــا ب ــی ام ــی قدیم ــان بحث ــن می ــد! در ای می کن
همــه چیــز را خــدا آفریــده آیــا آفرینــش »شــر« نیــز کار اوســت؟ خدایــی کــه هــم قــادر 
مطلــق و هــم عالــم مطلــق اســت، اگــر رنــج و شــری در جهــان مشــاهده می شــود آیــا از 
وجــود مطلقــًا خیــر اوســت؟ فلســفة مــدرن بــا حــل ایــن تناقــض ظاهــری آغــاز می شــود 
کــه اگــر خــدا، خیرخــواه مطلــق اســت پــس رنــج جهــان از کــه نشــأت می گیــرد؟ بــرای 
پاســخ بــه ایــن مهــم بایــد به ســراغ قدیســی دیگــر برویــم. وقتــی صحبــت از قرون وســطی 
ــار  ــم کــه اینب ــه یکــی از بزرگتریــن متفکــران تاریــخ بپردازی می شــود ضــروری اســت ب

پیونــد دهنــدة کلیســا و لوکئــوم اســت؛ تومــاس آکوینــاس قدیــس. 
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نقاشــی »مکتــب آتــن« شــاهکار رافائــل، کــه بــر دیــوار کاخ حــواری در اقامتــگاه پــاپ 
کشــیده شــده، نمایانگــر فالســفة بــزرگ یونــان اســت. ایــن اثــر باشــکوه کــه در مرکــز 
ــد؛  ــد: ابن رش ــان می ده ــم نش ــلمان را ه ــوفی مس ــطو را دارد، فیلس ــون و ارس ــود افالط خ
ــق  ــطی از طری ــرون وس ــطو« در ق ــطی. »ارس ــرون وس ــطو در ق ــارح ارس ــن ش بزرگتری
ــه  ــه فقــط ترجمه هــای عربــی ب ــه اروپــای غربــی بازگشــت. ن آثــار متفکــران مســلمان ب
التیــن بلکــه ایــن شــرح و حاشیه نویســی اندیشــمندان مســلمان از فلســفه یونــان بــود کــه 
ــار دیگــر متوجــه اندیشــه های ارســطو کــرد. آکوینــاس یکــی از آن  ــا را ب متفکــران اروپ
بــزرگان اســت و از طریــق او در اروپــای قــرن ســیزدهم رجعــت بــه معــارف کالســیک و 
فرهنــگ یونانــی آغــاز شــد. بــه تعبیــری دیگــر از پنجره هــای کلیســای کاتولیــک بــود که 
چشــم ها دوبــاره بــه منظــرة آتــن افتــاد. هــر چنــد نــگاه ارتدوکــس همچنــان افالطــون را به 
ــوب دشــمنان  ــح مــی داد چــرا کــه ارســطو فیلســوف محب ابن رشــدی های مســیحی ترجی
کلیســا بــود! قدیــِس شــکم گنده در »منشــأ شــر« هــم تأملــی عمیــق کــرد و بــا رد ثنویــت 
مانویــان، »شــر« را در واقــع »عــدم وجــود خیــر« خوانــد کــه بعنــوان یــک موجــود ثبوتــی 
وجــود نــدارد. در هــر حــال در نــزد آکوینــاس هــم عقــل راهنمــای حقیقــت اســت امــا فقط 
ــه بعــد قــدرت خــود را از دســت می دهــد.  ــی ب ــرد و از جای ــی پیــش می ب ــا منزل ــا را ت م
ــل و وحــی  ــا طــرح همســویی عق ــود کــه ب ــاس ب ــن آکوین ــل اســتراترن ای ــر پ ــه تعبی ب
راه را بــرای تحقیقــات مســتقل علمــی بــاز کــرد. آکوینــاس خــود در اینبــاره می نویســد: 
»حقیقتــی کــه بــه کمــک عقــل کشــف شــده اســت هرگــز ناقــض حقیقــِت ایمانــی نخواهد 
بــود و بــه طریــق اولــی حقیقــت ایمانی...همیشــه در راســتای حقایقــی هســتند کــه از طریق 
عقــل بــه آن رســیده ایم.« تواناتریــن ذهــن فلســفی اروپــا معارضــه ای میــان عقــل و ایمــان 
ــود.  ــه ای کاذب نب ــاد دوگان ــی ایج ــنگری در پ ــر روش ــزرگان عص ــون ب ــد و همچ نمی دی
دانتــه در کمــدی الهــی، او را »شــعلة خــرد مقــدس« نامیــد و از دکارت تــا کانــت از آرای 

ــد. ــر بوده ان او متاث
روشــنگری امــا بــا »خــرد مقــدس« دشــمن بــود و متفکرانــش خوشــبینانه می گفتنــد تمــام 
ــی  ــای اجتماع ــول نهاده ــا معل ــه تنه ــر بلک ــت بش ــه از سرش ــی ن ــب زندگ ــا و مصائ بالی
ــه  ــد، چگون ــکل گرفته ان ــده ها ش ــول س ــود در ط ــه خ ــی ک ــتی نهادهای ــتند. براس هس
می تواننــد هیــچ ارتباطــی بــه سرشــت بشــر نداشــته باشــند؟ اگــر تمــام ایــن نهادهــا بــا 
سرشــت بشــر تضــاد داشــتند پــس چگونــه پایــدار ماندنــد؟ از اینــرو ولتــر کــه بــا شــاهان 
ــا  ــا ب ــت ام ــم اندوخ ــی ه ــروت هنگفت ــن راه، ث ــود و از ای ــور ب ــا دمخ ــداران اروپ و زمام
ــد. او در  ــه« می خوان ــم »دیوان ــردم را ه ــت و م ــیحیت می تاخ ــه مس ــر ب ــدیدترین تعابی ش
ــود.  ــز و ســرنگونی تمــام نهادهــا ب ــال ســوزندان همــه چی ــه دنب جمجمــة آتشــین خــود ب
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ــرن  ــر نمــودار تمــام ویژگی هــای ق ــام ولت ــد کــه »ن ــه درســتی می گوی ــور هوگــو ب ویکت
هجدهــم اســت«. ایــن عقل گرایــی رادیــکال در اوج خــود نهایتــاً  بــه »انقــالب« انجامیــد و 
پیامدهــای شــرورانه اش موجــب تردیــد در ایــن دگم اندیشــی مــدرن شــد. روســو، ولتــر و 
اصحــاب دایره المعــارف زنــده نماندنــد تــا نتیجــة افــکار پرشــور خــود را ببیننــد امــا کانــت 
زنــده مانــد و در کهنســالی خــود اینگونــه انقــالب را توصیــف کــرد: »حــال می تــوان ماننــد 
شــمعون بگویــم »خداونــدا! اکنــون بگــذار تــا بنــدة تــو بیارامــد، زیــرا دیــدگان مــن ســالم 
و رحمــت تــو را دیدنــد!« انقــالب بــا برابــری و آزادی انتزاعــی خــود همــه چیــز را زیــر و 
رو کــرد، شــاه را گــردن زد و در نهایــت فرزنــدان خــود را یکــی یکــی بلعیــد امــا »ســالم و 
رحمــت«اش بــرای کســی عیــان نشــد! می گوینــد بــر تنــة اســب تــروآ نوشــته شــده بــود: 

ــد!« ــه کرده ان ــذر آتن ــان ن ــن اســب را یونانی »ای
ــراغ  ــه س ــه ب ــی تجدیدنظرطلبان ــگری و نگاه ــا پرسش ــت ب ــروری اس ــان الزم و ض در پای
ــه باشــد، چــه قــرون  ــم. چــه موضــوع تحقیــق، مدرنیت ــب تاریخــی بروی روایت هــاِی غال
ــرای صاحبــان خــرد اهمیــت مســیحیت  ــران«. ب وســطی و چــه حتــی »تاریــخ معاصــر ای
ــم  ــار زدن پرده هــای ضخی ــا کن ــا ب ــان« در برآمــدن عصــر مــدرن تنه ــی »ادی و بطــور کل
ــت و  ــی رد اصال ــم یعن ــن مه ــول ای ــا قب ــود ام ــکار می ش ــگ، آش ــای رنگارن ایدئولوژی ه
ــه یــک  خودآیینــی مدرنیتــه بــرای مدرنیســت های ماتریالیســت ماننــد ایــن اســت کــه ب
دومینیکــن »زیرانــداز نــرم« پیشــنهاد کنیــد! از اینــرو در روایت هــای غالــب از مدرنیتــه و 
ریشــه های آن، همیشــه بــه وقایــع مهمــی ماننــد کشــف آمریــکا، ریفــورم دینــی و انقــالب 
ــرکان  ــوری ت ــدن امپراط ــس و برآم ــقوط بیزان ــر س ــه تأثی ــا ب ــود ام ــاره می ش ــی اش علم
ــر ترجمــة انگلیســی شــاه جیمــز از کتــاب مقدس-نســخه ای کــه تأثیــری  ــا اث ــی ی عثمان
ــه  ــای انگلیســی زبان گــذارد و در ۱۶۱۱ منتشــر شــد-در حاشــیه پرداخت ــر دنی شــگرف ب
ــن  ــن و محبوب تری ــی از دقیق تری ــروز یک ــه ام ــا ب ــز)KJV( ت ــاه جیم ــخة ش ــود. نس می ش
ترجمه هــا از کتــاب مقــدس در جهــان اســت. در مجــادالت درون مســیحی نیــز کمتــر بــه 
ــت  ــرد. اهمی ــرار می گی ــه ق ــز توج ــر« در مرک ــا »لوت ــده و تنه ــه ش ــموس« پرداخت »اراس
شــرق مدیترانــه و اســپانیای تحــت اســتیالی مســلمانان نیــز بایســتی مــورد مداقــه قــرار 
گیــرد. مع االســف جریــان اصلــی در سیاســت، آکادمــی و مدیــا ســعی می کنــد بــا انــکار 
ــک  ــا عرضــة ی ــا ب ــت بپاشــد ت ــر رخ حقیق ــار نســیان ب ــه غب ــی مدرنیت ریشــه های الهیات
روایــت خشــک، گسســته، ســکوالر و باســتان گرایانة محــض، آتــن را بــر اورشــلیم برتــری 

دهــد. امــا در نهایــت ایــن حقیقــت اســت کــه ماننــد شــیر از خــود دفــاع خواهــد کــرد. 
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قانون اساسی در قرون میانی
فریتس ِکرن

مترجم: جالل پیکانی

ــا از  ــود م ــد مقص در دورة جدی
اصطــالح »قانــون اساســی ۱« 
ــارت اســت از آن بخشــی از  عب
ــک  ــی ی ــی۲ عموم ــم حقوق نظ
دولــت کــه قــدرت حکومــت و 
همچنیــن روابــط دوســویة میــان 
حکومــت و افــراد را کنتــرل 
می کنــد. آیــا در قــرون وســطی 
ــا  ــن معن ــی در ای ــون اساس قان
ــرای تصدیــق  وجــود داشــت؟ ب
دلیــل  هیــچ  واقعیــت  ایــن 
و تبیینــی نیــاز نیســت کــه 
واژه »قانــون اساســی« واژه ای 
دربــارة  امــا  مــدرن.  اســت 
ــه  ــی چ ــوا و مضمون ــان محت چن

گفــت؟ می تــوان 

Constitution  -۱ در اینجــا هــم بــه معنــای قانــون اساســی بــه کار رفتــه اســت و هــم شــکل صفتــی آن Constitutional معادلــی اســت برای 
اصطــالح مشــروطه. بنابرایــن متناســب بــا ســیاق هــر جملــه، یکــی از ایــن دو معــادل بــه کار خواهــد رفت. 

۲- در مقابــل اصطــالح انگلیســی Legal در فارســی هــم می تــوان از تعبیــر »حقوقــی« اســتفاده کــرد و هــم »قانونــی«. بســته بــه ســیاق جملــه، 
یکــی از ایــن دو معادل مناســبت بیشــتری دارد. -.م.
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ــل  ــاه در مقاب ــود. ش ــب نب ــی غال ــردم دیدگاه ــت۱ م ــة حاکمّی ــطی، نظری ــرون وس در ق
ــه از  ــه ک ــود. همان گون ــئول ب ــون مس ــل قان ــه در مقاب ــود، بلک ــئول نب ــردی مس ــچ ف هی
ــة  ــک روی ــل ی ــاه در مقاب ــود. ش ــوب نب ــی مکت ــم، قانون ــون حاک ــد، قان ــاال برمی آی ــه ب گفت
قانونــی خاصــی مقّیــد ]=محــدود[ نبــود، بلکــه در مقابــل قانــون به طــور کلــی مقّیــد بــود، 
قانونــی کــه به طــور مطلــق قــدرت داشــت و بــه واســطة اینکــه تعّینــی نداشــت، بــی حــد 
ــود. از منظــر  ــد ب ــدان مقّی ــی محــدود شــده و ب ــان قانون ــه واســطة چن ــود؛ شــاه ب ــرز ب و م
ــی تحقــق  ــان قانون ــه ایــن طریــق و از مجــرای چن ــی کــه ب ــون اساســی، کنترل ماشــین قان
ــدة قــرون وســطایی  ــود. گســتردگی ای پیــدا می کنــد، بســیار ناقــص و نامطمئــن خواهــد ب
»قانــون« ایــن اجــازه را بــه مــا می دهــد کــه دربــاره اش چنیــن گمــان ببریــم. امــا در ســاحت 
ــد، به نحوی کــه شــاه در  ــدا می کن ــون تحقــق پی ــرل کامــل شــاه از مجــرای قان نظــری، کنت
مقابــل قانــون مســئول تلقــی می شــود و مالحظــات سیاســی و دلیــل دولــت۲ دیگــر محلــی 

ــه: ــیم ب ــاس می رس ــد. براین اس ــدا نمی کن ــراب پی از اع

بند اول: اصل مقّیدساختن ]=محدودساختن[ قانونی )شاه به قانون مقّید است(
تقّیــد شــاه قــرون وســطایی بــه قانــون، از ســه منشــأ سرچشــمه می گرفــت: عــرف ]=ســّنت۳ 
[ آلمانــی، کــه قدمــت آن بــه تاســیتوس۴ می رســد؛ قانــون رواقــی۵ طبیعــت کــه از طریــق 
آبــا کلیســا منتقــل شــده اســت؛ و ایــن ایــدة مســیحی کــه هــر حاکمــی تأییــد شــده توســط 

خــدا و واســطة عمــل اوســت. قانــون بــر همــة آدمیــان اســتیالء دارد، حتــی شــاه:
                       چیزی هم مرتبه با قانون وجود ندارد و در نتیجه قانوْن حق است.

ــا مــردم و کلیســا در تفســیر ایــن اصــل،  ــر آن اســت، ام ــون و فــرع ب ــر از قان شــاه نازل ت
ــد. با این حــال، مــردم و کلیســا در ایــن عقیــده هم نظــر  ــون متفــاوت را در نظــر دارن دو قان
بودنــد کــه قانــون ویــژه ای بــرای دولــت وجــود نــدارد، و شــاه نیــز بــه همــان ترتیــب، فــرع 
بــر و نــازل از قانــون اســت. چنــان قانــون عینــی ای همــة حقــوق۶ شــخصی هــر فــرد واقــع 
ــوق  ــة حق ــی ای هم ــون عین ــان قان ــن، چن ــر از ای ــه فرات ــود، بلک ــامل می ش ــه را ش در جامع
ــوق  ــوع حق ــًا مجم ــت، و بلکــه صرف ــه را در برمی گرف ــع در جامع ــراد واق ــة اف شــخصی هم
۱- در مقابــل اصطــالح انگلیســی Legal در فارســی هــم می تــوان از تعبیــر »حقوقــی« اســتفاده کــرد و هــم »قانونــی«. بســته بــه ســیاق جملــه، 

یکــی از ایــن دو معــادل مناســبت بیشــتری دارد. -.م.
reason of State  -۲. دلیــل دولــت عبــارت اســت از انگیــزه ای بــرای کنش هــای حکومتــی به منظــور تأمیــن نیازهــای ادعایــی دولتــی سیاســی، 

بــی توجــه بــه امــکان تجــاوز بــه حقوق یــا نقــض قوانیــن اخالقــی اشــخاص.-م.
 tradition  نیــز دو معــادل در مقابــل ماســت: عــرف و ســّنت. از آنجــا کــه معمــوال در چنین متونــی اصطــالح  custom ۳- در ترجمــه اصطــالح

نیــز وجــود دارد، پــس بهتــر اســت custom  را عــرف ترجمه کنیــم. -.م.
Tacitus-۴ مورخ و قانون گذار ُرمی.-م.

5- Stoic
6-subjective rights
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افــراد بــود. حتــی قانونــی کــه شــاه در ســایة آن حکمرانــی می کنــد اســتثنائی بــر ایــن اصــل قان

ــرده  ــی حقــی شــخصی دارد، درســت همان طــور کــه ب ــرای حکمران ــی نیســت. حاکــم ب کل
ــوط  ــه کــه در بحــث بعــدی مرب ــن خــود حــق دارد. همان گون ــر روی زمی ــرای زراعــت ب ب
ــه قانــون بنیــادی خواهیــم دیــد، ایــن وحــدت و تقســیم ناپذیری همــة حقــوق )شــخصی(  ب
ــود.  ــده ب ــری تعیین کنن ــروطیت، عنص ــطایِی مش ــرون وس ــة ق ــی، در اندیش ــون عین در قان
در اینجــا اجــازه دهیــد در ابتــدا بــه ایــن واقعیــت بپردازیــم کــه در ]فهــم قــرون وســطایی 
ــدارد، و اساســًا میــان امــر جمعــی و امــر  از قانــون[ هیــچ قانــون جمعــی خاصــی وجــود ن
ــی  ــون شــخصی و عین ــری قان ــه جدایی ناپذی ــزی ایجــاد نشــده اســت. اگــر ب شــخصی تمای
ــز  ــیم، هرگ ــته باش ــه نداش ــطی توج ــرون وس ــِی در ق ــخصی و جمع ــون ش ــن قان و همچنی
درنخواهیــم یافــت کــه مشــروطیت قــرون وســطایی چــه بــود و چگونــه بــا قانــون اساســی 

مــدرن ربــط پیــدا می کنــد.

ــروط  ــتگی دارد و مش ــت وابس ــه سیاس ــدی ب ــون تاح ــدرن، قان ــان دوره م ــا مردم ــرای م ب
ــای  ــرای بق ــه ب ــد ک ــع می کن ــون وض ــوان قان ــزی را به عن ــت آن  چی ــت. دول ــه آن اس ب
خــود بــدان نیــاز دارد، و ایــن قانــوِن دولــت، حقــوق شــخصی را تحت-الشــعاع خــود قــرار 
ــت  ــون دول ــه قان ــر اینک ــروط ب ــه مش ــم، البت ــار آمده ای ــن کن ــا ای ــرم[ ب ــا ]الج ــد. م می ده
ــرای  ــود؛ و ب ــل نش ــردم تحمی ــر م ــی ب ــود و دلبخواه ــال ش ــرورت اعم ــب ض ــط[ حس ]فق
ــخصی  ــته های ش ــال و خواس ــول امی ــه محص ــت ک ــودن آن، الزم اس ــی نب ــن دلبخواه تضمی
نباشــد، بلکــه برآمــده از نماینــدگان یــک جامعــه باشــد! امــا در قــرون وســطی، کــه تصــوری 
ــی داد و  ــرار نم ــای کار ق ــت را مبن ــود و سیاس ــم ب ــون حاک ــه از قان ــاًل محافظه گرایان کام
ــق/  امتــزاج قانــون و اخــالق و نیــز امتــزاج قانــون آرمانــی و قانــون در حــال اجــرا ]=محقَّ
موضوعــه/[۷ را نمی شــناخت، اساســًا هیــچ تصــوری از چنــان قانــون دولتــی وجــود نداشــت 
7- positive law

ــا  ــاه ی ــر ش ــون ب ــط قان ــده توس ــل ش ــای تحمی ــری، محدودیت ه ــاحت نظ در س
فرمانــدار خودکامــة قــرون وســطایی بیــش از آن مقــداری اســت کــه در دولــت مدرن 
بــر حاکمــان تحمیــل می شــود، و حتــی بیشــتر از آن مقــداری کــه امــروزه یــک شــاه 
مشــروطه یــا رئیس جمهــور ملــزم بــه پذیــرش آن اســت. شــاه مشــروطه یــا رئیــس 
جمهــور می توانــد در پیونــد بــا ســایر نهادهــای عالــی قانــون اساســی، قانونــی جدیــد 
ــال و  ــود از اعم ــارت ب ــطایی عب ــرون وس ــاه ق ــأن وجــودی ش ــا ش ــد، ام وضــع کن

ــل تصــور. ــون کهــن خیــر در دقیق تریــن معنــای قاب محافظــت از قان
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ــرد. در ســاحت نظــری،  ــن بب ــی از بی ــا به کل ــل کــرده ی ــن حقــوق شــخصی را تعدی کــه ای
ــرون  ــة ق ــدار خودکام ــا فرمان ــاه ی ــر ش ــون ب ــط قان ــده توس ــل ش ــای تحمی محدودیت ه
وســطایی بیــش از آن مقــداری اســت کــه در دولــت مــدرن بــر حاکمــان تحمیــل می شــود، 
ــزم  ــور مل ــا رئیس جمه ــروطه ی ــاه مش ــک ش ــروزه ی ــه ام ــداری ک ــتر از آن مق ــی بیش و حت
ــایر  ــا س ــد ب ــد در پیون ــور می توان ــس جمه ــا رئی ــروطه ی ــاه مش ــت. ش ــرش آن اس ــه پذی ب
نهادهــای عالــی قانــون اساســی، قانونــی جدیــد وضــع کنــد، امــا شــأن وجــودِی شــاه قــرون 
وســطایی عبــارت بــود از اعمــال و محافظــت از قانــوِن کهــن خیــر در دقیق تریــن معنــای 
قابــل تصــور. غایــت اصلــی و تقریبــًا تنهــا غایــت وجــود حاکمّیــت داخلــی۸ عبــارت بــود از 
خدمــت کــردن بــه قانــون کهــن خیــری کــه شــاه برپــا کــرده اســت؛ برقــراری عدالــت9؛ و 
حفــظ همــة حقــوق شــخصی، و اجــرای اصــل بــه هرکــس مــال خــودش۱۰، کــه همــه این هــا  
ــون  ــظ قان ــن، حف ــر ای ــزون ب ــح۱۱ در درون ســرزمین منجــر می شــود. اف ــراری صل ــه برق ب
ــود  ــرو خ ــم درون قلم ــت حاک ــن امنی ــا، تأمی ــن معن ــترده ترین و محافظه گرایانه تری در گس
را تضمیــن می کنــد؛ چــون حفــظ حرمــت حقــوق عامــه۱۲ مــردم، حتــی بــردگان، حــق خــود 

حاکــم بــرای حکمرانــی را نیــز تضمیــن می کنــد. 
شــاه قــرون وســطایی هنــگام جلــوس بــر تخــت نســبت به قانــون عهــدی می بنــدد، و شــخصًا 
ــون اساســی در  ــه قان ــدرن قســم خــوردن ب ــن م ــدان می ســازد. ریشــة آئی ــد ب خــود را مقّی
ــه  ــوط ب ــخ مرب ــت دارد تاری ــه دوس ــس ک ــه دارد. هرک ــذاری۱۳ ریش ــوگنِد تاج گ ــن س ای
ــاه  ــته ش ــدن خودخواس ــد ش ــن مقّی ــد ای ــد، بای ــوب را بنویس ــی مکت ــون اساس ــش قان پیدای
قــرون وســطایی را نقطــه شــروع ایــن تاریــخ بدانــد۱۴، چــون مقّیــد ســاختن آشــکار حکومت 

بــه قانونــی بــود کــه بــر حکومــت اســتیالء داشــت. 
حقیقــت ایــن اســت کــه در کنــار بقایــای فرهنــگ باســتانی، فرهنــگ قــرون وســطایی بــر 
ــت  ــای حکوم ــا ایده ه ــف ب ــاًل مخال ــی کام ــه از ایده های ــرد ک ــه ک ــی تکی ــول و مبنای اص
ــی را  ــردن از روش های ــره ب ــطی به ــرون وس ــا ق ــود. ام ــده ب ــوری ُرم برآم ــة۱۵ امپراط مطلق
ــار گذاشــتن بخش هــای نامطلــوب  ــی کن ــار داشــت، آغــاز کــرد، یعن ــل در اختی کــه از قب
ــر  ــت۱۶، بی خط ــق اس ــون، مطل ــارت قان ــه عب ــد ک ــث ش ــیر باع ــر تفس ــتان. هن ــّنت باس س
8- domestic
9-justitia
10-suum cuique
11-pax
12-folk
13-coronation
14- Cf. Schmidt,. Vo,.gesckickte de,. gescht›iebenen Ve,.fassungen (Leipzig, 1916).
15-absolutism
16- princeps legibus absolutu
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شــود. اصــول قانونــی۱۷ از دوره باســتان وام گرفتــه شــدند، کــه مطابــق آن حکومــْت فــوق، قان

و نــه دون، قانــون بــود، ولــی آن قــدر در حکــم فرمانــی اخالقــی  تفســیر  شــد کــه در نهایــت 
ــون متحــرک۱۸  ــاال را دارد. شــاه قان ــه حکومــت دســت ب ــون نســبت ب ــن شــد کــه قان چنی
نامیــده می شــد، امــا ایــن بــدان معنــا نبــود کــه قانــون تابــع میــل شــاه بــود، بلکــه بدیــن 
ــز  ــن شــرعی۱9 نی ــاق داده اســت. در قوانی ــون انطب ــا قان معناســت کــه شــاه اراده خــود را ب
ایــن جملــه کــه کل قانــون در ســینه پــاپ اســت، بــه ایــن معنــا نبــود کــه کــه پــاپ مطلــق 
ــا علــم  ــود کــه فرامیــن پاپــی ب ــی و حقوقــی ب ــه معنــای ایــن فــرض قانون اســت، بلکــه ب
ــة  ــی، ضابط ــد. به طور کل ــادر می ش ــا آن ص ــق ب ــر و در تطاب ــرعی کهن ت ــون ش ــه قان ب
ــر  ــف نظ ــا عط ــوص ب ــت، به خص ــدی گرف ــی ج ــد خیل ــی را نبای ــون ُرم ــة قان مطلق گرایان
بــه ایــن واقعیــت کــه، همان گونــه کــه در ادامــه و در بخــش مربــوط بــه وظیفــة شــاه بــرای 
ــرای آن دســته از اســالف شــاه کــه،  ــرون وســطی ب ــد، در ق ــم دی ــت، خواهی کســب رضای
ــود،  ــی می ش ــرا تلق ــی، مطلق گ ــی عموم ــازوکار نمایندگ ــود س ــل نب ــدرن، به دلی ــر م از منظ
ــرم  ــه در آن، ف ــید ک ــرا رس ــی ف ــا، دوران ــد. بعده ــبت داده نمی ش ــرا نس ــت مطلق گ صف
ــای  ــان ایده ه ــم پای ــن  ه ــت؛ و ای ــزاج یاف ــه امت ــک روح مطلق گرایان ــا ی ــه ب مطلق گرایان

ــی آن.  ــای حقوق ــان ایده ه ــم پای ــود و ه ــطایی ب ــرون وس ــی ق سیاس

در قــرون وســطی فقــدان تمایــز میــان قانــون آرمانــی و قانــون مــورد اجــرا، کــه پیــش از 
ــفت  ــی س ــد و بندهای ــاخت قی ــم س ــکان را فراه ــن ام ــم، ای ــث کرده ای ــاره اش بح ــن درب ای
ــود  ــّنت وج ــتفاده از س ــکان سوء اس ــا ام ــد. آی ــل نکن ــّنتی تحمی ــون س ــر قان ــخت را ب و س
نــدارد؟ از ایــن نظــر، به طــور خــاص کلیســا در عمــل راه را بــرای تضعیــف تقّیــد حکومــت 
بــه قانــون عامــه را همــوار کــرد. حتــی از نظــر کلیســا نیــز حکومــت، فــرع و ذیــل قانــون 
ــود کــه توســط خــود  ــی ب ــل قانون ــه لطف]کلیســا[، فــرع و ذی ــا ایــن کار فقــط ب ــود، ام ب
دولــت تصویــب می شــد. از نظــر کلیســا، شــاه بیشــتر در مقابــل رعایــِت برابــری مقّیــد بــود 
17- Legal maxims
18- animata lex
19-canon

ــرون  ــگ ق ــتانی، فرهن ــگ باس ــای فرهن ــار بقای ــه در کن ــت ک ــن اس ــت ای حقیق
ــا  ــف ب ــاًل مخال ــی کام ــه از ایده های ــرد ک ــه ک ــی تکی ــول و مبنای ــر اص ــطایی ب وس
ــود. امــا قــرون وســطی بهــره  ایده هــای حکومــت مطلقــة  امپراطــوری ُرم برآمــده ب
ــار  ــی کن ــرد، یعن ــاز ک ــار داشــت، آغ ــل در اختی ــه از قب ــی را ک ــردن از روش های ب

ــتان. ــّنت باس ــوب س ــای نامطل ــتن بخش ه گذاش
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ــر قانــون مــورد اجــرا دولــت؛ برابــری، »قانونــی« اســت کــه شــاه بــدون آنکــه  ــا در براب ت
ــوِن در حــال  ــدان اســت. در نتیجــه، هنگامی کــه قان ــد ب ــی خــودش اســتثناء شــود، مقّی حت
اجــرا چیــزی نابرابــر را در برداشــته باشــد، دیگــر قانــون نیســت و حاکــم ملــزم بــه حفــظ آن 

نیســت، بلکــه بایــد آن را کنــار بگــذارد. 

ــود وی  ــی خ ــول فرمانروای ــط در ط ــطایی فق ــرون وس ــاهِ ق ــن ش ــه فرامی ــت ک ــن برداش ای
ــن ســلطنتی ای کــه غیرقانونی بودنشــان آشــکار  ــاًل نادرســت اســت. فرامی ــود، کام ــر ب معتب
ــوی  ــر. از س ــا متأخ ــد ی ــتانی بودن ــی باس ــه قوانین ــارغ از اینک ــدند، ف ــی می ش ــد، ملغ می ش
ــر  ــی براب ــد، قدرت ــق می ش ــان تصدی ــی بودنش ــه قانون ــاه[ ک ــال و کنش های]ش ــر، اعم دیگ
قــدرت قانــون داشــتند، فــارغ از اینکــه شــاه تغییــر بکنــد یــا نــه؛ در واقــع، قانــون هرچــه 

می شــد.  مقدس تــر  می بــود،  قدیمی تــر 
در ایــن مــورد عمومــًا مورخــان مــدرن در فهــم ویژگی هــای اختصاصــی مشــروطیت قــرون 
وســطایی دچــار مشــکل می شــوند، مگــر اینکــه بــه فهــم قــرون وســطایی از قانــون توجــه 
کننــد. گفتیــم کــه در قــرون وســطی قانون گــذارِی جدیــِد دولتــی معنایــی نداشــت. احــکام 
و قوانیــن دولــت فقــط بــرای مرمــت و اجــرا قانــون معتبــر عامــه یــا قانــون عرفــی۲۰ صــادر 
ــرد.  ــش می ب ــود را پی ــاص خ ــت خ ــات و حاکمّی ــون، حی ــطی، قان ــرون وس ــد. در ق می ش
ــت  ــرای محافظ ــروری، ب ــع ض ــط در مواق ــت فق ــد. دول ــت درازی نمی کن ــدان دس ــت ب دول
ــات  ــه حی ــا ب ــرای قرن ه ــطایی ب ــرون وس ــون ق ــد. قان ــه می کن ــرون مداخل از آن، از بی
ــذاری  ــر قانون گ ــر ب ــت ناظ ــانه ای از فعالی ــن نش ــه کوچکتری ــدون اینک ــه داد، ب ــود ادام خ
یــا دســتوردادن، در معنــای امــروزی کلمــه، در آن مشــاهده شــود. برداشــت قرون وســطایی 
ــون  ــه مســألة قان ــد، درســت همان طــور کــه گاه ب ــح می ده ــده را توضی ــن پدی ــون ای از قان
بنیــادی یــا حقــوق بشــر می پــردازد. بــه همیــن دلیــل، اجــازه دهیــد خالصــه آنچــه را کــه 

قبــاًل گفتیــم، بازگــو کنیــم.
هیــچ قانــون اساســی یــا حقــوق عمومــی ای۲۱ وجــود نــدارد. قانــون عینــی چیــزی نیســت 

20- valid folk- or customary law
21- public  law

کل فهــم قــرون وســطایی از دولــت یــا دادگســتری  بــر ایــن مبنــا اســتوار اســت: 
در برداشــت قــرون وســطایی از قانــون، دولــت، بــه اصطــالح، دســت پاییــن را دارد، 
چــون شــاه فــوق قانــون نیســت بلکــه دون آن اســت، و همچــون همــه افــراد جامعــه 
در مقابــل آن پاســخگو اســت، امــا برخــالف مــردم، نســبت بــه حقــوق همــة افــراد و 

همــة حقــوق پاســخگو اســت.
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ون ا
جــز مجمــوع یــا ترکیــب همــة حقــوق شــخصی افــراد. قانــون بــر دولــت تقــدم و اســتیالء قان

دارد. کل فهــم قــرون وســطایی از دولــت یــا دادگســتری۲۲ بــر ایــن مبنــا اســتوار اســت: در 
ــون  ــن را دارد، چ ــت پایی ــالح، دس ــه اصط ــت، ب ــون، دول ــطایی از قان ــرون وس ــت ق برداش
ــل  ــه در مقاب ــراد جامع ــه اف ــون نیســت بلکــه دون آن اســت، و همچــون هم ــوق قان شــاه ف
ــوق  ــة حق ــراد و هم ــة اف ــوق هم ــه حق ــبت ب ــردم، نس ــا برخــالف م آن پاســخگو اســت، ام
پاســخگو اســت. ایــن ســخن در مقــام نظــر خــوب و نیکــو بــه نظــر می رســد، چــون بهتــر 
از ســاختارهای مبتنــی بــر قانــون اساســی می توانــد حقــوق افــراد را تضمیــن کنــد؛ امــا در 
اینجــا نیــز نقایــص تکنیکــی باعــث بــروز مشــکل در اجــرا می شــود. ایــن بــدان معناســت 
ــوق شــخصی،  ــی محافظــت از حق ــن نظــام، یعن ــای ای ــت، شایســتگی و مزای ــه در واقعی ک
ــد. چــون، از  ــه چشــم می آی ــر ب ــت، کمت ــل دول ــع در مقاب ــی ایجــاد مان از نقایــص آن، یعن
آنجــا کــه بــر مبنــای ایده هــای آلمانــی، تنهــا هــدف دولــت عبــارت اســت از حفــظ قانــون 
ــتورات  ــرای دس ــت از اج ــارت اس ــایی، عب ــای کلیس ــق ایده ه ــود، و مطاب ــوق موج ــا حق ی
الهــی، در نتیجــه دولــت نمی توانــد اعمــال خــود را مطابــق بــا نیازهــا و خواســته های خــود 
تنظیــم کنــد، در حالی کــه قانــون اساســی جدیــد بــه اقتضــاء نیــاز خــود، بــه تطبیــق قانــون 
ــرون وســطایی  ــت ق ــت[ صحــه می گــذارد. دول ــای دول ــوق شــخصی]با نیازه ــه و حق جامع
کــه صرفــًا در حکــم نهــادی بــود بــرای محافظــت از قانــون، مجــاز نبــود کــه در راســتای 
منافــع جامعــه، در حقــوق شــخصی دســت ببــرد. فقــط در مــورد اشــخاص فاقــد حــق، ماننــد 
ــد.  ــادر کن ــه ص ــک طرف ــی ی ــت فرمان ــت می توانس ــکنان، دول ــا قانون ش ــی ی ــراِی جنگ اس
در غیــر ایــن صــورت، همــة حقــوق شــخصی افــراد در مقابــل ارادة دولــت محفــوظ بــود، و 
همان گونــه کــه در دوره هــای بعــد تاریخــی، مدافعــان حقــوق طبیعــی گفتنــد، قانــون جدیــد 
وضــع شــده توســط دولــت نمی توانــد هیــچ یــک از حقــوق بنیــادی را لغــو کنــد. حکومــت 
بایــد همــة حقــوق شــخصی تــک تــک افــراد را حفــظ کنــد چــون مجمــوع کل ایــن حقــوق 
شــخصی برســازندة قانــون عینــی اســت، کــه حتــی قانــون دادگســتری یــا حتــی خــود دولــت 
ــدارد.  ــی ای ن ــه و ذات ــق فی نفس ــچ ح ــت هی ــود دول ــد. خ ــکل می ده ــی از آن را ش بخش
ــد،  ــع بکن ــات وض ــد مالی ــت نمی توان ــه، دول ــرای نمون ــطی، ب ــرون وس ــون ق ــق قان مطاب
چــون مالیات گرفتــن بــه معنــای تصاحــب۲۳ امــوال افــراد اســت. بنابرایــن، دولــت فقــط در 
صورتــی می توانــد ایــن حملــه بــه حقــوق شــخصی را نجــام دهــد کــه همــة افــراد ذی نفــع 
)یــا دســت کم نماینــدگان آن هــا( آزادانــه اعــالم رضایــت بکننــد. بنابرایــن، مالیات گیــری 
قــرون وســطایی  یــک »کمــک از روی بخشــندگی« بــود  و دولــت یــا شــاه فقــط در صورتی 

22- magistracy
23- sequestration
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حقــی غیرقابــل چــون و چــرا برای 
اخــذ مالیــات داشــتند کــه ایــن امر 
بــه یــک ســّنت تبدیل شــده باشــد. 
حــق داشــتن افــراد عضــو جامعــه 
ــری  ــود، ام ــوال خ ــه ام ــبت ب نس
کامــاًل مصــون و دارای حرمــت بود 
ــی  ــام قانون ــک نظ ــی از ی و بخش
کامــاًل دارای حرمــت و تقــدس بــه 
شــمار می آمــد؛ معیــار تعییــن 
حــق در امــوال افــراد و نیــز امــوال 
ــون  ــت از قان ــارت اس ــت عب دول

کهــن خیــر. 
از ایــن مثــال روشــن می شــود 
کــه چــرا در قــرون وســطی بــرای 
ــوق  ــر حق ــر ب ــون ناظ ــن قان تدوی
نیــازی احســاس  نــه  بنیــادی، 
چنیــن  اساســًا  نــه  و  می شــد 
چــون،  گرفــت.  انجــام  کاری 
همــة حقــوق شــخصی، حقــوق 
ــت  ــدند و تح ــی می ش ــادی تلق بنی
حفاظــت مشــروطیت قرار داشــتند 
ــت  ــاًل حفاظ ــون کام ــط قان و توس
کــه  زمانــی  فقــط  می شــدند. 
ــه  ــزا ب ــی مج ــون اساس ــک قان ی
حقــوق  بــر  و  می آمــد  وجــود 
می یافــت،  حاکمّیــت  شــخصی 
ــادِی  ــوق بنی ــردن حق ــته ک برجس
ویــژه و متمایــز، اجتناب ناپذیــر 
آنکــه  از  پــس  فقــط  می شــد. 
جانشــین  مطلق گــراِی  دولــت 
وســطایِی  قــرون  دولت هــای 
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ون ا
مبتنــی بــر نمایندگــی، حمــالت بی رحمانــه ای را بــر ضــد حقــوق شــخصی آغــاز کــرد و از قان

ــادی  ــوق بنی ــه حق ــاز ب ــر زد، نی ــری س ــوم دیگ ــای مذم ــرا کنش ه ــای مطلق گ آن دولت ه
و حقــوق بشــری احســاس شــد کــه بایــد توســط قانــون اساســی محافظــت شــوند، یعنــی 
احســاس نیــاز بــه تعییــن برخــی محدودیت هــا در مقابــل اقتــدار و حاکمّیــت دولــت بــرای 
ــرون  ــه در ق ــد ک ــده باش ــن ش ــد روش ــم بای ــه گفته ای ــخصی. از آنچ ــوق ش ــه در حق مداخل
وســطی هیــچ نیــازی نبــود کــه حقــوق بنیــادی در دســته ای متمایــز و مجــزا قــرار بگیرنــد. 
همچنیــن، اکنــون روشــن می شــود کــه چــرا بــا عــدم ایجــاد تمایــز میــان حقــوق عمومــی 
و حقــوق شــخصی، و میــان قانــون و اخــالق، و  نیــز میــان قانــوِن در حــال اجــرا و قانــون 
ــه شــخص، دســت پاییــن را داشــت. جایــی  ــی، در قــرون وســطی، فقــط دولــت، و ن آرمان
بــرای دلیــل دولــت یــا ســپهر سیاســت وجــود نداشــت، و در نتیجــه حکومــت نمی توانســت 
ــد؛  ــت می افتادن ــه زحم ــز ب ــراد نی ــل اف ــه در عم ــد. البت ــار بکن ــود رفت ــای خ ــق نیازه مطاب
با این حــال اولیــن نتیجــه اش ایــن بــود کــه صالحیــت۲۴ دولــت در ســاحت نظــری محــدود 

ــت.  ــر گذاش ــی تأثی ــی عمل ــر زندگ ــود ب ــة خ ــه نوب ــر ب ــن ام ــد، و ای می ش

ــز در  ــی آن نی ــص تکنیک ــطایی، نقای ــرون وس ــروطیت ق ــد مش ــای ارجمن ــار ایده ه در کن
بخش هــای آتــی مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت، جایــی کــه بــه پرســش های مربــوط 
بــه نمایندگــی عمومــی و ضمانــت اجرایــی قانــون اساســی می پردازیــم. در اینجــا کــه بیــش 
ــم، فقــط یکــی از ابزارهــای  ــر اصــول مشــروطیت قــرون وســطایی تمرکــز داری از همــه ب
عملــی بــرای کارآیــی بخشــیدن بــه ایده هــای مشــروطه ای آن دوران را مــورد توجــه قــرار 
ــی  ــت اجرای ــه ضمان ــکار اســت ک ــر تخــت. آش ــوس ب ــگام جل ــاه هن ــوگند ش ــم: س می دهی
ایــن ســوگند بــرای بــرآورده ســاختن اســتلزامات نظریــه قــرون وســطایی مشــروطه چقــدر 

انــدک بــود.
ــه  ــورت، چگون ــن ص ــود، در ای ــدک ب ــوگندی ان ــان س ــی چن ــت اجرای ــر ضمان ــا اگ ام
ــون  ــا قان ــزان ب ــه می ــا چ ــاه ت ــای ش ــه کاره ــد ک ــورد داوری بکنن ــن م ــتند در ای می توانس

24- competence

در قــرون وســطی بــرای تدویــن قانــون ناظــر بــر حقــوق بنیــادی، نــه نیازی احســاس 
ــخصی،  ــوق ش ــة حق ــون، هم ــت. چ ــام گرف ــن کاری انج ــًا چنی ــه اساس ــد و ن می ش
حقــوق بنیــادی تلقــی می شــدند و تحــت حفاظــت مشــروطیت قرار داشــتند و توســط 
قانــون کامــاًل حفاظــت می شــدند. فقــط زمانــی کــه یــک قانــون اساســی مجــزا بــه 
وجــود می آمــد و بــر حقــوق شــخصی حاکمّیــت می یافــت، برجســته کــردن حقــوق 

بنیــادی ویــژه و متمایــز، اجتناب ناپذیــر می شــد.
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مطابقــت دارد، و بــه تعبیــر امــروزی، تــا چــه میــزان کارهــای او مطابــق مشــروطیت اســت؟ 
در مقایســه بــا قانــون اساســی مکتــوِب مــدرن، در آن دوران و براســاس قانــون کهــن خیــِر 
ــت دشــوار  ــر بی نهای ــه پرســش اخی ــاب و پاســخ ب ــن از آن ب ســیاِل نانوشــته، حصــول یقی
ــه بــرای داوری وجــود داشــت: احســاس رضایــت  بــود. در نهایــت، فقــط یــک منبــع یگان

ــه: ــیم ب ــاس می رس ــن عدالت.بر این اس ــت تأمی ــه از باب جامع

بند دوم: اصل نمایندگی عمومی )وظیفه شاه برای کسب رضایت(
ــت  ــلطنتی در دول ــام س ــم نظ ــم، می توانی ــر داری ــث حاض ــه در بح ــی ک ــاء هدف ــه اقتض ب
ــی  ــه های آرمان ــا و ریش ــه بنیاده ــد ک ــم، هرچن ــی بدانی ــّلم و بدیه ــطایی را مس ــرون وس ق
ــای  ــز ایده ه ــر نی ــواه۲۶ متأخ ــوری خ ــازمان های جمه ــی در س ــت.۲۵ حت ــز داش ــود را نی خ
ــی  ــاهان تفاوت ــردی ش ــای کارب ــا ایده ه ــطایی ب ــرون وس ــت ق ــروطه ای دول ــادی مش بنی
ــا یکدیگــر در  نداشــت؛ چــون رأس جامعــة جمهوری خــواه و مــردم، یعنــی شــاه و مــردم، ب
ــر  ــم نمایندگــی مــردم ب ــاز می توانی ــد. ب ــرار دارن ــر ق ــاًل براب یــک نســبت مشــروطه ای کام
مبنــای اصــل هرچــه بزرگتــر، بهتــر۲۷ را مســّلم بگیریــم، هرچنــد کــه در اینجــا نیــز می تــوان 
ــِی  ــازی مقدمات ــن ساده س ــس از ای ــرد. پ ــث ک ــا بح ــت واقعیت ه ــِس پش ــای پ از نظریه ه
بحــث خــود، نــه دربــارة تفــاوت میــان شــاه و رأس دولــت اشــتراکی۲۸ ســخن خواهیــم گفــت 
ــم  ــده خواهی ــأله ای تعیین کنن ــه مس ــتقیمًا ب ــل، مس ــی در مقاب ــد نمایندگ ــارة قواع ــه درب و ن
پرداخــت: آیــا شــاه مقّیــد اســت کــه رضایــت مــردم را بدســت آورد؟ او در کــدام مــوارد 

ــد شــده اســت؟ و در کــدام مــوارد آزاد اســت؟  مقّی
دیدیــم کــه شــاه قــرون وســطایی در ســاحت نظــر، مطلــق نیســت. او توســط قانــون مقّیــد 
شــده اســت. امــا بــه نظــر می رســد کــه از نظــر فــرم و همچنیــن در عمــل، او مطلــق باشــد؛ 
چــون او ملــزم نیســت کــه بــر مبنــای روشــی روشــن و از پیــش تعییــن شــده، عمــل خــود 
را بــا قانــون تطبیــق دهــد. هماهنگــی میــان حاکــم و قانــون معمــوالً بــدون در نظــر داشــتن 
ــا  ــه در آن ه ــواردی ک ــه در م ــد ک ــرد، هرچن ــام می گی ــی انج ــرم ثابت ــچ ف ــة هی و مالحظ
تردیــد وجــود دارد، هماهنگــی میــان کنش هــای او بــا قانــون از طریــق رضایــت جامعــه یــا 
نماینــدگان جامعــه اثبــات می شــود. امــا قاعــده ای مقّیــد کننــده وجــود نــدارد کــه مشــخص 
ــارف،  ــوارد متع ــی ضــروری اســت. در م ــان رضایت ــوارد کســب چن ــد کــه در کــدام م کن
ــون  ــا قان ــا به نحــو ضمنــی ب ــر ایــن اســت کــه همــة کنش هــای شــاه به وضــوح ی فــرض ب

25-  Cf. supra. pp. 12-5.
26- Republican organizations
27- meliores et maiores
28- communal State
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مــا بــرای اینکــه بتوانیــم ایــن نکتــه را قابــل فهــم گردانیــم، بایــد ماهّیــت نامتعّیــن و مبهــم 
پیونــدی را بــه یــاد داشــته باشــیم کــه از طریــق آن شــاه قــرون وســطایی و مــردم در پیونــد 
بــا یکدیگــر،  دولــت یــا »عامــه۲9« را تشــکیل می دادنــد. میــان شــاه و مــردم هیــچ تمایــز 
ــت  ــر حاکمّی ــر ب ــای ناظ ــد در آموزه ه ــای بع ــه در دوره ه ــه ک ــبیه آنچ ــادی۳۰ ش ــا برابرنه ی
ــا قــرارداد حکومتــی می بینیــم- ممکــن نیســت. آنچــه کــه شــاه انجــام می دهــد  عمومــی ی
بــه نــام مــردم و مطابــق بــا ارادة آن هاســت؛ او همچــون ســخنگوی عامــه، ســخن می گویــد. 
شــاه و مــردم هــر دو بــه یــک انــدازه بــه قانــون وابســته اند؛ آن هــا ایــن وابســتگی را دســت 
ــه  ــد. مادامی ک ــظ می کنن ــون را حف ــر قان ــا یکدیگ ــد و ب ــالم کرده ان ــر اع ــت یکدیگ در دس
ــون  ــه نشــود، هرآنچــه کــه توســط شــاه اعــالن می شــود، قان ــر خــالف ایــن ارائ ــی ب برهان
ــی  ــون تلق ــود، قان ــا جامعــه صــادر شــده ب ــردم ی ــا کــه هرچــه از م ــه همــان معن اســت، ب
می شــد. مادامی کــه دلیلــی بــر خــالف آن ارائــه نشــده باشــد، شــاه نماینــدة برقــراِر مــردم و 
قانــون توصیــف خواهــد شــد. بــه ایــن دلیــل، قواعــد ناظــر بــر اینکــه شــاه چگونــه بــا جامعه 
ــظ  ــز حف ــون را نی ــا قان ــود ب ــت خ ــی و مطابق ــال هماهنگ ــد، و در عین ح ــق می رس ــه تواف ب

ــام هســتند.  ــم و خ ــد، بســیار مبه می کن
ــه، و اســتعمال اصــِل  ــدگان جامع ــی، مشــارکت نماین ــی در حکومــت یعن مشــارکت عموم
هرچــه بیشــتر بهتــر، و غیــره، در ســه مرتبــه قابــل تحقــق اســت. مرتبــه اول عبــارت اســت از 
رضایــت ضمنــی؛ در اینجــا ]مطلــق بــودن[ شــاه فقــط صــوری اســت، به نحوی کــه آن قــدر 
کــه بــه لحــاظ صــوری، مطلــق اســت، در عمــل چنــان نیســت. مرتبــه دوم عبــارت اســت از 

مشــورت۳۱ و رضایــت، و ســومین مرتبــه عبــارت اســت از حکــم قضایــی۳۲.

اصل نمایندگی عمومی
درقــرون وســطی بنــا بــه معمــول قواعــدی ســفت و ســخت دربــارة بــه کار بســتن ایــن ســه 
ــدون  ــه برشــمردیم می توانســتند ب ــه ای ک ــه مرتب ــر س ــرم مشــارکت وجــود نداشــت و ه ف

ــدازه بــه کنش هــای دولــت اعتبــار ببخشــند. ــه یــک ان تمایــز و ب
در ایــن روزگار کــه قانــون اساســی مســتقل و قانــون مکتــوب غلبــه یافتــه اســت، بــه دقــت 
ــک  ــر ی ــرای ه ــویم و ب ــل می ش ــک قائ ــی تفکی ــارکت عموم ــة مش ــه مرتب ــن س ــان ای می
ــل  ــای متقاب ــدام کنش ه ــه ک ــروزه اینک ــم. ام ــن می کنی ــخص تعیی ــاحتی مش ــا س از آن ه
29- folk
30- antithesis
31-advice
32- judicial verdict
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حقوقــی و قانونــی در دادگاه هــای حقوقــی انجــام خواهــد شــد،کاماًل معّیــن اســت. همچنیــن 
ــت  ــا حکوم ــاه ی ــخصی ش ــة ش ــرو مداخل ــی از قلم ــد قضای ــن فراین ــروطه ای ــت مش در دول
ــور  ــدام ام ــه ک ــن و مشــخص اســت ک ــاًل معّی ــر کام ــن ام ــروزه ای ــده اســت. ام ــارج ش خ
ــی  ــت مبتن ــام داد و در دول ــی انج ــدگان عموم ــورت نماین ــدون مش ــوان ب ــی را نمی ت دولت
بــر قانــون اساســی ایــن وظیفــة کســب رضایــت  بــه یــک حــق غیرقابــل تغییــر و ابطالــی 
تبدیــل شــده اســت کــه توســط آن نماینــدگان انجــام می شــود. و نهایــت اینکــه، درون آنچــه 
ــرای  ــدرت خــود ب ــرای اســتفاده از ق ــد، آزادی حکومــت ب کــه حکومــت را محــدود می کن
ــال و  ــرای اعم ــه ب ــی کل جامع ــت ضمن ــه رضای ــی ک ــت قطع ــری اس ــن، ام ــدور فرامی ص
اســتفاده از آن قــدرت از طریــق قانــون اساســی مکتوبــی کــه شــأن قانــون را دارد، یک بــار 
و بــرای همــة افــراد اخــذ شــده اســت. در دولــت قــرون وســطایی، چنیــن تعّیــن و قطعیتــی 

ــود. در کار نب
ــن  ــد، اینکــه کدام یــک از ای ــون باقــی می مان ــا قان ــر اینکــه شــاه در مطابقــت ب مشــروط ب
ســه روش را انتخــاب می کــرد، کامــاًل بــه تشــخیص شــاه منــوط بــود. اینکــه شــاه در نهایــت 
موضــوع را بــا فرمــان شــخصی فیصلــه مــی داد، یــا پــس از گــوش دادن به ســخن مشــاوران، 
ــا اینکــه  ــت، ی ــم می گرف ــا، تصمی ــا مشــارکت آن ه ــی ب ــا حت ــه، ی ــدگان جامع ــی نماین یعن
ــاب  ــت، انتخ ــم می گرف ــاهزادگان تصمی ــای ش ــی از درباره ــا یک ــی ی ــم دادگاه عال ــا حک ب
هریــک از ایــن گزینه هــا تمامــًا بــه انتخــاب او بــود. اگــر شــاه کامــاًل بــه تنهایــی و کامــاًل 
شــخصی و البتــه در تطابــق بــا قانــون فرمــان دهــد، آنــگاه فرمــان او در حکــم قانــون اســت، 
ــرای  ــود، ]ب ــه می ش ــه گرفت ــت نتیج ــود مخالف ــدم وج ــه از ع ــه ک ــی جامع ــت ضمن و رضای
ــد. از ســوی دیگــر، ممکــن اســت شــورا  ــاًل کفایــت می کن ــان[ کام ــار آن فرم ــن اعتب تأمی
ــی رســمی ترین دادگاهِ ســرزمین، حکمــی نادرســت صــادر  ــا حت ــی، ی ــدگان عموم ــا نماین ی
ــا وجــود تأییــد آن تصمیــم از طریــق اعــالن صریــح شــاه  کنــد؛ در ایــن صــورت، حتــی ب
ــی  ــرون وســطی، همــة فرم هــای اجرای ــد ملغــی شــود. در ق ــم نادرســت بای ــردم، تصمی و م
کــردن کنــش حکومــت ]در واقــع[ یکــی بودنــد، مشــروط بــر اینکــه جوهــرة آن در توافــق 

بــا قانــون باشــد. 
ــه همیــن ترتیــب، برخــی راه هــای ســّنتی و عرفــی کســب رضایــت، تکامــل یافتــة ایــن  ب
روش هســتند. امــا پیــش از آنکــه درباره شــان بیشــتر بحــث کنیــم، بایــد تقابــل میــان حــق 
عامــه۳۳  و قانــون ســلطنتی را مــورد توجــه و بررســی قــرار دهیــم. از منظــری کــه اکنــون 

ــل پاســخ دادن اســت. ــه ســهولت قاب ــل بحــث، ب در آن قــرار گرفته ایــم، ایــن مســألة قاب
ــون ســلطنتی  ــه و قان ــر حــق عام ــد ناظــر ب ــان قواع ــد می ــون، بای ــورد قان ــن، در م ــه یقی ب
33- folk-right
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ــاًل، دورة قان ــی و دربارهــای ســلطنتی، مث ــان دادگاه هــای عموم ــی می ــل شــویم، یعن ــز قائ تمای

ــًا  ــت و اساس ــزی نیس ــان تمای ــد چن ــر، واج ــام نظ ــن دوره، در مق ــوِد ای ــا خ ــی۳۴. ام فرانک
ــی و  ــای عموم ــر دادگاه ه ــی اگ ــود. چــون حت ــده نب ــناخته ش ــزی در آن دوره ش ــان تمای چن
ــان   ــد، تصمیم ش ــری بکنن ــاوت تصمیم گی ــول متف ــا اص ــت ب ــلطنتی در مطابق ــای س دربار ه
ــچ  ــدون هی ــی همــان قانون]ب ــود، یعن ــی یکســان و واحــد خواهــد ب ــورد قانون در هــر دو م
قیــدی[. آنچــه کــه شــاه بــا تصدیــق صریــح و ضمنــی خــود بیــان می کنــد،  در حکــم قانــون 
اســت؛ و تــا جایــی کــه بــا فهــم جامعــه از عدالــت تطابــق داشــته باشــد، بخشــی از کاربــرد 
ــون  ــوان قان ــلطنتی به عن ــون س ــد. قان ــو باش ــاًل ن ــر کام ــی اگ ــت، حت ــر اس ــوِن کهنِ خی قان
ــون عامــه  ــود کــه قان ــه صراحــت ملتفــت ایــن موضــوع ب عامــه پذیرفتــه می شــد و شــاه ب

ــد.  ــد، و قــدرت دســتوردادن او را محــدود می کن ــه لحــاظ حقوقــی او را مقّی ب
ــه  ــون عام ــمی( و قان ــلطنتی)یا رس ــون س ــان قان ــد می ــان جدی ــر مورخ ــی اگ ــن، حت بنابرای
ــاد  ــن تض ــه ای ــد ک ــته باش ــت داش ــن دالل ــر ای ــان ب ــد سخن ش ــوند، نبای ــل ش ــک قائ تفکی
جدیــد در قــرون وســطی مــورد توجــه و شــناخته شــده بــود. در فهــم قــرون وســطایی، قانــون 
عامــه، فــارغ از اینکــه مکتــوب یــا غیرمکتــوب باشــد، قانــون اســت و توســط شــاه و مــردم 
ــبت  ــردم نس ــه م ــاه را، مادامی ک ــخصی ش ــتورات ش ــی دس ــود و حت ــی می ش ــان تلق یکس
به قــدرت حقوقــی چنــان دســتوراتی آگاهــی داشــته باشــند، دربرمی گیــرد. حــق شــاه بــرای 
صــدور امتیازهــای ویــژه۳۵ و فرمــان جنــگ، قــدرت او بــرای ایجــاد »ممنوعیــت«، و نظیــر 
این هــا، همگــی بخشــی از قانــون عامــه هســتند و همچــون ســایر حق هــا بــه واســطة قانــون 
ــخصی  ــوق ش ــة حق ــوع هم ــد مجم ــه برآین ــوند ک ــدود می ش ــودی مح ــش موج ــِی از پی عین
ــه  انســان های آزاد اســت. شــاه و مــردم در قــرون وســطی، هرچنــد در مقــام نظــر کامــاًل ب
قانــون ســّنتی مقّیــد هســتند، امــا در مــورد اعــالن قوانیــن و تضمیــن امتیازهــای ویــژه، در 
ــژة  ــای وی ــن امتیازه ــا خودکامگــی از قوانی ــًا ب ــی و تقریب ــد به نحــو دلبخواه عمــل می توانن
ــی  ــص تکنیک ــد در نقای ــده را بای ــض خیره کنن ــن تناق ــا ای ــد؛ ام ــذر بکنن ــر گ دوره ای قبل ت
روش هــای ضبــط و بــه تواتــر۳۶ رســاندن  جســتجو کــرد، مســأله ای کــه پیــش از ایــن کامــاًل 
توضیــح داده شــده اســت.۳۷ به طــور نظــری، همــة کارهــای قانونــی شــاه همچــون هــر حــق 
کامــاًل تثبیــت شــده، جانشــینانش و همچنیــن کل جامعــه را بــه رعایــت ملــزم می کنــد. امــا 
ــی انجــام نمی شــد؛ و تأویل هــای سیاســی، کــه در  ــون کار چندان ــرای حفــظ قان در عمــل ب
چارچــوب نظریــة حقوقــی و مشــروطه ای قــرون وســطایی جایــگاه ]رســمی[ نداشــت، نقشــی 
34- Frankish period
35- charters
36- Handing down
37- Cf. supt›a. p. 173
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ــه ای  ــی از نظری ــدون تخّط ــن کار ب ــا می کــرد. ای ــرل نشــده ایف ــًا کنت ــزرگ و تقریب ــس ب ب
ــاف  ــت انعط ــی قابلی ــدر کاف ــی به ق ــل حقوق ــون عم ــود چ ــق ب ــل تحق ــّیال، قاب ــاًل س کام
داشــت. امــا ایــن تناقــض میــان نظــر و عمــل بــا ایــن پرســش ربــط مســتقیم نداشــت کــه 
آیــا شــاه یــا حکومــت بــه کســب رضایــت مــردم ملــزم اســت یــا اینکــه بــرای عمــل طبــق 
فرمــان شــخصی خــود، آزاد اســت. برخــالف دســت بســته بــودن در ســاحت نظــر، جامعــه 
نیــز در کنــش دلبخواهــی]و نادیــده گرفتــن قانــون[ بهتــر از شــاه عمــل نمی کــرد. در ســاحت 
نظــر، جامعــه نیــز بــه انــدازة شــاه مقّیــد بــه قانــون اســت. اگرچــه در نظریــة قانــون عرفــی 
ــه  ــی ک ــرای قانون ــس ب ــل هیچ ک ــا در عم ــد، ام ــمرده می ش ــوار ش ــون خ ــد قان ــز نبای هرگ
دچــار فرســایش شــده بــود پشــیزی ارزش قائــل نبــود، مگــر اینکــه کشــف مجــدد امتیازهای 
ــا  ــا در اینج ــد. ام ــه بکنن ــه آن توج ــدداً ب ــه مج ــاخت ک ــردم را وادار می س ــن، م ــژة که وی
حتــی در اندیشــة قــرون وســطایی تفاوتــی میــان الــزام حقوقــی مــردم و الــزام حقوقــی شــاه 

وجــود داشــت.
اگــر جامعــه خــود را در مقابــل قانــون قــرار مــی داد، مادامی کــه جامعــه یــا بخــش غالــب 
ــا  ــت. ام ــی نداش ــدان اهمیت ــن کار چن ــد، ای ــی می ماندن ــر باق ــون هم نظ ــیر قان آن در تفس
اگــر شــاه در مقــام یــک شــخص بــا بخشــی مهــم از دیــدگاه عمومــی دچــار چالــش می شــد، 
ــرار  ــاک ق ــیار خطرن ــت بس ــک وضعی ــت وی در ی ــن حال ــد. در ای ــاوت می ش ــرا متف ماج
می گرفــت؛ خطرنــاک بــودن ایــن وضعیــت از دو منشــأ سرچشــمه می گرفــت. منشــأ اول از 
وجــود نقــص در قــدرت دولــت قــرون وســطایی نشــأت می گرفــت، چیــزی کــه می تــوان 
ــاره اش بســیار ســخن گفــت. منشــأ دوم ایــن بــود  در بررســی سیاســت قــرون وســطی درب
ــخن  ــد س ــش بع ــاره در بخ ــه در این ب ــش، ک ــل اعمال ــاه در مقاب ــری، ش ــور نظ ــه به ط ک

خواهیــم گفــت، مســئولیت ســنگین داشــت. 
بنابرایــن، شــاه اغلــب از خــود در مقابــل مخالفــت پیش بینــی شــده بــه ایــن نحــو محافظــت 
ــا  ــرد. در اینج ــب می ک ــدگان آن را کس ــا نماین ــه ی ــوب جامع ــت مکت ــه رضای ــرد ک می ک
لزومــی نــدارد بــه تاریخچــه مفصــل عمــل نمایندگــی و اظهــار رضایــت در قــرون وســطی 
بپردازیــم.۳۸ ایــن واقعیــت تعیین کننــده همیشــه برقــرار بــود کــه شــاه می توانســت آزادانــه 
دســت بــه انتخــاب بزنــد کــه آیــا او می خواهــد امنیــت موقعیــت خــود را بــه ایــن طریــق 
ــر  ــه و در غیــاب چنــان رضایتــی کــه البتــه مشــورت صــرف نیــز دال ب ــا ن تأمیــن کنــد ی
رضایــت تلقــی می شــد- شــاه می توانســت فرامینــی را صــادر بکنــد کــه از اعتبــار قانونــی 

برخــوردار بودنــد. 
امــا جامعــه یــا نماینــدگان آن، و طبیعتــًا خــود شــاه نیــز، هرگــز نمی تواننــد حقــوق معتبــر 
38- Cf. M. V. Clarke, Mediaeval Repf›esentation and Consent (1936).
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ــطایی قان ــرون وس ــت ق ــدن دول ــدود ش ــر مح ــن نظ ــد. از ای ــده بگیرن ــه را نادی ــای جامع اعض

توســط قانــون کامــاًل روشــن اســت- محــدود شــدنی کــه بســیار بیشــتر از محدودیت هایــی 
ــال  ــی اعم ــون اساس ــر قان ــی ب ــِد مبتن ــای جدی ــت در دولت ه ــاد حکوم ــر نه ــه ب ــود ک ب
ــروزه  ــی ام ــت. حت ــت[ اس ــدر]=دارای حاکمّی ــت، مقت ــروزی، دول ــگاه ام ــود. از ن می ش
ــا  ــخصی ی ــوق ش ــی از حق ــِن کوچک ــش معّی ــط بخ ــی، فق ــوق طبیع ــة حق ــا نظری ــق ب مطاب
ــه  ــًا اهمیــت ب ــن دقیق ــرون باشــد؛ ای ــق بی ــدر مطل ــت مقت ــد از دســترس دول ــا، بای آزادی ه
اصطــالح »حقــوق بشــر« اســت کــه منشــأ آن بــه دورة پــس از غالــب شــدن ایــدة دولــت 

ــردد.۳9  ــاز می گ ــدر ب مقت

در قــرون وســطی حرمــت هــر حقــی کــه به خوبــی تثبیــت شــده بــود، حتــی حــق مثــاًل اخــذ 
ــود کــه در برخــی قانون هــای  ــه نــدرت کمتــر از حرمتــی ب خــراج ســاالنه از یــک مــرغ، ب
ــه  ــط در صورتی ک ــت! فق ــوردار اس ــی برخ ــان حرمت ــر از چن ــوق بش ــدرن، حق ــی م اساس
ــار  ــکان کن ــگاه ام ــد، آن ــذار بودن ــود را فروگ ــق خ ــوق از روی اراده ح ــان آن حق صاحب
گذاشــتن قانونــی آن حق هــا مقــدور بــود؛ چنیــن چیــزی در مــورد فرمــان ســلطنتی ممکــن 
نبــود، حتــی اگــر رأی جمعــی از نماینــدگان ]مبنــی بــر لغــو یــک حــق مشــخص[ پشــت آن 
بــود. هیــچ یــک از کارهــای دولــت مشــروع و معتبــر تلقــی نمی شــد، مگــر اینکــه کســانی 

ــد.  ــق می کردن ــد آن را تصدی ــر می ش ــش متأث ــان از آن کن ــه حق ش ک
بنابرایــن، تفســیر دقیــق نظریــة قانونــی قــرون وســطایی بــر ایــن داللت داشــت که یــک فرد 
ــت ها  ــق برداش ــون مطاب ــد، چ ــری کن ــترک جلوگی ــک ارادة مش ــکل گیری ی ــد از ش می توان
و مفاهیــم قــرون وســطایی، حفــظ شــرایط سیاســی، حتــی کوچکتریــن جزئیاتــش، در تحلیــل 
ــی  ــه مدت ــی کــه ب ــه اســت. دولت ــرد عضــو جامع ــر ف ــوق شــخصی ه ــی بخشــی از حق نهای

۳9-  بایــد خاطرنشــان ســاخت کــه پــس از آن نیــز اعتبــار حقــوق بشــر بســیار محــل شــک باقــی می  مانــد. چــون اگــر در یــک دولــت 
ــار  ــوان اعتب ــه می  ت ــون اساســی مــدرن چگون ــای قان ــر مبن ــگاه ب ــد، آن ــده بگیرن ــد کــه حقــوق بشــر را نادی ــم بگیرن ــد اکثریــت تصمی جدی
ــق از اینجــا ناشــی می  شــود کــه اکثریــت هرگــز  همیشــگی آن حق  هــا را ادعــا کــرد؟ از ســوی دیگــر، اهمیــت حقــوق بشــر به طــور دقی

ــت. ــد پذیرف ــوق را نخواهن ــن   آن حق ــض و نادیده  گرفت نق

امــروزه مطابــق بــا نظریــة حقــوق طبیعــی، فقــط بخــش معّیــِن کوچکــی از حقــوق 
شــخصی یــا آزادی هــا، بایــد از دســترس دولــت مقتــدر مطلــق بیــرون باشــد؛ ایــن 
ــه دورة پــس از  ــه اصطــالح »حقــوق بشــر« اســت کــه منشــأ آن ب دقیقــًا اهمیــت ب
ــر  ــت ه ــرون وســطی حرم ــاز می  گــردد.  در ق ــدر ب ــت مقت ــدة دول ــب شــدن ای غال
حقــی کــه به خوبــی تثبیــت شــده بــود، حتــی حــق مثــاًل اخــذ خــراج ســاالنه از یــک 
مــرغ، بــه نــدرت کمتــر از حرمتــی بــود کــه در برخــی قانون  هــای اساســی مــدرن، 

حقــوق بشــر از چنــان حرمتــی برخــوردار اســت!
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طوالنــی بــه ایــن اصــل قــرون وســطایی پایبنــد باشــد، تــا جایــی کــه بــه اشــرافیت مربــوط 
بــود، دولــت لهســتان بــود؛ و درســت بــه همیــن دلیــل، لهســتان بــه واســطة بســط اشــتباه 
حــق وتــو، رو بــه ویرانــی نهــاد. امــا حتــی در میــان آلمانی هــا نیــز گرایشــاتی مشــابه وجــود 

داشــت، کــه می تــوان بــا ایــن مثــال نشــان داد:
شــاه کلوویــس۴۰ دوســت داشــت یــک گلــدان گران قیمــت را مــازاد بــر ســهم مشــروع خــود 
از غنیمــت، در دســت خــود نگــه دارد تــا آن را بــه یــک کلیســا بدهــد؛ همــه بــا ایــن موافــق 
ــا شــاه مخالفــت کــرد،  ــز ب ــه شــیوه ای توهین آمی ــه جــز شــخصی برجســته کــه ب ــد، ب بودن
بــه ایــن صــورت کــه گلــدان را بــا یــک تبــر دو قســمت کــرد. شــاه او را مجــازات نکــرد، 
ــده  ــت ش ــی تثبی ــون عین ــی از قان ــة بخش ــاه به مثاب ــل زوال ش ــخصی غیرقاب ــق ش ــون ح چ
بــود و چیــزی بــود کــه نبایــد در اثــر نادانــی یــک شــخص منفــرد، تصمیــم اکثریــت تغییــر 
می کــرد. واقعیــت ایــن اســت کــه شــاه یــک ســال بعــد از طریــق اصــراری اغــراق شــده 
بــر بخشــی دیگــر از نظــام حقوقــی عینــی، یعنــی قــدرت خــود به عنــوان یــک فرمانــروای 
نظامــی، کــه بــه او اجــازة مجــازات مخالفــان را مــی داد، انتقــام گرفــت. امــا ایــن واقعیت که 
شــاه بایــد در فرصــت مناســب انتقــام می گرفــت و بــرای مجــازات آنــی قــدرت نداشــت، 
نشــان می دهــد کــه فرانســوی ای کــه بــا خواســته شــاه مخالفــت کــرده بــود، هنــگام انــکار 
ایــن امــر کــه حقــی کــه همــه در آن ســهیم هســتند، نمی توانــد جــز بــا تصمیــم متفق القــول 
همــه تغییــر یابــد، نســبت بــه اعتبــار و اســتواری ســخن خــود آگاهــی داشــت. ایــن درســت 
ــه حــق خــود، او را در معــرض انتقــام قــرار  اســت کــه توســل اغراق آمیــز ایــن شــخص ب
ــه  ــرار گرفت]ب ــت ق ــت اکثری ــورد مخالف ــه م ــی هنگامی ک ــر او حت ــر ام ــا در ظاه داد؛  ام
لحــاظ نظــری و حقوقــی[ برحــق بــود؛ چــون حــق او بــرای رعایــت دقیــق قوانیــن در جهــت 
دو تکــه کــردن گلــدان بــا تبــر را نمی تــوان از طریــق هیــچ تصمیــم اکثریــت، از او ســتاند، 

چــون هیــچ قانــون دولتــی ای وجــود نداشــت کــه بتوانــد حقــوق شــخصی را ملغــی کنــد. 
بنابرایــن، مــا در اینجــا بــا مــوردی از حــق مقاومــت۴۱ مواجــه هســتیم، کــه در بخــش بعــد 
ــا خــود شــاه  ــه فقــط ب ــاره اش بحــث خواهیــم کــرد. در ایــن مثــال، شــخص مذکــور ن درب
مخالفــت کــرد، بلکــه در مقابــل همــة اعضــا بــه جــز یــک نفــر، ایســتاد. اگرچــه فقــط یــک 
شــخص منفــرد، آزادانــه یــک حــق تثبیــت شــده را فــرو نگذاشــت، مخالفــت همــان یــک 
نفــر کافــی بــود تــا دولــت نتوانــد قانــون عینــی را، کــه همــة حقــوق شــخصی در آن ریشــه 
ــم  ــای نظــری ای را مشــاهده می کنی ــط محدودیت ه ــه فق ــا در اینجــا ن ــد. م ــر ده دارد، تغیی
کــه قانــون بــر شــاه اعمــال می کنــد، بلکــه محدودیت هایــی را نیــز مشــاهده می کنیــم کــه 

40- King Clovis
41- resistance
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ــرد؛ قان ــُرم ک ــش مح ــوان از حق ــردی را نمی ت ــچ ف ــد. هی ــل می کن ــز تحمی ــه نی ــود عام ــر خ ب

هیــچ قاعــده اکثریتــی وجــود نــدارد. ]شــعار ایــن بــود:[ بگــذار عدالــت اجــرا شــود، بگــذار 
همــه چیــز بــه هــم بریــزد.۴۲ بــه واســطة منطــق ثابــت اندیشــه قــرون وســطایی، هــر ایــدة 
ــر مصلحت ســنجی سیاســی و الغــای قدرت هــای حکومتــی کامــاًل از بیــن مــی رود. ناظــر ب

ــه،  ــرای نمون ــت، ب ــاه می توانس ــه ش ــه اول اینک ــم. نکت ــه را آموختی ــا دو نکت ــا در اینج م
فقــط پــس از آنکــه بــا جامعــه بــه توافــق رســید، مالیــات اخــذ کنــد. نکتــه دوم ایــن اســت 
کــه چنــان توافقــی، دســت کم در مقــام نظــر، شــکل نوعــی مذاکــره بــا تــک تــک افــراد و 
ــش  ــالف فریدری ــا برخ ــرد. ام ــود می گی ــه خ ــات را ب ــت مالی ــه پرداخ ــل ب ــش از تمای پرس
ــا  ــر آن ه ــه »اگ ــرد ک ــه ک ــینانش توصی ــه جانش ــان ب ــارة صاحب منصب ــه درب ــام اول ک ویلی
تمایــل ]بــه همراهــی بــا شــاه را[ نشــان دادنــد۴۳، آنــگاه هرچــه بیشــتر، بهتــر«، شــاهزادگان 
ــنهادی  ــان پیش ــطی، چن ــرون وس ــند. در ق ــن بنویس ــتند چنی ــطایی نمی توانس ــرون وس ق
تقریبــًا کفرآمیــز بــود. نــه فقــط قانــوِن قلمــرو حکمرانــی یــا جامعــه، بلکــه حقــوق ناظــر 
بــر مالکّیــت نیــز قوانینــی تلقــی می شــدند کــه شــاه نمی توانســت فقــط حســب میــل خــود 
در آن هــا دســت ببــرد. بنابرایــن، سلســله ای از مــوارد و مصادیــق وجــود داشــت کــه شــاه 
ــد  ــام نظــر، بای ــد، بلکــه دســت  کم در مق ــه عمــل کن ــا یکطرف ــورد آن ه نمی توانســت در م
بــا جامعــه بــه توافــق برســد. امــا در عمــل، در ایــن مــوارد اتفــاق نظــر بــدون چــون و چــرا 
بــه دشــواری قابــل تحقــق بــود. افــزون بــر ایــن، قانــع کــردن یــک شــاه و ســرور قدرتمنــد 
از ایــن بابــت کار آســانی نبــود کــه از چــه نظــر احتمــاالً از وظیفــة کســب رضایــت، تخّطــی 
کــرده اســت.  بــاز در اینجــا قــدرْت تعیین کننــده بــود. امــا در طــول قــرون وســطی چنــان 
بدعتــی کامــاًل صریــح و آشــکار بیــان نمی شــد؛ بلکــه نازل تــر از آن بــود کــه نســبت بــدان 

ــه: ــرد ب ــا را می ب ــکات م تعهــدی اظهــار شــود.  ایــن ن

بند سوم: اصل مسئولیت )حق مقاومت(
وظیفــه افــراد ایــن اســت کــه از قانــون در مقابــل همــه، و حتــی دولــت، حفاظــت بکننــد. 
ایــن وظیفــه ای اســت بــر دوش همــه؛ همــه اختیــار آن را دارنــد و در واقــع بایــد بــدان مقّیــد 
باشــند. معنــای حقیقــی حــق مقاومــت ایــن اســت، در جایــی دیگــر بــه تفصیــل دربــاره اش 
نوشــته شــده اســت.۴۴ امــا حــق مقاومــت صرفــًا یــک روش قــرون وســطایی بــود، کــه در 
ایده  پــردازی و تکنیــک، نقــص داشــت. حــق مقاومــت بــرای عملــی ســاختن اصلــی بســیار 

42- Fiat justitia, pereat mundus.
43- de bonne grace
44- Cf. supra, pp. 134-81
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ــرای اجرایــش روشــی مناســب تر ســاخته  ــود، اصلــی کــه بعدهــا ب کلی تــر طراحــی شــده ب
و پرداختــه  شــد. ایــن اصــل عبــارت اســت از مســئولیت حکومــت، کــه در قــرون وســطی 
از اصــل مســئولیت شــاه و مشــاوران او چنیــن چنــان چیــزی مــراد می شــد.۴۵ از آنجــا کــه 
حکومــت بــرای محافظــت از قانــون تأســیس شــده اســت، اگــر قانون شــکنی کنــد در واقــع 
ــرده اســت. شــاهی کــه از قانــون عینــی تخّطــی می کنــد،  اقتــدار خــودش را زیــر ســؤال ب
بــا ایــن کار حــق شــخصی خــود بــرای اســتیالء را نیــز از بیــن می بــرد، حقــی کــه بخشــی 
از یــک نظــم قانونــی عینــی اســت. تــو در صورتــی شــاه هســتی کــه حــق شــاه بــودن را بــه 
جــا آوری و از قانــون تخّطــی نکنــی، یــا، در صورتی کــه بــر طریــق حــق باشــی، نــام شــاه 
ــل  ــن دلی ــه ای ــد.۴۶ ب ــد ش ــو خواه ــش مح ــی، نام ــی کن ــر تخّط ــا اگ ــود، ام ــدگار می ش مان
میــان قانــون آرمانــی و قانــون در حــال اجــرا تمایــزی قائــل نبودنــد کــه دســت کشــیدن 
ــه  ــود. شــاه ب ــی ب ــی، نیمه اخالق ــدی نیمــه حقوق ــی، فراین ــرای حکمران شــاه از حــق خــود ب
محــض اینکــه از قانــون تخّطــی می کــرد حــق حکمرانــی خــود را از دســت مــی داد، در واقــع 
او خــود را عــزل می کــرد. حکــم جامعــه، فــرار افــراد بــدون طــی فرآینــد حقوقــی، انتخــاب 
ــرون وســطایی  ــوارد دیگــر، حــق ق ــوارد و بســیاری م ــن م ــه ای ــک )ضــد( شــاه، در هم ی
ــی  ــت آگاهی بخش ــط اهمی ــل فق ــه در عم ــی ک ــاد، حق ــه کار می افت ــت ب ــر مقاوم ــر ب ناظ
و اظهارکنندگــی داشــت، در حالی کــه از دســت دادن حــق حکمرانــی در عمــل دقیقــًا 
ــت و  ــا می گذاش ــی را زیرپ ــای قانون ــاه قیده ــه ش ــید ک ــان می رس ــه پای ــه ای ب در لحظ

ــرد. ــم می ک ــود را فراه ــزل خ ــه ع ــب، زمین به این ترتی
در ایــن نظریــه بــه ایــدة قــرارداد نیــازی نیســت. کســی کــه بــه حقــوق شــخصی دیگــران 
تجــاوز می کنــد خــود را خــارج از نظــم قانونــی قــرار می دهــد و همــة ادعاهــای ناظــر بــر 
ــم، از  ــه دیدی ــه ک ــون، همان گون ــود. چ ــار می ش ــخصی اش بی اعتب ــوق ش ــت از حق محافظ
آنجــا کــه بــرای حفــظ حقــوق حکومــت، قانــون ویــژه ای وجــود نداشــت، پــس کاربــرد ایــن 
اصــل در مــورد کلیــت اقتــدار دولــت، کمتــر از کاربــرد آن در مــورد پایین تریــن اعضــای 
جامعــه مناســبت نــدارد. ســناتوری کــه امپراطــور او را دلبخواهــی عــزل کــرده بــود، چنیــن 
ــور  ــه به ط ــاهی ک ــم.«۴۷ ش ــور نمی دان ــو را امپراط ــر ت ــن دیگ ــود: »م ــان داده ب ــش نش واکن
ــر مرزعــة  ــت خــود ب ــر مالکّی ــی کــه ب ــا همــان اطمینان ــر تخــت نشســته باشــد ب ــی ب قانون
بــه ارث رســیده ادعــا دارد، بــر حــق شــاهی خــود نیــز ادعــا خواهــد داشــت؛ هــر دو ادعــا 

ــد و هــم معــاون شــاه  ــل شــاه بودن ــه داشــته، یعنــی هــم نماینــده مــردم در مقاب ۴۵-در قــرون وســطی مشــاوران یــک شــاه  نقــش دوگان
ــل مــردم، دوگانگــی  ای کــه جانشــینان  مشــاوران تعریــف نشــده قــرون وســطایی - کــه بعدهــا مناصــب قــرون وســطایی نامیــده  در مقاب

ــد. شــدند- آن را پیــش بردن
46- Rex eris si recte regis, or recte faciendo regis nomen tenetur, peccando amittur.
47-  Cf. supra, p. 88
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ــدازه در معــرض خطــر قان ــک ان ــه ی ــز ب ــا هــر دو نی ــد، ام ــر و مقدس ان ــدازه معتب ــک ان ــه ی ب

ــه تعبیــر مــا،  ــا حــق ســایرافراد تفاوتــی نــدارد؛ ب از دســت دادن قــرار دارنــد. حــق شــاه ب
»حــق خصوصــی۴۸« اســت. از شــاه بایــد اطاعــت کــرد، امــا از ظالــم نــه. حاکمــی کــه بــدون 
ــه  ــت، بلک ــاه نیس ــر ش ــد، دیگ ــرف می کن ــل و تص ــان دخ ــران، در حقوق ش ــت دیگ رضای
یــک ســتمگر اســت، و بــا ایــن کار، و بــدون اینکــه از طــرف جامعــه قــدم حقوقــی رســمی 

برداشــته شــود، مطالبــة اطاعــت را از دســت می دهــد. 
پــس روشــن اســت کــه در اینجــا بــرای تبییــن حــق مقاومــت، نیــازی نیســت کــه مفهــوم 
ــون،  ــطایی از قان ــرون وس ــت ق ــل از برداش ــی کام ــتن فهم ــازیم.۴9 داش ــرارداد را وارد س ق
ــم. از ســوی دیگــر، در  ــرارداد اغــراق نکنی ــده ق باعــث می شــود کــه در اهمیــت نظــری ای
ــاال  ــه روابطــی کــه در ب ــرای اشــاره ب ــی ب ــرارداد حکومت ــدة ق ــرون وســطی، از ای اواخــر ق
توضیــح دادیــم، اســتفاده می شــد، و البتــه پــس از آن دوبــاره در ادبیــات کالســیک کشــف 
شــد. ایــدة قــرارداد در اصــل ایــده ای آلمانــی نیســت، امــا ذهن هــای آزمــوده می داننــد کــه 
ــی را نشــان می دهــد کــه  ــل قانون بهتریــن تبییــن از وظیفــة دوســویة شــاه و مــردم در مقاب
بــر هــر دو طــرف اســتیالء داشــت. معــادل آلمانــی بــرای ایــدة قــرارداد، مفهــوم »وفــاداری 
متقابــل«۵۰ اســت. بــر مبنــای ایــن مفهــوم، الزامــات هــر دو طــرف در قانــون عینــی بیــان 
می شــود. حکومــت بــه واســطة رعایــت وفــاداری، در مقابــل مــردم مقّیــد می شــود، درســت 
ــع،  ــا در واق ــد می شــوند. ام ــت مقّی ــل حکوم ــن واســطه در مقاب ــردم بدی ــه م ــه ک همان گون
ــه  ایــن ایــدة آلمانــی کــه حاکمــی کــه ایمــان خــود را از دســت می دهــد، در واقــع هرگون
ادعــای وفــاداری متقابــل را از دســت داده اســت، معــادل همــان آمــوزة کلیســایی ســتمگر 
ــون  ــة قان ــن نظری ــا ای ــدة مذکــور ب ــد؛ و ای اســت، یعنــی کســی کــه خــود را عــزل می کن
طبیعــی تفاوتــی انــدک دارد کــه بــر مبنــای آن قــرارداد حکومتــی بــه واســطة عــدول حاکــم 

از قانــون، لغــو می شــود. 
ــا فهــم  ــرای آنکــه قانــون مقاومــت قــرون وســطایی را کامــاًل بفهیــم، بایــد ببینیــم کــه ب ب
ــا حتــی در برخــی از  ــی دارد. امــروزه م ــی چــه تفاوت ــاری۵۱ انقالب امروزیــن از اصــل خودی
ــه  ــت را ب ــرپیچی از حکوم ــت، س ــون اس ــوب قان ــوز در چارچ ــت هن ــه حکوم ــواردی ک م
ــا  ــرای م ــون ب ــم. چ ــق می کنی ــت، تصدی ــل دول ــت۵۲« در مقاب ــق طبیع ــق »ح ــد تحق قص
مردمــان ایــن روزگار، قانــون )کــه طبیعتــًا در ایــن بســتر قانــون در حــال اجــرا مــد نظــر 
ــت اســت و در  ــون دارای محدودی ــرد؛ قان ــه منحصر به ف ــی و ن ــری اســت نهای ــه ام اســت( ن
48- Private right
49- Cf. supra, pp. 3 2-117.
50- mutual fealty
51- Self  help
52- Right of  Nature



Iranian Institute For Ownership and Market(IIFOM)

29

برخــی مــوارد، بــه واســطة مالحظــات سیاســی یــا دولتــی، و در مــواردی دیگــر، بــه واســطة 
ــالق  ــت و اخ ــل سیاس ــر و ذی ــرع ب ــون ف ــس، قان ــود. پ ــی می ش ــی، ملغ ــات اخالق مالحظ
اســت؛ و مــا ایــن نــازل و فــرع بــودن را زمانــی درمی یابیــم کــه در برخــی مــوارْد انقــالب، 
ــطایی  ــق قرون وس ــا ح ــود. ام ــر می ش ــت، اجتناب ناپذی ــروع نیس ــری مش ــز ام ــه هرگ ک
مقاومــت، حقــی انقالبــی نیســت، بلکــه یکــی از عناصــر برجســتة قانــون مشــروطه  اســت؛ 
یــک مجــوز مشــروطه ای بــرای محافظــت از حقــوق شــخصی. اینجــا بحــث فقــط بــر ســر 
فقــدان تمایــز میــان قانــون عمومــی و قانــون شــخصی نیســت، بلکــه نکتــه بــر ســر تمایــز 
ــن  ــان ای ــا مردم ــه از نظــر م ــال اجراســت. در حالی ک ــون در ح ــی و قان ــون آرمان ــان قان می
روزگار قــدرت اخــالق فراتــر از قانــون و سیاســت و دلیــل دولــت اســت، اساســًا در قــرون 
ــود. ــده ب ــرون وســطایی قانون شــکنی گزی ــدة ق ــود، بلکــه درون ای وســطی محــل توجــه نب

از آنجــا کــه قانــون صرفــًا قانــون بــود و نــه قانــون در حــال اجــرا، اینکــه حکومــت بــدان 
ــت.  ــی آن نداش ــار ذات ــری در ارزش و اعتب ــه، اث ــا ن ــت ی ــه داش ــی و توج ــات و آگاه التف
ــن  ــورزد! از ای ــور ب ــدان قص ــات ب ــه و التف ــه از توج ــی ک ــال حکومت ــه ح ــدا ب ــن، ب بنابرای
ــون توجــه و التفــات داشــت،  ــه قان رو، بســیار اتفــاق می افتــاد کــه یــک شــخص منفــرد ب
ــان وانمــود  ــا چن ــت ی ــده می گرف ــت آن را نادی ــان گمــان می کــرد، در حالی کــه دول ــا چن ی
ــود  ــون وج ــرای قان ــون و ب ــطة قان ــه واس ــط ب ــت فق ــه حکوم ــا ک ــا از آنج ــرد. ام می ک
ــود، در  ــا جایــی کــه مجــری و حافــظ قانــون اســت، واجــد اقتــدار خواهــد ب دارد، فقــط ت
ــود را  ــه خ ــانی ک ــر انس ــد ب ــود، نمی توان ــی می ش ــب بی عدالت ــه مرتک ــی ک ــه قدرت نتیج
ــت  ــون اس ــی[ از آن قان ــد. حاکمّیت]اصل ــته باش ــدار داش ــد، اقت ــون می دان ــه قان ــد ب مقّی
ــت در  ــرای مقاوم ــرد ب ــن، ف ــت. بنابرای ــل اس ــه باط ــه، و در نتیج ــی، ظالمان ــان قدرت و چن
برابــر سوءاســتفاده حکومــت از اقتــدار خــود از هــر حقــی برخــوردار اســت، و دلیلــش فقــط 
ــه  ــت ک ــل اس ــن دلی ــه ای ــتر ب ــه بیش ــت، بلک ــخص نیس ــل ش ــی در مقاب ــکاب بی عدالت ارت
ــه در  ــت، در حالی ک ــرار داده اس ــدار ق ــمول آن اقت ــود را مش ــروع خ ــور نامش ــخص به ط ش

ــرم نشــمارد، دیگــر شــاه نیســت.  ــون را محت ــت کســی کــه قان واقعی

بند چهارم: انتقال ها ]و تکامل ایده ها[
پــس از قــرون وســطی، رشــد نــگاه مبتنــی بــر مفهــوم قانــون اساســی بــه تدریــج تصویــری 
را کــه تــا اینجــا ترســیم کردیــم، تغییــر داد. بیــش از همــه، برداشــت جدیــد از قانــون، بســط 
دســته بندی های جداگانــة قانــون در حــال اجــرا، قانــون مــدون۵۳ و قانــون عمومــی، باعــث 
ــود.  ــر آن هــا اســتوار ب فروریختــن ســتون هایی شــد کــه عمــارت اندیشــه قرون وســطایی ب

53- codified



30IIFOM

انی
ن می

قرو
در 

ی 
ساس

ون ا
ــرون وســطی برخــی بدعت هــای تکنیکــی قان ــن شــود، در اواخــر ق ــی پیــش از آنکــه چنی حت

ــام  ــود و نظ ــول بهب ــول محص ــن تح ــد. ای ــود آم ــه وج ــون ب ــن قان ــدة که ــوب ای در چارچ
ــه  ــه جامع ــان داد ک ــود را نش ــی خ ــه زمان ــود، ک ــت ب ــب رضای ــل کس ــه عم ــیدن ب بخش

سیاســی بــر مبنــای جایــگاه نمایندگــی ســازماندهی شــد.
ــی  ــان جوامع ــه( چن ــم ک ــد بگویی ــم بای ــه کنی ــاهانه مقایس ــای ش ــا مطلق گرایی ه ــر ب )اگ
ــد،  ــظ کردن ــط حف ــه فق ــروطه را ن ــر مش ــر ب ــطایی ناظ ــرون وس ــه ق ــی اندیش ــول اصل اص
ــردی،  ــوق ف ــت از حق ــد محافظ ــی مانن ــاختند، اصول ــم س ــته تر ه ــا را برجس ــه آن ه بلک
ضعیف کــردن، کنتــرل و محــدود ســاختن حکومــت. در اوایــل قــرون وســطی کســانی کــه 
ــا  ــد. ام ــامل می ش ــی را ش ــف متنوع ــدند طی ــه می ش ــر گرفت ــت در نظ ــذ رضای ــرای اخ ب
بعدهــا دامنــه آن افــراد بســیار محــدود شــد؛ همچنیــن، در حالی کــه محــدوده ای  کــه شــاه در 
آن محــدوده مقّیــد بــه کســب رضایــت بــود، در اوایــل قــرون وســطی منعطــف بــود، امــا 
بعــداً ایــن نیــز بــه تصلــب دچــار شــد. تــوده مــردم بــه شــدت عقــب نشســتند و جایــگاه 
خــود را از دســت دادنــد و در مقابــل نماینــدگان و صاحب منصبــان- جایگاهــی محکــم پیــدا 
کردنــد و در نتیجــه، صاحب منصبــان خــود بــه نوعــی اجتمــاِع درون جامعــه یــا فــوق جامعــه 
ــه ای از نایب الســلطنه ها را  ــا طبق ــی ی ــن ترتیــب یــک حکومــت جانب ــل شــدند، و بدی تبدی
تشــکیل  دادنــد. حتــی حــق مقاومــت، کــه بــه واســطة اصــرار اصول قــرون وســطایی بــر آن، 
ــت  ــر نمی توانس ــه دیگ ــد و در نتیج ــدود می ش ــان مح ــه صاحب منصب ــود، ب ــا ب ــوز پابرج هن
ابــزاری اثرگــذار باشــد و به جــای آن بــه یــک روش مشــروطه ای پیشــگیرانه تبدیــل  شــد؛ 
و بدیــن ترتیــب بــه اشــکال مــدرن مســئولیت حکومتــی و مســئولیت پارلمانــی ختــم شــد. 
بــا ایــن تصّلبــی کــه هــم در بدنــة انســانی]و قلمــرو نماینــدگان[ و هــم در اقتــدار نمایندگــی 
راه یافتــه بــود، دولت هــای متأخــر قــرون وســطایی در مــورد جایــگاه مشــروطه دســت بــه 
روشــنگری های مهمــی زدنــد و ســپس اصــل اکثریــت را بــرای نمایندگــی عمومــی مطــرح 
کردنــد کــه بــه لحــاظ تکنیکــی یــک پیشــرفت بــه شــمار می آمــد. همچنیــن، تنــزل آشــکار 
ارگان هــای حکومــت و صالحیــت آن ارگان هــا، کــه در قــرون وســطی تحقــق پیــدا نکــرده 
بــود، و کارکــرد ســالم حکومــت منــوط بــه چنــان تنزلــی اســت، در دورة بعــدی پیشــرفت 
کــرد. همچنیــن ایــن جعــل ســودمند ۵۴ بــه وجــود آمــد کــه اراده افــراد یکــی خواهــد شــد و 
به نحــوی بیــان و تجّلــی پیــدا خواهــد کــرد کــه کل جامعــه را بــه اراده اکثریــت نماینــدگان 
مــردم مقّیــد  ســازد. در عین حــال، بــا ایــن کار بــرای شــاه دقیقــًا مشــخص می شــود کــه در 

کــدام امــور بایــد رضایــت افــراد معّیــن شــده ]یعنــی نماینــدگان[ را بدســت آَوَرد. 
قــرون وســطی ایــن پیشــرف در مناصــب نمایندگــی را، بــه اصطــالح، به طــور کامــل از روح 
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خــود بــرون داده بــود ]یعنــی محصــول طبیعــِت خــود قــرون وســطی بــود[. صاحب منصبــان 
ــفت و  ــی س ــل کنترل ــا تحمی ــا ب ــد. آن ه ــوردار بودن ــی برخ ــطایی حقیق ــرون وس از روح ق
ــرد  ــن روح منحصر به ف ــخصی، ای ــع ش ــوق و مناف ــت از حق ــت و حمای ــر حکوم ــخت تر ب س
ــدرن  ــت م ــه دول ــود ک ــن ب ــة آن ای ــتند. نتیج ــش می گذاش ــه نمای ــطایی را ب ــرون وس ق
ــد  ــان رش ــکل از صاحب منصب ــی متش ــر نظام ــی ب ــت مبتن ــتقیمًا از دول ــت مس نمی توانس
بکنــد. ابتــدا بایــد دلیلــی بــرای وجــود و ضــرورت دولــت ایجــاد شــود. ایــن امــر را اســتبداد 
ــطایی و  ــرون وس ــای غیرق ــر ایده ه ــه ب ــتبدادی ک ــرد، اس ــم ک ــاهزادگان فراه ــاهان و ش ش
حتــی ضــد قــرون وســطایی دولــت و قانــون اســتوار بــود. چــون از آنجــا کــه فهــم قــرون 
ــروطه ای آن در  ــای مش ــه ایده ه ــود، در نتیج ــده ب ــز ش ــی لبری ــول اخالق ــطایی، از اص وس
ــة مطلق گرایــی شــاهان و  ــا دولــت و اقتــدار قــرار داشــت. واکنــش ظالمان تقابــل بســیار ب
ــت  ــل دول ــت و دلی ــد سیاس ــای قدرتمن ــه چنگال ه ــروطه ای را ب ــای مش ــاهزادگان ایده ه ش
ــت  ــخصی تح ــالق ش ــوق و اخ ــه حق ــی ک ــی زمان ــس از آن، یعن ــط پ ــرد. و فق ــل ک تبدی
ــی  ــدرت، جایگاه ــده از ق ــباع ش ــاِن اش ــاره در لویات ــد، دوب ــی درآم ــوق طبیع ــت حق حمای
ــمکش های  ــس از کش ــی پ ــون اساس ــر قان ــی ب ــدرِن مبتن ــت م ــس از آن، دول ــت. پ یاف
ــی و  ــون عموم ــم از قان ــون، اع ــدرت و قان ــان ق ــه می ــی منصفان ــة توافق ــی و در نتیج طوالن

ــرآورد. ــون طبیعــی، ســر ب قان
ــه  ــا ک ــن معن ــه ای ــان آورد، ب ــه می ــخن ب ــی« س ــطای جاودان ــرون وس ــوان از »ق می ت
ــه حیــات خــود ادامــه داده اســت.  ]ایده هــای قــرون وســطایی[ حتــی در دورة مــدرن نیــز ب
ــای  ــدرْن ایده ه ــه، دوره م ــای اول اینک ــم. معن ــا می پذیری ــخن را در دو معن ــن س ــن ای م
بنیــادی قــرون وســطی را بــا اجــرا تکنیکــی و اخــذ نتایجــی بهتــر از آنچــه کــه خــود اهــل 
قــرون وســطی از آن بیــرون کشــیده بودنــد، حفــظ کــرده اســت. معنــای دومــش ایــن اســت 
ــه  ــة مــدرن، میــان تفکــر فرهیختــه و فاضالن کــه تکنیک هــای رشــد یافتــة زندگــی متمدنان
از یــک ســو، و تفکــر عمومــی و عامیانــه، از ســوی دیگــر، شــکاف انداختــه اســت، چیــزی 
ــون در  ــت، چ ــود نداش ــطایی وج ــرون وس ــه ق ــی نیم ــطایی و حت ــرون وس ــر ق ــه در تفک ک
ــدازه  ــه یــک ان ــی ب ــردم عام ــگان و م ــرون وســطایی از ســوی فرهیخت ــم ق آن دوران مفاهی

پذیرفتــه شــده بــود. 
بگذاریــد در ابتــدا، تحقــق و بــه ثمرنشــاندن اهــداف قــرون وســطایی توســط قانــون اساســی 
ــه  ــت ک ــاز نیس ــی نی ــن برهان ــر چنی ــن ام ــان دادن ای ــرای نش ــم. ب ــی کنی ــدرن را بررس م
ــه  ــزام ب ــد: ال ــن قرارن ــی از ای ــون اساس ــر قان ــی ب ــدرِن مبتن ــت م ــادی دول ــای بنی ایده ه
ــن  ــن، ای ــه یقی ــت. ب ــی؛ مســئولیت حکوم ــدگان عموم ــکاری نماین ــون؛ هم ــه قان ــرام ب احت
مــوارد بنیادهــای مشــروطة قــرون وســطایی نیــز هســتند. امــا تغییــرات تکنیکــی ای کــه در 
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ــد و در قان ــرای حصــول ایــن اهــداف ایجــاد شــد، بســیار مهــم و اثرگــذار بودن دورة مــدرن ب

ــدند. ــه می ش ــرا[ مواج ــری ]در اج ــای کمت ــا چالش ه ــطی ب ــرون وس ــا ق ــه ب مقایس
حکومت هــای مــدرن دیگــر توســط چنــان »قانونــی« مقّیــد نمی شــوند، بلکــه توســط قانــون 
ــای  ــیاری از قانون ه ــوند. بس ــد می ش ــوب، مقّی ــِی مکت ــای اساس ــرا و قانون ه ــال اج در ح
اساســی مــدرن از دو بخــش کامــاًل متفــاوت تشــکیل شــده اند؛ در یــک ســو، حقــوق بنیــادی 
یــا حقــوق بشــر قــرار دارد کــه بــا تأثیــر پذیرفتــن از قانــون طبیعــی صورت بنــدی شــده اند؛ 
در ســوی دیگــر، قواعــد کامــاًل تکنیکــی قــرار دارنــد. بــرای نمونــه، تأکید بــر تقســیم قدرت 
در دســتة نخســت قــرار می گیــرد. امــا قواعــد حاکــم بــر گفتگــوی نماینــدگان بــا یکدیگــر، 
ــم در  ــر دو قس ــا ه ــد. ام ــرار می گیرن ــتة دوم ق ــا، در دس ــر این ه ــات و نظی ــن انتخاب قوانی
دســتة قوانیــن در حــال اجــرا قــرار می گیرنــد. هــر یــک از نهادهــا و اجــزاء دولــت، و حتــی 
ــت به عنــوان  ــد، امــا خــود دول ــرار می گیرن ــون در حــال اجــرا ق حکومــت، تحــت ایــن قان
یــک کل، فــوق آن اســت. دولــت، و نــه قانــون در حــال اجــرا، حاکمّیــت و اســتیالء دارد. 
ــون  ــه قان ــد ب ــطایی مقّی ــرون وس ــاه ق ــد ش ــت همانن ــِت درس ــه حکوم ــن، در حالی ک بنابرای
اســت، حتــی اگــر قانونــی ناهمســان باشــد، از ســوی دیگــر، دولــت مــدرن به عنــوان یــک 
کل، بــه قانونــی مقّیــد نیســت، بلکــه فــوق همــة قوانیــن اســت. در قــرون وســطی، در مقابــل 
عمــل دلبخواهــی شــاه یــا حکومــت، محدودیــت وجــود داشــت، امــا چنیــن نبــود کــه ایــن 

محدودیــت هــا مطابــق اصــل دلیــل دولــت تعییــن شــود. 

تقریبــًا در همــة مــوارد مربــوط بــه قــرون وســطی، ایــن پرســش کــه آیــا حکومــت در واقــع 
ــی  ــل محــل بحــث باق ــه دو دلی ــد، ب ــی می کن ــا از آن تخّط ــرام می گــذارد ی ــون احت ــه قان ب
ــت  ــوان مطابق ــهولت می ت ــه س ــروزه ب ــاف آن. ام ــون و انعط ــدة قان ــام ای ــت: ابه ــده اس مان
ــن روزگار  ــردم ای ــر م ــی اگ ــن کــرد. حت ــون را تعیی ــی از قان ــک ارگان دولت ــی ی ــا تخّط ی
ــا  ــرون وســطی ب ــا ق ــروزه در مقایســه ب ــت برخــوردار هســتند، ام ــان از حــق مقاوم همچن
ــق·  ــتفاده از آن ح ــرایط اس ــدام ش ــت ک ــه تح ــرد ک ــن ک ــوان تعیی ــتری می ت ــهولت بیش س
مشــروع اســت. بــه همیــن ترتیــب، امــروزه حفــظ اقتــدار حکومتــی و برقــراری قانــوْن بهتــر 

تأمیــن می شــود. 
امــا در دوره مــدرن دیگــر بــه حــق مقاومــت نیــازی نیســت، چــون قانــون اساســی مــدرِن 

در حالی کــه حکومــِت درســت هماننــد شــاه قــرون وســطایی مقّیــد بــه قانــون اســت، 
حتــی اگــر قانونــی ناهمســان باشــد، از ســوی دیگــر، دولــت مــدرن به عنــوان یــک 

کل، بــه قانونــی مقّیــد نیســت، بلکــه فــوق همــة قوانیــن اســت.
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ــم  ــان در ه ــی را چن ــف دولت ــای مختل ــی ارگان ه ــف نمایندگ ــا و وظای ــوب، کارکرده مکت
تنیــده اســت کــه هــر ارگانــی کــه از حــدود خــود فراتــر مــی رود، به طــور خــودکار مــورد 
بررســی قــرار گرفتــه و تحــت کنتــرل اهرم هــای محافظتــی قانــون اساســی قــرار می گیــرد. 
البتــه همیشــه ایــن اتفــاق نمی افتــد؛ در اینجــا نیــز قــدرت واقعــی حــرف آخــر را می زنــد. 
تخلــف از قانــون اساســی و ســرپیچی ممکــن اســت. امــا چنــان رویدادهایــی فراقانونــی تلقی 
ــرکوبگری  ــدرت س ــِت دارای ق ــق مقاوم ــی، ح ــون اساس ــون و قان ــپهر قان ــوند. در س می ش
ــده اســت. آنارشــی  ــن ش ــراد، جایگزی ــی از طــرف اف ــدرت بازدارندگ ــا نظــارِت دارای ق ب
ــون در حــال اجــرا« و ایجــاد  ــدة »قان قــرون وســطی نشــان می دهــد کــه کشــف مجــدد ای
تمایــز میــان قانــون عمومــی و قانــون شــخصی ]در دورة مــدرن[ چقــدر ســودمند اســت. در 
قــرون وســطی هرکــس بــرای اینکــه بدانــد قانــون چیســت، بایــد بــه نــدای حــس و فهمــی 
کــه خــود شــخصًا از عدالــت دارد گــوش فــرا دهــد. اگــر امــروزه اقلیتــی وجــود دارنــد کــه 
ــمیت  ــدان رواج و رس ــه چن ــود ک ــت ش ــت تقوی ــت هایی از عدال ــد آن برداش ــت دارن دوس
ندارنــد، بایــد تــالش بکننــد کــه از اقلیــت بــودن بــه درآمــده و بــه اکثریــت تبدیــل شــوند 
تــا بتواننــد بــر ارادة دولتــی کــه تعیین کننــده قانــون اســت، حاکــم شــوند. در قــرون وســطی 
چنــان روشــی شــناخته شــده نبــود؛ چــون قانــون توســط ارگان هــای دولــت و حتــی توســط 
اکثریــت، ســاخته نمی شــد، بلکــه بــر همــة ارگان هــای دولــت تقــدم داشــت و از تصمیمــات 
ــان  ــرای حصــول اطمین ــود. شــاه اگــر دوســت می داشــت می توانســت ب ــاآگاه ب ــت ن اکثری
از درســتی فهــم خــود از قانــون، بــا افــراد منتخــب مشــورت بکنــد، و ایــن افــراد بعدهــا بــه 
ــا آن هــا مشــورت بکنــد یــا  نماینــدگان مــردم تبدیــل می شــدند. امــا اینکــه شــاه اساســًا ب
نــه، و اینکــه بــا چــه کســی مشــورت بکنــد، و اینکــه آیــا بــه دیدگاه هــای آن هــا توجهــی 
ــدگان  ــارة ارادة نماین ــن، درب ــر ای ــزون ب ــود. اف ــاه ب ــارات ش ــه، همگــی از اختی ــا ن ــد ی بکن
ــای آن  ــر مبن ــون اساســی وجــود نداشــت، جعلــی کــه ب ــام قان ــی به ن عمومــی، جعــل مدرن
ــری دارد و ارادة  ــد برت ــان را می کنن ــه نمایندگی ش ــانی ک ــر ارادة کس ــدگان ب ارادة نماین
ــه  ــی ب ــام ارادة عموم ــی به ن ــه مفهوم ــازد، به نحوی ک ــر می س ــت را بی اث ــت ارادة اقلی اکثری
وجــود می آیــد کــه همــه را ملــزم و مقّیــد می کنــد. در قــرون وســطی به دلیــل نبــود قانــون 
در حــال اجــرا، امــکان بی اثــر کــردن فهــم اقلیــت یــا اشــخاص منفــرد از ماهّیــت قانــون، 
ممکــن نبــود، حتــی روش دو تکــه کــردن دشــمن بــا شمشــیر کــه ویژگــی حکومــت لهســتان 
ــا  ــة زمینه ه ــر در هم ــاق نظ ــاد اتف ــرای ایج ــان  ب ــل اطمین ــی قاب ــد روش ــود-  نمی توان ب
باشــد. بنابرایــن، در عمــل در قــرون وســطی نمی تــوان بــرای بازداشــتن افــراد از بیــان فهــم 
ــون حقیقــی مانعــی قاطــع ایجــاد کــرد. و از آنجــا کــه در  ــت قان و برداشــت خــود از ماهّی
آن دوران قانــون بــه اتــکای خــود موجــود بــود و نــه نتیجــة تصویــب دولــت، هرکــس ایــن 
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حــق، اگــر نگوییــم وظیفــه،  را داشــت کــه از قانــون در مقابــل انحــراف و تبدیــل شــدنش قان

بــه یــک مایــکل کولهــاس۵۵ محافظــت کنــد. مایــکل کولهــاس از قانونــی محافظــت می کــرد 
کــه همــه ملــزم بــه رعایــت آن بودنــد. او از قانــون در مقابــل کارهــای نامشــروعی محافظــت 
ــیطان  ــا ش ــت ب ــه حکوم ــت ک ــن واقعی ــون ای ــد، چ ــب می ش ــت مرتک ــه حکوم ــرد ک می ک
ــا شــیطان پیمــان  ــد ب ــز بای ــا نیســت کــه شــهروندان نی ــن معن ــه ای پیمــان بســته اســت، ب

ببندنــد. 

ذات نگــرش قــرون وســطایی ایــن بــود کــه میــان قانــون در حــال اجــرا و قانــون آرمانــی 
ــون  ــه قان ــن رویکــرد ب ــا ای ــت ب ــراد، قانونگــذاران، و دول ــدارد. اف ــزی وجــود ن ــچ تمای هی
نــگاه می کردنــد، چیــزی کــه بــا رویکــرد رایــج در زندگــی مــدرن بســیار متفــاوت اســت.  
اگــر بخواهیــم بــا نــگاه مبتنــی بــر مفهــوم قانــون اساســی ســخن بگوییــم، بایــد گفــت کــه 
اگــر امــروزه یــک شــخص بخواهــد بــر قانــون در حــال اجــرا اعتــراض بکنــد، شــخص فقــط 
ــذارد  ــرا بگ ــال اج ــون در ح ــای آن قان ــون را به ج ــود از قان ــم خ ــد فه ــی می توان در صورت
کــه بتوانــد دیــدگاه مجموعــة قانونگذارانــی را تغییــر دهــد کــه بناســت فهــم آرمانــی او از 
ــی در  ــر کس ــطی اگ ــرون وس ــا در ق ــد. ام ــرا بگذارن ــال اج ــون در ح ــای قان ــون را به ج قان
ــودن«  ــه ب ــه مشــاهده می کــرد )کــه در آن دوران »غیرعادالن ــت امــری ناعادالن عملکــرد دول
بــا »غیرقانونــی بــودن« و حتــی »زور« متــرادف بــود(، می توانســت اعــالم بکنــد کــه قانــون 
بــه زور خفــه شــده اســت. امــا در آن صــورت نیــازی بــه اعــالم قانــون جدیــد نبــود؛ بلکــه 
ــرکوب  ــون س ــد و قان ــدول بکن ــت ع ــای حکوم ــخص از بی قانونی ه ــه ش ــط الزم بودک فق
شــده ای را کــه در تنهایــی بــه حیــات خــود ادامــه داده اســت، احیــا بکنــد. ایــن چیــزی بــود 
ــال  ــرد؛ اعم ــور می ک ــت را مجب ــود، دول ــر الزم ب ــت، و اگ ــاس می خواس ــکل کوله ــه مای ک

ــل زور. زور در مقاب
خوشــبختانه، ]امــروزه[ هنگامی کــه می بینیــم عدالــت آســیب دیــده اســت، دیگــر نیــازی بــه 

Michael Kohlhaas  -۵۵ . شخصیت اصلی رمانی از هاینریش فون کالیست.-م.

اگــر امــروزه اقلیتــی وجــود دارنــد کــه دوســت دارنــد آن برداشــت  هایی از عدالــت 
تقویــت شــود کــه چنــدان رواج و رســمیت ندارنــد، بایــد تــالش بکننــد کــه از اقلیت 
ــی کــه  ــر ارادة دولت ــد ب ــا بتوانن ــل شــوند ت ــت تبدی ــه اکثری ــده و ب ــه درآم ــودن ب ب
تعیین کننــده قانــون اســت، حاکــم شــوند. در قــرون وســطی چنــان روشــی شــناخته 
ــت،  ــط اکثری ــی توس ــت و حت ــای دول ــط ارگان  ه ــون توس ــون قان ــود؛ چ ــده نب ش
ــر همــة ارگان  هــای دولــت تقــدم داشــت و از تصمیمــات  ســاخته نمی  شــد، بلکــه ب

اکثریــت نــاآگاه بــود.
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چنــان نحــوه ای از اعمــال زور نیســت. پاالیش هــاش مفهومــی و ارتقاءهــای تکنیکــی باعــث 
شــد تــا غایــت مــورد انتظــار مشــروطة قــرون وســطایی، در دولــت مــدرِن مبتنــی بــر قانــون 
اساســی نتایــج بهتــری به دنبــال داشــته اســت، بــه خصــوص از حیــث تأمیــن صلــح، بــدون 
اینکــه بــه فروپاشــی قانــون اساســی منجــر شــود. امــا ایــن نــکات اخیــر بــا معنــای دوم تعبیِر 
»حیــات جاودانــی قــرون وســطی«، کــه پیــش از ایــن اشــاره کردیــم، مطابقــت دارد، یعنــی 
ایــن معنــا کــه روح مشــروطه قــرون وســطایی و شــیوه های اندیشــیدن آن حتــی در دوران 
ــه  ــًا به دلیــل صورت هــای پیچیده تر]مــدرن آن[، ب ــز حفــظ شــده اســت، کــه دقیق مــدرن نی
ــن، در  ــه منجــر شــده اســت. پیــش از ای ــه و نافرهیخت ــان تفکــر فرهیخت ایجــاد شــکاف می
ــر ایــن امــر به طــور کلــی تأکیــد کردیــم، و اکنــون  ــون ب انتهــای بخــش دوم بحــث از قان

بایــد همــان نــکات را بــا اشــاره بــه قانــون اساســی تکــرار کنیــم. 
ــزی را کــه  ــوده اســت کــه چی ــر دشــوار ب ــن ام ــم ای ــردم فه ــة م ــرای ذهــن عام همــواره ب
ــود  ــتن خ ــود داش ــق وج ــت ح ــه دول ــون همیش ــت. چ ــون نیس ــادل قان ــد، مع ــق می دان ح
ــت مطابقــت  ــا حــس عمومــی از عدال ــی اش، ب ــد حکمران ــن واقعیــت کســب می کن را از ای
دارد؛ امــا گاه الزم اســت بــرای اثبــات لــزوم وجــود دولــت، توضیــح و تبییــن ارائــه شــود. 
راه اصــالِح قانــون راهــی طوالنــی اســت و متأســفانه ایــن راه بــرای اقلیــت مســدود اســت. 
ــی  ــده و طوالن ــا و روال پیچی ــه محدودیت ه ــد ک ــرعت درنمی یاب ــه س ــی ب ــان معمول انس
زندگــی مــدرن عمومــی و قانونــی، چقــدر ثمربخــش و ضــروری اســت. با این حــال، دولــت 
ــون عمومــی،  ــون مکتــوِب در حــال اجــرا و قان ــه واســطة قان قــوی دورة مــدرن مــردم را ب
آمــوزش داده و فرهیختــه ســاخته اســت و در نتیجــه امــروزه مــردم بــه نــدرت افــکار ناظــر بر 
ــه جــز مردمــان ســتمدیده و ســرکوب شــدة تحــت  ــد. ب ــام واقعــی را در ســر می پرورانن قی
حکومت هــای بیگانــه، کــه حتــی امــروزه بــه نظــر می رســد بــرای آن هــا نیــز حــق مقاومــت 
قانونــی جاودانــی باشــد، دیگــر اثــری از حــق مقاومــت باقــی نمانــده اســت. امــروزه مطالبــة 
ــرون وســطی  ــه در ق ــود ک ــرح می ش ــناختی مط ــای ش ــر مبن ــی ب ــون آرمان ــک قان ــدی ی اب
وجــود نداشــت؛ یعنــی ایــن فهــم کــه اصــالح قانــون، بــا وجــود مخالفــت و تعلــل، یقینــًا از 
طریــق یــک قانــون در حــال اجــرای الــزام آور و تصمیــم اکثریــت و قانون نویســی بدســت 
خواهــد آمــد و نــه از طریــق بــاور داشــتن بــه قانونــی کــه بــه اتــکای خــود وجــود دارد، و 
نیــز بــا توســل بــه حاکمّیــت آگاهــی فــردی قابــل حصــول اســت، کــه بــه اتــکای آن آگاهی، 
ــت  ــرار می گرف ــی  ق ــل دولت ــرد و در مقاب ــاء می ک ــد، آن را احی ــیب می دی ــون آس ــر قان اگ
کــه بــدان آســیب زده اســت. مــردم کشــورهایی ماننــد فرانســه و انگلســتان، کــه بــه لحــاظ 
سیاســی به خوبــی آمــوزش دیده انــد و فرهیخته ترنــد، و روح دولــت را بــا ارادة افــراد 
امتــزاج بخشــیده اند، در مقایســه بــا مردمانــی ماننــد مــردم روســیه کــه ذهنیت شــان قــرون 
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امــا، از یــک نظــر شــهروندان خصوصــی۵۶ به طــور نظــری هرگــز آن جذابیتــی را نخواهنــد 
داشــت کــه مــردم در قــرون وســطی داشتند.]شــهروندان امــروزی[ هرگــز از حقــوق شــخصی 
ــه از  ــت ک ــادی ای اس ــن بنی ــون قوانی ــش همچ ــدس و حرمت ــه تق ــری ک ــوان ام ــود به عن خ
ــت  ــن محافظ ــا ای ــرد. ام ــد ک ــاع نخواهن ــد، دف ــت می کن ــه محافظ ــت و جامع ــود دول وج
نظــرِی بــدون حــد و مــرز از حقــوق شــخصی، در عمــل، نــه فقــط از منظــر دولتــی کــه در 
ــود، مزیتــی مبهــم  شــاخ و برگ هــای حقــوق شــخصِی بســیار رشــد کــردْه گرفتــار شــده ب
ــود، بلکــه از نظــر افــراد نیــز چنــان وضعیتــی داشــت. چــون جایــی کــه  ــل تردیــد ب و قاب
به دلیــل فقــدان تمایزگذاری هــای مفهومــی روشــن، امــور کوچــک بــه انــدازة امــور بــزرگ 
ــن  ــا بزرگتری ــی ب ــن خطــر وجــود دارد کــه حت ــد، همــواره ای ــرار می گیرن ــرام ق ــورد احت م
امــور نیــز همچــون امــور پیــش پاافتــاده معاملــه شــود. در عــدم تمایــز میــان قانــون آرمانــی 
ــر-  ــه اســت. اگ ــت نهفت ــراد و حکوم ــرای اف ــیاری ب ــرات بس ــرا خط ــال اج ــون در ح و قان
بــرای مثــال در مــورد جــان هــاس۵۷- یــک شــاه بــه یــک شــخص وعــده داده باشــد در فــالن 
ــدای  ــق ن ــی ســپس از طری ــد، ول ــه خطــر بیفت شــورا کاری نخواهــد کــرد کــه امنیــت او ب
ــور  ــت او به ط ــن امنی ــگاه تأمی ــت، آن ــد اس ــخص مرت ــه آن ش ــود ک ــالم ش ــدس اع روح الق
ــه  ــت، در صورتی ک ــش  دول ــر کن ــی و ه ــر حق ــون ه ــد، چ ــد ش ــوع خواه ــودکار بالموض خ
بــرای ایمــان مخــرب باشــد، اعتبــاری نخواهــد داشــت. امــروزه افــراد مطمئــن نیســتند کــه 
اگــر دولــِت حاکــم در مخمصــه باشــد و دچــار شــهوت قــدرت شــده باشــد، حقــوق شــخصی 
او را محــدود نخواهــد کــرد. انســان امــروزی فقــط از بابــت دو چیــز اطمینــان دارد و ایــن 

دو بــرای او کافــی اســت. 
ــم  ــان محک ــی چن ــد اخالق ــی قواع ــه برخ ــت ک ــن باب ــن از ای ــت از یقی ــارت اس ــی عب اول
ــن دوم  ــد. یقی ــض بکن ــا را نق ــد آن ه ــی نمی توان ــچ دولت ــدت هی ــه در طوالنی م ــتند ک هس
ــه در  ــانی ک ــی، کس ــدگان عموم ــق نماین ــت از طری ــارکت در حکوم ــت از مش ــارت اس عب
طوالنی مــدت می تــوان از آن هــا انتظــار تأمیــن ایــن اســتلزامات اخالقــی را در مقابــل هــوی 
و هــوس افــراد داشــت، و در ایــن میــان اهمیتــی نــدارد کــه آســیب های نمایندگــی عمومــی 
چیســت. امــا بــرای حکومــت مــدرن مبتنــی بــر قانــون اساســی ایــن موضــوع هیــچ اهمیتــی 
ــا  ــد ی ــزاج یافته ان ــوب امت ــادی مکت ــن بنی ــا قوانی ــی ب ــد اخالق ــان قواع ــا چن ــه آی ــدارد ک ن
ــال  ــوِن در ح ــان در قان ــر امتزاج ش ــه ب ــر به هیچ وج ــد مذک ــری قواع ــون نقض ناپذی ــه. چ ن
اجــرا، کــه به طــور نظــری بــه ســهولت قابــل تغییــر اســت، منــوط نیســت. بلکــه، بــر ایــن 
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واقعیــت منــوط اســت کــه قواعــد مذکــور، قانونــی آرمانــی را بازمی نمایاننــد، کــه بــرای همــه 
شــهروندان، یــا دســت کم بــرای اکثریتــی قابل توجــه از آن هــا، قداســت دارد و در دولت هــای 
ــه  ــد ک ــامان یافته ان ــوی س ــی به نح ــای حکومت ــی، ارگان ه ــون اساس ــر قان ــی ب ــدرن مبتن م
ــی  ــد اخالق ــن عقای ــک از ای ــوند، از هیچ ی ــازات ش ــه مج ــدون آنک ــد ب ــان نتوانن هیچ کدام ش
عــدول کننــد. ایــن واقعیــت را کــه قــرون ۱۸ و ۱9، قوانیــن بنیــادی، یعنــی بخشــی کوچــک 
از ایــن مطالبــات اخالقــی بنیــادی، در برخــی کشــورها در قوانیــن اساســی مکتــوب وارد شــده 
ــد آن را  ــح داد، بلکــه بای ــدرن توضی ــون اساســی گرایانة م ــای روح قان ــر مبن ــد ب ــد، نبای بودن
بخشــی از »قــرون وســطای جاودانــی« دیــد کــه در کشــمکش بــا مطلق گرایــی قــرار گرفــت و 
ایــن ســوءفهم بــه وجــود آمــد کــه ماهّیــت قانــون مکتــوب از چنــان مؤلفــه اخالقــی برخــوردار 
ــت،  ــذار اس ــن دوره گ ــخصه های ای ــی از مش ــوق طبیع ــه حق ــوط ب ــای مرب ــت. نظریه ه اس

دوره ای کــه ترکیبــی اســت از قــرون وســطی و دوره مــدرن.

امــا هــدف مــا ایــن نیســت کــه بــه چنیــن مباحثــی نزدیــک شــویم. همین قــدر کافــی اســت 
ــون  ــا قان ــدرن در رابطــه ب ــرون وســطایی و م ــای ق ــان ایده ه ــای می ــط پیونده ــه فق ــه ن ک

اساســی را خاطرنشــان ســاختیم، بلکــه تضادهــای آن هــا را نیــز برشــمردیم. 
قــدرت اجرایــی  فــراوان دولــت مــدرن ایــن بــاور را بــر افــراد تحمیــل می کنــد کــه حتــی 
ــد در حــال اجــرا،  ــون ب ــه« همچنــان حکومــت اســت، و حتــی قان یــک حکومــت »ناعادالن
ــه  ــون، ب ــطایی قان ــرون وس ــدة ق ــدرن[ ای ــیدن دوره م ــا فرارس ــت. ]ب ــون اس ــان قان همچن
ــاد، تســلیم  ــد از قــدرت بســیار زی ــت بهره من ــه دول ــه و همچنیــن ب ــون مکتــوب فاضالن قان
ــال[  ــود و ]در عین ح ــش رازآل ــه اعماق ــون، ک ــطایی از قان ــرون وس ــم ق ــت مبه ــد. برداش ش
بــارور بــود، بــرای جامعــة محــدود قــرون وســطایی بســنده بــود، چــون در چنــان جامعــه ای 
ــی  ــم حقوق ــی از نظ ــت کل بخش های ــرد می توانس ــر ف ــناختند و ه ــر را می ش ــه یکدیگ هم
مرتبــط بــه خــود را بررســی بکنــد؛ امــا ایــن فهــم ســاده از قانــون مانعــی جــدی در مقابــل 
ایجــاد یــک دولــت قدرتمنــد بــود؛ قانــون قــرون وســطایی بــرای جوامــع کوچــک به قــدر 
بســنده خــوب بــود، امــا پــس از بــه وجــود آمــدن پادشــاهی های بــزرگ، دیگــر بســنده و 

مناســب نبــود. 

ــد  ــل می کن ــراد تحمی ــر اف ــاور را ب ــن ب ــدرن ای ــت م ــراوان دول ــی  ف ــدرت اجرای ق
کــه حتــی یــک حکومــت »ناعادالنــه« همچنــان حکومــت اســت، و حتــی قانــون بــد 
ــرون  ــدة ق ــدرن[ ای ــا فرارســیدن دوره م ــون اســت. ]ب ــان قان در حــال اجــرا، همچن
ــد از  ــت بهره   من ــه دول ــن ب ــه و همچنی ــوب فاضالن ــون مکت ــه قان ــون، ب وســطایی قان

قــدرت بســیار زیــاد، تســلیم شــد.



ماکیاولی که بود؟
منادی شیطان و بنیان گذار سیاست مدرن 

موری راتبارد
مترجم: محمدجواد خالقی راد

ــون  ــی همچ ــاز موضوعات از دیرب
ــوع رابطــة  ــت و ن ســاختار حکوم
ــردم و حــد و حــدود  ــا م حاکــم ب
ــورد  ــان م ــرای حاکم ــدرت ب ق
ــزد فیلســوفان  بحــث و نظــر در ن
ــن  ــت. در ای ــوده اس ــران ب و متفک
ــوارد مهمــی  خصــوص یکــی از م
کــه همــواره مــورد اختــالف بــوده 
ــت  ــرده اس ــوه ک ــروری جل و ض
حــد و مــرز قــدرت و نحــوة 
اعمــال آن در مقابــل مــردم اســت.  
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مقدمه مترجم
بــا وجــود نظریــات متعــدد تــا پیــش از نظریــات نیکولــو ماکیاولــی۱، عمــده نظــرات بــر ایــن 
اســتوار بــوده کــه مذهــب و اخــالق به عنــوان دو ابــزار بــرای کنتــرل و محــدود کــردن قــدرت 
حکومــت و حاکمــان می   توانــد اثربخــش باشــد و مانعــی گردنــد تــا اینکــه حاکمــان در اعمــال 
قــدرت خــود تابــع قوانیــن و ضوابطی باشــند کــه در صــورت تخّطــی از چنین قوانینــی، حکومت، 
و در رأس آن حاکــم، مشــروعیت و محبوبیــت خــود را در پیشــگاه مــردم و در ذهــن و ضمیر آن ها 
از دســت می   دهــد و چنیــن بــود کــه معیــار ســنجش میــزان مشــروعیت یــک حکومــت در گــرو 
رعایــت کــردن یــا نکــردن مضامیــن مذهبــی و اخالقــی در نــزد مــردم بــود. اما ایــن رویــه بعدها 
بــا آمــدن ماکیاولــی و بســط نظریــات او تغییــرات بنیادینــی کــرد به طــوری کــه می تــوان آن 
را انقالبــی در حــوزة حکمرانــی دانســت. البتــه ماکیاولــی بــه دنبــال آن نبــود کــه بــه مقابلــه بــا 
مفاهیــم و مضامیــن مذهبــی بپــردازد بلکــه ســعی کــرد ایــن مفاهیــم و مضامیــن را کــه تــا قبــل 
از او بــر حکومــت چیــره بــود، ذیــل قــدرت حکومــت قــرار دهــد. بــه عبــارت دیگــر تــا قبــل 
از ماکیاولــی اگــر اصــل و اصالــت بــه مذهــب و رعایــت امــور مذهبــی داده می   شــد امــا بعــد 
از ماکیاولــی ایــن اصالــت بــه خــود حکومــت داده شــد. بنابرایــن هــر چیــزی حتــی مذهــب و 
ــاس  ــی می بایســت پ ــن مذهــب و اخالق ــود چنی اخــالق اگــر در خدمــت حکومــت و حاکــم ب
ــان  ــی در کتــاب خــود بی ــرود! ماکیاول ــر این صــورت می   بایســت از بیــن ب داشــته شــود در غی
مــی   دارد که»پــاس حرمــت نهادهــای الهــی، مایــة عظمــت کشورهاســت« امــا او چنیــن چیــزی 
ــود.  ــش نش ــت در تصمیم گیری   های ــتقالل حکوم ــع از اس ــه مان ــد ک ــر آن می   دان ــروط ب را مش
بنابرایــن او معتقــد بــود در حــوزة علــوم سیاســی بایــد نگاهــی کارکردگرایانــه و ایــن جهانــی 
بــه امــور سیاســی داشــت تــا نگاهــی مذهبــی و حتــی اخالقــی. از ایــن رو معیــار و ســنجش او 
بــرای هــر امــری در سیاســت چنیــن خالصــه می   شــد کــه آیــا ایــن امــر بــرای بقــای حاکــم یــا 

حکومــت و افزایــش قــدرت آن هــا کارکــرد دارد یــا خیــر؟

ماکیاولی که بود؟۲ 
ــای  ــط الیگارش ه ــدا توس ــی را ابت ــة سیاس ــت مطلق ــن حکوم ــی دکتری ــت های ایتالیای اومانیس
جمهوری   خــواه و ســپس توســط حــکام مســتبد، یعنــی ســلطان و پادشــاه، مطــرح کــرده بودنــد. 
امــا یــک نکتــه حیاتــی بــرای رهایــی حاکــم از تمــام قیــد و بندهــای اخالقــی و اجــازه دادن بــه 
هوس   هــای شــاهانه و حتــی تجّلیــل از حکومــت کنتــرل نشــده و لــگام گســیختة آن، باقــی مانــد. 
ــد،  ــر نمی   تافتن ــی ب ــت دولت ــر حکوم ــادی ب ــرل بنی ــچ کنت ــت ها هی ــه اومانیس ــرا در حالی ک زی

1- Niccolo Machiavelli
2- https://mises.org/library/who-was-niccolo-machiavelli
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امــا هنــوز یــک مانــع مهــم باقــی مانــده بــود: فضایــل مســیحی کــه همــه اومانیســت   ها توصیــه ماک
می   کننــد، حاکــم بایــد مســیحی باشــد، بایــد همیشــه بــه عدالــت پایبنــد باشــد، و بایــد صــادق و 
شــریف باشــد. پــس آنچــه بــرای تکمیــل توســعه نظریــة مطلق   گرایــی الزم بــود، نظریه      پــردازی 
ــول  ــات اص ــه مدعی ــم را ب ــوز حاک ــه هن ــی را ک ــای اخالق ــرس، زنجیره   ه ــدون ت ــه ب ــود ک ب
ــو ماکیاولــی، بوروکــرات  اخالقــی محــدود می   کــرد، بشــکند. آن مــرد کســی نبــود جــز نیکول
فلورانســی)۱۵۲۷-۱۴۶9(؛ در یکــی از تأثیرگذارتریــن آثــار فلســفه سیاســی کــه تــا بــه حــال 

نوشــته شــده اســت: شــهریار۳.

ماکیاولی؛ منادی شیطان
ــد.  ــا آم ــه دنی ــی ب ــل توســکانِی نســبتًا مرفه ــوادة اصی ــس، در خان ــی در فلوران ــو ماکیاول نیکول
ــال ۱۴9۴  ــی داد و در س ــح م ــینیوریا۴ ترجی ــه س ــم را ب ــی قدی ــورِی الیگارش ــوح جمه او به وض
زمانــی کــه جمهوری خواهــان، مدیچی هــا۵ را از فلورانــس بیــرون کردنــد، نیکولــوی جــوان وارد 
بوروکراســی شــهر شــد. ماکیاولــی کــه بــه ســرعت در دولــت پیشــرفت کــرد، دبیــر شــورای 
ــن  ــرد. او ای ــت می ک ــس را مدیری ــای فلوران ــی و جنگ ه ــت خارج ــه سیاس ــد ک ــره   ای ش ده نف
پســت مهــم را تــا زمانــی کــه مدیچی هــا در ســال ۱۵۱۲ فلورانــس را مجــدداً فتــح کردنــد و در 
یــک ســری مأموریت هــای دیپلماتیــک و نظامــی مشــغول بــه کار شــدند، حفــظ کــرد. ماکیاولی 
ــه  ــود ک ــب۶ ب ــدی فرصت   طل ــه ح ــود و ب ــر« ب ــردی »انعطاف پذی ــه ف ــز اینک ــود ج ــزی نب چی
ــرد.  ــتقبال ک ــا اس ــد و از بازگشــت مدیچی   ه ــز کن ــا، عزی ــزد مدیچی ه ــود را ن ــرد خ ــالش ک ت
در طــول ســال ۱۵۱۳، او کتــاب شــهریار را نوشــت کــه ظاهــراً یکــی دیگــر از مجموعه هــای 
ســّنتی کتــب پنــد و انــدرز بــه شــاهزادگان بــود. ماکیاولــی امیــدوار بــود کــه مدیچی هــا را بــه 
خوانــدن آن ترغیــب کنــد تــا شــاید بــه یــک پســت بوروکراتیــک عالــی بازگردانــده شــود امــا 
ــزو دو مدیچــی شــکوهمند۷« را نداشــت با این حــال،  ــه »لورن ــاب ب ــم کت ــرای تقدی شــرم الزم ب
مدیچی هــا طعمــه را نپذیرفتنــد و تنهــا چیــزی کــه بــرای ماکیاولــی باقــی مانــد ایــن بــود کــه 
ــی در  ــردد. ماکیاول ــه بازگ ــای جمهوری خواهان ــه توطئه ه ــد و ب ــاز کن ــی را آغ ــة ادب ــک حرف ی
ــة  فلورانــس کــه متعلــق  ــاغ اوریســالری۸ در حوم ــز جمهوری خواهــان در ب جلســات توطئه آمی

3- The Prince
Signori-۴- دولت شهرهای ایتالیای قرون وسطی و رنسانس که توسط یک سینیور)ارباب( اداره می شد

ــس، تحــت ریاســت  ــوری فلوران ــم در جمه ــرن پانزده ــار در نیمــه اول ق ــرای اولین   ب ــدان ســرمایه   گذار و سیاســت   مدار کــه ب ــک خان ۵- ی
Medicis-کاســیمو دی مدیچــی برجســته شــد

6- Opportunism
7- Orenzo de› Medici
8 - Oricellari Gardens
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بــه اشــراف   زاده ای بــه نــام کوزیمــو روچــالی9 بــود، شــرکت کــرد. در بــاغ اوریســالری بــود کــه 
ــاب اول  ــاب ده کت ــی در ب ــود، »گفتارهای ــم خ ــاب مه ــن کت ــای دومی ــی پیش نویس ه ماکیاول
تیتــوس لیــوی۱۰« را کــه از ۱۵۱۴ تــا ۱۵۱9 نوشــته شــده بــود، مــورد بحــث قــرار داد. نیکولــو 
ماکیاولــی در طــول قــرن شــانزدهم و تــا دو قــرن بعــد در سراســر اروپــا مــورد توهیــن و مذّمــت 
ــادی آگاه شــیطان و شــخصیتی  ــخ غــرب، من ــرد در تاری ــردی منحصر به ف ــت. او را ف ــرار گرف ق
شــیطانی می دانســتند کــه شــیاطین را در دنیــای سیاســت رهــا کــرده بــود. انگلیســی ها از نــام او 
به عنــوان مترادفــی بــرای ابلیــس اســتفاده می   کردنــد. امــا در دوران مــدرن، شــهرت ماکیاولــی 
ــته  ــذار رش ــوان بنیان گ ــی، به عن ــمنداِن علوم   سیاس ــین دانش ــا تحس ــیطان ب ــادی ش ــوان من به عن
ــود  ــار گذاشــته ب ــی اخالق گرایــی منســوخ شــده را کن ــرا ماکیاول ــدا کــرد! زی ــر پی آن هــا تغیی
تــا بــا خونســردی و سرســختی به قــدرت نــگاه کنــد. او رئالیســتی سرســخت و پیشــگام توســعة 
ــر فرانســیس بیکــن۱۱  ــود. همچنان کــه ِس ــی و مســتقل از ارزش ب ــدرن و اثبات ــم سیاســِی م عل
مرکانتیلیســت، بنیان گــذار روِش علمــی مــدرن در اوایــل قــرن هفدهــم چنیــن نوشــته اســت: »ما 
بــه شــدت بــه ماکیاولــی و دیگــران مدیــون هســتیم چراکــه آنچــه کــه مــردم انجــام می دهنــد را 
بیــان می کننــد نــه آنچــه را کــه بایــد انجــام دهنــد«. بــه هــر حــال، ماکیاولــی معلــم شــیطان بود 

یــا دانشــمند علــوم سیاســی غیرارزش گــرا؟ بگذاریــد ببینیــم. 

ــاهان  ــای پادش ــد و ارزه ــب پن ــِر کت ــة دیگ ــبیه آئین ــیار ش ــهریار بس ــاب ش ــگاه اول کت در ن
اومانیســتی اواخــر قــرن پانزدهــم بــود. انتظــار می رفــت شــهریار در پــی فضیلــت و فرزانگــی 
ــه دنبــال افتخــار، شــکوه و شــهرت  باشــد و انتظــار می رفــت کــه در توســعة ایــن فرزانگــی ب
9-Cosimo Rucellai
10- The Discourses on the First Ten Books of  Titus Livy

این کتاب در ایران به اسم »گفتارها« ترجمه و توسط انتشارات خوارزمی منترش شده است.

11- Sir Francis Bacon

ــا  ــد در سراســر اروپ ــرن بع ــا دو ق ــرن شــانزدهم و ت ــی در طــول ق ــو ماکیاول نیکول
مــورد توهیــن و مذّمــت قــرار گرفــت. او را فــردی منحصر به فــرد در تاریــخ غــرب، 
ــای  ــادی آگاه شــیطان و شــخصیتی شــیطانی می دانســتند کــه شــیاطین را در دنی من
ــرای ابلیــس  ــی ب ــوان مترادف ــام او به عن ــود. انگلیســی ها از ن ــا کــرده ب سیاســت ره
ــادی  ــوان من ــی به عن ــهرت ماکیاول ــدرن، ش ــا در دوران م ــد. ام ــتفاده می   کردن اس
ــا  ــته آن ه ــذار رش ــوان بنیان گ ــی، به عن ــمنداِن علوم   سیاس ــین دانش ــا تحس ــیطان ب ش

تغییــر پیــدا کــرد!
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ــادی ایجــاد ماک ــی شــدید و بنی ــرم ســّنتی دگرگون ــن شــکل و ف ــی در درون ای ــا ماکیاول باشــد. ام
ــرا کاری  ــاخت. زی ــا س ــی برپ ــة سیاس ــرای نظری ــدی را ب ــم جدی ــب پارادای ــرد و به این ترتی ک
کــه ماکیاولــی انجــام داد بازتعریــف مفهــوم انتقــادی فضیلــت بــود. بــرای اومانیســت ها، هماننــد 
مســیحیان و نظریه پــردازان کالســیک، فضیلــت و فرزانگــی در امــوری ماننــد صداقــت، عدالــت، 
خیرخواهــی و غیــره، تحقــق فضایــل ســّنتی کالســیک و مســیحی محســوب می شــد. برعکــس 
بــرای ماکیاولــی فضیلــت در حاکــم یــا پادشــاه - و روی هــم رفتــه بــرای اومانیســت   های متأخر 
صرفــًا بــرای پادشــاه لحــاظ می شــد- بــه ســادگی و وحشــتناکی چیــزی بــود کــه پروفســور 

ــد: ــان می کن ــکینر۱۲ بی اس
                        »هر کیفیتی که به پادشاه کمک می کند تا حکومتش را حفظ کند«.

 به طــور خالصــه، نــه تنهــا هــدف پادشــاه حفــظ و گســترش قــدرت خــود بلکــه حکومــت بــر 
دولــت بــود. در واقــع حفــظ و گســترش قــدرت پادشــاه هــدف و فضیلــت اوســت و بنابرایــن هر 
وســیله ای کــه بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف الزم باشــد موّجــه می شــود. پروفســور اســکینر در 
بحــث آموزنــدة خــود دربــارة ماکیاولــی ســعی می کنــد از او در برابــر اتهــام »منــادی شــیطان« 
ــتایش  ــیطان را س ــه ش ــی فی نفس ــه ماکیاول ــد ک ــا می گوی ــه م ــکینر ب ــد. اس ــاع کن ــودن دف ب
ــل  ــاالً فضای ــا، او احتم ــایر چیزه ــودن س ــان ب ــرض یکس ــا ف ــت ب ــه در حقیق ــد، بلک نمی کن
ــل باعــث  ــی آن فضای ــی اینکــه وقت ــی داد. به طــور ســاده یعن ــح م مســیحی ارتدکــس را ترجی
دردســر می شــدند یعنــی زمانــی کــه بــا هــدف اصلــی حفــظ قــدرت حکومــت در تقابــل قــرار 
ــز  ــر نی ــد. اومانیســت های بی تجربه ت ــته می ش ــار گذاش ــد کن ــل مســیحی بای ــد، فضای می گرفتن
طرفــدار حفــظ حکومــت پادشــاه و دســتیابی بــه عظمــت و شــوکت بودنــد. با این حــال، آن هــا 
معتقــد بودنــد کــه ایــن کار تنهــا بــا حفــظ و پایبنــدی بــه فضایــل مســیحی امکان پذیــر اســت. 
در مقابــل، ماکیاولــی دریافــت کــه پایبنــدی بــه عدالــت، صداقــت و دیگــر فضایــل مســیحی 
ممکــن اســت گاهــی یــا حتــی در بیشــتر مواقــع با هــدف حفظ و گســترش قــدرت حکومــت در 
تضــاد باشــد. از ایــن رو از نظــر ماکیاولــی، فضایــل ارتدوکســی بایــد از میــان برداشــته می شــد. 

اســکینر، ماکیاولــی را بــه شــرح زیــر خالصــه می کنــد:
مفهــوم نهایــی ماکیاولــی در مــورد اینکــه انســاِن بــا فضیلــت چیســت و آخریــن توصیه هــای او 
ــه پادشــاه می گویــد کــه  ــا گفتــن ایــن جملــه خالصــه کــرد کــه او ب ــه پادشــاه را می تــوان ب ب
بیــش از هــر چیــز مطمئــن شــود کــه او فــردی شــود »بــا خلــق و خویــی منعطــف« لــذا او بایــد 
بتوانــد رفتــار خــود را از خــوب بــه بــد تغییــر دهــد و دوبــاره از بــد بــه خــوب برگــردد »بســته به 

اینکــه اقبــال و شــرایط چگونــه حکــم کنــد«. 
ــًاً چــه  ــدگاه جالبــی در مــورد اینکــه »موعظــة شــیطان« واقع با این حــال پروفســور اســکینر دی

12- Quentin Skinner
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ــته  ــول داش ــی آن را قب ــه ماکیاول ــور ک ــًا همان ط ــیطان دقیق ــة ش ــد، دارد. موعظ ــد باش می توان
چنیــن رهنمــود می کنــد: خــوب باشــید، تــا زمانــی کــه ایــن خــوب بــودن مانــع از چیــزی کــه 
می خواهیــد نشــود و در مــورد حاکــم، آن چیــز حفــظ و بســط قــدرت اســت. چــه چیــز دیگــری 

ــارة  موعظــة شــیطان وجــود داشــته باشــد؟ ــد در ب ــه جــز ایــن »انعطاف پذیــری« می توان ب
ــه نظــر  ــه شــیوة مســیحِی اخالقــی و بافضیلــت ب ــه می شــود کــه همیشــه ب ــه پادشــاه توصی »ب
برســد، زیــرا ایــن امــر محبوبیــت او را افزایــش می دهــد امــا اگــر بــرای حفــظ قــدرت الزم شــد 

برعکــس عمــل کنــد«.

 از منظــر واقع گرایــی ماکیاولــی در مــورد قــدرت و اخــالق متعــارف کــه اغلب در تضاد هســتند، 
پیــروی مســتقیم از قــدرت به عنــوان هــدف اصلی، دفــاع معــروف ماکیاولــی از فریــب و دروغ از 
ســوی پادشــاه اســت. بــرای همیــن اســت کــه بــه پادشــاه توصیــه می شــود کــه همیشــه به شــیوة 
مســیحی اخالقــی و بافضیلــت بــه نظــر برســد، زیــرا ایــن امــر محبوبیــت او را افزایــش می دهــد 
امــا اگــر- بــرای حفــظ قــدرت - الزم شــد برعکــس عمــل کنــد. از ایــن رو ماکیاولــی بــر ارزش 
ظاهرســازی یعنــی آنچــه کــه مســیحیان و دیگــر اخالق گرایــان »ریــاکاری« می نامنــد، تأکیــد 
کــرد. او می نویســد کــه پادشــاه بایــد خواســتار ایــن باشــد کــه »دروغ گــو و فریــب کار بزرگــی« 
شــود و از همــة ســاده لوحان سوءاســتفاده کنــد: بــرای اینکــه »مــردم آن قــدر ســاده لوح هســتند« 
کــه »فریــب کار همیشــه کســی را پیــدا خواهــد کــرد کــه آمــادة فریــب خــوردن اســت«. یــا در 
قرن هــا بعــد بــه تعبیــر مشــهور پی.تــی. بارنــوم۱۳ »هــر دقیقــه یــک احمــق متولــد می شــود«. 
ــة معاصــر نشــان  ــی در ســتایش شــّیادی و فریــب کاری می نویســد کــه »تجرب مجــدداً ماکیاول
می دهــد کــه پادشــاهانی کــه بــه دســتاوردهای بــزرگ دســت یافته انــد، همــان کســانی بوده انــد 
کــه ســخنان خــود را بــا بی خیالــی گفته انــد، کســانی کــه فهمیده انــد کــه چگونــه بــا حیله گــرِی 
خــود، افــراد را فریــب دهنــد و در نهایــت بــر کســانی کــه بــر اصــول صادقانــه پایبنــد بوده انــد، 
13- P.T Barnum

ــتة  ــادی برجس ــم من ــدرن و ه ــی م ــذار علوم  سیاس ــم بنیان گ ــی ه ــو ماکیاول نیکول
ــون  ــالق قان ــا اخ ــیحی ی ــالق مس ــدن اخ ــرون ران ــال او در بی ــود. با این ح ــیطان ب ش
ــت را  ــای اخالقیس ــتقل از ارزش ه ــردی مس ــه ف ــر اینک ــی ب ــی مبن ــی، ادعای طبیع
ــالق  ــدار اخ ــه طرف ــت ک ــی می دانس ــت؛ او به خوب ــش نداش ــروان مدرن ــد پی همانن
ــت  ــر حکوم ــدرت و تدابی ــع ق ــر را تاب ــات دیگ ــة مالحظ ــه هم ــت ک ــدی اس جدی
می دانــد. ماکیاولــی، فیلســوف و مدافــع بی نظیــری بــرای قــدرت ِبــی قیــد و شــرط 

ــود. ــق ب و مهارنشــدنی حکومــت مطل
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غلبــه کرده انــد«. یــا بــه قــول یکــی دیگــر از منتقــدان اجتماعــی زیــرک آمریکایــی: »آدم هــای ماک
خــوب همیشــه از موفقیــت جــا می ماننــد«.

البتــه به وضــوح یــک تناقــض درونــی در کســی کــه به عنــوان منــادی فریــب چنیــن دیدگاه هایی 
را اشــاعه می   دهــد، وجــود دارد. بــرای اینکــه همان طــور کــه حاکمــان شــروع بــه اتخــاذ یــک 
فلســفة »عملگرایانــه۱۴« می کننــد کــه در هــر صــورت تمایــل طبیعــی آن هاســت، عمــوم مــردم 
فریب   خــورده ممکــن اســت شــروع بــه بیــدار شــدن بــه ســمت وضعیــت واقعــی امــور کننــد؛ 
»احمق   هــا ممکــن اســت عاقــل شــوند« و بنابرایــن ادامــه فریــب   دادن توســط طبقــة حاکــم ممکن 
اســت نتیجــة معکــوس داشــته باشــد. ممکــن اســت »دروغگویــان و فریــب کاران بــزرگ« دیگــر 

ســوژه   های زیــادی را کــه »آمــاده بــرای فریــب خــوردن هســتند« پیــدا نکننــد. 
بنابرایــن، نیکولــو ماکیاولــی، بی تردیــد یــک پدیــدة جدیــد در جهــان غــرب بــود: یــک منــادی 
آگاه شــیطان بــرای طبقــة حاکــم. او در تأســیس یــک علــم سیاســِی قاطــع، واقع بینانــه و فــارغ از 

ارزش، چــه نقشــی داشــته اســت؟
نخســت، یکــی از نقــش هــای اصلــی او چنیــن بــوده کــه اســتفادة گســترده از قدرت و خشــونت 
توســط حاکمــان دولــت را میّســر ســاخته اســت. ماکیاولــی بــه جــرأت اولیــن فیلســوف سیاســی 
ــد،  ــد. هرچن ــرار دارن ــی ق ــدرت دولت ــب ق ــونت در قل ــه زور و خش ــرد ک ــه درک ک ــود ک ب
نظریه پــردازان قبلــی نگــران بودنــد کــه ایــن قــدرت توســط فضایــل کهــن یــا فضایل مســیحی 
مهــار شــود. امــا در دورانداختــن کامــل ردای فضیلــت در سیاســت توســط ماکیاولــی و در تلقــی 
ــی  ــت، واقع گرای ــض اس ــدرت مح ــت ق ــه در خدم ــم ک ــی بی رح ــوان نیروی ــت به عن او از دول
تــازه ای وجــود دارد. بــه همیــن منظــور اســت کــه ماکیاولــی بنیان گــذار علــم سیاســی مــدرن 
شــده اســت. بــرای اینکــه عالـِـم علــوم سیاســی مــدرن -چــه عالـِـم سیاســی، چــه اقتصــاددان، چــه 
جامعه شــناس یــا هرچیــز دیگــری- شــخصی اســت کــه بــه راحتــی خــود را در نقــش مشــاور 
پادشــاه یــا به طــور کلــی طبقــة حاکــم قــرار داده اســت. بنابرایــن ایــن مشــاور به عنــوان یــک 
ــه  ــتیابی ب ــی دس ــورد چگونگ ــه ای در م ــور واقع بینان ــم به ط ــة حاک ــه طبق ــاب، ب ــناس ن کارش
ــن  ــد، ای ــم می کن ــی فه ــه ماکیاول ــه همانطــور ک ــد ک ــی را می کن ــود توصیه های ــداف خ اه
ــا حفــظ و گســترش قــدرت حکومــت خالصــه  ــه عظمــت و شــکوه ب توصیه هــا در دســتیابی ب
می شــود. عالمــاِن علــوم سیاســی مــدرن از اصــول اخالقــی به عنــوان »امــور غیرعلمــی« اجتنــاب 

ــد.  ــود می دانن ــق خ ــوزة عالی ــارج از ح ــن آن را خ ــد و بنابرای می کنن
»علوم اجتماعی مدرن، پیرو وفادار فرصت   طلب حیله   گر فلورانسی است«.

ــی  ــر فلورانس ــب حیله گ ــادار فرصت طل ــرو وف ــدرن، پی ــِی م ــوم اجتماع ــوارد، عل ــی م در تمام
اســت. امــا از یــک جهــِت مهــم ایــن دو بــا هــم متفاوتنــد. بــرای اینکــه ماکیاولــی هرگــز ایــن 
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پیش فــرض- یــا ایــن فریــب کاری- را نداشــت کــه ادعــا شــود بــه صــرف اینکــه فردی مســتقل 
از معیارهــای اخالقــی اســت، پــس یــک عالـِـم واقعــی اســت. در ماکیاولــی در خصوص اســتقالل 
از معیارهــای اخالقــی هیچ گونــه تظاهــری وجــود نــدارد. او صرفــًا مجموعــة متضــاد دیگــری از 
اصــول اخالقــی را جایگزیــن اهــداف فضیلــت مســیحی کــرده اســت: یعنــی حفــظ و گســترش 

قــدرت پادشــاه. همان طــور کــه اســکینر می   نویســد:
»اغلــب ادعــا می شــود کــه اصالــت اســتدالل ماکیاولــی... بــر ایــن حقیقــت اســتوار اســت کــه او 
سیاســت را از اخــالق جــدا می کنــد و در نتیجــه بــر »اســتقالل علــم سیاســت« تأکیــد می کنــد... 
ــه خاطــر تفــاوت در  ــًا ب ــوان صرف ــی و معاصرانــش را نمی ت امــا تفــاوت بیــن دیــدگاه ماکیاول
دیــدگاه اخالقــی بــه سیاســت و دیدگاهــی کــه اخــالق را از سیاســت مجــزا می کنــد، توصیــف 
کــرد. تضــاد اصلــی بیشــتر بیــن دو نظــام اخالقــی متفــاوت اســت؛ دو روایــت رقیب و متضــاد از 

آنچــه کــه در نهایــت بایــد انجــام شــود«.
 در مقابــل، دانشــمندان علــوم اجتماعــِی مــدرن به واقع بیــن بودن و مســتقل بودنشــان از معیارهای 
ــی(  ــه آمــوزگار فلورانســی خود)ماکیاول اخالقــی می بالنــد. امــا در ایــن مــورد، آن هــا نســبت ب
ــی به خوبــی  ــد. زیــرا همان طــور کــه ماکیاول اتفاقــاً از صداقــت و واقع بینــی کمتــری برخوردارن
ــای  ــگام ایف ــه هن ــد ب ــی می دان ــای اخالق ــتقل از ارزش ه ــود را مس ــه خ ــی ک ــت، عالم می دانس
نقــش مشــاور حاکمــان حکومــت، خــواه ناخــواه خــود را معطــوف بــه آن غایتــی می کنــد کــه 
اخــالق برتــر نــام گرفتــه یعنــی تقویــت قــدرت همــان حاکمــان. دســت کم در دفــاع از سیاســت 
عمومــی، اســتقالل از ارزش هــای اخالقــی یــک دام و یــک توهــم اســت. ماکیاولــی آن قــدر صادق 

و واقع گــرا بــود کــه حتــی نمی توانســت بــه گونــه ای دیگــر فکــر کنــد. 
بنابرایــن نیکولــو ماکیاولــی هــم بنیان گــذار علوم   سیاســی مــدرن و هــم منــادی برجســتة شــیطان 
بــود. با این حــال او در بیــرون رانــدن اخــالق مســیحی یــا اخــالق قانــون طبیعــی، ادعایــی مبنــی 
ــش نداشــت؛ او  ــروان مدرن ــد پی ــردی مســتقل از ارزش هــای اخالقیســت را همانن ــر اینکــه ف ب
به خوبــی می دانســت کــه طرفــدار اخــالق جدیــدی اســت کــه همــة مالحظــات دیگــر را تابــع 
قــدرت و تدابیــر حکومــت می دانــد. ماکیاولــی، فیلســوف و مدافــع بی نظیــری بــرای قــدرت ِبــی 

قیــد و شــرط و مهارنشــدنی حکومــت مطلــق بــود.
برخــی از مورخیــن دوســت دارنــد »ماکیاولــی بــد« کتــاب شــهریار را بــا »ماکیاولــی خــوب« 
کتــاب گفتارهــا کــه کمتــر اثرگــذار بــود مقایســه کننــد. ماکیاولــی کــه نتوانســت مدیچی هــا 
را در مــورد تغییــر عقایدشــان متقاعــد کنــد در کتــاب گفتارهــا بــه تمایــالت جمهوری خواهانــة 
خــود بازگشــت. امــا ماکیاولــِی کتــاب گفتارهــا به هیچ وجــه بــه ســمت خــوب بــودن حرکــت 
ــت  ــواه اس ــک جمهوری خ ــه ی ــود ب ــن خ ــق دکتری ــال تطبی ــًا درح ــه او صرف ــد. بلک نمی کن
ــک  ــوان ی ــی به عن ــه ماکیاول ــت ک ــی اس ــت. بدیه ــلطنتی اس ــت س ــک حکوم ــف ی ــه مخال ک
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ــن او ماک ــد و بنابرای ــد کن ــاه تأکی ــت پادش ــت و عظم ــر فضیل ــد ب ــر نمی توان ــواه دیگ جمهوری    خ
بــا توســل بــه جامعــه به عنــوان یــک کل، زمینــه را بــه ســمت نوعــی فضیلــت جمعــی تغییــر 
ــام  ــد انج ــر نمی توان ــت دیگ ــه، فضیل ــورد جامع ــه در م ــه البت ــاوت ک ــن تف ــا ای ــد. ب می ده
کارهــای بــزرگ و حفــظ قــدرت یــک فــرد باشــد. اکنــون ایــن امــر تبدیــل می شــود بــه اینکــه 
همیشــه در جهــت »خیــر عمومــی« یــا »خیــر مشــترک« عمــل کنــد و همــواره منافــع شــخصی و 

ــد. ــر کن ــر ادعایــی بزرگ ت ــع یــک خی ــا گــروه را تاب ــرد ی ــة« ف »خودخواهان
در مقابــل، ماکیاولــی پیگیــری منافــع خصوصــی را به عنــوان »فســاد« محکــوم می کنــد. به طــور 
ــد،  ــی همچنــان حفــظ و گســترش قــدرت حکومــت را باالتریــن خیــر می دان خالصــه، ماکیاول
ــا  ــا ایــن تفــاوت کــه اکنــون حکومــت، الیگارشــی و جمهوری خــواه اســت و هــر شــخص ی ب
گروهــی خــود را تابــع و مطیــع بی   چــون و چــرای احــکام طبقــة حاکــم الیگارشــی دولت-شــهر 

جمهوری خــواه می کنــد.
ماکیاولــِی کتــاب گفتارهــا همــان منــادی شــیطانی اســت کــه در کتــاب شــهریار بــود. نگــرش 
ماکیاولــی بــه دیــن در کتــاب گفتارهــا به عنــوان یکــی از نویســندگان ُمْلِحــد، بــه نوعــی بدبینانه 
و فریب کارانــه اســت. بــه عقیــدة او دیــن در متحــد نگهداشــتن و مطیــع ســاختن شــهروندان برای 
دولــت مفیــد اســت از ایــن رو آن پادشــاهان و جمهوری خواهانــی کــه می خواهنــد از فســاد رهــا 
شــوند بایــد بیــش از هــر چیــز دیگــری مراســم مذهبــی خــود را بــه درســتی حفــظ و پاســداری 
کننــد. اگــر دیــن، قــدرت و دیگــر ویژگی هــای جنگ طلبانــه را ســتایش کنــد می توانــد نقــش 
ــه،  ــس و مراقب ــر نف ــه تحقی ــردن ب ــا موعظه   ک ــفانه مســیحیت ب ــا متأس ــد ام ــته باش ــی داش مثبت
ــر از  ــا قبل ت ــز مدت ه ــی انتقادآمی ــی در نطق ــرده اســت. ماکیاول ــف ک ــدرت انســان را تضعی ق
نیچــه، اخــالق مســیحی را متهــم ســاخت کــه »افــراد حقیــر و زاهــد را می   ســتاید« و ایــن روحیــة 

صلح آمیــز منجــر بــه فســاد موجــود شــده اســت.
ماکیاولــی بــا عصبانیــت فریــاد مــی زد کــه شــهروندان، تنهــا در صورتــی می تواننــد بــه فضیلــت 
دســت یابنــد کــه باالتریــن هدفشــان حفــظ و گســترش دولــت باشــد، و بنابرایــن بایــد اخــالق 
ــا  ــند ت ــاده باش ــد آم ــا بای ــه آن ه ــژه اینک ــد. به وی ــرار دهن ــدف ق ــن ه ــع ای ــیحی را تاب مس
محدودیت هــای اخــالق مســیحی را کنــار گذارنــد و به منظــور حفــظ حکومــت، تمایــل داشــته 
ــد در اولویــت قــرار گیــرد.  باشــند کــه »در مســیر خــالف وارد شــوند«. حکومــت همــواره بای
بنابرایــن، هرگونــه تــالش بــرای قضــاوت در مــورد امــور سیاســی یا حکومــت در مقیــاس اخالق 
مســیحی بایــد کنــار گذاشــته شــود. همان طــور کــه ماکیاولــی در انتهــای کتــاب گفتارهــا بــا 
وضــوح تمــام و تشــریفات فــراوان بیــان می کنــد کــه »وقتــی امنیــت کشــور بــه تصمیمــی کــه 
ــارة عدالــت یــا بی عدالتــی،  ــه مالحظــه ای درب بایــد گرفتــه شــود بســتگی دارد، آنــگاه هیچ گون

انســانیت یــا ظلــم، شــکوه یــا شــرم، نبایــد اجــازه داده شــود کــه مســتولی گــردد«. 
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دیدگاه   هــای ماکیاولــی و همبســتگی اساســی ایــن دیدگاه هــا بــا نظریاتــش در کتــاب شــهریار، 
ــان داده  ــهر ُرم، نش ــانه ای ش ــذار افس ــوس، بنیان گ ــای ُرمول ــمت گفتاره ــش در قس در بحث های
ــن  ــا ای ــل رســاند، ب ــه قت ــرادرش و دیگــران را ب ــوس، ب ــت کــه ُرمول ــن واقعی شــده اســت. ای
دیــدگاه ماکیاولــی کــه صرفــًا یــک نفــر بایــد قانــون تأســیس جمهــوری را اعمــال کنــد، توجیــه 
می شــود. آمیختگــی حیله گرانــة مفهــوم »رفــاه عمومــِی۱۵« ماکیاولــی بــا منافــع شــخصی حاکــم 

ــر نشــان داده شــده اســت: ــة زی در متــن فریب کاران
   » بنابرایــن قانون گــذاِر خردمنــد یــک جمهــوری، کــه هدفــش ارتقــای رفــاه عمومــی اســت و 
نــه منافــع شــخصی خویــش بایــد تمامــی اختیــارات را در خــود متمرکز کنــد. در چنیــن تمرکزی 
هــدِف اســتقرار حکومــت، هــر وســیلة الزمــی را توجیــه می کنــد؛ یــک ذهــن عاقــل هرگز کســی 
را بــه خاطــر انجــام هــر اقدامــی، هرچنــد غیرعــادی، کــه ممکــن اســت در ســازمان دهی یــک 

پادشــاهی یــا تشــکیل یــک جمهــوری مفیــد باشــد، ســرزنش نخواهد کــرد«.
ماکیاولــی بــا آنچــه کــه آن را » قاعــدة منطقــی۱۶« می نامــد چنیــن نتیجــه می گیــرد کــه »اَعمــال 
مذمــوم ممکــن اســت بــه وســیلة تأثیراتشــان موجــه شــوند و وقتــی تأثیــر خوب اســت، عمــل را 

همــواره توجیــه می کنــد همان طــور کــه در مــورد ُرمولــوس چنیــن بــود«.
ــد. او  ــه می کن ــم موعظ ــه حاک ــب را ب ــت فری ــا، فضیل ــاب گفتاره ــر کت ــی در سراس ماکیاول
همچنیــن برخــالف اومانیســت های قبلــی تأکیــد می کنــد کــه بــرای حاکــم بهتــر اســت کــه از 
او بترســند تــا اینکــه او را دوســت بدارنــد و در برخــورد بــا مــردم، مجــازات بــه مراتــب بهتــر از 
بخشــش اســت. عــالوه بــر ایــن، وقتــی حاکمــی متوجــه می شــود کــه کل شــهر علیــه حکومــت 
او در حــال شــورش اســت، بهتریــن اقــدام اینســت همــه آن هــا را به طــور کامــل »نابود« کنــد. از 
ایــن رو دیــدگاه پروفســور اســکینر درســت و ژرف اندیشــانه اســت وقتــی نتیجــه می گیــرد کــه:

»در کتــب شــهریار و گفتارهــا، بنیــان اخــالق سیاســی هــر دو کتــاب یکــی اســت. تنهــا تغییــری 
ــی  ــای سیاس ــز توصیه ه ــر تمرک ــی از تغیی ــود دارد ناش ــی وج ــی ماکیاول ــع اساس ــه در موض ک
ــاهان  ــردی پادش ــار ف ــکل دادن رفت ــه ش ــًا ب ــهریار عمدت ــاب ش ــه او در کت ــت. در حالی ک اوس
می پرداخــت، در کتــاب گفتارهــا نگــران ارائــه مشــاوره خــود بــه کل بدنــة شــهروندان اســت. 

ــد.« ــای می مانن ــان برج ــان یکس ــای او همچن ــن توصیه ه ــات بنیادی ــال مفروض با این ح
ماکیاولــی هنــوز هــم در عین حــال منــادی شــیطان و هــم بنیان گــذار سیاســت و علــوم سیاســی 

ــد.  ــدرن می باش م

15-Public good
16- Sound Maxim



اشرافیت، سلطنت و دموکراسی
سلیمان عبدی

ــاه  ــرحی کوت ــش رو ش ــن پی مت
بــر کتــاب »اشــرافیت، ســلطنت، 
ــت و  ــتان حماق ــی: داس دموکراس
ــادی ۱«  ــی و اقتص ــِی اخالق تباه
ــوپ۲؛  ــان ه ــس هرم ــته هان نوش
تاریــخ  اســتاد  و  اقتصــاددان 
ــت  ــی در دول نظــری اســت. تأمل
دموکراتیــک مــدرن، مــا را بــر آن 
مــی دارد تــا در ماهّیت آن اندیشــه 
کنیــم و از خــود بپرســیم کــه چــه 
چیــزی حــق فرمان فرمایــی را 
ــد؟  ــان می ده ــت و حاکم ــه دول ب
ایــن کتــاب بــا ترجمــه ســلیمان 
عبــدی توســط انتشــارات دنیــای 

اقتصــاد منتشــر شــده اســت.

1-From Aristocracy to Monarchy 
to Democracy: A Tale of  Moral and 
Economic Folly and Decay.
2- Hans-Hermann Hoppe
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قبــل از پرداختــن بــه مبحــث کتــاب می خواهــم بــه تاریــخ معاصــر ایــران اشــاره ای داشــته 
باشــم و ضــرورت مطالعــه ایــن اثــر را بــرای بازنگــری تاریــخ ایــران مــورد تأکیــد قــرار 
دهــم. تاریــخ یــک صــد و انــدی ســال اخیــر یعنــی از مشــروطه و کمــی قبل تــر بــه ایــن 
ــیاری از  ــاید در بس ــه ش ــذارد ک ــش می گ ــه نمای ــرودی را ب ــراز و ف ــر ف ــذار پ ــوی، گ س
ــز از  ــروانه و لبری ــیار پس ــف بس ــال تأس ــا کم ــه ب ــوده بلک ــروانه نب ــا پیش ــه تنه ــوارد ن م
ــه  ــر پای ــع ب ــروطه در واق ــای مش ــت. آرمان ه ــوده اس ــات ب ــراف از واقعی ــونت و انح خش
ــاده  ــا نه ــلطنت بن ــودن س ــان ب ــزی و مطلق العن ــت مرک ــی حکوم ــا تمامیت خواه ــت ب ضدی
شــده بــود. تمرکزگرایــی قــدرت ســلطنت کــه از زمــان صفویــه آن را بــا پادشــاهی مطلقــه 
تقویــت کردنــد، در تضــاد بــا ارزش هــای نویــن غــرب کــه مبتنــی بــر فردگرایــی و عــدم 
تمرکزگرایــی بــود، قــرار داشــت و البتــه کــه محمــد علیشــاه قاجــار نیــز از همان اول نســبت 
بــه ایــن اصالحــات و مشــروطیت همســو و همــراه بــود و اولیــن متمــم قانــون اساســی کــه 
در مجلــس اول مشــروطه بــه ریاســت احتشام الســلطنه تصویــب شــد بــه امضــا و تأییــد شــاه 
رســید. شــاه در کمــال خرســندی قانــون آزادی انطباعــات و تعدیــل بودجــه ســاالنه و کســر 
حقــوق و مقــرری شــاهزادگان و درباریــان را امضــاء کــرد. همچنیــن مشــروطه خواهی یــک 
ــن و  ــر زمی ــت ب ــد کــردن مالکّی ــود. قانون من ــز ب ــول داری نی ــه نظــام تی ــدام منطقــی علی اق
تأمیــن امنیــت در ایــن حــوزه نیــز بــه رونــق و گســترش اقتصــاد کشــاورزی و زمیــن داری 
ــن  ــت عــدم وجــود صنعــت نفــت شــاید عمده تری ــه عل ــان ب ــی می شــد کــه در آن زم منته
ــت  ــوان گف ــع می ت ــد و در واق ــوب می ش ــز محس ــور نی ــاد کش ــش اقتص ــن بخ و اصلی تری
ــود.  ــز ب ــاری نی ــه نظــام تیــول داری درب ــکان علی ــام مال انقــالب مشــروطه از یــک نظــر قی
امــا بازخوانــی متــون فریــدون آدمّیــت در خصــوص وقایــع مشــروطه بیانگــر آن اســت کــه 
مجلــس مشــروطه)مجلس اول( در حقیقــت نــه بــرای مشــروطه خواهی و ارزش هــای فــردی 
ــتیزی  ــی، سلطنت س ــیر هتاک ــه در مس ــی( بلک ــی و والیت ــای ایالت ــی )انجمن ه و تمرکززدای
ــی  ــدل و قانون دان ــراد معت ــس اف ــه در مجل ــت. البت ــاه گام برداش ــتن پادش ــی کش و حت
ــی  ــا راه به جای ــه تندروه ــت غلب ــه عل ــه ب ــتند ک ــود داش ــلطنه وج ــون احتشام الس همچ
ــی،  ــن، ســید جمــال واعــظ اصفهان ــرادی چــون ملک المتکلمی ــار زده شــدند. اف ــرده و کن نب
ــه چینی  ــگری و دسیس ــنام گویی و پرخاش ــه در دش ــی ک ــیدعبداهلل بهبهان ــن و س بهاء الواعضی
ــد  ــوء قصد کردن ــاه س ــه ش ــه علی ــد ک ــش رفتن ــی پی ــا جای ــد ت ــردمدار بودن ــاه س ــه ش علی
ــن  ــتگان انجم ــه از گماش ــی ک ــان عمواغل ــی حیدرخ ــوء قصد کننده یعن ــت س ــا در نهای ام
ــد!  ــرا و آزاد ش ــام مب ــاه، از اته ــراول پادش ــن پیش ق ــل چندی ــم قت ــود علی رغ ــان ب آذربایج
ــزی جــز خشــونت، دسیســه و  ــه چی ــان تحقق نیافت ــن آرم ــی مشــروطه به جــز چندی بازخوان
رقابــت بــرای تصاحــب و کســب قــدرت نبــوده اســت. ایــن ســرآغاز یــک انحــراف بــزرگ 
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ــه امــروز رســید. آرمان هــای محقــق نشــدة  ــود کــه از همــان مجلــس اول آغــاز شــد و ب ب
ــد. ــی نبردن ــد و راه به جای ــگارش درآمدن ــه ن ــارت ب ــد عب ــا در چن مشــروطه تنه

آشــفته بــازار حاصــل از مشــروطه را تنهــا رضاخــان بایســتی جمــع می کــرد و ایــن تأمیــن 
ــت های دوران  ــن سیاس ــود. همچنی ــه ب ــی مقتدران ــه تمرکزگرای ــت ب ــی بازگش ــت نوع امنی
ســلطنت او پیامــد ناگــوار مهمــی نیــز از خــود به جــای گذاشــت. در فراینــد ثبــت امــالک و 
مســتغالت کشــور بخــش عمــده ای از زمیــن داران ُخــرد، حــذف و ســلب مالکّیــت شــدند. در 
برخــی مــوارد نیــز از تــرس غصــب امــالک خــود، مجبــور شــدند امــالک خــود را بــه عمــده 
ــکان و  ــکان بفروشــند. همچنیــن در دوران ســردمداری او رفتارهــای حکومــت علیــه مال مال
زمیــن داران و انحصــار دولــت بــر قیمــت محصــوالت و افزایــش مالیات هــا، بیشــتر مالــکان 
ــا میــل و رغبــت مالکیــن  ــه ب ــود کــه آمــدن رضاشــاه ن را متضــرر کــرد؛ از همیــن روی ب
ــورت  ــا ص ــنفکران و بوروکرات ه ــش، روش ــران ارت ــت افس ــا حمای ــه ب ــان بلک و بازرگان
گرفــت و عــزل و رفتــن او نیــز بــا رغبــت و خرســندی زمیــن داران و بازرگانــان مواجــه شــد. 
زمیــن داری و مالکّیــت زمین هــای زراعــی البتــه در دوران محمدرضــا شــاه نیــز دســتخوش 
تغییراتــی شــد. پهلــوی دوم بــه مــدد عایــدات نفتــی اقــدام بــه اصــالح در ســاختار مالکّیــت 
ــای  ــیم زمین ه ــی بازتقس ــرد یعن ــفید ک ــالب س ــوان انق ــت عن ــی تح ــای زراع زمین ه
ــکان  ــا ام ــاورزی ت ــدی کش ــی و تولی ــت طبقات ــردن باف ــردازش ک ــاره پ ــاورزی و دوب کش
نارضایتــی طبقــه کارگــر و کشــاورز را کاهــش داده و رونــد رو بــه رشــد مهاجــرت روســتا 
ــه پیامدهــای ناگــوار آن بســیار بیشــتر از دســتاوردهای  ــه شــهر را تقلیــل دهــد؛ کــه البت ب
ــت  ــی و در نهای ــات، حزب گرای ــگاهی، مطبوع ــالت دانش ــود. تحصی ــار از آن ب ــورد انتظ م
ــوی در راســتای ســلطنت خــود  ــود کــه محمــد رضــا پهل ــی ب ــات، همگــی مؤلفه های انتخاب
ــش  ــی پیدای ــود متول ــه خ ــرد چنان ک ــی می ک ــا آن ط ــی را ب ــتی دوران پرچالش می بایس
ــی  ــتاد و ترقی گرای ــی می فرس ــگاه های خارج ــه دانش ــن را ب ــود محصلی ــود، خ ــزاب ب اح
ــات و  ــه اصــل انتخاب ــه ســلطنت و در پاســخ ب ــی همگــی در توجی ــود کــه گوی دو آتشــه ب
ــر  ــزرگ دیگ ــاختاری ب ــر س ــک تغیی ــرآغاز ی ــز س ــا دو چی ــد. ام ــام می ش ــی انج دموکراس

ــونت،  ــز خش ــزی ج ــه چی ــان تحقق نیافت ــن آرم ــز چندی ــروطه به ج ــی مش بازخوان
دسیســه و رقابــت بــرای تصاحــب و کســب قــدرت نبــوده اســت. ایــن ســرآغاز یــک 
ــید.  ــروز رس ــه ام ــد و ب ــاز ش ــس اول آغ ــان مجل ــه از هم ــود ک ــزرگ ب ــراف ب انح
آرمان هــای محقــق نشــدة مشــروطه تنهــا در چنــد عبــارت بــه نــگارش درآمدنــد و 

ــد. ــی نبردن راه به جای
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ــان و ترویــج تحصیــل و دانشــگاه  ــه مشــارکت زن شــد. اول ترقی خواهــی کــه در دعــوت ب
تجّلــی یافتــه بــود و دیگــری ناتمامــی همــه طرح هــای بزرگــی کــه ناشــی از هجــوم پــول 
نفــت بــه کشــور بودنــد و تــورم افسارگســیخته را در پــی داشــت. همیــن دو عامــل مقدمــات 
ــای  ــه طرح ه ــه ب ــی جامع ــورد منف ــر بازخ ــه بیانگ ــرد ک ــم ک ــال ۵۷ را فراه ــالب س انق
روشــنفکرانه ای بــود کــه شــاه بــه گمــان خــود می بایســتی در مســیر آن حرکــت مــی کــرد. 
شــاید چنــدان دور از حقیقــت نباشــد کــه بگوییــم »روشــنفکری« اگــر ســلطنت محمدعلیشــاه 
را بــا دســتاویز مشــروطه خواهی بــه زیــر کشــید، ســلطنت محمدرضــا شــاه را نیــز بــه جــرم 

همســویی بــه نابــودی کشــاند. 

ــت  ــاب ذهنی ــه کت ــم ب ــوپ می خواه ــان ه ــس هرم ــاب هان ــه مبحــث کت ــل از دخــول ب قب
ضدســرمایه داری۱ لودویــگ فــون میــزس اشــاره کنــم کــه اساســًا مطالعــه آن می توانــد بــه 
درک اندیشــه هانــس هرمــان هــوپ کمــک کنــد؛ هــر چنــد متــن فارســی آن چنــدان متــن 
دقیقــی نیســت ولــی در هــر صــورت می توانــد بــرای شــروع مناســب باشــد. رشــک ورزی 
ــات  ــان نظــرات خــود از ادبی ــی در بی ــی کــه حت و حســادت قشــر تحصیل کــرده و پرادعای
ــتیز و  ــان بازارس ــگاه گفتم ــول، گرانی ــان متم ــل بازاری ــد در مقاب ــره می جوین ــی به خاص
ــز  ــس نی ــزد کارل مارک ــوان ن ــی را می ت ــن گفتمان ــگ چنی ــه نیرن ــت ک ضدسرمایه داری س
ــگری  ــام و پرخاش ــز از ابه ــتیز و لبری ــًا بازارس ــان تمام ــان گفتم ــی هم ــرد، یعن ــتجو ک جس
ــری  ــرای بازنگ ــوپ ب ــان ه ــس هرم ــرمایه. هان ــان س ــان و صاحب ــه کارفرمای ــبت ب نس
پیامدهــای دموکراســی بــه ماهّیــت تاریخــی آن پرداختــه و اساســًا تحلیلــی تاریخــی از گــذار 
مــا بــه ســوی دموکراســی نویــن را کــه الگویــی بــرای جوامــع شــرقی نیــز شــده، بررســی 
ــد و  ــن ماجراین ــمت ای ــن قس ــراف، مهم تری ــان اش ــش خادم ــنفکران در نق ــد. روش می کن
ــک  ــت و تحری ــش پادشــاهی تمامیت خــواه، زاده حمای ــه و پیدای در حقیقــت ســلطنت مطلق
روشــنفکران بــوده اســت کــه ســلطه یکــی از اشــراف بــر دیگــران و پیدایــش یــک ســلطان 
را در پی داشــته اســت. البتــه او بــه شــواهد تاریخــی از جنــگ اشــراف تــا زایــش ســلطنت 
اشــاره می کنــد و ســپس طغیــان علیــه شــاه و گفتمــان دموکراســی و انتخابــات کــه در نهایت 

۱-انتشارات شورآفرین، چاپ اول، ۱۳9۸

کتــاب هانــس هرمــان هــوپ بــا رویکــردی تاریخــی و تأکیــد بــر ارزش هــای فــردی 
و مســئولیت پذیری، آزادی اقتصــادی و مبــارزه بــا انحصــار، بــه مــا گوشــزد می کنــد 
کــه تنهــا در جامعــه مبتنــی بــر بــازار اســت کــه افــراد بــا صلــح و آشــتی، حتــی گاه 

ورای مرزهــای تعریــف شــده ســرزمینی، در پــی تأمیــن نیازهــای همدیگرنــد.
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آنچــه در ایــن میــان از بیــن رفــت، ســازوکار بیــن نســلی پیدایــش اشــرافیِت خودســاخته و 
ــا نیرنــگ و بــازی زبانــی )البتــه مــراد مــا  مبتنــی بــر اخــالق و اعتمــاد عمومی ســت کــه ب
از ایــن عبــارت اشــاره بــه ترجمــه اصطــالح بــازی زبانــی ویتگنشــتاین نیســت( روشــنفکرانه 
ــی  ــت انتخاب ــدار نگــه می داشــت ماهّی جایگزیــن شــد. تنهــا مبنایــی کــه دموکراســی را پای
ــن  ــک ورزی و همچنی ــادت و رش ــس حس ــت ح ــی می توانس ــر عموم ــه از منظ ــود ک آن ب
ــه  ــروعیت دهنده ب ــی مش ــی مبنای ــودن دموکراس ــی ب ــد. انتخابات ــا کن ــی را ارض برتری جوی
ســاختار آن می دهــد امــا در واقــع اخالق گریــز و مســئولیت زداســت. قبــل از شــروع ایــن 
ــت خصوصــًا  ــش دولت-مل ــم. پیدای ــه اساســی اشــاره کن ــد نکت ــه چن ــم ب مباحــث می خواه
ــرن هجدهــم ســرآغاز شــکل گیری  بعــد از انقــالب فرانســه و الغــای ســلطنت در اواخــر ق
ســبک و ســیاق نوینــی از زندگــی، اخالقیــات، تجــارت و حتــی قلمــرو و حــس همبســتگی 
ــه یــک شــغل بــدل کــرد. دســتگاه  ــود. زایــش دولــت در حقیقــت سیاســت را ب عمومــی ب
دولــت مبتنــی بــر دیوان ســاالری نیازمنــد نیرویــی بــرای بــه کار گمــاردن بــود و ایــن نیــرو 
ــود. دولــت هــر لحظــه شــاخ و برگهایــش را گســتراند و مالیات ســتانی  نیازمنــد دســتمزد ب
بــه وســعت قلمــرو حاکمّیــت دولــت به صورتــی اجبــاری و برحســب نیــاز و توقــع دولــت 
ــت و  ــاز داش ــا نی ــن مالیات ه ــه ای ــش ب ــن هزینه های ــرای تأمی ــت ب ــت. دول ــترش یاف گس
بــرای تضمیــن پرداخــت آن خــود را مســّلح کــرده و حــق مالکّیــت ســالح را نیــز انحصــاری 
ــرو می کنــد کــه  ــا طــرف دیگــر ماجــرا روب ــا را ب ــز م کــرد. بررســی تاریــخ بانکــداری نی
بیانگــر انحصــار پــول و اســکناس از ســوی دولــت اســت. حــال دولــت نــه تنهــا درآمدهــای 
تضمیــن شــده حاصــل از مالیــات را داشــت بلکــه بــا حــق انحصــاری چــاپ پــول بــه زعــم 
خــود تــوان خلــق ثــروت را نیــز در دســت داشــت و ایــن دو، خــود بــه گرانیــگاه بحــران در 
دولــت مــدرن بــدل شــدند و آن چیــزی نبــود جــز تــورم. همچنیــن دولــت به عنــوان نماینــده 
اکثریــت، متولــی مدیریــت و انتفــاع از بخــش عمومــی اقتصــاد در قلمــرو ســرزمینی خــود 
ــان آن را از  ــه تأمیــن کســری و زی ــوده و هزین ــان ده ب ــع زی ــه در بیشــتر مواق ــود کــه البت ب
بخــش مالیــات تأمیــن کــرده اســت و یــا بــا واگــذاری و اجــاره آن بــه بخــش خصوصــی از 
آن کســب ســود کــرده اســت، هرچنــد از منظــری می تــوان گفــت بخــش عمومــی در واقــع 
همــان بخــش غصــب شــده اقتصــاد خصوصــی اســت. کــه البتــه بســط آن نیازمنــد تحلیــل 

بیشــتر اســت.
ــای  ــم. دولت ه ــات بازگردی ــی انتخاب ــه ســازوکار مشــروعیت بخش دموکراســی یعن حــال ب
ــی در  ــارکت عموم ــکان مش ــان دوره ای، ام ــات می ــه انتخاب ــر پای ــًا ب ــک عمدت دموکراتی
ــم  ــده فراه ــدل ش ــود ب ــه پرس ــک پیش ــه ی ــال ب ــه ح ــی را ک ــگان سیاس ــی نخب جابه جای
ــه  ــت ک ــی اس ــات عمیق ــکاالت و انحراف ــر اش ــد بیانگ ــن رون ــت در ای ــا دق ــد. ام می آورن
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ــای رای اکثریــت اســت  ــر مبن ــار گذاشــته شــده اند. انتخــاب سیاســتمدار ب ــه ســادگی کن ب
ــه کل جمعیــت  کــه صــرف برتــری عددی)کمــی بیشــتر از نصــف( مشــارکت کنندگان و ن
ــد.  ــب می ده ــده منتخ ــه نماین ــی ب ــری و حکم فرمای ــکان تصمیم گی ــت، ام ــت حاکمّی تح
ــت و  ــده اس ــده ش ــارکت کنندگان برگزی ــان مش ــددی از می ــردی ع ــا بُ ــه ب ــده ای ک نماین
ایــن اشــکال اساســی دارد. فــرد منتخــب نــه تنهــا بــرای موافقــان بلکــه بــرای مخالفانــش و 
ــد  ــه نمی توان ــات او البت ــرد. تصمیم ــم می گی ــته اند تصمی ــارکتی نداش ــه مش ــن آنانک همچنی
تمامــًا مــورد تأییــد موافقانــش نیــز باشــد چراکــه او در البــی قــدرت تصمیماتــش عــوض 
خواهــد شــد و البتــه موافقــان نیــز ممکــن اســت در فاصلــه کمــی تصمیــم خــود را عــوض 
ــه ای  ــی و لحظ ــه آن ــازار ک ــی ب ــالف رأی ده ــر خ ــی ب ــی سیاس ــاختار رأی ده ــد. در س کنن
ــک کاال و  ــه ی ــبت ب ــد نس ــا عدم خری ــد ی ــا خری ــد ب ــه می توان ــر لحظ ــدار ه ــت و خری اس
یــا یــک شــرکت تولیدکننــده محصــول، اِعمــال نظــر کنــد؛ در فراینــد انتخابــات سیاســی 
ــل  ــته و غیر قاب ــض و نانوش ــل تفوی ــارات غیر قاب ــال اختی ــد س ــرای چن ــک رأی ب ــا ی او ب
ــه  ــت رأی ب ــن اس ــی ممک ــه حت ــد ک ــود می بخش ــار خ ــوکل تام االختی ــه م ــی را ب پیش بین
گرفتــن جــان او دهــد. از ســوی دیگــر پیامــد روانــی و اخالقــی فراهــم آمــدن چنیــن مســند 
ــه  ــر چ ــری ه ــرای بهره گی ــی ب ــت فرصت گرای ــب، او را در موقعی ــرد منتخ ــرای ف ــی ب موقت
ــرار می دهــد. هــر چنــد ســازوکارهای  ــاه ق ــر از ایــن وضعیــت در ایــن فرصــت کوت تمام ت
نظارتــی، تعبیــه شــده ولــی صــد البتــه کــه ایــن ســازوکارها مانعــی بــر ایــن فرصت طلبــی 
ایجــاد نکرده انــد و خــوِد مقولــه نظــارت دریچــه دیگــری بــر امــکان فســاد افــزوده اســت. 
ــان  ــی زم ــی و کوتاه ــدت حکومت ــای بلندم ــا و پروژه ه ــود طرح ه ــر وج ــرف دیگ از ط
صــدارت بــر مســندهای دولتــی خــود امــکان مســئولیت گریزی و واگــذاری و محول کــردن 
ــی آورد  ــم م ــی را فراه ــا قبل ــدی و ی ــئولین بع ــا و مس ــه دولت ه ــتی ها ب ــردن کاس و پاس ک
ــا اخــالق مســئولیت اســت. پیامدهــای اخالقــی عمومــی چنیــن  و ایــن در مبنــا در تضــاد ب
ــن  ــت. همچنی ــی نیس ــادی عموم ــی و بی اعتم ــز دوروی ــزی ج ــئولیت گریزی هایی چی مس
ــان  ــداوت می ــه و ع ــج کین ــب تروی ــم موج ــوده و ه ــه ب ــم پرهزین ــی ه ــای تبلیغات کمپین ه
ــرای کســب رأی  ــی و شــبه خبرها ب ــار جعل ــه نشــر اخب ــان و مخالفــان می شــود و البت موافق
نیــز در ایــن میــان نقشــی اساســی در تخریــب اعتمــاد و اخــالق اجتماعــی دارد. هزینــه ایــن 
ــرمایه و  ــدر دادن س ــز ه ــزی ج ــت و چی ــدگان اس ــب مالیات دهن ــه از جی ــا البت کمپین ه
عایــدات و مالیات هــا نیســت، اگرچــه به زعــم برخــی از مدافعــان ایــن بــازار مــکاره، ایــن 
ــد و حتــی صنعــت  ــازار کمــک کن ــق ب ــه ایجــاد اشــتغال و رون ــد ب هزینه هــا خــود می توان
ــن  ــرد! کــه چنیــن اســتدالل ســاده انگارانه ای چیــزی شــبیه ای چــاپ و تبلیغــات را پیــش ب
ادعــا اســت کــه شکســتن شیشــه پنجره هــای مــردم می توانــد بــه شیشــه برها کمــک کنــد!
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ــده  ــا ش ــه بن ــوژی ملی گرایان ــک ایدئول ــاس ی ــات، براس ــز انتخاب ــدرن ج ــت م ــازة دول س
اســت کــه اعتقــاد عمومــی ســرزمینی را تقویــت کــرده و حکومــت، نظــام آموزشــی را در 
راســتای آن هدف گــذاری می کنــد. مفاهیمــی همچــون تقــدس پرچــم و ســرود و فــداکاری 
ــی  ــگاری حکومت ــوند و تاریخ ن ــغ می ش ــر و تبلی ــی، تکثی ــی عموم ــام آموزش ــی در نظ عموم
بــا پــردازش و جعــل حقایــق تاریخــی در راســتای کمپیــن بــرای آن اقــدام کــرده و هزینــه 
ــان  ــگ می ــداوت و جن ــب ع ــدرن گاه موج ــت م ــک دول ــای ایدئولوژی ــن مبن ــد. ای می کن
ــی  ــا جای ــه تنه ــرد ن ــه، ف ــفر جمع گرایان ــن اتمس ــت. در ای ــده اس ــرزمین ش ــان دو س مردم
نــدارد بلکــه بایســتی خــود را فــدای ارزش هــای مــورد تأییــد اکثریــت کنــد و نافرمانــی از 

ــن ارزش هــا، پیامدهــای اجتماعــی و گاه سیاســی ســنگینی خواهــد داشــت. ای
حــال در ایــن بــازی دموکراســی کــه بســط پیامدهــای اخالقــی و اقتصــادی آن بیانگــر افــول 
و زیــان و انحطــاط اســت؛ کتــاب هانــس هرمــان هــوپ بــا رویکــردی تاریخــی و تأکیــد 
بــر ارزش هــای فــردی و مســئولیت پذیری، آزادی اقتصــادی و مبــارزه بــا انحصــار، بــه مــا 
گوشــزد می کنــد کــه تنهــا در جامعــة مبتنــی بــر بــازار اســت کــه افــراد بــا صلــح و آشــتی، 
حتــی گاه ورای مرزهــای تعریــف شــده ســرزمینی، در پــی تأمیــن نیازهــای همدیگرنــد. او 
ــت  ــنفکرانه نگریس ــان روش ــه گفتم ــک ب ــده ش ــا دی ــتی ب ــه بایس ــد ک ــد می کن ــا تأکی باره
ــان را در انحطــاط اخالقــی جامعــه معاصــر نبایــد نادیــده گرفــت. در انتهــا هــر  و نقــش آن
ــا از بن بســت و پســروی  ــا ایــن ســنجه منطبــق گــردد ت تغییــری در آینــده نیــز بایســتی ب

پرهزینــه ای کــه بعــد از مشــروطه در آن گرفتاریــم رهــا شــویم.
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تعارض دو قانون
مالکّیت خصوصی در مقابل حقوق مشترک

دایانا وود
مترجم: محمد جوادی باالجاده

ــراد،  ــا اف ــا ی ــط گروه ه ــه توس ــردازد ک ــی می پ ــخ های گوناگون ــی پاس ــه بررس ــه ب ــن مقال ای
در مــورد تعــارض بیــن قانــون الهــی- طبیعــی  و قانــون بشــری ارائــه شــده اســت. به موجــب 
ــق  ــگان اعطــا شــده؛ طب ــه هم ــز به طــور مشــترک ب ــه چی ــروردگار و طبیعــت، هم ــون پ قان
ــا  ــر تقســیم شــده اســت. آی ــوده و به طــور نابراب ــراد ب ــک اف ــا در تمل ــن بشــری، چیز ه قوانی
امــکان رســیدن بــه وجــه اشــتراک و ســازش میــان ایــن دو موضــع افراطــی وجــود داشــت؟
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مقدمه: تعاریف و معضالت
» از آنجــا کــه همــه چیــز براســاس قانــون الهــی و قانــون طبیعــت، مشــترک اســت، چگونــه 
ممکــن اســت کســی بیــش از دیگــری بــر چیــزی تســلط داشــته باشــد؟«۱ )دایــْوز۲ در فکــر 
فــرو رفتــه اســت، مــرد ثروتمنــد، در رســالة اوایــل قــرن پانزدهــم دایــوز و مســکین(. ایــن 
پرســش تــازه ای نبــود و ایــن مقالــه بــه بررســی پاســخ های گوناگونــی می پــردازد کــه توســط 
گروه هــا یــا افــراد، در مــورد تعــارض بیــن قانــون الهی-طبیعــی۳ و قانــون بشــری ارائــه شــده 
ــگان  ــه هم ــترک ب ــور مش ــز به ط ــه چی ــت، هم ــروردگار و طبیع ــون پ ــب قان ــت. به موج اس
ــر تقســیم  ــوده و به طــور نابراب اعطــا شــده؛ طبــق قوانیــن بشــری، چیزهــا در تملــک افــراد ب
شــده اســت. آیــا امــکان رســیدن بــه وجــه اشــتراک و ســازش میــان ایــن دو موضــع افراطــی 
وجــود داشــت؟ برخــی از راهکارهایــی کــه در اینجــا مــورد بررســی قــرار می گیرنــد صرفــًا 
نظــری بودنــد؛ و برخــی دیگــر، کــه مربــوط بــه انگلســتان اواخــر قرون وســطی هســتند، هــم 
ــتگاه و  ــه خاس ــت، ک ــا، مالکّی ــی آن ه ــل از وارس ــال قب ــد. با این ح ــی بودن ــم عمل ــری و ه نظ

اســاس تمــام زندگــی و نگرش هــای اقتصــادی اســت، بایــد مــورد تعریــف قــرار گیــرد. 
ــرای  ــزی ب ــة چی ــه منزل ــی و ب ــراری زندگ ــرای برق ــزاری ب ــوان اب ــد به عن ــی می توان دارای
بهره منــدی و بــه اشــتراک گذاشــتن در نظــر گرفتــه شــود. همچنیــن می تــوان آن را به عنــوان 
مقصــود زیاده خواهــی انســان، و در اختیــار داشــتن آن را به عنــوان جایــگاه توانگــری و اعمــال 
قــدرت بــر دیگــران دانســت. متفکــران قــرون وســطی، مالکّیــت و ســلطة شــخصی بــر شــخص 
ــرا  ــت، زی ــود نداش ــی وج ــت خصوص ــت، مالکّی ــتند. در بهش ــاه می دانس ــه گن ــر را نتیج دیگ
ــد.  ــته می ش ــتراک گذاش ــه اش ــی ب ــور طبیع ــن به ط ــرات زمی ــود و ثم ــترک ب ــز مش همه چی
امــا پــس از ســقوط، زمانــی کــه طبیعــت انســان توســط گنــاه، فاســد شــد، وجــود نهادهــای 
انســانی ماننــد دولــت و مالکّیــت ضــروری شــدند. آن هــا به عنــوان داروی مقــرر الهــی بــرای 
گنــاه در نظــر گرفتــه می شــدند کــه بــه نظــم بخشــیدن بــه زندگــی انســان در حالــت خــوار 

ــرد. ــک می ک ــده اش کم ش
ــاب  ــا« در کت ــون »چیزه ــد، و قان ــناخته می ش ــا۴« ش ــام »چیزه ــا ن ــی ب ــون ُرم، دارای در قان
ژوستینین)مؤسســات۵(، به طــور برجســته ای بــه چشــم می خــورد، اگرچــه دانشــجویان حقــوق 
ــوند. در  ــواردی می ش ــه م ــامل چ ــا« ش ــه »چیزه ــد ک ــف کنن ــان کش ــد خودش ــف بودن موظ
ســاده ترین شــکل، دارایــی عبــارت بــود از هــر »چیــز« مــادی یــا غیرمــادی، کــه در مالکّیــت 
1- Dives and Pauper, pt. 2, Commandment vii, v, p. 138, lines 3-1.
2- Dives
3-Divine-Natural law
4-Things
5-institutes
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ــز، ت ــن چی ــن و مهم تری ــود. بدیهی تری ــادی ب ــت و دارای ارزش اقتص ــرار داش ــرف ق ــا تص ی

غیرقابــل جا به جایــی بــود: زمیــن، کــه منبــع اصلــی ثــروت، و در اقتصــادی بــدوی، ابــزاری 
ــا »چیزهــا« همچنیــن شــامل ســاختمان های غیرمنقــول  ــه شــمار می رفــت. ام ــد ب ــرای تولی ب
ساخته شــده در آن زمیــن، حیوانــات متحرکــی کــه در آن بــه چــرا مشــغولند، محصوالتــی کــه 
ــن  ــا ممک ــود. این ه ــامل می ش ــرک را ش ــوال متح ــماری از ام ــواع بیش ــد، و ان در آن می روین
اســت مــواد خــام طبیعــی یــا کاالهــای ســاخته شــده باشــند. یــک »چیــز« حتــی ممکــن اســت 
نامشــهود باشــد، ماننــد کار بدنــی یــک فــرد. می توانــد یــک حــق قانونــی، ماننــد حــق تقــدم 
باشــد. امــکان دارد شــامل حــق فــردی بــر فــرد دیگــر، ماننــد حقــوق اربــاب بــر بــرده، شــوهر 
بــر زن، یــا حــق نجیــب زاده ای بــر یــک بنــده یــا رعیــت باشــد. بنابرایــن تملــک دارایــی از 

ــود. ــر ب ــی تفکیک ناپذی ــوق سیاســی و قانون حق
ــون بشــری« را کــه در مــورد مالکّیــت  ــون الهی-طبیعــی« و »قان ــون، »قان مــا مشــکل دو قان
ــه آن را شــکل  ــه ای اســت ک ــی جامع ــون، تجّل ــرد. قان ــم ک ــال می شــود، بررســی خواهی اعم
ــی- ــی و مذهب ــن غیرمذهب ــل بی ــطحی از تقاب ــر س ــطایی در ه ــة قرون وس ــد. جامع می ده

ــه  ــه هم ــود، ک ــرده ب ــوذ ک ــوام و روحانیت-نف ــاهی و کشــیش، ع ــاپ، پادش امپراطــوری و پ
منعکس کننــده تقســیم انســان بــه جســم و روح اســت. تبدیــل تقابــل قانــون خــدا و طبیعت، و 
قانــون مثبــت انســانی۶، بــه قانــون، مکتــوب و مرســوم بــود. در یــک جامعــه مســیحی، قوانیــن 
خــدا و طبیعــت شناخته شــده هســتند، بــه ایــن دلیــل کــه خــدا خالــق طبیعــت اســت-از ایــن 
رو پدید آورنــده قانــون الهی-طبیعــی نیــز دانســته می شــود. با این حــال، ممکــن اســت 
ــه آن هــا پرداختــه شــود، یکــی به وســیله مکاشــفه کتــاب مقــدس، و  ــه ای متفــاوت ب ــه گون ب
دیگــری از طریــق خــرد طبیعــی انســان. جــای تعجــب نیســت کــه ایــن قانــون الهی-طبیعــی 
ــان،  ــه گراتی ــور ک ــود. همان ط ــر ب ــت و تغییر ناپذی ــت داش ــری ارجحی ــن بش ــام قوانی ــر تم ب
نظــرات قبلــی را در مجموعــه فرمــان خــود جمــع آوری کــرده و توضیــح می دهــد: »هــر چیــزی 
کــه مرســوم باشــد یــا بــه رشــته تحریــر گذاشــته شــود، در صورتی کــه مخالــف قانــون طبیعــی 
باشــد، باطــل و فاقــد اعتبــار اســت.«۷ حداقــل تــا زمانــی کــه در مــورد مالکّیــت اعمــال شــد، 
ایــن حداقــل واضــح بــه نظــر می رســید. گراتیــان گفــت: » قانــون طبیعــت بــا عــرف و قانــوِن 
ــرای تمــام انســان ها  ــز ب ــون طبیعــت همــه چی ــق قان ــرا طب موضوعــه متفــاوت اســت«، »زی
مشــترک اســت... طبــق قانــون مرســوم یــا مقــررات، ایــن متعلــق بــه مــن اســت، آن متعلــق 
بــه شــخص دیگــری اســت.«۸ ایــن قانــون بشــری بــود کــه ایــن مشــکل را ایجــاد کــرد. ایــن 
قانــون بشــری بــود کــه مالکّیــت نابرابــر توصیــف شــده توســط دایــوز را تصدیــق کــرده بــود.
6- Human positive law
7- Gratian, Decretum Gratiani, in Ae. Friedberg, ed., Corpus iuris canonici, 1 (Leipzig, 1879), D. 8, ante c. 2, col. 13.
8- Ibid., D. 8, ante c. 1, col. 12.
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ــه  ــی اســت ک ــن قرن ــب کــرد. ای ــه خــود جل ــات را ب ــم توجه ــرن دوازده ــن مســئله از ق  ای
ــازه ای از خودآگاهــی،  ــای ت ــه »کشــف فــرد« شــناخته شــده اســت، دوره ای کــه مــردم معن ب
ــش  ــات از افزای ــن توضیح ــد. ای ــود آوردن ــه وج ــود ب ــرای خ ــردی ب ــوق ف ــا و حق توانایی ه
معنویــت آن دوره، محبوبیــت فزاینــدة ایده هــای حقــوق طبیعــی، و تحــوالت فکــری رنســانس 

ــود.9 ــامل می ش ــا را ش ــاری اروپ ــاد تج ــعه اقتص ــا توس ــم ت ــرن دوازده ق

آگاهــی حاصــل از »خــود« منجــر بــه آگاهــی از حقــوق فــردی، سیاســی، اجتماعــی و حقوقــی 
شــد کــه اهمیــت روزافــزون وضعیــت شــخصی، تبــار خانوادگــی و تملــک، به ویــژه بــر زمین، 
نشــانگر آن بــود. از نظــر اقتصــادی و اجتماعــی، افزایــش جمعیــت منجــر بــه حــرص تملــک، 
ــتان  ــه در انگلس ــی ک ــد - وضعیت ــت ش ــورد مالکّی ــات در م ــع، و اختالف ــس طم ــش ح افزای
بــا هــرج و مــرج ســلطنت اســتفان )۵۴-۱۱۳۵( بــه شــدت شــعله ور شــد. در شــهرها، افــراد 
دارای مالکّیــت، ثروتمنــدان نوظهــور، بــه شــکل بازرگانانــی کــه منابــع شــهری آن هــا متعلــق 
ــه در  ــوان وســیله مبادل ــول به عن ــه پ ــت ک ــن واقعی ــدار شــدند. ای ــود، پدی ــا ب ــه خــود آن ه ب
بــازار در گــردش بــود، نشــان دهنده ایــن بــود کــه کاالهایــی کــه در ازای آن پولــی رد و بــدل 
می شــد، در مالکّیــت خصوصــی بودنــد. از نظــر حقوقــی، انگلســتان در قــرن دوازدهــم شــاهد 
توســعة قانــون مشــترک دارایی هــای غیرمنقــول بــود، کــه بــه تدریــج روابــط بیــن اربابــان و 
مســتأجران آن هــا را تغییــر داد و بــه مســتأجرین چیــزی شــبیه مالکّیــت خصوصــِی زمین هایــی 
ــل  ــًا به دلی ــه عمدت ــت، ک ــا کاهــش چشــمگیر جمعی ــه متصــرف می شــدند، بخشــید. بعده ک
بیمــاری طاعــون ســال ۱۳۴۸ و ســال های پــس از آن بــه وقــوع پیوســت، منجــر بــه کمبــود 
ــش  ــج، ویرای ــطی کمبری ــرون وس ــی ق ــه سیاس ــخ اندیش ــه«، در تاری ــرد و جامع ــک، »ف ــی بل ــه آنتون ــا، ب ــه ای از دیدگاه ه ــرای خالص 9- ب
ــه کالیــن موریــس، کشــف فــرد،  ــد ب ــز  )کمبریــج، ۱99۱(، صفحــات 9-۵۸۸ مراجعــه کنیــد. همچنیــن می توانی  شــده توســط جی.اچ.بِرن
۱۲۰۰-۱۰۵۰ )لنــدن، ۱9۷۲(؛ سوانســون، رنســانس قــرن دوازدهــم، صفحــات ۵۰-۱۴۱؛ کارولیــن واکــر باینــام، »آیــا قــرن دوازدهــم فــرد 
را کشــف کــرد؟«، JEH، ۳۱ )۱9۸۰(، صفحــات ۱۷-۱، چــاپ مجــدد، نگاهــی بی اندازیــد. بــه شــکلی بســط یافته دربــاب عیســی به عنــوان 
مــادر: مطالعاتــی در معنویــت قــرون وســطی رفیــع )برکلــی، لــس آنجلــس، و لنــدن، ۱9۸۲(، صفحــات ۱۰9-۸۲؛ والتــر اولمــان، فــرد و 

جامعــه در قــرون وســطی )لنــدن، ۱9۶۷(، بخــش ســوم، صفحــات ۱۰۱-۵۱.

ــترک  ــون مش ــعة قان ــاهد توس ــم ش ــرن دوازده ــتان در ق ــی، انگلس ــر حقوق از نظ
ــتأجران  ــان و مس ــن ارباب ــط بی ــج رواب ــه تدری ــه ب ــود، ک ــول ب ــای غیرمنق دارایی ه
آن هــا را تغییــر داد و بــه مســتأجرین چیــزی شــبیه مالکّیــت خصوصــِی زمین هایــی 
ــًا  کــه متصــرف می شــدند، بخشــید. بعدهــا کاهــش چشــمگیر جمعیــت، کــه عمدت
به دلیــل بیمــاری طاعــون ســال ۱۳۴۸ و ســال های پــس از آن بــه وقــوع پیوســت، 
ــة  ــدرت معامل ــدگان، ق ــه بازمان ــد و ب ــر ش ــتأجر و کارگ ــود مس ــه کمب ــر ب منج

ــی داد. ــی و جغرافیای ــرک اجتماع ــرای تح ــی ب ــابقه و فرصت های بی س
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ــرای ت ــی ب ــابقه و فرصت های ــة بی س ــدرت معامل ــدگان، ق ــه بازمان مســتأجر و کارگــر شــد و ب

ــبت  ــری نس ــور منعطف ت ــد به ط ــور بودن ــان مجب ــی داد. ارباب ــی و جغرافیای ــرک اجتماع تح
ــت  ــه مالکّی ــا شــرایطی کــه منجــر ب ــا زمیــن ب ــان دوره نه تنه ــد. در پای ــار کنن ــه آن هــا رفت ب
خصوصــی می شــد بــه اجــاره می رفــت، بلکــه توســط طیــف وســیع تری از مــردم نســبت بــه 
گذشــته اجــاره داده می شــد. درک روز افــزون از حقــوق فــردی و مالکّیــت، زمینــه مناســبی را 

بــرای بحــث در مــورد ایده هــای حقوقــی متناقــض در مــورد مالکّیــت فراهــم کــرد.

راهکار آگوستین قدیس؛ خدا به عنوان پدیدآورندة قوانین بشری
در اوایــل قــرن پنجــم، آگوســتین قدیــس توانســت مشــکل ایــن قوانیــن متناقض را تشــخیص 
دهــد. حقــوق مالکّیــت براســاس قوانیــن بشــری اســتوار بــود، در حالی کــه قانــون الهــی حکــم 
ــی را از  ــر و غن ــد فقی ــد اســت. خداون ــاری آن« از آن خداون ــن و سرش ــه »زمی ــود ک ــرده ب ک
یــک خــاک آفریــده و همــان زمیــن پشــتیبان هــر دو بــوده اســت.۱۰ بــه عبــارت دیگــر، قانــون 
الهــی حاکــی از مســاوات و اشــتراک در زمیــن بــود. آگوســتین وضعیــت بی گناهــی انســان 
ــت  ــژه حکوم ــانی، به وی ــای انس ــرار داد. نهاده ــقوط کرده ق ــان س ــت انس ــل وضعی را در مقاب
پادشــاهان و ســلطه بــر بــردگان، در وضعیــت بی گناهــی وجــود نداشــتند: گنــاه عامــل بردگــی 
ــیله  ــا بدین وس ــاهان، » ت ــه پادش ــد ن ــا بودن ــبانان گله ه ــادل، ش ــود. نخســتین انســان های ع ب
ــد  ــکاران می طلب ــای گناه ــد و بیابان ه ــت می خواه ــم طبیع ــه نظ ــه را ک ــام آنچ ــد پی خداون
برســاند«۱۱. خداونــد منشــأ تمــام قدرت هــا بــود، و فرمانروایــی را به طــور کامــل بــه رضایــت 
خــود، بــه انســان اعطــا کــرد: »مــا بایــد قــدرت اعطــای پادشــاهی ها و امپراطوری هــا را تنهــا 
ــان  ــه خوب ــه ارادة خــود ب ــی را ب ــم. او پادشــاهی های زمین ــال بدانی ــروردگار متع ــک پ در تمل
ــر  ــدکاران اعطــا می کند.«۱۲علی رغــم حاکمــان زمینــی، همچنــان خواســت پــروردگار ب ــا ب ی
ــان ها،  ــاهی های انس ــت پادش ــه او می خواس ــت ک ــاور نیس ــل ب ــود: » قاب ــم ب ــریت حاک بش
ســلطه گری و بندگی شــان خــارج از محــدوده قوانیــن مشــّیت او باشــد.«۱۳ بــرای آگوســتین و 
متفکــران متأخــر قرون وســطی دشــوار نبــود کــه وجــود حاکمــان زمینــی را، حتــی اگــر آن هــا 
در حالــت بی گناهــی وجــود نداشــتند، بــا اســتناد بــه قانون الهــی توجیــه کننــد. امــا مالکّیــت 
ــد  ــه خداون ــرد ک ــاره ک ــه اش ــن نکت ــه ای ــتین ب ــال، آگوس ــود. با این ح ــری ب ــوع دیگ موض
مالکّیــت خصوصــی را نیــز، حداقــل به طــور غیرمســتقیم، مــورد تأییــد قــرار داده اســت، زیــرا 

10- Augustine, In Ioannis Evangelium Tractatus, 6-25 ,6: CChr. SL, 36, p. 66, lines 20-18.
11- Augustine, City of  God, trans. H. Bettenson, ed. D. Knowles, Augustine: City of  God (Harmondsworth, 1972), 
bk. 19, ch. 16, pp. 5-874.
12-Ibid., bk. 5, ch. 21, p. 215.
13- Ibid., bk. 5, ch. 11, p. 196.



Iranian Institute For Ownership and Market(IIFOM)

61

قانــون بشــر قانــون امپراطــوران و پادشــاهان بــود، و از طریــق آن هــا خــدا چیزهایــی را بیــن 
ــا تصــرف  ــون پادشــاهان، دارایی ه ــق قان بشــریت تقســیم کــرده اســت: او اعــالم کــرد »طب
ــی  ــی را در جهان ــت خصوص ــان مالکّی ــد و حاکم ــی را برگزی ــد حاکمان ــوند«.۱۴ خداون می ش
ــود مشــروعیت بخشــیدند. امــا ایــن در معنــای  ــر آن حاکــم ب کــه همچنــان مشــّیت الهــی ب
اخالقــی آن را »درســت« یــا »نادرســت« نمی کــرد. از نظــر آگوســتین، نهادهــا و دارایی هــای 
زمینــی بــرای انســان، صرفــًا در گــذر خــود از ایــن زندگــی مفیــد بودنــد و بر این اســاس بایــد 
ــه خاطــر خودشــان دوســت داشــت  ــد تنهــا ب مــورد اســتفاده قــرار می گرفتنــد. آن هــا را نبای
یــا ارزشــمند دانســت. او بــا دقــت بیــان کــرد کــه دو نــوع متمایــز از دارایی هــا وجــود دارد، 

گــذرا و ابــدی، کــه از میــان آن هــا، دارایی هــای گــذرا زودگــذر هســتند:  
ــر  ــر، همس ــه، پس ــتان، خان ــرافت، دوس ــروت، ش ــالمتی، ث ــد از س ــذرا عبارتن ــای گ دارایی ه
ــد در  ــم. بیایی ــفر می کنی ــافر در آن س ــوان مس ــا به عن ــه م ــی ک ــن زندگ ــای ای ــه چیزه و بقی
ــوان  ــه به عن ــم، ن ــذر بدانی ــافرانی رهگ ــوان مس ــود را به عن ــی خ ــن زندگ ــای ای توقف گاه ه

ــکان دائمــی. ۱۵ مال
ــه  ــی داد ک ــازه نم ــود اج ــه خ ــرد، ب ــتفاده می ک ــوی اس ــی و دنی ــور زمین ــه از ام ــافری ک مس
گرفتــار آن هــا شــده یــا از ســفر بــه ســوی خــدا منحــرف شــود. آن هــا بایــد کمک کننــده او 
باشــند، نــه اینکــه بــر بــارش بیفزاینــد.۱۶ اســتدالل آگوســتین روشــن اســت، حتــی اگــر نــگاه 
ــا در  ــه نظــر برســد. او ب ــوان دارایی هــای زودگــذر عجیــب ب ــواده و دوســتان به عن ــه خان او ب
نظــر گرفتــن خــدا، دســت کم به طــور غیرمســتقیم، به عنــوان پدیدآورنــده قانــون بشــری، تــا 
حــدی راه را بــرای حــل مشــکل بیــن ایــن دو قانــون طــی کــرده بــود. کاری کــه او از انجــام 
آن بازمانــده بــود، ایــن بــود کــه توضیــح دهــد چگونــه خــدا بــا تصویــب دو قانــون بــه ظاهــر 

ــی زده اســت. ــه تناقض گوی ــض، دســت ب متناق

به سوی راه حل؛ تغییر قانون طبیعی
ــون  ــل قان ــا دســت کم تعدی ــر ی ــا تغیی ــل آن ب ــارض، حــذف کام ــای حــل تع یکــی از راه ه
طبیعــی بــا توجــه بــه شــرایط تغییریافتــه زندگــی بشــر پــس از ســقوط بــود. ســپس می تــوان 
ــون  ــًاً قان ــی واقع ــون طبیع ــه قان ــه اینک ــه ب ــا توج ــت داد. ب ــری مطابق ــن بش ــا قوانی آن را ب
ــم  ــود، و ه ــره آوری ب ــرة دله ــر آن، منظ ــرای تغیی ــالش ب ــدا، ت ــون خ ــود، قان ــی ب الهی-طبیع
ــوم  ــی مفه ــون طبیع ــا قان ــد. ام ــاط بودن ــه آن محت ــم نســبت ب ــل عل ــم اه ــان و ه قانون گرای
ــه  ــزة اولی ــرد، از غری ــف درک ک ــطوح مختل ــوان آن را در س ــه می ت ــود ک ــری ب انعطاف پذی
14- Ibid.: Gratian D. 8, c. 1.
15- Augustine, Sermo 80.7, PL, 38, col. 497.
16- Augustine, City of  God, bk. 19, ch. 17, p. 877.
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ــکیل ت ــل را تش ــا و حقوق بین المل ــوق ملت ه ــه حق ــده ای ک ــد پیچی ــا قواع ــه ت ــی گرفت حیوان

مــی داد. زمانــی از آن به عنــوان چــرخ دســتی یــاد می شــد کــه هــر چیــزی را می شــود در آن 
ــود،  ــر ب ــرون وســطایی منظم ت ــد. اندیشــه ق ــت چرخان ــر جه ــه ه ــوان آن را ب ریخــت و می ت
ــا قوانیــن بشــری  ــرای حــل تناقــض آن ب ــون طبیعــی در تــالش ب ــا از انعطاف پذیــری قان ام

ــرد. ــرداری ک بهره ب
روفینــوس۱۷، قانون گــذار قــرن دوازدهمــی، یــک تعریــف ســه گانة ناشــیانه از قانــون طبیعــی 
ــه انجــام اعمــال  ــد: فرامینــی کــه ب ــه کــرد. دو دســته اول براســاس کتــاب مقــدس بودن ارائ
نیــک دســتور مــی داد، و ممنوعیت هایــی کــه از انجــام کار زشــت بــاز می داشــت. ســومی کــه 
ــد  ــی مانن ــامل توصیه های ــود و ش ــر ب ــم  و کلی ت ــود، مبه ــناخته می ش ــات ش ــوان توضیح به عن
»اجــازه دهیــد همــه کاالهــا مشــترک باشــند« می شــد.۱۸ ایــن ســومین دســته بــود که بیشــترین 
ــی  ــن طبیعــی، یعن ــا ســقوط، درک بشــر از قوانی ــه می کــرد. ب ــر ارائ ــرای تغیی پتانســیل را ب
ــاب  ــا«۲۰ در کت ــر«۱9 و »ممنوعیت ه ــیله »اوام ــا به وس ــد، ام ــام گرایی ــه ابه ــر، ب ــر و ش از خی
ــا  ــا این ه ــد. ام ــا ش ــاره احی ــرد، دوب ــان می ک ــت را بی ــت و نادرس ــول درس ــه اص ــدس، ک مق
ــه کار  ــاص ب ــع خ ــد در مواق ــا بای ــوند. آن ه ــت ش ــا تقوی ــن« ی ــرف »مزّی ــیله ع ــد به وس بای
گرفتــه شــوند. ایــن امــر به ویــژه در مــورد »آزادی همــه افــراد و مالکّیــت مشــترک چیزهــا، 
ــن غــالم مــن اســت، آن مزرعــه شماســت«۲۱  ــی، ای ــون مدن ــق قان کــه در حــال حاضــر، طب
ــر  ــا مغای ــت این ه ــن اس ــه ممک ــح داد، اگرچ ــوس توضی ــه روفین ــور ک ــود. همان ط ــادق ب ص
بــا قوانیــن طبیعــی بــه نظــر برســند، امــا بــرای مهــار مــردم و جلوگیــری از جنایــت ضــروری 
ــر و  ــروی از اوام ــت پی ــرده در جه ــقوط ک ــان های س ــت انس ــرای تربی ــی ب ــتند.آن ها راه هس
ممنوعیت هــای قانــون طبیعــی بودنــد و در نتیجــه نمی توانســتند در مغایــرت بــا آن باشــند.۲۲ 
بعــداً بــه ایــن رویکــرد منعطف تــر، کــه تحــت کنتــرل شــرایط تغییریافتــه هســتند، رســیدگی 

خواهــد شــد.
متفکــران بــه زودی طبقه بنــدی ســه گانه ناهنجــار قانــون طبیعــی را کنارگذاشــتند، صرفــًا بــا 
ایــن اســتنباط کــه می توانــد میــان ســخن دقیــق و کاربــرد آن تفــاوت وجــود داشــته باشــد. 
ــروان فرانســیس مقــدس،  ــی ۱۲۴۵(، یکــی از پی ــز۲۳ )متوف ــا الکســاندر هیل یکــی از اولین ه

17- Rufinus
18- Rufinus, Summa Decretorum, ed. Heinrich Singer (Paderborn, 1902), pp. 7-4, trans. Ewart Lewis, Medieval 
Political Ideas, 1 (New York, 1974), p. 38.
19- commands
20- prohibitions
21- Ibid
22- Ibid., p. 39.
23- Alexander of  hales
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متولــد گالسترشــایر۲۴ بــود کــه پیــش از نقــل مــکان بــه پاریــس، معــاون اســقف اعظــم در 
ــون  ــری قان ــه به کارگی ــود۲۵، پیشــنهاد داد ک ــه خ ــاله ای منســوب ب ــود. او در رس ــری ب کاونت
طبیعــی بایــد منعطــف باشــد، هــر چنــد ایــن امــر هیــچ تغییــری در محتــوای آن ایجــاد نکــرد. 
اگرچــه ممکــن اســت پزشــکان بــر ایــن عقیــده باشــند که نوشــیدن شــراب کار ســالمی اســت، 
امــا بــه ســختی آن را بــه فــردی بیمــار پیشــنهاد می دهنــد. در حقیقــت ذات گناهــکار انســان 
پــس از ســقوط، بیمــار بــود، و در حالی کــه قانــون طبیعــی، مالکّیــت جمعــی را برای »ســالمتی« 
او، کــه وضعیــت طبیعــی بی گنــاه اوســت مقــرر می کــرد ، مالکّیــت خصوصــی را در وضعیــت 
بیمــار و ســقوط کــرده او مجــاز دانســت. اصــل اساســی حقــوق طبیعــی تغییــر نکــرده بــود، 

صرفــًا کاربــرد آن در یــک موقعیــت خــاص دچــار تغییراتــی شــد. ۲۶
تومــاس آکوینــاس۲۷ ایــن موضــوع را تــا حــدودی پیــش بــرد. از نظــر او، اگــر تمــام قوانیــن، 
ــع  ــت، در واق ــمه می گرف ــح« سرچش ــرد صحی ــر، از »خ ــون بش ــی و قان ــون طبیع ــم از قان اع
ــروی  ــح« پی ــرد صحی ــزی از »خ ــر چی ــود.۲۸ اگ ــد ب ــدی خداون ــون اب ــه از قان ــأت گرفت نش
24- Gloucestershire

۲۵- برای خالصه ای از استدالل ها در مورد صحت آن، و همینطور برای منابع، به النگهولم، اقتصاد، ص ۲۰- ۱۱۸ رجوع کنید. 
26-  Alexander of  Hales, Summa theologica, 4 vols. (Quaracchi, 4 ,(48-1924, pt. 2, inq. 2, q .246 ,3, p. 348. Cf. 
Langholm, Economics, p. 124.
27- Thomas Aquinas
28-  Thomas Aquinas, Summa theologiae: Latin text and English translation, 61 vols., ed. T. Gilby et al. (London, 
1 ,(80-1964a2ae, 3 ,93, vol. 28, p. 59.
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می کــرد، در حقیقــت در جهــت منافــع عمومــی بــود، و بنابرایــن، هــر چیــزی کــه نفــع عمــوم ت

را در پــی داشــته باشــد، منطبــق بــر قانــون طبیعــی اســت. آکوینــاس نســبت بــه تغییــر قوانین 
ــا در برخــی »موقعیت هــای  ــد، ام ــر بودن ــه، تغییرناپذی ــاط می کــرد. اصــول اولی طبیعــی احتی
خــاص و نــادر«، »احــکام ثانویــه« کــه نتایجــی خــاص از اصــول اولیــه هســتند، ممکــن بــود 
متفــاوت باشــند.۲9 تــا اینجــا او چنــدان فراتــر از الکســاندر نرفتــه بــود. امــا او در ادامــه معترف 
ــرای  ــن Mutare ب ــل التی ــاس از فع ــع آکوین ــوان)در واق ــی را می ت ــون طبیع ــه قان ــد ک ش
ــه آن یــا کاهیــدن از آن، دســتخوش تغییــر  ــه دو نحــو افــزودن ب تغییــر اســتفاده می کنــد(  ب
ــرد،  ــالم ک ــت؛ او اع ــی نیس ــون طبیع ــالف قان ــردی دارایی ها...برخ ــت ف ــرار داد.۳۰ »مالکّی ق
ــی  ــون طبیع ــر قان ــه ای ب ــوان ضمیم ــد از آن به عن ــه موجــودات خردمن ــزی اســت ک ــن چی ای
ــا شــرایط  ــون طبیعــی کــه ب ــر قان نتیجه گیــری خواهنــد کــرد«.۳۱ یکــی از متنوع تریــن تعابی
ســازگار اســت، توســط وکیــل انگلیســی اهــل النکاســتر، ســر جــان فورتســکیو۳۲  )حــدود 

ــه شــده اســت:  ۱۳9۴-حــدود ۱۴۷۶( ارائ
ایــن همــان خورشــیدی اســت کــه گل مایــع را بــه آجــر و یــخ را بــه آب روان بــدل می کنــد؛ 
ــو را  ــی داغ ج ــه فرن ــت ک ــان اس ــازد، هم ــه می س ــن را برافروخت ــعل روش ــه مش ــادی ک و ب
خنــک می کنــد؛ زیــرا در ایــن مــوارد کیفیــت اشــیاء باعــث جهش هایــی می شــود کــه خــود 
ــاف  ــال، انص ــت. با این ح ــرده اس ــر نک ــی... تغیی ــت فاعل ــا عل ــوند؛ ام ــار آن می ش ــیاء دچ اش
عدالــت طبیعــی کــه زمانــی مالکّیــت مشــترک همه چیــز را بــرای انســان بی گنــاه قائــل بــود، 
چیــزی نیســت جــز آن انصافــی کــه اکنــون به دلیــل گنــاه  از انســان ســلب شــده اســت...یعنی 

ُحســن مالکّیــت مشــترک.  ۳۳
فورتســکیو، ماننــد ســایرین پیــش از خــود، بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه اصــول اولیــه قانون 
طبیعــی، بیشــتر از خورشــید یــا بــاد تغییــر نمی کنــد، بلکــه تأثیــر آن در شــرایط تغییریافتــه 
دچــار تغییــر می شــود. حداقــل ، بــه نظــر می رســید در نظریــه، تناقــض بیــن قانــون طبیعــی 

و انســانی حــل شــده باشــد.

حقوق خصوصی و منافع عمومی
مالکّیــت مشــترکی کــه توســط »قانــون الهی-طبیعــی« مقــرر شــده بــود بــه نفــع همــگان بــود؛ 
ــت  ــکان دارد مالکّی ــا ام ــرد. آی ــد می ک ــل را بهره من ــده ای قلی ــط ع ــی فق ــت خصوص مالکّی
29-   Ibid., 5 ,94, p. 93.
30-Ibid
31- Ibid., 2a2ae, 2 ,66, vol. 38, p. 69.
32- Sir John Fortescue
33- Sir John Fortescue, De natura legis naturae, trans. Lewis, Medieval Political Ideas, 1, p. 134. For discussion and 
further examples see Richard Schlatter, Private Property: the History of  an Idea (London, 1951), ch. 3.
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مشــترک و خصوصــی بــا یکدیگــر ســازگار شــوند؟ یکــی از راه هــای انجــام ایــن کار ایــن بود 
کــه نشــان دهیــم کــه مالکّیــت خصوصــی واقعــًاً در خدمــت منافــع عمومــی اســت. ایــن همــان 

چیــزی اســت کــه آکوینــاس و ســایرین ســعی بــر انجــام آن داشــتند.
آکوینــاس اندیشــه های پــدران کلیســا و ارســطو را بــا یکدیگــر ترکیــب کــرد. در کتــاب دوم 
سیاســت، ارســطو از مالکّیــت خصوصــی در برابــر جامعــه ای از زنــان و دارایــی ها کــه افالطون 
در جمهــوری خــود توصیــه کــرده بــود، حمایــت کــرد. او توصیــه کــرد: »وقتــی هرکــس حــوزه 
منافــع خــود را داشــته باشــد، زمینــه یکســانی بــرای نــزاع وجــود نخواهــد داشــت«، »و میــزان 
منافــع افزایــش خواهــد یافــت، زیــرا هــر فــردی احســاس می کنــد کــه خــودش را در آنچــه 
ــه عبارتــی، زندگــی هماهنــگ و کارآمــد خواهــد  ــه کار می گیــرد«.۳۴ ب ــه اوســت ب متعلــق ب
بــود. آکوینــاس همچنیــن بــر ایــن بــاور بــود کــه تحــت سیســتم مالکّیــت خصوصــی، همــه 
امــور صلح آمیزتــر خواهــد بــود. او بــا ترکیــب اندیشــة ارســطو بــا عقایــد پــدران کلیســا، بــه 
ــه ای اســت  ــه گون توضیــح ایــن مــورد پرداخــت کــه در وضعیــت بی گناهــی، ارادة مــردان ب
کــه می تواننــد از چیزهــای مشــترک بــدون اینکــه خطــر درگیــری ایجــاد شــود اســتفاده کننــد. 
امــا اکنــون »وقتــی بــر تعــداد مالــکان افــزوده می شــود، بایــد دارایی هــا تقســیم شــوند، زیــرا 
بــه گفتــة فیلســوفی، مالکّیــت مشــترک مملــو از اختــالف اســت«.۳۵  مالکّیــت فــردی بــرای 

زندگــی انســان ضــروری بــود: 
در وهلــه اول، هــر فــردی بــرای مراقبــت از چیــزی کــه مســئولیت آن تنهــا بــر شــانه اوســت، 
ــده ای مدیریــت می شــود، زحمــت  ــا توســط نماین بیــش از آنچــه کــه به صــورت مشــترک ی
ــه  ــئولیت را ب ــد و مس ــی می کن ــانه خال ــرد از کار ش ــر ف ــی ه ــن وضعیت ــد - در چنی می کش
ــه خــود در انجــام  دیگــری وا می گــذارد ...دوم آنکــه، اگــر هــر فــرد مســئولیتی مخصــوص ب
ــه  ــر هم ــود؛ اگ ــازماندهی می ش ــری س ــو مؤثرت ــانی به نح ــور انس ــد، ام ــته باش ــف داش وظای
ــش  ــراد در آرام ــوم، اف ــد. س ــود می آم ــه وج ــرج ب ــرج و م ــد، ه ــور می پرداختن ــام ام ــه تم ب
بیشــتری بــا هــم زندگــی خواهنــد کــرد، جایــی کــه هرکــس از وظایــف خــود رضایــت دارد.۳۶ 
ــی و  ــع عموم ــا مناف ــد ب ــی می توان ــت خصوص ــاس، مالکّی ــح بر این اس ــی و صل ــی، کارای سخت کوش

بــا قانــون طبیعــی ســازگار شــود.

دارایی به عنوان امری طبیعی برای انسان
ــا نشــان دادن  ــی طبیعــی، ب ــه یــک حــق ایجاب راهــکار بعــدی تبدیــل مالکّیــت خصوصــی ب
ایــن مســئله بــود کــه کســب آن نتیجــه کار خــود انســان اســت. ایــن امــر، مشــکِل قوانیــن 
34-   Aristotle, The Politics, trans. E. Barker (Oxford, 1946), ii, v, 1263 ,5a, p. 49.
35-   Thomas Aquinas, Summa theologiae, Ia, 98, I ad 3, vol. 13, p. 153.
36- Ibid., 2a2ae, 2 ,66, vol. 38, p. 67.
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متعــارض را کنــار زد، زیــرا نشــان مــی داد کــه قانــون الهی-طبیعــی، مالکّیــت خصوصــی را ت

حتــی در وضعیــت بی گناهــی مــورد تأییــد قــرار داده اســت، بــه همیــن علــت هیــچ مشــکلی 
بــه وجــود نیامــد.

ــود-  ــد داده ب ــم پیون ــه ه ــروی کار را ب ــت و نی ــردی، مالکّی ــت ف ــه مالکّی ــاس در توجی آکوین
ــی  ــس۳۷ )متوف ــان از پاری ــود. ج ــر کار می ش ــن از زی ــه در رفت ــر ب ــترک منج ــت مش مالکّی
۱۳۰۶(، حامــی فیلیــپ چهــارم۳۸ در مناقشــه اش بــا بونیفــاس هشــتم۳9، در کتــاب »در مــورد 
قــدرت ســلطنتی و پاپــی۴۰« خــود بیشــتر بــه ایــن ارتبــاط پرداختــه اســت. نوشــته های او در 
جهــت ایجــاد تمایــز میــان حوزه هــای مختلــف اقتــدار حاکمــان غیرروحانــی و کشیشــان بــود. 
او برخــالف متفکــران آگوســتینی، جامعــه و نهادهــای مدنــی را به عنــوان مجازاتــی نمی دانســت 
کــه از ســوی خداونــد بــرای گنــاه اعمــال شــده اســت. برعکــس، جامعــه و حکومــت ســکوالر 
امــری بــر پایــه طبیعــت بــود.۴۱ آن نهادهــا قبــل از روحانیــت اســتقرار پیــدا کردنــد، امــا حتــی 
قبــل از آن نیــز، مالکّیــت غیردینــی به عنــوان امــری طبیعــی بــرای انســان ایجــاد شــده بــود 

کــه ایــن مالکّیــت نتیجــه تــالش خــود انســان بــود.
مالکّیــت غیردینــی بــه کل جامعــه اعطــا نمی شــود...اما افــراد از طریــق مهــارت، کار و تــالش 
ــه آن از  ــرد، نســبت ب ــک ف ــوان ی ــد و اشــخاص به عن ــه دســت آورن ــد آن را ب خــود می توانن
حــق و اختیــار برخــوردار بــوده و ســروری معتبــر دارند...بنابرایــن شــاهزاده و پــاپ نمی تواننــد 

چنیــن اموالــی را تحــت تملــک خــود درآورنــد. ۴۲
همان طــور کــه َجنِــت کولمــن۴۳ نشــان داده، ایــن دیــدگاه بســیار افراطــی اســت، به ویــژه بــا 
توجــه بــه اینکــه جــان در اوایــل ســال ۱۳۰۲ مشــغول نوشــتن آن بــود.۴۴ ایــن مقدمــه ای بــر 
ایده هــای متأخــر در مــورد کرامــت و ارزش کار انســانی اســت.۴۵و همچنیــن بــه تکریــم ایــدة 
ــل،  ــی نیســت: درمقاب ــاب و مســتأجر منطق ــرا رابطــة ارب ــردازد، زی ــت خصوصــی می پ مالکّی

ایــن فــرد اســت کــه »حــق و قــدرت...و ســروری معتبــر دارد«.
ــه نوعــی طبیعــی  فورتســکیو نیــز منشــأ حقــوق مالکّیــت فــردی را در کار می دیــد و آن را ب
ــد  ــت پــس از ســقوط پدی ــروی می کــرد کــه مالکّی ــن ســّنت پی می دانســت، اگرچــه او از ای

john of paris( -۳۷( همچنین ژان کویدورت و یوهانس دو سوردیس نیز نامیده می شود.
38- Philip IV
39- Boniface VIII
40- On Royal and Papal Power
41- John of  Paris, On Royal and Papal Power, ed. and trans. J. A. Watt (Toronto, 1971), ch. 1, p. 79.
42- Ibid., ch. 7, p. 103.
43- Janet Coleman
44- Janet Coleman, ‘Medieval discussions of  property: Ratio and Dominium according to John of  Paris and Marsilius 
of  Padua’, HPT, 1983) 4), pp. 28-209, esp. 19-216.
45- See ch. 2, pp. 3-52 below.
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ــی، و در  ــت جمع ــی، مالکّی ــت بی گناه ــان در وضعی ــرای انس ــی ب ــون طبیع ــت. قان ــده اس آم
حالــت ســقوط کــرده اش مالکّیــت خصوصــی را برگزیــد . با این حــال، او در بحــث مالکّیــت، 
مفهــوم ســکوالر را از معنــوی متمایــز نکــرد. انســان تمــام دارایی هــای خصوصــی را از طریــق 
کار خــود بــه دســت مــی آورد و بــه نظــر می رســید کــه از جانــب خداونــد نیــز برکــت یافتــه 
اســت. او ســخنان خداونــد بــه آدم را نقــل کــرد )پیدایــش ۳:۳9(: » نانــی را کــه بــا عــرق خود 

بــه دســت مــی آوری بخــور« :
در ایــن کلمــات، از میــان چیزهایــی کــه انســان می توانســت بــا عــرق خــود بــه دســت آورد 
ــق  ــه دســت مــی آورد متعل ــا عــرق خــود ب ــی کــه انســان ب ــه او داده شــد...زیرا نان ــی ب اموال
ــت آورد،  ــه دس ــی ب ــن نان ــرق ریخت ــدون ع ــت ب ــی نمی توانس ــون هیچ کس ــت، و چ ــه اوس ب
فــردی کــه هیــچ عرقــی نمی ریخــت، از خــوردن نانــی کــه دیگــری بــا عــرق خــود بــه دســت 
آورده بــود، منــع می شــد...و بدیــن ترتیــب ابتــدا مالکّیــت موروثــی چیزهــا پدیــد آمــد. زیــرا 
بــا کلمــه »نــان« کــه بــزرگان بــه مــا می آموزنــد، مــا نــه تنهــا بایــد آنچــه را کــه خــورده و 
نوشــیده می شــود، بلکــه هــر چیــزی را کــه انســان به وســیله آن تغذیــه می کنــد، درک کنیــم؛ 

و بــا کلمــه عــرق، تمــام صنعــت انســان بایــد درک شــود. ۴۶
ــه  ــد ک ــی کردن ــان الک۴۷ را پیش بین ــدة ج ــن ای ــکیو ای ــم فورتس ــس و ه ــان از پاری ــم ج ه
انســان بــا پیونــد دادن کار بدنــش بــه چیــزی، آن را دارایــی خــود می کنــد. جــان از پاریــس، 
ــت،  ــی می دانس ــه، طبیع ــی و در نتیج ــت بی گناه ــت را در وضعی ــأ مالکّی ــد الک، منش مانن
ــی  ــوزی اله ــه آن مج ــا ب ــرار داد ام ــقوط ق ــس از س ــأ آن را پ ــکیو منش ــه فورتس در حالی ک

بخشــید.

راه حل صومعه: الگو قرار دادن اورشلیم
توجیــه مالکّیــت خصوصــی شــیوه ای بــرای تأییــد زندگــی کمتــر از حــد ایــده آل بــود. زندگــی 
ــل از  ــی کام ــای چشم پوش ــه معن ــه ب ــود: ک ــی ب ــاًل متفاوت ــوع کام ــی، موض ــکل آرمان ــه ش ب
ــز از رم۴۸   ــتین، گیل ــروان آگوس ــی از پی ــود. یک ــتراکی ب ــورت اش ــی به ص ــا و زندگ دارایی ه
)متوفــی ۱۳۱۶( کــه در نظراتــی بــا جــان پاریســی اختالف داشــت، تشــخیص داد که »شــرایط 
همان گونــه اســت کــه بــود«، ایــن بــه نفــع شــهر بــود کــه شــهروندان از دارایی هــای شــخصی 
بهره منــد شــوند. از آنجایی کــه افــراد از شــرایط ایــده آل فاصلــه زیــادی داشــتند، داشــتن چنیــن 
ــای  ــدون دارایی ه ــد ب ــم گرفتن ــه تصمی ــی ک ــود. آن های ــش ب ــان رضایت بخ ــی برایش زندگ
دنیــوی بــه زندگــی ادامــه دهنــد، نــه ماننــد انســان، بلکــه زندگــی بهشــتی باالتــر از انســان ها 
46- Fortescue, De natura legis naturae, trans. Lewis, Medieval Political Ideas, p. 135.
47- John Locke
48- Giles of  Rome
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را برگزیدنــد. چنیــن افــرادی کــه بســیار بهتــر از دیگــران هســتند، بخشــی از ایــن وضعیــت ت

ــه نظــر می رســید  ــده آل باشــند، ب ــرای کســانی کــه می توانســتند ای ــد.۴9 با این وجــود، ب نبودن
کــه الگوبــرداری از زندگــی بــه ظاهــر اشــتراکی مســیحیان اولیــه در اورشــلیم تنهــا راه حــل 
باشــد، علی رغــم ایــن واقعیــت کــه تفســیر متــون مربوطــه از کتــاب مقــدس مــورد مناقشــه 
اســت: در واقــع ممکــن اســت مالکّیــت اشــتراکی در اورشــلیم حاکــم نبــوده باشــد.۵۰ گراتیــان 
متنــی را باقــی گذاشــت کــه بــه طــرز مشــکوکی بــه کلمنــت اول۵۱ نســبت داده می شــد ، و 
ــرداری  ــروردگار و الگوب ــه پ ــرای تمــام کســانی کــه قصــد خدمــت ب زندگــی مشــترک را ب
ــتفاده از  ــه اس ــرد ک ــه ک ــت« توصی ــرد. »کلمن ــه می ک ــتند، توصی ــون داش ــی حوارّی از زندگ
ــود  ــاه ب ــق گن ــا از طری ــام انســان ها مشــترک باشــد. تنه ــرای تم ــد ب ــان بای ــز در جه همه چی
کــه مالکّیــت فــردی و تعــارض ناشــی از آن پدیــد آمــد. او توصیــه کــرد: »همان طــور کــه هــوا 
و شــکوه و جــالل خورشــید را نمی تــوان تقســیم کــرد، چیزهایــی کــه بــه همــه مــردم مشــترک 
داده می شــود نیــز نبایــد تقســیم شــود«.۵۲ حقیقتــًا توصیــه آرمانگرایانــه ای بــود، کــه توســط 
ــال شــد. قدیــس در  ــون بندیکــت قدیــس دنب ــة قان ــر پای ــا موفقیــت، ب دســتورات کلیســا ب
قانــون خــود چنیــن امــر کــرد: »کاری کنیــد کــه هیچ کــس گمــان نکنــد کــه می توانــد بــدون 
اجــازه کشــیش اعظــم چیــزی را بــه کســی بدهــد یــا از او بگیــرد، یــا چیــزی را به عنــوان مــال 
نگــه دارد...زیــرا کشیشــان مجــاز نیســتند حتــی اختیــار بــدن و ارادة خــود را در دســت داشــته 

باشــند«؛ و او ایــن قانــون را بــا اشــاره بــه جامعــة اورشــلیم در پیــش گرفــت. ۵۳
ــه  ــیدن ب ــن راه رس ــت »مطمئن تری ــم، رهبانّی ــرن دوازده ــا ق ــگار، ت ــک رویدادن ــول ی ــه ق ب
ــرا  ــد. زی ــته ش ــه آن کاس ــان ب ــة اطمین ــس از آن از درج ــا پ ــد.۵۴ ام ــداد می ش ــت« قلم بهش
ــد، نهــادی کــه در  ــه ســر می بردن آشــکار شــد در حالی کــه هــر کــدام از کشیشــان در فقــر ب
ــژه آن هایــی کــه از قوانیــن  ــد ایــن چنیــن نبــود. صومعه هــا، به وی ــه خدمــت می پرداختن آن ب
بندیکــت پیــروی می کردنــد، در حــال تبدیــل شــدن بــه بزرگتریــن صاحبــان امــالک بودنــد. 
راهبــان می توانســتند از مالکّیــت خصوصــی صرف نظــر کننــد، امــا نمی توانســتند، و قصــدی 
هــم مبنــی بــر کنــار گذاشــتن مالکّیــت شــرکتی نداشــتند. همان طــور کــه باربــارا هــاروی۵۵ 
مشــاهده کــرده اســت، پیامــد ثــروت، کــه بســیاری از آن بــه وقــوع پیوســت، ایــن بــود کــه 
49- Giles of  Rome, De regimine principum (Rome, 1556), bk. ii, pt. iii, ch. 6, p. 114r-v; ibid., ch. 5, p. 213v. For 
discussion see Langholm, Economics, p. 384; Schlatter, Property, pp. 65-56.
50- A. J. and R. W. Carlyle, A History of  Mediaeval Political Theory in the West, 1, The Second Century to the Ninth 
(Edinburgh and London, 1930), pp. 135 ,100-99.
51- Clement I
52- Gratian, Decretum, C. 12, q .1, c. 2.
53- The Rule of  St Benedict, trans. Justin McCann (London, 1976), ch. 33, p. 40.
54- William of  Malmesbury, Deeds of  the Kings of  the English, EHD, 2, no. 118, p. 694.
55- Barbara Harvey
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»پیــروان بندیکــت می توانســتند ماننــد اشــراف یــا اعیــان زندگــی کنند...تقریبــًا مجبــور بــه 
ــت  ــص وس ــد خال ــطی، درآم ــرون وس ــر ق ــال ۱۵۳۵، اواخ ــد.۵۶« در س ــن کار بودن ــام ای انج
مینســتر، دومیــن خانــه ثروتمنــد انگلســتان، چیــزی بالــغ بــر۲۸۰۰ پونــد در ســال،۱۷ درصــد 

بیشــتر از ســال ۱۴۰۰ بــود . ۵۷
ــه معنــای واقعــی کلمــه، بهــای بیــش از حــد محبــوب بــودن در  ــًا ب تابعیــن بندیکــت تقریب
ــر  ــی در براب ــدی واکنش ــا ح ــد ت ــی جدی ــای مذهب ــد. فض ــت را پرداختن ــق معنوی ــر رون عص
ثــروت آشــکار ســازمان کلیســا و افزایــش کارایــی سیســتم اجرایــی پــاپ بــود. امــا همچنیــن 
محصــول جان بخشــی بــه اقتصــاد، تجــارت و صنعت پــر رونــق، شهرنشــینی، توســعة بازرگانی 
ــا  ــام این ه ــید تم ــه نظــر می رس ــه ب ــود ک ــد ب ــگان تجــاری جدی ــور نخب ــا آن ظه ــراه ب و هم
ــه نظــر می رســید کــه کل جامعــه در  ــد. ب ــر ســؤال می بردن ــی ســّنتی را زی ارزش هــای مذهب
حــال تغییــر اســت، و در چنیــن زمــان آشــفتگی کــه در برخــی مــوارد عــذاب آور بــود، عــده ای 
ــوند.  ــز ش ــدة متمرک ــان آین ــر جه ــا، ب ــن دنی ــر ای ــز ب ــای تمرک ــه به ج ــد ک ــح می دادن ترجی
ــا  ــت شــد، ام ــی هدای ــت بندیکت ــه ســمت رهبانّی ــدا ب ــه ماتریالیســم ابت ــا علی ــن واکنش ه ای
ــج موعظه هــای  ــه و تروی ــی فقیران ــی زندگــی روحان ــرای بازآفرین ــی ب ــه زودی در تالش های ب
ــای  ــذاری نظم ه ــم در پایه گ ــر ه ــن ام ــت. ای ــی یاف ــدوی تجّل ــای ب ــط کلیس ــل توس انجی
ــکال  ــای رادی ــن در گروه ه ــم، و همچنی ــرن دوازده ــری ق ــخت گیرانه تر صومعه گ ــد و س جدی
جایگزیــن، ماننــد والِدنســی ها۵۸، یــا فقــرای لیــون۵9 )یــک نــام قابــل تأمــل - گاهــی اوقــات 
ــا ۶۱،  ــده می شــدند(، کاتاره ــان مســیح ۶۰« نامی ــوان »بینوای ــی به عن ــا به طــور کل ــن گروه ه ای
ــر،  ــای۶۴ متأخ ــا، تابوریت ه ــن آن ه ــاید رادیکال تری ــد.۶۳ ش ــان داده ش ــا۶۲ نش و هومیلیاتی ه
فرقــه تنــدرو پیــرو جــان هــاس۶۵ در بوهمیــا در اوایــل قــرن پانزدهــم بودنــد. آن هــا در قلعــة 
تابــور زندگــی اشــتراکی ســختی را می گذراندنــد. »اصــول« آن هــا مدعــی بــود: »هیــچ چیــز 
از آن مــن و تــو نیســت، بلکــه همــه چیــز مشــترک اســت، بنابرایــن همــه چیــز بــرای همیشــه 
مشــترک خواهــد بــود و هیچ کــس چیــزی از خــود نخواهــد داشــت؛ زیــرا هرکــس کــه مالــک 

56- Barbara Harvey, Living and Dying in England 1540-1100: the Monastic Experience (Oxford, 1995), p. 1.
57- Barbara Harvey, Westminster Abbey and its Estates in the Middle Ages (Oxford, 1977), p. 63.
58- Waldensians
59- Poor Men of  Lyons
60- Poor of  Christ
61- Cathars
62- Humiliati
63- Brenda Bolton, The Medieval Reformation (London, 1983), pp. 6-21.
64- Taborites
65- Hussite
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ــیزدهم، ت ــرن س ــی در ق ــال حت ــت. ۶۶« با این ح ــده اس ــره ش ــاه کبی ــب گن ــد، مرتک ــزی باش چی

ــیس  ــروان فرانس ــژه پی ــد، به وی ــانه جدی ــای درویش ــط فرقه ه ــیح« توس ــان مس ردای »بینوای
بــه عاریــت گرفتــه شــد. در اصــل افــراد غیرروحانــی، به جــای کشیشــانی کــه توســط یــک 
شــرکت مــالک حمایــت  می شــدند، به عنــوان وارثــان حقیقــی هومیلیاتــِی بدعت گــذار مــورد 

توجــه قــرار گرفتنــد. ۶۷

راه حل درویشی؛ فقر مطلق
ــردی و چــه به صــورت  ــا، چــه به صــورت ف ــه دارایی ه ــود کــه از هم ــکار درویشــی آن ب راه
ــرای  شــرکتی۶۸ چشم پوشــی کنیــم. با این حــال، اجــرای ایــن امــر دور از ایــراد نبــود، زیــرا ب

زنــده مانــدن، همــه بــه مقــدار کمــی از »چیزهــا« نیــاز دارنــد.
فرانســیس قدیــس ۶9، کــه زندگــی اش بیــش از هــر شــخص دیگــری مظهــر فقــر مطلــق بــود، 
دقیقــًا از میــان نخبــگان مرکانتیلــی جدیــد کــه جنبش هــای مذهبــی در برابــر آن موضع گیــری 
می کردنــد، ســر بــرآورد. او پســر یــک تاجــر پارچــة ثروتمنــد در آسیســی بــود. فرانســیس 
ــرداری از زندگــی  ــه چنــدان وقــف الگوب ــود و به طــور کلــی خــود را ن ــرد افراطــی ب یــک ف
فقیرانــه حوارّیــون، بلکــه آنچــه از خــود مســیح می دانســت می کــرد. در قانــون ســال ۱۲۲۳ 
او بــه پیــروان خــود فرمــان داد کــه تمــام امــوال خــود را کنــار بگذارنــد: »بــرادران روحانــی 
نبایــد چیــزی را از آن خــود کننــد، نــه خانــه، نــه مــکان و نــه هــر چیــز دیگــری. همان طــور 
ــی در  ــر و فروتن ــود فق ــا وج ــا ب ــن دنی ــر ۲.۱۱[« در ای ــافران]من پیت ــا و مس ــه »غریبه ه ک
ــد.«۷۰ مســئله  ــه کنن ــوکل، درخواســت صدق ــا ت ــد ب ــز بای ــان نی ــد هســتند، آن خدمــت خداون
ــه  ــی ک ــد. برادران ــاب می کردن ــول اجتن ــد از پ ــیس بای ــروان فرانس ــه پی ــت ک ــر آن اس مهم ت
بــه کار مشــغول بودنــد نبایــد بــه دنبــال ســکه یــا هــر جایگزینــی بــرای آن به عنــوان پــاداش 
باشــند-»پول یــا دینــار ۷۱« عبارتــی اســت کــه اســتفاده می شــد.۷۲آن ها اجــازه نداشــتند کــه 
ــف،  ــان ویکلی p , 1965 ,Josef. 114.- ج  Macˇek, The Hussite Movement in Bohemia  London and Prague-۶۶
ــا ایــن یکــی  ــت مشــترک را مطــرح کــرد، ام ــده مالکّی ــود، ای ــر ایده هــای او ب کــه ایده هــای جــان هــاس و پیروانــش در نهایــت مبتنــی ب
ــدن و  ــا )لن ــای آن ه ــوالردز و کتاب ه ــون، ل ــد: آن هادس ــه نش ــش پذیرفت ــط پیروان ــترده توس ــور گس ــود و به ط ــی او نب ــادات اصل از اعتق

ــورت، ۱9۸۵(، ص۱۲۶ رونس
67- Brenda Bolton, ‘The poverty of  the Humiliati’, in D. Flood, ed., Poverty in the Middle Ages, Franziskanische 
Forschungen, 27 (Werl,Westfalia, 1975), pp. 9-52; M. D. Lambert, Franciscan Poverty: the Doctrine of  the Absolute 
Poverty of  Christ and the Apostles in the Franciscan Order: 1323-1210 (London, 1961), pp. 1-40.
68- corporately
69- St Francis
70- Francis of  Assisi, Rule of  1223, ch. 6, ed. Marion A. Habig, St Francis of  Assisi: Writings and Early Biographies: 
English Omnibus of  the Sources for the Life of  St Francis, 3rd edn rev. (London, 1979), p. 61.
71- pecuniam aut denarios
72- Francis, Rule of  1221, ed. Habig, St Francis, ch. 8, p. 38: for discussion see Lambert, Franciscan Poverty, pp. 
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بــه پــول دســت بزننــد: »اگــر در جایــی پولــی پیــدا کردیــم، نبایــد بیشــتر از غبــاری کــه زیــر 
ــش  ــرادران روحانی ــه ب ــت ک ــس می خواس ــم.«۷۳ قدی ــه آن بیاندیش ــم، ب ــه می کنی ــان ل پاهایم
به طــور کامــل از دنیــای تجــاری دوران کودکــی او جــدا شــوند. زندگــی مــادی، آن هــا را از 

ــم می کشــاند. ۷۴ ــه جهن ــا خــود ب ــد و آن هــا را ب ــت محــُرم می کن عشــق مســیح و ابدّی
فقــر مطلــق شــاید زمانــی می توانســت خــوب باشــد کــه تعــداد پیــروان فرانســیس بــه شــمار 
انگشــتان دســت بودنــد ، امــا زمانــی کــه تعــداد آن هــا حتــی در زمــان حیــات او رو بــه افزایش 
گذاشــت، ایجــاد یــک نظــام تبلیغــات مذهبــی در سراســر جهــان کامــاًل غیرعملــی بــود. ایــن 
واقعیــت کــه دیدگاه هــای او در مــورد فقــر دارای ابهــام بــود نیــز نتوانســت بــه ایــن وضعیــت 
کمکــی بکنــد. فرانســیس خــود نــه حقــوق دان بــود و نــه ســازمان دهنده. هنگامی کــه در ســال 
۱۲۱9 بــه دامیِتــا رفــت تــا در آنجــا بــه ارتــش صلیبــی بپیونــدد )در مــورد او، نبــرد روحــی 
بــود تــا فیزیکــی(، عاقالنــه هدایــت فرقــه را بــه دســتان دیگــری ســپرد - به ویــژه اوگولینــو 
و بعدهــا هــم گریگــوری نهــم، کــه کاردینــال محافــظ آن شــدند. فرانســیس بــا اینکــه اقتــدار 

طبیعــی خــود را حفــظ کــرد، ولــی هرگــز کنتــرل رســمی را بــه دســت نگرفــت. 
حتــی در زمــان حیــات بنیان گــذار، تعــدادی از مشــکالت مرتبــط درحــال ظهــور بودنــد. فرقــه 
ــد،  ــظ کن ــش را حف ــر موجودیت ــی موعظه گ ــازمان جهان ــک س ــوان ی ــد به عن ــه می توان چگون
در صورتی کــه نمی توانــد »مالــک« چیــزی باشــد؟ آیــا امــکان جداســازی مالکّیت-تســلط- بــر 
چیــزی، از اســتفاده آن وجــود داشــت؟ منظــور از چشم پوشــی دقیقــًا چــه بــود؟ آیــا بــرادران 
ــر  ــوال صرف نظ ــک ام ــرکتی از تمل ــورت ش ــم به ص ــرادی و ه ــورت انف ــم به ص ــی، ه روحان
ــود. آیــا آن هــا  ــد؟ اهمیــت ایــن پرســش ها، ماهّیــت دقیــق فقــر مســیح و حواریــون ب کردن
حقیقتــًا در فقــر مطلــق بــه ســر می بردنــد، و اگــر چنیــن بــود، آیــا از »اســتفاده« و ســلطه در 
مســئله مالکّیــت چشم پوشــی کــرده  بودنــد؟ راه حل هــای حقوقــی گوناگونــی در قــرن بعــد از 

ســال ۱۲۲۳، یعنــی فرمــان دوم فرانســیس قدیــس، توســط فرقــه و پــاپ  ارائــه شــد.
ــیس  ــر فرانس ــون دوم ب ــم قان ــو۷۵ در تنظی ــظ اوگولین ــع کاردینال-محاف ــور قط ــًا به ط تقریب
تأثیــر گذاشــته اســت.۷۶ ایــن قانــون به عنــوان یــک حائــل نــازک میــان مالکّیــت یــا ســلطه 
و اســتفاده، از اهمیــت زیــادی برخــوردار بــود. زیــرا یــک واســطه، یــک کارگــزار مالــی یــا 
»دوســت معنــوی۷۷« را معرفــی می کــرد کــه بــرای تهیــه لبــاس بــرادران و مایحتــاج مریضــان، 
40-38; Janet Coleman, ‘Property and poverty’, in Burns, ed., Cambridge History of  Medieval Political Thought, pp. 
48-607, at pp. 3-631.
73- Francis, Rule of  1221, ch. 8, p. 38.
74- Ibid., ch. 22, pp. 8-47.
75- Ugolino
76- Habig, St Francis, p. 55, n. 7 for evidence. For discussion see pp. 7-54 and Lambert, Franciscan Poverty, pp. 30-1.
77- spiritual friend
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ــر ت ــو ممکــن اســت تحــت تأثی ــت.۷۸ دیدگاه هــای اوگولین ــرار می گرف ــا ق ــان و دنی ــن راهب بی

رویــداد پیشــینی قــرار گرفتــه باشــد کــه او را بــر آن داشــت تــا بیــن »ســلطه۷9« و »اســتفاده 
۸۰« تمایــز قائــل شــود. فرانســیس از زمانــی کــه خانــه ای در بولونیــا به عنــوان »خانــه بــرادران« 

نامیــده شــد بــه خشــم آمــده بــود -به قــدری خشــمگین بــود کــه راهبــان را بیــرون رانــد و تنها 
هنگامــی بــه آنــان اجــازه بازگشــت داد کــه اوگولینــو ادعــا کــرد خانــه »متعلــق به او« اســت و 
آن هــا تنهــا بــه اذن او از آن »اســتفاده« می کننــد.۸۱ پــاپ گریگــوری بــه کاهــش ناکارامــدی 
ــر  ــر شــما«۸۲  )۱۲۴۵( اث ــی، توســط »ام ــکار واقع ــا راه ــه داد. مصالحــه، ی ــق ادام ــر مطل فق
اینوِســنت چهــارم۸۳ حاصــل شــد کــه مالکّیــت امــوال پیــروان فرانســیس را بــه پــاپ واگــذار 
کــرد، امــا بــه بــرادران اجــازه داد کــه همچنــان بــه اســتفاده ادامــه دهنــد. مصالحــه بــه نــدرت 
ــه درگیــری داخلــی و  همچنیــن خارجــی، به ویــژه  رضایت بخــش اســت، و ایــن یکــی هــم ب
ــد. کشــیش اعظــم بوناِونچــر۸۴  ــه ســازش های بیشــتری انجامی در پاریــس منجــر شــد کــه ب
ــت.  ــر پرداخ ــا یکدیگ ــف ب ــای مخال ــب دیدگاه ه ــه ترکی ــود ب ــان ۸۵« خ ــاع از درویش در »دف
فقــر از ایــن جهــت مجــدداً مــورد تأییــد واقــع شــد کــه بــرادران از هرگونــه تصــرف و ســلطه 
ــد. از ســوی  ــردی و چــه به صــورت جمعــی، صرف نظــر کردن ــی، چــه به صــورت ف ــر دارای ب
دیگــر، آن هــا تنهــا مجــاز بودنــد کــه به صــورت محــدود از آن »اســتفاده« کننــد- چیــزی کــه 
ــی  ــرای حفــظ حیاتشــان کاف ــه حــدی کــه ب ــاد می شــود- ب ــوان اســتفاده ســاده ی از آن به عن
باشــد. ایــن ماننــد ایــدة قانــون الهــی بــود کــه طبــق آن تمــام انســان ها برابــر و در زمیــن بــا 
یکدیگــر ســهیم هســتند. نیــکالس ســوم در فرمان خــود »آنکه کاشــت خــارج شــد۸۶«)۱۲۷9(، 
بــا اســتناد بــر بوناِونچــر، تــالش کــرد بــه حــد وســطی دســت یابــد. او بــه حمایــت از ایــن 
مســئله کــه »پــاپ، مالــک امــوال فرانسیسی هاســت« پرداخــت، امــا همچنیــن اعــالم کــرد کــه 
»فقــر حوارّیــون« مطابــق بــا زندگانــی مســیح اســت. او به طــور رســمی دکتریــن فقــر را مــورد 
تأییــد قــرار داده و بــه توســعه حمایــت مســتقیم پــاپ بــر اعضــای آن پرداخــت. حداقــل ایــن 
امــر از حمــالت خارجــی جلوگیــری کــرد، امــا نتوانســت اختالفــات داخلــی را تســکین دهــد. 
در واقــع، ایــن موضــوع آن قــدر جــدی شــد کــه در ســال ۱۳۲۲ پــاپ جــان بیســت و دوم 

78- Francis, Rule of  1223, ch. 4, p. 60.
79-dominion
80-use
81- Lambert, Franciscan Poverty, pp. 87 ,45.
82- Ordinem vestram
83- Innocent IV
84- Bonaventure
85- Apologia pauperum
86- Exiit qui seminat
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ــد، در »لحظــه ای  ــال بع ــرد و در س ــوال فرانسیســی ها صرف نظــر ک ــر ام ــاپ ب ــت پ از مالکّی
در میــان چنــد۸۷«، ایــن گفتــه کــه مســیح و حواریــون بــر هیــچ چیــزی مالکّیــت نداشــتند، را 
بدعــت نامیــد. او همچنیــن تومــاس آکوینــاس، پیــرو دومینیــک مقــدس را کــه دیدگاه هــای 

معتدلــش در مــورد فقــر بــر او تأثیــر گذاشــته بــود، مــورد تأییــد قــرار داد.۸۸ 
ریچــارد فیتزرالــف، اســقف اعظــم آرماگ)حــدود ۱۲9۵ تــا ۱۳۶۰( در کتــاب خــود »دربــاره 
فقــر منجــی۸9« کــه در جهــت مخالفــت بــا فرامیــن درویشــان و دکتریــن فقــر نوشــته شــده 
بــود، بــه بررســی ایده هایــی در مــورد فقــر و ســلطه، مالکّیــت و اســتفاده پرداخــت. به ویــژه در 
انگلســتان، بحــث در مــورد فقــر و ســلطه گســترش یافــت و همــه روحانیــون را در برگرفــت. 
ایــدة بنیــادی جــان ویکلیــف9۰ در مــورد ارتبــاط بیــن ســلطه و پاکدامنــی، مبنــای مطالبــات 
او و ســایرین بــرای فقــر روحانّیــت و کــم کــردن موقوفــات کلیســا را شــکل داد.9۱ عواقــب 
گســترده یــک ایــده بــه ظاهــر ســاده - کنارگذاشــتن کامــل مالکّیــت - کــه توســط تعــدادی 
ــرار  ــت ق ــورد حمای ــت اشــتراکی و خصوصــی م ــن مالکّی ــرای حــل تناقــض بی ــرادران ب از ب

ــود. ــل پیش بینــی ب ــه ســختی قاب گرفــت، ب

راه حل نظارت؛ پاپ به عنوان ناظر
ــاپ  ــروان فرانســیس، پ ــای پی ــام دارایی ه ــر تم ــت ب ــی مالکّی ــة حقوق ــه فرضی ــا رســیدن ب ب
راهــکار دیگــری را بــرای ضدیــت حقــوق مشــترک و خصوصــی بازگــو کــرد: زمیــن و منابــع 
آن همــواره در اختیــار خــدا بــوده و مســیحیان از طــرف خــدا صرفــًا ناظر آن هســتند. خاســتگاه 
ایــن ایــده در مفهــوم عهــد عتیــق از فعالیــت اقتصــادی نهفتــه اســت.9۲ قــوم اســرائیل از طــرف 
ــد و هــر چــه داشــتند  ــد بودن ــه خداون ــق ب ــد. دارایی هــا متعل ــن را اداره می کردن ــد زمی خداون
ــاخته و از  ــن س ــا آن را مزّی ــرار داد ت ــاغ ق ــان را در ب ــه انس ــد بلندمرتب ــود. »خداون ــال او ب م
ــد  ــل رش ــان عام ــه انس ــود ک ــن ب ــد ای ــر خداون ــش ۲.۱۵(. تدبی ــد« )پیدای ــداری کن آن نگه

87- Cum inter nonnullos
88- On all this see C. H. Lawrence, The Friars: the Impact of  the Early Mendicant Movement on Western Society 
(London, 1994), pp. 64-43; Lambert, Franciscan Poverty, esp. pp. 46-208  ,48-126  ,102-68; John Moorman, A 
History of  the Franciscan Order from its Origins to the Year 1517 (Oxford, 1968), pp. 19-307 ,54-140; David Flood, 
‘Franciscan poverty: a brief  survey’, Introduction to Gedeon G´al and David Flood, eds., Nicolaus Minorita: Chronica. 
Documentation on Pope John XXII, Michael of  Cesena and The Poverty of  Christ, with Summaries in English (St 
Bonaventure, New York, 1996), pp. 53-31. For Aquinas’s attitude to poverty see ch. 2, pp. 55 ,6-45 below.
89- De pauperie salvatoris
90- John Wyclif
91- On this see pp. 3-32 below.
92- For what follows see Barry Gordon, Economic Analysis before Adam Smith: Hesiod to Lessius (London, 1975), 
ch. 4, pp. 82-70.
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اقتصــادی باشــد. تحــت امــر خداونــد، انســان بــر زمیــن تســلط یافــت و تشــویق شــد کــه آن ت

را گســترش دهــد: »بــارور شــوید و تکثیــر کنیــد، زمیــن را احیــا کنیــد و آن را تحــت ســلطه 
خــود در آوریــد« )پیدایــش ۱:۲۸(. تســلط انســان بــر زمیــن ماننــد فرمانروایــی خداونــد بــر 
ــر شــدند و از  ــا هبــوط، طبیعــت و همچنیــن انســان دچــار تغیی ــود.9۳ با این حــال، ب انســان ب
ــرون  ــو بی ــرای ت ــا را ب ــا و بوته ه ــن[ خاره ــد: »]زمی ــته ش ــا کاس ــت آن ه ــره وری و جذابی به
ــان  ــت ن ــد از عــرق صورت ــو بای ــی؛ ت ــه کن ــن تغذی ــاه زمی ــد از گی ــو بای خواهــد کشــید؛ و ت
ــزور  ــوان یــک کاتالی ــود و به عن ــود وارد جهــان شــده ب بخوری...)پیدایــش ۳.۱۸-۱9(.« کمب
بــرای توســعة اقتصــادی عمــل می کــرد. آدم از بــاغ عــدن فرســتاده شــد تــا »زمیــن را زراعــت 
کنــد« )پیدایــش ۴:۲۳(، و او و فرزندانــش کشــاورز و شــبان شــدند. قابیــل نفریــن شــده و 
دودمانــش کــه قــادر بــه کشــت زمیــن نبودنــد، فعالیــت اقتصــادی خــود را تغییــر داده و بــه 
شهرســازی، گلــه داری و تولیــد مشــغول شــدند. عهــد جدیــد بیشــتر بــر  َقلمرویــی متمرکــز 
شــد کــه » از ایــن جهــان نیســت«، امــا حتــی در اینجــا نیــز ایــده نظــارت در َمَثــل توانایی هــا 

ــداوم یافت)متــی ۲۵-۳۰:۱۴(. ت
خداونــد مالکّیــت بــر امــوال را حفــظ کــرد، امــا بــرای اهــداف عملــی، مســیحیان آن را اداره 
ــود. تمــام  ــه کل جامعــه مســیحی یعنــی کلیســا ب ــد. آن متعلــق ب ــا از آن اســتفاده می کردن ی
مســیحیان در کلیســا غســل تعمیــد داده شــدند؛ آن هــا در درون کالبــد عرفانــی مســیح یکپارچه 
شــدند. در نظــر قانــون ُرمــی، آن هــا بخشــی از یــک شــرکت حقوقــی بودنــد. و از ویژگی هــای 
یــک شــرکت ایــن بــود کــه می توانســت مالــک دارایــی باشــد. یوهانـِـس آنــدره9۴  )متوفــی 
۱۳۴۸( حقــوق دان بولونیایــی، کــه احتمــاالً تنهــا دومیــن فــرد متأهلــی بــود کــه اســتاد حقــوق 
شــرعی شــد، اظهــار داشــت کــه مســیح خــود بــر امــوال کلیســا تملــک دارد.9۵ با این حــال، 
ــًا  ــا صرف ــخصیت های آن ه ــرا ش ــود، زی ــاوت ب ــرکت ها متف ــایر ش ــا س ــیحی ب ــرکت مس ش
ــی  ــه تخیل ــک فرضی ــا ی ــیح تنه ــیحیان، مس ــرای مس ــه ب ــود، در حالی ک ــی ب ــات قانون فرضی
ــا یــک  ــود، زیــرا در مقایســه ب ــردی آن هــا یکســان ب ــه حســاب نمی آمــد. امــا تأثیــر کارب ب
ــت.  ــور نداش ــن حض ــی در روی زمی ــر فیزیک ــز از نظ ــیح نی ــاختگی، مس ــی س ــخص حقوق ش
بنابرایــن، او بایــد توســط یــک جانشــین زمینــی، کــه در ایــن مــورد آن شــخص پــاپ بــود، 
ــاپ  ــود کــه پ ــا ب ــدان معن ــه تجســم فیزیکــی می رســید. ایــن ب ــی می یافــت و ب مجــدداً تجّل
بــرای اهــداف عملــی، از جانــب مســیح بــر امــوال کلیســا تســلط داشــت. ویلیــام ســارزانو9۶  

93- Ibid., p. 73.
94- Johannes Andreae
95- Johannes Andreae, Commentaria ad Decretales (Venice, 1581), ii, xii, 4, p. 67vb.
96- William of  Sarzano
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)تقریبــا ۱۳۱۶-۱۳۳۳(، متفکــر قــرن چهاردهم،کــه بــرای جــان بیســت و دوم9۷ نوشــته بــود، 
مشاهده کرد: 

ــه افــراد مختلفــی، چــه به صــورت  ــد ب اگرچــه تصــرف، ســلطه و حــق امــوال کلیســا می توان
فــردی و چــه به صــورت اشــتراکی، تعلــق داشــته باشــد،...به عنوان مدیــران ثانویــه، در درجــه 
ــه نظــر  ــق دارد... ب ــاپ تعل ــه شــخص پ ــت، حــق و ســلطه ب ــام مالکّی ــی، تم اول به طــور کل

ــای کلیســا اســت. 9۸ ــام دارایی ه ــی تم ــه او حاکــم و ناظــر اصل می رســد ک
برخــی از متفکــران، ماننــد جــان از پاریــس، تســلط بــر امــوال کلیســا را بــه پــاپ، و مالکّیــت 
بر دارایی هــای غیرمذهبــی را بــه حاکمــان غیرروحانــی نســبت می دادنــد.99 نســخه افراطی تــر 
ایــن ایــده، مالکّیــت تمــام دارایی هــا، اعــم از کلیســایی و غیرمذهبــی، را بــه کلیســا واگــذار 

کــرد. گیلــز از ُرم اذعــان داشــت: 
ــا افــراد غیرروحانــی یــا هــر  ــر چیزهــای گــذرا ی ــه ای ب ــدارد هیــچ ســرورِی عادالن امــکان ن
چیــزی، کــه تحــت نظــر و از طریــق کلیســا نیســت، وجــود داشــته باشــد: به عنــوان نمونــه، 
ــه  ــری را ک ــز دیگ ــر چی ــا ه ــتان ی ــه، تاکس ــه مزرع ــورت عادالن ــد به ص ــس نمی توان هیچ ک
ــه دســت  ــق کلیســا ب ــارش نگــه دارد، مگــر اینکــه آن را تحــت نظــر و از طری دارد، در اختی

ــد. ۱۰۰ آورده باش
ــه  ــا، ک ــی کلیس ــی، یعن ــدن انتزاع ــک ب ــت ی ــا را در دس ــام دارایی ه ــه تم ــه ک ــن نظری ای
ــل  ــه تقاب ــود ب به عنــوان بــدن عرفانــی مســیح از آن یــاد می شــد، می ســپرد، پاســخ کاملــی ب
بیــن »قانــون طبیعی الهــی« و »قانــون بشــری«، زیــرا ســلطه را از تــک تــک مســیحیان ســلب 
ــه نمایندگــی از کل جامعــه  ــر آن ، ب ــت« ب ــا تمــام دارایی هــا را به جــای »مالکّی می کــرد. آن ه
مســیحی »در اختیــار« گرفتــه بودنــد. هنگامی کــه حــق شــرم آور مالکّیــِت کامــل ســلب شــد، 

مســیحیان بــه راســتی می توانســتند ادعــا کننــد که»بینوایــان مســیح« هســتند.

راهکار جان ویکلیف؛ شاه در مقام ناظر
ــون  ــن دو قان ــن ای ــش بی ــان برداشــتن تن ــرای از می ــف روش خــاص خــود را ب جــان ویکلی
ــا  ــادگی آن را ب ــه س ــود، ب ــاپ آگاه ب ــة پ ــای نظری ــی از ریزه کاری ه ــه به خوب ــت. او ک داش
ــد  ــب خداون ــه نای ــل ب ــق داد، به نحوی کــه پادشــاه تبدی ــس تطبی ــی انگلی ــع ســلطنت مل مناف

97- John XXII
98- William of  Sarzano, Tractatus de Summi Pontificis, ed. R. del Ponte, Studi medievali, ser. 1971) 12 ,3), ch. 7, 
pp. 5-1044.
99- John of  Paris, On Royal and Papal Power, ch. 7, p. 104.
100- Giles of  Rome, De ecclesiastica potestate, trans. R.W. Dyson (Woodbridge, and Dover, NH, 1986), pt. 2, ch. 
8 ,7, p. 68.



76IIFOM

ون
 قان

 دو
ض

عار
بــر روی زمیــن شــد.۱۰۱  او نیــز ماننــد آگوســتین بــر ایــن عقیــده بــود کــه مالکّیــت خصوصــی ت

ــاه  ــرای گن ــوان عالجــی ب ــوط انســان اســت کــه به عن و ســایر نهادهــای انســانی حاصــل هب
نخســتین معرفــی شــده اند و برخــالف فطــرت ایــده آل انســان هســتند.۱۰۲ او برخالف آگوســتین 
ــت توســط  ــته اســت. مالکّی ــل از کشیشــان وجــود داش ــاهی قب ــاد پادش ــه نه ــود ک ــد ب معتق
ســلطنت توســعه یافتــه بــود، بنابرایــن بخشــی از ســیادِت غیرمذهبــی بــه شــمار می رفــت، بــه 
ایــن معنــا کــه کشیشــان حقــی بــر آن نداشــتند؛ محکومیــت ثــروت توســط مســیح، همــراه بــا 
ــن را نشــان  ــی ای ــه ]اعمــال رســوالن ۴[ به خوب ــی مســیحیان اولی زندگــی مشــترک مثال زدن
ــام  ــرف مق ــتند، از ط ــار داش ــادی در اختی ــراد ع ــا اف ــان ی ــه کشیش ــی ک ــر مِلک ــد. ه می ده
ســلطنت بــه آن هــا اعطــا شــده و از جانــب پادشــاه نگهــداری می شــد، مشــروط بــر اینکــه در 
جهــت صــالح قلمــرو اســتفاده شــود، و اینکــه بداننــد ایــن پیشــکش ها قابــل فســخ هســتند.۱۰۳ 
ــود.  ــدی ب ــکل ج ــک مش ــم ی ــرن چهارده ــر ق ــان در اواخ ــه کشیش ــا ب ــن کمک ه ــو ای  لغ
ــع  ــه نف ــوح ب ــت به وض ــروت روحانّی ــرد و ث ــر می ب ــه س ــگ ب ــه در جن ــا فرانس ــتان ب انگلس
ــواه را  ــص و زیاده خ ــون حری ــف روحانی ــت. ویکلی ــرار نمی گرف ــتفاده ق ــورد اس ــرو م قلم
ــروت انگلســتان حیــن وضعیــت اضطــراری ملــی مــورد ســرزنش  به دلیــل سوء اســتفاده از ث
ــر  ــه خط ــالمت آن را ب ــه س ــد ک ــی بودن ــه سیاس ــکم« بدن ــی در »ش ــا کرم های ــرار داد. آن ه ق
ــت  ــه وضعی ــروت خــود دســت نمی کشــیدند و ب ــه از ث ــا داوطلبان ــد.۱۰۴ اگــر آن ه می انداختن
فقرحوارّیونــی ســابق خــود بــاز نمی گشــتند، آنــگاه پادشــاه به عنــوان جانشــین خداونــد بایــد 
ــای  ــا از کلیس ــری کمک ه ــرد.۱۰۵ بازپس گی ــادره می ک ــی مص ــع عموم ــت مناف آن را در جه
ــف در  ــت و ویکلی ــرار گرف ــی ق ــث و بررس ــورد بح ــال ۱۳۷۱ م ــس س ــی در مجل انگلیس
ــان  ــود « اذع ــر از دیگــران ب ــه داد. یــک »عضــو مجلــس کــه ماهرت ــورد آن گزارشــی ارائ م
داشــت،»هنگامی که جنــگ آغــاز می شــود، مــا بایــد قســمتی از اموالــی را کــه بــه روحانیــون 
ــق  ــاهی تعل ــا و پادش ــه م ــترکًا ب ــا مش ــن دارایی ه ــه ای ــرا ک ــتانیم، چ ــاز بس ــم ب ــا کردی اعط
ــه دفــاع از  ــه ب ــی کــه در اختیــار داریــم به صــورت عاقالن ــا اموال دارد، و به این ترتیــب بایــد ب

ــم.«۱۰۶  کشــور بپردازی
پیــروان ویکلیــف، معــروف بــه لوالردهــا، ایــده او را پذیرفتــه بودنــد کــه مســیح بــر اموالــی 
101- In general see Michael Wilks, ‘Predestination, property, and power: Wyclif  ’s theory of  dominion and grace’, in 
Anne Hudson, ed., Wyclif: Political Ideas and Practice: Papers by Michael Wilks (Oxford, 2000), pp. 32-16, at pp. 
31-25; and ‘Thesaurus ecclesiae’, pp. 77-147, in ibid.
102- Wilks, ‘Thesaurus ecclesiae’, p. 156, n. 33.
103- Wilks, ‘Predestination’, pp. 1-30.
104- Wilks, ‘Thesaurus ecclesiae’, p. 166, n. 77.
105- Ibid., p. 164.
106- Herbert B. Workman, John Wyclif: a Study of  the English Medieval Church, 2 vols. (Oxford, 1926, repr. 
Hamden, CT, 1  ,(1966, pp. 11-210.
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ــرار  ــرای ام ــه ب ــر از آنچ ــادی فرات ــای م ــد دارایی ه ــق ندارن ــون ح ــت و روحانی ــک داش تمل
معــاش نیــاز اســت داشــته باشــند. در ســال ۱۳9۵ َســَندی بــه نــام »دوازده نتیجه گیــری« کــه 
ــاول  ــالن وست مینســتر و پ ــای س ــه دره ــده اســت، ب ــته ش ــا نوش ــد توســط آن ه ــا می ش ادع
مقــدس میخکــوب شــد. آن ســند این گونــه آغــاز شــد: »مــا، مــردان فقیــر، خزانــه داران مســیح 
و حواریــون او. . . «۱۰۷ ایــن چالــش مســتقیم بــا ادعــای پــاپ مبنــی بــر اینکــه خزانه دار مســیح 
اســت از میــان نرفــت، بونیفــاس نهــم بــه ریچــارد دوم و اســقف هایش نامــه نوشــت و از آن هــا 
خواســت کــه »فرقــة حیله گــر و جســور را کــه خــود را بینوایــان خزانــه مســیح و حواریــون او 
ــع  ــا الیحــه ای جام ــا احتمــاالً در ســال ۱۴۱۰ ب ــد.۱۰۸ نتیجه گیری ه ــد« ســرکوب کنن می خوانن
بــرای ســلب مالکّیــت کلیســا و تخصیــص مجــدد منابــع آن بــه غیــر روحانیــان، از پادشــاه تــا 

گدایــان، دنبــال شــد. ۱۰9
ــت، خــواه در  ــرار می گرف ــتفاده ق ــورد اس ــه توســط نویســندگان کلیســا م ــوری ســلطه ک تئ
حمایــت از پــاپ، ماننــد گیلــز از ُرم، یــا در طرفــداری از پادشــاه، ماننــد ویکلیــف، در نهایــت 
ــر  ــوان ناظ ــد را به عن ــوال خداون ــاه ام ــا پادش ــاپ ی ــود. پ ــتوار ب ــد اس ــروری خداون ــر س ب
ــتند.  ــار داش ــر در اختی ــب ناظ ــا را از جان ــن دارایی ه ــیحی ای ــاع مس ــد و اتب اداره می کردن
ــوال  ــر ام ــلط ب ــرای تس ــی« ب ــوق »خصوص ــل حق ــور کام ــس به ط ــه هیچ ک از آنجایی ک
نداشــت، بدیــن ترتیــب تضــادی مــا بیــن »قانــون الهی-طبیعــی« و »قانــون بشــری« ایجــاد 

نشــد.

راهکار غیرمذهبی
در واقــع، دوره ای در انگلســتان، قبــل از قــرن دوازدهــم وجــود داشــت کــه هیــچ نشــانه ای از 
تنــش میــان ایــن دو قانــون دیــده نمی شــد، زیــرا چیــزی بــه نــام مالکّیــت خصوصــی وجــود 
نداشــت. گفتــه می شــود کــه زمیــن تحــت شــرایط خاصــی »از جانــب« یــا »به واســطه« یــک 
اربــاب واالمقــام نگهــداری می شــد. تنهــا در طــول قــرن دوازدهــم بــود کــه ایــن امــر شــروع 
بــه دگرگونــی کــرد و در عمــل، اگــر نگوییــم در ســطح نظــری، چیــزی شــبیه بــه مالکّیــت 

خصوصــی پدیــدار گشــت.
در اواخــر دوره انگلســتاِن آنگلوساکســون، اشــراف - اِرل۱۱۰ یــا تِگن هــا۱۱۱- در ازای خدمــات 
107- EHD 4, no. 502, p. 848.
108- Workman, John Wyclif, 2, p. 400.
109- Anne Hudson, The Premature Reformation (Oxford, 1988), pp. 44-334 ;16-114, esp. 40 -339; Margaret Aston, 
‘“Caim’s Castles”: poverty, politics, and disendowment’, in Aston, Faith and Fire: Popular and Unpopular Religion 
1600-1350 (London and Rio Grande, 1993), pp. 131-95, esp. pp. 13-111.
110- earl
111- thegn
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ویــژه ، بخصــوص خدمــات نظامــی، زمینــی را از جانــب پادشــاه در اختیــار می گرفتنــد. اشــراف ت

ــد  ــا چن ــک ی ــت ی ــه خدم ــی ب ــیوه های گوناگون ــه ش ــتند ب ــردان می توانس ــن رده و آزادم پایی
اربــاب درآینــد، ویژگــی ای کــه از آن بــه »چنــد اربابــی« یــاد می شــود. اربــاب می توانســت 
ــد و در  ــرار ده ــت ق ــورد حمای ــی و فیزیکــی م ــل خــود را از لحــاظ حقوق ــراد تحــت تکف اف
مقــام قاضــی بــر آنــان حکــم کنــد. در جایــی کــه زمیــن مــورد بحــث بــود، کــه همــواره ایــن 
چنیــن نبــود، ایــن امــکان وجــود داشــت کــه از طــرف اربــاب، زمینــی در ازای خدمــات یــا 
ــًاً  ــس واقع ــود.۱۱۲ هیچ ک ــه ش ــار گرفت ــا کار در اختی ــدی ی ــدی، نق ــورت غیرنق ــاره به ص اج
مالــک زمیــن نبــود. پیــروزی نورمــن منجــر بــه توزیــع مجــدد بنیــادی زمیــن بیــن پیــروان 
ویلیــام شــد، کــه آن هــا نیــز تحــت سیســتمی بــه نــام تصــدی فئودالــی آن را به طــور مشــروط، 
ــت  ــر، رعی ــن ام ــی ای ــای اصل ــد.۱۱۳ ویژگی ه ــغال کردن ــل اش ــت کام ــورت مالکّی ــه به ص ن
ــلطة  ــه س ــی ک ــتان، جای ــر دو در انگلس ــه ه ــد ک ــر می رس ــه نظ ــود، و ب ــول داری۱۱۴ ب و تی
ــد.  ــور کرده ان ــه فرانســه ظه ــری نســبت ب ــود، به صــورت واضح ت ــز ب ــر متمرک ســلطنت کمت
رعیــت داری رابطــه ای میــان یــک فــرد آزاد)رعیــت(، و اربابــش بــود کــه با ســوگند وفــاداری 
اســتحکام یافتــه بــود. اربــاب در ازای دریافــت خدماتــی کــه عمدتــًا نظامــی بــود، حفاظــت، 
ــة  ــی داد. مســتأجران درج ــه م ــول« را ارائ ــام »تی ــه ن ــن ب ــب واحــدی از زمی ــداری و اغل نگه
ــا شــرایط مشــابهی  یــک پادشــاه، یعنــی مســتأجران اصلــی او، بخش هایــی از آن زمیــن را ب
بــه پیروانشــان واگــذار می کردنــد، و آن هــا نیــز بــه نوبــه خــود می توانســتند آن را بــه افــراد 
پایین رده تــر از خــود اعطــا کننــد، کــه بدیــن ترتیــب زنجیــرة اربابــی بســیار پیچیــده ای ایجــاد 
می شــد. در بنیــان جامعــه، دهقانــان قطعاتــی از زمیــن را از صاحــب امــالک در ازای پرداخــت 
ــار  ــد در اختی ــاب، مزرعــه خانگــی او، انجــام می دادن غیرنقــدی و کاری کــه در مایملــک ارب
داشــتند. عمــارت، نــه تنهــا خانــه اربــاب و تــاالری در مرکــز امــالک، بلکــه کوچکتریــن واحــد 
اقتصــادی و اجتماعــی در زنجیــره زمیــن داری و واحــدی از اختیــار اربــاب بــود. وجــود عمارت 
ــی، کــه  ــا سیســتم تصــدی فئودال ــده ای ب ــا به طــور فزاین ــح بازمی گشــت، ام ــه پیــش از فت ب

ــام شــد. ۱۱۵ ــه می شــد، ادغ ــه کار گرفت ــان آن در ســطح ارباب نشــینی ب ــد و زب عقای
112- Robin Fleming, Kings and Lords in Conquest England (Cambridge, 1991), pp. 7-126. For further description 
of  lordship and land tenure on the eve of  the Conquest, see Ann Williams, The English and the Norman Conquest 
(Woodbridge, 1995), pp. 2-191 ,6-73.
113- See E. A. R. Brown, ‘The tyranny of  a construct: feudalism and historians of  medieval Europe’, American 
Historical Review, 1974) 79), pp. 88-1063; Susan Reynolds, Fiefs and Vassals: the Medieval Evidence Reinterpreted 
(Oxford, 1994). For reviews of  Reynolds’s book, summarizing some aspects of  the controversy see Frederick L. 
Cheyette in Speculum, 1996) 71), pp. 1006-998; Paul R. Hyams, ‘The end of  feudalism?’, Journal of  Interdisciplinary 
History, 7-1996) 27), pp. 62-655.

Tenure(  -۱۱۴(زمین قابل ارث گذاری که در مقابل خدمت به ارباب در اختیار کشاورز قرار داده می شد.
115- See Rosamond Faith, The English Peasantry and the Growth of  Lordship (Leicester, 1997), pp. 255 ,3-220, on 
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ــاِن مســتأجر عمــارت بــه دو گــروه اصلــی آزادان و نوکــران، کــه بــه »بنــده« معــروف  دهقان
بودنــد، تقســیم بندی می شــدند. بنــدگان وابســته از جایــگاه پایینــی برخــوردار بودنــد، امــا تــا 
اواخــر قــرن دوازدهــم از نظــر قانونــی به عنــوان غیــرآزاد و نوکــر بــه شــمار نمی رفتنــد. بنــده 
چیــزی بیــش از دارایــی اربابــش بــه حســاب نمی آمــد، او گــره خــورده بــه اربــاب و زمیــن دار 
و موظــف بــه انجــام خدمــات کارگــری در زمیــن اربــاب بــود، چیــزی از خــود نداشــت و در 
نهایــت همــراه بــا زمینــی کــه در اختیــارش بــود بــه فــروش می رســید. رجــوع او بــه عدالــت 
ــر بنــدگان خــود تســلط داشــت و اقتــدار او ثمــره  ــود.۱۱۶ اربــاب ب تنهــا در دادگاه اربابــش ب

مســتقیم ســلطه بــر زمیــن بــود.
ــت.  ــلط داش ــود تس ــتأجران آزاد خ ــر مس ــد ب ــه ح ــا چ ــه او ت ــت ک ــح نیس ــدان واض چن
ــت  ــه دس ــات ب ــِل خدم ــت و حداق ــای ثاب ــود را در ازای هزینه ه ــن خ ــتأجران آزاد، زمی مس
ــد  ــت و آم ــه رف ــد و می توانســتند آزادان ــا و کارشــان بودن ــا صاحــب کااله ــد. آن ه می آوردن
کننــد. اربــاب دادگاه مخصــوص بــه خــود را داشــت، کــه مســتأجران، چــه آزاد و چــه غیــرآزاد، 
در برابــر آن پاســخگو بودنــد، امــا اینکــه پادشــاه تــا چــه حــد می توانســت بــرای محافظــت 
ــه ای از اختــالف  ــن جنب ــزی اســت. ای ــد، موضــوع بحث برانگی ــه کن از مســتأجران آزاد مداخل
نظــری گســترده تر پیرامــون »زایــش قانــون مشــترک انگلیســی« اســت، مجموعــه  منظمــی از 
ــه تدریــج  ــون ب ــا ایــن قان ــن کــه توســط دادگاه هــای پادشــاه اداره می شــدند. آی قوانیــن معّی
تکامــل یافــت و براســاس پیشــینه پیــش از فتــح۱۱۷ ایجــاد شــد، یــا به طــور ســنجیده ای توســط 
هنــری دوم یــا ســوم یــا حتــی ادوارد اول بــه وجــود آمــد؟ ۱۱۸ اکنــون اکثــر مورخــان آغــاز آن 
را بــه معرفــی معیارهــای مالکّیــت توســط هنــری دوم، به ویــژه فرمــان حقــوق و محکمه هــای 
»ســلب مالکّیــت۱۱9 «و »مــرگ نیــا۱۲۰ « نســبت می دهنــد. تأثیــر ایــن قوانیــن کاهــش حــوزه 
اختیــارات اربــاب بــر افــرادآزاد از طریــق در دســترس قــرار دادن عدالــت ســلطنتی در دعــاوی 
ــه  ــه آن را ب ــل، ک ــه گالنوی ــروف ب ــوق مشــترک انگلیســی مع ــالة حق ــود. در رس ــت ب مالکّی

this assimilation.
116- Paul R. Hyams, King, Lords, and Peasants in Medieval England: the Common Law of  Villeinage in the Twelfth 
and Thirteenth Centuries (Oxford, 1980), pp. 65-3.
117- See, for example, J. H. Baker, An Introduction to English Legal History, 3rd edn (London, 1990), pp. 16-10; 
Paul Brand, ‘The origins of  English land law: Milsom and after’, in The Making of  the Common Law (London, 1992), 
p. 219, criticizing the views of  S. F. C. Milsom, The Legal Framework of  English Feudalism (Cambridge, 1976).
118- Brand, ‘Multis vigiliis excogitam et inventam’: Henry II and the creation of  the English Common Law’, in 
Common Law, pp. 102-77.

novel disseisin -۱۱9: دعوی برای بازپس گیری اراضی  که از شاکی سلب شده است.
mort d’ancestor  -۱۲۰ : دعــوی اقامــه شــده توســط شــاکی ، کــه متهــم پــس از مــرگ یکــی از بســتگانش بــه ملــک موروثــی متعلــق بــه 

شــاکی ورود کــرده اســت.
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رانولــف دی گالنویــل۱۲۱ )متوفــی ۱۱9۰(، رئیــس دادگســتری هنــری دوم نســبت می دهنــد، ت

ــک  ــاب مل ــتأجر آزاد درب ــه مس ــوی علی ــه دع ــد هیچ گون ــاب نمی توان ــه ارب ــده ک ــر ش ذک
اســتیجاری اقامــه کنــد، مگــر اینکــه حکمــی از جانــب پادشــاه یــا قضــات او داشــته باشــد.۱۲۲ 
اینکــه هنــری در حقیقــت میــل بــه تضعیــف اختیــارات اربابــان داشــته یــا صرفــًا بــا رســمی و 

بوروکراتیک کــردن قصــد داشــته کــه آن را توســعه دهــد، جــای ســؤال اســت.۱۲۳ 
قصــد هــر چــه کــه بــود، تأثیــر عمیقــی بــر مفهــوم مالکّیــت خصوصــی گذاشــت. دوران تصدی 
ــتأجر  ــت.۱۲۴ مس ــده اس ــف ش ــی« توصی ــت خصوص ــل مالکّی ــه مقاب ــوان »نقط ــی به عن فئودال
نمی توانســت ملــک تحــت اجــاره را بــدون رضایــت اربــاب بــه فــروش برســاند یــا آن را بــه 
ورثــه واگــذار کنــد و خانــواده اش نیــز از هیچ گونــه حــق قانونــی بــرای جانشــینی برخــوردار 
نبودنــد. تنهــا چیــزی کــه او داشــت حــق تملــک آن زمیــن بــود. اربــاب، برتــری یــا تســلط 
داشــت، امــا از ایــن نظــر کــه او از مقــام شــاهی برخــودار نبــود، خــودش نیــز مســتأجر بــه 
حســاب می آمــد. پیدایــش قانــون مشــترک، امــکان دسترســی مســتأجران آزاد بــه دادگاه هــای 
ســلطنتی را فراهــم کــرد و آن هــا را قــادر ســاخت کــه دعــاوی ارثــی خــود در مــورد زمیــن را 
کــه بــه آن احتــرام گذاشــته نمی شــد، مطــرح کننــد و اراضــی کــه بــه ناحــق از آن هــا ســلب 
شــده بــود، را باز پس گیرنــد. از دســت دادن اقتــدار اربابــی، و در انتهــای ایــن دوره، جایگزینــی 
روابــط نقــدی بــا تعهــد شــخصی در قــرارداد متقابــل و وفــاداری بیــن اربــاب و فــرد، منجــر به 
فاصله گیــری در روابــط بیــن آن هــا شــد. قانــون بــه ایــن نتیجــه رســید کــه برخــالف ســلطة 
اصلــی و اغلــب از دور اربــاب، مســتأجری کــه مالکّیــت و اســتفاده بالفاصلــه از زمیــن را در 
ــده  ــی منعکس کنن ــن وضعیت ــت. چنی ــوردار اس ــتفاده« برخ ــلط در اس ــت، از »تس ــار داش اختی
ــن،  ــر زمی ــاب ب ــی ارب ــت قانون ــتقیم ۱۲۵، مالکّی ــت مس ــت- مالکّی ــت اس ــق مالکّی ــیم ح تقس
ــتن و  ــتفاده، داش ــق »اس ــتلزم ح ــه مس ــتأجر، ک ــتفاده مس ــلطه اس ــتفاده۱۲۶، س ــت اس و مالکّی
ــه دســت آمــد. ســلطه  ــان ُرمــی در قــرن ســیزدهم ب بهره منــدی« اســت-که توســط حقوق دان
اربــاب در عمــل بــه حــق اقتصــادی بــرای دریافــت مالیــات تقلیــل یافــت. مســتأجر عمــاًل بــه 
یــک مالــک خصوصــی تبدیــل شــده بــود: زمیــن در واقــع تبدیــل بــه ملکــی موروثــی و در 

121- Ranulf  de Glanvill
122- Glanvill, The Treatise on the Laws and Customs of  the Realm of  England commonly called Glanvill, ed. and 
trans. G. D. H. Hall, Oxford Medieval Texts (Oxford, 1993), xii, 2, p. 137.
123- Reynolds, Fiefs and Vassals, p. 379, considers that the new writs encouraged the development of  seigneurial 
courts, against Milsom, Legal Framework, p. 36, who considers that the erosion of  seigneurial jurisdiction was a 
‘juristic accident’. Brand, ‘The origins of  English land law’, pp. 19-214, thinks that Henry II deliberately tried to 
enhance his own prestige and authority against the barons. See also Coleman, ‘Property and poverty’, esp. pp. 16-615.
124- Baker, English Legal History, p. 262.
125- dominium directum
126- dominium utilis
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نتیجــه قابــل فــروش و واگــذاری بــه ورثــه شــد.
ــات  ــة خدم ــر مبادل ــالوه ب ــد. ع ــر ش ــار تغیی ــته، دچ ــد آهس ــز، هرچن ــدگان نی ــت بن موقعی
ــان  ــن توســط دهقان ــازار زمی ــک ب ــیزدهم ی ــرن س ــول، از ق ــروی کار در ازای پرداخــت پ نی
ایجــاد شــد کــه امــکان خریــد و فــروش بــا مجــوز دادگاه ماّلکیــن را بــه بنــدگان مــی داد.۱۲۷ 
ــه  ــود را ب ــی خ ــی زراع ــتند اراض ــتند می توانس ــت داش ــتری در دس ــروت بیش ــه ث ــان ک آن
ثبــت رســانند. دایــر۱۲۸ در وارویکشــایر، جایــی کــه بنــدگان بــرای اســتفاده اختصاصــی خــود 
ــس از  ــی های پ ــی از حصارکش ــد، نمونه های ــا کردن ــه دور زمین ه ــی ب ــه حصارکش ــروع ب ش
مــرگ ســیاه را یافتــه اســت.۱۲9  تغییــرات اقتصــادی و تحــرک اجتماعــی در قــرن چهاردهــم 
ــدگان  ــر مفهــوم بندگــی شــد. از آنجایی کــه زمین هــاِی پیشــیِن بن ــه تغیی و پانزدهــم منجــر ب
ــی از  ــه موضوع ــن داری ب ــای زمی ــی به ج ــد، بندگ ــتأجراِن کالِن آزاد داده می ش ــه مس ــب ب اغل
تولــد و جایــگاه شــخصی بــدل شــد. مســتأجراِن عمــارت به طــور فزاینــده ای توســط تصــدی 
ــده در  ــت ش ــات ثب ــخه از اطالع ــک نس ــب آن ی ــه به موج ــدند، ک ــت می ش ــه حمای اجاره نام
ــه  فهرســت دادگاه عمــارت، کــه پذیــرِش آن هــا را در ملــک اســتیجاری ثبــت کــرده بــود، ب
ــا  ــت نمی شــدند، ام ــون مشــترک حمای ــل توســط قان ــا داده می شــد. شــاید به طــور کام آن ه

تــا حــدودی بــه آن نزدیــک شــده بودنــد.
رشــد آنچــه مالکّیــت خصوصــی بــه حســاب می آمد،کــه در دوران ســلطنت هنــری دوم آغــاز 
شــد، بــه ایــن معنــی بــود کــه »راهــکار غیرمذهبــی« تصــدی فئودالــی دیگــر بــه کار گرفتــه 
نمی شــود. مشــکل تطبیــق آنچــه بــه منزلــه مالکّیــت خصوصــی بــود بــا آنچــه »قانــون الهــی-

ــر  ــات ب ــل در انگلســتان، در مالی ــود. پاســخ آن، حداق طبیعــی« اقتضــا می کــرد، بازگشــته ب
دارایــی نهفتــه اســت.

مالیات ستانی
ــر  ــا یکدیگ ــی ب ــاط تنگاتنگ ــتان ارتب ــی در انگلس ــات مل ــی و مالی ــت خصوص ــعه مالکّی توس
دارنــد، تنهــا بــه ایــن دلیــل کــه مالیــات بــر امــوال، اعــم از زمیــن، امــوال منقــول یــا درآمــد 
وضــع شــده اســت. هــر دو حاکــی از گــذار تدریجــی از یــک جامعــة تحــت ســلطة فئودالــی 
بــه یــک دولــت مســتقل ملــی بودنــد کــه توســط پادشــاه و پارلمــان اداره می شــد. به عنــوان 
بخشــی از ایــن گــذار، مالیــات فئودالــی مرســوم بــه تدریــج جــای خــود را بــه مالیــات ملــی 

127- For discussion on aspects of  this see P. D. A. Harvey, ed., The Peasant Land Market in Medieval England (Oxford, 
1984).
128- Christopher Dyer
129- Christopher Dyer,Warwickshire Farming, c. 1530-1349: Preparations for Agricultural Revolution, Dugdale 
Society Occasional Papers, 27 (Oxford, 1981), pp. 7-25 ,7.
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نظریــة مالیــات در انگلســتان در ارتبــاط بــا ایــدة جامعــه قلمــرو و شــیوه ای کــه در آن نمــود 
پیــدا کــرد، پدیــدار شــد. تصــور می شــد کــه یــک حاکــم مقتــدر، تجســم فیزیکــی یــا نماینــده 
یــک ســاختار انتزاعــی قانونــی )در ایــن مــورد بخصــوص جامعــه قلمــرو( اســت و سراســر بــا 
منافــع آن همســو دانســته می شــود. بنابرایــن در اواســط قــرن دوازدهــم جــان از سالیســبوری 
ــه  ــت و وجه ــت اس ــزار عدال ــوم و خدمتگ ــع عم ــت مناف ــاهزاده...وزیری در جه ــت: »ش نوش
عمومــی در وجــود او تجّلــی می یابــد.«۱۳۰  حاکــم دیگــر بــه خــود تعلــق نــدارد: او بایــد بــه 

خاطــر داشــته باشــد کــه »زندگــی اش را نــه بــه خــود، بلکــه مدیــون دیگــران اســت«. ۱۳۱
 تمایــزی میــان درآمدهــای عــادی و غیرعــادی یــک حاکــم وجــود داشــت،که از لحــاظ نظــری 
ــا  ــان این ه ــم، می ــی مه ــاس در عبارت ــت. آکوین ــش می یاف ــراری افزای ــع اضط ــا در مواق تنه

تمایــزی قائــل شــد و اســاس ایده هــای آتــی در مــورد مالیــات ملــی را بنیــان نهــاد.
گاهــی پیــش می آیــد... کــه شــاهزادگان عوایــد کافی بــرای سرپرســتی زمیــن و ســایر وظایف 
را در اختیــار ندارنــد...در چنیــن مــوردی تنهــا رعایــا مبالغــی را می پردازنــد کــه در نتیجــه آن 
ــن روســت کــه در  ــد. و از ای ــه دســت می آی ــا ب ــع مشــترک آن ه ــه مناف ــکان رســیدگی ب ام
برخــی از ســرزمین ها، طبــق رســم باســتانی، اربابــان مالیات هــای ثابتــی را بــر رعایــای خــود 
ــدی ایجــاد شــود کــه در آن  ــه نظــر می رســد کــه اگــر موقعیــت جدی ــد... و ب وضــع می کنن
الزم اســت مقــدار بیشــتری بــرای منافــع مشــترک هزینــه شــود، همیــن دلیــل صــدق کنــد... 
به عنــوان نمونــه، اگــر زمیــن توســط متخاصمیــن مــورد هجــوم واقــع شــود... در آن صــورت 
ــی از  ــور قانون ــد به ط ــداول، می توانن ــخت گیری های مت ــر س ــالوه ب ــک، ع ــاهزادگان ممال ش
ــت  ــد ]یادداش ــه کنن ــترک مطالب ــع مش ــت مناف ــا را در جه ــی از پرداخت ه ــود برخ ــاع خ اتب

نویســنده[. ۱۳۲
افزایــش عوایــد غیرعــادی تنهــا در شــرایط اضطــراری کــه پرداخت هــای متعــارف کفایــت 
ــه  ــود ک ــی ب ــوع اساس ــازی دو موض ــال برجسته س ــاس در ح ــود. آکوین ــه ب ــرد، موج نمی ک
بعــداً توســعه خواهنــد یافــت. نخســت، ایــن ایــده وجــود داشــت کــه حاکــم بــرای »منافــع 
مشــترک«، یعنــی »سرپرســتی از زمیــن« حضــور دارد. همان طــور کــه پیــش از ایــن مشــاهده 
شــد، آکوینــاس بــر ایــن عقیــده بــود کــه مالکّیــت فــردی توســط قانــون الهی-طبیعــی تأییــد 
شــده اســت۱۳۳، اگرچــه او نمی گویــد کــه حاکــم موظــف بــه حفاظــت از مالکّیــت خصوصــی 
ــمه  ــوری ُرم سرچش ــده از امپراط ــن ای ــت. ای ــتقیم آن اس ــد غیرمس ــن پیام ــه ای ــت، بلک اس
130- John of  Salisbury, Policraticus, ed. and trans. Cary J. Nederman (Cambridge, 1990), bk. 4, ch. 2, p. 31.
131- Ibid., ch. 3, p. 33.
132- Thomas Aquinas, De regimine Judaeorum, trans. Lewis, Medieval Political Ideas, 1, p. 111.
133- See above, p. 22.
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ــظ  ــود. سیســرو تمــام هــدف و منشــأ شــهرها و کشــورهای مشــترک المنافع را حف ــه ب گرفت
ــه هــم  ــل اســت کــه طبیعــت، انســان ها را ب ــن دلی ــه همی ــت خصوصــی می دانســت. ب مالکّی
ــر  ــن ام ــه ای ــه خــود را ب ــام توج ــد »تم ــن، رجــل سیاســی بای ــرده اســت. بنابرای ــک ک نزدی
ــت  ــوق مالکّی ــته باشــد و حق ــه اوســت داش ــق ب ــه هرکــس آنچــه متعل ــود ک ــز می نم متمرک
شــهروندان خصوصــی توســط اقدامــات دولتــی مــورد تجــاوز قــرار نگیــرد«. ۱۳۴  در انگلســتان، 
بنــد ۳9 مگنــا کارتــا کــه به موجــب آن پادشــاه موظــف بــه حفاظــت از یــک آزاده در برابــر 
»دســتگیری، زنــدان یــا ســلب مالکّیــت« ناعادالنــه بــود، بــه ایــن نکتــه اشــاره می کــرد کــه 
ــود  ــی وج ــت از دارای ــرای حفاظ ــد، ب ــی می کن ــاه آن را نمایندگ ــخص ش ــه ش ــاهی، ک پادش
داشــته اســت.۱۳۵ یکــی از اتهامــات وارده بــه ریچــارد دوم در ســال ۱۳99 ایــن بــود کــه وی 
به طــور مکــرر در حضــور اربابــان مختلــف اعــالم کــرده بــود کــه »زندگــی هــر یــک از رعایــا 
ــه  ــادره ک ــه مص ــان،صرف نظر از هرگون ــوال و دارایی هایش ــتغالت، ام ــن ، مس ــراه زمی ــه هم ب
مغایــر بــا قوانیــن و آداب و رســوم پادشــاهی اســت، متعلــق بــه او و تابــع اراده اوســت.«۱۳۶  در 
قــرن پانزدهــم، زمانــی کــه پارلمــان بخشــی از قانــون اساســی شــد، فورتســکیو، انگلســتان را 
)برخــالف فرانســه( یــک »فرمانروایــی سیاســی و ســلطنتی« توصیــف کــرد۱۳۷ )یک پادشــاهی 
سیاســی و ســلطنتی۱۳۸ (. یکــی از ثمــرات ایــن کار ایــن بــود کــه انگلیســی ها »در بــاب امــوال 
و دارایی هایشــان، بــه غیــر از قوانینــی کــه بــر آن زمیــن حاکــم بــود، مــورد تعقیــب و بررســی 

قــرار نگرفتنــد«. ۱۳9
موضــوع دوم، بحــث ضــرورت بــود. آکوینــاس اظهــار داشــت: حاکــم می توانــد در مــواردی 
کــه »الزم اســت بــرای مصلحــت عمومــی بیشــتر هزینــه شــود«، بــرای منافــع عمومــی عوایــد 
اضافــی دریافــت کنــد. ایــن کاربــرد نظریــه »اختیــار موقتــی« او اســت کــه به موجــب آن یــک 
حاکــم در شــرایط عــادی تابــع قانــون اســت، امــا در شــرایط اضطــراری می توانــد بــه قانــون 
رفیع تــری تمســک جویــد. و آن، ایــده قانــون ُرمــی بــود کــه براســاس آن »ضــرورت، قانــون 
نمی شناســد«؛  ایــن قانــون در قــرن نهــم در قانــون شــرعی گنجانــده شــد و آکوینــاس آن را در 

134- Cicero, De officiis, bk. 2, ch. 21, trans. Walter Miller, LCL, 21, p. 249.
135- Magna Carta, clause 39, EHD, 3, no. 20, p. 320.
136- The Record and Process, in Chris Given-Wilson, ed., Chronicles of  the Revolution, 1400-1397: the Reign of 
Richard II (Manchester, 1993), no. 17, p. 180, cl. 26.
137- Sir John Fortescue, On the Laws and Governance of  England, ed. and trans. Shelley Lockwood (Cambridge, 
1997). See J. H. Burns, ‘Fortescue and the political theory of  dominium’, Historical Journal, 1985) 28), pp. 97-777.
138- dominium regale et politicum
139- John Fortescue, In Praise of  the Laws of  England, ch. 36, pp. 3-52, in On the Laws and Governance of  England, 
pp. 80-3.
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زمینه هــای مختلفــی بــه کار بــرد.۱۴۰ ضــرورت در بحــث مالیــات اضطــراری، کــه متــرادف بــا ت

وضعیــت اضطــراری جنــگ دانســته می شــد، تبدیــل بــه یــک اصــل شــد.
رضایــت، کــم و بیــش از مســئله ضــرورت جدایی ناپذیــر بــود. از نظــر آکوینــاس، افزایــش 
ــت  ــا رضای ــورت ی ــه مش ــازی ب ــود و نی ــت ب ــة حاکمّی ــراری خصیص ــای اضط مالیات ه
مالیات دهنــدگان نداشــت. در انگلســتان اواخــر قــرون وســطی، در عمــل ایــن شــیوه بــه شــکل 
ــاه،  ــاده پادش ــد فوق الع ــش عوای ــرای افزای ــّنتی ب ــیوه س ــد. ش ــه می ش ــه کار گرفت ــی ب متفاوت
تحمیــل کمک هایــی بــه مســتأجران اصلــی بــود، کــه پرداخــت مالیــات به جــای ســربازی یــا 
ســه کمــک بــرای شــوالیه شــدن پســر بــزرگ، جهیزیــه دختــر یــا بــاج دادن بــه شــخص او را 
شــامل می شــد.۱۴۱ از قــرن دوازدهــم بــه بعــد، ایــن امــر به طــور فزاینــده ای نامناســب گشــت: 
ــد،  ــامل نمی ش ــترده تری را ش ــة گس ــرد و جامع ــرآورده نک ــار را ب ــورد انتظ ــة م ــرا نتیج زی
ــر جــان از  ــه تعبی ــات شــخصی یــک پادشــاه را کــه ب ــات ســربازی، مقتضی و جــدای از مالی
سالیســبوری، بــه یــک شــخصیت عمومــی تبدیــل شــده بــود، تأمیــن می کــرد. مالیــات بایــد به 
نفــع کل جامعــه می بــود و توســط همــه آزادگان پرداخــت می شــد. در همــان زمــان، بــا تعبیــر 
قانــون ُرم ایــن ایــده شــکل گرفــت کــه »آنچــه همــگان را در بــر می گیــرد بایــد مــورد تأییــد 
همــگان باشــد«، بــه عبــارت دیگــر، رضایــت قبــل از تهاجــم بــه آنچــه کــه حقــوق خصوصــی 
ــزرگ پادشــاه مــورد  ــدا، ایــن امــر در شــورای ب ــود.۱۴۲ در ابت ــه شــمار مــی رود ضــروری ب ب
بررســی قرارگرفــت. شــکلی از مالیــات پدیــد آمــد، کــه بــه یارانــة غیرروحانــی معــروف بــود. 
مورخــان در بــاب اینکــه آیــا ایــن کمــک از کمک هــای خیرخواهانــه فئودالــی یــا، بــه احتمــال 
زیــاد، از اصــول حقــوق ُرم ماننــد ضــرورت و رضایــت بــه وجــود آمــده اســت ، اختــالف نظــر 
ــود کــه در ســال ۱۲۰9 توســط جــان، پــس از  ــن مــورد، ســیزدهمین مــوردی ب ــد. اولی دارن
ــدت  ــردان آزاد وضــع شــد.۱۴۳  م ــه م ــر هم ــرو، ب ــاع از قلم ــرای دف ــت شــورای او و ب موافق
زیــادی طــول کشــید تــا ایــدة ضــرورت و رضایــت بــه تکامــل برســد و مشــخص کــردن ایــن 
ــاب فئــودال و حاکــم ملــی در  ــه علــت نقش آفرینــی پادشــاه انگلســتان در مقــام ارب ــد ب رون

140- See below ch. 2, p. 60.
141- Cf. Magna Carta, cl. 15 ,12, EHD 3, no. 20, pp. 19-318.
142- Gaines Post, ‘Plena potestas and consent in medieval assemblies: a study in Romanocanonical procedure and the 
rise of  representation, 1325-1150’, in Post, Studies in Medieval Legal Thought (Princeton, NJ, 1964), pp. 162-91, 
esp. 17-114; Post, ‘A Romano-canonical maxim Quod omnes tangit in Bracton and in early parliaments’, in Studies, 
pp. 238-163, esp. 8-231; G. L. Harriss, King, Parliament, and Public Finance in Medieval England to 1369 (Oxford, 
1975), esp. pp. 6-21.
143- Harriss, King, Parliament, and Public Finance, pp. 21-16, takes issue with Sydney Knox Mitchell, Taxation in 
Medieval England (New Haven, CT, 1951); Mitchell, Studies in Taxation under John and Henry III (New Haven, CT, 
1914), and M. V. Clarke, Medieval Representation and Consent (London, 1936).
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طــی دوره گــذار، دشــوار اســت و تعییــن اینکــه او در چــه جایگاهــی عمــل می کــرد چنــدان 
واضــح نیســت. از آنجایی کــه ایــن امــر حقــوق مالکّیــت تمــام آزادگان را تحــت تأثیــر قــرار 
مــی داد، پادشــاه مجبــور بــود رضایــت آنــان را جلــب کنــد. موافقــت یــک مجمــع نماینــدگان 
ــود. ایــن اجــازه  ــد یــا حضــور نداشــتند الزم االجــرا ب ــرای کســانی کــه مخالــف بودن حتــی ب
ــورد ضــروری کــه  ــراف داده شــد کــه یــک م ــن اعت ــه ای ــات، بلکــه ب ــه افزایــش مالی ــه ب ن
وضــع مالیــات اضطــراری را توجیــه می کنــد، وجــود دارد. هنگامی کــه ایــن امــر محقــق شــد، 
نمی شــد از رضایــت بــه دریافــت مالیــات امتنــاع ورزیــد، اگرچــه ایــن امــکان وجــود داشــت 
ــرد.  ــورت گی ــی ص ــکایات، چانه زن ــه ش ــیدگی ب ــرای رس ــده ب ــغ تعیین ش ــورد مبل ــه در م ک
ــت  ــا در بیس ــه بارون ه ــت ک ــت اس ــود.۱۴۴ درس ــده ب ــل ش ــمی تبدی ــری رس ــه ام ــت ب رضای
ســال پــس از ۱۲۳۷ بارهــا از کمــک هنــری ســوم امتنــاع کردنــد، امــا به طــور قانع کننــده ای 
توســط جــی.ال. هریــس اســتدالل شــده اســت کــه ایــن امــر ماهّیــت آن را تغییــر نــداده اســت. 
ــرای آن درخواســت  ــود کــه جنگ هــای گاســکونی، کــه ب ــاور ب ــر ایــن ب ــاع بارون هــا ب امتن
کمــک شــده بــود، یــک وضعیــت اضطــراری ملــی محســوب نمی شــد کــه امنیــت قلمــرو را 
تهدیــد کنــد، بلکــه درگیری هــای »فئودالــی« بــود کــه بــه ابتــکار شــخص پادشــاه بــه وقــوع 
پیوســت.۱۴۵ در فرانســه نیــز حــق مشــورت توســعه یافته بــود، امــا در اینجــا آنگونــه کــه بــر 
زمــان پایــان یافتــن آن، زمانــی کــه طبــق اصــل باســتانی »علــت از بیــن رفتــه اســت«، تمرکز 

یافتــه بــود، چنــدان بــر وجــود یــک وضعیــت اضطــراری تمرکــز نداشــت.  ۱۴۶
ــد.  ــته ش ــت برجس ــوع رضای ــود، موض ــعه ب ــال توس ــس در ح ــان انگلی ــه پارلم در دوره ای ک
ــا آن موافقــت می کــرد، او قــول  ــد در ســال ۱۲9۷ ب در تأییــد منشــورها، کــه ادوارد اول بای
ــع مشــترک همــان قلمــرو،  ــا رضایــت مشــترک تمــام قلمــرو و در جهــت مناف داد »مگــر ب
حفــظ کمک هــای قدیمــی و قیمت هــای مقــرر و مرســوم« مالیات هــای فوق العــاده ای وضــع 
ــه شــده اســت، از  ــد. در »مالیــات مجــاز نیســت ۱۴۷«، کــه احتمــاالً توســط بارون هــا تهی نکن
ــا،  ــا، بارون ه ــوایان، اِرل ه ــر پیش ــقف و دیگ ــم، اس ــقف اعظ ــوان »اس ــوم به عن ــت عم رضای

144- Harriss, King, Parliament, and Public Finance, pp. 4-21; Post, ‘Plena potestas’, pp. 17-114. See also J. G. Edwards, 
‘The plena potestas of  English parliamentary representatives’, in Historical Studies of  the English Parliament, ed. E. B. 
Fryde and Edward Miller (Cambridge, 1970), pp. 49-136.
145- Harriss, King, Parliament and Public Finance, pp. 48-35.
146- E. A. R. Brown, ‘Cessante causa and the taxes of  the last Capetians. The political applications of  a philosophical 
maxim’, in Joseph R. Strayer and Donald E. Queller, eds., Post Scripta: Essays on Medieval Law and the Emergence 
of  the European State in Honor of  Gaines Post, Studia Gratiana, 1972) 15), pp. 87-565; Nederman, ‘Aristotle as 
authority: alternative Aristotelian sources of  late medieval political theory’, in Nederman, Medieval Aristotelianism, 
no. 15, pp. 44-31, at pp. 5-33.
147- De tallagio non concedendo
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ــال، ت ــت. ۱۴۸ با این ح ــده اس ــاد ش ــا« ی ــرو م ــردان آزاد قلم ــر م ــا و دیگ ــوالیه ها، بورژواه ش

چنــدان از ســال۱۳۴۰ نگذشــته بــود کــه تحــت فشــار جنــگ انگلیــس و فرانســه ادوارد ســوم 
ــدگان جامعــه قلمــرو پذیرفــت کــه آن هــا: ــل نماین به طــور رســمی در مقاب

نبایــد از ایــن پــس، بــرای ارائــه هرگونــه کمــک یــا مطالبــه هزینــه، مــورد اتهــام یــا آزار قرار 
ــردان  ــا، و دیگــر م ــا، بارون ه ــت مشــترک پیشــوایان، اِرل ه ــا رضای ــه ب ــر اینک ــد، مگ گیرن

بــزرگ، و عــوام مذکــور قلمــرو مــا در انگلســتان و پارلمــان باشــد. ۱۴9
فورتسکیو در قرن بعد توانست این چنین خودنمایی کند:

شــاه نیــز نمی توانــد مالیــات، یارانــه یــا هــر بــار دیگــری را بــدون دادن امتیــاز یــا رضایــت 
کل قلمــرو کــه در مجلــس او بیــان شــده اســت، بــر اتبــاع خــود تحمیــل کنــد. ۱۵۰

او بــا قــرار دادن رضایــت بــه مالیــات در چارچوب قانون اساســی متوازِن »سیاســی و ســلطنتِی« 
پادشــاه و پارلمــان، پاســخی دربــاب تعــارض میــان دو قانــوِن مالکّیــت ارائــه می کــرد، زیــرا 
از مالکّیــت خصوصــی در جهــت منافــع عمومــی مالیــات گرفتــه می شــد. او در واقــع ارســطو 
ــرد،  ــت می ک ــط حمای ــا مختل ــف ی ــون اساســی ضعی ــا از قان ــه تنه ــه ن ــرد ک ــی می ک را تداع
بلکــه معتقــد بــود »بهتریــن نظــام آن اســت کــه تحــت آن مالکّیــت خصوصــی وجــود داشــته 
ــار دیگــر در حــال پیش بینــی  باشــد امــا مــورد اســتفاده عمــوم قــرار گیــرد«.  او همچنیــن ب

ــود. ۱۵۱ ــان الک ب ــای ج  ایده ه

جمع بندی
الک نیــز ماننــد پیشــینیان خــود، بایــد از ایــن نکتــه کــه »خــدا زمیــن را به طــور مشــترک بــه 
ــه اشــتراک گذاری چیزهــا در  ــروی می کــرد و در مــورد »ب انســان عطــا کــرده اســت« ۱۵۲ پی
نابرابــر بــودن دارایی هــای خصوصــی«۱۵۳ بــه تأمــل می پرداخــت. نویســندگان قــرون وســطی 
ــون بشــری، کــه  ــون الهی-طبیعــی و قان ــون متضــاد، قان ــوان یکــی از دو قان مشــکل را به عن
فرامیــن متقاوتــی دارنــد، شــرح می دهنــد. راهکارهــا به طــور تقریبــی شــامل ســه مــورد بودنــد. 
برخــی فعالیــت خــود را حــول محــور قوانیــن متمرکــز کردنــد، بــا ایــن پیشــنهاد کــه یــا خــود 
خداونــد قانــون بشــری را مجــاز دانســته اســت، کــه بدیــن ترتیــب قانــون طبیعــی می توانــد 
مطابــق بــا شــرایط تغییــر کنــد، یــا اینکــه مالکّیــت خصوصــی در راســتای منافــع عمومــی بوده 

148- EHD, 3, no. 74, p. 486, clause 6; no. 75, p. 486, clause 1.
149- Statutes of  the Realm, 14 ,1 Edward III (1340), c. 1, col. 290.
150- Fortescue, In Praise of  the Laws of  England, ch. 36, p. 52.
151- John Locke, The Second Treatise of  Government, in Peter Laslett, ed., Two Treatises of  Government (repr. 
Cambridge, 1988), ch. 10, sect. 140, p. 362.
152-Ibid., ch. 5, sect. 26, p. 286, sect. 34, p. 291.
153-Ibid., sect. 50, p. 302.
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و در نتیجــه مطابــق قانــون طبیعــی اســت. برخــی بــر روی چشم پوشــی از قانــون یــا مالکّیــت 
خصوصــی تمرکــز داشــتند. جــان از پاریــس و فورتســکیو بــا بیــان اینکــه مالکّیــت خصوصــی 
نتیجــة کار خــود انســان اســت، و نــه یــک امتیــاز قانونــی، از تضــاد حقوقــی موجــود عبــور 
ــا »اســتفاده«  ــر امــوال خصوصــی دســت کشــیده، ی ــا ســلطه ب ــد. عــده ای از مالکّیــت ی کردن
ــه  ــد و ســپس آن را ب ــه خــدا واگــذار کردن ــی را ب ــا فرمانروای محــدودی از آن را حفــظ، و ی
سرپرســتی از او، اغلــب بــه واســطه پــاپ یــا پادشــاه به عنــوان جانشــین زمینــی او، در دســت 
ــی به صــورت  ــه« انگلیســی وجــود داشــت کــه در آن دارای ــد. ســرانجام، راه حــل »میان گرفتن
خصوصــی نگهــداری می شــد امــا توســط یــک پادشــاه مشــروطه بــا رضایــت بزرگانــش بــر 
ــر  ــات وضــع می شــد. از نظــر الک، مشــکل تقســیم نابراب ــی مالی ــع عموم ــت مناف آن در جه
چیزهــا نــه در ناســازگاری ایــن دو قانــون، بلکــه در »رضایــت ضمنــی و اختیــاری« نــوع بشــر 
بــه اســتفاده از پــول اســت، کــه از آنجایی کــه نابودنشــدنی اســت، امــکان انباشــت نامحــدود 

ــد. ۱۵۴ ــم می کن ــروت را فراه ث

154-Ibid
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مکتب ساالمانکا 
مرجوری گریس هاچینسون
مترجمان: جعفر ساعی نیا - امین طبقچی

ــاب »مکتــب  ــدن در کت ــج Birkbeck دانشــگاه لن مرجــوری گریــس هاچینســون ؛ اســتاد کال
ســاالمانکا« بــه بررســی نظریــة پولــی در عصــر طالیــی اســپانیا)۱۶۰۵-۱۵۴۴( پرداخته اســت. 
در متــن پیــش رو  ترجمــة جعفــر ســاعی نیا  و امیــن طبقچــی از مقدمــة کتــاب را می خوانیــد.
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ــداوِل َمدرســی و روش  ــرِف مت ــا ُع ــاط اروپ ــر نق ــانزدهم در اکث ــرن ش ــا اواســط ق ــه ت اگرچ
ــا ایــن زمــان، بهتریــن  تحقیــِق قــرون وســطایی، تقریبــًا از بیــن رفتــه بــود، امــا مصــادف ب
میوه هــای حاصــل از چنیــن ســّنتی، در اســپانیا بــه بــار نشســت. کار متکّلمــان و حقوق دانانــی 
کــه بــه دانشــگاه های اســپانیا شــهرت دادنــد، کامــاًل از نظــر شــکل و ســیاق، َمدرســی اســت.

مجموعــة کامــل ســؤاالت، مقــاالت، ایــرادات، تمایــزات، راه حل هــا و نتیجه گیری هــا، 
ــده و  ــی ش ــاس بررس ــن توم ــطو و ّس ــر ارس ــه ای در براب ــر گفت ــدند. ه ــه ش ــه ارائ بی مضایق
ــود لباســی  ــان ش ــار آن هاســت. ممکــن اســت گم ــی از آث ــو از نقل قول های ــر صفحــه ممل ه
ــانزدهم  ــرن ش ــترش ق ــال گس ــزرگ و در ح ــان ب ــرة جه ــرای پیک ــر، ب ــگ و انعطاف ناپذی تن
ــه  ــی را ب ــاس محدودیت ــچ احس ــپانیایی هی ــان اس ــته های الهی دان ــا نوش ــد ام ــده باش زیبن
ــان،  ــخت و انعطاف ناپذیرش ــبک س ــود س ــا وج ــا ب ــندگان م ــد. نویس ــل نمی کنن ــا منتق م
ذهــن انعطاف پذیــری داشــتند، بــه حقایــق و آموزه هــای جدیــد توجــه داشــتند و بــه 
ــهم  ــش« س ــا۱ و پیروان ــتند. »ویتوری ــرام می گذاش ــادی احت ــان های ع ــة انس ــرات صادقان نظ
ــوم۲«  ــوس جنتی ــی »ای ــة قدیم ــکل نظری ــرف تغییرش ــود را ص ــای خ ــی از تالش ه قابل توجه
ــکا و  ــتعمرات آمری ــان مس ــن مردم ــل از آن بی ــه قب ــه ای را ک ــا رابط ــد ت ــاالمانکا کردن در س
ســلطنت اســپانیا بــه  وجــود آمــده  بــود، تنظیــم کننــد. همچنیــن به طــور مــوازی، بخشــی از 
تــالش خــود را صــرف تئوری هــای سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی کردنــد، چــرا کــه کشــف 
جهــان جدیــد بــه آن هــا انگیــزة قدرتمنــدی مــی داد. بــرای نمونــه، آن هــا درگیــر بررســی یــک 
ــن  ــد. ای ــی بودن ــت خصوص ــب مالکّی ــا و معای ــورد مزای ــز در م ــفی بحث برانگی ــوم فلس مفه
ــه  ــود ک ــرو ب ــتراکی پ ــة اش ــژه جامع ــی، به وی ــدوی آمریکای ــع ب ــه از جوام ــث الهام گرفت بح
ــز  ــه همه چی ــی دارد ک ــه زمان ــاره ب ــود و اش ــناخته می ش ــی ش ــدة دوران طالی ــوان بازمان به عن
اشــتراکی بــود. در ادامــه، مشــکالت قابــل لمــس زندگــی تجــاری هــر روز بــه  شــدت روبــه 
ــه  ــرای ثروت ســازی ارائ ــورم زای آن دوره فرصت هــای بی ســابقه ای ب ــود. اقتصــاد ت ــی ب فزون
ــب  ــی، اغل ــه منفعت طلب ــض ب ــهوت مح ــر ش ــا در براب ــدی کلیس ــدارهای ج ــرد و هش می ک
ــا از آنجایی کــه خــود  ــد می شــد، ام ــا تأکی ــه ممنوعیــت رب ــرار نمی گرفــت. ب ــورد توجــه ق م
متکّلمــان در تعریــف ایــن اصطــالح اختــالف نظــر داشــتند، درصــورت خطــاکار بــودن مــردم، 
ــا در  ــکل های رب ــکارترین ش ــان آش ــن زم ــرد. در ای ــرزنش ک ــا را س ــد آن ه ــختی می ش به س
ــد  ــی  ابداع شــده بودن ــًا تحــت پوشــش ابزارهای ــع عموم ــان انجــام می شــد. درواق سراســر جه
تــا ماهّیــت واقعــی معامــالت را پنهــان کننــد. در اســپانیا، ســنگر بــزرگ اقتدارگرایــی مذهبی، 
ــا نظــم جدیــد  چنیــن وضعیتــی را نمی توانســت تحمــل کنــد. تطبیــق دکتریــن تومیســت۳ ب
1- The School of  Salamanca
2-ius gentium
3-Thomist
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اقتصــادی بــه  فورّیــت مــورد تقاضــا بــود. الهی دانــان اســپانیایی ایــن کار دشــوار را بــا هّمــت مکت
بســیار انجــام دادنــد و بــا معیــاری منصفانــه ایــن کار را بــا موفقیت بــه ســرانجام رســاندند. در 
ایــن مقالــه مــا اساســًا بــه آموزه هــای اخالقــی آن هــا یــا حتــی نظریــة اقتصــادی آن هــا به طــور 
کلــی نخواهیــم پرداخــت، بلکــه فقــط بخــش کوچکــی از تــالش آن هــا یعنــی تحلیــل آن هــا 
از پــول را مــورد توجــه قــرار خواهیــم داد. اگرچــه نوشــته های آن هــا ذاتــًا اخالقــی بــود، امــا 
تالش شــان مبنــی بــر ایــن بــود تــا ماهّیــت پــول را به طــور عینــی مطالعــه کننــد و صرفــًا بــه 
تأییــد یــا رد و محکومیــت نظــام پولــی رایــج در زمــان خــود بســنده نکننــد بلکــه ســعی کننــد 

ــد. ــح دهن ــی توضی ــور علم ــرده و آن را به ط ــر درک ک ــول را عمیق ت ــازوکار پ س

ــه  ــا شــروع ب ــان آنتــورپ، ویتوری ــه بازرگان ــر ۱۵۳۴، چهــار ســال پــس از پاســخ ب در اکتب
ارائــة یــک دوره ســخنرانی در مــورد سیســتم اخالقــی ســن تومــاس۴ کــرد. ویتوریــا در ایــن 
ــل  ــترگش، مح ــخصیتِی س ــِت ش ــادگی و جذابی ــیوایی، س ــود و ش ــش ب ــان در اوج قدرت زم
ســخنرانی او در ســاالمانکا را به جایــی بــرای مالقــات همــه کســانی کــه از مشــکالت حقوقــی 
ــرد.  ــل ک ــد، تبدی ــده بودن ــج ش ــپانیا گی ــت اس ــوری دوردس ــده در امپراط ــی پدیدارش و اخالق
ــا آموزه هــای تومیســت، اصــالح هــر یــک در  ــا وظیفــة تطبیــق واقعیــات تاریخــی ب ویتوری
پرتــو دیگــری و تغییــر عقایــد ســّنتی دوران کارآمــوزی خــود در پاریــس را بــر عهــده گرفتــه 
ــاه  ــرد. در م ــازی می ک ــود بازس ــان خ ــرایط زم ــا ش ــب ب ــول را متناس ــن اص ــد ای ــود و بای ب
مــارس و آوریــل ۱۵۳۵ ویتوریــا مشــغول توضیــح آمــوزة ســن تومــاس در مــورد ربــا بــود. 
ســخنان او توســط یکــی از شــاگردانش بــه دقــت ثبــت شــده بــود کــه هنــوز نســخة اولیــه اش 
در کتابخانــة ســاالمانکا نگهــداری می شــود. ویتوریــا چهــار ســال قبــل از پاســخ بــه بازرگانــان 
ــی  ــال، حت ــود. با این ح ــه ب ــاری پرداخت ــالق تج ــود اخ ــکالت موج ــه مش ــراً ب ــورپ، ظاه آنت
ایــن تــالش، اگرچــه بــرای تصویــر دســت اولی کــه از دنیــای تجــارت اســپانیا و فالنــدر ارائــه 
ــطایی  ــرون وس ــاد ق ــوری اقتص ــی در تئ ــرفت بزرگ ــچ پیش ــا هی ــت، ام ــب اس ــرد، جال می ک

ــد.  ــاد نمی کن ایج
نویســندگان بعــدی، ویتوریــا را بــا برخــی از آموزه هــای پیشــرفته تر مکتــب ســاالمانکا مرتبــط 
4-secunda secundae or moral system of  Thomas

کار متکّلمــان و حقوق دانانــی کــه بــه دانشــگاه های اســپانیا شــهرت دادنــد، کامــاًل از 
نظــر شــکل و ســیاق، َمدرســی اســت. مجموعــة کامــل ســؤاالت، مقــاالت، ایــرادات، 
ــه ای در  ــر گفت ــدند. ه ــه ش ــه ارائ ــا، بی مضایق ــا و نتیجه گیری ه ــزات، راه حل ه تمای
برابــر ارســطو و ســّنت تومــاس بررســی شــده و هــر صفحــه مملــو از نقل قول هایــی 

از آثــار آن هاســت.
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ــا  ــت م ــه دس ــه ب ــن زمین ــان در ای ــن تالش ش ــه نهایی تری ــت ک ــد نیس ــچ بعی ــد و هی می دانن
ــالق  ــائل اخ ــه مس ــا ب ــة ویتوری ــه عالق ــد ک ــر می رس ــه نظ ــال، ب ــد. با این ح ــیده باش نرس
تجــاری، اطرافیــان او را تحریــک و مشــتاق کــرده باشــد، چــرا کــه تعــدادی از همــکاران و 
شــاگردانش در چنــد ســال آینــده به عنــوان اقتصاددانــان توانمنــدی شــکوفا شــدند. دومینگــو 
ــار  ــده می شــود( درکن ــاواروس نامی ــًا ن ــا۶ ناوارو)کــه غالب ــن دو آزپیلکوئت دو ســوتو۵ و مارتی
ــد.  ــا بودن ــادِی دومینیکن ه ــائل اقتص ــة مس ــندگان در حیط ــن نویس ــن از بهتری ــا دو ت ویتوری
ــل  ــس تحصی ــدا در پاری ــود. ابت ــردی متواضــع ب ــد، او ف ــا آم ــه دنی ســوتو، در ســال ۱۴9۵ ب
کــرد و تحــت تأثیــر ویتوریــا قــرار گرفــت کــه در آن زمــان در ســوربن تدریــس می کــرد. در 
ســال ۱۵۳۲ ســوتو بــه ِســَمت کرســی الهیــات در ســاالمانکا منصــوب شــد. قحطی وحشــتناکی 
کــه در ســال ۱۵۴۰ اســپانیا را ویــران کــرد، او را بــه نوشــتن رســالة۷ معــروف خــود در مــورد 
ــخصی و  ــرای آزادی ش ــتمند ب ــان های مس ــوق انس ــه در آن از حق ــوق داد، ک ــرا س آزادی فق
ــود  ــد ب ــه معتق ــا۸، ک ــوان دی مدین ــود، خ ــکار خ ــه هم ــرد و علی ــت می ک ــل حمای آزادی عم
مشــکل درماندگــی فقــرا تنهــا بــا محدودســازی و کنتــرل متمرکــز بــر اعمــال فقــرا قابــل حل 
اســت، مباحثــه کــرد. در ســال ۱۵۴۵، امپراطــور، ســوتو را کــه در آن زمــان پــس از ویتوریــا 
ــپانیایی  ــی دان اس ــته ترین اله ــوان برجس ــت( به عن ــبی داش ــمانی نامناس ــت جس ــه وضعی )ک
ــوتو  ــال ۱۵۴۸ س ــد. در س ــت برگزی ــورای ترن ــده اش در ش ــوان نماین ــد، به عن ــناخته می ش ش
بــه امپراطــور اعتــراف کــرد )یعنــی تأییدیــه گرفــت(، امــا دو ســال بعــد بــا انصــراف ناگهانــی 
از ایــن پســت تأثیرگــذار و بازگشــت بــه دانشــگاه ســاالمانکا، جایــی کــه تــا زمــان مرگــش 
یعنــی ســال ۱۵۶۰ بــه تدریــس ادامــه داد، باعــث تعجــب عمومــی شــد. نظریــة پولــی ســوتو 
در رســاله اش بــه تفصیــل توضیــح داده شــده اســت، اثــری بســیط در مــورد فلســفة حقــوق کــه 
ــوده  در ســال ۱۵۵۳ منتشــر شــد و ادعــا شــد کــه براســاس مجموعــه ای از ســخنرانی هایی ب
ــال های ۱۵۵۲-۱۵۵۳  ــده و در س ــه ش ــال های ۱۵۴۱-۱۵۴۰ ارائ ــاالمانکا در س ــه در س ک
تکــرار شــده اســت. در ایــن رســالة مهــم، کــه قبــل از ســال ۱۶۰۰ کمتــر از ۲۷بــار تجدیــد 
ــان  ــط حقوق دان ــة آن توس ــار اولّی ــس از انتش ــال پ ــه درازای ۲۰۰س ــًا ب ــد و تقریب ــاپ ش چ
ــای  ــی کارکرده ــت کل ــریح ماهّی ــا تش ــوتو ب ــد، س ــول ش ــه و نقل و ق ــان مطالع و اخالق شناس
قانــون، تفصیــل رســاله را آغــاز می کنــد. ســپس بــه مشــکالت اخالقــی ایجــاد شــده توســط 
گســترش تجــارت معاصــر می پــردازد، موضوعــی کــه )همان طــور کــه او بــه مــا می گویــد( 
آن قــدر بــرای او جالــب بــود کــه بــه تنهایــی باعــث شــده بــود تــا بــار نوشــتن رســالة بــزرگ 
5-Domingo de Suto
6-Azplicueta Navarro
7-De justitia et jure
8-Juan de Medina



92IIFOM

کا 
المان

 سا
ب

خــود را بــه دوش بکشــد. مکت
فصــول طوالنــی بــه مشــکالت پیرامــون ربــا، موقعیــت عمومــی تجــارت در داخــل کشــور، 
ــوط  ــای مرب ــت هزینه ه ــای آن، پرداخ ــت وعّلت ه ــانات قیم ــه، نوس ــت عادالن ــن قیم تعیی
بــه اجاره بهــا، ایجــاد شــرکت های تجــاری و مناســب بــودن ســرمایه گذاری در چنیــن 
ــر اختصــاص  ــة عم ــل و بیم ــات مســئلة حمل و نق شــرکت هایی توســط مســیحیان و خصوصی
دارد. هــر یــک از ایــن فصــول مطالعــة دقیقــی را می طلبــد. آن هــا عــالوه بــر ارائــه انبوهــی از 
اطالعــات واقعــی، در زیــر لبــاس الهیاتــی خــود مفاهیــم کلــی را پنهــان می کننــد کــه شایســتة 
ــة  ــتة مدرس ــای برجس ــر از اعض ــی دیگ ــت. یک ــادی اس ــن اقتص ــخ دکتری ــی در تاری جایگاه
ــا  ــه دنی ــال ۱۵۱۲ ب ــود. او در س ــا ب ــاگرد آزپیلکوئت ــاس9، ش ــو دو کوواروبی ــاالمانکا، دیگ س
آمــد، اســقف ســیوداد رودریگــو و ســپس رئیــس شــورای کاســتیل شــد. او یکــی از بزرگتریــن 
متخصصــان زمــان خــود در حقــوق ُرم بــود و معاصرانــش او را »بارتولــوس اســپانیایی« نامیدند. 
بــه دالیلــی بــه  نظــر می رســد کــه او به طــور گســترده ای در ایتالیــا شــناخته شــده اســت. کار 
او توســط دوانزاتــی۱۰ و حداقــل یــک بــار توســط گالیانــی۱۱ مــورد تشــویق قــرار گرفته اســت 
کــه در اواخــر ســال ۱۷۵۰ نوشــته شــده اســت. شــهرت ایــن دانشــمندان و دیگــر دانشــمندانی 
کــه در ســاالمانکا تدریــس می کردنــد، اعتبــاری را کــه دانشــگاه در دوره ویتوریــا بــه دســت 
آورده بــود، به طــور چشــمگیری افزایــش مــی داد و دکترینــی کــه توســط آن هــا تکامــل یافتــه 
بــود بــه زودی بــه ســایر نقــاط اســپانیا گســترش یافــت. در دهــه ۱۵۷۰ حلقــة جالــب توجهــی 
از اقتصاددانــان در والنســیا ظهــور کردنــد کــه ایده هــای خــود را براســاس ایده هــای الهیاتــی 
ــل  ــد. شناخته شــده ترین اعضــای ایــن مدرســة کوچــِک اقمــاری؛ میگوئ ــرار دادن ســاالمانکا ق
ســالون۱۲، بارتولــوم د آلبورنــوز۱۳ و یــک اقتصــاددان بســیار بــا اســتعداد بــه نــام فرانسیســکو 

گارســیا۱۴ بودنــد. 
ــه دســت دو  ــد، ب ــس می ش ــاالمانکا تدری ــه در س ــی ک ــة پول ــانزدهم، نظری ــرن ش ــان ق در پای
الهــی دان مهــم، دومینگــو دو بانــز۱۵و لوئیــس دو مولینــا۱۶، توســعة بیشــتری یافــت. دومینگــو 
ــز، کــه چنــد ســالی کرســی الهیــات را در ســاالمانکا داشــت، دوســت و اعتراف کننــدة  دو بان
ــود، کــه در آن  ــض او ب ــوزة فی ــات، آم ــی او در الهی ــرزا شــناخته می شــود. ســهم اصل ســن ت

9-Diego de Covarrubias
10-Davanzati
11-Galiani
12-Miguel salon
13-Bartolome de Albornoz
14-Francisco Garcia
15-Domigo de Banz
16-Luis de Molina
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به شــدت توســط مولینــا کــه حامــی ارادة آزاد بــرای خــدا بــود مــورد مخالفــت قــرار گرفــت. 
براســاس ایــن آمــوزه، فیــض خــدا تنهــا بــا رضایــت انســان، کارآمــد خواهــد شــد. مناقشــه 
ــال های  ــپانیا را در طــول س ــی اس ــام زندگــی فرهنگــی و مذهب ــن اندیشــه ها، تم ــب ای متعاق
پایانــی قــرن شــانزدهم دچــار مشــکل کــرد. اگرچــه پــاپ ســرانجام ســکوت را بــر طرفیــن 
ــل  ــک و فرانســه منتق ــه بلژی ــه ب ــا ک ــز و مولین ــته های بان ــا نوش ــرد، ام ــل ک متخاصــم تحمی
می شــدند یکــی از منابــع اصلــی بــرای اثبــات مناقشــه یانسنیســتی بودنــد. به وســیلة ایــن دو 
نویســنده، قلمــرو نظریــة پولــی مدرســه ســاالمانکا را می تــوان آن قــدر فراتــر از محــدودة خانــه 
اصلــی خــود ترســیم کــرد کــه دیگــر به طــور اخــّص متعلــق بــه »ســاالمانکا« نباشــد. بــه انــدازة 
کافــی در مــورد اقتصاددانــان اســپانیایی مــا گفتــه شــد کــه نشــان می دهــد مــا بــا گروهــی از 
نویســندگان مبهــم روبــرو نیســتیم کــه منتشرشــدن آثارشــان بــا فرامــوش شدن شــان تفاوتــی 
نداشــت. برعکــس، دانشــمندان مــا در ســاالمانکا بــا احتــرام خاصــی مــورد توجــه عالقمنــدان 
ــِی دانش آمــوزان از  ــرای نســل های متوال یادگیــری در سراســر جهــان قــرار گرفتنــد. آن هــا ب

ــد.  ــخنرانی می کردن ــاوت س ــای متف ملّیت ه

دکترین ساالمانکا
نویســندگان اســپانیایی مــا در حالی کــه بــه آموزه هــای ســّنتی پایبنــد بودنــد، پیچشــی بدیــع بــه 
آموزه هــای پیشــینیان قــرون وســطایی خــود دادنــد و بــا کنــار گذاشــتن برخــی از اندیشــه های 
قدیمی تــر و تأکیــد بــر برخــی دیگــر، بدنــه ای محکــم، منســجم و مشــخصی از نظریــة خــود را 
بــه  وجــود آوردنــد. عقایــد ارســطویی و مکتب شــناختی دربــارة ماهّیــت، منشــأ و کارکردهــای 
پــول، بــدون تغییــر ارائــه شــدند، بــه جــز چنــد تفســیر بــا اهمیــت جزئــی کــه ارائــه نشــدند. 
حتــی امــروزه نیــز ایــن مفاهیــم ســّنتی پــول به عنــوان وســیلة مبادلــه و معیــار و ذخیــرة ارزش، 
ــان  ــه ای، همچن ــزارش مرســوم »تاریخــی« از مشــکالت ناشــی از اقتصــاد مبادل ــا گ ــراه ب هم
ــدی اســت در  ــه  ســادگی پیون ــی منعکــس می شــوند. مدرســة ســاالمانکا ب در کتاب هــای متن
ــی  ــهم اصل ــد. س ــا کمــک کرده ان ــن ایده ه ــال ای ــه انتق ــه ب ــی نویســندگانی ک ــرة طوالن زنجی
مکتــب ســاالمانکا در نظریــة پولــی، بــه  نظــر مــن، در فرمول بنــدی نظریــة روان شــناختی ارزش 

ــدی  ــن، در فرمول بن ــر م ــه  نظ ــی، ب ــة پول ــاالمانکا در نظری ــب س ــی مکت ــهم اصل س
ــه  کاررفتــه در مــورد کاالهــا و پــول، نظریــة کمّیــت  نظریــة روان شــناختی ارزش ب
و نظریــة تجــارت خارجــی اســت کــه شــباهت زیــادی بــه نظریــة برابــری قــدرت 

ــدرن دارد. ــد م خری
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بــه  کاررفتــه در مــورد کاالهــا و پــول، نظریــة کمّیــت و نظریــة تجــارت خارجــی اســت کــه مکت
شــباهت زیــادی بــه نظریــة برابــری قــدرت خریــد مــدرن دارد.

نظریة ارزش
تئــوری کامــاًل ذهنــی۱۷ ارزش کــه توســط نویســندگان مــا پذیرفتــه شــده اســت، بــه شــکلی 
ــکار  ــه شــدت ان ــر می شــود. ســاراویا ب ــن اول( ظاه ــه۱۸ )مت افراطــی در کار ســاراویا د الکال
ــر  ــا در نظ ــد. ب ــته باش ــت داش ــن قیم ــی در تعیی ــد نقش ــد می توان ــة تولی ــه هزین ــد ک می کن
ــه شــدت  ــده، او ب ــوان مصرف کنن ــده، بلکــه به عن ــوان تولیدکنن ــه به عن ــر ن ــراد فقی ــن اف گرفت
بیمنــاک اســت کــه دکتریــن او دســتاویزی بــه بازرگانــان بــرای افزایــش قیمت هــا بــه بهانــة 
ــا را بدهــد. یکــی دیگــر از سوبژکتیویســت های افراطــی دیگــو  شــانه  خالی کــردن از هزینه ه
دو کوواروبیــاس بــود. او می گویــد: »ارزش یــک کاال بــه ماهّیــت اصلــی آن بســتگی نــدارد، 
بلکــه بــه تخمیــن افــراد بســتگی دارد، حتــی اگــر ایــن تخمیــن احمقانــه باشــد.« بنابرایــن در 
ــه  ــد، اگرچ ــتر ارج می نهن ــان آن را بیش ــرا مردم ــت، زی ــپانیا اس ــر از اس ــدم عزیزت ــد، گن هن
ماهّیــت گنــدم در هــر دو مــکان یکســان اســت. در ارزیابــی قیمــت منصفانــه، کوواروبیــاس 
ــت و  ــته اس ــه داش ــدر هزین ــل، کاال چق ــه در اص ــم ک ــر نمی گیری ــا در نظ ــد؛ م ــه می ده ادام
ــه،  ــت عادالن ــِی قیم ــم. در ارزیاب ــر نمی گیری ــه آن را در نظ ــتیابی ب ــه دس ــن هزین همچنی
ــه  ــدا چقــدر هزین ــن کاال در ابت ــم کــه ای ــا در نظــر نمی گیری ــه می دهــد، م ــاس ادام کوواروبی
داشــته اســت و همچنیــن زحمتــی کــه بــه دســت آوردن آن بــرای فروشــنده تمــام شــده اســت 
ــه  ــه در آن فروخت ــی ک ــازار مشــترک آن را در مکان ــط ارزش ب ــه فق ــدار اســت، بلک ــه مق چ
ــاد  ــندگان زی ــا و فروش ــم و کااله ــداران ک ــه خری ــی ک ــم. زمان ــر می گیری ــود در نظ می ش
باشــند، قیمت هــا کاهــش می یابــد و زمانــی کــه شــرایط برعکــس باشــد، قیمت هــا افزایــش 
ــوان  ــد. به عن ــش نمی رون ــد پی ــن ح ــا ای ــب ت ــای مکت ــر اعض ــال، اکث ــد. با این ح می یاب
یــک قاعــده، آن هــا هرچنــد گاهــی اوقــات بــا اکــراه، می پذیرنــد کــه هزینــة تولیــد از جملــه 
دســتمزد نیــروی کار ممکــن اســت بــه تعییــن قیمــت کمــک کنــد. امــا همــة آن هــا موافقنــد 
کــه مهم تریــن عامــل تعیین کننــدة قیمت«طبیعی«یــا کنترل نشــده یــک کاال، تخمینــی اســت 
ــا  ــه قیمت ه ــت ک ــازه ای اس ــود)یعنی ب ــداری می ش ــازه نگه ــک کاال در آن ب ــت ی ــه قیم ک
ــة خــود  ــه نوب ــرآوردی ب درآن نوســان می کننــد و ماهّیــت آن کامــاًل ذهنــی اســت(. چنیــن ب
عمدتــًا توســط نیــروی عرضــه و تقاضــا، مطلوبیــت، میــزان کمیابــی و غیــره تعییــن می شــود. 
ــا  ــی آن ه ــد اخالق ــی ارزش از تأیی ــوری ذهن ــه تئ ــا آشــکار اســت ک از لحــن نویســندگان م
ــه  ــاب در نظری ــوان کاالی کمی ــرد به عن ــه از گوگ ــوان نمون ــه به عن ــود، در حالی ک ــوردار ب برخ
17-subjective
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ــرای  ــی ب ــه تالش هــای جالب ــی ب ــن گرایــش ذهن ــد. ای »تاجــر خودخــواه«۱9 اســتفاده می کردن
تحلیــل چشــمه های روان شــناختی فعالیــت اقتصــادی انجامیــد. بــرای برخــی از نویســندگان، 
ــت،  ــوب اس ــی مطل ــای ذهن ــر برآورده ــه، بیانگ ــیا، ارزش در مبادل ــکو گارس ــد فرانسیس مانن
دیدگاهــی کــه او آن را بــه ســبکی اســتادانه توســعه می دهــد. برخــی دیگــر کمیابــی را عامــل 
ــوم را  ــن مفه ــوز ای ــوم دو آلبورن ــال، بارتول ــرای مث ــد. ب ــت می دانن ــدة قیم ــی تعیین کنن اصل
ــیبیلین۲۱  ــای س ــن۲۰ و کتاب ه ــاه تارکی ــتان ش ــد و داس ــح می ده ــی توضی ــورت مفصل به ص
ــا  ــی تخمینــی، ب ــرای نشــان دادن ایــن اصــل بیــان می کنــد کــه قیمــت، به عنــوان بازتاب را ب
کمیابــی افزایــش می یابــد. وقتــی آن هــا از تئــوری بــه عمــل روی آوردنــد، اکثــر اقتصاددانــان 
اســپانیایی موافــق بودنــد کــه قیمــت کاالهــای ضــروری ماننــد نــان و گوشــت بایــد توســط 
دولــت تعییــن شــود، در حالی کــه قیمــت کاالهــای لوکــس ممکــن اســت بــه حــال خــود رهــا 
شــود تــا بــه ســطح طبیعــی خــود بــا شــرایط بــازار تطبیــق یابــد. ســپس ایــن ســؤال مطــرح 
شــد کــه قیمــت تاســا۲۲ یــا کنترل شــدة کاالهــای اساســی براســاس چــه اصولــی بایــد تعییــن 
ــی یــک  ــه  نظــر می رســد بســیاری از نویســندگان فکــر می کننــد کــه قیمــت قانون شــود؟ ب
کاال بایــد بــا قیمــت طبیعــی آن مطابقــت داشــته باشــد و تقریبــًا معــادل هــر مقــداری باشــد 
ــه  دســت آورد. با این حــال، حداقــل  ــازار آزاد ب کــه به طــور منطقــی انتظــار مــی رود کاال در ب
یکــی از نویســندگان، اگرچــه مربــوط بــه زمــان نســبتًا متأخــری بــود، متوجــه شــد کــه ایــن 
ــن  ــوان اولی ــن نتیجــه رســید کــه قیمــت ذرت، به عن ــه ای شــرایط رضایت بخــش نیســت و ب
نیــاز زندگــی، بایــد بــا مقــدار کار صــرف  شــده در یــک روز کاری متوســط ســنجیده شــود. 
ــه آدام اســمیت۲۳ در  ــد ک ــتفاده می کن ــتداللی اس ــان اس ــدگاه، او از هم ــن دی ــت از ای در حمای
ســال ۱۷۷۶ هنگامی کــه شــکل تعمیم یافته تــر نظریــة کار خــود را مطــرح کــرد: یعنــی پــول 
ــرض  ــا در مع ــود آن ه ــرا ارزش خ ــتند، زی ــار ارزش، کارا نیس ــوان معی ــیاء به عن ــایر اش و س
نوســانات مســتمر اســت. بنابرایــن، نمی تــوان گفــت کــه نظریــة کار، کــه در قــرون وســطی 
ــاالمانکا  ــب س ــار مکت ــل در آث ــور کام ــود، به ط ــه ب ــورد توج ــی م ــة ذهن ــا نظری ــان ب هم زم
ــید  ــه و به نظــر می رس ــرار گرفت ــه ای از فراموشــی ق ــی در هال ــور موقت ــا به ط ــد. ام ــد ش ناپدی
در ذهــن اکثــر اقتصاددانــان اســپانیایی جایــگاه دومــی را اشــغال کــرده بــود. تأکیــد بــر عوامل 
ذهنــی کــه قیمــت کاالهــا را تعییــن می کننــد، بــه ارزش پــول نیــز تعمیــم داده شــد. بنابرایــن 
نظریه پــردازان مــا، هــم کاالهــا و هــم پــول را در چارچــوب نظریــة ارزشــی مجــزا آوردنــد و 
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بــا انجــام ایــن کار پیشــرفت بزرگــی در کار پیشــینیان قــرون وســطایی خــود ایجــاد کردنــد. مکت
در حــدود ســال ۱۵۶۰ تضــاد قدیمــی بیــن ارزش »ذاتــی« و »بیرونــی« وجــود داشــت. بیرونــی 
کــه در مفهــوم قدیمــی، ازبیــن رفتــه و بــا آنتی تــز جدیــدی جایگزیــن شــده بــود یعنــی شــکل 
تخمینــی یــا ذهنــی. تعریــف ایــن اصطالحــات و تمایــز دقیقــی کــه بیــن آن هــا ایجــاد شــد، راه 
را بــرای تعابیــر بســیار دقیــق و شــفاف همــوار کــرد. بنابــر مکتــب ســاالمانکا، ارزش مبادلــه ای 
ــول- ــن پ ــود و تخمی ــداری می ش ــول در آن نگه ــه پ ــی ک ــه تخمین ــادی ب ــد زی ــا ح ــول ت پ

ماننــد کاالهــا کــه بــا تغییــرات عرضــه و تقاضــا نوســان می کنــد- و همچنیــن بــه مطلوبیــت 
آن، ایمنــی پــول و.. بســتگی دارد. نظریــة پولــی ابــزار انعطاف پذیــری را ارائــه می کنــد کــه 
می توانــد بــا موفقیــت در شــرایط مختلــف بــه کار رود. مــا در حــال حاضــر بــا چشــمان خــود 
ــده  ــه بی نظمی هــای مشــهوِد ناامیدکنن ــد نظــم را ب ــه می توان ــه چگون ــن نظری ــم کــه ای می بینی
در بــاب تجــارت خارجــی، بازگردانــد. قبــل از پرداختــن بــه ایــن موضــوع، مایلــم کمــی در 

مــورد فرموالســیون نویســندگان مــا از نظریــة مقــداری پــول بگویــم. 

تئوری مقداری پول
ــاید  ــی از آن، ش ــی ناش ــی و حقوق ــکالت اخالق ــی مش ــول و بررس ــقوط ارزش پ ــبة س محاس
ــود. در  ــا ب ــپانیایی م ــی اس ــردازان پول ــار نظریه پ ــه در انتظ ــود ک ــه ای ب ــن وظیف مبرم تری
ســال ۱۵۵۰، دیگــو دو کوواروبیــاس رســالة مشــهوری را منتشــر کــرد کــه در آن تحــوالت 
تاریخــی »مــاراودی«۲۴ را بررســی کــرد و نشــان داد کــه چگونــه بــه  ســرعت ارزش آن حتــی 
در اذهــان مردمــان حــال  حاضــر از بیــن رفتــه اســت. ایــن رســاله بــا آمــار و ارقــام ســروکار 
دارد، درحالی کــه توجــه چندانــی بــه اصــل نظریــه نــدارد کــه افزایــش هم زمــان قیمت هــا بــه 
تــوّرم می انجامــد. با این وجــود، ایــن کتــاب در زمــان خــود از ارزش زیــادی برخــوردار بــود، 
زیــرا بــرای اولیــن بــار اطالعــات مشــخصی را در اختیــار نظریه پــردازان قــرار داد تــا براســاس 

ــد.  ــا کنن ــان را بن ــا ایده هایش آن ه
ــای ژان  ــه اســت و ادع ــرار گرفت ــه ق ــورد مطالع ــداری به  طــور مکــرر م ــة مق تاریخچــة نظری
بــودن در ســال ۱۵۶۸ مبنــی بــر اینکــه او اولیــن کســی بــود کــه افزایــش هم زمــان قیمت هــا 
را بــا افزایــش مقــدار پــول در گــردش مرتبــط کــرد، اعتبــار گســترده ای دارد. افزایشــی کــه 
او آن را فــارغ از دالیــل دیگــر، نشــان از ورود طــال و نقــرة آمریــکا می دانســت. تــا آن زمــان 
اصــول بنیادیــن تئــوری کمّیــت توســط اندیشــمندان قــرون وســطایی اجمــاالً بررســی شــده 
بــود امــا تأثیــر گنجینــة آمریکایی)کشــف امریــکا( بــر ســطح قیمت هــا در اروپــا بــرای اولیــن 
ــم و ممکــن اســت  ــه آن اشــاره کردی ــا ب ــت، همان طــور کــه م ــرار گرف ــورد توجــه ق ــار م ب
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ــه  ــود ک ــوری ب ــن کش ــپانیا اولی ــه اس ــرا ک ــیم، چ ــته باش ــار آن را داش ــی انتظ ــور طبیع به ط
ایــن واقعیــت در آن بــه وقــوع پیوســت. مــا دیدیــم کــه هــم قیمت هــا و هــم واردات شــمش 
در دهــة ششــم قــرن شــانزدهم بــه ســطح باالیــی رســیده  بودنــد. در ســال ۱۵۵۶ آزپیلکوئتــا 
ــج  ــاالی زندگــی، نتیجــة واردات گن ــة ب ــه داد کــه هزین ــة رســایی را ارائ ــن بیانی ــاوارو اولی ن
ــا ســال  ــود. در انگلســتان ت ــودن ب ــارات دوازده ســال پیــش از ب ــن اظه ــکا اســت. ای از امری
۱۵۸۱ مشــاهدات مشــابه انجــام نشــده بــود و جالــب توجــه اینکــه چگونــه گنــج آمریکایــی 
در گــذر خــود از سراســر اروپــا، نظریــة مقــداری را در اســپانیا، فرانســه و انگلیــس به صــورت 
ــا اندیشــمندان  ــال ۱۵۳۰ ب ــی در س ــه وقت ــم ک ــا دیدی ــود. م ــاخته ب سلســله واری مشــهود س
ــه نظــر می رســید کــه  ــه ای مشــورت شــد، ب ــالت مبادل ــورد مشــروعیت معام پاریســی در م
ــه  ــح(، ک ــی و واض ــور علن ــدان به ط ــه چن ــه ن ــد )البت ــت را درک کرده ان ــن واقعی ــا ای آن ه
نرخ هــای مبادلــه مطابــق بــا وضعیــت عرضــه و تقاضــا در نوســان اســت. مهم تریــن دســتاورد 
نویســندگان اســپانیایی و اصیل تریــن دســتاورد آن هــا، تدویــن اصــول اساســی نظریــة برابــرِی 
ــت.  ــط نیس ــانزدهم مرتب ــرن ش ــا ق ــوالً ب ــه معم ــوزه ای ک ــود، آم ــه  ای ب ــد مبادل ــدرت خری ق
ــی  ــل از صراف ــود« حاص ــح داد »س ــار ۱۵۳۵، ترجی ــود در به ــخنرانی های خ ــا، در س ویتوری
ــی  ــوان پاداش ــارج و به عن ــه خ ــول ب ــال پ ــی از ارس ــک ناش ــران کار و ریس ــوان جب را به عن
ــد، در نظــر  ــرای کســب منفعــت انجــام ده ــال را ب ــد انتق ــه می خواه ــی ک ــه توســط طرف ک
ــول در  ــود و پ ــی کــه امپراطــور در آلمــان ب ــد کــه »زمان ــا اشــاره می کن ــا ویتوری ــرد. ام بگی
آنجــا بســیار کمیــاب بــود، اگــر دوک آلبــا هــزار دوکات در مدینــا۲۵ می پرداخــت، بایــد در 
ــه  درســتی هــم همین طــور اســت«. عبارتــی کــه عرضــه  آلمــان کمتــر دریافــت می کــرد و ب
و تقاضــا را وارد محاســباتمان می کنــد. ویتوریــا هرگونــه ســودآوری حاصــل از انتقــال پــول 
ــا  ــودن، محکــوم می کــرد، ام ــوی ب ــه حکــم رب ــاه را ب ــه ای در فواصــل کوت ــوض مبادل ــا قب ب
انتقــاالت مشــابهی را کــه در کشــورهای دیگــر در حــال انجــام بــود به دلیــل آنکــه یــک نیــاز 
ــکه ها دوری  ــال س ــکالت انتق ــا از مش ــون آن ه ــرد. چ ــرد، رد نمی ک ــرف می ک ــی را برط واقع

ــه خــارج توســط قانــون منــع شــده بــود. می کردنــد و همچنیــن انتقــال ســکه ب
ــا  ــود، ی ــپانیا ب ــه اس ــر علی ــادالت ب ــش مب ــا چرخ ــة م ــل نظری ــده در تکام ــل تعیین کنن عام
حداقــل، درک عمومــی از اینکــه آن هــا ناخواســته بودنــد. مــا مطالعــة خوبــی در مــورد رونــد 
ــپانیایی  ــان اس ــه شــده توســط اقتصاددان ــات ارائ ــه اطالع ــد ب ــم و بای ــادالت نداری ــی مب واقع
ــی  ــورهای خارج ــول از کش ــه پ ــی ک ــت: زمان ــح اس ــیار واض ــن بس ــم. ای ــاد کنی ــود اعتم خ
ــارج  ــول از خ ــل پ ــتر از تحوی ــی بیش ــغ قابل توجه ــوالً مبل ــد، معم ــال می ش ــپانیا ارس ــه اس ب
ــی از  ــف، یعن ــت مخال ــول در جه ــی پ ــا وقت ــد. ام ــت می ش ــپانیا، بازپرداخ ــه اس ــور ب از کش

25-ٰ Medina



98IIFOM

کا 
المان

 سا
ب

ــود و مکت ــه مکان هــای خــارج از کشــور ارســال می شــد، مبلــغ فقــط اندکــی بیشــتر ب اســپانیا ب
گاهــی اوقــات حتــی کمتــر از آنچــه در اســپانیا تحویــل داده شــده بــود، در خــارج از کشــور 
ــه کیفیــت ســکه های واقعــی تحویــل داده شــده  بازپرداخــت می شــد. ایــن اختــالف ربطــی ب
و بازپرداخت شــده نداشــت. حتــی زمانــی کــه معاملــه بــه یــک نــوع خــاص از پــول محــدود 
ــئلة وزن،  ــن مس ــت و بنابرای ــود داش ــکل وج ــن مش ــپانیایی، ای ــکودو اس ــد اس ــد، مانن می ش
ظرافــت، و غیــره نتوانســت وارد موضــوع شــود. عــالوه بــر ایــن، در ارســال پــول از اســپانیا 
بــه مکان هــای خــارج از کشــور بــه همــان میــزان کار و ریســک مطــرح بــود کــه در جاهــای 

ــد. ــت باش ــر می توانس دیگ

از نظریه پــردازان پولــی خواســته شــد تــا ایــن ناهنجــاری ظاهــری را توضیــح دهنــد. در اینجــا 
نظریــة ذهنــی ارزش، کــه قبــاًل در مــورد کاالهــا بــه کار رفتــه بــود، بــرای نجــات آن هــا بــه  کار 
رفــت. از آنجایی کــه تفســیر ارزش ذهنــی بــا عوامــل عینــی ممکــن نیســت احتمــاالً بــرای نیــل 
بــه مقصــود بایــد از تغییــر ارزش پــول در کشــورها وام گرفــت. بــرآوردی کــه نویســندگان ما 
اعــالم کردنــد، اندازه گیــری ارزش پــول به عنــوان کاال بــود و ایــن بــرآورد براســاس عرضــه و 
تقاضــا و همچنیــن براســاس مطلوبیــت تعییــن می شــد. بدیهــی اســت کــه فراوانــی نســبی پول 
در اســپانیا بایــد چیــزی باشــد کــه برآوردهــا و در نتیجــه ارزش مبادلــه آن را کاهش داده اســت. 
ایــن دیــدگاه توســط خــوان دو مدینــا در ســال ۱۵۵۰ و بــه ســبک معتبــر دومینگــو دو ســوتو 
ــق  ــالت و رد دقی ــّنتی معام ــای س ــق ایراده ــس از بررســی دقی ــال های ۱۵۵۳-۱۵۵۲ پ در س
هــر یــک از آن هــا بــه نوبــت، البتــه بــا کمــی تردیــد مطــرح شــد. ســوتو می گویــد: »هرچــه در 
مدینــا پــول فراوان تــر باشــد، شــرایط مبادلــه نامطلوب تــر اســت و هرکســی کــه می خواهــد 
پــول از اســپانیا بــه فالنــدر بفرســتد، بهــای بیشــتری بایــد بپــردازد، زیــرا تقاضــا برای پــول در 

اســپانیا نســبت بــه فالنــدر کمتر اســت«.
ــردازد،  ــن در آنجــا دســتمزد کمتــری می پ ــا اســت، بنابرای ــه مدین ــوط ب ــر مرب ــول کمیاب ت پ
چــون تفاضــای بیشــتری بــرای پــول در مدینــا نســبت بــه ارســال آن بــه فالنــدرز وجــود دارد. 
ــدم باالســت  ــی کــه قیمــت گن ــل شــده در جای ــدم تحوی ــه از گن ــک پیمان همان طــور کــه ی

دومینگــو دو بانــز، در یــک بحــث جامــع از نظریــة »برابــری قــدرت خریــد«، نتیجــه 
ــر از جاهایــی  ــرد کــه در جاهایــی کــه پــول کمیــاب اســت، اجنــاس ارزان ت می گی
اســت کــه »کل پــول انباشــته« بیشــتر اســت و بنابرایــن، مبادلــة مبلــغ کوچک تــری 

از پــول در یــک کشــور بــا مبلــغ بزرگ تــری در کشــور دیگــر، منطقــی اســت.
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ــه شــود. ســوتو  ــن اســت، مبادل ــه قیمــت آن پایی ــه ک ــا دو پیمان ــی ب ــد به طــور قانون می توان
ــی  ــول و در جای ــی پ ــه فراوان ــه ب ــا توج ــا ب ــک ج ــول در ی ــة پ ــه مبادل ــرد ک ــه می گی نتیج
دیگــر بــا توجــه بــه کمبــود آن و دریافــت مبلــغ کمتــر در جایــی کــه پــول کمیــاب اســت و 
مبلــغ بیشــتر در جایــی کــه پــول فــراوان اســت، مشــروع اســت. هنگامی کــه ایــن دو مبلــغ 
به دلیــل اختــالف در مــکان، نــه زمــان، مبادلــه شــوند، معاملــه در حکــم قــرض و وام نیســت، 
بلکــه مبادلــة واقعــی دو چیــز موجــود اســت کــه دارای ارزش برابــر هســتند. همان طــور کــه 
آزپیلکوئتــا عمــر خــود را صــرف مطالعــة رســاله های َمدرســی کــرده بــود، معرفــی نظریــه بــا 
عنــوان »جدیــد«، بــه تأییــد نســخة اولّیــه از آن کمــک می کنــد - به ویــژه کــه خــود آزپیلکوئتــا 
هیــچ ادعایــی بــرای کشــف آن نداشــت! اجــازه دهیــد دوبــاره بــه قســمتی بپردازیــم کــه قبــاًل 

به عنــوان ســند مهمــی در تاریــخ »نظریــة مقــداری« ارائــه شــده اســت.
ــادالت  ــار مب ــح رفت ــرای توضی ــه ب ــه نظری ــد ک ــم دی ــوع، خواهی ــن موض ــه ای ــه ب ــا توج ب
ــک  ــول در ی ــانات ارزش پ ــح نوس ــرای توضی ــًا ب ــه صرف ــت، ن ــده اس ــته ش ــی نوش بین الملل
ــا  ــن« را ب ــوم »تخمی ــد و مفه ــی می کن ــت« را معرف ــطح قیم ــل »س ــا عام ــور. آزپلیکوئت کش
ــة  ــا نظری ــوتو را ب ــن س ــن کار، دکتری ــام ای ــا انج ــد. او ب ــن می کن ــد« جایگزی ــدرت خری »ق
ــان متأخــر  ــودن، بلکــه نظــرات اقتصاددان ــه تنهــا دیــدگاه ژان ب مــدرن مطابقــت می دهــد و ن
ــود،  ــد شــده ب ــا تأیی ــا کــه توســط ســوتو و آزپیلکوئت ــوری م ــد. تئ ــی می کن ــز پیش بین را نی
اکنــون آمــاده انتشــار اســت. کار ساده ســازی و تعمیــم ســاده نظریــه توســط خــود آزپیلکوئتــا 
آغــاز شــد، زیــرا کتابچــة راهنمــای او به جــای التیــن بــه زبــان اســپانیایی نوشــته شــده و بــرای 
ــه توســط  ــن نظری ــود. ای ــان طراحــی شــده ب ــن الهی دان ــاده و همچنی ــی کشیشــان س راهنمای
ــرار گرفــت، کــه  ــا تومــاس دی مــرکادو۲۶، مــورد توجــه مــردم عــادی ق دوســت قدیمــی م
ــای  ــه آموزه ه ــد ک ــح می ده ــد و توضی ــم می کن ــویل تقدی ــان س ــه بازرگان ــود را ب ــاب خ کت
او براســاس آمــوزة متکّلمــان ســاالمانکا اســت. بنابرایــن بازرگانــان، نظریــه را بــه شــکلی پــس 
گرفتنــد کــه آن را از نظــر فکــری و اخالقــی، قبــول می کردنــد. چنــد ســال بعــد در والنســیا 
ــد« در گرفــت. فرانسیســکو  ــدرت خری ــری ق ــة »براب ــر ســر نظری بحــث و جــدل شــدیدی ب
گارســیا ســاراوی؛ مــرکادو، ســوتو و آزپیلکوئتــا را دعــوت کــرده بــود. او شــدیداً از مــرکادو 
ــر  ــر در عرضــه و تقاضــا ب ــه تغیی ــر هرگون ــروی می کــرد و تأثی ــة »ارز خارجــی« پی در نظری
ــه  ــوز، درحالی ک ــوم دو آلبورن ــا بارتول ــرد. ام ــه ک ــدت مطالع ــور بلندم ــول را به ط ــن پ تخمی
موافــق بــود کــه افزایــش پــول در گــردش بــه افزایــش قیمت هــا منجــر می شــود، امــا معتقــد 
بــود کــه قــدرت خریــد نســبی پــول در کشــورهای مختلــف نمی توانــد بــه  تنهایــی در تعییــن 
نــرخ ارز در نظــر گرفتــه شــود. امــا آلبورنــوز در یــک نبــرد از قبــل شکســت خــورده جنگیــد. 
26-Tomas de Mercado
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دومینگــو دو بانــز، در یــک بحــث جامــع از نظریــة »برابــری قــدرت خریــد«، نتیجــه می گیــرد مکت
کــه در جاهایــی کــه پــول کمیــاب اســت، اجنــاس ارزان تــر از جاهایــی اســت کــه »کل پــول 
ــا  ــول در یــک کشــور ب ــری از پ ــغ کوچک ت ــة مبل ــن، مبادل انباشــته« بیشــتر اســت و بنابرای
ــزرگ  ــف ب ــا، مخال ــس دو مولین ــت. لوئی ــی اس ــر، منطق ــور دیگ ــری در کش ــغ بزرگ ت مبل

ــد. ــورد ارز خارجــی را مطــرح می کن ــی در م ــة دوم ــن مناقشــات، نظری ــز« در ای »بافی
ــی  ــت عمل ــود اهمّی ــان خ ــد« در زم ــدرت خری ــری ق ــة »براب ــه از نظری ــخة اّولی ــن نس ای
ــن  ــت، از بی ــود داش ــالت وج ــن در معام ــش از ای ــه پی ــا را ک ــح رب ــت. قب ــی داش قابل توجه
بــرد و همچنیــن بــرای اولیــن بــار توضیــح رضایت بخشــی از گــردش مبــادالت ارائــه کــرد. 
ــد و در  ــن می کنن ــه قیمــت را تعیی ــی ک ــا از عوامل ــل آن ه ــه در تحلی ــی اســت ک ــس بدیه پ
فرمول بنــدی »نظریــة مقــداری پــول« و همچنیــن نظریــة »برابــری قــدرت خرید«، نویســندگان 
اســپانیایی مــا کمکــی بدیــع و مفیــد بــه »نظریــة پولــی« کردنــد. اکنــون، آموزه  هــای آن هــا 
زنــده و مــورد عالقــة محققــان اســت. از آنجایی کــه کار مکتــب ســاالمانکا بــرای مــدت طوالنــی 
ــه  ــه  نظــر می رســد ک ــات بررســی شــده اســت، ممکــن ب ــون و الهی ــایر شــاخه های قان در س
»تئــوری پولــی« آن هــا، نقــش خــود را در شــکل گیری دکتریــن مــدرن ایفــا کــرده باشــد. مــا 
ســعی کرده ایــم حقــی کــه نویســندگان مان از پیشــینیان قــرون وســطایی خــود بــه گردنمــان 
داشــتند را ادا کنیــم. آنچــه بــرای مــا باقــی می مانــد آن اســت کــه ببینیــم نظریه پردازان مــان 

ــده گذاشــتند. ــر نســل های آین ــری ب چــه تأثی
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اقتصاد ونیز در قرون میانی
توسعه تجاری ونیز در شرق دریای مدیترانه؛ قرن  ۸ تا ۱۱ میالدی

دیوید جیکوبی1 
مترجم: ایمان استاد

1-David Jacoby

ایــن مقالــه، توســعة تجــاری ونیزی هــا بــا امپراطــوری بیزانــس و همچنیــن مســلمانان را بــا 
ــه را در قــرون ۱۰ و ۱۱ میــالدی تحــت  ــی کــه اقتصادهــای شــرق مدیتران ــر تغییرات ــه ب تکی
ــه اســتقالل آن هــا از یکدیگــر و همچنیــن تــالش به منظــور  ــا توجــه ب ــد، ب تأثیــر قــرار داده ان

ــد. ــی می کن ــی بررس ــور دقیق ــه، به ط ــورت گرفت ــالت ص ــز در تعام ــش ونی ــن نق تعیی
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ــر اقت ــه جزای ــع در مجموع ــدة واق ــک پراکن ــاِت کوچ ــز ۱ از اجتماع ــرد ونی ــول منحصر به ف تح

دریــای آدریاتیــک شــمالی ۲ بــه یــک قــدرت بــزرگ دریایــی دریــای مدیترانــه در قــرن ۱۲ 
میــالدی حاصــل تقــارب تحــوالت سیاســی، نظامــی و اقتصــادی طــی چنــد قــرن بــود. رابطــة 
ونیــز بــا امپراطــوری بیزانــس به عنــوان یکــی از عوامــل اصلــی ایــن رشــد اقتصــادی و توســعة 
تجــاری در نظــر گرفتــه می شــود. از ســوی دیگــر، تجــارت ونیزی هــا بــا مســلمانان در قــرون 
۱۰ و ۱۱ میــالدی در ایــن دیــدگاه معمــوالً عاملــی حاشــیه ای در نظــر گرفتــه می شــود. عــالوه 
بــر آن، مســلمانان را عمدتــًا گروهــی بــا ماهّیــت همســان درنظــر می گیرنــد و کســی تفکیکــی 
ــا  ــز ب ــاری ونی ــادالت تج ــًا مب ــت. عموم ــل نیس ــان قائ ــق اقتصادیش ــا و مناط ــان قلمروه می
امپراطــوری بیزانــس از یــک طــرف، و ممالــک مســلمان از ســوی دیگــر به طــور گســترده ای 
ــاری دو  ــم انداز تج ــن چش ــده اند. ای ــه ش ــر گرفت ــم در نظ ــتقل از ه ــی مس ــوان اعمال به عن
قطبــی و تفکیــک شــده ونیزی هــا در شــرق دریــای مدیترانــه، کــه مطابــق بــا ســّنت دیرینــة 
اروپامحــوری۳  در تاریخ نــگاری نویــن نیــز بــوده، کامــاًل دگرگــون شــده اســت. در ایــن مقالــه 
رویکــرد متفاوتــی بــه موضــوع اتخــاذ شــده اســت. ایــن مقالــه، توســعة تجــاری ونیزی هــا بــا 
امپراطــوری بیزانــس و همچنیــن مســلمانان را بــا تکیــه بــر تغییراتــی کــه اقتصادهــای شــرق 
مدیترانــه را در قــرون ۱۰ و ۱۱ میــالدی تحــت تأثیــر قــرار داده انــد، توجــه بــه اســتقالل آن هــا 
ــه،  ــز در تعامــالت صــورت گرفت از یکدیگــر و همچنیــن تــالش به منظــور تعییــن نقــش ونی

ــد. ــی می کن ــی بررس ــور دقیق به ط
ــای  ــوده و الگوه ــان ب ــه در جری ــای مدیتران ــرق دری ــز در ش ــی ونی ــاری و دریای ــعة تج توس
بنیــادی آن در اواخــر قــرن ۸ میــالدی بنانهــاده شــده بــود. آنــان از بیزانــس و منطقــه ســوریه-

ــد.  ــا وارد می کردن ــای گرانبه ــیاه ۵ و دالماســی۶ خزه ــای س ــه دری ــان۴  ابریشــم و از منطق لبن
ــر  ــان معط ــرزی و گیاه ــواد رنگ ــرقی، م ــای ش ــواع ادویه ه ــع واردات ان ــی از مناب ــر یک مص
ــره عربســتان  ــدر را از شــبه جزی ــان عصــاره و روغــن درخــت کن ــن آن ــوده اســت. همچنی ب
ــیحی  ــی مس ــی مذهب ــمات آیین ــترده ای در مراس ــکل گس ــه ش ــه از آن ب ــد ک وارد می کردن
ــورت  ــالدی به ص ــرن ۸ می ــر ق ــا در اواخ ــه ونیزی ه ــد ک ــر می رس ــه نظ ــد. ب ــتفاده می ش اس
ــی  ــای فصل ــا جذابیت ه ــب ب ــلمًا متناس ــه مس ــد ک ــد می کرده ان ــلیم ۷ بازدی ــته از اورش پیوس
چیــره بــر ســفر زیارتــی مســیحیان و همچنیــن در دســترس بــودن کاالهــای گرانبهــای شــرقی 

1-Venice
2- Northern Adriatic
3- Eurocentric
4- Syria-Lebanon
5- Black Sea
6-Dalmatia
7-Jerusalem
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آمــده از بغــداد بــوده اســت. یحتمــل کاالهایــی از قســطنطنیه نیــز در میــان واردات بوده انــد. 
ــازار  ــی( ب ــه فعل ــع در ترکی ــوزان۸  )واق ــهر طراب ــد، ش ــه بع ــالدی ب ــرن 9 می ــه دوم ق از نیم
ــود. رابطــه  ــن حکومت هــای مســلمان ب ــه و همچنی ــان بیزانســی ها، ارامن ــی مشــترک می اصل
توضیــح داده شــدة ونیزی هــا بــا مصــر و ســوریه بعدهــا توســط فرمــان منــع تجــارت بــا ایــن 
مناطــق کــه در ونیــز و تحــت فشــار لئــوی پنجــم، امپراطــور بیزانــس9  )حکومــت از ۸۱۳ تــا 
۸۲۰( صــادر شــد. او تمــام تــالش خــود به منظــور اعمــال ممنوعیــت بــر هرگونــه رابطــه بــا 
ایــن مناطــق را انجــام داد. اجــرای ایــن فرمــان مدتــی بســیار پیــش از ســال ۸۲۸، و پیــش 
ــع در مصــر(، کــه یــک  ــه ســمت شــهر اســکندریه۱۰  )واق ــزی ب از عزیمــت کشــتی های ونی
مقصــد رایــج بــود، و بازگشتشــان بــه ســن مارکــو۱۱  )کلیســایی در شــمال ونیــز( ، لغــو شــده 
ــد،  ــدان آشــنا بوده ان ــان ب ــس، کــه ونیزی ــای امپراطــوری بیزان ــه نظــر می رســد آب ه ــود. ب ب
ــد از  ــت می کردن ــر حرک ــام۱۲  و مص ــرزمین ش ــمت س ــه س ــتری از آن راه ب ــت بیش و در امنی
مســیر جزایــر سیســیل۱۳  و طــول ســواحل آفریقــا کــه هــم طوالنی تــر بــود و هــم منابــع آب 
ــوده اســت مســیر  ــر ب شــیرین کمتــری در آن وجــود داشــت و فرصت هــای تجــاری آن کمت
ــن موضــوع غفلــت  ــوده اســت. معمــوالً از ای ــزی ب ــاوگان ونی ــرای تجــار و ن ــری ب محبوب ت
شــده اســت کــه نــاوگان ونیــز حامــل اولیــن ایتالیایی هایــی بــود کــه در قــرون وســطی۱۴ از 
طریــق حمــل و نقــل دریایــی و از مســیر دریــای مدیترانــه خــود را بــه مصــر رســاندند. تــداوم 
ــه آن ناحیــه  ــا آفریقــا۱۵ در انتقــال برده هــای خریــداری شــده از رم ب ــز ب ــی ونی تجــارت اهال
ــر  ــه جزای ــی ســفرای مســلمانان مراکشــی۱۶ ب ــالدی و ســفرهای دریای ــرن ۸ می در اواســط ق
سیســیل۱۷   در کشــتی های ونیــزی، در مکاتبــات پــاپ لئــوی ســوم در ســال ۸۱۳ گــزارش 
ــدان  ــکه های خان ــردن س ــدا ک ــا پی ــا ب ــه ونیزی ه ــد جانب ــاری چن ــط تج ــت. رواب ــده اس ش
کارولنــژی۱۸ ، امپراطــوری بیزانــس، امویــان۱9 و عباســیان۲۰ از قــرن ۸ میــالدی تــا اوایــل قرن 

8- Trabizond
9- Emperor Leo V of  Byzantium
-10 Alexandria
11- St Mark
12- Levant
13-Sicily
14- Middle-ages
15- Ifriqiya
16- Muslim envoys from the Maghreb
17-Sicily
18- Carolingian
19- Ummayad
20- Abbasid



104IIFOM

انی
ن می

قرو
در 

نیز 
د و

صا
9 میــالدی، بخشــی در جزیــره تورچلــو۲۱ و بخشــی در ونیــز هــم تأییــد شــده اســت.اقت

از قــرن ۸ تــا قــرن ۱۰ میــالدی، ونیــز بــا حاکمــان لُمبــارد۲۲، کارولنــژی و امپراطــوری مقدس 
ُرِم تــازه تأســیس شــده۲۳  معاهــدات دو جانبــه  موفقیت آمیــزی مبنــی بــر مدیریــت اقتصــادی 
ــان از  ــا، حصــول اطمین ــن معاهده ه ــد ای ــش۲۴ امضــا کــرد. هــدف از عق ســرزمین های اطراف
صیانــت اســتقالل سیاســی شــهرها، متنوع ســازی کاالهــای اساســی کــه توســط آن هــا از شــرق 
دریــای مدیترانــه وارد می شــد، چــه در شــمال ایتالیــا و چــه جنــوب رشــته کوه هــای آلــپ۲۵، 
و در نهایــت عرضــة منظــم و پایــدار غــذا، محصــوالت تولیــدی و مــواد خــام از ایــن شــهرها 
بــود. الــوار موجــود در رشــته کــوه  آلــپ کــه بــرای ســاخت کشــتی مناســب بــود و از طریــق 
ــن  ــد و همچنی ــال داده می ش ــک انتق ــای آدریاتی ــه دری ــن نقط ــمت باالتری ــه س ــا ب رودخانه ه
آهــن متعلــق بــه منطقــه برشــا۲۶ در ایتالیــای شــمالی و کارینتیــا۲۷ در ایــن قراردادهــا از اهمیت 
بســیار ویــژه ای برخــوردار بودنــد. ســاخت کشــتی بــرای امــور بازرگانــی و نظامــی و تولیــد 
ســالح های گوناگــون از علــل کلیــدی توســعة دریایــی و تجــاری ونیــز در دریــای آدریاتیــک 
و مدیترانــه شــرقی بــود. ونیــز نیــروی دریایــی خــود را در قــرن 9 میــالدی بــا پذیــرش نوعــی 
کشــتی مــورد اســتفاده امپراطــوری بیزانــس کــه تــا آن زمــان نســبت بــه ســایر کشــتی ها در 
دریــای آدریاتیــک برتــری داشــت، تقویــت کــرد. تاریخ نویــس ونیــزی »جیووانــی دیاکونــو« 
ــی و  ــان یونان ــام  zalanriae در زب ــه ن ــتی ب ــوع کش ــال ۸۵۲ دو ن ــه در س ــی دارد ک ــار م اظه
ــا قبــل از آن ونیــز  ــود کــه ت ــام chelandie توســط دوک هــا۲۸  ســاخته شــده ب ــه ن در واقــع ب
بــه چنیــن دســتاوردی نایــل نشــده بــود. کشــتی ساخته شــده توســط آن هــا تلویحــًا گویــای 
حضــور کشتی ســازانی از امپراطــوری بیزانــس در ونیــز و یــا کارآمــوزان ونیــزی اســت کــه 
در بیزانــس آمــوزش ســاخت کشــتی دیــده بودنــد. الــوار مناســب بــرای کشتی ســازی در نیمــه 
اول قــرن ۱۰ میــالدی یکــی از مهم تریــن کاالهــای صادراتــی بــه کشــورهای مســلمان نیــز بــه 

ــت. ــده اس ــاب می آم حس
توســعة ونیــز در دریــای آدریاتیــک در قــرن ۱۰ میــالدی بــه مــرور منجــر بــه حــذف رقبــای 
ــول  ــیریابی در ط ــده مس ــت فزاین ــا را از امنی ــال آن ه ــد و خی ــوه ش ــا بالق ــود ی ــاری موج تج
ســاحل دالماســی۲9 راحــت کــرد. ایــن مســیر، مســیر ارجــح میــان ونیــز و دریــای مدیترانــه به 
21-Torcello
22-Lombard
23-Ottonian
24-Mainland
25-Alps
26-Brescia
27-Carinthia
28-doges
29- Dalmatian coast
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شــمار می رفتــه اســت، مگــر در شــرایطی کــه کشــتی نیــاز بــه توقفــی در بنــادر ایتالیــا داشــت. 
البتــه در منطقــة دالماســی عامــل دیگــری، کــه کمتــر قابل توجــه بــود، تحــت عنــوان دسترســی 
ــه الــوار مناســب بــرای کشتی ســازی وجــود داشــت. ایــن موضــوع به طــور غیرمســتقیم در  ب
ســال 9۷۱ تأییــد شــد، زمانــی کــه ونیــز کشــتی های راهــی بــه ســمت مدیترانــه را از توقــف 
در میــان مســیر و بارگیــری بازداشــت و آن را ممنــوع اعــالم کــرد کــه ایــن در واقــع اشــاره 
بــه ســاحل دالماســی داشــت. ایــن دوره هم زمــان بــا افزایــش تقاضــای الــوار توســط مصریــان 

. د بو
ــاخت  ــرفته در س ــی پیش ــای فن ــار مهارت ه ــن در کن ــوب و آه ــراوان چ ــة ف ــب عرض ترکی
کشــتی در نهایــت )و بــه یقیــن( ونیــز را به قــدرت برتــر دریــای آدریاتیــک تبدیــل کــرد کــه 
منافــع بازرگانــی بااهمیتــی برایــش در خــود داشــت، زیــرا در آن بــازه زمانــی از کشــتی های 
ــاری  ــلطة تج ــز س ــد. ونی ــتفاده می ش ــی اس ــاری و نظام ــور تج ــام ام ــور انج ــانی به منظ همس
خــود در شــمالی ترین نقطــه دریــای آدریاتیــک را بــه خــرج رقبایــش برپــا کــرد؛ بــده بســتان 
ــا  ــه دســت آورد، و ب ــی ب ــول محافظــت دریای ــس را در ازای ق ــا امپراطــوری بیزان تجــاری ب
ــاده از  ــرزمین های دور افت ــان س ــاری می ــطة تج ــوان واس ــود به عن ــه خ ــن وظیف ــت ای تقوی

ــرد. ــازی می ک ــش ب ــرقی نق ــه ش ــای آزاد و مدیتران آب ه

ــان 9۶۰  ــرقی را از فرم ــة ش ــان و مدیتران ــان آلم ــطه می ــوان واس ــز به عن ــه دار ونی ــش ادام نق
ــا۳۰ ،  ــوم ایتالی ــا از رگن ــال نامه ه ــب آن انتق ــه به موج ــخیص داد ک ــوان تش ــا می ت ونیزی ه
ــه قســطنطنیه تأییــد شــده اســت. چندیــن فرســتاده  ــادر ناحیــه ساکســونی۳۲ ب ــا۳۱ و بن باواری
ــا  ــزام و از آنجــا ب ــز اع ــه ســمت ونی ــوی اول، ب ــا امپراطــور اوت ــاهان و بعده از ســوی پادش
ــد،  ــال 9۴9، لیوتفری ــدند؛ در س ــل ش ــس منتق ــوری بیزان ــه امپراط ــزی ب ــتی های ونی کش

30- Regnum Italiae
31-Bavaria
32-Saxony

ــی(  ــه فعل ــع در ترکی ــوزان  )واق ــه بعــد، شــهر طراب ــالدی ب ــرن 9 می از نیمــه دوم ق
بــازار اصلــی مشــترک میــان بیزانســی ها، ارامنــه و همچنیــن حکومت هــای مســلمان 
بــود. رابطــه توضیــح داده شــدة ونیزی هــا بــا مصــر و ســوریه بعدهــا توســط فرمــان 
منــع تجــارت بــا ایــن مناطــق کــه در ونیــز و تحــت فشــار لئــوی پنجــم، امپراطــور 
بیزانــس  )حکومــت از ۸۱۳ تــا ۸۲۰( صــادر شــد. او تمــام تــالش خــود به منظــور 

اعمــال ممنوعیــت بــر هرگونــه رابطــه بــا ایــن مناطــق را انجــام داد.
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تاجــری بســیار ثروتمنــد از ماینتــس۳۳ کــه بــه نظــر می رســد بــه تجــارت بــا ونیزی هــا نیــز اقت

مشــغول بــوده اســت، در ســال 9۶۷، دومینیکــوس وندیکــوس، تاجــری کــه بــه احتمــال زیــاد 
قســطنطنیه را می شــناخت و در ســال 9۶۸ اســقف لیودپرانــد از کرموتــا۳۴ . حوالــی ســال 9۶۵، 
یــک اســپانیایی یهــودی بــه نــام ابراهیــم ابــن یعقــوب۳۵ از یافتــن ادویه هــای مختلــف هنــدی 

ــود.  ــب می ش ــس متعج ــهر ماینت ــاور دور در ش و خ
ــن  ــا ۳۶ کــه در بی ــازاِر شــهر پاوی ــررات ب ــون Honorantie civitatis Papierz، مق ــه اســتناد قان ب
ــواع و  ــالیانة ان ــه واردات س ــد ک ــوان دی ــده، می ت ــردآوری ش ــا ۱۰۰۴ گ ــال های 99۱ ت س
اقســام ادویه هــا، تجهیــزات رنگــرزی و ابریشــم در آن ذکــر شــده اســت. ایــن ادویه هــا بایــد 
بــا توجــه بــه رابطــة ایــن شــهر بــا دربــار امپراطــوری مقــدس ُرم در آلمــان۳۷ از طریــق خــوِد 
پاویــا یــا به طــور مســتقیم از طریــق ونیــز بــه ماینتــس رســیده باشــند، یــا اینکــه همان طــور 
کــه عــده ای معتقدنــد از اروپــای شــرقی به وســیله بازرگانــان اســالو۳۸ بــه آنجــا رســیده باشــند. 
Doge Oto Orseolo دوج ونیــز، اوتــو اورســلوئو )دورة حاکمّیــت از ۱۰۰9 تــا ۱۰۲۶( فــروش 

ــالم  ــوع اع ــرارا۳9 را ممن ــا و ف ــهرهای پاوی ــه ش ــا را ب ــط ونیزی ه ــه ای توس ــِم خاورمیان ابریش
کــرد.

ــرزمین  ــس و س ــوری بیزان ــلمان، امپراط ــورهای مس ــا کش ــز ب ــان ونی ــة هم زم ــت رابط اهمی
ایتالیــا به خوبــی پــس از انتخــاب پیتــرو اورســلوئوی دوم بــه مقــام دوج ونیــز در ســال 99۱ 
مشــاهده می شــود. دوج جدیــد مذاکــرات موفقیت آمیــزی بــا حاکمــان خارجــی انجــام داد کــه 
ــز در آن  ــتقل ونی ــاًل مس ــای کام ــت ها و جهت گیری ه ــان دهندة سیاس ــادف نش ــب تص برحس
زمــان نیــز بــود. مصــر عالقــه بســیارش در ادامــه تجــارت الــوار، آهــن و خدمــات نظامــی را 
نشــان داد. در مــارس ســال 99۲، امپراطورهــای بیزانــس »باســیل دوم« و »کنســتانتین هشــتم« 
دوبــاره تعهــد قبلــی مبنــی بــر کاهــش هزینــه عــوارض عبــور کشــتی های ونیــزی در ابیــدوس 
ــد. در ســوی  ــود داده و آســان تر کردن ــت محموله هایشــان را بهب ــالم و شــرایط مدیری ۴۰ را اع

دیگــر، در مســیر بازگشــت کشــتی های ونیــز از حمل و نقــِل بارهــای خارجــی  منــع شــده بودنــد 
تــا از آن بــه بعــد از صــادرات ابریشــم غیرمجــاز، بــه واســطه ایــن امتیــاز، جلوگیــری کننــد.

ــرا  ــا شــد، زی ــری ونیزی ه ــای تراب ــه کاهــش شــدید درآمده ــن موضــوع منجــر ب اجــرای ای
رقابــت خارجی هــا بــر ســر ایــن موضــوع وجــود داشــت و بدیــن ترتیــب کشــتی های رقبــا 
33- Mainz
34-Cremona
35- Ibrahim ibn Ya’qub
36-Pavia
37- German imperial court
38-Slav
39- Ferrara
40- Abydos
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ــی  ــا اهال ــا تنه ــن موضــوع، ونیزی ه ــد. علی رغــم ای ــار ســایرین را حمــل کنن می توانســتند ب
ســرزمین ایتالیــا بودنــد کــه چنیــن قــرارداد مطلوبــی بــا امپراطــوری داشــتند. نهایتــًا در جوالی 
ســال 99۲، امپراطــور آلمــان، اوتــوی ســوم امتیــاز تجــاری ســال 9۸۳ را تجدیــد و مجــوز 

ــه ونیزی هــا داد. ــه شــکل گســترده ای در قلمــرو خــود را ب تجــارت ب
منابعــی کــه صــادرات ونیزی هــا بــه بیزانــس را در قــرن ۱۰ و ۱۱ میــالدی گــزارش می کننــد، 
بــه جــز یــک مــورد، عمومــًا بــه ســرمایه گذاری بــه وســیلة پــول نقــد و پــول رایــج اشــاره 
ــال  ــتند. در س ــز هس ــی عاج ــرمایه گذاری کاالی ــر س ــی ب ــواهدی مبن ــه ش ــد و در ارائ می کنن
ــا چهــار طاقــة پارچــه وارد قســطنطنیه شــد کــه منشــأ آن هــا بیــان  ۱۰۳۱ لئــون دامولیــن ب
نشــده اســت. عــالوه بــر بازرگانــان و کاالهــا، کشــتی های ونیــز مســافران را نیــز بــه اینجــا و 
آنجــا می بردنــد. در ســال 9۴9، اســقف لیوتپرانــد از اهالــی کرمونــا از مســیر دریایــی و همــراه 
ســفیر بیزانــس کــه در حــال بازگشــت بــه خانــه بــود، بــه قســطنطنیه رفــت. در طــول مســیر 
نیــز ونیزی هــا مشــغول بــه انجــام کارهــای دیگــر بودنــد. منابعــی کــه از ســفرهای دریایــی 
طوالنــی خبــر می دهنــد عمومــًا بــه نقــاط عزیمــت و مقصــد نهایــی اشــاره می کننــد. آن هــا بــه 
ــد، اشــاره می کننــد،  ــه بنــادر میــان مســیر کــه کشــتی ها در آن هــا توقــف می کردن نــدرت ب
ــددی  ــای متع ــه توقف ه ــتی ها ب ــاز، کش ــورد نی ــیرین م ــن آب ش ــور تأمی ــه به منظ در حالی ک
نیــاز مبــرم داشــته اند. بــدون شــک در حمــل مســافران و کاالهــا در ایــن بیــن منافعــی وجــود 
ــد. تجــارت ســاحلی )کابیتــاژ(۴۱  ســوار کــردن مســافران و  داشــته کــه از آن بهــره می برده ان
حمــل محموله هــا در بنــادر مشــخصی در طــول مســیر، از مبــدأ بــه مقصــدی بــا مســافت های 
کوتــاه یــا متوســط، و همچنیــن توقــف در بنــادر بــدون هماهنگــی قبلــی، آنچنــان درآمــدی 
ــی از  ــفری طوالن ــردن س ــی ک ــا را در ط ــن درآمده ــتند ای ــه می توانس ــته ک ــا داش ــرای آن ه ب
بنــادر ونیــز بــه بنــادر مدیترانــه شــرقی مصــرف کننــد. مختصــراً، تجــارت و خدمــات حمــل 
و نقــل دریایــی در طــول مســیر، منابــع مالــی بیشــتری بــرای آن هــا ایجــاد می کــرده کــه در 
برخــی مــوارد بســیار قابل توجــه بــوده و همچنیــن ایــن قــدرت را بــه آن هــا مــی داده اســت کــه 

مــدت زمــان ســفر دریایــی خــود را افزایــش دهنــد.
بــا توجــه بــه نظــر مســیریابان، کشــتی های ونیــزی از مســیر ســواحل بالــکان ۴۲ عبــور کــرده 
و پــس از عبــور از مجموعــه جزایــر و دریــای اژه۴۳ بــه ســمت قســطنطنیه یــا آســیای صغیــر۴۴  
و مصــر حرکــت می کردنــد. کشــتی رانی در دریــای آزاد، به عنــوان مثــال مســتقیمًا از 

41- Cabotage
42- the Balkans
43-Aegeans
44-  Asia Minor
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جزیــرة ِکــرت۴۵ بــه ســوی مصــر، قبــل از نیمــه دوم قــرن ۱۲ میــالدی اتفــاق نیفتــاده بــود. امــا اقت

ــیری  ــا مس ــت ت ــر آن داش ــان را ب ــتی ها  و بازرگان ــان کش ــادی، صاحب ــای اقتص انگیزه ه
متفــاوت از مســیر قبلــی خــود برگزیننــد. گاهــی در یــک منطقــه خــاص که بــرای تجــارت در 
آن حضــور داشــته اند، قراردادهــای تجــاری، از قبــل، بیــن آن هــا و ســایرین منعقــد شــده بــوده 
کــه ایــن اشــاره بــه امــکان خریــد کاالهــای مشــخصی بــرای آن هــا در آن منطقه داشــته اســت.

پذیــرش انجــام چنیــن کارهایــی بــا رشــد و توســعه اقتصــادی و اجتماعــی امپراطــوری بیزانس 
ــود.  ارتبــاط داشــته اســت. رشــد اقتصــادی به وضــوح در قــرن ۱۱ میــالدی قابــل مشــاهده ب
یــک از نتایــج چنیــن موضوعــی آن بــود کــه قشــر برتــر و شهرنشــین جامعــه، بــه خصــوص 
ــد مصــرف غــذا،  ــد حاصــل شــده در الگوهــای جدی ــدرت خری در قســطنطنیه، از افزایــش ق
ــال  ــرد در عین ح ــن رویک ــدند. ای ــد می ش ــی بهره من ــدازه کاف ــه ان ــا ب ــایر کااله ــاک و س پوش
ــایر  ــداری و س ــاورزی، دام ــوالت کش ــرای محص ــا ب ــدن تقاض ــوع ش ــد و متن ــه رش ــر ب منج
ــد و در  ــرایط جدی ــا ش ــود را ب ــتند خ ــا توانس ــد. ونیزی ه ــدی گردی ــروری تولی ــای ض کااله
ــا  ــان به جــای اینکــه تنه ــد. آن ــق دهن ــزی وف ــه شــکل موفقیت آمی ــی و ب ــر به خوب حــال تغیی
بــر درآمــد ناشــی از جابه جایــی مســافران بیــن راهــی و کاالهایــی کــه در بیــن راه از بنــادری 
کــه کشــتی در آن هــا توقــف می کــرد و بارگیــری می شــدند تکیــه کننــد به طــور خــاص بــر 
کاالهــای ضــروری متمرکــز شــدند تــا تقاضــای بازارهــای امپراطــوری بیزانــس را پاســخ دهند 

و یــا آن را افزایــش داده و بهبــود بخشــند.
پنیــر یکــی از ایــن مــوارد اســت. لــدون دامولیــن در ســال ۱۰۲۲، حداقــل ۲۸۶۰ کیلوگــرم 
ــول  ــه در ط ــس، ک ــوری بیزان ــای امپراط ــی از ایالت ه ــه در یک ــطنطنیه آورد ک ــه قس ــر ب پنی
مســیر حرکــت از ونیــز بــه ســمت پایتخــت امپراطــوری قــرار داشــت، خریــداری کــرده بــود. 
ــره  ــه در جزی ــوده ک ــدار ب ــک و پرطرف ــه ی ــر درج ــی پنی ــر، نوع ــن پنی ــد ای ــر می رس ــه نظ ب
کــرت یونــان تهیــه می شــده اســت. چنیــن خریــدی مســتلزم انحــراف بســیار زیــاد از مســیر 
عــادی چنیــن ســفر دریایــی اســت. برخــالف بــاور رایــج، جزیــره کــرت در آن زمان در مســیر 
اصلــی ســفرهای دریایــی قــرار نداشــته اســت. صــادرات پنیــر از آن جزیــره تــا حــد زیــادی 
بــه رفتــار تجــاری صاحبــان بــزرگ جزیــره وابســته بــوده کــه به عنــوان عمــده فــروش، مــازاد 
پنیــر مــورد نیــاز جزیــره را تجمیــع و بــه فــروش می رســاندند. دامولیــن بــار دیگــری نیــز در 
ســال ۱۰۳۱ و احتمــاالً دو مرتبــه بــه همــراه بــاری از پنیــر در قســطنطنیه حضــور پیــدا کــرده 

اســت.
ــرت  ــرة ک ــز در جزی ــان ونی ــور بازرگان ــادی از حض ــواهد زی ــه ۱۰۶۰ و ۱۰۷۰ ش در ده
به منظــور خریــد کاالهــای بومــی آن هــا بــا هــدف فــروش در اســکندریه۴۶ در دســترس اســت. 
45-Crete
46-Alexandria



Iranian Institute For Ownership and Market(IIFOM)

109

با این وجــود بــه نظــر می رســد کــه صــادرات ونیــز از آن جزیــره بــه قســطنطنیه در آن زمــان 
محــدود شــده باشــد. ایــن موضــوع تــا حــدی حــذف جزیــره کــرت از لیســت مناطق اهدا شــده 
توســط ونیــز بــه امپراطــور آلکســیوس کومننــوس اول و نهایتــًا بازپس گیــری آن در قــرارداد 
ــا در  ــد. تجــارت ونیزی ه ــه می کن ــا در ســال ۱۰۸۲ را توجی ــن آن ه ــد شــده بی تجــاری منعق
ایــن جزیــره در قــرن ۱۲ توســعه و گســترش قابل توجهــی پیــدا کــرد. بــرادر تاجــری کــه در 
ســال های ۱۱۱۰ و ۱۱۱۱ در خریــد محصــوالت کشــاورزی و دامــداری۴۷ نقــش داشــته اســت، 
ــی  ــل از ســال ۱۱۷۱، نویســنده یونان ــرد. کمــی قب ــر  می ب ــه قســطنطنیه پنی ۱۰ ســال بعــد ب
ــی اشــاره  ــوان جای ــه قســطنطنیه به عن ــات خــود ب ــوس در یکــی از هزلی ــام پچوپرودُرم ــه ن ب
ــود  ــم کمب ــرد. علی رغ ــداری ک ــی خری ــت عال ــا کیفی ــر ب ــوان در آن پنی ــه می ت ــد ک می کن
شــواهد مســتند شــده، بــه نظــر می رســد کــه الگــوی تجــاری شــکل گرفتــه در اوایــل قــرن ۱۱ 
میــالدی، نهایتــًا بــه شــکل گســترده ای توســعه یافتــه باشــد به طــوری کــه ونیزی هــا انحصــار 
عرضــة پنیــر جزیــره کــرت در قســطنطنیه را در نیمــه دوم قــرن ۱۲میــالدی بــه دســت گرفتــه 
ــد محصــوالت کشــاورزی و دامــداری توســط ونیزی هــا  ــل ذکــر اســت کــه خری ــد. قاب بودن
شــامل شــراب شــیرین جزیــره کــرت نیــز بــوده کــه بســیار مــورد عالقــه و تحســین مردمــان 

آن دوره بــوده اســت.
روغــن زیتــون نیــز یکــی دیگــر از کاالهــای مــورد نیــاز قســطنطنیه در آن زمــان بود. در ســال 
۱۰۵۱ آمــده اســت کــه کشــتی حامــل روغــن ســاخته شــده در پولیــا۴۸ کــه از شــهر بــاری۴9  
بــه مقصــد پایتخــت بیزانــس )قســطنطنیه( در حرکــت بــوده اســت در نزدیکــی شــهر مونوپولی 
ــه  ــپارت۵۰ ب ــن از اس ــز در صــادرات روغ ــران ونی ــود. تاج ــود می ش ــش می ســوزد و ناب در آت
ــارس ســال ۱۱۷۱،   ــل از م ــن کمــی قب ــا  ۱۱۴۸ و همچنی قســطنطنیه در ســال های ۱۱۴۷ ی
ــخ، ذکــر شــده اســت محموله هــای  ــد. همان طــور کــه در تاری ــا می کرده ان نقــش اساســی ایف
تجــاری در شــهر مــودون۵۱ واقــع در جنــوب غربــی پلوپونــز ۵۲ آمــاده می شــده اند. کشــتی های 
ــوده، پهلــو  ونیــزی در مــودون، کــه محــل فــروش محصــوالت ســاخته شــده در آن منطقــه ب
می گرفتنــد. قریــب بــه یقیــن اســت کــه در قــرن ۱۱ میــالدی، ونیزی هــا روغــن تولیــد شــده 
ــد. کشــتی های ونیــزی همچنیــن قبــل  ــه قســطنطنیه حمــل می کرده ان ــان را ب ــز یون در پلوپون
ــر روی  ــه را ب ــن ناحی ــه ای ــق ب ــی متعل ــه آب هــای امپراطــوری بیزانــس کاالهای از رســیدن ب
ــع در  ــکالوینیا واق ــارت در اس ــه تج ــال ۱۰۸۸ ب ــرارداد س ــد. ق ــری می کرده ان ــتی بارگی کش
47- Agrarium: a collective term for pastoral and agricultural products.
48- Apulia
49-Bari
50-Sparta
51-Modon
52-Peloponnesos
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ســواحل دالماســی و قــرارداد دیگــری در همــان ســال بــه تجــارت در پولیــا و همچنیــن توافــق اقت

نامــه ۱۱۱۸ بــه تجــارت در سیســیل اشــاره می کننــد. در دو مــورد آخــر انتظــار بــر ایــن اســت 
کــه حمــل و نقــل دریایــی روغــن مــورد توجــه بــوده اســت.

ــا و شــبکه های حمــل  ــی منســجم ونیزی ه ــه در تجــارت داخل ــورد مبادل ــای م ــن کااله در بی
ــد  ــز مانن ــا نی ــت. ونیزی ه ــده اس ــاهده ش ــز مش ــم نی ــس، ابریش ــوری بیزان ــل امپراط و نق
ــم و  ــادرات ابریش ــه ص ــالدی ب ــرن ۱۰ می ــی در ق ــان ایتالیای ــر بازرگان ــا و دیگ آملیایی ه
ــه نظــر می رســد  ــد. اگرچــه، ب ــه غــرب مشــغول بوده ان محصــوالت نســاجی از قســطنطنیه ب
ــت را از  ــترین منفع ــا بیش ــرده ت ــه برنامه ریزی ک ــد ک ــانی بوده ان ــا کس ــا تنه ــه ونیزی ه ک
ــد  ــرن ۱۱ میــالدی ببرن ــم۵۳ در اواســط ق ــد ابریشــم درجــه یــک در مصــر قدی افزایــش تولی
و همچنیــن تــا اواســط قــرن ۱۳ میــالدی امــکان خریــد و فــروش ایــن محصــوالت را داشــته 
باشــند. ســفرنامه تــب۵۴، متعلــق بــه ســال های ۱۰۷۱ و ۱۰۷۳ گویــای ایــن موضــوع اســت 
کــه در آن زمــان ونیزی هــا عمومــًا بــا کشــتی بــه ســمت کورینــت۵۵ حرکــت کــرده و از آنجــا 

ــده اند. ــی می ش ــان راه ــمت مقصدش ــه س ــی ب ــیر زمین از مس
ــال های ۱۰۸۸، ۱۰9۲ و  ــالیانه در س ــکل س ــه ش ــوس ب ــه کورینت ــز ب ــتقیم از ونی ــفر مس س
ــد  ــر می رس ــه نظ ــام platum ب ــه ن ــی ب ــابه کوچک ــتی های مش ــت. کش ــده اس ــر ش ۱۰9۵ ذک
ــی  ــرد متفاوت ــار ف ــر ب ــد و ه ــت کرده ان ــمت( حرک ــه آن س ــال ۱۰۸۸ و ۱۰9۲ )ب ــه در س ک
از یــک خانــواده همراهشــان بــوده اســت. مشــخص نیســت کــه آیــا اهالــی کورینــت در آن 
ــد  ــه تولی ــت ک ــوان گف ــع می ت ــور قط ــا به ط ــه، ام ــا ن ــد ی ــد می کرده ان ــم تولی ــان ابریش زم
ابریشــم توســط آن هــا تقریبــا ۲۰ ســال بعــد قطعــی و مســلم بــوده اســت. نویســنده کتــاب 
تمیاریــون، شــخصی کــه در حوالــی ســال ۱۱۱۰ در رابطــه بــا کلیســای ســن دمتریــوس واقــع 
ــا۵۷  و  ــاخت بئوتی ــای س ــواع پارچه ه ــروش ان ــه ف ــی داده اســت، ب در تســالونیک۵۶ توضیحات
ــم  ــس ابریش ــی از جن ــادی پارچه های ــیار زی ــال بس ــه احتم ــه ب ــد، ک ــاره می کن ــز اش پلوپون
ــه مصــر و کورینــت به عنــوان تنهــا جاهایــی اشــاره می کنــد کــه در  ــد. وی مشــخصًا ب بوده ان
ــهر  ــن دو ش ــر در ای ــی زودت ــا خیل ــد. ونیزی ه ــد می کرده ان ــمی تولی ــه ابریش ــان پارچ آن زم
وارد تجــارت شــده بودنــد، همان طــور کــه در بــاال بــه آن اشــاره شــد، و دالیلــی کافــی در ایــن 
رابطــه وجــود دارد کــه آن هــا در میــان بازرگانــان ایتالیایــی حاضــر در تســالونیکی مطابــق بــا 
ــم  ــارت ابریش ــا در تج ــجام ونیزی ه ــی و انس ــد. یکپارچگ ــر بوده ان ــون، حاض ــاب تیماری کت

53-Thebes
54- Journey of  Thebes
55-Corinth
56- Thessalonike
57-Boeotia
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در دِل امپراطــوری بیزانــس و گســترش ایــن تجــارت بــه شــهر قســطنطنیه بایــد در قــرن ۱۱ 
میــالدی اتفــاق افتــاده باشــد.

ــرون  ــرات اساســی و مهمــی در ق ــز متحمــل تغیی ــا کشــورهای مســلمان نی ــز ب تجــارت ونی
ــا فرمــان داده شــده توســط دوج پیتــروی چهــارم )مشــهور  ۱۰ و ۱۱ میــالدی شــد. مطابــق ب
ــه  ــاص ب ــور خ ــه به ط ــد ک ــالم ش ــوع اع ــرده ممن ــارت ب ــال 9۶۰، تج ــو( در س ــه کاندیان ب
ــه  ــا ب ــره ایســتریا۵۸ اشــاره داشــت. با این وجــود ونیزی ه ــر دالماســی و شــبه جزی ــز، جزای ونی
فرســتادن بــرده بــه ســرزمین های واقــع در آفریقــای تحــت حکومــت فاطمیــان۵9  ادامــه دادنــد، 
مکانــی کــه تقریبــا ۲۰ ســال بعــد توســط جغرافی دانــی عــرب بــه نــام ابــن حوقــل۶۰ بــه آن 
ــروان۶۲ اشــاره  ــروش  خواجــگان اســالو۶۱ در شــهر قی ــه ف ــه ب اشــاره شــده اســت، کســی ک
ــاخت  ــور س ــرا به منظ ــد زی ــه می آوردن ــن منطق ــه ای ــز ب ــی نی ــوار چوب ــا ال ــد. ونیزی ه می کن
ــی رود تحــت فشــار امپراطــور جــان اول  ــد. گمــان م ــوار مواجــه بودن ــود ال ــا کمب کشــتی ب
)مشــهور بــه تزیمیســکس، دوره ســلطنت از ســال 9۶9 تــا 9۷۶(، دوک چنیــن تجارتــی را نیــز 
ــی اعــالم کــرده اســت. با این وجــود در طــول ایــن  ــا 9۷۱ غیرقانون در بیــن ســال های 9۶9 ت
ــادر  ــه ســمت بن ــه ب ــت می شــد ک ــزی یاف ــری شــده در کشــتی های ونی ــوار بارگی ســال ها ال
حکومــت فاطمیــان در حرکــت بودنــد؛ دو مــورد در شــهر مهدیــه۶۳ واقــع در تونــس۶۴ و یــک 
مــورد نیــز در طرابلــِس لیبــی۶۵. حاکمــان ونیــز در برخــورد بــا نقض کننــدگان ایــن دســتور 
ــای در  ــن تجارت ه ــن یکــی از قدیمی تری ــا ای ــگاه آن ه ــرا در دی ــد زی ــان گیر بودن بســیار آس
جریانشــان بــوده و بــه همیــن دلیــل بــه کشــتی ها اجــازه می دادنــد تــا مقــداری هرچنــد کــم 
از الــوار کارشــده یــا خــام را بارگیــری کننــد. زاج ســفید۶۶ کــه بــه احتمــال زیــاد در ســاحارای 
جنوبــی۶۷ تهیــه می شــده اســت از طریــق ِســرت واقــع در خلیــج ِســرت بــه لیبــی فعلــی منتقــل 
می شــده اســت. ونیزی هــا در ایــن مــورد نیــز مســتثنی نبــوده و در ایــن تجــارت نیــز دخیــل 
ــارم  ــک چه ــکه های ی ــیله س ــان به وس ــس در آن زم ــا تون ــا ب ــارت ونیزی ه ــد. تج بوده ان
دینــاری سلســله فاطمیــان در ســال 9۷۱ در شــهر المنصوریــه۶۸، هــم مــرز بــا شــهر قیــروان۶9، 
58-Istria
59-Fatimid
60- Ibn Hawqal
61- Slavic eunuchs
62- Qayrawan
63-Mahdia
64-Tunisia
65- Tripoli in Libya
66-Alum
67- southern Sahara
68- al-Mansuriyah
69-Qayrawan
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کــه در منطقــه پــادوا یافتــه شــده اند، تشــخیص داده شــده اســت.اقت

اقتصــاد تونــس به دلیــل انتقــال پایتخــت سیاســی فاطمیــان بــه مصــر در ســال 9۶9 ســقوط 
کــرد. عملکــرد تجــاری مصــر بــا تغییــر اساســی مســیرهای تجــاری در خاورمیانــه بــه شــدت 
بهبــود پیــدا کــرد. از قــرن ۱۰ میــالدی بــه بعــد، جریــان کاالهــای ارزشــمند بــه ســمت غــرب 
از منطقــه اقیانــوس هنــد و خــاور دور۷۰ ، به دلیــل ناپایــداری سیاســی، بیــش از پیــش از خلیــج 
ــن تجــارت بســیار  ــان ای ــود. فاطمی ــده ب ــل ش ــای ســرخ منتق ــه ســمت دری ــارس دور و ب ف
ــه  ــکندریه ب ــالدی، اس ــرن ۱۰ می ــد. در ق ــرل می کردن ــت و کنت ــویق، محافظ ــودآور را تش س
اصلی تریــن محــل در مدیترانــه در حــوزه ادویه هــای آمــده از خــاور دور، تجهیــزات رنگــرزی 
ــد  ــوزان بای ــه طراب ــان انتقــال ایــن کاالهــا ب و گیاهــان خوشــبو تبدیــل شــد. در نتیجــه جری
بــه تدریــج کاهــش یافتــه باشــد و آن مقــداری از ایــن کاالهــا کــه بــه قســطنطنیه می رســید 
بــه نظــر می رســد کــه به وســیله بازارهــای داخلــی بیزانــس جــذب شــده بــود، بــدون اینکــه 
مــازادی بــرای صــادرات باقــی بمانــد. همان طــور کــه خواهیــم دیــد، امپراطــوری بــه شــکل 
ــن  ــت. ای ــده اس ــته ش ــر وابس ــه مص ــاور دور ب ــده از خ ــای آم ــه کااله ــه عرض ــی ب روزافزون
فرایندهــا حجــم کاالهایــی کــه به وســیله امپراطــوری بیزانــس بــه کشــورهای حــوزه مدیترانــه 
ــا کشــور مصــر  ــالت تجــاری ب ــت معام ــه تقوی ــد و منجــر ب ــد را کاهــش دادن صــادر می ش

شــدند.
تجــارت ونیــز بــا مصــر نیــز افزایــش یافــت. چوب مناســب بــرای ســاخت انــواع کشــتی  یکی 
از اقــالم اساســی در ایــن حــوزه بــود. از اواســط قــرن ۷ تــا اوســط قــرن 9 میــالدی، نیروهــای 
ــد کــه  ــر انجــام دادن ــی آســیای صغی ــه ســواحل جنوب مصــری حمله هــای مکــرر و بزرگــی ب
ــن  ــز در ای ــتی هایی نی ــی کش ــود. گاه ــرار داده ب ــدف ق ــه را ه ــن منطق ــوار در ای ــه ال عرض
مناطــق ســاخته شــده بودنــد. بــه اهمیــت ایــن منطقــه به عنــوان یکــی از منابــع اصلــی چــوب 
مــورد نیــاز بــرای نیــروی دریایــی مصــر بعدهــا نیــز اشــاره شــده اســت. گســترش امپراطــوری 
ــا 9۶9، مصــر را از دسترســی  ــی از ســال 9۶۵ ت ــر و ســوریه جنوب ــیای صغی ــس در آس بیزان
ــن موضــوع  ــود. ای ــرده ب ــد ک ــی ناامی ــه به طــور کل ــن منطق ــی از ای ــوار صادرات ــه ال ــن ب ایم
ــت  ــت. حکوم ــوده اس ــز ب ــال 9۶9 نی ــان در س ــیله فاطمی ــر به وس ــغال مص ــا اش ــان ب هم زم
ــش را  ــتراتژیک نیاکان ــداف اس ــن اه ــی و همچنی ــی، جغرافیای ــای سیاس ــان جاه طلبی ه فاطمی
بــه ارث بــرده بــود و بــه همیــن خاطــر تقابــل آن بــا امپراطــوری بیزانــس اجتناب ناپذیــر بــود.

امپراطــور جــان اول، کــه در آن ســال وارث تــاج پادشــاهی بــود، مصمــم بــود تــا اقدامــات 
ــد.  ــه ده ــود را ادام ــده ب ــاز ش ــش آغ ــیله نیاکان ــه به وس ــس ک ــوری بیزان ــز امپراط توهین آمی
ــا از  ــار آورد ت ــز فش ــه ونی ــال ب ــن دوس ــول ای ــد، وی در ط ــان ش ــاال بی ــه در ب ــور ک همان ط
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ارســال مــواد و ابــزارآالت جنگــی بــه مســلمانان جلوگیــری کنــد بــا ایــن هــدف کــه قــدرت 
نظامــی و دریایــی مســلمانان را کاهــش دهــد، هرچنــد کــه ایــن محدودیت هــا کارســاز واقــع 
ــت ارســال  ــر ممنوعی ــی ب ــان دیگــری مبن ــارم در ســال 9۷۱ فرم ــروی چه نشــدند. دوج پیت
دریایــی الــوار، پــارو، ابــزار جنگــی تهاجمــی و ســپر از ونیــز بــه کشــورهای مســلمان صــادر 
کــرد. ایــن فرمــان همچنیــن شــامل بارگیــری الــوار چوبــی در میانــه راه، در مناطقــی ماننــد 
ــی تیرهــای  ــز می شــد. حمــل و نقــل دریای ــر نی ــی آســیای صغی ــا حت ســواحل دالماســی و ی
ــا  ــن محدودیت ه ــود. ای ــاز ب ــر مج ــش از ۱/۷۵ مت ــول بی ــا ط ــی ب ــته های چوب ــی و بس چوب
ــًا  ــس تلویح ــة بیزان ــة همه جانب ــدند. مداخل ــال ش ــی اعم ــی کوتاه ــدت زمان ــرای م ــلمًا ب مس
بیانگــر آن اســت کــه ارســال الــوار و ســایر ابــزارآالت جنگــی توســط ونیزی هــا بــه فاطمیــان 
ــوری  ــا امپراط ــز ب ــی ونی ــاری و سیاس ــتانه تج ــط دوس ــت. رواب ــوده اس ــه ب ــیار قابل توج بس
بیزانــس، مانــع ونیــز در جهــت دنبــال کــردن فعالیت هــای اقتصــادی مــد نظــر خــود نشــد. دو 
مــدرک کــه یکــی در قــرن ۱۱ و دیگــری در قــرن ۱۲ میــالدی ثبــت شــده اند، شــاهد ایــن 
مدعــی اســت. ونیــز به طــور قطــع از تقابــل میــان امپراطــوری بیزانــس و حکومــت فاطمیــان 

ــت. ــرده اس ــادی می ب ــت اقتص منفع
ــور  ــال 9۷۱ به ط ــت در س ــال محدودی ــود اعم ــا وج ــر ب ــا مص ــا ب ــارت ونیزی ه ــه تج ادام
غیرمســتقیم توســط ســفیر فاطمیــان کــه از طریــق ونیــز در ســال 9۷۳ بــه امپراطــور اوتــوی 
اول فرســتاده شــده بــود، تأییــد شــده اســت. ایــن مأمــوران بایــد از طریــق کشــتی های ونیــزی 
ایــن مســیر دریایــی را پیمــوده باشــند. تیتمــار مرســبورگی در ســال ۱۰۱۷ خبــر از گــم شــدن 
ــن  ــدأ ای ــد. مب ــد می ده ــا بوده ان ــواع ادویه ه ــل ان ــه حام ــزی ک ــزرگ ونی ــتی ب ــار کش چه
کاالهــا، بــا توجــه بــه مــدرک دیگــری متعلــق بــه ایــن دوره کــه در ادامــه آورده ایــم، در نظــر 
ــه شــده توســط تاریخ نویــس  مصریــان احتمــاالً ایمــن پنداشــته می شــده اســت. گــزارش ارائ
ــق  ــزات رنگــرزی متعل ــه و تجهی ــواع ادوی ــه ان ــد ک ــی را ایجــاد می کن ــن گمانه زن ــی ای آلمان
ــه  ــد ک ــد می کن ــن تأکی ــزارش همچنی ــن گ ــته اند. ای ــود داش ــز وج ــان نی ــر در آلم ــه مص ب
ــه شــرقی عمــل می کــرده اســت.  ونیــز به عنــوان واســطه تجــاری میــان آن منطقــه و مدیتران
کاالهــای گرانبهــا و کــم حجــم، فضــای کــم و محــدودی به منظــور انتقــال به وســیله کشــتی 
نیــاز داشــتند. همان طــور کــه بــه حجــم ایــن کاالهــا اشــاره شــد، کشــتی های گــم شــده تنهــا 
حامــل انــواع ادویــه و تجهیــزات رنگــرزی نبوده انــد. بازرگانــان عمومــًا کاالهــای خــود را در 
ــی  ــه دزدان دریای ــی از حمل ــرر ناش ــا ض ــد ت ــیم می کرده ان ــددی تقس ــتی های متع ــن کش بی
ــن  ــه ای ــود دارد ک ــال وج ــن احتم ــن ای ــانند. بنابرای ــل برس ــه حداق ــات را ب ــایر اتفاق ــا س ی
کشــتی های بــزرگ الــوار چــوب بــه مصــر حمــل کــرده و بــا کاالی کــم حجــم دیگــری ماننــد 

زاج ســفید بــه ونیــز بازگشــته باشــند.



114IIFOM

انی
ن می

قرو
در 

نیز 
د و

صا
ــد و اقت ــالم ش ــکارا اع ــری دوم آش ــت هن ــول حاکمّی ــا در ط ــر بعده ــا مص ــا ب ــارت ونیزی ه تج

از ســال ۱۰۰۲ تــا ۱۰۲۴ ادامــه داشــت. پادشــاه آلمــان بــه کلیســای جامــع آخــن یــک میــز 
خطابــه مزّیــن شــده بــه بشــقابی ســاخته شــده از شیشــه گرانبهــا، کــه توســط هنرمنــدان قلمــرو 
فاطمیــان در مصــر بــر روی آن کار شــده بــود، هدیــه داد. صرف نظــر از شــرایطی کــه ایــن اثــر 
تاریخــی از مصــر خــارج شــده اســت، بایــد از طریــق ونیــز بــه آلمــان منتقــل شــده باشــد. در 
ســال ۱۰۲۶، کشــتی ونیــزی کــه در حــال بازگشــت از قاهــره۷۱ بــود، در رود نیــل مــورد حمله 
قــرار گرفــت. کشــتی هایی کــه ظرفیــت کمــی داشــتند و در ســفرهای دریایــی در مدیترانــه 
ــه رود  ــود را ب ــکندریه خ ــی در اس ــق کانال ــتند از طری ــد، می توانس ــت بون ــه فعالی ــغول ب مش
نیــل و ســپس قاهــره، کــه مرکــز فعالیت هــای مصــر در آن بــازه زمانــی بــوده اســت، برســانند. 
ایــن کار تنهــا در فصــول ســرد امکان پذیــر نبــوده اســت. یکــی از دو کــوزه بلــوری متعلــق 
بــه حکومــت فاطمیــان در قــرن ۱۰ میــالدی، اکنــون در خزانــة کلیســای ســن مارکــو واقــع در 
ونیــز نگهــداری می شــود کــه روی آن نــام العزیزبــاهلل۷۲، پنجمیــن خلیفــة فاطمیــان در مصــر، 
حــک شــده اســت)دورة ســلطنت 9۷۵ تــا 99۶(. دو کــوزه بلــوری ظاهــراً در قصــر حاکمــان 
ــة  ــه خزان ــرک ب ــزدوران ت ــداری می شــده اســت. در ســال ۱۰۶۲، م ــره نگه ــان در قاه فاطمی
خلیفــه المســتنصر بــاهلل۷۳  دســتبرد زده و بســیاری از دارایی هــای آن را در دنیــا پخــش کــرده 
و فروخته انــد کــه دو کــوزه بلــوری ذکــر شــده بایــد در دهــه ۱۰۶۰ یــا کمــی بعدتــر بــه ونیــز 
رســیده باشــد. همان طــور کــه در ادامــه آمــده اســت، بازرگانــان ونیــزی می توانســتند خــود را 

در آن زمــان بــه اســکندریه برســانند.
بــرای ونیزی هــای مشــتغل بــه کار حمــل و نقــل دریایــی، رشــد جابه جایــی الــوار از طریــق 
دریــا بــه مصــر پــس از ســال 9۶9 تنهــا در حالتــی ســودآور بــود کــه محمولــة حجیمــی بــرای 
بازگشــت در دســترس باشــد. مصــر زاج ســفید طبیعــی تولیــد می کــرد و مصــرف داخلــی آن 
محــدود بــود. فــروش زاج ســفید تنهــا منحصــر بــه یــک ایالــت بــود، کــه آغــاز و تثبیــت آن 
در یــک تاریــخ نامشــخص، مســلمًا بــه واســطة افزایــش قابل توجــه تقاضــای خارجــی ایجــاد 
ــت.  ــوده اس ــده ب ــاز ش ــرب، آغ ــیحیان غ ــان مس ــم در می ــت پش ــعه صنع ــل توس ــده به دلی ش
ــال  ــار در س ــن ب ــرای اولی ــا ب ــیله ونیزی ه ــر به وس ــده در مص ــد ش ــفید تولی ــادرات زاج س ص
۱۰۷۱ بــه نوعــی تأییــد شــده کــه گمــان مــی رود امــری رایــج و معمولــی در آن زمــان بــوده 
اســت. متعاقبــًا محمولــه زاج ســفید خــود حاکــی از آن اســت کــه کشــتی ها الــوار چوبــی نیــز 

ــد. ــل می کرده ان ــر حم ــه مص ب
تعجب برانگیــز نیســت کــه در طــول زمــان، ونیزی هــا تجــارت، شــبکه حمــل و نقــل و عرضــة 
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ــوری  ــف از امپراط ــادر مختل ــف در بن ــی و توق ــارت دریای ــاس تج ــود را براس ــوالت خ محص
ــه  ــه ده ــق ب ــودی متعل ــرد یه ــک ف ــتی از ی ــد. در یادداش ــا مصــر گســترش داده ان ــس ت بیزان
۱۰۶۰ یــا اوایــل دهــة ۱۰۷۰ آمــده اســت کــه بازرگانــان اهــل ونیــز و جزایــر کــرت کــه در 
اســکندریه مشــغول بــه تجــارت مشــابه هســتند، از بازرگانــان اهــل قســطنطنیه متفــاوت عمل 
می کننــد. احتمــاالً عالیــق ونیزی هــا و اهالــی جزیــره کــرت یکســان بــوده اســت زیــرا آن هــا 
محصــوالت دامــی و کشــاورزی یکســانی، متعلــق بــه جزیــره کــرت، را صــادر می کرده انــد و 
حتــی شــاید ســفرهای تجــاری خــود را در کنــار یکدیگــر انجــام می داده انــد. از نحــوه نــگارش 
ایــن یادداشــت برمی آیــد کــه فرارســیدن ایــن بازرگانــان اهــل جزیــرة کــرت اتفــاق شــگرف 
ــه مصــر در  و تعجب برانگیــزی نیســت. حمــل دریایــی پنیــر تولیــد شــده در جزایــر کــرت ب
ــدادی  ــال ۱۱۳۵ تع ــت. در س ــه اس ــرار گرفت ــد ق ــورد تأیی ــنی م ــه روش ــالدی ب ــرن ۱۲ می ق
ــه اســکندریه  ــون از اســپارت۷۴ ب ــر روغــن زیت ــز، بیــش از ۱۲۰۰ لیت ــان اهــل ونی از بازرگان
ــرت  ــره ک ــه از جزی ــری ک ــد پنی ــی، مانن ــای دریای ــل و نقل ه ــن حم ــد. چنی ــادر می کنن ص
74 Sparta
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منتقــل می شــده، شــاید در نیمــه دوم قــرن ۱۱ میــالدی در کنــار واردات از تونــس، روســیه و اقت

فلســطین، بــه مصــر رخ مــی داده اســت.
تشــدید حمــل و نقــل دریایــی میــان ایتالیا و مصــر در قــرن ۱۱ میــالدی منجر به بهبــود تجارت 
ــتگاه های  ــا ایس ــه ی ــد ک ــان ش ــس و فاطمی ــوری بیزان ــادری از امپراط ــیر در بن ــول مس در ط
ــل از  ــی قب ــان غرب ــا بازرگان ــد. »فرنگی هــا« ی ــا مقصــد تعــدادی از تاجــران بودن موقــت و ی
ســال های ۱۰۴۱-۱۰۴۰، زمانــی کــه حاکــم فاطمیــان آن هــا را تبعیــد کــرد، از طریــق شــهر 
ــان۷۷  حاکــم حلــب  ــه حلــب۷۶ رســاندند. در قــرن ۱۰ میــالدی، حمدانی ــه۷۵ خــود را ب انطاکی
مــردم آن منطقــه را بــه برداشــت کتــان ترغیــب کــرده بودنــد. بنابرایــن برخــی ممکــن اســت 
ــان را از  ــا پارچــه کت ــان خــام و ی ــاال کت ــی احتم ــان غرب ــاور باشــند کــه بازرگان ــن ب ــر ای ب
آنجــا خریــداری کرده انــد. در ســال ۱۰۴۷، ناصرخســرو۷۸  شــاعر پارســی در شــهر طرابلــس 
ــرب۸۲ و  ــس۸۱ و مغ ــی از کشــتی های ُرم۸۰ ، اندل ــری بســیار مهم ــزارش از پهلوگی ــان۷9 گ لبن
ــت  ــد. هوی ــی می ده ــان غرب ــان کشــتی های بازرگان ــا هم ــگ ی ــن کشــتی هایی از فرن همچنی
فرنگی هــا در ایــن دو مــورد بیــان نشــده اســت هرچنــد کــه احتمــاالً یــا ونیــزی بوده انــد و یــا 
اهــل آمالفــی۸۳ و یــا هــر دو متعلــق بــه گروه هــای ایتالیایــی بوده انــد کــه ظاهــراً تنهــا یکــی 
از آن هــا در کشــورهای مســلمان ســرزمین شــام و در نیمــه اول قــرن ۱۱ میــالدی مشــغول بــه 

ــد. ــارت بوده ان تج
انطاکیــه یکــی از توقف گاه هــای بیــن راهــی در طــول مســیر زائــران راهــی ســرزمین مقــدس۸۴ 
در قــرن ۱۱ میــالدی بــوده اســت. در حوالــی ســال ۱۰۷۱، آمالفیــان یــک اســتراحتگاه بیــن راهی 
بــرای کمــک بــه زائــران بنــا کردنــد. احتمــاالً کشــتی های ونیــزی در تجــارِت میــان شــهر خــود، 
قســطنطنیه، جزیــره کــرت، آســیای صغیــر و مصــر نقــش داشــته و عمومــًا غربی هــا، از جملــه 
ــد. در ســال ۱۰۵۲، اســقف پتــرس ســوم  ــه جــا می کرده ان ــران امپراطــوری بیزانــس، را جاب زائ
حاکــم انطاکیــه نامــه ای خطــاب بــه پــاپ لئــوی نهــم بــه دســت زائــری کــه در مســیر بازگشــت 
بــه شــهر خــود بــود، ســپرد. وی قــرار بــود نامــه را بــه آرگیــروس، دوک بیزانســی ایتالیا برســاند 
تــا آن را بــه ُرم۸۵ ارســال کنــد. اینکــه نامــه به وســیله کــدام کشــتی منتقــل شــده اســت مشــخص 
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نیســت. بــه هــر جهــت، تبــادل نامه هــا میــان دومنیکــو مارانگــو، اســقف گــرادو و پتــرس ســوم 
در طــول ایــن دو ســال مشــخصًا بــه کمــک کشــتی های ونیــزی انجــام می شــده اســت. مارانگــو 
ــن  ــت در جش ــان بی کیفی ــتفاده از ن ــه اس ــبت ب ــس۸۶ نس ــای بیزان ــرد کیس ــا رویک ــه ب در رابط
ــه  ــه دســت چ ــه ب ــه نام ــد. با این وجــود، انتخــاب اینک ــه می کن شــکرگزاری کلیســای ُرم۸۷ گل
کســی برســد، ممکــن اســت بــه وســیلة کشیشــان ونیــزی کــه خدمــات مذهبــی و البتــه قانونــی 
ــد، مشــخص شــده باشــد.  ــه می کرده ان ــه ارائ ــزی فعــال در انطاکی ــان ونی ــه بازرگان و رســمی ب
بــه لطــف ارتباطــات محلــی و احتمــاالً بــه کمــک رشــوه، برخــی از بازرگانــان ونیــزی در حــدود 
ســال ۱۰۷۴ در انطاکیــه فــارغ از وابســتگی بــه امپراطــور بیزانــس، کنســتانتینوس بودینــوس، 
ــا۸۸ کــه به وســیله امپراطــور میخائیــل هفتــم از شــهر  پســِر میخائیــل، شــاهزاده صربســتانی زت
تبعیــد شــده بــود، فعالیــت می کردنــد. قــرارداد تجــاری ونیزی هــا در ســال ۱۰۸۳ شــامل بنــدی 
بــه نــام taxegium در طرابلــس۸9 اســت، بنــدی کــه به موجــب آن کشــتیرانی متعــارف بــه بنــدر 
شــام9۰ و توقــف بیــن راهــی در ســن ســیمئون، بنــدری واقــع در شــهر انطاکیــه مجــاز اســت. 
ابریشــم ریســیده شــده در طرابلــس و انطاکیــه بــه نظــر می رســد انگیــزه اصلــی بــرای تجــارت 
در ایــن دو شــهر بــوده باشــند. محصــوالت گرانبهــای آســیای شــرقی نیــز از طریــق مصر بــه آنجا 

رســیده و در دســترس بودنــد.
تجــارت میــان امپراطــوری بیزانــس و قلمــرو فاطمیــان، کــه به وســیله بازرگانــان و 
ــد  ــی مانن ــگاه مداخالت ــه گاه و بی ــم اینک ــد، علی رغ ــام می ش ــرف انج ــر دو ط ــتی های ه کش
ــرن ۱۰ و  ــاًل در ق ــد، عم ــاز می ش ــس مسئله س ــوری بیزان ــای امپراط ــا ممنوعیت ه ــگ و ی جن
۱۱ میــالدی ادامــه داشــته اســت. با این حــال ماهّیــت تجــارت در قــرن ۱۱ میــالدی بــه دنبــال 
ــه دریــای ســرخ کــه  انتقــال جریــان کاالهــای گرانبهــای آســیای شــرقی از خلیــج پــارس ب
ــا توســط بیزانســی ها،  ــای گرانبه ــد ادویه ه ــر کــرد. خری ــم، تغیی ــه آن اشــاره کردی ــاال ب در ب
تجهیــزات رنگــرزی و گیاهــان معطــر در بنــادر مصــر و شــام کــه تحــت حاکمّیــت فاطمیــان 
بــود، از ســال ۱۰۳۵ بــه بعــد ثبــت شــده اند هرچنــد کــه گمــان مــی رود از قبل تــر از آن نیــز 
شــروع شــده باشــند. گنجینــه ای از ســکه های طالیــی9۱ بــا ضــرِب تصویــر امپراطــور باســیل 
دوم و کنســتانتین هشــتم در قــرن ۱۱ میــالدی، در لنگــرگاه بنــدر عــکا9۲ یافــت شــدند کــه 
احتمــاالً توســط تاجــران بیزانــس در مســیر مصــر گــم شــده باشــند. در همــان ســال هایی کــه 
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ــان اقت ــد. حضــور بازرگان ــه فعالیــت بود ه ان تاجــران مصــری در امپراطــوری بیزانــس مشــغول ب

ثروتمنــد بیزانســی اهــل قســطنطنیه در شــهر قاهــره در ســال ۱۱۰۲ تأییــد شــده اســت.
ــرن ۱۱  ــان در ق ــرو فاطمی ــس و قلم ــوری بیزان ــان امپراط ــاری می ــادالت تج ــت تب تقوی
ــاد  ــی9۳ ایج ــزی و آمالف ــتی داران ونی ــان و کش ــرای بازرگان ــدی ب ــای جدی ــالدی فرصت ه می
ــم  ــم از ســمت قســطنطنیه و ه ــت خــود را ه ــی فعالی ــدام محــدودة جغرافیای ــا م ــرد. آن ه ک
از ســمت اســکندریه، گســترش دادنــد و شــبکه تجــاری میــان ایــن دو شــهر ایجــاد کردنــد. 
ــه  ــان در میان ــن دو شــهر توســط نوشــته های یهودی ــن ای ــا بی ــان و ونیزی ه کشــتیرانی آمالفی
قــرن ۱۱ میــالدی بــه بعــد تأییــد شــده اســت. همان طــور کــه در ادامــه خواهیــد دیــد قبــل از 
ســال ۱۰۸۲، ســالی کــه در آن امپراطــوری آلکســیوس اول مجوزهــای زیــادی بــه ونیزی هــا 
اعطــا کــرد، چنیــن روندهایــی رایــج و معمــول بودنــد. ونیزی هــا بــه احتمــال زیــاد کاالهــای 
مشــابه بــا آنچــه همتایــان اهــل بیزانــس و قلمــرو فاطمیانشــان از ســرزمین خــود بــه مصــر 
ــان  ــی، گیاه ــه موادغذای ــوان ب ــا می ت ــه آن ه ــه از جمل ــد ک ــادر می کرده ان ــد را ص می برده ان
دارویــی و معطــر، عصــاره گیــاه اســتریکس9۴ ، نــخ ابریشــمی، ابریشــم، مصطکی ســاخته ســده 
در خیــوس9۵ ، کتــان روســی و همچنیــن الــوار چوبــی و غــالت اشــاره کــرد. احتمــاال آن هــا از 
قلمــرو فاطمیــان انــواع ادویــه، گیاهــان معطــر و تجهیــزات رنگــرزی، پارچــه کتــان بــا کیفیت 
ــده  ــد می ش ــس9۶ تولی ــهر تاریخــی تینی ــه در ش ــی خاصــی از ابریشــم ک ــی و نوع بســیار عال

ــد. ــل می کرده ان ــوری حم ــه امپراط ــود ب ــا خ ــت را ب اس
ــارت و  ــد، آزادی تج ــادر ش ــیوس ص ــط آلکس ــال ۱۰۸۲ توس ــه در س ــان Chrysobull ک فرم
ــد ۳۰  ــرای ونیزی هــا آزاد اعــالم کــرد، هرچن ــی را در سرتاســر امپراطــوری ب معافیــت مالیات
ــن  ــا در ای ــان می شــدند. مشــمولیت ونیزی ه ــن فرم ــامل ای ــز ش ــره دیگــر نی شــهر و دو جزی
ــدة  ــان بیــش از آنکــه بیان کنن ــن فرم ــوده باشــد. ای ــه درخواســت خودشــان ب ــد ب لیســت بای
ــدة  ــد، منعکس کنن ــوری باش ــت امپراط ــس در پایتخ ــوری بیزان ــات امپراط ــم انداز مقام چش
چشــم انداز و راهنمــای دریانــوردان و بازرگانــان ونیــزی اســت کــه از دریــای آدریاتیــک و یــا 
ــه شــکل قابل توجهــی رابطــة ونیزی هــا  ــد. ایــن فرمــان ب ــه قســطنطنیه ســفر می کردن شــام ب
ــل9۷   ــهر آدریانوپ ــز ش ــه ج ــد. ب ــان می ده ــس را نش ــوری بیزان ــای امپراط ــادر و بازاره ــا بن ب
ســایر شــهرهای مشــمول ایــن فرمــان یــا ســاحلی بودنــد و یا بســیار بــه ســاحل نزدیــک بودند 

93-Amalitan
94- storax resin

mastic from Chios -9۵- مصطکی نوعی صمغ زرد رنگ است.
96- Tinnis
97- Adrianople
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کــه از جملــه آن هــا می تــوان بــه تــب9۸ و انطاکیــه99 اشــاره کــرد. فــی الواقــع در آن زمــان بــا 
ــده ونیزی هــا در بســیاری از ایــن شــهرها، ماننــد دیراخیــون،  ــه جــا مان ــه مــدارک ب توجــه ب
تــب و انطاکیــه، مشــغول بــه تجــارت بوده انــد. مســلمًا اگــر مــدارک بیشــتری به جــای باقــی 

ــه ایــن لیســت اضافــه کنیــم. می مانــد می توانســتیم مناطــق دیگــری را نیــز ب
قــرار داشــتن ســه شــهر اســتانبوِل مقدونیــه۱۰۰ ، دمتریــاس در تســالی یونــان۱۰۱ ، رایدســتوس 
ــن ســؤال را در  ــی تجــارت غــالت ای ــی اصل ــرة شــهرهای دریای ــره۱۰۲ در زم ــای مرم در دری
ــه  ــز ب ــا ونیزی هــا در تجــارت و جابه جایــی ایــن کاالهــا نی ذهــن مــا شــکل می دهــد کــه آی
قســطنطنیه نقــش داشــته اند یــا خیــر؟ دیراخیــون واقــع در شــبه جزایــر بالــکان۱۰۳ و همچنیــن 
ــا در  ــه ونیزی ه ــس ک ــهرهای امپراطــوری بیزان ــن ش ــوریه۱۰۴ ، اولی ــع در س ــه واق ــهر الذقی ش
ــد  ــر مانن ــادر دورت ــلمًا از بن ــدند، مس ــا وارد می ش ــه آن ه ــت ب ــمت پایتخ ــه س ــود ب ــفر خ س
ــی  ــیر دریای ــب دو مس ــر از آن، ترکی ــد. مهم ت ــترس بوده ان ــل دس ــز قاب ــکندریه نی ــز و اس ونی
بــه ســمت قســطنطنیه به طــور شــگفت انگیزی رابطــه شــبکه تجــاری امپراطــوری بیزانــس و 

ــد. ــتفاده می کرده ان ــا از آن اس ــه ونیزی ه ــد ک ــان می ده ــر را نش مص
ــده  ــد ش ــد تأیی ــال های بع ــال ۱۰۸۲، در س ــل از س ــا قب ــود ت ــاری موج ــای تج ــه الگوه ادام
اســت. ونیزی هــا در ســال ۱۰۸۷، ســه ســال بعــد از ســقوط شــهر به وســیله ســلجوقیان۱۰۵، در 

98- Thebes
99- Antioch
100- Chrysopolis in Macedonia
101- Demetrias in Thessaly
102- Rhaidestos on the Sea of  Marmara
103-Balkans
104- Rhaidestos on the Sea of  Marmara
105- Seljuks

یکــی از دو کــوزه بلــوری متعلــق بــه حکومــت فاطمیــان در قــرن ۱۰ میــالدی، اکنون 
در خزانــة کلیســای ســن مارکــو واقــع در ونیــز نگهــداری می شــود کــه روی آن نــام 
ــان در مصــر، حــک شــده اســت)دورة ســلطنت  ــاهلل، پنجمیــن خلیفــة فاطمی العزیزب
ــره  ــان در قاه ــان فاطمی ــر حاکم ــراً در قص ــوری ظاه ــوزه بل ــا 99۶(. دو ک 9۷۵ ت
ــه  ــة خلیف ــه خزان ــرک ب ــزدوران ت ــال ۱۰۶۲، م ــت. در س ــده اس ــداری می ش نگه
المســتنصر بــاهلل  دســتبرد زده و بســیاری از دارایی هــای آن را در دنیــا پخــش کــرده 
و فروخته انــد کــه دو کــوزه بلــوری ذکــر شــده بایــد در دهــه ۱۰۶۰ یــا کمــی بعدتــر 

بــه ونیــز رســیده باشــد.
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شــهر انطاکیــه مشــغول بــه تجــارت بوده انــد. بنابــر نظــرات درج شــده بــر روی آثــار تاریخــی اقت

ســن نیکــوالس کــه کــه در همــان ســال بــه شــهر بــاری۱۰۶ منتقــل شــده اند، بازرگانــان ونیــزی 
ــد کــه  ــه وســیلة طــال و نقــره انجــام می داده ان ــه را ب بیشــتر خریدهــای خــود در شــهر انطاکی
از جملــه آن هــا می تــوان بــه خریــد انــواع ابریشــم، فــرش و گلیــم اشــاره کــرد. دلیــل ایــن 
ســبک از خریدهــای اهالــی ونیــز، تقاضــای زنــان ونیــزی بــوده کــه بــه قشــر مرفــه جامعــه 
ــه قســطنطنیه ســفر کــرده و از آنجــا  ــز ب ــی از ونی ــق داشــته اند. در ســال ۱۰9۵، بازرگان تعل
ــه  ــس ب ــی از مســیر پایتخــت امپراطــوری بیزان ــن ســفر دریای ــه می شــود. چنی راهــی انطاکی
ــای  ــر لباس ه ــوس، تاج ــروس خانت ــال ۱۱۱۱، کالوپت ــد. در س ــول نمی رس ــر غیرمعم نظ
ابریشــمی در قســطنطنیه، تاجــری ونیــزی را به عنــوان مســئول فــروش محصــوالت ابریشــمی 
در اســکندریه بــر می گزینــد. معاملــة آن هــا زمانــی کــه بــازرگان ونیــزی بازمی گشــت، تمــام 

ــد. ــویه می ش ــده و تس ش

ــادی  ــرات زی ــه تغیی ــر ب ــد، منج ــان رخ داده ان ــور هم زم ــه به ط ــی، ک ــرفت اساس دو پیش
ــن  ــت. ای ــده اس ــه ش ــای مدیتران ــز در دری ــارت ونی ــوی تج ــت و الگ ــری، ماهّی در جهت گی
ــد  ــن پیشــرفت ها، فراین ــده اســت. یکــی از ای ــه ش ــده گرفت ــون نادی ــًا تاکن پیشــرفت ها غالب
ــالدی در  ــرن ۱۱ می ــه در ق ــی ک ــس اســت، همان ــی و اقتصــادی در امپراطــوری بیزان اجتماع
ــه ایجــاد انســجام در شــبکه های تجــاری، دریایــی و حمــل و  آن در جریــان بــوده، و منجــر ب
ــِع قــرن ۱۱ میــالدی کــم و  ــا ونیزی هــا شــده اســت. مناب نقــل دور و نزدیــک امپراطــوری ب
بیــش نشــان دهندة تنهــا نمونه هایــی از ســفرهای تجــاری مجــزا از هــم نیســتند و بــه روشــنی 
حاکــی از الگوهــای پایــدار و مداومــی هســتند. بــه ایــن نــکات بــه وســیلة اســناد محکم تــری 
متعلــق بــه قــرن ۱۲ میــالدی نیــز اشــاره شــده اســت، به عنــوان مثــال چهــار معاملــه  تجــاری 
بــر روی روغــن تولیــد شــده در شــهر پلوپونــز۱۰۷  در قــرن ۱۲ میــالدی بــه نکتــه بــاال اشــاره 
ــدة ایــن موضــوع اســت  ــواع ابریشــم از قلمروهــای گوناگــون بیان کنن می کنــد. صــادرات ان
ــی تجــاری امپراطــوری  ــه قســطنطنیه، مرکــزی اصل ــا محــدود ب ــا تنه کــه تجــارت ونیزی ه
106- Bari
107-Peloponnesian

ــرن  ــان در ق ــس و قلمــرو فاطمی ــان امپراطــوری بیزان ــادالت تجــاری می تقویــت تب
۱۱ میــالدی فرصت هــای جدیــدی بــرای بازرگانــان و کشــتی داران ونیــزی و آمالفــی  
ــمت  ــم از س ــود را ه ــت خ ــی فعالی ــدودة جغرافیای ــدام مح ــا م ــرد. آن ه ــاد ک ایج
قســطنطنیه و هــم از ســمت اســکندریه، گســترش دادنــد و شــبکه تجــاری میــان ایــن 

دو شــهر ایجــاد کردنــد.
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بیزانــس نبــوده اســت. ونیزی هــا بــرای تجــارت در سرتاســر امپراطــوری، قســطنطنیه و ســایر 
ــوان  ــد. به عن ــوده اســت، آزاد بوده  ان ــق و ســختگیرانه نب ــا دقی شــهرهایی کــه نظــارت در آن ه
مثــال در شــهر تــب به دلیــل نظــارت و ســختگیری بســیار بــر روی تجــارت ابریشــم درجــه 
یــک، فعالیــت تجــاری قابل توجهــی نداشــتند. فــرد ناشــناس التینــی بعــد از ســال ۱۰۷۰ در 
ــود  ــا وج ــود، ب ــا نمی ش ــهروندان آنج ــان ش ــا در می ــاهده ونیزی ه ــه مش ــق ب ــطنطنیه موف قس
ــدت  ــور طوالنی م ــه حض ــان ب ــیو در آن زم ــیله آلکس ــه به وس ــان chrysobull ک ــه فرم اینک
ــه یونانی هــا جــای شــکی  ــد. اشــاره ب ونیزی هــا و یونانی هــا در مناطــق شــهری اشــاره می کن
ــوده و نمی تــوان آن را امــری موقتــی  باقــی نمی گــذارد کــه ســکونت ونیزی هــا نیــز ثابــت ب
ــان  ــون در زم ــا در شــهر دیراخی ــن در ســال ۱۰۸۲،  ونیزی ه ــر ای ــالوه ب ــت. ع در نظــر گرف
ــا و  ــارت آزاد ونیزی ه ــه تج ــته اند. اگرچ ــور داش ــهر، حض ــن ش ــه ای ــا۱۰۸ ب ــه نورمن ه حمل
همچنیــن اقامــت دائمــی آن هــا در امپراطــوری قبــل از ســال ۱۰۸۲ تأییــد شــده اســت، آن هــا 
ــوده را در آن ســال  ــه ونیزی هــا اعطــا شــده ب ــی کــه ب ــی امتیازات ــی ناگهان درخواســت بازبین
ــت  ــتن محدودی ــن برداش ــوری و همچنی ــارت در امپراط ــد و تج ــت و آم ــته اند. آزادی رف داش
زمانــی اقامــت در فرمــان chrysobull کــه توســط آلکســیوس اول داده شــده اســت، بــه نظــر 
ــارت دیگــر،  ــه عب ــدان در عمــل و به صــورت رســمی اجــرا نشــده باشــد. ب می رســد کــه چن
فراینــد وضــع قوانیــن آســان تر به منظــور مدیریــت قلمــرو قبــاًل اتفــاق افتــاده بــوده اســت و 
ــائل  ــای مس ــدان گره گش ــان ۱۰۸۲ چن ــت فرم ــده اس ــرض می ش ــه ف ــور ک ــن همان ط بنابرای
ــته  ــود داش ــان ۱۰۸۲ وج ــه در فرم ــد و قابل توج ــرط جدی ــود دو ش ــت. با این وج ــوده اس نب
ــوری و  ــر امپراط ــاری در سرتاس ــتی رانی و تج ــای کش ــل از مالیات ه ــت کام ــت: معافی اش

همچنیــن معافیــت ۲۵% )یــک چهارمــی( در شــهر قســطنطنیه.
ــاِن  ــر گذاشــت، توســط فاطمی ــر تجــارت ونیزی هــا اث عامــل توســعة دیگــری کــه بســیار ب
مصــر در ســال 9۶9 ایجــاد شــده بــود. ایــن عامــل جــاری شــدن کاالهــای گرانبهای شــرقی در 
آن منطقــه بــود. ایــن فراینــد اثــر بســیار عمیقــی بــر سیســتم تجــاری دریــای مدیترانه داشــت. 
به طــور دقیق تــر ایــن موضــوع منجــر بــه تغییــر پارامترهــای مبادلــه تجــاری میــان امپراطــوری 
بیزانــس و مصــر شــد کــه هــر دو شــرکای تجــاری اصلــی ونیــز در دریــای مدیترانــه شــرقی 
بودنــد، و در نتیجــة آن تجــارت ونیزی هــا بیــش از پیــش گســترش و توســعه یافــت. نقــش 
اساســی مصــر در توزیــع کاالهــای وارداتــی از اقیانــوس هنــد۱۰9  و شــبه جزیــرة عربســتان۱۱۰ 
، افزایــش بازارهــای غربــی بــرای ایــن کاالهــا و همچنیــن افزایــش تقاضا بــرای زاج ســفید در 

108- The Norman
109- Indian Ocean
110- Arabian peninsula
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صنایــع نســاجی غربــی، منجــر بــه یــک تغییــر بــزرگ در تجــارت دریایــی ونیزی هــا شــد کــه اقت

تــا بــه امــروز نادیــده گرفتــه شــده اســت. امپراطــوری بیزانــس نمی توانســت ایــن کاالهــا را 
مســتقیمًا ســفارش دهــد و علی رغــم وجــود تقاضــا در غــرب بــرای ســاخت کاالهــای لوکــس، 
بــه نظــر می رســد کــه دیگــر اولویــت تجــارت ونیزی هــا در قــرن ۱۱ میــالدی، بــا توجــه بــه 
دو عامــل ارزش کاالهــا و حجــم کاالهــای قابــل حمــل بــا کشــتی، از ســمت بیزانــس بــه مصــر 
تغییــر یافتــه بــود. رشــد روز افــزون اهمیــِت کاالهــای بــزرگ ماننــد الــوار چوبــی، زاج ســفید، 
کــه در بیــن ایــن کاالهــا نبودنــد، جنبــه متمایــز دیگــری از تجــارت میــان ونیز-مصــر بــود که 

رویکــرد و راه حل هــای جدیــدی به منظــور حــل مشــکالت حمــل و نقــل آن نیــاز داشــت.
ــه  ــی نســبت ب ــدند قیمــت باالی ــه وارد می ش ــای مدیتران ــه از شــرق دری ــی ک بیشــتر کاالهای
ــه پرداخت هــای قابل توجــه داشــتند، هرچنــد کــه هنــوز  ــاز ب ــد و نی وزن خــود پیــدا می کردن
نســبت بــه حجــم تجــارت دریایــی اواخــر قــرون وســطی حجــم محــدودی را شــامل می شــدند. 
تنــوع کاالهایــی کــه ونیزی هــا می توانســتند در قبــال آن پیشــنهاد دهنــد نیــز بســیار محــدود 
و عمومــًا دارای ارزش کمتــری بودنــد. عمومــًا اینگونــه تصــور می شــود کــه غــرب کاالهایــی 
ماننــد طــال و نقــره خــام۱۱۱  و ادویــه را در کنــار ســایر کاالهــا به منظــور تأمیــن هزینه هــای 
خریــد کاالهــای ســاخته شــده در شــرق قــرار مــی داده  اســت. بنابرایــن، عــوارض دریایــی و 
پهلوگیــری و ســایر هزینه هــای تجــارت و حمــل و نقــل عمومــًا در مقیــاس گســترده ای نادیــده 
گرفتــه شــده اند. گســترش فعالیــت آن هــا از قلمــرو بیزانــس تــا شــام و تمرکزشــان بــر ماهّیت 
متنــوع و همچنیــن خــاص تقاضاهــا در هریــک از ایــن دو ســرزمین، راه حــل منصفانــه ای بــرای 

ــم آورد. ــا فراه ــاب های ونیزی ه ــی حس ــراز منف ت
عملیــات ونیزی هــا بــر اســتقالل داخلــی و ماهّیــت مکمــِل اقتصادهــای مصــر و بیزانــس تأکیــد 
می کنــد. در مجمــوع، ونیزی هــا یــک الگــوی تجــاری و کشــتیرانی ســه جانبــه میــان ونیــز، 
قســطنطنیه و اســکندریه ایجــاد کردنــد کــه در آن بنــادر امپراطــوری بیزانــس و ســرزمین شــام 
ــج،  ــاور رای ــالف ب ــر خ ــد. ب ــازی می کردن ــا را در آن ب ــت و بازاره ــتگاه های موق ــش ایس نق
ایــن توســعه و پیشــرفت قبــل از تأســیس ســرزمین های فرنگــی در شــام در بیــن ســال های 
ــرد  ــه ف ــز منحصرب ــارت ونی ــعه تج ــای توس ــلمًا الگوه ــت. مس ــا ۱۱۰۰ رخ داده اس ۱۰9۸ ت
ــدان اشــاره شــد، و همچنیــن ســایر رقبــای  ــاال ب ــد. توســعه و رشــد آمالفــی کــه در ب نبوده ان
آن هــا به دلیــل محدودیــت در اینجــا مــورد بررســی قــرار نگرفتــه اســت. چگونــه و چــرا ونیــز 
توانســته اســت نســبت بــه آن هــا در ایــن مســیر موفق تــر باشــد موضــوع دیگــری اســت کــه 

نیــاز بــه مطالعــه مجزایــی دارد.

111-bullion
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ــوع بشــر را در  ــة گســترده از ن تاریــخ مختصــر بشــر؛ ترقــی و زوال۱ ، یــک تاریــخ بازنگران
حجمــی مختصــر و خواندنــی بــه تصویــر می کشــد. هانــس هرمــان هوپــه بــه طــرز ماهرانــه ای 
ــی  ــا دیدگاه ــد ت ــم می باف ــی را به ه ــی میزس ــالق و کنش شناس ــی، اخ ــخ، جامعه شناس تاری
جایگزیــن و بســیار چالش برانگیــز از توســعة اقتصــادی بشــر در طــول قــرون متمــادی ارائــه 

کنــد.

1- A Short History of  Man: Progress and Decline

تاریخ مختصر بشر؛ ترقی و زوال
هانس هرمان هوپه
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طبــق معمــول، هوپــه بــه پرســش های اساســی می پــردازد کــه فقــط او می توانــد بــه آن هــا تاری
ــوم  ــرا مفه ــرد؟ چ ــکل می گی ــه ش ــی چگون ــی و اجتماع ــای خانوادگ ــد. پیونده ــخ ده پاس
مالکّیــت خصوصــی بــرای شــکوفایی بشــر بســیار حیاتــی اســت؟ چــه عاملــی ســبب شــد 
کــه جهــش از یــک جامعــه معیشــتی مالتوســی بــه یــک جامعــه صنعتــی امکان پذیــر شــود؟ 
ــیال دموکراتیک  ــاه سوس ــای رف ــه دولت ه ــپس ب ــلطنت و س ــه س ــرافیت ب ــه از اش چگون
ــر  ــلط ب ــاًل مس ــی کام ــه حاکمان ــدرن ب ــزی م ــای مرک ــه دولت ه ــم؟ و چگون ــزل یافتی تن
ــه تمــام ایــن پرســش های اغلــب  ــدل گشــتند؟ هوپ ــا ب ــًا تمــام جنبه هــای زندگــی م تقریب
پیچیــده را مــورد بررســی قــرار داده و بــدون توســل بــه کلیشــه ها یــا سانســور تاریــخ، بــه 
آن هــا پاســخ می دهــد. در ایــن اثــر هوپــه در بهتریــن حالــت خــود اســت؛ روشــمند و آرام، 
ــاب را  ــه کت ــی از مقدم ــه بخش های ــه ترجم ــه می کشــد. در ادام ــه ُصاّلب ــخ رســمی را ب تاری

می خوانیــد:

بازسازی از منظر آزادی خواهی اتریشی
ــریت را  ــخ بش ــای تاری ــن رویداده ــورد از مهم تری ــه م ــد س ــعی دارن ــر س ــات زی مطالع

ــد: ــح دهن توضی
ــم داد و  ــح خواه ــواده را توضی ــن و خان ــژه زمی ــی و به وی ــت خصوص ــأ مالکّی ــدا، منش در ابت
ــوار را به عنــوان اســاس نهــاد کشــاورزی و زندگــی کشــاورزی مــورد بررســی  ســپس خان
قــرار می دهــم کــه حــدود ۱۱۰۰۰ ســال پیــش، بــا انقــالب نوســنگی۱  در هــالل حاصلخیــز 
خــاور نزدیــک آغــاز شــده، و از آن زمــان- تــا اواخــر قــرن نوزدهــم - شــکل گرفتــه و اثری 

بــر زندگــی بشــر در همــه جــا بــر جــای گذاشــته اســت.
ــه در حــدود ســال ۱۸۰۰،  ــم ک ــح می ده ــی۲ را توضی ــه دوم، منشــأ انقــالب صنعت در مرحل
تنهــا حــدود ۲۰۰ ســال پیــش در انگلســتان آغــاز شــد. تــا آن زمــان و بــرای هــزاران ســال، 
بشــر در شــرایط مالتوســی۳ زندگــی می کــرد. رشــد جمعیــت دائمــًا در حــال دســت درازی 
بــه وســایل موجــود بــرای امــرار معــاش بــود. هــر افزایــش بهــره وری بــه ســرعت توســط 
ــش  ــرای بخ ــی ب ــد واقع ــه درآم ــوری ک ــد، به ط ــورده« می ش ــت »خ ــدازه جمعی ــش ان افزای
عمــده جمعیــت به طــور مــداوم در نزدیکــی ســطح معیشــتی پاییــن نگــه داشــته شــد. تنهــا 
ــش  ــا افزای ــراه ب ــت هم ــد جمعی ــه رش ــت ب ــته اس ــر توانس ــه بش ــت ک ــرن اس ــدود دو ق ح

درآمــد ســرانه دســت یابــد.

1- Neolithic Revolution
2- Industrial Revolution
3- Malthusian
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ــرزمینی در  ــار س ــک انحص ــوان ی ــت را به عن ــوازی حکوم ــعه م ــأ و توس ــوم، منش و س
ــتانی  ــذاری و مالیات س ــدرت قانون گ ــه دارای ق ــادی ک ــی نه ــی، یعن ــری نهای تصمیم گی
ــا پادشــاهان  ــل آن از یــک حکومــت ســلطنتی، ب ــر ســاکنان یــک قلمــرو اســت، و تبدی ب
ــرن  ــه در ق ــه ک ــه«، همان گون ــردم »مطلق ــا م ــک ب ــت دموکراتی ــک حکوم ــه ی ــه«، ب »مطلق

ــم داد. ــرار خواه ــی ق ــورد بررس ــید را م ــور رس ــه ظه ــه منص ــتم ب بیس

ــد  ــده می توان ــد و خوانن ــی باش ــه کاف ــک مقدم ــوان ی ــد به عن ــن می توان ــه ای در حالی ک
ــرای خواننــده ای  ــه فصل هــای بعــدی مراجعــه کنــد، لکــن چنــد نکتــه اضافــی ب مســتقیم ب

ــد. ــر فلســفی اســت ممکــن اســت الزم باش ــه دارای تفک ک
ــدی  ــناختی طبقه بن ــات جامعه ش ــوان مطالع ــر به عن ــوارد زی ــتم، م ــرن بیس ــل ق ــا اوای ت
می شــدند. امــا بــا ظهــور و نفــوذ فزاینــده ای کــه در قــرن بیســتم توســط فلســفه تجربــی- 
ــان  ــن می ــی در ای ــالح جامعه شناس ــد، اصط ــت آم ــه دس ــه ب ــتی- ابطال گرایان پوزیتیویس
ــه، ســؤاالت هنجــاری -  ــه اســت. طبــق فلســفه تجربه گرایان ــی یافت ــای بســیار متفاوت معن
ــاب  ــه حس ــی ب ــؤاالت علم ــه س ــق« به هیچ وج ــق« و »ناح ــت«، »ح ــاب »عدال ــؤاالتی درب س
ــه  ــه ای ب ــد- و در نتیجــه، بیشــتر جامعه شناســی مــدرن و »علمــی«، به طــور متعصبان نمی آین
گونــه ای از نســبی گرایی اخالقــی )هــر چــه بــادا بــاد( متعهــد اســت. فلســفه تجربه گرایانــه 
وجــود هرگونــه قانــون و حقیقــت پیشــین غیرفرضــی، ابطال  ناپذیــر یــا مصنوعــی را قاطعانــه 
ــه ای  ــد گون ــه ای در قی ــورت متعصبان ــدرن به ص ــی م ــاس جامعه شناس ــد وبر این اس رد می کن
ــزی  ــد از چی ــز نمی توانی ــما هرگ ــت«، »ش ــن اس ــز ممک ــه چی ــبی گرایی تجربی-»هم از نس
ــات  ــرار دارد. مطالع ــز ق ــدا رد کرد«-نی ــوان از ابت ــز را نمی ت ــچ چی ــید« و »هی ــن باش مطمئ
مــن تمــام آن چیــزی اســت کــه یــک »تجربه گــرای خــوب« قــرار نیســت انجــام دهــد یــا 
باشــد؛ چــرا کــه مــن فلســفه تجربه گرا-پوزیتیویســتی را اشــتباه و غیرعلمــی در نظــر گرفتــه 

ــم. ــر علــوم اجتماعــی یــک فاجعــه فکــری تمــام عیــار می دان و تأثیــر آن را به ویــژه ب
اینکــه اخــالق یــک علــم نیســت، و هیــچ اصــول همگانــی عدالــت و هیــچ معیــار »واقعــی« 
ــوح  ــدارد، به وض ــود ن ــی از زوال وج ــرفت اخالق ــخیص پیش ــرای تش ــرانه( ب )غیرخودس
نادرســت اســت. و همچنیــن ایــن مســئله کــه هیــچ قانــون همگانــی و ثابتــی بــرای کنــش و 

مطالعــات مــن تمــام آن چیــزی اســت کــه یــک »تجربه گــرای خــوب« قــرار نیســت 
ــا باشــد؛ چــرا کــه مــن فلســفه تجربه گرا-پوزیتیویســتی را اشــتباه و  انجــام دهــد ی
غیرعلمــی در نظــر گرفتــه و تأثیــر آن را به ویــژه بــر علــوم اجتماعــی یــک فاجعــه 

ــم. ــار می دان فکــری تمــام عی
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برهم کنــش انســان، بــه ایــن معنــی کــه هیــچ قانونــی در مــورد اینکــه چــه چیــزی ممکــن یــا تاری
ــور انســانی انجــام  ــا موفقیــت در ام ــد ب ــد و نمی توان ــزی می توان ناممکــن اســت و چــه چی
ــای  ــوان راه حل ه ــا به عن ــاوت کنش ه ــرای قض ــرانه ای ب ــار غیرخودس ــچ معی ــود، و هی ش
صحیــح و موفــق یــا نادرســت و معیــوب بــرای یــک مشــکل یــا هــدف معّیــن وجــود نــدارد، 

ــت. ــتباه اس ــوح اش به وض
ــارض  ــا آن در تع ــیک ب ــاد اقتصادکالس ــدنی«، کل نه ــای »اثبات ش ــن ادع ــورد دومی در م
اســت. اقتصادکالســیک در طــول »انقــالب مارژینالیســتی۴ «، به ویــژه توســط شــاخه اتریشــی 
آنکــه توســط کتــاب اصــول علــم اقتصــاد)۱۸۷۱( کارل منگــر۵ )۱9۲۱-۱۸۴۰( تأســیس 
ــر  ــانی« بی نظی ــش انس ــاب »کن ــزس ۶ )۱9۷۳-۱۸۸۱( و کت ــون می ــگ ف ــا لودوی ــد و ب ش
ــی  ــرفتی مثال زدن ــه پیش ــده و ب ــش ش ــازی و پاالی ــید، بازس ــود رس ــه اوج خ او )۱9۴۰( ب
ــوای  ــود، محت ــناخته می ش ــی ش ــوان اقتصاداتریش ــان به عن ــه از آن زم ــه ک ــا آنچ ــید و ب رس
فکــری را بــرای یــک سیســتم بــزرگ و جامــع از قوانیــن غیرفرضــِی حقیقــِی کنــش انســانی، 

ــد. ــم می کن ــن آن فراه ــش - و قوانی ــق کن ــی۷  - منط کنش شناس
ــون  ــگ ف ــژه لودوی ــی - و به وی ــد کنش شناس ــی بای ــای تاریخ ــیری از رویداده ــر تفس ه
ــدازه  ــه ان ــان« هســتند کــه در کار خــود ب ــن »تجربه گرای ــرد و ای میــزس - را در نظــر بگی
ــا  ــن متغیره ــده گرفت ــا نادی ــکار ی ــا ان ــا ب ــد. آن ه ــل نمی کنن ــی عم ــی به صــورت تجرب کاف
ــرق در  ــی، غ ــان اجتماع ــود از جه ــاهدات خ ــی در مش ــِی اساس ــای کنش شناس و ثابت ه

ــه حاشــیه می راننــد. ــر کلــی را ب جزئیــات شــده و تصوی
در مــورد اولیــن ادعــای »هنجــاری«، بــا کلّیــت حقــوق خصوصــی، به ویــژه قانــون مالکّیــت 
و قــرارداد کــه در واکنــش بــه وقــوع مــداوم نــزاع  بیــن فــردی در رابطــه بــا منابــع کمیــاب 
ایجــاد شــده اســت، در تضــاد اســت. از ســّنت قدیمی»حقــوق طبیعــی« رواقیــون۸ ، به واســطه 
ــکوالر،  ــدرن و س ــی« م ــوق طبیع ــّنت »حق ــا س ــی9، ت ــوق  َمدرس ــا حق ــی، ت ــوق ُرم حق
مجموعــه ای از قوانیــن و ادبیــات علمــی در مــورد مســائل حقوقــی تــا قــرن نوزدهــم پدیــدار 

شــد، کــه بایــد هــر نســبی گرای اخالقــی را شــرمنده کنــد.
ایــن ســّنت که بــرای مــدت طوالنــی در زیــر کوهســتانی از زباله هــای قانونــی پوزیتیویســتی 
ــارد )۱9۲۶-۱99۵(،  ــا بیــش از همــه توســط مــوری راتب ــان م ــود، در زم ــون شــده ب مدف

4- Marginal Revolution
5- Karl Menger
6- Ludwig von Mises
7- Praxeology
8-Stoics
9- Scholastic law
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به ویــژه در کتــاب »اخــالق آزادی« 
)۱9۸۱( او نجــات یافتــه، تقویــت 
ــورد  ــدت م ــه ش ــده و ب ــالح ش و اص
بازســازی قــرار گرفتــه، کــه تاکنــون 
ــن نظــام حقــوق طبیعــی  ــه جامع تری ب
ــدل  و فلســفه سیاســی آزادی گرایــی ب
ارزیابــی  هرگونــه  اســت.  گشــته 
هنجــاری از رویدادهــا و تحــوالت 
ــه علمــی  ــه در آرزوی رتب تاریخــی ک
ــزی  ــد چی ــا می کن ــی ادع ــت، یعن اس
ــه  ــلیقه ای دلخواهان ــراز س ــش از اب بی
ــژه  ــی و به وی ــد آزادی خواه اســت، بای
ــارد را در نظــر بگیــرد. از  مــوری راتب
ــیوه ای  ــان دادن ش ــرای نش ــن رو، ب ای
ــر  ــخ بش ــن در تاری ــات م ــه مطالع ک
ــِی  ــوان فرع ــد، عن ــت می کن را هدای
آزادی خواهــی  منظــر  از  بازســازی 

ــدم. ــی را برگزی اتریش
ــد  ــه قص ــر ک ــخ بش ــای تاری رخداده
و  دارم ضــروری  را  هــا  آن  شــرح 
نیســتند،  شــده  تعییــن  پیــش  از 
ــل  ــِی محتم ــای تجرب ــه رویداده بلک
ــن  ــات م ــه مطالع ــتند و در نتیج هس
تمرینــی در نظریــه اقتصــادی یــا 
ــا  ــود. آن ه ــد ب ــی نخواهن آزادیخواه
کــه  همان طــور  را  تاریــخ  بایــد 
ــام  ــد و تم ــو کنن ــوده بازگ ــًا ب واقع
حقایــق شــناخته شــده را در نظــر 
ــد. در ایــن زمینــه، مــن ادعــای  بگیرن
هیــچ نــوآوری نــدارم. مــن هیــچ 
حقایــق ناشــناخته ای را کشــف نکــرده 
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ــه تاری ــه ک ــر آنچ ــن ب ــم. م ــه نمی ده ــی ارائ ــچ بحث ــده هی ــات ش ــای اثب ــورد یافته ه ــا در م ی
ــا  ــم. ام ــتناد می کن ــد، اس ــات کرده ان ــده اثب ــناخته ش ــق ش ــوان حقای ــران آن را به عن دیگ
ــا تفســیر خــاص خــود نیســتند. آنچــه  ــح ی ــع، حــاوی توضی ــگاری وقای ــق و رویدادن حقای
ــان را از  ــخ انس ــا تاری ــه آن ه ــت ک ــت اس ــن واقعی ــد ای ــز می کن ــن را متمای ــات م مطالع
ــا پیشــینه دانــش  نقطه نظــر مفهومــِی آزادی خواهــی اتریشــی توضیــح و تفســیر می کننــد: ب
ــی  ــت غیرفرض ــی از ماهّی ــا آگاه ــا ب ــالق(. آن ه ــی)اقتصاد( و آزادی گرایی)اخ کنش شناس
ــن  ــه چنی ــوند ک ــام می ش ــت انج ــن واقعی ــالق و ای ــی و اخ ــن کنش شناس ــیِن قوانی ــا پیش ی
قوانینــی محدودیت  هــای منطقــی ســختی را بــر ایــن موضــوع تحمیــل می کننــد کــه کــدام 
ــای  ــه داده ه ــور از مجموع ــل تص ــیر قاب ــات و تفاس ــام توضیح ــیر، از تم ــا تفس ــح ی توضی
ــه  ــر گرفت ــی در نظ ــی( واقع ــور فرض ــاالً )به ط ــن و احتم ــد ممک ــن، می توان ــی معّی تاریخ
ــوان  ــد به عن ــوان و بای ــک را می ت ــد(، و کدام ی ــول باش ــی قابل قب ــر علم ــود)و از نظ ش
ــی  ــور عقالن ــخ به ط ــن، تاری ــت. بنابرای ــار گذاش ــر کن ــی امکان ناپذی ــن و واقعیت غیرممک
ــاالً  ــِی احتم ــیر تجرب ــن و تفس ــر تبیی ــه ه ــی از اینک ــا آگاه ــی ب ــود، یعن ــازی می ش بازس
ــی  ــی و اخالق ــن کنش شناس ــا قوانی ــژه ب ــه به وی ــا«، بلک ــا »داده ه ــا ب ــه تنه ــد ن ــی، بای واقع
مطابقــت داشــته باشــد، و هــر توضیــح یــا تفســیری کــه بــا چنیــن قوانینــی مغایــرت داشــته 
ــی نادرســت  ــه تنهــا از نظــر تجرب ــا داده هــا باشــد«، ن ــق ب باشــد، حتــی اگــر ظاهــراً »مطاب

ــت. ــی نیس ــی قابل قبول ــیر علم ــا تفس ــح ی ــاًل توضی ــه اص ــت، بلک اس
تاریخــی کــه به این ترتیــب بازســازی و بازگویــی شــده تــا حــد زیــادی تاریخــی بازنگرانــه 
اســت، کــه نــه تنهــا بــا بســیاری یــا حتــی بیشــتر آنچــه کــه »جریــان اصلــی« غالــب چــپ 
ــن  ــات م ــه  مطالع ــدی ک ــل تأکی ــه به دلی ــت، بلک ــف اس ــد مخال ــورد می گوی ــن م در ای
ــی  ــالت روان ــناختی و تمای ــای ش ــورد توانایی ه ــژه در م ــانی، به وی ــای انس ــر نابرابری ه ب
ــا بســیاری از اظهاراتــی کــه توســط محافــل »نزاکــت  سیاســی۱۰«  ــر دارد، همچنیــن ب نابراب
ــود  ــرح می ش ــه مط ــن رابط ــی۱۲« در ای ــان »جهان وطن ــالح آزادی خواه ــی۱۱« به اصط و »مترق

ــد. ــت می کن مخالف
بنابرایــن اولیــن رویــداد مهــم در تاریــخ بشــر، انقــالب نوســنگی، به عنــوان یــک دســتاورد 
شــناختی درجــه یــک و یــک گام بــزرگ ترقــی در تکامــل هوش انســانی بازســازی می شــود. 
ــک  ــوان ی ــروری به عن ــاورزی و دامپ ــواده و کش ــن و خان ــی زمی ــت خصوص ــاد مالکّی نه
اختــراع خردمندانــه، راه حلــی جدیــد و ابتــکاری بــرای مشــکل شــکارچیان و گردآورنــدگان 
10- politically correct
11- progressive
12- cosmopolitan
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قبایــل بــرای ایجــاد تعــادل در رشــد جمعیــت و افزایــش کمبــود زمیــن تفســیر شــده اســت.
بــه همیــن ترتیــب، انقــالب صنعتــی به عنــوان  جهــش بــزرگ دیگــری در توســعه خردمنــدی 
انســان، نوســازی می شــود. مشــکل تــوازن زمیــن و انــدازه جمعیــت کــه بــا اختــراع اولیــه 
و متعاقــب آن گســترش و تقلیــد جهانــی از کشــاورزی به طــور موقــت حــل شــده بــود، در 
ــد،  ــش می یاب ــت افزای ــدازه جمعی ــه ان ــی ک ــا زمان ــد. ت ــدار می ش ــاره پدی ــد دوب ــت بای نهای
درآمــد ســرانه تنهــا در صورتــی و تــا زمانــی کــه افزایــش بهــره وری از رشــد جمعیت پیشــی 
گرفتــه باشــد، می توانــد افزایــش یابــد. امــا بهــره ورِی یکنواخــت افزایــش می یابــد، یعنــی 
اختــراع مــداوم ابزارهــای جدیــد یــا کارآمدتــر بــرای تولیــد محصــوالت هــر چــه بیشــتر، 
جدیــد یــا بهتــر مســتلزم ســطح باالیــی از هــوش انســانی، نبــوغ، صبــر و ابتــکار اســت. هــر 
جــا و تــا زمانــی کــه چنیــن ســطح باالیــی از هــوش وجــود نداشــته باشــد، رشــد جمعیــت 
ــی  ــالب صنعت ــس انق ــود. پ ــر ش ــر - منج ــه باالت ــر - و ن ــرانه پایین ت ــد س ــه درآم ــد ب بای
ــرار  ــود کــه ف ــه حــدی رســیده ب نقطــه ای را نشــان می دهــد کــه ســطح خردمنــدی بشــر ب
ــی  ــرورش« جمعیت ــه »پ ــز در نتیج ــن گری ــاخت. و ای ــن می س ــی را ممک ــرایط مالتوس از ش
ــه موفقیــت اقتصــادی  ــر ب ــر در طــول نســل ها بازســازی شــده اســت. هــوش باالت باهوش ت
بیشــتر، و موفقیــت اقتصــادی بیشــتر همــراه بــا ازدواج انتخابــی و سیاســت های خانوادگــی، 
بــه موفقیــت بــاروری بیشــتر )تولیــد تعــداد بیشــتری از فرزنــدان به جامانــده( بــدل گشــت. 
ــی  ــان، جمعیت ــی در طــول زم ــت مدن ــن ژنتیــک انســانی و وراث ــا قوانی ــب ب ــن در ترکی ای

ــود آورد. ــه وج ــر را ب ــر و خالق ت ــوش، مبتک باه
ــح  ــای صحی ــوان راه حل  ه ــی به عن ــنگی و صنعت ــای نوس ــه انقالب ه ــت، در حالی ک در نهای
ــدازه جمعیــت  ــرای یــک مشــکل دائمــی بازســازی می شــوند: از آنجایی کــه ان ــه ب و مبتکران
ــری  ــرفت های فک ــا پیش ــن رو ب ــد، و از ای ــت درازی می کن ــی دس ــتانداردهای زندگ ــه اس ب
ــت.  ــت اس ــراع حکوم ــود، اخت ــح داده ش ــد توضی ــه بای ــی ک ــداد مهم ــومین روی ــزرگ، س ب
ــروار آن  ــل زنجی ــت و تبدی ــی اس ــری نهای ــرزمینی تصمیم گی ــار س ــک انحص ــت ی حکوم
ــای  ــه ای از خطاه ــه مجموع ــوان نتیج ــک، به عن ــه دموکراتی ــاهی ب ــت پادش ــک حکوم از ی
فکــری- اخالقــی و اقتصــادی - انباشــته و به عنــوان یــک گام بــه عقــب در توســعه عقالنیــت 
ــازی  ــی نوس ــالب صنعت ــل از انق ــتاوردهای حاص ــرای دس ــده ب ــدی فزاین ــانی و تهدی انس
ــت  ــد. حکوم ــد، دســت یاب ــه آنچــه بای ــد ب ــت نمی توان ــاختاری، حکوم ــر س می شــود. در ه
قــرار اســت عدالــت ایجــاد کنــد، یعنــی بــر قانــون نظــارت کــرده و آن را  اجــرا کنــد، امــا 
ــون  ــود - قان ــد ب ــر خواه ــد - و ناگزی ــت می توان ــذاری، حکوم ــدرت قانون گ ــتن ق ــا داش ب
ــاد  ــی و فس ــوض بی عدالت ــد و در ع ــع کن ــود وض ــع خ ــه نف ــته و آن را ب ــا گذاش ــر پ را زی
ــم  ــر تهاج ــود در براب ــاع خ ــوال اتب ــت از ام ــرار اس ــت ق ــود آورد. و حکوم ــی به وج اخالق
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ــر تاری ــد- و ناگزی ــا می توان ــتانی از رعای ــدرِت مالیات س ــا ق ــا ب ــد، ام ــت کن ــی محافظ خارج
خواهــد بــود - امــوال آن هــا را مصــادره کنــد، بــه انــدازه کافــی واضــح اســت، کــه نــه بــرای 
محافظــت از آن هــا و دارایــی آن هــا، بلکــه بــرای »محافظــت« از خــود و مصادره هایــش در 
ــدة  ــوان »مصادره کنن ــت به عن ــی. دول ــا داخل ــه اصطــالح »متجــاوز« خارجــی ی ــر ب ــر ه براب
ــد کمکــی  ــی«، هرگــز نمی توان ــاد اساســًا »انگل ــک نه ــوان ی ــی به عن ــوال۱۳«، یعن ــظ ام حاف
ــد ســرانه شــود. ــن کاهــش درآم ــروت و بنابرای ــد ث ــع تولی ــد به جــز اینکــه همــواره مان کن

ــی در  ــهم کوچک ــم س ــه بتوان ــت ک ــد اس ــن، امی ــات زیری ــا مطالع ــب ب ــن، در ترکی بنابرای
ــخ بشــر را از  ــی تاری ــیر طوالن ــم و س ــته باش ــزرگ داش ــی ب ــه اجتماع ــی نظری ــّنت قدیم س

ــم. ــر کن ــر فهم پذیرت ــر حاض ــا عص ــاز ت آغ

13- expropriating property protector



Iranian Institute For Ownership and Market(IIFOM)

131

دو افسانه از قرون میانی
رونالد لزلی نومبرز

توحش و جمود
رژین پرنو

بائود ولینو
اومبرتو اکو

Iranian Institute For Ownership and Market(IIFOM)

فصل تاریخ

اطلس

1۳۲

۱۵۱

1۵۸



132IIFOM

ــل از  ــش رو دو فص ــه پی مقال
ــدان  ــه زن ــه ب ــاب »گالیل کت
مــی رود...« بــه ویراســتاری 
رونالــد لزلــی نومبــرز۱  مــورخ 
ــه  ــت ک ــی اس ــم آمریکای عل
توســط   ۲۰۰9 ســال  در 
ــاروارد  انتشــارات دانشــگاه ه
ــاب  ــت. کت ــده اس ــر ش منتش
ــهور  ــانه های مش ــور افس مذک
در بــاب دنیــای پیشــامدرن را 
بــه اســتناد منابــع مختلــف بــه 
ترجمــه  می کشــد.  چالــش 
ایــن دو فصــل توســط جنــاب 
قودجانــی  اصــالن  آقــای 

ــت.  ــده اس ــام ش انج

1- Ronald Leslie Numbers

دو افسانه 
آیا در قرون وسطی با علم خصومت داشتند؟

رونالد لزلی نومبرز
ترجمه: اصالن قودجانی
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افسانه اول: فرهنگ اسالم در قرون وسطی با علم خصومت داشت 1
سید نعمان الحق

از مســلمان معتقــد ...انتظــار داشــتند ...بــا احتیــاط فــراوان از علــوم ]عقالنــی[ دوری 
ــد ... به این ترتیــب  ــاک می نمودن ــرای ایمــان او خطرن ــرا چنــان علومــی ب کنــد، زی
ــة »حکمــت  ــه مثاب ــه ب ــوم پیشــینیاِن )غیرمســلمان([ را هدفمندان ــل ]عل علوم االوائ
ــط  ــت فق ــی در نهای ــان معارف ــد ... چن ــف می کردن ــی« توصی ــا بی ایمان ــه ب آمیخت
ــی  ــنودی تحّقق ــه ... زدودن کّل خش ــی ب ــژه  منته ــی، و به وی ــه بی ایمان ــی ب منته

ــدند. ۲ ــداد می ش ــده اش قلم ــد از بن خداون

]...[اکتســاب تمــام ایــن »روشــنگری ها«]ی یونانــی[ چنــدان پیشــرفت فکــری در 
جهــان اســالم پدیــد نیــاورد، چــه رســد کــه بــه پیشــرفتی در علــم دنیــای اســالم 
ــالم و  ــان اس ــری در جه ــف یادگی ــابی، توق ــان اکتس ــة چن ــود ...نتیج ــی ش منته
ــا  ــة این ه ــود. هم ــالمی ب ــم اس ــی عل ــور نوع ــای ظه ــام فرصت ه ــری از تم جلوگی
ــد:  ــودش ش ــود خ ــة رک ــان، مای ــری در یون ــه یادگی ــی رخ داد ک ــان دالیل ــه هم ب

ــم. ۳ ــا عل ــاد ب ــن متض ــای بنیادی فرضیه ه

ــن  ــت. اثرگذارتری ــه گرف ــم جبه ــه عل ــم علی ــرن دوازده افســوس کــه اســالم در ق
فیلســوف در ایــن زمینــه ابوحامــد غزالــی بــود که...برخــالف طــرح محــض قوانیــن 
طبیعــت مدعــی بــود چنــان قوانینــی، دســتان خداونــد را در غــل و زنجیــر می کننــد 

... پیامدهــای چنــان حرفــی مهیــب هســتند. ۴

فرهنــگ اســالمی در فاصلــة قرون هشــتم تــا پانزدهــم میــالدی، دوران شــکوفایی اش را ســپری 
ــه  ــتان ب ــبه جزیرة عربس ــرعت از ش ــه س ــدا ب ــد)ص( در ابت ــرت محم ــروان حض ــرد. پی می ک
شــمال آفریقــا، از شــبه جزیرة ایبــری بــه ســوی غــرب و نیــز در شــرق تــا ســرزمین پــارس 
پیشــروی کردنــد. منصــور- خلیفــة عباســی- در ســال ۷۶۲ میــالدی ســاخت پایتخــت جدیــد 
یعنــی بغــداد را در کرانــة رود دجلــه در عــراق امــروزی آغــاز کــرد. بغــداد تــا اوایــل قــرن دهم 

۱-. این متن ترجمهٔ فصل چهارم کتاب زیر است:
«Galileo Goes to Jail, and other Myths about Science and Religion»; edited by Roland. L. Numbers; Harvard 
University Press, 2009.
2-. Ignaz Goldziher, «Stellung der alten islamischen Orthodoxie zu den antiken Wissenschaften,» 1916.
3-. Rodney Stark, For the Glory of  God, 2003.
4-. Steven Weinberg, «A Deadly Certitude,» 2007.
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ــا  ــا جمعیتــی فراتــر از یک میلیــون، بزرگ تریــن شــهر جهــان شــده بــود و کوردوب میــالدی ب
در قلمــروی اســپانیای مســلمان، در ردة دوم قــرار داشــت.]۱[ خانــة حکمــت۵ یکــی از نهادهــای 
فرهنگــی بغــداد بــود کــه اوایــل حکومــت عباســیان به مثابــة یــک ادارة اجرایــی و کتابخانــه 
ــای  ــج فعالیت ه ــرای تروی ــار ب ــتوار درب ــز اس ــده، مرک ــن س ــاد چندی ــد. آن نه ــیس ش تأس
علمــی بــود و هم راســتا بــا تحقــق جاه طلبــِی حساب شــدة عباســیان، یعنــی رقابــت بــا شــکوه 
ــش  ــه جنب ــود ک ــی ب ــان محیط ــرد. در چن ــانیان[ کار می ک ــدة ایران]ساس ــوری فتح ش امپراط
گســتردة ترجمــه آغــاز شــد تــا ابتــدا متــون سانســکریت و فارســی، و ســپس متــون یونانــی 
ــد  ــا می کن ــورخ ادع ــِس۶ م ــری گوت ــد. دیمیت ــی برگردانن ــه عرب ــر را ب ــی بزرگ ت ــا حجم ب
چنــان پیشــرفتی »بــرای نخســتین بــار در تاریــخ نشــان داد تفکــر فلســفی و علمــی، مقولــه ای 
ــد«.]۲[ ــا فرهنــگ خــاص، محــدود نمی مان ــان ی بین المللــی اســت کــه در مرزهــای یــک زب

   در قــرن دوازدهــم اوضــاع به گونــه ای بــود کــه دانشــمندان در اروپــای مســیحی بــا خرســندی 
متــون علمــی عربــی را بــه التیــن ترجمــه می کردنــد و بــر پیشــگامی دنیــای اســالم در فلســفة 
طبیعــت صّحــه می گذاشــتند.]۳[ در واقــع حتــی وقتــی منابــع دســت اول یونانــی در دســترس 
ــرا  ــد زی ــتفاده کنن ــی اس ــخه های عرب ــد از نس ــح می دادن ــن ترجی ــان التی ــی مترجم ــود، برخ ب
ــه  ــت ک ــود داش ــون وج ــرای آن مت ــلمان ب ــگان مس ــوی فرزان ــماری از س ــیرهای پرش تفس
ــته اند  ــد داش ــه قص ــانی ک ــال کس ــد. با این ح ــی می ش ــع قدیم ــح مناب ــد و تصحی ــامل نق ش
دســتاوردهای اســالمی را دســت کم بگیرنــد، کّل یافته هــای درخــور در علــوم عربــی را مدیــون 
یونــان باســتان وانمــود می کننــد و اصــرار دارنــد صاحب نظــران علمــی در جهــان اســالم، در 
حاشــیة جریــان اصلــی جامعــة مســلمان قــرار داشــتند؛ همــة خالقیت هــای علمــی دنیای اســالم 
تــا قــرن دوازدهــم میــالدی بــه پایــان رســید و چنــان سرنوشــتی بــه ادعــای ایشــان، ناشــی از 
مخالفــت رهبــران مذهبــی »راســت آیین« - نظیــر ابوحامــد غزالــی )فیلســوف و متکّلــم قــرن 

یازدهــم و دوازدهــم( - بــود. به نوبــت هــر کــدام از ایــن ادعاهــا را بررســی خواهــم کــرد.
   جنبــش ترجمــة آثــار یونانــی بــه زبــان عربــی در قــرن نهــم یعنــی زمــان خالفــت دودمــان 
ــد:  ــرا۷ می گوی ــم صب ــد ابراهی ــام عبدالحمی ــه ن ــی ب ــد. مورخ ــروع ش ــت ش ــا جّدی ــی ب عباس
ــور، در  ــی در ام ــی و هماهنگ ــز تخصص ــه، تمرک ــردگی، دامن ــاظ فش ــی از لح ــان جنبش »چن
تاریــخ خاورمیانــه یــا حتــی در کل جهــان هیــچ نظیــری نداشــت«.]۴[ تمــام برگزیــدگان زمانة 
ــار و دانشــمندان، کارکنــان حکومــت، خلفــا و  عباســیان - اعــم از ســپاهیان و حاکمــان، تّج
شــاهزادگان دربــار- بــا کمک هــای مالــی و تأییــد غیرمالــی، و بــا کنــار گذاشــتن تفقدآمیــز 
»تمــام دســته بندی های مذهبــی، فرقــه ای، قومــی، قبیلــه ای و زبانــی«- از آن جنبــش حمایــت 
5-. House of  Wisdom
6-. Dimitri  Gutas
7-. A. I. Sabra
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ــان همچنیــن »عــرب و غیرعــرب، مســلمان و غیرمســلمان، ســنی و شــیعه« را  ــد. آن می کردن
ــر گوتــس: »دســتاوردی  ــه تعیب ــی ب ــان حرکت ــد. چن در جمــع فعــاالن آن جنبــش می پذیرفتن
خیره کننــده« بــا پیامدهــای ژرف بــرای تمــدن جهــان بــود: »اهمیــت آن جنبــش معــادل دوران 
پریکلــس۸ در آتــن، رنســانس در ایتالیــا، یــا انقــالب علمــی قــرون شــانزدهم و هفدهــم بــود 
ــز تعلــق داشــت. شایســته اســت کــه آن دوره در حافظــة  ــی نی ــه همــان دســته بندی روای و ب

تاریخــی مــا بــه رســمیت شــناخته شــود و حــک گــردد«.]۵[

   پیــر دوهــم9 - دانشــمند برجســتة فرانســوی - حــدود یــک قــرن پیــش گفــت مترجمــان 
مســلمان کم و بیــش »همیشــه شــاگردان وفــادار یونانی هــا بودنــد، ولــی از خــود هیــچ نــوآوری 
ــای  ــوار از پیچیدگی ه ــت ناگ ــا غفل ــم ب ــای دوه ــال ادع ــتند«.]۶[ با این ح ــی نداش ــا اصالت ی
تاریخــِی انتقــال دانــش بیــن فرهنگ هــا بیــان شــده اســت. فرآینــد ترجمــه شــامل گزینــش 
ــود.  ــه ب ــی آن هــا می شــد و کنشــی خالقان ــد پیکربنــدی و انتقــال معان متــون، تفســیر، تجدی
مثــاًل وقتــی قســطا بــن لوتــا۱۰ )۸۲۰ تــا 9۱۲ میــالدی(  اریثمتیــکا  ۱۱از دیوفانتــوس۱۲  را از 
یونانــی بــه عربــی برگردانــد و آن را هنــر جبــر۱۳ نام گــذاری کــرد، قالــب عملیــات ریاضــی 
متــن یونانــی را از نــو بــر حســب اصــول جدیــدی تنظیــم کــرد کــه مبانــی اش اندکی پیشــتر از 
ســوی محمد ابــن موســی خوارزمــی )حــدود ۷۸۰ تــا ۸۵۰ میــالدی( تدویــن شــده بــود و ایــن 
ــی  ــه همیــن ترتیــب وقتــی فضال کار او نوعــی گــذار مفهومــِی بنیادیــن محســوب می شــد. ب
ــه  ــاس۱۵ ترجم ــاب قی ــی کت ــه عرب ــای اّول۱۴ را ب ــوان آنالوطیق ــا عن ــطو ب ــر ارس ــی، اث عباس
ــه«  ــا مقایس ــبیه ی ــای »تش ــه معن ــی را ب ــوم دین ــده از عل ــی و اقتباس ش ــد، واژه ای عرب کردن

برگزیدنــد کــه بعــداً اصطــالح فلســفی بــرای »قیــاس صــوری۱۶«  شــد.
8-. Pricles
9-. Pierre Duhem
10-. Qusta ibn Luqa
11-. Arithmetica
12-. Diophantus
13-. The Art of  Algebra
14-. Prior Analytics
15-. Book of  Qiyas
16-. syllogism

ــن  ــان التی ــود، برخــی مترجم ــی در دســترس ب ــع دســت اول یونان ــی مناب ــی وقت حت
ــد از نســخه های عربــی اســتفاده کننــد زیــرا تفســیرهای پرشــماری  ترجیــح می دادن
ــد و  ــامل نق ــه ش ــت ک ــود داش ــون وج ــرای آن مت ــلمان ب ــگان مس ــوی فرزان از س

ــد. ــی می ش ــع قدیم ــح مناب تصحی
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ــون،  ــوس آن مت ــة معک ــا ترجم ــوان ب ــی نمی ت ــورِ  کل ــه به ط ــت ک ــرار اس ــن ق ــه از ای    نکت
دوبــاره بــه متــن یونانــی دســت یافــت. بــرای بازســازی منبــع یونانــی از یــک متن عربــی الزم 
اســت از متــن فراتــر رفــت و بــه مقتضــای فرهنگــی و فکــری ویــژه ای وارد شــد کــه آن متــن 
عربــی را پدیــد آورده اســت. آشــکار اســت آن نهضــت ترجمــه کــه دو ســده بــه درازا کشــید، 

صرفــًا در حفــظ منفعالنــة میــراث یونانــی خالصــه نشــد.]۷[

   طبــق یکــی از تازه تریــن ارزیابی هــا، »تمــدن اســالمی از ۸۰۰ تــا ۱۳۰۰ میــالدی تقریبــًا در 
تمــام قلمروهــای علمــی در جهــان پیشــگام بــود«. صبــرا می نویســد کــه در آن بــازة زمانــی 
ــر میــراث  ــان حاکمــان حامــی و ریاضیدان هــای حمایت شــده ای کــه شــیفتة احاطــه ب »در می
یونانــی و بهره بــرداری از آن بودنــد، ستاره شناســی بیــش از تمــام شــاخه ها شایســتة پیگیــری 
ــود  ــه بهب ــک ب ــش آن در کم ــر نق ــالوه ب ــی را ع ــلمانان ستاره شناس ــید«. مس ــر می رس ــه نظ ب
ــه  ــد، ب ــال خداون ــت و کم ــات حکم ــرعی و اثب ــات ش ــن اوق ــی، تعیی ــای نجوم پیش بینی ه
ــی،  ــای کیهان ــه از پدیده ه ــای طبیعت گرایان ــردن تبیین ه ــم ک ــه فراه ــش ب ــت امیدهای عل
ــود دانــش خــود  ــه بهب ارزشــمند می دانســتند. ستاره شناســان مســلمان کــه بیشــتر، از میــل ب
دربــارة افــالک انگیــزه می گرفتنــد، مشــاهدات خــود در ایــن زمینــه را از ســال ۸۲۸ در بغــداد 

آغــاز کردنــد.]۸[
   تحســین برانگیزترین  مشــاهدات نجومــی از ســال ۱۲۵9 در مراغــه آغــاز شــد کــه منطقــه ای 
حاصلخیــز در نزدیکــی دریــای خــزر اســت. آن رصدخانــه کــه بــه ابزارهــای دقیــق مجهــز بود، 
بــا مدیریــت نصیرالدیــن طوســی- منّجــم و متکلــم شــیعة ایرانــی- شــکوفا شــد. او الگوهــای 
ــه  ــن ب ــر از زمی ــیارة »دورت ــه س ــد، و س ــاه، ناهی ــری م ــت ظاه ــرای حرک ــی ب غیربطلمیوس
خورشــید« وضــع کــرد. او بــا پایبنــدی بــه یــک اصــل تمام عیــار فلســفة طبیعــت ارســطویی 
توانســت حــرکات ســیاره ها را فقــط بــر حســب جابه جایی هــای دورانــِی یکنواخــت توضیــح 
ــود(. در  ــته ب ــکندریه ای - نتوانس ــروف اس ــناس مع ــوس- ستاره ش ــه بطلمی ــد. )در حالی ک ده
قــرن بعــدی یــک منجــم ســوری بــه نــام ابن الشــاطر کــه در مســجد دمشــق بــرای نمازهــای 

شــکل گیری  در  مهمــی  ســهم  بــود،  چیره دســتی  هندســه دان  کــه  ابن هیثــم 
ــک - دو  ــات و فیزی ــد دادن ریاضی ــژه در پیون ــت و به وی ــی داش ــی علم روش شناس
رشــته ای کــه یونانی هــای باســتان، جداگانــه بررســی می کردنــد - نقــش داشــت. او 
ــهٔ یکــی از دســته بندی های اثبــات  ــه تثبیــت جایــگاه آزمایــش - به مثاب همچنیــن ب

علمــی- در کنــار اثبــات منطقــی کمــک کــرد.
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ــکالس  ــا نی ــی قمــری پیشــنهاد کــرد کــه بعده ــود، الگوی ــت( ب ــت۱۷ )موّق ــه ضابط الوق یومی
ــک )منجــم لهســتانی( در ســال ۱۵۴۳ در چرخــش کــرات ســماوی۱۸ از آن اســتفاده  کوپرنی
کــرد. درواقــع آن ضابــط وقــت عــرب و آن لهســتانی نــوآور، هــر دو بســیاری از فنــون بدیــع 

ــد.]9[ ــه کار بردن و فوق العــاده پیشــرفتة نصیرالدیــن طوســی را ب
ــب آن  ــن طبی ــد. معروف تری ــت بودن ــز چیره دس ــکی نی ــطی در پزش ــرون وس ــلمانان ق    مس
دوران، پزشک-فیلســوف ایرانــِی ُپــرکار بــه نــام ابــن ســینا بــود کــه اوایــل قــرن یازدهــم بــه 
اوج رســید و در غــرب بــه اویســنا۱9 شــهرت دارد. معروف تریــن اثــر پزشــکی او یعنــی قانــون 
بــا هــدف گــردآوری تمــام دانــش پزشــکی موجــود - اعــم از قدیمــی و معاصــر- در قالــب 
ــرن  ــد ق ــان التیــن، چن ــه زب ــون پــس از ترجمــه شــدن ب ــه شــد. قان یــک دائره المعــارف تهی
در اروپــا یکــی از ارکان آمــوزش پزشــکی شــد. دیگــر فرزانــة کمتــر نامــدار ولــی بــه همــان 
انــداره معتبــر، ابن النفیــس - حقــوق دان، متکلــم و پزشــک قــرن ســیزدهمی- بــود کــه گــردش 
خــون در ریه هــا را ســه قــرن پیــش از بازکشــف آن در اروپــا کشــف کــرد. ابن النفیــس کــه 
در ســوریه بــه دنیــا آمــد، در دمشــق پزشــکی خوانــد ولــی بخــش اعظــم عمــرش را در قاهــره 
گذرانــد و همان جــا ماننــد ابن ســینا دائره المعــارف پزشــکی عظیمــی گــردآوری کــرد. عجیــب 
ــد و برخــی دیگــر او را  ــی« می نامیدن نیســت کــه برخــی از معاصرانــش او را »ابن ســینای ثان

برتریــن پزشــک تاریــخ اســالم می دانســتند.]۱۰[
   یکــی از پیشــگامان علــم در جهــان اســالم - اگــر نگوییــم در صــدر همــة آن هــا - دانشــمند 
ــوازی(  ــازن۲۰ )اه ــا الح ــول اروپایی ه ــه ق ــا ب ــم ی ــام ابن هیث ــه ن ــم ب ــرن ده ــراِف ق جامع االط
ــخص در  ــته ترین ش ــد: »او برجس ــرگ۲۱ می گوی ــی. لیندب ــد س ــام دیوی ــه ن ــی ب ــود. مورخ ب
علــم نورشناســی )اپتیــک( از عهــد عتیــق تــا قــرن هفدهــم بــود«. ابن هیثــم کــه هندســه دان 
ــژه در  ــت و به وی ــی داش ــی علم ــکل گیری روش شناس ــی در ش ــهم مهم ــود، س ــتی ب چیره دس
پیونــد دادن ریاضیــات و فیزیــک - دو رشــته ای کــه یونانی هــای باســتان، جداگانــه بررســی 
ــی از  ــة یک ــش - به مثاب ــگاه آزمای ــت جای ــه تثبی ــن ب ــت. او همچنی ــش داش ــد - نق می کردن
دســته بندی های اثبــات علمــی- در کنــار اثبــات منطقــی کمــک کــرد. یکــی از نویســندگان 
ــازی، آن  ــه در اسطوره س ــی مبالغ ــا اندک ــاید ب ــتاورد، ش ــن دس ــت همی ــز باب نیویورک تایم

ــداد کــرد.]۱۱[ ــزار ســال گذشــته« قلم ــن طــرح ه دســتاورد را »بزرگ تری
   همیــن چنــد مثــال از میــان کثیــری از پیشــگامان علمــی، نادرســت بــودن ادعاهایــی را اثبات 
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21-. David C. Lindberg
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ــم  ــة عل ــوآوری در عرص ــچ ن ــطی هی ــرون وس ــالم در ق ــان اس ــد جه ــه می گوین ــد ک می کن
ــه تعبیــر اســتیون واینبــرگ۲۲-  ــاًل ب ــی در قــرن دوازدهــم چــه رخ داد  کــه - مث نداشــت. ول
ــار  ــلمانان دچ ــد: »مس ــرگ می گوی ــت؟« واینب ــع گرف ــوم موض ــه عل ــالم علی ــای اس »دنی
تأثیرپذیــری قهقرایــی از »ابوحامــد غزالــی فیلســوف شــدند...که علیــه طــرح محــض قوانیــن 
طبیعــت اســتدالل می کــرد و می گفــت چنــان قوانینــی دســتان خداونــد را  در غــل و زنجیــر 
ــر۲۳ -  ــس گولدزی ــای ایگنات ــانه، گفته ه ــن افس ــأ ای ــد منش ــر می رس ــه نظ ــد«. ب می کنن
ــدای  ــه از او در ابت ــت ک ــرگ - اس ــل از واینب ــل قب ــک نس ــرب در ی ــای ع ــر دنی صاحب نظ
ایــن فصــل نقل قــول کردیــم. گویــی افــکار گولدزیــر کــه از لحــاظ تاریخــی معیــوب ولــی از 
ــیده اند.  ــرگ رس ــه واینب ــطه ب ــا باواس ــطه ی ــد، بی واس ــوب می نماین ــک مطل لحــاظ ایدئولوژی
ــا  ــه م ــاده انگارانه ب ــه س ــّرب غزالی-ک ــش مخ ــارة نق ــکار درب ــود در آن اف ــای موج تأکیده
ــن  ــارة قوانی ــض او در ب ــاور مح ــز ب ــود - و نی ــف ب ــه مخال ــوم یونانی گرایان ــا عل ــد ب گفته ان
طبیعــت در کتابــش بــا عنــوان تهافــة الفالســفه۲۴، در اســتقرار چنــان بــاوری نقــش داشــته اند. 
ــه روش  ــن طبیعــی ب ــی را به جــای جســتجوی تبیی ــود کــه غزال ــاوری ب ــر آغازگــر ب گولدزی
یونانیــان باســتان و پیــروان اســالمی آن هــا، دانشــمندی بــا اصــرار بــر نقــش پیش بینی ناپذیــر 
ــه  ــی ب ــذاری غزال ــه اثرگ ــرد. اینگون ــف می ک ــم توصی ــاحت عل ــته ها در س ــد و فرش خداون
ــرزمین های  ــم در س ــدة عل ــدن تکان دهن ــر ش ــل زمین گی ــی از عوام ــر، یک ــای گولدزی ادع

اســالمی بــود. 
   چنــد ایــراد فاحــش در چنــان توضیحــی هســت کــه کمتریــن آن هــا مثال هــای پیش گفتــه 
ــده پــس از قــرن دوازدهــم در حــوزة نجــوم و پزشــکی  ــارة فعالیت هــای علمــی خیره کنن درب
اســت. حتــی گولدزیــر اعتــراف کــرد غزالــی طرفــدار مطالعــة منطــق و ریاضیــات بوده اســت، 
ولــی قصــور کــرد و نگفــت کــه آن بــه ادعــای او صوفــِی ضّدعلــم، دیگــران را بــه یادگیــری 
کالبدشناســی و پزشــکی تشــویق کــرد و تأســف خــورد کــه مســلمانان در آن علــوم به قــدر 
کافــی جهــد نمی کردنــد؛ یــا نگفــت غزالــی خــود دربــارة کالبدشناســی مطالبــی نوشــت. امیلــی 
سوج-اســمیت۲۵ کــه یکــی از مورخــان آکســفورد اســت، بــه مــا می گویــد نوشــته های غزالــی 

یکــی از عوامــل قدرتمنــد بــرای ســرعت بخشــیدن بــه علــوم پزشــکی بــوده اســت. ]۱۲[
ــته  ــود داش ــب در آن روزگار وج ــالمِی غال ــت آیینی اس ــی راس ــرد نوع ــرض ک ــر ف    گولدزی
ــکان در  ــاًل واتی ــالف مث ــت؟ برخ ــوده اس ــه ب ــالمی« چ ــت آیینی اس ــن »راس ــی ای ــت، ول اس
کلیســای کاتولیــک ُرم - کــه شــاید بــه انتشــار حقیقــت »رســمی« اقــدام می کــرد و بــا اتــکا 
22-. Steven Weinberg
23 . Ignaz Goldziher
24-. Incoherence of  the Philosophers
25-. Emily Savage-Smith
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بــه قــوای قهــری خــودش بــر آن حقیقــت نظــارت می کــرد- در جهــان اســالم هیــچ گاه قــدرت 
متمرکــزی از آن نــوع وجــود نیافتــه بــود. در جهــان اســالم هیــچ مبّلــغ دینــی انتســابی وجــود 
نداشــت؛ از فرامیــن مذهبــِی تثبیت شــده خبــری نبــود؛ همچنیــن در آن قلمــرو، شــورای کلیســا 
ــی وجــود نداشــت کــه تخّطــی از آن بدعــت تلقــی گــردد. دیمیتــری  ــا شــورای حقیقت یاب ی
ــک  ــیوع ی ــرد، ش ــرح ک ــوان مط ــه می ت ــی ک ــر ادعای ــد: »حداکث ــح می ده ــس توضی گوت
رویکــرد مذهبــی خــاص در زمــان و مــکان مشــخص اســت. ولــی حتــی چنیــن ادعایــی بایــد 
ــای  ــان الیه ه ــانی در می ــه کس ــه چ ــرد ب ــردد آن رویک ــوم گ ــا معل ــود ت ــریح ش ــر تش دقیق ت
مختلــف جامعــه اشــاره می کنــد زیــرا فــرض »شــیوع« بــه معنــای »دیــدگاه اکثریــت«، لزومــًا 
همیشــه صحیــح نیســت«. ]۱۳[ پــس دقیــق نیســت کــه بگوییــم »راســت آیینِی« اســالمی، بــه 
ــود  ــم وج ــتد آزاِد« مفاهی ــالمی، »داد و س ــطای اس ــرون وس ــة ق ــود. در جامع ــا ب ــم بی اعتن عل
داشــت؛ برخــی منتقــد جــدی فلســفة طبیعــی در ســّنت یونانــی بودنــد و برخــی دیگــر خیــر.

]۱۴[

   اســالم سیاســی در قــرون ســیزدهم و چهاردهــم بــه چنــد ناکامــی شــدید مبتال شــد. مســیحیان 
ــا و ســویل را به ترتیــب در ســال های ۱۲۳۶  ــد و کوردوب در غــرب اســپانیا را بازپــس گرفتن
و ۱۲۴۸ بــه تســخیر خــود درآوردنــد. از شــرق نیــز هوالکوخــان - نــوة چنگیزخــان بدنــام - 
ــرد  ــب ک ــیانه تخری ــداد را در ۱۲۵۸ وحش ــرد، بغ ــه ک ــالمی حمل ــرزمین های اس ــب س ــه قل ب
ــری  ــرو فک ــون پیش ــن دو کان ــت رفت ــرف درآورد. از دس ــه تص ــق را ب ــد دمش ــال بع و دو س
اســالم، شــاید مکّمــل نقدهــای غزالــی شــد تــا تکاپــوی علمــی دنیــای اســالمی را بــه پایــان 
ــی و اســالمی در دانشــگاه  ــوم عرب ــتاد عل ــلیبا۲۶- اس ــه جــورج س ــال چنان ک ــاند. بااین ح برس
ــه اســناد  ــی اگــر ب ــود: »حت ــز دیگــری ب ــت چی ــا- به تازگــی نشــان داده اســت، واقعی کلمبی
ــًا  ــده ای را در تقریب ــای بســیار بالن ــم، آشــکارا می شــود تکاپوه ــت کنی ــده دق ــی باقی مان علم
ــق،  ــک، در منط ــرد. در مکانی ــدا ک ــی پی ــس از غزال ــده های پ ــی، در س ــته های عمل ــام رش تم
26-. George Saliba

برخــالف مثــاًل واتیــکان در کلیســای کاتولیــک ُرم - کــه شــاید بــه انتشــار حقیقــت 
ــت  ــر آن حقیق ــودش ب ــری خ ــوای قه ــه ق ــکا ب ــا ات ــرد و ب ــدام می ک ــمی« اق »رس
ــوع وجــود  نظــارت می کــرد- در جهــان اســالم هیــچ گاه قــدرت متمرکــزی از آن ن
نیافتــه بــود. در جهــان اســالم هیــچ مبّلــغ دینــی انتســابی وجــود نداشــت؛ از فرامیــن 
ــا  ــا ی ــورای کلیس ــرو، ش ــن در آن قلم ــود؛ همچنی ــری نب ــده خب ــِی تثبیت ش مذهب

ــی گــردد. ــی از آن بدعــت تلق ــی وجــود نداشــت کــه تخّط شــورای حقیقت یاب
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ریاضیــات و نجــوم ...یــا در نورشناســی ...در داروشناســی ...یــا در پزشــکی  ...هرکــدام از ایــن 
قلمروهــا حکایــت از دســتاوردهای واقعــًاً اصیــل و دگرگون کننــده دارنــد کــه مدت هــا بعــد 
از مــرگ غزالــی و هجمــة او بــه فیلســوفان رخ دادنــد و گاهــی کامــاًل از درون نهادهــای مذهبی 
ســر برآوردنــد«. حتــی »یورش هــای ویرانگــر هوالکــو« نتوانســت ستاره شناســی اســالمی را از 

ــدارد.]۱۵[ ــه »عصــر طالیــی اش« پــس از آن حمله هــا بازب رســیدن ب
   هنــگام به اصطــالح انقــالب علمــی در اروپــای غربــی، ســتارة اقبــال علمــی دنیــای اســالم 
در خاورمیانــه در حــال افــول بــود، ولــی آن ســتاره از منطقــه ای دیگــر در آســمان اروپــا بــه 
درخشــیدن خــود ادامــه داد. بــه مــدت چندیــن قــرن وقتــی دنیــای علــم در غــرِب التین زبــان 
بــه ســکون کشــیده بــود، هیــچ فرهنگــی در دنیــا بــه انــدازة اســالم، مأمــن مســاعدی بــرای 
ــی- آن  ــچ گروهــی از مســلمانان، بیــش از گروه هــای دین ــن هی ــوم فراهــم نکــرد. همچنی عل
هــم نــه صرفــًا در قالــب اجــرای احــکام - بــا علــوم دمخــور نشــد. ســلیبا توضیــح می دهــد 
ــده دار  ــی »عه ــس از غزال ــده های پ ــی در س ــالم، همگ ــای اس ــی در دنی ــگامان علم ــه پیش ک
مناصــب رســمی مذهبــی از قبیــل قضــاوت، ضابــط وقــت و حقوق دان هــای غیرحکومتــی )کــه 
آرای قضایــی خــود را بــه مســئوالن اعــالم می کردنــد( نیــز بودنــد. برخــی از آن دانشــمندان، 
ــارة مباحــث دینــی داشــتند و بیشــتر شهرت شــان بابــت نوشــته های  نوشــته های فــراوان در ب

مذهبــی و نــه علمــی بــود«؛]۱۶[ بــه تعبیــری آن هــا را نمی شــد دشــمن علــم بــه شــمار آورد.
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افسانه دوم:
کلیسای مسیحی قرون وسطی، رشد علم را سرکوب کرد 27

مایکل اچ. شنک 28

هیئــت مســیحی ]در اوائــل قــرون وســطی[ پافشــاری می کــرد دانــش را 
تمام و کمــال بایــد در کتــاب مقــدس و ســّنت های کلیســا جســتجو کــرد...

ــرار داد و  ــش ق ــه دار دان ــزن و داعی ــگاه مخ ــود را در جای ــا خ ــب کلیس به این ترتی
حتــی حاضــر و آمــاده بــود کــه بــرای تضمیــن اطاعــت اجبــاری از تصمیم هایــش، 
بــه قــوای غیرمذهبــی متوســل گــردد. کلیســا بــا چنــان رویــه ای در مســیری افتــاد 
کــه فعالیــت آینــده اش را کامــاًل تعییــن کــرد: تبدیــل شــدن بــه مانعــی در مســیر 

ــزار ســال. ۲9 ــک ه ــش از ی ــدت بی ــه م ــا ب پیشــرفت فکــری اروپ

افســانة مخالفــت کلیســای قــرون وســطی بــا علــم، بــه آســانی از ذهن هــا زدوده نمی شــود؛ تــا 
انــدازه ای چــون به خوبــی بــا دیگــر افســانه های محبــوب دربــارة قــرون وســطی جفت و جــور 
اســت و تــا انــدازه ای از آن رو کــه بافتــن چنیــن حرف هایــی بســیار آســان اســت. هرکــس 
ــد؟« - و از حضــور  ــا اوشــلیم چــه کنن ــد ب ــا بای ــی »آتنی ه ــن۳۰- یعن کــه از پرســش ترتولی
گالیلــه در دادگاه تفتیــش عقایــد چیــزی شــنیده باشــد، شــاید بی درنــگ آن هــا را بــاور کــرده 
باشــد. تنهــا عاملــی کــه شــنوندة ایــن حرف هــا الزم دارد، فــرض مشــخص - و البتــه بــاز هــم 
ــه از  ــی ک ــا جای ــه را ت ــطی، گالیل ــرون وس ــای ق ــد کلیس ــه می گوی ــت ک ــانه واری- اس افس
دســتش برمی آمــد، مالمــت کــرد )در واقــع چنان کــه در افســانة شــمارة ۸ توضیــح داده شــده 
اســت، کلیســای کاتولیــک در اوائــل دوران تجــدد بــود کــه بــا قرائتــی تحت اللفظــی از متــن 
کتــاب مقــدس - قرائتــی کــه مایــة حیــرت آگوســتین و تومــاس آکونیــاس می شــد - گالیلــه 

را بــه بــاد انتقــاد گرفــت(.

۲۷-. این منت ترجمٔه فصل دوم کتاب زیر است:
«Galileo Goes to Jail, and other Myths about Science and Religion»; edited by Roland. L. Numbers; Harvard 
University Press, 2009.
28-. . Michael H. Shank

29-. John William Draper, History of  the Conflict between Religion and Science, 1874.
۳۰- . ترتولیــن )Tertullian( از نویســندگان ُپــرکار اولیــة مســیحیت و از اهالــی کارتــاژ در قلمــروی امپراطــوری ُرم در آفریقــا بــود )۱۶۰ 
تــا ۲۲۰ میــالدی(. او نخســتین گردآورنــده و نویســندة مجموعــه ای بــزرگ از متــون مســیحیت بــه زبــان التیــن بــود. ترتولیــن در آن طــرح 
پرســش معتقــد بــود آتنی هــا )فلســفة یونانــی( نبایــد کاری بــه اورشــلیمی ها )کالم مســیحی( داشــته باشــند تــا الهیــات مســیحی بتوانــد نظــام 

مســیحی ســره ای از باورهــای فــارغ از رّد پــای مشــرکان را پدیــد آورد.- م.
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ــی[  ــکون ]علم ــزارة س ــه آن دوران را ه ــطی ک ــرون وس ــده از ق ــت سرهم بندی ش    برداش
ــراِن  ــن صاحب نظ ــادی از ذه ــدازة زی ــا ان ــون ت ــد، اکن ــا می نمایان ــرد کلیس ــی از عملک ناش
آشــنا بــا آن دوره، رخــت بربســته اســت، ولــی همچنــان بــا قــوت در میــان کســانی کــه قصــد 
همه فهم ســازی تاریــخ علــم دارنــد، رایــج اســت؛ شــاید چــون ایــن افــراد در دهه هــای اخیــر 
ــه حرف هــای اســالف خــود  ــدون نقــادی ب ــق در ایــن حــوزه، ب ــع موث ــه مناب ــکا ب به جــای ات

ــد. ــی بوده ان متک
   ادعــای زیــر را در نظــر بگیریــد کــه به تازگــی در کتابــی از رابــرت ویلســون۳۱ در انتشــارات 

دانشــگاه پرینســتون مطــرح شــده و از ترتولیــن نقــل قــول می کند:
دیــن مســیحیت بــر مبنایــی شــکل گرفــت کــه منبــع اصلــی هدایــت و 
حقیقت یابــی اش، انجیــل بــود و چنــان منبعــی تخّطی ناپذیــر اســت. ایــن پایبنــدی 
بــه متــن مقــّدس مبنــای اصلــی مســیحیت بــود و همچنــان هســت، ولــی بی تردیــد 
مایــة ســرخوردگی تکاپوهــای علمــی شــد و البته پــس از ســقوط نظامــی امپراطوری 
ُرم در بــازه ای هزارســاله بــه تدریــج تضعیــف شــد. در آن زمــان، کارهــای باســتانی 
دیگــری کــه خصیصــة غیرمذهبــی داشــتند - از جملــه نوشــته های علمــی یونانیــان 
ــه علــت نوشــته شــدن انجیــل  باســتان - نیــز تخّطی ناپذیــر می نمــود کــه شــاید ب
ــد  ــم دادن ــت ه ــه دس ــت ب ــل دس ــن عوام ــود. ای ــتانی ب ــته های باس ــاس نوش براس
ــا یکــی از ناگوارتریــن رخدادهــا در تاریــخ مســیحیت و علــم- یعنــی محاکمــة  ت

ــد.]۱[ گالیگــه - رخ ده
در کتــاب ویلســون از پاورقــی خبــری نیســت: آیــا او احتمــاالً بــه کتــاب کیهــان۳۲- نوشــتة 
ــاب  ــوب کت ــلف محب ــه س ــت ک ــرده اس ــگاه ک ــیگن ۳۳- ن ــام کارل س ــه ن ــی ب ستاره شناس
ــش  ــه از PBS پخ ــت ک ــان اس ــای کیه ــته فیلم ه ــع رش ــاب مرج ــن کت ــت؟ ای ــودش اس خ
شــدند و در پایــان آن هــا گاه شــمار افــراد مرتبــط بــا پیشــرفت نجــوم را آورده اند. آن گاه شــمار 
بیــن طرفــداران دوران قــرون وســطی از آن رو معــروف شــده اســت کــه عهــد باســتان یونــان 
)از تالــس تــا هیپاتیــا(۳۴ را پوشــش می دهــد، ولــی هــزار ســال را نگفتــه می گــذارد و ادامــة 
ــر آن  ــِر تصاوی ــته های زی ــد. در نوش ــروع می کن ــک ش ــاردو و کوپرنی ــمار را از لئون گاه ش
ــر«   ــوع بش ــرای ن ــی ب ــت رفتة دردناک ــت از دس ــی، »فرص ــالة خال ــزار س ــة ه ــمار، فاصل گاه ش
توصیــف شــده اند.]۲[ قــدرِت چنــان افســانه ای به قــدری اســت کــه ســیگن نیــازی نمی بینــد 
ــان ســرنخی را از  ــز احتمــاالً چن ــوده اســت. خــود ســیگن نی ــر از چــه کســی ب ــد تقصی بگوی
31- . Robert Wilson
32- .Cosmos, 1980
33-. Carl Sagan

34-. Thales to Hypatia
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کتــاب ستاره شناســان بــزرگ، نوشــتة هنــری اســمیت ویلیامــز۳۵ وام گرفتــه بــود کــه فصلــی 
در بــاب قــرون وســطی، شــامل دو نقل قــول انجیلــی داشــت و پــس از آن نقل قول هــا کــه بــه 
یــک »ُجنــگ )گلچیــن( شــرقی« نســبت داده می شــوند، چنــد صفحــة ســفید وجــود داشــت. در 
ایــن نســخة منفعالنــه از افســانة مذکــور بــه آســانی فــرض می شــود پاســخ قــرون وســطی بــه 
پرســش ترتولیــن از ایــن قــرار بــود کــه آتنی هــا ]فلســفة یونــان- م[ هیــچ کاری بــه اورشــلیم 
]کالم مســیحی - م[ نداشــتند )افســانة شــماره ۱ را ببینیــد(. و چــون فقــط اورشــلیم اهمیــت 

ــا اســکندریه ای ها را همــوار نکــرد.  ــه آتنی هــا ی ــا ب ــه خــود زحمــت اعتن داشــت، کســی ب

   در نســخة شــورانگیزتِر ایــن افســانه، کلیســای قــرون وســطی اقدامــات ویژه ای بــرای محدود 
کــردن کاوش هــای علمــی انجــام داد: راجــر بیکــن۳۶ )۱۲۱۴ تــا ۱۲۱9( را زندانــی کــرد یعنی 
او را کــه خالق تریــن دانشــمند عصــر خــود معرفــی می شــود، بســته بــه منبــع اینترنتــی کــه 
در دســترس مخاطــب اســت، دو، ده یــا چهــارده یــا پانــزده ســال بــه زنــدان انداخــت. ادعــای 
زندانــی شــدن بیکــن )کــه گفتــه می شــود بــه دســتور رئیــس فرقــة فرانسیســکن۳۷ یــا راهبــان 
ســائل انجــام شــد(، نخســتین بــار ۸۰ ســال پــس از مــرگ او شــنیده شــد و همیــن واقعیــت 
بــه تنهایــی تردیدهایــی در ایــن زمینــه پدیــد مــی آورد. کســانی کــه چنــان ادعایــی را محتمــل 
دانســته اند، آن را بــا عالقــة بیکــن بــه پیشــگویی های زمــان او مرتبــط کرده انــد، در حالی کــه 
آن پیشــگویی ها هیــچ قرابتــی بــا نوشــته های علمــی، ریاضیاتــی یــا فلســفی بیکــن نــدارد.]۳[

   البتــه مورخــان تاریــخ علــم شــواهد فراوانــی علیــه ایــن افســانه یافته انــد. جــان هیلبــرون۳۸  
ــا  ــا عنــوان خورشــیدی در کلیســا۳9 ب کــه از مدافعــان واتیــکان نیســت، در آغــاز کتابــش ب
ــی  ــه مدت ــان کــرد: »کلیســای کاتولیــک ُرم ب ــی بی ــر را به خوب ــت ام ــی، واقعی ــن عبارات چنی

35-.  Great Astronomers by Henry Smith William, Simon and Schuster, 1930.
36-. Roger Bacon
37-. Franciscan
38-. John Heilbron
39-. The Sun in the Church

ــکون  ــزارة س ــه آن دوران را ه ــطی ک ــرون وس ــده از ق ــت سرهم بندی ش    برداش
ــدازة زیــادی از ذهــن  ــا ان ــد، اکنــون ت ]علمــی[ ناشــی از عملکــرد کلیســا می نمایان
صاحب نظــراِن آشــنا بــا آن دوره، رخــت بربســته اســت، ولــی همچنــان بــا قــوت در 
ــج اســت؛ شــاید  ــد، رای ــم دارن ــخ عل ــان کســانی کــه قصــد همه فهم ســازی تاری می
چــون ایــن افــراد در دهه هــای اخیــر به جــای اتــکا بــه منابــع موثــق در ایــن حــوزه، 

ــد. ــی بوده ان ــود متک ــالف خ ــای اس ــه حرف ه ــادی ب ــدون نق ب
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فراتــر از ششــصد ســال، از هنــگام احیــای یادگیــری باســتانی یعنــی اواخــر قــرون وســطی تــا 
عصــر روشــنگری، بیــش از هــر نهــاد دیگــری، کمک هــای مالــی و اجتماعــی بــرای تحقیقــات 
ــوم  ــر از نج ــی فرات ــمول حوزه های ــوان مش ــرون را می ت ــه هیلب ــرد«.]۴[ نکت ــم ک ــوم فراه نج
نیــز دانســت. خالصــه بگویــم کــه دورة قــرون وســطی گهــوارة شــکل گیری دانشــگاه ها بــود 
ــور  ــارف و نوظه ــاد نامتع ــد. نه ــد آمدن ــاپ پدی ــتگاه پ ــدی دس ــت ج ــا حمای ــگاه ها ب و دانش
ــس و آکســفورد،  ــا، پاری ــد بولونی ــی در شــهرهایی مانن ــًا خودجــوش و ناگهان دانشــگاه تقریب
حــول دانــش اســاتید مشــهور ظهــور کــرد. تــا ســال ۱۵۰۰ حــدود شــصت دانشــگاه در گوشــه 
ــا دارد؟  ــرای افســانة بحــث م ــی ب ــن پیشــرفت چــه اهمیت ــا وجــود داشــت. ای ــار اروپ و کن
ــون  ــات و مت ــه موضوع ــطی ب ــرون وس ــگاه های ق ــوای دروس دانش ــد محت ــًا ۳۰ درص تقریب
ــول  ــه تح ــی به هیچ وج ــان محتوای ــت.]۵[ چن ــاص داش ــت اختص ــای طبیع ــا دنی ــط ب مرتب
کوچکــی نبــود. تکثیــر دانشــگاه ها در فاصلــة ســال های ۱۲۰۰ تــا ۱۵۰۰ بــه معنــای وجــود 
صدهــا هــزار دانشــجو )فقــط ۲۵۰ هــزار دانشــجو در دانشــگاه های آلمــان از ۱۳۵۰ بــه بعــد( 
اســت کــه علــم را مطابــق ســّنت یونانی-عربــی می آموختنــد. بــا تکامــل یافتــن دانشــگاه ها، 
مطالبــی از اســاتید التیــن نیــز بــه محتــوای دروس راه یافــت کــه ســّنت آمــوزش را بــه مســیر 
تــازه ای کشــاند. اگــر کلیســای قــرون وســطی می خواســت راه مخالفــت یــا ســرکوب علــم 
ــر دانشــگاه ها،  ــت - در براب ــم حمای ــا تســاهل - اگــر نگویی ــد ب ــرد، بی تردی ــش بگی را در پی
ــار در ایــن  ــرای نخســتین ب اشــتباه بزرگــی مرتکــب شــد. علــوم یونانی-عربــی و پزشــکی ب
نهــاد دانشــگاه، جــای پــای محکــم و دائمــی یافتنــد و همــان جایــگاه بــود کــه علــوم طبیعــی 
ــا امــروز حفــظ کــرده اســت. دانشــجویان پرشــماری در چندیــن  ــراز و فرودهایــی ت ــا ف را ب
دانشــگاه بــا هندســة اقلیدســی، نورشناســی، مشــکالت تکویــن و تولیــد مثــل، مبانــی نجــوم، 
ــودن زمیــن آشــنا شــدند. حتــی دانشــجویان کــه دورة تحصیــل  ــارة کــروی ب و مباحثــی درب
ــا فلســفة طبیعــت و علــوم ریاضیاتــی پیــدا  ــد، آشــنایی مقدماتــی ب را کامــل طــی نمی کردن
ــة اول  ــان پذیرشــی در درج ــد. چن ــاخه ها را می پذیرفتن ــن ش ــی ای ــت طبیع ــد و ماهّی می کردن
پدیــده  ای فرهنگــی بــود زیــرا بــر قشــر نخبــة باســوادی تأثیــر می گذاشــت کــه شــامل صدهــا 
هــزار دانشــجو بــود، میــزان ثبت نــام در دانشــگاه های قلمــروی زبــان آلمانــی در میانــة قــرن 
پانزدهــم - در شــهرهایی ماننــد ویــن، هایدلبــرگ و کلــن کــه تــا امــروز نیــز دوام آورده انــد- 
ــرن  ــل ق ــم و اوای ــرن نوزده ــر ق ــداد دانشــجویان در اواخ ــی از تع ــه حت ــید ک ــه حــدی رس ب

بیســتم نیــز بیشــتر بــود.]۶[
   البتــه برخــی خواهنــد گفــت مگــر اکثــر دانشــجوها راهبــان یــا کشیشــانی نبودنــد کــه بخش 
اعظــم وقــت خــود را بــه مطالعــة الهیــات- یعنــی همــان گل سرســبد علــوم - می گذراندنــد؟ 
ــر آن دانشــجوها هیچــگاه  ــز مصــداق دیگــری از مجموعــة افسانه هاســت. اکث ــن حــرف نی ای
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ــد  ــدرک ارش ــتن م ــب داش ــم نبودند)اغل ــک ه ــات، نزدی ــل در الهی ــرایط تحصی ــه ش ــی ب حت
ــد و آنجــا  ــر باقــی می ماندن ــوم انســانی(. آن دانشــجویان در دانشــکده های هن اســتادی در عل
ــد. در  ــی را می گذراندن ــوم ریاضیات ــت و عل ــفة طبیع ــق، فلس ــل منط ــی از قبی دروس غیردین
واقــع بــه علــت اختالف نظرهــا بیــن دانشــکده ها بــه دانشــجویاِن هنــر اجــازه داده نمی شــد بــه 
مباحــث الهیاتــی مشــغول شــوند.  خالصــه بگویــم کــه اکثــر دانشــجویان بــا هیچ گونــه دروس 

الهیاتــی یــا انجیلــی ســر و کار نداشــتند.
   عــالوه بــر ایــن، برخــی دانشــگاه ها اصــاًل دانشــکدة الهیــات نداشــتند. معــدودی از دانشــگاه ها 
ــه  ــیس به هیج وج ــگاه های تازه تأس ــه دانش ــتند و ب ــکده ای داش ــان دانش ــیزدهم چن ــدة س در س
مجــوز تأســیس دانشــکدة الهیــات داده نمی شــد. دســتگاه پــاپ در ســال های دیرتــر در قــرون 
ــة  ــات داد.  در دورة »تفرق ــکدة الهی ــیس دانش ــوز تأس ــتری مج ــگاه های بیش ــه دانش ــطی ب وس
بــزرگ در کلیســای مســیحی«۴۰ کــه دو پــاپ یکدیگــر را تکفیــر می کردنــد و بــرای جلــب 
ــکدة  ــیس دانش ــوز تأس ــاپ، مج ــد، آن دو پ ــت بودن ــف در رقاب ــان مختل ــِق حاکم ــر مواف نظ
الهیــات بــه بعضــی دانشــگاه ها- از قبیــل ویــن- دادنــد کــه پیشــتر ســابقه نداشــت. ولــی حتــی 
بــا آن اقــدام هــم اقلیــت کوچکــی از دانشــجوها الهیــات می خواندنــد و دانشــکده های الهیــات 
ــن  ــد. دامنه دارتری ــن بودن ــر در دانشــگاه های شــمالی، کوچک تری ــان ســه دانشــکدة برت در می
ــایندی در  ــای شــغلی خوش ــه دورنم ــود ک ــوق ب ــتة حق ــاد رش ــة زی ــا فاصل ــوب ب ــتة محب رش

ــی داشــت. ــان غیردین ــز حاکم ــه رشــد کلیســا و نی دیوان ســاالری های رو ب

ــه  ــان ارســطو و ن ــه زم ــری ب ــن تعبی ــد گفــت چنی ــات بای ــودن الهی ــارة گل سرســبد ب    درب
ــة  ــات )به مثاب ــا الهی ــه ی ــد مابعدالطبیع ــت بگوی ــردد و او می خواس ــیحی برمی گ ــان مس متکلم
»علــم هســتی«( شــاخه ای از فلســفه و اساســی تر از ریاضیــات یــا فلســفة طبیعــت )دو »علــم« 
نظــری دیگــر در تقســیم بندی او( اســت. گرچــه صاحب نظــران پرشــماری در قــرون وســطی 
ــان  ــان متکلم ــژه در می ــگاه علمــی اش-  به وی ــد، در جای ــات را می پذیرفتن ــی الهی ــگاه عال جای
- حــرف و حدیــث وجــود داشــت. رابــرت گروستســته۴۱ )متوفــی بــه ســال ۱۲۵۳( - رییــس 

40-. Great Schism
41-. Robert Grosseteste

ــای  ــگام احی ــال، از هن ــصد س ــر از شش ــی فرات ــه مدت ــک ُرم ب ــای کاتولی کلیس
ــش  ــنگری، بی ــر روش ــا عص ــطی ت ــرون وس ــر ق ــی اواخ ــتانی یعن ــری باس یادگی
ــوم  ــات نج ــرای تحقیق ــی ب ــی و اجتماع ــای مال ــری، کمک ه ــاد دیگ ــر نه از ه

ــرد. ــم ک فراه
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دانشــگاه آکســفورد و اســقف لینکلــن۴۲- معتقــد بــود الهیــات بــرای هــر متفکــری کــه از بــار 
دردســرهای جســمی خــالص باشــد، یقینــی بیشــتر از یقیــن ریاضیات و فلســفة طبیعــت فراهم 
ــیده ایم،  ــی نرس ــان مقامات ــه چن ــه ب ــی ک ــی و فان ــودات زمین ــا موج ــرای م ــی ب ــد، ول می کن
ــا ۱۲۷۴( ــاس )۱۲۲۵ ت ــاس آکونی ــی آورد.]۷[ توم ــار م ــه ب ــتری ب ــن بیش ــات یقی  ریاضی

ــای  ــن از معیاره ــا وام گرفت ــس از گروستســته ب ــی- پ ــزرگ ایتالیای ــم و فیلســوف ب - متکل
ــد.  ــق نبودن ــاس مواف ــا آکونی ــه ب ــه هم ــت.]۸[ البت ــم اس ــات عل ــرد الهی ــتدالل ک ــطو اس ارس
ویلیــام از اوکهــم۴۳ )۱۲۸۷ تــا ۱۳۴۷( کــه از اعضــای برجســتة راهبــان ســائل )فرانسیســکن( 
در انگلســتان بــود، بــاز بــا اســتناد بــه کارهــای ارســطو، نپذیرفــت کــه الهیــات بتوانــد علــم 
ــند،  ــخیص پذیر باش ــش تش ــر از نتیجه گیری های ــد بهت ــم بای ــر عل ــول ه ــت اص ــد. او گف باش
ولــی اصــول الهیــات، اعتقــاد خدشــه ناپذیر اســت کــه بــه تعبیــر اوکهــم، »اغلــب از نظــر همــه 
ــد  ــات را واج ــب او الهی ــد«.]9[ به این ترتی ــت می نماین ــا، نادرس ــا عاقل ترین ه ــت ی ــا اکثری ی

ــت.  ــم نمی دانس ــای عل معیاره
ــد  ــب نبودن ــا راه ــیش ی ــگاه ها، کش ــتادان دانش ــجوها و اس ــر دانش ــه اکث ــت آخر اینک    دس
کــه تحصیــل در دانشــگاه، نیــاز بــه قســم  خــوردن بــه اعتقــاد دینــی داشــته باشــد. البتــه آن هــا 
ــی،  ــأن مذهب ــتند. ش ــی داش ــأن مذهب ــس، ش ــد پاری ــمالی مانن ــگاه های ش ــت کم در دانش دس
ــف رســمی،  ــه تکلی ــا خــود هیچ گون ــًا ب ــود کــه تقریب ــی ب ــی صعب الحصول ــدی حقوق طبقه بن
ــه ازدواج بودنــد(، ولــی یــک مزیــت  مذهبــی یــا غیــره نمــی آورد )مثــاًل دانشــجوها مجــاز ب
مهــم داشــت: حقــی کــه بــا  رضایــت عمــوم مــردم شــهر اعطــا می شــد تــا شــخص به جــای 
دادگاه هــای غیردینــی، در دادگاه ســهل گیرتر دانشــگاهی یــا کلیســایی محاکمــه شــود. چنــان 
شــأنی وقتــی خیلــی بــه چشــم  آمــد کــه دانشــجویی در یــک نــزاع خشــن شــهری، یکــی از 
ــردن و  ــاب ک ــس از اعتص ــق را پ ــن ح ــس ای ــجوها در پاری ــت )دانش ــهر را کش ــات ش مقام
اعتــراض بــه واقعــه ای مشــابه بــه دســت آوردنــد(. بســیاری از معروف تریــن نویســندگان در 
حــوزة فلســفة طبیعــت و متخصصــان علــوم ریاضیاتــی در آن عصــر، اعضــای کلیســا و مبلغان 

ــد. ــی آن هــا اکثریــت دانشــجویان را تشــکیل نمی دادن ــد، ول مســیحی بودن
   آیــا اگــر فــاش کنــم کــه کالس هــای درس دربــارة فلســفة طبیعــت ارســطو در ســال ۱۲۱۰ 
در پاریــس )بــا جریمــة تکفیــر( و نیــز در ۱۲۱۵ )بــدون جریمــة مشــخص( ممنــوع بودنــد، آن 
افســانه جــان دوبــاره ای خواهــد یافــت؟ خیــر. گرچــه مقامــات کلیســا چنیــن محکومیت هایــی 
را در چارچــوب توانایی هــای رســمی خــود صــادر می کردنــد، گمراه کننــده اســت کــه بگوییــم 
»کلیســا چنــان کــرد« زیــرا از ایــن حــرف شــاید اســتنباط شــود کــه احــکام مذکــور در تمــام 

42-Lincoln
43-. William of  Ockham
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ــی  ــا همگ ــا ممنوعیت ه ــا ی ــال محکومیت ه ــتند. با این ح ــار داش ــیحیت اعتب ــروی مس قلم
ــی   ــای انتصاب ــاًل کاردینال ه ــا مث ــتان ی ــک اس ــقف  هایی در ی ــوی اس ــد و از س ــی بودن محل
پــاپ بــرای امــور پاریــس اعــالم می شــدند.]۱۰[ آیــا فکــر می کنیــد کــه دربــارة دوران قــرون 
ــم،  ــه ای کــه در آن توصیــف گفت ــداً: نکت ــه خشــخاش می گــذارم؟ اصــال و اب ــه ب وســطی، مت
بســیار خطیــر اســت. اینکــه »کلیســا« را در مــوارد صــدور حکــم محکومیــت محلــی، عامــل 
]مســتقل[ بدانیــم، حــرف غلطــی نیســت، ولــی بســیار غلط انــداز اســت زیــرا چنــان احکامــی 
ــا هــم نبــود.  ــر می گذاشــت و معمــوالً دیرپ ــر بخــش بســیار کوچکــی از جمعیــت اث فقــط ب
ــر  ــق دیگ ــتادان در مناط ــجویان و اس ــال دانش ــامل ح ــا ش ــا ممنوعیت ه ــا ی آن محکومیت ه
ــی  ــن محدودیت های ــا چنی ــه ب ــیزدهم به هیچ وج ــرن س ــل ق ــفورد در اوای ــاًل آکس ــد. مث نمی ش

روبــرو نشــد )و عمــاًل افــکار ارســطو در آکســفورد بــا روی خــوش پذیرفتــه بــود(. 
ــر در  ــای متأث ــرای گروه ه ــدان ب ــه، چن ــت  پیش گفت ــه محدودی ــت ک ــوم نیس ــاًل معل    اص
قلمروهــای اســقفی )عمدتــًا در پاریــس( مهــم یــا دیرپــا بوده انــد یــا خیــر. امــروزه می دانیــم 
ــک۴۴   ــة ۱۲۴۰  فیزی ــاکان در ده ــال ۱۲۱۵، کم ــت س ــود ممنوعی ــا وج ــن ب ــر بیک ــه راج ک
ــن، دیگــر رســاله های طبیعــی- فلســفی ارســطو کــه  ــر ای ارســطو را درس مــی داد. عــالوه ب
ــدارک کارشناســی و  ــای م ــرة پیش نیازه ــال در زم ــد، در آن س ــوع بودن ــش از ۱۲۵۵ ممن پی
کارشناســی ارشــد هنــر در پاریــس محســوب می شــدند و اوضــاع اندکــی زودتــر یــا دیرتــر در 
اکثــر دانشــگاه های دیگــر در قــرون وســطی بــه همیــن شــکل درآمــد. با این حــال بــه خاطــر 
داشــته باشــید کــه وضعیــت دانشــگاه پاریــس، متعــارف نبــود و آن دانشــگاه بــه دالیــل کامــاًل 
محلــی، بیــش از میانگیــن دانشــگاه های دیگــر بــا ممنوعیت هــای کلیســایی روبــه رو می شــد. 

ــد. اکثــر دانشــگاه ها از چنــان مداخالتــی مصــون بودن
   اثــر چنــان ممنوعیت هایــی بــر پیگیــری مطالعــات علمــی در اروپــای قــرون وســطی چــه 
بــود؟ اثــر آن هــا بــه یــک دلیــل ســاده، بســیار انــدک بــود: گرچــه ممنوعیت هــا معمــوالً بــرای 
یــک محــل خــاص اعــالم می شــدند، دانشــجویان و اســاتید بــه یک محــل خــاص مقّیــد نبودند، 
ــه نیــز  ــد کــه همین گون یعنــی می توانســتند بساط  شــان را جمــع کننــد و به جــای دیگــر برون
می کردنــد. وقتــی دانشــگاه پاریــس در فاصلــة ســال های ۱۲۲9 تــا ۱۲۳۱ بــه علــت مناقشــه 
بــا مســئوالن محلــی بــه  اعتصاب کشــیده شــد، دانشــگاه تولــوز از دانشــجویان پاریــس دعوت 
کــرد بــه جنــوب ســفر کننــد )»ســرزمین موعــود ثانی کــه نهرهــای شــیر و عســل در آن جاری 
ــرد  ــادآوری ک ــان ی ــه آن ــت«( و ب ــم اس ــتان ها یش حاک ــر تاکس ــی ب ــدگار مِ ــت ... خداون اس
کــه تولــوز هیــچ ممنوعیتــی در بــارة ارســطو وضــع نکــرده اســت )»آن هــا که مشــتاق بررســی 
ــب  ــد از مطال ــا می توانن ــتند، در اینج ــش هس ــن الیه های ــا ژرف تری ــت ت ــن طبیع ــق باط دقی
44-Physics
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ــنوند«(.]۱۱[  ــد بش ــه می خواهن ــتند، هرچ ــن هس ــس قدغ ــه در پاری ــطو ک ــای ارس کتاب ه
دانشــگاه پاریــس کــه جایگاهــش همچــون »آتنی هــای جدیــد« بــود، خیلــی زود از مرحمــت 
ــر اســقف ها  ــای اســتادان در براب ــًا از مزای ــوم«۴۵- کــه عمدت ــادر عل ــارة »م ــاپ درب ــوای پ فت

طرفــداری می کــرد- بازگشــایی شــد.]۱۲[
   شــاید بگوییــد دربــارة ســال ۱۲۷۷ چــه توضیحــی داری کــه »کلیســا« بــاز هــم در پاریــس، 
۲۱9 موضــوع دانشــگاهی را محکــوم کــرد؟ در آن مشــهورترین محکومیــت قــرون وســطایی، 
بــه جبرگرایــی نجومــی، چنــد فقــره از آرای ارســطو )از جملــه امکان ناپذیــری خــأ(، و نظــرات 
ــا  ــا »ب ــه، فالســفه هســتند« ی ــه انســان های فرزان ــه ای از قبیــل »یگان ــا منفعت طلبان فکاهــی ی
دانســتن الهیــات، هیــچ امــری بهتــر شــناخته نمی شــود«، حملــه شــده بــود.]۱۳[ آن محکومیــت 
نیــز از اســقف پاریــس صــادر شــده بــود و چنــد متکلــم محافظــه کار در دانشــگاه از او حمایــت 
کردنــد. آن هــا فرصــت را مغتنــم شــمردند تــا عرصــه را بــر فیلســوفان متکبــر تنــگ کننــد و 
همدســت ارســطویی ایشــان یعنــی تومــاس آکوینــاس را بــه بــاد انتقــاد بگیرنــد. عجــب آنکــه 
یــک قــرن پیــش، مورخــی بــه نــام پیــر دوهــم، چنــان محکومیتــی را ارج گذاشــت و اثــرش 
بــر دنیــای علــم را بســیار ســازنده خوانــد. او اســتدالل کــرد کــه چنــان حکمــی فیلســوفان را 
ناچــار کــرد از شــیفتگی ارســطو و آرای او خــالص شــوند و بــه بدیل هــا فکــر کننــد. بنابرایــن 
ــا  ــای غیرارســطویی ی ــه معن ــم متجــّدد )ب ــخ شــروع عل ــخ ۱۲۷۷، تاری ــم، تاری از نظــر دوه
ــی اصــاًل  ــان توصیف ــه چن ــد ک ــول دارن ــان قب ــون مورخ ــال اکن ــود. با این ح ضدارســطویی( ب

برازنــدة قامــت محکومیت هــای پاریســی در ســال ۱۲۷۷ نیســت.
   فهرســت کوتاهــی از دســتاوردهای آن دوره نشــان می دهــد کــه تَتّبــع در طبیعــت، اروپــای 
قــرون وســطی را بــه رکــود علمــی نکشــاند. ویلیــام از َســن کلــود  در اواخــر قــرن ســیزدهم 
ــش  ــود. دیتری ــوف ب ــدن کس ــرای دی ــدر ب ــای ک ــرد دوربین ه ــگام در کارب ــمند پیش دانش
ــای  ــم معم ــرن چهارده ــدای ق ــود، ابت ــن ب ــی دومینیک ــة رهبان ــه از فرق ــرگ  ک ــون فرایب ف
رنگین کمان هــای اولیــه و ثانویــه را حــل کــرد و ایــن کار را بــه ترتیــب بــا بررســی یــک و 
دو بازتــاب درونــی نــور در یــک قطــرة بــاران )آب( انجــام داد کــه البتــه الگــوی قطــره را بــا 
یــک ظــرف شیشــه ای پــر از آب ســاخت. در همــان زمــان، فالســفة طبیعت گــرا در آکســفورد 
در حــال کاربــرد ریاضیــات بــا هــدف تحلیــل حرکــت بودنــد و بــه روش هــای نظــری بــرای 
اندازه گیــری مقادیــری بــا تغییــرات یکنواخــت رســیدند. ژان بیوریــدان  - دانشــمند پاریســی- 
در اواســط قــرن چهاردهــم از نظریــة اندازه حرکــت اســتفاده کــرد تــا حرکــت پرتابه ای، شــتاب 
ــا شــرح  ســقوط آزاد، و حتــی چرخــش بی وقفــة اجــرام در فضــای ســتاره ای را شــرح دهد)ت
ــد حفــظ می شــود و  ــا اب ــد آورد، ت ــد هنــگام خلقــت پدی دهــد حرکــت آغازینــی کــه خداون
45-. Parens scientiarum (mother of  the sciences)
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(Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1997), 45.
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the literature.
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8. Jan Aertsen, “Mittelalterliche Philosophie: ein unmögliches Projekt? Zur Wende des Philosophieverständnisses 
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ــمه   ــول اورس ــی نیک ــدان، یعن ــِر بیوری ــِر جوان ت ــدارد(. هم عص ــاز ن ــه ای نی ــچ مداخل ــه هی ب
ــن  ــی زمی ــرای چرخــش احتمال ــب از اســتدالل ها ب ــتی جال ــا اســقف شــد(، فهرس ــه بعده )ک
ارائــه و نتیجه گیــری کــرد هیچکــدام از شــواهد موجــود تجربــی یــا عقالنــی نمی توانــد بــه مــا 
بگویــد زمیــن حرکــت می کنــد یــا خیــر. مثال هــای پرشــمار دیگــری از ایــن دســت وجــود 
ــری  ــمگیر فک ــان از آزادی چش ــتادان در آن زم ــیاری از اس ــد بس ــز مانن ــراد نی ــن اف دارد. ای
برخــوردار بودنــد کــه در محیــط مباحثــات دانشــگاهی وجــود داشــت و اســتدالل متنــوع موافق 
و مخالــف، و مطــرح شــدن آن هــا و دلیــل آوری بــرای آن هــا - فقــط بــا مبانــی عقالنــی - را 
الزم می دانســت. معمــوالً همــکاران دانشــگاهی ایــن دانشــمندان - و نــه »کلیســا« - بودنــد که 

بــرای نــاکام گذاشــتن آن هــا بــه دنبــال فرصــت می گشــتند.
ــه  ــالدی ب ــا ۱۵۰۰ می ــال های ۱۱۵۰ ت ــة س ــه در فاصل ــوادی ک ــای باس ــداد اروپایی ه    تع
ــتاورد  ــن دس ــای پیشــین شــد و ای ــام زمان ه ــش از تم ــد، بی ــی دسترســی یافتن ــب علم مطال
از برکــت ظهــور، رشــد ســریع و طبیعت گرایانــة مطالــب درســی بــرای دانشــگاه های قــرون 
وســطی حاصــل گشــت. اگــر کلیســای قــرون وســطی قصــد داشــت تحقیــق در بــارة طبیعــت 
را ســرکوب کنــد، حتمــًا از ایــن کار ناتــوان بــود، زیــرا طبــق شــواهد به هیچ وجــه بــه هــدف 

خــود نرســید.
منابع:
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مقالــة پیــش رو ترجمــة 
فصــل »توحــش و جمــود« 
قــرون  »آن  کتــاب  از 
ــاک؛ در  رد  ــطای هولن وس
اثــر  اسطوره ســازی ها۱«، 
مــورخ  پرنــو،  رژیــن 
ــا  ــه ب ــت ک ــوی اس فرانس
صالــح  شــاهو  ترجمــة 

می شــود. منتشــر 

1- Those Terrible Middle Ages: 
Debunking the Myths by Regine 
Pernoud

توحش و جمود
رژین پرنو
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ــول  ــب محص ــارت و تخری ــال غ ــوالً »در ح ــودال معم ــای فئ ــی، لرده ــای درس در کتاب ه
ِدروی طالیــی دهقانــان« تصویــر می شــوند. در نوشــتار ژورنالیســتی، فئودالیســم چیــزی شــبیه 
ــای  ــی از الغ ــای انقالب ــود و در زمانه ه ــر می ش ــتبد تصوی ــای مس ــی دولت ه ــای مال بنگاه ه

ــد.  ــه می ش ــخن گفت ــی« س ــن فئودال »قوانی

واژه هــا در دوره هــای مختلــف معانــی بســیار متفاوتــی دارنــد. چنیــن بــود کــه بــرای مورخــان 
ــکل  ــا ش ــد تنه ــد. در آن عه ــی می ش ــرج تلق ــرادف هرج وم ــم مت ــم، فئودالیس ــرن نوزده ق
پذیرفتــه شــدة قــدرت متمرکــز دولتــی بــود کــه بتوانــد قوانیــن عمومــی را در هــر نقطــه ای 
داخــل مرزهــای ملــی بــه اجــرا درآورد، از قوانیــن استانداردشــده پیــروی کنــد و ســاختارهای 
ــه  ــال ۱۷۸9 ب ــه در س ــالب فرانس ــیری انق ــن تفس ــد. در چنی ــته باش ــتحکمی داش اداری مس
بقایــای »هرج ومــرج فئودالــی« پایــان داده بــود. امــروز مورخــان از »نظــام فئودالــی« ســخن 
می گوینــد، و اگــر بــه پژوهش هــای جدیــد ارجــاع داده شــود، از گانشــوف۱ تــا لوســین فِور۲، 
ــه  ــت ک ــک اس ــرج نزدی ــه هرج وم ــدر ب ــم همان ق ــه فئودالیس ــد ک ــد ش ــاهده خواه مش
»نظام«هــای دیگــر. فئودالیســم فــارغ از رخدادهــای ناگهانــی و بختانــه از هــر نظــام دیگــری 
ــره  ــتفاده ها و رســوم روزم ــای آن ریشــه در تجــارب، اس ــد؛ بنیان ه ــه نظــر می رس ــر ب منظم ت
ــوی در  ــب ق ــله مرات ــس سلس ــت و بالعک ــود نداش ــرج«ی در خ ــم »هرج وم ــد. فئودالیس دارن
دل خــود داشــت. نظــم فئودالــی در حقیقــت بســیار از نظــم پادشــاهی کــه جایــش را گرفــت 
و همچنیــن قــدرت متمرکــزی کــه جــای پادشــاهی را هــم گرفــت و امــروز در کشــورهای 

ــود.  ــاوت ب ــود، متف ــده می ش ــی دی ــف اروپای مختل
امپراطــوری ُرم کــه یــک قــدرت متمرکــز در حــد اعــالی خــود بــود در قــرن پنجــم میــالدی 
ــربرآوردند.  ــی س ــی مختلف ــای محل ــد، قدرت ه ــی آم ــه در پ ــی ک ــید. در هرج ومرج فروپاش
ــی  ــد و گاه ــی بودن ــدرت محل ــش در راس ق ــازه وارد و اطرافیان ــوی ت ــک ماجراج ــی ی گاه
زمیــن داری کــه می خواســت از تأمیــن امنیــت خــود و اطرافیانــش در غیــاب دولــت مطمئــن 
ــردم  ــر م ــا به جــای نظــارت ب ــود، ارتش ه ــده ب ــوار ش ــا دش ــادل کااله ــت تب باشــد. در حقیق
1- François Louis Ganshof
2- Lucien Febvre 

ــر  ــه از هــر نظــام دیگــری منظم ت ــی و بختان ــارغ از رخدادهــای ناگهان فئودالیســم ف
ــره  ــتفاده ها و رســوم روزم ــای آن ریشــه در تجــارب، اس ــه نظــر می رســد؛ بنیان ه ب
دارنــد. فئودالیســم »هرج ومــرج«ی در خــود نداشــت و بالعکــس سلســله مراتــب قوی 
در دل خــود داشــت. نظــم فئودالــی در حقیقــت بســیار از نظم پادشــاهی کــه جایش را 
گرفــت و همچنیــن قــدرت متمرکــزی کــه جــای پادشــاهی را هــم گرفــت و امــروز 

در کشــورهای مختلــف اروپایــی دیــده می شــود، متفــاوت بــود.
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بایــد بــرای امــن نگــه داشــتن راه هــا متمرکــز می شــدند و زمیــن اکنــون بیــش از هــر عهــد 
ــری  ــاال ام ــن ح ــت از زمی ــد. حفاظ ــاب می آم ــه حس ــروت ب ــأ ث ــته منش ــری در گذش دیگ
ــردم  ــه م ــی ک ــوازی در مناطق ــی م ــروی امنیت ــک نی ــم ی ــز می بینی ــروز نی ــود. ام ضــروری ب
خــود را بــر اثــر افزایــش جــرم و جنایــت در معــرض تهدیــد می بیننــد در حــال شــکل گیری 
اســت. ایــن موضــوع می توانــد بــه مــا در درک آنچــه در آن دوره رخ داد، کمــک کنــد؛ دهقانان 
ــه همســایه ای  ــن از امنیــت خــود و خانواده هایشــان ب ــان یافت ــرای اطمین ــاه ب ضعیــف و بی پن
کــه امــکان بــه اســتخدام درآوردن افــراد مســلح داشــت، پنــاه می بردنــد و طــرف مقابــل هــم 
در برابــر تضمیــن امنیــت دهقانــان از آنــان بخشــی از محصــول ِدرویشــان را طلــب می کــرد. 
ــه  ــی ک ــفید و ارباب ــا ریش س ــب زاده ی ــرد، نجی ــد و ل ــره می بردن ــن به ــن تضمی ــان از ای دهقان
ــر از گذشــته می یافــت و حــس  ــر و نیُرمندت ــود، خــود را ثروت مندت ــرده شــده ب ــاه ب ــه او پن ب
ــک  ــن ی ــت. ای ــع می رف ــت از او توق ــی اس ــدرِت امنیت بخش ــال ق ــه اِعم ــادر ب ــرد ق می ک
ــی  ــل خوب ــه دالی ــود و ب ــد نکــرده ب ــدرت باالدســتی آن را تائی ــه ق ــود ک ــه ب ــرارداد دوجانب ق
می شــود بنیــان آن را یــک »ســوگند« دانســت کــه در نهــاد خــود یــک مفهــوم مذهبــی بــود. 
روح آنچــه در قــرون پنجــم و ششــم در اروپــای غربــی رخ داد بــه شــکل عــام بــر همیــن مبنــا 
اســتوار بــود، اگــر چــه اشــکال آن بســته بــه زمــان و مــکان تنــوع بســیاری بــه خــود دیدنــد. 
ــده می شــود.  ــودال نامی ــروز فئ ــزی می رســیدند کــه ام ــه همــان چی ــا ب ــت همــه آن ه در نهای
کلمــات Fief و Feudum کــه در اصــل ریشــه ژرمنــی یــا ِســلتی دارنــد حقــی را بیــان می کننــد 
کــه کســی بــر کاالیــی مــادی یــا معمــوالً قطعــه ای زمیــن مالکّیــت دارد، و ایــن حــق بیشــتر 

ــور می یافــت.  ــن تبل ــا زمی ــری از کاال ی ــت، کــه در بهره گی ــه در مالکّی ن
ــتاب  ــا ش ــه در آن دوره رخ داد ب ــی ک ــزاج جمعیت های ــبب امت ــه س ــی ب ــد تکامل ــن رون ای
بیشــتری بــه حرکــت خــود ادامــه داد. مهاجرت هــای بزرگــی کــه مــا امــروز بــه اســم حمــالت 
ــات  ــکل فتوح ــه ش ــم همیش ــان می آوری ــه یادش ــم ب ــم و شش ــرون پنج ــا در ق ــزرگ بربره ب
ــل  ــر، فی المث ــان برب ــتند، بســیاری از مردم ــوند را نداش ــا تصــور می ش ــه در ذهن ه خشــنی ک
ــزار  ــد. ه ــد اســکان یافتن ــای جدی ــه شــکل کشــاورز در زمین ه ــه ســرعت ب ــا ب بورگوندی ه
ــرون  ــا ق ــا ب ــد رابطــه م ــرن بیســتم را مطالعــه کن ــا، مورخــی کــه ق ــه م ســال پــس از زمان
وســطای َپســین را از یــاد نخواهــد بــرد: آیــا کشــور مــا بــا مهاجرت هــای بــزرگ، از جملــه 
ــن  ــا ای ــه اســت؟ آی ــی بیگان ــری، مراکشــی، اســپانیایی و پرتغال ــون کارگــر الجزای ۳.۵ میلی
ــه وفــور دیــده نمی شــوند؟ تنهــا تفــاوت  روزهــا ترک هــا و یوگســالوها در هلنــد و آلمــان ب
عمــده بــا قــرون وســطی ایــن اســت کــه در آن عهــد امکانــاِت حمل ونقــل بــزرگ و ســریع بــه 
ماننــد امــروز در میــان نبــود. چنیــن بــود کــه هــرگاه میســر می شــد، بــرای مهاجــر از راه دور 
آمــده، زمینــی کــه کارگــر »ُگل-ُرمــی« تمایلــی بــرای کار کــردن روی آن نداشــت مأوایــی 
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ــد.  ــوب می ش ــکونت محس ــن و س ــرای آرام گرفت ب
در ایــن راه البتــه مشــکالتی پیــش می آمــد، امــا معمــوالً بــه شــکلی »لیبرال«تــر از هــر آنچــه 
مــا ممکــن اســت تصــور کنیــم حــل می شــدند. نخســتین ســؤالی کــه بــه ذهن هــا می رســید 
ایــن بــود کــه بــرای مجــازات مجرمــی کــه دســتگیر شــده بــود »کــدام قانــون« بایــد مبنــا 
قــرار می گرفــت. حــال مجــرم براســاس قانــون جایــی کــه در آن دســتگیر شــده بــود محاکمــه 
ــوع  ــی و تن ــت فئودال ــی وضعی ــن پیچیدگ ــود. ای ــده ب ــه از آن آم ــی ک ــه آن جای ــد، ن می ش
ــه قانــون ُرمــی، یکپارچگــی  ــود. بــرای مورخانــی کــه ب رســوم آن در ُکنــه آن تنیــده شــده ب
ــن  ــد چنی ــادت کرده ان ــدند ع ــامل می ش ــوری را ش ــرو امپراط ــه کل قلم ــش ک و بنیان های
وضعیتــی اوج بی نظمــی بــه چشــم می آیــد. در چنیــن عهــدی طبیعــی بــود از جایــی به جــای 
دیگــر عــدم تــوازن شــدیدی در قوانیــن در میــان باشــد، چیــزی کــه البتــه امــروز هــم مــا درک 

مناســبی از آن داریــم: عدالــت و حقیقــت بــرای اقشــار مختلــف معانــی متفاوتــی دارنــد. 

ــه  ــی ک ــاری در قرون ــوری ج ــم امپراط ــی از آن نظ ــد فئودال ــاری در عه ــم ج ــال نظ با این ح
ــا  ــرن پنجــم ت ــی در ق ــوند )فروپاشــی ُرم غرب ــی می ش ــرون وســطی تلق ــیاه ترین« دوره ق »س
احیــای امپراطــوری غربی توســط شــارلمانی ســیصد ســال بعــد( متفــاوت بــود. در ایــن دوره و 
بــا وجــود بدبیاری هــای مختلــف، از جملــه شــوک عظیمــی کــه مهاجمــان تــازه وارد مســلمان 
بــه همــه جهــان شــناخته شــده آن عهــد وارد کردنــد و در اروپــا بــه نــام »هــراس ساراســن۳« 
مشــهور شــد، نظــم فئودالــی بــه تدریــج جــای نظــم امپراطــوری قدیــم را در همــه جــای اروپــا 
ــود نمی توانســت  ــه دنبــال احیایــش ب گرفــت. آن قــدرت اعمــال حاکمّیتــی کــه شــارلمانی ب
تغییــر خاصــی در حقیقتــی کــه حاصــل شــده بــود پدیــد آورد: قدرتــی کــه پیشــتر در جــای 
خاصــی متمرکــز شــده بــود و اجــرای یــک اراده از پیــش تعییــن شــده را مدنظــر داشــت دیگــر 
ــده  ــی نامی ــود، آنچــه پیشــتر اراده عموم ــی ب ــای محل ــة قدرت ه ــه، زمان ــود. زمان ــان نب در می
ــی  ــک داخــل واحدهای ــر ی ــه ه ــود ک ــات بی شــماری تقســیم شــده ب ــه قطع می شــد حــال ب
مشــابه ســلول های تقریبــًا مســتقل قــرار داشــتند. اکنــون اراده فــردی از ســوی چیــزی محــدود 
و معّیــن می شــد کــه نیــروی اصلــی عهــد فئوالــی بــود: ســّنت و رســوم. در غیــاب درک ســّنت 

3- واژه ساراسن در قرون وسطای اولیه در اشاره به مهاجمان مسلمان اعم از عرب و بربر استفاده می شد.

ــد،  ــد ش ــل نخواه ــی حاص ــه فئودال ــی از جامع ــز درک ــّنت هرگ ــاب درک س در غی
ــه  ــا ن ــده ام ــی زن ــد: مفهوم ــّنت می آم ــده اش از س ــی پیش برن ــه پویای ــه ای ک جامع
ســفت و ســخت و حتــی در معــرض تغییــر کــه هرگــز بــه اراده هــای خــاص دیگــران 

قابــل تحمیــل نبــود.



Iranian Institute For Ownership and Market(IIFOM)

155

هرگــز درکــی از جامعــه فئودالــی حاصــل نخواهــد شــد، جامعــه ای کــه پویایــی پیش برنــده اش 
ــه  ــر ک ــرض تغیی ــی در مع ــخت و حت ــفت و س ــه س ــا ن ــده ام ــی زن ــد: مفهوم ــّنت می آم از س

هرگــز بــه اراده هــای خــاص دیگــران قابــل تحمیــل نبــود. 

همیــن امــروز می شــود مشــاهده کــرد کــه بــرای مثــال ایــن ســّنت ها در ممالــک 
ــه  ــا ب ــود: روش ه ــن ب ــطی رخ داد چنی ــرون وس ــه در ق ــد. آنچ ــده مانده ان ــی زبان زن انگلیس
مــوازات ضروریــات و شــرایط شــکل می گرفتنــد، برخی شــان بــه ســرعت از گردونــه خــارج 
ــز در  ــی نی ــت، و برخ ــکل می گرف ــت ش ــرعت مقاوم ــه س ــی ب ــر، برخ ــدند و در براب می ش
پایــان مــورد پذیــرش یــا حداقــل تحمــل قــرار می گرفتنــد و بــه زودی بــه »ســّنت« تبدیــل 
ــف  ــه مناطــق مختل ــره دار بســته ب ــای به ــال وام ه ــرای مث ــه ب ــود ک ــن ب ــن چنی می شــدند. ای
بــه اَشــکال و تحــت قوانیــن مختلفــی عرضــه می شــدند. چیــزی کــه مــورد پذیــرش دو ســو 
قــرار می گرفــت و بــرای مدتــی طوالنــی دوام می یافــت بــه آســانی قابــل ملغــی شــدن نبــود: 
بایــد صبــر می شــد تــا خــود بــه خــود ناپدیــد شــوند. ســّنت همــان شــیوه و روشــی بــود کــه 
ــرد و  ــت می ک ــانی را مدیری ــت انس ــی جماع ــت، زندگ ــت می یاف ــد و مقبولی ــده می مان زن
ــر تمایــالت شــخصی موانعــی می ســاخت. البتــه همــواره افــرادی وجــود داشــتند کــه  در براب
ســعی می کردنــد از روی موانــع ســاخته شــده از ســوی گروه هــا و اجتمــاع بجهنــد، امــا ایــن 
ــرای  ــی ب ــدرت عموم ــر ق ــد، و اگ ــای می گرفتن ــکنی ج ــته قانون ش ــوالً در دس ــات معم اقدام
ــرد و  ــورد ط ــرار داشــت م ــه در آن ق ــی ک ــود او از ســوی گروه مجــازات خاطــی در کار نب
ــود، چنیــن  ــه تنهایــی زیســتن بســیار دشــوار ب ــم قــرار می گرفــت. در روزگاری کــه ب تحری

کیفــری چنــدان ســبک نبــود. 
چنان کــه بــه شــکلی بســیار خالصــه بیــان شــد، این هــا بنیان هــای جامعــه فئودالــی را شــکل 
می دادنــد، چیــزی کــه بــا آنچــه بعدهــا و تحــت عنــوان اصــالح اجتماعــی رخ داد بــه شــکلی 
عمیــق متفــاوت بــود. حــق درگیــر شــدن بــه شــگل گروهــی و نــه الزامــًا بــا مجــوز دولتــی بــه 
رســمیت شــناخته می شــد کــه بــه معنــی مجــاز بــودن انتقام گیــری از ســوی یــک گــروه در 
صــورت صدمــه دیــدن یــا مــورد بی احترامــی قــرار گرفتــن یکــی از اعضایــش از ســوی هــر 
ــیم  ــی می اندیش ــه فئودال ــه جامع ــه ب ــر هنگامی ک ــوی دیگ ــود. از س ــر ب ــی دیگ ــو گروه عض

جامعــه فئودالــی را خواســته های برخاســته از جوامــع کوچــک محلــی و در عین حــال 
ــه ای  ــاس جامع ــرد و از اس ــش می ب ــخاص پی ــن اش ــای بی ــا موافقت ه ــراه ب هم
ــو  ــهری خ ــی ش ــان زندگ ــری و رجح ــه برت ــان ب ــا چن ــروز م ــود. ام ــتایی ب روس
ــرد. ــأت می گی ــهر نش ــدن از ش ــت: تم ــن اس ــان ای ــرض اصلی م ــه ف ــم ک گرفته ای
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ــواده،  ــار، خان ــم: تب ــاد ببری ــت را از ی ــکل می گرف ــاس آن ش ــر براس ــه تفک ــی ک ــد خط نبای
ــات  ــاس ارتباط ــه براس ــن جامع ــال ای ــردی. در عین ح ــای ف ــا و ایده ه ــه صداه ــوار، و ن خان
ــاب تعریــف  ــر ارب ــود کــه وفــاداری در براب ــه تــک، و چنیــن ب ــود، تــک ب فــردی اســتوار ب
ــو بســته  ــاره از ن ــان دوب ــد و پیم ــود عه ــاز ب ــی داد، نی ــی رخ م ــه و دعوای ــر حادث می شــد. اگ
شــود. عهــد فئودالــی در چنیــن بســتری متولــد شــد و شــکل بــازی شــکل گیری اتحادهایــی را 
یافــت کــه ممکــن بــود بــه ســرعت از هــم بپاشــند. کلمــه Vassal بــه معنــی تحــت قیمومــت و 
وابســته کــه منشــأیی ِســلتی داشــت در اصــل بــه معنــی کســی بــود کــه ســوگند وفــاداری بــه 
یــک اربــاب می خــورد. جنگ هــای فئودالــی کــه شــباهت اندکــی بــا جنــگ مــدرن داشــتند 
ــه  ــی ریش ــّنت های اجتماع ــرد ی و س ــای ف ــده پیمان ه ــبکه پیچی ــان ش ــل از هم ــز در اص نی

ــد.  ــی بودن ــان جامعــه فئودال ــد کــه بنی می گرفتن

ــراه  ــال هم ــی و در عین ح ــع کوچــک محل ــته از جوام ــته های برخاس ــی را خواس ــه فئودال جامع
بــا موافقت هــای بیــن اشــخاص پیــش می بــرد و از اســاس جامعــه ای روســتایی بــود. امــروز 
مــا چنــان بــه برتــری و رجحــان زندگــی شــهری خــو گرفته ایــم کــه فــرض اصلی مــان ایــن 
 Urb اســت: تمــدن از شــهر نشــأت می گیــرد. حتــی واژه »شــهریت۴« نیــز صــورت زنــده شــدة
عهــد باســتان اســت. امــا ایــن واژه از قــرون وســطی بــه مــا نرســیده اســت. کل تاریــخ قــرون 

وســطی چیــزی برعکــس ایــن مفهــوم را پیــش چشــمان مــا می گــذارد. 
ــود  ــن ب ــرو معّی ــک قلم ــاد ی ــه نم ــد، ک ــد می ش ــه متول ــک قلع ــرون وســطایی از ی ــدن ق تم
ــهری داشــت.  ــی ش ــا زندگ ــی ب ــاط اندک ــت و ارتب ــرار می گرف ــتایی ق ــی روس و در چهارچوب
تمــدن قــرون وســطایی بــه زندگــی دربــاری معنــی بخشــید کــه نامــش هــم به منشــأش اشــاره 
ــاب داشــتند.  ــار عــام یافتــن در حضــور ارب ــا اجــازه ب دارد:کورت۵جایــی در قلعــه کــه رعای
قلعــه فئودالــی یــک واحــد دفاعــی و مرکــزی حیاتــی بــرای کنتــرل قلمــرو بــود، قلــب شــبکه 
و جــای مقدســی بــود کــه قــرار بــود از جمعیــت روســتایی تحــت تســلط اش دفــاع کنــد، و 
4- Urbanity
5-Court

ــای ایدئولوژیکــی باشــد،  ــه اولویت ه ــق تاریخــی، و ن ــال حقای ــه دنب اگــر کســی ب
ضــروری اســت کــه درک کنــد تولــد و گســترش بــورژوازی ارتبــاط مســتقیمی بــا 
تولــد و گســترش نظــم و قلمــرو فئودالــی دارد. واژه بــورژوا خــود بــار اول در متــون 
قــرن یازدهــم ظاهــر می شــود؛ هم زمــان بــا تولــد شــهرهای جدیــد در عهــد فئودالــی 

و مشخص شــدن مرزهــای قلمروهــای روســتایی.
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ــه غنــی فرهنگــی از ســّنت ها را در خــود داشــت کــه رنــگ اندکــی از فرهنــگ عهــد  گنجین
باســتان را نمــود می دادنــد )اگــر چــه عهــد باســتان نیــز در دوران فئودالــی مــورد کنــکاش و 

کنجــکاوی عمیــق قــرار گرفــت(. 
ــن نهــاد کــه در کل شــبکه  ــر عهــده داشــت؛ ای ــار قلعــه، صومعــه نقــش آمــوزش را ب در کن
ــگاه و  ــگاه و آموزش ــش عبادت ــان نق ــود هم زم ــده ب ــده ش ــی پراکن ــد فئودال ــتایی عه روس
ــون و  ــی و کیفیــت مت ــه فراوان ــی اســت نگاهــی ب ــا کاف ــا می کــرد. تنه محــل مطالعــه را ایف
نســخه های خطــی جایــی مثــل کتابخانــه صومعــه مــون َســن میشــل۶ در نرمانــدی بیندازیــم؛ در 
عیــن موقعیــت منــزوی و دسترســی صعــب و دشــوار بــه آن، یــک جزیــره کوچــک در محاصرة 
ــزرگ روســتایی  ــه ب ــک منطق ــرای ی ــه در نقــش مرکــزی آموزشــی ب ــّواج، صومع ــای م دری
ــزی  ــود. چی ــک ب ــاط نزدی ــت روســتایی اطرافــش در ارتب ــا جمعی ــای نقــش می کــرد و ب ایف
کــه در قــرون جدیــد تغییــر کــرد؛ محیــط روســتایی دیگــر جایــی بــرای علــم و آمــوزش نبود، 
پاریــس انــدک انــدک بــه مرجعیــت علمــی دســت یافــت و بــا انقــالب ۱۷۸9 دیگــر وضــع 

ــد.  ــت ناپذیر ش برگش
ــه اولویت هــای ایدئولوژیکــی باشــد، ضــروری  ــق تاریخــی، و ن ــال حقای ــه دنب اگــر کســی ب
اســت کــه درک کنــد تولــد و گســترش بــورژوازی ارتبــاط مســتقیمی بــا تولــد و گســترش 
ــر  ــم ظاه ــرن یازده ــون ق ــار اول در مت ــود ب ــورژوا خ ــی دارد. واژه ب ــرو فئودال ــم و قلم نظ
ــای  ــدن مرزه ــی و مشخص ش ــد فئودال ــد در عه ــهرهای جدی ــد ش ــا تول ــان ب ــود؛ هم زم می ش

ــتایی. ــای روس قلمروه
۶- صومعة مون َسن میشل به عنوان دومین نقطه دیدنی و سمبلیک فرانسه پس از برج ایفل شناخته می شود.
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ــن  ــی از زیباتری ــوان یک ــو  را می ت ــو اِک ــر اومبرت ــو « اث ــی »بائودولین ــان تاریخی-تخیل رم
توصیفــات ادبــی عهــد قرون وســطی توســط یــک ادیــب دوران مــدرن دانســت. اومبرتــو اکــو 
در بــه تصویــر کشــیدن تاریــخ قــرون میانــه در قالــب کلمــات، به راســتی نــادرة دوران بــود و 
می تــوان گفــت تاریــخ و اســاطیر و فلســفه و علــم کالم قــرون وســطی را در قالــب تخیــل و 

ــید«. ــس می کش ــت، آن را »نف ــتان نمی ریخ داس
ــش از  ــت کمابی ــاب اس ــه راوی کت ــی ک ــان زادة ایتالیای ــک دهق ــو، ی ــای بائودولین حکایت ه
ــه همــه جــای دیگــر پــر می کشــد. ســخن از  زادگاهــش، شــمال ایتالیــا شــروع می شــود و ب
روزهــای جان گــداز غــارت قســطنطنیه در ســال ۱۲۰۴ مســیحی بــه دســت صلیبیــان درگیــر 
جنــگ داخلــی بیزانــس، آنــگاه کــه »نصــف جهــان« عالــم مســیحیت در آتــش حــرص و آِز 
ــوای  ــود، دع ــاز می ش ــوخت آغ ــی می س ــداِن« صلیب ــیده و »مجاه ــه دوران رس ــازه ب ــز ت ونی
ــت  ــارد دول ــه لمب ــا اتحادی ــپ ب ــش ســرخ آن ســوی آل ــا ، امپراطــور ری ــک بارباروس فردری
ــا زادگاه اکــو اســت( و پســرک  ــا روایــت خــود را دارد)شــمال ایتالی شــهرهای شــمال ایتالی
روســتایی در داســتانی شــگرف بــه دانشــگاه های اروپایــی کشــیده می شــود و آنــگاه در قالــب 
مارکوپولویــی دیگــر بــه ســفری رود کــه نیمــی  افســانه اســت و نیمــی حقیقــت، در جســتجوی 
»پرســتر جــان« افســانه ای کــه دیرزمانــی نامــش در عالــم مســیحیت به عنــوان »شــاه روحانــی 
ــان از شــرق »یأجــوج و مأجــوج« مغــول  ــود، اگــر چــه در پای ــا جــاری ب ــر زبان ه شــرق« ب
ــّران بــود تــا  ســربرآورد و نــه پرســتر جــان. گوییــا تیــغ خاقــان بــزرگ، تموچیــن بیشــتر بُ
ــد.  ــی در ذهن هــای مغربیــان ســاخته بودن اونگ خــان و یلوداشــی نســطوری کــه چنیــن خیال
ــخ و اســطوره و کالم و فلســفة َمدرســی  ــردن بیشــتر از اکــو، از تاری ــذت و حــض ب ــرای ل ب
قــرون وســطی بایــد کمابیــش بهــره ای داشــت. در میــان کالم اکــو از اقتصــاد قرون وســطایی، 
ــوان آموخــت و آن تصــور »عصــر تاریکــی«  ــه بســیار می ت ــاختار جامع حکمــت و ادب و س
کــه مدت هــا بــر فضــای فکــری و آکادمــی غربــی ســایه انداختــه بــود، در دیــد اکــو بــه دوره 
قــرون وســطی دیــده نمی شــود. دگردیســی اقتصــاد از مبادلــه ای بــه پولــی، قــدرت گرفتــن و 
گســترش دولــت شــهرهای شــمال ایتالیــا کــه طالیــه دار رنســانس شــدند، تجــارت میان شــرق 
و غــرب البــه الی صفحــات »بائودولینــو« به وضــوح قابــل مشــاهده اســت و نمــودی مناســب 
از روزگار قــرون ۱۲ و ۱۳ میــالدی چــه در شــرق نزدیــک و چــه اروپــای غربــی پیــش چشــم 
خواننــده می نهــد. کتــاب بائودولینــو بــا ترجمــه رضــا علیــزاده در ایــران توســط نشــر روزنــه 

منتشــر شــده اســت.

بائودولینو
اومبرتو اکو
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در ســال ۱9۸۰ اومبرتــو اکو۱ 
، اولیــن رمــان خــود، »آنــک 
ــرد؛  ــر ک ــام گل۲« را منتش ن
ــر  ــه روایتگ ــتان ک ــن داس ای
حــوادث مختلفــی بــود، یکــی 
از مهم تریــن مناظــرات قــرون 
وســطی را نیــز به صــورت 
ــرد.  ــت می ک ــی روای کوتاه
ــود  ــد رازآل ــه بُع ــد ک هرچن
و کارآگاهــی ایــن داستـــان، 
مباحــث  از  پررنگ تــر 
ــت اســت،  ــه مالکّی ــوط ب مرب
ــا واقعیــت،  امــا تطبیــق آن ب
نــکات جالبــی را آشــکار 

. می کنــد

1- Umberto Eco
2- The Name of  the Rose

جدال مالکّیت در کلیسا
فاطمه نصیری
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ــا  ــان ب ــه انس ــود ک ــک ب ــری تاری ــًا عص ــطی صرف ــرون وس ــه ق ــد ک ــردم معتقدن ــوم م عم
ــکل گیری و  ــه ش ــذارد. از آنجایی ک ــدم بگ ــنایی ق ــه روش ــه عرص ــت ب ــور از آن توانس عب
تحــول اندیشــه در کوتاه مــدت میســر نیســت، بنابرایــن ثمــرة تحــوالت این چنینــی معمــوالً 
ــی در  ــرون وســطی مناظرات ــی ق ــارور می شــود. در ســده های پایان ــد، ب ــس از تول ــا پ قرن ه
ــت  ــق مالکّی ــج آن ح ــه نتای ــود ک ــان ب ــیحی در جری ــف مس ــای مختل ــا و فرقه ه ــان علم می
ــن  ــو ، اولی ــو اک ــد. در ســال ۱9۸۰ اومبرت ــه ذات انســانی بازمی گردان ــرون ب ــم بی را از عال
رمــان خــود، »آنــک نــام گل « را منتشــر کــرد؛ ایــن داســتان کــه روایتگــر حــوادث مختلفــی 
ــت  ــی روای ــورت کوتاه ــز به ص ــطی را نی ــرون وس ــرات ق ــن مناظ ــی از مهم تری ــود، یک ب
ــث  ــر از مباح ــتان، پر رنگ ت ــن داس ــی ای ــود و کارآگاه ــد رازآل ــه بُع ــد ک ــرد. هرچن می ک
مربــوط بــه مالکّیــت اســت، امــا تطبیــق آن بــا واقعیــت، نــکات جالبــی را آشــکار می کنــد.

ــود  ــنگی خ ــای س ــا نم ــه ب ــت ک ــع اس ــه ای واق ــه، صومع ــیده از م ــه ای پوش ــراز تپ ــر ف  ب
شــعار »نظــم و وحشــت« معمــاری گوتیــک در قــرون وســطی را فریــاد می زنــد. بیــرون از 
دیوارهــای ســنگی، مــردم محلــِی گرســنه بــا لباس هــای پــاره و چهره هــای تکیــده در حــال 
ــان می بخشــند. در  ــه راهب ــوال نداشته شــان ب ــات از ام ــرور هســتند و گاهــی اوق ــور و م عب
درون دیوارهــای صومعــه، یکــی از غنی تریــن کتابخانه هــای جهــان مســیحیت و گنجه هایــی 
مملــو از جواهــرات بی نظیــر محبــوس شــده اســت. راهبــان کــه معــدود باســوادان جامعه انــد، 
ــاالر  ــا را در اختیارداشــته  باشــند و در ت ــد برخــی از کتاب ه ــدار می توانن ــه تشــخیص کتاب ب
ــت و  ــدون زین ــای ب ــا لباس ه ــوند. آن ه ــغول ش ــان مش ــی و تذهیبش ــه رونویس ــتنتاخ ب اس
ــتی  ــه ساده زیس ــد. البت ــاده می خوابن ــیار س ــای بس ــند و در حجره ه ــگ می پوش ــک رن ی
آن هــا شــامل تغذیــه نمی شــود و عمومــًا از غذاهــای بســیار لذیــذ بهــره  می برنــد. امــا همــة 
روزهــای رمــان اکــو بــه ایــن انــدازه یکنواخــت نیســت و اتفاقاتــی در شــرف وقــوع اســت. 
ــان  ــره ای می ــان مناظ ــرف، میزب ــفارت خانه ای بی ط ــه س ــه مثاب ــت ب ــرار اس ــه ق ــن صومع ای
ــر  ــره، فق ــوع مناظ ــد. موض ــکن ها باش ــای فرانسیس ــدادی از اعض ــا و تع ــدگان کلیس نماین
مســیح اســت. فرانسیســکن ها معتقدنــد کــه مســیح فقیــر بــود؛ آن هــا  نیــز بــه تبعیــت از او 
مالــک چیــزی نیســتند و صرفــًا از کاالهــای مختلــف بهــره می برنــد. ایــن در حالــی اســت کــه 
ــد مالــک چیزهــای مختلفــی باشــد و ایــن  ــد کــه انســان می توان نماینــدگان کلیســا معتقدن
یــک حــق طبیعــی اســت. اســتفاده کلیســا از دســتگاه تفتیش عقایــد و اشــاره بــه آن در ابتدای 
ــاوت در  ــرای قض ــی ب ــد و بی طرف ــیاه می کن ــرف را س ــک ط ــره ی ــاپیش چه ــتان، پیش داس
مــورد مباحــث مناظــره از میــان مــی رود. تطبیــق قضایــای داســتان اکــو بــا واقعیــت، بیانگــر 
ــه  ــطی، در زمین ــرون وس ــای ق ــایند کلیس ــدان خوش ــرة نه چن ــود چه ــا وج ــه ب ــت ک آن اس
حقــوق انســان بــرای مالکّیــت، حــق بــا کلیســا بــود و بســیاری از  تحــوالت و انقالب هــای 
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فکــری و اقتصــادی کــه در قــرون بعــدی رخ مــی داد، در گــرو اثبــات درســتی عقیــده کلیســا 
در ایــن زمینــه بــود. 

سیمای قهرمان داستان
ــوان  ــکن، به عن ــه فرانسیس ــای فرق ــکرویل از اعض ــام باس ــالدی، ویلی ــال ۱۳۲۷ می درس
ــه  ــام آدســو رهســپار ســفری ب ــه ن ــه همــراه نوآمــوزی ب شــخصیت اصلــی داســتان اکــو، ب
ــی از  ــدف اصل ــود. ه ــا می ش ــمال ایتالی ــا در ش ــه بندیکتین ه ــق ب ــه ای متعل ــد صومع مقص
ایــن ســفر آن اســت تــا در یــک بحــث الهیاتــی بیــن فرانسیســکن ها و فرســتادگان پــاپ بــا 
موضــوع فقــر مســیح شــرکت کنــد. پیــش از رســیدن ویلیــام بــه صومعــه، در جریــان یــک 
قتــل، یکــی از راهبــان جــواِن صومعــه، جــان باختــه اســت؛ امــا ایــن ســرآغاز ماجــرا اســت و 
بــا گذشــت چنــد روزـ ایــن واقعــه بــه زنجیــره ای از قتل  هــای عجیــب  در صومعــه تبدیــل 
ــد  ــش عقای ــتگاه تفتی ــه در دس ــام ک ــتان، ویلی ــاز داس ــش از آغ ــال های پی ــود. در س می ش
ــن ســمت  ــت از ای ــاد و در نهای ــدان افت ــه زن ــاپ ب ــا پ ــل اختــالف ب اشــتغال داشــت، به دلی
ــف  ــه کش ــه در زمین ــی ک ــل مهارت ــال به دلی ــت. با این ح ــا گریخ ــرد و از آنج ــتعفا ک اس
حقیقــت دارد، دیرســاالر صومعــة بندیکتــی از او می خواهــد تــا پیــش از رســیدن نماینــدگان 
ــه  ــه ای ک ــا عالق ــام ب ــس ویلی ــن پ ــد. زی ــل را بیاب ــد، قات ــش عقای ــتگاه تفتی ــا دس ــاپ ی پ
ــد.  ــاز می کن ــل را آغ ــارة قت ــق درب ــد، تحقی ــان می ده ــه نش ــوز صومع ــه مرم ــه کتابخان ب
ــی و  ــخصیت واقع ــی از دو ش ــوان ترکیب ــو را می ت ــو اک ــط اومبرت ــده توس ــق ش ــاِم خل ویلی
خیالــی دانســت. از نظــر عقیدتــی، او بــه ویلیــام اوکام از راهبــان فرانسیســی قــرن چهــارده 
ــور  ــای آرت ــِز کتاب ه ــرلوک هلم ــه ش ــة او ب ــای کارآگاه مآبان ــا ویژگی ه ــباهت دارد. ام ش
ــا  یــک فرانسیســی معتقــد  کانــن دویــل شــبیه اســت. در واقــع می تــوان گفــت کــه مــا ب
ــت  ــه در قام ــی قابل توج ــه و تیزهوش ــتن تجرب ــل داش ــه به دلی ــم ک ــیح مواجهی ــر مس ــه فق ب
ــه  ــود ک ــکار می ش ــی آش ــخصیتی او زمان ــات ش ــا تناقض ــود. ام ــر می ش ــک کارآگاه ظاه ی
بــه مالکّیــت بــاور نــدارد امــا بــه ارســطو و دفتــر دوم بوطیقــای او عالقــه نشــان می دهــد.

ــید  ــدرت رس ــی به ق ــا فلســفه ارســطو، پاپ ــد مســیحیت ب ــس از پیون ــرن پ ــک ق ی
کــه حقــوق دان و تعلیم یافتــه مکتــب تومیســتی بــود و از مشــاوراِن طرفــدار تومــاس 
ــیش های  ــت کش ــم گرف ــالدی او تصمی ــة ۱۳۲۰می ــرد. در ده ــره می ب ــاس به آکوین
ــت را  ــاع و مالکّی ــی انتف ــر جدای ــی ب ــده خــود مبن ــا عقی ــد ت فرانسیســی را وادار کن

تــرک کننــد.
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عبور از مسیحیت افالطونی
ــری  ــای فک ــا فض ــنایی ب ــا آش ــکن ها و کلیس ــان فرانسیس ــره می ــت مناظ ــم اهمی ــرای فه ب
آن ســال ها از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت. در واقــع تحوالتــی کــه در فضــای فکــری 
ــاوت از  ــا حــدودی متف ــرن ت ــن ق ــا ای ــرن ســیزدهم رخ داد موجــب شــد ت مســیحیت در ق
ــه مــرور  ــود کــه ب ــرادی ب قــرون گذشــته باشــد. در ایــن ســال ها راجــر بیکــن یکــی از اف
پــی بــرد بــرای رســیدن بــه حقیقــت تجربــی، مشــاهده علمــی از اهمیــت باالیــی برخــوردار 
ــاس  ــیزدهم، توم ــرن س ــته ق ــوف برجس ــن فیلس ــی بزرگ تری ــاور برخ ــه ب ــا ب ــت. ام اس
ــری  ــان فک ــی را در جه ــول قابل توجه ــود تح ــم خ ــفه تومیس ــا فلس ــه ب ــود ک ــاس ب آکوین
ــه وجــود آورد. دلیــل ایــن امــر نیــز آن اســت کــه در ایــن ســال ها ارســطو و  مســیحیت ب
اندیشــه هایش از جهــان عرب)اســالمی( بــه اروپــا بازگشــت و تومــاس آکوینــاس توانســت 
مســیحیت افالطونی مــآب آن ســال ها را بــا فلســفه ارســطو پیونــد دهــد. اهمیــت اقتصــادی 
ــود  ــتاد خ ــالف اس ــر خ ــطو ب ــه ارس ــود ک ــدا می ش ــی هوی ــیحیت آنجای ــدن مس ارسطویی ش
یعنــی افالطــون، مالکّیــت خصوصــی را بــر مالکّیــت اشــتراکی ارجــح می دانســت. بــه عقیــده 
او در وضعیــت اشــتراکی اســتفاده درســتی از امــوال صــورت نخواهــد گرفــت. ایــن بــه آن 
ــد  ــی احســاس مســئولیت نمی کن ــای جمع ــه دارایی ه ــه هیچ کــس نســبت ب ــا اســت ک معن
و در نتیجــه مراقبــت درســتی از آن هــا بــه عمــل نمی آیــد و بــه همیــن دلیــل منابــع ارزشــمند 
ــاز  ــش از آغ ــرن پی ــه دو ق ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــاس می ت ــف می شود.بر این اس ــد تل و مفی
ــزی  ــوق انســان پی ری ــه حق ــدی ب ــگاه جدی ــر، ن ــن لوت ــری مارتی ــه رهب ــی ب اصالحــات دین
ــد.  ــاده می ش ــف آم ــای مختل ــادی در عرصه ه ــوالت بنی ــرای تح ــرب ب ــان غ ــد و جه می ش

مناظره ای در باب مالکّیت
در فضــای داســتان اکــو تــا پیــش از آنکــه بدانیــم فقــر مســیح چیســت و فرانسیســی ها در 
ایــن زمینــه بــه چــه چیــزی معتقــد بودنــد چیــزی تحــت عنــوان مســائل اقتصــادی ذهــن مــا 
ــا پــس از آن دیگــر  ــل هســتیم؛ ام ــن قات ــی یافت ــان در پ ــر نخواهــد کــرد و همچن را درگی

تطبیــق قضایــای داســتان اکــو بــا واقعیــت، بیانگــر آن اســت کــه بــا وجــود چهــرة 
ــرای  ــان ب ــوق انس ــه حق ــطی، در زمین ــرون وس ــای ق ــایند کلیس ــدان خوش نه چن
ــری و  ــای فک ــوالت و انقالب ه ــیاری از  تح ــود و بس ــا ب ــا کلیس ــق ب ــت، ح مالکّی
اقتصــادی کــه در قــرون بعــدی رخ مــی داد، در گــرو اثبــات درســتی عقیــده کلیســا 

ــود. در ایــن زمینــه ب
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چنیــن نیســت. در واقــع طولــی نمی کشــد کــه مســئله حــق مالکّیــت نقــش پررنگــی پیــدا 
ــت،  ــویم در واقعی ــه می ش ــه متوج ــود ک ــتر می ش ــوع بیش ــت موض ــی اهمی ــد و زمان می کن
ــاپ ژان  ــان پ ــالدی می ــارده می ــده چه ــن س ــای آغازی ــره ای در دهه ه ــث و مناظ ــن بح چنی
ــد  ــس از پیون ــرن پ ــک ق ــدوداً ی ــت. ح ــته اس ــود داش ــکن ها وج ــت و دوم و فرانسیس بیس
مســیحیت بــا فلســفه ارســطو، پاپــی به قــدرت رســید کــه حقــوق دان و تعلیم یافتــه مکتــب 

ــرد.  ــره می ب ــاس به ــاس آکوین ــدار توم ــود و از مشــاوراِن طرف تومیســتی ب

ــا  ــد ت ــی را وادار کن ــیش های فرانسیس ــت کش ــم گرف ــالدی او تصمی ــة ۱۳۲۰می در ده
عقیــده خــود مبنــی بــر جدایــی انتفــاع و مالکّیــت را تــرک کننــد. ایــن در حالــی اســت کــه 
ــود  ــات خ ــًا احتیاج ــود و صرف ــزی نب ــک چی ــیح مال ــه مس ــد ک ــد بودن ــی ها معتق فرانسیس
ــک  ــه از ی ــکن ها ک ــرد فرانسیس ــتی رویک ــان تومیس ــر حقوق دان ــرد. از منظ ــع می ک را رف
ــد  ــی می کردن ــت را نف ــق مالکّی ــر ح ــوی دیگ ــد و از س ــی را می پذیرفتن ــتفاده عمل ــو، اس س
غیرقابل قبــول بــود. آن هــا معتقــد بودنــد کــه اگــر قــرار اســت کــه فرانسیســکن ها چیــزی 
ــمیت  ــه رس ــان را ب ــهم آن ــه س ــد، جامع ــتفاده کنن ــند و از آن اس ــته  باش ــار داش را در اختی
شــناخته اســت. بنابرایــن اگــر مســیح و حواریــون از چیــزی اســتفاده می کردنــد، مالــک آن 
ــا اســتفاده از اســتدالل های مختلــف،؛ ســعی در اثبــات عقایــد  ــد. امــا فرانسیســکن ها ب بودن

ــود.  خــود داشــتند. ویلیــام اوکام یکــی از نماینــدگان برجســتة آن هــا در ایــن زمینــه ب
ــه  ــت ب ــل اس ــن قات ــر و دار یافت ــام در گی ــه ویلی ــی ک ــام گل«  زمان ــک ن ــان »آن در رم
مناظــره بــا نماینــدگان کلیســا خوانــده می شــود. او بحــث خــود را دربــارة حــق کلیســا در 
تحمیــل عقایــد خــود بــر دیگــران آغــاز می کنــد. ویلیــام در قســمتی از داســتان می گویــد: 
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»اگــر مســیح می خواســت کشیشــان او قــدرت متکــی بــر زور را بــه دســت آورنــد، او هــم 
ــن  ــرد؛ بنابرای ــن نک ــرد. او چنی ــرر می ک ــود را مق ــکام خ ــق اح ــد عتی ــی در عه ــل موس مث
مایــل بــه ایــن کار نبــود. یــا شــاید کســی بخواهــد ایــن عقیــده را مطــرح کنــد کــه مســیح 
می خواســت چنیــن کنــد؛ ولــی چــرا در طــول ســه ســال موعظــه، وقــت یــا امــکان گفتــن 

ایــن حــرف را پیــدا نکــرد؟ 

ــگاه  ــه ایــن کار نداشــت، چــون اگــر می خواســت، آن درســت ایــن اســت کــه او تمایلــی ب
ــی  ــد و مســیحیت دیگــر نوعــی قانون ــه شــاه تحمیــل کن ــاپ می توانســت اراده خــود را ب پ
ــر  ــیح غی ــر مس ــورد فق ــکن ها در م ــری فرانسیس ــای فک ــع بنیان ه ــود.« در واق آزاد نمی ب
قابــل اثبــات بــود. ویلیــام نیــز به خوبــی از ایــن مســئله آگاه بــود و اصــراری بــر اثبــات آن 
ــه ایــن نتیجــه می رســد کــه »اگــر فرانسیســی ها می خواهنــد فقیــر  نداشــت. او در نهایــت ب
ــه  ــد.« بالفاصل ــت کن ــایانه ای مخالف ــن ارادة پارس ــا چنی ــد ب ــد و نبای ــاپ نمی توان ــد، پ بمانن
ــر  ــل از س ــن قات ــرای یافت ــود را ب ــالش خ ــام ت ــره، ویلی ــن مناظ ــن ای ــان یافت ــس از پای پ

ــود.   ــته می ش ــت بس ــوق مالکّی ــدة حق ــرد و پرون می گی
ــال های  ــه در س ــویم ک ــه می ش ــم متوج ــگاه کنی ــخ رخ داده ن ــه در تاری ــه آنچ ــر ب ــا اگ ام
ــر  ــالف نظ ــکن ها، اخت ــه فرانسیس ــش فرق ــان پیدای ــی از زم ــتان یعن ــاز داس ــش از آغ پی
ــاپ  ــال در ســال ۱۲۷9 پ ــرای مث ــاز شــد. ب ــا و کلیســا آغ ــان آن ه ــت می ــة مالکّی در زمین
ــی و  ــی صــادر کــرد کــه براســاس آن فرانسیســکن ها صاحــب دارای نیکــوالس ســوم فرمان
ــت داشــت. در آن   ــر آن هــا مالکّی ــود کــه ب ــد، امــا در کالم، مقــام مقــدس پــاپ ب کاال بودن
ــه و  ــه معامل ــا ب ــد ام ــتفاده می کردن ــف اس ــای مختل ــز از کااله ــکن ها نی ــال ها فرانسیس س
ــه دســتگاه  ــد ب ــل نبودن ــی قائ ــرای خــود حق ــا ب ــه آن ه ــد؛ از آنجایی ک تجــارت نمی پرداختن
ــه  ــا در قــرن بعــدی ایــن مناظــرات شــکل دیگــری ب ــد. ام ــز مراجعــه نمی کردن ــت نی عدال
ــام  ــان ویلی ــه می ــن زمین ــرن چهاردهــم در ای ــن مناظــرات ق خــود گرفــت. یکــی از مهم تری
ــت  ــق مالکّی ــام اوکام ح ــته های ویلی ــت. در نوش ــت و دوم درگرف ــاپ ژان بیس اُکام و پ

ــاپ در بخشــنامه ای منتشــر شــد کــه براســاس آن  در ســال ۱۳۲9 میــالدی نظــر پ
ــه  ــوان نتیج ــرده و می ت ــا ک ــه او اعط ــت را ب ــان، مالکّی ــش انس ــا آفرین ــد ب خداون
گرفــت کــه حــق مالکّیــت جزئــی از حقــوق طبیعــی انســان اســت. در واقــع برخالف 
ــش از  ــد پی ــه خداون ــت ک ــی اس ــت حق ــد مالکّی ــکن ها می پندارن ــه فرانسیس آنچ
ــوی  ــری از س ــن نتیجه گی ــت. چنی ــرده اس ــا ک ــه او اعط ــت ب ــان از بهش ــدن انس ران
کلیســا، نقطــة آغــازی بــود بــرای تحوالتــی کــه قــرار بــود در قــرون بعــدی رخ دهــد.
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بــه معنــای آنچــه عــرف جامعــه تعییــن می کنــد نیســت؛ بلکــه بــه معنــای اعمــال قــدرت 
ــدرت به وســیله  ــوال و اعمــال ق ــردن از ام ــن دیدگاهــی بهره ب ــق چنی ــوال اســت. طب ــر ام ب
ــدون  ــوند، ب ــع ش ــزی منتف ــد از چی ــه اســت. فرانسیســکن ها می توانن ــوم جداگان آن، دو مفه
آنکــه نیــازی بــه اعمــال قــدرت باشــد. در واقــع فرانسیســکن ها خــود را بــه مثابــه مهمانــی 
ــک آن  ــا مال ــد ام ــره می بردن ــود به ــان خ ــات میزب ــایل و امکان ــه از وس ــتند ک می پنداش
ــیاء  ــد از اش ــه می توانن ــد ک ــی بودن ــی ها مدع ــتدالل فرانسیس ــن اس ــاس ای ــد. براس نبودن
اســتفاده  کننــد امــا مالــک آن نیســتند. در ســال ۱۳۲9 میــالدی نظــر پــاپ در بخشــنامه ای 
منتشــر شــد کــه براســاس آن خداونــد بــا آفرینــش انســان، مالکّیــت را بــه او اعطــا کــرده 
ــوق طبیعــی انســان اســت. در  ــی از حق ــت جزئ ــت کــه حــق مالکّی ــوان نتیجــه گرف و می ت
واقــع برخــالف آنچــه فرانسیســکن ها می پندارنــد مالکّیــت حقــی اســت کــه خداونــد پیــش 
از رانــدن انســان از بهشــت بــه او اعطــا کــرده اســت. چنیــن نتیجه گیــری از ســوی کلیســا، 

نقطــة آغــازی بــود بــرای تحوالتــی کــه قــرار بــود در قــرون بعــدی رخ دهــد.
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ــا و آداب  ــه عرف ه ــه ب ــا طعن ــوفان ت ــخر فیلس ــد تمس ــده از رون ــعی ش ــتار س ــن نوش در ای
اجتماعــی تــا روایت هــای تاریخــی، در نوشــته های ولتــر نشــان داده شــود. ولتــر کــه زمانــی 
ــه  ــت روح در فرانس ــارة طبیع ــیون درب ــی و َمدرس ــای دکارت ــردن ایده ه ــؤال ب ــت زیرس به عل
دادگاهــی شــده بــود، بــه شــجاعتی رســید کــه عقایــدش را در قالــب مســائلی روی کاغــذ آورد 

ــوه می نمــود. ــرای بســیاری از اندیشــمندان آن دوره مبتــذل و شــرم آور جل کــه ب

طنز ولتر
رضا زارع پور
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ولتــر را در ایــران بــا ترجمــة آثــار ادبــی اش می شناســند، امــا حقیقــت ایــن اســت کــه او در 
ــده  ــارة هــر موضوعــی قلــم زد. از او هــزاران نوشــته و کتــاب باقــی مان سراســر عمــرش درب
ــر  ــازد. ولت ــته می س ــنگری برجس ــر روش ــمندان عص ــن اندیش ــان بزرگ تری ــه او را در می ک
ــا روشــنفکران و کاتولیک هــای فرانســوی دســت  در طــول عمــر خــود هیــچ گاه از دشــمنی ب
ــد او شــد.  ــی زندانی شــدن و تبعی ــت، و حت ــا باعــث آزار و اذی ــه باره ــی ک نکشــید؛ موضوع
آشــنایی عمیق تــر او بــا نویســندگان روشــنگری انگلیســی زبان باعــث شــعله ور شــدن خشــم 
او نســبت بــه وضعیــت بغرنــج فکــری در فرانســه شــد. شــاید بســیاری از عقایــد و نوشــته های 
ــد  ــه نق ــود را ب ــز خ ــر تمرک ــه اکث ــرا ک ــمار آورد، چ ــه به ش ــل و نوآوران ــوان اصی ــر را نت ولت
جریان هــای فلســفی فرانســوی زبان و اشــاعة ســّنت روشــنگری بریتانیــا معطــوف کــرده بــود، 
ــه  ــل ب ــن حــد متمای ــا ای ــوان ت ــر کســی را می ت ــا در اندیشــمندان کالســیک فرانســه کمت ام

آرای انگلیســی یافــت.
ــًا در  ــه قطع ــی ای ک ــت؛ ویژگ ــز اوس ــد و طعنه آمی ــان تن ــر، زب ــر خصیصــة برجســتة ولت دیگ
ــون  ــوفان و مذهبی ــاد از فیلس ــا انتق ــر ب ــت. ولت ــگ داش ــی پررن ــرای او نقش ــی ب دشمن تراش
بــزرگ و بانفــوذ فرانســه خــود را در خطــر بزرگــی قــرار مــی داد، امــا پــا را فراتــر گذاشــت 
ــی  ــر، حت ــته های ولت ــام نوش ــت. در تم ــمندان پرداخ ــن اندیش ــتهزای ای ــخر و اس ــه تمس و ب
شــاهکارهای ادبــی و تئاتــری او، ردپــای ایــن زبــان تمســخرآمیز و بی احترامــی اش بــه جریــان 
غالــب اندیشــة فرانســوی زبان دیــده می شــود. در کنــار این هــا، ولتــر آثــاری دیگــر دارد کــه 
ــد. ــگارش درآمده ان ــا به ن ــینیان آن ه ــوی و پیش ــمندان فرانس ــخر اندیش ــور تمس ــًا به منظ صرف

زبــان تنــد ولتــر در نقــد مخالفــان فکــری اش رفته رفتــه او را بــه طنزنویســی دربــارة مســائلی 
عمیق تــر، ازجملــه ســّنت های فرهنگــی، ســوق داد. بــرای ولتــر، فلســفة روشــنگری انگلیــس 
ــه  ــود ک ــی آگاه ب ــا او به خوب ــود؛ ام ــرای نابســامانی های فرانســه می نم ــدارویی ب ــه نوش به مثاب
انحرافــات فلســفی همتایانــش تنهــا نتیجــة باورهــای نادرســت آنــان نیســت و ریشــه در ســّنتی 
دارد کــه طــی قرن هــا در ســرزمین های اروپــای غربــی پابرجــا بودنــد. در ایــن نوشــتار ســعی 
ــا روایت هــای  ــه عرف هــا و آداب اجتماعــی ت ــا طعنــه ب ــد تمســخر فیلســوفان ت شــده از رون
ــردن  ــی به علــت زیرســؤال ب تاریخــی، در نوشــته های ولتــر نشــان داده شــود. ولتــر کــه زمان
ــه  ــود، ب ــده ب ــی ش ــه دادگاه ــت روح در فرانس ــارة طبیع ــیون درب ــی و َمدرس ــای دکارت ایده ه
شــجاعتی رســید کــه عقایــدش را در قالــب مســائلی روی کاغــذ آورد کــه بــرای بســیاری از 

ــوه می نمــود. اندیشــمندان آن دوره مبتــذل و شــرم آور جل
از ســه گفتــار زیــر، گفتــار اول )دربــارة آقــای الک( از کتــاب Letters on England و دو گفتــار 

دیگــر از کتــاب Voltaire›s Philosophical Dictionary ترجمــه شــده اند. 
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دربارة آقای الک
ــته و  ــای الک نداش ــش از آق ــلیمی بی ــل س ــناختی و عق ــوغ روش ش ــانی نب ــچ انس ــاید هی ش
منطق دانــی تیزتــر از او نبــوده؛ و همــة این هــا درحالــی اســت کــه او مهــارت قابل توجهــی در 
ریاضیــات نداشــت. ایــن مــرد بــزرگ هیــچ گاه نمی توانســته خــود را در دامــن خســتگی های 
فرســایندة محاســبه یــا اثبــات خشــک حقایــق ریاضیاتــی قــرار دهــد کــه در حــال حاضــر هیچ 
هــدف معقولــی از آن هــا بــه ذهــن نمی رســد؛ و هیچ کــس بهتــر از او اثباتــی بــر ایــن نیســت 
کــه یــک انســان می توانــد بــدون کمــک هندســه بــه مقامــی هندســی نائــل گــردد. پیــش از 
او، چندیــن فیلســوف بــزرگ در اثباتی تریــن بیــان ممکــن ادعــا کــرده بودنــد کــه روح انســان 
چیســت؛ امــا از آنجــا کــه مطلقــًا هیــچ چیــز دربــارة آن نمی دانســتند، کامــاًل آزاد بودنــد کــه 

نظراتــی تمامــًا متفــاوت در این بــاره اتخــاذ کننــد.
ــی کــه شــکوه و همچنیــن حماقــت ذهــن  ــوزادی هنرهــا و خطاهــا، و جای ــان، مهــد ن در یون
ــان  ــه هم ــًا ب ــتند دقیق ــادت داش ــردم ع ــرد، م ــیر می ک ــود س ــای خ ــت مرزه ــا نهای بشــری ت
روش مــا دربــارة روح تعقــل کننــد. آناکســاگوراس کبیــر، کــه چــون بــه بشــریت یــاد داده 
بــود خورشــید از پلوپونــز بزرگ تــر اســت، بــرف ســیاه اســت، و آســمان ها از جنــس ســنگ 
هســتند، محرابــی بــه بزرگداشــت  او برپــا کردنــد؛ اظهــار می داشــت کــه روْح روانــی از جنــس 
ــه آن فیلســوف کــه پــس از ضایــع  هواســت، امــا در عین حــال فناناپذیــر اســت. دیوجانس)ن
کــردن ســکه های شــهر، کلبی مســلک شــد( اعــالم کــرد کــه روح بخشــی از مــادة خداســت؛ 
ایــده ای کــه بایــد اعتــراف کنیــم بســیار رفیــع اســت. اپیکــور بــاور داشــت کــه روح ماننــد 

ــی تشــکیل شــده اســت. ــب تکه های ــدن از ترکی ب
ارســطو، کــه بــه هــزاران طریــق تفســیر شــده اســت، طبــق برخــی از پیروانــش، نظــر داشــت 
کــه قــوة فهــم در تمــام انســان ها از جنــس یــک مــاده اســت. افالطــون کبیــر، اســتاد ارســطوی 
کبیــر- و ســقراط کبیــر، اســتاد افالطــون کبیر-می گفــت کــه روح، جســمانی و ابــدی اســت. 
شــکی نیســت کــه روح پلیــد ســقراط۱  طبیعتــش را بــه او آشــکار کــرده بــود. قطــع بــه یقیــن، 
برخــی تظاهــر می کننــد مــردی کــه ادعــا می کنــد وجــودش میزبــان یــک نبــوغ آشــنا اســت، 
ــزی  ــا چی ــدرت ب ــراد به ن ــوع اف ــن ن ــا ای ــا رذل باشــد؛ ام ــه ی ــک دیوان ــد ی ــدون شــک بای ب

ــوند. ــی می ش ــل راض ــوة عق ــز ق به ج
در رابطــه بــا پــدران کلیســا، برخــی در اعصــار آغازیــن باور داشــتند که روح، انســانی اســت و 
فرشــته ها و خــدا، جســمانی. انســان ها طبیعتــًا بــر هــر نظامــی برتــری می یابنــد. ســن برنارد، 
ــد کــه روح پــس از مــرگ، خــدا را  آن طــور کــه پــدر مابیلــون اعتــراف می کنــد، می آموزان
ــل  ــه دانــش فلســفی خــود نائ ــار روح شــیطان ب ــرار دادن خــود در اختی ــا ق ــر ســقراط ب ــرادی نظی ــاد داشــتند اف ۱- در دوران باســتان اعتق

شــده اند.
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ــا طبیعــت انســانی مســیح محشــور می شــود.  در قلمــرو آســمانی مالقــات نمی کنــد، بلکــه ب
با این حــال، این بــار بــه حرف هــای او وقعــی ننهادنــد؛ فرارســیدن جنگ هــای صلیبــی 
ــا  ــی پ ــزاران َمدرس ــن، ه ــس از ای ــود. پ ــرده ب ــدوش ک ــی مخ ــای او را اندک ــار حرف ه اعتب
بــه عرصــه نهادنــد؛ از جملــه دکتــر انکارنشــدنی۲ ، دکتــر حیله گــر ۳، دکتــر آســمانی۴ ، دکتــر 
ــن و  ــیار روش ــده ای بس ــه ای ــتند ب ــان داش ــه اطمین ــه هم ــی۶ ؛ ک ــر کروب ــعادتمند۵ ، و دکت س
ــیم  ــه برس ــن نتیج ــه ای ــه ب ــتند ک ــه ای می نوش ــال، به گون ــیده اند؛ و با این ح ــح از روح رس واض
کــه عزم شــان را جــزم کــرده بودنــد تــا احــدی حتــی یــک کلمــه از نوشته هایشــان را نفهمــد. 
دکارت خودمــان، کــه بــه ایــن دنیــا آمــده بــود تــا خطاهــای دوران باســتان را کشــف کنــد، 
و در عین حــال آن هــا را بــا خطاهــای خــودش جایگزیــن کنــد، و بــا همــان جریــان نظام منــد 
ــرود، فکــر می کــرد کــه  ــان ب ــد از می ــن انســان ها می افکن ــر ذهــن بزرگ تری ــری را ب کــه اب
ــاده  ــه اش م ــه در اندیش ــور ک ــت همان ط ــت؛ درس ــه اس ــان اندیش ــت روح هم ــان داده اس نش
معــادل وجــود بــود. او ادعــا کــرد کــه مــرد پیوســته می اندیشــد، و روح هنــگام ورود بــه بــدن 
ــد  ــی را می شناس ــدا و فضــای نامتناه ــای متافیزیکــی آگاه اســت؛ خ ــه ایده ه ــام مجموع از تم
ــی  ــوار اله ــو ان ــاًل در پرت ــک کالم، کام ــار دارد-در ی ــی را در اختی ــای انتزاع ــام ایده ه و تم
ــدر  ــد. پ ــم تمــام آن هــا را فرامــوش می کن ــا خــروج از َرِح غوطــه ور اســت، کــه متأســفانه ب
ــه تنهــا ایده هــای ذاتــی را پذیرفــت، بلکــه در زندگــی  مالبرانــش در توهمــات رفیــع خــود ن
ــب  ــدا به این ترتی ــه خ ــت؛ و اینک ــکی نداش ــن ش ــدا، کوچک تری ــا درون خ ــال م ــام و کم تم

روح ماســت.
ــرانجام  ــه س ــا اینک ــد، ت ــم زدن ــس روح قل ــارة رمان ــب درب ــن ترتی ــه همی ــر ب ــزاران متفک ه
خردمنــدی در میــان آن هــا ظهــور کــرد کــه بــا بزرگتریــن تواضــع تاریــخ آن را نوشــت. آقــای 
ــه معــرض نمایــش درآورده کــه یــک آناتومیســت  ــی ب ــه همــان ترتیب الک روح انســان را ب
تحــرکات بــدن انســان را شــرح می دهــد. او پرتــو فیزیــک را راهنمــای خــود ســاخته اســت. او 
ــه می دهــد.  ــز ادام ــه شــکاکیت خــود را نی ــا در ادام ــد، ام ــی قطعــی می کن گاهــی صحبت های
ــه  ــج ب ــم، به تدری ــی را نمی دانی ــه چیزهای ــه چ ــرد ک ــه بگی ــه نتیج ــه بالفاصل ــوض اینک در ع
بررســی چیزهایــی می پــردازد کــه می توانیــم بدانیــم. او یــک نــوزاد را در لحظــة تولــد فــرض 
می کنــد؛ قدم به قــدم پیشــرفت فهــم او را دنبــال می کنــد؛ بررســی می کنــد کــه چــه 

2- Irrefragable Doctor
3- Subtile Doctor
4- Angelic Doctor
5- Seraphic Doctor
6- Cherubic Doctor

این ها القابی هستند که به فیلسوفان صاحب مکتب قرون وسطی داده می شد.
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چیزهایــی را بــا جانــوران بــه  اشــتراک دارد، و چــه چیزهایــی در او باالتــر از آن هاســت. باالتــر 
ــد. ــودش می اندیش ــه خ ــی از اینک ــد: آگاه ــورت می ده ــود را مش ــه، او خ از هم

ــن  ــتر از م ــه بیش ــذارم ک ــی بگ ــار آن های ــوع را در اختی ــن موض ــد ای ــن بای ــد »م او می گوی
ــراف  ــا اعت ــود دارد. ام ــا وج ــای م ــب بدن ه ــد از ترکی ــا بع ــل ی ــه روح، قب ــد؛ اینک می دانن
ــه  ــته ام ک ــنگین سرش ــای س ــی از آن روح ه ــا یک ــه ب ــت ک ــن اس ــت م ــن از بخ ــم ای می کن
ــه ایــن نتیجــه نرســیدم کــه اندیشــة  همــواره فکــر نمی کننــد؛ و بســیار رنجیده خاطــرم کــه ب

ــت.« ــر اس ــدن ضروری ت ــگی ب ــت همیش ــم روح از حرک دائ
ــای الک نکته ســنج،  ــن آق ــدازة ای ــه ان ــا افتخــار، ب ــم کــه، ب ــارة خــود الف بزن ــد درب مــن بای
ــم؛ و  ــه می اندیش ــه همیش ــد ک ــع کن ــن را قان ــد م ــر نمی توان ــس دیگ ــتم. هیچ ک ــق هس احم
ماننــد آقــای الک هیــچ تمایلــی نــدارم کــه فکــر کنــم چنــد هفتــه بعــد از بســته شــدن نطفــه ام 
روحــی بســیار خردمنــد بــوده ام؛ هــزاران چیــز می دانســتم کــه همــه را پــس از تولــد فرامــوش 
کــردم؛ و هنــگام اقامتــم در رحــم )هرچنــد بی اختیــار( صاحــب دانشــی بــودم کــه در لحظــه ای 
کــه فرصــت اســتفاده از آن را پیــدا کــردم از یــادم رفــت؛ و هیــچ گاه دیگــر نمی توانــم آن را 

بی نقــص به یــاد آورم.
آقــای الک پــس از ویــران کــردن ایده هــای ذاتــی؛ پــس از انــکار تمــام و کمــال ایــن بــاور که 
ــی اینکــه ایده هــا از طریــق حس هــا  ــا همیشــه می اندیشــیم؛ بعــد از اثبــات محکــم و اصول م
ــا ردگیــری ذهــن انســان  ــا؛ ب ــدة م ــا بررســی ایده هــای ســاده و پیچی وارد ذهــن می شــوند؛ ب
در طــول عملیــات متعــددش؛ بــا نشــان دادن اینکــه زبان هــای دنیــا ناقص انــد، و سوء اســتفادة 
ــا  ــتره، ی ــة گس ــه مالحظ ــرانجام ب ــود؛ او س ــام می ش ــات انج ــه از کلم ــر لحظ ــه ه ــی ک بزرگ
ــا تواضــع بســیار  ــود کــه او ب ــردازد. در ایــن فصــل ب درواقــع محــدودة دانــش انســانی می پ
ــاًل  ــم کــه یــک موجــود کام ــم بدانی ــچ گاه نتوانی ــا هی ــردازد: »شــاید م ــا می پ ــن گفته ه ــه ای ب
ــات  ــه از ســوی بســیاری از اســاتید الهی ــراف خردمندان ــن اعت ــه.« ای ــا ن ــادی می اندیشــد ی م
ــد  ــی انگلیــس عاب ــد. تعــدادی از اهال ــودن روح تلقــی گردی ــی ب ــادی و فان ــرای م ــی ب ادعای
ــک  ــزدالن ی ــان ب ــه به س ــک جامع ــی در ی ــان های خرافات ــد. انس ــر نمودن ــالم خط ــات اع الهی
ارتــش هســتند؛ آن هــا خــود درگیــر ترســی فلج کننــده هســتند و آن را بــه دیگــران نیــز انتقــال 
ــا ســروصدای بلنــدی اعــالم شــد کــه آقــای الک بنــای نابــودی مذهــب را دارد؛  می دهنــد. ب
البتــه کــه مذهــب هیــچ دخلــی بــه مســأله نداشــت؛ پرسشــی خالصــًا فلســفی در میــان بــود، 
کامــاًل مســتقل از ایمــان و وحــی. رقبــای آقــای الک بایــد به آرامــی و بــا بی طرفــی بررســی 
می کردنــد کــه آیــا گــزاره ی توانایــی تفکــر مــاده تناقضــی دارد یــا نــه: و آیــا خــدا می توانــد 
افــکار را بــه مــاده منتقــل کنــد یــا نــه. امــا اســاتید خــو گرفته انــد کــه صحبت هــای خــود را 
ــا آن هــا اختالف نظــر دارنــد، خــدا رنجیــده خاطــر  ــه آغــاز کننــد کــه وقتــی افــراد ب این گون
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می شــود؛ قضیــه ای کــه بســیار شــبیه شــاعران دوزاری دربــار بــود کــه اعــالم کردنــد بوالــو۷  
ــا  ــة آن ه ــم رواداشــته، چــون شــعرهای احمقان ــی چهارده ــه لوئ ــی ناشایســت را ب صحبت های
ــای الک از  ــا آق ــالف ب ــود. اســقف اســتیلینگ فلیت۸ از آنجــا کــه در اخت را مســخره کــرده ب
ــن اســتاد  ــت. ای ــح اســتفاده نکــرد، اســتادی آرام و غیرمتعصــب لقــب گرف ناســزاهایی صری
ــه ضمــرة مخالفــان او پیوســت، امــا شکســت خــورد؛ زیــرا به عنــوان یــک َمدرســی بحــث  ب
ــای  ــن ضعف ه ــا و همچنی ــا قوت ه ــاًل ب ــه کام ــوف ک ــک فیلس ــوان ی ــرد، و الک به عن می ک
ــود. اگــر بخواهــم  ــه سرشــتش آگاه ب ــد کــه ب ــا ســالحی می جنگی ــود و ب مغــز انســان آگاه ب
ــم،  ــرار ده ــار ق ــت در اختی ــن ظراف ــا ای ــی ب ــده ام را در موضوع ــای الک عقی ــروی از آق به پی
ــته اند.  ــالف داش ــی روح اخت ــت و جاودانگ ــر طبیع ــا برس ــان ها مدت ه ــه انس ــم ک ــد بگوی بای
در رابطــه بــا جاودانگــی آن، غیرممکــن اســت کــه آن را نشــان داد، زیــرا طبیعتــش همچنــان 
مــورد مناقشــه اســت؛ کــه به هرجهــت بایــد پیــش از اینکــه تشــخیص داد جاودانــه اســت یــا 
ــش جاودانگــی روح عاجــز  ــان از نمای ــی چن ــل انســان به تنهای ــوای عق ــن گــردد. ق ــه، معّی ن
ــرای مــا آشــکار کنــد. به طــور کلــی، ایــن  ــود مذهــب آن را ب اســت کــه کامــاًل ضــروری ب
مزیــت یــک جامعــه اســت کــه بشــر بایــد بــاور کنــد روح جــاودان اســت؛ ایمــان ایــن را بــه 
مــا فرمــان می دهــد؛ هیــچ چیــز بیشــتری الزم نیســت و مســأله در چشــم بــه هــم زدنــی حــل 
ــب  ــرای مذه ــی ب ــچ اهمیت ــه هی ــت؛ ک ــی اس ــت آن باق ــر طبیع ــرف دیگ ــا از ط ــود. ام می ش
ــه  ــوا پیش ــه تق ــد ک ــزم می کن ــا آن را مل ــکیل دهندة روح، تنه ــادة تش ــدا از م ــه ج ــدارد، ک ن
کنــد. ایــن ســاعتی اســت کــه بــرای تنظیــم بــه دســت مــا ســپرده شــده، امــا ســازندة آن بــه ما 

نگفتــه کــه درون ایــن ســاعت از چــه مــوادی شــکل گرفتــه.
مــن یــک بــدن هســتم و می اندیشــم، ایــن تنهــا چیــزی اســت کــه می دانــم. آیــا بایــد چیــزی 
ــک  ــه ی ــم، ب ــبت ده ــم نس ــه می دان ــه ک ــت ثانوی ــا عل ــه تنه ــم ب ــادگی می توان ــه به س را ک
دلیــل ناشــناخته نســبت دهــم؟ اینجــا تمــام فیلســوف های َمدرســی بــا استدالل هایشــان مانــع 
ــود  ــم وج ــود و تعمی ــا جم ــا تنه ــه در بدن ه ــد ک ــالم می کنن ــوند و اع ــن می ش ــش روی م پی
دارد و اینکــه آن هــا چیــزی جــز شــکل و حرکــت نمی تواننــد داشــته باشــند. حــاال حرکــت، 
ــاده  ــد م ــد و درنتیجــه، روح نمی توان ــد کنن ــد اندیشــه تولی ــود نمی توانن ــم و جم شــکل، تعمی
باشــد. تمــام ایــن سلســله اســتدالل های پرتکــرار از ایــن فراتــر نمی رونــد: مــن مطلقــًا هیــچ 
ــن  ــاال م ــات آن دارم؛ ح ــارة خصوصی ــص درب ــی ناق ــن حدس های ــت؛ م ــاده چیس ــم م نمی دان
مطلقــًا نمی توانــم بگویــم ایــن خصوصیــات می تواننــد بــا هــم اندیشــه را شــکل دهنــد یــا نــه. 
ــد فکــر  ــم کــه مــاده نمی توان ــی ادعــا می کن ــم، به طــور اثبات پــس از آنجــا کــه هیــچ نمی دان

7- Nicolas Boileau
8- Edward Stillingfleet
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کنــد. ایــن اســت عقــل ورزی َمدرســیون.
ــل  ــد: حداق ــاب می کن ــان را خط ــن آقای ــح ای ــه و صری ــق صادقان ــن طری ــه ای ــای الک ب آق
اعتــراف کنیــد کــه به قــدر مــن جاهــل هســتید. نــه تخیــالت شــما نــه مــن نمی تواننــد بفهمنــد 
ــه یــک  ــر می فهمیــد کــه چگون ــا شــما بهت ــرای ایده هاســت؛ و آی ــه چــه صــورت پذی ــدن ب ب
مــاده، و از چــه نوعــی، پذیــرای آن هاســت؟ حــاال کــه نمی توانیــد مــاده یــا روان را بفهمیــد، 

ــود؟ ــان می ش ــان ادعایت ــرا همچن چ
ــان  ــر روح هایش ــض خی ــد مح ــا بای ــام این ه ــه تم ــد ک ــواب می گوی ــی در ج ــان خرافات انس
ســوزانده شــوند، چــرا کــه بــاور دارنــد امــکان دارد بــدن بتوانــد بــدون هیــچ کمــک خارجــی 
بیندیشــد. امــا اگــر اثبــات شــود کــه خــود ایــن مــردم المذهــب هســتند چــه خواهنــد گفــت؟ 
در حقیقــت انســان چگونــه می توانــد بــدون اینکــه مرتکــب بزرگ تریــن گناهــان شــود، ادعــا 
کنــد آفریننــده نمی توانــد مــاده را بــا اندیشــه و احســاس شــکل دهــد؟ جــان مــن فقــط مالحظه 
کنیــد کــه خــود را گرفتــار چــه دوراهــی ای کرده ایــد، شــمایی کــه این طــور قــدرت آفریننــده 
را محــدود می کنیــد. جانــوران همــان اندام هــا، همــان احساســات، همــان درک مــا را دارنــد؛ 
ــادر  ــدا ق ــه خ ــد. در صورتی ک ــب می کنن ــن را ترکی ــی را معّی ــد و ایده های ــه دارن ــا حافظ آن ه
ــا  ــه ی ــم ک ــد نتیجــه بگیری ــس بای ــود، پ ــه آن نب ــاده و اعطــای احساســات ب ــک م ــه تحری ب

جانــوران ماشــین هایی محــض هســتند، یــا روح غیرمــادی دارنــد.
مــن کــه فکــر می کنــم کامــاًل واضــح اســت کــه جانــوران نمی تواننــد ماشــین باشــند و همیــن 
االن اثباتــش می کنــم. خــدا بــه آن هــا همــان اندام هــا و احساســات مــا را داده اســت؛ پــس اگــر 
احساســی نداشــته باشــند، خــدا چیــزی بی مصــرف خلــق کــرده؛ حــاال طبــق اعتــراف خودتــان، 
ــن  ــرای ای ــی را ب ــدام احساس ــه ان ــن هم ــس او ای ــد؛ پ ــام نمی ده ــوده انج ــدا کاری را بیه خ
نســاخته کــه از قــوة حــس بی بهــره باشــند؛ درنتیجــه جانــوران فقــط ماشــین نیســتند. طبــق 
ادعــای خودتــان، جانــوران نمی تواننــد بــا یــک روح غیرمــادی تحریــک شــوند؛ چــرا کــه در 
غیــر ایــن صــورت، برخــالف چیــزی کــه بــه آن اعتقــاد داریــد، تنهــا ایــن ادعــا برای تــان باقی 
می مانــد کــه خــدا بــه اندام هــای حیوانــات، کــه مــادة خالــص هســتند، قوایــی بــرای حــس و 
درک اعطــا کــرده، کــه آن را ذاتــی آن هــا می دانیــد. امــا چــرا خــدا، اگــر می خواســت، ایــن 
ــا  ــر م ــدام ظریف ت ــه ان ــم، ب ــوای حــس، درک و اندیشــه را، کــه عقالنیــت انســانی می نامی ق
منتقــل نمی کنــد؟ هــر طــرف را کــه بگیریــد، بایــد بــه جهــل خــود و قــدرت بی پایــان خــدا 
اعتــراف کنیــد. پــس دیگــر چیــزی علیــه فلســفة خردمندانــه و متواضــع آقــای الک نگوییــد 
کــه نــه تنهــا هیــچ تداخلــی بــا مذهــب نــدارد، بلکــه می توانــد بــرای نشــان دادن حقیقــت آن 
اســتفاده گــردد؛ البتــه درصورتــی کــه چنیــن کمکــی بخواهــد. اصــاًل مگــر می شــود فلســفه، 
طبیعتــی مذهبی تــر از ایــن داشــته باشــد، کــه بــا اظهــار چیــزی نــه بیشــتر از آنچــه کــه واضــح 
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می تــوان درک کــرد، و بــا آگاهــی از ضعــف خــود، اعــالم مــی دارد کــه مــا همــواره بایــد در 
بررســی اولیــن اصــل بــه خــدا متوســل شــویم؟

بــه عــالوه، مــا هیــچ گاه نبایــد نگــران باشــیم که هیــچ عقیــدة فلســفی، منجر بــه نابــودی مذهب 
ــد،  ــورد می کنن ــا برخ ــای م ــا آیین ه ــتقیمًا ب ــا مس ــای م ــه اثبات ه ــود. گرچ ــت ش ــک مل ی
ــد  ــی می دانن ــا، کــه به خوب ــرا فیلســوفان مســیحی م ــا عمــدی نیســت، زی هیچ کــدام از این ه
ــه  ــی ای ب ــن بی احترام ــد، کوچک تری ــاوت دارن ــاًل متف ــی کام ــان، طبیعت ــل و ایم ــداف عق اه
ــد، دلیــل  ــه ای مذهبــی تشــکیل نمی دهن ــد. فیلســوفان هیــچ گاه فرق ــر روا نمی دارن مــورد اخی
ــه  ــز از هرگون ــود نی ــم نشــده و خ ــوام تنظی ــرای ع ــان ب ــته های آن ــه نوش ــن اســت ک ــز ای نی
هواخواهــی آزادنــد. اگــر انســان ها را بــه بیســت بخــش قســمت کنیــم، خواهیــم یافــت کــه 
نوزده تــا از آن هــا افــرادی هســتند مشــغول کار یــدی، کــه هیــچ گاه نخواهنــد دانســت مــردی 
ماننــد آقــای الک وجــود داشــته. در قســمت بیســتم چنــد نفــر مطالعــه می کننــد؟ و در بیــن 
آن هــا، بیســت نفــر خــود را درگیــر رمانس هــا می کننــد و تنهــا یــک نفــر فلســفه می خوانــد. 
ــد  ــچ گاه نمی توانن ــت و هی ــدود اس ــک مح ــیار کوچ ــددی بس ــه ع ــر ب ــمند بش ــش اندیش بخ

صلــح و آرامــش دنیــا را برهــم زننــد.
نــه مونتنــی9، الک، بــل ۱۰، اســپینوزا، هابــز، لــرد شــافتزبری۱۱ ، کالینــز۱۲، نــه تالنــد۱۳ مشــعل 
آشــوب در کشــورهای خــود روشــن نکردنــد؛ ایــن عمدتــًا کار اســاتید دیــن بــوده، کــه در ابتدا 
بــا هــوای ریاســت یــک فرقــه، و بــه زودی بــا میــل ســروری بــر یــک حــزب، بــاد شــدند. حاال 
حــرف مــن چیســت؟ تمــام کارهــای فیلســوفان مــدرن روی هــم ســروصدایی حتــی به انــدازة 

دعــوای فرانسیســکن ها برســر آســتین و باالپوش شــان ایجــاد نخواهــد کــرد.

آزادی۱۴
ــدرت«  ــوان »ق ــًا به عن ــا الک آزادی را دقیق ــده ام، ی ــوء تفاهم ش ــار س ــیار دچ ــن بس ــا م ی
ــدن  ــز، دادرس مشــهور لن ــا کالین ــم، ی ــن اشــتباه می کن ــا م ــاره، ی ــف کــرده اســت. دوب تعری
تنهــا فیلســوفی اســت کــه واقعــًاً ایــن ایــده را محــک زده، و پاســخ کالرک بــه او صرفــًا از 
همــان حرف هــای اســاتید الهیــات اســت. امــا در میــان تمــام چیزهایــی کــه در فرانســه دربــارة 

ــد. ــر می رس ــه نظ ــفاف تر ب ــه ش ــر از هم ــن زی ــده، مت ــته ش آزادی نگاش
الــف: صفــی از اســلحه کنــار گــوش تــو شــلیک می کننــد، آیــا آزادی شــنیدن یــا نشــنیدن 
9- Michel de Montaigne
10-Bayle
11- Anthony Ashley Cooper
12- Anthony Collins
13- John Toland
14-Liberty
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ــا را داری؟ آن ه
ب: شکی نیست که نمی توانم آن ها نشنوم.

ــدم  ــو ق ــار ت ــه کن ــرت را، ک ــو و زن و دخت ــر ت ــلحه ها س ــن اس ــی ای ــا می خواه ــف: آی ال
می زننــد، بپراننــد؟

ب: چــه می گویــی؟ تــا زمانــی کــه عقلــم ســرجایش باشــد نمی توانــم چنیــن چیــزی بخواهــم؛ 
ــن غیرممکن اســت. ای

ــه  ــی ک ــًا آرزو می کن ــنوی، و لزوم ــلحه ها را می ش ــن اس ــًا ای ــو لزوم ــت؛ ت ــوب اس ــف: خ ال
ــد؛  ــی هســتی، هیچ کــدام از شــلیک یــک تــوپ نمیری ــواده ات مشــغول قدم زن ــا خان وقتــی ب

پــس تــو قــدرت نشــنیدن یــا آرزوی بقــا در آنجــا را نــداری؟
ب: مشخصًا.

الــف: درنتیجــه، حــدود ســی قــدم طــی می کنــی تــا از اســلحه ها در امــان بمانــی؛ پــس ایــن 
قــدرت را داشــتی کــه ایــن قدم هــا را بــرداری؟

ب: باز هم مشخصًا همین است.
ــلحه  ــف اس ــن ص ــرض ای ــری در مع ــتی از قرارگی ــودی، نمی توانس ــول ب ــر معل ــف: و اگ ال
ــًا  ــردی؛ و لزوم ــت می ک ــنیدی و آن را دریاف ــلحه را می ش ــلیک اس ــًا ش ــی، لزوم ــاب کن اجتن

ــودی؟ ــرده ب م
ب: مــن را برآشــفته می کنــی؛ پــس می گویــی آزادی چیــزی جــز قــدرت انجــام چیــزی کــه 

ــت؟ ــم نیس می خواه
الف: درباره اش فکر کن، و ببین آیا می توان آزادی را طور دیگری درک کرد یا نه.

ــدازة مــن آزاد اســت؛ او لزومــًا ارادة دویــدن را  ب: در ایــن صــورت هــر ســگ شــکاری به ان
هنــگام دیــدن یــک خرگــوش دارد، و قــدرت دویــدن را اگــر کــه دردی در پاهایــش نداشــته 
باشــد. پــس مــن چیــزی برتــر از ســگم نــدارم؛ تــو مــرا بــه وضعیــت جانــوارن تقلیــل می دهی.

الــف: عجــب سفســطة ضعیفــی از سفســطه پردازان ضعیفــی کــه آموزشــت داده انــد. البتــه کــه 
ــی،  ــوری، نمی خواب ــد او نمی خ ــا مانن ــت! آی ــف بار اس ــت تأس ــگت برای ــد س ــودن مانن آزاد ب
ــا می خواهــی حــس بویایــی ات از  ــا همــان نگــرش؟ آی ــًا ب تولیدمثــل نمی کنــی، حتــی تقریب

جایــی غیــر از بینــی ات عمــل کنــد؟ چــرا آزادی متفــاوت بــا ســگت می خواهــی؟
ب: امــا مــن روحــی دارم کــه بســیار تعقــل مــی ورزد، و ســگم تقریبــًا اصــاًل تعقــل نمی کنــد. 

او تنهــا ایده هایــی ســاده دارد و مــن هــزاران ایــدة متافیزیکــی.
الــف: خــب تــو هــزار بــار از او آزادتــری؛ یعنــی قــدرت اندیشــه ات هــزار بــار از او بیشــتر 

اســت؛ امــا اندیشــة تــو بــا او تفاوتــی نــدارد.
ب: چی؟ من آزاد نیستم چیزی را که می خواهم آرزو کنم؟
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الف: منظورت چیست؟
ب: منظور من مثل همه است. آیا هرروز نمی گویند که آرزوها آزادند؟

الف: ضرب المثل دلیل نمی شود؛ منظورت را واضح تر توضیح بده.
ب: منظورم این است که آزادم هرطور می خواهم آرزو کنم.

ــی آرزو  ــی چــه مســخره اســت کــه بگوی ــدارد؛ نمی بین ــی ن ــچ معنای ــن هی ــف، بااجــازه، ای ال
ــتی آرزو  ــان هس ــه پذیرایش ــی ک ــة ایده های ــًا در نتیج ــو لزوم ــم؟ ت ــه آرزو کن ــم ک می کن

ــه؟ ــا ن ــی؛ آری ی ــه ازدواج کن ــی ک ــا آرزو می کن ــی. آی می کن
ب: اما اگر بگویم هیچ کدام را نمی خواهم چه؟

الــف: پاســخ تــو ماننــد کســی اســت کــه می گویــد: »برخــی بــاور دارنــد کاردینــال مــازارن 
مــرده، برخــی بــاور دارنــد زنــده اســت، و مــن بــاور دارم هیچ کــدام صحیــح نیســت.«

ب: خب من می خواهم ازدواج کنم.
الف: آها! این شد یک جواب. چرا می خواهی ازدواج کنی؟

ب: چــون عاشــق یــک دختــر زیبــا، شــیرین و باتربیــت هســتم کــه بســیار ثروتمنــد اســت و 
خــوب آواز می خوانــد، والدینــش بســیار صادق انــد و ایــن بخــت را دارم کــه او نیــز عاشــقم 

اســت و در خانــه اش بــه رویــم بــاز.
الــف: ایــن یــک دلیــل اســت. می بینــی کــه نمی توانــی بــدون دلیــل آرزویــی داشــته باشــی. 
مــن اعــالم می کنــم کــه تــو آزادی ازدواج کنــی؛ یعنــی قــدرت ایــن را داری کــه قــرارداد را 

امضــا کنــی، مراســم عروســی برگــزار شــود و بــا زنــت بخوابــی.
ــه  ــل چ ــن ضرب المث ــس ای ــم؟ پ ــل ازدواج کن ــدون دلی ــم ب ــن نمی توان ــد! م ــور ش ب: چط
ــم چــون  ــن آرزو می کن ــن اســت، م ــل م ــن دلی ــد؛ ارادة م ــت باش می شــود: بگــذار اراده دلیل

می کنــم؟ آرزو 
الف: این مهمل است دوست من؛ درونت اثری بدون دلیل خواهد بود.

ــم و  ــاب می کن ــه زوج را انتخ ــی دارم ک ــم، دلیل ــازی می کن ــرد۱۵ ب ــی زوج و ف ــه! وقت ب: چ
فــرد را نــه؟

الف: بله بدون شک.
ب: و آن دلیل چیست جسارتًا؟

ــت  ــخره اس ــود. مس ــت می ش ــرد، وارد ذهن ــه ف ــدة زوج، و ن ــه ای ــت ک ــن اس ــل ای ــف: دلی ال
ــه خاطــر آرزو، آرزو کــرده باشــی،  ــا ب ــا تنه ــواردی وجــود داشــته باشــد کــه در آن ه کــه م
ــی، واضــح  ــی آرزوی ازدواج می کن ــدون دلیــل آرزو کــردی. وقت ــواردی کــه در آن هــا ب و م

۱۵- یــک بــازی دو نفــره ماننــد ســنگ، کاغــذ، قیچــی کــه در آن هــر فــرد یــک عــدد را بــا دســت خــود نشــان می دهــد کــه مجمــوع آن هــا 
فــرد یــا زوج اســت و بازیکنــی کــه فــرد یــا زوج را به درســتی انتخــاب کــرده اســت برنــده می شــود.
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ــود  ــرد وج ــازی زوج و ف ــگام ب ــه هن ــی ک ــی؛ دلیل ــس می کن ــب را ح ــی غال ــه دلیل ــت ک اس
ــدارد؛ امــا قطعــًا آن هنــگام دلیــل دیگــری بایــد وجــود داشــته باشــد. ن

ب: و تکرار می کنم، این یعنی من آزاد نیستم؟
ــو آزاد نیســت، امــا کنش هایــت چــرا. وقتــی قدرتــش را داشــته باشــی، آزادی  ــف: ارادة ت ال

کــه کنــش کنــی.
ب: اما آن همه کتاب که دربارة آزادی بی تفاوتی خوانده ام ...

الف: منظورت از آزادی بی تفاوتی چیست؟
ب: منظــورم ایــن اســت کــه آزادی تــف کــردن بــه ســمت چــپ یــا راســت، خوابیــدن روی 

پهلــوی راســت یــا چــپ، پیــاده روی چهــار یــا پنــج دور.
الــف: آزادی ای کــه در ایــن مــوارد داری، یــک آزادی کمیــک اســت! خــدا بــه تــو موهبتــی 
عالــی داده اســت! ایــن واقعــًاً چیــزی اســت کــه دربــارة آن الف بزنــی؟ قدرتــی کــه تنهــا در 
ایــن مواقــع ناچیــز اســتفاده شــود چــه فایــده ای دارد؟ امــا حقیقــت ایــن اســت کــه مســخره 
اســت فــرض کنیــم تــو ارادة تــف کــردن بــه ســمت راســت را داری. نه تنهــا ایــن ارادة آرزو 
ــرار  ــا ق ــن کنش ه ــت ای ــو را در موقعی ــت ت ــرایطی بی اهمی ــًا ش ــه قطع ــت، بلک ــل اس مهم
ــران  ــتری از دیگ ــال، آزادی بیش ــن اعم ــو در ای ــان. ت ــی می خوانی ش ــه بی تفاوت ــد ک داده ان
نــداری. امــا، تکــرار می کنــم، کــه تــو همیشــه و همــه جــا آزاد هســتی، تــا زمانــی کــه کاری 

را کــه آرزویــش را داری انجــام دهــی.
ب: فکر کنم حق با توست. درباره اش فکر می کنم.

دموکراسی
ــه  ــی ک ــم مردم ــا جرائ ــد، ب ــواره جاه طلبن ــه هم ــی را ک ــم بزرگان ــوان جرائ ــوالً نمی ت معم
ــرد.  ــد، مقایســه ک ــن را بخواهن ــد همی ــا می توانن ــد، و تنه ــری می خواهن ــواره آزادی و براب هم
ــودی  ــتار، ناب ــل، کش ــاوز، قت ــوایی، تج ــه رس ــتقیمًا ب ــری، مس ــت، آزادی و براب ــن دو نی ای
زمین هــای همســایگان و غیــره نمی رســند؛ امــا نیــروی جاه طلبانــه و دیوانگــی بــرای قــدرت 
ــی  ــت مردم ــکان. در نتیجــه، دول ــان، جــدا از م ــم می شــوند؛ جــدا از زم ــم خت ــن جرائ ــه ای ب

ــه دارد. ــدرت مطلق ــر از ق ــندی کمت ــرارت و ناپس ــود ش به خودی خ
گنــاه بــزرگ دموکراســی قطعــًا اســتبداد و ظلــم نیســت؛ جمهوری هایــی وحشــی و درنده خــو 
ــب  ــه موج ــت ک ــی نیس ــة جمهوری خواه ــن روحی ــا ای ــته اند؛ ام ــود داش ــتان ها وج در کوهس
آن شــده، بلکــه طبیعــت اســت. گنــاه حقیقــی جمهــوری مدنــی را در حکایــت ترکــی اژدهایــی 
بــا ســرهای بســیار و اژدهایــی بــا دم هــای بســیار می تــوان یافــت. ســرها بــه یکدیگــر آســیب 
می زننــد، و دم هــا از یــک ســر پیــروی می کننــد کــه می خواهــد همــه چیــز را ببلعــد. به نظــر 
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ــر از آن  ــک کشــور بســیار کوچــک باشــد، و بزرگ ت ــا شایســتة ی می رســد دموکراســی تنه
ــدر هــم کــه کوچــک باشــد، مرتکــب اشــتباهات  ــا ســعه صدر محــدود کــرد. هرق ــد ب را بای
ــه،  ــک صومع ــد ی ــد. همانن ــکیل می دهن ــان ها آن را تش ــرا انس ــد؛ زی ــد ش ــیاری خواه بس
ــای  ــی۱۶، قتل عام ه ــن بارتولم ــری از س ــا خب ــرد؛ ام ــد ک ــداد خواه ــر در آن بی اختالف نظ
ایرلنــدی، شــامگاه سیســیلی، تفتیــش عقایــد، محکومیــت بــه طبقــات پاییــن کشــتی بــرای 
ــن  ــم ای ــرض کنی ــود؛ مگــر اینکــه ف ــد ب ــش نخواه ــدون پرداخــت پول ــا ب برداشــتن آب دری

جمهــوری از شــیاطینی در گوشــه ای از جهنــم تشــکیل شــده اســت.
ســؤال روزمــره ایــن اســت کــه آیــا دولــت جمهــوری بــه دولــت پادشــاهی ارجحیــت دارد؟ 
ــر انســان ها بســیار ســخت اســت  ــی ب ــر اینکــه حکمران ــق ب ــا تواف ــواره ب ــالف هم ــن اخت ای
ــه  ــال چ ــد با این ح ــتند، ببینی ــاب داش ــوان ارب ــدا را به عن ــود خ ــا خ ــد. یهودی ه ــان می یاب پای
ــه  ــا ب ــه شــدند، و ت ــه بردگــی گرفت ــًا همیشــه شکســت خــورده و ب ــد: تقریب ــر سرشــان آم ب

ــته باشــند؟ ــری درخــور داش ــه ظاه ــد ک ــروز می بینی ام

۱۶- اشــاره بــه ســرکوب گســترده و خونیــن پروتســتان های فرانســوی کالونیســت در جریــان جنگ هــای مذهبــی فرانســه بــه ســال ۱۵۷۲ 
دارد.
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در ایــن مقالــه شــما یــک مقدمــه ســاده و کارآمــد از موســیقی کالســیک خواهیــد خوانــد. شــما 
در مــورد ســه دوره اصلــی موســیقی هنــر غربــی، و آنچــه کــه آن هــا را منحصر به فــرد می کنــد، 

ــد آموخت. خواهی

راهنمای موسیقی کالسیک۱
هادی ستوده

Rewire the West ۱- برگرفته از مقاله ای با این عنوان در وبسایت
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ــیقی  ــد موس ــی ندان ــه کس ــی دارد ک ــه احساس ــم چ ــن می دان ــد، م ــاد کنی ــن اعتم ــه م ب
ــک  ــی کم ــه دیگران ــم ب ــن می خواه ــب، م ــد. به این ترتی ــروع کن ــا ش ــیک را از کج کالس
ــه همیــن دلیــل اســت کــه همــه  ــد گیــج شــده  اند. ب ــم کــه ممکــن اســت احســاس کنن کن
ــن  ــردم. در ای ــام ک ــدی ادغ ــع مبت ــای جام ــن راهنم ــم در ای ــاد گرفت ــه ی ــی را ک چیزهای
ــما  ــد. ش ــد خوان ــیک خواهی ــیقی کالس ــد از موس ــاده و کارآم ــه س ــک مقدم ــما ی ــه ش مقال
ــرد  ــا را منحصر به ف ــه آن ه ــه ک ــی، و آنچ ــری غرب ــیقی هن ــی موس ــه دوره اصل ــورد س در م
ــر  ــات ه ــن قطع ــی لیســتی از بهتری ــر بخــش، حت ــان ه ــد آموخــت. در پای ــد، خواهی می  کن
دوره را دریافــت خواهیــد کــرد، بنابرایــن می  توانیــد بالفاصلــه شــروع بــه گــوش دادن کنیــد. 
ــه خــود را از  ــا درک اولی ــم ت ــه شــما کمــک کن ــه ب ــه اینســت ک ــن مقال ــن از ای هــدف م
ــی  ــد و از آن قدردان ــذت ببری ــد بیشــتر از آن ل ــا بتوانی ــد ت موســیقی کالســیک تقویــت کنی
کنیــد. می دانــم کــه ورود بــه موســیقی کالســیک بــرای مــن تجربــه ای بــود کــه زندگــی را 
ــون  ــد. اکن ــور باش ــم همین ط ــما ه ــرای ش ــد ب ــه می  توان ــدم ک ــًاً معتق ــن واقع ــر داد. م تغیی

ــم! ــه  ای، شــروع کنی ــچ مقدم ــدون هی ــد ب بیایی

موسیقی کالسیک چیست؟
وقتــی مــن یــا شــما می  گوییــم »موســیقی کالســیک«، معمــوالً بــه موســیقی خــوش صــدای 
ــاخ،  ــری از ب ــاد تصاوی ــال زی ــه احتم ــم. ب ــم فکــر می  کنی ــا نوزده ــم ت ــرن هفده ــای ق اروپ
ــه  ــیک« ب ــیقی کالس ــالح »موس ــال، اصط ــد. با این ح ــن می  رس ــه ذه ــارت ب ــوون و موتس بته
ــا  ــه معنــای آن چیــزی نیســت کــه م ــرا همیشــه ب خــودی خــود کمــی فریبنــده اســت، زی
ــه آن اشــاره  ــم »موســیقی کالســیک« ب ــم. چیــزی کــه معمــوالً وقتــی می گویی فکــر می  کنی
ــی«  ــری غرب ــیقی هن ــر »موس ــارت دقیق ت ــه عب ــه ب ــت ک ــزی اس ــع چی ــم، در واق می کنی

ــود. ــده می ش نامی
ایــن کلمــه یــک اصطــالح فنــی پرمدعاســت کــه بــرای پوشــش تمــام دوره  هــای موســیقی 

ــود: ــتفاده می  ش ــر اس زی
دوران قرون وسطی و رنسانس

دوران باروک
دوران کالسیک )اکنون می  دانید چرا این اصطالح فریبنده است!(

دوران رمانتیک
دوران مدرن و معاصر

بــه یــاد داشــته باشــید، ایــن راهنمــای موســیقی کالســیک بــرای مبتدیــان اســت؛ بنابرایــن، 
ــا  ــیک، م ــیقی کالس ــر موس ــه ب ــن مقدم ــرای ای ــم. ب ــان می  کنی ــاده بی ــم را س ــا مفاهی م
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ــاروک،  ــای ب ــم. دوره  ه ــاال را پوشــش می  دهی ــی ذکرشــده در ب ــی میان ــط ســه دوره زمان فق
ــیقی  ــالح »موس ــردم از اصط ــه م ــاق آنچ ــه اتف ــب ب ــت قری ــک اکثری ــیک و رمانتی کالس
ــه شــما،  ــادآوری ب ــرای ی ــط ب ــد. کــه فق ــد را تشــکیل می  دهن ــت می  کنن کالســیک« دریاف
ــد از ایــن  ــم داری ــده می  شــود. اینکــه تصمی ــی« نامی ــر »موســیقی هنــری غرب به طــور دقیق ت

ــه شــما بســتگی دارد. ــه، ب ــا ن اصطــالح در عمــوم اســتفاده کنیــد ی

آشنایی با عناوین موسیقی کالسیک
عناویــن موســیقی کالســیک ممکــن اســت در ابتــدا گیــج کننــده بــه نظــر برســند، امــا زمانی 
کــه اصــول اولیــه را بدانیــد، در واقــع بســیار ســاده هســتند. مــن مقالــه  ای نوشــته بــودم کــه 
ــد.  ــت می  کن ــیک صحب ــیقی کالس ــذاری موس ــای نام گ ــورد قرارداده ــق در م ــور عمی به ط
ــه  ــی ک ــت. زمان ــا« اس ــرای مبتدی  ه ــیک ب ــیقی کالس ــن موس ــوع »عناوی ــه از ن ــن مقال ای
شــروع بــه کار کــردم دوســت داشــتم منبعــی ماننــد ایــن را پیــدا کنــم، امــا نتوانســتم آن 
را پیــدا کنــم. بــه همیــن دلیــل تصمیــم گرفتــم مقالــه را خــودم بنویســم تــا مجبــور نباشــید 

کاری را کــه مــن انجــام دادم تحمــل کنیــد!

موسیقی باروک چیست؟ 
ــدن  ــه بازگردان ــاروک)۱۶۰۰ تــا۱۷۵۰( بالفاصلــه پــس از رنســانس آغــاز شــد و ب دوره ب
ــد  ــن و فورته  پیانو)ج ــد ویول ــازهایی مانن ــرد. س ــک ک ــودش کم ــل خ ــه اص ــیقی ب موس
ــرا  ــرم و ســبک موســیقی تکامــل یافــت و اپ ــا( اســتاندارد شــدند، ف پیانوهــای امــروزی م
اعتبــار و محبوبیــت پیــدا کــرد. عــالوه بــر ایــن، فرم هــای مــودال رنســانس جــای خــود را 

ــد. ــاروک دادن ــال در دوران ب ــای تون ــه فرم ه ب
ــورد  ــد در م ــزی کــه بای ــا چی ــن تنه ــان اســت، بنابرای ــرای مبتدی ــاروک ب ــن موســیقی ب ای
تغییــر موســیقی مــودال بــه تونــال بدانیــد اینســت کــه موســیقی تونــال ســاخت آکوردهــا 
ــد.  ــان  تر می  کن ــیار آس ــاص بس ــیقی خ ــد موس ــک کلی ــوس را در ی ــای ملم و هارمونی  ه
ــیقی  ــا موس ــازه داد ت ــس از آن( اج ــازان پ ــه آهنگس ــاروک)و هم ــازان ب ــه آهنگس ــن ب ای
ــود  ــب وج ــت جال ــک واقعی ــا ی ــند. در اینج ــاده  تر بنویس ــر و س ــی منطقی  ت ــه روش را ب
ــر  ــت، بهت ــات اس ــر ریاضی ــی ب ــی و مبتن ــاًل فن ــاروک کام ــیقی ب ــه موس دارد: از آنجایی ک
ــع  ــا در واق ــز م ــه مغ ــت ک ــل اس ــن دلی ــه ای ــن ب ــد. ای ــذت ببری ــا از آن ل ــت صبح  ه اس
ــیاری از  ــرای بس ــد. ب ــر می  ده ــول روز تغیی ــات را در ط ــردازش اطالع ــیر و پ ــوة تفس نح
مــا، مغزمــان صبح هــا بیشــتر الگوریتمــی فکــر می کنــد، بنابرایــن در آن زمــان اســت کــه 
بهتریــن آمادگــی را بــرای پــردازش پیچیدگــی موســیقی بــاروک دارنــد. ســعی کنیــد هنــگام 
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درســت کــردن فنجــان قهــوه صبحگاهــی خــود بــه ویوالــدی گــوش دهیــد و ببینیــد چقــدر 
از آن لــذت می  بریــد!

سبک دوره باروک
دوره بــاروک بــا ترکیب  بندی  هــای تکنیکــی و به طــور خــاص اســتفاده از کنترپــوان  
تعریــف می  شــود. در اصطالحــات غیرفنــی، کنترپــوان زمانــی اســت کــه دو یــا چنــد ملــودی 
ــه ای از آن  ــا نمون ــوند. در اینج ــه ش ــده نواخت ــم تنی ــورت در ه ــان و به ص ــور هم زم به ط

آورده شــده اســت:
مثال کنترپوان:

Counterpoint: Fugue in C minor Analysis J.S. Bach BWV 847 from the Well Tempered 

Klavier I

عــالوه بــر کنترپــوان، basso continuo )در اصــل یــک خــط بــاس ممتــد( عنصــر دیگــری 
ــد  ــوب می  خواهی ــی خ ــون کل ــک قان ــد. ی ــف می  کن ــاروک را تعری ــیقی ب ــه موس ــت ک اس
بــرای تعییــن اینکــه آیــا چیــزی بــاروک اســت یــا خیــر؟ اگــر بــه نظــر فنــی و بــر مبنــای 
ــد،  ــت می  کنن ــب توجــه رقاب ــرای جل ــه ب ــودی اســت ک ــن خــط مل ریاضــی و دارای چندی
احتمــاالً بــاروک اســت. اگــر هنــوز منطقــی نیســت، نگــران نباشــید: زمانــی کــه موســیقی 
ــوم  ــن مفه ــد، ای ــه کنی ــک مقایس ــیک و رمانتی ــیقی دوران کالس ــا موس ــاروک را ب دوره ب

می  شــود. واضح  تــر 

آهنگسازان باروک و نمونه  هایی از موسیقی باروک
آهنگســازان اصلــی ســبک بــاروک بــرای مبتدیــان کــه بایــد بــا آن هــا آشــنا شــوید، یوهــان 
ــدی هســتند. هنــدل، مســیح  ــو ویوال ــدل و آنتونی ــاخ، گئــورگ فریدریــش هن سباســتیان ب
را نوشــت، ویوالــدی، چهــار فصــل را نوشــت و بــاخ همــة چیزهــای دیگــر را نوشــت. شــما 
بیشــتر از آنچــه فکــر می  کنیــد موســیقی بــاروک را می  شناســید! در زیــر ســه آهنــگ آورده 

شــده اســت کــه تضمیــن می  کنــم بــا آن هــا آشــنا هســتید.
1.Handel - Hallelujah Chorus

ــوص  ــه خص ــت، ب ــا هس ــد- همه  ج ــوش دهی ــب گ ــن ترکی ــوان در ای ــتفاده از کنترپ ــه اس ب
در ۳۰ ثانیــه اول. هفــت ثانیــه اول قطعــه دارای کنترپــوان بیــن دو ملــودی زهــی مختلــف 
ــوند  ــنیده می  ش ــر ش ــن بلندت ــا طنی ــای ب ــود، زهی  ه ــه آواز وارد می  ش ــت. هنگامی ک اس
کــه ســعی می  کننــد در بیــن بخش  هــای آواز مــورد توجــه قــرار گیرنــد. ایــن قطعــه یــک 

ــت. ــاروک اس ــه  ای ب ــدی کلیش ــی از ترکیب  بن ــه عال نمون
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2.Vivaldi - The Four Seasons, Spring in E Major, RV. 269: I. Allegro:

آیــا صــدای بــاس را در مقدمــه می  شــنوید؟ ایــن یــک نمونــه عالــی از basso continuo اســت 
ــد!«  ــه رقــص درآوری ــه ب ــد کــه شــما در همــان روز »روح خــود را آزادان و تضمیــن می  کن
ــت و  ــش اس ــال چرخ ــه در ح ــه قطع ــد ک ــد ش ــه خواهی ــر متوج ــان ۱:۴۰ از اث ــی زم حوال
ــد  ــد. بعــد از چن ــاروک داری ــن یــک قطعــه در موســیقی ب ــی از شــدت گرفت ــه  ای عال نمون
ــد و  ــن می کن ــه نواخت ــه ســرعت شــروع ب ــن ب ــی ویول ــدة اصل ــوان بازیگــوش، نوازن کنترپ
ــر  ــز ب ــد. تمرک ــاروک می درخش ــیقی ب ــی موس ــت باورنکردن ــک و دق ــه تکنی ــت ک اینجاس
نوازندگــی فــردی، بازگشــت بــه فــرم در زمــان ۲:۰۰ را بســیار زیباتــر می  کنــد. در نهایــت، 
ممکــن اســت متوجــه شــوید کــه رهبــری وجــود نــدارد. ایــن موضــوع اعتبار اجــرا را بیشــتر 
ــه شــکلی کــه امــروز داریــم  می  کنــد، زیــرا ارکســترهای بــاروک در آن زمــان رهبرانــی ب
ــن ســایر اجراکننــدگان را راهنمایــی می کنــد، بنابرایــن کار  ــدة ویول نداشــتند. اولیــن نوازن
او حتــی پیچیده تــر از آن چیــزی اســت کــه ممکــن اســت بــه نظــر برســد - و از قبــل هــم 

ــد! ــر می رس ــه نظ ــده ب پیچی
3.Bach - Cello Suite No. 1 in G Major, BMV 1007: I. Prélude:

ایــن اجــرا ممکــن اســت خیلــی ســاده بــه نظــر برســد چــون فقــط بــرای یــک ســاز نوشــته 
شــده اســت، امــا هنــوز اساســًا بــاروک اســت. ایــن پیــش درآمــد اولیــن ســوییت ویولنســل 
ــه درســتی  ــب، او ب ــرار دارد. به این ترتی ــاژور ق ــل م ــد ُس ــاخ اســت، ســوییتی کــه در کلی ب
ــت  ــال راح ــا خی ــوان ب ــد. می ت ــاژور« نامی ــل م ــماره ۱ در ُس ــل ش ــوییت ویولنس آن را »س
فــرض کــرد کــه خالقیــت بــاخ در جهــت خلــق خــود موســیقی بــوده اســت نــه عناویــن آن. 
ایــن قطعــه ثابــت می کنــد کــه همــة موســیقی های بــاروک ماننــد آن هایــی کــه ویوالــدی 
نوشــته اســت، دارای تک نوازی هــای پرســرعت ویولــن نیســتند. موســیقی بــاروک 

ــاک را شــامل می  شــود. ــک و غمن ــن تاری موســیقی شــاد و پرســرعت و همچنی
گوش دادن بیشتر؛ دورة باروک

اگر می  خواهید بیشتر موسیقی باروک را کشف کنید، این قطعات برای شماست:
-Bach, Cello Suite No. 1 in G Major, BMV 1007: 1. Prelude
-Handel, Solomon HMV 67 / Act 3: The Arrival of the Queen of Sheba
-Bach, The Well-Tempered Clavier, Book 1, BMV 846-869: 1. Prelude in C Major, BMV 
846
-Vivaldi, The Four Seasons
-Bach, Toccata and Fugue in D Minor BWV 565
-Handel, Messiah, HWV 56 / Pt. 2: “Hallelujah”
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-Vivaldi, Concerto for Lute, 2 Violins and Continuo in D Major, RV 93: 2. Largo
-Vivaldi, La Stravaganza
-Handel, Zadok the Priest (Coronation Anthem No.1, HWV 258)

موسیقی کالسیک چیست؟ 
در طــول دورة کالســیک)تقریبًا ۱۷۵۰ تــا۱۸۲۰(، شــیوه  های ســّنتی مــدون شــد و اشــکال 
ــودی، دورة کالســیک  ــر مل ــر از همــه، تمرکــز ب ــدی از آهنگســازی ایجــاد شــد. مهم ت جدی
ــد  ــن تأکی ــرد. ای ــز ک ــاروک متمای ــدة دوران ب ــوان پیچی ــرد و آن را از کنترپ ــف ک را تعری
ــود  ــه وج ــگ ب ــوش آهن ــی و خ ــاد ماندن ــه ی ــی ب ــا آهنگ های ــد ت ــث ش ــودی باع ــر مل ب
ــرا  ــرد، زی ــا ک ــیک ایف ــتاوردهای دوران کالس ــی در دس ــش بزرگ ــو نق ــعة پیان ــد. توس بیای
ــر داد. عــالوه  ــر و پویات ــه شــیوه  ای ظریف  ت ــان احساســات را ب ــی بی ــه آهنگســازان توانای ب
بــر ایــن، انــدازة ارکســتر رشــد کــرد و موســیقی  دان ها شــروع بــه ترکیــب انــواع ســازهای 
جدیــد کردنــد. ترکیــب ایــن دو عامــل بــه بســیاری از پیشــرفت  های موســیقی ســاخته شــده 
توســط آهنگســازان دورة کالســیک کمــک کــرد. ســادگی، تعــادل، ملودی هــای خواندنــی 
ــد.  ــف می  کنن ــی هســتند کــه دورة کالســیک را تعری ــار عنصــر اصل و عمــق احساســی چه
ترکیــب ایــن عناصــر یــک دورة زیبــا از بیــان هنــری و صدهــا ترکیــب را ایجــاد کــرد کــه 

بیــش از ۲۰۰ ســال بعــد بــه همــان انــدازه درخشــان باقــی مانــده اســت.

سبک دورة کالسیک
ــرفت  ــازی و پیش ــر آهنگس ــیک ب ــد دورة کالس ــد، تأکی ــر ش ــاال ذک ــه در ب ــور ک همان ط
ــاروک  ــوان دوران ب ــر کنترپ ــی ب ــبک مبتن ــادی از س ــراف زی ــوردی، انح ــک آک هارمونی
ــه  ــن، ب ــورد زیری ــروی آک ــر روی پیش ــرد ب ــودی منف ــک مل ــا ی ــی، ی ــت. تک صدای داش
اســتاندارد موســیقی کالســیک تبدیــل شــد. در واقــع، ایــن اســتاندارد همچنیــن نحــوة تولیــد 

توســعة پیانــو نقــش بزرگــی در دســتاوردهای دوران کالســیک ایفــا کــرد، زیــرا 
ــر  ــر و پویات ــیوه  ای ظریف  ت ــه ش ــات را ب ــان احساس ــی بی ــازان توانای ــه آهنگس ب
ــه  ــروع ب ــیقی  دان ها ش ــرد و موس ــد ک ــتر رش ــدازة ارکس ــن، ان ــر ای ــالوه ب داد. ع
ــه بســیاری از  ترکیــب انــواع ســازهای جدیــد کردنــد. ترکیــب ایــن دو عامــل ب
پیشــرفت  های موســیقی ســاخته شــده توســط آهنگســازان دورة کالســیک کمــک 

کــرد.
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ــت!  ــروزی اس ــر ام ــیقی های معاص ــتر موس بیش
ــای  ــه آهنگ ه ــات رخ داد: در حالی ک ــرو احساس ــاروک در قلم ــری از دوران ب ــة دیگ وقف
ــد، قطعــات دوران کالســیک  ــاروک معمــوالً یــک افراط گرایــی عاطفــی را بیــان می کردن ب
با این حــال،  پیچیده تــر می بــرد.  و  احساســی ظریف تــر  بــه ســفرهای  را  شــنوندگان 
احساســات همچنــان در درجــة دوم پــس از فــرم باقــی مانــد و ســاختارهای موســیقی ماننــد 
ــن ســفر  ــال ای ــرای انتق ــی ب ــوان راه  های ــرم ســه  تایی به عن ــی و ف ــرم دوتای ــرم ســونات، ف ف
ــد  ــا ح ــو ت ــل پیان ــد. تکام ــعه یافتن ــم توس ــی و منظ ــل پیش  بین ــیوه  ای قاب ــه ش ــی ب احساس
ــزاری  ــه اب ــو ب ــادی مســئول بســیاری از ایــن پیشرفت هاســت. در دوران کالســیک، پیان زی
ــکان را داد  ــن ام ــدگان ای ــه نوازن ــی آن ب ــد و طراح ــر ش ــیم نزدیک ت ــروزه می شناس ــه ام ک
ــوغ  ــه بل ــی ب ــازی زمان ــر آهنگس ــد. هن ــد بنوازن ــت و تن ــا مالیم ــا را ب ــد نت ه ــه بتوانن ک
رســید کــه آهنگســازان دوره کالســیک قطعاتــی را نوشــتند کــه اوج و فرودهــای احساســی 

ــرد. ــان می  ک ــانی را بی ــه انس ــاوت تجرب متف

آهنگسازان کالسیک و نمونه  هایی از موسیقی آن ها
شــما قبــاًل چندیــن کاله  گیــس بــه ســر بــزرگ از دوره کالســیک را می  شناســید! بــه لودویــگ 
فــان بتهــوون، ولفگانــگ آمادئــوس موتســارت و یــوزف هایــدن فکــر کنیــد. در زیــر ســه 

نمونــه از موســیقی دوران کالســیک وجــود دارد کــه مطمئنــم بــا آن هــا آشــنا هســتید:
Mozart - Eine Kleine Nachtmusik:

ــه  ــه چگون ــد ک ــه کنی ــد داد. توج ــخیص خواهی ــه تش ــد ثانی ــرض چن ــی را در ع ــن یک ای
ملــودی به وضــوح باالتــر از زهی  هــای همراهی  کننــده پخــش می  شــود - یــک نکتــة 
بســیار معمولــی در دورة کالســیک. ایــن ترکیــب بــه چهــار حرکــت اصلــی یــا بخش  هــای 
مختلــف بــا لحــن کمــی متفــاوت در هــر یــک تقســیم می  شــود. گــوش دادن بــه ایــن چهــار 
ــر از آنچــه در  ــاال عمیق ت ــرد، احتم ــده می  ب ــک ســفر احساســی پیچی ــه ی حرکــت شــما را ب
ــا قابلیــت زمزمــه شــدن و  ــه می  کنیــد. ســادگی، تعــادل، ملــودی ب ــاروک تجرب موســیقی ب
عمــق احساســی ایــن قطعــه، آن را بــه نمونــه ای کامــل از موســیقی دوران کالســیک تبدیــل 

کــرده اســت!
Beethoven - Ode to Joy:

ــه  ــه تنهــا ب ــه کنیــد! ملــودی ن ــا ایــن یکــی را به طــور کامــل تجرب صــدا را زیــاد کنیــد  ت
ــر از هرکــس دیگــری  ــوون بهت ــزی کــه بته ــن اســت. چی ــی اســت، بلکــه نمادی ــاد ماندن ی
ــد  ــد - نمی توانی ــتفاده کن ــان اس ــدای انس ــدرت ص ــه از ق ــه چگون ــود ک ــن ب ــت ای می دانس
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در زمــان ۵۰: ۰ از قطعــه کــه گــروه کــر بــا شــور و شــوق کامــل می آیــد، تــکان نخوریــد!
نکتــه جالــب در مــورد ایــن قطعــه ایــن اســت کــه توســط مــردم و جنبش  هــای سیاســی از 
هــر نــوع اســتفاده شــده اســت. قصیــدة شــادی تقریبــًا تبدیــل بــه یــک ســرود کمونیســتی 
ــن  ــوان جش ــن به عن ــوار برلی ــقوط دی ــگام س ــا در هن ــد، ام ــوروی ش ــر ش ــاد جماهی در اتح
ــود  ــی ب ــیقی غرب ــات موس ــا قطع ــی از تنه ــن یک ــد. ای ــز پخــش ش ــرای آزادی نی ــادی ب ش
کــه دولــت مائوئیســت چیــن آن را تأییــد کــرد، امــا ســپس توســط معترضــان دانشــجو در 
میــدان تیان آن مــن اســتفاده شــد. اکنــون ایــن قطعــه ســرود اتحادیــة اروپــا اســت. هرچقــدر 
بــه آن نــگاه کنیــد، چیــز قدرتمنــدی در مــورد ایــن قطعــه وجــود دارد. چیــزی کــه بــا همــة 

ــد. ــت می  کن ــا صحب م
Beethoven - Symphony No. 5:

چهار نت معروف تاریخ!
ــوون  ــارزة بته ــی نوشــته شــده اســت کــه او ناشــنوا می شــد، مب ــن ســمفونی کــه در حال ای
بــا سرنوشــت را منعکــس می کنــد - ســرپیچی، پیــروزی و همــه چیــز در ایــن میــان. ایــن 
شاهکاریســت کــه جایــگاه بتهــوون را به عنــوان یکــی از بزرگتریــن آهنگســازان تمــام دوران 
تثبیــت کــرد. یــک واقعیــت جالــب ایــن اســت کــه طــول چهــار نــت اول)کوتــاه، کوتــاه، 
کوتــاه، بلنــد( نشــان دهنــده نحــوه تایــپ حــرف V در کــد مــورس )نقطــه، نقطــه، نقطــه، 
خــط تیــره( اســت. بــا توجــه بــه نمــاد "V for Victory"، بی  بی  ســی از ایــن موتیــف ریتمیــک 

بــرای شــروع پخــش خــود در طــول جنــگ جهانــی دوم اســتفاده کــرد.

گوش دادن بیشتر - دورة کالسیک
ــای  ــن آهنگ ه ــن لیســت حــاوی بهتری ــرای بررســی بیشــتر موســیقی دورة کالســیک، ای ب

کالســیک بعــدی اســت کــه بایــد بــه آن هــا گــوش دهیــد:
Beethoven, Sonata No. 14. “Moonlight” in C-Sharp Minor, Op. 27 No. 2: I. Adagio sostenuto
Beethoven, Für Elise, WoO 59
Beethoven, Symphony No. 9
Haydn, Piano Trio in G Major “Gypsy”, Hob. XV:25: III. Finale. Rondo all’Ongarese. Presto
Haydn, Symphony No. 104 in D Major, Hob. I:104 “London": IV. Finale: Spiritoso
Mozart, Requiem, K. 626: Lacrimosa

Mozart, Symphony No. 40

موسیقی رمانتیک چیست؟ 
موســیقی دورة رمانتیــک)۱۸۲۰ تــا۱9۱۰( تحــت تأثیــر جنبــش رمانتیــک در اروپــا بــود که 
ــا می  بخشــید. به این ترتیــب،  ــردی را ارتق ــود و احساســات ف ــة عاطفــی متمرکــز ب ــر تجرب ب
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ــیقی دورة  ــتة موس ــه برجس ــات، نقط ــدت احساس ــان ش ــرد و بی ــازی های منحصربه ف آهنگس
رمانتیــک بــود.

آهنگســازان دورة رمانتیــک قوانیــن فــرم را زیــر پــا گذاشــتند، تنــش دراماتیــک را افزایــش 
دادنــد و ســازهای جدیــدی را بــه ارکســتر اضافــه کردنــد تــا همــة اوج و فرودهــای مختلــف 
ــونده  ــای تکرارش ــا تم ه ــا ی ــیقی از ملودی ه ــای موس ــد. آهنگ ه ــان کنن ــات را بی احساس
ــه هــم اســتفاده  ــه یکپارچگــی ســاختاری و گــره زدن حــرکات مختلــف ب ــرای رســیدن ب ب
ــک  ــیقی دورة رمانتی ــتة موس ــة برجس ــات، نقط ــدت احساس ــی، ش ــور کل ــد. به ط می کردن
بــود. صمیمّیــت و اوج و فرودهــای احساســی، موســیقی دورة رمانتیــک را بــه قابــل 
ــت.  ــرده اس ــل ک ــدرن تبدی ــنوندگان م ــرای ش ــیک ب ــیقی کالس ــکل موس ــترس  ترین ش دس
ــید،  ــاالن باش ــتگی ن ــد در دل  شکس ــه بخواهی ــوید و چ ــروزی ش ــرق در پی ــد غ ــه بخواهی چ

ــی شماســت. ــادة همراه ــک آم ــیقی دورة رمانتی موس

سبک دوران رمانتیک
ــی  داد.  ــرار م ــت ق ــز در اولوی ــر چی ــش از ه ــات را بی ــک احساس ــیقی دوران رمانتی موس
ــتر را  ــی، ارکس ــای احساس ــیع  تری از اوج و فروده ــف وس ــان طی ــور بی ــازان به منظ آهنگس
ــد،  ــر را بزنن ــر و هــم پایین  ت ــزودن ســازهایی کــه می  توانســتند هــم آهنگ  هــای باالت ــا اف ب
گســترش دادنــد. بــرای مثــال، پیکولــو بــرای نواختــن نت هــای باالتــر و کنتراباســون بــرای 
ــرا  ــه توســعة خــود ادامــه داد زی ــو همچنیــن ب ــر اضافــه شــد. پیان نواختــن نت هــای پایین ت

دامنــة آن از چهــار اکتــاو بــه هفــت اکتــاو امــروزی افزایــش یافــت.
عنصــر دیگــری کــه آهنگســازان شــروع بــه اســتفاده از آن بــرای انتقــال احساســات کردنــد، 
دیســونانس )Dissonance( بــود. دیســونانس عدم  هماهنگــی بیــن نت  هــای موســیقی اســت و 

اغلــب بــرای ایجــاد تنــش دراماتیــک اســتفاده می  شــود.
ــمگیری  ــر چش ــعة آن تأثی ــر توس ــه ب ــود ک ــی ب ــالب صنعت ــا انق ــارن ب ــک مق دورة رمانتی
ــش  ــرف در بخ ــرای ص ــبی ب ــد مناس ــون درآم ــد، اکن ــه رش ــط رو ب ــة متوس ــت. طبق داش
ــور  ــرد. همان ط ــرت ک ــالن های کنس ــد در س ــت و آم ــه رف ــروع ب ــت و ش ــیقی داش موس
ــازان  ــرد، آهنگس ــدا می ک ــدار پی ــا طرف ــان توده ه ــک در می ــیقی دوران رمانتی ــه موس ک
ــلبریتی را  ــوان س ــدن به عن ــرح ش ــهرت و مط ــادی ش ــزان زی ــر می ــدگان خوش فک و نوازن
ــتومانیا  ــد، لیس ــته باش ــود داش ــا )Beatlemania( وج ــه بیتلمانی ــل از اینک ــد. قب ــه کردن تجرب

ــت! ــود داش )Lisztomania( وج
ــة  ــای فردگرایان ــر ایده آل ه ــالوه ب ــدگان، ع ــازان و نوازن ــه آهنگس ــی ب ــه عموم ــن توج ای
رمانتیسیســم به طــور کلــی، بــه ایــن معنــا بــود کــه آهنگســازان تــالش زیــادی می کردنــد 
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ــا  ــب، آن ه ــد. به این ترتی ــر بگذارن ــت س ــر را پش ــای هن ــند و مرزه ــرد باش ــا منحصربه ف ت
ــک  ــای دراماتی ــی و موخره  ه ــای طوالن ــر، مقدمه  ه ــات طوالنی  ت ــتن قطع ــه نوش ــروع ب ش
کردنــد تــا بــا موفقیــت، تمــام احساســات و صمیمیــت ممکــن را منتقــل کننــد. همان طــور 
کــه قبــاًل ذکــر شــد، آهنگســازان مجبــور بودنــد بــا اســتفاده از یــک ملــودی تکرارشــونده 
ــدت  ــود وح ــد در کار خ ــای بلن ــن آهنگ ه ــی ای ــرای در هم تنیدگ (idée fix یــا laitmotif) ب

ایجــاد کننــد. در اصطــالح عامیانــه، این هــا ملودی  هــای تکرارشــونده یــا مضامینــی هســتند 
ــبک ها  ــت در س ــن اس ــا ممک ــن ملودی  ه ــده  اند. ای ــه ش ــه در  هم  آمیخت ــک قطع ــه در ی ک
ــس  ــا ح ــد ت ــت می مانن ــی ثاب ــدازه کاف ــه ان ــا ب ــوند، ام ــرار ش ــف تک ــای مختل ــا حالت ه ی

ــد. ــی را در کل کار ایجــاد کنن یکپارچگ

آهنگسازان دورة رمانتیک و نمونه  هایی از آن
ــر و  ــوبرت، واگن ــتراوس، ش ــکی، اش ــت، چایکوفس ــوپن، لیس ــم؟ ش ــروع کن ــا ش از کج
ــی  ــوون حت ــد. بته ــک را تشــکیل می  دهن ــزرگان دورة رمانتی ــا برخــی از ب ــوف تنه راخمانین
ــاز دوران  ــدی او در آغ ــار بع ــرار دارد. آث ــن فهرســت ق ــودن، در ای ــا وجــود کالســیک ب ب

ــرد. ــر ک ــک را پ ــیک و رمانتی ــن دورة کالس ــکاف بی ــد و او ش ــاخته ش ــک س رمانتی
آهنگســاز مــورد عالقــه شــخصی مــن از دورة رمانتیــک پیوتــر ایلیــچ چایکوفســکی اســت. 
ــتن او  ــت نداش ــن دوس ــت، بنابرای ــور ۱۸۱۲ را نوش ــکن و اورت ــو، فندق  ش ــة ق او دریاچ
ــی  ــوپ جنگ ــم ت ــن می  دان ــه م ــت ک ــازی اس ــا آهنگس ــالوه، او تنه ــت. بع ــخت اس س
ــده اســت؛ یــک حرکــِت واقعــًاً  واقعــی را به عنــوان ســاز در یکــی از قطعــات خــود گنجان

 ! ه ب  کننــد میخ کو
ــه  ــر ک ــک دیگ ــة رمانتی ــراه دو قطع ــه هم ــات او را ب ــی از قطع ــه  ای از یک ــا نمون در اینج

می کنــم: معرفــی  می  شناســید 
Tchaikovsky - Swan Lake:

ــو نه  تنهــا زیباســت بلکــه یــک مثــال کامــل از یــک  idée fixe را  ــم اصلــی از دریاچــة ق ت
ــا موســیقی در نقــاط  ــم طــول می  کشــد، ام ــه دو ســاعت و نی ــه می  دهــد. خــود بال هــم ارائ
مختلــف بــه ایــن تــم بازمی  گــردد تــا بــه یکپارچگــی برســد. تــم تکرارشــوندة اصلــی همــان 
ــیون  های  ــة اول، واریاس ــد از دقیق ــنوید. بع ــه می  ش ــة اول قطع ــه در دقیق ــت ک ــزی اس چی
ــدت  ــام م ــیاری در تم ــای بس ــرم و اندازه ه ــم در ف ــن ت ــنوید. ای ــی از آن را می  ش متفاوت
اجــرای دریاچــة قــو بازاجــزا می شــود و حــس یکپارچگــی را بــه کل بالــه منتقــل می کنــد.
Johann Strauss II - An der shönen blauen Donau (The Blue Danube):

آه بلــه، آهنــگ ادیســة فضایــی! ایــن والــس اثــر یوهــان اشــتراوس دوم ممکــن اســت خیلــی 
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آرام شــروع شــود و مدتــی طــول بکشــد تــا واقعــًاً بــه راه بیفتــد، امــا اگــر پــس از شــنیدن 
آن بخواهیــد بــرای بیــرون کردنــش از مغزتــان تــالش کنیــد، بــرای شــما آرزوی موفقیــت 

می  کنــم!
شــاهکاری از دینامیــک و ملــودی، ایــن والــس در باالتریــن ســطح در بیــن تمــام والس  هــا 

ــرد. ــای می گی ج
Frédéric Chopin - Nocturne op.9 No.2

ــار  ــن یکــی از شناخته شــده ترین آث ــود. ای ــو اســتاد ب ــا پیان ــال احساســات ب شــوپن در انتق
اوســت و حتــی به صــورت علمــی نیــز توانایــی خــود را در آرامــش و تســکین ثابــت کــرده 
اســت. بخشــی از دلیــل آرامش  بخــش بــودن ایــن قطعــه اینســت کــه فواصــل ناهماهنــگ 
طوالنی  مــدت زیــادی نــدارد. ایــن بــدان معنــی اســت کــه وقتــی ناهماهنگــی )دیســونانس( 
وجــود دارد، فقــط بــرای یــک لحظــة زودگــذر اســت. مــا بــرای مــدت کوتاهــی از آســایش 

خــارج شــدیم، ســپس بالفاصلــه دوبــاره بــه درون آرامــش فــرو رفتیــم.
گوش دادن بیشتر - دوران رمانتیک

ــه از  ــد قطع ــر چن ــود دارد! در زی ــک وج ــی از دورة رمانتی ــیار عال ــیقی بس ــات موس قطع
ــت: ــده اس ــد آم ــوش دهی ــد گ ــه بای ــدی ک ــات بع قطع

Tchaikovsky, 1812 Overture
Rachmaninoff, Symphony No. 2
Wagner, Tannhäuser: Overture
Wagner - Tristan und Isolde - Liebestod, S.447
Berlioz - Symphonie Fantastique Op. 14: V. Songe d'une Nuit du Sabbat
Elgar -  Ave Verum Corpus
Smetana - Ma Vlast - III. Vltava (The Moldau)
Beethoven - Symphony No.6, Op.68 (transcription for organ)
Beethoven - Symphony No.10 (sketches)
Beethoven - Symphony No. 5 in C minor, Op. 67 - I. Allegro con brio
Brahms - Violin Sonata No. 2, Op. 100
Chopin - Gallop Marquis
Berlioz - Romeo et Juliette, Op. 17 - I. Introduction
Tchaikovsky - Symphony No. 1 in G minor, Op. 13 'Winter Dreams' - I.  
Paganini - Caprice No. 24
Liszt - Mephisto Waltz No.1, S.514
Mendelssohn - Songs Without Words, Op. 30, No. 1  
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جمع  بندی
ــیقی  ــه آن »موس ــا ب ــه م ــه را ک ــت آنچ ــک اکثری ــیک و رمانتی ــاروک، کالس ــای ب دوره ه
ــی  ــرم و پیچیدگ ــر ف ــاروک ب ــیقی دوران ب ــد. موس ــکیل می دهن ــم، تش ــیک« می نامی کالس
ــر  ــک ب ــیقی دوران رمانتی ــودی، و موس ــادگی و مل ــر س ــیک ب ــیقی دوران کالس ــی، موس فن
بیــان احساســی تمرکــز داشــت. بــرای اکثــر افــرادی کــه وارد موســیقی کالســیک می شــوند، 
ــه  ــی از هم ــات زیبای ــه قطع ــت. در حالی ک ــروع اس ــرای ش ــا ب ــن ج ــک بهتری دوران رمانتی
دوره هــا وجــود دارد، موســیقی دوران رمانتیــک بــه لطــف شــدت و شــور و اوج و فرودهــای 
احساســی، بــرای شــنوندگان امــروزی بیشــتر قابــل فهــم اســت. مــن واقعــًاً معتقدم موســیقی 
ــد، ناامیــد  ــدا نکرده ای ــرای همــه اســت - اگــر هنــوز فنجــان چــای خــود را پی کالســیک ب

ــی هســت. ــرون یــک جای ــول می  دهــم کــه آن بی نشــوید! مــن ق
ــیر  ــا در مس ــد ت ــک کن ــما کم ــه ش ــا ب ــن راهنم ــده در ای ــه ش ــنهادات ارائ ــم پیش امیدواری
ــرای موســیقی کالســیک حــس قدردانــی  درســت هدایــت شــوید. امیــدوارم ایــن مقدمــه ب
ــاره  ــزرگ را دوب ــر ب ــذت هن ــد ل ــما کمــک کن ــه ش ــق ببخشــد و ب ــی عم ــما را از زیبای ش

کشف کنید! 



Iranian Institute For Ownership and Market(IIFOM)


