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چکیده

مهمترین مسئلة مناقشه برانگیز در میان متفکّران قرون وسطا ،نحوة وجود کلیّات بود که
با پرسشهای مهم فرفوریوس در «ایساغوجی» آغاز گشته بود .ترجمة این کتاا از زباان
یونانی به التینی و شرح آن به دست بوئتیوس و پاسخهاای او باه پرساشهاای ساهگاناة
فرفوریوس ،سبب مهمی در شکوفا شدن مسئلة هستیشناسی کلیّات بود که در نهایات،
به پیدایی سه دیدگاه واقعگرایی ،مفهومگرایی و نامگرایی در این باره منجر شد .با ایان
همه ،به نظر میرسد که یکی از علل مهم بسط و گسترش این مسئله در قارون وساطا،
ارتباط وثیق آن با آموزههای مهم کالم مسیحی ا آموزههایی چون علم پیشاین دداوناد
به مخلوقات ،تثلیث دداوند و گناه نخستین ا بوده است .بنابراین میتاوان مادّعی شاد
که انگیزههای کالمی متفکّران قرون وسطا ،در شکوفایی و بساط مبحاث کلیاات تاأثیر
بسزایی داشته است .یکی از مسائل مهم کالمی که ارتباط تنگااتنگی باا مسائلة کلیاات
داشته ،آموزة گناه نخستین است که تبیین ماهیّت آن و نیز نحوة انتقال آن از آدم و حاوا
به نسل بشر از سوی بردی متفکران قرون وسطا ،موجب پیدایی نظریهای با عنوان واقع
گرایی جمعی ،در بحث هستیشناسی کلیات گردید.
واژگان کلیدی

کلیّات ،واقعگرایی ،مفهومگرایی ،نامگرایی ،قرون وسطا ،الهیّات مسیحی ،گناه نخستین

* این اثر با استفاده از اعتبار پژوهشی دانشگاه بینالمللی امام دمینی(ره) با شماره  941110-0930مورد حمایت
قرار گرفته است.
**استادیار گروه فلسفه و حکمت اسالمی ا دانشگاه بینالمللی امام دمینی(ره) Mollayousefi@yahoo.com

تأثیر آموزة گناه نخستین بر مبحث کلیّات در قرون وسطا

2

مقدمه

«مقوالت» ارسطو مطرح ساادت،

در قرون وسطا ،مبحث کلیّات ،به سبب پرسشهایی که فرفوریوس در مقدمهاش بر کتا
صورتبندی جدیدی یافت i .فرفوریوس در ابتدای «ایساغوجی» چنین گفته است:
«هم از آغاز میگویم که در مورد اجناس و انواع ،دانستن اینکه آیا همه ،واقعیتهایی قائم به دود هستند یا صرفاً
تصوراتی ذهنیاند ،و در صورت پذیرفتن اینکه وجود مستقل و قائم به دود داشته باشند ،آیا جسامانیاناد یاا غیار
جسمانی ،و باالدره اینکه آیا به کل مفارق از محسوساتاند ،یا در اشیاء محسوساند و قوامشان به اشیاء محساوس
است ،سخنی نمیگویم .این مسئلهای بسیار عمیق است که مستلزم تحقیقی کامالً مجزّا و مبسوطتر است».
(فرفوریوس ،0949 ،صص)16-10
فرفوریوس ،در اینجا سه پرسش اساسی را مطرح میکند که به دلیل ارتباطش با حوزة متافیزیا و ناه منطاق ،از پاساخ-
گویی بدانها صرفنظر میکند .با این حال ،پرسشهای فرفوریوس سبب پدید آمدن مسئلة مهم هستی شناسی کلیاات گردیاد
که در این دصوص ،بعدها سه دیدگاه کلّی مطرح گشت :واقعگرایی i i ،مفهومگرایی  i i iو نامگرایی i v.واقاع گرایای دیادگاهی
است که مدعی است کلیات ،هویّات عینی مستقل از ذهناند .واقع گرایی درآغااز ،باه واقاع گرایای افراطای و واقاع گرایای
معتدل تقسیم میشد که قائلین اصلی آنها ،به ترتیب افالطون و ارسطو بودند .مفهوم گرایی دیدگاهی است که بیاان مایکناد
کلیات ،مفاهیم یا اندیشههایی هستند وابسته به ذهن که ذهن ،آنها را از طریق تجربة اشیای جزئای مایساازد .اماا ناام گرایای
دیدگاهی است که طبق آن ،کلّی ی هویت عینی تلقّی نمیشود؛ بلکه صرف ی نام یا واژه در نظر گرفتاه مایشاود ( Bunnin
v
.)& Yu, 2004, p.714
کتا «ایساغوجی» فرفوریوس که به یونانی نگارش یافته بود ،مورد توجّه متفکّران التینی زبان قرون وسطا قرار گرفتاه
و به التین ترجمه و شرح شد و از این طریق ،تأثیر شگرفی بر متفکران قرون وسطا گذاشت .مهمترین شارح «ایسااغوجی»،
بوئتیوس بود که دو شرح بر «ایساغوجی» به نگارش درآورد .اولین شرح ،مربوط به ترجمة «ایساغوجی» از یونانی باه التاین
توسط ماریوس ویکتورینوس؛ و شرح دوم ،مبتنی بر ترجمة دود او از «ایساغوجی» بود .بوئتیوس ،در شرح دوم ا که مهام-
ترین اثر او بعد از کتا «تسالی فلسفه» است ا ابتدا ادلهای را که له و علیه وجود کلیات اقاماه شاده ،ماورد بررسای قارار
داده  viو پس از آن ،نظریهای را مطرح میسازد که امروزه باه واقاع گرایای معتادل  vi iشاهرت یافتاه ،و آن را باه اساکندر
افرودیسی نسبت میدهد .طبق این دیدگاه ،در عالم هستی هیچ هویت کلیای یافت نمیشود؛ با ایان حاال ،مفااهیم کلّای و
عام ما در با عالم ،دارای مبنایی عینی و غیر تحکمی هستند (.)Spade, 1996, p.1
پس از بوئتیوس ،متفکران زیادی به بحث هستی شناسی کلیات پردادتند و در این دصوص ،دیدگاههاای متعاددی
مطرح شد .بی ش ّ ترجمه و شرح «ایساغوجی» فرفوریوس ،عامل مهمی در گسترش مبحث هستی شناسی کلیاات باود.
با این حال ،یکی دیگر از عوامل مهم در این دصوص ،ارتباط این بحث با مسائل مهم کاالم مسایحی باود .بارای مثاال،
یکی از مسائل کالمیای که مبحث کلیات سبب طرح آن گردید این بود که آیا کلیسا ،عالوه بر پیروانی که دارد ،داودش
فی نفسه نیز دارای شخصیت و وجود جداگانه است یا دیر .در این دصوص ،بردی بر این باور بودند که کلیسا ،مستقل
و متمایز از آراء و احساساتی است که اجزای سازندة کلیسا تلقی میشوند (فشاهی ،0901 ،ص .)34در با اثبات وجود
ددا نیز آنسلم با قائل شدن به واقع گرایی در با مفاهیم کلی ،برهانی بر اثبات وجود دداوناد اقاماه کارد کاه باه برهاان
وجودی شهرت یافت (فشاهی ،0901 ،ص .)011مسائل دیگری همچون علم پیشین دداوند به مخلوقات ،آماوزة تثلیاث
و گناه نخستین نیز از جمله مسائل مهم کالمی بودند که در بسط مبحث کلیات در قارون وساطا تاأثیر بسازایی داشاتند.
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بنابراین میتوان مدعی شد که یکی از عوامل مهم درشکوفایی مبحث کلّیات در قرون وسطا ،مسائل کالمای باوده اسات.
مقالة حاضر ،ارتباط آموزة گناه نخستین با مسئلة کلیات را مورد بحث و نقد قرار داده است.
 .1آگوستین و گناه نخستین

مهمترین نظریهپرداز عالم مسیحیت در حوزة گناه نخساتین ،آگوساتین (191-901م) اسات .باا ایان حاال ،مفهاوم گنااه
نخستین از اوادر قرن دوم نزد بردی از آباء یونانی کلیسا همچون ایرنائوس و اوریگن و نیز آباء التینای کلیساا همچاون
ترتولیان و آمبروز ،شکل گرفته بود؛ ولی آگوستین با تاریخی کردن ،روانشنادتی سادتن و باالتر از همه ،شاهوانی تلقّای
کردن مسئلة هبوط آدم ،آموزة گناه نخستین را برجسته سادت (کونگ ،0941 ،ص .)011آگوساتین ،ابتادا در کتاا «در
با ارادة آزاد»  vi i iبه طرح و تبیین آموزة گناه نخستین میپردازد و سپس در تفسیرش بر سفر پیدایش ،به بساط نظریاة
دود پردادته و در نهایت ،در آثاری که علیه پالگیوس و پالگیوسیها به نگارش در میآورد ،صاورتبنادی نهاایی ایان
آموزه را ارائه میدهد ( .)King, 2007, p.2مستند اصلی آگوستین در مسئلة گناه نخستین ،بخاشهاایی از کتاا مقادّس،

دصوصاً نامة پولس رسول به رومیان است .در ترجمة التینی i xاین بخش از کتا
بوده ،آمده است:
xi
x
«و این گونه موت بر همة مردم طاری گشت ،در او همه گناه کردند».
آگوستین ،مرجع ضمیر در این عبارت را حضرت آدم میداند .در نتیجه ،از نظر او این عبارت ،ناه تنهاا باه گنااه اولیاه
حضرت آدم اشاره دارد؛ بلکه بیان میکند که هر انسانی از لحظة تولد ،این گناه را به ارث میبرد و این ،دلیال آلاودگی روح
و جسم انسانها و محکومیت آنها به مرگ است (کونگ ،0941 ،صص  .)011-011از نظر آگوستین ،آدم در اثر تکبّر ،گنااه

مقدس ،کاه در دساترس آگوساتین

را وارد عالم کرد و به واسطة گناه مرگ را .البته آگوستین اشاره دارد که تکبّر ،مؤلفة اصالی هماة گناهاان نیسات؛ چارا کاه
بردی از گناهان ،بر اثر جهل یا استیصال صورت می پذیرند .به هر روی ،آدم به واسطة دطایش ،نه تنها مرگ بلکاه گنااه را
نیز به انسانها منتقل کرده است .از نظر او ،گناه نخستین آدم ی رویداد  xi iصرف نیست؛ بلکاه یا وضاعیت  xi i iاسات؛
وضعیتی که دداوند به منظور مجازات آدم و حوا و به داطر عدم اطاعتشان تحمیال کارده اسات .ایان وضاعیت ،شاامل از
دست دادن بهشت ،جاودانگی ،قابلیت ادراک رنج جسمانی ،فرسودگی ،مریضی و شهوت xi vاست .ایان وضاعیت ماوروثی
است و در نتیجه ،هر نسلی از انسان را آلوده میسازد .به عبارت دیگر ،این وضعیت ذاتی بوده و اکتسابی نیست و از طریاق
زاد و ولد انتقال مییابد ،نه از طریق تقلید و تأسّی ( .)Mann, 2006, p.47حال اگر انسانها ذاتاً در وضعیتی گنااهآلاود باشاند،
در این صورت لطف الهی الزم است تا آنها به نجات ابدی دست یابند؛ یعنی طبیعت ما انسانها به تنهایی نمیتواناد باعاث
نجات ما شود ( .)Koterski, 2009, p.156به نظر میرسد تجربة شخصی آگوستین ،او را متقاعد کارده باود کاه انساان بادون
امداد الهی ،از دستیابی به هر نتیجة دوبی عاجز است .فیض الهی نه تنها جهت حمایت از تصامیمات نیا انساان ،بلکاه
برای القای انگیزههای نی جهت کسب آنها نیز الزم و ضروری است .آگوستین ،بعدها با اتخاذ موضعی افراطی ،در تقابال
با مخالفانش معتقد گشت که فیض الهی ،یگانه عامل تعیین کنندة اعمال ماست (استید ،0941 ،صص.)901-900
آگوستین جهت تبیین انتقال گناه ،مرگ ،شهوت و جهل ،میان گناه و مجازاتهای ناشی از آن تمایز قائال مایشاود .او
برای مجازاتهایی چون مرگ ،جهل و شهوت ،مدلی را ارائه میدهد که بردی آن را مدل توارث ژنتیکای xvنامیادهاناد .طباق
آن ،کیفر و مجازاتهای گناه ،به نحو فیزیولوژیکی همانند بیماریهای ارثی ،از والدین به فرزندان انتقال مییابند .بارای مثاال
میتوان به بیماری هموفیلی اشاره کرد که به صورت ارثی ،از والدین به فرزندان انتقال مییابد .بنابراین میتوان مجازات-
های گناه را همچون آسیب های ژنتیکی لحاظ کرد که آدم و حوا بدان مبتال گشته و از طریق آنها ،به همة انسانها انتقال
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گناه کااربرد نادارد؛ چارا کاه دطاا و گنااه ،ناه ارثای اسات و ناه از حیاث

فیزیولوژی قابل انتقال است؛ زیرا گناه مربوط به نفس انسان است ،نه بدن او .بنابراین گناه نخستین مایبایاد باه طریاق
دیگری بر نسل بشر تأثیر گذارده باشد .برای تبیین این امر ،آگوستین در ابتدا میان دو چیز یعنی ارتکا گناه  xviو باودن
در وضعیت گناهآلود  xvi iتمایز قائل میشود .آگوستین بر این باور است که آزادی اراده ،شارط ضاروری بارای ارتکاا
گناه است؛ یعنی گناهی وجود ندارد که ارادی نباشد .از سوی دیگر ،ارتکا گناه ،شرط کاافی بارای باودن در وضاعیت
گناهآلود است .با این حال ،او نمیپذیرد که ارتکا گناه ،شرط ضروری برای بودن در وضعیت گناهآلود باشد؛ یعنی می-
توان در وضعیت گناهآلود بود ،بدون اینکه مرتکب گناهی شد .از نظر آگوستین ،آدم و حوا به واسطة ارتکا گناه اولیاه
در وضعیت گناهآلود قرار گرفتهاند؛ اما اعقا آنها ،بدون اینکه شخصاً مرتکب گناه شوند ،در وضعیت گنااهآلاود آنهاا
شری گشتهاند .به تعبیری دیگر ،آدم از سر اراده و ادتیار مرتکب گناه شد؛ در حالی کاه ایان گنااه بارای ماا طبیعای و
ضروری است ( .)Resnick, 1991, p.18این امر ،به واسطة ارتباط داصی است که نسل بشر با آدم و حوا دارناد ،یعنای باه
معنایی با آنها یکی هستند .اما پرسش این است که به چه معنایی ،انسانها با آدم یکی هستند؟ آگوستین در پاسخ به این
پرسش ،دو رهیافت مختلف اتخاذ میکند .در رهیافت اول ،او صرفاً بیان میدارد که ما انسانها ،به عنوان اداالف آدم باا
او یکی هستیم .از نظر وی ،ما تا حدّی به معنای واقعی کلمه ،محویّ در آدم هستیم و در نتیجه ،با او یکای هساتیم .البتاه
معنای این سخن چیزی بیشتر از این نکته است که اوالد آدم ناشی از او هستند؛ و حتی بیشتر از این ادعاست که آدم ،باه
طور بالقوه همة ادالف را در دویش داراست .این رهیافت را میتوان نظریة قائل به شمول  xvi i iنامید که شباهت زیادی
با مدل توارث ژنتیکی دارد .رهیافت دوم را ا که تنها از البالی بیانات و اشارات آگوستین در «اعترافاات» و آثاار بعاد از
آن قابل استنتاج است ا میتوان نظریة حیات مضاعف xi xنامید .طبق این نظریه ،ما ظاهراً دارای دو گونه حیاات هساتیم:
یکی مشترک xxو دیگری منفرد xxi .ما انسانها ،از ی سو با آدم در ی حیات مشترک سهیم هساتیم و از ساوی دیگار،
دارای حیاتی شخصی هستیم که از زمان تولد یا به صورت دقیقتر از زمان دمیدن روح آغاز میشود؛ بدون اینکه حیاات
مشترکمان از دست برود .بنابراین هنگامی که آدم گناه نخستین را مرتکب شد ،ما همگی به واسطة حیاات مشاترک در او
بودهایم؛ در حالی که فاقد حیات شخصی بودهایم و در نتیجه ،در گناه او شری هستیم .منشأ این نظریاة آگوساتین ،چاه
بسا تبیین افالطون از نفس عالم در رسالة «تیمائوس» باشد؛ هر چند که به نظر میآید منباع آگوساتین ،باه احتماال زیااد
تعبیری از تبیین فلوطین دربارة نفس کلی در ارتباطش با نفوس جزئی و منفرد است.
دیدگاه آگوستین ،از ساوی پالگیاوس  xxi iو بردای همچاون تئاودوروس و سلساتیوس ماورد نقاد قارار گرفات.
تئودوروس منکر آن بود که گناه آدم ،منشأ و علت مرگ باشد .سلستیوس ،دوست و شاگرد پالگیوس که دیدگاههاای او را
برای عامه مردم تبلیغ میکرد ،بیان میکرد که آدم بنا بود بمیرد؛ چه گناه میکرد یا نمیکرد .گناه آدم تنها باه داود او آسایب
رسانده است نه نسل بشر (گریدی ،0911 ،صص .)040-041بعد از گذشت چندی ،مخالفان آگوستین یا پالگیانیساتهاا،
انتقال مرگ از آدم به نسل بشر به واسطة توارث را پذیرفتند؛ چرا که میدیدند بیمااریهاای والادین باه آساانی از طریاق
وراثت به فرزندان انتقال مییابند .با این حال ،ایشان انتقال گناه از آدم به نسلهای بعدی را نپذیرفتند .پالگیانیساتهاا در
موضع گیری سوم بیان داشتند که آدم ،باعث گناه در انسان گشته است؛ اما نه به صورت ماوروثی ،بلکاه از طریاق الگاو
شدن برای انسانها .دیدگاه پالگیانیستها در شورای کارتاژ (100م) ،شورای افسوس (190م) ،شاورای اوراناژ (063م) و
نهایتاً شورای ترنت (0019-0010م) مورد محکومیت قرار گرفت .با اینکه تبیین آگوستین از گناه نخستین و نحاوة انتقاال
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گناه نخستین ،مقبولیت عام یافت تا ایانکاه

در قرن یازدهم و دوازدهم ،متفکران مسیحی مجدّداً به مسئلة گناه نخستین پردادتند.
متفکران قرون وسطی در اوادر قرن یازدهم و اوایل قرن دوازدهم ،پس از کشف دوبارة منطق ،درصدد برآمدناد تاا
به کم منطق ،به حلّ همة مسائل از جمله مسائل کالمی بپردازند (ژیلسون ،0116 ،ص .)16ازجملاه کساانی کاه بارای

xxv

تبیین اعتقادات مسیحی از منطق و نیز فلسفه سود جستند ،برانژه اهل تور xxi i i ،روسلین اهل کمپین xxi v،پیتار آباالر،
آنسلم  xxviو اُدو اهل تورنه  xxvi iبودند .البته در میان اهل کالم ،عدة زیادی بودند که از تجاوز این گروه به حریم الهیاات

ممانعت میکردند .از جمله مخالفان کاربرد منطق و فلسفه در تبیین اعتقادات مسیحی در قرون یازدهم و دوازدهام ،مای-
توان به پطرس دامیانی xxvi i i ،اوتلوح xxi xراهب دیر سنت امرام و مانگولد xxxاشاره کرد (ایلخاانی ،0941 ،صاص -043
 .)030در سال  0011میالدی ،همزمان دو رسالة مستقل در با گناه نخستین به نگاارش درآماد .رساالة اول مرباوط باه
قدیس آنسلم بود با عنوان «آبستنی عذرایی و گناه نخساتین»  xxxiو رساالة دوم از آن اُدو باود باا عناوان «در باا گنااه
نخستین» xxxi i .این دو متفکر مسیحی ،با اتخاذ موضع واقع گرایی در با

کلیات ،تاالش کردناد تاا مسائلة انتقاال گنااه

نخستین را که در آثار آگوستین تبیین کاملی نیافته بود ،تبیین مجدّد نمایند .ایشان با قبول چهارچو
در مسئلة گناه نخستین اتخاذ کرده بود ،درصدد اصالح آن برآمدند.

داصّی که آگوستین

 .1-1قدیس آنسلم

آنسلم ،تبیین آگوستین از مجازاتهای گناه را میپذیرد و با این حال ،تبیین متفاوتی از گناه نخستین ارائه میدهد .از نظار

او ،هر انسانی مرکب از دو چیز است :یکی طبیعت  xxxi i iکه به واسطة آن ،او همانند دیگر انسانها ،ی انسان تلقّی می-
شود؛ و دیگری شخص xxxi vکه به واسطة آن ،از دیگران متمایز میشود و در این حالت باا ضامایر «ایان» یاا «آن» و یاا
اسامی داصی همچون «آدم» یا «هابیل» مورد اشاره قرار میگیرد ( .)Anselm, 2000, p.430بخشی از ویژگیهاا و اوصااف
ما انسانها مربوط به شخص ما و بخشی دیگر مربوط به طبیعت مشترک ماست .از ایان حیاث مایتاوان اوصااف را باه
شخصی و طبیعی تقسیم کرد .البته طبیعت و شخص ،در ما انسانها تأثیر گذار بر یکدیگرند.
از نظر آنسلم ،گناه هر انسانی هم در طبیعت او و هم در شخص اوست .برای مثال ،گناه آدم هم در انسانیت او یعنای
طبیعت او و هم در شخصی که آدم نامیده میشد ،یعنی شخص او بود .بر این مبنا ،گناهی وجاود دارد کاه هار انساانی از
بدو تولد ،به واسطة طبیعتش با آن مواجه است؛ و در مقابل گناهی وجود دارد که انسان ،بعد از اینکه به عناوان یا شاخص
از دیگر اشخاص تمایز پیدا کرد ،مرتکب آن می شود .گناهی کاه هار انساان در ابتادای تولادش باا آن روباهروسات ،گنااه
نخستین xxxvنامیده میشود .این گناه میتواند طبیعی نیز نامیده شود؛ چرا که انسان ،آن را به واسطة طبیعتش دریافت می-
دارد .در مقابل ،گناهی که هر انسان بعد از اینکه ی شخص قلمداد شد ،مرتکب میشود ،گناه شخصی نامیده مایشاود
(.)Anselm, 2000, p.430
در آدم ،طبیعت انسانی مستلزم آن است که بخورد و بیاشامد؛ چرا که طبیعت او به نحاوی دلاق شاده کاه نیازمناد
دوردن و آشامیدن است .اما تصمیم او برای دوردن میوه ممنوعه ،ناشی از طبیت او نیست؛ بلکه یا تصامیم شخصای
است .اما از آنجا که یقیناً هر آنچه ی شخص انجام میدهد ،بدون وجود طبیعت انسانی محقّق نمیشود ،در نتیجاه ،در
آدم نیز گناه شخصیاش بر طبیعتش مؤثر است .از این حیث ،گناه او هم شخصی تلقّی میشود و هم طبیعی.
از نظر آنسلم ،آدم و حوا به گونهای دلق شده بودند که دارای عدالت کامل  xxxviیا به عبارتی ،درساتی دواسات و
اراده  xxxvi iبودند .هنگامی که آدم مرتکب گناه شد ،درستی اراده را از دست داد؛ زیرا عملی را مرتکب شد که نباید می-
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شد .در نتیجه ،حالت گناهی که آدم گرفتار آن شد ،نوعی نقص محسو میشود کاه در آن ،فاقاد عادالت کامال اسات.
حال از آنجا که آدم درستی ارادة اولیه دویش را از دست داده است ،نمیتواند آن را به اعقا دود منتقل سازد؛ چرا که
دیگر واجد آن نیست .در نتیجه ،اعقا او هم فاقد چنین ویژگی مثبتی دواهند بود .البته بر دالف آدم و حوا ،این حالت
نقصی که نسل بشر دچار آن گشته است ،نتیجة ارتکا گناه از سوی آنها نیست .در نتیجاه ،حتاا کودکاانی کاه قبال از
توانایی یافتن بر ارتکا گناه بمیرند ،باز محکوم به بودن در چنین حالت نقصی هستند .در واقع ،آنچاه باعاث مایشاود
کودکان فاقد عدالت کامل باشند ،اراده و دواست شخصی آنها نیست؛ بلکه نقص موجود در طبیعت انساانی آنهاسات،
طبیعتی که از آدم ناشی گشته است؛ چرا که طبیعت انسانی در آدم است و هیچ جزئی از آن ،دارج از او نیست .از آنجاا
که وجود طبیعت به اشخاص وابسته است و اشخاص بدون طبیعت وجود ندارناد ،در نتیجاه مایتاوان گفات کاه گنااه
شخص آدم ،طبیعتش را آلوده سادته است و این طبیعت آلوده ،به نوبة دود اشخاص بشر را آلوده کرده است .به عبارت
دیگر ،به واسطة از دست رفتن عدالت اولیه در آدم ،طبیعت بشر دچار نقص گشته است و ایان نقاص در طبیعات بشار،
باعث نقص در اشخاص بشر گردیده است .نتیجه اینکه انسانها ،همگی محکوم به گناه هستند.
البته همان طور که پیداست ،میان تبیین آنسلم و تبیین آگوستین از گناه نخستین ادتالفی وجود دارد؛ چرا که از نظار
آگوستین ،طبیعت بشر فی نفسه در حالت دائمی گناه به سر میبرد؛ در حالی که از نظر آنسلم ،طبیعت بشر ناقص بوده و
در نتیجه محکوم به گناه است .در واقع ،آنسلم بر این تاکید دارد که این نقص ،ی نقص و ضعف ادالقای اسات؛ چارا
که طبیعت بشر چیزی را فاقد است که میباید دارا باشد .با فرض اینکه تبیین آنسالم را تبیاین رضاایت بخشای از گنااه
نخستین بدانیم ،او نمیتواند لزوم تبیین انتقال گناه را نادیده بگیرد .ماحصل بیان آنسلم در این دصاوص ایان اسات کاه
حضور یا عدم حضور عدالت اولیه ،ویژگی و دصلتی موروثی است؛ چرا که در غیر این صورت ،حضور یا عدم حضاور
آن به عنوان ی نقص در اعقا آدم ،نیازمند تبیین دواهد بود .در واقع ،از طریق طبیعت مشترک انسانی است که نقاص
حاصل آمده در طبیعت آدم ،به اعقا بشر انتقال مییابد ( .)King, 2007, pp. 14-16اما پرسش این است کاه ایان طبیعات
مشترک انسانی ،چگونه چیزی است؟
 .2-1اُدو اهل تورنه

اُدو با استناد به کتا مقدس بیان میکند که تنها ابدان ما ناشی از آدم است نه نفوس ما؛ چارا کاه نفاوس ماا ماوهبتی از
جانب دداوند است .حال با توجه به اینکه گناه مربوط به نفس است نه بدن ،چگونه میتوان گفت کاه ماا انساانهاا در
آدم مرتکب گناه شدهایم .در واقع ،اگر منشا گناه نفس نبود بلکه بدن بود ،در این صورت باا توجاه باه ایانکاه بادن ماا
انسانها ناشی از بدن آدم است ،با گناه آدم ما نیز در او مرتکب گناه میشدیم.
از نظر اُدو ،پاسخ راست کیشی به این پرسش این است که افراد  xxxvi i iارتباط بیشتری با اناواع دارناد تاا اناواع باه
اجناس؛ زیرا انواع از جوهریّت بیشتری در قیاس با اجناس بردوردارند .دلیل آن این است که انواع ،عاالوه بار اجنااس،
دارای فصول جوهری نیز هستند .برای مثال ،انسان از جوهریّت بیشتری نسبت به حیوان بردوردار است؛ چرا کاه انساان
عاقل است ،در حالی که حیوان چنین نیست .از طرف دیگر ،افراد از حیث جوهر چیازی بیشاتر از اناواع نیساتند .بارای
مثال ،افالطون از حیث جوهر بودن ،چیزی بیش از ی انسان نیست .بنابراین آنچه باعث میشاود افاراد مختلاف تحات
ی نوع واحد قرار گیرند ،چیزی نیست جز اعراض آنها .بنابراین ممکن است که فاردی واحاد تحات یا ناوع قارار
گیرد ،در حالی که ی نوع واحد نمیتواند تحت ی جنس قرار گیرد .برای مثال ،با کنار گذاشتن تمامی افراد جاز پیتار،
نوع انسان تنها پیتر را به عنوان ی فرد در بر دواهد داشت .پیتر به واسطة مجموعة اعراضی که دارد ،ی فرد تلقّای مای-
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شود؛ درست همان طور که انسان ،به واسطة اشتراک میان افراد متعدد ،ی نوع تلقّی میشود .باز برای مثاال «ققناوس» را
در نظر بگیرید که ی فرد بیشتر ندارد ولی در عین حال ،ی نوع تلقّی میشود؛ زیرا میتواند مشترک میاان افاراد متعادد
باشد .ققنوس ی چیز است؛ در حالی که این یا آن ققنوس داص ،چیز دیگری است .ققنوس ،ی طبیعت نوعی است کاه
میتواند مشترک میان افراد متعدّد باشد؛ اما این یا آن ققنوس داص ،طبیعتی صرفاً منفرد دارد .ققنوس باه واساطة جانس و
فصل حدّ یافته است؛ در حالی که این یا آن ققنوس داص ،به واسطة دصوصیات عرضی تمایز یافته است .در واقاع ،در
دصوص ی فرد ،چیزی نمیتوان گفت جز اینکه او واحد است؛ در حالی که در دصوص ی نوع ،هر چند مایتاوان
گفت که واحد است ،اما میتوان گفت که کلّی است .عقل ما از طریق جنس و فصل به ادراک نوع میرسد و حس ما نیاز از
طریق دصوصیات عرضی ،به شنادت فرد نائل میشود .به عبارت دیگر ،ما افراد را از طریق جسام باه احسااس درمای-
آوریم ،در حالی که از طریق عقل است که به کلیات علم مییابیم .هنگامی که فردی واحد تحت ی نوع قرار مایگیارد،
حمل ی عرض یا ویژگی ،همزمان بر فرد و نوع جایز دواهد بود؛ هر چند که اعراض ،در وهلة اول از آنِ افراد هستند.
از نظر اُدو ،هنگامی که نخستین بار انسان دلق شد و نفس انسانی برای اولین باار در فاردی واحاد یعنای آدم قارار
گرفت و پس از آن ،در دیگری یعنی حوا تقسیم یافت ،ماهیت نفس انسانی در این دو شخص ،کامل xxxi xو تمام  xlباود.
تمام بود؛ زیرا دارج از آن دو نبود ،و کامل بود؛ چرا که هیچ جزئی از نفس انسانی نبود که یکی از این دو شخص فاقاد
آن باشند .اُدو ،میان سه چیز تمایز قائل میشود :یکی نفس انسانی ،دیگری نفس آدم ،و سوم نفس حوا .نفس آدم ،منفارد،
جزئی و شخصی است؛ به همین نحو ،نفس حوا نیز منفرد ،جزئی و شخصی است .در حالی کاه نفاس انساانی ،طبیعتای
مشترک بوده و قابل حمل بر این دو شخص میباشد .برای تمایز نهادن میان این سه چیز ،حس ما به تنهایی کفایت نمی-
کند ،بلکه باید از عقل نیز بهره برد؛ چرا که تمایز فرد از نوع ،نه از طریق حس ،بلکه از طریق عقل حاصل میشود.
آدم و حوا ،هر ی در اثر تحری شیطان مرتکب گناه شدهاند و این گناه ،جوهر یا طبیعت نوعی را در هار یا از
این دو شخص آلوده سادته است .در نتیجه ،در نفس آدم و نفس حوا که شخصاً مرتکب گناه شدهاند ،طبیعت یا ماهیات
نفس انسانی آلوده گشته است .این طبیعت جوهری ،مشترک میان این دو و مختص به آنهاست و دارج از آنها نیسات؛
چرا که در غیر این صورت ،صرفاً در اثر گناه آدم و حوا آلوده نمیشد .از دیدگاه اُدو ،چه بسا کسی چنین بیاان کناد کاه
اگر این طبیعت جوهری مشترک در اشخاص و افرادش دچار گناه شده است ،در این صورت میتوان مدعی شد که ناوع
انسان است که گناه کرده است؛ در حالی که میدانیم این بیمعناست که چیزهایی را به انواع نسبت دهیم که تنها مخاتص
به اشخاص است .عالوه بر این ،کلیات همواره همان گونه هستند که هستند ،یعنی تغییری در آنها ایجاد نمایشاود؛ بار
دالف افراد که دچار تغییرات میشوند .از نظر اُدو ،پاسخ این است که ما نمیگوییم دود نوع دچار گناه میشود؛ بلکه
سخن ما این است که نوع ،از طریق افرادش دچار گناه میشود ،و از آنجا که نفاس انساانی در آدم آلاوده باه گنااه گشاته
است ،نمیتواند بدون گناه به دیگر اشخاص انتقال یابد ( .)Odo, 1995, pp.61-63همان طور که پیداست ،هم آنسلم و هام
اُدو در تبیین نحوة انتقال گناه نخستین از آدم به نسل بشر ،بر طبیعت بشر به عنوان ی کلّ تأکید دارناد .مباحاث مطارح
شده از سوی آنها در این دصوص ،به دیدگاهی در با کلیات منجر شد که به نام واقع گرایی جمعی  xl iشنادته مای-
شود و در آثار بعدی متفکّران قرون وسطا بسط و تکامل یافت.
 .2واقعگرایی جمعی

واقع گرایی جمعی نظریهای است در با کلیّات که طبق آن ،کلّی مجموعهای متشکل از افراد یا مصادیق است .بارای مثاال،
مجموع انسانها با هم ،کلّی انسان را شکل میدهند .واقع گرایی جمعی ،یکی از اشکال واقع گرایی در قرون وسطاسات کاه
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به شدّت ،از سوی آبالر مورد نقد واقع شده است ( xl i i .)King, 2004, p.69طبق این نظریه ،کلّای ناوع داصّای از کالّهاای

تامّ  xl i i iاست .علیرغم مخالفت فرفوریوس و بوئتیوس با این دیدگاه ،معلوم نیست از چه زمانی فیلسوفان قرون وساطا باه
این بحث پردادتهاند که کلّی ،گونهای داص از کلّ تامّ است .با این حال ،عدهای از صااحبنظاران قارون وساطای متقادم
مدعی یافتن شواهدی بر وجود چنین دیدگاهی در متون اولیه قرون وسطا هستند .برای مثال ،مارنبورن احتمال داده است کاه
فریجیوس xl i vاز مدرسة آلکویین xl vبه چنین دیدگاهی معتقد بوده است ( .)Marenbon, 1981, p.63همچنین پس از کشاف
نسخههای جدید مربوط به قرون وسطا ،شواهدی پیدا شده است مبنی بر اینکه تعبیری دام از ایان نظریاه ،در اوادار قارن
یازدهم و ابتدای قرن دوازدهم مطرح بوده است (.)Arlig, 2005, pp. 271-272
متفکران قرون وسطا غالباَ تمایزی دقیق میان کلّهای کلّی  xl viو کلّهای تامّ ترسایم مایکردناد .باا ایان حاال ،بردای
فیلسوفان تالش کردهاند تا کلهای کلی را به کلهای تام تحویل برند .گروه ادیر واقاع گرایای شادیدی را کاه طباق آن ،یا
کلّی ،شیئی تلقی میشود که به طور کامل در ت ت افرادش حضور دارد ،به نحوی که ماهیت و جاوهر هار یا از آنهاا را
شکل میدهد ،نمیپذیرفتند .از سوی دیگر ،این عدّه با نومینالیسم مخالف بوده و کلیات را صرف لفا و واژه نمایدانساتند .از
این رو ،به نظریة مجموعی بودن کلیات معتقد گشتند که طبق آن ،کلیات همچون کلّی انساان ،متشاکل از مجموعاهای از افاراد
هستند.
xl vi i
یافات کاه دو نساخة دطای از آن
شکل کمال یافتة این نظریه را میتوان در اثری موسوم به «در با جنس و ناوع»
یافت شده است .ویکتور کوزن ،این متن را از آبالر دانسته و آن را در مجموعة آثار آباالر ا کاه باه ساال  0491منتشار کارد ا
گنجانده است xl vi i i .اسناد این اثر به آبالر ،نخستین بار توسط پرانتل مورد مناقشه قرار گرفت xl i x.هار چناد از حیاث محتاوا
روشن بود که این اثر مربوط به آباالر نیسات ،باا ایان حاال هویّات نویساندة اصالی آن ناشانادته باود .تنهاا از طریاق جاان
سالیسبوری  lمیدانستیم که ژوسلین ،اسقف سواسن ،مدافع نظریة مجموعی بودن کلیات بوده اسات .البتاه در فصال چهااردهم
این رساله ،عبارت « »Master Gآمده است که کوزن ،مشارٌ الیه آن را «( »Guillaume de Champeauxگیاوم شاامپویی) دانساته؛ در
حالی که پیتر کینگ ،آن را «( »Master Goslenusاستاد ژوسلین) دانسته است .پیتر کیناگ ،بناا بار شاواهدی ،مؤلاف ایان اثار را
شاگرد یا همکار ژوسلین میداند و از این حیث ،مؤلف رساله را «ژوسلین مجعول»  l iلقب داده است .باه گماان کیناگ ،تااریخ
نگارش این اثر بین سالهای  0061تا  0091بوده است (.)Arlig, 2005, pp. 244-245
ژوسلین ،تبیین دود از جنس و نوع را بهترین تبیین موجود میدانست .او ،با ردّ دیگر اشکال واقاع گرایای در باا
کلیات ،چنین گفته است:
«بنابراین ،نظر من این است که نوع ،صرفاً ذات انسان نیست که در سقراط یا هر فارد دیگاری وجاود داشاته باشاد؛
بلکه مجموعة کاملی از آنها به عنوان موادش است .یعنی نوع چیز واحدی است ا به تعبیری ی «دسته» اا مرکّاب
از ذات انسان که بقاء سقراط بدان است ،همراه با دیگر ذاتهای این نوع .این مجموعة کامل ،هار چناد ذاتااً متکثّار
است ،با این حال صاحبنظران آن را «نوع واحد»« ،کلی واحد» و «طبیعت واحد» نامیدهاند؛ درست همان طور کاه
عامة مردم «واحد» نامیده میشوند ،حتّی اگر از اشخاص متعدّد شکل گرفته باشند)King, 2007, p.19( ».
همان طور که پیداست ،ژوسلین نوع را مجموعهای از ذوات میداند ،ناه افاراد .البتاه ذات در ایانجاا ،بار داالف
دیدگاههای گذشته ،ی شیء انضمامی تلقّی میشود ،نه کلی .از این حیث است که ژوسلین ،در تحلیل فرد ،هیچ جزئای
را کلی تلقّی نمیکند .با این حال ،ذات انسان مساوی فرد انسان نیست .برای مثال ،ذات ساقراط کاه بقااء ساقراط بادان
است ،مساوی سقراط نیست؛ بلکه تنها مؤلفة مابعدالطبیعی سقراط است که با انضمام ویژگیهایی ا که ژوسالین آنهاا را
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سقراطیت l i iمینامد ا سقراط حاصل میشود .در نتیجه ،اجزاء تشکیل دهنده نوع یا کلی انسان به عناوان یا کال تاام،
سقراط و افالطون نبوده بلکه ذات سقراط و ذات افالطوناند .این ذات ،دودش ترکیبای از صاورت جاوهری اسات باه
عالوة چیزی که ژوسلین آن را ذات مادی  l i i iمینامد .مؤلفههای این ذات مادی ،همگی جزئی باوده و هایچ یا کلّای
نیستند .برای مثال ،ذات سقراط ترکیبی است از عقالنیت سقراط به عالوة حیوانیت ساقراط و بادن ساقراط کاه مجماوع
اینها به عالوة سقراطیت ،فرد سقراط را تشکیل میدهند.
دیدگاه ژوسلین مبنی بر اینکه اجزاء حقیقی ی کلی را به عنوان ی کلّ تامّ ،ذوات افراد شکل میدهند نه دود افاراد،
کم میکند تا از این اشکال آبالر رهایی یابد مبنی بر اینکه طبق نظریة مجموعی بودن کلیات ،دستها یاا پاهاای ساقراط
نیز باید اجزای واقعی نوع انسان تلقّی شوند؛ زیرا با تحلیلی که ژوسلین ارائه میدهد ،دست یا پاای ساقراط بخشای از ذات
او تلقّی نمیشوند؛ چرا که ما میتوانیم دست ها یا پاهای سقراط را قطاع کنایم ،در حاالی کاه ذات او همچناان بااقی اسات
(.)Arlig, 2005, pp. 284-287
نکتة بعدی در تحلیل ژوسلین این است که از نظر وی ،هر مجموعاهای از ذوات افاراد را نمایتاوان یا ناوع یاا
طبیعت دانست .از نظر او ،نوع هر چیزی است که دلقتی متمایز از چیزهایی داشته باشد کاه ناه باا او یکای باوده و ناه
عضوی از آن باشند .برای مثال ،نوع انسان متمایز از همة چیزهایی است که نوع انسان نبوده یا عضاوی از آن نیساتند .از
این حیث ،برای مثال نمیتوان هر مجموعهای از افراد انسان را نوع یا طبیعت انسان دانست؛ چرا که آنها دلقتای متماایز
از دیگر افرادی که عضو نوع انساناند ،ندارند (.)King, 2007, pp. 20-21
نتیجهگیری

ژوسلین ،در رسالة دویش بحثی از گناه نخستین به میان نیاورده و صرفاً به بحث دربارة هستی شناسی کلیات پردادته
است .در مقابل ،دلمشغولی آنسلم و اُدو در رسالههای دویش ،گناه نخستین و نحوة انتقال آن از آدم به نسل بشر بوده
است .با این حال ،آنسلم و اُدو در با

کلیاتی همچون نوع یا طبیعت انسان ،دیدگاهی واقع گرایانه اتخاذ کردهاند .همان

طور که پیتر کینگ اشاره دارد ،هم آنسلم و هم اُدو بر طبیعت انسان به عنوان نوعی کلّ تاکید دارند که دارای اجزائی به
نام آدم و حواست و این کلّ ،دارج از این دو نیست .از نظر وی ،ایده مخربی که در پس این اشارات به ظاهر عادی
وجود دارد این است که طبیعت انسان ،ی

کلّ مجموعی l i vاست که از انسانهای داصّ شکل گرفته است

( King,

 .)2007, pp. 17-18نکتة دیگر این است که هم در عبارتهای آنسلم و هم اُدو ،وابستگی طبیعت به اشخاص و تأثیر
اشخاص بر طبیعت را داریم l vکه نشان دهندة آن است که آنسلم و اُدو ،کلّی انسان را کلّ تامّ یا مجموعی در نظر گرفته-
اند؛ چرا که این گونه ارتباط ،صرفاً بین کلّ و جزء برقرار است؛ نه کلّی و افرادش .بنابراین هر چند آنسلم و اُدو مستقیماً
به بحث کلیات نپردادتهاند؛ ولی در مباحث آنها دربارة نحوة انتقال گناه نخستین ،اشاراتی به گونهای از واقع گرایی در
با

کلیات است ،که به نظر میرسد بر متفکّران بعدی قرون وسطا اثر گذار بوده است .از این رو میتوان گفت که

 .0برای اطالع بیشتر از نحوة طرح این مسئلة فلسفی در بستر تاریخی و به ویژه دیدگاه فرفوریوس ،رک.Gerson, 2004 .

ii. realism
iii. conceptualism
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iv. nouminalism

 .0البته اصطالحات واقع گرایی ،مفهوم گرایی و نام گرایی را باید در بستر تاریخی آنها فهم کرد؛ چرا کاه بادون در نظار گارفتن
زمینة تاریخی ،چه بسا این اصطالحات گمراه کننده باشند .برای مثال ،فیلسوفان معاصر گاهی نام گرایی را چنین تعریاف مای-
کنند :نظریهای که طبق آن ،هیچ هویت انتزاعیای وجود ندارد ،بلکه تنها هویات انضمامی وجود دارناد؛ و گااهی آن را چناین
تعریف میکنند :دیدگاهی است که طبق آن ،هر چیزی که جهان را اشغال کرده ،جزئی است .هیچ ی از این دو تعریف نمای-
تواند نام گرایی در قرون وسطا را به دوبی توصیف کند (برای اطالع از دیدگاههای معاصر در با کلیات و دیدگاههاای اداذ
شده در این دصوص ،رک.)Tooley, 1999 .
 .viبوئتیوس در این متن ،شیوة « »Questioرا به کار بسته است؛ شیوهای که در قرون وسطا ،دصوصاً قارون دوازدهام و سایزدهم
رایج گشت .این نحوه از بحث ،دارای چند مرحله بود )0 :ابتدا طرح مسئله در قالب «پرسش بله/دیر»؛  )6بیان ادلة اقاماه شاده
به سود وجه منفی (دیر)؛  )9بیان ادلة اقامه شده به سود وجه مثبت (بله)؛  )1نظر داص نویسنده؛  )0پاساخ باه اساتداللهاای
صورت گرفته به سود وجه منفی (دیر) .برای مثال ،آکویناس برای اثبات وجود دداوند در کتا «جامع الهیاات» داود بادین
نحو عمل کرده است )0 :طرح پرسشی بدین مضمون که «آیا ددا وجود دارد»؛  )6بیان دو دلیل اقامه شده به سود وجاه منفای
که یکی مسئلة شر باشد و دیگری زائد بودن مفهوم ددا در تبیین نظری عالم؛  )9اشاره به متنی از کتا مقدس به عنوان دلیلی
بر وجود دداوند (من آن هستم که هستم)؛  )1بیان نظر دویش که با عبارت «( »Respondeoپاسخ من این است) شاروع شاده
و مشتمل بر پنج دلیل معروف او در اثبات وجود دداوند است؛  )0پاسخ به دو استداللی که در بند  ،6در نفی وجاود دداوناد
آمده بود .این شیوه از بحث دارای مزایایی بوده است که مجال پردادتن بدان نیست (برای اطالع بیشتر رکSpade, 2002, pp. .
.)56-60; Marenbon, 1987, pp. 10-14
vii. moderate realism
viii. De Libero Arbitrio

 .ixمراد ترجمة وولگات است که در قرون وسطا ،بهترین ترجمة التینی کتا
قرار گرفت.

مقدس به شمار میآمد .این ترجمه بعدها مورد نقاد
x. In Quo

 .xiدر متن یونانی عهد جدید ،به جای عبارت «در او» ( )in quoعبارت «زیرا که» ( )eph hoآمده اسات .در ترجماة فارسای عهاد
جدید نیز که در سال  0406از زبان اصلی یونانی به عمل آمده ،چنین آمده است« :و به این گونه ماوت بار هماة ماردم طااری
گشت ،از آنجا که همه گناه کردند» (رومیان.)06:0:

xii. event
xiii. condition
xiv. lust
xv. genetic inheritance model
xvi. committing a sin
xvii. being in a sinful state
xviii. Containment theory
xix. Double life theory
xx. common
xxi. individual
xxii. Pelagius
)xxiii. Beranger of Tour (1010-1088
)xxiv. Roscelin of Compiegne (d.c.1125
)xxv. Peter Abelard (1079-1142
)xxvi. Anselm (1033-1093
)xxvii. Odo of Tournai (1050-1113
)xxviii. Petrus Damiani (1007-1072
)xxix. Otloh (1010-1070
)xxx. Manegold (1054-1103
xxxi. De concepto uriginali et de originali peccato
xxxii. De peccato originali
xxxiii. nature
xxxiv. person
xxxv. original
xxxvi. perfect justice
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xxxvii. uprightness of the will
xxxviii. individuals
xxxix. whole
xl. entire
xli. collective realism

 .xliiآبالر سه اشکال عمده بر واقع گرایی جمعی وارد آورده است .او اَشکال دیگر واقع گرایی ،یعنی واقع گرایای مبتنای بار ذات
ماادی ( )Material Essence Realismو نظریاة عادم تماایز ( )Indiffrerence Theoryرا نیاز کاه از ساوی اساتادش ،ویلیاام
شامپویی ،مطرح شده بود ردّ کرده است .البته الزم به ذکر است که آبالر ،نظریة مجموعی بودن کلیات را از اقسام نظریاة عادم
تمایز میداند (.)Cf. King, 2004, pp. 70-71

xliii. integral Wholes
)xliv. Fridugisus (782?-834
)xlv. Alcuin (735-804
xlvi. universal wholes
xlvii. De generibus et speciebus

 .xlviiiرک.Cousin, 1836 .
 .xlixرک.Prantle, 1885 .

)l. John of Salisbury (1115-1180
li. Pseudo-Joscelin
lii. Socrateity
liii. material essence
liv. collective whole

 .lvتحلیل رابطه میان کلّ ( )wholeو جزء ( )partموضوع مبحث «( »mereologyنظریة اجازاء) اسات کاه در قارون وساطا روناق
فراوان داشته است .متفکران قرون یازدهم و دوازدهم بر این باور بودند که « »Mereologyنقشی حیاتی در انواع مباحث فلسفی
و کالمی دارد (برای اطالع از دیدگاههای مختلف در این دصوص و نیز ارتباط این مبحث با مباحثی همچون نظریة مجماوعی
بودن کلیات ،رک.)Arlig, 2005 .
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