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  به دو روايتمريم و مرتاه تفسير داستان 
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  چكيده

گردد، مسأله نظر و عمل و نسبت         مي  ونان باز ييكي از مسائل مهم فلسفي، كه سابقه آن به دوره            
ـ   "حيات عملـي  " و   "حيات نظري "اين مسأله تحت عنوان     . آن دو با يكديگر است     ان و   در يون

متفكران مسيحي معموأل با استناد به داستاني در انجيـل لوقـا            .  مطرح شد  وسطيسپس در قرون    
هاي مريم و مرتاه به عنوان مظاهر نظر و عمل، ايـن موضـوع را تفـسير                   درباره دو خواهر به نام    

 فلسفي توماس آكوئيني و ديگـري       -در اين نوشتار دو گونه تفسير، يكي تفسير كالمي        . اند  كرده
طور خالصه اين بحث  شود و در انتها به  مي    شرح داده  ،ابر ندانستن تفسير عرفاني صاحب كتاب     

  گردد در قرون وسطي و در دوره جديد مقايسه مي
   نظر، عمل، مريم، مرتاه، حيات نظري و عملي، لقاي خداوند : ها واژهكليد 

  

                                                            
    ايران دانشيار فلسفه در مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه. 1
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  :است داستاني درباره دو خواهر به اين شرح نقل شده انجيل لوقادر 
رفتند، او وارد بلدي شد و زني كه مرتاه نام داشت، او را به خانـه خـود                 و هنگامي كه مي   «

امـا  . شـنيد  پذيرفت و او را خواهري مريم نام بود كه نزد پاهاي عيسي نشـسته، كـالم او را مـي                  
اي خداوند، آيا تـو را      : پس نزديك آمده، گفت   . بود زيادي خدمت، مضطرب مي   هت  مرتاه به ج  

عيسي در  .  نيست كه خواهرم مرا واگذارد كه تنها خدمت كنم؟ او را بفرما تا مرا ياري كند                باكي
داري ليكن يـك     اي مرتاه، اي مرتاه، تو در چيزهاي بسيار انديشه و اضطراب          : جواب وي گفت  

  )1(».چيز الزم است و مريم آن نصيب خوب را اختيار كرده است كه از او گرفتـه نخواهـد شـد                    
  )10/42-38، اانجيل لوق(

 آمـده، در دوره مـسيحيت مـستند نقلـي          عهد جديـد   اين داستان كه فقط در همين بخش        
مريم در ايـن داسـتان      .  است (contemplation) و نظر    (action)مسأله مشهور نسبت ميان عمل      

اولـين   . اسـت "عمـل " كه احتماالً خواهر بزرگتـر اوسـت نـشانه    )2( و مرتاه "نظر"رمز و نشانه    
 در تاريخ تفكّر مسيحي، اين داستان را براساس تقابل نظر و عمـل بـا دو رمـز مـريم و                      كه كسي

همو نخستين كسي است كه مسيحياني      . ميالدي است   در قرن سوم   )3(كرد، اُريگن  مرتاه طرح مي  
اصـطالح مـسيحي، در      كردند، و بـه    را كه خود را وقف زندگي زاهدانه و عزلت و ترك دنيا مي            

اما پـيش  . نامد مي(ascetic) بردند، زاهد و تارك دنيا   سر ميه معنوي ب(virginity)مقام بكارت 
ـ askeinاز او پولس قديس نيز واژه يوناني  معنـاي    مشتق از آن است ـ بـه  ascetic كه كلمه  را 

بـرد و    كار مـي    مجاهده در راه كسب كمال و رستگاري يا مجاهده معنوي براي تهذيب نفس به             
كـرد كـه در مـسابقات        مـي   تـشبيه  ابر عرف يونان باستان، غالبا به كار ورزشكاراني       اين كار را بن   

  (New Catholic Encyclopedia, Vol. 1, p.83 ).دكنن تالش مي

عنـوان نمـاد دو      اصوالً طريقه زندگي دو رسول مقدس مسيحيت يعني پطرس و يوحنّا بـه            
در اين  . دهند سيحي به آن ارجاع مي    مطرح بوده است و متفكّران م     ) عملي و نظري  (نوع زندگي   

 " اللّـه  حب في "توان براي مثال به قول توماس اكوئيني استناد كرد كه به هنگام بحث از                باب مي 
2006, p.69)  ( Aquinasخود به   با اينكه نظرخود را به صراحت بيان نمي كند، به سياق خاص

لي و يوحنّا را چهره حيـات نظـري         گويد كه وي پطرس را چهره حيات عم        نقل از اگوستين مي   
دهد و نسبت به يوحنّـا بـار    داند؛ به اين دليل كه پطرس، محبت بيشتري به خداوند نشان مي       مي

شدن از   كشد و به اقتضاي حيات عملي با شوق بيشتري تمنّاي آسوده           حيات دنيوي را بيشتر مي    
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وي گران ــ كه به نظر شارحان       جا به نقل از دي     وي در همين  . آن و رو به سوي خدا رفتن، دارد       
افزايد كه پطرس محبت بيشتري به پيروان مسيح داشـت و بـه     ميمنظورش آلبرت كبير است ـ 

همين سبب عيسي مسيح تأسيس كليسايش را به او واگذار كرد، حال آنكه يوحنّا عشق بيشتري                
گران ـــ در اينجـا      توماس به نقل از دي    . به خود مسيح داشت و لذا مسيح مادرش را به او سپرد           

گويد كه پطرس توفيق عبوديت بيـشتر        نيز به نظر شارحان، آلبرت كبير موردنظر او است ــ مي          
   )4(.و يوحنّا توفيق معرفت بيشتر داشت

عهـد قـديم، سـفر      (  اسـت  عهـد قـديم   ، در   كتاب مقـدس  داستان دو خواهر ديگر هم در       
داستان مريم و مرتاه ـ در تفـسير حيـات     كه آن نيز ـ البتّه نه به تداول  )30 -29تكوين، صص 

 و  )5(هاي ليه  آن دو به نام   . نظري و عملي، مستند متفكّران دوره آباي كليسا و قرون وسطي است           
خواهر بزرگتـر   . يعقوب بودند ) خال(ترتيب سنّي، دختران البان، برادرِ مادر       هستند و به   )6(راحيل

. منظر بود  ما راحيل، نيكوصورت و خوش    ليه زيبايي چندان نداشت و چشمانش ضعيف بود و ا         
. يعقوب عاشق راحيل بود و هفت سال خدمت البان كرد تا راحيل را به عقد ازدواجش درآورد                

و چون خداوند ديـد كـه   . ولي البان ابتدا ليه ـ چون بزرگتر بود ـ و سپس راحيل را به وي داد  
 از او صـاحب شـش پـسر و يـك            اي به وي ندارد، يعقوب را      ليه زيبارو نيست و يعقوب عالقه     

رو بـه خـواهر خـود        ها صاحب فرزندي نـشد و از ايـن         دختر كرد ولي راحيل كه نازا بود، سال       
 كرد و او نيـز صـاحب پـسري شـد كـه              ستجابمتا اينكه خداوند دعاي او را نيز        برد   حسد مي 

  .همان يوسف نبي است
نظر و در عوض فرزنـد      در ميان متفكّران مسيحي، چشمان ضعيف ليه تفسير به ضعف در            

زيادآوردنش، تفسير به اهل عمل بودن شد و بالعكس زيبارو بـودن راحيـل و فرزنـد نيـاوردن                   
منزله اهل نظـر بـودن و        اوليه و باالخره صاحب يك فرزند شدنش كه برترين فرزندانش بود، به           

  .نظر بر عمل تفسير شده است تفوق

   تاريخچه بحث نظر و عمل

ل از مسائلي بود كـه در دوره افـول تفكّـر يونـاني متقـدم، پـس از                   نسبت ميان نظر و عم    
در آثار يونانيان، بنابر قول سيسرو و ديـوژن  .  مطرح شد(praxis) از عمل   (theoria)جدايي نظر   

    (Peters, F. E, 1973,p.194) .الئرتيوس، در اقوال فيثاغورث به اين موضوع اشاره شده اسـت 
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 حـاكي از  (bios praktitikos) درمقابل حيات عملي (bios theoretikos)دو تعبير حيات نظري 
هيچ ترديد افالطون اولين كسي است كه درباره نظر          ولي بي . دو نحوه زندگي نزد يونانيان است     
تفاوت اهل نظـر و  ) c 173 ـ  d 175 (تتوس ئه تِهكه در رساله  به تفصيل سخن گفته است؛ چنان

تـرين نـوع حيـات انـساني را،          عالي) a-c540(جمهوري   رساله   دهد و در   اهل عمل را نشان مي    
دانـد    مـي  (nous)وي از جهتي نظر را حاصل عقـل كلّـي           . داند مشاهده و نظر به خير مطلق مي      

و عـشق را نيـز      ) c192،  مهمـاني (كنـد    و از طرفي آن را به عشق مربوط مـي         ) c247،  فايدرس(
، بعدها توجه آباي يوناني كليـسا،  "نظر"طوني و همين معناي افال  . شناسد مولود نظاره حسن مي   

  .كند مثل اُريگن و گرگوري نيسائي، را به خود جلب مي
نظر و   اوج بيان تقابل  . كند با افالطون تفاوت كلّي دارد       مراد مي  "نظر"معنايي كه ارسطو از     

 از معرفـت عملـي    (theoretike episteme)عمل در فلسفه ارسطو اسـت كـه معرفـت نظـري     
(praktike episteme)   مات تأسيس علـم اخـالقبه عيان تفكيك شد و مقد (ethike episteme) 

و چون ميان نظر و عمل و به تعبير ديگر عقل از اراده، جدايي افتاد، ارسطو در مقام                  . فراهم آمد 
البتّـه عمـل    . تحقيق در شناخت افعال و اعمال انساني و تعيينِ قواعد و احكام براي آن، برآمـد               

(praxis)                در تفكّر او بنابر سنّت تفكّر يوناني، شامل دو قسم ديگر معرفت عملي؛ يعني سياست 
بـه هـر تقـدير در نـزد     . شود  نيز مي(oikonomia)علم تدبير منزل و (politike episteme)مدن 

  )7(.متفكّران يوناني، نظر بر عمل شرافت دارد
رفت و او نيز با اتّكا بر تفكّر افالطوني         اين موضوع بار ديگر در افلوطين موردبحث قرار گ        

  )8(.خويش، شرافت نظر را بر عمل تأييد و اثبات كرد
در ابتداي ظهور و بسط مسيحيت ــ مانند ابتداي تفكّر يونان ــ كه هنـوز جـدايي نظـر و         

عيسي مـسيح در    . عمل مطرح نبود و نظر عين عمل است، طرح اين بحث موردي نداشته است             
وي در مقام عمل، تمام حيات خـويش را         . وه حيات نظري و حيات عملي است      عهد جديد، اس  

وقف خدمت به ديگران كرد و در مقام نظر، در آخرين خطابه خويش در شـام آخـر، سـخن از          
وصال و يگانگي خويش با پدر به ميان آورد و به اصحاب و پيروان مؤمن خويش وعده همـين                   

  .وصال را داد
     چرا كه خود او اصـوالً      . ترين جامع نظر و عمل بود      يس، بزرگ پس از مسيح نيز پولس قد

كـه از مكـاتيبش      اي در راه دمشق، مسيحي شد و از حيـث عبـادي ـــ چنـان                به واسطه مشاهده  
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شـود، در دوره     تدريج وقتي نظر از عمل جـدا مـي         ولي به . ترين مراتب بود   آيد ــ در عالي    برمي
حيـات   (vita contemplativaر ذيـل دو عنـوان   يابـد و د  آباي كليسا اين بحث موضوعيت مـي 

  .شود مطرح مي) حيات عملي (vita activaو ) نظري
حيـات  . گويـد  اگوستين اولين كسي است كه به تفصيل درباره اين دو حيـات سـخن مـي               

 بـه فـضائل     )9(اي اسـت كـه شـامل عمـل         عملي به نزد اگوستين، تقريبا معادل مجاهده زاهدانـه        
 همين آمـوزه را بـا       )10(قديس گرگوري كبير  . اهده و نظر به حقيقت است     اخالقي، در مقابل مش   

آميز و تـا حـدي اعمـال روحـاني           قول به اينكه حيات عملي،عمل به كارهاي جسماني رحمت        
  .يابد كند و اين سنّت فكري تا توماس اكوئيني و فرانچسكو سوارز ادامه مي است تأييد مي

الح مـسيحي، بـه نـوعي معرفـت         ط عنـوان يـك اصـ       به )contemplation ()11( كلمه نظر   
نظاره مستقيم حقيقت كه از عقل كلّي نظري، نه         . شهودي اطالق شده كه مقرون به بهجت است       
در عـرف   . آور اسـت   گيرد و توأم با عـشقي شـوق        در مقام استدالل بلكه در مقام شهود بهره مي        

عرفـاني بـه تجربـه      ) مشاهده(ظر  خدايي كه با ن   .  فقط خدا است   "نظر"الهيات كاتوليك، متعلّق    
و با  . نظر است  شود، اختالف  يك ذات صفات، يا جالل الهي مشاهده مي        اما اينكه كدام  . آيد درمي

نظـر دارنـد كـه آن نـوعي          شود، همه اتّفاق   هايي كه از اين نظر عرفاني مي       وجود تفاوت تعريف  
ـ                  اغلـب   )12(رزا اوياليـي  معرفت تجربي خدا است و داراي مراتبي است كـه از زمـان قـديس ت

  .اند بندي او در مورد اين مراتب پيروي كرده نويسندگان ازتقسيم
در اينجا براي فهم نسبت ميان حيات نظري و حيات عملـي در مـسيحيت، بـه دو تفـسير                    

  .پردازيم مختلف از داستان مريم و مرتاه مي

  تفسير كالمي فلسفي توماس اكوئيني: تفسير اول

در كتـاب  ) 1225 ـ  1274(ترين متكلّم و فيلـسوف قـرون وسـطي     رگتوماس اكوئيني بز
  بـه ايـن  182 تـا  179 در مسائل شـماره   (Aquinas, Thomas, 2006,pp.82-73 )جامع الهيات

پـردازد كـه     به طرح و بررسي اين سؤال مـي 179وي در مسأله . موضوع مستقيما پرداخته است  
 عنـوان  . ) (Ibid., P.3-11 . درست اسـت يـا نـه   بندي حيات به نظري و عملي آيا اصوالً تقسيم

سؤال را درخصوص حيات نظري و ارتباط        ، حيات نظري است و وي در آن هشت        180مسأله  
آن با عقل و اراده و فضايل اخالقي و اينكه آيا حيات نظري بر روي زمين به رؤيت الهي منجر                    
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  .(Ibid, P.13-15 ).كند ، طرح ميشود و نظر چه مدت دوام دارد و چه بهجتي به همراه دارد مي
خالصه بحث او در اين مسأله اين است كـه در زنـدگي كنـوني دنيـوي، حيـات نظـري                      

خدا را روبرو ديدم و جـانم       «: گويد كه يعقوب مي   تواند به رؤيت ذات الهي منجر شود، چنان        مي
ـ  ) 39، ص ي، ترجمـه فارسـ   30/32،  سفر پيدايش ،  كتاب مقدس  (».رستگار شد  ه رؤيـت   و البتّ

چيز مانع و حجاب انسان از رؤيت ذات الهي ـــ            هيچ. وجه الهي، همان رؤيت ذات الهي است      
كه او بنابر ضرورت، به خياالت و اوهـام مـادي            شود مگر اين   ناپذير است ــ نمي    كه نوري درك  

در دنيـاي فـاني كـه       : گويـد  كند كـه مـي     توماس اكوئيني به قول اگوستين استناد مي      . روي آورد 
تواند خدا را ببيند و تا ترك ايـن حيـات نكنـيم ـ      كس نمي واس جسماني دخالت دارند، هيچح

ي همـو  ول. شويم  به رؤيت الهي نايل نمي اين بدن و چه ترك حواس جسماني ـ چه ترك كلّي
 كـه از  آيد ـ با معرفت به ذات الهي ـ   دست مي ميان معرفت به وجود الهي ـ كه از طريق نظر به 

  .نهد ـ فرق ميشود   حاصل مي)13(آميز عادتطريق رؤيت س
ما به دو طريق در اين حيات ممكـن         «گيرد كه    در انتهاي كالم، توماس اكوئيني نتيجه مي        

قرار كه عمالً از حـواس جـسماني بهـره           طريق اول، در نسبت با عمل است؛ بدين       . است باشيم 
تواند بـه رؤيـت ذات الهـي          نمي "نظر"سبب در اين حيات دنيوي، ديگر        بريم، ولي به همين    مي

و اين وقتـي    . طريق دوم آن است كه در اين حيات، نه در مقام عمل بلكه بالقوه باشيم              . نايل آيد 
عنوان صورت با بدن جسماني متّحد باشد ولي با اين حال از حواس جسماني               است كه نفس به   

طريـق اسـت     بدين. دهد رخ مي گونه كه در حالت جذبه       اش استفاده نكند؛ آن    و حتّي قوه مخيله   
حاصل آنكه، باالترين درجه نظـر      . تواند به رؤيت ذات الهي برسد      مي  در حيات فعلي   "نظر"كه  

همان حالت بـرزخِ ميـان حيـات        . در حيات فعلي همان است كه پولس در حالت جذبه داشت          
  )14(.»فعلي و حيات اخروي

كوئيني به طرح چهارنكته درباره     طوركلّي درباره حيات عملي است وتوماس ا        به 181مسأله
  (Ibid., P.53-66 ) .پردازد ارتباط فضايل اخالقي، تعليم و تربيت با حيات عملي و دوام آن مي

اي كه توماس     در مقايسه ميان حيات عملي و حيات نظري است، و چهار نكته            182مسأله  
تـر،    اين دو حيـات بـزرگ      يك از  پردازد اين است كه كدام     اكوئيني در اينجا به تحقيق در آن مي       

شود؟ و مقـام     آيا حيات عملي مانع حيات نظري مي       و تر از ديگري است؟    تر و بافضيلت   شريف
   (Ibid,p53-66 )  هر يك از اين دو نسبت به ديگري چيست؟
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وي . كنـد  در مقام مقايسه ميان اين دو است كه وي به داستان مريم و مرتـاه رجـوع مـي                    
ها  ، به هنگام بحث درباره تفاوت انسان      170، در مسأله    جامع الهيات ب  پيش از اين در همين كتا     

كند و مرتـاه را مظهـر        از حيث ملكات نفساني و افعال عقالني به داستان مريم و مرتاه اشاره مي             
 ,Aquinas كند  مياكتفا خواند، ولي به همين حد  حيات عملي و مريم را مظهر حيات نظري مي

Op. cit), Vol.45, P.3(  
كنـد   شرح كه در ابتدابه ارسطو استناد مي       شود، بدين  وي در اينجا به تفصيل وارد بحث مي       

اين هشت دليل را ارسـطو      . دانست كه به هشت دليل، حيات نظري را باالتر از حيات عملي مي           
 ,Aristotle ).در فـصل مربـوط بـه حيـات نظـري آورده بـود      اخـالق نيكومـاخس   در كتـاب  

Op.cited., X.1177a12; 8.11789) س مضامين را با استناد به  توماس اكوئيني همانكتاب مقـد 
ترين ركن وجودي انسان  حيات نظري چون مربوط به شريف    : گويد كند و مي   تفسير مسيحي مي  

باشد و اين شرافت نيز مربـوط بـه شـرافت موضـوع آن اسـت كـه                   يعني عقل است، اشرف مي    
  .ر خارجي سروكار داردكه حيات عملي با امو معقوالت باشد؛ درحالي

راحيـل، نـشانه    : گويـد  كند و مي   توماس در دليل اول، به داستان راحيل و ليه نيز اشاره مي           
سـو بـود،     حيات نظري، يعني رؤيت اصل و مبدأ است، حال آنكه ليه، كه داراي چـشماني كـم                

  .نشانه حيات عملي است
ه در باالترين درجه نظر چنـين       تر باشد؛ اگرچ   تواند مستدام  دليل دوم آنكه حيات نظري مي     

  .بنابراين مريم كه رمز حيات نظري بود به دوام در كنار پاهاي عيسي نشسته بود. نباشد
روسـت كـه     از ايـن  . سوم آنكه بهجت ناشي از حيات نظري از حيات عملي بـاالتر اسـت             

  .مرتاه در زحمت بود ولي مريم غرق در شادي و بهجت بود: كه اگوستين گويد همچنان
تر به خود متّكي است؛ چرا كه به انـدك چيـزي             هارم آنكه، انسان در حيات نظري بيش      چ

اي مرتاه، مرتاه، تـو در چيزهـاي بـسيار انديـشه و             : روست كه عيسي گويد    از اين . حاجت دارد 
  .اضطراب داري

از .  اسـت  "لغيـره " است اما غايت حيات عملي،       "لنفسه"پنجم آنكه، غايت حيات نظري      
ام و آن را خواهم طلبيد       يك چيز از خداوند خواسته    «: خوانيم  داوود مي  مزامير در   روست كه  اين

كتـاب  ( .»كه تمام ايام عمرم در خانه خداوند ساكن باشـم تـا جمـال خداونـد را مـشاهده كـنم                    

  )659، ص 4، آيه 27، باب مزامير، مقدس
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باز ايستيد و   «: دگويمزامير  كه در    ششم، حيات نظري توأم با آرامش و آسايش است چنان         
  )665، ص 10 و 7، آيات 36، باب همان( .»بدانيد كه من خدا هستم

رو  از ايـن . هفتم، حيات نظري به امور الهي متعلّق است، اما حيات عملي به امـور انـساني         
كلمـه  «را مريم شنيد ولي مـريم بـه خـدمت           » در ابتدا كلمه بود   «: كه اگوستين نيز گويد    همچنان

  .درآمد» گوشت شد
يابـد، حـال آنكـه       ترين قوه انساني؛ يعني جان او، تحقّـق مـي          هشتم، حيات نظري با عالي    

اي اسـت كـه      افعال مربوط به حيات علمي، همچنان مـستلزم بهـره بـردن از قـواي دونْ مرتبـه                 
اي خداوند انـسان و     «: گويد  پس از آنكه مي    مزاميرزين سبب در    . مشترك انسان و حيوان است    

 آنچه را كـه فقـط در شـأن          )665، ص   10 و   7، آيات   36باب   همان، ( »دهي ميبهايم را نجات    
توماس اكوئيني در ادامه همـين       .)همان( .»در نورتو، نور را خواهيم ديد     «: افزايد انسان است، مي  

: گويـد  دليل نُهمي نيز رب ما عيسي مسيح، بر اين هشت دليل افزود و آن اينكه مي               : بحث گويد 
  .»ء را اختيار كرده است كه از او گرفته نخواهد شدمريم بهترين جز«

ابر ندانستنتفسير عرفاني كتاب : تفسير دوم
)15(  

ترديد اعمـال شـاق      بي: باره چنين است    در اين  ابر ندانستن خالصه بحث مندرج در كتاب      
او . مرتاه در پذيرايي از عيسي، مقدس و مهم هستند اما مريم تعلّـق خـاطري بـه آنهـا نداشـت                    

اش  والً به رفتار عيسي توجهي نداشت و حتّي به زيبايي جسماني و به شيريني كالم انـساني                اص
كرد، چراكه كامالً مجذوب آن حكمت الهي و معنويتي شده بود كه در وجهه انسانيت                اعتنا نمي 

او در سكوت و با آرامش خاطر كامل، دل بدان ابـر            . مريم غرق در عيسي بود    . عيسي نهفته بود  
هاي مرتاه درباره خـود پاسـخي        اي داده بود كه ميان او و عيسي حائل بود؛ حتّي به گاليه             نينادا

تعجبي ندارد، او محو كار ديگري بود كـه مرتـاه از آن خبـري نداشـت و در آن زمـان                      . داد نمي
  .مريم فرصتي نداشت كه خواهرش را متوجه كار خويش سازد

 "حيـات عملـي   "مال مرتاه مربوط به مرتبه اولِ       ، اع ابر ندانستن بنابر تفسير صاحب كتاب     
 داللـت   "حيـات نظـري   " و مرتبـه اول      "حيات عملي "كرد بر مرتبه دوم      است و آنچه مريم مي    

 "بهتـرين "؛ كلمـه    »مريم بهترين را انتخاب كرده اسـت      « نقل است كه     انجيل لوقا اما در   . كرد مي
 "بِه"مريم بهترينِ كدام    .  است "بهتر" و   "به"خود مستلزم وجود     خودي صفتي است عالي كه به    
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كه در سنت كليسا فقط سخن از دو نوع حيات؛ يعني حيـات               را انتخاب كرده درحالي    "بهتر"و  
  عملي و نظري شده است، سومين آنها كدام است؟

حيـات  . پاسخ مؤلّف اين است كه مرتاه مظهر حيات عملي و مريم حيـات نظـري اسـت                
د ضروري است ولي چون در اينجا امر دائر بر دو شـق اسـت،               تردي عملي براي نجات آدمي بي    

با اين حال در مجموعِ همين دو نوع حيات، سه جزء صعودي            . تواند بهترين باشد   شق دوم نمي  
اسـت،  ) بـه (كند و جزء خـوب   در جزء اول كه مؤلّف از آن تعبير به مرتبه اول مي .وجود دارد

  .عشق بر كليه اعمال مادي غلبه دارد
 مرتبه دوم، آدمي به انديشه و نظر درباره حقايق معنوي در مورد گناهكاربودن خويش،               در

 است، چراكـه در     "بهتر" بود ولي دومي     "بِه"مرتبه اول،   . پردازد مصائب مسيح و لذّات ازلي مي     
گردند تا آنجا كـه در يـك قرابـت معنـوي،      تدريج به هم نزديك مي آن حيات عملي و نظري به   

بنا بـر اينكـه شـخص اهـل عمـل چقـدر در نظـر                . شوند  مريم، خواهر يكديگر مي    مثل مرتاه و  
البتّه بهتر آن است كه اهل نظر       . شود پيشرفت كند، يا اهل نظر چقدر به عمل رو آورد، چنين مي           

  .مگر در موارد خاص چنين نكند
 و  شود و در آنجا او در خلـوت خـود          در مرتبه سوم، سالك واردِ ابر تاريك ندانستگي مي        

اگر اولين مرتبه خوب بود و دومين،       . كند تنهايي، همه عشق خويش را معطوف به خداوند مي         به
اين همان مقـامي اسـت كـه مـريم داشـت و عيـسي               . ترين است  تر، سومين مرتبه، خوب    خوب
  . حيات را اختيار كرده است"بهترين"اش چنين گفت كه  درباره

حيات وجود دارد كه اولي و دومي، خوب و       طور كه سنت كليسا است، فقط دو نوع          همان
زيرا در زندگي ابدي، ديگـر حـاجتي        . روند مقدس هستند اما آنها با فناي بدن خاكي، از بين مي          

كمك به نيازمنـدان و بيمـاران نيـست و شـعائر و     : به جلب رحمت الهي از طريق كارهايي مثل       
پس اگر لطف   . شود آنجا ساقط مي  مراسم تدفين يا سوگواري مصائب عيسي       : تكاليف ديني مثل  

الهي شامل حال تو شده كه بهترين را انتخاب كني، همگام با مريم شو و آن را بگـزين، چراكـه                     
  .پذيرد شود و پايان نمي گاه از تو گرفته نمي شود، هيچ اين حيات با آنكه در روي زمين آغاز مي

 عملي كـه از او گاليـه         در انتهاي كالم خويش، خطاب به اهل حيات        ابر ندانستن صاحب  
كه زبان مريم شد و مرتاه را مخاطـب          گويد كه بگذاريد عيسي زبان ما شود؛ آنچنان        كنند، مي  مي

كه به حيات عملي اشتغال داريد، در اعمال خويش چه در            اي كساني «: گويد عيسي مي . قرار داد 
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 اگر شوق وافر داريد، با      مرتبه اول و چه در مرتبه دوم، بكوشيد و از يكي به ديگري بپردازيد و              
اما در كار دوستان اهل نظـر مـن دخالـت نكنيـد، چـرا كـه                 . باكي هر دو را با هم جمع كنيد        بي

حال آنان را برهم نزنيد و از آسودگي سـومين          . سازد خاطر مي  دانيد چه چيزي آنان را آزرده      نمي
  )16(.»مرتبه، كه مرتبه مريم است، محرومشان نكنيد

  نتيجه

اس اكوئيني از اين داستان، تفسيري كالمي و فلسفي و تـا حـدودي عرفـاني و                 تفسير توم 
ايـن رأي بـر اذهـان متفكّـران         . نظر بر عمل اسـت     بر فلسفه ارسطو است كه قائل به تفوق        مبتني

بـا ايـن همـه تومـاس        . انديشيدند، غلبه داشـت    دومينيكي كه عمدتا در اين مسأله ارسطويي مي       
تـر از ارسـطو      انديـشيد و موضـعي پيچيـده       ودن، كامالً ارسطويي نمي   ب اكوئيني به سائقه مسيحي   

 بـه نـزد ارسـطو را    "نظـر "او . كنـد  داشت، كه او را به يك متكلّم كامـل مـسيحي نزديـك مـي              
  . مسيحي شود"نظر"كند كه مرحله مقدماتي  اي تفسير مي گونه به

 (cognitio specularis)توماس اكوئيني نظر ارسطويي را معرفتي حاصل از تأمالت نظري 
 اسـت، جـدا   (intuitus simplex)معناي مسيحي كه شـهود صـرف     به"نظر"داند و آن را از  مي
نظر مسيحي، مفهومي نيست؛ چرا كه توأم با شور و بهجت است، ولي نظـر ارسـطويي،           . كند مي

  .تأمالت مفهومي نظري در جستجوي حقيقت است
هد كه تأمالت نظري ارسطويي در مقابـل عمـل          خواهد نشان د   درواقع توماس اكوئيني مي   

از . آيد اش تأمالت نظري است بر اين تقابل فايق مي         است، ولي نظر به معناي مسيحي كه مقدمه       
 دانست، بر آن بود كه در نفسه باالتر ازحيات عملي مي كه حيات نظري را فيرو وي درحالي اين

رسد وفقط در ملكوت،     سطه وجود خدا نمي   وا رؤيت بي اين حيات زميني، چون حيات نظري به      
كسي كـه اهـل هـر       . دهد نيكان به آن خواهند رسيد، لذا حيات جامع نظر و عمل را ترجيح مي             

  .شود پردازد، بلكه در كارهاي خير نيز سهيم مي نمي دوحيات است تنها به مشاهده و نظر
ير كامالً غيرمرسـوم    بعدها همين موضع را عارف شهير دومينيكي، مايستر اكهارت، به تفس          

جـامع بهتـر    و آن اينكه اگر در زندگي زمينـي حيـات   )  (Caputo, John, 1986, p.137 دكشان
است، پس مرتاه كه مظهر حيات عملي است بر مريم مزيت دارد و اين برخالف قول عيسي در                  

  )pp.338�345)  Meister Eckhart 1986. اين داستان بود
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كند اين است كه توماس اكـوئيني بـه          ي را از ارسطو جدا مي     نكته دومي كه توماس اكوئين    
 همه معرفت انـساني، حـواس جـسماني اسـت و در              منشاٌ سابقه پيروي از ارسطو معتقد بود كه      

با اين حال او مجبـور شـد        . مورد حقايق عاليه الهي نيز فقط بايد از طريق ايمان آنها را پذيرفت            
استثنايي بر اين قاعده بپـذيرد و آن درخـصوص امكـان    ، كتاب مقدسواسطه اعتمادش به  كه به 

ــديس رخ داد؛   ــولس ق ــورد پ ــل در م ــه الاق ــاني اســت ك ــت عرف   (James, 2003,p.87   رؤي
Custinger( دانـد در    كـه نمـي    كه گفت به آسمان برده شد و سخنان ناگفتني شنيد،درحالي           چنان

  .فه و عرفان جمع كرددر واقع وي در اينجا ميان فلس. جسم بود يا بيرون از جسم
. بر مدارج سـلوك اسـت      تفسيري عرفاني است كه مبتني    ابر ندانستن   تفسير صاحب كتاب    

 و مظهر سالك مجـذوب اسـت كـه سـلوك و             "نيك"در اين تفسير مرتاه در مرتبه اول و مقام          
مريم نيز مظهر مجـذوب     . مجاهده شخصي او مقدم بر جذبه الهي و لذا اهل حيات عملي است            

كه ابتدا جذبات و الطاف الهـي او را كـشانده اسـت و                است يعني كسي   "تر نيك"و مقام   سالك  
به قول مؤلّف، اين دو، يعني سلوك و جذبـه، بايـد در تعـادل               . آيد سپس در مقام مجاهده برمي    

ولـي كمـال در مرتبـه       . كه مرتاه و مريم خواهر يكديگر و از هم جداناپذير بودند           باشد همچنان 
ابر ندانـستن   اين مرتبه، مرتبه ورود در      .  است "ترين نيك"تعبير حضرت عيسي     سوم است كه به   

  .است كه عنوان اين كتاب است
شـود كـه     اش مـانع از آن مـي        آن ابر حيرتـي است كه تاريكي الهي       ابر ندانستن منظـور از   

در  )17(.هاي بحثي و درسي ديگـر، از خـود روشـنايي داشـته باشـد               ها و دانستني   همه انواع علم  
و از  . رسـد  سنّت عرفاني قرون وسطي، عارف در اين تاريكي االهي جهل، به لقاي خداوند مـي              

آن جهت كه اين لقاء وراي هرگونه ادراك و تجربه است، برخالف مباحـث جديـد در عرفـان                   
 البتّـه ايـن جهـل، جهلـي         )19(.داننـد   را دائر مدار عرفان مـي      )18(مسيحي است كه تجربه عرفاني    

 )21(.پس از علم و ادراك است       بلكه جهلي است اكتسابي كه     )20(دلي نيست   ساده حاصل خامي و  
توان گفت كه اين نحو تفسير عرفاني، در قلمـرو همـان راي مـشهور تومـاس                  از جنبه ديگر مي   

عنـوان   رسـد ولـي بـه وصـال او ـــ بـه             اكوئيني است كه در حيات دنيوي، فهم ما به خدا نمـي           
  .يمرس موجودي مجهول بر ما ـ مي
، تكيه بر جمع اين دو حيات ـ يعني عمل و نظري كـه   ابر ندانستنبه اين ترتيب در كتاب 

از . باشد ـ است ولي بايد كوشيد تا به كمال نظر، يعني مقام ابر ندانستن رسـيد   مقرون به آن مي
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كند كه چون واقف به كمال نظر نيستند،         رو صاحب كتاب، به اهل حيات عملي نصيحت مي         اين
با مقايسه اين دو تفسير بـا اينكـه يكـي كالمـي و فلـسفي و ديگـري        .ن را شماتت نكننداهل آ

اصوالً تاريخ تفكّر مسيحي در قرون      . شود عرفاني است، تفاوت كلّي ميان نظر و عمل ديده نمي         
رويـم،   به همين دليل هرچه به جلوتر مي      . وسطي، به يك معنا تاريخ جداشدن نظر و عمل است         

عمل در شخص عيسي مسيح و سپس ايام رسوالن تا زمـان تومـاس اكـوئيني                از وحدت نظر و     
  .شود اين تفرقه بيشتر مي

، شاهد سير و سلوكي معنوي هستيم كه بـه نظـر و مـشاهده               ابر ندانستن در تفسير عرفاني    
از اين حيث مشابهت با سير ديالكتيكي       . رسد و در آن اتّحاد نظر و عمل قوي است          خداوند مي 
رد، ولي در آراي توماس اكوئيني شاهد الهياتي هستيم كه اينك بـه دو قـسم الهيـات                  افالطون دا 

الهياتي كـه  . تقسيم شده است (revealed theology)  و الهيات منْزَل (natural theology)عقلي 
رو امكـان    بر يك سير معنوي نيست و جنبه عقالني آن شـدت يافتـه اسـت، از ايـن                  ديگر مبتني 

رو توماس اكـوئيني نظـر را        از اين . آورد مل را در تفكّر مسيحي بيشتر فراهم مي       جدايي نظر و ع   
 natural)دانـد لـذا قائـل بـه نظـر عقلـي        القـدس مـي   حاصل قوه عاقله و همچنين عطيه روح

contemplation)  توان ديد كه ايـن تفرقـه        با اين حال با مالحظه اين دو تفسير مي        . باشد  نيز مي
  .شود هرگز در آن دوره نبوده است  مدرن ديده ميآنچنان كه در تفكّر

اصوالً معناي نظر و عمل در دوره مدرن نسبت به قرون وسطي تفاوت كلّي يافته اسـت و                  
يكي از اوصاف تفكّـر مـدرن       . از لوازم همين تغيير در معنا، جداشدن بيش از حد اين دو است            

 اين باب معموالً اصحاب مدرسي را        و فيلسوفان مدرن در    )22(تأكيد بر عمل در مقابل نظر است      
  )23(.اند مقصر دانسته

كردن به همـسايه؛      رسيدن به خدا است از طريق خدمت       "عمل" در قرون وسطي، مراد از      
كه در كالم عيسي مسيح محبت به همسايه به عنوان ركن دوم تعـاليم مـسيحيت معرّفـي                   آنچنان

 چنان نيست كه فارغ از نظـر اسـت و بـه             كه اهل زندگي عملي است     رو كسي  از اين . شده است 
جا در آن عملي كه به داعيه عشق خدا انجـام            خدا توجهي ندارد، بلكه خدا را همواره و در همه         

شـود بـراي متفكّـران آن        رو عمل به معنايي كه در تفكّر مدرن گفته مـي           از اين . يابد دهد، مي  مي
  .دوره معنايي ندارد

شود غالبـا آن را در مقابـل     گفته مي"زندگي عملي"يت در تفكّر مدرن وقتي سخن از اهم      
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كـه از دو     برند، ولي چنـان    كار مي  با زندگي توأم با سكون و آرامش و غفلت از عملِ اهل نظر به             
اند و اهل    معناي ديني آن نبوده    گاه فارغ از عمل به     آيد، اهل حيات نظري هيچ     تفسير مذكور برمي  

 معناي نظر نيز آنچنان تغيير يافته كـه بـه           )24(. غافل باشند  "نظر"بايست از    حيات عملي هم نمي   
 در علـوم و  "نظريه"بديهي است كه نتوان ميان . در علوم نازل گشته است(theory) حد نظريه 

  . ارتباط وثيقي يافت"عمل"

  ها نوشت پي

رسول جعفريان،  آبادي، به كوشش     ، ميرمحمدباقر خاتون  ترجمه اناجيل اربعه  (آبادي   در ترجمه خاتون  . 1
رفتند داخل قريه شدند و قبول كـرد   و در وقتي كه مي« : نيز چنين آمده است)182، ص 1373 (قم،

و مـريم   . يسوع را زني، و برد به خانه خود و نام آن زن مرتا و خواهري داشت كه نام او مريم بـود                     
سوع؛ پس ايستاد مرتا   كوشيد در خدمت ي    شنيد سخن او را و مرتا مي       نشسته بود در قدم يسوع و مي      

كنم؟ بگـو بـه      آيا مباالت نداري كه خواهر من مرا گذاشته و تنها خدمت مي           ! اي پروردگار : و گفت 
درسـتي كـه تـو       بـه ! اي مرتـا، اي مرتـا       : جـواب گفـت پروردگـار كـه       . خواهر من كه مدد كند مرا     

است و مريم اختيار كـرده  داري در امور بسيار و آنچه احتياج به او هست كم     اي و اهتمام   كننده سعي
  ».شود از او است براي خود بهره شايسته كه گرفته نمي

 "زن"چنـين     و هـم   "خداي پرورنـده  "معناي    در اصل به زبان آرامي است و به        (Martha)لمه مرتاه   ك. 2
رود كه بزرگتر از ديگران بـود چراكـه همـواره            وي خواهر ايلعازر و مريم بود و گمان مي        . باشد مي

انجيـل يوحنّـا    در  . 789، مستر هـاكس، ص      قاموس كتاب مقدس  . شود  خواهر ديگر ذكر مي    قبل از 

ايلعـازر بيمـار اسـت و    . نيز نام مريم و مرتـاه و برادرشـان ايلعـازر بـرده شـده اسـت      ) 1 ـ  11/5(
در اين داسـتان نيـز دربـاره مـريم          . فرستد تا بخواهند كه او را شفا دهد        خواهرانش را نزد عيسي مي    

آن است كه خداوند را بـه عطـر تـدهين سـاخت و پاهـاي او را بـه مـوي خـود                        «شود كه    يگفته م 
  .شود ولي مطلبي راجع به مرتاه نقل نمي» خشكانيد

3. Origen (   م .185.  ـ254حدود (

  .اند نام شارحان را مترجمان اين متن در همانجا ذكر كرده. 4
5. Lea 
6.  Rachel 

وي در  . است  از هم  جدا  كرده     ر كتاب اول و دهم اين دو حيات را          ، د اخالق نيكوماخس ارسطو در    . 7
حيات لذّي، حيات سياسي و : قائل به سه نوع حيات  ) 15b1095-a 1096فصل سوم، ( كتاب اول   

 ، اسـت  "حيات نظـري  "هاي هفتم تا نهم از كتاب دهم كه عنوانش           شود و در فصل    ظري مي نحيات  
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كند و مقام و منزلـت آن را         يات نظري را بر حيات عملي اثبات مي       مستقالًّ با ذكر داليلي، شرافت ح     
  .دهد نشان مي

 كه در موضوع سعادت است مثل       46گانه اول، فصل چهارم،      ، نُه ها تسعيات  گانه نُهافلوطين در كتاب    .  8
كند، بـه رسـيدگي دربـاره ايـن       ارسطو كه به هنگام بحث درباره سعادت، حيات نظري را مطرح مي           

 :رك. دهد  نيز همين بحث را ادامه مي51 و 11، 9گانه ششم، فصل نهم،  پردازد و در نه ميموضوع 

Plotinus, the Enneads, trans. by stephen Mackenna, 2nd edition, Pantheon Books, N. Y., 
I/4 (46), VI, 9, 11, 51. 

معنـاي    يونـاني بـه    agereاي   اسـت كـه بـه از       actus مـأخوذ از ريـشه التينـي         )عمل، فعل ( act كلمه. 9
مـاده  . نهـاد  فرق مي  (dynamis)  و قوه (energeia)فعل  ميان ارسطو.  وضع شده است"دادن انجام"

 و  actusهمـين تقابـل در دوره حـوزوي مـسيحي ميـان             . در مقام قوه و صورت در مقام فعل است        
potentia   ل و فعل ثاني          .  قرار داده شدمراد از فعـل    . نيز تفاوت قائل شدند   در اين دوره ميان فعل او

 التين هم به معنـاي      actusبدين قرار كلمه    . ء است  ء و مراد از فعل ثاني، عمل شي        اول، صورت شي  
نسبت ميان قوه و فعل در شـرح رابطـه نظـر بـه              .  است (activity) و هم فعاليت     (actuality)فعليت  

 :كر. عمل، همواره مورد استفاده مفسران بوده است

Reese, W. L. Dictionary of Philosophy and Religion, Humanities Press, 1980, P. 3. 

10. St. Gregory the Great (540 - 604 ميالدي). 
 يكه به معنـا    templum  ترجمه شده مشتق است از كلمه "نظر" التين كه به contemplatioكلمه . 11

. كنـد  هايي آن را محـدود مـي       اي مشاهده و نظارت، با تيرك      است باز كه يك نفر ناظر بر       يا محوطه
 نيـز   theoreinكه منشأ يوناني ايـن واژه،        كار رفت چنان   معناي مشاهده توأم با مراقبه به      ولي بعدها به  

داننـد،    بـه معنـاي ديـدن مـي    thea معناي خدا و برخي از بهtheos بنابر اينكه برخي آن را مأخوذ از 
سـبب   بـدين . كار رفته است   ر افكندن به يك منظر يا مشاهده يك جشن ديني به          معناي ديدن يا نظ    به

 التـين   templumهاي يوناني و حضور خدايان اسـت، متنـاظر            كه مكان ديدن تراژدي    theatreكلمه  
معنايي دالّ بر معبد بزرگ اورشـليم كـه جايگـاه            است كه محلّ حضور ساحت قدس است و لذا به         

  .كار برده شد عبادت مسيحيان بود، نيز بهعبادت يهوه و سپس محلّ 

12. Saint Teresa of Avila  1515 - 1582.   
13. Beatific Vision 

 ـ  1343، ترجمه فارسي، صـص  2-12/5، عهد جديد، كتاب مقدس(پولس در رساله دوم به قرنتيان .14
م، چهـارده سـال   شناسـ  شخصي را در مسيح مي    «: گويد كند و مي   مكاشفه خويش را نقل مي    ). 1342

چنين شخـصي كـه     . داند خدا مي ! دانم و آيا بيرون از جسم؟ نمي     ! دانم آيا در جسم؟ نمي   . قبل از اين  
شناسـم، خـواه در جـسم و خـواه جـدا از جـسم،                چنين شـخص را مـي     . تا آسمان سوم ربوده شد    
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 جايز نيست بـه     داند، كه به فردوس ربوده شد و سخنان ناگفتني شنيد كه انسان را             دانم، خدا مي   نمي
 .»آنها تكلّم كند

١� . (The cloud of Unknowing)  . هاي مشهور عرفان مسيحي است كـه    از كتابستن،كتاب ابر ندان
يكـي از اوصـاف     . نويـسنده كتـاب نـامعلوم اسـت       . از قرن چهاردهم در انگلستان بجا مانده اسـت        

هان ايـن بـوده كـه بـيش از آنكـه            هاي طريقتي در قرون وسطي و بلكه در بسياري از اديان ج            سنّت
دانستند، نويسنده نام خـود      تر مي   فكري را مهم   طريقهنويسنده كتاب مهم باشد، چون خود مطلب و         

مربوط به اواخر قرن چهاردهم الهيات آلماني هاي مشهور ديگرش كتاب  و نمونه. آورده است را نمي
يقين معلوم نشده ولي مربوط به طريقـه         است كه نويسنده آن نيز به قطع و          اقتدا به مسيح  و ديگري   

 ـ  1471  (رود كـه تومـاس اِكمپـيس حـدود      است و احتمال بـسيار مـي  "برادران زندگي مشترك"
 . آن را نوشته باشد)1380

 : با مشخّصات ذيل مندرج استابر ندانستناين بخش در كتاب . 16

The Cloud of Unknowing, ed. William Johnston (Garden City, N. Y: Images Books, 

1973), PP. 71-72, 75-77. 

اي است كه خداونـد در آن قـرار دارد و            معناي تاريكي   به "عماء"در تصوف و عرفان اسالمي تعبير       . 17
برد و اين حيـرت، حيـرت         بسر مي  "حيرت"در نسبت با اين مقام، عارف در        . رسد علم ما به او مي    

رب زدني فيك : كه در ادعيه آمده است چنان.  و معرفتجاهالنه نيست بلكه حيرتي است فوق علم

فتـر اول، تـصحيح     د، مولـوي،    مثنـوي ( » جز كـه حيرانـي نباشـد كـار ديـن          «: و موالنا گويد  . تحيرا
  ).312نيكلسون، بيت 

18. mystical experience. 

 "گـو  نـه "ني عرفـان    درباره اين نوع تلقّي از عرفان يعني عرفان تنزيهي يا سلبي يا به اصطالح يونـا               . 19
 :ك.رcataphatic ) ناطق ("بگو" در مقابل عرفان apophaticصامت 

 Turner, Denys, the Darkness of God, Cambridge University Press, 1995. 
20. Turner, P. 19 

كنـد و    ميdocta ignorantiaاز اين جهل نيكوالس كوزائي عارف مسيحي در قرن پانزدهم تعبير به . 21
 :اش گويد مولوي همانجا درباره

  ني چنان حيران كه پشتش سوي اوست    بل چنين حيران و غرق و مست دوست
تـوان در فلـسفه مـاركس، مكتـب اصـالت عمـل              هاي اين تأكيد را بـه انحـاي مختلـف مـي            نمونه.  22

(pragmatism)  ،   هاي اگزيـستانس     برخي از انواع فلسفه(existentialism)       نگـري   و فلـسفه كـاركرد
(functionalism)جان ديوئي ديد .  

: گويـد  توان از كارل ماركس در تز دوم خويش درباره فويرباخ يـاد كـرد كـه مـي                  به عنوان مثال مي   . 23
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 (theory)اي مربوط به نظـر       تواند به حقيقت عيني برسد، مسأله      پرسش از اينكه آيا تفكّر انساني مي      «

 بحث درباره حقيقت يا عدم حقيقت تفكّري كـه خـود            ... است (praxis)نيست بلكه مربوط به عمل      
 :ك.ر» .است (scholastic)اي كامالً مدرسي  كند، مسأله را از عمل جدا مي

Karl Marx, Selected Writings, edit. by David Mclellan, O. U. P., 1990, Oxford, P. 156 

. گاه مقبـول نبـوده اسـت       اصوالً هيچ  محض در حوزه ديني از نظر مسيحيت         (activism)گرايي   عمل. 24
گرايـي   اي خطاب به كليساي آمريكا، عمل       در ضمن بيانيه   1899كه پاپ لئوي سيزدهم در سال        چنان

(activism)به  كه را  آنها  محض  Americanism  )مشهور شده بود، پس از تحسين )گرايي مريكاييآ 
ت      هاي ايشان تقبيح كرد و آنها را از پرداختن ب          پيشرفت اليـهـاي دنيـوي و امـور        يش از اندازه بـه فع

براي تفـصيل بيـشتر     . گونه كه بيم آن رود كه حيات نظري مختل شود، برحذر داشت            غيرمعنوي، آن 
 :رجوع كنيد به

Gilson, Etienne, the Church Speaks to The Modern World, The Social Teachings of Leo XIII, 
Image Books, U.S.A., 1957. 
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