
 شناسیدر انسان ی روششناخت یا سنجش؛ مکتب ساالمانکا و فلسفه 

 رضا اسکندری
 

 مقدمه

بستر بالیدن گروهی از متألهین دومینیکن )و بعدتر چندتن از یسوعیان( بود  ی شانزدهم میالدی، دانشگاه الهیاتی ساالمانکای سدهدر میانه

قراوالن ، مکتب ساالمانکا را از پیشاقتصاد مورخین علم بسیاری ازاند. هرچند امروز شناخته شده« مکتب ساالمانکا»که در تاریخ اندیشه به نام 

، اما این ادعا از دو سو محل بحث است. (2931)ر.ک. هولکام،  دانندیش میلیبرالیسم اقتصادی و حتی سلف فکری اقتصاددانان مکتب اتر

ه کهای پرشمار دیگری را نیز متأثر ساخته است و دوم آننخست آن که آراء مکتب ساالمانکا، نه فقط اقتصاد و اخالق تجارت، که حوزه

اند، اما از سوی دیگر بر نقش ها در تجارت گفتهحکومتهرچند بزرگان این مکتب، در مسیر تأمالت خود بر لزوم کاستن از مداخالت 

 اند. شاید بهتر آن باشد که همچونها در تأمین زندگی همگان و لزوم اعمال برابری اقتصادی میان تمامی مردمان نیز تأکید کردهحکومت

کنار بگذاریم، چه آن که این مکتب در زمان و  بودن بزرگان این مکتب را« لیبرتارین»یا « کاریمحافظه»آلبِث و مورِیرا، بحث از  آثبدو

 .(1222آلبث و موریرا، آثبدو ) جغرافیایی متفاوت از این جدال روییده و بالیده است

ا دِ گذار معرفتی آن، فرانسیسکو دِ ویتوریا )یی شانزدهم و در دانشگاه ساالمانکا شکل گرفت. بنیانی نخست سدهمکتب ساالمانکا در نیمه

به ریاست گروه الهیات دانشگاه ساالمانکا برگزیده شد. نهضتی که او در این  2211در سال  نام دومینیکن بود که(، از کشیشان بهویکتوریا

، تالش دان برجستهاند. ویتوریا در سالیان فعالیت خود در مقام یک الهیهم دانسته« ی تومیستاحیاء فلسفه»دانشگاه به راه انداخت را گاه 

به جایگاه مرجعیت در الهیات کاتولیکی مصروف  Summa Theologicaای بازگرداندن جستارهای توماس آکوئیناس یا همان خود را بر

های فراوانی درباب منبع قدرت سکوالر، آزادی تجارت، آزادی دریاها، عدالت و حقانیت جنگ و کرد. از او جستارها، نوشتارها و سخنرانی

چه به خصوص مورد نظر ماست، نظرات (. اما آن2332ر.ک. ویتوریا، چنین ؛ هم1222آثبدو آلبث و موریرا، حقوق انسان برجای مانده است )

« سنجیانسان»ی نو است. نظرات ویتوریا در این عرصه را شاید بتوان از نخستین تجلیات تقابل میان نگاه مبتنی بر او در دفاع از بومیان قاره

 دانست. « شناسیانسان»و 

 

 ی مکتب ساالمانکاو زمینه زمانه
ی ، کریستوف کلمب که به تازگی پاسخ نه قاطعی را از دربار جان دوم، پادشاه پرتغال دریافت کرده بود، طرح بلندپروازانه2142در سال 

ز جنگ ، که دیگر اخود برای کشف راه دریایی جدیدی به ژاپن، چین و هند را به دربار اسپانیا برد. پنج سال طول کشید تا شاهان کاتولیک

ی نو پا گذاشت. پس از ، کلمب به سمت غرب رفت و به قاره2131با مورها در ایبریا و آفریقا فارغ شده بودند، طرح او را بپذیرند. در سال 

( بیاو ایسافردیناند کاتولیک کاستیون ) انالجزایر قناری به اشغال نیروهای پادشاهی تنریف، مجمع، با سقوط جزیره2131در سال آن و 

اسپانیا که پیش از این درگیر رقابتی پر زد و خورد با استعمار پرتغال شده بود، . پراطوری اسپانیا آغاز حیات یافتامبدین ترتیب، درآمد و 

ان، آن (، مجوز اشغال و استعمار جه2131جواز آغاز استعمارگری خود را از پاپ دریافت کرد و با توافقی در قالب پیمان توردسیاس )سال 

ورد در آفریقا تا آورد که از غرب کیپهایی را به دست میرا به دست آورد. این بدان معنی بود که پرتغال مالکیت زمین 972 مردینسوی 

چنین با به قدرت رسیدن یافت. همغرب آن به اسپانیا تعلق می شد و هر زمینی درآمریکا را شامل می یقاره شدن کلمب درمحل پیاده

 ؛2331 کراو،؛ 2377ر.ک. آبرئو گالیندو، )ها تعلق گرفت ی نو نیز به اسپانیاییاز تبار اسپانیایی بورخیا، اکتشافات جدید در جنوب قاره پاپی

 (1221براون، 

تازه  ضیکاتولیک، از سویی با سودای امپراطوری و از سوی دیگر با شور و حرارت دینی، کلمب را به سفر دومی فرستادند تا اراپادشاهان 

ی قطهکرد؛ نشده را به نام اسپانیا سر و سامانی بدهد. کشف آمریکا به باور کراو، آغاز انقالبی بود که جهان را به تمامی زیر و رو میکشف

دس مقها از شرق و پیکار نگری تاریک قرون وسطایی و آغازی بر حرکت به سمت جهانی روشن در بیرون مرزهای اروپا. نگاهدرون پایانی بر

 (.14-17: 2331صلیبی، به غرب دوخته شده بود: پیکار مقدس دیگری برای مسیحی ساختن جهان نو )کراو، 

کردند، بار راهشان را به سمت جهان نو باز میهای کریستف کلمب برای نخستیندر همان سالی که کشتیعصر طالیی اسپانیا آغاز شده بود. 

بار بود که خستینکرد. این نریخا نخستین کتاب دستور زبان مدون اسپانیایی را به ملکه ایسابیا تقدیم میدر دانشگاه ساالمانکا، آنتونیو دِ نب

شد. به روایت هنری کیمن، زمانی که ملکه از نبریخا پرسید این کتاب به در کشوری اروپایی و مسیحی، دستور زبانی به جز التین مدون می

های زمانی که علیاحضرت وحشی»ی دربار، به میان بحث پرید و گفت: رتبهدِ تاالبرا، از روحانیان عالی خورد، پدر روحانی ارناندوچه درد می

های مختلف را به انقیاد خود درآوردید، نیاز خواهد بود که این بردگان نو به قانون شما عمل کنند و برای این کار، باید ملل مختلف با زبان

یش برای دو دهه پ «اند.زبان و امپراطوری همواره همراه یکدیگر بوده و بالیده»خا کالم او را تکمیل کرد: و نبری« به زبان شما سخن بگویند



ی ایبری آورده و اسپانیا را با جزیرهها، به مدد صنعت نوپدید چاپ، متونی را به شبهها و ایتالیاییگاه فرانسویها و گاه و بیاز آن، آلمانی

های دربار ورات و ابالغیهگرفت: انتشار دستای سیاسی بر عهده میرنسانس اروپایی آشنا کرده بودند. اما حاال، صنعت چاپ در اسپانیا وظیفه

 (.1229به مستعمرات و تقویت زبان کاستیون )اسپانیولی( )کیمن، 

ان پادشاهنداشتند، حاال « امپراطوری»ی احساس خوشایندی به واژه -ی نبریخانظر از ادعای متملقانهصرف-ها که تا دیرزمانی اسپانیایی

ای که از شاهان ، زمانی که هنری پنجم، پادشاه کاستیون، به مدد تبار دوگانه2212ل دیدند. در ساخود را در مقام امپراطورانی بزرگ می

را پذیرفت، پدرو روئیس دِ ال موتا، اسقف باداخوث و از روحانیان نزدیک به امپراطور، در « امپراطور مقدس روم»برد، عنوان اروپایی می

ین گفت، در همتر از هر پادشاه خواند. نبریخا که دیگربار از امپراطوری سخن میاش در سانتیاگو دِ کومپوستال هنری را پادشاهی فراموعظه

لقبی آلمانی است، اما واقعیتِ آن را باید نزد شاهان اسپانیا جست که « امپراطور»کس نهفته نیست که هرچند عنوان بر هیچ»سال نوشت: 

جنگند و با تعقیب مسیر ستارگان، ناوگانشان را تا جزایر ا پیروزمندانه میاند، در آفریقاربابان بخش بزرگی از ایتالیا و جزایر مدیترانه

چنان هم ها،اما در پس تمام این کشورگشایی« اند.اند و شرق را به مرزهای غربی اسپانیا و آفریقا پیوند دادهسرخپوستان و جهان نو فرستاده

ته سخن گف« امپراطوری جهانی»ردهم، یواخیمِ فیوره که در رویای خود از یک ی چهاهای متأله سدهگوییای مذهبی نهفته بود: پیشانگیزه

 (.1222جستند )تامس، بود. بسیار بودند کسانی که این امپراطور جهانی را در سیمای فردیناند، و اکنون هنری، می

سمت  کرانی بهیک، بولیوی و پرو، ثروت بیبا کشف معادن ارزشمند نقره در مکزهای مذهبی پادشاهان کاتولیک دیری نپایید: انگیزهاما 

ای نیز با خود داشت: تورم. به روایت این ثروت جدید، هرچند موتور محرکی برای رشد اقتصادی بود، اما مالزم ناخواستهایبریا جریان یافت. 

ردند. در طول کی کافی تولید نمیدازهی پول در جوامعی بود که کاال به انی فزایندهاین در حقیقت پیامد طبیعی عرضه: »و لنسکی لنسکی

آید، گروهی از این جریان به نوا رسیدند و که همواره در چنین شرایطی پیش میها دوبرابر و حتی چهاربرابر شد. چنانیک قرن، قیمت

اهل  داشتند. اما بازرگانان ودار، درآمدهایی ثابت دیدگان بیشتر آنهایی بودند که، مانند اشراف زمینگروهی دیگر سخت زیان بردند. آسیب

کی و )لنس« ی حاکم بود.دادوستد به سودهایی هنگفت رسیدند. این تحول به معنای بهبود محسوس موقعیت بازرگانان نسبت به طبقه

 روی مطلوب پادشاه نبود.( چنین وضعیتی به هیچ912: 2913لنسکی، 

های ی نو، هم الهیات نوظهور پروتستان و هم طلیعهفراط کاتولیکی فاتحان قارهچیز برای ظهور مکتبی جدید آماده بود: مکتبی که هم اهمه

دید و باید با سلیح تومیسم، اسکوالستیسم کالسیک، نظام الهیات دانشگاهی و البته حمایت معرفت علمی نوپدید را در مقابل خود می

 رفت.امپراطور مقدس روم به جنگ آن می

 

 یکامکتب ساالمانکا و بومیان آمر

ای های اسپانیایی بود که توانستند کلیسای پاپی را به صدور بخشنامهدر چنین بستری، بخت با ویتوریا، الس کاساس و دیگر دومینیکن

، در پی درخواستی از 2121مبنی بر بازشناسی بومیان آمریکا در مقام موجودات انسانی خردمند و دارای روح راضی کنند. پیشتر، در سال 

ای با عنوان یازدهم، امپراطور بیزانس، که از پاپ نیکالس در برابر حمالت سالطین ترک درخواست کمک کرده بود، ابالغیه سوی کنستانتین

Dum Deviras شرکان دینان، مداد تا بیاز سوی پاپ صادر شده بود. این ابالغیه، خطابه آلفونس پنچم پادشاه پرتغال بود و به او اختیار می

ی سال حیت را، در هرکجای جهان که یافت، مورد حمله قرار دهد، تسخیر کند و به بردگی بکشد. افزون بر این، ابالغیهو دیگر دشمنان مسی

دینان و مشرکان را به عنوان تنبیهی برای جنایاتشان مجاز ی به بردگی گرفتن بینیز اجازه Romanus Pontifexبا عنوان  2122

، Sublimis Deusی جدید، با عنوان (. اما بخشنامه2317اهلر و مورال،  ؛1221؛ براون، 1227دانست )ر.ک. سردار و وین دیویس، می

 ی جدید را موجوداتی دارای عقل و روح اعالم کرد که کسی حق ندارد آنان را به بردگی بکشد. سرخپوستان قاره

ه دِ الس کاساس دانست. ویتوریا ک مینیکن، بارتولومهو دیگر کشیش دوهای ویتوریا توان بیش از هرچیز محصول تالشاین بیانیه را می

های های عمومی و هم در حوزهشود، بر این باور بود که بومیان آمریکا، همانند مسیحیان، هم در حوزهمشاور نزدیک هنری پنجم محسوب می

 توان آنان را به بردگی گرفت یا اموالنمی هاست. به همین دلیل،گر ذهن و خرد آنخصوصی خود قایل به قوانین و مناسکی هستند که نشان

ها و حاکم برحق های آنان را، چه از افراد معمولی جامعه باشند و چه از اشراف و حاکمان، مصادره کرد. بومیان مالک بر حق داراییدارایی

ها در خطر حقوق تازه یا جان اسپانیایی و تا زمانی کهکس، نه پاپ و نه امپراطور، حقی بر جان و مال آنان ندارد قبایل خود بودند. هیچ

 (.2332)ویتوریا، ها را نخواهد داشت نباشد، کسی حق آسیب رساندن یا تجاوز به حریم آن

توماس (. 2332خصوص مذهب هم، ویتوریا، بر اساس باورهای تومیستی خود، دیدگاه نزدیک به دیدگاه آکوئیناس داشت )ویتوریا، در 

با استناد به انجیل متی، انجیل لوقا، باب حزقیال عهد عتیق  Summa Theologicaی عرفتی تومیسم، در مجموعهگذار مآکوئیناس، بنیان

پس خداوند امر فرمود به حذر از کشتن انسان. پس کشتن کافران مجاز نیست »نویسد: می Decretum Gratinaiو مالحظات مندرج در 

نویسد که هرچند آدمی باید ناباوران را به ایمان وادار کرد ]...[ افزون بر این، آگوستین میرسد نمی]...[ به همین سبب، پس، به نظر می



افرون بر این، در حزقیال « ]...[ تواند ایمان بیاورد بدون آن که خواست خودش باشدمین»تواند برخالف میلش انجام دهد، بسیار کارها را می

گونه که گفته پس ما باید خواستمان را با خواست خداوند، آن«. کاران ندارممن تمایلی به مرگ گناه»گوید آمده است که خدا می 24:91

اند، مانند مرتدینی از هر دست. اینان را باید، ن ایمان آورده و بدان شهادت داده]...[ اما هستند ناباورانی که در یک زما شد، تصدیق کنیم

-117: 1221)آکوئیناس، « بند بمانند.اند، پایهایشان را حفظ کنند و بر آن چه زمانی دریافت کردهحتی به ابزارهای بدنی واداشت تا میثاق

114) 

ی ایمان غیرمسیحیان است. هرچند چه در دوران اقتدار تومیسم و چه پیش و پس بارههای توماس آکوئیناس درها، جان دیدگاهاین گزاره

ی نو، فردیناند ، درست در همان سال ورود کلمب به قاره2131شد. در مردان مسیحی دیده نمیگاه این رواداری در میان دولتاز آن، هیچ

و  2221تا  2222چنین پادشاهی کاستیل در (. هم1227یا را صادر کردند )پرز، ی الحمرا یا دستور اخراج یهودیان از اسپانو ایسابیا بیانیه

بار، ایناما  (.1222پادشاهی آراگون در دو دهه پس از آن، مسلمانان باقی مانده در اسپانیا را به زور به آیین مسیحیت برگرداندند )هاروی، 

 ابر ویتوریا گشوده بود.ی پاپ و حمایت امپراطور، امیدهای بیشتری را در بربخشنامه

ی جدید آمد و در جریان اشغال کِث دِ کوئِیار به قارهگو بالث، همراه با نیروهای دیه2229در سال د الس کاساس، اسقف چیاپاس،  هباتولوم

 ر متون مقدس، او را به اینی نو و در مقام یک استعمارگر، همراه با تتبعات او دها بود. تأثیر زندگی در قارهکوبا، شاهد جنایات اسپانیایی

ها در آمریکا برخالف قوانین مسیح بوده است. او زمین و بردگانی که به او داده شده بود را آزاد کرد نتیجه رساند که تمامی اعمال اسپانیایی

ها ی بومیان، اسپانیاییرهچنین کتابی دربا. او همزمان، تالش در جهت حمایت از حقوق بومیان مشغول شدو خود به ترویج دین مسیح و هم

نام داشت. روایت الس کاساس در این کتاب، بیش از هرچیز  روایت مختصری از نابودی سرخپوستانی نو نوشت که و فرآیند اشغال قاره

ییان( مطرح اشناسی بومیان )به دست اروپنگاری و قومی شکل تاریخهایی دربارهی غربی/غیرغربی را ژرفایی مضاعف بخشید و پرسشمجادله

ی مکاتبات او با کلیسای پاپی بوده است. )کلیتون، نتیجه Sublimis Deus. بنا به دیدگاه برخی مورخان، (2371کرد )الس کاساس، 

کاساس بر این باور بود که هنرها و مناسک بومیان آمریکایی، نشان از روح و خرد آنان دارد. او حتی پا را الس  (1224؛ فرید و کین، 1221

های طبیعی موجود در میان بومیان، نشان از فطرت پاک و الهی آنان دارد و کشتن پرستی و آیینفراتر از ویتوریا گذاشت و مدعی شد بت

 (.1221سنگ قتل یک مسیحی است )کاستانِدا ساالمانکا، هر بومی، به معنای قتل روحی پاک و هم

 

 و شناخت انسان ی بایادولیدمجادله
سوی این مجادله، بارتولومه د الس کاساس در یکی بایادولید جستجو کرد. های الس کاساس را باید در مجادلهی عطف تالشاما اوج و نقطه

  قرار داشت و در سوی دیگر آن، فیلسوف، متأله و کاتولیک اومانیست، خوان خینس دِ سپولبدا.

س دانند( تا یک نسل پپانیا )که برخی آن را نخستین متن اتنوگرافیک جهان مدرن میی کلمب خطاب به پادشاهان اساز زمان انتشار نامه

ه بومیان ، به بسط این اعتقاد پرداختند کسیاستاز او، بسیاری از متفکران و متآلهان اسپانیایی، با توسل به متون ارسطویی و خصوصاً کتاب 

تماعی، مراتب اجها و فاقد سلسلهی آشوبناکی از انسانرسا، اعضای یک رمه، تودههستند: مردمانی با خرد نا بردگان طبیعیآمریکای التین، 

(. خوان خینس 11-12: 1224پرست. موجوداتی در اختیار شیطان )کوکلیک، تر از همه، بتقاعده و مهمهای بیبدون لباس، با خانواده

 دموکراتس دوم یا دالیل حقانی برای جنگ علیه سرخپوستانبا عنوان  در کتاب خود سپولبدا سپولبدا یکی از نامدارترین این متفکران بود.

(Democrates Secundus, Sive de Iustis Causis Belli Apud Indios)  هایی که نگاهشان مانند خوک»سرخپوستان آمریکا را

، «فاقد فرهنگ»و نه تنها « توان نشانی از انسانیت را در آنان دیددشوار می»که « مردمان حقیری»کند: توصیف می« اندرا به زمین دوخته

ورود  به باور سپولبدا، آنان تا پیش از«. کنندنمی ی خود یادبودی برپابرای گذشته»دارند و « رسومی وحشیانه»اند، بلکه «قانون»یا « زبان»

ی ها، نه در صلحی بدوی، که در حالت جنگ و کشتار دایمی میان خودشان بودند. همین کشت و کشتار دایمی، که به واسطهاسپانیایی

 (.2337، گرفت، دلیلی بود بر این که باید سرکوب شده به بند کشیده شوند )سپولبداشان صورت میطبیعت وحشی

ی اخالقی در تاریخ اروپاست که حول محور حوق بشر شکل گرفته، میان این دو تفکر به ی بایادولید، که به روایتی نخستین مجادلهمجادله

ی اخالقی، شرعی و قانونی بار، مسئلهای برای نخستینی سیاسی به روشنی آَشکار است. مجادلهانجام رسید. اهمیت این مجادله در حوزه

کشد. هرچند مجادله پس از دو روز و بدون آن که طرفی ی اروپاییان مسیحی را با بومیان جهان غیرمسیحی/غیرغربی به پیش میمواجهه

ای، بر متفکران و نویسندگان پس از ی عمومیهای الس کاساس در چنین مجادلهپیروز روشن آن باشد به پایان رسید، اما طرح شدن ایده

های شود، داللتی عطف دیگری که عموماً در این مجادله نادیده گرفته میاما نقطه (.1222نی گذاشت )آثبدو آلبث و موریرا، او تأثیرات فراوا

بیهوده نیست که دنزین و لینکلن، در کتاب  ی روش پژوهش در مورد جامعه، انسان و فرهنگ است.شناسی و فلسفهی انسانآن در حوزه

ی تکوین شناختی در نخستین مرحلههای روشای از نخستین جدالی بایادولید را به عنوان نمونهمجادلهخود،  راهنمای تحقیق کیفی

 (.2331کنند )دنزین و لینکلن، های کیفی ارزیابی میروش



اخت و تواند مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد، موضع متفاوت دو دیدگاه در خصوص روش صحیح شنچیزی که میاز این منظر، نخستین 

بار به آمریکا رفته و هربار برای مدت قابل توجهی در این قاره باقی مانده بود. کم سهتبیین وضعیت موجود انسانی است. الس کاساس دست

 شود مستقیما مشاهده کرده و در خصوص زندگیدر این سفرها، مناطقی از این قاره را که هاییتی، کوبا، ونزوئال و مکزیک امروز را شامل می

دیده ی حقوق در دانشگاه ساالمانکا و کشیشی آموزشآموختهها به تحقیق پرداخته بود. الس کاساس که دانشو تاریخ مردمان این سرزمین

و با به کار گرفتن مشاهدات شخصی خود و سبک و سیاق رتوریکی که پیش از  هبود، الگوهای جدلی آموخته در هر دو عرصه را به کار گرفت

ی سرخپوستان آمریکایی تصنیف کرده بود. اما متون جالب توجهی را دربارهگرفت، مکاتبات خود با دربار اسپانیا به کار میاو کلمب در 

روایت کرد. برخی از متون او و از جمله کتاب ها، احساس خشم و ستیز اخالقی خود را حفظ میتر از همه آن که او، در تمام این پژوهشمهم
 (.1221؛ کالیتون، 1224نگارانه ارزیابی کرد )کوکلیک، هایی جالب توجه از متون مردممونهتوان نرا می مختصر

گیرد. همانند یک متفکر اسکوالستیک ای مدرسی بهره میگرایانهدر سوی دیگر مجادله، خوان خینس سپولبدا، بیشتر از الگوهای ذهناما 

پانیایی های فاتحان اسکوشد اطالعات برآمده از یادداشتگذارد و میسفی ارسطو میکالسیک، سپولبدا نیز تأکید خود را بر متون نظری و فل

ی تحلیلی رائها -و کل دستگاه نظری مکتب ساالمانکا-را برای دفاع و تأیید موضع نظری خود به کار گیرد. به بیان دیگر، تالش الس کاساس 

های کوشد تا دادهشناسی اسکوالستیک، میحالی که سپولبدا، با تکیه بر معرفت (، در1221گرایانه و امیک است )کاستاندا ساالمانکا، نسبی

 یآمیز آن که این هر دو، دو سویهای جای دهد )رویکرد اتیک(. کنایتشدهبندی از پیش تعیینمیدانی دست دومی را در چارچوب طبقه

 ده است. مختلفی است که از نگاه تومیستی غالب بر اسپانیای آن روز استخراج ش

ه بیش از رشدیان ککوشید تا با اتخاذ موضعی عقالنی اما معطوف به ایمان، از سویی با ابنگرایی است. آکوئیناس خود میمبلغ عقلتومیسم 

ها دانستند مقابله کند و هم، از سوی دیگر، با آگوستینیکردند و عقل و ایمان را دو ذات مجزا میحد بر تفاسیر عقلی از متون ارسطو تأکید می

 زمانچون اسالف و اخالف خود، مشخصاً بر آثار ارسطو تکیه داشت، همدادند. او که همل را نسبت به ایمان در موضعی فرعی قرار میکه عق

 (. 2931دری، کند )خگرا مبدل میتجربه-گرا و یک پیشاذهن-گرایی ارسطویی بود. همین دوگانگی او را به یک پیشاگرایی و تجربهمبلغ عقل

اهی ی آن دیدگی مختلف تفکر تومیستی دانست. الس کاساس نمایندهتوان جدالی میان دو سویهی بایادولید را میظر، مجادلهاز این من

ی یند، به ارائهبچه در میدان حقیقی آمریکای التین میکوشد بر اساس آنکند و میگرایی توماس/ارسطو تأکید میاست که بیشتر بر تجربه

کوشد با مروری عقالنی/ذهنی )و نه الزاماً الهیاتی(، به بررسی گر سپولبداست که مید و در سوی دیگر، ذهن تحلیلتبیینی نظری بپرداز

ن )ذکر ای های موجود بپردازد؛ مسیری که پس از او، در بخش بزرگی از علوم انسانی عصر روشنگری و پس از آن نیز ادامه یافته است.داده

ی کودکان»ها را مانند ی خود سرخپوسته، چیزی از خصلت استعماری دیدگاه الس کاساس، که به نوبهنکته ضروری است که این مقابل

 کاهد.(کند، نمیو ... توصیف می« به دور از حرص و آز»، «فقیر»، «گناهبی

اطور مقدس روم، از وضعیت گردد. پیشتر از نارضایتی هنری پنجم، امپری این مجادله بازمیتقابل حایز توجه دیگر، به زمینه و آینده

ایم. حمایت هنری از ویتوریا و الس کاساس و نیز موضع او در صدور قوانینی به نفع سرخپوستان، بیش از هر چیز مستعمرات آمریکایی گفته

فت. ری پیش میی دیگرناشی از همین نارضایتی بود. اما در جهانی که پیش روی امپراطور و مردان او گسترده شده بود، اوضاع به طریقه

از سوی دربار صادر و به  قوانین و فرامین نوین اعلیحضرت برای حکمرانی بر سرخپوستان و رفتار نیک و صیانت از آنانزمانی که 

ی نو به همراه نداشت. یکی از این سرداران ای جز شورش سرداران اروپایی قاره( نتیجه2211ی پرو تحول داده شد )در سال السلطنهنایب

السلطنه را از مقام خود برکنار و پس از اصرار دربار اسپانیا با اعمال قوانین جدید، استقالل پرو را اعالم کرد. در نام گونثالو پیثارو نایب به

هان جهان به سمتی نو در حرکت بود که در آن، روز به روز از قدرت شا (.2331مقابل دربار نیز ناگزیر به لغو قوانین نوین خود شد )کراو، 

ی بایادولید تا روز واپسین خود طرفی داد که هرچند مجادلهرسیدند. تاریخ نشان میشد و تبار جدیدی از قدرتمندان به عرصه میکاسته می

رفت و مردان جدید، چه سرداران کاتولیک ارتش امپراطوری و چه خیل را به عنوان پیروز بازنشناخته است، اما قدرتی مسلط رو به زوال می

 یافتند.های پیروز در ساحت اندیشه، به سمت دیدگاه سپولبدا تمایل میزرگانان پروتستان اروپای شمالی، و به تبع آن پروژهبا

 

 بندیجمع

ی زایش اشکال جدید و متکثری از علوم های بزرگ را لحظهی ظهور امپراطوریبرخی از مورخان علم، اکتشافات جدید جغرافیایی در آستانه

ستعمره های مذخایر ملت سرریزهای جغرافیایی، زیستی و فرهنگی ناشناخته، ی اروپاییان با جهان غریب نو، با عرصهدانند. مواجههانسانی می

و برآمدن تباری جدید  های بزرگاندوز، سقوط اربابان محلی، ظهور امپراطوریبه اروپا، تقویت جایگاه بازرگانان نوظهور و ماجراجویان ثروت

ی اند. اما در این افت و خیز، ظهور مکتب ساالمانکا )در میدان اندیشهاز ثروتمندان، همگی در تکثیر و تقویت علوم انسانی اثرگذار بوده

 است حایز اهمیت. ی بایادولید بزنگاهیاجتماعی( و مجادله-انسانی



اند. ی عمومی کشی اندیشهرا به عرصه -و به طور خاص انسان غیرغربی-که حقوق بشر  ی بایادولید نخستین مجادله از نوع خود استمجادله

ی علوم اجتماعی و انسانی دانست که تا به شناختی در عرصهدرآمدی بر مجادالت روشتوان پیشی بایادولید را میتر از آن، مجادلهاما مهم

 های طرفینای میان دیدگاهتوان به مدد آن و با مقایسهسنگ راهنمایی است که میی بایادولید، همچنین، امروز ادامه یافته است. مجادله

به  «شناسانهانسان»ی پس از آن بر دانش انسانی حاکم شد، چرایی و چگونگی شکست رویکرد کم دو سدهچه در دستدرگیر در آن با آن

 مورد بررسی قرار داد.« شناسانهانسان» ی بیستم ادامه یافت، از منظریی سدهکم تا میانهانسان را که دست
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